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من الخطأ أن تعتقد أن الهاتف يمكن أن يكون وسيلة تعليم
للطفل بما في ذلك اللغة اإنجليزية

 6عادات تؤذي الكلى..
من دون قصد

سلمان الصباح :اتفاقية تدريب بين
«الجراحين الكويتية» و«العلوم الحياتية»
ø``«MGôédG á``«©ªL â``©bh
™``e Ö``jQóJ á``«bÉØJG á``«àjƒµdG
اأكاديمية العلوم الحياتية ،لتدريب
الأطب��اء الجراحي��ن ،وذل��ك على
á«©ªL ô``ªJDƒe äÉ«dÉ©a ¢``ûeÉg
الجراحين الكويتية الأول.
وبهذه المنا�شبة ،اأ�شاد رئي�س
جمعية الجراحين الكويتية دكتور
�شلمان ال�شب��اح ب��دور اأكاديمية
العل��وم الحياتية الفع��ال كجهة
متخ�ش�شة في التدريب الم�شتمر
ف��ي القط��اع ال�شح��ي بالكوي��ت
والمنطقة .
واأ�شاف ال�شباح اأن اأكاديمية
العلوم الحياتية �شيكون لها دور
كبير ف��ي تدريب و�شق��ل خبرات
الجراحين بما تمتلكة من مدربين
اأكفاء وقاعات تدريبية مجهزة على
اأعلى م�شتوى وعاقات مع كبرى
الم�شت�شفيات والجمعيات المهنية
. á«ªdÉ©dG
م��ن جهت��ه ،ثم��ن الرئي���س
التنفي��ذي لأ كاديمي��ة العل��وم
الحياتي��ة د.محم��د العن��زي دور

الروماتيزم يعزز
حدوث التهابات
مفصل الركبة
اأ�سارت الرابطة ااألمانية اأطباء
الروماتي ��زم ،إال ��ى أان الروماتي ��زم
يعزز من حدوث االتهابات في حالة
المفا�س ��ل اا�سطناعي ��ة.
واأو�سح ��ت الرابط ��ة ااألماني ��ة
اأن هذه االتهابات ،التي تظهر على
�سكل ورم و أالم في الركبة ،قد تكون
ب�سب ��ب ح ��دوث ع ��دوى ،واأ�سافت
الرابطة اأنه عند الحاجة اإلى مف�سل
جديد ،ف� �اإن العملي ��ة الجراحية التي
يخ�س ��ع له ��ا مري� ��ض الروماتي ��زم
تك ��ون مماثل ��ة للعملي ��ة الت ��ي يت ��م
اإجراوؤه ��ا لل�سخ� ��ض غي ��ر المري�ض
بالروماتي ��زم ،ولكن الخط ��ر يكمن
في أان التهاب المف�سل الجديد يكون
اأعل ��ىبو�س ��وح.
المانية �سبب
ا
الرابطة
و أارجعت
أ
ذل ��ك اإل ��ى المر� ��ض ااأ�سا�س ��ي م ��ن
ناحية ،واإلى ااأدوي ��ة التي يتناولها
مري� ��ض الروماتي ��زم م ��ن ناحي ��ة
أاخ ��رى ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن أان هذه
ااأدوية توفر حماية �سد االتهابات،
اإا اأنه ��ا ت�سعف ف ��ي الوق ��ت نف�سه
ق ��وى المقاو م ��ة �س ��د البكتر ي ��ا
وم�سبب ��ات ا أامرا� ��ض ا أاخ ��رى.

❞ نسعى إلى توفير
أرقـــــى الــخــدمــات
التدريبية للكــــوادر
الطبية بالكــــــويت

, á``«àjƒµdG ø``«MGôédG á``«©ªL
م ؤوك��د ًا أان التفاقي��ة �شت�شب في
م�شلح��ة الطرفي��ن ،وتاأت��ي ف��ي

اإطار حر�س الأكاديمية اإلى توفير
أارقى الخدمات التدريبية للكوادر
الطبية في الكوي��ت ،واإيمان ًا منها

باأهمي��ة التدري��ب الم�شتم��ر في
جميع المج��الت ل�شقل المواهب
والخبرات .

 - 1الملح

ال�سوديوم الزائد الذي ياأتي من الملح ا يوؤثّر على �سغط الدم
و�سحة القلب فقط ،ب ��ل يوؤذي الكلى ،اأنها الع�س ��و الم�سوؤول عن
تنظيف الج�سم من الكميات الزائدة من المعدن .لذلك ،لتحمي الكلى
من الم�ساكل اعتدل في تناول الملح ،وتذكّ ��ر أان ا أاطعمة ال�سريعة
والوجبات والمخبوزات الجاهزة غنية بالملح.

 - 2ضغط الدم

إاذا كان �سغط الدم لديك مرتفعاً ،و أاهملت في إاجراءات �سبطه
وال�سيطرة عليه قد ي� �وؤذي ذلك الكليتين ب�سكل بال ��غ .تناول اأدوية
ال�سغط ،واتبع التو�سيات الغذائية التي ت�ساعد على خف�سه.

 - 3التدخين

بمجرد اأن تبدي الكليتان ال�سكوى عليك ااإقاع عن التدخين،
ّ
اأو تقليله اإلى اأق�سى حد.

 - 4الماء

قد ا يكون من ال�سروري ُ�سرب  8اأكواب من الماء كل يوم،
لكن ا ينبغي اأن تت ��رك نف�سك عط�سان ًا لفترات طويل ��ة من الوقت.
احر�ض على ترطيب ج�سمك با�ستمرار لت�ساعد الكليتين على العمل
جيداً.

 - 5المسكنات

 9نصائح من أجل مطبخ آمن
خال من الباستيك
ٍ

ا إافراط في تناول الم�سكنات من الع ��ادات غير ال�سحية التي
توؤذي الكلى.

 - 6البدانة

من م�ساعف ��ات ال�سمنة والبدان ��ة مر�ض ال�سك ��ري ،و�سعف
وظائف الكلى .راقب الوزن ،واتباع اإجراءات �سبطه لتفادي البدانة.

نصائح تحمي المسنين
بعد العمليات الجراحية

يبدو اأن البا�شتي��ك يغزو حياتنا
بكل جوانبها ،ولم يعد المطبخ ا�شتثناء،
فمن الطهي اإلى التخزي��ن اإلى التعبئة
يلج�� أا معظ��م النا���س للبا�شتي��ك ،إال
اأنه م��ن الأف�شل محاول��ة ا�شتبدال تلك
المادة باأ�شياء الأكثر اأمنا ،ل�شيما المواد
ال�شديقة للبيئة.
لح�ش��ن الح��ظ ،هن��اك الكثير من
الطرق الب�شيطة للتخل�س من البا�شتيك
اأثناء طهي الطعام ،وفي ما يلي بع�شها:

 - 1تخزين الطعام في أوعية
من الزجاج أو المعدن

بدل من الأواني والعلب البا�شتيك،
اختر المعادن اأو الزجاج لتخزين المواد
الغذائي��ة .فالزج��اج يعتب��ر ا ألف�ش��ل
لتخزي��ن الم��واد ال�شائب��ة مث��ل الفول
والحبوب والمك�شرات.

 - 2ا أكياس الباستيك

عندما تق��وم بتغلي��ف الوجبات،
اخت��ر حاوي��ات معدني��ة اأو زجاجي��ة
قابلة لإعادة ال�شتخدام بد ًل من الأكيا�س
البا�شتيكية.

 - 3القابل إعادة ااستخدام

ا�شتب��دل ال�ش��وك والماع��ق
البا�شتيكية في �شلة غدائ��ك ،ب أادوات
معدنية .كما يمكن��ك ا�شتخدام ا ألدوات
الخ�شبية ،التي يمكن اإعادة ا�شتخدامها
عدة مرات.

 - 4ماعق التوزيع

ا�شتبدل الأدوات البا�شتيكية مثل
ماعق توزيع الطعام ب أاخرى م�شنوعة
من المعادن اأو الأخ�شاب.

 - 5تجنب اأغذية المصنعة
والمعبأة في أكياس باستيكية

❞ اخـــتـــر الـــمـــعـــادن أو الـــزجـــاج لــتــخــزيــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة
❞ استبدل الــشــوك والماعق الباستيكية ..بـــأدوات معدنية
❞ تعبأة المياه في زجاجات قابلة إعادة ااستخدام أو في معدنية
يتم تعبئة وتغليف معظم ا ألطعمة
المعالجة بالبا�شتيك القابل لا�شتخدام
لمرة واحدة .فعندما تتجول في ال�شوبر
ماركت ،ل ت�شتري الفواكه والخ�شراوات
المغلفة ف��ي لف��ات البا�شتي��ك أاو تلك
المعب��اأة ف��ي الأكيا���س ال�شبكي��ة م��ن
البا�شتيك.

 - 6المياه المعبأة في
زجاجات

اإن المي��اه المعباأة ف��ي زجاجات
مكلفة وتعد القنان��ي البا�شتيكية غير
�شحي��ة ،والبدي��ل المثالي ه��و تعباأة

مياه ال�شنبور في زجاجات قابلة إلعادة
ال�شتخ��دام اأو في زجاج��ات معدنية،
تكون خالية من مادة «البي�شفينول».

 - 7احتفظ بحقيبة معك

احتفظ بع��دد من اأكيا���س البقالة
القابلة لإع��ادة ال�شتخدام في �شيارتك
لكي تك��ون قريبة من ي��دك عند ذهابك
للت�ش��وق ،وابتعد ع��ن الأكيا���س التي
ت�شتخدم لمرة واحدة.

دراسة:

 - 8منظفات الصحون
في ورق مقوى

تباع منظف��ات غ�شال��ة ال�شحون
غالبا ف��ي عب��وات با�شتيكي��ة .حاول
اختيار الم�شح��وق المعباأ في �شندوق
من الورق المقوى.

 - 9تخطي الطاء غير القابل
لالتصاق

ه��ل تعل��م اأن الط��اء غي��ر القابل
لالت�شاق عل��ى الأوان��ي والمقالي هو
حد ف��ي ذاته م�شنوع م��ن البا�شتيك؟
ل��ذا ا�شتب��دل تل��ك الأواني غي��ر القابل
لالت�ش��اق ،باأخ��رى م��ن الحدي��د اأو
ال�شتنيل�س �شتيل.

اأو�ست الجمعي ��ة ااألماني ��ة اأطباء الجه ��از التنف�س ��ي اأقارب
المر�سى من كبار ال�سن اأو ااأ�سخا�ض الذين يقدمون لهم الرعاية
الطبية ،بعدم ترك المر�سى لفترات أاكثر من الازم في الم�ست�سفى
بعد اإجراء العمليات الجراحية ،لتجنب اإ�سابته ��م بالتهاب الرئوي
والذي يعد واحد ًا من اأكثر الم�ساعفات �سيوع ًا لدى كبار ال�سن.
واأو�سحت الجمعية ااألمانية اأن المري�ض يواجه �سعوبة التنف�ض
في و�سع اا�ستلقاء ف�س ًا عن �سعوبة طرد البلغم ،كما أان الهواء
ا يدخل ب�سورة �سحيحة اإلى الرئة ،ف�س ًا عن تجمع المخاط في
مجرى التنف�ض ،عاوة على اأن الجهاز المناعي ا يكون في اأف�سل
حااته لدى كبار ال�سن ،وهو ما يجعلهم عر�سة لاأمرا�ض البكتيرية
والفيرو�سية.
وبعد ا�ست�سارة الرعاية الطبية يمكن اأقارب المر�سى العمل
على اأن يجل�ض كبار ال�سن على ال�سرير ب�سكل م�ستقيم خا�سة عند
ااأكل وال�سرب ،كما يمكن ت�سجيع كبار ال�سن بح�سب حالتهم على
القيام والحركة ،و�سددت الجمعية ا أالمانية على أاهمية الهواء النقي،
ولذلك يجب فتح النوافذ ب�سكل منتظم.
ويتعين على مقدمي الرعاية اأو اأقارب المر�سى ااهتمام بنظافة
الفم لدى كبار ال�سن ،لمنع انت�سار البكتريا في الفم والحلق والحنجرة،
ومن المحتمل أان يحتاج كبار ال�سن إالى تقديم الم�ساعدة لهم للعناية
باأ�سنانهم ،وخا�سة بعد اإجراء العمليات الجراحية.

آفاق:
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أضرار كثرة الجلوس تعادل «التدخين»
اأظهرت درا�سة حديثة اأن مخاطر الجلو�ض
لفترات طويلة قد ا تقل عن مخاطر التدخين،
وت�سبب الكثير من الم�ساكل ال�سحية بدء ًا من
ّ
البدانة وم�ساكل التمثيل الغذائي ،و�سو ًا اإلى
اأمرا�ض القلب وااأوعية الدموية.
�سدق من قال «في الحركة بركة» ،فقد
تعتقد ب أانك تتمتع ب�سحة جيدة ابتعادك عن
التدخين واتباعك حمية غذائية �سحية ،اأو اأنك
تمار�ض التمارين الريا�سية يومياً ،غير اأ ن
جهودك هذه قد تذهب في مهب الريح اإذا كنت
من ا أا�سخا�ض الذين يجل�سون لفترات طويلة.
فقد اأظهرت درا�سة جديدة تحذيرات هائلة من
مخاطر كثرة الجلو�ض ،ربما لم تكن من �سمن
الح�سابات �سابقاً.
يت�سبب الجلو�ض
فح�سب هذه الدرا�سة،
ّ
لفترات طويلة ب�اأ م��را ���ض وم�ساكل �سحية
عديدة ،اإذ اأن طبيعة الج�سم غير مهيئة لكثرة
الجلو�ض ،لذلك اأ�سبح يطلق على الجلو�ض لفترة
طويلة «التدخين الجديد» ،وذلك لما يحمله من
اأخطار قد تطال اأع�ساء الج�سم كافة وب�سكل
خا�ض القلب وااأوعية الدموية.
ق��ام كيث دي ��از ،م��ن المركز الطبي في
جامعة كولومبيا بالوايات المتحدة بالتعاون
مع  7موؤ�س�سات اأمريكية ،بتتبع ن�ساط حوالي
 8اآ اف �سخ�ض بعمر  45عام ًا فما فوق،
وخل�ض اإلى اأن الجلو�ض لفترات طويلة يرتبط
بالوفاة المبكر حتى مع ممار�سة الريا�سة
يومياً .اإذ اأن قلة الحركة ت�سكل خطر ًا كبير ًا
على ال�سحة بدء ًا من البدانة واختال التمثيل

الجدي��ر بالذك��ر اأن اأكاديمية
العل��وم الحياتي��ة مملوك��ة م��ن
�شرك��ة العل��وم الحياتية(اإحدى
�شركات الهيئة العامة لا�شتثمار
) ،وتعمل في مجال توفير المعرفة
والتعلي��م الم�شتم��ر والتدري��ب
للك��وادر  ،م��ن خ��ال برام��ج
التنمية المهني��ة عالية الم�شتوى
التي توفره��ا لجمي��ع القطاعات
ال�شحية م��ن ممار�شي��ن طبيين،
�شيادلة ،اأطباء ،ممر�شين وحتى
المديريين التنفيذيين لتكون بذلك
من�ش��ة فري��دة لبرام��ج التطوير
المهني الم�شتمر ،وفر�شة حقيقية
للتما�شي مع اأح��دث الممار�شات
الدولية المعتمدة.

اإذا كانت الكلى ت�سكو من بع�ض المتاعب ربما تت�سبب بع�ض
العادات غير ال�سحية في إايذاء هذا الجزء الحيوي من الج�سم ،والذي
يقوم بتنظيفه من النفايات .كذلك يمكن اأن يوؤدي �سعف وظائف الكلى
اإلى اأزمة قلبية اأو �سكتة دماغية .اإليك اأكثر عادات توؤذي الكليتين:

ّ
تـــســـبـــب الــــبــــدانــــة ومـــشـــاكـــل
❞
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي أمــــــراض الــقــلــب
❞ يطلق على الجلوس لفترة طويلة
«التدخين الجديد» لما يحمله من أخطار
الغذائي ،وم�ساكل �سغط الدم ،وتراكم الدهون
حول الخ�سر ،و�سو ًا اإلى ارتفاع م�ستوى
الكول�سيترول ال�سار و أامرا�ض القلب .وهو
ما جعل د .مونيكا �سافورد ،التي �ساركت
في الدرا�سة بت�سبيه مخاطر الجلو�ض لفترات
طويلة بالتدخين ،بح�سب م��ا ن�سره موقع
«مترو» البريطاني.

غير اأن الخبر ال�سار يتمحور حول الحلول
الب�سيطة التي من �ساأنها اأن تخفف من هذه
المخاطر ،أا همها التحرك كل ن�سف �ساعة.
وللتحفيز على ذ ل��ك ين�سح ب�سبط المنبه
للتذكير بالم�سي كل  30دقيقة ،اأو تناول وجبة
واحدة على ااأقل يومي ًا وقوفاً ،واإنجاز بع�ض
المهام ،كت�سفح ا إانترنت وغيرها أاثناء الم�سي.

أخطاء تربوية ..تسبب إدمان
اأطفال للهواتف
ا أافكار العنيفة التي تحتوي عليها أالعاب
الفيديو لي�ست إاا و�سيلة لقتل براءة الطفولة،
أافكار عن القتل ،واانتحار ،وال�سراع العنيف
وم��ا �سابه ،وه��ي �سلوكيات م��ن الخطر أان
تدخل وعي الطفل في وقت مبكر ،ويعتبرها
أام� ��ور ًا ع��ادي��ة .م��ن ناحية أاخ� ��رى ،تت�سبب
بع�ض الممار�سات التربوية الخاطئة في
إادمان ا أاطفال ا�ستخدام الهواتف وا أاجهزة
ا إالكترونية في �سن مبكر .إاليك بع�ض ا أاخطاء
اطفال
اب��اء وت�سبب إادم��ان ا أ
التي يتركبها ا آ
للهواتف:

إلهاء الطفل

رعاية الطفل لي�ست اأم��ر ًا �سهاً ،وفي
بع�ض ااأح �ي��ان ي�سعر ااأب اأو ااأم بكثرة
ااأعباء ،في�ست�سهل اإلهاء الطفل بوا�سطة اإعطائه
الموبايل لي�ساهد ال�سور الملونة ،وتبداأ عادة
ا�ستحواذ الطفل على الهاتف وتحوله اإلى اأداة
لعب رئي�سية لل�سغير في �سن مبكر.

وسيلة تعليم

من الخطاأ اأن تعتقد اأن الهاتف المحمول
يمكن اأن يكون و�سيلة تعليم للطفل بما في
ذلك اللغة ااإنجليزية ،حتى لو توافرت بع�ض

❞ مـــن الــخــطــأ اعــتــقــاد أن الــهــاتــف
يمكن أن يكون وسيلة تعليم للطفل
ااألعاب اأو المعلومات اأو فر�سة اكت�ساب بع�ض
الكلمات ااإنجليزية على ااإنترنت ،ا يمكن
اعتبار الهاتف و�سيلة تعليمية ،اأن ا�سراره
ومنها ااكتئاب وااإدم��ان ااإلكتروني اأكثر
خطر ًا من الفوائد.
اا�ستخفاف با أا�سرار

ي�ستهين بع�ض ااآب��اء بااأ�سرار التي
التعر�ض ل�سوء ال�سا�سة
تحدث نتيجة كثرة ّ
ااأزرق ،بينما تحذّر درا�سات وتقارير طبية
التعر�ض لل�سا�سات
من تاأثير ااإف ��راط في
ّ
ااإلكترونية على الهرمونات ،و�سحة العيون،
ونمو خايا الدماغ.

