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أع��وام،   8 عمره��ا  ابنت��ي 
ووزنها خفيف جداً، أحاول معها 
بكاف��ة الطرق ولكنه��ا ال تنجح. 
وال أدري كيف أجعلها ذات وزن 

طبيعي؟
مسألة النحافة والرغبة في 
زيادة الوزن أشبهها مببنى كبير 
متعدد الطبقات، فإذا ما تخيلنا 
كم الوقت الذي نحتاجه لبناء 
هذه العمارة، سنة أو اثنني، مثل 
بناء اخلاليا الدهنية التي حتتاج 
لوقت طويل لبنائها، ومن السهل 
على الشخص أن ينزل عددا من 
الكيلوغرامات في الش���هر، أما 
الشخص النحيف الذي يفتقد 
لكم م���ن اخلاليا الدهنية فمن 

الصعب إكسابه وزنا زائدا.
وفي األطفال األمر يختلف، 
ألنهم يحتاجون للنمو، فالبلوغ 
يختلف في البنات عن األوالد، 
التس���ع  البنات من  حيث في 
س���نوات للثانية عشرة عاما، 
بينما في األوالد من ثالثة عشر 
إلى خمسة عشر عاما، وفي هذه 
الفترات العمرية يحتاجون إلى 
تغذية بش���كل معني وعناصر 

غذائية معينة.

خطوات المعالجة

دالل: ما اخلطوات التي يجب 
على األم التي لديها طفل يعاني 

من البدانة اتباعها ملعاجلته؟
ان أهم املعوقات هي العادات 
الغذائية املكتسبة، والتي نرى 
اآلب���اء واألمهات  الكثير م���ن 
يجعلون أبناءهم يعتادون عليها 
حسب النمط املعيشي حلياتهم، 
فمثال يحضر األب إلى عيادتي 
يشكو أن ولده يتناول 13 عبوة 
»شيبس« في اليوم، وهذا أثار 
استغرابي كيف تتسع املعدة 

لهذا الكم؟
واملشكلة األخرى أنه أي إن 
كان حجم اجلس���م فان زيادة 
ت���زداد معه���ا اخلاليا  الوزن 
الدهنية واحلجم، وإذا ما انخفض 
الوزن ف���إن احلجم يقل ولكن 
ال يقل ع���دد اخلاليا الدهنية، 
ولهذا فان العودة لوزن مالئم 
يحتاج إلى وض���ع قانون في 
البيت لتغذية الطفل، حيث حتدد 
األم عدد الوجبات السريعة التي 
يتناولها الطفل في األس���بوع 
وكمية الشيكوالته، والشيبس 
اليومية، ألن ترتيب الوجبات 
أهم خط���وة بالنظام كله، لهذا 
فان تناول الطفل خمس وجبات 
في اليوم هو أفضل له من أن 
يعود من املدرس���ة للنوم ألنه 
تناول كمية كبيرة من الفطائر 

والشيبس والكاكاو.
باإلضافة إلى ذلك على األم 
توفير وجبات صحية بديلة، فال 
متنعه مثال من تناول الوجبات 
الس���ريعة دون توفي���ر بديل 
صحي، ألن هذا يوقع الطفل في 
حيرة، كذلك القدوة للطفل، فال 
يجب أن مينعه الوالدان مثال من 
تناول الوجبات السريعة وهم 
يتناولونه���ا، وهذا نراه كثيرا 
فبعض اآلباء يتناولون الوجبات 

ب��دور: عم��ري 35 عام��ا كنت حام��ا وولدت 
منذ ش��هرين، ووصل وزني ال��ى 99 كيلو غراما، 
وبطبيعتي كنت س��مينة منذ صغ��ري حيث وزني 
ع��ادة يت��راوح ب��ن 79 و80 كيلو وحت��ى اآلن لم 
ينقص وزني بعد الوالدة أكثر من 4 كيلو فقط، وال 

أستطيع القدرة على الريجيم.
كم كان وزنك قبل احلمل؟ وما هو وزنك بعد 

الوالدة؟
كان 88 كيلو قبل احلمل، وبعد الوالدة 99 وهو 
ثاب��ت، وبالرغم م��ن هذا الوزن إال انن��ي في فترة 
احلم��ل ال أتناول الطع��ام بكثرة، حي��ث يصيبني 

اكتئاب احلمل.
إن اكتئ���اب احلم���ل يفرز باجلس���م هرمون 
»األدرينالني« يرتفع بعده هرمون الكورتيزون، 
والذي يؤدي الرتفاع هرمون األنس���ولني وهو 
املختص بتخزين الدهون في منطقة البطن خاصة، 
لهذا فان االكتئاب مع هرمونات احلمل، غير املنتظمة 
هما س���ببا الس���منة، باالضافة الى أنك كنت ال 
تتناولني الطعام لوقت ما ومن ثم تأكلني وجبة 
واحدة ثقيلة، وهي تزيد بالوزن أكثر مما ميكن 

أن يحدث اذا ما أكلت 6 أو 7 وجبات باليوم.
لقد فكرت أن أذهب لطبيب تغذية، بحيث يصف 

لى أدوية، ولكني أري��د أن أعرف هل هناك أضرار 
لتناول هذه األدوية؟

هذا يعتمد على األدوية، فهناك أكثر من 1000 
منتج بالسوق، وهناك أشياء جيدة ال تضر مثل 
حبوب الشاي األخضر، وهي جيدة ملن ال تعاني 
من ضغط الدم، وحبوب خل التفاح ملن ال تعاني 
من قرحة، وحبوب األناناس جيدة حتى لألطفال، 
ولكن اخلطورة تكمن في األدوية التي تفقد الشهية، 

والشاي من الصني.
حاولت تن��اول أدوية من الصيدلي��ة قيل انها 
تفقد الش��هية ولكنها أتت معي مبفعول عكس��ي، 

ولهذا فأنني بدأت باملشي لعله يساعدني.
بالفعل الرياضة بعد الوالدة هامة ولكن لألسف 
الكثيرات يخفن من املشي بعد الوالدة، فهو مجد 
بالفعل، باالضافة الى أنه ميكن تناول النشويات 
نهارا ولكن يجب وقفها مساء، ألنها مصدر الطاقة 
الرئيسية وفي املساء حينما تفرز الطاقة باجلسم 
وان لم يصرفها فانها تخ���زن على هيئة دهون 
بشكل مباشر، ونصيحتي لك مبمارسة الرياضة، 
وتناولي الطعام الصحي لتساعدي جسمك على 
عمل احلرق باجلسم، ووزعي طعامك على خمس 

وجبات أساسية.

السريعة أكثر من أبنائهم.
كما أن وزارة التربية عليها 
عامل كبيرة، وهذا ما كان مفقود 
ب���ه، فحينما دخلت  االهتمام 
للمرة األولى صفا دراسيا في 
أمي���ركا، وتخصص���ي تغذية 
ومعي الكثيرون كنت الوحيد 
الذي حصل على معدل c ألني 
ليس لدي أي أساس معلوماتي 
عن التغذية، فاألس���ئلة كانت 
تتن���وع ع���ن أن���واع األغذية 
احملتوية عل���ى كربوهيدرات، 
وهو سؤال س���هل اآلن ولكن 
ف���ي ذاك الوقت لم أكن أعرف، 
واآلن حينما أنصح شخصا ما 
باالبتعاد عن النشويات يسألني 
ما النشويات؟ ولهذا فانه البد 
من وجود منهج تغذوي بسيط 
أو املتوسط  يعطى لالبتدائي 
تش���رح فيه ماهية النشويات 
والبروتينات، أو حتى يضاف 

كجزء مبادة العلوم.
كما نرى أن األميركيني حينما 
يدخلون األس���واق والسوبر 
ماركت، ال يشترون أي منتج 
غذائ���ي اال بع���د االطالع على 
مكوناته من سعرات حرارية، 
الدهون والنشويات  ونس���ب 
والس���كريات، والصودي���وم 
واأللي���اف  والبوتاس���يوم، 
والبروتني والڤيتامينات، وكذلك 
احملتويات التي ال ننظر لها هنا 
بالكويت مطلقا وال نعرف حتى 
املعلبات،  كيفية وضعها على 
فهي توضع حسب كمية املادة في 
املنتج، فإذا كان املاء هو األكثر 
مت ذكره أوال، ومن ثم الباقي، 
ولهذا على األم اختيار احملتويات 
املفي���دة، كاملاء واخلضراوات، 
وتبتعد ع���ن احملتويات التي 
يكثر فيها السكر، والصوديوم، 
ودهون، كذل���ك اجتماع األهل 

على مائدة واحدة يجعل شهية 
الطفل معتدلة ويبني له أهم�ية 
الطعام وقدسية وقته، ولك��ن 
تض��ارب أوق��ات األكل يجعل 
من تناوله ف�����ي أي وقت أمر 
عادي للطفل، حت�ى أن بعضه��م 
ي�أك�ل وهو ال يشع�ر باجل��وع، 
باالض�افة الى تناول الطعام أمام 
التلفاز، ما يجعل الشخص فاقدا 
لالنتباه وملتهما للطعام، وال 
يش���عر مبا يتناوله وبخاصة 
األطفال حين��ما يجلسون أمام 
التلفاز وينس���ون أنفسهم في 
تناول الشيبس والبسكويت.

الغضب والشهية المفتوحة

عثمان: حينما أغضب ينتابني 
ش��عور قاس باجلوع الش��ديد، 
ورغبة في تن��اول الطعام، فماذا 

تنصحني أن أفعل حيال ذلك؟ 
ه��ذه أم��ور نفسي��ة حتت��اج 
إل�����ى الس���ي�ط�رة علي�ها من 
البداي���ة، أفضل ش���يء ميكن 
أن تفعل���ه ه�����و التحك��م في 
العصبية التي تنتابك، أما من 
جه���ة التغذية فإن���ه يجب أال 
يتناول الشخص وجبة كبيرة 
ف���ي اليوم، والت���ي تؤدي إلى 
إفراز األنسولني بالبنكرياس 
بكمية كبيرة باجلسم، والذي 
يهبط بالسكر ولكن يظل هناك 
أنسولني حائر باجلسم، ولكي 
ينزل يحتاج إلى تناول السكر، 
مما يجعل اإلنسان يشعر بحاجة 

لتناول السكر.
الكثي���رون  أم���ر  وهن���اك 
يجهلونه، وهو أن تناول املاء 
بكميات كبيرة يؤدي الى انقاص 
الوزن وسد الشهية، وهو أمر 
بسيط يعول عليه 30% من النظام 
الغذائ���ي الصحي، فالكثيرون 
الغذاء  يش���عرون بعد تناول 

بساعة أو ساعتني بحاجة الى 
تناول الطعام وشعور حقيقي 
باجل���وع، وه��ذا ليس ج��وعا 
بالفع�ل وامن��ا شع��ور ب�العطش 
وح��اجة ل�شرب املي��اه، فاجلسم 
يشعر باحتياجه لشيء ينقصه، 
وال يستطيع ترجمته فيخرج 
باجلسم الى شعور باجلوع، واذا 
ما تعود الشخص على تناول 
كوب من املياه كل ساعتني مثال 
سيشعر باالكتفاء ولن تنتابه 

نوبات اجلوع املذكورة.

أدوية إنقاص الوزن

حنان: طولي 163 س��م ومنذ 
ووصل  طف��ا  عام��ن وضعت 
وزني إل��ى 89 كيلوغراما، وبعد 
مح��اوالت للهب��وط بالوزن عن 
طري��ق أنظمة غذائي��ة، وتناول 
أقراص تس��اعد ف��ي ذلك نقص 
وزن��ي حت��ى وص��ل إل��ى 80 
كيلوغرام��ا، إال أن��ه بالرغم من 

اس��تمراري على نف��س وتيرة 
التغذية وال��دواء فان وزني ثبت 
وقد يزداد بعض الشيء ويعود 
مرة أخ��رى فما هو تفس��يرك 
لهذه احلالة؟ وهل ميكن أن يعتاد 

اجلسم على الدواء؟
ف���ي البداية البد من معرفة 
أمر مهم، وه���و ضرورة عمل 
نظام غذائ���ي دقيق مع الدواء 
املساعد ليس���اعد بالفعل في 
احلصول على نتائج مرضية.

فم���ن الض���روري عمل رجيم 
وااللتزام ب���ه ألن الدواء الذي 
ذكرتيه يساعد من يقوم بعمل 
رجيم على إنقاص الوزن بنسبة 
20% أكثر ممن يعمل »ريجيم« 
بدون أدوية، ه���ذا إضافة إلى 
بع���ض املخاط���ر مث���ل عدم 
الڤيتامينات  امتصاص بعض 
 A، التي تعتمد على الدهون وهي
D، E، K، والتي ال متتص من قبل 
اجلسم، وهي أهم الڤيتامينات 
التي يحتاجها اجلسم، وكذلك 
اضطرابات اجلهاز الهضمي حيث 
استخدامه لفترة طويلة جتعل 
اجلسم يتعود عليه، ولكنه مفيد 
في الوقت نفسه ملن يعاني من 
الكولسترول ألنها تخرج الدهون 

من الطعام.
ولألس���ف فإن هناك بعض 
األدوية يتم تقليدها، وبالتالي 
فان تناولها ال يأتي بالنتيجة 
الت���ي تأتي به���ا األدوية غير 

املقلدة.

الحبة السحرية

ن��وف: س��معت ع��ن مكمل 
غذائ��ي يخف��ض ال��وزن دومنا 
أضرار جانبية، ولكني ال أعرف 
اس��مه، فهل بالفع��ل يوجد مثل 

هذا الدواء؟

م�ن المه�م تن��اول 3 حص��ص م��ن الكالس�يوم 
يومي�ا لألعم�ار م��ن 18 إل�ى 45 عام�ًا وم�ا ف��وق 45 
ي�زداد ل�� 5 حص�ص لحاجته��م إل�ى كمي�ات إضافية

بع�ض أدوي�ة خف��ض 
عدم  ف��ي  تتس�بب  ال��وزن 
 A،« امتصاص بع�ض ڤيتامينات
D، E، K«، الت�ي تعتم�د عل�ى 
الجس�م ويحتاجه�ا  الده�ون 

ش�هية األطفال م�ا بين 
9 و13 س�نة تك�ون مفتوحة 
مرحلة  بس�بب  كبير  بش�كل 
النم�و وتق�در بأنه�ا أكثر من 
ش�هية رياضي عمره 22 عامًا

ترتي�ب األكل أهم خطوة 
تنظيمي�ة للطف�ل وعل�ى األم 
تحديد كم األكالت الس�ريعة 
الت�ي يتن�اوله�ا أس�ب�وع�يًا 
والشيكوالته والشيبس اليومية

أغذي�ة  توفي�ر  يج�ب 
يقع  ال  حت�ى  بديل�ة  صحي�ة 
أبن�اؤك ف�ي حي�رة وكون�ي 
ب�ه تنصحي�ن  فيم�ا  ق�دوة 

شّبه النحافة بمبنى متعدد الطوابق يحتاج وقتًا للبناء ومن السهل هدمه

د.المطوع: الحصول على وزن مناسب يحتاج إلى تقنين 
الغذاء عبر وجبات كثيرة العدد قليلة السعرات

 حنان عبد المعبود

كل عصر له ما مييزه عن غيره، ويتم تقييم تلك املميزات بقدر ما تتضمنه من فوائد، وما تبعده من أضرار، وكذلك برصد مدى انسجام تغيراته مع مبادئ الصحة العامة، ومن املتغيرات التي نرصدها لهذا العصر 

كما يقول إخصائي التغذية العالجية د.عبداهلل املطوع انتش�ار املطاعم بشكل واسع بسبب تغير أساليب احلياة وساعات العمل والراحة، وباألخص مطاعم الوجبات السريعة، التي شكلت عنصرا مساعدا على 

انتش�ار السمنة باملجتمع، وبني املطوع أن األطفال هم األكثر تأثرا باختالف هذا العصر عن غيره ألنهم يصابون بسمنة مبكرة بسبب عدم اجتماع األسرة على طهي األم باملنزل مثل السابق، وقال: أصبحت األسر 

غير مترابطة في هذا اجلانب، كل فرد يستطيع تناول أي طعام في أي وقت وفي أي مكان، وحتدث مشكلة السمنة ويبدأ الناس في البحث عن حلول عبر أنظمة احلرمان الغذائي واألدوية والعقاقير ذات األعراض 

اجلانبية، والبعض ال يجد بدا من إجراء جراحة تساعده على خفض الوزن، وتساءل املطوع ملاذا ال نبدأ من اآلن فبل أن تتفاقم األمور؟ وأوضح في إجاباته على قراء »األنباء« أن هناك العديد من السبل ميكن اتباعها 

خللق بيئة صحية بعيدا عن شبح البدانة وما يواكبها من أمراض مزمنة. والكثير حول هذا املوضوع ساقه في هذا اللقاء. فإلى التفاصيل:

د. عبداهلل مجبل املطوع أخصائي التغذية العالجية.
وعضو جمعية التغذية األميركية، مدير عام احد مراكز التغذية اخلاصة. احلالة االجتماعية: متزوج 

ولديه طفالن مجبل عمره 3 سنوات ونصف، وجنى عمرها شهران ونصف.
وعن اختيار تخصص التغذية قال د.املطوع: حينما كنا في بعثة للتعليم العالي لتخصص هندسة 
بيئية وذهبت الى هناك وبدأت في العام األول دراستها، وكنا وقتها في عمر السابعة عشرة، واكتشفت 
خالل هذا العام انني أدرس مناخا وتربة وجيولوجيا، وشعرت أنها ليست ميولي، ألنني كنت أحب 

األحياء البيولوجي والكيمياء، ولهذا قررت أن أنتقل للتغذية ألنها تخصص نادر،

د. المطوع في سطور

ممارسة المشي بعد الوالدة ال تسبب أي مخاطر 




