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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

تشخيص

نصف الطالب يعانون من التواء الظهر
مع العودة إلى املدرسة ،تكثر الشكاوى
من وزن الحقيبة املدرسية .ففي الوقت
الـ ــذي ل ـجــأت فـيــه بـعــض امل ـ ــدارس إلــى
اع ـت ـمــاد األل ـ ــواح اإللـكـتــرونـيــة لتعليم
ال ـطــاب ،ال ت ــزال م ــدارس كـثـيــرة تلجأ
إل ــى الـكـتــاب الــورقــي لتعليم األط ـفــال.
وهـ ــو م ــا ي ــره ــق ال ـص ـغ ــار املـضـطــريــن
ل ـح ـم ــل ح ـق ـي ـب ــة ت ـ ـكـ ــاد ت ـ ـ ــزن عـ ـش ــرات
الكليوغرامات .تلك الكليوغرامات التي
ال أح ــد ي ـعــرف كـيــف يتحمل طـفــل في
ّ
عمر صغير كيف يتعامل معها في ظل
نظام تعليمي ال زال يفرض الحقيبة
املدرسية بما فيها ضمن أولوياته.
ال يأبه ذلــك النظام ملــا قــد ّ
تسببه تلك
الحقيبة مــن مخاطر صحية جسيمة
قد تصل إلى ّ
حد "التواء العمود الفقري
ل ــأطـ ـف ــال ال ـ ـص ـ ـغـ ــار" .وهـ ـ ــي خ ــاص ــة
م ــؤس ـف ــة خ ــرج ــت ب ـه ــا دراس ـ ـ ــة طـبـيــة،
ق ــام بـهــا مــؤخ ـرًا ع ــدد مــن األط ـب ــاء من
مستشفى نـيــويــورك م ــورس ستانلي
ُل ــأطـ ـف ــال .ف ـف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدرا ّس ـ ــة ال ـتــي
نشرت نتائجها مؤخرًا ،يحذر الطبيب
جـ ــوشـ ــوا ه ـي ـم ــان مـ ــن ح ـم ــل األطـ ـف ــال
ألوزان ثقيلة ،مؤكدًا أن "وزن الحقيبة
ٍ
ال ــدراسـ ـي ــة امل ـث ــال ــي ي ـج ــب أال يـتـعــدى
بمحتوياتها عن أكثر من  %15من وزن
جسم الطفل" .أما ما يحصل اليوم في
مــدارس ـنــا ،فـهــو أن الحقيبة املــدرسـيــة
ت ــزن مــا بــن  25إل ــى  %40تقريبًا من
وزن الطفل .هكذا ،وبمعادلة بسيطة،
سيحمل الطفل وزن ــه ووزن حقيبته.
فعلى سبيل امل ـثــال ،إذا ك ــان وزن ــه 30
ك ـي ـلــوغــرامــا ،ف ـم ـعــدل م ــا يـحـمـلــه على
ظهره يتراوح ما بني  10كيلوغرامات
و 14كيلوغرامًا.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت دراس ـ ـ ــة أخ ــرى
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت م ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـرًا ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا ،أن
"أم ـ ــراض ـ ــا وتـ ـ ـش ـ ـ ّـوه ـ ــات ف ـ ــي ال ـع ـم ــود
الـ ـفـ ـق ــري وامل ـ ـفـ ــاصـ ــل قـ ــد ظ ـ ـهـ ــرت بــن
تــامــذة املـ ــدارس نتيجة ل ـعــدد الكتب
ال ـتــي يـحـمـلــونـهــا م ــن وإل ــى امل ــدرس ــة".
وأحصت الدراسة "مجموع ما يحمله
الـطـفــل الـنـمـســاوي سـنــويــا مــن الكتب
والدفاتر بما يعادل  2و 3أطنان"!
ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،دع ــا هـيـمــان األهـ ــل إلــى
ضـ ـ ـ ــرورة االلـ ـتـ ـف ــات ل ـب ـع ــض امل ـس ــائ ــل
املتعلقة بشكل الحقيبة عند الـشــراء،
ّ ً
مـ ـ ـف ـ ــض ـ ــا أن ت ـ ـك ـ ــون "ت ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ـ ـ ــزودة
بــاألشــرطــة الــواسـعــة واملـبـطـنــة ملنعها
من إتالف الكتفني وتقليل الحمل على
العامود الفقري".

كلما كبر {الكيس} زاد الحمل
يـ ـ ــورد م ــوق ــع "ويـ ـ ــب طـ ـ ــب" ،اسـ ـتـ ـن ــادًا
لـ ــدراسـ ــة ط ـب ـيــة أم ـي ــرك ـي ــة ،أن "ن ـصــف
التالمذة في العالم يعانون ،على األقل،
من آالم الظهر قبل سن الرابعة عشر".
ويـضـيــف أن ثـمــة أط ـب ــاء يـبـلـغــون عن
ارت ـف ــاع فــي ح ــاالت تـشــوهــات الـعـمــود
ال ـف ـقــري ل ــدى ال ـت ــام ــذة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
تـ ـش ــوه االن ـ ـحـ ــرافـ ــات املـ ـع ــروف ــة بــاســم
"الجنف".
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــول خ ـبــراء صحة
ّ
األطفال إن الضرر ال يتوقف عند "عمر
امل ــدرس ــة" ،ويـمـتــد عـلــى امل ــدى الـطــويــل
والدائم ،ففي نهاية املطاف ،إذا ما كان
التلميذ يحمل بانتظام أكثر من %15
مــن وزن جسمه على أكـتــافــه ،ستظهر
مضاعفات ذلــك مــع الــوقــت .وأكـثــر من
ذل ــك ،إذا ك ــان األط ـفــال يـشـعــرون بــآالم
ال ـظ ـه ــر س ـي ـس ـت ـمــر م ـع ـهــم ح ـت ــى عـمــر
الـشـبــاب وسيكمل حـتــى بلوغهم عــام
الـسـبـعــن وال ـث ـمــانــن! وه ــو م ــا ي ــؤدي
في نهاية املطاف إلى "تكلفة" جسدية
ومادية ونفسية هائلة.
ال ـش ـبــاب ه ـنــاك اح ـت ـمــال أن ـهــم ســوف
يـظـلــون كــذلــك لـعمر  70إل ــى  80سنة،
األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى تـكـلـفــة مــاديــة
ونفسية هــائـلــة  .وت ـكــون الكلفة أكبر

عندما "يتعلم" األطفال حمل حقائبهم
ع ـل ــى ك ـت ــف واح ـ ـ ــد أو ب ـح ـم ـل ـهــا عـلــى
ّ
ال ـك ــوع ،وه ــو م ــا ي ــرت ــب ضـغـطــا كبيرًا
على الـعـمــود الـفـقــري .أضــف إلــى ذلــك،
هناك الكثير من الحقائب املستخدمة
كبيرة الحجم .وغالبًا ما تكون ضعف
ح ـج ــم ال ـظ ـه ــر ،وك ـل ـم ــا "كـ ـ ــان األطـ ـف ــال
لــدي ـهــم أك ـي ــاس أك ـب ــر ،فــإن ـهــم يـمـيـلــون
إلى ملئها" .وهنا ،يكمن دور األهل في
التوعية إلــى تلك املخاطر ،والتنبه ملا
يحمله أطفالهم ،بحيث يقتصر على

انـحـنــاء جانبيًا ،وقــد ي ــؤدي إلــى سير
الطفل بطريقة غير طبيعية ومختلة.
ـ مــن نتائج الثقل الــزائــد فــي الحقيبة
ـدارة
امل ــدرسـ ـي ــة أن ـ ــه ي ـ ـ ــؤدي ّإل ـ ــى اس ـ ـتـ ـ ّ
تحدبه ،مما يؤثر
الظهر إلى األمام أو
على شكل الجسم بصفة عامة وعلى
العظام والحركة بصفة خاصة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن ل ـل ـح ـق ـي ـبــة ال ـث ـق ـي ـلــة
بـشـكــل م ـفــرط أن ت ــؤدي إل ــى الـتـقــريــب
بــن الكتفني والـتـشــويــه فــي وسطهما
وتـشــويــه منحنيات الـظـهــر مــن أسفل

م ــا ي ـح ـتــاجــون ل ــه ف ـقــط ل ـل ـيــوم الـتــالــي
وض ـ ـمـ ــان ارت ـ ـ ـ ــداء ال ـح ـق ـي ـبــة ع ـل ــى كــا
الكتفني.

وزيادة خطر السقوط.

مضار الحقيبة المدرسية

مما ال شـ ّـك فيه أن حمل ثقل زائــد في
الحقيبة املدرسية ّ
يعرض األطفال آلالم
في الرقبة والذارعني والكتفني والظهر
وحتى القدمني.
لكن ،ال يتوقف الضرر عند هذا الحد،

يجب أال يتعدى وزن الحقيبة
 ١٠ ٪من وزن الطالب
إذ إن لـلــوزن الــزائــد مضاعفات أخــرى
منها:
ـ ال ـت ـس ـب ــب ،أحـ ـي ــان ــا ،ب ــال ـض ـغ ــط عـلــى
القلب والرئتني نتيجة تشوه الهيكل
العظمي والعمود الفقري الذي يصبح
ً
مما يستلزم عمال
على شكل حرف"ّ ،"C
ج ــراح ـي ــا .ول ــذل ــك يـ ـح ــذر األطـ ـب ــاء مــن
حـمــل األط ـفــال لتلك الـحـقــائــب الثقيلة
وب ـخ ــاص ــة ع ـلــى أحـ ــد ال ـك ـت ـفــن ،إذ إن
اح ـت ـم ــال إصــاب ـت ـهــم ب ــأم ــراض الـظـهــر
ح ـي ـن ـه ــا ي ـص ـب ــح  ،%30فـ ــي حـ ــن أن
االحـتـمــال يتناقص إل ــى  %7فـقــط في
حال حملها على كال الكتفني.
ـ يؤدي حمل الحقيبة على كتف واحدة

التناوب ما بين الكتف األيمن واآلخر
األيسر
ق ــام ــت ب ـعــض الـ ـ ــدول ب ــإل ــزام امل ـ ــدارس
ب ـ ــإج ـ ــراءات وق ــائـ ـي ــة ،ف ــي ح ــن قــامــت
أخ ــرى بـســن قــوانــن لحماية األطـفــال،
ً
بحيث ال تسمح أن يحمل الطفل ثقال
ً
يزيد على  %10من وزنه .فمثال ،تحظر
هذه القوانني حمل الفتيات تحت سن
العاشرة أكثر من وزن  5كيلوغرامات
فــي الحقيبة املــدرســة .ولتجنب اآلثــار
وال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـيــة لـ ـه ــذه الـحـقـيـبــة
يـنـصــح األط ـب ــاء األه ــل الـقـيــام ببعض
اإلجراءات الوقائية:
ـ أن يحمل التلميذ إلى املدرسة الكتب
املقررة في يوم الــدوام ،أي الكتب التي
يحتاج لها فقط.
ـ أن يحمل حقيبة تتناسب مع حجمه
ووزنـ ــه وأن يـنـقــل الـحـقـيـبــة ف ــي أثـنــاء
سـيــره مــن يــده اليمنى لفترة إلــى يده
اليسرى لفترة أخرى ،ثم يحملها على
ظهره لفترة ثالثة وذلــك للحفاظ على
تناسق الجسم وتوازنه.
ـ عمل تمرينات لجميع أعضاء الجسم
وملـ ـ ــدة  20دق ـي ـق ــة م ــن ال ـج ـل ــوس عـلــى
مقعد وسند الظهر إلى الوقوف وثني
الـيــديــن على الـصــدر وتشبيك اليدين
خلف الظهر والتعلق على الحائط مع
سند الظهر وغيرها من التمارين.

نافذة

ّ
علة الصحة

فيصل القاق *
لــو جعلك الـقــدر مــن مواليد البلدان الغنية واملـتـطــورة ،كان
نـصـيـبــك ُع ـم ـرًا أطـ ــول وص ـح ــة أف ـض ــل .ف ــي ت ـلــك ال ـب ـلــدان،
سبعون باملئة من وفياتها تحصل في عمر متقدم وغالبًا
من مضاعفات أمراض الرئة والقلب والسرطان والسكري
َ
وال ــخ ـ َـرف .هـنــا صـحــة االط ـف ــال وال ـش ـبــاب بـخـيــر حـيــث ال
تتجاوز وفيات االطفال تحت سن الخامسة عشر .%1
أما اذا جعلك القدر من مواليد البلدان الفقيرة أو املحدودة
امل ــوارد والــامـحــدودة الـفـســاد ،فستكون مــن ضمن %80
ّ
ميالدهم/ن السبعني،
من األمــوات الذين لن يحتفلوا بعيد
وسـيـفـقــد  4أط ـف ــال م ــن أص ــل  10حـيــاتـهــم قـبــل بلوغهم
الخامسة عشر عامًا.
في هذه البالد املكلومة ،يستمر الناس في خسارة أرواحهم
وأرواح أطـفــالـهــم ج ــراء ح ــاالت مــرضـيــة يــأتــي بـهــا الفقر
والجهل والتخلف .من االلتهابات البسيطة يموتون ومن
اإلسهاالت والحوادث واملالريا والسل وغيره.
في لبنان ولوقت ليس ببعيد ،كان أطفال األرياف واألطراف
يـمــوتــون بـ ِـنـ َـســب أعـلــى مــن مواطنيهم أط ـفــال امل ــدن .كانت
فــروقــات مـعــدالت وفـيــات املــوالـيــد واألط ـفــال فاقعة تقارب
الثالثة أضعاف بالرغم من صغر املساحة وقرب املسافات.
حد كبير.
قلص جهد وزارة الصحة واملعنيني الفارق الى ٍ
هكذا إذًا ،حتى في معدالت الصحة واملرض يمتاز األغنياء
عن الفقراء ،وتزيد فجوة هذا االمتياز فجورًا كلما ازدادت
"سلعنة" الصحة ،وكلما ازداد "تفقير" املــرض .إن مجرد
التفكير أو التعليل أن هناك حيوات قيمتها أقل من حيوات
أخــرى ،هو أصل الخطأ القاتل في التقديمات الصحية في
هذا العالم.
يتقدم الطب خطوة وتـتــراجــع صحة الـفـقــراء خـطــوات ،في
دراسـ ــة صـ ــادرة حــديـثــا تـبــن أن ال ـف ـقــراء أو ذوي الــدخــل
امل ـحــدود ال يـخـســرون أجــورهــم فـقــط ،بــل سـنــي أعـمــارهــم
وأعمار أوالدهم مقابل األغنياء .قفزت فجوة معدل األعمار
بني األغنياء والفقراء من خمسة الى أربعة عشر عامًا منذ
السبعينيات .تـعــزو الــدراســة الـفــارق الــى سلوكات الحياة
املــرهـقــة وغـيــر الـصـحـيــة وغ ـيــاب الــدعــم الـصـحــي لـلـفـقــراء.
لـكــن ال ـج ــواب الحقيقي يـبـقــى فــي ال ـفــروقــات االجتماعية
واالقتصادية والتي ال يقدر التطور الطبي على إصالحها.
يزداد التطور الطبي تعقيدًا وتخصصًا ومعه تنتفخ الفواتير
ً
الصحية أمام جيوب الفقراء الفارغة أصال ،واضعة الطبيب
والنظام الصحي أمام تحديات أخالقية مقلقة وجدية.
في األساس األطباء وكالء الفقراء وفي األساس ال يحق لوم
الفقير على لعبه دور الضحية إذا ما أعطي له مسبقًا ما هو
حقه باألساس :الرعاية الصحية ومشاركته في سياسات
الوقاية.
يتوافد خبراء الوقاية والرعاية الى قاعات املؤتمرات الفخمة
ليرسموا سـيــاســات دون حـضــور مـنــدوب عــن الـفـقــراء او
الضحاياُ ،يسقطون عليهم توصيات تشبه نصائح ماري
أنطوانيت ،وتطلب منهم تغييرات ال قدرة وال إمكانية لهم
للقيام بها.
في الوقت نفسه ،وفــي زمــن آخــر ،وألن الصحة في صلب
حـقــوق اإلن ـس ــان ،يـتــرك طبيب اسـمــه ب ــول فــارمــر رفاهية
وتــرف مستشفيات وكليات هــارفــرد ليذهب الــى هاييتي
لـيـشـفــي م ــن أمـ ــراض مـعــديــة ولـيـعـيــش أي ـضــا ف ــي أصـعــب
مناطق أفريقيا .كتب فــي الصحة والـحـقــوق والتمييز ما
يجب أن يتعلمه كل تلميذ طب وكل طبيب كي ال ننسى أن
الصحة حق وليست سلعة.
في كندا وبعض البلدان املتقدمة ،يمكن ملقدمي الرعاية أن
يلعبوا دورًا أكبر في صحة الفقراء دون الطيران أو اإلبحار
الى أحزمة العالم البائسة .تم تطوير "رزمة الفقر" من ضمن
امللف الطبي حيث تطلب من الطبيب أن يسأل مرضاه عن
مــدخــولـهــم ووضـعـهــم امل ــادي وأح ــوال معيشتهم لترشيد
األعمال الطبية .تطورت هذه اآللية لتصبح في صلب دور
الطبيب لدعم صحة الفقراء.
ً
عندما يأتي املريض الى الطبيب حامال مرضه من البيئة
ُ
وسلوك الحياة التي سببت املــرض ،تجرى له الفحوصات
ُويـعـطــى األدوي ــة ثــم يـعــود الــى نفس البيئة الـتــي سببت له
املرض بالدرجة األولى.
هنا التقنيات الباهرة ال تنفع .هنا ال ينفع إال التفهم الكامل
ٌ
ألحوال الناس والقناعة الصلبة أن صحة العامة حق وليست
خدمة سياسية أو انتخابية.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

