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

خارج التغطية

نصيحة

فيصل القاق *

رشح األطفال الثقيل
ت ـ ـعـ ـ ّـج ع ـ ـي ـ ــادات األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،فـ ــي مـثــل
هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ب ــال ــزائ ــري ــن ال ـص ـغ ــار.
فـفــي ه ــذه ال ـف ـتــرة م ــن ال ـس ـنــة ،ت ــزداد
إصــابــة األطـفــال بالتهابات املجاري
ال ـت ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوي ــة ال ـف ـي ــروس ـي ــة
(ال ـ ــزك ـ ــام) ،ب ـم ـع ـ ّـدل أك ـث ــر م ــن خمس
"نـ ــزالت" خ ــال فـصـ ٍـل واح ــد ،بحسب
ما تشير الــدراســات الطبية والواقع
أي ـ ـضـ ــا .وه ـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة فـ ــي مــوســم
"تعيش" فيه الفيروسات ملدة أطول،
مـمــا يـجـعــل فــرصــة ال ـت ـقــاط ال ـعــدوى
أســرع .ولكن ،ما هي أسباب الرشح
لدى األطفال؟ وما هي عالماته؟ وما
هي عالجاته؟
غــال ـبــا ،م ــا ي ـك ــون األطـ ـف ــال ه ــم الـفـئــة
األكثر عرضة اللتقاط عدوى الزكام،
ـاب ع ـ ـ ــدة ،لـعــل
وي ـ ـعـ ــود األم ـ ـ ــر ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
أهمها هي مالمسة األطفال ألي شيء
موجود في املنزل ،وقد يكون ّ
ملوثًا.

نافذة

لـيـتـحــول إل ــى الـتـهــاب فــي القصبات
الهوائية والتهاب الرئة.
تختلف أع ــراض ظـهــور الــزكــام لــدى
األطفال عن البالغني ،إذ تبدأ بشعور
ال ـط ـفــل ف ــي ال ـحــرقــة ف ــي ال ـب ـل ـعــوم ثم
يـتـبـعــه س ـيــان وانـ ـس ــداد ف ــي األن ــف
وعطس وسعال وارتفاع خفيف في
درجة حرارة الجسم وبعض اإلعياء
ون ـقــص ال ـش ـه ـيــة .وق ــد تـسـتـمــر هــذه
ً
األعراض طويال ،وفي بعض األحيان
قــد تمتد ألســابـيــع .وه ــذه مــدة ال بدّ
م ـن ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه إلـ ـ ــى اآلن ال
يــوجــد ل ـقــاح مل ـقــاومــة ال ــرش ــح ،وذلــك

يجب مراجعة الطبيب إذا نقصت
كميات الرضعات عند الرضع

ولـئــن كــان هــذا السبب هــو األس ــاس،
فــي رأي األط ـبــاء ،إال أنــه ثمة أسباب
أخرى منها جفاف الهواء في موسم
الشتاء والتقاط العدوى من أشخاص
آخرين ،والتدخني داخل املنزل ،وهو
م ــا ي ــؤث ــر م ـبــاشــرة ع ـلــى امل ـنــاعــة في
الـغـشــاء املـخــاطــي لــأنــف .وأك ـثــر من
ذلك ،فإن ّ
تعرض الطفل للتدخني بعد
اإلص ــاب ــة قــد يـطـيــل مــرضــه ويفاقمه

عام
لكثرة الفيروسات ولتغيرها من ٍ
إلــى آخ ــر .وفــي ظــل هــذا األم ــر ،يمكن
الـلـجــوء إل ــى بـعــض اإلج ـ ــراءات التي
تـخـفــف أضـ ـ ــرار اإلصـ ــابـ ــة ،أو تلعب
دورًا فــي الــوقــايــة مـنـهــا .وق ــد يكون
إجـ ـ ــراء إبـ ـع ــاد ال ـط ـفــل ع ــن املــدخ ـنــن
واملصابني بالزكام هو اإلجراء األول
واألســاســي ،تتبعه مجموعة أخــرى
ً
مــن اإلج ــراءات تتعلق مثال بالطلب
بشكل متكرر
مــن الطفل غسل يــديــه
ٍ

خـصــوصــا بـعــد تنظيف أن ـفــه وعــدم
مــام ـســة أدوات ال ـط ـع ــام وامل ـن ــادي ــل
القطنية خصوصًا فــي حــال إصابة
أحد في املنزل بالزكام وتغطية الفم
واألنف عند العطس أو السعال.
إجـ ــراءات بسيطة ولكنها قــد تعفي
األطـ ـف ــال م ــن اإلص ــاب ــة ب ــال ـع ــدوى أو
التخفيف منها .ثمة إجــراءات أخرى
ي ـن ـص ــح بـ ـه ــا األطـ ـ ـب ـ ــاء فـ ــي ال ـغ ــال ــب
وتتعلق بغسل أنف الطفل بمحلول
املـيــاه الفيزيولوجية م ــرات عــدة في
اليوم وترطيب غرفة الطفل بالبخار
واإلكـ ـث ــار م ــن ال ـس ــوائ ــل ف ــي وج ـبــات
األطفال والتزام الراحة قدر اإلمكان.
ولـ ـ ـك ـ ــن ،م ـ ـ ـ ــاذا ل ـ ــو ت ـ ـعـ ــدت اإلصـ ــابـ ــة
بالزكام أسبوعها األول؟ هنا ،ال بد
من مراجعة الطبيب .وهناك  3أمور
تــدفــع األهــالــي للسير بـهــذا اإلج ــراء،
مـنـهــا اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــرارة ألك ـث ــر من
ثالثة أيام وبقاء الطفل على حاله من
التعب واإلرهــاق رغم غياب الحرارة
وال ـس ـع ــال امل ـس ـت ـمــر م ــع ال ـك ـث ـيــر من
القشع (البلغم) .أما بالنسبة للرضع،
فتجدر مراجعة الطبيب إذا نقصت
كميات الرضعات عند األطفال وعند
وص ـ ــول ألك ـث ــر م ــن  39درج ـ ــة وعـنــد
ظـهــور أل ــم فــي أعـلــى الـبـطــن وظـهــور
عقد ملفاوية متضخمة في العنق.
ٍ

سين/جيم

ماذا بعد انتهاء صالحية األدوية؟
ّ
بمجرد انتهاء صالحيتها،
يلجأ بعض األشخاص إلى رمي قوارير الدواء
على اعتبار أنها لم تعد آمنة لتناولها .لكن ،مع ذلك ،تلك القصاصة املرفقة
مــع ال ــدواء عــن الـصــاحـيــة قــد ال تعني الكثير فــي بـعــض ال ـحــاالت .فثمة
عوامل ّ
تحدد ما إذا كان تناول األدويــة بعد تاريخ انتهاء الصالحية آمنًا
ّ
أم ال .وفي هذا اإلطار ،أعد ديفيد نيرنبيرغ ،رئيس قسم األدوية والسموم
بمركز دارتموث هيتشكوك الطبي ،دراســة ّ
تحدث فيها عن تلك العوامل
والتي حصرها بثالث هي :نوع الدواء والوقت املنقضي بعد تاريخ االنتهاء
وكيفية تـخــزيـنــه ،وإن ك ــان قــد أول ــى اهـتـمــامــا واض ـحــا للنقطة األخ ـيــرة.
فالتخزين الجيد قد يعفي من النظر إلى ختم الصالحية .والدليل؟ أنه إذا
عام من تاريخ
«كنت تستخدم أحد األدوية بعد مرور أشهر قليلة أو بعد ٍ
االنـتـهــاء ،وجــرى تخزين هــذا ال ــدواء بشكل جيد ،فــا أعتقد أن هناك أي
مشكلة بالنسبة ملعظم األدوية» ،هذا ما قاله نيرنبيرغ .وقد يكون هذا األمر
صحيحًا في ما يتعلق باألدوية املتاحة دون وصف الطبيب مثل األسبرين،
حيث تعمل شركات األدوية على اختبار فاعلية وسالمة العقاقير لفترة قد
تمتد لعامني أو ثالثة ...فقط إذا جرى تخزينها بالشكل املناسب .والتخزين
املناسب يعني عدم تعريض الدواء لدرجات الحرارة املرتفعة أو املنخفضة،
أو تعريضه لضوء الشمس أو الحرارة أو الرطوبة بشكل مباشر .وأكثر
من ذلك ،هناك بعض األبحاث العلمية التي توضح أن الدواء يمكن أن يؤدي

مفعوله لفترة طويلة عقب تاريخ االنتهاء .وفي هذا اإلطار ،توصلت دراسة
أجرتها إدارة الـغــذاء وال ــدواء عــام  2000إلــى أن  %90من األدويــة التي لم
يتم استخدامها وجرى تخزينها من قبل العسكرية األميركية بقيت على
حالتها من الفاعلية بشكل كامل ،بعد سنوات ّ
عدة من تاريخ االنتهاء.
ُ
تعد هــذه األخبار جيدة بالنسبة لهؤالء الذين يريدون االحتفاظ بشيء
للطوارئ أو يرغبون في توفير بعض املال .وهو ما يؤكد عليه نيرنبيرغ،
بالقول إن «هناك بعض األدوي ــة التي ينبغي دائمًا االحتفاظ بها ،بغض
النظر عن اقتراب وقت انتهاء صالحيتها».
مــع ذل ــك ،ينبغي تجنب تـنــاول األدوي ــة السائلة بعد انـتـهــاء صالحيتها.
وهــذا بسبب تعقيم محتويات الزجاجة إلــى حني فتح الغطاء .فعند فتح
الــدواء السائلُ ،يصبح الــدواء ُعرضة للتلوث البكتيري .وهو ما ينسحب
أيضًا على بعض األدوية ،مثل قطرة العني السائلة «ولهذا ينصحون بعدم
مالمسة فتحة الزجاجة لجفن الـعــن» ،يضيف نيرنبيرغ .وهـنــا ،ينبغي
االلتزام بتاريخ االنتهاء ،وكذلك تعليمات التخزين املوجودة على وصف
األدوية بجدية .فعلى سبيل املثال ،تعتبر أقراص «النتروجليسرين» ،التي
ً
عادة ما توصف للمصابني بذبحة أو مرض القلب التاجيُ ،عرضة بشكل
ُ
في درجات حرارة عالية.
كبير للتلف إذا حفظت ُ
كما ينبغي التفكير في املضادات الحيوية بنفس الطريقة .فإذا تعرضت
إلصــابــة خـطـيــرة ،ووج ــدت بعض امل ـضــادات الحيوية املتبقية فــي خزانة
األدوي ــة الـخــاصــة بــك ،فــإن كــانــت منتهية الـصــاحـيــة ،فــاألمــر ال يستحق
املجازفة.

منذ غابر العصور والعالم منشغل بالصحة مقدمًا الصلوات ّوالنذور
واألضاحي لشفاء املرضى ،الى أن أتى بعد مئات السنني ُمعلمًا من
جــزيــرة «ك ــوس» اليونانية مقدمًا مـبــادئ جــديــدة ومختلفة .شرح
أبقراط عن عالقة الصحة العامة بالبيئة والنظافة الشخصية والتغذية
السلمية ضمن منهاج تعليمي قد يكون األول حينها ،كلية أبقراط
التجارب واالختبارات ومتطلبات
للطب .بقي مسار الصحة أسير
ُ
العمل واإلنتاج ،إلى أن جاءت سنة  1948وأطلق معها تعريف منظمة
الصحة العاملية عن الصحة كحالة من الرفاهية الجسدية والعقلية
واالجتماعية الكاملة ،وليس فقط غياب العلة واملرض.
مــع تتعدد النظم السياسية واالقتصادية وتتداخلها مــع العوامل
االجتماعية وتعقيدات أســواق العمل والصناعات الطبية والدوائية
ّ
وتشعبت
والتأمني الصحي ،برزت مشاكل صحية بطرق مختلفة،
أن ـمــاط االع ـت ــال واالس ـت ـش ـفــاء ،وبــالـتــالــي ط ــرق االس ـت ـغــال .بــدأت
الـفـجــوات الصحية بالظهور بــن الـبـلــدان املـتـطــورة والنامية وحتى
ضمن البلد الــواحــد .تــدنــت بعض مـعــدالت صحة الـفــرد واملجتمع
وباتت الفوارق في الوفيات واملراضة واالعتالالت فاضحة وفاقعة.
أصبحت مخاطر وفاة مولود أعلى بـ 3إلى  4أضعاف من وفاة آخر
ُولد على مسافة بضعة كيلومترات.
دفعت النساء واألطفال والصحة العامة والبيئة أثمانًا صحية عالية
نتيجة إهمال السياسة واالقتصاد للصحة ،واستسهلت الحكومات
صحة األف ــراد برصدها ميزانيات ضئيلة وبتوظيف الصحة في
خدمة السياسة (على شاكلة جمعيات ومراكز واستشفاءات وتوزيع
أدوية) .أمام هذا الواقع ،بقي تعريف الصحة صامدًا رغم االنتقادات
بعدم قدرته على اإلحــاطــة بمحددات الصحة املتعددة واملستجدة،
وكــان ال بد من مواجهة تلك االنتقادات .جاء الــرد من كازاخستان
حيث تم إطــاق إعــان «الصحة للجميع» في العاصمة أملــا آتــا عام
 1978أعاد اإلعالن تذكير العالم بأن الصحة حق أساسي من حقوق
اإلنسان ،والوصول إليه هدف اجتماعي هام يتطلب مساهمة وجهود
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الى جانب الصحية.
«الصحة للجميع» ال تتحقق دون رعاية أولية متاحة للجميع ،ودون
استيعاب املحددات املتزايدة للصحة واملرتبطة بسلوكيات الحياة،
وتـعــزيــز الـصـحــة ،والـصـحــة النفسية ،األم ــان االجـتـمــاعــي والبيئي،
ومــواقــف األفـ ــراد ومـشــاركـتـهــم فــي الــرعــايــة الـصـحـيــة .إن محاولة
«تصليح» ما ُ«ت ّ
خربه» معيشة الفرد في صحته ،هي محاولة مكلفة
وعبثية ومنهكة على املدى الطويل وعاجزة عن رفع مستوى صحة
السكان بشكل ملموس.
في آذار من عام  ،2005شكلت منظمة الصحة العاملية لجنة املحددات
االجتماعية للصحة للنظر في العوامل السكنية واملعيشية والوالدية
والسياسية واملادية والتشغيلية وغيرها ،والتي تساهم في صوغ
صحة الناس وسالمتهم .نصف الوفيات سببها سلوك الفرد الذي
يـحــدده املـعــاش والـعـمــل والتعليم .فــي الــواليــات املـتـحــدة األميركية
تتساوى الوفيات الناتجة من تدني الدعم االجتماعي وتدني التعليم
والفصل العنصري ،مع الوفيات الناتجة من أمراض القلب والشرايني
والرئة.
فــي دراس ــة للطبيب اإلسـكـتـلـنــدي تــومــاس مــاكـيــويــن عــن مـعــدالت
الصحة واألعمار ،تبني أن تدني الوفيات وتحسن معدل اإلعمار كان
نتيجة تحسن الظروف املعيشية كالتغذية والتعقيم ونظافة املياه
بالدرجة األولى ،مع دور ثانوي للعناية الطبية.
تشتغل دراس ــات أخــرى على تأثير املـحــددات االجتماعية كالفقر
والسترس واإلرهاق املزمن ليس فقط على اعتالل البالغني ،بل على
األجنة واألطفال وأدائهم العقلي والجسدي في املستقبل .كما ويبرز
أيضًا تأثير العوامل االجتماعية االقتصادية والـظــروف املعيشية
على التغييرات الجينية عند البالغ والطفل مما يزيد مــن تعرضه
ألمراض مزمنة ووفاة مبكرة.
تعكس هذه الدراسات وتتماشى مع صرخات الناس في لبنان من
واقع السترس املزمن والتلوث البيئي من مجرى الليطاني الى معامل
شكا ومكبات النفايات .ال يخفف من وطأة االجتماعي واالقتصادي
واملعيشي على معدالت الصحة زحمة أجهزة وأدوات طبية متقدمة
أو تقنيات تظهر عشوائيًا دون ان يظهر أي تحسن لصحة املجتمع.
تصرف الواليات املتحدة األميركية على الصحة ما ال تصرفه دولة
قط في العالم ،لكن موقعها باملؤشرات الصحية يأتي في أسفل الدول
املتقدمة.
قد ال يحتاج الناس الــى مستشفيات أكثر وأدوي ــة أكثر (فــي أغلب
األحيان) ،هم يحتاجون أكثر لظروف معيشية أفضل ،وشبكات أمان
اجتماعي أقــوى ،وأجــور أعلى ،وعدالة اجتماعية جدية ،وسياسات
صحية متكاملة.
تغيرت الظروف املحيطة بالصحة من الصلوات والبخور الى الطب
الشخصي وطب الجينات ،وتغيرت معها الصحة من حق إنساني
الــى «سلعنة» واسـتـهــاك .املنطلق األســاســي ال ـعــودة بالصحة الى
كونها حقًا وكونها تتعلق بمقدار احترام الدول والحكومات للمواطن
واملجتمع الذين يزدادون خارج التغطية.

* اختصاصي جراحة نسائية
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