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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

أخطاء شائعة

ما ال تعرفه عن النوم واألرق
يجب استشارة الطبيب دائـمــا حول
مــا إذا ك ــان مــن املـمـكــن ت ـنــاول ال ــدواء
املـ ـن ـ ّـوم .عـلـمــا أن االدويـ ـ ــة امل ـن ـ ّـوم ــة ال
تحل مشكلة األرق إال موقتًا ،وهي ال
تشفي نهائيًا.

إمـ ــا الـ ـن ــوم ب ــدق ــائ ــق م ـ ـعـ ــدودة ،وإم ــا
األرق .ال ح ــل وس ـط ـيــا ف ــي "ق ـض ـيــة"
الـ ـن ــوم .ث ـمــة م ــن ي ـنــام "ن ــوم ــا هنيئًا"
بـمـجـ ّـرد مالمسة الــوســادة وثـمــة من
ي ـعــانــي ،بـحـيــث يـتـقـلــب ف ــي الـســريــر
لوقت طويل مــن دون أن يجد للنوم
ً
س ـب ـيــا .وه ــذه ال ـحــالــة هــي أس ــوأ ما
ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــل ،خ ـص ــوصــا أن ـهــا
تــزيــد الشعور بالتوتر .غير أن هذه
الحالة ال تــأتــي مــن العبث ،إذ تلعب
ع ــوام ــل ك ـث ـيــرة دورًا ف ــي ذل ـ ــك .لـكــن،
هــذه الـعــوامــل ال تشبه أب ـدًا مــا يمكن
أن نـ ـتـ ـص ــوره ،إذ ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـش ــائ ـع ــة الـ ـت ــي نـحـفـظـهــا
مــن دون االلـتـفــات مل ــدى صوابيتها.
أفكار خاطئة تتكون لدينا عن النوم
واألرق ،تزيد املشكلة ســوءًا .من هنا
أهمية التفريق بني الخطأ والصواب.
¶ األرق مشكلة نفسية؟
ي ـس ــود االع ـت ـق ــاد ل ــدى ال ـك ـث ـيــريــن أن
املشكالت النفسية تسبب األرق وأن
التوتر هو املسبب األول له .هذا األمر
ص ـح ـيــح ف ــي جـ ــزء م ـن ــه ،ل ـك ـنــه لـيــس
الحقيقة الكاملة ،إذ ثمة عوامل أخرى
تلعب دورًا في ذلــك ،كاملرض واآلثــار
ال ـج ــان ـب ـي ــة ل ـب ـعــض األدوي ـ ـ ـ ــة وس ــوء
ع ــادات الـنــوم وآالم األم ــراض املزمنة
وآالم الساقني املزمنة.
¶ ي ـم ـكــن ت ـع ــوي ــض س ــاع ــات الـ ـن ــوم ال ـتــي
خسرناها؟
هـ ــذا امل ـف ـه ــوم خ ــاط ــئ ،إذ يـسـتـحـيــل
تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوم الـ ـت ــي
خسرناها ،فالنوم ليوم أو اثنني أو
ً
في عطلة نهاية األسبوع ليس حال،
بل قد يؤثر سلبًا على نظام الجسم.
وق ــد يــزيــد ص ـعــوبــة ال ـن ــوم ف ــي وقــت
الحـ ــق .ل ــذل ــك ،م ــن األف ـض ــل تـعــويــض

ســاعــات الـنــوم بالعودة إلــى برنامج
منتظم للنوم.
¶ تسبب القيلولة صعوبة في النوم؟
ي ـخ ـت ـل ــف ت ــأثـ ـي ــر ال ـق ـي ـل ــول ــة بـحـســب
طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـتـ ـه ــا وط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة ال ـ ـش ـ ـخـ ــص.
فبالنسبة الى البعض ،يمكن أن تعيد
ق ـي ـلــولــة ت ـس ـت ـمــر ل ـع ـشــر أو عـشــريــن
دقيقة النشاط إليهم ،فيما يمكن أن
ت ــؤدي قيلولة فــي مــوعــد مـتــأخــر من
بعد الظهر بالنسبة الــى آخرين إلى
صعوبة النوم الحقًا.
¶ تـعـتـبــر األدويـ ـ ــة امل ـنـ ّـوم ــة خــال ـيــة م ــن أي
ضرر؟
صحيح أن األدوي ــة املـنـ ّـومــة الحالية
تـعـتـبــر آم ـنــة أك ـثــر م ــن ال ـســابــق ،لكن
لكل األدويــة آثــار جانبية ،خصوصًا
أنـ ــه ي ـم ـكــن االعـ ـتـ ـي ــاد ع ـل ـي ـهــا .ل ــذل ــك،

ّ
¶ يمكن "تعلم" النوم لساعات أقل؟
يمكن أن يؤدي هذا االعتقاد الخاطئ
إل ــى نـتــائــج خ ـط ـيــرة .إذ ان لـكــل منا
حـ ــاجـ ــات م ـع ـي ـنــة مـ ــن ال ـ ـنـ ــوم .ت ـكــون
ً
حــاجــة ال ـبــالــغ م ـثــا نـحــو  8ســاعــات
ّ
ع ـلــى األقـ ـ ــل .وي ـم ـكــن ت ـعــلــم االك ـت ـفــاء
ب ـســاع ــات ن ــوم ق ـل ـي ـلــة ،ل ـكــن ال يمكن
إلـ ــزام الـجـســم ب ـســاعــات ن ــوم أق ــل ،إذ
أن عدم الحصول على ساعات كافية
م ــن الـ ـن ــوم يـ ـ ــؤدي إلـ ــى ص ـع ــوب ــة فــي
التركيز وصـعــوبــة فــي تــذكــر األم ــور.
لــذلــك يمكن أن ت ــؤدي قلة الـنــوم إلى
مشكالت مهمة أبرزها قلة اإلنتاجية
في العمل وكثرة الحوادث.
¶ تزول مشكالت النوم لوحدها؟
ال يمكن التخلص من مشكالت ما لم
يـتــم ال ـت ـعـ ّـرف إل ــى مسبباتها ،ســواء
أكانت ناتجة عن التوتر أو عن دواء
او ع ــن مـ ــرض م ـع ــن .إذا ك ـنــت تجد
صعوبة فــي الـنــوم أو فــي االستمرار
بالنوم ،او إذا كنت تشعر باإلرهاق
باستمرار بعد االستيقاظ من النوم،
من الضروري التحدث إلى الطبيب.
ان ـط ــاق ــا م ــن ك ــل ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن ات ـب ــاع
بـعــض ال ـخ ـطــوات ال ـتــي قــد تـســاعــدك
في محاربة األرق ،ومنها االستيقاظ
كــل ي ــوم فــي املــوعــد عينه واالمـتـنــاع
ع ــن ال ـتــدخــن وال ـق ـهــوة وغ ـيــرهــا من
املـ ـنـ ـبـ ـه ــات وتـ ـجـ ـن ــب ال ـق ـي ـل ــول ــة ق ــدر
اإلمكان وممارسة الرياضة بانتظام
والحد من الجلوس أمام الكومبيوتر
وشاشة التلفاز.

معلومات

وباء "إدمان الكراسي" يجلب  16مرضًا

هل تريدون التعرف إلى وباء جديد؟ إليكم ،إذًا ،وباء "الجلوس" ،الذي
سيضاف بــا شــك إلــى الئحة أوبـئــة أخــرى خاصة بعصرنا الحالي.
وفي هذا اإلطــار ،تشير الجمعية املصرية للحساسية واملناعة إلى أن
"الـجـلــوس لـفـتــرات طويلة مــدمــر للصحة حيث يــزيــد مــن مخاطر ١٦
مــرضــا" .وقــد توصلت الجمعية لتلك الـخــاصــة بعد الـقـيــام بعشرة
أبحاث ،متطرقة من خاللها إلى األمــراض التي يمكن أن يسببها هذا
الوباء وهــي "السكري والقلب وتصلب الشرايني وارتـفــاع ضغط الدم
والحساسية وقلة املناعة وضمور العضالت وانخفاض مرونة األوعية
الدموية والليمفاوية وانخفاض التغذية الدموية وزيادة معدالت االصابة
بالسرطان وتراكم الدهون والسمنة والشيخوخة املبكرة وتشوهات
الـعــامــود الـفـقــري وآالم أسـفــل الـظـهــر الـتــي تـعــد مشكلة رئيسية بني
العاملني في املكاتب بسبب الجلوس لفترات طويلة واضطرابات النوم".
وإزاء هــذا الــواقــع ،وضعت الجمعية "وصفة" يومية وأخــرى أسبوعية
لتجديد الـحـيــاة وتــافــي مخاطر الـجـلــوس ،وتشمل الـحــركــة واملشي
وصعود الساللم وممارسة الرياضة والتمارين الرياضية في الهواء
الطلق و"نــط الحبل" والقفز وتقليل وقــت الجلوس خاصة في أماكن
العمل والتحرك عند استقبال املكاملات الهاتفية .كما لفتت الجمعية إلى
أن ممارسة تمارين القرفصاء يوميًا يفيد في تعزيز بناء عضالت
الجسم وزيادة الكتلة العضلية وحرق الدهون في النصف األسفل من
الجسم وتقوية عضالت البطن والحوض وتقوية عضالت الساقني،
األمر الذي يساعد على دعم الجسم كله وتوازنه حيث تلعب العضالت
الهيكلية دورًا هامًا في رفع املناعة والوقاية من السمنة ومرض السكر
وأمراض القلب واألوعية الدموية.

مياه صنابير العالم ملوثة :لبنان في المرتبة
الثانية
"البالستيك داخلنا" .هذه أفضل خالصة قد تخرج بها دراسة مركز
"آروب ميديا" للدراسات البيئية بعد كشفها على عينات مياه الشرب
من الصنبور في جميع أنحاء العالم .في هذه الدراسة التي استغرقت
الكثير من الوقت ،دق املركز ناقوس الخطر ،حيث لفت إلى أن جل مياه
صنابير العالم ملوثة بـ"ألياف بالستيكية" .فبتحليل عشرات العينات
مــن "مـيــاه الـصـنـبــور" فــي أكـثــر مــن  12دول ــة ،وجــد العلماء أن "%83

من العينات ملوثة ،حيث كانت الواليات املتحدة صاحبة أعلى تلوث،
بنسبة  ،%94لعينات من مرافق مختلفة بما في ذلك مباني الكونغرس
األميركي ومقر وكالة حماية البيئة األميركية ،ليأتي لبنان والهند بعد
ذلك" .أما في الدول األوروبية ،بما فيها اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا،
فتضمنت مياهها "أق ــل مـعــدل تـلــوث ،بحيث بلغت نسبته  %72من
مجمل العينات املأخوذة ،وبلغ متوسط عدد األلياف في املياه بالواليات
املتحدة األميركية  4.8لكل  500ملم ،وفي أوروبا  1.9في كل  500ملم".
وتشير هذه النتائج إلى مدى انتشار التلوث البيئي في جميع أنحاء
العالم ،وكانت األبحاث في السابق تتركز على التلوث البالستيكي في
املحيطات ،والتي أشارت أيضًا إلى أن الناس يأكلون ألياف البالستيك
من خــال املــأكــوالت البحرية امللوثة .ويضيف التقرير أن البالستيك
العضوي يحتوي في داخله على املــواد الكيميائية السامة ،ثم يفرج
عنها داخ ــل الـجـســم ،وق ــال الـبــروفـيـســور ،ريـتـشــارد تــومـبـســون ،من
جامعة "بليموث" في بريطانيا" :أصبح من الواضح جدًا منذ وقت طويل
أن البالستيك يطلق هذه املواد الكيميائية داخل األمعاء" ،وقد أظهرت
أبحاثه أن البالستيك العضوي وجد في ثلث األسماك التي تم صيدها
في اململكة املتحدة .واختبر البحث الجديد  159عينة باستخدام تقنية
قياسية ،حيث جاءت العينات من جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك من
أوغندا واإلكوادور وإندونيسيا .كما ذكر أن املياه املعبأة في زجاجات
لم تنج من التلوث ،حيث أظهرت العينات التي أخــذت تلوثًا ،وإن كان
بنسب أقل.

نافذة

العدالة اإلنجابية
فيصل القاق *
إذا ل ــم ت ـت ـم ـكــن امل ـ ـ ــرأة م ــن ال ـت ـح ـكــم ب ـخ ـيــارات ـهــا
اإلنجابية وقدرها اإلنجابي ،ال يمكن لها أن تنعم
بالعدالة اإلنجابية .في أوائل التسعينيات ،حملت
مجموعة من النساء "ذوات اللون املختلف" معاناة
النساء واجترحت تعبير "العدالة اإلنجابية" في
مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان ،متجاوزًا ترف
مسألة "الخيارات" و"الحقوق" ليطلق مسار العدالة
للنساء ،ليس فقط بالحمل وإنجاب األطفال ،بل
بـتــربـيـتـهــن ض ـمــن بـيـئــة كــري ـمــة وآم ـن ــة وصـحـيــة
وداعـمــة .خلقت الـعــدالــة اإلنجابية إط ــارًا حاضنًا
للحقوق اإلنجابية والجنسية والجندر والصراع
الطبقي والهيمنة الذكورية على صحة النساء.
في تقرير حديث من مؤسسة غوتماكر الرائدة،
بلغ عــدد الحمول الغير مرغوب فيها  ٨٥مليون
ح ـم ــل ،م ــن أص ــل  ٢١٣م ـل ـيــون ح ـمــل ف ــي ال ـع ــام.
ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن ه ـن ــاك م ــا يـ ـق ــارب  ٤٠بــامل ـئــة مــن
النساء الحوامل حملن غصبًا عنهن أو "بالغلط"
ّ
تنصفهن العدالة اإلنجابية،
كما يشاع .نساء لم
ول ــم تشفع لـهـ ّـن أوضــاع ـهـ ّـن الصحية والنفسية
واألسـ ــريـ ــةُ ،ج ـع ـلــت أرح ــامـ ـه ـ ّـن م ـطــايــا إنـجــابـيــة
لرغبات الرجل واملجتمع.
ّ
فــي أحــد املجتمعات فــي نيجيريا ،يقسم شعب
األوب ــان ــغ الـحـقــوق املـلـكـيــة عـلــى جـســد امل ــرأة عند
زواجـ ـه ــا بـحـيــث ت ـع ــود مـلـكـيــة "ال ـق ـس ــم الـسـفـلــي
ل ـل ـمــرأة" (اإلن ـج ــاب) ال ــى أه ــل زوج ـه ــا ،أم ــا ملكية
"قسمها الـعـلــوي" (حياتها األخ ــرى) فتعود الى
أهلها .وفي مجتمعات أخرى تعود ملكية جسد
امل ــرأة للمجتمع .هـنــا مــن غـيــر املـسـتـغــرب وجــود
إس ـق ــاط ــات ع ـلــى مـجـتـمـعــاتـنــا لـجـهــة سـيـطــرتـهــا
وال ـعــائ ـلــة ع ـلــى ال ـت ـح ـكــم ب ـتــوق ـيــت ال ـح ـمــل لـلـمــرأة
وتواتره وإعداد املواليد وتفضيل الذكور وغيره.
ال يمر موضوع الحمول غير املرغوب بها بسالمة
على النساء ،إذ ينتهي نصفها باإلجهاض الذي
قد ينهي معه حياة بعض أولئك النساء ،صافعًا
العدالة اإلنجابية من دون اكتراث .مآسي تحدث
كــل يــوم لـنـســاء تـحــولــت أرحــامـهـ ّـن وحملهن الــى
ك ــواب ـي ــس واع ـ ـتـ ــاالت .ه ــرع ــت ال ـه ـي ـئــات الــدول ـيــة
املعنية الــى إط ــاق شـعــار "تنظيم الحمل/تنظيم
األسرة ُينقذ الحياة" وتم رصد ميزانيات ضخمة
لتسهيل الوصول لوسائل تنظيم األسرة.
ً
خالل العام الحالي ،وبينما يصرف العالم أمواال
خيالية على الـســاح وال ـحــروب وتـغــذيــة الفساد،
يصرف النساء من صحتهن وأعمارهن ونوعية
حياتهن جــراء غياب العدالة اإلنجابية .هنالك ما
بني  20و %80من النساء اللواتي يرغنب بتنظيم
ح ـم ـل ـه ــن ،غ ـي ــر قـ ـ ـ ــادرات ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـصــوصــا
ً
الفقيرات والقاصرات اللواتي يحملن أطفاال الى
ّ
أعراسهن املدبرة وحملهن الغير مرغوب.
ينقل مفهوم العدالة اإلنجابية مسألة الخيارات
مختلف وم ـت ـقــدم ،ليشمل
وال ـح ـقــوق ال ــى مـســار
ُ
مسارات سابقة ويضيف أخــرى تتعلق بالعدالة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـف ـق ــر وال ـهــومــوفــوب ـيــا وال ـح ـقــوق
الـسـيــاسـيــة .تشير دراس ــة ح ــول مـقــاربــة الـعــدالــة
اإلنجابية الى ضــرورة تمكني املــرأة في عالقاتها
وداخـ ــل املـجـتـمــع إلن ـج ــاز ت ـلــك ال ـع ــدال ــة .يـتـمـحــور
التمكني هنا حول ثالثة أنواع من القدرات :القدرة
على التأثير باآلخرين والقيام بما ترغب وتقتنع
بــه ،الـقــدرة على مقاومة الـضـغــوط ،والـقــدرة على
الـتـحـكــم ب ــاألف ـك ــار وامل ـش ــاع ــر لـتـحـقـيــق أهــداف ـهــا
امل ـ ـ ــرجـ ـ ــوة .تـ ـت ــأث ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ب ـخ ـصــائــص
امل ـج ـت ـم ـعــات واس ـت ـع ــداده ــا مل ــاق ــاة م ـب ــدأ ال ـعــدالــة
بإيجابية وانفتاح.
ال يمكن ملجتمع ان يدعي عدالة ونساؤه يتزوجن
بــاالكــراه ويحملن بالصدفة ويستجدين رعاية
صحية بال كرامة.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

