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إذا كنت مسافر� الى بلد آخر

احرص قبل سفرك

إذا كنت مسافر �ماكن بعيدة

السفر
مع ا�دوية

انتبه عند شــراء ا	دوية التي تصرف بدون وصفة، إذ أن 
بعضها قد يختلف عن ا	دويــة الموجودة في بلدك، 
سواء كان هذا االختالف من ناحية الجودة أو مكونات 

الدواء نفسه

علــى أن تكــون الوصفة معــك لالســتفادة منها في 
حال انتهاء أو ضياع الــدواء وأنت في حاجة إلى كمية 

ُأخرى

خــذ كميــة أدويــة تكفي لوقــت أطول مــن عدد 
ا	يــام المتوقعة حتــى تكون مســتعد¤ في حال 

حصول أي تأخير

احرص علــى نقل أدويتــك في حقيبتــك الخاصة 
فــي  تضعهــا  وال  الطائــرة،  فــي  تحملهــا  التــي 
الحقائــب المشــحونة، حمايــة لهــا مــن الضيــاع 

ودرجات الحرارة العالية

يختلف التوقيت الزمني فيها عن بلدك، ناقش الطبيب أو 
الصيدلي حتى يتم تحديد مواعيد جديدة لتناول الدواء

إذا كنت مسافر� بالطائرة

قبل سفرك



رأس مال الهيئة

جرى تصميم خطط 

تدريبية على مبدأ االحتياج 

والمسار الوظيفي، تضمن لكل 

موظف جدوالً تدريبيًا سنويًا 

لتطوير قدراته الفنية في 

ممارسة عمله اليومي واكتساب 

المهارات اإلدارية

أ.د.محمد المشعل
الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للغذاء والدواء

نوؤمن يف الهيئة العامة للغذاء والدواء، باأن ا�شتثمارها احلقيقي هو يف راأ�س مالها الب�شري، الذي تعتمد 
عليه يف اأداء املهام املوكلة اإليها على اأكمل وجه، مبا يحقق طموحات ولة الأمر وتطلعات املواطنني.

ولتحقيق ذلك، كان على الهيئة اأن توجد بيئة عمل مريحة وجاذبة وعادلة، وتوفر جميع �شبل الإنتاج 
والتطوير للموظفني يف امل�شتويات كافة، ويف هذا الإطار اتخذت الهيئة جمموعة من الإجراءات، منها 
على �شبيل املثال ل احل�شر، اإيجاد نظام تقييم الأداء املبني على مبداأ الإدارة بالأهداف، ما ي�شاعد 
اأن ينجزه خالل فرتة زمنية حمددة، ما  ليكون على دراية مبا يجب  للموظف  الأهداف  على و�شوح 
يوؤدي اإلى زيادة الإنتاجية، وح�شول املوظف على تقييم عادل مبني على اإنتاجيته الفعلية لالأهداف 

املطلوب منه اإجنازها، التي حددت م�شبقًا من قبل املوظف نف�شه ورئي�شه املبا�شر.
لقيا�س  العاملية  واملمار�شات  التجارب  اأف�شل  من  وهي  املتوازن،  الأداء  بطاقات  الهيئة  طّورت  اأي�شًا، 
الأداء، وعلى �شوئها حددت موؤ�شرات قيا�س اأداء موظفي الهيئة على م�شتويات خمتلفة مثل الأهداف 

الرئي�شة واخلطوات والإجراءات، مبا ي�شهم يف قيا�س اأداء املوظفني على امل�شتويات الوظيفية كافة.
ولزيادة كفاءة القيا�س، مت تطوير برنامج الكرتوين تظهر فيه موؤ�شرات الأداء والأهداف التي تخدمها، 
اإدارة،  مدير  كل  قبل  م�شتمر من  ب�شكل  متابعتها  ي�شّهل  ما  زمنية،  كل فرتة  الإجناز يف  ن�شبة  وتبني 
وميّكن املوظف يف مكتبه من الطالع على اإجنازاته با�شتمرار ما يتيح له فر�شة تعديل التق�شري اإن 

حدث ببذل جهد اأكرب.
وجرى ت�شميم خطط تدريبية على مبداأ الحتياج وامل�شار الوظيفي، ت�شمن لكل موظف جدوًل تدريبيًا 

�شنويًا لتطوير قدراته الفنية يف ممار�شة عمله اليومي واكت�شاب املهارات الإدارية.
للموظف  الوظيفي  امل�شار  و�شوح  باأهمية  الهيئة  من  اإميانًا  القادة،  اإعداد  برنامج  اإحداث  مت  كما 
من  كفاءات  ا�شتقطاب  عن  عو�شًا  الهيئة  ملن�شوبي  القيادية  الإدارية  الوظائف  واإ�شناد  له،  والإعداد 
خارجها، واأُجري م�شح لقدرات عدد من موظفي الهيئة املحتمل تقلدهم منا�شب اإدارية قيادية وقيا�س 

احتياجاتهم الإدارية وت�شميم دورات خا�شة باإعدادهم للعمل القيادي بالهيئة.
ومبا اأن روؤية الهيئة هي اأن تكون جهة رقابية رائدة عامليًا، مت ا�شتحداث برنامج التدريب التطبيقي 
الهيئة،  ملوظفي  مقاعد  لتخ�شي�س  معها  اتفاقيات  بعقد  وذلك  عاملية  رقابية  جهات  يف  ينفذ  الذي 
ويوفد املوظف للعمل �شتة اأ�شهر يف اإحدى هذه اجلهات الرقابية الرائدة يف املجال، ما يتيح له اكت�شاب 

اخلربة الحرتافية وممار�شة اأ�شاليب العمل املتطورة، ونقل اخلربة لزمالئه بالهيئة.
اأن ما حتقق للهيئة يزيدها اإ�شرارًا على امل�شي قدمًا يف تطوير وتعزيز براجمها التدريبية  ول �شك 

لتكون منوذجاً يحتذى به.
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مجلة  دورية تصدر عن
 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 في المملكة العربية السعودية

امل�شماة  بالبكترييا  امل��ل��وث  ال��ط��ع��ام  ت��اأك��ل  كنت  اإذا 
قد  الذى  احلد  اإلى  جدًا  �شتمر�س  فاإنك  »لي�شترييا«، 
للنا�س  وبالن�شبة  امل�شت�شفى.  اإل��ى  ال��ذه��اب  ي�شتلزم 
تكون  اأن  ميكن  الإ�شابة  فاإن  اخلطر،  لهذا  املعر�شني 
قاتلة. لذا يجب احلذر من الأغذية امللوثة لأنها جتلب 

هذه البكترييا اإلى داخل املنزل.
خ���الف���ًا مل��ع��ظ��م اأن�����واع ال��ب��ك��ت��ريي��ا واجل���راث���ي���م ف���اإن 
»اللي�شترييا« ميكن اأن تنمو وتنت�شر فى الثالجة. لذلك 
اإذا و�شعت الأطعمة امل�شابة بها لتربيدها فى الثالجة  
فاإنك �شتنقلها اإلى داخلها دون اأن تدري بذلك و�شتنمو 
و�شتلوث  ال��ب��اردة  احل���رارة  درج���ات  يف  حتى  وتتكاثر 
داخلها  امل��وج��ودة  الأطعمة  ك��ل  اإل��ى  وتنتقل  الثالجة 

و�شتزيد احتمالت اإ�شابتك اأنت وعائلتك بالأمرا�س.
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أ.د.محمد بن عبد الرحمن المشعل

األراء المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها  والتعبر بالضرورة عن رأي الهيئة العامة للغذاء والدواء

مفتش من الهيئة العامة للغذاء والدواء أثناء حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط مستحضرات صيدالنية مخّزنة في ظروف سيئة بشقة تابعة لمركز طبي في الرياض

تصوير : أحمد الغامدي
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و�شيانة  بناء  يف  اأهمية  الأكرث  اللبنة  ماهي 
من  م��اأخ��وذًا  كان  �شواء  احلليب.  اإنها  العظام؟  كتلة 
ومنتجاته  احلليب  ف��اإن  الإب��ل،  اأو  الأغنام  اأو  الأبقار 

يعترب م�شدرًا مهمًا للكال�شيوم طيلة حياة ال�شخ�س.

من  �شيئًا  تخرج  اأن  ون�شيت  املنزل  يف  اأن��ت 
الغذاء املجمد من الثالجة ليذوب وتتمكن من اإعداده 
اللحم  من  كي�شًا  ُتخرج  اأن  اعتدت  اأو  الع�شاء.  لوجبة 
لتذويبه  ال�شاخن  امل��اء  وت�شتخدم  املجمد  الدجاج  اأو 
ب�شرعة. ماذا لو اأخرجت الطعام املجمد من الثالجة، 

ون�شيت العبوة على الطاولة طوال اليوم ؟

بالبكترييا  امللوث  الطعام  تاأكل  كنت  اإذا 
امل�شماة »لي�شترييا«، فاإنك �شتمر�س جدًا اإلى احلد 
الذى قد ي�شتلزم الذهاب اإلى امل�شت�شفى. وبالن�شبة 
الإ�شابة ميكن  فاإن  لهذا اخلطر،  املعر�شني  للنا�س 
اأن تكون قاتلة. لذا يجب احلذر من الأغذية امللوثة 

لأنها جتلب هذه البكترييا اإلى داخل املنزل.

قد  التي  الأم��را���س  م��ن  العديد  هناك 
ب�  وت��ع��رف  ال��غ��ذاء،  ع��ن طريق  الإن�����ش��ان  ت�شيب 
والطعام  الغذاء«.  طريق  عن  املنقولة  »الأمرا�س 
�شحيحة  بطريقة  م��ع��ه  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت��م  ل  ال���ذي 
املنقولة  بالأمرا�س  الإ�شابة  اإلى  يوؤدي  اأن  ميكن 

بالأغذية. 
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يعترب الليزر من الخرتاعات املهمة التي 
مت اكت�شافها خالل القرن املا�شي. ورغم اأن تاريخ 
تقنية الليزر بداأ منذ ما يقرب من 55 �شنة، اإل اأن 
هذا ال�شعاع، ذو اخلوا�س املميزة، اأ�شهم يف العديد 

من الكت�شافات والخرتاعات.

اأخطر  اأح���د  الريا�شية،  املن�شطات  متثل 
الع�شر  يف  الريا�شة  بها  ابتليت  التي  الإ�شكاليات 
انعقاد  اإب��ان  دائ��م��ًا  تثار  الإ�شكالية  وه��ذه  احل��دي��ث، 

الدورات والبطولت، خ�شو�شًا األعاب الأوملبياد.
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زار �شفريا اأ�شرتاليا واأوروغواي، 
ووفدان من الحتاد الأوروبي واأمريكا، 
الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتقوا 
الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  م��ع��ايل 
حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن امل�����ش��ع��ل، 

وعددًا من امل�شوؤولني يف الهيئة.
وب���ح���ث ال���دك���ت���ور امل�����ش��ع��ل مع 
ك���ل م���ن ال�����ش��ف��ري الأ�����ش����رتايل ل��دى 
و�شفري  كينج،  رالف  الدكتور  اململكة 
الأورغواي لدى اململكة كارلو�س مورا، 
�ُشبل تعزيز التعاون يف جمال الغذاء.

واطلع وفد من الحتاد الأوروبي، 
العامة  الهيئة  م��ق��ر  زي��ارت��ه  خ���الل 
الهيئة  اأنظمة  على  وال���دواء،  للغذاء 
والت�شجيل  الف�شح  يف  واإج��راءات��ه��ا 
واحلظر، اإ�شافة اإلى الدليل اخلليجي 

للرقابة على الأغذية امل�شتوردة.
ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  وف���د  وال��ت��ق��ى 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  الأم��ري��ك��ي��ة، 
امليمان،  �شالح  الدكتور  الغذاء  لقطاع 
ل�شوؤون  ال��زراع��ة  وزارة  وك��ي��ل  بح�شور 
الرثوة احليوانية الدكتور حمد البط�شان.

موظفي  كبار  الأمريكي  الوفد  و�شّم 
�شحة  تفتي�س  ب�����اإدارة  ال��ب��ي��ط��ري  ال��ط��ب 
احليوان والنبات )APHIS(، ومدراء �شادرات 
امل�شت�شار  يرافقهم  احليوانية،  املنتجات 

الزراعي بال�شفارة الأمريكية بالريا�س.
وق�������ّدم ال����وف����د م���ع���ل���وم���ات ع��ن 
اإنفلونزا  التعامل مع مر�س  م�شتجدات 
الطيور الذي اكت�شف يف بع�س الوليات 
املتبعة  ال�شحية  والتدابري  الأمريكية، 
عن  الناجتة  املخاطر  على  لل�شيطرة 

هذا املر�س واحلد من تاأثريه.

وفود رسمية تزور »الغذاء والدواء«

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتورمحمد المشعل مستقباًل السفير االسترالي

...وسفير األوروغواي

وفد من االتحاد األوروبي، خالل زيارته مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء

وفد من وزارة الزراعة األمريكية، يلتقي بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الميمان، بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان

تصوير : أحمد الغامدي



5 العدد  الرابع  نوفمبر  2015



6

أخبار الهيئة

للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأج����رت 
لر�شد  م��ي��دان��ي��ًا  م�����ش��ح��ًا  وال������دواء 
العطرية  الهيدروكربونات  مركبات 
متعددة احللقات يف منتجات الزيوت 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����ش��ائ��ع ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ال��ذرة،  زي��ت  مثل  ال��ط��ع��ام،  حت�شري 
ال�شم�س،  دوار  وزيت  الزيتون،  وزيت 
اإ���ش��اف��ة اإل���ى امل��ي��اه امل��ع��ب��اأة، بهدف 
يف  املركبات  تلك  م�شتويات  حتديد 

الأغذية.
و�شمل امل�شح الذي اأجرته الهيئة 
 82« املعباأة  منها امل��ي��اه  عينة،   160
عينة«،   56« ال��زي��ت��ون  وزي��ت  عينة«، 
ع��ي��ن��ة«،   14« ال�شم�س  دوار  وزي����ت 
واأظ��ه��رت  عينات«،   8« ال���ذرة  وزي��ت 
مركبات  جتاوز  عدم  التحاليل  نتائج 
متعددة  العطرية  الهيدروكربونات 
ال��ع��ي��ن��ات،  احل���ل���ق���ات، يف ج��م��ي��ع 
بها ح�شب  امل�شموح  الق�شوى  للحدود 

املوا�شفات الدولية.
الهيدروكربونات  مركبات  وتعد 
 Polycyclic( العطرية متعددة احللقات

Aromatic Hydrocarbons(  واحدة من 

انت�شارًا يف  الأكرث  الع�شوية  املركبات 
لالحرتاق غري  نتيجة  وتتكون  البيئة، 
الفحم  مثل  الع�شوية  للمواد  الكامل 
واخل�شب والديزل والدهون، ومن اأهم 
م�شادر هذه املركبات يف البيئة نواجت 
وم�شايف  والبنزين  الديزل  حمركات 
النفثالني  لها:  البرتول، ومثال  تكرير 

والبنزوبايرين والأنرثا�شني.
وق����������د ت�����ت�����ك�����ون م����رك����ب����ات 
متعددة  العطرية  الهيدروكربونات 
عمليات  اأثناء  الأغ��ذي��ة  يف  احللقات 
اأثناء  فتت�شكل  والت�شنيع،  الإع���داد 
عملية  وخ���الل  احل���راري���ة  امل��ع��ام��ل��ة 
هذه  وت�شنف  ال��زي��وت،  ا�شتخال�س 
جمموعة  اأك���رب  اأن��ه��ا  على  امل��رك��ب��ات 
واأكرثها  لل�شرطان  م�شببة  كيميائية 

انت�شارًا.
للغذاء  العامة  الهيئة  وتوا�شل 
وال�������دواء ال���رق���اب���ة ع��ل��ى الأغ���ذي���ة 
املختلفة للتاأكد من �شالمتها من هذه 

املركبات.

»الغذاء والدواء« تجري مسحًا لـ»الهيدروكربونات العطرية« في األغذية

تعد أكبر مجموعة كيميائية مسببة للسرطان

وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حظرت 
م��وؤق��ت��ًا ا���ش��ت��رياد حل��وم ال��دواج��ن وبي�س 
املائدة ومنتجاتهما وجتهيزاتهما من ولية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  »نربا�شكا« 
ب�شبب انت�شار مر�س اإنفلونزا الطيور عايل 

اخلطورة فيها.
املوؤقت  احلظر  من  »الهيئة«  وا�شتثنت 
ومنتجاتهما  املائدة  وبي�س  الدواجن  حلوم 
املعاملة حراريًا اأو باأي طريقة اأخرى كفيلة 
بالق�شاء على فريو�س اإنفلونزا الطيور، على 
وال�شوابط  لال�شرتاطات  مطابقة  تكون  اأن 
املعتمدة،  القيا�شية  واملوا�شفات  ال�شحية 
املنتج  اأن  تثبت  �شحية  �شهادة  اإرف���اق  مع 
كفيلة  اأخرى  باأي طريقة  اأو  معامل حراريًا 
الطيور،  اإنفلونزا  فريو�س  على  بالق�شاء 

الر�شمية  اجلهات  عن  ���ش��ادرة  تكون  واأن 
املخت�شة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

وان�����ش��م��ت ولي����ة ن��ربا���ش��ك��ا اإل����ى 13 
كاليفورنيا،  اأوري��غ��ون،  هي:  اأمريكية  ولي��ة 
ميزوري،  ميني�شوتا،  اأي��داه��و،  وا�شنطن، 
و�شمال  مونتانا،  اأركن�شا�س،  كان�شا�س، 
وي�شكون�شن،  داك���وت���ا،  وج��ن��وب  داك���وت���ا، 
ا�شترياد  »ال��ه��ي��ئ��ة« ح��ظ��رت  ك��ان��ت  واأي����وا، 
ومنتجاتهما  املائدة  وبي�س  الدواجن  حلوم 
الطيور  اإنفلونزا  لظهور  منها  وجتهيزاتهما 

عايل اخلطورة فيها.
املوؤقت  اأن احلظر  اإلى  »الهيئة«  ولفتت 
�شي�شتمر اإلى حني ا�شتقرار الو�شع ال�شحي 
للرثوة احليوانية يف تلك الوليات، واعتماد 
من�شاآت ت�شدير حلوم الدواجن ومنتجاتها.

... وتحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 14 والية أمريكية

تصوير : أحمد الغامدي
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للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأوق��ف��ت 
كيلو  مليون   1٫1 نحو  ف�شح  وال��دواء 
املخالفة  الغذائية  امل��واد  من  غ��رام 
خالل  اململكة  منافذ  عرب  امل�شتوردة 
�شهر رم�شان املا�شي، حيث رف�شت 
من  اإر���ش��ال��ي��ات   103 ف�شح  الهيئة 
املواد الغذائية امل�شتوردة تزن 1137 
طنًا، ومتثل 0٫24% من الإر�شاليات 
اإر�شالية   37971 وعددها  املف�شوحة 

تزن 460678 طنًا.
»الأرز« يت�صدر

الأغ��ذي��ة  قائمة  الأرز  وت�شدر 
املخالفة التي �شبطها مفت�شو الهيئة 
تاله  غ��رام��ًا،  كيلو   676660 ب��واق��ع 
 108532 بواقع  وال��دواج��ن  اللحوم 
كيلو غرامًا، ثم خال�شات ومركزات 
ثم  غ��رام��ًا،  كيلو   77176 و�شاي  بن 
منتجات احلليب 76296 كيلو غرامًا، 
ثم النب وال�شاي 70455 كيلو غرامًا، 
اللحوم  م��ن  غذائية  حم�شرات  ث��م 
ع�شارات  ثم  غ��رام��ًا،  كيلو   47778
كيلو   25345 ن��ب��ات��ي��ة  وخ��ال���ش��ات 
 25000 الق�شرية  الثمار  ثم  غرامًا، 
الغذائية  العجائن  ثم  غ��رام��ًا،  كيلو 
اخل�شار  ث��م  غ��رام��ًا،  كيلو   18156
املحفوظة  اأو  امل��ح�����ش��رة  وال��ف��واك��ه 
ال�شكر  ث���م  غ����رام����ًا،  ك��ي��ل��و   4928
احل��ب��وب  ث��م  غ���رام���ًا،  ك��ي��ل��و   3586
الكاملة 3181 كيلو غرامًا، ثم دقيق 
احلنطة »قمح« 164 كيلو غرامًا، ثم 
غرامًا،  كيلو   48 وال��ده��ون  ال��زي��وت 
على  املحتوية  ال�شكرية  املنتجات  ثم 
الأ�شماك  ثم  غرامًا،  كيلو  كاكاو 45 

والبحريات 18 كيلو غرامًا.
خمالفات ميكروبية

حتمل  التي  الأغ��ذي��ة  وزن  وبلغ 
كيلو   32040 ميكروبية  خم��ال��ف��ات 
ال���ت���ي حتمل  غ����رام����ًا، والأغ�����ذي�����ة 
كيلو   120643 كيميائية  خمالفات 
الفيزيائية  املخالفات  اأم��ا  غ��رام��ًا، 
غ��رام��ًا،  كيلو   624411 وزن��ه��ا  فبلغ 

وتمنع دخول 1.1 مليون كيلو غرام من األغذية المخالفة في رمضان

كيلو   340319 البطاقة  وخمالفات 
املحظورة  امل��واد  وخمالفات  غرامًا، 
»حلوم ودواجن وخال�شات ومركزات 

بن و�شاي« 19955 كيلو غرامًا.

اأن  وال��دواء«  »الغذاء  واأو�شحت 
امل�شتوردة  الأغ��ذي��ة  تلك  دخ��ول  منع 
خمالفتها  ب�شبب  ك��ان  اململكة  اإل��ى 
اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية 

اأو  الكيميائية  الناحية  من  املعتمدة 
البيانات  اأو  الفيزيائية  اأو  امليكروبية 
بطاقة  على  الإل��زام��ي��ة  الإي�شاحية 

املنتجات اأو حلظر ا�شتريادها.
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للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رف�����ش��ت 
مليون   1.5 م��ن  اأك��رث  ف�شح  وال���دواء 
كيلوغرامًا من املواد الغذائية املخالفة 
خالل �شهري رجب و�شعبان املا�شيني.

اأن  وال���دواء«  »ال��غ��ذاء  واأو�شحت 
امل�شتوردة  الأغ��ذي��ة  تلك  دخ���ول  منع 
اللوائح  ملخالفتها  ك��ان  اململكة  اإل���ى 
املعتمدة  القيا�شية  واملوا�شفات  الفنية 
امليكروبية  اأو  الكيميائية  الناحية  من 
الإي�شاحية  البيانات  اأو  الفيزيائية  اأو 
اأو  املنتجات  بطاقة  على  الإل��زام��ي��ة 

حلظر ا�شتريادها.
من  اإر���ش��ال��ي��ة   198 رف�����س  ومت 
�شهر  خالل  امل�شتوردة  الغذائية  املواد 
ن�شبة  ومتثل  طنًا،   851 ت��زن  رج��ب 
املف�شوحة  الإر�شاليات  من   %  0.11
ت��زن  اإر���ش��ال��ي��ة   41882 وع���دده���ا 
رف�س  مت  ح��ني  يف  طنًا،   772778
من  طنًا   717 ت��زن  اإر�شالية   172
ن�شبة  متثل  امل�شتوردة،  الغذائية  املواد 
املف�شوحة  الإر�شاليات  من   %0.13
ت��زن  اإر���ش��ال��ي��ة   42659 وع���دده���ا 

552293 طنًا.
اللحوم والدواجن

 يف �صدارة املرفو�ض
وت�����ش��درت ال��ل��ح��وم وال���دواج���ن 
�شبطها  التي  املخالفة  الأغذية  قائمة 
كيلو   267137 بواقع  الهيئة  مفت�شو 
غ���رام���ًا، وذل����ك م��ن ���ش��م��ن 1568 
التي  املخالفة  الغذائية  املواد  طن من 
املنافذ  ع��رب  ف�شحها  الهيئة  رف�شت 

احلدودية خالل تلك الفرتة.
واح����ت����ل اخل�������ش���ار وال���ف���واك���ه 
املح�شرة اأو املحفوظة املرتبة الثانية يف 
�شبطها  التي  املخالفة  الأغذية  قائمة 
كيلو   253478 ب�واقع  الهيئة  مفت�شو 
ب�  والبحريات  الأ���ش��م��اك  ث��م  غ��رام��ًا، 
ب�  الأرز  ث��م  غ��رام��ًا،  كيلو   224476
الثمار  ث��م  غ��رام��ًا،  كيلو   213667
ب�153340 كيلو غرامًا، ثم  الق�شرية 
النب وال�شاي ب�144337 كيلو غرامًا، 
كلو   63198 احل��ل��ي��ب  منتجات  ث��م 

اللحوم والدواجن تصدرت قائمة األغذية المخالفة

رفض فسح أكثر من 1.5 مليون كلغ أغذية مخالفة خالل شهرين

 51834 الكاملة  احلبوب  ثم  غرامًا، 
 50826 امل�شروبات  ثم  غرامًا،  كيلو 
الغذائية  املح�شرات  ثم  غرامًا،  كيلو 
ثم  غرامًا،  كيلو   48595 اللحوم  من 
غرامًا23970،  كيلو  ب�  القمح  دقيق 
النباتية  واخلال�شات  الع�شارات  ثم 
العجائن  ثم  غرامًا،  كيلو  ب���20860 
ثم  غرامًا،  كيلو  ب���16660  الغذائية 
ثم  غ���رام���ًا،  كيلو   9306 ب���  ال�شكر 
خ��ال���ش��ات وم���رك���زات ال���نب وال�����ش��اي 
منتجات  ث��م  غ���رام���ًا،  ك��ي��ل��و   7227
�شكرية حمتوية على كاكاو 7194 كيلو 
غرامًا، ومواد غذائية اأخرى 12621 

كيلو غرامًا.
خمالفات ميكروبية

واأغذية حمظور ا�صتريادها
واأو�شحت الهيئة اأن وزن الأغذية 
بلغ  ميكروبية  خمالفات  حتمل  التي 
الأغذية  واأن  غرامًا،  كيلو   297842
بلغ  كيميائية  خم��ال��ف��ات  حتمل  ال��ت��ي 
فيما  غ��رام��ًا،  كيلو   120253 وزنها 
بلغت املخالفات الفيزيائية 474604 
البطاقة  وخم��ال��ف��ات  غ���رام���ًا،  ك��ي��ل��و 
وخمالفات  غ��رام��ًا،  كيلو   672792
غذائية  )حم�شرات  املحظورة  امل��واد 
بن  ومركزات  وخال�شات  اللحوم  من 
 3248 اأخ��رى(  وم��واد غذائية  و�شاي 

كيلو غرامًا.
تطوير الإجراءات
 وفعالية الرقابة

وقد اأ�شهم تطوير اإجراءات الهيئة 
الغذاء  على  الرقابة  فعالية  زي��ادة  يف 
امل�شتورد باملنافذ احلدودية، خ�شو�شًا 
م���ع ب����دء ال��ع��م��ل يف ن���ظ���ام ال��ف�����ش��ح 
الإل���ك���رتوين ع���ام 1435ه����� يف جميع 
اإر�شالية  اأي  ف�شح  يتم  ل  اإذ  املنافذ، 
الإلكرتونية،  الأنظمة  طريق  عن  اإل 
ما ي�شهل احل�شول على معلومات عن 
ب�شرعة  وتتبعها  وم�شتورديها  املنتجات 
م�شكالت  اأو  ا�شتدعاء  وج��ود  حال  يف 
اأن  ك��م��ا  امل�شتهلك،  ���ش��الم��ة  تخ�س 
املحظورة  للقوائم  الإلكرتوين  النظام 

عام  اأط��ل��ق  ال��ذي   )Black Listing(
اإحكام  يف  مهمًا  دورًا  لعب  1435ه���� 

الرقابة على الغذاء امل�شتورد اأي�شًا.
التطويرية  الإج�����راءات  وت��وج��ت 
ال���وزراء  جمل�س  مب��واف��ق��ة  الهيئة  يف 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ال���غ���ذاء، م���وؤخ���رًا، ال��ذي 
الفنية  اللوائح  اإ���ش��دار  الهيئة  يخول 
ويربط  للغذاء،  القيا�شية  واملوا�شفات 
وفقًا  مبوافقتها  امل�شتورد  الغذاء  ف�شح 
التي  والإجراءات  واملتطلبات  لل�شروط 

تقرها.
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مفت�شو  وي��دق��ق 
امل�شتورد«  »ال��غ��ذاء  وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء 
ال�����ش��ه��ادات وامل�����ش��ت��ن��دات امل��راف��ق��ة 
اكتمالها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ل��الإر���ش��ال��ي��ة 
مطابقة  وم��ن  امل�شتندية«  »امل��راج��ع��ة 
الإر�شالية  يف  الواردة  الأ�شناف  جميع 
مع امل�شتندات »التاأكد من هوية املنتج«، 

الإر�شالية  ح��اوي��ات  اإل��ى  وال�شخو�س 
للتاأكد  الفيزيائي  الفح�س  واإج���راء 
من مطابقة الأ�شناف الغذائية للوائح 
ومن  القيا�شية،  واملوا�شفات  الفنية 
التي  الإي�شاحية  البيانات  وجود جميع 
واملوا�شفات  الفنية  اللوائح  تتطلبها 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ���ش��ن��اف 
اإحالة  اإلى  اإ�شافة  لالإر�شالية،  املمثلة 
�شرورة  املفت�س  ي��رى  التي  الأ�شناف 
التحاليل  لإجراء  املخترب  اإلى  اإر�شالها 

املخربية.
ول  الإر�شالية  ترف�س  اأن  وميكن 
اأي  اململكة يف  لأ�شواق  بدخولها  ي�شمح 
يتم  كما  التفتي�س،  مراحل  من  مرحلة 
يوجد  ل  التي  الأ�شناف  بف�شح  الإذن 
املعاملة  وحت��ال  مالحظات  اأي  عليها 
يف ال��ي��وم ذات��ه اإل��ى اجل��م��ارك لإنهاء 

اإجراءات الف�شح.
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احفظ الطعام بعيدًا عن
«منطقة الخطر»

01
كانت  .وإذا  ساعتين  من  أكثر  المبرد  خارج  الطعام 
فال ينبغي أن  32   درجة مئوية  درجة الحرارة فوق 

تتركه خارج المبرد أكثر من ساعة.

ال تترك ال تترك 

02
الطعام الساخن عند درجة حرارة 60 او فوقها.

احفظاحفظ

04
أقل  أو  مئوية  درجات   5 عند  البارد  الطعام  على 

بوضعه فى حاويات  الثلج.

حافظحافظ

يتسبب ترك الطعام فترة طويلة بدرجة 
حرارة الغرفة في نمو البكتيريا (مثل المكورات 

العنقودية الذهبية والسالمونيال الملهبة، كوالي 
O157: H7 والعطيفة) وقد يصل إلى مستويات خطيرة 

يمكن أن تسبب المرض. فالبكتيريا تنمو بسرعة أكبر 
في درجات الحرارة ما بين 5 - 60 درجة مئوية، 

ويتضاعف عددها في أقل من 20 دقيقة لذلك 
فإن هذا النطاق الحراري غالبا ما يسمى 

«منطقة الخطر».

الطهي
ينبغي دائمًا طهي اللحوم النيئة 
اآلمن  األدنــى  الحد  إلى  والدواجن 
ــيــة (انــظــر  ــداخــل لـــدرجـــة الــــحــــرارة ال
الــلــحــوم  تحميص  .وعــنــد  الـــرســـم) 
والــدواجــن اســتــخــدام فــرن ال تقل 
درجة حرارته عن 162 درجة. إذا كنت 
ال تستطيع تقديم الطعام الساخن 
على الفور ، فمن المهم أن تبقيه 

في درجة حرارة 60 أو أعلى.

تخزين بقايا الطعام

أحـــد األســـبـــاب األكــثــر شــيــوعــا فى 
انتشار األمراض المنقولة باألغذية 
لألطعمة  السليم  غير  التبريد  هو 
أن  يمكن  فالبكتيريا  المطبوخة. 
بشكل  طهيه  بعد  للطعام  تعود 
آمن. ولهذا السبب يجب وضع بقايا 
الـــطـــعـــام فـــي حــــاويــــات ســريــعــة 
التبريد وتجميدها فى درجة حرارة 

5 أو أقل في غضون ساعتين.
إعادة تسخين

األطعمة  تسخين  إعــــادة  ينبغي 
جيدا لتصبح درجة حرارتها الداخلية 
ســـاخـــنـــة  تــــظــــل  وان  درجـــــــــة   73
ومـــحـــتـــفـــظـــة بـــــالـــــبـــــخـــــار. وفــــي 
ـــمـــايـــكـــرويـــف تــغــطــى الـــمـــواد  ال
حــرارتــهــا  درجــــات  لترتفع  الــغــذائــيــة 

بشكل متساو.
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للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  نظمت 
"لنحميهم  التوعوية  حملتها  والدواء 
"الت�شمم  �شعار  حتت  الت�شمم"  من 
الأ�شبوع  فعاليات  �شمن  الغذائي"، 
ال���وط���ن���ي ال�����ش��اد���س ل��ل��وق��اي��ة من 
الريا�س  م��دن  يف  وذل���ك  الت�شمم، 

وجدة والظهران.
اأعدتها  التي  احلملة  وت�شمنت 
ب�����الإدارة  امل�شتهلك  ت��وع��ي��ة  اإدارة 
جناحًا  والإع��الم،  للتوعية  التنفيذية 
بالريا�س  ت�شوق  مراكز   3 يف  توعويًا 
الزائر  يدخل  اإذ  والظهران،  وج��دة 
يتعرف  م�شغر  م��ارك��ت  �شوبر  اإل���ى 
يف  الأغ��ذي��ة  ترتيب  كيفية  على  فيه 
�شلة الت�شوق، ينتقل بعدها اإلى املنزل 
الأغذية  حفظ  طريقة  على  ليتعرف 

خ�شو�شًا املربدة واملجمدة. 
ون�شرات  اأفالمًا  الهيئة  واأع��دت 
العامة  الأم��اك��ن  يف  وزعتها  توعوية 
ون�����ش��رت��ه��ا ع���رب و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 
للت�شمم  تعريفًا  تت�شمن  الجتماعي، 
تلوث  وم�شادر  واأن��واع��ه،  الغذائي، 
الغذائي  الت�شوق  وخطوات  الأغذية، 
من  الأغ��ذي��ة  حفظ  وكيفية  ال�شليم، 
اأو  املنزل  اأو يف  الت�شوق  اأثناء  التلوث 
وقت اإعداد الطعام، واإر�شادات حفظ 

الأغذية بالتربيد والتجميد.

حملة توعوية للوقاية من "التسمم الغذائي" .. في 3 مدن

تصوير : أحمد الغامدي
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للغذاء  العامة  الهيئة  اعتمدت 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وال����دواء 
موافقة  بعد  رقابيًة،  الغذائية جهًة 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  معايل 
عبدالرحمن  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
امل�شعل على تو�شيات الفريق الفني 
لالطالع  اأبوظبي  اإم��ارة  زار  الذي 
املتبعة  احلكومية  الإج��راءات  على 
و�شالمة  الأغ���ذي���ة  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 

الغذاء.
وف��و���ش��ت »ال���غ���ذاء وال�����دواء« 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
اللحوم،  ت�شدير  من�شاآت  لعتماد 
قبلها  م��ن  وامل��رخ�����ش��ة  امل�شنعة 
اململكة  اإل��ى  لرقابتها،  واخلا�شعة 
اللوائح  وف��ق  ال�شعودية  العربية 
القيا�شية،  وامل��وا���ش��ف��ات  الفنية 
املعتمدة  الت�شدير  وا���ش��رتاط��ات 
ل�����دى ال���ه���ي���ئ���ة، وال�����ش����رتاط����ات 
من  امل��ط��ل��وب��ة  وال��ف��ن��ي��ة  ال�شحية 
الأم��ان��ة  م��ن  املعتمدة  الهيئة  قبل 
ال��ع��ام��ل��ة مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون ل���دول 
اللحوم  لت�شدير  العربية  اخلليج 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  م��ن 
الفقرة  وخ�شو�شًا  اململكة،  اإل��ى 
»ل  اأنه:  التي تن�س على  رقم )2( 
ومنتجاتها  حلوم  اأية  ت�شدير  يتم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  م��ن 
اململكة  حتظر  دول��ة  م��ن  من�شاأها 
اللحوم  ا�شترياد  ال�شعودية  العربية 
منها«، على اأن يزود جهاز اأبوظبي 
م�شبقًا  الهيئة  الغذائية  للرقابة 
لديها  املعتمدة  املن�شاآت  بقائمة 
اإل��ى  الت�شدير  يف  ت��رغ��ب  وال��ت��ي 
اإمكانية  يف  النظر  ليتم  اململكة 
اعتمادها من قبل الهيئة قبل البدء 

بالت�شدير.
ك��م��ا ق����ررت ال��ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد 
الغذائية  للمنتجات  الوايف  »م�شنع 
الأب��ق��ار  حل��وم  لت�شدير  ذ.م.م« 
اإم���ارة  م��ن  امل�شنعة  وال���دواج���ن 

اعتماد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

على  وب��ن��اء  اململكة،  اإل��ى  اأبوظبي 
املن�شاآت  قائمة  حت��دي��ث  مت  ذل��ك 
املعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء 
وال������دواء ل��ت�����ش��دي��ر ال��ل��ح��وم من 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإل��ى 
الإم���ارات  �شركة  لت�شمل  اململكة، 
لت�شدير  بدبي  للدواجن  احلديثة 
واملجمدة  امل��ربدة  الدواجن  حلوم 
وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا، وم�����ش��ل��خ وم�����ش��ن��ع 
لت�شدير  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ب�����ش��ت��ان 
واملجمدة  امل���ربدة  ال�شمان  حل��وم 

�شيفيل  وم�����ش��ن��ع  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 
الأبقار  حل��وم  لت�شدير  بال�شارقة 

والدواجن امل�شنعة فقط.
و���ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة امل��ن�����ش��اآت 
العربية  الإم������ارات  يف  امل��ع��ت��م��دة 
الأب��ق��ار  حل��وم  لت�شدير  امل��ت��ح��دة 
اإلى  امل�شنعة  والدواجن  والأغنام 
امل��م��ل��ك��ة، ك��ل م���ن: م��ن�����ش��اأة نقطة 
ال���غ���ذاء )ف�����ود ب��وي��ن��ت( ب��دب��ي، 
ب��دب��ي،  ل��الأغ��ذي��ة  �شهر  وم�����ش��ن��ع 
وم�شنع خزان ال�شارقة بال�شارقة، 

ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�شناعات  وج��ل��وب��ال 
فروزن  فر�شلي  وم�شنع  بال�شارقة، 
ف����ود ب���دب���ي، وم�����ش��ن��ع الأغ���ذي���ة 
ملنتجات  واخلليج  بدبي،  املمتازة 
اللحوم بال�شارقة، وم�شنع كا�شكيد 
امللكية  اللحوم  وم�شنع  بال�شارقة، 
للحوم  ال��ع��امل��ي��ة  وم�شنع  ب��دب��ي، 
التعاون  وم�شنع  بدبي،  الإ�شالمية 
دب��ي  وم�شنع  ب��دب��ي،  الإ���ش��الم��ي 
وم�شنع  ب��دب��ي،  ال��ل��ح��وم  لتغليف 

حلوم الإمارات بدبي.



12

املخت�شني  من  عمل  فريق  ر�شد 
بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة 
الداخلية، مالحظات باأق�شام الأ�شعة 
النووي  والطب  الت�شخي�شية  »الأ�شعة 
من�شاأة   314 يف  الإ�شعاعي«  والعالج 
مبختلف  اأ�شنان  عيادة  و29  �شحية 
زيارات  وذلك خالل  اململكة،  مناطق 

ميدانية لتلك املن�شاآت.
الإج��راء  هذا  اأن  الهيئة  واأك��دت 
يف  العاملني  �شحة  على  حر�شًا  ياأتي 
واملجتمع  واملر�شى  ال�شحي  املجال 
ا�شتخدام  عند  املحتملة  املخاطر  من 
امل�شعة  وامل�����واد  ال��ط��ب��ي��ة  الأج���ه���زة 
والعالج  الت�شخي�س  يف  امل�شتخدمة 
بجميع اأق�شام الأ�شعة، م�شريًة اإلى اأن 
نوع وعدد تلك املالحظات يختلف من 

من�شاأة لأخرى.

في جولة على 343 منشأة صحية ..

»الغذاء والدواء« و»الداخلية« ترصدان مالحظات في أقسام األشعة

م�شتودع املواد والنفايات امل�شعة يقع داخل منطقة �شكنية خا�شة 
امل�شت�شفى ما يجعلهم عر�شة للخطر يف حال حدوث  مبن�شوبي 
غري  اإ�شعاعية  جلرعات  تعر�شهم  احتمال  اإلى  اإ�شافة  حرائق، 
الإ�شعاعية  وال�شالمة  احلماية  جتهيزات  توفر  وع��دم  م��ربرة، 

الواجب توافرها مب�شتودعات حتتوي مواد خطرة.

أخبار الهيئة

وم����ن اأب�����رز امل���الح���ظ���ات ال��ت��ي 
املن�شاآت  يف  العلمي  الفريق  ر�شدها 
ال�����ش��ح��ي��ة، ع����دم وج�����ود م�����ش��وؤول 
م��رخ�����س ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن الإ���ش��ع��اع 
ل���دى امل��ن�����ش��اأة، وع����دم ح��م��ل بع�س 
اأجهزة  الأ�شعة  اأق�شام  يف  املوظفني 
وعدم  ال�شخ�شية،  اجلرعة  مراقبة 
الح���ت���ف���اظ ب��ال�����ش��ج��الت احل��دي��ث��ة 
اجلرعة  مراقبة  ب��ق��راءات  اخلا�شة 
اإط��الع  وع��دم  للعاملني،  ال�شخ�شية 
املوظفني بالق�شم عليها، وعدم اإجراء 
لغرف  الإ�شعاعية  الت�شرب  اختبارات 
اإلى  بالإ�شافة  دوري،  ب�شكل  الأ�شعة 
اخلا�شة  بال�شجالت  الحتفاظ  عدم 

بها.
وج��ود  امل��الح��ظ��ات  �شملت  ك��م��ا 
الأ�شعة  غ��رف  ق��رب  انتظار  اأم��اك��ن 

ب�����دون ع��م��ل اخ���ت���ب���ارات ال��ت�����ش��رب 
الغرف،  ه��ذه  حميط  يف  الإ�شعاعي 
ون��ق�����س يف ال��ع��الم��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة 
املتعلقة بوجود خطر اإ�شعاعي باللغتني 
اإج��راء  وع��دم  والجنليزية،  العربية 
املالب�س  كفاءة  ملعرفة  دوري  اختبار 
الأ���ش��ع��ة، كما ل حتفظ  ال��واق��ي��ة م��ن 
ب�شكل �شليم ي�شمن �شالمة الر�شا�س 
ال�شيانة  اإج���راء  وع��دم  التلف،  م��ن 
الدورية واملعايرة لأجهزة الأ�شعة، ما 

ينعك�س على كفاءتها.
اأما اأهم املالحظات التي ر�شدها 
ال��ف��ري��ق يف اأق�����ش��ام ال��ط��ب ال��ن��ووي، 
احل��م��اي��ة  م�����ش��وؤول  اأن  يف  ف��ت��م��ث��ل��ت 
اإداري���ًا  يتبع  ممار�س  هو  الإ�شعاعية 
بع�س  اأن  كما  ال��ن��ووي،  الطب  ق�شم 
ترخي�شًا  متلك  ل  ال�شحية  املن�شاآت 

مل��زاول��ة ال��ن�����ش��اط، اإ���ش��اف��ة اإل���ى اأن 
حت�شري  ومعمل  ال��ن��ووي  الطب  ق�شم 
غري  امل�شعة  ال�شيدلنية  ال��ع��ي��ن��ات 
وجود جتهيزات  وعدم  اأمنيًا،  مراقب 
ح��دوث  ح��ال  »يف  ب��ال��ط��وارئ  خا�شة 
حت�شري  معمل  داخ��ل  اإ�شعاعي«  تلوث 
وعدم  امل�شعة،  ال�شيدلنية  العينات 
توفر جهاز مراقبة مل�شتوى الإ�شعاعات 
يف معمل حت�شري العينات ال�شيدلنية 
واإن وجد فهو جهاز واحد ويف  امل�شعة 

معظم الأحيان يكون غري معاير.
و���ش��ّج��ل ال��ف��ري��ق م��الح��ظ��ات يف 
اأن  منها  الإ���ش��ع��اع��ي،  ال��ع��الج  اأق�شام 
م�شوؤول احلماية الإ�شعاعية هو ممار�س 
الإ�شعاعي،  العالج  ق�شم  اإداري���ًا  يتبع 
كما اأن بع�س املن�شاآت ال�شحية ل متلك 

ترخي�شًا ملزاولة الن�شاط.
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يف  ال�����ش��ارع  على  مطلة  مر�ش�شة  غ��ري  ن��اف��ذة 
الغرفة املحتوية على جهاز قيا�س كثافة العظام، 
ما يت�شبب بت�شرب الأ�شعة من خاللها، وبالتايل 
غري  اإ�شعاعية  جلرعات  ال�شارع  عابري  تعر�س 

مربرة.

باللغتني  اإر�شادية وحتذيرية  عدم وجود لوحات 
الق�شم،  مدخل  باب  على  والإجنليزية  العربية 
الدولية  والتو�شيات  للتعليمات  خمالف  وه��ذا 
بو�شع  املن�شاأة  ت��ل��زم  ال��ت��ي  املحلية  وال��ق��واع��د 
املحلية  باللغتني  الإ�شعاع  من  حتذيرية  اإ�شارات 
غرف  اأب���واب  على  ب��ارز  مكان  يف  والإجنليزية 

الأ�شعة.

اإلى  ي��وؤدي  قد  ما  الأ�شعة  غرفة  ب��اب  يف  فتحة 
تعر�س  وب��ال��ت��ايل  خاللها  م��ن  الأ���ش��ع��ة  ت�شرب 

العاملني وغريهم جلرعة اإ�شعاعية غري مربرة.

اإ�شارات  اأي  عليها  يوجد  ل  الأ�شعة  غرفة  اأبواب 
والتو�شيات  للتعليمات  خمالف  وه��ذا  حتذيرية 
املن�شاأة  تلزم  التي  املحلية  وال��ق��واع��د  الدولية 
باللغتني  الإ�شعاع  من  حتذيرية  اإ�شارات  بو�شع 
اأب��واب  على  ب��ارز  مكان  يف  والإجنليزية  املحلية 

غرفة الأ�شعة.

ل يوجد قفل اإلكرتوين وكامريات مراقبة ملعمل حت�شري العينات ال�شيدلنية امل�شعة.

كرا�شي النتظار بجوار غرفة الأ�شعة ما قد يعر�س م�شتخدمي تلك الكرا�شي من املر�شى ومرافقيهم اإلى 
جرعات اإ�شعاعية غري مربرة.

املمر املوؤدي اإلى ق�شم الطب النووي مفتوح وغري مراقب، ما ي�شهل فقدان اأو �شرقة املواد امل�شعة الطبية.

و�����ش����دد ال���ف���ري���ق امل����ك����ون م��ن 
ووزارة  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة 
ال���داخ���ل���ي���ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ن�����ش��اآت 
ال�شحية بت�شحيح املالحظات خالل 
تلك  اأن  موؤكدًا  حم��ددة،  زمنية  فرتة 
زي��ارات  �شيتبعها  مبدئية  ال��زي��ارات 
تقييمية اأخرى للتاأكد من مدى التزام 

تو�شيات  بتطبيق  ال�شحية  املن�شاآت 
الهيئة  مبتطلبات  والتقيد  ال��ف��ري��ق 
العامة للغذاء والدواء، وذلك ل�شمان 
اأق�شام  يف  والعاملني  املر�شى  �شالمة 
وبالتايل  الزوار،  اإلى  اإ�شافة  الأ�شعة، 
رفع م�شتوى جودة اخلدمات ال�شحية 

املقدمة للمواطن واملقيم.
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أخبار الهيئة

العامة  الهيئة  مفت�شو  �شبط 
طنًا من   487 والدواء نحو  للغذاء 
عرب 1777  املخالفة،  الغذائية  املواد 
عًا  د 1م�شتو 2 5 5 ل� تفتي�شية  ة  ر يا ز
اأغذية يف خمتلف  و300 مركز توزيع 
ال�شتة  الأ�شهر  اململكة خالل  مناطق 

الأولى من العام احلايل.
املكرمة  مكة  منطقة  وت�شدرت 
ب��ق��ي��ة امل���ن���اط���ق ب��ك��م��ي��ة الأغ���ذي���ة 
متثل  طنًا،  ب���350  وذلك  امل�شبوطة، 
ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن  امل��ئ��ة  72 يف 
وجرى  املناطق،  جميع  يف  املخالفة 
420 م�شتودعًا  تفتي�س  بعد  �شبطها 
املنطقة  تلتها  ت���وزي���ع،  و78 م���رك���ز 
تفتي�س  بعد  اأطنان  ب���103  ال�شرقية 
ت��وزي��ع،  م��رك��ز  و64  284 م�شتودعًا 
بعد  طنًا  ب���31  الريا�س  منطقة  ث��م 
و73 مركز  350 م�شتودعًا  تفتي�س 
توزيع، وتوزعت باقي املواد امل�شبوطة 
امل��ن��اط��ق  م�������ش���ت���ودع���ات يف  ع���ل���ى 
تفتي�س  ف��ي��ه��ا  ج���رى  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
ت��وزي��ع. م��رك��ز  و85  م�شتودعًا   201 

مفت�شو  با�شر  ذاتها،  الفرتة  وخ��الل 
 45 وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
ب��الغ��ًا م��ن امل��واط��ن��ني  ���ش��ك��وى و75 
حملية،  اأ�شواق  خمتلفة على  وجهات 
جت��اوب��ًا  عينة   1475 �شحب  وج���رى 
 م���ع ه����ذه ال���ب���الغ���ات وال�����ش��ك��اوى.
وت���زام���ن���ت ه����ذه ال�����ش��ب��ط��ي��ات مع 
اإجراءات م�شددة تتبعها الهيئة العامة 
الأغذية  مراقبة  يف  وال���دواء  للغذاء 
اململكة،  اإلى  دخولها  قبل  امل�شتوردة 
بف�شح  الإذن  رف�����س  يف  اأ���ش��ه��م��ت 
كيلو  ماليني  م���ن 13٫3  دخول اأكرث 
املواد الغذائية املخالفة  غرام من 
ملخالفتها  احل��دودي��ة،  املنافذ  ع��رب 
القيا�شية  واملوا�شفات  الفنية  اللوائح 
اأو  الكيميائية  الناحية  من  املعتمدة 
البيانات  اأو  الفيزيائية  اأو  امليكروبية 
بطاقة  على  الإل��زام��ي��ة  الإي�شاحية 

املنتجات اأو حلظر ا�شتريادها.

ضبط 487 طنًا من المواد الغذائية المخالفة في »مستودعات«
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ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مفت�شو  ي��ح��دد 
نظافة  م�����ش��ت��وى  وال�������دواء،  ل��ل��غ��ذاء 
ونظافة  ل��ل��غ��ذاء  املالم�شة  الأ���ش��ط��ح 
الغذائية،  املن�شاآت  يف  العاملني  اأيدي 
تقلى  التي  ال��زي��وت  �شالحية  وم��دى 
عرب  ق�شري  وقت  خالل  الأطعمة  بها 
على  حتتوي  التفتي�س” التي  “حقيبة 
الأحدث  تعترب  قيا�س  واأدوات  اأجهزة 

يف هذا املجال.
بحقيبة  ال���ش��ت��ع��ان��ة  وت���ه���دف 
اأع��م��ال  ك��ف��اءة  رف���ع  اإل����ى  التفتي�س 
ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  التفتي�س 
تقييم  خ��الل  املفت�س  عمل  وت�شهيل 
ومنتجاتها  الغذائية  املن�شاأة  و�شع 
تعطي  حديثة  علمية  طرق  با�شتخدام 

نتائج خالل مدة ق�شرية جدًا.
اأدوات  ع��ل��ى  احلقيبة  وحت��ت��وي 
حقلية  اخ��ت��ب��ارات  لإج���راء  ت�شتخدم 
العامة،  النظافة  قيا�س  ت�شمل )جهاز 
جهاز  الزيت،  �شالحية  قيا�س  جهاز 
ق��ي��ا���س درج�����ة احل������رارة ب��الأ���ش��ع��ة 
احلمراء وبالغم�س، جهاز قيا�س الأ�س 
بع�س  اإل��ى  اإ�شافة  الهيدروجيني(، 
اأعمال  يف  امل�شاعدة  الأخ��رى  الأدوات 
التفتي�س مثل )جمهر، ك�شاف، اأدوات 

تعقيم خمتلفة(.
نظافة الأيدي

م�شتوى  قيا�س  جهاز  وي�شتخدم 
النظافة العامة ملعرفة م�شتوى نظافة 
يتم  التي  الأ�شطح  اأو  العاملني  اأي��دي 
قيا�س  عليها من خالل  الغذاء  اإعداد 
املكان،  بهذا  امل��وج��ودة  الطاقة  كمية 
ويتم ذلك باأخذ م�شحة للمكان املراد 
معرفة م�شتوى النظافة العام فيه حيث 
 )ATP( حتمل امل�شحة جزيئات الطاقة
الدقيقة  احلية  بالكائنات  امل��وج��ودة 
مع  الت�شاقها  وعند  امل��ك��ان  ه��ذا  يف 
والل�شفرين(  )الل�شفري�س  الإنزميات 
ي�شدر  امل�شحة  راأ���س  يف  تتواجد  التي 
مع  ط��ردي��ا  يتنا�شب  �شوئي  ومي�س 

.)ATP( كمية هذه اجلزيئات

كيف تختبر »الغذاء والدواء« مستوى النظافة وصالحية الزيوت في المنشآت الغذائية؟

الومي�س  ه��ذا  اجل��ه��از  ويقي�س 
ال�شادرة  الن�شبية  ال�شوء  ب��وح��دات 
موؤ�شرًا عن كمية  )RLU(، وهذا يعطي 
الكائنات  كمية  )اأي  املوجودة  الطاقة 
ميكن  عليه  وب��ن��اء  الدقيقة(  احل��ي��ة 
املكان،  ذلك  النظافة يف  ن�شبة  تقييم 
الأ�شطح  اأو  العاملني  اأيدي  كان  �شواًء 
املعدة لال�شتخدام، وكلما قلت قراءة 
مكان  نظافة  على  ذل��ك  دلَّ  اجل��ه��از 

اأخذ امل�شحة.
ظروف حفظ وتخزين الأغذية 

اأم������ا ج���ه���از ق���ي���ا����س احل������رارة 
بالأ�شعة احلمراء والغم�س، في�شتخدم 
�شواء  الأغ��ذي��ة  ح��رارة  درج��ة  لقيا�س 
اجلاهزة لالأكل اأو املخزنة بالتربيد اأو 
التفتي�س  اأثناء  التجميد، ويعترب مهمًا 
من  ميكن  اإذ  الغذائية،  املن�شاأة  على 
ظروف  منا�شبة  على  احلكم  خالله 

ح��ف��ظ وت��خ��زي��ن وع���ر����س الأغ���ذي���ة 
درج��ة  اجل��ه��از  ويقي�س  امل��ن�����ش��اأة،  يف 
تقنية  با�شتخدام  بعد  ع��ن  احل���رارة 
كما  تالم�س،  وبدون  احلمراء  الأ�شعة 
درجات  لقيا�س  ت�شتخدم  اإب��رة  توجد 
املنوعة  الغذائية  امل���واد  يف  احل���رارة 
اأو  ال��ب��اردة  اأو  ال�شاخنة  كانت  �شواء 
قيا�س  اجل��ه��از  وي�شتطيع  امل��ج��م��دة، 
اإلى +220  درجات احلرارة من -33 

درجة مئوية.
درجة احلمو�صة

وي��ع��ت��رب ج���ه���از ق��ي��ا���س الأ�����س 
املهمة  الأج��ه��زة  م��ن  الهيدروجيني 
اأن  اإذ  املفت�س،  حقيبة  تت�شمنها  التي 
الأ�س الهيدروجيني من املعايري املهمة 
لأنه  الغذائية  املنتجات  على  للحكم 
اأو  قوامه  اأو  الغذاء  لون  على  يوؤثر  قد 
املحافظة  ال�����ش��روري  وم��ن  رائ��ح��ت��ه، 

يف  املنا�شبة  احلمو�شة  درج���ة  على 
اإنتاج الأغذية والتي تختلف من غذاء 
لآخر ح�شب نوعه، وهذا اجلهاز ميكنه 
قيا�س الأ�س الهيدروجيني من 14-1.

�صالحية زيت القلي
قيا�س  جهاز  املفت�س  وي�شتخدم 
مدى �شالحية الزيت ملعرفة �شالحية 
الزيت امل�شتخدم يف قلي املواد الغذائية 
ا�شتخدامه،  تكرار  وم��دى  عدمه  من 
عمليًا  معيارًا  قيا�شات اجلهاز  وتعترب 
زيت  لتغيري  املنا�شب  ال��وق��ت  ملعرفة 
القلي، اإذ يعطي اجلهاز قراءة ما بني 
18-24% )ن�شبة القطبية( واإذا زادت 
يعترب  الزيت  ف��اإن   %24 عن  ال��ق��راءة 
غري �شالح لال�شتخدام الآدمي ويجب 
تغيريه، وميكن ا�شتخدام اجلهاز حتى 
 220 الزيت  ح��رارة  درج��ة  كانت  واإن 

درجة مئوية.
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أخبار الهيئة

التنفيذي  الرئي�س  معايل  وّق��ع 
وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
عبدالرحمن  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
منظمة  مع  تفاهم  مذكرة  امل�شعل، 
د���ش��ت��ور الأدوي�����ة الأم��ري��ك��ي، التي 
الدكتور  التنفيذي  رئي�شها  مثلها 
هام�س  ع��ل��ى  ب��ريف��ن�����ش��ن��زي،  رون 
بني  الأول  العلمي  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��اح 
الأمريكي،  الأدوي��ة  ود�شتور  الهيئة 
الأدوية  الذي نظمه احتاد م�شنعي 

العرب، يف الريا�س.
امل�شعل  الدكتور  معايل  واأ�شار 
اإط��ار عقد  تاأتي يف  املذكرة  اأن  اإلى 
متخ�ش�شة  جهات  مع  ال�شراكات 
العلمية،  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��رية  ل��دع��م 
الهيئة  م��ع  املتعاملني  ك��ف��اءة  ورف��ع 
وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، وب���ن���اء ق��ن��وات 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ت��ني يف جم��ايل 
ومعايري  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة،  الأن��ظ��م��ة 
ت�شغيل  الأدوي��ة، عن طريق  د�شاتري 

وجتهيز مركز تدريب م�شرتك.
ت�شاعد  “املذكرة  واأ����ش���اف: 
ال��ري��ادي  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى دع���م دور 
الرقابية  واجل��ه��ات  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الإقليمية، وتفتح قنوات التوا�شل مع 
الفاعلة واجلهات  الرقابية  الهيئات 

العلمية املعنية«.
ت�شغيل  على  الهيئة  و�شت�شرف 
وجتهيز مركز التدريب، وو�شع اآلية 
الت�شجيل  عملية  لت�شهيل  منا�شبة 
التدريب، يف  وب��رام��ج  ال���دورات  يف 
حني �شتتولى منظمة د�شتور الأدوية 
وتقدمي  التدريب  مهمة  الأمريكي 

اخلربة.
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ولفت 
اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال����دواء  لقطاع 
ال��ت��ع��اون  اأن ه���ذا  اإل���ى  اجل���ف���ايل، 
�شيكون له دور بارز يف اإثراء املعرفة 
على م�شتوى موظفي الهيئة وموظفي 
ال�����ش��رك��ات وامل�����ش��ان��ع ال��دوائ��ي��ة، 
اجلوار،  دول  يف  الرقابية  واجلهات 

»الغذاء والدواء« توقع مذكرة تفاهم مع منظمة دستور األدوية األمريكي

على  اي�شًا  ذلك  “�شينعك�س  وق��ال: 
املقدمة  ال�شحية  الرعاية  م�شتوى 
وحت�شني  وامل��ق��ي��م��ني،  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املنطقة،  يف  الأدوي���ة  وج��ودة  نوعية 
الأدوي�����ة  د���ش��ت��ور  م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإذ 
يف  طويلة  خ��ربة  لديها  الأم��ري��ك��ي 
جمال التدريب، كما �شيخدم املركز 
اخلليج  دول  يف  الرقابية  اجل��ه��ات 

والدول املجاورة«.
د�شتور  منظمة  اأن  اإل��ى  ي�شار 
علمية  منظمة  الأم��ري��ك��ي،  الأدوي���ة 
ت�شم  ربحية،  وغ��ري  حكومية  غ��ري 

ك������ادرًا م���ن الأط����ب����اء واخل�����رباء، 
ق��ب��ل 195 ع��ام��ًا )ع��ام  واأن�������ش���اأت 
1820م(، على يد 11 طبيب وجدوا 
معجم  لإن�شاء  ملحة  حاجة  اآن��ذاك 
وطني لأ�شماء الأدوية وتركيباتها يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، بعد اأن 

كانت الفو�شى تعم �شوق الأدوية.
وتعد املنظمة م�شوؤولة عن و�شع 
والهوية  والنقاء،  اجل��ودة،  معايري 
املعايري  ه��ذه  وت�شتخدم  ل��الأدوي��ة، 
اأك��رث من 140 دول��ة، وتعمل مع  يف 
واملمار�شني  العلماء  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال�شحيني واملنظمني، يف دول عدة 
لتطوير وتنقيح املعايري التي ت�شاعد 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

جميع اأنحاء العامل.
وت��و���ش��ع جم���ال امل��ن��ظ��م��ة، مع 
مهمة  ت�شهيل  لي�شمل  ال�شنني  مرور 
والطبيب،  ال�شيديل  بني  التوا�شل 
ورع�����اي�����ة امل���ر����ش���ى والأط���ع���م���ة 
واملكمالت الغذائية، وامتد نطاقها 
ب��ع��د ذل���ك اإل����ى خ����ارج ال���ولي���ات 
املتحدة الأمريكية لي�شمل دوًل حول 

العامل.

تصوير : أحمد الغامدي
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للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  كثفت 
وال�����دواء ج��ه��وده��ا ال��رق��اب��ي��ة على 
تخزين  وم�شتودعات  ال�شيدليات 
الأ�شحى،  اإجازة عيد  الأدوية خالل 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب�����ش��روط 
و�شبطت  وال��ت��خ��زي��ن،  ال��رتخ��ي�����س 
يف  املخالفة  امل�شتح�شرات  م��ئ��ات 
�شيدليات بالريا�س وجدة والدمام، 
مرخ�س  غري  م�شتودعًا  اأغلقت  كما 

ول ي�شلح لتخزين الأدوية.
املفت�شني  اأن  الهيئة،  واأو�شحت 
تفقدوا 60 �شيدلية يف الريا�س وجدة 
الإج��ازة،  اأيام من   5 والدمام خالل 
دوائيًا  م�شتح�شرًا   1479 و�شبطوا 
م�شجل  غ��ري  اأو  ال�شالحية  منتهي 
لدى الهيئة، منها 1181 م�شتح�شرًا 
و157  ب��ال��ري��ا���س،  �شيدليات   9 يف 
بجدة،  �شيدليات   5 يف  م�شتح�شرًا 
�شيدليات   6 يف  م�شتح�شرًا  و141 
قيمتها  اأن  اإل���ى  م�شرية  ب��ال��دم��ام، 

الإجمالية تفوق 381 األف ريال.
ول���ف���ت���ت اإل������ى اأن����ه����ا ���ش��ج��ل��ت 
التي  ال�شيدليات  بحق  خمالفات 
غري  �شيدلنية  م�شتح�شرات  تبيع 
م�شجلة و�شادرت الكميات امل�شبوطة 

لإتالفها.
ك�شفوا  مفت�شيها  اأن  واأ�شافت 
�شالح  غ��ري  الريا�س  يف  م�شتودعًا 
مرخ�س،  وغ���ري  الأدوي�����ة  لتخزين 
و������ش�����ادروا م���ن���ه م�����ش��ت��ح�����ش��رات 
منتهية  اأو  م�شجلة  غ��ري  �شيدلنية 
منتهية  اأول��ي��ة  وم���واد  ال�شالحية، 
الرتكيبات  يف  ت�شتخدم  ال�شالحية 
الدوائية، وكميات من الأدوية خمزنة 
يف ظ����روف ���ش��ي��ئ��ة، وج����رى اإغ���الق 

امل�شتودع وم�شادرة امل�شبوطات.
احل��م��الت  اأن  اإل����ى  وت��ط��رق��ت 
�شبط  يف  كذلك  اأ�شهمت  التفتي�شية 
لنقل  مهياأة  غ��ري  خمالفة  �شيارات 
يف  الطبية  وامل�شتح�شرات  الأدوي���ة 
الإج��راءات  اتخاذ  وجرى  الريا�س، 

النظامية ب�شاأنها.

تفتيش 60 صيدلية وضبط 1479 مستحضرًا مخالفًا

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء 
م�شتودعًا غري مرخ�س  موؤخرًا  �شبطت 
لتخزين الأدوية مبدينة الريا�س، اأُن�شئ 
يف موقف �شيارات بناية �شكنية، ويفتقد 

اإلى ال�شروط الالزمة حلفظ الأدوية.

و����ش���ددت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
مبراعاة  الأدوي���ة  م�شتودعات  ال��ت��زام 
ال������ش�����رتاط�����ات، واحل�������ش���ول ع��ل��ى 
املعايري  تطبيق  ل�شمان  ت��راخ��ي�����س 
واملقيمني  باملواطنني  مهيبة  الالزمة، 

اأي خمالفة،  الإب��الغ يف حال مالحظة 
وذلك عن طريق املركز الوطني للتيقظ 
العامة  بالهيئة  ال��دوائ��ي��ة  وال�شالمة 
للغذاء والدواء، على الربيد اللكرتوين 

NPC.Drug@sfda.gov.sa

أخبار الهيئة

تصوير : فيصل الُعمري
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حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء موؤقتًا ا�شترياد حلوم الدواجن وبي�س 
انت�شار  ب�شبب  دولة غانا،  ومنتجاتهما وجتهيزاتهما من 4 مناطق يف  املائدة 

مر�س انفلونزا الطيور عايل ال�شراوة فيها.
واأ�شانتي،  وفولتا،  اأك��را،  من  كاًل  احلظر  �شملها  التي  املناطق  و�شملت 

واملنطقة العليا ال�شرقية.
املائدة  وبي�س  ال��دواج��ن  حل��وم  املوؤقت  احلظر  من  "الهيئة"  وا�شتثنت 
ومنتجاتهما املعاملة حراريًا اأو باأي طريقة اأخرى كفيلة بالق�شاء على فريو�س 
ال�شحية  وال�شوابط  لال�شرتاطات  مطابقة  تكون  اأن  على  الطيور،  اإنفلونزا 
واملوا�شفات القيا�شية املعتمدة، مع اإرفاق �شهادة �شحية تثبت اأن املنتج معامل 
حراريًا اأو باأي طريقة اأخرى كفيلة بالق�شاء على فريو�س اإنفلونزا الطيور، واأن 

تكون �شادرة عن اجلهات الر�شمية املخت�شة يف غانا.
ولفتت اإلى اأن احلظر املوؤقت �شي�شتمر اإلى حني ا�شتقرار الو�شع ال�شحي 

للرثوة احليوانية واعتماد من�شاآت ت�شدير حلوم الدواجن ومنتجاتها فيها.

»الغذاء والدواء« تحظر لحوم الدواجن والبيض من غانا

للغذاء  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وّق��ع��ت 
والأغ��ذي��ة  ال��زراع��ة  ووزارة  وال���دواء 
ال���ش��رتاط��ات  حم�شر  الفرن�شية، 
توافرها  الواجب  وال�شحية  الفنية 
)بعظم  الأبقار  حلوم  اإر�شاليات  يف 
امل�شّدرة  ومنتجاتها  عظم(  وب��دون 

من فرن�شا اإلى ال�شعودية.
الهيئة  م��ن  املح�شر  على  ووّق���ع 
الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
����ش���الح امل���ي���م���ان، وم�����ن اجل���ان���ب 
لدى  الفرن�شي  ال�شفري  الفرن�شي، 
عن  ممثاًل  بزن�شنو  براتران  اململكة 
الزراعية  والأغذية  الزراعة  ووزارة 
لرفع  متهيدًا  الفرن�شية،  والغابات 
امل���ف���رو����س على  امل����وؤق����ت  احل���ظ���ر 
ا�شترياد حلوم الف�شيلة البقرية من 

فرن�شا.
وي��اأت��ي ه��ذا الإج���راء، يف �شياق 
والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حر�س 
واللحوم  الأغذية  تنويع م�شادر  على 
ال�شوق  لدعم  ا�شتريادها  يتم  التي 
ماأمونيتها  م��راع��اة  م��ع  ال�����ش��ع��ودي 
فرن�شا  طلب  على  وب��ن��اًء  وج��ودت��ه��ا، 
ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر يف احل��ظ��ر امل��وؤق��ت 
املفرو�س على ا�شترياد حلوم الأبقار 

... وتوقع محضر اشتراطات للحوم األبقار المستوردة من فرنسا

)بعظم وبدون عظم( ومنتجاتها اإلى 
اململكة من فرن�شا.

ووق������ع������ت ال���ه���ي���ئ���ة حم�����ش��ر 
ال����ش���رتاط���ات ال��ف��ن��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة 
املنظمة  تقارير  على  اطالعها  بعد 
العاملية لل�شحة احليوانية التي تفيد 
البقر  جنون  مر�س  من  فرن�شا  بخلو 

خم��اط��ر  ذات  ك���دول���ة  وت�شنيفها 
ل ت��ذك��ر ب��ال��ن�����ش��ب��ة خل��ط��ر م��ر���س 
ج��ن��ون ال��ب��ق��ر، وب��ع��د الط����الع على 
ال��ذي  للهيئة  الفني  الفريق  تقرير 
من  املتخذة  الج����راءات  على  وق��ف 
فرن�شا  يف  املخت�شة  ال�شلطات  قبل 
البقر  جنون  مر�س  على  لل�شيطرة 

)BSE(، والإجراءات املتبعة للت�شجيل 
منتجات جتهيز حلوم  على  والرقابة 
الأب���ق���ار، وزي�����ارة ب��ع�����س امل��ن�����ش��اآت 
وتو�شية  ال��ع��الق��ة،  ذات  الفرن�شية 
الفريق برفع احلظر املوؤقت املفرو�س 
على ا�شترياد حلوم الف�شيلة البقرية 

من فرن�شا.

تصوير : أحمد الغامدي
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الــمــذهــل،  التقني  الــتــقــدم  ِظـــل  فــي 
السنوات  خــال  العالم  شهده  الــذي 
تطبيقات،  ظــهــرت  الماضية،  القليلة 
في جل المجاالت، ونال المجال الطبي 
نصيبــًا وافرًا منها، يتمثل في أجهزة 
من  كبير  بقدر  تتمتع  متقدمة،  وآالت 
الـــذكـــاء والـــمـــهـــارة، بــحــيــث يــمــكــن أن 
ل عليها في إنجاز مهام معيَّنة  يعوَّ
على نحو دقيق..ومن التطبيقات ذات 
الولوج  بــدأت  التي  العالية،  التقنية 
اآلليون  الــجــراحــون  الــطــب،  عالم  إلــى 
robotic surgeons، الذين حصل الكثير 
مــنــهــم عــلــى الــمــوافــقــة بـــٌمـــزاولـــة 
هيئات  ذلــك  على  قــت  وصــدَّ المهنة، 
ومنظمات دولية مرموقة، ذات صلة 

بالطب والعاج.

المستقبل
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ف اجلراح الآيل، باأنه روبوت  يعرَّ
عملية  لإج��راء  م�شبق،  ب�شكل  مربمج 
روبوت  لكل  اأن  اأي  حم��ددة،  جراحية 
فمنهم  الدقيق،  اجلراحي  تخ�ش�شه 
ومنهم  الق�شطرة،  عملية  يجري  من 
من يجري عملية املرارة، ومنهم من 
ي�شتاأ�شل �شرطان الربو�شتاتا، ومنهم 
ان�شداد  عملية  ب��ك��ف��اءة  ي��ج��ري  م��ن 
ر عدد  ال�شريان التاجي، وهكذا. ويقدَّ
ميار�شون  الذين  الآليني،  اجلراحني 
حول  امل�شت�شفيات  يف  بالفعل  العمل 
منهم  اآيل،  جراح   400 بنحو  العامل، 
ت�����ش��ت��ع��ني بهم  ن���ح���و260 ج��راح������ً��ا 
وح��ده��ا..  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�شت�شفيات 
مري�س  األ����ف   20 م���ن  اأك����رث  وك����ان 
با�شتخدام  لعمليات جراحية  خ�شعوا 
ل  الروبوت اجلراح، منذ اأن اأجريت اأوَّ
عملية جراحية من هذا النوع، اأواخر 
وبح�شب  الآن،  وحتى  املا�شية  الألفية 
علم  يف  الباحث  ف��ارب  غولد  برو�س 
ثمة  اأن  رغ��م  فاإنه  احليوية،  التقنية 

د اأن اجلراح الآيل  موؤ�شرات قوية توؤكِّ
�شوف يعتمد على نف�شه ب�شكل كامل، 
خالل  اجلراحية،  العمليات  لإج��راء 
ما  اأنه  اإلَّ  القادمة،  القليلة  ال�شنوات 
زال حتى الآن يخ�شع لإ�شراف جراح 

ب�شري خبري.
العدد يف غرفة العمليات تقّل�ص

اأفراد  عدد  كبري  ب�شكل  وتقلَّ�س 
حيث  العمليات،  بغرف  العمل  فريق 
وظ��ائ��ف  ب��ج��ل  الآيل  ي��ق��وم اجل����راح 
ه����ذا ال���ف���ري���ق، ف��ق��ط ي��ح��ت��اج اإل���ى 
على  الآن  حتى  واملراقبة،  الإ���ش��راف 
فارب  غولد  الربوفي�شور  يقول  الأقل. 
اأ�شا�شيان،  مكونان  الآيل  »للجراح 
اجل��راح  الطبيب  يجل�س  اأن  ل:  الأوَّ
م يف  يتحكَّ املفاتيح، حيث  لوحة  اأمام 
اجلراحية،  لالأدوات  مماثلة  مقاب�س 
مبحاكاة  الآيل  اجلراح  والثاين:يقوم 
الأدوات  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ي��د،  ح��رك��ة 
املوجهة  للتعليمات  ِوفق��ًا  اجلراحية، 
اإليه..اإن هذه موا�شفات اجلراح الآيل 

ع�شره  اقرتب  الذي  ل،  الأوَّ جيله  يف 
تارك��ًا   �� برغم حداثته   �� الأف��ول  على 
باكورته  ب���داأت  ث��ان،  جليل  ال�شاحة 
اأكرب من  بقدر  يتمتع  الأف��ق،  تلوح يف 
ال��ذات،  على  والعتماد  ال�شتقاللية 

يف اإجراء العمليات اجلراحية«. 
»دافـيـن�شي«..اجلراح الــخــبـري

ل جراح اآيل يح�شل      ولكونه اأوَّ
الطب  مهنة  مب��زاول��ة  امل��واف��ق��ة  على 
واإجراء العمليات اجلراحية، منذ نحو 
 ،DaVinci دافين�شي  ف��اإن  15�شنة، 
الذي مت تطويره وت�شنيعه يف موؤ�ش�شة 
ينَعت  �شار   ،intuitive surgical

باجلراح اخلبري، اإذ اأ�شهم يف اإجراء 
اخلا�شة  الناجحة،  العمليات  مئات 
يف  �شقوق  ثالثة  يفتح  حيث  باملرارة، 
بطن املري�س، ل تتجاوز اأطوالها اأبعاد 
مقطع عر�شي لقلم ر�شا�س، وي�شمح 
�� م�شنوعة من معدن  لق�شبان ثالثة 
وتثبت  بالدخول،   �� �شتيل  ا�شتانل�س 
الق�شبان يف املو�شع املحدد لها ب�شكل 
اآلية،  اأذرع  ثالثة  خ��الل  م��ن  دق��ي��ق، 
بينما  ت�شوير،  ب��اآل��ة  جمهز  اأح��ده��ا 
الأدوات  يحمالن  الآخ����ران  الث��ن��ان 
ت�شريح  على  تعمل  التي  اجلراحية، 
امل��رارة، وعلى خالف  ن�شيج  وخياطة 

الآلت  هذه  فاإن  التقليدية،  اجلراحة 
ل يتم مل�شها مبا�شرة بيد الطبيب .

مفاتيح  ل��وح��ة  عند  وباجللو�س 
اأق��دام  من  التحكم، على بعد ب�شعة 
يف  اجل��راح  ينظر  العمليات،  طاولة 
اإر���ش��ال  يتم  حيث  الفح�س،  �شا�شة 
اآلة  الأبعاد، من خالل  ة ثالثية  �شور 
الت�شوير داخل ج�شم املري�س، وتظِهر 
ال�شورة املوقع اجلراحي..وت�شبه هذه 
مقود  يف  التحكم  طريقة  ال�شيطرة 
امل��ك��ان على  ي��ح��دد  ال�����ش��ي��ارة، فقط 
بتحريك  اجل��راح  يقوم  ثم  ال�شا�شة، 
تقوم  لكي  الآلية،  اجلراحية  الأدوات 
ب��امل��ه��م��ة..وجت��در الإ����ش���ارة اإل���ى اأن 
الآيل»دافين�شي«،  باجلراح  ال�شتعانة 
يقلل من ن�شبة الزمن الذي ت�شتغرقه 
بحالة  قيا�ش��ًا   ،%30 بنحو  العملية، 

اإجراء العملية تقليدي��ًا.
متخـ�شـ�ص فـي عـمـلـيـات

انـ�شــداد الـ�شــريان الـتـاجي
ج��راح  ث��اين   ،zeus زي��و���س  يعد 
من  وهو  اجلراحة،  مهنة  ي��زاول  اآيل 
 computer موؤ�ش�شة  واإنتاج  تطوير 
motion، وي�شتخدم ب�شكل وا�شع يف 

الأوروبية،  ال��دول  بع�س  م�شت�شفيات 
اأملانيا، وهو  خ�شو�شًا يف م�شت�شفيات 
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عن  الباحثين  من  فريق  أعلن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
التوصل لطريقة جديدة، ُيمكن من خالها المزج بين الخايا الحية 
الحركة،  يستطيع  ُمدمج  كيان  يتشكل  حيث  السيلكون،  وشرائح 
الباحثون أن خايا جرذان نمت  مثل سيقان بدائية صغيرة.. وأكد 
كروبوتات  عملت  للغاية،  دقيقة  سيلكون  شرائح  على  بالفعل 
نحو ظهور جيل  الطريق  ل خطوة  على  أوَّ تعد  صغيرة، وهــذه 
نشرتها  دراســة  ذاتيــًا..وبحسب  تتشكل  التي  األجهزة  من  جديد 
دورية NATURE، أشار كل من جيا نتشونج شي، وجاكوب سميث، 
وكارلو مونتيمانيو من جامعة كاليفورنيا، إلى إمكانية التوصل 
تزرع على شريحة  بخلية واحــدة،  ابتداء  الكائنات  إلى مثل هذه 
قطعة  إلــى  توصلنا  »لــقــد  خــاصــة،  بطريقة  ُمعالجة  سيلكون 
قطعة  بدت  فيما  الخايا،  انقباض  نتيجة  نفسها  حركت  صغيرة، 
ثانية مثل ساقي الضفدع، صغيرين للغاية..إننا بصدد جهاز صغير، 
له ساقان، كل واحدة ُممتدة من الجسم بزاوية45 درجة، ولكل 
ساق قدم تمتد بزاوية45 درجة..ربما يمكن في نهاية المطاف 

ل، باستخدام هذه الطريقة. التوصل إلى آالت ذاتية التشكُّ

روبوت .. يتشكل ذاتيًا

المستقبل



اأرخ�س ثمن��ًا بقليل عن �شابقه، حيث 
اأمريكي،  دولر  األ��ف   750 بنحو  يباع 
مليون  بنحو  دافين�شي  يباع  حني  يف 
دولر، وهو ي�شتخدم بكفاءة يف اإجراء 
التاجي.. ال�شريان  ان�شداد  عمليات 
ي�شبه  الأ�شا�شية،  بنيته  حيث  وم��ن 
)دافين�شي(،  �شابقه  كبري  حد  اإل��ى 
حيث يتاألَّف من ِوحدة عمل حمو�شبة، 
عر�س  و�شا�شة  دقيقة،  ت�شوير  واآل��ة 
)HD(، ومقاب�س  النقاء  فائقة  فيديو 
اجلراحية،  الأدوات  لتحريك  حتّكم 
زت بها طاولة منا�شبة للعمل  التي جهِّ

اجلراحي.
»اإي�ش�ب«..والتنظري امل�ؤمتت

باأنه   AESOP اي�شوب  يو�شف 
اجلراح الأكرث ا�شتخدام��ًا يف اإجراء 
التنظريية،  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
ِق��ب��ل  اإن���ت���اج���ه وت���ط���وي���ره م����ن  مت 
وي�شتعان   ،computer motion

م�شت�شفيات  يف  وا�شع  نطاق  على  به 
وبع�س   ، وك��ن��دا  املتحدة،  ال��ولي��ات 
الدول الأوروبية، اإلى جانب قليل من 
البلدان الأخرى حول العامل، وكانت 
الأم��ري��ك��ي��ة  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  هيئة 
ر�شمي��ًا  ت�شديق��ًا  منحته   ،)FDA(

بعد  العمليات،  غ��رف  داخ��ل  للعمل 
اأن اأخ�شعته لختبارات عديدة وفق��ًا 
املعتمدة  اجل��ودة  ومقايي�س  ملعايري 
ل��دي��ه��ا..وه��و اأرخ�������س ث��م��ن������ً��ا من 
�شابقيه، واأ�شغر حجم��ًا، يتاألَّف فقط 
من  ت�شتخَدم  ميكانيكية،  ذراع  من 
ِوحدة  حلمل  الب�شري،  الطبيب  ِقبل 
دة  م���زوَّ دق��ي��ق��ة،  )ك��ام��ريا  التنظري 
مب��ل��ح��ق��ات خ��ا���ش��ة، ي��ت��م اإدخ��ال��ه��ا 
د  يف ج�����ش��م امل���ري�������س(، وه���و م���زوَّ
كبري  بقدر  ويتمتع  قدمية،  ببدالت 
التخاطب  ميكنه  حيث  الذكاء،  من 
الكامريا  تثبيت  بغر�س  ال�شوتي، 

وملحقاتها يف املوقع املنا�شب.
وي��ح��ك��ي د.م����ه����ران اأن������واري، 
الآيل،  م��ع ه���ذا اجل����راح  جت��رب��ت��ه 
اأمام لوحة  اأجل�س  ومِما قاله :»كنت 
مركز  يف  الكومبيوترية،  الأوام����ر 
ال���ت���داخ���الت اجل���راح���ي���ة ال��دن��ي��ا، 

كوريندو�س �شارت عالية جًدا..اأثبت 
يف  فائقة  مقدرة  الآيل  اجلراح  هذا 
احلجم،  �شئيلة  الدعامات  زراع��ة 
على  قة  الدِّ غاية  يف  مبهام  والقيام 
م�����ش��اح��ة ���ش��غ��رية، ف��ه��و م��ن خ��الل 
ي�شتطيع  احل�شا�شية،  الفائق  ذراعه 
التحّرك بحذر داخل ج�شم املري�س، 
باخلاليا  تذكر  اأ�شرار  اإحداث  دون 
بها  يحتك  التي  الكثرية،  والأن�شجة 

اأثناء اإجراء العملية.
اجلراح الآيل..ي�اجه �شرطان 

الربو�شتاتا 
وب��ح�����ش��ب ال���دك���ت���ور ب��ران��ت��ل��ي 
اجلمعية  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  ت��را���ش��ر، 
البويل،  اجلهاز  لأمرا�س  الأمريكية 
ج���راح���ات  م���ن   ،%10 ن��ح��و  ف�����اإن 
الربو�شتاتا،  ���ش��رط��ان  ا�شتئ�شال 
وهي  الآيل،  اجل��راح  مب�شاركة  تتم 

الت�شاعد..وي�شيف  يف  اآخ��ذه  ن�شبة 
رئي�س  نائب  ميلر،  ايريك  الدكتور 
لالأجهزة  امل�شن�ِّعة  ال�شركات  اإحدى 
هناك  »اإن   : الطبية  وال��روب��وت��ات 
ت��ق��دم������ً��ا ك���ب���رًيا ن��ح��و ���ش��ف��اء ه��ذا 
اجلراح  اأن  حيث  اللعني،  ال�شرطان 
ق��ادر  م��ة،  امل��ت��ق��دِّ التقنية  ذو  الآيل 
للمر�س،  اجل��ي��د  الت�شخي�س  على 
التدخل  ثم  خطورته،  مدى  وحتديد 

ل�شتئ�شاله.

هاملتون  يف  م��ك��م��ا���ش��رت،  ب��ج��ام��ع��ة 
املري�شة،  كانت  بينما  )اأن��ت��اري��و(، 
ترقد  ع�ام��ًا،   16 العمر  من  البالغة 
ج���رال،  ب���اي  ن���ورث  م�شت�شفى  يف 
الواقعة على بعد 400 كيلو مرت، لقد 
كان العمل مع اإي�شوب ممتع��ًا، برغم 
واحد،  مكان  يف  �شوي��ًا  نكن  مل  اأننا 
بل تف�شل بيننا مئات الكيلو مرتات، 
اأجرينا جراحة ناجحة للتهاب  لقد 
الفتاة، وخرجت من  وتعافت  املرئ، 
مقارنة  قيا�شي،  وقت  يف  امل�شت�شفى 
نحو  ع��ل��ى  العملية  اإج�����راء  ب��ح��ال��ة 

تقليدي«.
»ك�ريندو�ص«..وقـ�شطرة الـقلب

رغ���م ح��داث��ة ع��ه��ده يف غ��رف 
اإلَّ  ب�شابقيه،  قيا�ش��ًا  العمليات 
»ك��وري��ن��دو���س«  الآيل  اجل����راح  اأن 
الأ�شهر  Korendos، �شار اجلراح 

والأمهر، يف اإجراء عمليات ق�شطرة 
القلب، وهي من العمليات اجلراحية 
با�شتخدام  جناحها  ون�شبة  دة،  املعقَّ
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 يمسك باألدوات الجراحية 
بثبات ودقة، حيث ال تنتابه 

أي ارتعاشه أو اهتزاز 
باليد، كما يحدث لكثير من 

الجراحين البشريين



مزايا اجلراح الآيل
الآيل  اجل���راح  تطبيقات  اإن 
واملزايا  الفوائد  العديد من  حتقق 
اأن نحددها يف  املهمة، التي ميكن 

النقاط التالية :

 الق��رتاب اأك��رث اإل��ى مو�شع 
الإ�شابة، و فح�شها والتعامل معها 
الدكتور  دق��ي��ق..ي��ق��ول  نحو  على 
اجلراحة  اأخ�شائي  تامليني  مارك 
ج���ام���ع���ة ج��ون��ز  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 

بولية  بالتيمور  مدينة  يف  هويكنز 
ا�شتعنت   : الأم��ري��ك��ي��ة  مرييالند 
اأك��رث  اإج����راء  يف  الآيل  ب��اجل��راح 
ال�شنوات  خ��الل  عملية،   70 م��ن 
وبارع  دقيق  اإنه  املا�شية،  اخلم�س 

احلركة،  قيا�س  بو�شعه  اإذ  ج��ًدا، 
حلركة  ال���الزم  امل��ج��ال  وتقلي�س 
ال��ي��د، ف���اإذا كنت حت��رك ي��دك يف 
جمال داخل معدة املري�س حجمه 
خم�س بو�شات، فاإن اجلراح الآيل 
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حجمه  جم���ال  داخ����ل  �شيتحرك 
بو�شة واحدة، وي�شمح هذا بدرجة 
اإج���راء  اأث��ن��اء  ال��دق��ة،  م��ن  عالية 
عملية جراحية، على اأجزاء دقيقة 

من ج�شم املري�س«.

 كما هو احلال يف كل عمليات 
الأمت����ت����ة، يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، 
�شيقلِّ�شون  الآليني  اجلراحني  ف��اإن 
الأف���راد  اإل���ى  احل��اج��ة  كبري  ب�شكل 
العمليات،  غرفة  داخ��ل  امل�شاركني 

جراح  �شوى  يتطلب  الأم��ر  يعد  فلم 
وممر�شة  تخدير،  وطبيب  واح���د، 
الأك���رث..م���ع  ع��ل��ى  مم��ر���ش��ت��ني  اأو 
الإ�شارة اإلى اأن كثريًا من اجلراحات 
التقليدية، اأي التي ل ي�شتخَدم فيها 
املتو�شط  يف  تتطلب  الآيل،  اجل��راح 
وجود ما يزيد عن ع�شرة اأفراد، يف 

غرفة العمليات.
م�شراعيه  على  الباب  فتح   
بعد  ع��ن  اجل��راح��ة  ف��ك��رة  لتطبيق 

.tele-surgery

 م��ن امل��ن��ظ��ور الق��ت�����ش��ادي، 
فاإن العمليات التي يقوم بها اجلراح 

الآيل هي الأقل تكلفة.
للمري�س،  الأذى  ن�شبة  تدين   
ان�شداد  عملية  تتطلب  م��ث��اًل:  خ��ذ 
اإج������راء �شق  ال��ت��اج��ي  ال�����ش��ري��ان 
واح��ًدا  قدم��ًا  طوله  يبلغ  ���ش��دري، 
الأنظمة  يف  بينما  )ن��ح��و30���ش��م(، 
�شوى  الأمر ل يحتاج  فاإن  الروبوتية 
اأبعادها  جمموع  يبلغ  ثقوب،  ثالثة 
املنطقة  ذات  يف  3���ش��م،  جمتمعه 
من ال�شدر، وهذا بالطبع يقلل من 
اأثناء  والأمل  الدموي  النزيف  ن�شبة  
زمنية  ف��رتة  يعني  مم��ا  اجل��راح��ة، 
اأق�����ش��ر، ح��ت��ى ي��ع��ود امل��ري�����س اإل��ى 
احلالة الطبيعية، اأو ما ي�شمى فرتة 
ي�شتعيد  حتى  العملية،  بعد  الراحة 

اجل�شم عافيته كاملة.
 قادر على الإم�شاك بالأدوات 
اجل��راح��ي��ة ب��ث��ب��ات ودق����ة، ح��ي��ث ل 
تنتابه اأي ارتعا�شه اأو اهتزاز باليد، 
من  لكثري  ي��ح��دث  كما  اإره����اق،  اأو 

اجلراحني الب�شريني.
م اجل����راح����ة الآل���ي���ة   ت����ق����دِّ
القاطنني  للمر�شى  مميزة  خدمات 
يف الأماكن الوعرة، اأو التي ي�شعب 
اإليها.. ب�شريني  ج��راح��ني  اإر���ش��ال 

ومتتد هذه اخلدمات لت�شمل ميادين 
القتال.

منها يف  ال���ش��ت��ف��ادة  مي��ك��ن   
اأو خالل  الدولية،  الف�شاء  حمطات 
امل��ري��خ،  ك��وك��ب  اإل���ى  ب�شرية  رح��ل��ة 
من  �شنوات،  ث��الث  ت�شتغرق  والتي 
اأفراد  اأحد  اأن ي�شاب  املحتمل جًدا 
الدودية،  الزائدة  بالتهاب  الطاقم 
اأمر  �شيحدث  الكلى،  التهاب يف  اأو  
ولكن  جراحيًا،  تدخاًل  يتطلب  ما، 
اأي ج���راح عظام  ل��دي��ك  ي��ك��ون  ل��ن 
على  عام  جراح  اأو  بولية،  وم�شالك 
منت املركبة..اإن وجود �شخ�س واحد 
مدرب طبي��ًا، وجمموعة من الأدوات 
الطبية، التي ميكن  ا�شتخدامها من 
ِقبل جراح اآيل مراِفق، يتيح لأع�شاء 
احل�شول  الف�شاء(  )رواد  الطاقم 

على العناية  الالزمة.
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تمكن العالم األلماني تيم كانون الخبير في التقنية الحيوية، و 
الذي يعمل في مؤسسة ُمتخصصة في تطوير وتصنيع أجهزة 
ُمحوسبة، قادرة  ابتكار شريحة  البشري، من  الجسم  تتكامل مع 
بنجاح  الشريحة  هذه  العالم  زرع  الجسم،  حرارة  درجة  تتبع  على 
فــي ســاعــده األيــمــن، تحت الجلد، وبـــدأت فــي بــث رســائــل نصية، 
جهاز  بمثابة  تعمل  إنها  دقيق،  نحو  على  الحرارة  درجــات  تحدد 
الوقت  مثل:»في  رسائل  ُيعطي  السلكي،  بيومتري  استشعار 
ُتعاني  »أنت  أو  الطبيعي..جيد«،  بالمعدل  حرارتك  درجة  الحالي، 
من الحمى، لقد تجاوزت درجة حرارتك األربعين«.. وهذا يتم من 
خال استخدام تقنية البلوتوث..وُيشير كانون إلى أن ثمة اتجاهــًا 
قويــًا نحو ابتكار رقائق الكترونية طبية، من الذكاء بحيث تستطيع 
مراقبة نشاط القلب، أو أي من أجهزة الجسم الداخلية األخرى، 
شكل  في  يظهر  أن  ُيمكن  االتــجــاه،  هــذا  في  ُأحــرز  تقدمــًا  وأن 

تطبيقات طبية ُمدهشة خال الُمستقبل المنظور.

مراقبة حرارة الجسم..عن ُبعـد
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أشعة الليزر ..

ليست لعبة ..
إنها تصيب بـ العمى!

ليست لعبة ..
إنها تصيب بـ العمى!
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الخواص  ذو  الشعاع،  هــذا  أن  إال  سنة،   55 نحو  منذ  بــدأ  الليزر  تقنية  تاريخ  أن  رغــم 
المميزة، قّدم العديد من االكتشافات واالختراعات والتطبيقات الهائلة في معظم 
مجاالت الحياة من طب وصناعة وتقنية واتصاالت وهو ما عجزت البشرية عن التوصل 
إليه خال مئات السنين، وأصبح الليزر جزءًا من حياتنا اليومية وفرض نفسه على حياة 
اإلنسان سلمًا وحربًا. وكلمة »ليزر« عبارة عن األحرف األولى المأخوذة من الكلمات 

اإلنجليزية التي تعني »تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث المستحث لإلشعاع«.



فئات الليزر التحذيرية

أمثلة المنتجفئات الليزر التحذيريةتصنيف »ايه اي سي«تصنيف الهيئة

I1M ,1 تعتبر غير خطرة. يزداد الخطر إذا تم النظر إليها مع الوسائل البصرية
المساعدة، بما في ذلك العدسات المكبرة، المناظير، أو التلسكوب.

طابعات الليزر
مشغالت االقراص المضغوطة 
مشغالت أقراص دي في دي

IIa, II2M ,2.الخطر يزيد عندما يتم النظر إليها مباشرة لفترات طويلة
ماسحات الباركود الضوئية كما يزداد الخطر إذا تم النظر إليها مع المساعدات البصرية.

IIIa3R

اعتمادا على شدة الضوء والمنطقة المتعرضة لحزمة منه، يمكن أن تكون 
الخطورة للحظات عند النظر إليها مباشرة أو عندما يتم تحديق العين 

المجردة مباشرة في الشعاع. ويزداد خطر اإلصابة عندما يتم النظر إليها 
مع المساعدات البصرية.

مؤشرات الليزر

IIIb3B خطر فوري في الجلد والعين عند التعرض لالشعاع المباشر أو عند النظر
إليها مباشرة.

عرض الليزر الضوئي 
الليزر الصناعي 

الليزر المستخدم في االبحاث

IV4 مخاطر فورية على الجلد والعين عند التعرض لإلشعاع إما بشكل مباشرة
أو التعرض النعكاسه. أيضًا قد تسبب بعض الحروق.

عروض الليزر الضوئي 
الليزر الصناعي 

ليزر االبحاث 
الليزر المستخدم في جراحة الليزك
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وي�شنف الليزر اإلى اأنواع خمتلفة 
اأي  ال��ف��ع��ال،  ال��و���ش��ط  اع��ت��م��ادًا على 
م�شدر الإ�شعاع، فمنها الليزر ال�شلب 
ي�شدر  وال��ل��ي��زر  وال��غ��ازي.  وال�شائل 
تعادل  �شطوعها  يف  ج��دًا  قوية  اأ�شعة 
ال��ع��ادي��ة  امل�شابيح  م��ن  م���رة  ب��ل��ي��ون 
ب��ا���ش��ت��م��رار  ت�����ش��يء  اأن  ل��ه��ا  ومي��ك��ن 
اإمكانية احل�شول على  اإلى  بالإ�شافة 
وغري  امل��رئ��ي��ة  الأل����وان  ���ش��وء جلميع 
املرئية »مثل الأ�شعة حتت احلمراء اأو 
ال�شينية  الأ�شعة  اأو  البنف�شجية«  فوق 

»ذات الطاقة العالية«.
اأ�شعة  ا�شتخدامات  فوائد  ورغم 
»الليزر« يف جمالت عديدة مثل الطب 
ال�شتخدامات  اأن  اإل  وال�شناعة، 
اأ����ش���رارًا  ت�شبب  ق��د  ل��ه  الع�شوائية 
الأخرية  الآون��ة  لوحظ يف  فقد  بالغة، 
اأقالم  اأو  الليزر  موؤ�شرات  ا�شتخدام 
الليزر ذات اللون الأخ�شر يف الأماكن 
انتباه  لت�شتيت  وخ�شو�شًا  ال��ع��ام��ة 
ال��ق��دم،  ك��رة  م��ب��اري��ات  يف  الالعبني 
الليزر  اأق��الم  انت�شار  لوحظ  وكذلك 
التي ي�شتخدمها املعلمون واملحا�شرون 
ما  اإلى  لالإ�شارة  الدرا�شة  قاعات  يف 
عر�س  اأثناء  عليه  والرتكيز  يريدون 

وبح�شب  احلائ��ط.  ع��لى  ال�شرائح 
منظمة  من  املقررة  ال�شالمة  اأنظمة 
األ  يجب  الأمريكية،  وال��دواء  الغذاء 
مللي   »5« الأق���الم  ه��ذه  ق��وة  تتجاوز 
التي  ال��ل��ي��زر  اأق����الم  وت��ع��ت��ر  واط، 
تتجاوز قوتها »5« مللي واط حمظورة 
عليها  وي��ع��اق��ب  دول���ي���ًا  ال���ش��ت��خ��دام 
التي  امل�شافة  زادت  وكلما  القانون. 
ُي�شاهد �شوء الليزر منها بو�شوح كلما 
زادت قوته وخطورته، ولالأ�شف بداأت 
بع�س ال�شركات يف ت�شنيع اأقالم ليزر 
تتعدى قوتها 5 مللي واط لال�شتخدام 
ال�����ش��خ�����ش��ي ب��ه��دف ال���رب���ح امل����ادي 
فقط، وب��داأت هذه الأق��الم تنت�شر يف 
اأو�شاط ال�شباب واملراهقني خا�شة يف 
وتعترب  الريا�شية.  املالعب  مدرجات 
هذه الأقالم ذات خطورة ن�شبية على 
العني نظرًا ل�شدة �شطوعها فهي اأعلى 
عند  ال�شم�س  اأ�شعة  �شطوع  من  بكثري 

النظر اإليها مبا�شرة.
لعب  �شركات  بع�س  ب���داأت  كما 
يدخل  األ��ع��اب  ت�شنيع  يف  الأط���ف���ال 
وح��ذرت  الليزر،  اأ�شعة  مكوناتها  يف 
من  الأمريكية  وال���دواء  الغذاء  هيئة 
ا���ش��ت��خ��دام الأط��ف��ال ل��الأل��ع��اب التي 

على  اأن��ه  موؤكدًة  الليزر،  على  حتتوي 
املدى الطويل قد ت�شبب هذه الألعاب 
العمى،   اإلى  توؤدي  م�شاكل ب�شرية قد 

لأنها ت�شر ب�شبكية العني.
ل  اأن���ه  ل��ه  التنبيه  ينبغي  ومم��ا 
ي��وج��د ع��الج ن��اج��ح ل��ع��الج اإ���ش��اب��ات 
العني الناجتة من اأ�شعة الليزر، لذلك 
اإلى  الليزر  اأ�شعة  توجيه  عدم  ينبغي 
العني مهما كان نوع قلم الليزر وقوته 
خ�شو�شًا اأن بع�س اأقالم الليزر تكون 
فالتر  بها  ي��وج��د  ول  ال�شنع  ردي��ئ��ة 
امل�شاهدة  غ��ري  ال��ل��ي��زر  اأ���ش��ع��ة  مت��ن��ع 
خارج  النبعاث  من  امل��ج��ردة  بالعني 
غري  الأ�شعة  هذه  وقوة  الليزر،  اأقالم 
بكثري  اأعلى  تكون  ما  عادة  امل�شاهدة 
م��ن ق��وة الأ���ش��ع��ة امل�����ش��اه��دة، كذلك 
ينبغي منع ا�شتخدام اأقالم الليزر التي 
باتًا،  واط منعًا  مللي  قوتها 5  تتجاوز 
احلدودية  املنافذ  عرب  دخولها  ومنع 
للعبث  اأداة  ت��ك��ون  ل  حتى  للمملكة 
النفو�س  و�شعاف  املراهقني  ب��اأي��دي 
الذين قد ل يدركون اخلطورة املرتتبة 

على العبث مبثل هذه الأجهزة.
اأن  العلمية  ال��ت��ج��ارب  واأك����دت 
اأن�شجة اجللد والعني الب�شرية تاأتي يف 

املقام الأول من حيث تاأثريها بحزم 
اأ�شعة الليزر عندما تتجاوز اجلرعات 
 املمت�شة يف اأي منهما حدودًا معينة.
اأو  الب�شرية  العني  يف  التلف  ويحدث 
اجللد عند �شقوط حزم الليزر عليهما 
حم��ددة  فيزيائية  لعمليات  نتيجة 
حزمة  م��ن  ال��ط��اق��ة  خ��الل��ه��ا  تنتقل 
اإلى الع�شو املُعر�س لها. كما  الأ�شعة 
حزمة  طاقة  انتقال  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
الليزر اإلى الع�شو املُعر�س لها اإلى اأي 
مرتبة  التالية  الثالث  العمليات  من 
اإح���داث  يف  اإ�شهامها  ل��درج��ة  وف��ق��ًا 
الأك���رب. م��ن  ب���دءًا  بالع�شو   ال�شرر 
 رف�����ع درج������ة ح�������رارة اخل���الي���ا 
ال��ت��ي مت��ت�����س ط��اق��ة احل���زم���ة اإل���ى 
ح����د ي�������وؤدي اإل������ى م�����وت اخل���الي���ا 
ال���ع�������ش���و. يف  ت����ل����ف   وح������������دوث 

 اإح�������داث ت���ف���اع���الت ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ب���ف���ع���ل ال�����������ش�����وء امل����م����ت���������س يف 
 ب����ع���������س م�����ك�����ون�����ات اخل������الي������ا. 

 اإم��ك��ان��ي��ة ت��اأي��ني ب��ع�����س اخل��الي��ا 
عالية  ال��ل��ي��زر  حل��زم��ة  امل��ت��ع��ر���ش��ة 
ال����ط����اق����ة  ال���ت���ي ت���ق���ع خ��ط��وط��ه��ا 
ال��ط��ي��ف��ي��ة ���ش��م��ن ���ش��ري��ح��ة الأ���ش��ع��ة 
هذه  مثل  اأن  رغم  البنف�شجية،  فوق 
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الأ�شعة  تلك  ت�شدر  التي  الأج��ه��زة 
كثريًا  م��ت��داول��ة  غ��ري  الطاقة  عالية 
تطبيقات  على  ا�شتخدامها  ويقت�شر 
احتياطات  ب�شاأنها  وتتخذ  معينة 
 ك���ب���رية حل���م���اي���ة ال���ع���ام���ل���ني ب��ه��ا.

يف  ال���واق���ع  ال��ت��ل��ف  يعتمد  وع��م��وم��ًا 
لهذه  الب�شري  الع�شو  اأو  الن�شيج 
طول  من:  كل  على  الثالث  العمليات 
اأو  موجة حزمة الليزر، ونوع الن�شيج 
الع�شو املتعر�س لها، واملعدل الزمني 
الع�شو،  اإل���ى ه��ذا  ال��ط��اق��ة  لن��ت��ق��ال 
منه.  احلرارية  الطاقة  تبدد  ومعدل 
وفيما يلي تف�شيل لتاأثري اأ�شعة الليزر 

على العني واجللد.
تاأثري ه على العني

الع�شو  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ع��ني  مت��ث��ل 
ولفهم  الليزر.  باأ�شعة  ت��اأث��رًا  الأك��رث 
عند  العني  يف  التلف  ح��دوث  كيفية 
ينبغي  عليها  الليزر  حزمة  �شقوط 
حزمة  وم�شار  العني  تركيب  معرفة 
الأ���ش��ع��ة ف��ي��ه��ا والأن�����ش��ج��ة الأك���رث 
املوجي  للطول  تبعًا  للتلف  تعر�شًا 
�شقوط  فعند  ال�����ش��اق��ط��ة،  للحزمة 
اأ���ش��ع��ة ال��ل��ي��زر ع��ل��ى ق��رن��ي��ة ال��ع��ني 
برتكيز«  »اأي  بتجميع  القرنية  تقوم 
ح��زم��ة ال��ل��ي��زر ال��ت��ي مت���ر ع���رب كل 
م��ن ع��د���ش��ة ال��ع��ني وال�����ش��ائ��ل امل��ائ��ي 
الزجاجي  وال�شائل  للعني  ال�شفاف 
ف���ى �شكل  ت�����ش��ق��ط احل���زم���ة  ح��ت��ى 
ال�شبكية.  قرب  للغاية  �شغرية   نقطة 
ن�شيج  ع��ب��ارة ع��ن  ال��ع��ني  وع��د���ش��ة 
ع�شلي  بغالف  مغلف  وعائي  �شفاف 
يتحكم يف تكور �شطحَي العد�شة حتى 
ال�شورة  تكييف  من  العد�شة  مُيِكن 
الغالف  ه��ذا  ويعيق  ال�شبكية،  على 
بالكفاءة  احل��راري��ة  الطاقة  تبديد 
امل��ط��ل��وب��ة ع��ن��د ام��ت�����ش��ا���ش��ه��ا فى 
بدورها  العني  عد�شة  وتقوم  العد�شة 
بتكييف تركيز احلزمة بحيث تتكون 
على  ال�شغرية  النقطة  اأو  ال�شورة 
الليزر  حزمة  مرور  واأثناء  ال�شبكية. 
الأع�شاء  هذه  من  ع�شو  كل  ميت�س 
وتعتمد  م��ن ط��اق��ة احل��زم��ة  ج����زءًا 
على  ع�شو  كل  يف  املمت�شة  الطاقة 
 ال���ط���ول امل���وج���ي حل���زم���ة ال��ل��ي��زر. 

واأو�����ش����ح����ت ال���ت���ج���ارب ال��ع��م��ل��ي��ة 
قريبة  ال���ق���رود،  اأن����واع  بع�س  ع��ل��ى 
الإن�شان،  مع  الب�شرية  اخل�شائ�س 
ليزر مرئي  العني حلزمة  تعر�س  اأن 
حوايل  يبلغ  للقدرة  تدفق  مب�شتوى 
ال�شبكية  على  /�شم  واط  مللي   3٫1
 7 ومل��دة  يوميًا  �شاعات  ث��الث  بواقع 
اأي���ام ي���وؤدي اإل���ى اإح���داث ح���روق يف 
حني  ف��ى  بالعمى  تنتهي  ال�شبكية 
هذا  مبثل  ك��ث��ريًا  العد�شة  تتاثر  ل 

التدفق.
تاثري اأ�صعة الليزر

على اجللد
ع��ن��د ���ش��ق��وط اأ����ش���ع���ة ال��ل��ي��زر 
وحتت  امل��رئ��ي��ة  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا 
ميت�س  البنف�شجية،  وفوق  احلمراء 
الأك��رب من طاقة احلزمة يف  اجلزء 
وتتحول  للجلد  ال�شطحية  الطبقة 
اإلى طاقة حرارية.  املمت�شة  الطاقة 
الرديئة  احلرارية  للتو�شيلة  ونظرًا 
ل��ل��ج��ل��د ب�����ش��ب��ب اف��ت��ق��اره ل��الأوع��ي��ة 
عازلة  دهنية  طبقة  ووجود  الدموية 
احلرارية  الطاقة  تبدد  يكون  حتته، 
امل����ودع����ة ف���ى اجل���ل���د ب��ط��ي��ئ��ًا مما 
ي���وؤدي اإل���ى ارت��ف��اع درج���ة احل���رارة 
اإل��ى  للحزمة  املتعر�س  املو�شع  يف 
ارتفاع  وي��وؤدي  ن�شبيًا.  عالية  درج��ة 
اإل����ى تبخر  درج����ة ح�����رارة اجل��ل��د 
اأن�شجته  فى  امل��وج��ود  امل��ح��دود  امل��اء 
خل�شائ�شه،  اجللد  ب��روت��ني  وفقد 
زي���ادة درج��ة احل���رارة ميكن  وعند 
املوقع  يف  اجللد  التهاب  يحدث  اأن 
يتفحم.  بلقد  للحزمة،   املتعر�س 
اجللد  ال�����ش��رر يف  درج����ة  وت��ع��ت��م��د 
املتعر�س حلزم الليزر، ب�شبب ارتفاع 
درج���ة ح���رارت���ه، ع��ل��ى ط���ول موجة 

احلزمة ومدة التعر�س. 

جتارب عاملية
 لدرء املخاطر 

حزم  تطبيقات  ت��ن��وع  رغ��م 
املجالت  من  العديد  فى  الليزر 
اإل  اأجهزتها  ا�شتخدام  وانت�شار 
احلماية  متطلبات  حتظ  مل  اأن��ه 
من اأخطارها بالهتمام الواجب 
�شواء من قبل م�شتخدمي اأجهزة 
الب�شر.  ع��ام��ة  م��ن  اأو  ال��ل��ي��زر 
الهتمام  عدم  اأن  املوؤ�شف  ومن 
حتى  كبرية  درجة  بلغ  باملخاطر 
بات من املاألوف م�شاهدة �شبية 
يلهون  البلدان  بع�س  واأطفال يف 
باأقالم الليزر. بل وقد يوجهونها 
الذي  الأمر  اأقرانهم،  اأعني  اإلى 
اإل����ى ف��ق��ده��م نعمة  ي�����وؤدي  ق���د 

الب�شر.
 وع��ن��ي��ت ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة 
ب��و���ش��ع م��ع��اي��ري ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
ح��زم  خ�شائ�س  م��ن  ال��ك��ام��ل��ة 
ال��ل��ي��زر م��ع خ��ف�����س خم��اط��ره��ا 
ل��ل��ح��د الدن�����ى، واأل���زم���ت ه��ذه 
امل��ع��ن��ي��ة كافة  ال����دول اجل��ه��ات 
حلزم  امل�شدرة  الأجهزة  باإنتاج 
ال��ل��ي��زر وم�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا ب��ه��ذه 
ال�����ش��واب��ط وامل��ع��اي��ري. وح��ددت 
ه����ذه ال������دول ك��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة 
املعايري  تطبيق  وكلفتها مبراقبة 
والل��ت��زام  الوطنية  والتعليمات 
لإنتاج  الآمنة  املتطلبات  بكافة 
تت�شمن  التي  الأج��ه��زة  وا�شتخدام 
ففي  ملواطنيها،  حماية  الليزر  اأ�شعة 
على  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
�شبيل املثال، تتحمل وكالتان وطنيتان 
م�شوؤولية تطبيق النظم والتعليمات 
من  باحلماية  املعنية  الوطنية 
خماطر حزم الليزر، وهما مكتب 
ال�شحة الإ�شعاعية التابع لإدارة 
وال�شحية  الب�شرية  اخل��دم��ات 
املهني  والأم��ان  ال�شحة  واإدارة 
العمل. واعتمدت  ل��وزارة  التابع 
وطنية  معايري  الهيئتان  هاتان 
الليزر  اأج��ه��زة  لإن��ت��اج  اأمريكية 
تنبعث  التي  للحزم  والتعر�س 

منها.

رغم فوائد استخدامات 
أشعة »الليزر« في 

مجاالت عديدة إال 
أن االستخدامات 

العشوائية له قد تسبب 
أضرارًا بالغة
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العضالت 
»المغشـوشة«

الرياضة والصحة
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اإلشكاليات  أخطر  أحد  الرياضية،  المنشطات  تمثل 
الحديث،  العصر  فــي  الــريــاضــة  بها  ابتليت  الــتــي 
وهذه اإلشكالية دائمًا ما تثار إبان انعقاد الدورات 
والبطوالت، خصوصًا الدولية منها، وفي مقدمتها 
ألــعــاب األولــمــبــيــاد..وكــم مــن أبــطــال تــم اكتشاف 
الذي لم يكن سوى  المزعوم،  حقيقة تفوقهم 
دوليــًا.. تناولها  محظور  منشطات  جرعة  نتيجة 

الرياضيين  البعض، لماذا يحظر على  وقد يتساءل 
تفقد  كونها  واإلجــابــة،  المنشطات..؟  هذه  تناول 
التنافسية الحقيقة بين الرياضيين، وهى باألساس 
والتمادي  وهمية،  باألحرى  أو  وقتية،  منشطات 

في تعاطيها يسبب أضرارًا صحية عديدة.



املن�شط  فاإن  له،  تعريف  اأب�شط  يف 
دواء  اأو  م���ادة  ك��ل  ه��و   ،stimulant

اعتيادية،  غري  بكميات  اجل�شم  يدخل 
بهدف زيادة ن�شاط الع�شالت، والتاأثري 
الكفاءة  لرفع  بيولوجية،  وظائف  على 
ال��ب��دن��ي��ة، وحت��ق��ي��ق اإجن����از ري��ا���ش��ي، 
ب��ط��ري��ق��ة غ���ري ���ش��ري��ف��ة..ب��ي��ن��م��ا ج��اء 
التعريف من قبل الهيئة الطبية التابعة 
النحو  على  ال��دول��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  للجنة 
التي  امل���واد  ه��ي  »املن�شطات  ال��ت��ايل: 
الأوملبية،  اللجنة  لئحة  عليها  ن�شت 
وط��ال��ب��ت ب��ت��ح��رمي ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
على:  حتتوي  والتي  الريا�شي،  املجال 
امل��رك��زي،  الع�شبي  اجل��ه��از  م��ث��ريات 
املواد  وال�شتكرانني.   الكورامني،  مثل 
امل����خ����درة، ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ع��دم 
الإح�����ش��ا���س ب����الأمل، م��ث��ل ال��ك��وداي��ني.  
اأنابول �شرتويد، امليثانينون«. ويف الإطار 
القانوين، يعرف تعاطي املن�شطات باأنه 
حدوث انتهاك اأو اأكرث لقواعد مكافحة 
امل��ن�����ش��ط��ات، وع����ادة ي��اأخ��ذ الن��ت��ه��اك 

ال�شور التالية:
»وجود عقار حمظور، اأو عنا�شر، 
اأو اآثار دالة عليه، يف العينة التي توؤخذ 
من الالعب، حيث اإن كل لعب مطالب 
عقار  اأي  ج�شمه  دخ��ول  ع��دم  ب�شمان 
ذلك  اأكان  �شواء  م�شوؤول  وهو  حمظور، 
عن خطاأ اأو اإهمال اأو ا�شتخدام متعمد«.
 »رف�����س ال��الع��ب اخل�����ش��وع اأو 
عدم التقدم لأخذ عينات من دون عذر 
قاهر، بعد تلقي اإبالغ بذلك، اأو التهرب 

باأي طريقة«.
معلومات  تقدمي  عن  »المتناع   
اختبار خارج  لإجراء  وجوده  عن مكان 

اإطار امل�شابقة«.
حم��اول��ة  ح��ت��ى  اأو  »ال���ت���الع���ب   
التالعب باأي جانب من جوانب مراقبة 
بالعينة  التالعب  مثل  املن�شط،  تعاطي 
التالعب  اأو  امل���اء،  اإ�شافة  طريق  ع��ن 

بهوية الالعب«.

بع�س  ا���ش��ت��خ��دم  وت��اري��خ��ي���������ً��ا، 
دورة  يف  اجل��ل��ي��د،  ع��ل��ى  امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام 1951م، 
م��ن�����ش��ط ال���ن���ي���رتودي���ن، و���ش��ب��ط��ت يف 
الكب�شولت  من  كثري  اإقامتهم  اأماكن 
العام  ويف  كمن�شطات..  ت�شتخدم  التي 
ال��ت��ايل، ب���داأت اأول امل��ح��اولت اجل��ادة 
وذل��ك  املن�شطات،  ا�شتخدام  ملقاومة 
بني  روم��ا..وم��ا  الإيطالية  العا�شمة  يف 
املراكز  �شهدت  1954و1960م،  عامي 
والأن���دي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة، يف ال��ع��دي��د من 
ن����دوات وحم��ا���ش��رات علمية  ال����دول، 
وخطورتها.. املن�شطات  ح��ول  توعوية 

اأول  ت��اأ���ش�����س  1961م،  ال���ع���ام  ويف 
ا�شتخدام  ع��ن  للك�شف  طبي  خمترب 
ال��ري��ا���ش��ي��ني ل��ل��م��ن�����ش��ط��ات، مب��دي��ن��ة 
فلورن�شا الإيطالية..ثم يف العام 1963م 
باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  يف  عقد 
مقاومة  �شبل  لبحث  دويل  موؤمتر  اأول 

اإ�شدار  عن  اأ�شفر  وال��ذي  املن�شطات، 
املن�شطات،  م�شتخدمي  يعاقب  قانون 
التنفيذ فعلي��ًا  القانون حيز  ودخل هذا 
الأوملبية  ال��دورة  وكانت  1964م،  ع��ام 
بفرن�شا  والتي جرت  العا�شرة،  ال�شتوية 
عام 1968م، اأول دورة يتم فيها تطبيق 
م�شتخدمي  و���ش��ب��ط  ف��ح�����س  ن��ظ��ام 
الأوملبية  ميونخ  دورة  ويف  املن�شطات، 
 2078 على  الك�شف  مت  1972م،  لعام 
ا�شتبعد منهم 7 لعبني،  لعبًا ولعبة، 
املحظورة،  املن�شطات  تعاطيهم  لثبوت 
لعام  الأومل��ب��ي��ة  م��ون��رتي��ال  دورة  ث��م يف 
لعبًا  ع��ل��ى2001  الك�شف  مت  1976م، 
ويف  ���ش��ت��ة،  منهم  وا���ش��ت��ب��ع��د  ولع���ب���ة، 
الك�شف  مت  ل��ع��ام1980م،  مو�شكو  دورة 
يثبت  ومل  ولع��ب��ة،  لع��ب��ًا  ع���ل���ى1667 
املن�شطات.. ت��ع��اط��ي  منهم  اأي  ع��ل��ى 
بع�س  ا�شتبعد  التالية  ال����دورات  ويف 
املن�شطات،  تناول  ب�شبب  الريا�شيني، 

ذهبية،  ميداليات  بع�شهم  من  ونزعت 
وف�شية، وبرونزية.

اأنـ�اع املن�شطات
على  ب�شمولها  املن�شطات  تتنوع 
اأ���ش��ن��اف ع���دة م���ن امل�����واد والأدوي�����ة 
وال��ع��ق��اق��ري وال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي ميكن 
اإلى  تاأثريها  تركيز  حيث  من  اإدراجها 
جمموعات عدة ومنها على �شبيل املثال 
الع�شبي  للجهاز  املنبهة  املن�شطات 
امل��رك��زي وامل��ن�����ش��ط��ات امل��ح��ت��وي��ة على 
على  املحتوية  واملن�شطات  الهرمونات 
ح�شرها  ومت  والإبتنائية  البناءة  املواد 
الدولية  الوكالة  بوا�شطة  وتق�شيمها 
ملكافحة املن�شطات )WADA(، كذلك مت 
املن�شطات  لهذه  ر�شمية  قوائم  اعتماد 
 )WADA( يتم حتديثها بوا�شطة الوكالة

ب�شكل دوري.
خماطـر �شحية

فوائد  اأي��ة  املن�شطات  لهذه  ولي�س 

بـــاريـــس، يـــوم 19نــوفــمــبــر، 2005م،  ــرمــت فــي  أب
الــتــنــفــيــذ فـــي األول مـــن فــبــرايــر  ــز  ودخـــلـــت حــي
2007م، وبموجبها وافقت حكومات دول العالم 
لمكافحة  الــدولــي  الــقــانــون  قــوة  تطبيق  على 
نظرًا  مهمة،  خــطــوة  هــذه  وتعتبر  المنشطات، 
الحكومات  تمتلك  حيث  خــاصــة،  مــجــاالت  لــوجــود 
في  قدمــًا  للمضي  الــازمــة  األســالــيــب  وحــدهــا 
على  االتفاقية  وتــســاعــد  المنشطات،  مكافحة 
لمكافحة  الــعــالــمــيــة  ــة  ــمــدون ال فــعــالــيــة  ضــمــان 
ــيــقــة غير  وث الـــمـــدونـــة  أن  وبـــمـــا  ــمــنــشــطــات،  ال
األعضاء  الــدول  على  ســوى  تنطبق  ال  حكومية، 
توفر  االتفاقية  فــإن  الرياضية،  المنظمات  فــي 
اإلطار القانوني الذي يمكن للحكومات من خاله 
المنشطات،  لمشكلة  الخاصة  النواحي  معالجة 
التي توجد خارج نطاق الحركة الوطنية، وبالتالي 
تساعد االتفاقية على إضفاء طابع رسمي على 
التوجيهية  والــمــبــادئ  والــســيــاســات  الــقــواعــد 
تأمين  بغية  الــمــنــشــطــات،  لمكافحة  الــعــالــمــيــة 
لجميع  واإلنــصــاف  بالنزاهة  تتسم  رياضية  بيئة 
الرياضيين..وتتمتع الحكومات بدرجة من المرونة 
في كيفية تنفيذ االتفاقية، إذ يمكن اللجوء إلى 
الممارسات  أو  السياسات  أو  النظم  أو  القوانين 
يتطلب  أنــه  غير  الــغــايــة،  هــذه  لتحقيق  اإلداريــــة 

)الــدول األطــراف(، اتخاذ  من الحكومات الموقعة 
إجراءات خاصة لتحقيق ما يلي:

المحظورة،  الــوســائــل  أو  العقاقير،  مــن  الــحــد   
المستخدمة  تلك  )باستثناء  للرياضيين  المتوافرة 
إجــراءات  ذلــك  بما في  ألغــراض طبية مشروعة(، 

مكافحة االتجار.
المنشطات،  تعاطي  مــراقــبــة  عمليات  تيسير   

ودعم البرامج الوطنيةـ وإجراء االختبارات.
 حجب الــدعــم الــمــالــي عــن الــريــاضــيــيــن، وأفـــراد 
األطقم المعاونة لهم، إثر انتهاكهم أي قاعدة 
من قواعد مكافحة المنشطات، أو عن المنظمات 

الرياضية، التي ال تمتثل ألحكام المدونة.
 تشجيع منتجي المكمات الغذائية، وموزعيها، 
وتسويق  دعــم  مــجــال  فــي  معايير،  وضــع  على 
مــواد  على  تحتوي  قــد  التي  المنتجات  وتــوزيــع 

محظورة.
لــتــوفــيــر تعليم خــاص  الــرامــيــة  الــجــهــود   دعـــم 
والمجتمع  لــلــريــاضــيــيــن،  الــمــنــشــطــات  بمكافحة 

الرياضي بنطاقه الواسع.
آلية لمساعدة الدول األطراف   تؤمن االتفاقية 
مجال  في  والوقاية  للتعليم  برامج  إعــداد  على 
القضاء  صــنــدوق  خــال  مــن  المنشطات،  مكافحة 

على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

ليس لهذه المنشطات 
أية فوائد دائمة، بل 

هي وقتية، إما لتضخيم 
العضات، أو زيادة قوتها
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لت�شخيم  اإم��ا  وقتية،  ه��ي  ب��ل  دائ��م��ة، 
�شبق  كما  قوتها  وزي����ادة  الع�شالت، 
الإ�شارة، اأو لإدرار البول لطرد ال�شوائل 
من الأن�شجة، ومن ثم تخفي�س الوزن، 
وزنية  فئات  تتطلب  التي  الأل��ع��اب  يف 
رفع   ���� م�شارعة   ���� )م��الك��م��ة  بعينها 
اأثقال(، اأو لتخدير الأمل، اأو الإح�شا�س 
بالن�شوة والثقة بالنف�س،اأو لتوليد طاقة 
غري طبيعية،اأو لليقظة والنتباه..اإل اأن 
هذه  ترتكها  التي  امل�شتدامة  الأ�شرار 
املن�شطات يف اجل�شم عديدة، وبع�شها 
وللدللة  امل���وت،  اإل���ى  يف�شي  خ��ط��ري، 

على ذلك فاإن اإيطاليا وحدها، وخالل 
ال��ع��ق��ود ال��ث��الث��ة الأخ�����رية، ت��وف��ى بها 
تعاطي  165 لعب ولعبة، على خلفية 

املن�شطات.
وم�����ن ال���ت���داع���ي���ات وامل���خ���اط���ر 
ال�����ش��ح��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة، ج����راء ت��ن��اول 

املن�شطات:
ال�����ش��ن  ���ش��غ��ار  ت��ن��اول��ه��ا  اإذا   
فاإن وظائف  والنا�شئني، ومتادوا فيها، 
الهرمونات، خ�شو�شًا هرمونات الغدد 
ال�����ش��م��اء، حت���دث ل��ه��ا ا���ش��ط��راب��ات، 
قبل  البلوغ،  عالمات  ظهور  يف  تتمثل 

ال�شعر يف  ينبت  الطبيعي، حيث  اأوانها 
ويتغري  ال��ذك��ور،  ل��دى  وال�شدر  الوجه 
ال�����ش��وت ب�����ش��ورة وا���ش��ح��ة، وحت��دث 
تداعيات  لها  العظام،  من��و  يف  طفرة 

خطرية يف الكرب.
ا���ش��ت��خ��دام  اأن  ع��ل��م��ي������ً��ا  ث��ب��ت   
وبكميات  طويلة،  لفرتات  الهرمونات 
ب�شرطان  الإ�شابة  اإل��ى  ي��وؤدي  كبرية، 

الكبد.
 تدين اإفرازات الغدة النخامية، 
م���ا ي�����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة اإل�����ى ال��ع��ج��ز 

اجلن�شي.

يف  الكولي�شرتول  ن�شبة  زي���ادة   
الأمرا�س  من  الكثري  تظهر  ثم  ال��دم، 
مثل ال�شغط، واأمرا�س القلب، واجلهاز 

الدوري ب�شفة عامة.
الإدم��ان،  اأعرا�س  بع�س   ظهور 
وال�شطراب  اخل��وف،  يف  تتمثل  التي 
النف�شي، وحالت الغ�شب غري املربرة، 

والأرق، وزيادة احلركة.
تعاطي  يف  ال��ت��م��ادي  يف�شي   
ظهور  اإلى:  البنائية،  ال�شتريويدات 
عند  ال�شدر  وب��روز  ال�شباب،  حب 
الرجل ب�شورة غري طبيعية،وت�شاقط 
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لالإ�شابة  الن�شبة  وت���زداد  ال�شعر، 
بع�س  ويف  اخل�����ش��ي��ت��ني،  ب�����ش��م��ور 

احلالت يحدث العقم.
اإل  غذائي،  مكمل  اأنه  برغم   
الكرياتني،  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  اأن 
الأخرى،  الغذائية  املكمالت  وبع�س 
ي�شر الكلى، وقد يت�شبب يف احتبا�س 

ال�شوائل يف اجل�شم.
لدى  الهرمونات  ا�شطراب   
الن�شاء، وتتمثل تداعياته يف خ�شونة 
انقطاع  اأو  انتظام  وع��دم  ال�شوت، 
ال�شعر يف  ال�شهرية، وزي��ادة  ال��دورة 

اجل�شم.
اجللوكوز  تنظيم  يف  م�شاكل   

يف الدم.
 ح����دوث ق�����ش��ور ن�����ش��ب��ي يف 
اإلى  البنكريا�س، قد يف�شي  وظائف 

الإ�شابة بال�شكري.
 فقدان ال�شهية.

 ات�شاع بوؤبوؤ العني.
مما  املوؤقتة،  الذاكرة  اإعاقة   
الأ�شماء  بع�س  ن�شيان  اإل���ى  ي���وؤدي 

والأحداث.
مما  املناعة،  جهاز  اإ�شعاف   
يجعل اجل�شم مرتع��ًا خ�شب��ًا لكثري 

من الأمرا�س.
 زي�������ادة ن�����ش��ب��ة اجل��ل��ط��ات 

الدماغية، وال�شكتة القلبية.
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يتم الكشف عن وجود المنشطات في الجسم، بإحدى الطرق 
اآلتية:

 تحليل الدم، بأخذ عينات منه.
على  يتحايلون  الرياضيين  بعض  أن  البول..والمؤسف  تحليل   
 ،)diuretics( للبول  المدرة  المواد  باستخدام  الوسيلة،  هــذه 
الجفاف  إلــى  يــؤدي  وهــذا  حجبها،  أو  المنشطات  طــرد  بهدف 
في  الهبوط  إلــى  مستخدميها  تعرض  كما  الــعــام،  والضعف 
ضغط الدم، وتسبب حاالت إغماء، وفقدان التوازن عند المشي، 
وقد يصل األمر إلى حدوث اضطرابات خطيرة في وظائف القلب.

 تحليل بصيات الشعر.
 في بعض األحيان تفحص عينة من اللعاب.

وسائل الكـشف عن المنشطات
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الرياضي .. وتغذيته الطبيعية

الــريــاضــيــة مــحــظــورة،  إذا كــانــت الــمــنــشــطــات 
تعاطيها،  يثبت  لمن  االستبعاد،  إلى  وتــؤدي 
فإن ثمة بدائل صحية مشروعة، تمنح الرياضي 
إليها،  التي يصبو  النشاط والحيوية والقوة، 

فالرياضي الحق:
الروح   يتمتع بقدر كبير من األخــاق وسمو 

الرياضية، وال يتجه البتة إلى الغش.
التهلكة،  في  يقع  وال  صحته،  على  يحافظ   

من أجل بطولة زائفة.
اللياقة  درجــات  أعلى  إلى  للوصول  يجتهد   
البدنية والذهنية، من خال التمارين الرياضية، 
إطــار  وفـــي  منتظمة،  بــصــورة  ومــمــارســتــهــا 

برنامج متكامل.
من  والــتــي  الــمــتــوازنــة  السليمة  الــتــغــذيــة   
شــأنــهــا إمــــداد الــجــســم بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
ــقــيــامــه بـــالـــوظـــائـــف األســاســيــة  الــــازمــــة، ل
الحيوية، من إنتاج الطاقة الازمة لنمو الخايا 
وتجديدها،  عليها  والمحافظة  واألنــســجــة، 
إضافة إلى تنظيم التفاعات الكيميائية داخل 

الخايا.
وبحسب خبراء، فإن التغذية السليمة، تحتوي 

على العناصر اآلتية:
 الــكــربــوهــيــدرات: إلعــطــاء الــطــاقــة الــحــراريــة 
الـــازمـــة لــنــمــو وتــقــويــة الـــعـــضـــات، كــونــهــا 
المصدر الرئيس إلنتاج الجايكوجين، مع األخذ 
في االعتبار أن الكربوهيدرات تشكل نحو %65 
من السعرات الحرارية اليومية، ويساوي كل 
جرام واحد منها أربع وحدات )سعرات( حرارية، 
ويلزم الرياضي تناول ما بين 5 إلى 7 غرامات 
لكل كلغ من وزن الجسم، من السعرات الحرارية 
وللكربوهيدرات  الكربوهيدرات،  من  اليومية  
الحليب،  في  الاكتوز  مثل  حيواني،  مصدران: 
. ونباتي، ومنه السكريات األحادية  ومنتجاته 
ــ  السكر  )قصب  الثنائية  والسكريات  )سكروز(، 
تمر ــ عسل(، والسكريات المتعددة )نشويات ــ 

خضروات ــ فواكه(.
 الدهون: مصدر آخر رئيس للسعرات الحرارية 
نحو  منها  جــرام  كل  يعطي  حيث  )الــطــاقــة(، 
خبراء  تــوصــيــات  وبحسب  ــة،  حــراري ســعــرات   9
التغذية، فإن على الرياضي تناول ما بين 20 
إلى 30% من السعرات الحرارية اليومية ذات 

المصدر الدهني.
 البروتينات: مصدر رئيس للطاقة، وظيفتها 
حيث  الجسم،  نمو  على  الحفاظ  األساسية 
المختلفة،  الهرمونات  تكوين  على  تعمل 
ـــتـــي تــســهــم فــــي تــنــظــيــم  واإلنــــزيــــمــــات ال
وتقوية  الجسم،  داخــل  الحيوية  العمليات 
األجسام المضادة التي تعمل على مقاومة 

األمــراض، مع األخذ في االعتبار أن كل جرام 
بروتين يعادل نحو 4 سعرات حرارية، ووفقــًا 
على  فـــإن  األمــريــكــيــة،  الجمعية  لــتــوصــيــات 
1,7جــرام لكل  الرياضي تناول ما بين 1,2 إلى 
مــصــدران،  وللبروتين  الجسم،  وزن  مــن  كلغ 
حيواني )لحوم ــ ألبان..إلخ(، ونباتي )عدس ــ 

فول ــ ذرة ــ أرز ــ قمح..إلخ(.
أخذت  إذا  مهمة  عناصر  هي  الفيتامينات:   
الجسم  احــتــيــاج  لتلبية  مــنــاســبــة،  بــكــمــيــات 
منها  عــديــدة،  أنـــواع  وهــي  الصحة،  وتعزيز 
ومــصــدرهــا  و)د(..الـــــــخ،  و)ب(،  )أ(،  فيتامين 
الــخــضــروات الــورقــيــة والــفــاكــهــة والــلــحــوم 

واأللبان ومنتجاتها.
 األمــــــاح الــمــعــدنــيــة: وهــــي مـــن الــكــثــرة 
في  مجتمعة  عنها  الــحــديــث  يصعب  بحيث 
الكالسيوم،  منها:  العجالة..والرئيس  هذه 
ـــفـــســـفـــور..أمـــا األمــــاح  والــــصــــوديــــوم، وال
والــزنــك  الــحــديــد  فمثل  الــصــغــرى  المعدنية 
والفلور، وهي مهمة جًدا للرياضي، ويكفي 
للداللة على ذلك أن الرياضي قد يتعرض لفقر 
التالية:  لألسباب  الحديد،  عــوز  عــن  ناتج  دم 
االصطدام  نتيجة  الحمراء،  الدم  خايا  »تملل 
باألرض، في أثناء الممارسة الرياضية، وزيادة 

التعرض للكدمات والرضوض«
مصادر  ذاتــهــا  هــي  المعدنية  األمـــاح  ومــصــادر 
الفيتامينات سالفة الذكر..وينصح الخبراء بضرورة 
إعــطــاء الــريــاضــي حــاجــتــه مــن مــلــح الــطــعــام، مع 
األطعمة قبل المباريات أو التمارين بثاث ساعات 

على األقل.
الــذي  الــمــاء،  الــســوائــل: وفــي مقدمتها   
وهو  اإلنــســان،  جسم  مــن   %75 نحو  يشكل 
ــرئــيــس فـــي عــمــلــيــة الــتــفــاعــات  الــوســيــط ال
الكيميائية، وعنصر أساسي في بناء الخايا 
الجسم.. لــحــرارة  المنظم  وهــو  واألنــســجــة، 
وعــلــى الــريــاضــي اســتــهــاك كــمــيــات كافية 
في  الــبــدء  مــن  ساعتين  قبل  الــســوائــل  مــن 
كافية  رطوبة  لضمان  الرياضية،  المنافسة 
ــوقــت الــكــافــي لــخــروج  لــلــجــســم، وإعـــطـــاء ال
ــــدة عـــن حـــاجـــة الــجــســم قبل  ــــزائ الـــمـــيـــاه ال

المنافسة.
إجــراء  الرياضي قبل  فــإن على  عــام،  وبوجه 
تناول  المسابقة،  في  الــدخــول  أو  التمرين، 
ــيــة مــتــوازنــة الــعــنــاصــر، تــتــراوح  وجــبــه غــذائ
سعرة،   800 إلى   300 بين  الحرارية  سعراتها 
الــريــاضــي،  وزن  على  الكمية  تتوقف  حيث 
ــلــعــبــة الـــريـــاضـــيـــة الــتــي  وطــــولــــه، ونـــــوع ال
التغذية  أخصائي  يمارسها، وهذا ما يحدده 

المرافق لاعب.
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الـ »بالسيبو« ..
ظاهرة العالج بـ »الوهم« 

الذين  المرضى  من  فــردًا   270 تجمع  العاجية  المراكز  أحــد  في 
والكتف  والمرفق  الـــذراع  فــي  مزمنة  حــادة  آالم  مــن  يشتكون 
بينما  لــآالم  مسكنة  حبوبًا  العدد  هــذا  نصف  تلقى  والمعصم. 
األول  الفريق  شعر  وفيما  الصينية.  باألبر  عاجًا  الباقون  تلقى 
فاق  بارتياح  شعورهم  عن  اآلخــر  الفريق  عبر  الراحة،  من  بقليل 
أولــئــك الــذيــن تــنــاولــوا الــحــبــوب المسكنة، رغــم عــدم وجـــود ما 
تكن  لــم  المقارنة  أن  والحقيقة  النتيجة.  هــذه  يثبت  أن  يمكن 
تأثير  بين  كانت  المقارنة  ولكن  عاجًا،  باعتبارهما  الوسيلتين  بين 
وسيلتين مزيفتين على المرضى، فا الحبوب كانت دواًء وال األبر 

كانت عاجًا.

دواء
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الطب  كلية  يف  الأ�شتاذ  كابت�شوك،  دكتور 
ح��اول��وا  اآخ����رون  وب��اح��ث��ون  ه��ارف��ارد،  بجامعة 
يعربون  املر�شى  جتعل  التي  الأ�شباب  درا���ش��ة 
فعليًا  تلقيهم  عدم  رغم  بالراحة  �شعورهم  عن 
عالجًا لآلمهم، حيث اأن الأمر مل يتعد الإيحاء 
معاناتهم.  لتخفيف  عالجًا  تناولوا  باأنهم  لهم 
بالوهم  اأو  بالإيحاء  العالج  اأن  الباحثون  ووجد 
من   ،)Placebo( بال�بال�شيبو  ُي��ع��رف  م��ا  اأو 
اأية  على  يحتوي  ل  دواء  اأو  عقار  اإعطاء  خالل 
�شاأنه  م��ن  فعالة،  دوائ��ي��ة  عنا�شر  اأو  مكونات 
فيزيولوجية  فعل  ردود  لإ�شدار  اجل�شم  حتفيز 
القلب  تغري يف معدل �شربات  حقيقية كحدوث 
اأو �شغط الدم اأو حدوث ن�شاط كيميائي يف املخ 
يكون له تاأثري على ال�شعور بالأمل اأو الكتئاب اأو 
القلق اأو ال�شعور بالتعب اأو حتى بع�س الأعرا�س 
الذي  الرعا�س  او  باركن�شون  ملر�س  امل�شاحبة 

ي�شيب اجلهاز الع�شبي.
وتعود ت�شمية وا�شتخدام عبارة »العالجات 
 )Placebo Treatment( الوهمية«  اأو  الإيحائية 
لفرتات قدمية من الزمان، لكن اأول من ذكرها 
كان الطبيب الجنليزي دكتور ت. �س. جرافيز 
»يبدو   : فيه  قال  1920م  عام  مقاًل  كتب  الذي 
نعالج  عندما  نف�شًيا  عالجًيا  تاأثرًيا  هناك  اأن 
 .»)Placebo( الوهم  اأو  الإيحاء  بدواء  املر�شى 
 )the placebo effect( للكلمة  ُن�شب  وق��د 
يبديه  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي  الفعل  در  ب��ه  ونق�شد 
امل��ري�����س جت��اه ع��ق��ار م��ا وه���ذا ال��ت��اأث��ري ينجم 
متامًا من توقعه ولي�س نتيجة العقار ذاته، وتلى 
بها  ونق�شد   )the placebo pills( عبارة  ذلك 
اأية  على  حتتوي  ل  والتي  الوهمي  العقار  حبوب 
عنا�شر دوائية فعالة وت�شتخدم للعالج النف�شي 
الأحيان،  غالب  يف  اإيجابيًا  تاأثريًا  وحتقق  فقط 
وتعطى هذه احلبوب لالأفراد الذين يظنون اأنهم 
مر�شى وهم لي�شوا كذلك، لأن املر�س يف ذهنهم 
ي�شعرون  الإيحاء  يتناولون حبوب  وعندما  فقط 
كلمة  اأن  نن�س  ل  اأن  ه��ن��ا  وي��ج��ب  بالتح�شن. 
)Placebo( تعني »زائف« ومن ثم فهذه احلبوب 

تعني يف الأ�شا�س حبوًبا فارغة اأو خالية من اأي 
باللغة   )Placebo( كلمة  وتعني  دوائ��ي.  عن�شر 

الالتينية )I shall please( اأو »�شاأحت�شن«.
 Nocebo( عبارة  لدينا  مت�شل  �شياق  ويف 
   )I will  harm(الالتينية باللغة  وتعني   )effect

املقابلة  الكلمة  وه��ي  بال�شرر«،  »�شاأ�شاب  اأو 
ي�شعر  حينما  وت�شتخدم   )Placebo effect(�ل
الأ�شخا�س بالأمل اأو املر�س اأو املوت بينما هم يف 
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أظهرت دراسة أجريت في الواليات المتحدة 
األمريكية على 10 آالف طبيب أن 24% منهم 

يصفون أدوية وهمية .. ألن المريض ببساطة يرغب 
في تلقي عاج

احلقيقة لي�شوا مر�شى، وكل ما بهم 
اأن يعي�شوا  اأو يتوقعون  اأنهم ي�شعرون 
كامل�شت�شفى  املر�شى  بيئة  اأو  جو  يف 

مثاًل.
»الأث��ر  ا�شتخدام  اأن  واحلقيقة 
الإيحائي اأو الوهمي« كان حمل جدل 
الطبية  فاملنظمات  التاريخ.  ط��وال 
ال�شهرية اأجازته ولكن يف عام 1903 
الواجب  من  اأن  كلبوت  ري�شارد  راأى 
جتنب هذا العالج لأنه خادع. اإل اأن 
العالج  ا�شتخدام  اأن  ي��رون  اآخ���رون 
الوهمي اأمر غري اأخالقي ولكن اأي�شًا 
عدم ا�شتخدام �شيء قد يوؤدي لل�شفاء 

اأمر غري اأخالقي اأي�شًا.
وكان ال�شيديل الفرن�شي اأمييلي 
وبيع  الذي كان يعمل يف �شناعة  كو، 
الفرتة  ت��روي�����س يف  ب��ل��دة  ال����دواء يف 
فكرة  تبنى   ،1910 اإل��ى   1882 م��ن 
الوهمي.  اأو  الإيحائي  ال��دواء  فعالية 
طماأنة  على  بقدرته  ك��و  ُع��رف  فقد 
زب��ائ��ن��ه ب�����ش��اأن ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة اأي 
اأي  ع��ن  الإي��ج��اب��ي��ة  وتعليقاته  دواء 
للمري�س.  بتو�شيفه  ي��ق��وم  ع���الج 
الوهمية  الأدوي�����ة  ا���ش��ت��خ��دام  وظ���ل 
القرن  حتى  منت�شرًا  الإيحائية  اأو 
تو�شيفها  يتم  وك��ان  ب��ل  الع�شرين، 

اأحيانًا كو�شيلة خداع لبد منها. 
و ن�شاأت فكرة العالج بالوهم مع 

بيت�شر يف عام 1955  الدكتور هري 
التخدير  يف  ال��رائ��د  الطبيب  وه���و 
ال��درا���ش��ات  م��ن  ب�شل�شلة  ب���داأ  حيث 
اإلى فهم الكيفية التي ميكن  الرامية 
اأن يكون لها دور يف حت�شني ال�شحة 
من خالل ا�شتخدام مادة غري فعالة 
�شيكون  اأن��ه  بيت�شر  واعترب  دوائ��ي��ًا. 
لهذه الظاهرة تاأثريات مهمة �شريريًا 
مت  املر�شية  احل��الت  من  كثريًا  واأن 
 ، %35 بن�شبة  امل��ر���س  م��ن  �شفاوؤها 
ول�����ش��وء احل����ظ ف�����اإن ال��ع��دي��د من 
تكن ذات جودة عالية  الدرا�شات مل 
ول�شيما  لها  �شربة  وجه  مما  للغاية 
من  موجة  العالج  هذا  واج��ه  عندما 

النتقادات من قبل امل�شككني.
الدكتور  ويف عام 1961، خل�س 
الأط���ب���اء  اأن  اإل�����ى  ب��ي��ت�����ش��ر  ه����ري 
الو�شيلة  هذه  ل�شتخدام  املتحم�شني 
من  اأف�شل  نتائج  حققوا  العالجية 
نظرائهم امل�شككني، حيث ا�شتطاعوا 
م��ر���ش��اه��م  اآلم  م���ن  ي��خ��ف��ف��وا  اأن 
ال�شدر  يف  اآلم  من  ي�شتكون  الذين 
من  وب���دءًا  القلب.  يف  م�شكالت  اأو 
تاأثري  اأ�شبح   ،)1960( ال�شتينات 
ال��ع��الج الإي��ح��ائ��ي م��ع��رتف��ًا ب��ه على 
عمليات  واأ���ش��ب��ح��ت  وا����ش���ع  ن��ط��اق 
التجريب بهذا العالج اأمرًا طبيعيًا يف 
عملية اإجازة اأي دواء اأو عالج جديد. 

واحلقيقة اأن األوان وحجم حبوب 
العالج الوهمي اأو الإيحائي لها تاأثري 
بالغ، فاحلبوب احلمراء تعطي تاأثريًا 
الأل��وان  ذات  احلبوب  بينما  حمفزًا 
وتعطي  تاأثريًا مهدًئا،  تعطي  الباردة 
من  اأف�شل  ت��اأث��ريًا  منها  الكب�شولت 

احلبوب يف هذا ال�شدد.
واأظ���ه���رت درا����ش���ة اأج���ري���ت يف 
 10 على  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ي�شفون  منهم   %24 اأن  طبيب  اآلف 
بب�شاطة  املري�س  لأن  وهمية  اأدوي���ة 
يرغب يف تلقي عالج، بينما قال %58 
الو�شيلة  لهذه  يلجاأون  ل  اإنهم  منهم 
اإن  فقالوا  منهم  الباقية  ال���%18  اأما 

الأمر يعتمد على الظروف. 
تو�شلت درا�شة  ويف عام 2011، 
�شمن برنامج مهتم بتاأثريالبال�شيبو 
اإلى  الأمريكية  ه��ارف��ارد  جامعة  يف 
دورًا  يلعب  الوهم  اأن  مفاده  ا�شتنتاج 

يف العمليات الكيميائية يف املخ.
عبارة  هو  اإذن  بالوهم  العالج 
عن دواء يهدف اإلى خداع املري�س اإذ 

ل يحتوي اإل على عنا�شر خاملة وغري 
يحدث  تغيري  اأي  ف��اإن  ولذلك  فعالة 
عوامل  اإل��ى  يعود  املري�س  حالة  يف 
نف�شية فقط مثل الإيحاء اأو املحاكاة، 
اجلراحية  العمليات  اأي�شًا  وتندرج 
غري  الطبية  الوهمية واملعاجلات 
وميكن  البال�شيبو.  �شمن  احلقيقية 
اأن يكون البال�شيبو حبوبًا من ال�شكر 
املعقدة،  الكربوهيدرات  اأوحبوبًا من 
اأي�شًا  البال�شيبو  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
عمليات جراحية »كاذبة« اأو عالجات 
نف�شية »كاذبة« .. ففي اأكرث الأمرا�س 
ي�شرف  الك��ت��ئ��اب  م��ث��ل  النف�شية 
يرتك  ولكنه  وهمي  دواء  للمري�س 
وقد  املري�س،  على  اإيجابيًا  ت��اأث��ريًا 
ي�شتغرب املري�س لوعلم اأنه �شفي من 

غري اأي دواء فعال.
ف� »البال�شيبو« يعمل على تعزيز 
اإفراز هرمون الندروفني الذي تفرزه 
من  ويعد  تلقائيًا،  النخامية  الغدة 
اأهم م�شكنات الأمل التي تفرز طبيعيًا 
نف�شها  بالطريقة  الإن�شان  ج�شم  من 

دواء



بحت حيث  الوهمي هو نفسي  الــدواء  تأثير  أن  البعض  يعتقد 
جديدة  وسائل  تطوير  على  النفسي  الطب  مستشارو  يعكف 
في مجال األمراض النفسية والعقلية بعيدًا عن اقتصار العاج 
على العقاقير الدوائية فقط، وخال تلك األبحاث توصل العلماء 
إلى نتيجة مذهلة تتلخص في قدرة العقل على شفاء نفسه. 
تحقيق  يستطيعون  أنــهــم  النفس  علم  أطــبــاء  اكتشف  فقد 
الشفاء لمرضى االكتئاب النفسي باستخدام األدوية الوهمية.

وبينت دراسة أمريكية أن األدوية الوهمية التي تعطى لمريض 
االكتئاب تؤثر بالفعل في إحداث تغييرات في نشاط المخ لدى 
قطعة  كونها  عن  تخرج  ال  قد  األدويـــة  هــذه  أن  رغــم  المريض، 
ذلك  العلماء  ويفسر  دواء.  حبة  شكل  على  مغلفة  السكر  من 
يتناول دواًء فعااًل  بأنه  إنه يكفي للمريض اإلحساس  بقولهم 
يثير  حتى  الجيدة،   بالنتيجة  ليأتي  اإليــحــاء  مع  جنب  إلــى  جنبًا 
ذلك لديه رد فعل إيجابيًا. كما أن قناعة الطبيب بالعاج وإيمان 
شبه  العاج  ويكون  األثر  لتعزيز  معًا  يعمان  بالطبيب  المريض 

مؤكد بحصول التحسن وأحيانًا الشفاء.

العالج بالوهم .. واألمراض النفسية
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التي تعمل بها بع�س الأدوية امل�شكنة 
يكون  اأح��ي��ان��ًا  اجل�شم  لكن  ل���الأمل، 
بطيئًا يف اإفراز هذه املادة، ويف هذه 
اإلى م�شاعدة  يكون يف حاجة  احلالة 
اجل�شم«  »م��ق��اوم��ة  حل��ث  خ��ارج��ي��ة 
يربز  وهنا  اأك��رث،  بكفاءة  العمل  على 
»البال�شيبو«،  اأو  بالوهم  العالج  دور 
والتي  الإيحائية،  العقاقري  بع�س  اأو 
ينجم عنها ر�شالة يتم توجيهها للمخ 
واإم��ا  نف�شه  املري�س  طريق  عن  اإم��ا 
وه��ذه  ل��ه.  املعاجلة  ال�شخ�شية  م��ن 
الر�شالة تعمل على حث املخ ودعمه، 
طريق  عن  ال�شريع  ال�شفاء  فيحدث 
عمل  بنتائج  اخلارجي  العالج  ربط 

اأفرازات داخلية للج�شم .
العالج بالوهم

والأمرا�ض النف�صية
ال��دواء  تاأثري  اأن  البع�س  يعتقد 
نف�شي بحت حيث يعكف  الوهمي هو 
م�شت�شارو الطب النف�شي على تطوير 
الأمرا�س  جم��ال  يف  جديدة  و�شائل 
اقت�شار  بعيدًا عن  والعقلية  النف�شية 
العالج على العقاقري الدوائية فقط، 
العلماء  تو�شل  الأبحاث  تلك  وخالل 
قدرة  يف  تتلخ�س  مذهلة  نتيجة  اإلى 
العقل على �شفاء نف�شه. فقد اكت�شف 
ي�شتطيعون  اأنهم  النف�س  علم  اأطباء 
الك��ت��ئ��اب  مل��ر���ش��ى  ال�����ش��ف��اء  حتقيق 
النف�شي با�شتخدام الأدوية الوهمية.

وب��ي��ن��ت درا����ش���ة اأم��ري��ك��ي��ة اأن 
ملري�س  تعطى  التي  الوهمية  الأدوي��ة 
اإح���داث  يف  بالفعل  ت��وؤث��ر  الك��ت��ئ��اب 
تغيريات يف ن�شاط املخ لدى املري�ض، 
رغم اأن هذه الأدوية قد ل تخرج عن 
على  مغلفة  ال�شكر  من  قطعة  كونها 
�شكل حبة دواء. ويف�شر العلماء ذلك 
بقولهم اإنه يكفي للمري�س الإح�شا�س 
باأنه يتناول دواًء فعاًل جنبًا اإلى جنب 
بالنتيجة اجليدة،   لياأتي  الإيحاء  مع 
اإيجابيًا.  فعل  رد  لديه  ذل��ك  ويثري 
ب��ال��ع��الج  ال��ط��ب��ي��ب  ق��ن��اع��ة  اأن  ك��م��ا 
واإميان املري�س بالطبيب يعمالن معًا 
لتعزيز الأثر ويكون العالج �شبه موؤكد 

بح�شول التح�شن واأحيانًا ال�شفاء.
درا�صة : العالج بالوهم

�صبب لل�صفاء
جامعة  اأجرتها  درا���ش��ة  ك�شفت 
ال��ع��الج  اأن  ال����ش���رتال���ي���ة   ���ش��ي��دين 
الكثري  �شفاء  له دور كبري يف  الوهمي 
م��ن الأم���را����س ول ي��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 
دامني  واأ���ش��ار  احلقيقية.  العالجات 
باجلامعة  البحث  فريق  قائد  فيني�س 
اإلى اأن العالجات التي يكون م�شدرها 
ت�����ش��اع��د يف حت�شني  الإن�����ش��ان  ع��ق��ل 
حيث  لديه،  الطبيعية  ال�شفاء  اآليات 
الذين  املر�شى  م��ن  ع��دد  اإع��ط��اء  مت 
اأدوي��ة  ل��الأمل  مهدئة  اأدوي���ة  يتناولون 
وهمية دون علمهم لكنهم ا�شتمروا يف 
ال�شعور باأمل اأقل ومت الك�شف عن ذلك 

با�شتخدام اأجهزة م�شح الدماغ.
الذي  التاأثري  اأن  واأ�شاف فيني�س 
حقنة  ج���راء  امل��ري�����س  عليه  يح�شل 
بكثري  اأف�����ش��ل  ال��ط��ب��ي��ب  ل��ه  يعطيها 
املري�س  تلقاها  حال  يف  تاأثريها  من 
اأنه  فيني�س  واأك��د  اآيل.  قبل جهاز  من 
تناول حبة وهمية  املفرو�س  لي�س من 
الوهمي،  العالج  تاأثري  على  للح�شول 
ال��ع��الج على  ت��ق��دمي  اإن ط��ري��ق��ة  ب��ل 
من  كثري  الأهمية يف  من  القدر  نف�س 

الأحيان.
واأ����ش���ار ب��اح��ث امل���خ ج���ون- ك��ار 
مي�شجان  بجامعة  الأ���ش��ت��اذ  زوب��ي��ت��ا، 
الدرا�شات  اآخ��ر  اأن  اإل��ى  الأمريكية، 
اأن  لل�شك  جم���اًل  ي��دع  ل  مب��ا  اأك���دت 

املر�شى  على  الوهمي  ال��ع��الج  ت��اأث��ري 
مري�س  ف��اأي  وه��م��ي��ًا،  ولي�س  حقيقي 
عاي�س جتربة العالج الوهمي مل ي�شعر 
حالته  حت�شنت  ب��ل  فح�شب  بتح�شن 

بالفعل.
وم����ن ج��ان��ب��ه اأ�����ش����ار ال��ب��اح��ث 
اإلى  بينيديتي،  فابريزيو  الإي��ط��ايل، 
اأن  املمكن  م��ن  ال��وه��م��ي  ال��ع��الج  اأن 
يتعاطاها  التي  املن�شطات  حمل  يحل 
الريا�شيون يف مراكز اللياقة البدنية، 
اأج���رى جت��ارب  اأن��ه  الباحث  واأو���ش��ح 
باإعطائهم  الأ���ش��خ��ا���س  بع�س  ع��ل��ى 
اأنهم  واأك��د  الكافيني  من  خالية  قهوة 
حينما تناولوها مل ي�شعروا باأنهم اأقوى 
بالفعل  اإثارة فح�شب، بل قاموا  واأكرث 
كانوا  اأكرث مما  التدريبات  مبزيد من 
يقومون بها اأثناء تعاطيهم للمن�شطات 

احلقيقية.
وت�شري الأبحاث اإلى اأن ال�شتجابة 
للعالج الوهمي تختلف من مري�س اإلى 
اآخر ح�شب نوع اجلن�س، فالن�شاء يثقن 
اأكرث يف العالج الذي �شبق و�شاعدهن 
من  اأح���د  ب��ه  �شفي  اأو  ال�����ش��ف��اء  ع��ل��ى 
معارفهن من قبل، اأما الرجال فتزيد 
الوهمي  للعالج  ا�شتجابتهم  ن�شبة 
حينما ت�شرف على عالجهم طبيبات.

الآثار ال�صلبية

)Nocebo effect(
ال��ع��ق��اق��ري  ج��م��ي��ع  اأن  ح��ي��ث 
اأثاًرا جانبية �شيئة،  تقريبًا ت�شبب 
وظهر حديثًا اأن حبوب البال�شيبو 
اأي�����ش��ا  ذل����ك  ت�����ش��ب��ب  اأن  مي��ك��ن 
حبوب  لأن  العلماء  حري  ما  وه��ذا 
البال�شيبو ت�شنع من مواد خاملة  
اأث��ر  اأي  لها  ي��وج��د  ل  ف��ان��ه  ول���ذا 

بيولوجي من الناحية النظرية.
واأفاد متناولون حلبوب وهمية 
بحدوث اآثار جانبية مثل الغثيان، 
ه�شمية  وم�����ش��ك��الت  وال��ت��ق��ي��وؤ، 
اأخرى، وهي الآثار التي تظهر بعد 
بينما  احلقيقية،  العقاقري  تناول 
الوهمية  احل��ب��وب  متناولو  اأف���اد 
بتقييم  اخل��ا���ش��ة  ال��درا���ش��ات  يف 
للت�شنجات  امل�����ش��ادة  ال��ع��ق��اق��ري 
فقدان  اإلى  الغالب  يف  بتعر�شهم 
ال��ذاك��رة  يف  وم�شكالت  ال�شهية 
وال��ت��ع��ر���س ل��ل��ع��دوى يف اجل��ه��از 
ال��ت��ن��ف�����ش��ي ال��ع��ل��وي وك��ل��ه��ا اآث���ار 
امل�شادة  العقاقري  لتناول  جانبية 
الآثار  هذه  ظهور  اإن  للت�شنجات. 
هي  الوهمية  للحبوب  اجلانبية 
ي�شمى  م���ا  وج����ود  ع��ل��ى  ���ش��ه��ادة 

ب�الآثار ال�شيئة للعالج الوهمي.
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أكثر »أمانًا« من الحليب الطبيعي

غذاء

الحليب »المبستر« ..الحليب »المبستر« ..
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ماهي اللبنة األكثر أهمية في بناء وصيانة كتلة العظام؟ إنها الحليب. سواء كان مأخوذًا من األبقار 
أو األغنام أو اإلبل، فإن الحليب ومنتجاته يعتبر مصدرًا للكالسيوم، ومن المعروف أن معظم الحليب 

الذي يباع في العالم هو حليب مبستر. 
والبسترة هي معاملة حرارية يتم فيها تسخين كل جزء من أجزاء المادة الغذائية إلى درجة حرارة 
للقضاء  الغذائية بشكل سريع  المادة  تبريد  ثم  ثانية(   15( )72 درجة مئوية( ولفترة قصيرة  محددة 

على جميع الميكروبات الممرضة دون اإلضرار بالخواص الطبيعية والغذائية للمادة.
عملية البسترة تؤدي إلى قتل البكتيريا الضارة، وتشمل بكتيريا السالمونيا، بكتيريا »إي كوالي« 
وبكتيريا الليستيريا، والتي يمكن أن تلوث الحليب قبل وصوله الى المائدة. وأوصت منظمات وهيئات 
الغذاء والدواء ومراكز المراقبة والوقاية من األمراض في العالم بضرورة بسترة الحليب المستهلك 

من قبل األفراد.
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الب�صرتة تقلل من الأمرا�ض
تعترب ب�شرتة احلليب من الو�شائل 
انت�شار الأمرا�س التي  الفعالة يف منع 
ينقلها الغذاء مبا يف ذلك مر�س ال�شل، 
ال�شاملونوي�ش�س،  امل��ت��م��وج��ة،  احل��م��ى 

احلمى القرمزية،  واللي�شرتيوزي�س.  

اأعرا�ض الأمرا�ض
التي ينقلها الغذاء

ل��ي�����س ك����ل احل���ل���ي���ب ال���ن���يء 
حتتوي  منه  ت�شنع  التي  واملنتجات 
على بكترييا �شارة، لكنه اإذا احتوى 
ت�شكل  فقد  ���ش��ارة  بكترييا  ع��ل��ى  

الن�شاء  على  خا�س  وبوجه  خطورة 
احل��وام��ل والأط��ف��ال وك��ب��ار ال�شن 
والأ�شخا�س �شعيفي املناعة. وبينما 
ي�شفى معظم النا�س الذين يتمتعون 
التي  الأم��را���س  من  جيدة  ب�شحة 
ينقلها الغذاء يف وقت ق�شري، فقد 

اأعرا�س  النا�س  بع�س  لدى  تتطور 
مزمنة و�شديدة ورمبا تكون مهددة 
اأع��را���س  ت�شتمل  وق��د  حلياتهم. 
الغذاء على  ينقلها  التي  الأمرا�س 
م��ا ي��ل��ي: ال���ش��ت��ف��راغ، الإ���ش��ه��ال، 
يف  اآلم  ال�شداع،  البطن،  يف  اآلم 

اجل�شم.
م�شاب  اأن���ك  اع��ت��ق��دت  واإذا 
احلليب  ل�����ش��رب  ن��ت��ي��ج��ة  مب��ر���س 
النيء - اأو اأكل الزبادي اأو اجلبنة 
منه-   م�شنوعة  منتجات  اأي  اأو 
يجب اأن تراجع فورًا مقدم الرعاية 

ال�شحية اخلا�س بك.
تاريخ الب�صرتة

لأول  الب�شرتة  ا�شتخدام  مت 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  مرة 
قبل اأكرث من مائة عام  ثم انت�شرت 
قبل اأكرث من ن�شف قرن، بح�شب 
�شالمة  يف  اخل��ب��ري  �شيهان  ج��ون 
ال��غ��ذاء  ب����اإدارة  الأل��ب��ان  منتجات 
ينظر  لكن  الأم��ريك��ي��ة،  وال����دواء 
م��ت��زاي��دة  وب�����ش��ورة  امل�شتهلكون 
– واجل��نب  »ال��ن��يء«  اإل��ى احلليب 
امل�شنوعة  واملنتجات  وال��زب��ادي 
وامل�������زارع  امل����ح����الت  م���ن���ه- يف 
خ�شي�شًا  امل��ج��ه��زة  والأ�����ش����واق 
اإل��ى  ذل��ك جزئيًا  وي��رج��ع  ل��ذل��ك. 
فل�شفة  النا�س  م��ن  العديد  تبني 
»العودة اإلى الطبيعة« حول الأغذية 
اأن  فكرة  واعتناق  يتناولونها  التي 
اإلى  واملعالج  حمليًا  املنتج  الغذاء 
احلد الأدن��ى هو الأكرث فائدة من 

الناحية الغذائية. 
احل��ل��ي��ب  ح���ال���ة  يف  اأن�����ه  اإل 
وال��دواء  الغذاء  اإدارة  ف��اإن  النيء 
الأمريكية  مثاًل تقول اإن ذلك لي�س 

�شحيحًا.
فرغم اأن عملية الت�شخني توؤثر 
من  قليل  ع��دد  على  طفيف  ب�شكل 
فيتامني  – الثيامني،  الفيتامينات 
وفيتامني  الفوليك،  وحم�س   6 ب 
لي�شت  ال��ت��غ��ي��ريات  اأن  اإل  ج، 
تلوث  خماطر  توجد  بينما  كبرية. 
البيئية  العوامل  بوا�شطة  احلليب 

غذاء
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إذا اعتقدت أنك مصاب بمرض نتيجة لشرب الحليب النيء 
أو مشتقاته يجب أن تراجع فورًا مقدم الرعاية الصحية 

الخاص بك

احليوان،  ف�شالت  اأو  الرتبة  مثل 
البكترييا  اأو  احل��ي��وان  واأم��را���س 

التي تعي�س يف جلد احليوان.
كذلك ينظر امل�شتهلكون ب�شكل 
النيء  احلليب  منتجات  اإل��ى  اأك��رب 
اجلنب،  �شناعة  حرفة  لنمو  ن�شبة 
هذه  وت�شنع  �شيهان.  ذك��ر  كما 
الأجبان يدويًا با�شتخدام ما ي�شمى 
ب��ال��ط��رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة- غ��ال��ب��ًا يف 
احلليب.  اإنتاج  يتم  حيث  املزرعة 
ب��ع�����س ���ش��ان��ع��ي ه����ذه الأج���ب���ان 
يف  املب�شرت  احلليب  ي�شتخدمون 
منتجاتهم بينما ي�شتخدم الآخرون 
اأن  يحتمل  ال���ذي  ال��ن��يء  احلليب 
امل�شببة  البكترييا  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

لالأمرا�س.
انت�صار الأمرا�ض

اأن اجلنب  النا�س  بع�س  يعتقد 
هو  ال��ن��يء  احلليب  م��ن  امل�شنوع 
اإن��ه  يقول  �شيهان  لكن  الأف�����ش��ل، 
ه��ذا  ي��وؤي��د  علمي  دل��ي��ل  ي��وج��د  ل 

العتقاد.
الب�شرتة  تكون  التي  ال��دول  يف 
فيها اأقل �شيوعًا، تنت�شر الأمرا�س 
ن�شبة  ال��غ��ذاء  بوا�شطة  املنقولة 
منتجات  اأو  امللوث  احلليب  لوجود 
مما  اأك��رب  ب�شورة  امللوثة  احلليب 
ه���و ع��ل��ي��ه يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
�شبيل  على  فرن�شا  يف  الأمريكية، 
التي  الأمرا�س  معدل  فاإن  املثال، 
احلليب  ب�شبب  ال���غ���ذاء  ينقلها 
ثالثة  ح���وايل  بلغت  منتجاته  اأو 
اأ���ش��ع��اف امل��ع��دلت امل���وج���ودة يف 
كما  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
التي  الدرا�شة  ح�شب  �شيهان  قال 
بوا�شطة   2001 ع��ام  يف  اأج��ري��ت 
ماري لور دي بايزر وبع�س العلماء 

الفرن�شيني الآخرين.

مي��ن��ع ال���ق���ان���ون ال���ف���ي���درايل 
احلليب  توزيع  من  الألبان  م��زارع 
ك��ان  اإذا  ال����ولي����ات  يف  ال���ن���يء 
اأن  يعني  ه��ذا  للم�شتهلكني.  معباأ 
فقط  توزيعه  ميكن  النيء  احلليب 
اإلى  ذاهبًا  ك��ان  اإذا  ال��ولي��ات  بني 
امل�شانع لتتم ب�شرتته اأو ا�شتخدامه 
يف �شناعة اجلنب القدمي قبل بيعه 
ل��ل��ج��م��ه��ور. وي��ع��ت��ق��د اخل����رباء اأن 
اجلنب القدمي الذي يبلغ عمره 60 
البكترييا امل�شببة  اأكرثيقتل  اأو  يوم 
الغذاء  اإدارة  وتقوم  ل��الأم��را���س. 
بدرا�شة  حاليًا  الأمريكية  وال��دواء 

الأ�ش�س العلمية لهذا العتقاد.
امل�شتهلك  يتوخى  اأن  وي��ج��ب 
احل����ذر ع��ن��د ����ش���راء احل��ل��ي��ب اأو 
النيء  احلليب  ولتفادي  منتجاته. 
ميكن  التي  الأ���ش��ي��اء  بع�س  اليك 

عملها:
التعريفية  البطاقة  اق���راأ   
قبل  احلليب  منتجات  اأو  للحليب 
ال�شركات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شرائها. 
البطاقة  على  »مب�شرت  كلمة  تكتب 
اإنها  يقول  �شيهان  لكن  مبا�شرة- 
غ���ري م��ط��ل��وب��ة، وب��ال��ت��اأك��ي��د ف���اإن 
احل��ل��ي��ب وم��ن��ت��ج��ات��ه امل���وج���ود يف 
باململكة  املوجودة  املحلية  الأ�شواق 

العربية ال�شعودية مب�شرتة.
 ا���ش��ت��ف�����ش��ر م����ن م��وظ��ف��ي 
الأنواع  اإذا كانت بع�س  املحل عما 

املحددة مب�شرتة اأم ل.
  يف جناح املزرعة اأو اأ�شواق  
كان  اإذا  عما  ا�شتف�شر  املزارعني، 
بيعها  يتم  التي  والكرمية  احلليب 
مب�شرتة اأم ل. اإذا كان ال�شوق يبيع 
اجلنب  اأو  الآي�شكرمي  اأو  ال��زب��ادي 
م�شنوعة  كانت  اإذا  عما  ا�شتف�شر 

من احلليب املب�شرت اأم ل.



 قبل
الشواء

في 
عند التسوق اشتر األطعمة الباردةالسوق

كاللحوم والدواجن الطازجة وتأكد
من ذلك قبل أن تدفع ثمنها.

فصل اللحوم والدواجن 
عن بقية االطعمة وأنت تضعها 

في سلة المشتريات. 

ضع اللحوم والدواجن في عبوات
بالستيكية، واذهب مباشرة

من المتجر إلى البيت 
وليكن معك دائمًا مبرد به

ثلج ليحافظ على برودة
األطعمة التي قد تتلف من الحرارة. 

في 
المنزل

ضع الدجاج واللحم في المبرد فورًا 
وقم بتجميد الدجاج واللحم المفروم
الذي لن تستخدمه قبل يوم أو يومين

وجمد اللحوم األخرى  من أربعة إلى
خمسة أيام.

يجب أن يذوب الجليد بالكامل قبل البدء في الشواء كي تنضج كل
األجزاء بنفس الدرجة. من الممكن أن تستخدم أرفف الثالجة إلتمام عملية
الذوبان ببطء. ضع العبوات المذابة في ماء بارد. وإذا أردت تسريع الذوبان

يمكنك أن تستخدم خاصية تذويب األطعمة في الميكرويف بشرط أن
 تضعها على الشواية فور ذوبانها.

تنقع اللحوم فى تتبيلة من الماء المالح
والصلصة الحمضية إلكسابها النكهة

 وتليين أنسجتها، ونضع اللحوم المتبلة في
الثالجة ال على الطاولة.
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وقاية



نقل 
الطعام

قبل
الطهي

عند نقل الطعام من مكان آلخر احفظه باردًا للحد من نمو البكتيريا
حوله واستخدم مبردًا به ما يكفي من الثلج أو حافظات الثلج لإلبقاء

على المواد الغذائية في درجة حرارة 40 فهرنهايت (4،4 مئوية)
أو أقل، ال تنقل الطعام من الثالجة إلى المبرد إال قبل أن تغادر

المنزل مباشرة.

احفظ الطعام باردًا الى أن تكون جاهزًا الستخدامه, وال تخرج الدجاج واللحوم
من المبرد إال ما ستضعه مباشرة على الشواية. وحينما تستخدم المبرد حاول أن

تبقيه فى الظل بعيدًا عن اشعة الشمس وتجنب فتح الغطاء حتى ال يبرد الهواء خارج
المبرد ويسخن داخله، ضع المشروبات فى مبرد واحد والطعام القابل للتلف

 في مبرد آخر منفصل.

احفظ كل شيء نظيفًا
تأكد من أن لديك الكثير من االواني والصحون 

النظيفة للوقاية من األمراض المنقولة بالغذاء وال 
تستخدم نفس األطباق واألواني التي استخدمتها 

فى تحضير األطعمة النيئة لتضع فيها الطعام 
المطهي. فالبكتريا الضارة الموجودة في اللحوم

 النيئة والدواجن والعصائر من الممكن أن تنتقل
 بسهولة وتلوث الطعام المطهي.

إذا كنت تأكل خارج المنزل فتأكد من وجود
مصدر للمياه النظيفة، واذا لم تجد فاحضر

معك مياهًا إلعداد الطعام وتنظيفه وبعض
المالبس النظيفة والمناشف الرطبة لتنظيف

االسطح واليدين.

يعد طهي الطعام جزئيًا في الميكروويف،أو الفرن ،أو أي 
موقد وسيلة جيدة لتقليل الوقت المستغرق فى الشوي.

فقط يجب أن تكون متأكدًا أنك ستضع الطعام فورًا 
على الشوايه بعد تسخينه مباشرة إلتمام نضجه.

الطهي 
يجب طهي الطعام بتوفير الحد األدنى اآلمن لوصول 

درجة الحرارة إلى داخل كل جزء للقضاء على البكتريا 
الضارة فاللحوم والدواجن المطبوخة على الشواية في 
كثير من األحيان تصل للون البني سريعًا جدًا في الخارج 
لذلك يجب استخدام مقياس للحرارة للتأكد من أن أجزاء 

الطعام الداخلية قد وصلتها الحرارة التي تنضجها بأمان.
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اللحوم
اطبخ جميع اللحوم النيئة ،كالضأن ولحم العجل وشرائح اللحم في درجة حرارة ال تقل عن 145 درجة  (62٫7 درجة مئوية) واستخدم ميزان 

الحرارة لضبط درجة حرارة الطعام قبل ان ترفع اللحوم من على مصدر الحرارة . ومن أجل األمان والجودة اترك اإلناء ثالث دقائق قبل رفع 
غطائه وتناوله . وقد يفضل البعض ألسباب شخصية اختيار طهي اللحوم في درجات حرارة مرتفعة.

الدواجن
اطبخ جميع الدواجن بحرص على أال يقل

الحد األدنى لحرارتها عن 165 درجة
فهرنهايت (73٫8 درجة مئوية) واضبط ذلك

 بميزان الحرارة. وال تشوي الدواجن واللحوم
 جزئيًا ثم تنهي طهيها فيما بعد.

دجاجة كاملة : 165 درجة فهرنهايت 
قطع الدجاج : 165 درجة فهرنهايت 

اللحم المفروم :160 درجة فهرنهايت 
اللحم البقرى والضأن ولحم العجل وشرائح اللحم

 145 فهرنهايت (62٫7 درجة مئوية) ومن الممكن تركها
 على النار ثالث دقائق إضافية على االقل.

الحد األدنى اآلمن لدرجات الحرارة الداخلية الالزمة لطهي اللحوم

اعادة التسخين
عند اعادة تسخين الطعام المطبوخ بالكامل

  مثل النقانق يشوى في درجة حرارة 165 فهرنهايت
(73٫8 درجة مئوية)

الحفاظ على الطعام ساخنًا
بعد طهي اللحوم والدواجن على الشواية احتفظ بها 

ساخنة لحين تقديمها في درجة حرارة 140 فهرنهايت (60 
درجة مئوية) أو أعلى. 

إبقاء اللحوم المطبوخة ساخنة يتم بوضعها على رف أو 
بجانب الشواية وليس مباشرة على الفحم حتى تنضج 

أكثر من الالزم.
وفي المنزل يمكن االحتفاظ بالطعام ساخنًا بوضعه في 

الفرن في درجة حرارة 200 فهرنهايت (93٫3 درجة 
مئوية)في أطباق حرارية أو درجة حرارة منخفضة للموقد 

أو على صينية ترتفع عن األرض وتحفظ الطعام ساخنًا.

عند رفع الطعام من على الشواية استخدم طبقًا 
نظيفًا. وال تضع الطعام المطبوخ على نفس الطبق 

الذى كانت به اللحوم النيئة أو الدواجن. ألن البكتيريا 
الضارة الموجودة في عصير اللحوم الخام يمكن أن 

تلوث الطعام المطبوخ بشكل آمن .والطعام ال يجب ان 
يبقى فى الجو الحار ( درجة حرارة فوق 90 فهرنهايت )

(32٫2 درجة مئوية)  ألكثر من ساعة. 

 خدمة الطعام

اطبخ كل اللحم المفروم ولحم الضأن ولحم العجل في 
درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت (71٫1 درجة مئوية)

 بداخل اللحم وقسها بترمومتر الطعام

اللحوم المفرومة
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قم بتجميد أي بقايا للطعام على الفور في حاويات للثلج
وتخلص من أي طعام بقي بعيدا عن التبريد أكثر من ساعتين

حفرة التحميص
«مندي»

حفرة التحميص هى طريقة لطبخ اللحوم بوضعها

 في حفرة كبيرة فى االرض يوضع فيها االناء ويحاط

 بحزام من االخشاب الصلبة توضع بنسبة 2: 21 حجم الحفرة 

وتترك األخشاب لتحترق حول اإلناء.

- دائما قم بتجميد المواد الغذائية القابلة للتلف فى 
غضون ساعتين عندما تكون درجة الحرارة فوق 90 درجة 

فهرنهايت .
- أن الخشب يقل وأن الحفرة ممتلئة  لنصفها بالفحم 
المحترق . وهذا يتطلب من 4 : 6 ساعات كوقت احتراق.
- أن عملية الطهي قد تستغرق من 10 : 12 ساعة أو 
اكثر وانه من الصعب تقديرها. ويستخدم ترمومتر 

الطعام لتحديد سالمة اللحوم ونضجها. وهناك العديد 
من المتغيرات كدرجة الحرارة في الخارج وحجم وسمك 

اللحم ومدى سرعة الفحم في الطهي.

تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون هناك مخاطر لإلصابة 
بالسرطان  بسبب االطعمة المطهوة باستخدام تقنيات 

الحرارة العالية كالشوي والقلي والحرق لكن بناء على نتائج 
أبحاث حالية تبين أن تناول كميات معتدلة من اللحوم 

المشوية كاألسماك واللحوم والدواجن المطبوخة دون 
تفخم وبدرجة حرارة آمنه ال تسبب مشكلة . 

لمنع التفحم يجب إزالة الدهون المرئية التي من الممكن أن 
تتسبب فى االشتعال . ويجب طهي اللحم قبل وضعه في 

الميكرويف مباشرة أو قبل وضعه على الشواية للتخلص من 
بعض السوائل التي قد تسقط على الفحم . ضع الطعام في 

منتصف الشواية وحرك الفحم إلى الجانب لمنع الدهون 
والسوائل من التساقط عليه.

هل يؤدي
الشواء إلى

اإلصابة بالسرطان؟
تذكر
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تمنع تكاثر البكتيريا خالل تذويب جليد األطعمة

الثاجة ليذوب  المجمد من  الغذاء  المنزل ونسيت أن تخرج شيئًا من  أنت في 
وتتمكن من إعداده لوجبة العشاء. أو اعتدت أن ُتخرج كيسًا من اللحم أو الدجاج 
الطعام  أخرجت  لو  مــاذا  بسرعة.  لتذويبه  الساخن  الماء  وتستخدم  المجمد 
اليوم  الطاولة طوال  العبوة على  تركته ونسيت  الثاجة، ولكنك  المجمد من 

ألنك كنت في العمل؟

3 طرق3 طرق
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م��ن ه���ذه احل���الت  اأي  ي��ك��ن   مل 
الثلج  ل��ذوب��ان  الأ�شاليب  فهذه  اآم��ن��ًا، 
ق��د ت����وؤدي اإل����ى الإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س 
والدواجن  فاللحوم  الغذائي،  التلوث 
نيئة  كانت  �شواء  البي�س،  منتجات  اأو 
القابلة  الأطعمة  من  اأو مطبوخة، هي 
درج��ة  ت��ب��ق��ى يف  اأن  وي��ج��ب  ل��ل��ت��ل��ف، 
حرارة اآمنة خالل ذوبان الثلج بدرجة 
كبرية. فهي اآمنة بالتاأكيد حينما تكون 
جم��م��دة. ول��ك��ن مب��ج��رد اأن ت��ب��داأ يف 
الذوبان وترتفع درجة حرارتها اإلى 40 
درجة فهرنهايت )4٫4 درجة مئوية(، 
املمكن  من  كان  التى  البكترييا،  ف��اإن 
يف  تبداأ  التجميد،  قبل  اإليها  تاأتي  اأن 

التكاثر.
اإذاب��ة الأطعمة  اأب��دًا  لذا ل ينبغي 
القابلة للتلف على الطاولة، اأو يف املاء 
درج��ة  يف  ت��رتك  األ  ويجب  ال�شاخن، 
�شاعتني،  م��ن  لأك���رث  ال��غ��رف��ة  ح���رارة 
ل  الداخلية  الأج���زاء  كانت  ل��و  وحتى 
تزال جممدة اإذا ما متت اإذابتها على 
اخلارجية  الطبقة  ف�شتكون  الطاولة 
من املواد الغذائية يف »منطقة اخلطر 
احل���راري« وه��ي بني 40 و 140 درجة 
فهرنهايت )4٫4 - 60 درجة مئوية(، 
وه���ي درج����ات ح����رارة ت��ت��ك��اث��ر فيها 

البكترييا ب�شرعة.
لذوبان  اآمنة  طرق  ثالث  وهناك 
الأط��ع��م��ة امل��ج��م��دة وه���ي: ع��ن طريق 
ويف  ال����ب����ارد،  امل�����اء  ويف  ال���ث���الج���ة، 

امليكروويف.
ذوبان الأطعمة

عن طريق الثالجة
مفتاح  ه��و  للم�شتقبل  التخطيط 
الطويل  للوقت  ن��ظ��رًا  الطريقة  ه��ذه 
الأغذية  كانت  ف��اإذا  ت�شتغرقه.  ال��ذى 
الأمر  فاإن  الكبري،  النوع  من  املجمدة 
 24 اأي  كاماًل  يومًا  الأق��ل  على  يتطلب 
 2250( اأرط����ال  خم�شة  ل��ك��ل  ���ش��اع��ة 
الكميات  ح��ت��ى  ال�����وزن.  م��ن  غ����رام( 
مثل  املجمدة  الأطعمة  من  ال�شغرية 
رط���ل م��ن ال��ل��ح��م امل��ف��روم اأو ���ش��دور 
يتطلب  قد  العظم  املخلية من  الدجاج 
ذوب��ان��ه��ا ي��وم��ًا ك��ام��اًل.ع��ن��دم��ا نذيب 
الأطعمة يف الثالجة، وي�شتغرق الطعام 

الثالجة  لذوبان اجلليد يف  اأطول  وقتًا 
فهرنهايت   35 ح����رارة  درج����ة  ع��ن��د 
)1٫6 درجة مئوية( عما اإذا مت �شبط 
امل���ربد على درج���ة ح���رارة 40 درج��ة 
م��ئ��وي��ة(. درج����ة   4٫4(  ف��ه��رن��ه��اي��ت 
وب��ع��د ذوب�����ان اجل��ل��ي��د يف ال��ث��الج��ة، 
املفروم  اللحم  مثل  امل��واد  بع�س  ف��اإن 
وامل��اأك��ولت  وال��دواج��ن  وحل��م احل�شاء 
وذات  اآمنة  تظل  اأن  ينبغي  البحرية، 
اأو اثنني قبل  نوعية جيدة ليوم اإ�شايف 
الطهي. اأما قطع اللحوم احلمراء مثل 
داخ��ل  امل��ذاب��ة  ال�شاأن  اأو  البقر  حل��م 
دون  اإلى خم�شة  اأي��ام  لثالثة  الثالجة  
طبخ ميكن اأن ُيعاد جتميدها مع الأخذ 
فقدان  هناك  �شيكون  اأنه  العتبار  فى 

لبع�س قيمتها الغذائية.
الذوبان باملياه الباردة

ه��ذا الأ���ش��ل��وب اأ���ش��رع م��ن ذوب��ان 
يتطلب  ولكن  الثالجة،  داخ��ل  اجلليد 
يكون  اأن  فيجب  الهتمام،  من  مزيدًا 
الطعام يف عبوة اأو كي�س من البال�شتيك 
العبوة  كانت  اإذا  لأن��ه  للت�شرب،  مانع 
ميكن  البكرتيا  فاإن  بالت�شريب،  ت�شمح 
اأو  ال��ه��واء  م��ن  الكي�س  اإل��ى  تدخل  اأن 

الطعام.  اإل��ى  وت�شل  املحيطة  البيئة 
متت�س  قد  اللحوم  اأن�شجة  ف��اإن  اأي�شًا 
مائي. منتج  اإلى  اللحم  فيتحول   املاء، 

فى  مغمورة  العبوة  تكون  اأن  وينبغي 
على  ونحر�س  ال��ب��ارد،  ال�شنبور  م��اء 
تغيري املاء كل 30 دقيقة ملوا�شلة ذوبان 
ال�شغرية  للعبوات  وبالن�شبة  اجلليد. 
م��ن ال��ل��ح��وم وال���دواج���ن وامل���اأك���ولت 
البحرية فاإن ذوبان الرطل منها )450 
�شاعة  اإل��ى  يحتاج  قد  تقريبًا(  غرامًا 
واح���دة اأو اأق���ل، وي��ح��ت��اج ذوب���ان من 
ثالثة،  اأو  �شاعتني  نحو  اأرط���ال   4  :  3
ول���ذوب���ان ال��دي��ك ال��روم��ي مي��ك��ن اأن 
�شاعة  ن�شف  نحو  تقديريًا  وقتًا  ت�شع 
تقريبًا(  غ��رام   450( الواحد  للرطل 
ح�شب الوزن، واإذا متت عملية الذوبان 
بالكامل يجب طهي الطعام على الفور.

الذوبان عن
 طريق امليكروويف

يف  املجمد  الطعام  ُي��ذاب  عندما 
هناك  ت��ك��ون  اأن  يجب  امل��ي��ك��رووي��ف، 
ذوب��ان  بعد  ال��ف��ور  على  لطهيه  خطة  
الطعام  املناطق من  بع�س  لأن  اجلليد 
قد ت�شبح دافئة وتبداأ فى الن�شج اأثناء 

الطعام  ي�شبح  وهنا  الذوبان،  عملية 
ع��ر���ش��ة ل��ل��وق��وع ف��ى درج����ات ح���رارة 
»منطقة اخلطر«. ومن غري امل�شتح�شن 
بكترييا  اأي  لأن  جزئيًا  الطعام  اإع��داد 
�شتح�شر اإلى الطعام لن يتم تدمريها، 
بل �شيكون الغذاء قد و�شل اإلى درجات 

احلرارة املثلى لنمو البكترييا.
وب��ع��د ال��ذوب��ان يف امل��ي��ك��رووي��ف، 
الفور،  على  دائمًا  الطعام  طهي  يجب 
�شواء طبخه فى امليكروويف من خالل 
يجب  ول  ال�شواية،  اأو  التقليدي  الفرن 
تذويب جليد الأطعمة بعيدًا عن طاولة 
على  اأو  الطلق  ال��ه��واء  يف  اأو  املطبخ، 
اأن  ميكن  الأ�شاليب  فهذه  ال�شرفة.  

جتعل طعامك غري اآمن.
الطهي بدون ذوبان

عندما ل يكون هناك ما يكفي من 
الوقت لذوبان جليد الأطعمة املجمدة، 
اأمرك،  من  عجلة  يف  بب�شاطة  كنت  اأو 
فقط تذكر اأنه من الآمن طهي الأطعمة 
اأن  امل��الح��ظ��ة  م��ع  امل��ج��م��دة  بحالتها 
الطهي �شي�شتغرق وقتًا اأكرث من الوقت 
والدواجن  اللحوم  لإذاب��ة  به  املو�شى 

ب�شكل كامل اأو طهيها وهي طازجة.
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بالبكتيريا  الــمــلــوث  الــطــعــام  تــأكــل  كنت  إذا 
جــدًا  ستمرض  فإنك  »ليستيريا«،  المسماة 
الـــذى قــد يستلزم الــذهــاب إلى  إلــى الــحــد 
المعرضين  للناس  وبالنسبة  المستشفى. 
تكون  أن  اإلصــابــة يمكن  فــإن  الــخــطــر،  لــهــذا 
الملوثة  األغذية  من  الحذر  يجب  لــذا  قاتلة. 

ألنها تجلب هذه البكتيريا إلى داخل المنزل.

»الثالجة« ..
باب لـ »التلوث«

50

توعية



البكترييا  اأن����واع  ملعظم  خ��الف��ًا 
ميكن  »اللي�شترييا«  ف��اإن  واجلراثيم 
لذلك  الثالجة.  فى  وتنت�شر  تنمو  اأن 
بها  امل�شابة  الأط��ع��م��ة  و�شعت  اإذا 
لتربيدها فى الثالجة  فاإنك �شتنقلها 
بذلك  ت���دري  اأن  دون  داخ��ل��ه��ا  اإل���ى 
درج���ات  يف  ح��ت��ى  وت��ت��ك��اث��ر  و�شتنمو 
الثالجة  و�شتلوث  ال��ب��اردة  احل���رارة 
امل��وج��ودة  الأط��ع��م��ة  ك��ل  اإل���ى  وتنتقل 
اإ�شابتك  احتمالت  و�شتزيد  داخلها 

اأنت وعائلتك بالأمرا�س.
اأكرث عر�شة  بع�س النا�س يكونوا 
اللي�شرتيا  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ل��الإ���ش��اب��ة 
وكبار  احلوامل  كالن�شاء  غريهم  من 
امل��ن��اع��ة  ذوي  والأ���ش��خ��ا���س  ال�����ش��ن 
اأمرا�س  يعانون من  والذين  ال�شعيفة 
يف  املناعة  نق�س  مر�س  مثل:  مزمنة 
مر�شى  اأو  ب��الإي��دز  املعروف  اجل�شم 
اأو  ال�����ش��ك��ري  م��ر���ش��ى  اأو  ال�����ش��رط��ان 
م��ر���ش��ى ال��ك��ل��ى. وم����ن امل��م��ك��ن اأن 
تت�شبب فى اإجها�س الن�شاء احلوامل، 
الأمرا�س  وبع�س  ميتة  الأجنة  وولدة 
لوفاة  ت��وؤدي  التي  الأخ���رى  اخلطرية 

الأطفال حديثي الولدة.
ما هي الأطعمة

التى ميكن اأن تكون ملوثة؟
يرتبط وجود بكترييا »اللي�شرتيا« 
اجلاهزة  الأطعمة  من  كثرية  ب��اأن��واع 
مب����ا ف����ى ذل�����ك ال���ل���ح���وم ال����ب����اردة 
املدخنة  البحرية  واملاأكولت  والنقانق 

وال�شلطات املعدة باملحالت العامة.
وال��دواء  الغذاء  هيئة  واأ���ش��درت 
ب�����وزارة  ال����غ����ذاء  ���ش��الم��ة  واإدارة 
ُن�شرت  درا�شة  الأمريكية  اخلارجية 
خطر  لتقييم  2013م  م��اي��و   10 يف 
ب��ك��ت��ريي��ا »ال��ل��ي�����ش��ت��ريي��ا« امل��رت��ب��ط��ة 
ب���ال���وج���ب���ات اجل�����اه�����زة ���ش��ري��ع��ة 

التح�شري.
وح���ددت ال��درا���ش��ة ال��ع��دي��د من 
تتبعها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اخل���ط���وات 
للحد من  الوجبات اجلاهزة  حمالت 

خماطر اللي�شرتيا.

وال��دواء  الغذاء  هيئة  واأو�شت 
الأم��ري��ك��ي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني الأك���رث 
ال�شن  كبار  وه��م  للخطر،  عر�شة 
واحل���وام���ل وال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
جتنب  ب�����ش��رورة  امل��ن��اع��ة،  �شعف 
للبكترييا  امل�شببة  الأط��ع��م��ة  ه��ذه 
وكذلك جتنب احلليب غري املب�شرت 
تكن  مل  ما  الطرية  اجل��نب  واأن���واع 
وحددت  مب�شرتة.  باألبان  م�شنعة 
فيتا،  الأنواع مثل جبنة  بع�س هذه 
الأزرق  اجل��نب  الكممبري،  ب���ري، 
امل���ع���رق »ب��الن��ك��و ك������ازو«، »ك���ازو 
يف  وميكن  »ب��ان��ي��ال«.  و  فري�شكو«، 
بع�س الأحيان اأن توجد اللي�شترييا 
ففي  الأخ���رى.  الأطعمة  بع�س  يف 
متعددة  اأنواع  ظهرت  2011م  عام 
الكثري  فى  ت�شببت  اللي�شرتيا  من 

من الأمرا�س والوفيات.
ح����الت الأم����را�����س امل��ن��ق��ول��ة 
ب���الأغ���ذي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ه��ا ه��ذه 
ت��ع��ي�����س يف  اأن  ال��ب��ك��ت��ريي��ا مي��ك��ن 
التي  الأطعمة  اإل��ى  وتنتقل  املطبخ 
مل تكن ملوثة من قبل. لذا ُين�شح 
الفواكه  جميع  بغ�شل  امل�شتهلكون 
واخل�����ش��روات ب��امل��اء اجل���اري قبل 
حتى  الطبخ  اأو  التقطيع  اأو  الأك��ل 
تاأكلها.  اأن  قبل  �شتق�شرها  كنت  لو 
امل��ن��ت��ج��ات  ت��ف��رك  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
بفر�شاة  واخليار  كالبطيخ  ال�شلبة 
ن��ظ��ي��ف��ة«. ومل���زي���د م���ن احل��م��اي��ة 
اخلطوات  اتبع  ولعائلتك  لنف�شك 

التالية:
احفظ الأطعمة

املجمدة جيدًا
و�شيلة  ال��ط��ع��ام  جت��م��ي��د   -1
م��ه��م��ة ل��ل��ح��د م��ن خ��ط��ر ال��ع��دوى 
اأن  ب��ال��ل��ي�����ش��ت��ريي��ا. وذل�����ك رغ����م 
ت��ن��م��و يف  اأن  ال��ل��ي�����ش��ت��ريي��ا مي��ك��ن 
درج��ات ح��رارة ب��اردة. فهى تنمو 
اأكرث بطئًا فى درجة حرارة   ب�شكل 
اأو  مئوية(   4٫4( فهرنهايت   40

اأقل.

تغطية  اأو  تغليف  ي��ج��ب   -2
اأو  بال�شتيكي  ب��غ��الف  الأط��ع��م��ة 
اأو  بال�شتيكية  اأكيا�س  فى  و�شعها 
يف  و�شعها  قبل  نظيفة  ح��اوي��ات 

الثالجة.
الأط���ع���م���ة  ا����ش���ت���خ���دم   -3
ما  ب��اأ���ش��رع  واجل��اه��زة  املطبوخة 
ف��رتة  زادت  ك��ل��م��ا  لأن�����ه  مي���ك���ن. 
تخزينها فى الثالجة زادت فر�شة 
كان  واإذا  ال��ن��م��و.  ف��ى  اللي�شرتيا 
ل��دي��ك ب��ق��اي��ا ط��ع��ام يف ال��ث��الج��ة 
اأيام فمن الأف�شل  لأكرث من ثالثة 
وذلك  منها  وتتخل�س  تخرجها  اأن 

�شيكون اأكرث اأمانًا. 
اللي�شترييا  تنتقل  اأن  ميكن   -4
اإل����ى غ��ريه��ا م���ن امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
وتلوثها اإذا ما حدث ت�شرب لل�شوائل 
تنظيف  يجب  لذلك  الثالجة،  داخل 
م���ن جميع  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ال���ث���الج���ة 
النقانق  م��ن  امل��ت�����ش��رب��ة  ال��ع�����ش��ائ��ر 
وذل��ك  النيئة  وال���دواج���ن  وال��ل��ح��وم 
لتجنب  الورقية  املنا�شف  با�شتخدام 
نقل اجلراثيم عرب منا�شف القما�س. 

تنظيف الأيدي واأ�صطح
املطبخ ب�صكل دائم

ب��ك��ت��ريي��ا  ت��ن��ت�����ش��ر  اأن  مي��ك��ن 

اآخ��ر  اإل���ى  �شطح  م��ن  اللي�شترييا 
لذلك يجب:

اأث��ن��اء  الأ����ش���ط���ح  غ�����ش��ل   -1
اإع�����داد ال��ط��ع��ام ب���امل���اء ال��داف��ئ 
الحتياط  يف  وزي���ادة  وال�شابون 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ت��ط��ه��ري الأ���ش��ط��ح 
املطهرات  با�شتخدام  النظيفة 
اإتباع  على  احلر�س  مع  املنا�شبة 

التعليمات املرفقة.
التقطيع  لوح  غ�شل  يجب   -2
كل  بعد  وال�شابون  الدافئة  باملياه 
الأل��واح  غ�شل  وميكنك  ا�شتخدام 
يف  ال��زج��اج��ي��ة  اأو  البال�شتيكية 

غ�شالة الأطباق مبا�شرة. 
واملنا�شف  املالب�س  غ�شل   -3
�شاخنة يف  القما�س مبياه  واأكيا�س 

الغ�شالة.
ب��امل��اء  ال���ي���دي���ن  غ�����ش��ل   -4
ثانية   20 ملدة  وال�شابون  الدافئ 
مع  التعامل  وبعد  قبل  الأق��ل  على 

الطعام.
ال��ف��واك��ه  ج��م��ي��ع  غ�����ش��ل   -5
اجلاري  املاء  حتت  واخل�شراوات 
الطبخ،  اأو  التقطيع  اأو  الأكل،  قبل 
ال��ف��واك��ه  �شتق�شر  ك��ن��ت  ل��و  ح��ت��ى 

واخل�شروات.
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ك���ي ي��ك��ون ال���غ���ذاء اآم���ن���ًا يجب 
عن  املنقولة  الأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
طريقه، وذلك من خالل اأربع خطوات 

�شهلة هي :
ال��ي��دي��ن  اغ�����ش��ل  ن��ظ��ف :   
واأ���ش��ط��ح امل��ط��ب��خ ال��ت��ي ي��ت��م و�شع 

الأطعمة عليها.
الأطعمة  تخلط  ل  اف�صل:   

امللوثة بغريها.
 اط��ب��خ: اط��ب��خ ع��ل��ى درج��ة 

حرارة منا�شبة.
 بّرد: �شعه فى الثالجة فورًا.
وتعترب النظافة عاماًل رئي�شًا يف 
عن  املنقولة  الأمرا�س  من  الوقاية 
فح�س  مع  فحتى  الأغ��ذي��ة.  طريق 
���ش��الم��ة ال���غ���ذاء وم��راق��ب��ة ال��دول��ة 
ف��اإن  املحلية،  احلكومية  وامل��راف��ق 
من  التاأكد  فى  دور  امل�شتهلك  على 
اأن املواد الغذائية يتم تداولها ب�شكل 
يلم�س  �شيء  فكل  ال�شراء.  بعد  اآمن 
املواد الغذائية يجب اأن يكون نظيفًا. 
اخل��ط��وات  تبني  التالية  وال��ق��ائ��م��ة 
للم�شاعدة  ات��خ��اذه��ا  ميكننا  التي 
املنقولة  الأم��را���س  من  الوقاية  يف 
بالغذاء من خالل التعامل باأمان مع 

الطعام يف املنزل :
اأوًل : اغ�شل يديك دائمًا باملياه 

الدافئة وال�شابون ملدة 20 ثانية:

 ق���ب���ل وب���ع���د ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
الأطعمة.

 بعد ا�شتخدام دورات املياه.
 بعد تغيري حفاظة الطفل.

احليوانات  مع  التعامل  بعد   
الأليفة.

 بعد الختالط ب�شخ�ض مري�ض.
 بعد  ال�شعال والعط�س.

 بعد التعامل مع البي�س النيء 
اأو  وال���دواج���ن،  النيئة  ال��ل��ح��وم  اأو 

الأ�شماك.
ي���داك  ك���ان���ت  اإذا   : ث��ان��ي��ًا 
م�شابتان باأي نوع من تاآكل اجللد اأو 
قفازات  ا�شتخدام  فيجب  اجل��روح، 
باملاء  اليدين  وغ�شل  دائمًا  نظيفة 
وال�شابون �شواء لب�شت القفازات اأم 

مل تلب�شها.
ال�شاخن  باملاء  اغ�شل   : ثالثًا 
ال��ت��ي ت�شع  وال�����ش��اب��ون الأ���ش��ط��ح 
وال��دواج��ن  النيئة  ال��ل��ح��وم  فوقها 
النتقال  قبل  والبي�س  والأ�شماك 
اإل����ى اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة يف اإع����داد 
ال���ط���ع���ام. وا���ش��ت��خ��دم امل��ن��ا���ش��ف 
املطبخ.  اأ�شطح  لتنظيف  الورقية 
واإذا كنت ت�شتخدم غ�شالة الأطباق 
فاغ�شلها مبياه �شاخنة. وحافظ على 
الأ�شطح الأخرى، مثل �شنبور املياه 
التقطيع، نظيفة عن طريق  واأل��واح 

وال�شابون. ال�شاخن  باملاء   الغ�شيل 
رابعًا : للحفاظ على األواح التقطيع 
ال�شاخن  ب��امل��اء  اغ�شلها  نظيفة، 
ثم  ا�شتخدام.  كل  بعد  وال�شابون 
حتى  الهواء  فى  واتركها  ا�شطفها 
جتف مع املنا�شف الورقية النظيفة. 
وميكن تطهري لوح التقطيع كما 
الورقية  املنا�شف  ا�شتخدام  ميكن 

النظيفة.
ومي��ك��ن غ�����ش��ل الأ���ش��ط��ح غري 
والبال�شتيك،  ل��الخ��رتاق،  القابلة 
اخل�شبية  والأ���ش��ط��ح  وال���زج���اج، 
اأم��ا  الأط��ب��اق،  غ�شالة  يف  ال�شلبة 
اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  املغلفة  الأل�����واح 
اللوحات  وحتى  وتنك�شر.  تته�شم 
مرور  مع  تبلى  فاإنها  البال�شتيكية 
ال���وق���ت. وع��ن��دم��ا ت�����ش��ب��ح األ����واح 
ومتحجرة  جافة  البالية  التقطيع 
ال�شعب  فمن  ب��ال��ن��ت��وءات  ومليئة 
ا�شتبدالها  م��ن  ولب���د  تنظيفها، 

باأخرى.
نف�س  ت�شتخدم  ل   : خام�صًا 
الأطباق والأواين التي قمت باإعداد 
فيها  لتقدم  عليها  اخل���ام  املنتج 
البكترييا  لأن  امل��ط��ب��وخ  ال��ط��ع��ام 
اأو  ال��ن��ي��ئ��ة  ال��ل��ح��وم  امل���وج���ودة يف 
اإل��ى  تنتقل  اأن  ميكن  ال��ع�����ش��ارات 
هي  فالنظافة  امل��ط��ب��وخ،  ال��ط��ع��ام 

ــــاك الــــعــــديــــد مــن  هــــن
األمراض التي قد تصيب 
اإلنـــــســـــان عــــن طــريــق 
الـــغـــذاء، وتــعــرف هــذه 
األمـــــراض بـــ »األمــــراض 
طريق  عــن  الــمــنــقــولــة 

الغذاء«.
يتم  ال  الذي  والطعام 
بطريقة  معه  التعامل 
أن  يـــمـــكـــن  صـــحـــيـــحـــة 
ــــى اإلصـــابـــة  ـــــؤدي إل ي

بهذه األمراض. 

البكرتيا  منو  ملنع  الرئي�س  العامل 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  ال�����ش��ارة، 
يت�شل  �شيء  وكل  والأي��دي  الأواين 
يكون  اأن  ويجب  نظيفًا،  بالطعام 

امل�شتهلك متاأكدًا من ذلك. 
���ص��اد���ص��ًا : ع��ن��د ا���ش��ت��خ��دام 
م��ق��ي��ا���س ح�����رارة ال��ط��ع��ام، فمن 
كل  بعد  غ�شله  تتحقق من  اأن  املهم 
ا�شتخدام باملاء ال�شاخن وال�شابون 
فى  ا�شتعماله  اإع����ادة  قبل  وذل���ك 

الطعام.
احل��ي��وان��ات  اأب��ع��د   : �صابعًا 
الأل���ي���ف���ة، وامل��ن��ظ��ف��ات امل��ن��زل��ي��ة، 
وغريها من املواد الكيميائية بعيدًا 
امل�شتخدمة  والأ�شطح  الطعام  عن 

يف املواد الغذائية.
اأث��ن��اء  ال��ط��ب��خ  ع��ن��د   : ثامنًا 
معك  خذ  الطلق  الهواء  يف  التنزه 
وامل��ن��ا���ش��ف  الأواين  م���ن  ال��ك��ث��ري 
النظيفة واجلافة واملنا�شف الرطبة 
الأ���ش��ط��ح  لتنظيف  وال�����ش��اب��ون، 
واليدين، لأن البكترييا موجودة يف 
رئي�س  عامل  والنظافة  مكان،  كل 
املنقولة  الأم��را���س  من  الوقاية  يف 
يجب  لذلك  الأغ��ذي��ة.  طريق  ع��ن 
نظيفًا،  ���ش��يء  ك��ل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
بالطعام  ات�شال  له  ما  كل  وكذلك 

يجب اأن يكون نظيفًا.

53 العدد  الرابع  نوفمبر  2015



54

لماذا يتغير مذاق الطعام
على متن الطائرة؟

ليس من السهل التكيف مع الحياة على ارتفاعات شاهقة جدًا تصل 
الطعام  فــمــذاق  أيــضــًا،  تتأثر  الـــذوق  حاسة  أن  حتى  األمــيــال،  آلالف 
والشراب يبدو مختلفًا فعًا في الطائرة مقارنة بطعمه على األرض، 
الشديد  الضغط  وارتفاع  الشاهقة  االرتفاعات  أن  الــدراســات  وأثبتت 
كلها أشياء  تؤثر سلًبا على حواسنا وخصوًصا حاسة التذوق، فإذا لم 
يعجبك مذاق الطعام الذي قدم لك على الطائرة  فتأكد أن االمر ال 

يتعلق بخدمات شركات الطيران بل بحاسة التذوق عندك.

سياحة غذائية

لماذا يتغير مذاق الطعام
على متن الطائرة؟
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ال��ك��ث��ري عند  ب��ال��ت��اأك��ي��د ���ش��ع��ر 
قيامهم برحلة جوية باختالف مذاق 
الطعام على منت الطائرة عن نظريه 
الكثري  ويعتقد  املطاعم،  اأو  املنزل  يف 
الطاهي  لكفاءة  يرجع  ه��ذا  اأن  منا 
ال���ذي ي��ع��د ه���ذه ال��وج��ب��ات ل��ن��ا على 
غري  به  ن�شعر  ما  لكن  الطائرة،  منت 
اأننا  درا���ش��ة  اأث��ب��ت��ت  حيث  حقيقي، 
اأب���واب  ال��ت��ذوق خ���ارج  ن��رتك حا�شة 
الطائرة، ويرجع ذلك اإلى اأن ال�شغط 
ال�شاهقة  الرت��ف��اع��ات  ت�شببه  ال��ذي 
ال�شماء،  يف  الأميال  اآلف  تبلغ  والتي 
ا  وخ�شو�شً حوا�شنا  على  �شلًبا  توؤثر 

حا�شة التذوق وال�شم.
يقول رو�س براون، مدير الطعام 
»اإن  ط����ريان:  ���ش��رك��ة  وال��ت��ج��زئ��ة يف 
عن  تتوقفان  وال�شم  التذوق  حا�شتي 
العمل على ارتفاع 30 األف قدم، وهذا 
الأطعمة  مذاق  باختالف  ي�شعرنا  ما 
ا اأن النكهة لأي  يف اأفواهنا، وذكر اأي�شً
واملالح،  احللو  من  مزيج  هي  طعام 
ارتفاعات  على  �شفرنا  خ��الل  واأن���ه 
�شاهقة ينخف�س اإح�شا�شنا مبلوحة اأو 
حالوة الطعام تبًعا ملا نتعر�س له من 

�شغط الهواء داخل الطائرة«
اأ�شتاذ  �شبن�س،  ت�شارليز  وذك��ر 
جامعة  يف  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م 
اأوك���������ش����ف����ورد: »اأن م�����ذاق ال��ط��ع��ام 
اجلو  يف  فعاًل  خمتلفًا  يبدو  وال�شراب 
مقارنة بطعمهما على الأر�س. وهناك 
وراء  تكمن  التي  الأ�شباب  من  العديد 
الرطوبة  نق�س  وه��ي  الظاهرة  ه��ذه 
يف ه���ذه الرت���ف���اع���ات، وان��خ��ف��ا���س 
امل�شاحبة  وال�شو�شاء  الهواء،  �شغط 
الهواء  �شوت  نتيجة  الطائرة  لتحليق 
اإن  اإل���ى ذل���ك. فما  وامل��ح��رك��ات وم��ا 
اجلو  �شيوؤثر  ال��ط��ائ��رة،  داخ��ل  تدلف 
وكلما  اأوًل،  ال�شم  حا�شة  على  داخلها 
ال�شماء، انخف�س  ارتفعت الطائرة يف 
���ش��غ��ط ال����ه����واء، وت��ن��خ��ف�����س درج���ة 
الرطوبة ب�شرعة وفجاأة. وعندما ي�شل 
الرتفاع عن الأر�س اإلى 30 األف قدم، 
 ،%12 من  اأقل  الرطوبة  درجة  ت�شبح 
وهو ما يعد اأقل من ن�شب الرطوبة يف 

معظم �شحارى العامل«.

واأك����دت درا���ش��ة اأج��ري��ت ع��ام 
2010، يف معهد فراونهوفر الأملاين 
اجل��ف��اف  ام���ت���زاج  اأن  ل��ل��ف��ي��زي��اء، 
حا�شة  يقلل  املنخف�س  وال�شغط 
التذوق لدى الإن�شان بالطعام احللو 
ي�شعر  بينما   ،%30 بن�شبة  وامل��ال��ح 
كالطعام  الأخ���رى  الأطعمة  ببع�س 
احلام�س واملر واحلار والتي ل تتاأثر 

بدرجة كبرية بالإرتفاع ال�شاهق.
يعتقد  مم��ا   %80 اأن  وال���واق���ع 
التذوق  بحا�شة  له عالقة  اأن  النا�س 
تتعلق  امل�����ش��األ��ة  لأن  حقيقيًا  لي�س 
الأول.  امل��ق��ام  يف  ال�����ش��م  ب��ح��ا���ش��ة 
خم��اط  تبخر  اإل���ى  ب��ح��اج��ة  فنحن 
الأ�شياء  برائحة  لالإح�شا�س  الأن��ف 
م���ن ح��ول��ن��ا، وه����ذا م���ا ل ي��ح��دث 
يفقدنا  م��ا  ال��ط��ائ��رة  مق�شورة  يف 
الإح�����ش��ا���س ب��رائ��ح��ة الأ���ش��ي��اء من 
غري  الطعام  م��ذاق  ويجعل  حولنا، 

حريف مبقدار ال�شعف.
ت�شيف  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وب����ن����اًء 
امللح  من  الكثري  ال��ط��ريان  �شركات 
وال���ت���واب���ل ع���ن م���ا ه���و م��ع��ت��اد يف 
الأر����س،  على  البيوت  اأو  املطاعم 
الطائرة  منت  على  الطعام  لإك�شاب 

مذاًقا قوًيا ي�شهل ال�شعور به.
وذك�����رت درا����ش���ة اأخ�����رى ق��ام 
اأن  النف�س  علماء  من  جمموعة  بها 
يعتمد  ل  الأ�شياء  بطعم  اح�شا�شنا 
فقط على الأنف والفم؛ ولكنه يعتمد 
ا على الأذن، حيث اأن اح�شا�شنا  اأي�شً
على  يعتمد  الطعام  وحالوة  مبلوحة 
فمن  حولنا،  من  ال�شو�شاء  ن�شبة 
الكثري  وحولهم  طعامهم  يتناولون 
مبلوحة  ي�شعرون  ل  ال�شو�شاء  من 
وح�����الوة ال��ط��ع��ام ك��غ��ريه��م ممن 

يتناولون طعامهم يف هدوء.
للطائرة  الداخلية  الأج��واء  اإن 
لي�شت ال�شيء الوحيد الذي يوؤخذ يف 
العتبار، لأن اإعداد طعام �شهي لعدة 
مئات من الركاب فوق ال�شحاب لي�س 
�شالمة  فمعايري  ال�شهلة.  باملهمة 
اإعداد كل الوجبات  الطعام ت�شتلزم 
على الأر�س، ثم يتم تغليف الطعام 
ويو�شع يف الثالجات ليعاد ت�شخينه 
يف  الطائرة  حتليق  اأثناء  ذلك  بعد 
اجلو، وكل هذه العمليات �شتوؤثر بال 
لو مت  الطعام حتى  مذاق  على  �شك 
ونذكر  البحر.  م�شتوى  عند  تقدميه 
بال�شالمة،  تتعلق  لأ�شباب  اأن��ه  هنا 

الطعام  ت�شخني  اإع���ادة  عملية  تتم 
يف جميع خطوط  على منت الطائرة 
الطريان عرب مواقد الهواء ال�شاخن 
فوق  �شاخنًا جافًا  ه��واًءا  التي مترر 
الطعام، نظرًا لأن اأجهزة امليكرويف 
واللهب ال�شريح لي�س م�شموحًا بها. 
ويذكر بام �شودر �شميث، رئي�س 
الطريان،  خلدمات  الدويل  الحتاد 
كطهي  اجل��ي��دة-  الطهي  ط��رق  اأن 
مغلقة  بال�شتيك  اأكيا�س  يف  الطعام 
ملدة طويلة يف درجة حرارة منخف�شة 
مذاق  حت�شني  يف  اأ�شهمت  ن�شبيًا- 

الطعام على منت الطائرة.
ب��امل��ب��ال��غ��ة  ي��ت�����ش��م  ت���وج���ه  ويف 
ال�������ش���دي���دة، ي���اأم���ل اأح�����د ال��ط��ه��اة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني امل�����ش��ه��وري��ن وي��دع��ى 
امل�شاعدة  يف  بلومينثال  هي�شتون 
ع��ل��ى ت���ق���دمي ط���ع���ام اأف�����ش��ل على 
م��نت ط��ائ��رات��ه��ا م��ن خ���الل ت��وزي��ع 
»�شرباي« لالأنف على الركاب ليجلي 
اأن  اإل  الأك��ل،  قبل  الأنفي  جتويفهم 
قبل  من  قبوًل  تلق  مل  الطريقة  هذه 
لتوزيع  ال�شركة  وجل���اأت  ال��رك��اب. 
من  لتقلل  ال��رك��اب  على  �شماعات 
تاأثري ال�شو�شاء على مذاق الطعام.



من الضروري اتباع الخطوات اآلمنة في تداول األغذية وطبخها وتخزينها، 
وذلك للوقاية من األمراض المنقولة عن طريق األغذية. فأنت ال تستطيع 
أن ترى أو تشم أو تتذوق البكتيريا الضارة الموجودة في الغذاء، والتي 

قد تسبب لك المرض.

قواعد أساسية
 للتعامل مع الغذاء بأمان

قواعد أساسية
 للتعامل مع الغذاء بأمان
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لذلك فاإن عليك يف كل مرحلة من مراحل 
اإعداد الطعام اأن تتبع اخلطوات الأربعة الآمنة 

للحفاظ على �شالمة الغذاء وهي:
التي  والأ�شطح،  اليدين  اغ�شل  نظف:   

يتم و�شع الغذاء عليها، دائمًا.
 اف�شل: ل تخلط الأطعمة امللوثة بغريها.
 اطبخ: اطبخ يف درجة احلرارة املنا�شبة.

 برد: �شع الغذاء فى الثالجة فورًا.
الت�صوق

اأو  املربدة  الأطعمة  �شراء  على  احر�س   
املجمدة بعد اختيار الأطعمة الأخرى.

ال��دواج��ن  اأو  ال��ل��ح��وم  اأب����دًا  ت��خ��ت��ار   ل 
ت�شمح  التي  اأو  والتغليف  التعبئة  جيدة  غري 

بالت�شريب.
انتهى  التي  الغذائية  امل��واد  ت�شرتي  ل   

تاريخ �شالحيتها.
التخزين

الغذائية  امل����واد  جتميد  ي��ج��ب  دائ��م��ًا   
�شاعتني  اأو  �شاعة  غ�شون  يف  للتلف  القابلة 
عندما تكون درج��ة احل���رارة ف��وق 90   درج��ة 

فهرنهايت »32٫2 درجة مئوية«.
 حت��ق��ق م���ن درج�����ة ح�����رارة ال��ث��الج��ة 
الثالجة.  حرارة  ميزان  با�شتخدام  والفريزر 
 °40 درج����ة  يف  ال��ث��الج��ة  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
اأق��ل  اأو  م��ئ��وي��ة  درج���ة   4٫4 اأي  ف��ه��رن��ه��اي��ت 
والفريزر عند درجة �شفر فهرنهايت »� 17٫7 

درجة مئوية« اأو اأقل.
 يجب طبخ اأو جتميد الدواجن الطازجة 
والأ�شماك واللحوم املفرومة، واللحوم املتنوعة 
ال��ب��ق��ر والعجل  ي��وم��ني، وحل���وم  ف��ى غ�����ش��ون 

وال�شاأن فى غ�شون من 3 : 5 اأيام.
القابلة  الغذائية  امل��واد  تكون  اأن  يجب   
اآمن  ب�شكل  ملفوفة  والدواجن  كاللحوم  للتلف 
للحفاظ على جودتها ومنع ال�شوائل التي تقطر 
اإلى غريها من املواد  من اللحوم من الو�شول 

الغذائية.
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اجل����ودة ع��ن��د جتميد   
يجب  الأ�شلية،  عبواتها  يف  والدواجن  اللحوم 
بال�شتيكي  غ��الف  اأو  ب��ورق  اأخ���رى  م��رة  لفها 

فهذا اأف�شل للفريزر.
وقت  اإل��ى  اآم��ن��ة  تظل  املعلبة  الأط��ع��م��ة   
اأنها ل تتعر�س لنخفا�س درجات  طويل طاملا 
اأو درج����ة ح����رارة اأع��ل��ى م��ن 90  احل�����رارة، 
واإذا  مئوية«.  درجة   32٫2« فهرنهايت.  درجة 
تظل  فاإنها  جيدًا  مغلقة  املعلبة  الأغذية  كانت 

العلب  ت�شتبعد  اأن  وعليك  لال�شتخدام،  اآمنة 
ال�شدئة، اأو املنتفخة.

مثل  احلم�شية  عالية  املعلبة  والأغ��ذي��ة 
�شتحتفظ  احلم�شية«  وال��ف��واك��ه  »الطماطم 
�شهرًا.   18 اإل��ى   12 مل��دة  لها   ج��ودة  باأف�شل 
مثل  احلم�شية  منخف�شة  املعلبة  الأغذية  اأما 
»اللحوم واخل�شراوات« فاإنها ميكن اأن حتتفظ 

بجودتها ملدة 2 اإلى 5 �شنوات.
الإعداد

 اغ�شل يديك دائمًا قبل وبعد التعامل مع 
الطعام.

 اف�����ش��ل ال��ل��ح��وم ال��ن��ي��ئ��ة وال���دواج���ن 
امل��واد  من  غريها  عن  والع�شائر  والأ�شماك 
اغ�شل  النيئة،  اللحوم  تقطيع  وبعد  الغذائية. 
يديك ولوح التقطيع، وال�شكني  باملاء ال�شاخن 

وال�شابون.
والدواجن يف طبق مغطى  اللحوم  انقع   

يف الثالجة.
 تطهري األواح التقطيع با�شتخدام حملول 

1 ملعقة �شغرية من الكلور يف 1 لرت من املاء.
ذوبان اجلليد

الثالجة  جليد  تذويب  يجب  الثالجة:   
اللحوم  اأن  من  تاأكد  الآم��ن  وللذوبان  ببطء، 
والدواجن والع�شائر ل تقطر على غريها من 

املواد الغذائية.
املياه الباردة: ل�شرعة ذوبان اجلليد، �شع 
الطعام يف كي�س من البال�شتيك مانع للت�شرب. 
بتغيري  وقم  البارد.  ال�شنبور  ماء  يف  واأغرقه 

املاء كل 30 دقيقة واطبخ فورًا بعد الذوبان.
اللحم  طهي  على  اح��ر���س  م��ي��ك��رووي��ف: 
املجمد  الغذاء  ذوبان  بعد  مبا�شرة  والدواجن 

عن طريق امليكروويف.
الطبخ

ال�شاأن  وحل��م  النيئة،  اللحوم  ك��ل  اطبخ 
اللحم فى درجة حرارة  و�شرائح  العجل  وحلم 
فهرنهايت  درج���ة   145 ع��ن  ت��ق��ل  ل  داخ��ل��ي��ة 
)62٫8درج������ة م��ئ��وي��ة(. ول��ل��ت��اأك��د م��ن ذل��ك 
ال��ط��ع��ام قبل رفع  ا���ش��ت��خ��دام م��ي��زان ح���رارة 
ولل�شالمة  احلرارة.  م�شدر  عن  بعيدًا  اللحوم 
اللحوم ملدة ثالث دقائق على  اترك  واجلودة، 
الأقل قبل اإعدادها لالأكل. ورمبا يف�شل بع�س 
ح��رارة  درج��ات  فى  اللحوم  طهي  امل�شتهلكون 

مرتفعة.
اخل��ام  املفرومة  واللحوم  املفرومة  اللحوم 
وحلم ال�شاأن وحلم العجل يجب اأن ُتطبخ فى درجة 

حرارة 160 فهرنهايت )71٫1 درجة مئوية(.
 اطبخ جميع الدواجن يف درجة حرارة 

165 فهرنهايت »73٫9 درجة مئوية«. 
تقدمي الطعام

يف  ال�شاخن  الطعام  تقدم  اأن  ينبغي   
درج��ة   60( فهرنهايت   140 ح���رارة  درج���ة 

مئوية( اأو اأكرث. 
 ينبغي اأن تقدم الطعام البارد يف درجة 
حرارة 40 فهرنهايت )4٫4 درجة مئوية( اأو 

اأكرث برودة.
مفتوح،  بوفيه  يف  الطعام  تقدمي  عند   
يجب احلفاظ على الطعام �شاخنًا فى اأطباق 
بطيئة،  ط��ب��اخ��ات  ع��ل��ى  ب��و���ش��ع��ه  ح���راري���ة، 
على  وللحفاظ  احلراري.  الحتبا�س  و�شواين 
برودة املواد الغذائية �شع الأطباق تع�ش�س يف 
اأوعية من اجلليد اأو ا�شتخدام �شواين خدمة 

�شغرية وا�شتبدلها اأكرث من مرة.
القابلة  الغذائية  املواد  ترتك  األ  يجب   
ح��رارة  درج���ة  يف  �شاعتني  م��ن  اأك���رث  للتلف 
تكون درجة احلرارة  �شاعة عندما  اأو  الغرفة 
درج��ة   32٫2( فهرنهايت  درج���ة     90 ف���وق 

مئوية(.
بقايا الطعام

تركه  اأي طعام مت  من  التخل�س  يجب   
يف درجة حرارة الغرفة لأكرث من �شاعتني ول 
درجة  كانت  اإذا  �شاعة  من  اأك��رث  تركه  يجب 
ف��وق 90   درج��ة فهرنهايت »32٫2  احل���رارة 

درجة مئوية«.
عميقة  غري  ح��اوي��ات  يف  الطعام  �شع   
و�شعه على الفور يف الثالجة اأو الفريزر ملدة 

التربيد ال�شريع.
يف  املطبوخ  الطعام  بقايا  ا�شتخدام   

غ�شون 4 اأيام.
165درج��ة  اإل��ى  الطعام  بقايا  ت�شخن   

فهرنهايت »73٫9 درجة مئوية«.
اإعادة التجميد

اللحوم والدواجن التي يتم فك جتميدها 
يف الثالجة ميكن اأن ُيعاد جتميدها قبل اأو بعد 
الطهي. اأما اإذا متت اإذابتها عن طريق و�شائل 

اأخرى فيجب اأن ُتطهى قبل اإعادة جتميدها.
قوائم التخزين البارد

التي  والق�شرية  الآم��ن��ه  الوقت  ح��دود   هي 
ت�شاعد يف احلفاظ على املواد الغذائية املربدة من 
اأن تف�شد اأو ت�شبح طعامًا خطرًا ل ميكن تناوله. 

لأن التجميد يحفظ الغذاء اآمنًا مدة طويلة.
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الـ »مـيتفورمين«..

ر آكل الُسكَّ

شهرة  نالت  أخرى  بأدوية  قياسًا  أمريكا  مثل  دول  في  التسجيلية  الناحية  من  حداثته  برغم 
واسعة، فإن دواء الـ»ميتفورمين metformin«، صار منافسًا قويًا لها، في الذيوع واالنتشار، 
في  أنــه  رغــم  استخداماته،  وتعدد  الصيدالنية،  واألبــحــاث  الــدراســات  أكدتها  التي  لفاعليته 
والذين  السن،  كبار  غالبــًا  يصيب  الثانية)الذي  الفئة  من  السكري،  بمرض  خاص  عاج  األســاس 
يعانون من السمنة(..وكغيره من األدوية، فإن له بعض األعراض الجانبية، وتناوله يجب أن يتم 
تحاليل  نتائج  إطار  لمعايير طبية، في  المناسبة، وفقًا  الجرعة  تحدد  إشراف طبي، حيث  تحت 

وقياسات مسبقة.
فماذا عن دواء الميتفورمين..؟

وهاهي أهم استخداماته الطبية، وأعراضه الجانبية..؟
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ل����دواء  الفعال����ة  امل����ادة  ت�ستخ����رج 
ميتفورمني م����ن زهور الليك اأو االكحوان 
الفرن�س����ي french lilac،الذي يعرف يف 
امل�س����ادر النباتية العربي����ة با�سم حرمل 
الط����ب  ويف  اجلب����ل،  اأو حرم����ل  املاع����ز 
ال�سعب����ي،اأو باالأح����رى الع�سب����ي، يطل����ق 
علي����ه »ح�سى اللبان الذك����ر«، وهو نبات 
عرف  من����ذ ق����رون باأهميت����ه العالجية، 
حي����ث ذكره كثري من االأطباء وال�سيادلة 
القدام����ى..ويف الع�سر احلديث كان اأول 
م����ن ا�ستخل�س����ه وو�سف مادت����ه الفعالة 
 Emilو  James bell العامل����ني  م����ن  كل 
Werner، وذل����ك ع����ام1922م، واأف�ست 

 ،slottaو  tschesche م����ن  كل  اأبح����اث 
تاأث����ريه  اكت�س����اف  اإل����ى  1929م،  ع����ام 
اخلاف�ض لل�سكر يف دم االأرانب، والتاأكيد 
جمموع����ة  يف  املادةاالأق����وى  اأن����ه  عل����ى 
ال�سك����ر.. خف�����ض  مبج����ال  البيغواني����د، 

وخالل العقدي����ن التاليني ظلت التجارب 
واالأبحاث على احليوان م�ستمرة، معطية 
نتائج و�سفت اأن����ذاك ب�»املعجزة«..وكان 
العام 1957م حمطة حتّول يف تاريخ هذا 
ال����دواء، حي����ث اأعطى الأول م����رة مري�ض 
ال�سك����ر االأم����ل يف احلياة، وحق����ق نتائج 
مب�سرة يف هذا الطريق، حتى اأطلق عليه 
ا�س����م glucophage، اأي اآكل ال�سك����ر..
 jeansterne الفرن�س����ي  الطبي����ب  وكان 
اأول م����ن با�سر مهمة تتبع اأثر الدواء على 
املر�س����ى من الب�س����ر..ويف العام 1958م 
بداأ اإنت����اج ال����دواء يف بريطانيا، وطارت 
�سهرته اإلى م����ا وراء االأطل�سي، حيث بداأ 
اإنتاجه يف كن����دا عام 1972م، ومنها اإلى 
دول اأخرى، ورغ����م ذلك مل يح�سل على 
موافق����ة هيئة الغذاء وال����دواء االأمريكية 
اإال عام 1995م، لي�سبح ميتفورمني اأكرث 

خاف�سات ال�سكر مبيع��ًا يف العامل.
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   ويباع ميتفورمني يف ال�شيدليات 
و850   500( اأقرا����س  هيئ���ة  عل���ى 
و1000مل���غ(، كم���ا اأن من���ه �شراب�����ًا 
)كل 5 م���ل منه يحت���وي على 500 ملغ 
ميتوفورمني(، وثم���ة رموز عدة تدون 
عل���ى العل���ب املتداول���ة، منه���ا الرمز 
 Immediate ����وه���و اخت�شار ل ،)IR(

release، ويعن���ي اأن الدواء ذو حترر 

ف���وري و�شري���ع املفع���ول يف اجل�ش���م، 
بينم���ا الرم���ز )SR(، ه���و اخت�ش���ار ل� 
SLOW RELEASE، ويعن���ي اأن الدواء 

ذو حت���رر بطيء، ومن ث���م فهو ممتد 
 ،)XR( املفع���ول يف اجل�ش���م، والرم���ز
وه���و اخت�ش���ار ل���� XTENDED، وهو 
اأ�شبه ب�شابق���ه من كونه ممتد املفعول 
يف اجل�شم..وكان���ت ه���ذه الرموز بداأ 
تداوله���ا من���ذ ع���ام 2004م، به���دف 
مواجه���ة الآث���ار اجلانبي���ة اله�شمية 
الأك���رث �شيوع��ً���ا، والت���ي �شناأتي على 

ذكرها لحق��ًا.
خوا�صه..واآلية ع�مله

وبح�شب ما اأف�شت اإليه الأبحاث 
العلمية، حول خوا�س واآلية عمل دواء 
امليتفورم���ني، ف���اإن امت�شا�ش���ه يت���م 
من خ���الل اجلهاز اله�شم���ي، وي�شل 
توافره احليوي عند تناوله على معدة 
خاوية ب���ني 50: 60%، ويب���داأ تركيزه 
يف ال���دم بعد ف���رتة ترتاوح ب���ني 2: 3 
�شاع���ات، وبن�شبة قليل���ة يرتبط دواء 
امليتفورم���ني مع بروتين���ات البالزما، 
ويت���م طرح���ه دون تغي���ري يف الب���ول، 
يط���رح  ول  الكب���د،  يف  ي�شتقل���ب  ول 
عن طري���ق ال�شف���راء.. وت�شل كمية 
املط���روح من���ه ع���رب الكلى خ���الل ال� 
24 �شاع���ة الأول���ى اإلى نح���و 90%، مع 
الإ�شارة اإل���ى اأن ن�شف عمره احليوي 
ي�شل اإلى نحو 6 �شاعات، والكثري من 
الأطب���اء يتجهون اإلى �شرفه للمري�س 
مبع���دل ث���الث م���رات يف الي���وم، ويف 
بع����س احل���الت التي يراه���ا الطبيب 
يعطى مرتني..وع���ادة حتدد اجلرعة 
املنا�شب���ة بعد اإجراء فحو�شات طبية، 
وقيا����س التحاليل، اإ�شاف���ة اإلى قيا�س 

وزن املري�س، ومدى حالته البدنية.
وتعتم���د اآلي���ة عم���ل امليتفورمني 

على قدرته الكبرية يف خف�س م�شتوى 
ال�شك���ر يف ال���دم، م���ن خ���الل تقليله 
لإنتاج ال�شكر يف الكبد، حيث تبني اأن 
مر�شى ال�شكري، خ�شو�شًا من الفئة 
الثاني���ة، يك���ون لديه���م مع���دل اإنتاج 
الكب���د لل�شك���ر ثالثة اأ�شع���اف املعدل 

الطبيعي للت�شّنع ال�شكري.
و يعم���ل امليتفورم���ني  عل���ى دفع 
كين���از الربوتني املن�ش���ط بالأدينوزين 
مون���و فو�شف���ات )AMPK(، وهو اإنزمي 
كبدي يلعب دورًا مهمًا يف توازن طاقة 
اجل�ش���م كل���ه، وا�شتق���الب اجللوكوز 
الإن���زمي  به���ذا  والدف���ع  والده���ون، 
مطل���وب بق���وة م���ن اأج���ل احل�ش���ول 
عل���ى تاأثري ميتفورم���ني الكابح لإنتاج 
اجللوكوز يف خالي���ا الكبد، كما يزيد 
الدهني���ة،  الأحما����س  اأك�ش���دة  م���ن 
ويعمل عل���ى زي���ادة ا�شتجابة اجل�شم 
لالأن�شول���ني، واحلفاظ عل���ى امل�شتوى 

الطبيعي لل�شكر يف الدم.
فوائد طبية اأخرى

واإل���ى جانب وظيفت���ه الأ�شا�شية، 
كدواء فعال ومعتم���د يف عالج مر�س 
ميتفورم���ني  فوائ���د  ف���اإن  ال�شك���ري، 
ممت���دة لت�شم���ل م�شاعدت���ه يف عالج 
بع����س الأمرا�س الأخ���رى، حيث ثبت 

اأنه:
 م�شاع���د جي���د عل���ى تخفي����س 

الوزن، وعالج ال�شمنة.
 ي�شه���م يف رف���ع مع���دل م�شتوى 
ويف   ،)HDL( احلمي���د  الكول�ش���رتول 
املقاب���ل يعم���ل عل���ى تخفي���ف م�شتوى 

.)LDL( الكول�شرتول ال�شار
 ثبت اأهميت���ه يف تنظيم الدورة 
ال�شهري���ة ل���دى الن�ش���اء، يف متالزم���ة 

.)PCOS( املبي�س املتعدد الكي�شات
 زي���ادة مع���دل اخل�شوب���ة لدى 
الن�ش���اء، يف متالزم���ة املبي����س املتعدد 

الكي�شات.
 تقلي���ل ح���الت الإجها�س لدى 
الن�ش���اء يف متالزم���ة املبي����س املتعدد 
الكي�شات، وامل�شاعدة يف تثبيت احلمل.

 تقلي���ل مع���دل ح���دوث �شك���ري 
متالزم���ة  يف  الن�ش���اء،  ل���دى  احلم���ل 

املبي�س املتعدد الكي�شات.

 ينصح بعمل بطاقة تحذير طبي،  لمن يعاني من داء السكري، 
ويتناول الميتفورين.

هذا  تناول  يجب  أكثر،  أو  عامــًا،  ثمانين  المريض  عمر  كان  إذا   
لآثار  أكثر عرضة  السن يكون  الــدواء بحذر شديد، ألنه في هذا 

الجانبية.
 إذا كان المريض يعاني من أمراض الرئة، أو ضعف في صمامات 

القلب، فعليه إباغ الطبيب المعالج بذلك.
الـــدم، ألن  السكر فــي  انخفض  إذا  الــســيــارة،  قــيــادة  يــجــوز  ال   

المريض سيصبح أكثر عرضة للحوادث.
 ضرورة إخبار مقّدم الرعاية الصحية، إذا كانت المريضة حامًا، 

أو تخطط للحمل، وكذا إذا كانت ترضع طفلها رضاعة طبيعية.
 ال يعطى هذا الدواء لألطفال دون سن العاشرة، وال يعطى 
السابعة عشر،  لمن في عمر  المفعول  الــدواء من فئة طويل 

وما دونها.
 يحذر مشاركة الدواء مع اآلخرين، وال يجوز تناول دواء شخص 

آخر.
 قبل تناول أي دواء جديد، بما في ذلك األدوية التي تصرف من 
دون وصفة طبية، أو المنتجات الطبيعية، أو أقراص الفيتامينات، 

يجب على المريض التحدث بذلك مع مقّدم الرعاية الصحية.

إرشادات واحتيـاطـات
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مع  الميتفورين،  تــنــاول  قبل  المختص،  الطبيب  مراجعة  يجب 
األدوية التالية:

 منبهات مستقبات بيتا المّوسعة للقصبات، مثل السالبوتامول 
.SALBUTAMOL

.PREDNISOLONE الستيرويدات القشرية، مثل البريدنيزولون 
 ،FUROSEMIDE الـــفـــوروســـيـــمـــبـــد  مـــثـــل  ــــول،  ــــب ال مـــــــدرات   

.BENDROFLUMTHIAZIDE والبنرفلوميثيانيد
.LITHIUM الليثيوم 

 وسائل منع الحمل، التي تؤخذ عن طريق الفم.
أوكتريوليد  باسم  المعروف  النهايات،  دواء معالجة ضخامة   

.OCTREOTIDE
)ACE(، مثل الكابتوبريل  مثبطات األنزيم المحول لألنجيوتنين   

.CAPTOPRIL
 مثبطات أكسيدان أحادي األمين )MAOI(، وهي من مضادات 

.PHENELZINE اإلكتئاب، مثل الفينيلزين
الــمــســيــمــيــتــيــديــن  بـــاســـم  الـــمـــعـــروف  الــمــعــدة  قـــرحـــة  دواء 

.CIMETIDINE

قبل استعمال الدواء

ثمة اعتقاد سائد لدى البعض بأن دواء الميتفورمين، يؤثر بشكل 
الكلوي،  الفشل  حدوث  إلى  يؤدي  قد  وأنه  الكلى،  على  كبير 
وهذا اعتقاد خاطئ تمامــًا، حيث أن األبحاث والدراسات الحديثة 
أكدت أن هذا الدواء آمن وفعال، إذا اتخذ تحت إشراف الطبيب، 
حتى عند وجود قصور كلوي متقّدم..ونظًر ألنه ال يتم التخلص 
منه إال عن طريق الكلى، فإن المريض بحاجة إلى وظائف كلى 
اإلصــرار  الــدواء..أمــا  هــذا  مع  للتعامل  فقط،  الدنيا  الحدود  في 
على االعتقاد الخاطئ لوقف العاج بهذا الدواء، يعني حرمان 

المريض من دواء أثبت أنه مهم وفعال.

الميتفورميـن .. والفـشل الكلوي

الطريقة املثلى لت�ناوله
    ودواء امليتفورم���ني ميك���ن اأن 
ي�شتخدم مبفرده، اأو م���ع اأدوية اأخرى 
ملعاجل���ة ال�شك���ري، كما ميك���ن تناوله 
على مع���دة فارغ���ة، اأو بع���د الطعام، 
والأف�شل تناوله بع���د الطعام،اإذا كان 
يت�شب���ب يف تهيج اأو ا�شطراب املعدة.. 
وبالن�شب���ة لالأقرا�س طويل���ة املفعول، 
فاإن���ه يجب بلعها كامل���ة، دون م�شغها 
اأو ك�شره���ا اأو �شحقها اأو طحنها..كما 

يجب مراعاة الأمور التالية:
 اأن يرتاف���ق مع تن���اول الدواء، 
اتباع نظام غذائي متكامل، م�شحوب��ًا 
بربنامج للتمرينات الريا�شية، وذلك 
وفق تو�شيات مقدم الرعاية ال�شحية.

 عند اإج���راء ت�شوي���ر بالأ�شعة 
ال�شيني���ة للمري����س، يج���ب اأن يتوقف 
عن تن���اول امليتفورمني، قبل الت�شوير 
بيوم���ني، لأن ه���ذه الأ�شع���ة تت�شبب يف 
انخفا����س موؤق���ت يف وظيف���ة الكل���ى، 
وتن���اول امليتفورم���ني يف ه���ذه احلالة 
غ���ري  وتاأث���ريات  م�شاعف���ات  ي�شب���ب 

حممودة.

ل�شب���ب  املري����س  تاأخ���ر  اإذا   
م���ا عن تن���اول اجلرع���ة يف موعدها، 
فعلي���ه اأخذه���ا باأ�شرع وق���ت ممكن، 
فاإن ح���ان وقت اجلرع���ة التالية، فال 
يج���وز تن���اول اجلرع���ة املن�شي���ة، بل 
تتبع اجلدول املنتظ���م املعتاد، ويجب 
ا�شتعم���ال جرع���ات مزدوجة،  جتنب 
اأو جرع���ات زائ���دة، ول يج���وز تغي���ري 
اجلرع���ة، اأو التوق���ف ع���ن ا�شتعم���ال 
مق���ّدم  ا�شت�ش���ارة  بع���د  اإل  ال���دواء، 

الرعاية ال�شحية.
واعي�����ًا  املري����س  يك���ون  اأن   
ومراقب�����ًا ملدى تقّدم حالته ال�شحية، 
فاإذا �شك يف اأنه تعاطى جرعة زائدة، 
يج���ب علي���ه الت�ش���ال ف���وًرا مبرك���ز 
معاجل���ة ال�شم���وم القري���ب من���ه، اأو 
بالطبيب املتابع حلالته، ل�شرعة اتخاذ 
ال���الزم.. وك���ذا يج���ب علي���ه متابعة 
ومراقب���ة وزن���ه كل اأ�شب���وع، وت�شجيل 
نق�س الوزن، لإحاطة الطبيب املعالج 
به، كما يجب علي���ه عمل فح�س على 
العينني مرة كل عام على الأقل، وكذا 
فح�س الدم )وظائف الكلى والكبد(، 

ب�ش���كل دوري، وحتت اإ�ش���راف مقّدم 
الرعاية ال�شحية.

اأعرا�ض جانبية
 وكغريه م���ن الأدوي���ة والعقاقري 
الطبية، فاإن دواء امليتفورمني، ل يخلو 
من اإح���داث اأعرا�س جانبية، تتفاوت 
حدتها م���ن حالة مر�شية اإلى اأخرى، 
م���ع الإ�شارة اإلى اأن كث���ريًا منها نادر 
احلدوث..وعل���ى املري����س الت�ش���ال 
بطبيبه املعالج، لأخذ الن�شيحة، اإذا 

ظهرت الأعرا�س التالية:
 ت�شنج يف الع�شالت.  �� غازات 
ب�ش���كل مف���رط.  ����� طف���ح جل���دي.   �� 

ال�شعور ب�شيق يف التنف�س. 
اأعرا����س  ظه���ور  �ش���داع.   
الأنفلون���زا. لأعرا����س  م�شابه���ة 

ق�شعريرة اأو رع�شة.
 ق���يء وغثي���ان.   �� اإ�شه���ال.  �� 
اأو  ت���وّرم يف الوج���ه،  اأمل يف املع���دة. 

ال�شفتني، اأو احللق.
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عوامل تؤثر في دقة اختبار 
مستوى »سكر الدم«

تعت���رب الأجه���زة املنزلية لقيا�س 
ن�شب���ة ال�شك���ر يف الدم مبثاب���ة نظام 
 اآمن لختبار من�شوب ال�شكر يف الدم.

وُيعد ه���ذا الختب���ار اختب���ارًا كميًا، 
ويعن���ي اأن���ك �ش���وف تع���رف مق���دار 
 اجللوك���وز يف عينة دم���ك فى احلال.

ويجب اإجراء ه���ذا الختبار بانتظام 
اإذا كن���ت م�شاب���ًا مبر����س ال�شكري 
وحتت���اج اإل���ى مراقبة دم���ك ومعرفة 
ن�شب���ة ال�شك���ر في���ه. وميكن���ك اأن���ت 
م���ن  النتائ���ج  ا�شتخ���دام  وطبيب���ك 
اأجل حتدي���د التعدي���الت اليومية يف 
الع���الج ومعرف���ة م���ا اإذا كان لدي���ك 
ارتف���اع اأو انخفا����س ف���ى م�شتوي���ات 
نظام���ك  تغي���ري  وكيفي���ة  ال�شك���ر، 
الريا�شي���ة  ومترينات���ك  الغذائ���ي 
 للتحك���م يف م�شتويات ال�شكر عندك. 
واأظهر اختبار التحكم يف امل�شاعفات 
الأولي���ة ملر�شى ال�شكر ع���ام 1993م 
ال�شك���ر   ف���ى  التحك���م  م�شت���وى  اأن 
با�شتخ���دام اأجهزة القيا����س املنزلية 

اأدى اإلى تقليل م�شاعفات املر�س.
ويج���ب عل���ى امل�شاب���ني مبر�س 
ال�شك���ري اتب���اع تو�شي���ات الطبي���ب 
املعال���ج حول عدد امل���رات التى يجب 
اختب���ار ن�شب���ة ال�شكر يف ال���دم. فقد 
يحت���اج البع�س اإلى اإج���راء الختبار 
عدة مرات كل يوم لتحديد التعديالت 

يف النظام الغذائي اأو العالج.
ما الذي يجب اأن تكون

 عليه م�صتويات اجللوكوز؟ 
وفق���ًا جلمعية مر�ش���ى ال�شكري 
ال�شك���ر  ف���اإن م�شتوي���ات  الأمريكي���ة 
امل�شاب���ني  غ���ري  للبالغ���ني  ال���دم  يف 
بالب���ول ال�شك���ري ه���ي اأق���ل من 100 

ملغ���م / دي�شيل���رت قب���ل الأكل اأي يف 
حال���ة ال�شيام، واأقل م���ن 140 ملغم 
/ دي�شيل���رت بع���د �شاعتني م���ن تناول 

الطعام.
ويج���ب عل���ى مر�ش���ى ال�شك���ري 
ا�شت�ش���ارة الطبيب اأو مق���دم الرعاية 
ل�شب���ط  اأه���داف  لو�ش���ع  ال�شحي���ة 
ال�شك���ر يف ال���دم. كما يج���ب التعامل 
م���ع انخفا����س اأو ارتف���اع ال�شك���ر يف 
ال���دم على النح���و املو�شى به من قبل 

مقدمي الرعاية ال�شحية.
ما مدى دقة هذا الختبار؟

دق���ة ه���ذا الختبار يعتم���د على 
عوام���ل كث���رية منها، ج���ودة قيا�شك 
وج���ودة �شرائ���ط الختب���ار. وهن���اك 
عوامل كث���رية توؤثر يف دق���ة الختبار 
ال���دم،  ال�شك���ر يف  املن���زيل مل�شت���وى 
فعلى �شبيل املثال يجب غ�شل وجتفف 
اليدين قبل الختب���ار واتباع تعليمات 
يج���ب  بدق���ه كم���ا  القيا����س  اإج���راء 
معرف���ة ع���دد ك���رات ال���دم احلمراء 
ف���ى دمك وما اإذا م���ا كنت تعاين من 
جف���اف �شدي���د اأو فق���ر دم »اأنيميا«، 
ورمب���ا تكون نتائج اختباراتك يف هذه 
احلال���ة اأقل دق���ة. لذلك ف���اإن مقدم 
اخلدمة ال�شحية ي�شتطيع اأن يخربك 
هل عدد ك���رات الدم احلمراء اأقل اأو 
اأعلى، وي�شتطيع اأن يناق�س معك كيف 

�شتوؤثر على اختبار ن�شبة ال�شكر.
وق���د تتداخ���ل بع�س امل���واد مثل 
فيتام���ني C، والتايلين���ول، وحم����س 
اليوري���ك، م���ع اختب���ار قيا����س ن�شبة 
ال�شكر يف ال���دم. لذلك يجب التحقق 
م���ن التعليم���ات اخلا�ش���ة بقيا�ش���ك 
و�شرائط الختب���ار ملعرفة املواد التي 

قد توؤثر على دقة الختبار.
كذل���ك فاإن ارتف���اع اأو انخفا�س 
درجة احل���رارة والرطوب���ة ميكن اأن 
ي�شب���ب اآثارًا ل ميك���ن التنبوؤ بها على 

نتائج الختبار.
ويج���ب حف���ظ �شرائ���ح الختبار 
وفق���ًا  ووفق���ًا  مغلق���ة  ق���ارورة  يف 
امل�شنع���ة. ال�شرك���ة   لتعليم���ات 
كيف ميكنك اأن اإجراء هذا الختبار؟

وقب���ل اختب���ار ن�شب���ة ال�شكر يف 
ال���دم، يجب ق���راءة وفه���م اإر�شادات 
وعموم���ا  ب���ك.  اخلا�ش���ة  القيا����س 
اإ�شبع���ك  بوخ���ز  �شتق���وم   اأن���ت 
للح�ش���ول عل���ى قط���رة دم. ث���م �شع 
الختب���ار«. »�شري���ط  عل���ى   ال���دم 
وهن���اك اأن���واع خمتلف���ة م���ن اأجهزة 
قيا����س م�شتوي���ات ال�شك���ر يف ال���دم 
متاح���ة لل�ش���راء وه���ي تختل���ف فيما 

بينها من حيث:
 الدقة. 

ل���كل  املطلوب���ة  ال���دم  كمي���ة   
اختبار.

 �شهولة ل�شتخدام.
با�شتخ���دام  املرتب���ط  الأمل   

املنتج.
 �شرعة الختبار.

 احلجم الكلي.
 الق���درة عل���ى تخزي���ن نتائ���ج 

الختبار يف الذاكرة.
 احتمال التدخل.

 الق���درة على نقل البيانات اإلى 
جهاز كمبيوتر.

 تكلفة القيا�س.
الختب���ار  �شرائ���ط  تكلف���ة   

امل�شتخدمة.

 تو�شية الطبيب.
 الدع���م الفن���ي املقدم من قبل 

ال�شركة امل�شنعة.
 مي���زات خا�ش���ة مث���ل توقي���ت 
�شا�ش���ة  تلقائ���ي، م�شح���ح اخلط���اأ، 

عر�س كبرية. 
 التعليمات اأو النتائج الناطقة. 
وهناك ثالث طرق للتاأكد من اأن 

اجلهاز يعمل ب�شكل �شحيح:
ا�صتخدام حملول التحكم:

يف بع����س الأحي���ان ق���د حت�شل 
على نتائ���ج غري عادية، ل���ذا ميكنك 
اختبار قطرة من حملول التحكم مثل 
اختب���ار قط���رة من دم���ك. ويجب اأن 
تتطابق النتيجة التى �شتح�شل عليها 

مع النتيجة املكتوبة على املحلول.
ا�صتخدام الفحو�ض 

اللكرتونية:
 عن���د اكت�ش���اف م�شكل���ة اأثن���اء 
ت�شغيل جهاز القيا����س �شوف يعطيك 
اإ�ش���ارة رمز »خطاأ«. لذا يجب البحث 
يف دليل جه���از القيا����س ملعرفة ماذا 
تعن���ي رموز اخلطاأ وكيفية عالج هذه 
امل�شكلة. واإذا كنت غري متاأكد ان كان 
اجله���از يعمل ب�ش���كل �شحيح، ات�شل 
بالرق���م املج���اين على دلي���ل القيا�س 
مبق���دم  ات�ش���ل  اأو  ب���ك،  اخلا����س 

الرعاية ال�شحية اخلا�شة بك.
قارن القيا�ض اخلا�ض بك مع 
اختبارات م�صتوى ال�صكر يف 

الدم التي اأجريت يف املخترب:
 خذ قيا�شك مع���ك اإلى موعدك 
القادم م���ع مقدم الرعاي���ة ال�شحية 
اخلا�س ب���ك، واطلب من���ه م�شاهدة 
طريق���ة اختب���ارك للتاأك���د م���ن اأنك 
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ت�شتخ���دم جه���از القيا����س ب�ش���كل �شحي���ح. 
واطلب من مقدم الرعاية ال�شحية اخلا�س 
ب���ك اأن يجري ل���ك اختبار ال���دم عن طريق 
املخت���رب. واإذا كانت النتائ���ج التي �شتح�شل 
عليه���ا ع���ن قيا�س م�شت���وى ال�شك���ر يف الدم 
تتطاب���ق مع  نتائج املعمل  فاإن جهاز القيا�س 
اخلا�س بك يعمل ب�شكل جيد واأنت ت�شتخدم 

اأ�شلوبًا جيدًا.
هل ميكنك اختبار ال�صكر يف الدم من 

مواقع اأخرى من اأ�صابعك؟
ل���ك  اأجه���زة القيا����س ت�شم���ح   بع����س 
باختب���ار الدم من مواقع اأخرى من الإ�شبع، 
وكمث���ال لبع����س ه���ذه املواقع البديل���ة لأخذ 
العين���ات راح���ة ي���دك، وال���ذراع، وال�شاعد 
والفخ���ذ، اأو بط���ن ال�ش���اق. واختي���ار املوقع 
البدي���ل لأخ���ذ عينة الدم ل ينبغ���ي اأن يكون 
يف الأوقات التي تتغ���ري فيها ن�شبة اجللوكوز 
يف ال���دم ب�شرع���ة، لأن هذه املواق���ع البديلة 

�شتعطي نتائج غري دقيقة يف تلك الأوقات. 
ا�شـــتخدام دم الإ�شـــبع  ويجـــب عليـــك 

فقط لإجراء الختبار يف احلالت الآتية:
 اإذا كنت اأخذت الأن�شولني للتو.

 اإذا كن���ت تعتق���د اأن ن�شب���ة ال�شكر يف 
الدم منخف�شة.

 اإذا مل تكن على بينة من الأعرا�س. 
 اإذا كانت النتائج ل تتفق مع ما ت�شعر 

به.
 اإذا كنت تناولت الطعام للتو.

 اإذا كنت مار�شت الريا�شة للتو.
 اإذا كنت مري�شًا. 

 اإذا كنت واقعًا حتت �شغوط.
 اأي�شًا، ل يجب ا�شتخدام النتائج اأبدًا 
يف حال���ة اأخذ عينة الدم م���ن املوقع البديل،  

يف ح�شاب جرعات الأن�شولني.
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قبل اأكرث من ع�شر �شنوات وبالتحديد يف ال�شابع من ال�شهر املحرم لعام 1424ه� �شدر قرار 
جمل�س الوزراء املوقر بتاأ�شي�س »الهيئة العامة للغذاء والدواء«، ما �شّكل نقلة نوعية يف مفهوم 

الرقابة ال�شاملة على اأهم ما يتعامل معه الإن�شان وهما: الغذاء والدواء.
احلكومية  اجلهات  بني  املتفرقة  امل�شوؤوليات  �شتات  لتجمع  ج��اءت  اخلطوة  هذه  بالطبع 
الب�شرية كانت يف  الأدوية  اأن  تت�شور  اأن  اليدين، فلك  اأ�شابع  يتجاوز عددها  والتي  املختلفة، 
ال�شابق من م�شوؤولية وزارة ال�شحة، بينما الأدوية البيطرية من م�شوؤولية وزارة الزراعة! اأما 
اأكرث، فامل�شوؤوليات متناثرة، بع�شها لدى وزارة التجارة، وبع�شها  الغذاء فكان متفرقًا ب�شكل 
الآخر لدى الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة، ناهيك عن وزارة ال�شوؤون البلدية 

والقروية.
قد يت�شاءل البع�س عن الذي جمع الغذاء والدواء يف هيئة رقابية واحدة؟ رغم �شخامة 
امل�شوؤولية وت�شعبها؛ واجلواب هو اأن هاتني ال�شلعتني قد تكونان اأهم ما يحتاجه الإن�شان، ومن 
النافع اأن جتتمع يف هيئة واحدة، حيث ترتاكم اخلربات وتتوحد الإج��راءات، كما هو احلال 
يف الدول املتقدمة، مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، التي تاأ�ش�شت عام 1906م ثم تطورت 

ب�شكل تدريجي حتى اأ�شحت اإحدى اأهم الهيئات الرقابية على الغذاء والدواء يف العامل.
بيد اأن الهيئة العامة للغذاء والدواء تفّوقت على نظرياتها من الهيئات الرقابية الدولية، 
ذلك اأن هيكلها الإداري مرتبط مبا�شرة بنائب رئي�س جمل�س الوزراء، وي�شم جمل�س اإدارتها 
اإحدى  تتبع  تزال  ل  كثرية  رقابية  هيئات  على عك�س  العالقة،  ذوي  ال��وزراء  من  كبريًا  ع��ددًا 

الوزارات اخلدمية، ما يحد من ا�شتقاللية القرار و�شرعته.
وخالل ال�شنوات املا�شية ثبت اأن تنظيم الهيئة ل�شوقي الغذاء والدواء اأ�شهم يف رفع م�شتوى 
اجلودة، ومنع دخول اأو تداول منتجات �شارة اأو م�شكوك يف اأمرها، والأهم من ذلك هو اإطالق 
جمموعة متنوعة من الأنظمة اللكرتونية املتقدمة، القادرة على ت�شجيل وف�شح وتتبع املنتجات 
الغذاء  �شل�شلة  تكتمل  حتى  اأخ��رى،  مهام  نقل  يف  الهيئة  ت�شتمر  اأن  املتوقع  ومن  �شهولة،  بكل 

والدواء باململكة.
نعلم اأن الطريق �شاقة والدرب طويلة، ولكن الهيئة وكوادرها من ال�شباب ال�شعودي املوؤهل 
العامل،  رائدة على م�شتوى  رقابية  لتكون هيئة  الإقليمي،  تتجاوز حميطها  اأن  م�شممون على 

وهي النتيجة التي بداأت مالحمها تظهر وهلل احلمد.

»غذاء ودواء«

معًا..
ما الفائدة؟
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نصائح لحفظ ا�غذية
وتنظيمها داخل الثالجة بطريقة سليمة

تكتيك الثالجة

لحوم

درجة برودة الفريزر
18- مئوية

زبادي - زبدة - أجبان

المتبقي من الطعام
 المطبوخ

حليب وبيض - لحوم نيئة

فواكه
عصائر

كاتشب
خردل 

 مايونيز

صلصات 
وتوابل

خضار 

بــــاب الثالجة هــــو الجزء ا�قل بــــرودة من 
التــــي  المنتجــــات  فيــــه  وتخــــزن  الثالجــــة 
تحتــــوي على مــــواد حفظ كالكاتشــــب 

والمايونيز والعصائر.

والحليــــب  البيــــض  تخزيــــن  يفضــــل 
واللحــــوم النيئة في القســــم الســــفلي 
مــــن الثالجــــة لحفظهــــا في درجــــة برودة 

عالية.

تحفظ منتجــــات ا�لبان واللحــــوم النيئة 
فــــي عبواتهــــا ا�صليــــة بشــــكل محكم 

لتبقيها طازجة.

الفواكــــه والخضــــروات تخزن فــــي ا�دراج 
لحفظها في درجة رطوبة مناسبة.

تــــرك فراغات بين المــــواد الغذائية داخل 
الهــــواء  توزيــــع  علــــى  يســــاعد  الثالجــــة 
بشكل متســــاٍو وتبريد ا�غذية بالشكل 

ا�مثل.




