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لقاء22
مع انتش��ار ڤيروس انفلونزا اخلنازير، كيف 
ميكن للش��خص العادي أن يحمى نفسه وعائلته 

من خطر اإلصابة بالعدوى؟ 
يجب إتب���اع التعليمات الت���ي أوصت بها 
منظمات الصحة العاملي���ة مثل احلرص على 
غسل اليدين باملاء والصابون والتخلص من 
املناديل بعد اس���تعمالها مباشرة واستخدام 
مناديل ورقية عند الس���عال أو العطس، وإذا 

ظهرت أعراض اإلنفلونزا على املصاب عليه أال 
يغادر املنزل إلى العمل أو املدرسة أو أي أماكن 
مزدحمة، واحلفاظ على مسافة ال تقل عن متر 
عند التعامل مع اآلخرين، مع عدم ملس العينني 
أو الفم أو األنف دون غس���ل اليدين، والبعد 
عن العناق أو التقبيل أو املصافحة عند حتية 
اآلخرين ويجب املسارعة بزيارة الطبيب في 

أسرع وقت.

AH1N1 ڤيروس

أكدت أن 85% من أسبابها نتيجة لجفاف الفم أثناء النوم

حنان عبد المعبود

انقضى شهر رمضان  وانتهى معه الصوم 
وهو أحلد أركان االسلالم املفروضة على 
االنسان املسلم، وعلى الرغم من معاناة 
الصائم من الشعور باجلوع والعطش، اال 
أنه يستفيد الكثير من اجلوانب العالجية 
جلسمه كما تؤكد د.سلعاد املستكاوي 
أن الكثير من األطباء يسلتخدمونه لعالج 
العديد من األملراض، ألنله يعتبر مبثابة 
الصيانة السلنوية ألجهزة اجلسم بجانب 
إعطاء اجلسم إجازة ونقاهة مكافأة له على 

عمله املتواصل طوال العام.
وذكرت د. املستكاوي أن الصداع من 
العوارض التي قد تواكب الصوم، اال أنه قد 
يكون ناجتا عن مرض نفسلي، والذي يعد 
الصوم أحد السلبل العالجية له، والكثير 
من التفاصيل التي ساقتها لقراء »األنباء« في 

هذا اللقاء:

هناك معان��اة لدى البعض بس��بب تغير 
رائحة الف��م في كثير م��ن األوقات وخاصة 
أثناء الصيام، فما األسباب التي تؤدي لذلك؟ 

وهل هناك طريقة للتخلص منها؟
يعتبر وجود رائحة غير مستحبة من 
الفم من املشكالت الصحية التي تؤثر على 
الشخص واحمليطني به، كما أنها ميكن أن 
تكون سببا في توتر العالقة بني الزوجني، 
ويزيد من صعوبة األمر ابتعاد الكثيرين 
عنه، مما يجعلها مؤثرة بشكل كبير على 
احلالة النفس���ية واالجتماعية للمريض. 
وتعود األسباب الى الفم واالسنان بنسبة 
85% من احل���االت وغالبا ما تكون نتيجة 
جفاف الفم أثناء النوم كما أن هناك العديد 
من األسباب ومنها تناول بعض األطعمة 
املعروف���ة برائحتها النف���اذة مثل البصل 
والثوم وغيرها، أو تناول اللحوم والدسم 
الرتفاع نسبة البروتني بها والتي تزيد من 

جراثيم الفم.
كما أن تس���وس األس���نان واخلراريج 
وتقيحات اللثة تسبب تخمر فضالت الطعام 
بني األسنان، وفي حفر األسنان املسوسة 
بفعل اجلراثيم مع إهمال تنظيف الفم، وأيضا 
لوجود تركيبات أسنان صناعية أو جسور 
للتقومي وترسبات حول االسنان، ووجود 
التهابات مزمنة باللوزتني، وجتاويف تعلق 
بها بقايا الطعام وتتحلل وتس���بب تكرر 
التهابها، وهنا يالحظ املريض خروج مادة 
لونها مييل إل���ى األبيض الداكن من فترة 
إلى أخرى كريهة الرائح���ة نتيجة تراكم 
بقايا األكل، أو وجود قرح والتهابات باللثة 
واللس���ان مع تكون غش���اء ابيض يغطي 
س���طحها. كما أن وجود التهابات باألنف 
واجليوب األنفية أو وجود حلميات يجبر 

املريض على التنفس عن طريق الفم.
كذلك من أسباب الرائحة الكريهة بالفم 
التدخني أو املشروبات الكحولية ملا تسببه 
من جفاف األغشية املخاطية، كما يعد نقص 
اللعاب والتهابات املعدة الضموري  إفراز 
مسببا لوجود الرائحة الكريهة من املعدة. 
أم���راض والتهابات املريء  وهناك بعض 
النوم.  أثناء  واملعدة وارجتاع احلام���ض 
ومن النادر وجود التهابات مزمنة باجلهاز 

التنفسي مثل خراج الرئة والقصبة الهوائية 
اال ان وجودهما قد يتس���بب في الرائحة 
الكريه���ة وأيضا بع���ض األمراض جتعل 
للمصاب رائحة مميزة مثل داء الس���كري 
)رائحة الكحول( والفشل الكلوي )رائحة 

السمك( أو الكبد )رائحة البيض(.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

وميك��ن التخلص من رائح��ة الفم باتباع 
بعض النصائح وأهمها:

تنظيف األس���نان بالفرشاة واملعجون 
يوميا مرتني على األقل وتنظيف س���طح 
اللسان بفرشاة خاصة واإلكثار من تناول 
الفاكهة واخلضراوات التي حتتوي على الياف 
وتناول كمية مناس���بة من املاء والسوائل 
واستخدام علك خالي من السكر لتنشيط 
الغدد اللعابي���ة وتنظيف الفم بعد تناول 
الوجب��ات خاص������ة منتج���ات األلب���ان 
واستعمال مواد مطهرة للفم كالغرغرة بطعم 
النعن��اع وغيرها ومض��غ بع��ض النباتات 
التي تس���اع���د على التخل��ص من روائح 

الفم مثل أوراق البقدونس واخلس.
وهناك مواد أخرى 
تس���اعد على التخلص 
من الروائ���ح لها تأثير 
كيميائي أو ميكانيكي 
التفاعالت  في تعدي���ل 
الكيميائية الناجتة عن 
تخمر املواد بني االسنان 
ومناطق التهابات اللثة 
مثل املواد املاصة كالفحم 
والكلوروفيل الذي يوجد 
النباتات اخلضراء  في 
مثل اخلس والسبانخ 
وبعض املواد املؤكسدة 
مثل ماء االكسجني الذي 
يؤث���ر عل���ى اجلراثيم 
األكس���جني  ويح���رر 
ويعمل على تفتيح لون 

االسنان.
كما يج���ب تنظيف 
أطقم االسنان الصناعية 
واجلسور مبحلول مطهر 

وجتنب األطعمة التي تسبب تغير رائحة الفم 
واحلد من تناول كميات من اللحوم لإلقالل 
من نس���بة البروتني التي تسبب تنشيط 

اجلراثيم في الفم وجتنب التدخني. 
كذلك عالج أي التهابات بالفم واالسنان 
واملتابعة الدورية عند طبيب االسنان وعالج 
التهاب���ات اللوزتني واجليوب األنفية وأي 
أمراض باجلهاز الهضمي أو التنفسي، أما 
بالنسبة ملريض السكري فيجب االهتمام 
باحملافظ���ة على نس���بة الس���كر في الدم 
واس���تخدام العالج املناسب واملتابعة مع 
الطبيب املعالج للحالة. وبصفة عامة يجب 
احلرص على الصحة العامة للجسم وعدم 

إهمال أي شكوى ولو بسيطة.

 آالم الرأس وعالجها بالصوم

الصداع مش��كلة يعاني منه��ا الكثيرون، 
وقد تتفاقم مع الصوم، فما هي األسباب التي 

تؤدي للصداع خاصة املصاحب للصوم؟
البد أن نعرف أن كلمة صيام تدل على 
الشيء املتماسك ولذلك يكون الصيام مبعنى 
اإلمساك الذاتي عن تناول أي شيء سواء 

كان الطعام أو ش���يء آخر يخالف ما أمر 
به اهلل س���بحانه وتعال���ى ويكون صيام 
اجلسم باإلمساك عن الطعام والشراب ومنع 
الرفث مع النس���اء، وصيام النفس يكون 
بالكف عن األذى والشر والسوء وإخضاع 
النفس جلرعة مكثفة للحصول على الطهارة 
والتزكية النفسية وتخفيف صفة األنانية 
وحب الذات عند اإلنسان، وصيام اجلسم ما 
هو إال وسيلة إلطالة عمر اإلنسان النفسي 
واستمرار فاعليته في الواقع ألن النفس ال 
ميكن أن تتواصل مع احلياة الفاعلة دون 
جسم سليم ومعافى، ومن هذا املعنى ارتبط 
الصيام باجلسم صيانة ورعاية وحتديثا له 

لتستخدمه النفس على أكمل وجه.
كما أن الصيام ليس أمرا خاصا بأمة أو 
ديانة دون أخرى وه���و يعرف منذ القدم 
ومتارسه املجتمعات اإلنسانية كل حسب 
ثقافتهم بل أن الصيام ميارس���ه أنواع من 
احليوانات واحلشرات وتسمى بفترة البيات، 
والصيام يس���تخدمه األطباء لعالج كثير 
من األمراض، فهو يعتبر مبنزلة الصيانة 
السنوية ألجهزة اجلسم بجانب إعطاء اجلسم 
إجازة ونقاهة مكافأة له 
لعمله املتواصل طوال 
العام. لذلك كان الصيام 

ضرورة صحية.
وللص���وم العدي���د 
م���ن اآلث���ار اإليجابية 
التي  في تقوية اإلرادة 
تعتب���ر نقط���ة ضعف 
النفس،  في كل مرضى 
فالصوم هو تقرب الى 
اهلل مينح أمال في الثواب 
ويساعد على التخلص 
من املش���اعر السلبية 
املصاحب���ة للم���رض 
النفسي، كما أن الصبر 
الذي يتطلبه االمتناع عن 
تناول الطعام والشراب 
األخرى  واملمارس���ات 
النهار يسهم في  خالل 
مضاعفة قدرة املريض 
على االحتمال مما يقوي 

مواجهته ومقاومته لألعراض املرضية ولهذه 
األسباب جند أطباء الطب النفسي ينصحون 
مرضاهم بالصيام في رمضان ألن ذلك يؤدي 

الى حتسن حالتهم النفسية.
وجند حاالت من االكتئاب النفسي الذي 
هو مرض العصر احلالي، حيث تبلغ نسبة 
اإلصابة به 7% من س���كان العالم حس���ب 
إحصائيات منظمة الصحة العاملية، وأهم 
أعراضه الشعور باليأس والعزلة وتراجع 
اإلرادة والش���عور بالذن���ب والتفكير في 
االنتحار، والصوم مبا مينحه للصائم من امل 
في ثواب اهلل يجدد الرجاء لديه في اخلروج 
من دائرة اليأس، كما ان املشاركة مع اآلخرين 
في الصيام والعبادات واألعمال الصاحلة 
خالل رمضان يتضمن نهاية العزلة التي 
يفرضها االكتئاب على املريض، وممارسة 
العبادات مثل االنتظام في ذكر اهلل وانتظار 
الصالة بعد الصالة في هذا الشهر تتضمن 
التوبة وتقاوم مشاعر اإلثم وتبعد األذهان 
عن التفكير في إيذاء النفس بعد أن يشعر 
الش���خص بقبول النفس والتفاؤل واألمل 

في مواجهة أعراض االكتئاب.
كما يعد القلق سمة من سمات عصرنا 
احلالي، وينشأ من االنشغال بهموم احلياة 
وتوقع األسوأ واخلوف على املال واألبناء 
والصحة، وش���عور االطمئنان املصاحب 
لصيام رمضان، وذكر اهلل بصورة متزايدة 
خالل رمض���ان فيه أيضا راحة نفس���ية 
وطمأنينة تسهم في التخلص من مشاعر 

القلق والتوتر.
فنج���د أن الصيام وذك���ر اهلل في نهار 
رمضان والتقرب إلى اهلل بالعبادات في هذا 
الشهر من األمور اإليجابية التي تنعكس 
على الصحة النفسية للجميع، ومن األمور 
املفيدة أن األش���خاص الذين يعانون من 
االضطرابات النفسية لديهم الوقت املناسب 
لتتحسن حالتهم كما يساعدهم في اخلروج 
من املعاناة النفسية والصيام يعتبر فرصة 
كبيرة للمدخنني الذين يهدد التدخني صحتهم، 
وللذين يعانون من اإلدمان على املواد املخدرة 
حيث يعتبر الصيام فرصة للتخلص من 
العادات الس���يئة والبعد عما يهلك اجلسد 

واللجوء والتمسك بتقوى اهلل.

الصيلام اليخلص أمللة 
أو ديانة بل هو وسليلة إلطاللة 
عمللر اإلنسان واستمرار فاعليته

اتباع التعليمات بغسل 
مناديل  واسلتخدام  اليدين 
ورقية عند السعال أو العطس 
يحد ملن انتشلار الڤيروس

ملللرض  االكتئلاب 
به  اإلصابلة  ونسلبة  العصلر 
تبللغ 7% من سلكان العالم 
اإلحصائيللات حسلللب 

د.المستكاوي: مضغ بعض أوراق البقدونس والخس 
يساعد على التخلص من روائح الفم الكريهة

للصوم كثيلر من اآلثار 
اإلرادة  تقويلة  في  اإليجابية 
ضعف  نقطلة  تعتبلر  التلي 
النفسليين المرضى  كل  في 

)فريال حماد(د. املستكاوي تتحدث للزميلة حنان عبداملعبود

د.سعاد يحيى املستكاوي


