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إعداد راجانا حمية

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

جغرافيا السعادة

موسم

التهاب الجيوب األنفية:
ال هي زكام وال حساسية

زكــام أم جيوب أنفية؟ يحار الكثيرون
في اإلجابة على هذا السؤال ،خصوصًا
عندما تمتد فترة اإلصابة بانسداد أو
جــريــان األن ــف .ال يـعــرف ه ــؤالء مــا إذا
كانوا مصابني بالزكام أو الحساسية
أو بالتهاب الجيوب األنفية .وغالبًا،
ما تأتي اإلجابة على شالكة أن املوسم
موسم "رشــح" ومــن املفترض أن يأخذ
وق ـتــه ومـ ـ ــداه .ل ـكــن ،الـحـقـيـقــة مـغــايــرة
ّ
لذلك كله ،خصوصًا إذا ما أخذنا بعني
االعتبار املدة الزمنية التي يستغرقها
ه ـ ــذا االنـ ـ ـس ـ ــداد أو الـ ـج ــري ــان ،وال ـت ــي
تتخطى األســابـيــع .وذل ــك ،على عكس
الزكام الذي يبدأ ويبلغ ذروته وينتهي
في غضون أيام.
من هناّ ،
يفرق األطباء التهاب الجيوب
األنفية عن الزكام .حتى إنهم يفرقون
بني نــوع من هــذا االلتهاب وآخــر تبعًا
للمدة الزمنية أيضًا ،إذ أن هناك الحاد
واملـ ــزمـ ــن .ف ــامل ــري ــض ب ــال ـن ــوع امل ــزم ــن،
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ـعــانــي ألك ـثــر من

نافذة

 12أسـبــوعــا .أمــا الـنــوع ال ـحــاد ،والــذي
يـ ـع ـ ّـد األكـ ـث ــر شـ ـي ــوع ــا ،ف ـي ـس ـت ـمــر مل ــدة
أقصاها  12أسبوعًا .والسؤال :ما هو
التهاب الجيوب األنفية؟ وكيف يظهر؟
يقول طبيب األنــف واألذن والحنجرة
األمل ـ ــان ـ ــي ،آخـ ـي ــم ب ــويـ ـل ــه ،إن ال ـت ـه ــاب
الجيوب األنفية "يحدث في التجاويف
املجاورة لألنف ،داخل عظم الجمجمة،
بسبب عــدوى أو حساسية أو مشاكل
فــي املـنــاعــة الــذات ـيــة" .وق ــد يـظـهــر على
"شكل سيالن األنف املزعج ،وقد يحدث
ال ـع ـكــس ب ــان ـس ــداد ال ـج ـيــوب بــا َملـ َخــاط
والـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـع ــذاب مـ ــع كـ ــل ن ــف ــس،
وفقدان حاسة الشم واآلالم في الوجه،
وف ــي بـعــض األح ـيــان يــأتــي مصحوبًا
بنوبات الصداع والحمى".
أمــا عــن كيفية الـعــاج ،فهو كما غيره
من األمــراض ،ففي البداية يكون الحل
بـ ــالـ ــدواء .ول ـك ــن ،ع ـنــدمــا ال يستجيب
ال ـج ـســم لـتـلــك األدوي ـ ــة ،يـبـقــى الـخـيــار
األوحد وهو الجراحة .وفي هذا اإلطار،

فيصل القاق *

يـشـيــر بــويـلــه إل ــى أن ال ـعــاج الــدوائــي
"يشمل بخاخات األنف املهدئة واملزيلة
لالحتقان" ،وإن كــان يحذر فــي الوقت
ذاته من استخدام هذه البخاخات ألكثر
من سبعة أيــام ،لتجنب التعود عليها
واإلضرار بالغشاء املخاطي على املدى
الطويل .وثمة حلول منزلية قد نخفف
مــن ازع ــاج هــذا االلتهاب والـتــي ترافق
العالج ،وهو اإلكثار من شرب السوائل
التي تساعد على تسييل املخاط ،لذلك
ُينصح بشرب لترين أو ثالثة من املاء
يوميًا ،كما يــوصــي أيـضــا باستعمال
"دش األنف" .وإذا استمر املرض لفترة
أطول أو إذا اتخذ املرض مسارًا شديدًا،
فيمكن حينئذ اللجوء إلى بخاخ األنف
املحتوي على الكورتيزون.
وفـ ــي حـ ــال ل ــم ت ـف ـلــح هـ ــذه ال ـع ــاج ــات،
يأتي دور التدخل الجراحي ،فقد يرجع
سـبــب االل ـت ـهــاب املـسـتـمــر إل ــى مشكلة
تـشــريـحـيــة .كـمــا قــد يتسبب اعــوجــاج
الحاجز األنفي أو الـتــورم الحميد في
األنـ ـ ــف ف ــي ال ـح ـي ـلــولــة دون تـصــريــف
املخاط.
ولـكــن قبل الـخـضــوع لعملية جراحية
ي ـن ـب ـغــي اس ـ ـت ـ ـشـ ــارة أكـ ـث ــر مـ ــن طـبـيــب
م ـت ـخ ـص ــص ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـت ــدخ ــل
ال ـج ــراح ــي ل ـيــس ض ــروري ــا ف ــي جميع
الحاالت ،كما يمكن أحيانًا عالج األورام
الحميدة بشكل فعال بواسطة األدوية.
وإذا قـ ــرر ال ـط ـب ـيــب واملـ ــريـ ــض إجـ ــراء
عـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة ،ف ــإن ال ـط ـب ـيــب يـقــوم
بإزالة األورام أو تقويم الحاجز األنفي.
وت ـس ـت ـغــرق ه ــذه الـعـمـلـيــة م ــن ثــاثــن
دقيقة إلى أربع ساعات تحت التخدير
الـ ـك ــام ــل .ويـ ـظ ــل م ـع ـظ ــم املـ ــرضـ ــى فــي
املـسـتـشـفــى بـعــد ال ـجــراحــة مل ــدة أربـعــة
أيام إلى خمسة.

معلومات

 %80من السكتات الدماغية يمكن تفاديها

خمسة تدابير وقائية قد تحمي املرضى ،واألصحاء أيضًا ،من حدوث
ُ
السكتة الدماغية .تدابير سهلة وال تتطلب جهدا كبيرًا ،ولكنها تستلزم
"إرادة قوية" ،يقول البروفسور سيرج تيمسيت ،وهو رئيس الجمعية
العصبية واألوعية الدموية الفرنسية ورئيس قسم أمراض األعصاب
ووحدة األعصاب في مستشفى جامعة بريست .وعلى رأس الالئحة،
يقع هدف السيطرة على ضغط الــدم ،ومن ثم تناول الطعام الصحي،
ومكافحة نمط الحياة الخاملة والسيطرة على الكولسترول وممارسة
الرياضة واإلقالع عن التدخني .وأشار تيميست إلى أن هذه اإلجراءات
يمكن أن تمنع حدوث السكتات بنسبة  ،%80أي بحدود  8من كل 10
سكتات دماغية يمكن للفرد تفاديها عــن طريق التحكم األمـثــل في
عوامل الخطر املحددة آنفًا.

جراحة القلب بعد الظهر أفضل منها صباحًا

أظ ـه ــرت دراس ـ ــة حــدي ـثــة ،ن ـش ــرت نـتــائـجـهــا ف ــي مـجـلــة "ذي الن ـســت"
البريطانية ،أن خطر التعرض ملضاعفات خطيرة بعد عملية للقلب
يكون أدنى بمرتني عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر ،مقارنة مع
مخاطر إجرائها في الصباح ،وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية.
وفــي هــذا اإلط ــار ،قــال طبيب القلب فــي مدينة ليل الفرنسية ،دافيد
مونتاني ،وهو أحد معدي الدراسة ،إن "جراحات القلب آمنة ،مع القليل
ً
من املضاعفات على وجه العموم ،لكن إذا ما نظرنا تفصيال ،يبدو أن
الجراحة خالل فترة ما بعد الظهر توفر حماية للقلب".
م ــن ج ـه ـت ــه ،أش ـ ــار ب ـ ــارت س ـت ــاي ـل ــز ،األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي امل ــرك ــز ال ـجــام ـعــي
واالستشفائي اإلقليمي في ليل ،وأحد معدي الدراسة ،إلى أن "الوقت
خالل النهار ،أي الساعة البيولوجية ،يؤثر على تفاعل املريض مع هذا
النوع من العمليات" ،الفتًا إلى أن "الفارق ال يستهان به" .وأشرف الفريق
الطبي في ليل على تطور حاالت حوالى  600مريض خضعوا جميعهم
لعمليات في املركز االستشفائي الجامعي في ليل .وتــوزعــت فترات
إج ــراء هــذه الـجــراحــات مناصفة بــن الـصـبــاح وامل ـســاء ،وذل ــك لتغيير
صمام للقلب ،أو لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي ،بني كانون الثاني
من عام  2009وكانون األول من عام  .2015وتابع األطباء هذه الحاالت
على مــدى  500يــوم بعد الجراحة .وبينت أرقــام الــدراســة أن املرضى
الذين خضعوا للجراحات في فترة ما بعد الظهر واجهوا مخاطر أدنى

بواقع النصف في التعرض ملضاعفات خطيرة بعد العملية.

األجهزة الرقمية في الغرف تفسد النوم

تـحــت ع ـنــوان تـحـســن نــوعـيــة ال ـنــوم ل ــدى األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،نصح
باحثون أميركيون بـضــرورة إزالــة األجـهــزة الرقمية ،مثل التلفزيون
وأج ـهــزة الـحــاســوب مــن غــرف ال ـنــوم .خــاصــة قدمها الـبــاحـثــون بعد
دراس ــة مـطــولــة ،اسـتـنــدوا فيها إلــى نتائج أبـحــاث ســابـقــة ،كشفت أن
ً
استخدام األجهزة الرقمية قبل النوم ليال يؤدي إلى عدم الحصول على
القسط الكافي من النوم الذي يتراوح بني  7و 8ساعات .ولهذا السبب،
نصح الباحثون بضرورة إزالــة جميع األجهزة اإللكترونية من غرفة
نوم األطفال واملراهقني ،بما في ذلك أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو
والحواسيب واألجـهــزة اللوحية والـهــواتــف املحمولة .كما دعــوا اآلبــاء
واألمـهــات إلــى ضــرورة التحدث إلــى أطفالهم بشأن العواقب السلبية
ً
لضوء تلك األجهزة على صحتهم ليال .وقــال الفريق البحثي إنــه إذا
"كان األطفال واملراهقون يعانون من تغير املزاج أو مشاكل سلوكية،
فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولهم على القسط الكافي من النوم".
من جهته ،لفت أستاذ الصحة الحيوية في جامعة بنسلفانيا ،أورفيو
بوكستون ،إلى أن "املراجعات األخيرة تكشف أن الغالبية العظمى من
ً
األبحاث تشير لوجود عالقة سلبية بني املكوث طويال أمــام األجهزة
اإللكترونية والنوم الهادئ وتأخر النوم ،إضافة إلى انخفاض مدة النوم
اإلجمالية" .وأضاف بوكستون أن "األسباب الكامنة وراء هذا االرتباط
الضار على األرجح تشمل الوقت الذي يقضيه األطفال واملراهقون أمام
الشاشات ،وهذا في األساس يقتطعونه من وقت النوم".

في تقرير ممتع عن السعادة وأحوال الشعوب ،نشرته مجلة
ناشيونال جيوغرافيك فــي عــددهــا الـصــادر مطلع الشهر
الجاري ،جاءت الدانمارك وسنغافورة وكوستاريكا في قمة
الدول التي يشعر سكانها بأقصى درجات السعادة .وعند
تحليل أسباب هــذا الكم من السعادة ،تبني أن الناس هناك
يشعرون باألمان ،ولديهم معنى لحياتهم ،يتمتعون بحياة
فيها القليل من التوتر والكثير من املتعة والفرح .ال عجب أن
يقبع لبنان في أسفل الئحة تضم  140دولة يتحدث عنها
التقرير.
قد ال يتعجب القارئ من سعادة الدانمركيات والدانمركيني
ومن مثلهم في سنغافورة ،لكن لم يكن ليخطر بالبال سعادة
سكان بلد متواضع اقتصاديًا وإنتاجيًا مثل كوستاريكا.
هـنــاك فــي كــوسـتــاريـكــا ف ــرق طبية تقطع ع ـشــرات األمـيــال
يوميًا لتتفقد صحة الناس في منازلهم في املناطق النائية
ولـتـقــدم لهم الـعــاج والـ ــدواء .أوج ــدت هــذه الــدولــة سياسات
اجتماعية وروابط عائلية ومحلية الى جانب رعاية صحية
شاملة ومتساوية وتــأمــن أسـبــاب معيشية لكل السكان،
األمر الذي جعلهم مطمئنني إلى أوضاعهم وغير قلقني على
مستقبلهم ،وهو ما منحهم الشعور بالسعادة.
قد يكون الشعور باألمن الصحي واألمان الرعائي من أهم
أسـبــاب الشعور بــالـسـعــادة ،لكن هـنــاك أيـضــا مــن مشارب
الحياة ومآربها ما يجعل الناس سـعــداء .فمن وجهة نظر
طبية بحت ،تبني مؤشرات دراسة "املليون امرأة" في بريطانيا
أنه ،ورغم أن األمراض املزمنة تسبب عدم السعادة ،لم يظهر
أن عدم السعادة يؤثر مباشرة على نسبة الوفيات (إال إذا
ّأدى غياب السعادة إلى سلوكات حياتية خطرة ومميتة) .ال
ُي ّ
فرق املوت بني السعداء والتعساء على ما توحي به الدراسة.
كلما انغمس الفرد في مبدأ إبيقوروس كلما ازداد شعوره
بــالـسـعــادة وتـحـســن مـسـتــوى صـحـتــه .يــدعــو إب ـي ـقــوروس
الى أخذ ما يزيد الفرح واملتعة ويقلل الحزن واأللــم .بنفس
املقاربة يدعو الفيلسوف أرسطو الــى مبدأ "اليوديمونيا"،
أن تـعــرف نفسك وقـ َـيـ ِـمــك تـمــام املعرفة وأن تفعل مــا يفيد
غيرك ومجتمعكَ .حـضــرت هــذه املــؤشــرات فــي واح ــدة من
أهم الدراسات عن السعادة والصحة والتي قام بها الباحث
مارتني ساليمان من بنسلڤانيا ،مشيرًا الى دروب السعادة
ال ـث ــاث :ال ـش ـعــور اإلي ـجــابــي وال ـج ـيــد ،الـشـغــف واالن ـغ ـمــاس
بالنشاطات ،وعمل الخير.
فــاجــأ ساليمان الجميع عندما أخـبــرهــم أن امل ــال والسلطة
وال ـجــاه واملقتنيات املــاديــة والـشـبــاب (الطبيعي واملفتعل)،
واألطفال قد يساهموا ببعض املتعة والراحة ،لكن لن يجعل
منكم أشخاصًا سعداء .هنا قد تتداخل العوامل االجتماعية
والثقافية والدولتية لتعطي بعض الناس انطباعات مختلفة
عن إدراكـهــم ملا يجعلهم سعداء ومعافني .لكن الكل متفق
عـلــى أن املـشــاعــر اإليـجــابـيــة واملـ ــزاج الـجـيــد يــرفــع مستوى
الصحة والعافية.
تشير دراسة في مجلة النسيت عن تقرير "سعادة العالم"
الى أهمية فهم ترابط الصحة والسعادة وتدعو الى التركيز
على مجالني مفصليني :األول يــدعــو إلــى خفض الوفيات
املـبـكــرة عـنــد األط ـف ــال وق ـبــل ســن ال ـ ــ ،٧٠عــن طــريــق تعزيز
الـصـحــة والـشـعــور بــالـسـعــادة ،والـثــانــي يــدعــو ال ــى تخفيف
الفوارق والتمييز املتعلق بالوصول والحصول على رعاية
صحية جيدة ،من ضمنها الصحة النفسية والعقلية.
كل التقارير والــدراســات تؤكد على دور الــدول في إسعاد
شعوبها ،ويــزداد الحديث عن "سياسات للسعادة" .أصبح
فــي بعض الحكومات وزارات للسعادة (اإلمـ ــارات العربية
ً
املـتـحــدة م ـث ــاال) تـكـفــل مــا ُيـسـعــد املــواط ـنــن ال مــا ُيبعدهم
ُويهجرهم .إن أول ما ترمي اليه "سياسات السعادة" وضع
قــوانــن وبــرامــج وأنشطة تمنع تــراكــم السموم القاتلة ليس
فقط من التلوث ،بل أيضًا السموم املنبعثة من الضغوطات
اليومية والتعصيب اليومي واكتئاب املواطن وغياب معنى
وجود الفرد وأمانه ،كلها مسائل تزيد من معدالت االعتالل
واملوت املبكر.
لبنان يقبع في أسفل الئحة الدول السعيدة .يحتاج األمر الى
أكثر من وزارة للسعادة .يحتاج األمر الى خارطة طريق لم
توجد بعد.
* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية

