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وتصرفاته اليومية، وهي تؤثر بشكل كبير على 
صحت���ه وتقربه أو تبعده عن خطورة اإلصابة 
باألمراض املختلفة. ولعل أهم املكونات لألن�������ماط 
احلياتية هي طبيعة الغذاء ومقدار الن��������شاط 
البدني واألساليب االنفعالية والنفسية التي تعود 
اإلنسان أن يطبقها في حياته، وأمناط احلياة قد 
تتغير بتغير املكان الذي يعيش فيه اإلنس���ان، 
وذلك تبعا للظروف املتبعة في املجت�������مع الذي 
يحيا فيه اإلنسان. فالتدخني والكح�������وليات 
مثال من أهم الس���لوكيات التي تؤثر سلبا على 
الص�����حة، بينما متثل املجتمعات الريفية منطا 
للحياة البس���������يطة، وفي نفس الوقت بيئة 
إيجاب�����ية للص�����حة. والبد من اإلشارة إلى أن 
احلياة الرغي����دة في الك����ويت عودت الكثيرين 
على الكسل واست������هالك الكثير من األغذية عالية 
احملتوى من الده���ون والسعرات احلرارية التي 

أدت لزيادة معدالت األمراض.
الغذاء الصحي يصل الى كونه هاجسا بالنسبة 

للكثير من الناس، فما أهم مقوماته السليمة؟
العادات الغذائية تتكون منذ السنوات األولى 
في حياة اإلنسان، لذا فإن من األفضل أن يؤخر 
تقدمي السكريات لألط�����فال ملا بعد العام األول. 
كذلك يج�����ب أن يحتوي طعام اإلنس�����ان على 
مكونات والتي متثل املجموعات ال����ست في الهرم 
الغذائي، وأن يتناول اإلنسان في اليوم 3 وجبات 
أساس����ية و2 وجبة صغيرة، ويك�������ون مجموع 
الس���عرات احلرارية متوافقا واح���������تياجات 
العمرية )مرحلة  اإلنسان حس���������ب املرحلة 
املراهقة حتتاج لس�������عرات أكبر من البالغني( 
واالحتياجات الفس���يولوجية )احلمل والوالدة 
والنقاهة من امل���رض(. ول���ذا، فك�������لما كان 
الطعام منوعا ضمنا أن يحت������وي على جميع 
العناصر الغ������ذائية، ولكن ش���ريطة أال تزيد 
الس������عرات احلرارية على حاجة اإلنسان حتى 
ال يصاب بزي������ادة الوزن والس���منة، وأال تقل 

عن احتياجات����ه في����صاب بالنحافة.

األغذية المعلبة وموادها الحافظة

ما ال��ذي تنصحني ب��ه إزاء األطعم��ة املجمدة 
واملعلبة التقاء أضرارها واحلصول على خواصها 

الغذائية؟
الطعام الطازج أفضل من احملفوظ، واملثلج 
أفضل من املعلب، ألنه لم تضف له مواد حافظة 
ترفع محتواه من امللح والصوديوم. واخلضار 
الطازج يجب غس���له جيدا باملاء للتخلص من 
بقايا املبيدات احلش���رية. كذلك مراعاة الطبخ 
اجليد خصوصا مع عدم تعريض الطعام للحرارة 
العالية جدا لفترات طويلة، ألن ذلك يفقده الكثير 
من فائدته الغذائية. والبد من تعلم مهارة قراءة 
اللوحات التي تصف محتويات الطعام من العناصر 

الغذائية والسعرات احلرارية.

أيضا، فما هو دورها معهم، وما السبل الكفيلة مبنع 
مضاعفات األمراض عموما؟

يجب توعية املريض بطبيعة املرض وأعراضه 
املختلفة وكيفي���ة التعامل معها والعالج املتوافر 
ملرضه وكيفية تناوله وأهمي���ة االلتزام بالعالج 
للسيطرة على املرض ثم معرفة األمناط السلوكية 
الواجب االلتزام بها للح���د من مضاعفات املرض 
بهدف التعايش معه بصورة جتعل احلياة الطبيعية 

أمرا ممكنا.
فمريض السكري مثال يحتاج ألن يفهم الطبيعة 
املزمنة ملرض���ه وحاجته لتناول العالج دائما كما 
يج���ب أن يتعرف على أع���راض هبوط أو ارتفاع 
السكري في الدم وكيف يتصرف في كل هذه املواقف، 
ومتى يجب عليه التوجه للطبيب وكذلك االلتزام 
بالزيارات الدورية لطبيبه املعالج للمتابعة وتلقي 

العالج.

أنماط الحياة بين الصواب والخطأ

يعتبر الكثير من األطباء أن منط احلياة السيئ هو 
األرضية اخلصبة واملرتع املناسب لإلصابة باألمراض، 
فما هي أمناط احلياة؟ وكيف ميكن لإلنسان أن يغير 

النمط السيئ إلى النمط السليم؟ 
منط احلياة هو مجموعة السلوكيات احلياتية 
التي يتبناها اإلنسان منذ الصغر ويستمر عليها 
لسنوات طويلة من عمره، وأصبحت متثل عاداته 

احتياجات اجلسم من العناصر األساسية دون أن 
يؤدي لسوء التغذية النوعية والكمية. ومن أمثلة 
س���وء التغذية النوعية، أنيميا نقص احلديد ومن 
أمثلة سوء التغذية الكمية، النحافة أو زيادة الوزن 

والسمنة.
ما أهم اإلرش��ادات التي يجب أخذها في االعتبار 

إزاء االكتشاف املبكر لألمراض؟ 
الكشف املبكر عن األمراض يعني اتباع مجموعة 
من السلوكيات الصحية واإلقدام على عمل بعض 
الفحوصات بشكل دوري ومنتظم خالل فترات زمنية 
محددة تبعا لنوع املرض وعمر اإلنسان. وهذا يتم من 
خالل مهارات نتعلمها وفحوصات جنريها، فمن ذلك 
مثال: الفحص الذاتي للثدي، والذي يجب تطبيقه منذ 
عمر العشرين بصورة دورية كل شهر بعد الدورة 
الش���هرية وتستمر طول العمر. أما فحوصات الدم 
الدورية للكشف عن معدالت السكر والكوليسترول 
فيجب أن يعملها اإلنسان بعد عمر الثالثني بصورة 
س���نوية، ما لم ير طبيب الرعاية األولية غير ذلك. 
ونفس األمر بالنسبة لفحص ضغط الدم. ونخص 
النساء بضرورة عمل مسحة عنق الرحم بعد الزواج 
مبعدل 3 سنوات أما الرجال فينصح بعمل فحص 

البروستاتا سنويا من بعد سن اخلمسني.

منع المضاعفات بالتوعية

التوعي��ة الصحية أم��ر يجب اعتم��اده للمرضى 

يعتب��ر مفهوم التوعي��ة الصحية أم��را غائبا عن 
الكثيري��ن من الناس، فما ه��ي التوعية الصحية؟ وما 
هي مب��ررات وجود هذا اجلانب م��ن الطب؟ وما هي 

أهميته؟ وما هي أهم اخلدمات التي يقدمها؟
»التوعية الصحية« هو املصطلح األقل شمولية 
م���ن املصطلح األكثر صحة الي���وم وهو مصطلح 
»تعزيز الصحة« وهو مفهوم شامل للصحة يرمي 
لتمك���ني األفراد من زي���ادة قدرتهم في التحكم في 
الصحة واحملافظة عليها بالدعم البيئي واالجتماعي 
واالقتصادي نحو ترجمة املعرفة إلى سلوك صحي 
ايجابي لتنمية املجتمع. فهي تعنى بتوفير املعلومات 
الصحية لزيادة الوعي، ومن ثم إكس���اب املهارات 
التي تعني على اختيار السلوك الصحي وتطبيقه. 
واليوم تقوم السياس���ات الصحي���ة املتقدمة على 
إستراتيجيات متويل املجاالت التي تعزز الصحة، 
وذلك لتفادي الزيادة املضطردة في عبء األمراض 
خصوصا األمراض املزمنة غير املعدية مثل السكري 

والقلب والسرطان.
كما أنها تقدم اخلدمات التي تعنى بتعزيز الصحة 
على مستويات مختلفة مثل التطعيمات واحملافظة 
على وزن صحي واختيار السلوكيات التي ترتقي 
بوظائف اجلسم املختلفة وحتافظ عليها، مثل ممارسة 
الرياضة واالمتناع ع���ن التدخني وكذلك االهتمام 
بالفحص الدوري لالكتشاف املبكر لألمراض مثل 
فحص الدم السنوي ملستويات السكر والكوليسترول، 

وكذلك الفحص الذاتي للثدي بالنسبة للنساء.

عوامل تعزيز الصحة العامة

ما أهم اخلط��وط العامة الواج��ب اتباعها من أجل 
تعزيز الصحة العامة لإلنسان، واحملافظة على أعضاء 

داخلية سليمة؟
الصحة نعمة عظيمة من نعم اهلل على اإلنسان، 
والواجب عليه أن يتعلم احملافظة عليها منذ الصغر 
ألن بناء جسم صحي قادر على الصمود ومقاومة 
األمراض يبدأ حتى قبل مولد اإلنسان، وهو االهتمام 
بصحة األم احلامل وتغذيتها، وكذلك عند الوالدة 
وبعدها بالرضاعة الطبيعية وااللتزام بالتطعيمات، 
ثم التغذية الس���ليمة والبيئة الت���ي توفر الدفء 
العاطفي والنفسي، باإلضافة للحماية من املخاطر 
املهددة للصحة كدخان السجائر وامللوثات البيئية 

والعنف واإلهمال.
فتوفير بيئة آمنة داعمة لنمو وتطور األطفال 
أس���اس لتنمية صحة األطفال، ومثل هذه البيئة 
تصب���ح مهمة في مرحلة املراهق���ة خصوصا أنها 
مرحلة حتديد االختيارات السلوكية التي قد تظل 
مع اإلنس���ان طول عمره، لذا فإن من املهم املداومة 
على مزاولة نشاط بدني فعال حتى تصبح الرياضة 
عادة منذ الصغر، كما أن اعتياد تناول غذاء متوازن 
متنوع يحتوي على الكثير من اخلضار والفواكه 
ومصادر متنوعة من منتجات األلبان وشرب كميات 
كافية من املاء والتقليل من الس���كريات البسيطة 
والدهون املشبعة يعتبر أساسا لغذاء صحي يوفر 

التغذية السليمة
حصن آمن لألبناء

كيف تستطيع األم إقناع أوالدها بالغذاء السليم، 
وجتن��ب املأكوالت الض��ارة بالصح��ة كالوجبات 

السريعة؟
كلما ع���ودت األم أوالدها على تناول الطعام 
الصحي منذ الصغر أحب أوالدها هذا الطعام أكثر، 
كذلك يجب أن يتوافر في املنزل، الطعام الصحي 
بش���كل جذاب لألطفال، وعليها أن متنع وجود 
األكل غير الصحي، فعلى سبيل املثال، يفضل أال 
نشتري املشروبات الغازية ومنأل الثالجة بها، 
حتى ال نشتكي من إقبال األوالد على شربها. كما 
يجب أن نتعلم مهارات تناول الوجبات السريعة 
بحيث تكون صحية بنفس الوقت، كاس���تبدال 
املش���روب الغازي بالعصير، واستخدام اخلبز 
األس���مر وعدم إضافة الصلصات، وعدم تناول 

األحجام الكبيرة من الوجبات.

حنان  عبدالمعبود

»السكري« من األمراض التي تثقل الكاهل، ملا يشعر به املرء حينما يعلم بإصابته أو إصابة فرد من األسرة وبالتالي تبدأ األسرة بكاملها في محاولة مسايرة الوضع، فهل 
تعلمون أن هناك إمكانية لتالفي هذا املرض، أو تأخير أعراضه لفترة من الزمن قد تكون طويلة؟ نعم ميكنكم ذلك.

واألمر قد يكمن في تصحيح مسار احلياة ومنط املعيشة، كما أكدت مراقبة التوعية الصحية في وزارة الصحة د.آمال حسني اليحيى، أن توازن النظام الغذائي واحملافظة 
على وزن صحي وممارسة اللياقة البدنية، من شأنه أن مينع حدوث مرض السكري، أو يؤخره إذا ما توفر عامل الوراثة.

وفي لقائها مع »األنباء«، أوضحت د.اليحيى أهمية الرياضة في خفض نسبة الوفيات الناجتة عن أمراض مثل السرطان والسكري والكوليسترول وهشاشة العظام، فضال 
عن تقويتها لإلرادة وتوليدها للسعادة وزيادة كفاءة اجلهاز التنفسي والقلب.

كما لفتت إلى أهمية تناول األبناء لألغذية الصحية، واحلد من مظاهر التغذية السيئة كتناول الوجبات السريعة.
وإيجابية الكش�ف املبكر عن األمراض، والتوعية اخلاصة باملرضى، وأمناط احلياة الس�يئة والس�ليمة، فضال عن مقومات الغذاء السليم، ومشاكل األطعمة املعلبة 

واملثلجة.. إلى غير ذلك من اجلوانب املهمة.
فإلى التفاصيل:

د. آمال يحيى:

مرض يمكن تأجيل
ظهوره باتباع نمط

حياة صحي منذ الصغر

السكري
التدخين والكحوليات من أهم السلوكيات المؤثرة سلباً على الصحة

االهتم�ام بصحة األم الحامل غذائيًا وعند الوالدة وأثناء الرضاعة يوفر صحة بدنية لألبناء 
الفحوصات المخبرية الدورية للسكري والكوليسترول ضرورة محتمة بعد سن »الثالثين«

»توعية المرضى« تهدف للتعايش مع المرض بصورة تجعل الحياة الطبيعية أمرًا ممكنًا

دور الرياضة في مكافحة األمراض
اللياقة البدني��ة تلعب دورا كبيرا في إضفاء الصحة على اإلنس��ان، 

فكيف تلعب هذا الدور؟ وما مخاطر الكسل وعدم احلركة؟
اللياقة البدنية فوائدها كثيرة، ودورها كبير في االرتقاء بصحة 
اإلنسان، ألننا لو فكرنا في جسم اإلنسان على أنه آلة، فإن الرياضة 
س���تكون مبثابة الصيانة التي تطيل من عمر هذه اآللة وحتسن من 
كفاءتها وأدائها. فالرياضة على سبيل املثال، حتافظ على وزن اجلسم، 
وتساعد في تخسيس الوزن عند وجود زيادة فيه، وقد أثبتت األبحاث 
أن خفض 10 كيلوغرامات من الوزن الزائد سيؤدي إلى انخفاض املعدل 
العام للوفاة بنس���بة 20%، وانخفاض الوفاة نتيجة أمراض السكر 
مبقدار 30%، وكذلك انخفاض الوفيات نتيجة األمراض الس���رطانية 

الناجتة عن السمنة، فضال عن انخفاض الضغط والكولسترول.
كما أن الرياض���ة تقوي عضلة القلب وتزي���د من كفاءة اجلهاز 
الدوري والتنفسي وتضبط ضغط الدم وتساعد على التمثيل الغذائي 
وتخفف من االضطرابات املعوية، كما أنها حتس���ن من القدرة على 
اإلدراك والتفكير نظرا لوصول كمي���ات كافية من الدم ألجزاء املخ 
املختلفة حاملة معها األوكسجني والهرمونات املختلفة الالزمة لعمل 
املخ مث���ل األندورفينات. كما أن لها فوائد على الصحة النفس���ية، 
كتقوية اإلرادة، وتوليد الش���عور باحليوية والنش���اط والسعادة 
والراحة وتقي الرياضة � خصوصا مبمارستها منذ مرحلة املراهقة 
� من هشاشة العظام، وحتس���ن من القدرة على النوم الهادئ، فهي 
بذل���ك تعزز الصحة ومتنع الكثير من األمراض، وما ينتج عنها من 
توفير للتكاليف الباهظة للعالج، ومن هدي رس���ولنا الكرمي صلى 
اهلل عليه وس���لم أنه قال: »املؤمن الق���وي خير وأحب إلى اهلل من 

املؤمن الضعيف«.

أثبتت الدراسات الطبية احملكمة أن بإمكان اإلنسان أن يقي نفسه 
من اإلصابة مبرض الس���كري، وذلك باتباع منط حياة صحي منذ 
سن املدرسة، وهذا النظام � ببساطة شديدة � يقوم على تناول غذاء 
صحي متوازن احملتوى من العناصر الغذائية من الكربوهيدرات 
والبروتينات والدهون ومعدل معتدل من السعرات احلرارية التي 
تتناسب مع املرحلة العمرية واجلنس، وكذلك املرحلة الفسيولوجية 
كاحلمل والوالدة. هذا باإلضافة ملمارسة الرياضة املتوسطة اجلهد 

مثل املشي السريع بش���كل منتظم، واحملافظة على وزن صحي. 
فاتباع هذا النمط في احلياة، من املمكن إلى حد كبير جدا، أن يوفر 
حماية من اإلصابة مبرض السكر، ونحن نعلم أن العامل الوراثي 
مهم ج���دا في اإلصابة بهذا املرض، ولك���ن باتباع النمط الصحي 
ميكن تأجيل املرض لدى من عندهم االستعداد الوراثي، فاإلصابة 
مبرض السكري بعد عمر اخلمس���ني أفضل من أن تبدأ األعراض 

في الثالثينيات من العمر.

مكافحة »السكري« قبل اإلصابة

د. آمال يحيى


