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يبقى االمل شجره مثمره وسط قلوبنا ويبقى االمل شمعه
تضىء لنا ظلمات احلياة فلوال االمل ملا اغمضت جفوننا ولوال
االمل ملا تغلبت احلياة على االمنا ويبقى االمل مفتاح حلياتنا
وهمساتنا وإشراقات صباحنا بهذه الكلمات إنطلقت احلمله
العامليه للتوعيه مبخاطر مرض السرطان التى اتت حتت شعار
(ليس خارج نطاق قدراتنا)التى تهدف الى إتخاذ موقف إيجابى
بنشر الرسائل املفعمه باالمل حول ما ميكن فعله للتعجيل
مبكافحته و تقول دكتورة بيرنادين هيلي عندما كنت مريضة،
اكتشفت أن هناك بعض األشخاص الذين ال يعرفون كيفية
التعامل مع مرضى السرطان ،خصوصا عند التخفيف عنهم،
كما أنهم يستخدمون أغرب العبارات التي ميكن سماعها».
وتضرب هيلي ،التي ترأست سابقا املعهد الوطني للصحة
والصليب األحمر األمريكي ،بعض األمثلة على ذلك في كتابها،
الذي يحمل عنوان  ،Living Timeومنها أن سيدة كانت تواسي
صديقتها املريضة ،بالقول« :تبدين رائعة ،إنه ألمر مدهش أن
يبدو املرء جميال وهو يحتضر».
وفي مثال آخر ،تقول هيلي إن سيدة أخرى كانت تزور صديقتها
املريضة ،فبدأت حتسس على شعر األخيرة ،وسألتها« :هل هذا
شعرك الطبيعي ،أم أنك ترتدين شعرا مستعارا؟ وتقول هيلي
إن هذه العبارات ال ميكن تنتمي إلى الئحة سلوكيات التخفيف
عن مرضى السرطان.
وتؤكد هيلي أن مثل هؤالء األشخاص ميكن أن يكونوا أكثر
حساسية إذا ما تخيلوا أنفسهم في موقع املرضى ،مشددا على
ضرورة أن يكون السؤال األول الذي يخطر ببال الفرد قبل احلديث
ملري السرطان« :إذا ما كنت مريضا بهذا املرض ،فبماذا أريد أن
يواسيني الناس؟»
وتقول هيلي إن أفضل ما ميكن أن يبدأ به املرء هو احلنان ،حيث
ميكن توجيه عبارات مثل« :أعتقد أنك تبدو رائعا ،كما يجب أن
تعلم أنني أهتم ألمرك كثيرا ،وأحبك وسأبقى دوما إلى جانبك».
وتضيف هيلي أنه من املهم االستمرار في طرح عبارات التشجيع،
سواء الشخصية أو عبر رسائل قصيرة ،مثل« :أعلم أنك قادر
على قهر املرض ،فاإلصابة به ليست باألمر املمتع أبدا ،وعليك أن
تعلم أنك قوي جدا».
وحتذر هيلي من إطالق العبارات بدون تفكيرللمرضى عامة،
وألولئك الذين اكتشفوا إصابتهم باملرض حديثا.

وتضيف« :أعتقد أنه من املهم أن يصغي الزوار ملريض السرطان
بدال من التحدث طوال الوقت.
هيا احبتى مرضى السرطان نقهر املرض بعزمية وصالبة اجلبال
والن المراض السرطانية تعددت وتنوعت ولم متيز بني طفل
وشاب وكهل والحتدد جنس املصاب سواء كان ذكر ا ام انثى و
مع كثرة اسباب االصابة بتلك االمرض نتيجة ما خلفته احلروب
من اشعاعات
ناهيك عن التلوث البيئي وما يسببه فضال عن التدخني الذي
يهدد املدخن وغيره من مستنشقي الدخان وكل هذا وذاك مما
جعل اعداد املصابني يرتفع ليصل الرقام مخيفة ،واالنكى من
ذلك معاناة املصابني بتلك االمراض وذويهم ،فكما هو معروف
ان تلك االمراض بحاجة ملراكز ومستشفيات متخصصة
ومختبرات واجهزه فحص وعالجات وادوية تختلف الى حد كبير
عما حتتاجه بقية االمراض و توفيره للمصابني احصائيات .:
×التدخني يسبب  % 30من وفيات السرطان
×نوع الغذاء يسبب  %30من وفيات السرطان
×مصادر مرتبطة بالعمل %4
×الزواج املبكر (قبل )16واإلجناب املتأخر(بعد %7 )35
×املسكرات (الكحول ) %3
×األشعة فوق البنفسجية %1
×التلوث البيئي %1
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المدينة الصحية
المحددات االجتماعية للصحة

تتمثل في الظروف االقتصادية واالجتماعية والتي يعيش األفراد حتتها والتي
حتدد صحتهم  .فهي عبارة عن «ظروف اخلطورة االجتماعية» ،بدال ً من كونها
عوامل فردية للمخاطرة والتي قد تتسبب إما في زيادة أو نقصان مخاطر
مبرض ما
اإلصابة ٍ
وميثّل الفقر واالستبعاد االجتماعي ونقص السكن وتدني ال ُنظم الصحية
أهم األسباب االجتماعية املؤدية إلى اعتالل الصحة.
ّ

مكونات المدن الصحية :

احملددات االجتماعية للصحة .
•
املدارس املعززة للصحة.
•
االسواق املعززة للصحة.
•
البيئات املعززة للصحة( املستشفيات ,مكان العمل  ،االندية ،
•
االماكن العامة  ،امليادين .............الخ
تعريف املدن الصحية:
•
هى املدينة التي تعمل باستمرار على إعداد وتطوير بيئة طبيعية
•
واجتماعية وعلى تعريف سكانها بكيفية تنمية موارد مجتمعهم ودعم
بعضهم البعض في تنفيذ جميع أنشطة احلياة وفي التطوير باستغالل
جميع ما لديهم من إمكانيات كامنة».

تاربخ المدن الصحية

لقد مت اشتقاق الشكل احلديث ملصطلح املدينة الصحية من مبادرة منظمة
الصحة العاملية للمدن والقرى الصحية التي انطلقت عام ،1986وبدأ تطبيق
برنامج املدن الصحية عندما تبنت منظمة الصحة العاملية فكرة البرنامج
عام 1986م.
حيث بدأ التطبيق في  11مدينة أوربية تابعة للمكتب اإلقليمي األوربي التابع
ملنظمة الصحة العاملية.
وفي عام 1992م امتد البرنامج حتى شمل  650مدينة على مستوى العالم
ثم وصل إلى ألف مدينة وذلك عام 1996م.
وبحلول عام  2003جتاوزت املدن الصحية  3000مدينة على مستوى العالم.
وفي إقليم شرق املتوسط مبنظمة الصحة العاملية بدأ تطبيق البرنامج عام
1988م.
حيث مت وضع اإلطار التجريبي لإلستراتيجية الرئيسية لبرنامج املدن الصحية
في إقليم شرق املتوسط .وذلك في مؤمتر املدن الصحية بالقاهرة عام 1990م.
وحظيت فكرة املدن الصحية بالدعم املتواصل من خالل املؤمترات الدولية و
اإلقليمية وعلى رأسها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو
عام 1992م الذي أكد على أن الصحة هي احملور الرئيسي للتنمية املستدامة.
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املدن الصحية في السودان:
طرحت هذه املبادرة من قبل برنامج مبادرات اجملتمع التنموية  CBIوالذي يتم تنفيذه حتت
رعاية وزارة الصحة االحتادية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية منذ 1997م وهو برنامج
تنموي شامل يهدف إلى حتسني نوعية احلياة لسكان السودان وبخاصة ساكنى الريف واملناطق
األقل منوا ً وكما يهدف إلى خلق شراكة مجتمعية في عملية التنمية التى تتطور تدريجيا ً إلى
القيادة الكاملة للمجتمع.
و في سبتمبر  2002بدأ تطبيق جتربة املدن الصحية في السودان ومت اختيار مدينة شندي لتكون
منوذج ملشروع املدن الصحية بشراكة:
	•وزارة الصحة االحتادية برنامج التنموية اجملتمعية ()CBI
	•وزارة الصحة – نهر النيل
	• وجامعة شندي
	•ومنظمة الصحة العاملية
	•محلية شندي
مت تنفيذ عدد من املشاريع مثل :مركز معلومات املدينة،مركز تنمية املرأة ،تنمية املقدرات علي
جميع املستويات (قادة مجتمع ومتطوعني ،توسيع محطة الكهرباء،فتح  3مراكز صحية...،

الهدف العام

يهدف برنامج املدن الصحية إلي النهوض بصحة السكان بحيث يساهم في رفع مستوى
اخلدمات والظروف الصحية والبيئية في املدن ومن أبرز هذه األهداف ما يلي-:
االهداف اخلاصة:
1زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية
2استقطاب دعم ومشاركة اجملتمع في معاجلة مشاكل وإعداد وتنفيذ األنشطة واملشروعات
الصحية والبيئية
3دعم وتعزيز قدرة احملافظات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية باملدن باستخدام
أسلوب املشاركة والتعاون بني كافة أفراد اجملتمع .

مقومات المدينة الصحية

يعتمد برنامج املدن الصحية على مشاركة جميع أفراد وهيئات اجملتمع ....مواطنني أو مسئولني...
قطاعات حكومية أو خاصة فاحملافظة على الصحة والبيئة هي مسئوليه اجلميع

.توجد ست مقومات رئيسة للمدن الصحية وهي:

	•وجود التزام جتاه قضايا الصحة والبيئة
	•تشجيع صانعي القرار والسياسيني لدعم البرامج املتعلقة بالصحة والبيئة:
	•العمل على إيجاد خطة عمل بني مختلف القطاعات ذات العالقة:القطاعات املستهدفة
هي القطاعات خارج القطاع الصحي بحيث تعمل على توجيه أنشطتها من أجل تعزيز
الصحة فمثال برنامج تخطيط املدن
	• االهتمام مبشاركة اجملتمع :ميكن أن يشارك أفراد اجملتمع في ممارسة أمناط احلياة الصحية
واالستفادة من اخلدمات الصحية املتوفرة وإبداء الرأي حول القضايا الصحية اخملتلفة
واألنشطة االجتماعية اخملتلفة.
	•التجديد واالبتكار أثناء التخطيط والتنفيذ لألنشطة اخملتلفة :
	• إيجاد األماكن الصحية في مختلف أنحاء املدينة ..:
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مواصفات
ومؤشرات االداء بالمدن الصحيه
تتصف املدن الصحية مبا يلي:
	•تلبي االحتياجات األساسية لسكانها
	•تعتز بتراثها التاريخي والثقافي وحتتفي بة
	•تضم مجتمعا قويا بتكاتف أبناؤه ويؤازر بعضهم البعض
	•يشارك أبناء اجملتمع فيها في توفير احللول للمشكالت
	•توفر لساكنها اإلطالع على مجموعة متنوعة من اخلبرات كما توفر لهم
إمكانية التفاعل واالتصال
	•يكون لها اقتصاد متنوع اجلوانب ومتجدد
	•تقوم في منظومة بيئية مضمونة االستمرار

مؤشرات
األداء بالمدينة الصحية
	•حتسن املؤشرات الصحية (مثل انخفاض معدالت األمراض والوفيات.
	•سهولة احلصول على خدمات الرعاية الصحية األوليه.
	•توفر مياه شرب نظيفة واّمنة.
	•التخلص الصحي واآلمن من النفايات.
	•تغطية واستخدام املراحيض
	•خلو بيئة املدينة من مصادر التلوث.
	•نوفر مدارس تشمل جميع املراحل التعليمة للبنني والبنات.
	•توفر املكتبات العامة واملراكز االجتماعية والثقافية .
	•توفر وسائل انتقال واتصال سهلة وآمنة
	•توفر االستقرار االجتماعي داخل املدينة.
	• انخفاض معدل املشكالت النفسية بني أفراد اجملتمع داخل املدينة
	•إنتشار احلدائق واالماكن اخلضراء واملالعب الرياضيه واماكن الترفيه
	•ا املساحات اخلضراء:
	•تساعد على خفض درجات احلرارة وتلطيف اجلو.
	•تقلل من التلوث الهوائي والصوتي (الضوضاء) .
	•يساعد على اشاعة البهجة والراحة في النفوس ,اذ أكدت بحوث الطب
النفسي احلديث حدوث راحة لالعصاب والعني عند الرؤية اللون االخضر
	•التخطيط العمراني اجليد للمدينة وبناء البيوت طبقا ً للمواصفات
الصحية ومنسجما مع التراث الثقافي والتاريخي للمدينة
	•التوزيع السكاني اجليد واحلد من ارتفاعات املباني مع ايجاد مساحات
خاليه حتيط باملساكن.
	•وجود املصانع ومصادر التلوث خارج االيطار السكني .
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March 2013 - Iss

الخطوات
العملية لتطبيق مشروع المدينة
الصحية:

	•الترويج والتسويق لفلسفة ومفهوم املدن الصحية .
	•إنشاء اجمللس التنفيذي والتنسيقي واإلداري للمدينة الصحية والهياكل
التنظيمية اجملتمعية وحتديد املهام واملسؤوليات باإلضافة
إلى دور الشركاء .
	•التدريب وبناء القدرات للموارد البشرية على كافة املستويات
التنظيمية.
	•حتليل الواقع الصحي واالجتماعي واالقتصادي والتنموي للمدينة ،للتعرف
	• على املشاكل والصعوبات و وضع قائمة باألولويات .
	•وضع خطة العمل التنموية للمدينة الصحية متضمنة املعايير لألماكن الصحية
	•إنشاء نظام املعلومات والتوثيق واملرتسم اخلاص باملدينة الصحية .
	• تنفيذ املشاريع الصحية واالجتماعية والتنموية وفق األولويات.
	• التتبع والتقييم املستمر للبرنامج

Sudan Journal of Rational Use of Medi

Directorat
 General ofعوامل

النجاح للمدينة الصحية

SJ

Federal
Ministry of Health

	•بناء شراكات وطنية فاعلة
	•اشراك اجملتمعات في اتخاذ القرار
	•تنسيق وحتريك كافة اجلهود الوطنية الرسمية والشعبية والطوعية
	•ايجاد رؤية متكاملة لعمل املنظمات العاملة في مجال الصحة والتنمية
وتنسيق جهدها للمساهمة في حتقيق االهداف

)(5

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

تـعـزيــز الصحـة  -العدد اخلامس  -مارس 2015

العالم يحيي اليوم
العالمي للسرطان
يصادف الرابع من فبراير كل عام ،اليوم العاملي للسرطان ،الذي هو مناسبة حتتفل به كل عام
«منظمة الصحة العاملية»« ،والوكالة الدولية لبحوث السرطان» واالحتاد الدولي ملكافحة
إيجابى من خالل نشر الرسائل
السرطان» وتهدف احلملة في عام  2015إلى اتخاذ موقف
املفعمة باألمل حول ما ميكن فعله للتعجيل مبكافحة هذا املرض .وشعار هذا اليوم هو «ليس
خارج نطاق قدراتنا» ،وهو يسلط الضوء على احللول املوجودة ومن اليسير احلصول عليها حتى
تؤثر على احلد من عبء السرطان العاملي
والسرطان يحتل املرتبة األعلى من ضمن أربعة أسباب رئيسية للوفاة في إقليم شرق املتوسط .
ومن املتوقع أن يتضاعف معدل الوقوع خالل العقدين القادمني ،حيث يرتفع العدد التقديري
للحاالت اجلديدة من  456ألف عام  2010إلى ما يقرب من  861ألف في عام  ،2030وهي أعلى زيادة
نسبية بني جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية.
وتستند تقديرات الزيادة الواردة أعاله فقط إلى تأثير النمو السكاني والشيخوخة ،ولكن التأثير
املضاف لزيادة التعرض لعوامل خطر السرطان ،مثل التدخني والنظام الغذائي غير الصحي،
واخلمول البدني ،والتلوث البيئي ،سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في عبء السرطان
أكثر أنواع السرطان خطورة والتي تؤدي إلى املوت هي:
•

سرطان الرئة

•

سرطان املعدة

•

سرطان الثدي

•

سرطان القولون

•

سرطان الفم

•

سرطان الكبد

•

نـق الرحم
سرطان عُ ُ

•

سرطان املريء

لقد إعتدنا على التفكير أنه «ما باليد حيلة» عندما يتعلق األمر مبرض السرطان ،لكن العلم
احلديث يوضح لنا بأن أغلب أنواع السرطان حتدث نتيجة إلسلوب حياتنا وطبيعة طعامنا ،ولذلك
ميكننا القول أنه باإلمكان ،بإذن اهلل ،اتـِّقاء اإلصابة بالسرطان .إليك بعض طرق الوقاية:
1.1توقف عن التدخني .هل تعلم بأن واحدا ً ِمن كل ثالثة أشخاص ميوتون بسبب السرطان هو
ُمدخـِّن! إن استخدام التبغ والسجائر ضارّان ج ًدا ويزيدان من احتمالية اإلصابة بالسرطان.
2.2أغلبنا يعرف بأن التدخني ميكن أن يُسبب سرطان الرئة ،لكن هل تعلم بأنه ميكن أن يسبب
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سرطان املرئ واملعدة واحللق والكبد والبنكرياس؟
3.3امتنع عن تناول املشروبات الكحولية .هل تعلم بأن واحدا ً من بني كل عشرة أشخاص يتناولون
املشروبات الكحولية يُصاب بالسرطان! فتوقف عن تناول املشروبات الكحولية.
4.4جتنـَّب اجللوس في الشمس لفترة طويلة .من املعروف بأن أشعة الشمس مفيدة جداً ،لكن
اجللوس لفترة طويلة حتت الشمس يُشكـِّل خطرا ً كبيراً .في مناطق كثيرة حول العالم جند
انتشارا ً متزايدا ً لسرطان اجللد .وللوقاية من هذا السرطان ،من الضروري ارتداء القبعات وجتنب
اجللوس حتت الشمس في ساعات الظهيرة ولفترات طويلة ،باإلضافة إلى اإلكثار من تناول
األطعمة الغنية باحلبوب والفواكه واخلضروات ألنها تساعد على الوقاية من السرطان ،بينما
تعزز اللحوم وبعض املنتجات احليوانية األخرى اإلصابة بسرطان اجللد.
5.5جتنب تعاطي الهرمونات على قدر اإلمكان.
6.6يُعتبر سرطان الثدي األكثر شيوعًا بني النساء وهو خطير جداً .يعتمد عالجه على التشخيص
السريع واملبكـِّر وتوفير املساعدة الطبية الالزمة .غالبا ً ما يكون من الضروري إجراء عملية
جراحية للتخلص من السرطان ،وحري بنا أن نشير إلى أن النساء اللواتي تخضعن للعملية في
وتعدن مرة أخرى ملزاولة حياتهن بصورة طبيعية.
وقت مبكر ،غالبا ً ما تتخلـَّصن من املرض ُ
7.7فيما يلي بعض املؤشرات التي قد تنبئ باإلصاب بسرطان الثدي:
	•كتل أو صالبة في منطقة الثدي أو حوله أو حتت اإلبط.
	•تغيرات في حجم وشكل احللمة والثدي.
	•تورمات ليمفاوية سريعة اإلنتشار حتت اإلبط ،غير مصحوبة بأي ألم.
	•مارس التمارين الرياضية بانتظام .إن األشخاص الذين يقضون أغلب أوقاتهم بدون حركة
هم أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان .عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،وهذا ميكن أن
يشمل رياضة املشي والعمل في احلديقة املنزلية (البستنة) وبعض التمارين األخرى .ومن
األفضل استشارة طبيبك ملعرفة نوع التمارين التي تناسب حالتك الصحية وعمرك .حاول
أن متارس التمارين الرياضية ملدة  30دقيقة يومياً.
	• .تناول الوجبات الصحية املفيدة .يشير العلم احلديث إلى أنه ميكن حتاشي أغلب أنواع
السرطان إذا تناولنا طعاما ً صحياً .وتشير بعض الدراسات إلى أن االعتماد على طعام نباتي
صحي (حبوب ،بقوليات ،فواكه ،خضروات ،مكسرات) ميكن أن مينع إصابة  7حاالت من أصل
 10بالسرطان.
	•في عصرنا احلالي جند أنواعًا كثيرة من األطعمة املُصنـَّعة واملكررة واجلاهزة والسريعة
والسهلة التحضير .لكن معظم هذه األطعمة عالية الدسم وتلعب دورًا كبيرًا في اإلصابة
بسرطان القولون ،البروستاتا ،الرحم ،والثدي.
تذكر عزيزي بأن أفضل «عالج» للسرطان هو ! كما أن االكتشاف املبكر والبدء بالعالج ضروريان
للتغلب عليه .فاحرص على إجراء فحوصات دورية ومراقبة األعرا ك بعض املؤشرات التي تنذكرك
باحتمال اإلصابة بالسرطان:
اليك بعض املؤشرات التى قد تكون مبثابة احتماالت االصابه بالسرطان-:
تغير ملحوظ في عمل األمعاء أو املثانة.
.1
إلي ُّ
وجود جرح أو (تقرُّح) ال يُشفى.
.2
نزيف أو خروج إفرازات غريبة من اجلسم.
.3
نتفاخ أو تورم في الثدي أو في مكان آخر.
.4
عسر هضم أو صعوبة في البلع.
.5
مالحظة تغيرات أو بروزات في اجلسم تظهر على شكل كُتل أو أورام.
.6
.7

سعال حاد أو تشنجات مستمرة.
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الدرن..

أسبابه و وسائل الوقايـــة منه

عرف مرض الدرن منذ قدمي الزمن ،حيث وجد في بعض مومياءات قدماء املصريني ،وقد ذكره التاريخ عبر العصور ووصفه باملرض
املميت .ومت اكتشاف البكتريا املسببة للمرض عام  1882بواسطة د .روبرت كوخ األملاني اجلنسية ،وتوصل الباحثون إلي اكتشاف
العالج املناسب لهذه البكتريا من املضادات احليوية منذ أربعني عاما ً فقط ،بعد أن تسبب هذا املرض في وفاة املاليني من الناس.
يحدث مرض الدرن أو السل (وهو مرض معد مشترك يصيب اإلنسان وبعض احليوانات وعلى األخص األبقار ،عند اإلصابة بجرثومة
الدرن وهي بكتريا عصوية الشكل حتمل خصائص الفطريات) التي تنتقل من شخص مصاب بالدرن الرئوي إلى آخر عن طريق
الرذاذ املتناثر بالهواء من الشخص املصاب أثناء نوبات العطس أو الكحة أو البصاق أو اللعاب أو الكالم أو اللمس ،إلى األشخاص
احمليطني به واملقربني منه لفترة طويلة كأفراد العائلة أو زمالء العمل .وعند استنشاق الرذاذ احململ بالعدوى تستقر البكتريا في
رئة الشخص السليم ،ثم تبدأ بالتكاثر.
وعلى الرغم من سهولة التقاط بكتريا الدرن ،فإن العدوى الرئوية قد تكون قصيرة العمر لدى الغالبية ،لقدرة اجلهاز املناعي
للشخص السليم على احتوائها .أما في بعض احلاالت فيتسبب انتقال العدوى في حدوث التهاب رئوي شديد يعرف بالدرن
االبتدائي املطرد ،الذي يحدث بعد فترة قصيرة من العدوى املبدئية .وقد تنتشر هذه العدوى إلى الغدد اللمفاوية ،ثم تنتقل عبر
الدم إلى جميع أنحاء اجلسم.
وفي جميع احلاالت ترقد بعض البكتريا أو تكمن لعدة سنوات في الرئتني ،حيث إن اجلهاز املناعي قد احتواها فقط ولم يقض
عليها ،ثم تنشط البكتريا الكامنة لدى  5إلى %10من املصابني من جديد مسببة التهاب الرئة الذي يعرف بالدرن الثانوي (أو
السل النشط من جديد) ،وفي بعض األحيان تنتشر البكتريا إلى أي من أعضاء اجلسم.
ومن املعروف أن الدرن الثانوي أكثر انتشارا ً من االبتدائي ،ويحدث عادة للمسنني أو املصابني بأمراض مزمنة ،حيث يضعف لديهم
جهاز املناعة.
أما في حالة اإلصابة بالدرن في أي من أعضاء اجلسم األخرى دون الرئة (الدرن غير الرئوي) فإن احتمال انتقال العدوى ضئيل جدا ً
ويكاد يكون معدوماً.
وتتفاوت فترة احلضانة من وقت التقاط العدوى إلى ظهور األعراض من أربعة أسابيع إلى اثنى عشر أسبوعا ،وقد متتد في بعض
احلاالت إلى عدة سنوات .وتصيب بكتريا الدرن بصفة عامة الرئة ،ولكنها قد تصيب الكلى أو العظام أو املخ أو العقد اللمفاوية
أو الغشاء احمليط بالرئة أو غشاء التامور احمليط بالقلب أو الغشاء البريتوني احمليط باألمعاء أو اجلهاز التناسلي أو الغدة الكظرية
أو اجللد.
حتدث اإلصابة مبرض الدرن أو السل في أي وقت وأي سن ،ولكن تشتد خطورة املرض لدى إصابة األطفال دون اخلامسة من العمر
ولدى الشباب بني عمر اخلامسة عشرة واخلامسة والعشرين.
لقد كان الدرن مرضا ً ال شفاء منه على مر األزمنة ،لكن في اخلمسينات ظهرت مضادات حيوية فعالة وانخفض معدل اإلصابة
باملرض بنسبة  75في املائة .غير أن سير األحداث تغير بشكل غير متوقع ،فارتفع من جديد معدل اإلصابة باملرض في عام 1985
بسبب انتشار وباء اإليدز (مرض نقص املناعة) وارتفاع معدل اإلصابة به ،مما مكن من عودة الدرن وظهور سالالت مقاومة للعالج،
حيث إن املصابني مبرض نقص املناعة معرضون بنسبة كبيرة جدا ً لإلصابة بالسل ونقله بسهولة لآلخرين حتى إلى من يتمتعون
بجهاز مناعة سليم.
وبزيادة جهود منظمة الصحة العاملية ،مت خفض عدد حاالت اإلصابة بالسل من جديد ،غير أنه في الدول النامية ما زالت
املشكلة قائمة بسبب انتشار اإليدز.

عوامل انتشار المرض

العوامل املساعدة في انتشار املرض:
	• سوء التغذية.
	•االزدحام الشديد.
	•ضعف جهاز املناعة ،خصوصا لدى املسنني واملرضى الذين يتناولون الكورتيزون ،ومرضى اإليدز ،واملصابني بأمراض مزمنة.
	•املساكن غير الصحية ،وانعدام التهوية.
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	•املشردون ومدمنو الكحول.
	•العاملون في املراكز الصحية دون أخذ سبل الوقاية.
	•عدم اتخاذ املرضى املصابني ،االحتياطات الالزمة ملنع انتشار العدوى ،كغسل اليدين وتغطية األنف والفم عند العطس
والسعال.

أعراض المرض

هناك أعراض عامة ملرض السل وتشمل :ارتفاع درجة احلرارة والتعرق الليلي والرعشة ،وفقدان الشهية مع فقدان الوزن،
ضعف عام في اجلسم مع عسر الهضم ،والشعور بالتعب والوهن عند بذل أي مجهود مع آالم متفرقة في أنحاء اجلسم.
وتشمل أعراض الدرن الرئوي ،السعال املستمر يصحبه بعد فترة بلغم مخاطي الذي يتحول إلى صديدي وبعد فترة إلى
دموي ،وضيق في التنفس وآالم في الصدر .ويشتد الوهن والتعب واللهاث عند محاولة بذل أقل مجهود ،ويصبح مريض الدرن
الرئوي أكثر عرضة لإلصابة بنزالت البرد وااللتهاب الرئوي.
أما أعراض الدرن غير الرئوي ،فإلى جانب األعراض العامة للمرض ،تظهر أعراض العضو املصاب حسب املكان .فعلى سبيل
املثال عند إصابة العقد اللمفاوية بالدرن ،يعاني املريض من تضخم العقد اللمفاوية مع آالم شديدة .أما سل العظام
فيسبب اآلالم في العظام مع تورمات في املفاصل .أما عند إصابة املخ أو السحايا فيشكو املريض من الصداع وتصلب
عضالت العنق يصحبه قيء أو حتى نوبات من الصرع.

تشخيص المرض

يتم تشخيص املرض اعتمادا ً على:
أوال :التاريخ املرضي واألعراض املصاحبة.
ثانياً :الفحص السريري ومالحظة عالمات املرض.
ثالثاً :االختبارات والفحوصات الطبية والتي تشمل:
	•الفحص اجملهرى للبلغم ثالث مرات متتابعة على األقل ،فإذا كانت إيجابية بوجود البكتريا ،مما يعني أن املصاب مريض
وفي حالة نشطة وناقل للعدوى.
	•في حال عدم إيجابية الفحص اجملهري ،يتم عمل مزرعة للبكتريا ،التي تبني منو أو عدم منو البكتريا ،ومدى حساسيتها
أو مقاومتها للمضادات احليوية.
	•األشعة السينية (أشعة إكس) للرئتني ،التي تبني وجود جتاويف أو ندبات في الرئة أو العقد اللمفاوية ،وتظهر هذه
التغيرات عند اإلصابة مبرض السل الرئوي في املاضي .أو عالمات وجود التهاب نشط.
	•اختبارات اجللد :اختبار مانتو أو تيوبركلني ،وفيه يتم حقن بروتني منقي ومشتق من بكتريا السل حتت اجللد ،ثم يقاس
حجم أو مساحة التفاعل الناجم والذي يظهر على شكل احمرار بعد  48و  72ساعة مما يعني إيجابية االختبار .واإليجابية
تعني وجود إصابة سابقة بالدرن أو أن الشخص سبق وتناول اللقاح الواقي من املرض.
	•إذا لم يتم تشخيص املرض بالفحوصات السابقة ،وما زال هناك شك في وجود املرض ،يلجأ الطبيب إلى املنظار الرئوي
ألخذ خزعة دقيقة من النسيج الرئوي لزراعتها وحتليلها.
	•في حاالت الدرن غير الرئوي ،يتم أخذ عينة من العضو املصاب للفحص.
	•العالج والوقاية

أما سبل الوقاية من المرض

رض فتشمل - :التهوية اجليدة للمنازل وأماكن العمل والتعرض إلى الشمس.
 التغذية الصحية السليمة. ممارسة الرياضة. البعد عن املرضى املصابني واجتناب االختالط بهم. اإلقالع عن التدخني واملشروبات الكحولية. االلتزام بالعالج وعدم التهاون به لتقليل ظهور وانتشار البكتريا املقاومة للعالج. تغطية الفم واألنف عند العطس أو السعال. النظافة الشخصية ونظافة املسكن تقي من اإلصابة بالعدوى. -احلرص على تلقيح األطفال ضد السل الذي يتمم لهم الوقاية وعدم اإلصابة باملرض
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General of Pharmacy

Ministry of Health

هامة عن
حقائق
Self-medication
التغطيه الصحيه :

	•يعاني ما ال يقل عن مليار شخص كل عام بسبب عجزهم عن احلصول على اخلدمات
الصحية التي يحتاجون إليها.
	•تكتسي اخلدمات الصحية املتكاملة والتي تركز على الناس أهمية حاسمة لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة.
	•يتعرض نحو  150مليون شخص ممن يحصلون على اخلدمات الصحية لكوارث مالية
سنوياً ،ويُدفع  100مليون شخص حتت خط الفقر بسبب سداد مقابل اخلدمات الصحية
التي يحصلون عليها.
	•في السنوات العشرين القادمة سيلزم تدريب عدد يتراوح بني  40مليون و 50مليون من
العاملني في مجال الرعاية الصحية ونشرهم من أجل تلبية الطلب.
	•على الصعيد العاملي اليتم تسجيل ثلثي ( 38مليون وفاة) الوفيات السنوية البالغ
عددها  56مليون وفاة
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ما هي التغطية الصحية الشاملة؟
تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل كل الناس على اخلدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا
لضائقة مالية عند سداد مقابلها .وينبغي تغطية اجملموعة الكاملة من اخلدمات الصحية الضرورية واجليدة ،مبا في ذلك
تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتأهيل والرعاية امللطفة.
وتقتضي التغطية الصحية الشاملة التغطية والقيام بالتدخالت الرئيسية التي تتصدى ألهم أسباب املرض والوفاة.
وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة اخلدمات الصحية التي يتعني أن تكون جيدة بالقدر
الكافي لتحسني صحة من يحصلون على اخلدمات.
اضطر الناس إلى أن يسددوا معظم التكلفة من مالهم اخلاص سيتعذر على الفقراء احلصول على كثير من اخلدمات
وإذا
ُ
التي يحتاجون إليها ،وحتى األغنياء سيتعرضون لضائقة مالية في حالة اإلصابة باعتالل وخيم أو طويل األمد .وتزيد إتاحة
اخلدمات الالزمة واحلماية من اخملاطر املالية من خالل أشكال احلماية املالية التي تتيح جتميع األموال (عن طريق الضرائب
وسائر اإليرادات احلكومية و /أو اشتراكات التأمينات) لتوزيع تكلفة اخملاطر املالية لالعتالل على السكان ،وتتيح الدعم غير
املباشر من األغنياء للفقراء ومن األصحاء للمرضى.
وال ميكن حتقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع البلدان بني ليلة وضحاها ،ولكن بإمكان جميع البلدان أن تتحرك
بسرعة أكبر نحو حتقيقها أو أن حتافظ على املكاسب التي حققتها بالفعل .وفي البلدان التي أصبحت فيها إتاحة اخلدمات
الصحية بأسعار ميسورة أمرا ً تقليديا ً جتد احلكومات صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات السكان الصحية التي ال تكف
عن التزايد ،وفي تغطية التكاليف املتنامية للخدمات الصحية.
وفيما يلي بيان العوامل الرئيسية التي حتدد اخلدمات الصحية التي تعطيها البلدان األولوية :السياق الوبائي ،والنظم
الصحية ،والتنمية االجتماعية االقتصادية ،وتوقعات الناس.
وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العاملية الصادر في عام  ،1948والذي يعلن
أن الصحة حق من حقوق اإلنسان األساسية ،ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع
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ممثل منظمة الصحة
العالمية بالسودان:النظام
الصحي بالسودان من
أقوى األنظمة بدول شرق
المتوسط
( رحب وزير الصحة السيد بحر إدريس أبوقردة باملمثل املقيم اجلديد ملنظمة الصحة العاملية بالسودان الدكتورة
نعيمة حسن القصير مؤكدآ تعاون السودان مع املنظمه مبا يخدم الصحة العامة باإلقليم ودول العالم مشيدآ
بتعاون املمثل السابق الدكتور إنشو بانرجي متمنيآ لها إقامة طيبة بالسودان .
وأكدت ممثل منظمة الصحة العاملية الدكتورة نعيمة تعاونها مع السودان مقدمة للوزير خطة عملها خالل
املرحله املقبله بالتركيز علي تقدم مجاالت الرعايه الصحية األوليه ممتدحة اجلهود التي يقوم بها السودان في
مجال الرعاية الصحية األولية ومكافحة األوبئة .
وأبانت نعيمة أن النظام الصحي في السودان يعد من أقوى األنظمة بدول إقليم شرق املتوسط مشيرة لفترة
عملها السابق في السودان في مجال رعاية صحة األم والطفل مشيدة بدور العاملني في هذا اجملال .
اجلدير بالذكر أن الدكتوره نعيمة القصير من دولة البحرين وعملت ممثله ملنظمة الصحة العاملية بكل من
مصر والعراق فضآل عن عملها باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليه بالقاهره .
إلي ذلك بحث وزير الصحة اإلحتادي بحر إدريس أبوقردة مع وفد السكرتارية التنفيذية لصندوق الدعم العاملي
ملكافحة أمراض املالريا والدرن واإليدز الزائر خطة عمل السودان في محاربة أمراض املالريا واأليدز والدرن و كيفية
تأهيل النظام الصحي بالسودان وتقدمي الدعم املتكامل لتقوية مجاالت الطب الوقائي

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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نظم صحية قوية من أجل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة
يتطلب حتقيق التغطية الصحية الشاملة تعزيز النظم الصحية في العديد من البلدان .ويُعد التمويل الصحي
من العناصر الهامة للتغطية الصحية الشاملة ،حيث يلزم إيالء االهتمام جلمع أموال كافية ،وتقليل املدفوعات
املباشرة إلى أدنى حد ممكن عن طريق مخططات السداد املسبق والتجميع ،واستخدام األموال املتاحة (التمويل
املقدم من املتبرعني حسب االقتضاء) بكفاءة وفعالية.
ويجب أيضا ً أن تتوفر للبلدان قوى عاملة صحية قادرة على دعم النظم الصحية امليسورة التكلفة والكفؤة
التي تدار بشكل جيد وتلبي االحتياجات الصحية ذات األولوية من خالل الرعاية اجليدة التي تركز على الناس.
ومن العناصر األخرى ذات األهمية احلاسمة ،التصريف اجليد للشؤون ،والنظم السليمة لشراء وتوريد األدوية
والتكنولوجيات الصحية ،ونظم املعلومات الصحية اجليدة األداء.
وال تركز التغطية الصحية الشاملة على حتديد اخلدمات املغطاة فحسب ولكنها تركز أيضا ً على كيفية تغطيتها
من خالل التركيز على الرعاية الصحية التي تركز على الناس وعلى تكامل الرعاية .ومن الضروري إحداث حتول
في تقدمي اخلدمات الصحية كي يتسنى حتسني تصميم اخلدمات مبا يناسب أفراد اجملموعات السكانية الذين
يستفيدون منها .وينبغي تنظيم النظم الصحية على نحو يتمحور حول احتياجات الناس وتوقعاتهم من حيث
شمولية الصحة في األمد الطويل ملساعدة الناس على أن يفهموا احتياجاتهم من الرعاية الصحية بصورة
أفضل.
وتعني التغطية الصحية الشاملة املتكاملة تقدمي اخلدمات على نحو يمُ كن الناس من احلصول على سلسلة
متصلة احللقات من خدمات تعزيز الصحة والوقاية من املرض ،والتأهيل والرعاية امللطفة ،وذلك من خالل الرعاية
مبختلف مستوياتها ومواقعها داخل النظام الصحي على مدى العمر .وعندئذ يكون أفراد اجملتمع احمللي مجهزين
بصورة أفضل التخاذ التدابير الوقائية بأنفسهم ،األمر الذي يفضي إلى الكفاءة في توفير التكاليف على األمد
الطويل.

فوائد تحقيق التغطية الصحية الشاملة
التغطية الصحية الشاملة حتافظ على الصحة وحتسنها .والصحة اجليدة متكن األطفال من التعلم ومتكن
البالغني من كسب رزقهم .وذلك بدوره يساعد الناس على تالفي الوقوع حتت نير الفقر ،ويوفر األساس الالزم
للتنمية االقتصادية الطويلة األمد.
وفي الوقت ذاته فإن احلماية من اخملاطر املالية في مجال الصحة تقي الناس من الوقوع حتت نير الفقر ،ألن االعتالل
املفاجئ يضطرهم إلى استنفاذ مدخراتهم أو بيع األصول التي ميلكونها أو االقتراض ،األمر الذي يدمر مستقبلهم
كما يدمر مستقبل أطفالهم في كثير من األحيان.
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هل يمكن رصد التقدم في هذا
الصدد؟
إن رصد التقدم نحو حتقيق التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن يركز على تغطية السكان باخلدمات اجليدة
الضرورية وعلى احلماية املالية من املدفوعات املباشرة الكارثية سواء بسواء .وينبغي إيالء اهتمام خاص ألشد
الفئات حرماناً ،مثل أكثر الناس فقرا ً أو من يعيشون في مناطق ريفية نائية.
وينبغي إدراج الرصد ضمن إطار أعم ألداء النظم الصحية ،يتيح تتبع العاملني الصحيني واألدوية
والتكنولوجيات ،وقياس اآلثار املترتبة بالنسبة إلى الصحة واألمان املالي.
ومن املهم للبلدان أن تقيس تقدمها نحو حتقيق التغطية الصحية الشاملة .ونظرا ً ألن لكل بلد سياقه
اخلاص والفريد فقد ينصب تركيز مؤشرات القياس على مجاالت مختلفة .ومن املفيد أيضا ً وضع إطار عاملي
لرصد التقدم نحو حتقيق التغطية الصحية الشاملة ،على أن يستخدم مقاييس موحدة ومعترف بها دوليا ً
بحيث تتسنى مقارنتها عبر احلدود وعلى مر الزمن.

استجابة منظمة الصحة العالمية
تدعم املنظمة البلدان في تطوير نظمها الصحية من أجل املضي قدما ً في هذا الصدد ،وفي احلفاظ على
التغطية الصحية الشاملة ،ورصد التقدم املحُرز نحو حتقيقها.
وقد وضعت املنظمة مع البنك الدولي إطارا ً لتتبع التقدم في حتقيق التغطية الصحية الشاملة .ومن خالل
رصد التغطية الصحية الشاملة ميكن أن تتحقق البلدان من الغايات املنشودة ،وأن تركز على اجملاالت التي
تتطلب املزيد من االهتمام .ويضم اإلطار  3مؤشرات عامة:
•

التغطية باخلدمات الصحية؛

•

احلماية من اخملاطر املالية؛

•

اإلنصاف أو تغطية السكان كافة.

والغرض من قياس هذه املؤشرات هو حتقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيا ً لكل البلدان.
وما ذلك إال شكل واحدا ً من األشكال العديدة للشراكة املتعلقة بتعزيز النظم الصحية في مجال بحوث
التغطية الصحية الشاملة .وهذا االحتياج ،بالرغم من التدفقات الكبيرة للتمويل اخلاص بأمراض محددة
في السنوات األخيرة ،تبني بوضوح شديد من فاشية اإليبوال .ومن األشكال األخرى للشراكة ما يلي:
•

الشراكة الصحية الدولية ()IHP+

•

التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية

•

مبادرة متكني الصحة ()P4H

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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•

التحالف العاملي للقوى العاملة الصحية

•

شراكة التغطية الصحية الشاملة

في عام  2008أيدت الدول األعضاء القرار الصادر بشأن «تعزيز حوار السياسات الوطني الدائر حول وضع
سياسات واستراتيجيات وخطط صحية متينة» .وتعكف املنظمة حاليا ً على إعداد كُتيب بخصوص السياسات
واالستراتيجيات واخلطط املفضية إلى التغطية الصحية الشاملة ،وذلك على أمل أن يتم تكييفه من أجل
حلقات عملية لبناء القدرات تُعقد لوزارات الصحة.
وبإمكان جميع البلدان أن حتسن احلصائل الصحية وأن تكافح الفقر من خالل تعزيز اخلدمات الصحية واحلد من
اإلفقار املرتبط بدفع مقابل احلصول عليها حسب تقديرات منظمة الصحه العامليه
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الدرس الثالث:

إرشادات لألكل الصحي

رسالة رقم ( :)1تغذية األم املرضع

ماذا ترى في الصورة؟ ما فائدة تنوع املواد الغذائية للمرضع؟ في مجتمعك هل تعطى وجبات إضافية لألمهات املرضعات ؟ (مناقشة).

كل ما نسمع عنه هذه األيام يكون
محوره الغذاء الصحي .وأنت أيتها األم
يجب أن تتناول األم
وربّة املنزل ،مفتاح التغذية والصحة
املرضعة وجبة إضافية
لعائلتك وذلك من خالل األطعمة
واحدة باإلضافة للوجبات
الرئسية على األقل.
حب.
واألطباق التي تقدمينها لهم بكل ّ
اليك بعض اإلرشادات املفيدة لغذاء
صحة:
كله ّ
	•اعتمدي تقدمي األطعمة املتنوعة
لعائلتك كي تضمني غذا ًء متوازنا ً
وصحياً .فغذاء اليوم يؤثر بالتأكيد
ّ
الفواكه
التشويات
الدهنيات
احلبوب والبقوليات اللنب.اجلنب.البيض.الزبادي اللحم ،السمك ،الفراﺥ
اخلضروات
على صحتك وصحة عائلتك على
املدى الطويل.
10
جيـدة ،شجعي عائلتـــــك باستمرار على ممارســـة
	•احرصي على املوازنـة بني الغـــذاء والرياضـة .لصحـــّـة ّ
الرياضــــــة.
	•اختاري نظـــــاما ً غذائيـــا ً غنيـا ً باحلبوب واخلضراوات والفواكـه واعتمدي االعتــدال والتوازن في تقـــــدمي اللحوم
واملعجنات والدهون لعائلتك.
واأللبان
ّ
	•اختــاري نظامــا ً غذائيـا ً قليــــــل الدسـم والدهــون والكـولسترول ،للحمايــــــة من األمراض وتعزيــز
صحـــــة عائلتـــــــك.
	•شجعي عائلتك على اتباع نظام غـذائي معتـدل بالصوديوم وامللح وذلك للحفاظ على صحة القلـب والشرايني.
	•اختــاري نظامـا ً غـذائيا ً معتــــدال ً بالسكر .وتذكري أنك تستطيعني احلصــــول على السكر من املأكـوالت
احملــــالة طبيعياً.
	•احرصي على تناول كمية كافية من املاء إذ يحتاج الفرد حوالي  8أكـواب من املاء يومياً .زيدي الكمية لك ولعائلتك
في ظـــروف الطقس احلار والرطب

نصائح للمحافظة
على صحة الفم واألسنان

لكى حتافظ على أسنانك سليمة وصحية عليك أن تقوم بخطوات تكفل لها ذلك ،ومن تلك النصائح:
أوال ً  ...نظف أسنانك بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد يوميا:
يجب أن ينظف اجلميع أسنانهم بالفرشاة مرتني يوميا على األقل ،واألفضل تنظيف األسنان 3مرات يوميا أو بعد كل
وجبة ،كما يجب استخدام خيط تنظيف األسنان مرة يوميا على األقل .
ثانيا ً  ...نظف أسنانك باستخدام اخليط الطبي يوميا :
تنظيف ما بني األسنان باستخدام اخليط الطبي مرة يوميا يزيل طبقة البالك بني األسنان ،وهي املنطقة التي ال تصلها
فرشاة األسنان ،وهو ضروري للحماية من أمراض اللثة .

اتبع النصائح التالية
عند تنظيف أسنانك بالخيط :
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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 مرر اخليط الطبي بلطف بني األسنان . أمسك بطرفي اخليط حول اجلهة األمامية واخللفية من السن لتحيط بجهتي السن على شكل حرف  Cباإلجنليزية مرر اخليط بلطف من طرف اللثة إلى أعلى السن لكشط طبقة البالك . استخدم اخليط للتنظيف خلف األسنانثالثا ً  ...تناول الغذاء اجليد :
تكون البكتيريا دائما في الكربوهيدرات وخاصة األطعمة السكرية ،ولذلك فإن وجود مصدر دائم وكبير من السكريات
يسمح بنمو وتكاثر البكتيريا وبالتالي إنتاج أحماض كافية إلذابة مينا األسنان بشكل أسرع من سرعة اجلسم في بنائها .
رابعا ً  ...ال للتدخني:
إن التبغ ضار جدا بصحة الفم ،كما هو ضار بصحة باقي اجلسم ،وهو ال يسبب تلّون األسنان ورائحة فم كريهة فقط ،بل
يزيد خطورة اإلصابة بتسوس األسنان ،أمراض اللثة الشديدة وسرطانات الفم واحللق .
بالرغم من زيارتك الدورية لطبيب األسنان ،إال أنك الشخص األفضل ملالحظة أي تغيرات في الفم ،فطبيب األسنان يراك
مرات قليلة في السنة ،ولكنك ميكن أن تفحص فمك وتتفقد وجود تغيرات فيه بشكل أسبوعي .

إن التغيرات التي يجب مالحظتها هي :
	•انتفاخ في اللثة
	•تشقق في األسنان
	•تغير في لون األسنان
	•تقرحات أو آفات في اللثة ،اخلد أو اللسان

آالم الظهر والرقبة االسباب والعالج

آالم الظهر والرقبة من االالم الشائعة لدى الرجال والنساء على حد سواء  ،ولعل السبب األبرز لهذه اآلالم هو تشنج وتقلص
العضالت الناجت أغلب األحيان عن اجللوس أو النوم بشكل غير صحيح مثل اجللوس لعدة ساعات أمام الكمبيوتر بدون
استراحة وممارسة العمل املكتبي لفترات طويلة او القيام بأعمال تتطلب االنحناء وبالتالي الضغط على العمود الفقري مما
يسبب آالم الرقبة والظهر بسبب احتكاك فقرات العمود الفقري نتيجة تكلس وتآكل الغضارف التي تفصل بينها ،بسبب
قلة احلركة أو احلركة اخلاطئة ،وغالبا ما يكون هناك ضمور في عضالت املرضى الذين يعانون من هذه اآلالم.
ويضيف االطباء ان البرد والتيار الهوائي أيضا يسببان آالما في الرقبة ،ولكنها غالبا ما تختفي من تلقاء نفسها بعد يومني.
كذلك املشاكل النفسية ميكن أن أيضا أن تسبب األلم مثلها مثل اجللوس اخلاطئ.
لذا ينصح االطباء بضرورة احلركة عند األشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة إلى جانب اجللوس الصحي والوقاية من
البرد والتيار الهوائي  ،كما تعتبر متارين االسترخاء وقبل كل شيء احلركة من أفضل الوسائل لتجنب آالم الرقبة،فاحلركة،
تساهم في ثبات العظام وتقوية العضالت ،وحتى لدى وجود ألم شديد يجب عدم االستلقاء في الفراش ملدة طويلة.
وأظهرت أبحاث حديثة أن احلركة وممارسة الرياضة بشكل منتظم تساهم في تقليص اآلالم وخفضها بل حتى في اختفائها
أيضا .ومن ال ميارسون الرياضة عليهم التنزه أو قيادة الدراجة الهوائية أو السباحة من  5إلى  20دقيقة يوميا ،ومن ليس لديه
الوقت لذلك ،فيمكن على األقل أن يصعد الدرج بدل استخدام املصعد أو االستغناء عن السيارة أحيانا والسير على األقدام.
وإذا استمر األلم ألكثر من ثالثة أشهر ،حينها ميكن احلديث عن مرض سريري.
وقليال ما تكون هذه اآلالم إشارات تنذر بأمراض حقيقية مثل الروماتيزم أو هشاشة العظام أو انزالق الفقرات الذي يعرف
شعبيا باسم مرض الديسك.
وكوسيلة ملعاجلة آالم الرقبة والظهر هو الدفء للتخلص من األلم باستخدام األكياس الساخنة  ،فهي حتتوي على
مسحوق احلديد الذي يسخن لدرجة  40مئوية ويحافظ على حرارته لنحو ثماني ساعات ،كذلك ميكن استخدام الكمادات
الساخنة للعالج ،وذلك ألن الدفء يساهم في استرخاء العضالت والتخلص من التشنج ،وبالتالي التخلص من األلم.
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اليوم العالمى للكلى

ميثل اليوم العاملى للكلى حمله صحيه عامليه لرفع الوعى تركز على اهمية
الكلى وتقليل تكرر وتاثير امراض الكلى واملشاكل املرتبطه بها فى انحاء
العالم
ويحتفل بهذه احلمله فى اخلميس الثانى من شهر مارس من كل عام وذلك فى
اكثر من 100بلد فى ست قارات
ان يوم الكلى العاملي هو مبادرة مشتركة بني اجلمعية الدولية ألمراض الكلى
واالحتاد الدولي ملؤسسات الكلى ويقدر عدد املصابني بأمراض الكلى مبا يقارب
 600-400مليون شخص بالغ في العالم .وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن
نسبة اإلصابة بالفشل الكلوي وصلت فى امريكا 250شخص لكل مليون
نسمه ونحو  300شخص لكل مليون نسمه فى دول اسيا

ماهي
امراض الكلى واعراضها:

الكلية عضو هام من أعضاء اجلسم ،وهى تخلص الدم وتنقيه من املواد
السامة واملواد الضارة الناجتة من عمليات التمثيل الداخلي وما يزيد على
حاجة اجلسم من املاء واألمالح ومجموعة هذه املواد يسمى البول.
تركيب اجلهاز البولي ..:
ويتكون اجلهاز البولي من كليتني ،توجد كل منهما فى اجلزء العلوي اخللفي
من جتويف البطن ،يخرج من كل واحدة منها حالب يتجه إلى أسفل ،كل
حالب ينتهي فى املثانة البولية ويصب فيها البول ،وتخرج من املثانة قناة
البول التي تنتهي إلى اخلارج بفتحة البول.

العمل
الوظيفي للجهاز البولي-:

النسيج الكلوي مجهز لعملية االحتفاظ باملواد املفيدة للجسم والتخلص
وإخراج املواد التي قد تؤدي إلى ضرر اجلسم مثل ..البولينا وحمض البوليك
وغيرها من املواد واألمالح الزائدة مع ضبط كميات املياه فى اجلسم ،ويخرج
اإلنسان كمية من البول يوميا ً تقدر بحوالي  1.5لتر تقريباً ،وهذه الكمية من
البول نتيجة ترشيح حوالي  180لترا ً من السوائل داخل الكلى.
وعملية الترشيح تلك حتتاج إلى كمية هائلة من الدم ،ولذلك فإن حوالي %20
من الدم اخلارج من القلب يتجه إلى داخل النسيج الكلوي ،وتعتمد عملية
الترشيح على كفاءة الوظيفة
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ماهى خطورة امراض الكلى؟

تكمن خطورة أمراض الكلى أو اجلهاز البولي فى تأخر اكتشاف وتشخيص قصورها الوظيفي،
ولألسف حتى مع شكوى اإلنسان فى بعض احلاالت ،ولذلك يجب دائما ً أن تكون فى احلسبان..
وغالبا ً ما يتم التعرف على هذه األمراض من خالل الكشف الدوري على األمعاء أو على املرضى
من خالل التحاليل املعملية أو عمل اإلشاعات حتى يتمكن الطبيب من التشخيص اجليد
املبكر لهذه األمراض ،ويجب متابعة التحاليل واإلشاعات بصفة مستمرة.

أمراض الجهاز البولي:

وتتخلص أمراض الكلى واجلهاز البولي عامة فى نوعني إما أن تكون هذه األمراض حادة أو تكون
مزمنة.

أمراض الكلى الحادة:

يجب أن نذكر أن األمراض التى تصيب الكلى واجلهاز البولي هى سلسلة قد تتصل ببعضها،
فمن أهم هذه األمراض االلتهابات وكذلك حدوث انسدادات.
وقد تكون التهابات اجلهاز البولي جز ًءا من مرض عام مصاب به اجلسم ومن بينها نسيج الكلى
أو تكون عدوى من خارج اجلسم.
أهم االلتهابات املوجودة التى تصيب نسيج الكلى عادة ما تكون نتيجة اللتهابات احللق،
واللوزتني والتي كثيرا ً ما تصيب األطفال ولم يتم عالجها جيداً ،فإنه قد ينتج عنهامضاعفات
فى بعض أعضاء اجلسم ومن بينها إصابة نسيج الكلى.
يلي هذا النوع من االلتهابات العدوى من اخلارج عن طريق قناة البول خاصة فى اإلناث حيث تتم
عدوى االلتهابات من خالل العادات غير الصحية فى التبول والتنظيف وبذلك تكون الوقاية من
هذه األمراض كالتالي:
1.1اكتشاف التهابات احللق واللوزتني وعالجها جيدا ً للقضاء على امليكروبات املسببة لها
نهائياً ،وبالتالي يكون هذا وقاية من املضاعفات التى قد تصيب الكلى.
2.2التثقيف الصحي املستمر من حيث طريقة استعمال املراحيض والنظافة الشخصية
لإلنسان بحيث يتم غسل مخارج البول بعد التبول.
3.3االنسدادات واالختناقات..
يكون انسداد اجلهاز البولي أو اختناقه غالبا نتيجة لتكون حصوات أو التهابات أو االثنني معاً،
ويجب علينا أن نذكر أن احلصوة قد تكون نتيجة لزيادة األمالح فى اجلسم أو نتيجة لاللتهابات
املوضعية ،وقد تؤدي إلى ركود كميات البول الذي يعتبر مزرعة جيدة لنمو امليكروبات وبذلك
ينتج االلتهاب ،ويجب أال ننسى انتشار مرض البلهارسيا فى مصر ،الذي قد يصيب اجلهاز
البولي ،ويصيب أنسجته ويحدث بها خدوش والتهابات قد تؤدي إلى تكوين احلصوات وسلسلة
من املشاكل للكلى واجلهاز البولي.
ولهذا النوع من اإلصابات يجب الوقاية ،ومن أهم إجراءات الوقاية التثقيف الصحي والتركيز
على عدم التبول والتبرز فى الترع واملصارف كما أنه على املصابني بكثرة األمالح باجلسم أن
يتجنبوا العوامل املسببة ،وأن يتناولوا العالج الالزم لهذه احلاالت.
ومن أهم اإلجراءات الوقائية حتى ال تتكون احلصوات هى اإلكثار من شرب املاء والسوائل اخملففة،
الذي يخفف تركيز األمالح بالدم ،فيتم التخلص منها بسهولة عن طريق الكلى.
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خطورة األمراض الحادة
بالكلى:

وتكمن خطورة األمراض احلادة فى أنها قد تؤدي إلى خلل بالوظائف الكلوية الذي قد
يؤدي إلى اإلصابة بالفشل الكلوي احلاد.

ومن األعراض والعالمات
الهامة التى يجب أن تزيد
القلق:

	•احلرارة التى ال نعرف سببها.
	•قلة كمية البول عن املعتاد.
	•حرقان عند التبول أو تعني عند التبول.
	•آالم وأوجاع فى جانبي منتصف الظهر أو مكان املثانة البولية (أسفل البطن).
ويجب استشارة الطبيب فورا ً عند الشعور بأي من األعراض السابقة التخاذ
اإلجراءات الالزمة من حتاليل ألخذ العالج املناسب ،حتى ال تؤدي إلى مضاعفات حادة
خطيرة أو اإلصابة بأمراض الكلى وهي خطيرة جداً.

األمراض المزمنة التى تصيب
الكلى:

أي مرض أو إصابة من اإلصابات احلادة قد تنتهي مبرض مزمن يصيب الكلى أو اجلهاز
البولي إذا لم يتم العالج املناسب فى الوقت املناسب.
هناك بعض األمراض واإلصابات اخملتفية التى قد ال يشعر املريض بأعراضها وقد ال
تظهر عليه عالماتها إال بعد فوات األوان (ولكن ميكن اكتشافها مبكرا ً بالفحص
والتحاليل الدورية).

ومن هذه األمراض:

1.1العيوب اخللقية التى تصيب اجلهاز البولي :مثل الكلى املتكيسة أو انخفاض
إحدى الكليتني أو وجود اختناقات خلقية فى احلالب أو قناة مجرى البول ..إلخ.
2.2االلتهابات الصامتة :وهي التي ال يشكو منها اإلنسان ولذلك تتراكم
مضاعفاتها حتى تتلف الكلى.
3.3البلهارسيا.
 -44.4األورام التي ال يشعر املريض بأعراضها مبكراً.
5.5متالزمة الكلى ،وهذه املتالزمة التى تكتشف عادة فى الطفولة املبكرة.
6.6أمراض عامة تصيب اجلسم ومن بينها إصابة الكلى مثل أمراض الروماتويد
والسكر وضغط الدم املرتفع وبعض أمراض الغدد وغيرها من األمراض اخملتلفة.
7.7الوقاية من األمراض املزمنة
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 الكشف الدورى على اإلنسان واجلهاز البولي ويكون ذلك من خالل حتليل البول فهويكشف عن الكثير من وظائف الكلى ويبني االلتهابات اخلفية التى قد تظهر عالمتها
أو تسبب أعراضا ً للمريض.
 -العالج اجليد املتكامل ألي مرض حاد يصيب الكلى ومتابعته حتى يتم الشفاء الكامل.

مريضة الكلى الحامل

أمراض الكلى مع احلمل قد تسبب مشاكل صحية للمرأة ،قد ال تدركها إال بعد الوالدة
فإن تزايد حجم الرحم مع احلمل قد يضغط على اجلهاز البولي ،وبذلك ينتج عنه ركود
البول فى مجاريه ،وهذا قد يؤدى إلى التهابات ،التي قد تؤدي بدورها إلى تكون احلصوات
وتفاقم املشكلة بعدم العالج املناسب في الوقت املناسب ،فيؤدي إلى فشل فى أنسجة
الكلى نتيجة الضغط املتزايد على أنسجتها بفعل البول املتراكم ولذلك يجب:
	•الكشف الدورى على السيدة احلامل بتحليل البول.
	•قياس ضغط السيدة احلامل باستمرار ودورياً ،لتجنب أي خطورة على صحتها حيث
إن أمراض الكلى مرتبطة بأمراض القلب واجلهاز الدورى.

ما هو الفشل الكلوي

الفشل الكلوي يعني فشل في وظائف الكلى ..أي أن الكلى ال تقوم بوظائفها كما
يجب فى ترشيح الدم وتخليص اجلسم من املواد الضارة ،ولذلك يتراكم في الدم هذه
املواد واألمالح الزائدة ،وذلك يؤدي إلى فشل في أنسجة وأعضاء اجلسم اخملتلفة.
ومن األسباب الهامة للفشل الكلوي سوء استعمال األدوية التى قد تضر أنسجة
الكلى ،والتي قد تؤدي إلى تدمير خالياها ،وبذلك ينتج عنها الفشل في وظائفها ،لذلك
يجب استعمال األدوية باستشارة الطبيب وتنفيذ تعليماته حتى نتفادى خطر الفشل
الكلوي.
ونقول دائما ً الوقاية خير من العالج ،وذلك بالكشف الدوري املستمر ،وعالج األمراض التى
تصيب الكلى ميكن أن نتجنب الفشل الكلوي ،حيث إن عالجه طويل املدى وميثل عبئا ً
شديدا ً على املريض من الناحية الصحية واملادية واالجتماعية.
ويجب أن يشارك الفرد في احلصول على أحسن املستويات بالنسبة لصحته باالهتمام
بها واجلهاز البولي والبعد عن السلوكيات التى تضرها والكشف الدوري باستمرار
التثقيف الصحي في مجال الوقاية من أمراض الكلى واجلهاز البولي.
1.1الكشف الدوري املستمر وفحص البول دوريا ً وباستمرار لالكتشاف املبكر ألي أمراض
تصيب الكلى أو أي عيوب خلقية بالكلى واجلهاز البولي قد تكون غير محسوسة
لإلنسان ولكن نتائجها ومضاعفاتها خطيرة.
2.2املبادرة والتبكير بالفحص والعالج والشعور بأي أعراض خاصة بالكلى واجلهاز
البولي.
3.3العالج اجليد واملتكامل ألي مرض حاد يصيب الكلى واجلهاز البولي ومتابعته حتى
يتم الشفاء الكامل.
4.4املبادرة بعالج التهابات احللق واللوزتني جيداً ،وأي أعراض حادة تصيب اجلسم.
5.5عالج األمراض العامة التى تصيب اجلسم وتؤثر على الكلى مثل السكر وارتفاع
ضغط الدم والروماتويد وبعض أمراض الغدد وغيرها.
6.6مكافحة البلهارسيا وجتنب اإلصابة بها وإذا حدثت اإلصابة يجب املبادرة بالعالج
حتى ال حتدث مضاعفات تصيب الكلية واجلهاز البولي.
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7.7احلرص على استعمال األدوية وعدم تناول أي دواء إال باستشارة الطبيب املعالج.
8.8اإلكثار من تناول املياه والسوائل اخملففة ،خاصة في فصل الصيف واجلو احلار.
9.9مراعاة النظافة واالغتسال باملاء خملارج البول والبراز بعد التبول والتبرز.
1010العمل بجدية واهتمام على احلد من تلوث البيئة وتلوث الطعام والشراب بامللوثات
العضوية مثل اجلراثيم وامليكروبات وبويضات الديدان الطفيلية ،وكذلك امللوثات
الكيميائية مثل املبيدات احلشرية والعادم وغيرها ومراعاة نظافة الطعام والشراب جيدا ً
قبل تناوله.
1111احلد من تناول األطعمة واملشروبات التى يدخل في تصنيعها مكسبات اللون والطعم
والرائحة وكذلك التي حتتوي علي املواد احملافظة.
1212جتنب املمارسات الضارة التى تضر أعضاء وأنسجة اجلسم ومعها الكلى واجلهاز البولي،
مثل التدخني وتعاطي اخملدرات وغيرها
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