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اﻟﺴﻔﺮ
إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ

ﻣﻊ ادوﻳﺔ

اﻧﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮاء ا دوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ،إذ أن
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ا دوﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪك،
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة أو ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺪواء ﻧﻔﺴﻪ

اﺣﺮص ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮك
ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﻮﺻﻔﺔ ﻣﻌــﻚ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺎء أو ﺿﻴﺎع اﻟــﺪواء وأﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ
ُأﺧﺮى

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪة
ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻠﺪك ،ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو
اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺪواء

ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮك
ﺧــﺬ ﻛﻤﻴــﺔ أدوﻳــﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻗــﺖ أﻃﻮل ﻣــﻦ ﻋﺪد
ا ﻳــﺎم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺴــﺘﻌﺪ ¤ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺣﺼﻮل أي ﺗﺄﺧﻴﺮ

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة
اﺣﺮص ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻞ أدوﻳﺘــﻚ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺘــﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻄﺎﺋــﺮة ،وﻻ ﺗﻀﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺸــﺤﻮﻧﺔ ،ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻀﻴــﺎع
ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
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الجرعة األولى

رأس مال الهيئة
ن�ؤمن يف الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ب�أن ا�ستثمارها احلقيقي هو يف ر�أ�س مالها الب�شري ،الذي تعتمد
عليه يف �أداء املهام املوكلة �إليها على �أكمل وجه ،مبا يحقق طموحات والة الأمر وتطلعات املواطنني.
ولتحقيق ذلك ،كان على الهيئة �أن توجد بيئة عمل مريحة وجاذبة وعادلة ،وتوفر جميع �سبل الإنتاج
والتطوير للموظفني يف امل�ستويات كافة ،ويف هذا الإطار اتخذت الهيئة جمموعة من الإجراءات ،منها
على �سبيل املثال ال احل�صر� ،إيجاد نظام تقييم الأداء املبني على مبد�أ الإدارة بالأهداف ،ما ي�ساعد
على و�ضوح الأهداف للموظف ليكون على دراية مبا يجب �أن ينجزه خالل فرتة زمنية حمددة ،ما
ي�ؤدي �إلى زيادة الإنتاجية ،وح�صول املوظف على تقييم عادل مبني على �إنتاجيته الفعلية للأهداف
املطلوب منه �إجنازها ،التي حددت م�سبق ًا من قبل املوظف نف�سه ورئي�سه املبا�شر.
�أي�ض ًا ،ط ّورت الهيئة بطاقات الأداء املتوازن ،وهي من �أف�ضل التجارب واملمار�سات العاملية لقيا�س
الأداء ،وعلى �ضوئها حددت م�ؤ�شرات قيا�س �أداء موظفي الهيئة على م�ستويات خمتلفة مثل الأهداف
الرئي�سة واخلطوات والإجراءات ،مبا ي�سهم يف قيا�س �أداء املوظفني على امل�ستويات الوظيفية كافة.
ولزيادة كفاءة القيا�س ،مت تطوير برنامج الكرتوين تظهر فيه م�ؤ�شرات الأداء والأهداف التي تخدمها،
وتبني ن�سبة الإجناز يف كل فرتة زمنية ،ما ي�س ّهل متابعتها ب�شكل م�ستمر من قبل كل مدير �إدارة،
ومي ّكن املوظف يف مكتبه من االطالع على �إجنازاته با�ستمرار ما يتيح له فر�صة تعديل التق�صري �إن
حدث ببذل جهد �أكرب.
وجرى ت�صميم خطط تدريبية على مبد�أ االحتياج وامل�سار الوظيفي ،ت�ضمن لكل موظف جدو ًال تدريبياً
�سنوي ًا لتطوير قدراته الفنية يف ممار�سة عمله اليومي واكت�ساب املهارات الإدارية.
كما مت �إحداث برنامج �إعداد القادة� ،إميان ًا من الهيئة ب�أهمية و�ضوح امل�سار الوظيفي للموظف
والإعداد له ،و�إ�سناد الوظائف الإدارية القيادية ملن�سوبي الهيئة عو�ض ًا عن ا�ستقطاب كفاءات من
خارجها ،و�أُجري م�سح لقدرات عدد من موظفي الهيئة املحتمل تقلدهم منا�صب �إدارية قيادية وقيا�س
احتياجاتهم الإدارية وت�صميم دورات خا�صة ب�إعدادهم للعمل القيادي بالهيئة.
ومبا �أن ر�ؤية الهيئة هي �أن تكون جهة رقابية رائدة عاملي ًا ،مت ا�ستحداث برنامج التدريب التطبيقي
الذي ينفذ يف جهات رقابية عاملية وذلك بعقد اتفاقيات معها لتخ�صي�ص مقاعد ملوظفي الهيئة،
ويوفد املوظف للعمل �ستة �أ�شهر يف �إحدى هذه اجلهات الرقابية الرائدة يف املجال ،ما يتيح له اكت�ساب
اخلربة االحرتافية وممار�سة �أ�ساليب العمل املتطورة ،ونقل اخلربة لزمالئه بالهيئة.
وال �شك �أن ما حتقق للهيئة يزيدها �إ�صرار ًا على امل�ضي قدم ًا يف تطوير وتعزيز براجمها التدريبية
لتكون منوذجاً يحتذى به.

أ.د.محمد المشعل
الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للغذاء والدواء

جرى تصميم خطط
تدريبية على مبدأ االحتياج
والمسار الوظيفي ،تضمن لكل
موظف جدوالً تدريبي ًا سنوي ًا
لتطوير قدراته الفنية في
ممارسة عمله اليومي واكتساب
المهارات اإلدارية
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املعر�ضني لهذا اخلطر ،ف�إن الإ�صابة ميكن �أن تكون
قاتلة .لذا يجب احلذر من الأغذية امللوثة لأنها جتلب
هذه البكترييا �إلى داخل املنزل.
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الثالجة وتنتقل �إل��ى ك��ل الأطعمة امل��وج��ودة داخلها
و�ستزيد احتماالت �إ�صابتك �أنت وعائلتك بالأمرا�ض.
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لوجبة الع�شاء� .أو اعتدت �أن تُخرج كي�س ًا من اللحم
�أو الدجاج املجمد وت�ستخدم امل��اء ال�ساخن لتذويبه
ب�سرعة .ماذا لو �أخرجت الطعام املجمد من الثالجة،
ون�سيت العبوة على الطاولة طوال اليوم ؟

30

متثل املن�شطات الريا�ضية� ،أح��د �أخطر
الإ�شكاليات التي ابتليت بها الريا�ضة يف الع�صر
احل��دي��ث ،وه��ذه الإ�شكالية تثار دائ�م� ًا �إب��ان انعقاد
الدورات والبطوالت ،خ�صو�ص ًا �ألعاب الأوملبياد.
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�إذا كنت ت�أكل الطعام امللوث بالبكترييا
امل�سماة «لي�سترييا» ،ف�إنك �ستمر�ض جد ًا �إلى احلد
الذى قد ي�ستلزم الذهاب �إلى امل�ست�شفى .وبالن�سبة
للنا�س املعر�ضني لهذا اخلطر ،ف�إن الإ�صابة ميكن
�أن تكون قاتلة .لذا يجب احلذر من الأغذية امللوثة
لأنها جتلب هذه البكترييا �إلى داخل املنزل.
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ماهي اللبنة الأكرث �أهمية يف بناء و�صيانة
كتلة العظام؟ �إنها احلليب� .سواء كان م��أخ��وذ ًا من
الأبقار �أو الأغنام �أو الإب��ل ،ف��إن احلليب ومنتجاته
يعترب م�صدر ًا مهم ًا للكال�سيوم طيلة حياة ال�شخ�ص.
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هناك العديد م��ن الأم��را���ض التي قد
ت�صيب الإن���س��ان ع��ن طريق ال �غ��ذاء ،وت�ع��رف بـ
«الأمرا�ض املنقولة عن طريق الغذاء» .والطعام
ال ��ذي ال ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه بطريقة �صحيحة
ميكن �أن ي�ؤدي �إلى الإ�صابة بالأمرا�ض املنقولة
بالأغذية.
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وفود رسمية تزور «الغذاء والدواء»
زار �سفريا �أ�سرتاليا و�أوروغواي،
ووفدان من االحتاد الأوروبي و�أمريكا،
الهيئة العامة للغذاء والدواء ،والتقوا
م�ع��ايل الرئي�س التنفيذي الدكتور
حم �م��د ب��ن ع �ب��دال��رح �م��ن امل���ش�ع��ل،
وعدد ًا من امل�س�ؤولني يف الهيئة.
وب��ح��ث ال ��دك� �ت ��ور امل �� �ش �ع��ل مع
ك��ل م��ن ال���س�ف�ير الأ�� �س�ت�رايل ل��دى
اململكة الدكتور رالف كينج ،و�سفري
الأورغواي لدى اململكة كارلو�س مورا،
�سُ بل تعزيز التعاون يف جمال الغذاء.
واطلع وفد من االحتاد الأوروبي،
خ�ل�ال زي��ارت��ه م�ق��ر الهيئة العامة
للغذاء وال ��دواء ،على �أنظمة الهيئة
و�إج��راءات �ه��ا يف الف�سح والت�سجيل
واحلظر� ،إ�ضافة �إلى الدليل اخلليجي
للرقابة على الأغذية امل�ستوردة.
وال�ت�ق��ى وف��د م��ن وزارة ال��زراع��ة
الأم��ري�ك�ي��ة ،ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
لقطاع الغذاء الدكتور �صالح امليمان،
بح�ضور وك�ي��ل وزارة ال��زراع��ة ل�ش�ؤون
الرثوة احليوانية الدكتور حمد البط�شان.
و�ض ّم الوفد الأمريكي كبار موظفي
ال �ط��ب ال�ب�ي�ط��ري ب� � ��إدارة تفتي�ش �صحة
احليوان والنبات ( ،)APHISومدراء �صادرات
املنتجات احليوانية ،يرافقهم امل�ست�شار
الزراعي بال�سفارة الأمريكية بالريا�ض.
وق� � � �دّم ال���وف���د م��ع��ل��وم��ات ع��ن
م�ستجدات التعامل مع مر�ض �إنفلونزا
الطيور الذي اكت�شف يف بع�ض الواليات
الأمريكية ،والتدابري ال�صحية املتبعة
لل�سيطرة على املخاطر الناجتة عن
هذا املر�ض واحلد من ت�أثريه.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتورمحمد المشعل مستقب ً
ال السفير االسترالي

...وسفير األوروغواي

وفد من االتحاد األوروبي ،خالل زيارته مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء

تصوير  :أحمد الغامدي

وفد من وزارة الزراعة األمريكية ،يلتقي بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الميمان ،بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان
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تعد أكبر مجموعة كيميائية مسببة للسرطان

«الغذاء والدواء» تجري مسح ًا لـ«الهيدروكربونات العطرية» في األغذية
�أج� ��رت الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال� � ��دواء م���س�ح� ًا م �ي��دان �ي � ًا لر�صد
مركبات الهيدروكربونات العطرية
متعددة احللقات يف منتجات الزيوت
ال�غ��ذائ�ي��ة ال���ش��ائ��ع ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف
حت�ضري ال�ط�ع��ام ،مثل زي��ت ال��ذرة،
وزيت الزيتون ،وزيت دوار ال�شم�س،
�إ��ض��اف��ة �إل ��ى امل �ي��اه امل �ع �ب ��أة ،بهدف
حتديد م�ستويات تلك املركبات يف
الأغذية.
و�شمل امل�سح الذي �أجرته الهيئة
 160عينة ،منها امل�ي��اه املعب�أة «82
عينة» ،وزي��ت ال��زي�ت��ون « 56عينة»،
وزي ��ت دوار ال�شم�س « 14ع�ي�ن��ة»،
وزي��ت ال��ذرة « 8عينات» ،و�أظ�ه��رت
نتائج التحاليل عدم جتاوز مركبات
الهيدروكربونات العطرية متعددة
احل� �ل� �ق ��ات ،يف ج �م �ي��ع ال �ع �ي �ن��ات،
للحدود الق�صوى امل�سموح بها ح�سب
املوا�صفات الدولية.
وتعد مركبات الهيدروكربونات
العطرية متعددة احللقات (Polycyclic

 )Aromatic Hydrocarbonsواحدة من
املركبات الع�ضوية الأكرث انت�شار ًا يف
البيئة ،وتتكون نتيجة لالحرتاق غري
الكامل للمواد الع�ضوية مثل الفحم
واخل�شب والديزل والدهون ،ومن �أهم
م�صادر هذه املركبات يف البيئة نواجت
حمركات الديزل والبنزين وم�صايف
تكرير البرتول ،ومثال لها :النفثالني
والبنزوبايرين والأنرثا�سني.
وق�� � � ��د ت� � �ت� � �ك � ��ون م� ��رك � �ب� ��ات
الهيدروكربونات العطرية متعددة
احللقات يف الأغ��ذي��ة �أثناء عمليات
الإع ��داد والت�صنيع ،فتت�شكل �أثناء
امل�ع��ام�ل��ة احل ��راري ��ة وخ�ل�ال عملية
ا�ستخال�ص ال��زي��وت ،وت�صنف هذه
امل��رك�ب��ات على �أن�ه��ا �أك�ب�ر جمموعة
كيميائية م�سببة لل�سرطان و�أكرثها
انت�شاراً.
وتوا�صل الهيئة العامة للغذاء
وال � � ��دواء ال��رق��اب��ة ع �ل��ى الأغ ��ذي ��ة
املختلفة للت�أكد من �سالمتها من هذه
املركبات.

 ...وتحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من  14والية أمريكية

تصوير  :أحمد الغامدي
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حظرت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء
م��ؤق�ت� ًا ا��س�ت�يراد حل��وم ال��دواج��ن وبي�ض
املائدة ومنتجاتهما وجتهيزاتهما من والية
«نربا�سكا» يف الواليات املتحدة الأمريكية
ب�سبب انت�شار مر�ض �إنفلونزا الطيور عايل
اخلطورة فيها.
وا�ستثنت «الهيئة» من احلظر امل�ؤقت
حلوم الدواجن وبي�ض املائدة ومنتجاتهما
املعاملة حراري ًا �أو ب�أي طريقة �أخرى كفيلة
بالق�ضاء على فريو�س �إنفلونزا الطيور ،على
�أن تكون مطابقة لال�شرتاطات وال�ضوابط
ال�صحية واملوا�صفات القيا�سية املعتمدة،
مع �إرف��اق �شهادة �صحية تثبت �أن املنتج
معامل حراري ًا �أو ب�أي طريقة �أخرى كفيلة
بالق�ضاء على فريو�س �إنفلونزا الطيور،

و�أن تكون ��ص��ادرة عن اجلهات الر�سمية
املخت�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وان �� �ض �م��ت والي� ��ة ن�برا� �س �ك��ا �إل� ��ى 13
والي��ة �أمريكية هي� :أوري�غ��ون ،كاليفورنيا،
وا�شنطن� ،أي��داه��و ،ميني�سوتا ،ميزوري،
كان�سا�س� ،أركن�سا�س ،مونتانا ،و�شمال
داك��وت��ا ،وج �ن��وب داك��وت��ا ،وي�سكون�سن،
و�أي� ��وا ،ك��ان��ت «ال�ه�ي�ئ��ة» ح�ظ��رت ا�سترياد
حلوم الدواجن وبي�ض املائدة ومنتجاتهما
وجتهيزاتهما منها لظهور �إنفلونزا الطيور
عايل اخلطورة فيها.
ولفتت «الهيئة» �إلى �أن احلظر امل�ؤقت
�سي�ستمر �إلى حني ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي
للرثوة احليوانية يف تلك الواليات ،واعتماد
من�ش�آت ت�صدير حلوم الدواجن ومنتجاتها.

وتمنع دخول  1.1مليون كيلو غرام من األغذية المخالفة في رمضان
�أوق �ف��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال��دواء ف�سح نحو  1٫1مليون كيلو
غ��رام من امل��واد الغذائية املخالفة
امل�ستوردة عرب منافذ اململكة خالل
�شهر رم�ضان املا�ضي ،حيث رف�ضت
الهيئة ف�سح � 103إر� �س��ال �ي��ات من
املواد الغذائية امل�ستوردة تزن 1137
طناً ،ومتثل  %0.24من الإر�ساليات
املف�سوحة وعددها � 37971إر�سالية
تزن  460678طناً.
«الأرز» يت�صدر
وت�صدر الأرز قائمة الأغ��ذي��ة
املخالفة التي �ضبطها مفت�شو الهيئة
ب��واق��ع  676660كيلو غ��رام �اً ،تاله
اللحوم وال��دواج��ن بواقع 108532
كيلو غراماً ،ثم خال�صات ومركزات
بن و�شاي  77176كيلو غ��رام�اً ،ثم
منتجات احلليب  76296كيلو غراماً،
ثم النب وال�شاي  70455كيلو غراماً،
ث��م حم�ضرات غذائية م��ن اللحوم
 47778كيلو غ��رام�اً ،ثم ع�صارات
وخ�لا� �ص��ات ن�ب��ات�ي��ة  25345كيلو
غراماً ،ثم الثمار الق�شرية 25000
كيلو غ��رام�اً ،ثم العجائن الغذائية
 18156كيلو غ��رام �اً ،ث��م اخل�ضار
وال �ف��واك��ه امل�ح���ض��رة �أو املحفوظة
 4928ك�ي�ل��و غ ��رام� �اً ،ث��م ال�سكر
 3586ك�ي�ل��و غ ��رام� �اً ،ث��م احل�ب��وب
الكاملة  3181كيلو غراماً ،ثم دقيق
احلنطة «قمح»  164كيلو غراماً ،ثم
ال��زي��وت وال��ده��ون  48كيلو غراماً،
ثم املنتجات ال�سكرية املحتوية على
كاكاو  45كيلو غراماً ،ثم الأ�سماك
والبحريات  18كيلو غراماً.
خمالفات ميكروبية
وبلغ وزن الأغ��ذي��ة التي حتمل
خم��ال�ف��ات ميكروبية  32040كيلو
غ� ��رام � �اً ،والأغ� ��ذي� ��ة ال��ت��ي حتمل
خمالفات كيميائية  120643كيلو
غ��رام�اً� ،أم��ا املخالفات الفيزيائية
فبلغ وزن�ه��ا  624411كيلو غ��رام�اً،

وخمالفات البطاقة  340319كيلو
و�أو�ضحت «الغذاء وال��دواء» �أن
غراماً ،وخمالفات امل��واد املحظورة منع دخ��ول تلك الأغ��ذي��ة امل�ستوردة
«حلوم ودواجن وخال�صات ومركزات �إل��ى اململكة ك��ان ب�سبب خمالفتها
بن و�شاي»  19955كيلو غراماً.
اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية

املعتمدة من الناحية الكيميائية �أو
امليكروبية �أو الفيزيائية �أو البيانات
الإي�ضاحية الإل��زام�ي��ة على بطاقة
املنتجات �أو حلظر ا�ستريادها.
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أخبار الهيئة

اللحوم والدواجن تصدرت قائمة األغذية المخالفة

رفض فسح أكثر من  1.5مليون كلغ أغذية مخالفة خالل شهرين
رف���ض��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال ��دواء ف�سح �أك�ثر م��ن  1.5مليون
كيلوغرام ًا من املواد الغذائية املخالفة
خالل �شهري رجب و�شعبان املا�ضيني.
و�أو�ضحت «ال�غ��ذاء وال ��دواء» �أن
منع دخ��ول تلك الأغ��ذي��ة امل�ستوردة
�إل��ى اململكة ك��ان ملخالفتها اللوائح
الفنية واملوا�صفات القيا�سية املعتمدة
من الناحية الكيميائية �أو امليكروبية
�أو الفيزيائية �أو البيانات الإي�ضاحية
الإل��زام �ي��ة على بطاقة املنتجات �أو
حلظر ا�ستريادها.
ومت رف ����ض � 198إر� �س��ال �ي��ة من
املواد الغذائية امل�ستوردة خالل �شهر
رج��ب ت��زن  851طناً ،ومتثل ن�سبة
 % 0.11من الإر�ساليات املف�سوحة
وع ��دده ��ا � 41882إر� �س��ال �ي��ة ت��زن
 772778طناً ،يف ح�ين مت رف�ض
� 172إر�سالية ت��زن  717طن ًا من
املواد الغذائية امل�ستوردة ،متثل ن�سبة
 %0.13من الإر�ساليات املف�سوحة
وع ��دده ��ا � 42659إر� �س��ال �ي��ة ت��زن
 552293طناً.
اللحوم والدواجن
يف �صدارة املرفو�ض
وت �� �ص��درت ال �ل �ح��وم وال��دواج��ن
قائمة الأغذية املخالفة التي �ضبطها
مفت�شو الهيئة بواقع  267137كيلو
غ ��رام� �اً ،وذل���ك م��ن ��ض�م��ن 1568
طن من املواد الغذائية املخالفة التي
رف�ضت الهيئة ف�سحها ع�بر املنافذ
احلدودية خالل تلك الفرتة.
واح � �ت� ��ل اخل� ��� �ض ��ار وال� �ف ��واك ��ه
املح�ضرة �أو املحفوظة املرتبة الثانية يف
قائمة الأغذية املخالفة التي �ضبطها
مفت�شو الهيئة بـواقع  253478كيلو
غ��رام �اً ،ث��م الأ��س�م��اك والبحريات بـ
 224476كيلو غ��رام�اً ،ث��م الأرز بـ
 213667كيلو غ��رام �اً ،ث��م الثمار
الق�شرية بـ 153340كيلو غراماً ،ثم
النب وال�شاي بـ 144337كيلو غراماً،
ث��م منتجات احل�ل�ي��ب  63198كلو
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غراماً ،ثم احلبوب الكاملة 51834
كيلو غراماً ،ثم امل�شروبات 50826
كيلو غراماً ،ثم املح�ضرات الغذائية
من اللحوم  48595كيلو غراماً ،ثم
دقيق القمح بـ كيلو غراماً،23970
ثم الع�صارات واخلال�صات النباتية
ب �ـ 20860كيلو غراماً ،ثم العجائن
الغذائية ب �ـ 16660كيلو غراماً ،ثم
ال�سكر ب �ـ  9306كيلو غ��رام �اً ،ثم
خ�لا��ص��ات وم��رك��زات ال�ب�ن وال���ش��اي
 7227ك�ي�ل��و غ ��رام� �اً ،ث��م منتجات
�سكرية حمتوية على كاكاو  7194كيلو
غراماً ،ومواد غذائية �أخرى 12621
كيلو غراماً.
خمالفات ميكروبية
و�أغذية حمظور ا�ستريادها
و�أو�ضحت الهيئة �أن وزن الأغذية
التي حتمل خمالفات ميكروبية بلغ
 297842كيلو غراماً ،و�أن الأغذية
ال�ت��ي حتمل خم��ال�ف��ات كيميائية بلغ
وزنها  120253كيلو غ��رام�اً ،فيما
بلغت املخالفات الفيزيائية 474604
ك�ي�ل��و غ ��رام� �اً ،وخم��ال �ف��ات البطاقة
 672792كيلو غ��رام�اً ،وخمالفات
امل��واد املحظورة (حم�ضرات غذائية
من اللحوم وخال�صات ومركزات بن
و�شاي وم��واد غذائية �أخ��رى) 3248
كيلو غراماً.
تطوير الإجراءات
وفعالية الرقابة
وقد �أ�سهم تطوير �إجراءات الهيئة
يف زي��ادة فعالية الرقابة على الغذاء
امل�ستورد باملنافذ احلدودية ،خ�صو�ص ًا
م ��ع ب� ��دء ال �ع �م��ل يف ن��ظ��ام ال�ف���س��ح
الإل��ك�ت�روين ع��ام 1435ه � �ـ يف جميع
املنافذ� ،إذ ال يتم ف�سح �أي �إر�سالية
�إال عن طريق الأنظمة الإلكرتونية،
ما ي�سهل احل�صول على معلومات عن
املنتجات وم�ستورديها وتتبعها ب�سرعة
يف حال وج��ود ا�ستدعاء �أو م�شكالت
تخ�ص ��س�لام��ة امل�ستهلك ،ك�م��ا �أن
النظام الإلكرتوين للقوائم املحظورة

( )Black Listingال��ذي �أط�ل��ق عام
1435ه� �ـ لعب دور ًا مهم ًا يف �إحكام
الرقابة على الغذاء امل�ستورد �أي�ضاً.
وت��وج��ت الإج� ��راءات التطويرية
يف الهيئة مب��واف�ق��ة جمل�س ال ��وزراء
ع�ل��ى ن�ظ��ام ال �غ��ذاء ،م� ��ؤخ ��راً ،ال��ذي
يخول الهيئة �إ��ص��دار اللوائح الفنية
واملوا�صفات القيا�سية للغذاء ،ويربط
ف�سح الغذاء امل�ستورد مبوافقتها وفق ًا
لل�شروط واملتطلبات والإجراءات التي
تقرها.
وي��دق��ق مفت�شو ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�غ��ذاء وال� ��دواء «ال �غ��ذاء امل�ستورد»
ال �� �ش �ه��ادات وامل �� �س �ت �ن��دات امل��راف �ق��ة
ل�ل�إر��س��ال�ي��ة وال �ت ��أك��د م��ن اكتمالها
«امل��راج�ع��ة امل�ستندية» وم��ن مطابقة
جميع الأ�صناف الواردة يف الإر�سالية
مع امل�ستندات «الت�أكد من هوية املنتج»،

وال�شخو�ص �إل��ى ح��اوي��ات الإر�سالية
و�إج ��راء الفح�ص الفيزيائي للت�أكد
من مطابقة الأ�صناف الغذائية للوائح
الفنية واملوا�صفات القيا�سية ،ومن
وجود جميع البيانات الإي�ضاحية التي
تتطلبها اللوائح الفنية واملوا�صفات
ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع الأ� �ص �ن��اف
املمثلة للإر�سالية� ،إ�ضافة �إلى �إحالة
الأ�صناف التي ي��رى املفت�ش �ضرورة
�إر�سالها �إلى املخترب لإجراء التحاليل
املخربية.
وميكن �أن ترف�ض الإر�سالية وال
ي�سمح بدخولها لأ�سواق اململكة يف �أي
مرحلة من مراحل التفتي�ش ،كما يتم
الإذن بف�سح الأ�صناف التي ال يوجد
عليها �أي مالحظات وحت��ال املعاملة
يف ال�ي��وم ذات��ه �إل��ى اجل�م��ارك لإنهاء
�إجراءات الف�سح.

اﺣﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ

»ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻄﺮ«
ﻻ ﺗﺘﺮك
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اﻟﻄﻌﺎم ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﺮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻮق  32درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﺘﺮﻛﻪ ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﺮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗﺮك اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻜﻮرات
اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻮﻧﻴﻼ اﻟﻤﻠﻬﺒﺔ ،ﻛﻮﻻي
 O157: H7واﻟﻌﻄﻴﻔﺔ( وﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻴﺮة
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض .ﻓﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ
ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  60 - 5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
وﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺤﺮاري ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
»ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻄﺮ«.

اﺣﻔﻆ
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اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة  60او ﻓﻮﻗﻬﺎ.

ﺣﺎﻓﻆ
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ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺒﺎرد ﻋﻨﺪ  5درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻗﻞ
ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻰ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﺜﻠﺞ.

اﻟﻄﻬﻲ

ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻄﻌﺎم

ﻳﻨﺒﻐﻲ داﺋﻤ ًﺎ ﻃﻬﻲ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ
واﻟﺪواﺟﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ اﻵﻣﻦ
ﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻟــــﺤــــﺮارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ )اﻧــﻈــﺮ
اﻟـــﺮﺳـــﻢ( .وﻋــﻨــﺪ ﺗﺤﻤﻴﺺ اﻟــﻠــﺤــﻮم
واﻟــﺪواﺟــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻓــﺮن ﻻ ﺗﻘﻞ
درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ ﻋﻦ  162درﺟﺔ .إذا ﻛﻨﺖ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر  ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺒﻘﻴﻪ
ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  60أو أﻋﻠﻰ.

أﺣـــﺪ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻷﻛــﺜــﺮ ﺷــﻴــﻮﻋــﺎ ﻓﻰ
اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻫﻮ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﻃﻌﻤﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻄﻌﺎم ﺑﻌﺪ ﻃﻬﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
آﻣﻦ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟـــﻄـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﺣــــﺎوﻳــــﺎت ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻓﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة
 5أو أﻗﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ.

إﻋﺎدة ﺗﺴﺨﻴﻦ
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋــــﺎدة ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﺟﻴﺪا ﻟﺘﺼﺒﺢ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 73درﺟـــــــــﺔ وان ﺗــــﻈــــﻞ ﺳـــﺎﺧـــﻨـــﺔ
وﻣـــﺤـــﺘـــﻔـــﻈـــﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺨـــــﺎر .وﻓــــﻲ
اﻟـــﻤـــﺎﻳـــﻜـــﺮوﻳـــﻒ ﺗــﻐــﻄــﻰ اﻟـــﻤـــﻮاد
اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ درﺟــــﺎت ﺣــﺮارﺗــﻬــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو.

العدد الرابع نوفمبر 2015

9

أخبار الهيئة

حملة توعوية للوقاية من "التسمم الغذائي"  ..في  3مدن
نظمت الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
والدواء حملتها التوعوية "لنحميهم
من الت�سمم" حتت �شعار "الت�سمم
الغذائي"� ،ضمن فعاليات الأ�سبوع
ال��وط �ن��ي ال �� �س��اد���س ل �ل��وق��اي��ة من
الت�سمم ،وذل��ك يف م��دن الريا�ض
وجدة والظهران.
وت�ضمنت احلملة التي �أعدتها
�إدارة ت��وع�ي��ة امل�ستهلك ب� ��الإدارة
التنفيذية للتوعية والإع�لام ،جناح ًا
توعوي ًا يف  3مراكز ت�سوق بالريا�ض
وج��دة والظهران� ،إذ يدخل الزائر
�إل��ى �سوبر م��ارك��ت م�صغر يتعرف
فيه على كيفية ترتيب الأغ��ذي��ة يف
�سلة الت�سوق ،ينتقل بعدها �إلى املنزل
ليتعرف على طريقة حفظ الأغذية
خ�صو�ص ًا املربدة واملجمدة.
و�أع��دت الهيئة �أفالم ًا ون�شرات
توعوية وزعتها يف الأم��اك��ن العامة
ون���ش��رت�ه��ا ع�ب�ر و� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي ،تت�ضمن تعريف ًا للت�سمم
الغذائي ،و�أن��واع��ه ،وم�صادر تلوث
الأغذية ،وخطوات الت�سوق الغذائي
ال�سليم ،وكيفية حفظ الأغ��ذي��ة من
التلوث �أثناء الت�سوق �أو يف املنزل �أو
وقت �إعداد الطعام ،و�إر�شادات حفظ
الأغذية بالتربيد والتجميد.

تصوير  :أحمد الغامدي
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اعتماد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء
وال� ��دواء ج�ه��از �أب��وظ�ب��ي للرقابة
الغذائية جه ًة رقابيةً ،بعد موافقة
معايل الرئي�س التنفيذي للهيئة
ال��دك�ت��ور حممد ب��ن عبدالرحمن
امل�شعل على تو�صيات الفريق الفني
الذي زار �إم��ارة �أبوظبي لالطالع
على الإج��راءات احلكومية املتبعة
ل�ل��رق��اب��ة ع�ل��ى الأغ��ذي��ة و�سالمة
الغذاء.
وف��و� �ض��ت «ال� �غ ��ذاء وال� ��دواء»
جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
العتماد من�ش�آت ت�صدير اللحوم،
امل�صنعة وامل��رخ���ص��ة م��ن قبلها
واخلا�ضعة لرقابتها� ،إل��ى اململكة
العربية ال�سعودية وف��ق اللوائح
الفنية وامل��وا� �ص �ف��ات القيا�سية،
وا��ش�تراط��ات الت�صدير املعتمدة
ل� ��دى ال��ه��ي��ئ��ة ،واال�� �ش�ت�راط���ات
ال�صحية وال�ف�ن�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة من
قبل الهيئة املعتمدة م��ن الأم��ان��ة
ال �ع��ام �ل��ة مل�ج�ل����س ال �ت �ع��اون ل��دول
اخلليج العربية لت�صدير اللحوم
م��ن الإم�� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
�إل��ى اململكة ،وخ�صو�ص ًا الفقرة
رقم ( )2التي تن�ص على �أنه« :ال
يتم ت�صدير �أية حلوم ومنتجاتها
م��ن الإم�� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
من�ش�أها م��ن دول��ة حتظر اململكة
العربية ال�سعودية ا�سترياد اللحوم
منها» ،على �أن يزود جهاز �أبوظبي
للرقابة الغذائية الهيئة م�سبق ًا
بقائمة املن�ش�آت املعتمدة لديها
وال �ت��ي ت��رغ��ب يف الت�صدير �إل��ى
اململكة ليتم النظر يف �إمكانية
اعتمادها من قبل الهيئة قبل البدء
بالت�صدير.
ك �م��ا ق� ��ررت ال�ه�ي�ئ��ة اع�ت�م��اد
«م�صنع الوايف للمنتجات الغذائية
ذ.م.م» لت�صدير حل��وم الأب �ق��ار
وال ��دواج ��ن امل�صنعة م��ن �إم ��ارة

�أبوظبي �إل��ى اململكة ،وب�ن��اء على
ذل��ك مت حت��دي��ث قائمة املن�ش�آت
املعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء
وال� � ��دواء ل�ت���ص��دي��ر ال �ل �ح��وم من
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �إل��ى
اململكة ،لت�شمل �شركة الإم��ارات
احلديثة للدواجن بدبي لت�صدير
حلوم الدواجن امل�بردة واملجمدة
وم �ن �ت �ج��ات �ه��ا ،وم �� �س �ل��خ وم���ص�ن��ع
ال �ب �� �س �ت��ان ب��ال �� �ش��ارق��ة لت�صدير
حل��وم ال�سمان امل�ب�ردة واملجمدة

وم �ن �ت �ج��ات �ه��ا ،وم �� �ص �ن��ع �سيفيل
بال�شارقة لت�صدير حل��وم الأبقار
والدواجن امل�صنعة فقط.
و� �ش �م �ل��ت ق��ائ �م��ة امل �ن �� �ش ��آت
امل�ع�ت�م��دة يف الإم� � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة لت�صدير حل��وم الأب �ق��ار
والأغنام والدواجن امل�صنعة �إلى
امل�م�ل�ك��ة ،ك��ل م��ن :م�ن���ش��أة نقطة
ال� �غ ��ذاء (ف� ��ود ب��وي �ن��ت) ب��دب��ي،
وم���ص�ن��ع �سهر ل�ل�أغ��ذي��ة ب��دب��ي،
وم�صنع خزان ال�شارقة بال�شارقة،

وج �ل��وب��ال لل�صناعات ال�غ��ذائ�ي��ة
بال�شارقة ،وم�صنع فر�شلي فروزن
ف���ود ب ��دب ��ي ،وم �� �ص �ن��ع الأغ ��ذي ��ة
املمتازة بدبي ،واخلليج ملنتجات
اللحوم بال�شارقة ،وم�صنع كا�سكيد
بال�شارقة ،وم�صنع اللحوم امللكية
ب��دب��ي ،وم�صنع ال�ع��امل�ي��ة للحوم
الإ�سالمية بدبي ،وم�صنع التعاون
الإ� �س�لام��ي ب��دب��ي ،وم�صنع دب��ي
لتغليف ال�ل�ح��وم ب��دب��ي ،وم�صنع
حلوم الإمارات بدبي.

العدد الرابع نوفمبر 2015
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في جولة على  343منشأة صحية ..

«الغذاء والدواء» و«الداخلية» ترصدان مالحظات في أقسام األشعة
ر�صد فريق عمل من املخت�صني
بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة
الداخلية ،مالحظات ب�أق�سام الأ�شعة
«الأ�شعة الت�شخي�صية والطب النووي
والعالج الإ�شعاعي» يف  314من�ش�أة
�صحية و 29عيادة �أ�سنان مبختلف
مناطق اململكة ،وذلك خالل زيارات
ميدانية لتلك املن�ش�آت.
و�أك��دت الهيئة �أن هذا الإج��راء
ي�أتي حر�ص ًا على �صحة العاملني يف
املجال ال�صحي واملر�ضى واملجتمع
من املخاطر املحتملة عند ا�ستخدام
الأج� �ه ��زة ال�ط�ب�ي��ة وامل � ��واد امل�شعة
امل�ستخدمة يف الت�شخي�ص والعالج
بجميع �أق�سام الأ�شعة ،م�شري ًة �إلى �أن
نوع وعدد تلك املالحظات يختلف من
من�ش�أة لأخرى.

وم���ن �أب � ��رز امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
ر�صدها الفريق العلمي يف املن�ش�آت
ال �� �ص �ح �ي��ة ،ع� ��دم وج � ��ود م �� �س ��ؤول
م��رخ ����ص ل �ل �ح �م��اي��ة م ��ن الإ� �ش �ع��اع
ل ��دى امل �ن �� �ش ��أة ،وع���دم ح�م��ل بع�ض
املوظفني يف �أق�سام الأ�شعة �أجهزة
مراقبة اجلرعة ال�شخ�صية ،وعدم
االح��ت��ف��اظ ب��ال �� �س �ج�لات احل��دي �ث��ة
اخلا�صة ب�ق��راءات مراقبة اجلرعة
ال�شخ�صية للعاملني ،وع��دم �إط�لاع
املوظفني بالق�سم عليها ،وعدم �إجراء
اختبارات الت�سرب الإ�شعاعية لغرف
الأ�شعة ب�شكل دوري ،بالإ�ضافة �إلى
عدم االحتفاظ بال�سجالت اخلا�صة
بها.
ك�م��ا �شملت امل�لاح �ظ��ات وج��ود
�أم��اك��ن انتظار ق��رب غ��رف الأ�شعة

م�ستودع املواد والنفايات امل�شعة يقع داخل منطقة �سكنية خا�صة
مبن�سوبي امل�ست�شفى ما يجعلهم عر�ضة للخطر يف حال حدوث
حرائق� ،إ�ضافة �إلى احتمال تعر�ضهم جلرعات �إ�شعاعية غري
م�بررة ،وع��دم توفر جتهيزات احلماية وال�سالمة الإ�شعاعية
الواجب توافرها مب�ستودعات حتتوي مواد خطرة.
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ب� ��دون ع �م��ل اخ� �ت� �ب ��ارات ال�ت���س��رب
الإ�شعاعي يف حميط ه��ذه الغرف،
ون�ق����ص يف ال �ع�لام��ات ال�ت�ح��ذي��ري��ة
املتعلقة بوجود خطر �إ�شعاعي باللغتني
العربية واالجنليزية ،وع��دم �إج��راء
اختبار دوري ملعرفة كفاءة املالب�س
ال��واق�ي��ة م��ن الأ��ش�ع��ة ،كما ال حتفظ
ب�شكل �سليم ي�ضمن �سالمة الر�صا�ص
م��ن التلف ،وع��دم �إج ��راء ال�صيانة
الدورية واملعايرة لأجهزة الأ�شعة ،ما
ينعك�س على كفاءتها.
�أما �أهم املالحظات التي ر�صدها
ال�ف��ري��ق يف �أق �� �س��ام ال�ط��ب ال �ن��ووي،
ف�ت�م�ث�ل��ت يف �أن م �� �س ��ؤول احل�م��اي��ة
الإ�شعاعية هو ممار�س يتبع �إداري�� ًا
ق�سم الطب ال �ن��ووي ،كما �أن بع�ض
املن�ش�آت ال�صحية ال متلك ترخي�ص ًا

مل��زاول��ة ال�ن���ش��اط� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى �أن
ق�سم الطب ال�ن��ووي ومعمل حت�ضري
ال�ع�ي�ن��ات ال�صيدالنية امل�شعة غري
مراقب �أمنياً ،وعدم وجود جتهيزات
خا�صة ب��ال�ط��وارئ «يف ح��ال ح��دوث
تلوث �إ�شعاعي» داخ��ل معمل حت�ضري
العينات ال�صيدالنية امل�شعة ،وعدم
توفر جهاز مراقبة مل�ستوى الإ�شعاعات
يف معمل حت�ضري العينات ال�صيدالنية
امل�شعة و�إن وجد فهو جهاز واحد ويف
معظم الأحيان يكون غري معاير.
و� �س��جّ ��ل ال �ف��ري��ق م�لاح �ظ��ات يف
�أق�سام ال�ع�لاج الإ��ش�ع��اع��ي ،منها �أن
م�س�ؤول احلماية الإ�شعاعية هو ممار�س
يتبع �إداري�� ًا ق�سم العالج الإ�شعاعي،
كما �أن بع�ض املن�ش�آت ال�صحية ال متلك
ترخي�ص ًا ملزاولة الن�شاط.

املمر امل�ؤدي �إلى ق�سم الطب النووي مفتوح وغري مراقب ،ما ي�سهل فقدان �أو �سرقة املواد امل�شعة الطبية.

عدم وجود لوحات �إر�شادية وحتذيرية باللغتني
العربية والإجنليزية على باب مدخل الق�سم،
وه��ذا خمالف للتعليمات والتو�صيات الدولية
وال�ق��واع��د املحلية ال�ت��ي ت�ل��زم املن�ش�أة بو�ضع
�إ�شارات حتذيرية من الإ�شعاع باللغتني املحلية
والإجنليزية يف مكان ب��ارز على �أب��واب غرف
الأ�شعة.

ن��اف��ذة غ�ير مر�ص�صة مطلة على ال���ش��ارع يف
الغرفة املحتوية على جهاز قيا�س كثافة العظام،
ما يت�سبب بت�سرب الأ�شعة من خاللها ،وبالتايل
تعر�ض عابري ال�شارع جلرعات �إ�شعاعية غري
مربرة.

ال يوجد قفل �إلكرتوين وكامريات مراقبة ملعمل حت�ضري العينات ال�صيدالنية امل�شعة.

فتحة يف ب��اب غرفة الأ�شعة ما قد ي ��ؤدي �إلى
ت�سرب الأ��ش�ع��ة م��ن خاللها وب��ال�ت��ايل تعر�ض
العاملني وغريهم جلرعة �إ�شعاعية غري مربرة.

�أبواب غرفة الأ�شعة ال يوجد عليها �أي �إ�شارات
حتذيرية وه��ذا خمالف للتعليمات والتو�صيات
الدولية وال�ق��واع��د املحلية التي تلزم املن�ش�أة
بو�ضع �إ�شارات حتذيرية من الإ�شعاع باللغتني
املحلية والإجنليزية يف مكان ب��ارز على �أب��واب
غرفة الأ�شعة.

و�� �ش���دد ال� �ف ��ري ��ق امل� �ك���ون م��ن
الهيئة العامة للغذاء وال��دواء ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �ن �� �ش ��آت
ال�صحية بت�صحيح املالحظات خالل
فرتة زمنية حم��ددة ،م�ؤكد ًا �أن تلك
ال��زي��ارات مبدئية �سيتبعها زي��ارات
تقييمية �أخرى للت�أكد من مدى التزام

املن�ش�آت ال�صحية بتطبيق تو�صيات
ال�ف��ري��ق والتقيد مبتطلبات الهيئة
العامة للغذاء والدواء ،وذلك ل�ضمان
�سالمة املر�ضى والعاملني يف �أق�سام
الأ�شعة� ،إ�ضافة �إلى الزوار ،وبالتايل
رفع م�ستوى جودة اخلدمات ال�صحية
املقدمة للمواطن واملقيم.

كرا�سي االنتظار بجوار غرفة الأ�شعة ما قد يعر�ض م�ستخدمي تلك الكرا�سي من املر�ضى ومرافقيهم �إلى
جرعات �إ�شعاعية غري مربرة.
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ضبط  487طن ًا من المواد الغذائية المخالفة في «مستودعات»
�ضبط مفت�شو الهيئة العامة
للغذاء والدواء نحو  487طن ًا من
املواد الغذائية املخالفة ،عرب 1777
زيارة تفتي�شية لـ 1255م�ستودع ًا
و 300مركز توزيع �أغذية يف خمتلف
مناطق اململكة خالل الأ�شهر ال�ستة
الأولى من العام احلايل.
وت�صدرت منطقة مكة املكرمة
ب �ق �ي��ة امل��ن��اط��ق ب �ك �م �ي��ة الأغ ��ذي ��ة
امل�ضبوطة ،وذلك ب�ـ 350طناً ،متثل
 72يف امل �ئ��ة م��ن امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
املخالفة يف جميع املناطق ،وجرى
�ضبطها بعد تفتي�ش  420م�ستودع ًا
و 78م��رك��ز ت��وزي��ع ،تلتها املنطقة
ال�شرقية ب �ـ� 103أطنان بعد تفتي�ش
 284م�ستودع ًا و 64م��رك��ز ت��وزي��ع،
ث��م منطقة الريا�ض ب �ـ 31طن ًا بعد
تفتي�ش  350م�ستودع ًا و 73مركز
توزيع ،وتوزعت باقي املواد امل�ضبوطة
ع��ل��ى م�����س��ت��ودع��ات يف امل �ن��اط��ق
الأخ� ��رى ال �ت��ي ج ��رى ف�ي�ه��ا تفتي�ش
 201م�ستودع ًا و 85م��رك��ز ت��وزي��ع.
وخ�لال الفرتة ذاتها ،با�شر مفت�شو
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال� ��دواء 45
��ش�ك��وى و 75ب�لاغ � ًا م��ن امل��واط�ن�ين
وجهات خمتلفة على �أ�سواق حملية،
وج��رى �سحب  1475عينة جت��اوب� ًا
م ��ع ه���ذه ال��ب�ل�اغ��ات وال �� �ش �ك��اوى.
وت��زام��ن��ت ه� ��ذه ال �� �ض �ب �ط �ي��ات مع
�إجراءات م�شددة تتبعها الهيئة العامة
للغذاء وال��دواء يف مراقبة الأغذية
امل�ستوردة قبل دخولها �إلى اململكة،
�أ� �س �ه �م��ت يف رف ����ض الإذن بف�سح
دخول� أكرث م��ن  13.3ماليني كيلو
غرام من املواد الغذائية املخالفة
ع�بر املنافذ احل��دودي��ة ،ملخالفتها
اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية
املعتمدة من الناحية الكيميائية �أو
امليكروبية �أو الفيزيائية �أو البيانات
الإي�ضاحية الإل��زام�ي��ة على بطاقة
املنتجات �أو حلظر ا�ستريادها.
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كيف تختبر «الغذاء والدواء» مستوى النظافة وصالحية الزيوت في المنشآت الغذائية؟
ي �ح��دد مفت�شو ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �غ��ذاء وال� � ��دواء ،م���س�ت��وى نظافة
الأ��س�ط��ح املالم�سة ل�ل�غ��ذاء ونظافة
�أيدي العاملني يف املن�ش�آت الغذائية،
وم��دى �صالحية ال��زي��وت التي تقلى
بها الأطعمة خالل وقت ق�صري عرب
“حقيبة التفتي�ش” التي حتتوي على
�أجهزة و�أدوات قيا�س تعترب الأحدث
يف هذا املجال.
وت� �ه ��دف اال� �س �ت �ع��ان��ة بحقيبة
التفتي�ش �إل���ى رف ��ع ك �ف��اءة �أع �م��ال
التفتي�ش ع�ل��ى امل �ن �� �ش ��آت ال�غ��ذائ�ي��ة
وت�سهيل عمل املفت�ش خ�لال تقييم
و�ضع املن�ش�أة الغذائية ومنتجاتها
با�ستخدام طرق علمية حديثة تعطي
نتائج خالل مدة ق�صرية جداً.
وحت �ت��وي احلقيبة ع�ل��ى �أدوات
ت�ستخدم لإج ��راء اخ�ت�ب��ارات حقلية
ت�شمل (جهاز قيا�س النظافة العامة،
جهاز قيا�س �صالحية الزيت ،جهاز
ق �ي��ا���س درج� ��ة احل� � ��رارة ب��الأ� �ش �ع��ة
احلمراء وبالغم�س ،جهاز قيا�س الأ�س
الهيدروجيني)� ،إ�ضافة �إل��ى بع�ض
الأدوات الأخ��رى امل�ساعدة يف �أعمال
التفتي�ش مثل (جمهر ،ك�شاف� ،أدوات
تعقيم خمتلفة).
نظافة الأيدي
وي�ستخدم جهاز قيا�س م�ستوى
النظافة العامة ملعرفة م�ستوى نظافة
�أي��دي العاملني �أو الأ�سطح التي يتم
�إعداد الغذاء عليها من خالل قيا�س
كمية الطاقة امل��وج��ودة بهذا املكان،
ويتم ذلك ب�أخذ م�سحة للمكان املراد
معرفة م�ستوى النظافة العام فيه حيث
حتمل امل�سحة جزيئات الطاقة ()ATP
امل��وج��ودة بالكائنات احلية الدقيقة
يف ه��ذا امل�ك��ان وعند الت�صاقها مع
الإنزميات (الل�سفري�س والل�سفرين)
التي تتواجد يف ر�أ���س امل�سحة ي�صدر
ومي�ض �ضوئي يتنا�سب ط��ردي��ا مع
كمية هذه اجلزيئات (.)ATP

ويقي�س اجل �ه��از ه��ذا الومي�ض
ب��وح��دات ال�ضوء الن�سبية ال�صادرة
( ،)RLUوهذا يعطي م�ؤ�شر ًا عن كمية
الطاقة املوجودة (�أي كمية الكائنات
احل�ي��ة الدقيقة) وب�ن��اء عليه ميكن
تقييم ن�سبة النظافة يف ذلك املكان،
�سوا ًء كان �أيدي العاملني �أو الأ�سطح
املعدة لال�ستخدام ،وكلما قلت قراءة
اجل�ه��از دلَّ ذل��ك على نظافة مكان
�أخذ امل�سحة.
ظروف حفظ وتخزين الأغذية
�أم � ��ا ج� �ه ��از ق �ي��ا���س احل � ��رارة
بالأ�شعة احلمراء والغم�س ،في�ستخدم
لقيا�س درج��ة ح��رارة الأغ��ذي��ة �سواء
اجلاهزة للأكل �أو املخزنة بالتربيد �أو
التجميد ،ويعترب مهم ًا �أثناء التفتي�ش
على املن�ش�أة الغذائية� ،إذ ميكن من
خالله احلكم على منا�سبة ظروف

ح �ف��ظ وت �خ��زي��ن وع��ر���ض الأغ��ذي��ة
يف امل�ن���ش��أة ،ويقي�س اجل�ه��از درج��ة
احل ��رارة ع��ن بعد با�ستخدام تقنية
الأ�شعة احلمراء وبدون تالم�س ،كما
توجد �إب��رة ت�ستخدم لقيا�س درجات
احل ��رارة يف امل��واد الغذائية املنوعة
�سواء كانت ال�ساخنة �أو ال�ب��اردة �أو
امل�ج�م��دة ،وي�ستطيع اجل�ه��از قيا�س
درجات احلرارة من � 33-إلى 220+
درجة مئوية.
درجة احلمو�ضة
وي �ع �ت�بر ج� �ه ��از ق �ي��ا���س الأ�� ��س
الهيدروجيني م��ن الأج �ه��زة املهمة
التي تت�ضمنها حقيبة املفت�ش� ،إذ �أن
الأ�س الهيدروجيني من املعايري املهمة
للحكم على املنتجات الغذائية لأنه
قد ي�ؤثر على لون الغذاء �أو قوامه �أو
رائ�ح�ت��ه ،وم��ن ال���ض��روري املحافظة

على درج��ة احلمو�ضة املنا�سبة يف
�إنتاج الأغذية والتي تختلف من غذاء
لآخر ح�سب نوعه ،وهذا اجلهاز ميكنه
قيا�س الأ�س الهيدروجيني من .14-1
�صالحية زيت القلي
وي�ستخدم املفت�ش جهاز قيا�س
مدى �صالحية الزيت ملعرفة �صالحية
الزيت امل�ستخدم يف قلي املواد الغذائية
من عدمه وم��دى تكرار ا�ستخدامه،
وتعترب قيا�سات اجلهاز معيار ًا عملي ًا
ملعرفة ال��وق��ت املنا�سب لتغيري زيت
القلي� ،إذ يعطي اجلهاز قراءة ما بني
( %24-18ن�سبة القطبية) و�إذا زادت
ال�ق��راءة عن  %24ف ��إن الزيت يعترب
غري �صالح لال�ستخدام الآدمي ويجب
تغيريه ،وميكن ا�ستخدام اجلهاز حتى
و�إن كانت درج��ة ح��رارة الزيت 220
درجة مئوية.
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«الغذاء والدواء» توقع مذكرة تفاهم مع منظمة دستور األدوية األمريكي
و ّق��ع معايل الرئي�س التنفيذي
للهيئة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال� ��دواء
ال��دك�ت��ور حممد ب��ن عبدالرحمن
امل�شعل ،مذكرة تفاهم مع منظمة
د��س�ت��ور الأدوي� ��ة الأم��ري �ك��ي ،التي
مثلها رئي�سها التنفيذي الدكتور
رون ب�يرف�ن���ش�ن��زي ،ع�ل��ى هام�ش
اف�ت�ت��اح ال�ل�ق��اء العلمي الأول بني
الهيئة ود�ستور الأدوي��ة الأمريكي،
الذي نظمه احتاد م�صنعي الأدوية
العرب ،يف الريا�ض.
و�أ�شار معايل الدكتور امل�شعل
�إلى �أن املذكرة ت�أتي يف �إط��ار عقد
ال�شراكات مع جهات متخ�ص�صة
ل��دع��م م �� �س�يرة ال�ه�ي�ئ��ة العلمية،
ورف��ع ك�ف��اءة املتعاملني م��ع الهيئة
وال �ع��ام �ل�ين ف �ي �ه��ا ،وب��ن��اء ق �ن��وات
ال �ت �ع��اون ب�ين اجل�ه�ت�ين يف جم��ايل
الأن �ظ �م��ة ال���ص�ي��دالن�ي��ة ،ومعايري
د�ساتري الأدوي��ة ،عن طريق ت�شغيل
وجتهيز مركز تدريب م�شرتك.
و�أ�� �ض ��اف“ :املذكرة ت�ساعد
ع�ل��ى دع ��م دور ال�ه�ي�ئ��ة ال��ري��ادي
يف امل�ن�ط�ق��ة ،واجل �ه��ات الرقابية
الإقليمية ،وتفتح قنوات التوا�صل مع
الهيئات الرقابية الفاعلة واجلهات
العلمية املعنية».
و�ست�شرف الهيئة على ت�شغيل
وجتهيز مركز التدريب ،وو�ضع �آلية
منا�سبة لت�سهيل عملية الت�سجيل
يف ال ��دورات وب��رام��ج التدريب ،يف
حني �ستتولى منظمة د�ستور الأدوية
الأمريكي مهمة التدريب وتقدمي
اخلربة.
ولفت نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع ال���دواء ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م
اجل��ف��ايل� ،إل ��ى �أن ه ��ذا ال�ت�ع��اون
�سيكون له دور بارز يف �إثراء املعرفة
على م�ستوى موظفي الهيئة وموظفي
ال �� �ش��رك��ات وامل �� �ص��ان��ع ال��دوائ �ي��ة،
واجلهات الرقابية يف دول اجلوار،
16

تصوير  :أحمد الغامدي

وق��ال�“ :سينعك�س ذلك اي�ض ًا على
م�ستوى الرعاية ال�صحية املقدمة
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل �ق �ي �م�ين ،وحت�سني
نوعية وج��ودة الأدوي��ة يف املنطقة،
�إذ �أن م�ن�ظ�م��ة د� �س �ت��ور الأدوي � ��ة
الأم��ري �ك��ي لديها خ�برة طويلة يف
جمال التدريب ،كما �سيخدم املركز
اجل�ه��ات الرقابية يف دول اخلليج
والدول املجاورة».
ي�شار �إل��ى �أن منظمة د�ستور
الأدوي ��ة الأم��ري�ك��ي ،منظمة علمية
غ�ير حكومية وغ�ير ربحية ،ت�ضم

ك�� ��ادر ًا م��ن الأط� �ب ��اء واخل �ب��راء،
و�أن�����ش���أت ق�ب��ل  195ع��ام � ًا (ع��ام
1820م) ،على يد  11طبيب وجدوا
�آن��ذاك حاجة ملحة لإن�شاء معجم
وطني لأ�سماء الأدوية وتركيباتها يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،بعد �أن
كانت الفو�ضى تعم �سوق الأدوية.
وتعد املنظمة م�س�ؤولة عن و�ضع
معايري اجل��ودة ،والنقاء ،والهوية
ل�ل�أدوي��ة ،وت�ستخدم ه��ذه املعايري
يف �أك�ثر من  140دول��ة ،وتعمل مع
ال�ع��دي��د م��ن العلماء واملمار�سني

ال�صحيني واملنظمني ،يف دول عدة
لتطوير وتنقيح املعايري التي ت�ساعد
ع�ل��ى ح�م��اي��ة ال�صحة ال �ع��ام��ة يف
جميع �أنحاء العامل.
وت��و� �س��ع جم ��ال امل�ن�ظ�م��ة ،مع
مرور ال�سنني لي�شمل ت�سهيل مهمة
التوا�صل بني ال�صيديل والطبيب،
ورع� ��اي� ��ة امل ��ر�� �ض ��ى والأط� �ع� �م ��ة
واملكمالت الغذائية ،وامتد نطاقها
ب �ع��د ذل ��ك �إل� ��ى خ� ��ارج ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية لي�شمل دو ًال حول
العامل.
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تفتيش  60صيدلية وضبط  1479مستحضر ًا مخالف ًا
كثفت الهيئة ال �ع��ام��ة للغذاء
وال � ��دواء ج �ه��وده��ا ال��رق��اب �ي��ة على
ال�صيدليات وم�ستودعات تخزين
الأدوية خالل �إجازة عيد الأ�ضحى،
ل �ل �ت ��أك��د م ��ن ال �ت��زام �ه��ا ب �� �ش��روط
ال�ترخ�ي����ص وال �ت �خ��زي��ن ،و�ضبطت
م�ئ��ات امل�ستح�ضرات املخالفة يف
�صيدليات بالريا�ض وجدة والدمام،
كما �أغلقت م�ستودع ًا غري مرخ�ص
وال ي�صلح لتخزين الأدوية.
و�أو�ضحت الهيئة� ،أن املفت�شني
تفقدوا � 60صيدلية يف الريا�ض وجدة
والدمام خالل � 5أيام من الإج��ازة،
و�ضبطوا  1479م�ستح�ضر ًا دوائي ًا
منتهي ال�صالحية �أو غ�ير م�سجل
لدى الهيئة ،منها  1181م�ستح�ضر ًا
يف � 9صيدليات ب��ال��ري��ا���ض ،و157
م�ستح�ضر ًا يف � 5صيدليات بجدة،
و 141م�ستح�ضر ًا يف � 6صيدليات
ب��ال��دم��ام ،م�شرية �إل��ى �أن قيمتها
الإجمالية تفوق � 381ألف ريال.
ول��ف��ت��ت �إل� � ��ى �أن � �ه� ��ا ��س�ج�ل��ت
خمالفات بحق ال�صيدليات التي
تبيع م�ستح�ضرات �صيدالنية غري
م�سجلة و�صادرت الكميات امل�ضبوطة
لإتالفها.
و�أ�ضافت �أن مفت�شيها ك�شفوا
م�ستودع ًا يف الريا�ض غ�ير �صالح
لتخزين الأدوي� ��ة وغ�ي�ر مرخ�ص،
و�� � �ص � ��ادروا م��ن��ه م �� �س �ت �ح �� �ض��رات
�صيدالنية غ�ير م�سجلة �أو منتهية
ال�صالحية ،وم ��واد �أول �ي��ة منتهية
ال�صالحية ت�ستخدم يف الرتكيبات
الدوائية ،وكميات من الأدوية خمزنة
يف ظ ��روف ��س�ي�ئ��ة ،وج ��رى �إغ�ل�اق
امل�ستودع وم�صادرة امل�ضبوطات.
وت �ط��رق��ت �إل� ��ى �أن احل �م�لات
التفتي�شية �أ�سهمت كذلك يف �ضبط
�سيارات خمالفة غ�ير مهي�أة لنقل
الأدوي ��ة وامل�ستح�ضرات الطبية يف
الريا�ض ،وجرى اتخاذ الإج��راءات
النظامية ب�ش�أنها.
18
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تصوير  :فيصل ُ

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء
�ضبطت م�ؤخر ًا م�ستودع ًا غري مرخ�ص
لتخزين الأدوية مبدينة الريا�ض� ،أُن�شئ
يف موقف �سيارات بناية �سكنية ،ويفتقد
�إلى ال�شروط الالزمة حلفظ الأدوية.

و�� �ش ��ددت ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى �أه �م �ي��ة
ال�ت��زام م�ستودعات الأدوي ��ة مبراعاة
اال� � �ش�ت��راط� ��ات ،واحل� ��� �ص ��ول ع�ل��ى
ت��راخ�ي����ص ل�ضمان تطبيق املعايري
الالزمة ،مهيبة باملواطنني واملقيمني

الإب�لاغ يف حال مالحظة �أي خمالفة،
وذلك عن طريق املركز الوطني للتيقظ
وال�سالمة ال��دوائ�ي��ة بالهيئة العامة
للغذاء والدواء ،على الربيد االلكرتوين
NPC.Drug@sfda.gov.sa

«الغذاء والدواء» تحظر لحوم الدواجن والبيض من غانا
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء م�ؤقت ًا ا�سترياد حلوم الدواجن وبي�ض
املائدة ومنتجاتهما وجتهيزاتهما من  4مناطق يف دولة غانا ،ب�سبب انت�شار
مر�ض انفلونزا الطيور عايل ال�ضراوة فيها.
و�شملت املناطق التي �شملها احلظر ك ًال من �أك��را ،وفولتا ،و�أ�شانتي،
واملنطقة العليا ال�شرقية.
وا�ستثنت "الهيئة" من احلظر امل�ؤقت حل��وم ال��دواج��ن وبي�ض املائدة
ومنتجاتهما املعاملة حراري ًا �أو ب�أي طريقة �أخرى كفيلة بالق�ضاء على فريو�س
�إنفلونزا الطيور ،على �أن تكون مطابقة لال�شرتاطات وال�ضوابط ال�صحية
واملوا�صفات القيا�سية املعتمدة ،مع �إرفاق �شهادة �صحية تثبت �أن املنتج معامل
حراري ًا �أو ب�أي طريقة �أخرى كفيلة بالق�ضاء على فريو�س �إنفلونزا الطيور ،و�أن
تكون �صادرة عن اجلهات الر�سمية املخت�صة يف غانا.
ولفتت �إلى �أن احلظر امل�ؤقت �سي�ستمر �إلى حني ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي
للرثوة احليوانية واعتماد من�ش�آت ت�صدير حلوم الدواجن ومنتجاتها فيها.

تصوير  :أحمد الغامدي

 ...وتوقع محضر اشتراطات للحوم األبقار المستوردة من فرنسا
و ّق �ع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للغذاء
وال ��دواء ووزارة ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة
الفرن�سية ،حم�ضر اال� �ش�تراط��ات
الفنية وال�صحية الواجب توافرها
يف �إر�ساليات حلوم الأبقار (بعظم
وب��دون عظم) ومنتجاتها امل�صدّرة
من فرن�سا �إلى ال�سعودية.
وو ّق��ع على املح�ضر م��ن الهيئة
ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي الدكتور
�� �ص�ل�اح امل� �ي� �م ��ان ،وم� ��ن اجل��ان��ب
الفرن�سي ،ال�سفري الفرن�سي لدى
اململكة براتران بزن�سنو ممث ًال عن
ووزارة الزراعة والأغذية الزراعية
والغابات الفرن�سية ،متهيد ًا لرفع
احل��ظ��ر امل� ��ؤق���ت امل� �ف ��رو� ��ض على
ا�سترياد حلوم الف�صيلة البقرية من
فرن�سا.
وي��أت��ي ه��ذا الإج ��راء ،يف �سياق
حر�ص الهيئة العامة للغذاء والدواء
على تنويع م�صادر الأغذية واللحوم
التي يتم ا�ستريادها لدعم ال�سوق
ال���س�ع��ودي م��ع م��راع��اة م�أمونيتها
وج��ودت�ه��ا ،وب�ن��ا ًء على طلب فرن�سا
ب ��إع��ادة ال�ن�ظ��ر يف احل�ظ��ر امل��ؤق��ت
املفرو�ض على ا�سترياد حلوم الأبقار

(بعظم وبدون عظم) ومنتجاتها �إلى
اململكة من فرن�سا.
ووق� � �ع � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة حم �� �ض��ر
اال�� �ش�ت�راط ��ات ال�ف�ن�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة
بعد اطالعها على تقارير املنظمة
العاملية لل�صحة احليوانية التي تفيد
بخلو فرن�سا من مر�ض جنون البقر

وت�صنيفها ك��دول��ة ذات خم��اط��ر
ال ت��ذك��ر ب��ال�ن���س�ب��ة خل �ط��ر م��ر���ض
ج �ن��ون ال�ب�ق��ر ،وب �ع��د االط�ل�اع على
تقرير الفريق الفني للهيئة ال��ذي
وق��ف على االج���راءات املتخذة من
قبل ال�سلطات املخت�صة يف فرن�سا
لل�سيطرة على مر�ض جنون البقر

( ،)BSEوالإجراءات املتبعة للت�سجيل
والرقابة على منتجات جتهيز حلوم
الأب� �ق ��ار ،وزي � ��ارة ب�ع����ض امل�ن���ش��آت
الفرن�سية ذات ال�ع�لاق��ة ،وتو�صية
الفريق برفع احلظر امل�ؤقت املفرو�ض
على ا�سترياد حلوم الف�صيلة البقرية
من فرن�سا.
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دافنشي يزيل المرارة  ..وكوريندوس يجري عملية القسـطرة

الجراحون اآلليون ..

قادمون
ف��ي ِظ���ل ال��ت��ق��دم التقني ال��م��ذه��ل،
ال��ذي شهده العالم خ�لال السنوات
القليلة الماضية ،ظ��ه��رت تطبيقات،
في جل المجاالت ،ونال المجال الطبي
نصيبــ ًا وافر ًا منها ،يتمثل في أجهزة
وآالت متقدمة ،تتمتع بقدر كبير من
ال���ذك���اء وال���م���ه���ارة ،ب��ح��ي��ث ي��م��ك��ن أن
يعول عليها في إنجاز مهام مع َّينة
َّ
على نحو دقيق..ومن التطبيقات ذات
التقنية العالية ،التي ب��دأت الولوج
إل��ى عالم ال��ط��ب ،ال��ج��راح��ون اآلليون
 ،robotic surgeonsالذين حصل الكثير
���م���زاول���ة
م��ن��ه��م ع��ل��ى ال��م��واف��ق��ة ب ٌ
��دق��ت على ذل��ك هيئات
المهنة ،وص َّ
ومنظمات دولية مرموقة ،ذات صلة
بالطب والعالج.
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يعرَّف اجلراح الآيل ،ب�أنه روبوت
مربمج ب�شكل م�سبق ،لإج��راء عملية
جراحية حم��ددة� ،أي �أن لكل روبوت
تخ�ص�صه اجلراحي الدقيق ،فمنهم
من يجري عملية الق�سطرة ،ومنهم
من يجري عملية املرارة ،ومنهم من
ي�ست�أ�صل �سرطان الربو�ستاتا ،ومنهم
م��ن ي�ج��ري ب�ك�ف��اءة عملية ان�سداد
ال�شريان التاجي ،وهكذا .ويقدَّر عدد
اجلراحني الآليني ،الذين ميار�سون
العمل بالفعل يف امل�ست�شفيات حول
العامل ،بنحو  400جراح �آيل ،منهم
ن� �ح ��و 260ج��راح �ـ �ـً��ا ت���س�ت�ع�ين بهم
امل�ست�شفيات الأم��ري�ك�ي��ة وح��ده��ا..
وك� ��ان �أك �ث�ر م��ن � 20أل� ��ف مري�ض
خ�ضعوا لعمليات جراحية با�ستخدام
الروبوت اجلراح ،منذ �أن �أجريت �أوَّل
عملية جراحية من هذا النوع� ،أواخر
الألفية املا�ضية وحتى الآن ،وبح�سب
برو�س غولد ف��ارب الباحث يف علم
التقنية احليوية ،ف�إنه رغ��م �أن ثمة
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م�ؤ�شرات قوية ت�ؤكِّد �أن اجلراح الآيل
�سوف يعتمد على نف�سه ب�شكل كامل،
لإج��راء العمليات اجلراحية ،خالل
في الواليات المتحدة األمريكية ،أعلن فريق من الباحثين عن
ال�سنوات القليلة القادمة� ،إ َّال �أنه ما
التوصل لطريقة جديدة ،يُمكن من خاللها المزج بين الخاليا الحية
زال حتى الآن يخ�ضع لإ�شراف جراح
وشرائح السيلكون ،حيث يتشكل كيان مُ دمج يستطيع الحركة،
ب�شري خبري.
مثل سيقان بدائية صغيرة ..وأكد الباحثون أن خاليا جرذان نمت
العدد يف غرفة العمليات تقلّ�ص
بالفعل على شرائح سيلكون دقيقة للغاية ،عملت كروبوتات
وتقلَّ�ص ب�شكل كبري عدد �أفراد
صغيرة ،وه��ذه تعد أوَّ ل خطوة على الطريق نحو ظهور جيل
جديد من األجهزة التي تتشكل ذاتيــ ًا..وبحسب دراس��ة نشرتها
فريق العمل بغرف العمليات ،حيث
دورية  ،NATUREأشار كل من جيا نتشونج شي ،وجاكوب سميث،
ي �ق��وم اجل� ��راح الآيل ب�ج��ل وظ��ائ��ف
وكارلو مونتيمانيو من جامعة كاليفورنيا ،إلى إمكانية التوصل
ه���ذا ال��ف��ري��ق ،ف �ق��ط ي �ح �ت��اج �إل ��ى
إلى مثل هذه الكائنات ابتداء بخلية واح��دة ،تزرع على شريحة
الإ��ش��راف واملراقبة ،حتى الآن على
سيلكون مُ عالجة بطريقة خ��اص��ة« ،ل��ق��د توصلنا إل��ى قطعة
الأقل .يقول الربوفي�سور غولد فارب
صغيرة ،حركت نفسها نتيجة انقباض الخاليا ،فيما بدت قطعة
«للجراح الآيل مكونان �أ�سا�سيان،
ثانية مثل ساقي الضفدع ،صغيرين للغاية..إننا بصدد جهاز صغير،
الأوَّل� :أن يجل�س الطبيب اجل��راح
له ساقان ،كل واحدة مُ متدة من الجسم بزاوية 45درجة ،ولكل
�أمام لوحة املفاتيح ،حيث يتحكَّم يف
ساق قدم تمتد بزاوية 45درجة..ربما يمكن في نهاية المطاف
مقاب�ض مماثلة للأدوات اجلراحية،
التوصل إلى آالت ذاتية التشكُّ ل ،باستخدام هذه الطريقة.
والثاين:يقوم اجلراح الآيل مبحاكاة
ح��رك��ة ال �ي��د ،وا� �س �ت �خ��دام الأدوات يف جيله الأوَّل ،الذي اقرتب ع�صره اجلراحة التقليدية ،ف�إن هذه الآالت
اجلراحية ،وِفقــًا للتعليمات املوجهة على الأف��ول ــ برغم حداثته ــ تاركــًا ال يتم مل�سها مبا�شرة بيد الطبيب .
�إليه�..إن هذه موا�صفات اجلراح الآيل ال�ساحة جليل ث��ان ،ب��د�أت باكورته
وباجللو�س عند ل��وح��ة مفاتيح
تلوح يف الأف��ق ،يتمتع بقدر �أكرب من التحكم ،على بعد ب�ضعة �أق��دام من
اال�ستقاللية واالعتماد على ال��ذات ،طاولة العمليات ،ينظر اجل��راح يف
يف �إجراء العمليات اجلراحية».
�شا�شة الفح�ص ،حيث يتم �إر��س��ال
«دافـيـن�شي»..اجلراح ال ـخ ـبـري
�صور ة ثالثية الأبعاد ،من خالل �آلة
ولكونه �أوَّل جراح �آيل يح�صل الت�صوير داخل ج�سم املري�ض ،وتظهِ ر
على امل��واف�ق��ة مب��زاول��ة مهنة الطب ال�صورة املوقع اجلراحي..وت�شبه هذه
و�إجراء العمليات اجلراحية ,منذ نحو ال�سيطرة طريقة التحكم يف مقود
�15سنة ،ف��إن دافين�شي  ،DaVinciال���س�ي��ارة ،فقط ي�ح��دد امل �ك��ان على
الذي مت تطويره وت�صنيعه يف م�ؤ�س�سة ال�شا�شة ،ثم يقوم اجل��راح بتحريك
� ،intuitive surgicalصار ينعَت الأدوات اجلراحية الآلية ،لكي تقوم
باجلراح اخلبري� ،إذ �أ�سهم يف �إجراء ب��امل �ه �م��ة..وجت��در الإ�� �ش ��ارة �إل ��ى �أن
مئات العمليات الناجحة ،اخلا�صة اال�ستعانة باجلراح الآيل«دافين�شي»،
باملرارة ،حيث يفتح ثالثة �شقوق يف يقلل من ن�سبة الزمن الذي ت�ستغرقه
بطن املري�ض ،ال تتجاوز �أطوالها �أبعاد العملية ،بنحو  ،%30قيا�ســًا بحالة
مقطع عر�ضي لقلم ر�صا�ص ،وي�سمح �إجراء العملية تقليديــًا.
متخـ�صـ�ص فـي عـمـلـيـات
لق�ضبان ثالثة ــ م�صنوعة من معدن
انـ�ســداد الـ�شــريان الـتـاجي
ا�ستانل�س �ستيل ــ بالدخول ،وتثبت
يعد زي��و���س  ،zeusث��اين ج��راح
الق�ضبان يف املو�ضع املحدد لها ب�شكل
دق�ي��ق ،م��ن خ�لال ثالثة �أذرع �آلية� ،آيل ي��زاول مهنة اجلراحة ،وهو من
�أح��ده��ا جمهز ب��آل��ة ت�صوير ،بينما تطوير و�إنتاج م�ؤ�س�سة computer
االث �ن��ان الآخ���ران يحمالن الأدوات  ،motionوي�ستخدم ب�شكل وا�سع يف
اجلراحية ،التي تعمل على ت�شريح م�ست�شفيات بع�ض ال��دول الأوروبية،
وخياطة ن�سيج امل��رارة ،وعلى خالف خ�صو�ص ًا يف م�ست�شفيات �أملانيا ،وهو
روبوت  ..يتشكل ذاتي ًا

�أرخ�ص ثمنــًا بقليل عن �سابقه ،حيث
يباع بنحو � 750أل��ف دوالر �أمريكي،
يف حني يباع دافين�شي بنحو مليون
دوالر ،وهو ي�ستخدم بكفاءة يف �إجراء
عمليات ان�سداد ال�شريان التاجي..
وم��ن حيث بنيته الأ�سا�سية ،ي�شبه
�إل��ى حد كبري �سابقه (دافين�شي)،
حيث يت�ألَّف من وِحدة عمل حمو�سبة،
و�آل��ة ت�صوير دقيقة ،و�شا�شة عر�ض
فيديو فائقة النقاء ( ،)HDومقاب�ض
حتكّم لتحريك الأدوات اجلراحية،
التي جهِّزت بها طاولة منا�سبة للعمل
اجلراحي.
«�إي�سوب»..والتنظري امل�ؤمتت
يو�صف اي�سوب  AESOPب�أنه
اجلراح الأكرث ا�ستخدامــًا يف �إجراء
العمليات اجل��راح �ي��ة التنظريية،
مت �إن� �ت ��اج ��ه وت� �ط ��وي ��ره م ��ن ِق �ب��ل
 ،computer motionوي�ستعان
به على نطاق وا�سع يف م�ست�شفيات
ال��والي��ات املتحدة ،وك�ن��دا  ،وبع�ض
الدول الأوروبية� ،إلى جانب قليل من
البلدان الأخرى حول العامل ،وكانت
هيئة ال �غ��ذاء وال� ��دواء الأم��ري�ك�ي��ة
( ،)FDAمنحته ت�صديقــًا ر�سميــًا
للعمل داخ��ل غ��رف العمليات ،بعد
�أن �أخ�ضعته الختبارات عديدة وفقــًا
ملعايري ومقايي�س اجل��ودة املعتمدة
ل��دي �ه��ا..وه��و �أرخ�����ص ث�م�ن�ـ�ـً��ا من
�سابقيه ،و�أ�صغر حجمــًا ،يت�ألَّف فقط
من ذراع ميكانيكية ،ت�ستخدَ م من
قِبل الطبيب الب�شري ،حلمل وِحدة
التنظري (ك��ام�يرا دق�ي�ق��ة ،م��زوَّدة
مب�ل�ح�ق��ات خ��ا� �ص��ة ،ي�ت��م �إدخ��ال �ه��ا
يف ج���س��م امل��ري ����ض) ،وه ��و م ��زوَّد
ببداالت قدمية ،ويتمتع بقدر كبري
من الذكاء ،حيث ميكنه التخاطب
ال�صوتي ،بغر�ض تثبيت الكامريا
وملحقاتها يف املوقع املنا�سب.
وي �ح �ك��ي د.م� �ه���ران �أن� � ��واري،
جت��رب�ت��ه م��ع ه ��ذا اجل� ��راح الآيل،
وممِ ا قاله «:كنت �أجل�س �أمام لوحة
الأوام� ��ر الكومبيوترية ،يف مركز
ال��ت��داخ�ل�ات اجل��راح �ي��ة ال��دن �ي��ا،

ب�ج��ام�ع��ة م�ك�م��ا��س�تر ،يف هاملتون
(�أن�ت��اري��و) ،بينما كانت املري�ضة،
البالغة من العمر  16عـامــًا ،ترقد
يف م�ست�شفى ن ��ورث ب��اي ج�ن�رال،
الواقعة على بعد  400كيلو مرت ،لقد
كان العمل مع �إي�سوب ممتعــًا ،برغم
�أننا مل نكن �سويــًا يف مكان واحد،
بل تف�صل بيننا مئات الكيلو مرتات،
لقد �أجرينا جراحة ناجحة اللتهاب
املرئ ،وتعافت الفتاة ،وخرجت من
امل�ست�شفى يف وقت قيا�سي ،مقارنة
ب�ح��ال��ة �إج� ��راء العملية ع�ل��ى نحو
تقليدي».
«كوريندو�س»..وقـ�سطرة الـقلب
رغ ��م ح��داث��ة ع �ه��ده يف غ��رف
العمليات قيا�ســًا ب�سابقيه� ،إ َّال
�أن اجل� ��راح الآيل «ك��وري �ن��دو���س»
� ،Korendosصار اجلراح الأ�شهر
والأمهر ،يف �إجراء عمليات ق�سطرة
القلب ،وهي من العمليات اجلراحية
املعقَّدة ،ون�سبة جناحها با�ستخدام

كوريندو�س �صارت عالية جدً ا�..أثبت
هذا اجلراح الآيل مقدرة فائقة يف
زراع��ة الدعامات �ضئيلة احلجم،
والقيام مبهام يف غاية الدِّ قة على
م���س��اح��ة � �ص �غ�يرة ،ف�ه��و م��ن خ�لال
ذراعه الفائق احل�سا�سية ،ي�ستطيع
التحرّك بحذر داخل ج�سم املري�ض،
دون �إحداث �أ�ضرار تذكر باخلاليا
والأن�سجة الكثرية ،التي يحتك بها
�أثناء �إجراء العملية.
اجلراح الآيل..يواجه �سرطان
الربو�ستاتا
وب �ح �� �س��ب ال��دك��ت ��ور ب��ران�ت�ل��ي
ت��را� �ش��ر ،ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م اجلمعية
الأمريكية لأمرا�ض اجلهاز البويل،
ف� � ��إن ن �ح��و  ،%10م ��ن ج��راح��ات
ا�ستئ�صال ��س��رط��ان الربو�ستاتا،
تتم مب�شاركة اجل��راح الآيل ،وهي

يمسك باألدوات الجراحية
بثبات ودقة ،حيث ال تنتابه
أي ارتعاشه أو اهتزاز
باليد ،كما يحدث لكثير من
الجراحين البشريين

ن�سبة �آخ��ذه يف الت�صاعد..وي�ضيف
الدكتور ايريك ميلر ،نائب رئي�س
�إحدى ال�شركات امل�صنـِّعة للأجهزة
وال��روب��وت��ات الطبية �« :إن هناك
ت �ق��دم �ـ �ـً��ا ك��ب�ي ً�را ن �ح��و � �ش �ف��اء ه��ذا
ال�سرطان اللعني ،حيث �أن اجلراح
الآيل ذو التقنية امل�ت�ق��دِّ م��ة ،ق��ادر
على الت�شخي�ص اجل�ي��د للمر�ض،
وحتديد مدى خطورته ،ثم التدخل
ال�ستئ�صاله.
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المستقبل

االق�تراب �أك�ثر �إل��ى مو�ضع
مزايا اجلراح الآيل
�إن تطبيقات اجل���راح الآيل الإ�صابة ،و فح�صها والتعامل معها
حتقق العديد من الفوائد واملزايا على نحو دق��ي��ق..ي��ق��ول الدكتور
املهمة ،التي ميكن �أن نحددها يف مارك تامليني �أخ�صائي اجلراحة
يف م�����س��ت�����ش��ف��ى ج���ام���ع���ة ج��ون��ز
النقاط التالية :

24

هويكنز يف مدينة بالتيمور بوالية
مرييالند الأم��ري��ك��ي��ة  :ا�ستعنت
ب��اجل��راح الآيل يف �إج����راء �أك�ثر
م��ن  70عملية ،خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية� ،إنه دقيق وبارع

ج��دً ا� ،إذ بو�سعه قيا�س احلركة،
وتقلي�ص امل��ج��ال ال�ل�ازم حلركة
ال��ي��د ،ف����إذا كنت حت��رك ي��دك يف
جمال داخل معدة املري�ض حجمه
خم�س بو�صات ،ف�إن اجلراح الآيل

�سيتحرك داخ����ل جم���ال حجمه
بو�صة واحدة ،وي�سمح هذا بدرجة
عالية م��ن ال��دق��ة� ،أث��ن��اء �إج���راء
عملية جراحية ،على �أجزاء دقيقة
من ج�سم املري�ض».

كما هو احلال يف كل عمليات
الأمت� �ت���ة ،يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت،
ف��إن اجلراحني الآليني �سيقلِّ�صون
ب�شكل كبري احل��اج��ة �إل��ى الأف ��راد
امل�شاركني داخ��ل غرفة العمليات،

مراقبة حرارة الجسم..عن ُبعـد
تمكن العالم األلماني تيم كانون الخبير في التقنية الحيوية ،و
الذي يعمل في مؤسسة مُ تخصصة في تطوير وتصنيع أجهزة
تتكامل مع الجسم البشري ،من ابتكار شريحة مُ حوسبة ،قادرة
على تتبع درجة حرارة الجسم ،زرع العالم هذه الشريحة بنجاح
ف��ي س��اع��ده األي��م��ن ،تحت الجلد ،وب���دأت ف��ي ب��ث رس��ائ��ل نصية،
تحدد درج��ات الحرارة على نحو دقيق ،إنها تعمل بمثابة جهاز
استشعار بيومتري السلكي ،يُعطي رسائل مثل«:في الوقت
الحالي ،درجة حرارتك بالمعدل الطبيعي..جيد» ،أو «أنت تُعاني
من الحمى ،لقد تجاوزت درجة حرارتك األربعين» ..وهذا يتم من
خالل استخدام تقنية البلوتوث..ويُشير كانون إلى أن ثمة اتجاهــ ًا
قويــ ًا نحو ابتكار رقائق الكترونية طبية ،من الذكاء بحيث تستطيع
مراقبة نشاط القلب ،أو أي من أجهزة الجسم الداخلية األخرى،
وأن تقدمــ ًا أُح��رز في ه��ذا االت��ج��اه ،يُمكن أن يظهر في شكل
المستقبل المنظور.
تطبيقات طبية مُ دهشة خالل ُ

فلم يعد الأم��ر يتطلب �سوى جراح
واح��د ،وطبيب تخدير ،وممر�ضة
�أو مم��ر��ض�ت�ين ع �ل��ى الأك�ث�ر..م ��ع
الإ�شارة �إلى �أن كثري ًا من اجلراحات
التقليدية� ،أي التي ال ي�ستخدَ م فيها
اجل��راح الآيل ،تتطلب يف املتو�سط
وجود ما يزيد عن ع�شرة �أفراد ،يف
غرفة العمليات.
فتح الباب على م�صراعيه
لتطبيق ف�ك��رة اجل��راح��ة ع��ن بعد
.tele-surgery
م��ن امل�ن�ظ��ور االق�ت���ص��ادي،
ف�إن العمليات التي يقوم بها اجلراح
الآيل هي الأقل تكلفة.
تدين ن�سبة الأذى للمري�ض،
خ��ذ م �ث��االً :تتطلب عملية ان�سداد
ال �� �ش��ري��ان ال �ت��اج��ي �إج� � ��راء �شق
��ص��دري ،يبلغ طوله قدمــًا واح��دً ا
(ن�ح��و��30س��م) ،بينما يف الأنظمة
الروبوتية ف�إن الأمر ال يحتاج �سوى
ثالثة ثقوب ،يبلغ جمموع �أبعادها
جمتمعه � �3س��م ،يف ذات املنطقة
من ال�صدر ،وهذا بالطبع يقلل من
ن�سبة النزيف الدموي والأمل �أثناء
اجل��راح��ة ،مم��ا يعني ف�ترة زمنية
�أق �� �ص��ر ،ح�ت��ى ي �ع��ود امل��ري����ض �إل��ى
احلالة الطبيعية� ،أو ما ي�سمى فرتة
الراحة بعد العملية ،حتى ي�ستعيد

اجل�سم عافيته كاملة.
قادر على الإم�ساك بالأدوات
اجل��راح �ي��ة ب�ث�ب��ات ودق���ة ،ح�ي��ث ال
تنتابه �أي ارتعا�شه �أو اهتزاز باليد،
�أو �إره� ��اق ،كما ي�ح��دث لكثري من
اجلراحني الب�شريني.
ت� �ق���دِّ م اجل� ��راح� ��ة الآل� �ي ��ة
خدمات مميزة للمر�ضى القاطنني
يف الأماكن الوعرة� ،أو التي ي�صعب
�إر� �س��ال ج��راح�ين ب�شريني �إليها..
ومتتد هذه اخلدمات لت�شمل ميادين
القتال.
مي�ك��ن اال� �س �ت �ف��ادة منها يف
حمطات الف�ضاء الدولية� ،أو خالل
رح�ل��ة ب�شرية �إل ��ى ك��وك��ب امل��ري��خ،
والتي ت�ستغرق ث�لاث �سنوات ،من
املحتمل جدً ا �أن ي�صاب �أحد �أفراد
الطاقم بالتهاب الزائدة الدودية،
�أو التهاب يف الكلى� ،سيحدث �أمر
ما ،يتطلب تدخ ًال جراحياً ،ولكن
ل��ن ي�ك��ون ل��دي��ك �أي ج ��راح عظام
وم�سالك بولية� ،أو جراح عام على
منت املركبة�..إن وجود �شخ�ص واحد
مدرب طبيــًا ،وجمموعة من الأدوات
الطبية ،التي ميكن ا�ستخدامها من
قِبل جراح �آيل مرافِق ،يتيح لأع�ضاء
الطاقم (رواد الف�ضاء) احل�صول
على العناية الالزمة.
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أجهزة

أشعة الليزر ..

ليست لعبة ..
إنها تصيب بـ العمى!

26

رغ��م أن تاريخ تقنية الليزر ب��دأ منذ نحو  55سنة ،إال أن ه��ذا الشعاع ،ذو الخواص
قدم العديد من االكتشافات واالختراعات والتطبيقات الهائلة في معظم
المميزةّ ،
مجاالت الحياة من طب وصناعة وتقنية واتصاالت وهو ما عجزت البشرية عن التوصل
إليه خالل مئات السنين ،وأصبح الليزر جزء ًا من حياتنا اليومية وفرض نفسه على حياة
اإلنسان سلم ًا وحرب ًا .وكلمة «ليزر» عبارة عن األحرف األولى المأخوذة من الكلمات
اإلنجليزية التي تعني «تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث المستحث لإلشعاع».
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أجهزة

وي�صنف الليزر �إلى �أنواع خمتلفة
اع �ت �م��اد ًا على ال��و��س��ط ال�ف�ع��ال� ،أي
م�صدر الإ�شعاع ،فمنها الليزر ال�صلب
وال�سائل وال �غ��ازي .وال�ل�ي��زر ي�صدر
�أ�شعة قوية ج��د ًا يف �سطوعها تعادل
ب�ل�ي��ون م��رة م��ن امل�صابيح ال�ع��ادي��ة
ومي �ك��ن ل�ه��ا �أن ت���ض��يء ب��ا��س�ت�م��رار
بالإ�ضافة �إلى �إمكانية احل�صول على
��ض��وء جلميع الأل� ��وان امل��رئ�ي��ة وغري
املرئية «مثل الأ�شعة حتت احلمراء �أو
فوق البنف�سجية» �أو الأ�شعة ال�سينية
«ذات الطاقة العالية».
ورغم فوائد ا�ستخدامات �أ�شعة
«الليزر» يف جماالت عديدة مثل الطب
وال�صناعة� ،إال �أن اال�ستخدامات
الع�شوائية ل��ه ق��د ت�سبب �أ� �ض��رار ًا
بالغة ،فقد لوحظ يف الآون��ة الأخرية
ا�ستخدام م�ؤ�شرات الليزر �أو �أقالم
الليزر ذات اللون الأخ�ضر يف الأماكن
ال�ع��ام��ة وخ�صو�ص ًا لت�شتيت انتباه
الالعبني يف م�ب��اري��ات ك��رة ال�ق��دم،
وكذلك لوحظ انت�شار �أق�لام الليزر
التي ي�ستخدمها املعلمون واملحا�ضرون
يف قاعات الدرا�سة للإ�شارة �إلى ما
يريدون والرتكيز عليه �أثناء عر�ض

ال�شرائح عــلى احلائــط .وبح�سب
�أنظمة ال�سالمة املقررة من منظمة
الغذاء وال��دواء الأمريكية ،يجب �أال
تتجاوز ق��وة ه��ذه الأق�ل�ام « »5مللي
واط ،وت�ع�ت�بر �أق �ل�ام ال �ل �ي��زر التي
تتجاوز قوتها « »5مللي واط حمظورة
اال� �س �ت �خ��دام دول �ي � ًا وي �ع��اق��ب عليها
القانون .وكلما زادت امل�سافة التي
يُ�شاهد �ضوء الليزر منها بو�ضوح كلما
زادت قوته وخطورته ،وللأ�سف بد�أت
بع�ض ال�شركات يف ت�صنيع �أقالم ليزر
تتعدى قوتها  5مللي واط لال�ستخدام
ال���ش�خ���ص��ي ب �ه��دف ال��رب��ح امل ��ادي
فقط ،وب��د�أت هذه الأق�لام تنت�شر يف
�أو�ساط ال�شباب واملراهقني خا�صة يف
مدرجات املالعب الريا�ضية .وتعترب
هذه الأقالم ذات خطورة ن�سبية على
العني نظر ًا ل�شدة �سطوعها فهي �أعلى
بكثري من �سطوع �أ�شعة ال�شم�س عند
النظر �إليها مبا�شرة.
كما ب ��د�أت بع�ض �شركات لعب
الأط �ف��ال يف ت�صنيع �أل �ع��اب يدخل
يف مكوناتها �أ�شعة الليزر ،وح��ذرت
هيئة الغذاء وال��دواء الأمريكية من
ا��س�ت�خ��دام الأط �ف��ال ل�ل�أل�ع��اب التي

حتتوي على الليزر ،م�ؤكد ًة �أن��ه على
املدى الطويل قد ت�سبب هذه الألعاب
م�شاكل ب�صرية قد ت�ؤدي �إلى العمى،
لأنها ت�ضر ب�شبكية العني.
ومم��ا ينبغي التنبيه ل��ه �أن ��ه ال
ي��وج��د ع�لاج ن��اج��ح ل�ع�لاج �إ��ص��اب��ات
العني الناجتة من �أ�شعة الليزر ،لذلك
ينبغي عدم توجيه �أ�شعة الليزر �إلى
العني مهما كان نوع قلم الليزر وقوته
خ�صو�ص ًا �أن بع�ض �أقالم الليزر تكون
ردي�ئ��ة ال�صنع وال ي��وج��د بها فالتر
مت�ن��ع �أ��ش�ع��ة ال�ل�ي��زر غ�ير امل�شاهدة
بالعني امل�ج��ردة من االنبعاث خارج
�أقالم الليزر ،وقوة هذه الأ�شعة غري
امل�شاهدة عادة ما تكون �أعلى بكثري
م��ن ق��وة الأ��ش�ع��ة امل���ش��اه��دة ،كذلك
ينبغي منع ا�ستخدام �أقالم الليزر التي
تتجاوز قوتها  5مللي واط منع ًا باتاً،
ومنع دخولها عرب املنافذ احلدودية
للمملكة حتى ال ت�ك��ون �أداة للعبث
ب��أي��دي املراهقني و�ضعاف النفو�س
الذين قد ال يدركون اخلطورة املرتتبة
على العبث مبثل هذه الأجهزة.
و�أك� ��دت ال�ت�ج��ارب العلمية �أن
�أن�سجة اجللد والعني الب�شرية ت�أتي يف

املقام الأول من حيث ت�أثريها بحزم
�أ�شعة الليزر عندما تتجاوز اجلرعات
املمت�صة يف �أي منهما حدود ًا معينة.
ويحدث التلف يف العني الب�شرية �أو
اجللد عند �سقوط حزم الليزر عليهما
نتيجة لعمليات فيزيائية حم��ددة
تنتقل خ�لال�ه��ا ال�ط��اق��ة م��ن حزمة
الأ�شعة �إلى الع�ضو املُعر�ض لها .كما
ميكن �أن ي ��ؤدي انتقال طاقة حزمة
الليزر �إلى الع�ضو املُعر�ض لها �إلى �أي
من العمليات الثالث التالية مرتبة
وف�ق� ًا ل��درج��ة �إ�سهامها يف �إح��داث
ال�ضرر بالع�ضو ب ��دء ًا م��ن الأك�ب�ر.
رف � ��ع درج� � ��ة ح � � ��رارة اخل�ل�اي��ا
ال �ت��ي مت�ت����ص ط��اق��ة احل��زم��ة �إل��ى
ح� ��د ي� � � ��ؤدي �إل� � ��ى م � ��وت اخل�ل�اي��ا
وح � � � � ��دوث ت � �ل� ��ف يف ال� �ع� ��� �ض ��و.
�إح � � ��داث ت��ف��اع�ل�ات ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
ب� �ف� �ع ��ل ال � �� � �ض� ��وء امل� �م� �ت� �� ��ص يف
ب� �ع� �� ��ض م�� �ك� ��ون� ��ات اخل� �ل��اي� � ��ا.
�إم �ك��ان �ي��ة ت ��أي�ين ب�ع����ض اخل�لاي��ا
امل�ت�ع��ر��ض��ة حل��زم��ة ال �ل �ي��زر عالية
ال� �ط���اق���ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ع خ �ط��وط �ه��ا
ال�ط�ي�ف�ي��ة ��ض�م��ن ��ش��ري�ح��ة الأ��ش�ع��ة
فوق البنف�سجية ،رغم �أن مثل هذه

فئات الليزر التحذيرية
تصنيف الهيئة

تصنيف «ايه اي سي»

أمثلة المنتج

فئات الليزر التحذيرية

I

1M ,1

تعتبر غير خطرة .يزداد الخطر إذا تم النظر إليها مع الوسائل البصرية
المساعدة ،بما في ذلك العدسات المكبرة ،المناظير ،أو التلسكوب.

طابعات الليزر
مشغالت االقراص المضغوطة
مشغالت أقراص دي في دي

IIa, II

2M ,2

الخطر يزيد عندما يتم النظر إليها مباشرة لفترات طويلة.
كما يزداد الخطر إذا تم النظر إليها مع المساعدات البصرية.

ماسحات الباركود الضوئية

IIIa

3R

اعتمادا على شدة الضوء والمنطقة المتعرضة لحزمة منه ،يمكن أن تكون
الخطورة للحظات عند النظر إليها مباشرة أو عندما يتم تحديق العين
المجردة مباشرة في الشعاع .ويزداد خطر اإلصابة عندما يتم النظر إليها
مع المساعدات البصرية.

مؤشرات الليزر

IIIb

3B

خطر فوري في الجلد والعين عند التعرض لالشعاع المباشر أو عند النظر
إليها مباشرة.

عرض الليزر الضوئي
الليزر الصناعي
الليزر المستخدم في االبحاث

IV

4

مخاطر فورية على الجلد والعين عند التعرض لإلشعاع إما بشكل مباشرة
أو التعرض النعكاسه .أيض ًا قد تسبب بعض الحروق.

عروض الليزر الضوئي
الليزر الصناعي
ليزر االبحاث
الليزر المستخدم في جراحة الليزك
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الأج �ه��زة التي ت�صدر تلك الأ�شعة
عالية الطاقة غ�ير م�ت��داول��ة كثري ًا
ويقت�صر ا�ستخدامها على تطبيقات
معينة وتتخذ ب�ش�أنها احتياطات
ك� �ب�ي�رة حل��م��اي��ة ال��ع��ام��ل�ي�ن ب �ه��ا.
وع �م��وم � ًا يعتمد ال�ت�ل��ف ال��واق��ع يف
الن�سيج �أو الع�ضو الب�شري لهذه
العمليات الثالث على كل من :طول
موجة حزمة الليزر ،ونوع الن�سيج �أو
الع�ضو املتعر�ض لها ،واملعدل الزمني
الن�ت�ق��ال ال�ط��اق��ة �إل��ى ه��ذا الع�ضو،
ومعدل تبدد الطاقة احلرارية منه.
وفيما يلي تف�صيل لت�أثري �أ�شعة الليزر
على العني واجللد.
ت�أثري ه على العني
مت�ث��ل ال �ع�ين ال�ب���ش��ري��ة الع�ضو
الأك�ثر ت��أث��ر ًا ب�أ�شعة الليزر .ولفهم
كيفية ح��دوث التلف يف العني عند
�سقوط حزمة الليزر عليها ينبغي
معرفة تركيب العني وم�سار حزمة
الأ� �ش �ع��ة ف�ي�ه��ا والأن �� �س �ج��ة الأك�ث�ر
تعر�ض ًا للتلف تبع ًا للطول املوجي
للحزمة ال���س��اق�ط��ة ،فعند �سقوط
�أ� �ش �ع��ة ال �ل �ي��زر ع �ل��ى ق��رن �ي��ة ال�ع�ين
تقوم القرنية بتجميع «�أي برتكيز»
ح��زم��ة ال �ل �ي��زر ال �ت��ي مت��ر ع�ب�ر كل
م��ن ع��د��س��ة ال�ع�ين وال���س��ائ��ل امل��ائ��ي
ال�شفاف للعني وال�سائل الزجاجي
ح �ت��ى ت���س�ق��ط احل ��زم ��ة ف ��ى �شكل
نقطة �صغرية للغاية قرب ال�شبكية.
وع��د� �س��ة ال �ع�ين ع �ب��ارة ع��ن ن�سيج
�شفاف وعائي مغلف بغالف ع�ضلي
يتحكم يف تكور �سطحيَ العد�سة حتى
يمُ كِ ن العد�سة من تكييف ال�صورة
على ال�شبكية ،ويعيق ه��ذا الغالف
تبديد الطاقة احل��راري��ة بالكفاءة
امل �ط �ل��وب��ة ع �ن��د ام�ت���ص��ا��ص�ه��ا فى
العد�سة وتقوم عد�سة العني بدورها
بتكييف تركيز احلزمة بحيث تتكون
ال�صورة �أو النقطة ال�صغرية على
ال�شبكية .و�أثناء مرور حزمة الليزر
ميت�ص كل ع�ضو من هذه الأع�ضاء
ج���زء ًا م��ن ط��اق��ة احل��زم��ة وتعتمد
الطاقة املمت�صة يف كل ع�ضو على
ال� �ط ��ول امل ��وج ��ي حل��زم��ة ال �ل �ي��زر.

رغم فوائد استخدامات
أشعة «الليزر» في
مجاالت عديدة إال
أن االستخدامات
العشوائية له قد تسبب
أضرار ًا بالغة

و�أو�� �ض� �ح���ت ال� �ت� �ج ��ارب ال�ع�م�ل�ي��ة
ع�ل��ى بع�ض �أن� ��واع ال��ق��رود ،قريبة
اخل�صائ�ص الب�صرية مع الإن�سان،
�أن تعر�ض العني حلزمة ليزر مرئي
مب�ستوى تدفق للقدرة يبلغ حوايل
 3.1مللي واط �/سم على ال�شبكية
بواقع ث�لاث �ساعات يومي ًا ومل��دة 7
�أي ��ام ي� ��ؤدي �إل��ى �إح ��داث ح��روق يف
ال�شبكية تنتهي بالعمى ف��ى حني
ال تتاثر العد�سة ك �ث�ير ًا مبثل هذا
التدفق.
تاثري �أ�شعة الليزر
على اجللد
ع �ن��د � �س �ق��وط �أ� �ش �ع��ة ال �ل �ي��زر
ب��أن��واع�ه��ا املختلفة امل��رئ�ي��ة وحتت
احلمراء وفوق البنف�سجية ،ميت�ص
اجلزء الأك�بر من طاقة احلزمة يف
الطبقة ال�سطحية للجلد وتتحول
الطاقة املمت�صة �إلى طاقة حرارية.
ونظر ًا للتو�صيلة احلرارية الرديئة
ل�ل�ج�ل��د ب���س�ب��ب اف �ت �ق��اره ل�ل�أوع �ي��ة
الدموية ووجود طبقة دهنية عازلة
حتته ،يكون تبدد الطاقة احلرارية
امل ��ودع ��ة ف ��ى اجل��ل��د ب �ط �ي �ئ � ًا مما
ي� ��ؤدي �إل��ى ارت �ف��اع درج��ة احل��رارة
يف املو�ضع املتعر�ض للحزمة �إل��ى
درج��ة عالية ن�سبياً .وي ��ؤدي ارتفاع
درج� ��ة ح � ��رارة اجل �ل��د �إل� ��ى تبخر
امل��اء امل�ح��دود امل��وج��ود فى �أن�سجته
وفقد ب��روت�ين اجللد خل�صائ�صه،
وعند زي��ادة درج��ة احل ��رارة ميكن
�أن يحدث التهاب اجللد يف املوقع
املتعر�ض للحزمة ،بلقد يتفحم.
وت�ع�ت�م��د درج���ة ال �� �ض��رر يف اجللد
املتعر�ض حلزم الليزر ،ب�سبب ارتفاع
درج ��ة ح��رارت��ه ،ع�ل��ى ط��ول موجة
احلزمة ومدة التعر�ض.

جتارب عاملية
لدرء املخاطر
رغ��م ت��ن��وع تطبيقات حزم
الليزر فى العديد من املجاالت
وانت�شار ا�ستخدام �أجهزتها �إال
�أن��ه مل حتظ متطلبات احلماية
من �أخطارها باالهتمام الواجب
�سواء من قبل م�ستخدمي �أجهزة
ال��ل��ي��زر �أو م��ن ع��ام��ة الب�شر.
ومن امل�ؤ�سف �أن عدم االهتمام
باملخاطر بلغ درجة كبرية حتى
بات من امل�ألوف م�شاهدة �صبية
و�أطفال يف بع�ض البلدان يلهون
ب�أقالم الليزر .بل وقد يوجهونها
�إلى �أعني �أقرانهم ،الأمر الذي
ق���د ي������ؤدي �إل����ى ف��ق��ده��م نعمة
الب�صر.
وع��ن��ي��ت ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة
ب��و���ض��ع م��ع��اي�ير ل�لا���س��ت��ف��ادة
ال��ك��ام��ل��ة م��ن خ�صائ�ص ح��زم
ال��ل��ي��زر م��ع خ��ف�����ض خم��اط��ره��ا
ل��ل��ح��د االدن�����ى ،و�أل���زم���ت ه��ذه
ال����دول اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة كافة
ب�إنتاج الأجهزة امل�صدرة حلزم
ال��ل��ي��زر وم�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ب��ه��ذه
ال�����ض��واب��ط وامل��ع��اي�ير .وح��ددت
ه����ذه ال������دول ك��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة
وكلفتها مبراقبة تطبيق املعايري
والتعليمات الوطنية واالل��ت��زام
بكافة املتطلبات الآمنة لإنتاج
وا�ستخدام الأج�ه��زة التي تت�ضمن
�أ�شعة الليزر حماية ملواطنيها ,ففي
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ,على
�سبيل املثال ،تتحمل وكالتان وطنيتان
م�س�ؤولية تطبيق النظم والتعليمات
الوطنية املعنية باحلماية من
خماطر حزم الليزر ،وهما مكتب
ال�صحة الإ�شعاعية التابع لإدارة
اخل��دم��ات الب�شرية وال�صحية
و�إدارة ال�صحة والأم��ان املهني
التابع ل��وزارة العمل .واعتمدت
هاتان الهيئتان معايري وطنية
�أمريكية لإن��ت��اج �أج��ه��زة الليزر
والتعر�ض للحزم التي تنبعث
منها.
العدد الرابع نوفمبر 2015
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الرياضة والصحة

العضالت
«المغشـوشة»
30

تمثل المنشطات الرياضية ،أحد أخطر اإلشكاليات
ال��ت��ي ابتليت بها ال��ري��اض��ة ف��ي العصر الحديث،
وهذه اإلشكالية دائم ًا ما تثار إبان انعقاد الدورات
والبطوالت ،خصوص ًا الدولية منها ،وفي مقدمتها
أل��ع��اب األول��م��ب��ي��اد..وك��م م��ن أب��ط��ال ت��م اكتشاف
حقيقة تفوقهم المزعوم ،الذي لم يكن سوى
نتيجة جرعة منشطات محظور تناولها دوليــ ًا..
وقد يتساءل البعض ،لماذا يحظر على الرياضيين
تناول هذه المنشطات..؟ واإلج��اب��ة ،كونها تفقد
التنافسية الحقيقة بين الرياضيين ،وهى باألساس
منشطات وقتية ،أو باألحرى وهمية ،والتمادي
في تعاطيها يسبب أضرار ًا صحية عديدة.

العدد الرابع نوفمبر 2015
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الرياضة والصحة

يف �أب�سط تعريف له ،ف�إن املن�شط
 ،stimulantه��و ك��ل م ��ادة �أو دواء
يدخل اجل�سم بكميات غري اعتيادية،
بهدف زيادة ن�شاط الع�ضالت ،والت�أثري
على وظائف بيولوجية ،لرفع الكفاءة
ال �ب��دن �ي��ة ،وحت�ق�ي��ق �إجن� ��از ري��ا��ض��ي،
ب�ط��ري�ق��ة غ�ي�ر ��ش��ري�ف��ة..ب�ي�ن�م��ا ج��اء
التعريف من قبل الهيئة الطبية التابعة
للجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ،على النحو
ال �ت��ايل« :املن�شطات ه��ي امل ��واد التي
ن�صت عليها الئحة اللجنة الأوملبية،
وط��ال �ب��ت ب �ت �ح��رمي ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف
املجال الريا�ضي ،والتي حتتوي على:
م �ث�يرات اجل �ه��از الع�صبي امل��رك��زي،
مثل الكورامني ،واال�ستكرانني .املواد
امل� �خ ��درة ،ال �ت��ي ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ع��دم
الإح �� �س��ا���س ب� ��الأمل ،م�ث��ل ال �ك��وداي�ين.
�أنابول �سرتويد ،امليثانينون» .ويف الإطار
القانوين ،يعرف تعاطي املن�شطات ب�أنه
حدوث انتهاك �أو �أكرث لقواعد مكافحة
امل�ن���ش�ط��ات ،وع� ��ادة ي ��أخ��ذ االن�ت�ه��اك
ال�صور التالية:
«وجود عقار حمظور� ،أو عنا�صر،
�أو �آثار دالة عليه ،يف العينة التي ت�ؤخذ
من الالعب ،حيث �إن كل العب مطالب
ب�ضمان ع��دم دخ��ول ج�سمه �أي عقار
حمظور ،وهو م�س�ؤول �سواء �أكان ذلك
عن خط�أ �أو �إهمال �أو ا�ستخدام متعمد».
«رف ����ض ال�لاع��ب اخل �� �ض��وع �أو
عدم التقدم لأخذ عينات من دون عذر
قاهر ،بعد تلقي �إبالغ بذلك� ،أو التهرب
ب�أي طريقة».
«االمتناع عن تقدمي معلومات
عن مكان وجوده لإجراء اختبار خارج
�إطار امل�سابقة».
«ال��ت�ل�اع��ب �أو ح �ت��ى حم��اول��ة
التالعب ب�أي جانب من جوانب مراقبة
تعاطي املن�شط ،مثل التالعب بالعينة
ع��ن طريق �إ�ضافة امل��اء� ،أو التالعب
بهوية الالعب».
ليس لهذه المنشطات
أية فوائد دائمة ،بل
هي وقتية ،إما لتضخيم
العضالت ،أو زيادة قوتها
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االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
أب��رم��ت ف��ي ب���اري���س ،ي���وم 19ن��وف��م��ب��ر2005 ،م،
ودخ���ل���ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف���ي األول م���ن ف��ب��راي��ر
2007م ،وبموجبها وافقت حكومات دول العالم
على تطبيق ق��وة ال��ق��ان��ون ال��دول��ي لمكافحة
المنشطات ،وتعتبر ه��ذه خ��ط��وة مهمة ،نظرًا
ل��وج��ود م��ج��االت خ��اص��ة ،حيث تمتلك الحكومات
وح��ده��ا األس��ال��ي��ب ال�لازم��ة للمضي قدمــًا في
مكافحة المنشطات ،وت��س��اع��د االتفاقية على
ض��م��ان ف��ع��ال��ي��ة ال��م��دون��ة ال��ع��ال��م��ي��ة لمكافحة
ال��م��ن��ش��ط��ات ،وب���م���ا أن ال���م���دون���ة وث��ي��ق��ة غير
حكومية ،ال تنطبق س��وى على ال��دول األعضاء
ف��ي المنظمات الرياضية ،ف��إن االتفاقية توفر
اإلطار القانوني الذي يمكن للحكومات من خالله
معالجة النواحي الخاصة لمشكلة المنشطات،
التي توجد خارج نطاق الحركة الوطنية ،وبالتالي
تساعد االتفاقية على إضفاء طابع رسمي على
ال��ق��واع��د وال��س��ي��اس��ات وال��م��ب��ادئ التوجيهية
ال��ع��ال��م��ي��ة لمكافحة ال��م��ن��ش��ط��ات ،بغية تأمين
بيئة رياضية تتسم بالنزاهة واإلن��ص��اف لجميع
الرياضيين..وتتمتع الحكومات بدرجة من المرونة
في كيفية تنفيذ االتفاقية ،إذ يمكن اللجوء إلى
القوانين أو النظم أو السياسات أو الممارسات
اإلداري����ة لتحقيق ه��ذه ال��غ��اي��ة ،غير أن��ه يتطلب

وت��اري �خ �ي �ـ �ـ �ـً��ا ،ا� �س �ت �خ��دم بع�ض
امل�ت���س��اب�ق�ين ع �ل��ى اجل �ل �ي��د ،يف دورة
الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام 1951م،
م�ن���ش��ط ال �ن �ي�ت�رودي��ن ،و��ض�ب�ط��ت يف
�أماكن �إقامتهم كثري من الكب�سوالت
التي ت�ستخدم كمن�شطات ..ويف العام
ال�ت��ايل ،ب��د�أت �أول امل�ح��اوالت اجل��ادة
ملقاومة ا�ستخدام املن�شطات ،وذل��ك
يف العا�صمة الإيطالية روم��ا..وم��ا بني
عامي 1954و1960م� ،شهدت املراكز
والأن��دي��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ،يف ال�ع��دي��د من
ال� ��دول ،ن� ��دوات وحم��ا� �ض��رات علمية
توعوية ح��ول املن�شطات وخطورتها..
ويف ال� �ع ��ام 1961م ،ت ��أ� �س ����س �أول
خمترب طبي للك�شف ع��ن ا�ستخدام
ال��ري��ا� �ض �ي�ين ل�ل�م�ن���ش�ط��ات ،مب��دي�ن��ة
فلورن�سا الإيطالية..ثم يف العام 1963م
عقد يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
�أول م�ؤمتر دويل لبحث �سبل مقاومة

من الحكومات الموقعة (ال��دول األط��راف) ،اتخاذ
إجراءات خاصة لتحقيق ما يلي:
ال��ح��د م��ن العقاقير ،أو ال��وس��ائ��ل المحظورة،
المتوافرة للرياضيين (باستثناء تلك المستخدمة
ألغ��راض طبية مشروعة) ،بما في ذل��ك إج��راءات
مكافحة االتجار.
تيسير عمليات م��راق��ب��ة تعاطي المنشطات،
ودعم البرامج الوطنيةـ وإجراء االختبارات.
حجب ال��دع��م ال��م��ال��ي ع��ن ال��ري��اض��ي��ي��ن ،وأف���راد
األطقم المعاونة لهم ،إثر انتهاكهم أي قاعدة
من قواعد مكافحة المنشطات ،أو عن المنظمات
الرياضية ،التي ال تمتثل ألحكام المدونة.
تشجيع منتجي المكمالت الغذائية ،وموزعيها،
على وض��ع معايير ،ف��ي م��ج��ال دع��م وتسويق
وت��وزي��ع المنتجات التي ق��د تحتوي على م��واد
محظورة.
دع���م ال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر تعليم خ��اص
بمكافحة ال��م��ن��ش��ط��ات ل��ل��ري��اض��ي��ي��ن ،والمجتمع
الرياضي بنطاقه الواسع.
تؤمن االتفاقية آلية لمساعدة الدول األطراف
على إع��داد برامج للتعليم والوقاية في مجال
مكافحة المنشطات ،م��ن خ�لال ص��ن��دوق القضاء
على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

املن�شطات ،وال��ذي �أ�سفر عن �إ�صدار
قانون يعاقب م�ستخدمي املن�شطات،
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ فعليــًا
ع��ام 1964م ،وكانت ال��دورة الأوملبية
ال�شتوية العا�شرة ،والتي جرت بفرن�سا
عام 1968م� ،أول دورة يتم فيها تطبيق
ن �ظ��ام ف�ح����ص و� �ض �ب��ط م�ستخدمي
املن�شطات ،ويف دورة ميونخ الأوملبية
لعام 1972م ،مت الك�شف على 2078
العب ًا والعبة ،ا�ستبعد منهم  7العبني،
لثبوت تعاطيهم املن�شطات املحظورة،
ث��م يف دورة م��ون�تري��ال الأومل�ب�ي��ة لعام
1976م ،مت الك�شف ع�ل��ى 2001العب ًا
والع �ب��ة ،وا��س�ت�ب�ع��د منهم ��س�ت��ة ،ويف
دورة مو�سكو ل�ع��ام1980م ،مت الك�شف
ع �ل��ى 1667الع �ب � ًا والع �ب��ة ،ومل يثبت
ع�ل��ى �أي منهم ت�ع��اط��ي املن�شطات..
ويف ال� ��دورات التالية ا�ستبعد بع�ض
الريا�ضيني ،ب�سبب تناول املن�شطات،

ونزعت من بع�ضهم ميداليات ذهبية،
وف�ضية ،وبرونزية.
�أنـواع املن�شطات
تتنوع املن�شطات ب�شمولها على
�أ� �ص �ن��اف ع ��دة م��ن امل� ��واد والأدوي � ��ة
وال�ع�ق��اق�ير وال �ه��رم��ون��ات ال�ت��ي ميكن
�إدراجها من حيث تركيز ت�أثريها �إلى
جمموعات عدة ومنها على �سبيل املثال
املن�شطات املنبهة للجهاز الع�صبي
امل��رك��زي وامل�ن���ش�ط��ات امل�ح�ت��وي��ة على
الهرمونات واملن�شطات املحتوية على
املواد البناءة والإبتنائية ومت ح�صرها
وتق�سيمها بوا�سطة الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات ( ،)WADAكذلك مت
اعتماد قوائم ر�سمية لهذه املن�شطات
يتم حتديثها بوا�سطة الوكالة ()WADA
ب�شكل دوري.
خماطـر �صحية
ولي�س لهذه املن�شطات �أي��ة فوائد

دائ �م��ة ،ب��ل ه��ي وقتية� ،إم��ا لت�ضخيم
الع�ضالت ،وزي ��ادة قوتها كما �سبق
الإ�شارة� ،أو لإدرار البول لطرد ال�سوائل
من الأن�سجة ،ومن ثم تخفي�ض الوزن،
يف الأل �ع��اب التي تتطلب فئات وزنية
بعينها (م�لاك�م��ة ـ �ـ م�صارعة ـ �ـ رفع
�أثقال)� ،أو لتخدير الأمل� ،أو الإح�سا�س
بالن�شوة والثقة بالنف�س�،أو لتوليد طاقة
غري طبيعية�،أو لليقظة واالنتباه�..إال �أن
الأ�ضرار امل�ستدامة التي ترتكها هذه
املن�شطات يف اجل�سم عديدة ،وبع�ضها
خ�ط�ير ،يف�ضي �إل��ى امل ��وت ،وللداللة

على ذلك ف�إن �إيطاليا وحدها ،وخالل
ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة الأخ�ي��رة ،ت��وف��ى بها
 165العب والعبة ،على خلفية تعاطي
املن�شطات.
وم� ��ن ال� �ت ��داع� �ي ��ات وامل��خ��اط��ر
ال���ص�ح�ي��ة وال�ن�ف���س�ي��ة ،ج���راء ت�ن��اول
املن�شطات:
�إذا ت �ن��اول �ه��ا � �ص �غ��ار ال���س��ن
والنا�شئني ،ومتادوا فيها ،ف�إن وظائف
الهرمونات ،خ�صو�ص ًا هرمونات الغدد
ال���ص�م��اء ،حت��دث ل�ه��ا ا��ض�ط��راب��ات،
تتمثل يف ظهور عالمات البلوغ ،قبل

�أوانها الطبيعي ،حيث ينبت ال�شعر يف
الوجه وال�صدر ل��دى ال��ذك��ور ،ويتغري
ال���ص��وت ب���ص��ورة وا� �ض �ح��ة ،وحت��دث
طفرة يف من��و العظام ،لها تداعيات
خطرية يف الكرب.
ث �ب��ت ع�ل�م�ي�ـ�ـً��ا �أن ا��س�ت�خ��دام
الهرمونات لفرتات طويلة ،وبكميات
كبرية ،ي ��ؤدي �إل��ى الإ�صابة ب�سرطان
الكبد.
تدين �إفرازات الغدة النخامية،
م ��ا ي� � ��ؤدي يف ال �ن �ه��اي��ة �إل� ��ى ال�ع�ج��ز
اجلن�سي.

زي��ادة ن�سبة الكولي�سرتول يف
ال��دم ،ثم تظهر الكثري من الأمرا�ض
مثل ال�ضغط ،و�أمرا�ض القلب ،واجلهاز
الدوري ب�صفة عامة.
ظهور بع�ض �أعرا�ض الإدم��ان،
التي تتمثل يف اخل��وف ،واال�ضطراب
النف�سي ،وحاالت الغ�ضب غري املربرة،
والأرق ،وزيادة احلركة.
يف�ضي ال�ت�م��ادي يف تعاطي
ال�ستريويدات البنائية� ،إلى :ظهور
حب ال�شباب ،وب��روز ال�صدر عند
الرجل ب�صورة غري طبيعية،وت�ساقط
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ال�شعر ،وت ��زداد الن�سبة للإ�صابة
ب���ض�م��ور اخل���ص�ي�ت�ين ،ويف بع�ض
احلاالت يحدث العقم.
برغم �أنه مكمل غذائي� ،إال
�أن الإف ��راط يف ت�ن��اول الكرياتني،
وبع�ض املكمالت الغذائية الأخرى،
ي�ضر الكلى ،وقد يت�سبب يف احتبا�س
ال�سوائل يف اجل�سم.
ا�ضطراب الهرمونات لدى
الن�ساء ،وتتمثل تداعياته يف خ�شونة
ال�صوت ،وع��دم انتظام �أو انقطاع
ال��دورة ال�شهرية ،وزي��ادة ال�شعر يف
اجل�سم.
م�شاكل يف تنظيم اجللوكوز
يف الدم.
ح� ��دوث ق �� �ص��ور ن���س�ب��ي يف
وظائف البنكريا�س ،قد يف�ضي �إلى
الإ�صابة بال�سكري.
فقدان ال�شهية.
ات�ساع ب�ؤب�ؤ العني.
�إعاقة الذاكرة امل�ؤقتة ،مما
ي� ��ؤدي �إل��ى ن�سيان بع�ض الأ�سماء
والأحداث.
�إ�ضعاف جهاز املناعة ،مما
يجعل اجل�سم مرتعــًا خ�صبــًا لكثري
من الأمرا�ض.
زي� � ��ادة ن �� �س �ب��ة اجل �ل �ط��ات
الدماغية ،وال�سكتة القلبية.
وسائل الكـشف عن المنشطات
يتم الكشف عن وجود المنشطات في الجسم ،بإحدى الطرق
اآلتية:
تحليل الدم ،بأخذ عينات منه.
تحليل البول..والمؤسف أن بعض الرياضيين يتحايلون على
ه��ذه الوسيلة ،باستخدام المواد المدرة للبول (،)diuretics
بهدف ط��رد المنشطات أو حجبها ،وه��ذا ي��ؤدي إل��ى الجفاف
والضعف ال��ع��ام ،كما تعرض مستخدميها إل��ى الهبوط في
ضغط الدم ،وتسبب حاالت إغماء ،وفقدان التوازن عند المشي،
وقد يصل األمر إلى حدوث اضطرابات خطيرة في وظائف القلب.
تحليل بصيالت الشعر.
في بعض األحيان تفحص عينة من اللعاب.
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الرياضي  ..وتغذيته الطبيعية
إذا ك��ان��ت ال��م��ن��ش��ط��ات ال��ري��اض��ي��ة م��ح��ظ��ورة،
وت��ؤدي إلى االستبعاد ،لمن يثبت تعاطيها،
فإن ثمة بدائل صحية مشروعة ،تمنح الرياضي
النشاط والحيوية والقوة ،التي يصبو إليها،
فالرياضي الحق:
يتمتع بقدر كبير من األخ�لاق وسمو الروح
الرياضية ،وال يتجه البتة إلى الغش.
يحافظ على صحته ،وال يقع في التهلكة،
من أجل بطولة زائفة.
يجتهد للوصول إلى أعلى درج��ات اللياقة
البدنية والذهنية ،من خالل التمارين الرياضية،
وم��م��ارس��ت��ه��ا ب��ص��ورة منتظمة ،وف���ي إط��ار
برنامج متكامل.
ال��ت��غ��ذي��ة السليمة ال��م��ت��وازن��ة وال��ت��ي من
ش��أن��ه��ا إم����داد ال��ج��س��م ب��ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة
ال��ل�ازم����ة ،ل��ق��ي��ام��ه ب���ال���وظ���ائ���ف األس��اس��ي��ة
الحيوية ،من إنتاج الطاقة الالزمة لنمو الخاليا
واألن��س��ج��ة ،والمحافظة عليها وتجديدها،
إضافة إلى تنظيم التفاعالت الكيميائية داخل
الخاليا.
وبحسب خبراء ،فإن التغذية السليمة ،تحتوي
على العناصر اآلتية:
ال��ك��رب��وه��ي��درات :إلع��ط��اء ال��ط��اق��ة ال��ح��راري��ة
ال�ل�ازم���ة ل��ن��م��و وت��ق��وي��ة ال���ع���ض�ل�ات ،ك��ون��ه��ا
المصدر الرئيس إلنتاج الجاليكوجين ،مع األخذ
في االعتبار أن الكربوهيدرات تشكل نحو %65
من السعرات الحرارية اليومية ،ويساوي كل
جرام واحد منها أربع وحدات (سعرات) حرارية،
ويلزم الرياضي تناول ما بين  5إلى  7غرامات
لكل كلغ من وزن الجسم ،من السعرات الحرارية
اليومية من الكربوهيدرات ،وللكربوهيدرات
مصدران :حيواني ،مثل الالكتوز في الحليب،
ومنتجاته  .ونباتي ،ومنه السكريات األحادية
(سكروز) ،والسكريات الثنائية (قصب السكر ــ
تمر ــ عسل) ،والسكريات المتعددة (نشويات ــ
خضروات ــ فواكه).
الدهون :مصدر آخر رئيس للسعرات الحرارية
(ال��ط��اق��ة) ،حيث يعطي كل ج��رام منها نحو
 9س��ع��رات ح��راري��ة ،وبحسب ت��وص��ي��ات خبراء
التغذية ،فإن على الرياضي تناول ما بين 20
إلى  %30من السعرات الحرارية اليومية ذات
المصدر الدهني.
البروتينات :مصدر رئيس للطاقة ،وظيفتها
األساسية الحفاظ على نمو الجسم ،حيث
تعمل على تكوين الهرمونات المختلفة،
واإلن����زي����م����ات ال���ت���ي ت��س��ه��م ف����ي ت��ن��ظ��ي��م
العمليات الحيوية داخ��ل الجسم ،وتقوية
األجسام المضادة التي تعمل على مقاومة

األم��راض ،مع األخذ في االعتبار أن كل جرام
بروتين يعادل نحو  4سعرات حرارية ،ووفقــ ًا
ل��ت��وص��ي��ات الجمعية األم��ري��ك��ي��ة ،ف���إن على
الرياضي تناول ما بين  1,2إلى 1,7ج��رام لكل
كلغ م��ن وزن الجسم ،وللبروتين م��ص��دران،
حيواني (لحوم ــ ألبان..إلخ) ،ونباتي (عدس ــ
فول ــ ذرة ــ أرز ــ قمح..إلخ).
الفيتامينات :هي عناصر مهمة إذا أخذت
ب��ك��م��ي��ات م��ن��اس��ب��ة ،لتلبية اح��ت��ي��اج الجسم
وتعزيز الصحة ،وه��ي أن���واع ع��دي��دة ،منها
فيتامين (أ) ،و(ب) ،و(د)..ال�������خ ،وم��ص��دره��ا
ال��خ��ض��روات ال��ورق��ي��ة وال��ف��اك��ه��ة وال��ل��ح��وم
واأللبان ومنتجاتها.
األم���ل��اح ال��م��ع��دن��ي��ة :وه����ي م���ن ال��ك��ث��رة
بحيث يصعب ال��ح��دي��ث عنها مجتمعة في
هذه العجالة..والرئيس منها :الكالسيوم،
وال����ص����ودي����وم ،وال���ف���س���ف���ور..أم���ا األم��ل�اح
المعدنية ال��ص��غ��رى فمثل ال��ح��دي��د وال��زن��ك
والفلور ،وهي مهمة جدً ا للرياضي ،ويكفي
للداللة على ذلك أن الرياضي قد يتعرض لفقر
دم ناتج ع��ن ع��وز الحديد ،لألسباب التالية:
«تملل خاليا الدم الحمراء ،نتيجة االصطدام
باألرض ،في أثناء الممارسة الرياضية ،وزيادة
التعرض للكدمات والرضوض»
وم��ص��ادر األم�ل�اح المعدنية ه��ي ذات��ه��ا مصادر
الفيتامينات سالفة الذكر..وينصح الخبراء بضرورة
إع��ط��اء ال��ري��اض��ي ح��اج��ت��ه م��ن م��ل��ح ال��ط��ع��ام ،مع
األطعمة قبل المباريات أو التمارين بثالث ساعات
على األقل.
ال��س��وائ��ل :وف��ي مقدمتها ال��م��اء ،ال��ذي
يشكل نحو  %75م��ن جسم اإلن��س��ان ،وهو
ال��وس��ي��ط ال��رئ��ي��س ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��اع�لات
الكيميائية ،وعنصر أساسي في بناء الخاليا
واألن��س��ج��ة ،وه��و المنظم ل��ح��رارة الجسم..
وع��ل��ى ال��ري��اض��ي اس��ت��ه�لاك ك��م��ي��ات كافية
م��ن ال��س��وائ��ل قبل ساعتين م��ن ال��ب��دء في
المنافسة الرياضية ،لضمان رطوبة كافية
ل��ل��ج��س��م ،وإع���ط���اء ال��وق��ت ال��ك��اف��ي ل��خ��روج
ال���م���ي���اه ال����زائ����دة ع���ن ح���اج���ة ال��ج��س��م قبل
المنافسة.
وبوجه ع��ام ،ف��إن على الرياضي قبل إج��راء
التمرين ،أو ال��دخ��ول في المسابقة ،تناول
وج��ب��ه غ��ذائ��ي��ة م��ت��وازن��ة ال��ع��ن��اص��ر ،ت��ت��راوح
سعراتها الحرارية بين  300إلى  800سعرة،
حيث تتوقف الكمية على وزن ال��ري��اض��ي،
وط����ول����ه ،ون�����وع ال��ل��ع��ب��ة ال���ري���اض���ي���ة ال��ت��ي
يمارسها ،وهذا ما يحدده أخصائي التغذية
المرافق لالعب.
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الـ «بالسيبو» ..
ظاهرة العالج بـ «الوهم»
في أح��د المراكز العالجية تجمع  270ف��رد ًا من المرضى الذين
يشتكون م��ن آالم ح��ادة مزمنة ف��ي ال���ذراع والمرفق والكتف
والمعصم .تلقى نصف ه��ذا العدد حبوب ًا مسكنة ل�لآالم بينما
تلقى الباقون عالج ًا باألبر الصينية .وفيما شعر الفريق األول
بقليل من الراحة ،عبر الفريق اآلخ��ر عن شعورهم بارتياح فاق
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا ال��ح��ب��وب المسكنة ،رغ��م ع��دم وج���ود ما
يمكن أن يثبت ه��ذه النتيجة .والحقيقة أن المقارنة ل��م تكن
بين الوسيلتين باعتبارهما عالج ًا ،ولكن المقارنة كانت بين تأثير
دواء وال األبر
وسيلتين مزيفتين على المرضى ،فال الحبوب كانت
ً
كانت عالج ًا.
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دكتور كابت�شوك ،الأ�ستاذ يف كلية الطب
بجامعة ه��ارف��ارد ،وب��اح�ث��ون �آخ ��رون ح��اول��وا
درا��س��ة الأ�سباب التي جتعل املر�ضى يعربون
عن �شعورهم بالراحة رغم عدم تلقيهم فعلي ًا
عالج ًا لآالمهم ،حيث �أن الأمر مل يتعد الإيحاء
لهم ب�أنهم تناولوا عالج ًا لتخفيف معاناتهم.
ووجد الباحثون �أن العالج بالإيحاء �أو بالوهم
�أو م��ا ُي �ع��رف بالـبال�سيبو ( ،)Placeboمن
خالل �إعطاء عقار �أو دواء ال يحتوي على �أية
مكونات �أو عنا�صر دوائ�ي��ة فعالة ،م��ن �ش�أنه
حتفيز اجل�سم لإ�صدار ردود فعل فيزيولوجية
حقيقية كحدوث تغري يف معدل �ضربات القلب
�أو �ضغط الدم �أو حدوث ن�شاط كيميائي يف املخ
يكون له ت�أثري على ال�شعور بالأمل �أو االكتئاب �أو
القلق �أو ال�شعور بالتعب �أو حتى بع�ض الأعرا�ض
امل�صاحبة ملر�ض باركن�سون او الرعا�ش الذي
ي�صيب اجلهاز الع�صبي.
وتعود ت�سمية وا�ستخدام عبارة «العالجات
الإيحائية �أو الوهمية» ()Placebo Treatment
لفرتات قدمية من الزمان ،لكن �أول من ذكرها
كان الطبيب االجنليزي دكتور ت� .س .جرافيز
الذي كتب مقا ًال عام 1920م قال فيه « :يبدو
�أن هناك ت�أثريًا عالجيًا نف�سيًا عندما نعالج
املر�ضى بدواء الإيحاء �أو الوهم (.»)Placebo
وق��د نُ�سب للكلمة ()the placebo effect
ونق�صد ب��ه در الفعل الإي�ج��اب��ي ال��ذي يبديه
امل��ري����ض جت��اه ع�ق��ار م��ا وه ��ذا ال�ت��أث�ير ينجم
متام ًا من توقعه ولي�س نتيجة العقار ذاته ،وتلى
ذلك عبارة ( )the placebo pillsونق�صد بها
حبوب العقار الوهمي والتي ال حتتوي على �أية
عنا�صر دوائية فعالة وت�ستخدم للعالج النف�سي
فقط وحتقق ت�أثري ًا �إيجابي ًا يف غالب الأحيان،
وتعطى هذه احلبوب للأفراد الذين يظنون �أنهم
مر�ضى وهم لي�سوا كذلك ،لأن املر�ض يف ذهنهم
فقط وعندما يتناولون حبوب الإيحاء ي�شعرون
بالتح�سن .وي�ج��ب ه�ن��ا �أن ال نن�س �أن كلمة
( )Placeboتعني «زائف» ومن ثم فهذه احلبوب
تعني يف الأ�سا�س حبوبًا فارغة �أو خالية من �أي
عن�صر دوائ��ي .وتعني كلمة ( )Placeboباللغة
الالتينية (� )I shall pleaseأو «�س�أحت�سن».
ويف �سياق مت�صل لدينا عبارة (Nocebo
 )effectوتعني باللغة الالتينية()I will harm
�أو «�س�أ�صاب بال�ضرر» ،وه��ي الكلمة املقابلة
لـ( )Placebo effectوت�ستخدم حينما ي�شعر
الأ�شخا�ص بالأمل �أو املر�ض �أو املوت بينما هم يف

العدد الرابع نوفمبر 2015

37

دواء

احلقيقة لي�سوا مر�ضى ،وكل ما بهم
�أنهم ي�شعرون �أو يتوقعون �أن يعي�شوا
يف جو �أو بيئة املر�ضى كامل�ست�شفى
مثالً.
واحلقيقة �أن ا�ستخدام «الأث��ر
الإيحائي �أو الوهمي» كان حمل جدل
ط��وال التاريخ .فاملنظمات الطبية
ال�شهرية �أجازته ولكن يف عام 1903
ر�أى ري�شارد كلبوت �أن من الواجب
جتنب هذا العالج لأنه خادع� .إال �أن
�آخ��رون ي��رون �أن ا�ستخدام العالج
الوهمي �أمر غري �أخالقي ولكن �أي�ض ًا
عدم ا�ستخدام �شيء قد ي�ؤدي لل�شفاء
�أمر غري �أخالقي �أي�ضاً.
وكان ال�صيديل الفرن�سي �أمييلي
كو ،الذي كان يعمل يف �صناعة وبيع
ال ��دواء يف ب�ل��دة ت��روي����س يف الفرتة
م��ن � 1882إل��ى  ،1910تبنى فكرة
فعالية ال��دواء الإيحائي �أو الوهمي.
فقد عُ ��رف ك��و بقدرته على طم�أنة
زب��ائ�ن��ه ب���ش��أن ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة �أي
دواء وتعليقاته الإي�ج��اب�ي��ة ع��ن �أي
ع�ل�اج ي �ق��وم بتو�صيفه للمري�ض.
وظ��ل ا��س�ت�خ��دام الأدوي� ��ة الوهمية
�أو الإيحائية منت�شر ًا حتى القرن
الع�شرين ،ب��ل وك��ان يتم تو�صيفها
�أحيان ًا كو�سيلة خداع البد منها.
و ن�ش�أت فكرة العالج بالوهم مع
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الدكتور هرني بيت�شر يف عام 1955
وه��و الطبيب ال��رائ��د يف التخدير
حيث ب��د�أ ب�سل�سلة م��ن ال��درا��س��ات
الرامية �إلى فهم الكيفية التي ميكن
�أن يكون لها دور يف حت�سني ال�صحة
من خالل ا�ستخدام مادة غري فعالة
دوائ �ي �اً .واعترب بيت�شر �أن��ه �سيكون
لهذه الظاهرة ت�أثريات مهمة �سريري ًا
و�أن كثري ًا من احل��االت املر�ضية مت
�شفا�ؤها م��ن امل��ر���ض بن�سبة ، %35
ول �� �س��وء احل� ��ظ ف�� ��إن ال �ع��دي��د من
الدرا�سات مل تكن ذات جودة عالية
للغاية مما وجه �ضربة لها وال�سيما
عندما واج��ه هذا العالج موجة من
االنتقادات من قبل امل�شككني.
ويف عام  ،1961خل�ص الدكتور
ه �ن�ري ب�ي�ت���ش��ر �إل� ��ى �أن الأط� �ب ��اء
املتحم�سني ال�ستخدام هذه الو�سيلة
العالجية حققوا نتائج �أف�ضل من
نظرائهم امل�شككني ،حيث ا�ستطاعوا
�أن ي�خ �ف �ف��وا م��ن �آالم م��ر��ض��اه��م
الذين ي�شتكون من �آالم يف ال�صدر
�أو م�شكالت يف القلب .وب ��دء ًا من
ال�ستينات (� ،)1960أ�صبح ت�أثري
ال �ع�لاج الإي �ح��ائ��ي م�ع�ترف� ًا ب��ه على
ن �ط��اق وا� �س��ع و�أ� �ص �ب �ح��ت عمليات
التجريب بهذا العالج �أمر ًا طبيعي ًا يف
عملية �إجازة �أي دواء �أو عالج جديد.

أظهرت دراسة أجريت في الواليات المتحدة
األمريكية على  10آالف طبيب أن  %24منهم
يصفون أدوية وهمية  ..ألن المريض ببساطة يرغب
في تلقي عالج

واحلقيقة �أن �ألوان وحجم حبوب
العالج الوهمي �أو الإيحائي لها ت�أثري
بالغ ،فاحلبوب احلمراء تعطي ت�أثري ًا
حمفز ًا بينما احلبوب ذات الأل��وان
الباردة تعطي ت�أثري ًا مهدئًا ،وتعطي
الكب�سوالت منها ت��أث�ير ًا �أف�ضل من
احلبوب يف هذا ال�صدد.
و�أظ� �ه ��رت درا� �س��ة �أج��ري��ت يف
الواليات املتحدة الأمريكية على 10
�آالف طبيب �أن  %24منهم ي�صفون
�أدوي��ة وهمية لأن املري�ض بب�ساطة
يرغب يف تلقي عالج ،بينما قال %58
منهم �إنهم ال يلج�أون لهذه الو�سيلة
�أما ال �ـ %18الباقية منهم فقالوا �إن
الأمر يعتمد على الظروف.
ويف عام  ،2011تو�صلت درا�سة
�ضمن برنامج مهتم بت�أثريالبال�سيبو
يف جامعة ه��ارف��ارد الأمريكية �إلى
ا�ستنتاج مفاده �أن الوهم يلعب دور ًا
يف العمليات الكيميائية يف املخ.
العالج بالوهم �إذن هو عبارة
عن دواء يهدف �إلى خداع املري�ض �إذ

ال يحتوي �إال على عنا�صر خاملة وغري
فعالة ولذلك ف ��إن �أي تغيري يحدث
يف حالة املري�ض يعود �إل��ى عوامل
نف�سية فقط مثل الإيحاء �أو املحاكاة،
وتندرج �أي�ض ًا العمليات اجلراحية
الوهمية واملعاجلات الطبية غري
احلقيقية �ضمن البال�سيبو .وميكن
�أن يكون البال�سيبو حبوب ًا من ال�سكر
�أوحبوب ًا من الكربوهيدرات املعقدة،
ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون البال�سيبو �أي�ض ًا
عمليات جراحية «كاذبة» �أو عالجات
نف�سية «كاذبة»  ..ففي �أكرث الأمرا�ض
النف�سية م�ث��ل االك �ت �ئ��اب ي�صرف
للمري�ض دواء وهمي ولكنه يرتك
ت ��أث�ير ًا �إيجابي ًا على املري�ض ،وقد
ي�ستغرب املري�ض لوعلم �أنه �شفي من
غري �أي دواء فعال.
فـ «البال�سيبو» يعمل على تعزيز
�إفراز هرمون االندروفني الذي تفرزه
الغدة النخامية تلقائياً ،ويعد من
�أهم م�سكنات الأمل التي تفرز طبيعي ًا
من ج�سم الإن�سان بالطريقة نف�سها

التي تعمل بها بع�ض الأدوية امل�سكنة
ل�ل��أمل ،لكن اجل�سم �أح �ي��ان � ًا يكون
بطيئ ًا يف �إفراز هذه املادة ،ويف هذه
احلالة يكون يف حاجة �إلى م�ساعدة
خ��ارج�ي��ة حل��ث «م �ق��اوم��ة اجل�سم»
على العمل بكفاءة �أك�ثر ،وهنا يربز
دور العالج بالوهم �أو «البال�سيبو»،
�أو بع�ض العقاقري الإيحائية ،والتي
ينجم عنها ر�سالة يتم توجيهها للمخ
�إم��ا عن طريق املري�ض نف�سه و�إم��ا
م��ن ال�شخ�صية املعاجلة ل��ه .وه��ذه
الر�سالة تعمل على حث املخ ودعمه،
فيحدث ال�شفاء ال�سريع عن طريق
ربط العالج اخلارجي بنتائج عمل
�أفرازات داخلية للج�سم .
العالج بالوهم
والأمرا�ض النف�سية
يعتقد البع�ض �أن ت�أثري ال��دواء
الوهمي هو نف�سي بحت حيث يعكف
م�ست�شارو الطب النف�سي على تطوير
و�سائل جديدة يف جم��ال الأمرا�ض
النف�سية والعقلية بعيد ًا عن اقت�صار
العالج على العقاقري الدوائية فقط،
وخالل تلك الأبحاث تو�صل العلماء
�إلى نتيجة مذهلة تتلخ�ص يف قدرة
العقل على �شفاء نف�سه .فقد اكت�شف
�أطباء علم النف�س �أنهم ي�ستطيعون
حتقيق ال���ش�ف��اء مل��ر��ض��ى االك�ت�ئ��اب
النف�سي با�ستخدام الأدوية الوهمية.

وب �ي �ن��ت درا�� �س ��ة �أم��ري �ك �ي��ة �أن
الأدوي��ة الوهمية التي تعطى ملري�ض
االك�ت�ئ��اب ت ��ؤث��ر بالفعل يف �إح��داث
تغيريات يف ن�شاط املخ لدى املري�ض،
رغم �أن هذه الأدوية قد ال تخرج عن
كونها قطعة من ال�سكر مغلفة على
�شكل حبة دواء .ويف�سر العلماء ذلك
بقولهم �إنه يكفي للمري�ض الإح�سا�س
ب�أنه يتناول دوا ًء فعا ًال جنب ًا �إلى جنب
مع الإيحاء لي�أتي بالنتيجة اجليدة،
ويثري ذل��ك لديه رد فعل �إيجابياً.
ك�م��ا �أن ق�ن��اع��ة ال�ط�ب�ي��ب ب��ال�ع�لاج
و�إميان املري�ض بالطبيب يعمالن مع ًا
لتعزيز الأثر ويكون العالج �شبه م�ؤكد
بح�صول التح�سن و�أحيان ًا ال�شفاء.
درا�سة  :العالج بالوهم
�سبب لل�شفاء
ك�شفت درا��س��ة �أجرتها جامعة
� �س �ي��دين اال� �س�ت�رال �ي��ة �أن ال �ع�لاج
الوهمي له دور كبري يف �شفاء الكثري
م��ن الأم ��را� ��ض وال ي�ق��ل �أه�م�ي��ة عن
العالجات احلقيقية .و�أ��ش��ار دامني
فيني�س قائد فريق البحث باجلامعة
�إلى �أن العالجات التي يكون م�صدرها
ع�ق��ل الإن �� �س��ان ت���س��اع��د يف حت�سني
�آليات ال�شفاء الطبيعية لديه ،حيث
مت �إع�ط��اء ع��دد م��ن املر�ضى الذين
يتناولون �أدوي��ة مهدئة ل�ل�أمل �أدوي��ة
وهمية دون علمهم لكنهم ا�ستمروا يف
ال�شعور ب�أمل �أقل ومت الك�شف عن ذلك
با�ستخدام �أجهزة م�سح الدماغ.
و�أ�ضاف فيني�س �أن الت�أثري الذي
يح�صل عليه امل��ري����ض ج��راء حقنة
يعطيها ل��ه ال�ط�ب�ي��ب �أف �� �ض��ل بكثري
من ت�أثريها يف حال تلقاها املري�ض
من قبل جهاز �آيل .و�أك��د فيني�س �أنه
لي�س من املفرو�ض تناول حبة وهمية
للح�صول على ت�أثري العالج الوهمي،
ب��ل �إن ط��ري�ق��ة ت �ق��دمي ال �ع�لاج على
نف�س القدر من الأهمية يف كثري من
الأحيان.
و�أ���ش��ار ب��اح��ث امل��خ ج ��ون -ك��ار
زوب�ي�ت��ا ،الأ��س�ت��اذ بجامعة مي�شجان
الأمريكية� ،إل��ى �أن �آخ��ر الدرا�سات
�أك ��دت مب��ا ال ي��دع جم ��ا ًال لل�شك �أن

العالج بالوهم  ..واألمراض النفسية
يعتقد البعض أن تأثير ال��دواء الوهمي هو نفسي بحت حيث
يعكف مستشارو الطب النفسي على تطوير وسائل جديدة
في مجال األمراض النفسية والعقلية بعيد ًا عن اقتصار العالج
على العقاقير الدوائية فقط ،وخالل تلك األبحاث توصل العلماء
إلى نتيجة مذهلة تتلخص في قدرة العقل على شفاء نفسه.
فقد اكتشف أط��ب��اء علم النفس أن��ه��م يستطيعون تحقيق
الشفاء لمرضى االكتئاب النفسي باستخدام األدوية الوهمية.
وبينت دراسة أمريكية أن األدوية الوهمية التي تعطى لمريض
االكتئاب تؤثر بالفعل في إحداث تغييرات في نشاط المخ لدى
المريض ،رغ��م أن ه��ذه األدوي���ة قد ال تخرج عن كونها قطعة
من السكر مغلفة على شكل حبة دواء .ويفسر العلماء ذلك
ال
بقولهم إنه يكفي للمريض اإلحساس بأنه يتناول دواءً فعا ً
جنب ًا إل��ى جنب مع اإلي��ح��اء ليأتي بالنتيجة الجيدة ،حتى يثير
ذلك لديه رد فعل إيجابياً .كما أن قناعة الطبيب بالعالج وإيمان
المريض بالطبيب يعمالن مع ًا لتعزيز األثر ويكون العالج شبه
مؤكد بحصول التحسن وأحيان ًا الشفاء.

ت��أث�ير ال�ع�لاج الوهمي على املر�ضى
حقيقي ولي�س وه�م�ي�اً ،ف ��أي مري�ض
عاي�ش جتربة العالج الوهمي مل ي�شعر
بتح�سن فح�سب ب��ل حت�سنت حالته
بالفعل.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش���ار ال �ب��اح��ث
الإي �ط��ايل ،فابريزيو بينيديتي� ،إلى
�أن ال �ع�لاج ال��وه�م��ي م��ن املمكن �أن
يحل حمل املن�شطات التي يتعاطاها
الريا�ضيون يف مراكز اللياقة البدنية،
و�أو� �ض��ح الباحث �أن��ه �أج��رى جت��ارب
ع�ل��ى بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص ب�إعطائهم
قهوة خالية من الكافيني و�أك��د �أنهم
حينما تناولوها مل ي�شعروا ب�أنهم �أقوى
و�أكرث �إثارة فح�سب ،بل قاموا بالفعل
مبزيد من التدريبات �أكرث مما كانوا
يقومون بها �أثناء تعاطيهم للمن�شطات
احلقيقية.
وت�شري الأبحاث �إلى �أن اال�ستجابة
للعالج الوهمي تختلف من مري�ض �إلى
�آخر ح�سب نوع اجلن�س ،فالن�ساء يثقن
�أكرث يف العالج الذي �سبق و�ساعدهن
ع�ل��ى ال���ش�ف��اء �أو �شفي ب��ه �أح ��د من
معارفهن من قبل� ،أما الرجال فتزيد
ن�سبة ا�ستجابتهم للعالج الوهمي
حينما ت�شرف على عالجهم طبيبات.
الآثار ال�سلبية

()Nocebo effect

ح��ي��ث �أن ج��م��ي��ع ال��ع��ق��اق�ير
تقريب ًا ت�سبب �أثارًا جانبية �سيئة،
وظهر حديث ًا �أن حبوب البال�سيبو
مي��ك��ن �أن ت�����س��ب��ب ذل����ك �أي�����ض��ا
وه��ذا ما حري العلماء لأن حبوب
البال�سيبو ت�صنع من مواد خاملة
ول���ذا ف��ان��ه ال ي��وج��د لها �أي �أث��ر
بيولوجي من الناحية النظرية.
و�أفاد متناولون حلبوب وهمية
بحدوث �آثار جانبية مثل الغثيان،
وال��ت��ق��ي ��ؤ ،وم�����ش��ك�لات ه�ضمية
�أخرى ،وهي الآثار التي تظهر بعد
تناول العقاقري احلقيقية ،بينما
�أف���اد متناولو احل��ب��وب الوهمية
يف ال��درا���س��ات اخل��ا���ص��ة بتقييم
ال��ع��ق��اق�ير امل�����ض��ادة للت�شنجات
بتعر�ضهم يف الغالب �إلى فقدان
ال�شهية وم�شكالت يف ال��ذاك��رة
وال��ت��ع��ر���ض ل��ل��ع��دوى يف اجل��ه��از
ال��ت��ن��ف�����س��ي ال��ع��ل��وي وك��ل��ه��ا �آث���ار
جانبية لتناول العقاقري امل�ضادة
للت�شنجات� .إن ظهور هذه الآثار
اجلانبية للحبوب الوهمية هي
���ش��ه��ادة ع��ل��ى وج����ود م���ا ي�سمى
بـالآثار ال�سيئة للعالج الوهمي.
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الحليب «المبستر» ..
أكثر «أمان ًا» من الحليب الطبيعي

40

ماهي اللبنة األكثر أهمية في بناء وصيانة كتلة العظام؟ إنها الحليب .سواء كان مأخوذ ًا من األبقار
أو األغنام أو اإلبل ،فإن الحليب ومنتجاته يعتبر مصدر ًا للكالسيوم ،ومن المعروف أن معظم الحليب
الذي يباع في العالم هو حليب مبستر.
والبسترة هي معاملة حرارية يتم فيها تسخين كل جزء من أجزاء المادة الغذائية إلى درجة حرارة
محددة ( 72درجة مئوية) ولفترة قصيرة ( 15ثانية) ثم تبريد المادة الغذائية بشكل سريع للقضاء
على جميع الميكروبات الممرضة دون اإلضرار بالخواص الطبيعية والغذائية للمادة.
عملية البسترة تؤدي إلى قتل البكتيريا الضارة ،وتشمل بكتيريا السالمونيال ،بكتيريا «إي كوالي»
وبكتيريا الليستيريا ،والتي يمكن أن تلوث الحليب قبل وصوله الى المائدة .وأوصت منظمات وهيئات
الغذاء والدواء ومراكز المراقبة والوقاية من األمراض في العالم بضرورة بسترة الحليب المستهلك
من قبل األفراد.
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الب�سرتة تقلل من الأمرا�ض
تعترب ب�سرتة احلليب من الو�سائل
الفعالة يف منع انت�شار الأمرا�ض التي
ينقلها الغذاء مبا يف ذلك مر�ض ال�سل،
احل�م��ى امل�ت�م��وج��ة ،ال�ساملونوي�س�س،
احلمى القرمزية ،واللي�سرتيوزي�س.
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�أعرا�ض الأمرا�ض
التي ينقلها الغذاء
ل �ي ����س ك� ��ل احل��ل��ي��ب ال��ن��يء
واملنتجات التي ت�صنع منه حتتوي
على بكترييا �ضارة ،لكنه �إذا احتوى
ع�ل��ى بكترييا � �ض��ارة فقد ت�شكل

خطورة وبوجه خا�ص على الن�ساء
احل��وام��ل والأط �ف��ال وك�ب��ار ال�سن
والأ�شخا�ص �ضعيفي املناعة .وبينما
ي�شفى معظم النا�س الذين يتمتعون
ب�صحة جيدة من الأم��را���ض التي
ينقلها الغذاء يف وقت ق�صري ،فقد

تتطور لدى بع�ض النا�س �أعرا�ض
مزمنة و�شديدة ورمبا تكون مهددة
حلياتهم .وق��د ت�شتمل �أع��را���ض
الأمرا�ض التي ينقلها الغذاء على
م��ا ي�ل��ي :اال� �س �ت �ف��راغ ،الإ� �س �ه��ال،
�آالم يف البطن ،ال�صداع� ،آالم يف
اجل�سم.
و�إذا اع�ت�ق��دت �أن��ك م�صاب
مب��ر���ض ن�ت�ي�ج��ة ل �� �ش��رب احلليب
النيء � -أو �أكل الزبادي �أو اجلبنة
�أو �أي منتجات م�صنوعة منه-
يجب �أن تراجع فور ًا مقدم الرعاية
ال�صحية اخلا�ص بك.
تاريخ الب�سرتة
مت ا�ستخدام الب�سرتة لأول
مرة بالواليات املتحدة الأمريكية
قبل �أكرث من مائة عام ثم انت�شرت
قبل �أكرث من ن�صف قرن ،بح�سب
ج��ون �شيهان اخل�ب�ير يف �سالمة
منتجات الأل �ب��ان ب� ��إدارة ال�غ��ذاء
وال� ��دواء الأم�يرك �ي��ة ،لكن ينظر
امل�ستهلكون وب �� �ص��ورة م�ت��زاي��دة
�إل��ى احلليب «ال �ن��يء» – واجل�بن
وال��زب��ادي واملنتجات امل�صنوعة
م� �ن ��ه -يف امل � �ح �ل�ات وامل � � ��زارع
والأ� � �س� ��واق امل �ج �ه��زة خ�صي�ص ًا
ل��ذل��ك .وي��رج��ع ذل��ك جزئي ًا �إل��ى
تبني العديد م��ن النا�س فل�سفة
«العودة �إلى الطبيعة» حول الأغذية
التي يتناولونها واعتناق فكرة �أن
الغذاء املنتج حملي ًا واملعالج �إلى
احلد الأدن��ى هو الأكرث فائدة من
الناحية الغذائية.
�إال �أن � ��ه يف ح��ال��ة احل�ل�ي��ب
النيء ف��إن �إدارة الغذاء وال��دواء
الأمريكية مث ًال تقول �إن ذلك لي�س
�صحيحاً.
فرغم �أن عملية الت�سخني ت�ؤثر
ب�شكل طفيف على ع��دد قليل من
الفيتامينات – الثيامني ،فيتامني
ب  6وحم�ض الفوليك ،وفيتامني
ج� ،إال �أن ال �ت �غ �ي�يرات لي�ست
كبرية .بينما توجد خماطر تلوث
احلليب بوا�سطة العوامل البيئية

إذا اعتقدت أنك مصاب بمرض نتيجة لشرب الحليب النيء
أو مشتقاته يجب أن تراجع فور ًا مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك

مثل الرتبة �أو ف�ضالت احليوان،
و�أم��را���ض احل �ي��وان �أو البكترييا
التي تعي�ش يف جلد احليوان.
كذلك ينظر امل�ستهلكون ب�شكل
�أك�بر �إل��ى منتجات احلليب النيء
ن�سبة لنمو حرفة �صناعة اجلنب،
كما ذك��ر �شيهان .وت�صنع هذه
الأجبان يدوي ًا با�ستخدام ما ي�سمى
ب��ال �ط��رق ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة -غ��ال �ب � ًا يف
املزرعة حيث يتم �إنتاج احلليب.
ب �ع ����ض � �ص��ان �ع��ي ه� ��ذه الأج� �ب ��ان
ي�ستخدمون احلليب املب�سرت يف
منتجاتهم بينما ي�ستخدم الآخرون
احلليب ال�ن��يء ال��ذي يحتمل �أن
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى البكترييا امل�سببة
للأمرا�ض.
انت�شار الأمرا�ض
يعتقد بع�ض النا�س �أن اجلنب
امل�صنوع م��ن احلليب ال�ن��يء هو
الأف���ض��ل ،لكن �شيهان يقول �إن��ه
ال ي��وج��د دل �ي��ل علمي ي ��ؤي��د ه��ذا
االعتقاد.
يف ال��دول التي تكون الب�سرتة
فيها �أقل �شيوعاً ،تنت�شر الأمرا�ض
املنقولة بوا�سطة ال �غ��ذاء ن�سبة
لوجود احلليب امللوث �أو منتجات
احلليب امللوثة ب�صورة �أك�بر مما
ه��و ع�ل�ي��ه يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية ,يف فرن�سا على �سبيل
املثال ،ف�إن معدل الأمرا�ض التي
ينقلها ال��غ��ذاء ب�سبب احلليب
�أو منتجاته بلغت ح ��وايل ثالثة
�أ� �ض �ع��اف امل �ع��دالت امل��وج��ودة يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية كما
قال �شيهان ح�سب الدرا�سة التي
�أج��ري��ت يف ع��ام  2001بوا�سطة
ماري لور دي بايزر وبع�ض العلماء
الفرن�سيني الآخرين.

مي �ن��ع ال��ق��ان��ون ال �ف �ي��درايل
م��زارع الألبان من توزيع احلليب
ال� �ن ��يء يف ال� ��والي� ��ات �إذا ك��ان
معب�أ للم�ستهلكني .ه��ذا يعني �أن
احلليب النيء ميكن توزيعه فقط
بني ال��والي��ات �إذا ك��ان ذاهب ًا �إلى
امل�صانع لتتم ب�سرتته �أو ا�ستخدامه
يف �صناعة اجلنب القدمي قبل بيعه
ل�ل�ج�م�ه��ور .وي�ع�ت�ق��د اخل �ب�راء �أن
اجلنب القدمي الذي يبلغ عمره 60
يوم �أو �أكرثيقتل البكترييا امل�سببة
ل�ل�أم��را���ض .وتقوم �إدارة الغذاء
وال��دواء الأمريكية حالي ًا بدرا�سة
الأ�س�س العلمية لهذا االعتقاد.
وي�ج��ب �أن يتوخى امل�ستهلك
احل� ��ذر ع �ن��د ���ش��راء احل �ل �ي��ب �أو
منتجاته .ولتفادي احلليب النيء
اليك بع�ض الأ��ش�ي��اء التي ميكن
عملها:
اق ��ر�أ البطاقة التعريفية
للحليب �أو منتجات احلليب قبل
�شرائها .ال�ع��دي��د م��ن ال�شركات
تكتب كلمة «مب�سرت على البطاقة
مبا�شرة -لكن �شيهان يقول �إنها
غ�ي�ر م �ط �ل��وب��ة ،وب��ال �ت ��أك �ي��د ف���إن
احل�ل�ي��ب وم�ن�ت�ج��ات��ه امل��وج��ود يف
الأ�سواق املحلية املوجودة باململكة
العربية ال�سعودية مب�سرتة.
ا� �س �ت �ف �� �س��ر م���ن م��وظ �ف��ي
املحل عما �إذا كانت بع�ض الأنواع
املحددة مب�سرتة �أم ال.
يف جناح املزرعة �أو �أ�سواق
املزارعني ،ا�ستف�سر عما �إذا كان
احلليب والكرمية التي يتم بيعها
مب�سرتة �أم ال� .إذا كان ال�سوق يبيع
ال��زب��ادي �أو الآي�سكرمي �أو اجلنب
ا�ستف�سر عما �إذا كانت م�صنوعة
من احلليب املب�سرت �أم ال.
العدد الرابع نوفمبر 2015
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وقاية

ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق
ﺿﻊ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،واذﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ
وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻚ داﺋﻤ ًﺎ ﻣﺒﺮد ﺑﻪ
ﺛﻠﺞ ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﺮودة
اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة.

ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل

ﺿﻊ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺮد ﻓﻮر ًا
وﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم
اﻟﺬي ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم أو ﻳﻮﻣﻴﻦ
وﺟﻤﺪ اﻟﻠﺤﻮم اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.
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ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮق اﺷﺘﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺒﺎردة
ﻛﺎﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ وﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ.

ﻓﺼﻞ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ
ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻃﻌﻤﺔ وأﻧﺖ ﺗﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت.

ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﻮاء
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺬوب اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺸﻮاء ﻛﻲ ﺗﻨﻀﺞ ﻛﻞ
اﻷﺟﺰاء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ .ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم أرﻓﻒ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺬوﺑﺎن ﺑﺒﻂء .ﺿﻊ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﺬاﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎء ﺑﺎرد .وإذا أردت ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬوﺑﺎن
ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺬوﻳﺐ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻳﻒ ﺑﺸﺮط أن
ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ ﻓﻮر ذوﺑﺎﻧﻬﺎ.

ﺗﻨﻘﻊ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻰ ﺗﺘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺎﻟﺢ
واﻟﺼﻠﺼﺔ اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻹﻛﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻨﻜﻬﺔ
وﺗﻠﻴﻴﻦ أﻧﺴﺠﺘﻬﺎ ،وﻧﻀﻊ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺘﺒﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ.

ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ اﺣﻔﻈﻪ ﺑﺎرد ًا ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ﺣﻮﻟﻪ واﺳﺘﺨﺪم ﻣﺒﺮد ًا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ أو ﺣﺎﻓﻈﺎت اﻟﺜﻠﺞ ﻟﻺﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  40ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 4،4ﻣﺌﻮﻳﺔ(
أو أﻗﻞ ،ﻻ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺮد إﻻ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﺎدر
اﻟﻤﻨﺰل ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻧﻘﻞ
اﻟﻄﻌﺎم

اﺣﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎرد ًا اﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰ ًا ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ,وﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻠﺤﻮم
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮد إﻻ ﻣﺎ ﺳﺘﻀﻌﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ .وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺒﺮد ﺣﺎول أن
ﺗﺒﻘﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ اﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﺠﻨﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﺮد اﻟﻬﻮاء ﺧﺎرج
اﻟﻤﺒﺮد وﻳﺴﺨﻦ داﺧﻠﻪ ،ﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻰ ﻣﺒﺮد واﺣﺪ واﻟﻄﻌﺎم اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻠﻒ
ﻓﻲ ﻣﺒﺮد آﺧﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

اﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻧﻈﻴﻔ ًﺎ
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺄﻛﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،واذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻓﺎﺣﻀﺮ
ﻣﻌﻚ ﻣﻴﺎﻫ ًﺎ ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم وﺗﻨﻈﻴﻔﻪ وﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻤﻨﺎﺷﻒ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻻﺳﻄﺢ واﻟﻴﺪﻳﻦ.

اﻟﻄﻬﻲ
ﻳﺠﺐ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻵﻣﻦ ﻟﻮﺻﻮل
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ
اﻟﻀﺎرة ﻓﺎﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻲ ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﺟﺪ ًا ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺤﺮارة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﺟﺰاء
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﺠﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎن.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻواﻧﻲ واﻟﺼﺤﻮن
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء وﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻷﻃﺒﺎق واﻷواﻧﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻨﻴﺌﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻤﻄﻬﻲ .ﻓﺎﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻮم
اﻟﻨﻴﺌﺔ واﻟﺪواﺟﻦ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻄﻬﻲ.

ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﻬﻲ
ﻳﻌﺪ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺮووﻳﻒ،أو اﻟﻔﺮن ،أو أي
ﻣﻮﻗﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻓﻰ اﻟﺸﻮي.
ﻓﻘﻂ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺄﻛﺪ ًا أﻧﻚ ﺳﺘﻀﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻮر ًا
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺨﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻹﺗﻤﺎم ﻧﻀﺠﻪ.
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وقاية

اﻟﻠﺤﻮم
اﻃﺒﺦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ ،ﻛﺎﻟﻀﺄن وﻟﺤﻢ اﻟﻌﺠﻞ وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  145درﺟﺔ ) 62٫7درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( واﺳﺘﺨﺪم ﻣﻴﺰان
اﻟﺤﺮارة ﻟﻀﺒﻂ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺒﻞ ان ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺤﻮم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺤﺮارة  .وﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻣﺎن واﻟﺠﻮدة اﺗﺮك اﻹﻧﺎء ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ
ﻏﻄﺎﺋﻪ وﺗﻨﺎوﻟﻪ  .وﻗﺪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻬﻲ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ
اﻃﺒﺦ ﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم وﻟﺤﻢ اﻟﻀﺄن وﻟﺤﻢ اﻟﻌﺠﻞ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﺣﺮارة  160درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 71٫1درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻠﺤﻢ وﻗﺴﻬﺎ ﺑﺘﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻄﻌﺎم

اﻟﺪواﺟﻦ

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻵﻣﻦ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻄﻬﻲ اﻟﻠﺤﻮم
دﺟﺎﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  165 :درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻗﻄﻊ اﻟﺪﺟﺎج  165 :درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم  160:درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮى واﻟﻀﺄن وﻟﺤﻢ اﻟﻌﺠﻞ وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻠﺤﻢ
 145ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 62٫7درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ.

اﻃﺒﺦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺤﺮارﺗﻬﺎ ﻋﻦ  165درﺟﺔ
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 73٫8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( واﺿﺒﻂ ذﻟﻚ
ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺤﺮارة .وﻻ ﺗﺸﻮي اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﻠﺤﻮم
ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﺛﻢ ﺗﻨﻬﻲ ﻃﻬﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

ا
ﻋ
ﺎ
د
ة
ا
ﻟ
ﺘ
ﺴ
ﺨ

ﻴﻦ

ﺧﺪﻣﺔ

اﻟﻄﻌﺎم

ﻋﻨﺪ اﻋﺎدة ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻄﺒﻮخ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ﻳﺸﻮى ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  165ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
) 73٫8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم ﺳﺎﺧﻨ ًﺎ
ﺑﻌﺪ ﻃﻬﻲ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  140ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )60
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( أو أﻋﻠﻰ.
إﺑﻘﺎء اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ رف أو
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻮاﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﺞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم.
وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﺳﺎﺧﻨ ًﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﺮن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  200ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 93٫3درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ(ﻓﻲ أﻃﺒﺎق ﺣﺮارﻳﺔ أو درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﺪ
أو ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻷرض وﺗﺤﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم ﺳﺎﺧﻨ ًﺎ.
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ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪم ﻃﺒﻘ ًﺎ
ﻧﻈﻴﻔ ًﺎ .وﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻄﺒﻮخ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻖ
اﻟﺬى ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ أو اﻟﺪواﺟﻦ .ﻷن اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺨﺎم ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻠﻮث اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻄﺒﻮخ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ .واﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﻳﺠﺐ ان
ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻮ اﻟﺤﺎر ) درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻓﻮق  90ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ (
) 32٫2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أي ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﻠﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﻟﻠﺜﻠﺞ
وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ أي ﻃﻌﺎم ﺑﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ

ﺣﻔﺮة اﻟﺘﺤﻤﻴﺺ
»ﻣﻨﺪي«
ﺣﻔﺮة
اﻟﺘﺤﻤﻴﺺ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻄﺒﺦ اﻟﻠﺤﻮم ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻔ
ﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻻرض ﻳﻮ
ﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺎء وﻳﺤﺎط
ﺑﺤﺰام ﻣﻦ اﻻﺧ
ﺸﺎب اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻨ
ﺴﺒﺔ  21 :2ﺣﺠﻢ اﻟﺤﻔﺮة
وﺗﺘﺮك اﻷﺧﺸ
ﺎب ﻟﺘﺤﺘﺮق ﺣﻮل اﻹﻧﺎء.

ﺗﺬﻛﺮ
 داﺋﻤﺎ ﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻓﻰﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻮق  90درﺟﺔ
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ .
 أن اﻟﺨﺸﺐ ﻳﻘﻞ وأن اﻟﺤﻔﺮة ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻟﻨﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢاﻟﻤﺤﺘﺮق  .وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ  6 : 4ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻮﻗﺖ اﺣﺘﺮاق.
 أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ  12 : 10ﺳﺎﻋﺔ أواﻛﺜﺮ واﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ
اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﺤﻮم وﻧﻀﺠﻬﺎ .وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻛﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺣﺠﻢ وﺳﻤﻚ
اﻟﻠﺤﻢ وﻣﺪى ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻬﻲ.

ﻫﻞ ﻳﺆدي
اﻟﺸﻮاء إﻟﻰ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن؟
ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻄﻬﻮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻮي واﻟﻘﻠﻲ واﻟﺤﺮق ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﺑﺤﺎث ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم
اﻟﻤﺸﻮﻳﺔ ﻛﺎﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ دون
ﺗﻔﺨﻢ وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة آﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ .
ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻔﺤﻢ ﻳﺠﺐ إزاﻟﺔ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻻﺷﺘﻌﺎل  .وﻳﺠﺐ ﻃﻬﻲ اﻟﻠﺤﻢ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﻳﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻢ  .ﺿﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮاﻳﺔ وﺣﺮك اﻟﻔﺤﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺪﻫﻮن
واﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻠﻴﻪ.
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توعية

 3طرق
تمنع تكاثر البكتيريا خالل تذويب جليد األطعمة

أنت في المنزل ونسيت أن تخرج شيئ ًا من الغذاء المجمد من الثالجة ليذوب
وتتمكن من إعداده لوجبة العشاء .أو اعتدت أن تُخرج كيس ًا من اللحم أو الدجاج
المجمد وتستخدم الماء الساخن لتذويبه بسرعة .م��اذا لو أخرجت الطعام
المجمد من الثالجة ،ولكنك تركته ونسيت العبوة على الطاولة طوال اليوم
ألنك كنت في العمل؟
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مل ي�ك��ن �أي م��ن ه��ذه احل��االت
�آم�ن�اً ،فهذه الأ�ساليب ل��ذوب��ان الثلج
ق��د ت � ��ؤدي �إل ��ى الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض
التلوث الغذائي ،فاللحوم والدواجن
�أو منتجات البي�ض� ،سواء كانت نيئة
�أو مطبوخة ،هي من الأطعمة القابلة
ل�ل�ت�ل��ف ،وي �ج��ب �أن ت�ب�ق��ى يف درج��ة
حرارة �آمنة خالل ذوبان الثلج بدرجة
كبرية .فهي �آمنة بالت�أكيد حينما تكون
جم �م��دة .ول�ك��ن مب�ج��رد �أن ت �ب��د�أ يف
الذوبان وترتفع درجة حرارتها �إلى 40
درجة فهرنهايت ( 4٫4درجة مئوية)،
ف��إن البكترييا ،التى كان من املمكن
�أن ت�أتي �إليها قبل التجميد ،تبد�أ يف
التكاثر.
لذا ال ينبغي �أب��د ًا �إذاب��ة الأطعمة
القابلة للتلف على الطاولة� ،أو يف املاء
ال�ساخن ،ويجب �أال ت�ترك يف درج��ة
ح ��رارة ال�غ��رف��ة لأك�ث�ر م��ن �ساعتني،
وحتى ل��و كانت الأج ��زاء الداخلية ال
تزال جممدة �إذا ما متت �إذابتها على
الطاولة ف�ستكون الطبقة اخلارجية
من املواد الغذائية يف «منطقة اخلطر
احل��راري» وه��ي بني  40و  140درجة
فهرنهايت ( 60 - 4٫4درجة مئوية)،
وه ��ي درج� ��ات ح� ��رارة ت�ت�ك��اث��ر فيها
البكترييا ب�سرعة.
وهناك ثالث طرق �آمنة لذوبان
الأط�ع�م��ة امل�ج�م��دة وه ��ي :ع��ن طريق
ال� �ث�ل�اج ��ة ،ويف امل � ��اء ال � �ب� ��ارد ،ويف
امليكروويف.
ذوبان الأطعمة
عن طريق الثالجة
التخطيط للم�ستقبل ه��و مفتاح
ه��ذه الطريقة ن�ظ��ر ًا للوقت الطويل
ال��ذى ت�ستغرقه .ف ��إذا كانت الأغذية
املجمدة من النوع الكبري ،ف�إن الأمر
يتطلب على الأق��ل يوم ًا كام ًال �أي 24
��س��اع��ة ل�ك��ل خم�سة �أرط� ��ال (2250
غ� ��رام) م��ن ال� ��وزن .ح�ت��ى الكميات
ال�صغرية من الأطعمة املجمدة مثل
رط��ل م��ن ال�ل�ح��م امل �ف��روم �أو ��ص��دور
الدجاج املخلية من العظم قد يتطلب
ذوب��ان�ه��ا ي��وم � ًا ك��ام�لاً.ع�ن��دم��ا نذيب
الأطعمة يف الثالجة ,وي�ستغرق الطعام

وقت ًا �أطول لذوبان اجلليد يف الثالجة
ع�ن��د درج���ة ح� ��رارة  35فهرنهايت
( 1٫6درجة مئوية) عما �إذا مت �ضبط
امل�ب�رد على درج��ة ح ��رارة  40درج��ة
ف�ه��رن�ه��اي��ت ( 4٫4درج���ة م�ئ��وي��ة).
وب �ع��د ذوب� ��ان اجل �ل �ي��د يف ال �ث�لاج��ة،
ف ��إن بع�ض امل��واد مثل اللحم املفروم
وحل��م احل�ساء وال��دواج��ن وامل��أك��والت
البحرية ،ينبغي �أن تظل �آمنة وذات
نوعية جيدة ليوم �إ�ضايف �أو اثنني قبل
الطهي� .أما قطع اللحوم احلمراء مثل
حل��م البقر �أو ال�ض�أن امل��ذاب��ة داخ��ل
الثالجة لثالثة �أي��ام �إلى خم�سة دون
طبخ ميكن �أن يُعاد جتميدها مع الأخذ
فى االعتبار �أنه �سيكون هناك فقدان
لبع�ض قيمتها الغذائية.
الذوبان باملياه الباردة
ه��ذا الأ��س�ل��وب �أ��س��رع م��ن ذوب��ان
اجلليد داخ��ل الثالجة ،ولكن يتطلب
مزيد ًا من االهتمام ,فيجب �أن يكون
الطعام يف عبوة �أو كي�س من البال�ستيك
مانع للت�سرب ،لأن��ه �إذا كانت العبوة
ت�سمح بالت�سريب ،ف�إن البكرتيا ميكن
�أن تدخل �إل��ى الكي�س م��ن ال�ه��واء �أو

البيئة املحيطة وت�صل �إل��ى الطعام.
�أي�ض ًا ف��إن �أن�سجة اللحوم قد متت�ص
املاء ،فيتحول اللحم �إلى منتج مائي.
وينبغي �أن تكون العبوة مغمورة فى
م��اء ال�صنبور ال�ب��ارد ،ونحر�ص على
تغيري املاء كل  30دقيقة ملوا�صلة ذوبان
اجلليد .وبالن�سبة للعبوات ال�صغرية
م��ن ال �ل �ح��وم وال ��دواج ��ن وامل���أك��والت
البحرية ف�إن ذوبان الرطل منها (450
غرام ًا تقريباً) قد يحتاج �إل��ى �ساعة
واح ��دة �أو �أق ��ل ،وي�ح�ت��اج ذوب ��ان من
� 4 : 3أرط��ال نحو �ساعتني �أو ثالثة،
ول��ذوب��ان ال��دي��ك ال��روم��ي مي�ك��ن �أن
ت�ضع وقت ًا تقديري ًا نحو ن�صف �ساعة
للرطل الواحد ( 450غ��رام تقريباً)
ح�سب الوزن ،و�إذا متت عملية الذوبان
بالكامل يجب طهي الطعام على الفور.
الذوبان عن
طريق امليكروويف
عندما ُي��ذاب الطعام املجمد يف
امل �ي �ك��رووي��ف ،يجب �أن ت�ك��ون هناك
خطة لطهيه على ال�ف��ور بعد ذوب��ان
اجلليد لأن بع�ض املناطق من الطعام
قد ت�صبح دافئة وتبد�أ فى الن�ضج �أثناء

عملية الذوبان ،وهنا ي�صبح الطعام
ع��ر��ض��ة ل�ل��وق��وع ف��ى درج� ��ات ح��رارة
«منطقة اخلطر» .ومن غري امل�ستح�سن
�إع��داد الطعام جزئي ًا لأن �أي بكترييا
�ستح�ضر �إلى الطعام لن يتم تدمريها،
بل �سيكون الغذاء قد و�صل �إلى درجات
احلرارة املثلى لنمو البكترييا.
وب�ع��د ال��ذوب��ان يف امل�ي�ك��رووي��ف،
يجب طهي الطعام دائم ًا على الفور،
�سواء طبخه فى امليكروويف من خالل
الفرن التقليدي �أو ال�شواية ،وال يجب
تذويب جليد الأطعمة بعيد ًا عن طاولة
املطبخ� ،أو يف ال�ه��واء الطلق �أو على
ال�شرفة .فهذه الأ�ساليب ميكن �أن
جتعل طعامك غري �آمن.
الطهي بدون ذوبان
عندما ال يكون هناك ما يكفي من
الوقت لذوبان جليد الأطعمة املجمدة،
�أو كنت بب�ساطة يف عجلة من �أمرك،
فقط تذكر �أنه من الآمن طهي الأطعمة
بحالتها امل�ج�م��دة م��ع امل�لاح�ظ��ة �أن
الطهي �سي�ستغرق وقت ًا �أكرث من الوقت
املو�صى به لإذاب��ة اللحوم والدواجن
ب�شكل كامل �أو طهيها وهي طازجة.
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«الثالجة» ..
باب لـ «التلوث»

إذا كنت ت��أك��ل ال��ط��ع��ام ال��م��ل��وث بالبكتيريا
المسماة «ليستيريا» ،فإنك ستمرض ج��د ًا
إل��ى ال��ح��د ال���ذى ق��د يستلزم ال��ذه��اب إلى
المستشفى .وبالنسبة للناس المعرضين
ل��ه��ذا ال��خ��ط��ر ،ف��إن اإلص��اب��ة يمكن أن تكون
قاتلة .ل��ذا يجب الحذر من األغذية الملوثة
ألنها تجلب هذه البكتيريا إلى داخل المنزل.
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خ�لاف � ًا ملعظم �أن���واع البكترييا
واجلراثيم ف ��إن «اللي�سترييا» ميكن
�أن تنمو وتنت�شر فى الثالجة .لذلك
�إذا و�ضعت الأط�ع�م��ة امل�صابة بها
لتربيدها فى الثالجة ف�إنك �ستنقلها
�إل ��ى داخ�ل�ه��ا دون �أن ت ��دري بذلك
و�ستنمو وت�ت�ك��اث��ر ح�ت��ى يف درج��ات
احل ��رارة ال �ب��اردة و�ستلوث الثالجة
وتنتقل �إل��ى ك��ل الأط�ع�م��ة امل��وج��ودة
داخلها و�ستزيد احتماالت �إ�صابتك
�أنت وعائلتك بالأمرا�ض.
بع�ض النا�س يكونوا �أكرث عر�ضة
ل�ل�إ��ص��اب��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن اللي�سرتيا
من غريهم كالن�ساء احلوامل وكبار
ال �� �س��ن والأ� �ش �خ��ا���ص ذوي امل�ن��اع��ة
ال�ضعيفة والذين يعانون من �أمرا�ض
مزمنة مثل :مر�ض نق�ص املناعة يف
اجل�سم املعروف ب��الإي��دز �أو مر�ضى
ال���س��رط��ان �أو م��ر��ض��ى ال���س�ك��ري �أو
م��ر� �ض��ى ال �ك �ل��ى .وم ��ن امل �م �ك��ن �أن
تت�سبب فى �إجها�ض الن�ساء احلوامل,
ووالدة الأجنة ميتة وبع�ض الأمرا�ض
اخلطرية الأخ��رى التي ت ��ؤدي لوفاة
الأطفال حديثي الوالدة.
ما هي الأطعمة
التى ميكن �أن تكون ملوثة؟
يرتبط وجود بكترييا «اللي�سرتيا»
ب��أن��واع كثرية من الأطعمة اجلاهزة
مب���ا ف���ى ذل � ��ك ال� �ل� �ح ��وم ال� �ب���اردة
والنقانق وامل�أكوالت البحرية املدخنة
وال�سلطات املعدة باملحالت العامة.
و�أ��ص��درت هيئة الغذاء وال��دواء
و�إدارة � �س�لام��ة ال� �غ���ذاء ب � ��وزارة
اخلارجية الأمريكية درا�سة نُ�شرت
يف  10م��اي��و 2013م لتقييم خطر
ب �ك �ت�يري��ا «ال �ل �ي �� �س �ت�يري��ا» امل��رت�ب�ط��ة
ب ��ال ��وج� �ب ��ات اجل � ��اه � ��زة � �س��ري �ع��ة
التح�ضري.
وح ��ددت ال��درا� �س��ة ال�ع��دي��د من
اخل� �ط ��وات ال �ت��ي ي �ج��ب �أن تتبعها
حمالت الوجبات اجلاهزة للحد من
خماطر اللي�سرتيا.

و�أو�صت هيئة الغذاء وال��دواء
الأم��ري �ك �ي��ة امل���س�ت�ه�ل�ك�ين الأك�ث�ر
عر�ضة للخطر ،وه��م كبار ال�سن
واحل ��وام ��ل وال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون من
�ضعف امل�ن��اع��ة ،ب���ض��رورة جتنب
ه��ذه الأط�ع�م��ة امل�سببة للبكترييا
وكذلك جتنب احلليب غري املب�سرت
و�أن ��واع اجل�بن الطرية ما مل تكن
م�صنعة ب�ألبان مب�سرتة .وحددت
بع�ض هذه الأنواع مثل جبنة فيتا،
ب ��ري ،الكممبري ،اجل�بن الأزرق
امل��ع��رق «ب�لان �ك��و ك�� ��ازو»« ،ك ��ازو
فري�سكو» ،و «ب��ان�ي�لا» .وميكن يف
بع�ض الأحيان �أن توجد اللي�سترييا
يف بع�ض الأطعمة الأخ ��رى .ففي
عام 2011م ظهرت �أنواع متعددة
من اللي�سرتيا ت�سببت فى الكثري
من الأمرا�ض والوفيات.
ح� ��االت الأم���را����ض امل�ن�ق��ول��ة
ب ��الأغ ��ذي ��ة ال��ت��ي ت���س�ب�ب�ه��ا ه��ذه
ال �ب �ك �ت�يري��ا مي �ك��ن �أن ت�ع�ي����ش يف
املطبخ وتنتقل �إل��ى الأطعمة التي
مل تكن ملوثة من قبل .لذا يُن�صح
امل�ستهلكون بغ�سل جميع الفواكه
واخل���ض��روات ب��امل��اء اجل��اري قبل
الأك��ل �أو التقطيع �أو الطبخ حتى
لو كنت �ستق�شرها قبل �أن ت�أكلها.
ك �م��ا ي �ج��ب �أن ت �ف��رك امل�ن�ت�ج��ات
ال�صلبة كالبطيخ واخليار بفر�شاة
ن �ظ �ي �ف��ة» .ومل ��زي ��د م ��ن احل �م��اي��ة
لنف�سك ولعائلتك اتبع اخلطوات
التالية:
احفظ الأطعمة
املجمدة جيد ًا
 -1جت�م�ي��د ال �ط �ع��ام و�سيلة
م�ه�م��ة ل�ل�ح��د م��ن خ �ط��ر ال �ع��دوى
ب��ال�ل�ي���س�ت�يري��ا .وذل� ��ك رغ���م �أن
ال�ل�ي���س�ت�يري��ا مي �ك��ن �أن ت�ن�م��و يف
درج��ات ح��رارة ب��اردة .فهى تنمو
ب�شكل �أكرث بطئ ًا فى درجة حرارة
 40فهرنهايت ( 4٫4مئوية) �أو
�أقل.

 -2ي�ج��ب تغليف �أو تغطية
الأط �ع �م��ة ب �غ�لاف بال�ستيكي �أو
و�ضعها فى �أكيا�س بال�ستيكية �أو
ح��اوي��ات نظيفة قبل و�ضعها يف
الثالجة.
 -3ا�� �س� �ت� �خ ��دم الأط� �ع� �م ��ة
املطبوخة واجل��اه��زة ب��أ��س��رع ما
مي��ك��ن .لأن� ��ه ك �ل �م��ا زادت ف�ترة
تخزينها فى الثالجة زادت فر�صة
اللي�سرتيا ف��ى ال�ن�م��و .و�إذا كان
ل��دي��ك ب�ق��اي��ا ط �ع��ام يف ال�ث�لاج��ة
لأكرث من ثالثة �أيام فمن الأف�ضل
�أن تخرجها وتتخل�ص منها وذلك
�سيكون �أكرث �أماناً.
 -4ميكن �أن تنتقل اللي�سترييا
�إل� ��ى غ�يره��ا م��ن امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
وتلوثها �إذا ما حدث ت�سرب لل�سوائل
داخل الثالجة ،لذلك يجب تنظيف
ال �ث�ل�اج��ة ع �ل��ى ال� �ف ��ور م ��ن جميع
ال�ع���ص��ائ��ر امل�ت���س��رب��ة م��ن النقانق
وال�ل�ح��وم وال��دواج��ن النيئة وذل��ك
با�ستخدام املنا�شف الورقية لتجنب
نقل اجلراثيم عرب منا�شف القما�ش.
تنظيف الأيدي و�أ�سطح
املطبخ ب�شكل دائم
مي �ك��ن �أن ت�ن�ت���ش��ر ب�ك�ت�يري��ا

اللي�سترييا م��ن �سطح �إل��ى �آخ��ر
لذلك يجب:
 -1غ���س��ل الأ���س��ط��ح �أث �ن��اء
�إع � ��داد ال �ط �ع��ام ب��امل��اء ال��داف��ئ
وال�صابون وزي ��ادة يف االحتياط
ي �ج��ب ع �ل �ي��ك ت �ط �ه�ير الأ� �س �ط��ح
النظيفة با�ستخدام املطهرات
املنا�سبة مع احلر�ص على �إتباع
التعليمات املرفقة.
 -2يجب غ�سل لوح التقطيع
باملياه الدافئة وال�صابون بعد كل
ا�ستخدام وميكنك غ�سل الأل��واح
البال�ستيكية �أو ال��زج��اج�ي��ة يف
غ�سالة الأطباق مبا�شرة.
 -3غ�سل املالب�س واملنا�شف
و�أكيا�س القما�ش مبياه �ساخنة يف
الغ�سالة.
 -4غ �� �س��ل ال��ي��دي��ن ب��امل��اء
الدافئ وال�صابون ملدة  20ثانية
على الأق��ل قبل وبعد التعامل مع
الطعام.
 -5غ �� �س��ل ج �م �ي��ع ال �ف��واك��ه
واخل�ضراوات حتت املاء اجلاري
قبل الأكل� ،أو التقطيع �أو الطبخ،
ح�ت��ى ل��و ك�ن��ت �ستق�شر ال�ف��واك��ه
واخل�ضروات.
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 8خطوات للوقاية منها ..

األمراض المنقولة ..
عن طريق الغذاء
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ه����ن����اك ال����ع����دي����د م��ن
األمراض التي قد تصيب
اإلن�����س�����ان ع����ن ط��ري��ق
ال���غ���ذاء ،وت��ع��رف ه��ذه
األم�����راض ب��ـ «األم����راض
ال��م��ن��ق��ول��ة ع��ن طريق
الغذاء».
والطعام الذي ال يتم
التعامل معه بطريقة
ص���ح���ي���ح���ة ي���م���ك���ن أن
ي�����ؤدي إل����ى اإلص���اب���ة
بهذه األمراض.

ك��ي ي �ك��ون ال� �غ ��ذاء �آم� �ن� � ًا يجب
ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض املنقولة عن
طريقه ،وذلك من خالل �أربع خطوات
�سهلة هي :
ن��ظ��ف  :اغ �� �س��ل ال �ي��دي��ن
و�أ� �س �ط��ح امل�ط�ب��خ ال �ت��ي ي�ت��م و�ضع
الأطعمة عليها.
اف�صل :ال تخلط الأطعمة
امللوثة بغريها.
اط��ب��خ :اط �ب��خ ع�ل��ى درج��ة
حرارة منا�سبة.
برّ د� :ضعه فى الثالجة فوراً.
وتعترب النظافة عام ًال رئي�س ًا يف
الوقاية من الأمرا�ض املنقولة عن
طريق الأغ��ذي��ة .فحتى مع فح�ص
��س�لام��ة ال �غ��ذاء وم��راق �ب��ة ال��دول��ة
وامل��راف��ق احلكومية املحلية ،ف��إن
على امل�ستهلك دور فى الت�أكد من
�أن املواد الغذائية يتم تداولها ب�شكل
�آمن بعد ال�شراء .فكل �شيء يلم�س
املواد الغذائية يجب �أن يكون نظيفاً.
وال�ق��ائ�م��ة التالية تبني اخل�ط��وات
التي ميكننا ات�خ��اذه��ا للم�ساعدة
يف الوقاية من الأم��را���ض املنقولة
بالغذاء من خالل التعامل ب�أمان مع
الطعام يف املنزل :
ال  :اغ�سل يديك دائم ًا باملياه
�أو ً
الدافئة وال�صابون ملدة  20ثانية:

ق��ب��ل وب� �ع ��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع
الأطعمة.
بعد ا�ستخدام دورات املياه.
بعد تغيري حفاظة الطفل.
بعد التعامل مع احليوانات
الأليفة.
بعد االختالط ب�شخ�ص مري�ض.
بعد ال�سعال والعط�س.
بعد التعامل مع البي�ض النيء
�أو ال�ل�ح��وم النيئة وال ��دواج ��ن� ،أو
الأ�سماك.
ث��ان��ي � ًا � :إذا ك��ان��ت ي ��داك
م�صابتان ب�أي نوع من ت�آكل اجللد �أو
اجل��روح ،فيجب ا�ستخدام قفازات
نظيفة دائم ًا وغ�سل اليدين باملاء
وال�صابون �سواء لب�ست القفازات �أم
مل تلب�سها.
ثالث ًا  :اغ�سل باملاء ال�ساخن
وال �� �ص��اب��ون الأ� �س �ط��ح ال �ت��ي ت�ضع
فوقها ال�ل�ح��وم النيئة وال��دواج��ن
والأ�سماك والبي�ض قبل االنتقال
�إل���ى اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة يف �إع���داد
ال��ط��ع��ام .وا� �س �ت �خ��دم امل�ن��ا��ش��ف
الورقية لتنظيف �أ�سطح املطبخ.
و�إذا كنت ت�ستخدم غ�سالة الأطباق
فاغ�سلها مبياه �ساخنة .وحافظ على
الأ�سطح الأخرى ،مثل �صنبور املياه
و�أل��واح التقطيع ،نظيفة عن طريق

الغ�سيل باملاء ال�ساخن وال�صابون.
رابع ًا  :للحفاظ على �ألواح التقطيع
نظيفة ،اغ�سلها ب��امل��اء ال�ساخن
وال�صابون بعد كل ا�ستخدام .ثم
ا�شطفها واتركها فى الهواء حتى
جتف مع املنا�شف الورقية النظيفة.
وميكن تطهري لوح التقطيع كما
ميكن ا�ستخدام املنا�شف الورقية
النظيفة.
ومي �ك��ن غ���س��ل الأ� �س �ط��ح غري
القابلة ل�لاخ�تراق ،والبال�ستيك،
وال ��زج ��اج ،والأ� �س �ط��ح اخل�شبية
ال�صلبة يف غ�سالة الأط �ب��اق� ،أم��ا
الأل � ��واح املغلفة ف�م��ن امل�م�ك��ن �أن
تته�شم وتنك�سر .وحتى اللوحات
البال�ستيكية ف�إنها تبلى مع مرور
ال ��وق ��ت .وع �ن��دم��ا ت���ص�ب��ح �أل� ��واح
التقطيع البالية جافة ومتحجرة
ومليئة ب��ال�ن�ت��وءات فمن ال�صعب
تنظيفها ،والب ��د م��ن ا�ستبدالها
ب�أخرى.
خام�س ًا  :ال ت�ستخدم نف�س
الأطباق والأواين التي قمت ب�إعداد
املنتج اخل ��ام عليها لتقدم فيها
ال �ط �ع��ام امل �ط �ب��وخ لأن البكترييا
امل ��وج ��ودة يف ال �ل �ح��وم ال�ن�ي�ئ��ة �أو
ال�ع���ص��ارات ميكن �أن تنتقل �إل��ى
ال�ط�ع��ام امل�ط�ب��وخ ،فالنظافة هي

العامل الرئي�س ملنع منو البكرتيا
ال �� �ض��ارة ،ل��ذل��ك ي�ج��ب �أن تكون
الأواين والأي��دي وكل �شيء يت�صل
بالطعام نظيفاً ،ويجب �أن يكون
امل�ستهلك مت�أكد ًا من ذلك.
���س��اد���س� ًا  :ع �ن��د ا��س�ت�خ��دام
م�ق�ي��ا���س ح � ��رارة ال �ط �ع��ام ،فمن
املهم �أن تتحقق من غ�سله بعد كل
ا�ستخدام باملاء ال�ساخن وال�صابون
وذل��ك قبل �إع���ادة ا�ستعماله فى
الطعام.
�سابع ًا � :أب �ع��د احل �ي��وان��ات
الأل��ي��ف��ة ،وامل �ن �ظ �ف��ات امل�ن��زل�ي��ة،
وغريها من املواد الكيميائية بعيد ًا
عن الطعام والأ�سطح امل�ستخدمة
يف املواد الغذائية.
ثامن ًا  :ع�ن��د ال�ط�ب��خ �أث �ن��اء
التنزه يف الهواء الطلق خذ معك
ال �ك �ث�ير م ��ن الأواين وامل �ن��ا� �ش��ف
النظيفة واجلافة واملنا�شف الرطبة
وال �� �ص��اب��ون ،لتنظيف الأ� �س �ط��ح
واليدين ,لأن البكترييا موجودة يف
كل مكان ،والنظافة عامل رئي�س
يف الوقاية من الأم��را���ض املنقولة
ع��ن طريق الأغ��ذي��ة .لذلك يجب
احل �ف��اظ ع�ل��ى ك��ل � �ش��يء نظيفاً،
وكذلك كل ما له ات�صال بالطعام
يجب �أن يكون نظيفاً.
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سياحة غذائية

لماذا يتغير مذاق الطعام
على متن الطائرة؟
ليس من السهل التكيف مع الحياة على ارتفاعات شاهقة جد ًا تصل
آلالف األم��ي��ال ،حتى أن حاسة ال���ذوق تتأثر أي��ض�� ًا ،ف��م��ذاق الطعام
والشراب يبدو مختلف ًا فع ً
ال في الطائرة مقارنة بطعمه على األرض،
وأثبتت ال��دراس��ات أن االرتفاعات الشاهقة وارتفاع الضغط الشديد
وخصوصا حاسة التذوق ،فإذا لم
كلها أشياء تؤثر سل ًبا على حواسنا
ً
يعجبك مذاق الطعام الذي قدم لك على الطائرة فتأكد أن االمر ال
يتعلق بخدمات شركات الطيران بل بحاسة التذوق عندك.
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ب��ال �ت ��أك �ي��د � �ش �ع��ر ال �ك �ث�ير عند
قيامهم برحلة جوية باختالف مذاق
الطعام على منت الطائرة عن نظريه
يف املنزل �أو املطاعم ،ويعتقد الكثري
منا �أن ه��ذا يرجع لكفاءة الطاهي
ال ��ذي ي�ع��د ه��ذه ال��وج �ب��ات ل�ن��ا على
منت الطائرة ،لكن ما ن�شعر به غري
حقيقي ،حيث �أث�ب�ت��ت درا� �س��ة �أننا
ن�ترك حا�سة ال �ت��ذوق خ��ارج �أب��واب
الطائرة ،ويرجع ذلك �إلى �أن ال�ضغط
ال��ذي ت�سببه االرت�ف��اع��ات ال�شاهقة
والتي تبلغ �آالف الأميال يف ال�سماء،
وخ�صو�صا
ً
ت�ؤثر �سلبًا على حوا�سنا
حا�سة التذوق وال�شم.
يقول رو�س براون ،مدير الطعام
وال�ت�ج��زئ��ة يف ��ش��رك��ة ط �ي�ران�« :إن
حا�ستي التذوق وال�شم تتوقفان عن
العمل على ارتفاع � 30ألف قدم ،وهذا
ما ي�شعرنا باختالف مذاق الأطعمة
أي�ضا �أن النكهة لأي
يف �أفواهنا ،وذكر � ً
طعام هي مزيج من احللو واملالح،
و�أن ��ه خ�لال �سفرنا على ارتفاعات
�شاهقة ينخف�ض �إح�سا�سنا مبلوحة �أو
حالوة الطعام تبعًا ملا نتعر�ض له من
�ضغط الهواء داخل الطائرة»
وذك��ر ت�شارليز �سبن�س� ،أ�ستاذ
ع�ل��م ال�ن�ف����س ال�ت�ج��ري�ب��ي يف جامعة
�أوك � �� � �س � �ف� ��ورد�« :أن م � ��ذاق ال �ط �ع��ام
وال�شراب يبدو خمتلف ًا فع ًال يف اجلو
مقارنة بطعمهما على الأر�ض .وهناك
العديد من الأ�سباب التي تكمن وراء
ه��ذه الظاهرة وه��ي نق�ص الرطوبة
يف ه ��ذه االرت� �ف ��اع ��ات ،وان�خ�ف��ا���ض
�ضغط الهواء ،وال�ضو�ضاء امل�صاحبة
لتحليق الطائرة نتيجة �صوت الهواء
وامل �ح��رك��ات وم��ا �إل ��ى ذل ��ك .فما �إن
تدلف داخ��ل ال�ط��ائ��رة� ،سي�ؤثر اجلو
داخلها على حا�سة ال�شم �أوالً ،وكلما
ارتفعت الطائرة يف ال�سماء ،انخف�ض
� �ض �غ��ط ال� �ه���واء ،وت�ن�خ�ف����ض درج ��ة
الرطوبة ب�سرعة وفج�أة .وعندما ي�صل
االرتفاع عن الأر�ض �إلى � 30ألف قدم،
ت�صبح درجة الرطوبة �أقل من ،%12
وهو ما يعد �أقل من ن�سب الرطوبة يف
معظم �صحارى العامل».

و�أك� ��دت درا� �س��ة �أج��ري��ت ع��ام
 ،2010يف معهد فراونهوفر الأملاين
ل �ل �ف �ي��زي��اء� ،أن ام� �ت ��زاج اجل �ف��اف
وال�ضغط املنخف�ض يقلل حا�سة
التذوق لدى الإن�سان بالطعام احللو
وامل��ال��ح بن�سبة  ،%30بينما ي�شعر
ببع�ض الأطعمة الأخ��رى كالطعام
احلام�ض واملر واحلار والتي ال تت�أثر
بدرجة كبرية بالإرتفاع ال�شاهق.
وال��واق��ع �أن  %80مم��ا يعتقد
النا�س �أن له عالقة بحا�سة التذوق
لي�س حقيقي ًا لأن امل���س��أل��ة تتعلق
ب�ح��ا��س��ة ال �� �ش��م يف امل �ق��ام الأول.
فنحن ب�ح��اج��ة �إل ��ى تبخر خم��اط
الأن��ف للإح�سا�س برائحة الأ�شياء
م��ن ح��ول �ن��ا ،وه� ��ذا م��ا ال ي�ح��دث
يف مق�صورة ال�ط��ائ��رة م��ا يفقدنا
الإح �� �س��ا���س ب��رائ�ح��ة الأ� �ش �ي��اء من
حولنا ،ويجعل م��ذاق الطعام غري
حريف مبقدار ال�ضعف.
وب � �ن� ��ا ًء ع �ل��ى ذل � ��ك ،ت�ضيف
�شركات ال�ط�يران الكثري من امللح
وال� �ت ��واب ��ل ع ��ن م ��ا ه ��و م �ع �ت��اد يف
املطاعم �أو البيوت على الأر���ض،
لإك�ساب الطعام على منت الطائرة

مذاقًا قويًا ي�سهل ال�شعور به.
وذك� ��رت درا�� �س ��ة �أخ� ��رى ق��ام
بها جمموعة من علماء النف�س �أن
اح�سا�سنا بطعم الأ�شياء ال يعتمد
فقط على الأنف والفم؛ ولكنه يعتمد
أي�ضا على الأذن ،حيث �أن اح�سا�سنا
� ً
مبلوحة وحالوة الطعام يعتمد على
ن�سبة ال�ضو�ضاء من حولنا ،فمن
يتناولون طعامهم وحولهم الكثري
من ال�ضو�ضاء ال ي�شعرون مبلوحة
وح �ل��اوة ال �ط �ع��ام ك �غ�يره��م ممن
يتناولون طعامهم يف هدوء.
�إن الأج��واء الداخلية للطائرة
لي�ست ال�شيء الوحيد الذي ي�ؤخذ يف
االعتبار ،لأن �إعداد طعام �شهي لعدة
مئات من الركاب فوق ال�سحاب لي�س
باملهمة ال�سهلة .فمعايري �سالمة
الطعام ت�ستلزم �إعداد كل الوجبات
على الأر�ض ،ثم يتم تغليف الطعام
ويو�ضع يف الثالجات ليعاد ت�سخينه
بعد ذلك �أثناء حتليق الطائرة يف
اجلو ،وكل هذه العمليات �ست�ؤثر بال
�شك على مذاق الطعام حتى لو مت
تقدميه عند م�ستوى البحر .ونذكر
هنا �أن��ه لأ�سباب تتعلق بال�سالمة،

تتم عملية �إع��ادة ت�سخني الطعام
على منت الطائرة يف جميع خطوط
الطريان عرب مواقد الهواء ال�ساخن
التي مترر ه��واءًا �ساخن ًا جاف ًا فوق
الطعام ،نظر ًا لأن �أجهزة امليكرويف
واللهب ال�صريح لي�س م�سموح ًا بها.
ويذكر بام �سودر �سميث ،رئي�س
االحتاد الدويل خلدمات الطريان،
�أن ط��رق الطهي اجل �ي��دة -كطهي
الطعام يف �أكيا�س بال�ستيك مغلقة
ملدة طويلة يف درجة حرارة منخف�ضة
ن�سبياً� -أ�سهمت يف حت�سني مذاق
الطعام على منت الطائرة.
ويف ت��وج��ه ي �ت �� �س��م ب��امل�ب��ال�غ��ة
ال�����ش��دي��دة ،ي� ��أم ��ل �أح� ��د ال �ط �ه��اة
ال�بري�ط��ان�ي�ين امل���ش�ه��وري��ن وي��دع��ى
هي�ستون بلومينثال يف امل�ساعدة
ع �ل��ى ت��ق��دمي ط��ع��ام �أف �� �ض��ل على
م�تن ط��ائ��رات �ه��ا م��ن خ�ل�ال ت��وزي��ع
«�سرباي» للأنف على الركاب ليجلي
جتويفهم الأنفي قبل الأك��ل� ،إال �أن
هذه الطريقة مل تلق قبو ًال من قبل
ال��رك��اب .وجل� ��أت ال�شركة لتوزيع
�سماعات على ال��رك��اب لتقلل من
ت�أثري ال�ضو�ضاء على مذاق الطعام.
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الغذاء اآلمن

قواعد أساسية
للتعامل مع الغذاء بأمان
من الضروري اتباع الخطوات اآلمنة في تداول األغذية وطبخها وتخزينها،
وذلك للوقاية من األمراض المنقولة عن طريق األغذية .فأنت ال تستطيع
أن ترى أو تشم أو تتذوق البكتيريا الضارة الموجودة في الغذاء ،والتي
قد تسبب لك المرض.
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لذلك ف�إن عليك يف كل مرحلة من مراحل
�إعداد الطعام �أن تتبع اخلطوات الأربعة الآمنة
للحفاظ على �سالمة الغذاء وهي:
نظف :اغ�سل اليدين والأ�سطح ،التي
يتم و�ضع الغذاء عليها ،دائماً.
اف�صل :ال تخلط الأطعمة امللوثة بغريها.
اطبخ :اطبخ يف درجة احلرارة املنا�سبة.
برد� :ضع الغذاء فى الثالجة فوراً.
الت�سوق
احر�ص على �شراء الأطعمة املربدة �أو
املجمدة بعد اختيار الأطعمة الأخرى.
ال ت�خ�ت��ار �أب� ��د ًا ال�ل�ح��وم �أو ال��دواج��ن
غري جيدة التعبئة والتغليف �أو التي ت�سمح
بالت�سريب.
ال ت�شرتي امل��واد الغذائية التي انتهى
تاريخ �صالحيتها.
التخزين
دائ �م � ًا ي�ج��ب جتميد امل���واد الغذائية
القابلة للتلف يف غ�ضون �ساعة �أو �ساعتني
عندما تكون درج��ة احل ��رارة ف��وق  90درج��ة
فهرنهايت « 32.2درجة مئوية».
حت �ق��ق م ��ن درج� ��ة ح � ��رارة ال �ث�لاج��ة
والفريزر با�ستخدام ميزان حرارة الثالجة.
وي �ج��ب �أن ت �ك��ون ال �ث�لاج��ة يف درج� ��ة °40
ف�ه��رن�ه��اي��ت �أي  4.4درج ��ة م�ئ��وي��ة �أو �أق��ل
والفريزر عند درجة �صفر فهرنهايت «ـ 17.7
درجة مئوية» �أو �أقل.
يجب طبخ �أو جتميد الدواجن الطازجة
والأ�سماك واللحوم املفرومة ،واللحوم املتنوعة
ف��ى غ���ض��ون ي��وم�ين ,وحل ��وم ال�ب�ق��ر والعجل
وال�ض�أن فى غ�ضون من � 5 : 3أيام.
يجب �أن تكون امل��واد الغذائية القابلة
للتلف كاللحوم والدواجن ملفوفة ب�شكل �آمن
للحفاظ على جودتها ومنع ال�سوائل التي تقطر
من اللحوم من الو�صول �إلى غريها من املواد
الغذائية.
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى اجل� ��ودة ع �ن��د جتميد
اللحوم والدواجن يف عبواتها الأ�صلية ،يجب
لفها م��رة �أخ��رى ب��ورق �أو غ�لاف بال�ستيكي
فهذا �أف�ضل للفريزر.
الأط�ع�م��ة املعلبة تظل �آم�ن��ة �إل��ى وقت
طويل طاملا �أنها ال تتعر�ض النخفا�ض درجات
احل � ��رارة� ،أو درج ��ة ح� ��رارة �أع �ل��ى م��ن 90
درجة فهرنهايت 32.2« .درجة مئوية» .و�إذا
كانت الأغذية املعلبة مغلقة جيد ًا ف�إنها تظل

�آمنة لال�ستخدام ،وعليك �أن ت�ستبعد العلب
ال�صدئة� ،أو املنتفخة.
والأغ��ذي��ة املعلبة عالية احلم�ضية مثل
«الطماطم وال�ف��واك��ه احلم�ضية» �ستحتفظ
ب�أف�ضل ج��ودة لها مل��دة � 12إل��ى � 18شهراً.
�أما الأغذية املعلبة منخف�ضة احلم�ضية مثل
«اللحوم واخل�ضراوات» ف�إنها ميكن �أن حتتفظ
بجودتها ملدة � 2إلى � 5سنوات.
الإعداد
اغ�سل يديك دائم ًا قبل وبعد التعامل مع
الطعام.
اف �� �ص��ل ال �ل �ح��وم ال�ن�ي�ئ��ة وال ��دواج ��ن
والأ�سماك والع�صائر عن غريها من امل��واد
الغذائية .وبعد تقطيع اللحوم النيئة ،اغ�سل
يديك ولوح التقطيع ،وال�سكني باملاء ال�ساخن
وال�صابون.
انقع اللحوم والدواجن يف طبق مغطى
يف الثالجة.
تطهري �ألواح التقطيع با�ستخدام حملول
 1ملعقة �صغرية من الكلور يف  1لرت من املاء.
ذوبان اجلليد
الثالجة :يجب تذويب جليد الثالجة
ببطء ،وللذوبان الآم��ن ت�أكد من �أن اللحوم
والدواجن والع�صائر ال تقطر على غريها من
املواد الغذائية.
املياه الباردة :ل�سرعة ذوبان اجلليد� ،ضع
الطعام يف كي�س من البال�ستيك مانع للت�سرب.
و�أغرقه يف ماء ال�صنبور البارد .وقم بتغيري
املاء كل  30دقيقة واطبخ فور ًا بعد الذوبان.
م�ي�ك��رووي��ف :اح��ر���ص على طهي اللحم
والدواجن مبا�شرة بعد ذوبان الغذاء املجمد
عن طريق امليكروويف.
الطبخ
اطبخ ك��ل اللحوم النيئة ،وحل��م ال�ض�أن
وحلم العجل و�شرائح اللحم فى درجة حرارة
داخ�ل�ي��ة ال ت�ق��ل ع��ن  145درج ��ة فهرنهايت
(62.8درج� � ��ة م �ئ��وي��ة) .ول �ل �ت ��أك��د م��ن ذل��ك
ا��س�ت�خ��دام م �ي��زان ح ��رارة ال�ط�ع��ام قبل رفع
اللحوم بعيد ًا عن م�صدر احلرارة .ولل�سالمة
واجلودة ،اترك اللحوم ملدة ثالث دقائق على
الأقل قبل �إعدادها للأكل .ورمبا يف�ضل بع�ض
امل�ستهلكون طهي اللحوم فى درج��ات ح��رارة
مرتفعة.
اللحوم املفرومة واللحوم املفرومة اخل��ام
وحلم ال�ض�أن وحلم العجل يجب �أن تُطبخ فى درجة

حرارة  160فهرنهايت ( 71.1درجة مئوية).
اطبخ جميع الدواجن يف درجة حرارة
 165فهرنهايت « 73.9درجة مئوية».
تقدمي الطعام
ينبغي �أن تقدم الطعام ال�ساخن يف
درج��ة ح ��رارة  140فهرنهايت ( 60درج��ة
مئوية) �أو �أكرث.
ينبغي �أن تقدم الطعام البارد يف درجة
حرارة  40فهرنهايت ( 4.4درجة مئوية) �أو
�أكرث برودة.
عند تقدمي الطعام يف بوفيه مفتوح،
يجب احلفاظ على الطعام �ساخن ًا فى �أطباق
ح ��راري ��ة ،ب��و��ض�ع��ه ع�ل��ى ط �ب��اخ��ات بطيئة،
و�صواين االحتبا�س احلراري .وللحفاظ على
برودة املواد الغذائية �ضع الأطباق تع�ش�ش يف
�أوعية من اجلليد �أو ا�ستخدام �صواين خدمة
�صغرية وا�ستبدلها �أكرث من مرة.
يجب �أال ترتك املواد الغذائية القابلة
للتلف �أك�ث�ر م��ن �ساعتني يف درج��ة ح��رارة
الغرفة �أو �ساعة عندما تكون درجة احلرارة
ف��وق   90درج ��ة فهرنهايت ( 32.2درج��ة
مئوية).
بقايا الطعام
يجب التخل�ص من �أي طعام مت تركه
يف درجة حرارة الغرفة لأكرث من �ساعتني وال
يجب تركه �أك�ثر من �ساعة �إذا كانت درجة
احل��رارة ف��وق  90درج��ة فهرنهايت «32.2
درجة مئوية».
�ضع الطعام يف ح��اوي��ات غري عميقة
و�ضعه على الفور يف الثالجة �أو الفريزر ملدة
التربيد ال�سريع.
ا�ستخدام بقايا الطعام املطبوخ يف
غ�ضون � 4أيام.
ت�سخن بقايا الطعام �إل��ى 165درج��ة
فهرنهايت « 73.9درجة مئوية».
�إعادة التجميد
اللحوم والدواجن التي يتم فك جتميدها
يف الثالجة ميكن �أن يُعاد جتميدها قبل �أو بعد
الطهي� .أما �إذا متت �إذابتها عن طريق و�سائل
�أخرى فيجب �أن تُطهى قبل �إعادة جتميدها.
قوائم التخزين البارد
هي ح��دود الوقت الآم�ن��ه والق�صرية التي
ت�ساعد يف احلفاظ على املواد الغذائية املربدة من
�أن تف�سد �أو ت�صبح طعام ًا خطر ًا ال ميكن تناوله.
لأن التجميد يحفظ الغذاء �آمن ًا مدة طويلة.

العدد الرابع نوفمبر 2015

57

مصنع األدوية

الـ «مـيتفورمين»..

السكرَّ
آكل
ُ
برغم حداثته من الناحية التسجيلية في دول مثل أمريكا قياس ًا بأدوية أخرى نالت شهرة
واسعة ،فإن دواء الـ«ميتفورمين  ،»metforminصار منافس ًا قوي ًا لها ،في الذيوع واالنتشار،
لفاعليته التي أكدتها ال��دراس��ات واألب��ح��اث الصيدالنية ،وتعدد استخداماته ،رغ��م أن��ه في
األس��اس عالج خاص بمرض السكري ،من الفئة الثانية(الذي يصيب غالبــًا كبار السن ،والذين
يعانون من السمنة)..وكغيره من األدوية ،فإن له بعض األعراض الجانبية ،وتناوله يجب أن يتم
تحت إشراف طبي ،حيث تحدد الجرعة المناسبة ،وفق ًا لمعايير طبية ،في إطار نتائج تحاليل
وقياسات مسبقة.
فماذا عن دواء الميتفورمين..؟
وهاهي أهم استخداماته الطبية ،وأعراضه الجانبية..؟

58

ت�ستخ ��رج امل ��ادة الفعال ��ة ل ��دواء
ميتفورمني م ��ن زهور الليك �أو االكحوان
الفرن�س ��ي ،french lilacالذي يعرف يف
امل�ص ��ادر النباتية العربي ��ة با�سم حرمل
املاع ��ز �أو حرم ��ل اجلب ��ل ،ويف الط ��ب
ال�شعب ��ي�،أو بالأح ��رى الع�شب ��ي ،يطل ��ق
علي ��ه «ح�صى اللبان الذك ��ر» ،وهو نبات
عرف من ��ذ ق ��رون ب�أهميت ��ه العالجية،
حي ��ث ذكره كثري من الأطباء وال�صيادلة
القدام ��ى..ويف الع�صر احلديث كان �أول
م ��ن ا�ستخل�ص ��ه وو�صف مادت ��ه الفعالة
كل م ��ن العامل�ي�ن  James bellوEmil
 ،Wernerوذل ��ك ع ��ام1922م ،و�أف�ضت
�أبح ��اث كل م ��ن  tschescheو،slotta
ع ��ام 1929م� ،إل ��ى اكت�ش ��اف ت�أث�ي�ره
اخلاف�ض لل�سكر يف دم الأرانب ،والت�أكيد
عل ��ى �أن ��ه املادةالأق ��وى يف جمموع ��ة
البيغواني ��د ،مبج ��ال خف� ��ض ال�سك ��ر..

وخالل العقدي ��ن التاليني ظلت التجارب
والأبحاث على احليوان م�ستمرة ،معطية
نتائج و�صفت �أن ��ذاك بـ«املعجزة»..وكان
العام 1957م حمطة حتوّل يف تاريخ هذا
ال ��دواء ،حي ��ث �أعطى لأول م ��رة مري�ض
ال�سك ��ر الأم ��ل يف احلياة ،وحق ��ق نتائج
مب�شرة يف هذا الطريق ،حتى �أطلق عليه
ا�س ��م � ،glucophageأي �آكل ال�سك ��ر..
وكان الطبي ��ب الفرن�س ��ي jeansterne
�أول م ��ن با�شر مهمة تتبع �أثر الدواء على
املر�ض ��ى من الب�ش ��ر..ويف العام 1958م
بد�أ �إنت ��اج ال ��دواء يف بريطانيا ،وطارت
�شهرته �إلى م ��ا وراء الأطل�سي ،حيث بد�أ
�إنتاجه يف كن ��دا عام 1972م ،ومنها �إلى
دول �أخرى ،ورغ ��م ذلك مل يح�صل على
موافق ��ة هيئة الغذاء وال ��دواء الأمريكية
�إال عام 1995م ،لي�صبح ميتفورمني �أكرث
خاف�ضات ال�سكر مبيعــًا يف العامل.
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ويباع ميتفورمني يف ال�صيدليات
عل ��ى هيئ ��ة �أقرا� ��ص ( 500و850
و1000مل ��غ) ،كم ��ا �أن من ��ه �شرابــ� � ًا
(كل  5م ��ل منه يحت ��وي على  500ملغ
ميتوفورمني) ،وثم ��ة رموز عدة تدون
عل ��ى العل ��ب املتداول ��ة ،منه ��ا الرمز
( ،)IRوه ��و اخت�صار ل� �ـ Immediate
 ،releaseويعن ��ي �أن الدواء ذو حترر
ف ��وري و�سري ��ع املفع ��ول يف اجل�س ��م،
بينم ��ا الرم ��ز ( ،)SRه ��و اخت�ص ��ار لـ
 ،SLOW RELEASEويعن ��ي �أن الدواء
ذو حت ��رر بطيء ،ومن ث ��م فهو ممتد
املفع ��ول يف اجل�س ��م ،والرم ��ز (،)XR
وه ��و اخت�ص ��ار ل� �ـ  ،XTENDEDوهو
�أ�شبه ب�سابق ��ه من كونه ممتد املفعول
يف اجل�سم..وكان ��ت ه ��ذه الرموز بد�أ
تداوله ��ا من ��ذ ع ��ام 2004م ،به ��دف
مواجه ��ة الآث ��ار اجلانبي ��ة اله�ضمية
الأك�ث�ر �شيوعــً ��ا ،والت ��ي �سن�أتي على
ذكرها الحقــًا.
خوا�صه..و�آلية عـمله
وبح�سب ما �أف�ضت �إليه الأبحاث
العلمية ،حول خوا�ص و�آلية عمل دواء
امليتفورم�ي�ن ،ف� ��إن امت�صا�ص ��ه يت ��م
من خ�ل�ال اجلهاز اله�ضم ��ي ،وي�صل
توافره احليوي عند تناوله على معدة
خاوية ب�ي�ن  ،%60 :50ويب ��د�أ تركيزه
يف ال ��دم بعد ف�ت�رة ترتاوح ب�ي�ن 3 :2
�ساع ��ات ،وبن�سبة قليل ��ة يرتبط دواء
امليتفورم�ي�ن مع بروتين ��ات البالزما،
ويت ��م طرح ��ه دون تغي�ي�ر يف الب ��ول،
وال ي�ستقل ��ب يف الكب ��د ،وال يط ��رح
عن طري ��ق ال�صف ��راء ..وت�صل كمية
املط ��روح من ��ه ع�ب�ر الكلى خ�ل�ال الـ
� 24ساع ��ة الأول ��ى �إلى نح ��و  ،%90مع
الإ�شارة �إل ��ى �أن ن�صف عمره احليوي
ي�صل �إلى نحو � 6ساعات ،والكثري من
الأطب ��اء يتجهون �إلى �صرفه للمري�ض
مبع ��دل ث�ل�اث م ��رات يف الي ��وم ،ويف
بع� ��ض احل ��االت التي يراه ��ا الطبيب
يعطى مرتني..وع ��ادة حتدد اجلرعة
املنا�سب ��ة بعد �إجراء فحو�صات طبية،
وقيا� ��س التحاليل� ،إ�ضاف ��ة �إلى قيا�س
وزن املري�ض ،ومدى حالته البدنية.
وتعتم ��د �آلي ��ة عم ��ل امليتفورمني
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على قدرته الكبرية يف خف�ض م�ستوى
ال�سك ��ر يف ال ��دم ،م ��ن خ�ل�ال تقليله
لإنتاج ال�سكر يف الكبد ،حيث تبني �أن
مر�ضى ال�سكري ،خ�صو�ص ًا من الفئة
الثاني ��ة ،يك ��ون لديه ��م مع ��دل �إنتاج
الكب ��د لل�سك ��ر ثالثة �أ�ضع ��اف املعدل
الطبيعي للت�صنّع ال�سكري.
و يعم ��ل امليتفورم�ي�ن عل ��ى دفع
كين ��از الربوتني املن�ش ��ط بالأدينوزين
مون ��و فو�سف ��ات ( ،)AMPKوهو �إنزمي
كبدي يلعب دور ًا مهم ًا يف توازن طاقة
اجل�س ��م كل ��ه ،وا�ستق�ل�اب اجللوكوز
والده ��ون ،والدف ��ع به ��ذا الإن ��زمي
مطل ��وب بق ��وة م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول
عل ��ى ت�أثري ميتفورم�ي�ن الكابح لإنتاج
اجللوكوز يف خالي ��ا الكبد ،كما يزيد
م ��ن �أك�س ��دة الأحما� ��ض الدهني ��ة،
ويعمل عل ��ى زي ��ادة ا�ستجابة اجل�سم
للأن�سول�ي�ن ،واحلفاظ عل ��ى امل�ستوى
الطبيعي لل�سكر يف الدم.
فوائد طبية �أخرى
و�إل ��ى جانب وظيفت ��ه الأ�سا�سية،
كدواء فعال ومعتم ��د يف عالج مر�ض
ال�سك ��ري ،ف� ��إن فوائ ��د ميتفورم�ي�ن
ممت ��دة لت�شم ��ل م�ساعدت ��ه يف عالج
بع� ��ض الأمرا�ض الأخ ��رى ،حيث ثبت
�أنه:
م�ساع ��د جي ��د عل ��ى تخفي� ��ض
الوزن ،وعالج ال�سمنة.
ي�سه ��م يف رف ��ع مع ��دل م�ستوى
الكول�س�ت�رول احلمي ��د ( ،)HDLويف
املقاب ��ل يعم ��ل عل ��ى تخفي ��ف م�ستوى
الكول�سرتول ال�ضار (.)LDL
ثبت �أهميت ��ه يف تنظيم الدورة
ال�شهري ��ة ل ��دى الن�س ��اء ،يف متالزم ��ة
املبي�ض املتعدد الكي�سات (.)PCOS
زي ��ادة مع ��دل اخل�صوب ��ة لدى
الن�س ��اء ،يف متالزم ��ة املبي� ��ض املتعدد
الكي�سات.
تقلي ��ل ح ��االت الإجها�ض لدى
الن�س ��اء يف متالزم ��ة املبي� ��ض املتعدد
الكي�سات ،وامل�ساعدة يف تثبيت احلمل.
تقلي ��ل مع ��دل ح ��دوث �سك ��ري
احلم ��ل ل ��دى الن�س ��اء ،يف متالزم ��ة
املبي�ض املتعدد الكي�سات.

إرشادات واحتيـاطـات
ينصح بعمل بطاقة تحذير طبي ،لمن يعاني من داء السكري،
ويتناول الميتفورين.
إذا كان عمر المريض ثمانين عامــ ًا ،أو أكثر ،يجب تناول هذا
ال��دواء بحذر شديد ،ألنه في هذا السن يكون أكثر عرضة لآلثار
الجانبية.
إذا كان المريض يعاني من أمراض الرئة ،أو ضعف في صمامات
القلب ،فعليه إبالغ الطبيب المعالج بذلك.
ال ي��ج��وز ق��ي��ادة ال��س��ي��ارة ،إذا انخفض السكر ف��ي ال���دم ،ألن
المريض سيصبح أكثر عرضة للحوادث.
ضرورة إخبار مقدّ م الرعاية الصحية ،إذا كانت المريضة حامالً،
أو تخطط للحمل ،وكذا إذا كانت ترضع طفلها رضاعة طبيعية.
ال يعطى هذا الدواء لألطفال دون سن العاشرة ،وال يعطى
ال��دواء من فئة طويل المفعول لمن في عمر السابعة عشر،
وما دونها.
يحذر مشاركة الدواء مع اآلخرين ،وال يجوز تناول دواء شخص
آخر.
قبل تناول أي دواء جديد ،بما في ذلك األدوية التي تصرف من
دون وصفة طبية ،أو المنتجات الطبيعية ،أو أقراص الفيتامينات،
يجب على المريض التحدث بذلك مع مقدّ م الرعاية الصحية.

قبل استعمال الدواء
يجب مراجعة الطبيب المختص ،قبل ت��ن��اول الميتفورين ،مع
األدوية التالية:
منبهات مستقبالت بيتا الموّ سعة للقصبات ،مثل السالبوتامول
.SALBUTAMOL
الستيرويدات القشرية ،مثل البريدنيزولون .PREDNISOLONE
م�������درات ال����ب����ول ،م���ث���ل ال���ف���وروس���ي���م���ب���د ،FUROSEMIDE
والبنرفلوميثيانيد .BENDROFLUMTHIAZIDE
الليثيوم .LITHIUM
وسائل منع الحمل ،التي تؤخذ عن طريق الفم.
دواء معالجة ضخامة النهايات ،المعروف باسم أوكتريوليد
.OCTREOTIDE
مثبطات األنزيم المحول لألنجيوتنين ( ،)ACEمثل الكابتوبريل
.CAPTOPRIL
مثبطات أكسيدان أحادي األمين ( ،)MAOIوهي من مضادات
اإلكتئاب ،مثل الفينيلزين .PHENELZINE
دواء ق���رح���ة ال��م��ع��دة ال���م���ع���روف ب���اس���م ال��م��س��ي��م��ي��ت��ي��دي��ن
.CIMETIDINE

الطريقة املثلى لتـناوله
ودواء امليتفورم�ي�ن ميك ��ن �أن
ي�ستخدم مبفرده� ،أو م ��ع �أدوية �أخرى
ملعاجل ��ة ال�سك ��ري ،كما ميك ��ن تناوله
على مع ��دة فارغ ��ة� ،أو بع ��د الطعام،
والأف�ضل تناوله بع ��د الطعام�،إذا كان
يت�سب ��ب يف تهيج �أو ا�ضطراب املعدة..
وبالن�سب ��ة للأقرا�ص طويل ��ة املفعول،
ف�إن ��ه يجب بلعها كامل ��ة ،دون م�ضغها
�أو ك�سره ��ا �أو �سحقها �أو طحنها..كما
يجب مراعاة الأمور التالية:
�أن يرتاف ��ق مع تن ��اول الدواء،
اتباع نظام غذائي متكامل ،م�صحوبــًا
بربنامج للتمرينات الريا�ضية ،وذلك
وفق تو�صيات مقدم الرعاية ال�صحية.
عند �إج ��راء ت�صوي ��ر بالأ�شعة
ال�سيني ��ة للمري� ��ض ،يج ��ب �أن يتوقف
عن تن ��اول امليتفورمني ،قبل الت�صوير
بيوم�ي�ن ،لأن ه ��ذه الأ�شع ��ة تت�سبب يف
انخفا� ��ض م�ؤق ��ت يف وظيف ��ة الكل ��ى،
وتن ��اول امليتفورم�ي�ن يف ه ��ذه احلالة
ي�سب ��ب م�ضاعف ��ات وت�أث�ي�رات غ�ي�ر
حممودة.

�إذا ت�أخ ��ر املري� ��ض ل�سب ��ب
م ��ا عن تن ��اول اجلرع ��ة يف موعدها،
فعلي ��ه �أخذه ��ا ب�أ�سرع وق ��ت ممكن،
ف�إن ح ��ان وقت اجلرع ��ة التالية ،فال
يج ��وز تن ��اول اجلرع ��ة املن�سي ��ة ،بل
تتبع اجلدول املنتظ ��م املعتاد ،ويجب
جتنب ا�ستعم ��ال جرع ��ات مزدوجة،
�أو جرع ��ات زائ ��دة ،وال يج ��وز تغي�ي�ر
اجلرع ��ة� ،أو التوق ��ف ع ��ن ا�ستعم ��ال
ال ��دواء� ،إال بع ��د ا�ست�ش ��ارة مق� �دّم
الرعاية ال�صحية.
�أن يك ��ون املري� ��ض واعيــ� � ًا
ومراقبــ� � ًا ملدى تقدّم حالته ال�صحية،
ف�إذا �شك يف �أنه تعاطى جرعة زائدة،
يج ��ب علي ��ه االت�ص ��ال ف ��ورًا مبرك ��ز
معاجل ��ة ال�سم ��وم القري ��ب من ��ه� ،أو
بالطبيب املتابع حلالته ،ل�سرعة اتخاذ
ال�ل�ازم ..وك ��ذا يج ��ب علي ��ه متابعة
ومراقب ��ة وزن ��ه كل �أ�سب ��وع ،وت�سجيل
نق�ص الوزن ،لإحاطة الطبيب املعالج
به ،كما يجب علي ��ه عمل فح�ص على
العينني مرة كل عام على الأقل ،وكذا
فح�ص الدم (وظائف الكلى والكبد)،

ب�ش ��كل دوري ،وحتت �إ�ش ��راف مقدّم
الرعاية ال�صحية.
�أعرا�ض جانبية
وكغريه م ��ن الأدوي ��ة والعقاقري
الطبية ،ف�إن دواء امليتفورمني ،ال يخلو
من �إح ��داث �أعرا�ض جانبية ،تتفاوت
حدتها م ��ن حالة مر�ضية �إلى �أخرى،
م ��ع الإ�شارة �إلى �أن كث�ي�ر ًا منها نادر
احلدوث..وعل ��ى املري� ��ض االت�ص ��ال
بطبيبه املعالج ،لأخذ الن�صيحة� ،إذا

ظهرت الأعرا�ض التالية:
ت�شنج يف الع�ضالت .ــ غازات
ب�ش ��كل مف ��رط .ـ� �ـ طف ��ح جل ��دي .ــ
ال�شعور ب�ضيق يف التنف�س.
�ص ��داع .ظه ��ور �أعرا� ��ض
م�شابه ��ة لأعرا� ��ض الأنفلون ��زا.
ق�شعريرة �أو رع�شة.
ق ��يء وغثي ��ان .ــ �إ�سه ��ال .ــ
�أمل يف املع ��دة .ت ��ورّم يف الوج ��ه� ،أو
ال�شفتني� ،أو احللق.

الميتفورميـن  ..والفـشل الكلوي
ثمة اعتقاد سائد لدى البعض بأن دواء الميتفورمين ،يؤثر بشكل
كبير على الكلى ،وأنه قد يؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي،
وهذا اعتقاد خاطئ تمامــ ًا ،حيث أن األبحاث والدراسات الحديثة
أكدت أن هذا الدواء آمن وفعال ،إذا اتخذ تحت إشراف الطبيب،
حتى عند وجود قصور كلوي متقدّ م..ونظ ًر ألنه ال يتم التخلص
منه إال عن طريق الكلى ،فإن المريض بحاجة إلى وظائف كلى
في الحدود الدنيا فقط ،للتعامل مع ه��ذا ال��دواء..أم��ا اإلص��رار
على االعتقاد الخاطئ لوقف العالج بهذا الدواء ،يعني حرمان
المريض من دواء أثبت أنه مهم وفعال.
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أجهزة

عوامل تؤثر في دقة اختبار
مستوى «سكر الدم»
تعت�ب�ر الأجه ��زة املنزلية لقيا�س
ن�سب ��ة ال�سك ��ر يف الدم مبثاب ��ة نظام
�آمن الختبار من�سوب ال�سكر يف الدم.
ويُعد ه ��ذا االختب ��ار اختب ��ار ًا كمياً،
ويعن ��ي �أن ��ك �س ��وف تع ��رف مق ��دار
اجللوك ��وز يف عينة دم ��ك فى احلال.
ويجب �إجراء ه ��ذا االختبار بانتظام
�إذا كن ��ت م�صاب� � ًا مبر� ��ض ال�سكري
وحتت ��اج �إل ��ى مراقبة دم ��ك ومعرفة
ن�سب ��ة ال�سك ��ر في ��ه .وميكن ��ك �أن ��ت
وطبيب ��ك ا�ستخ ��دام النتائ ��ج م ��ن
�أجل حتدي ��د التعدي�ل�ات اليومية يف
الع�ل�اج ومعرف ��ة م ��ا �إذا كان لدي ��ك
ارتف ��اع �أو انخفا� ��ض ف ��ى م�ستوي ��ات
ال�سك ��ر ,وكيفي ��ة تغي�ي�ر نظام ��ك
الغذائ ��ي ومترينات ��ك الريا�ضي ��ة
للتحك ��م يف م�ستويات ال�سكر عندك.
و�أظهر اختبار التحكم يف امل�ضاعفات
الأولي ��ة ملر�ضى ال�سكر ع ��ام 1993م
�أن م�ست ��وى التحك ��م ف ��ى ال�سك ��ر
با�ستخ ��دام �أجهزة القيا� ��س املنزلية
�أدى �إلى تقليل م�ضاعفات املر�ض.
ويج ��ب عل ��ى امل�صاب�ي�ن مبر�ض
ال�سك ��ري اتب ��اع تو�صي ��ات الطبي ��ب
املعال ��ج حول عدد امل ��رات التى يجب
اختب ��ار ن�سب ��ة ال�سكر يف ال ��دم .فقد
يحت ��اج البع�ض �إلى �إج ��راء االختبار
عدة مرات كل يوم لتحديد التعديالت
يف النظام الغذائي �أو العالج.
ما الذي يجب �أن تكون
عليه م�ستويات اجللوكوز؟
وفق� � ًا جلمعية مر�ض ��ى ال�سكري
الأمريكي ��ة ف� ��إن م�ستوي ��ات ال�سك ��ر
يف ال ��دم للبالغ�ي�ن غ�ي�ر امل�صاب�ي�ن
بالب ��ول ال�سك ��ري ه ��ي �أق ��ل من 100
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ملغ ��م  /دي�سيل�ت�ر قب ��ل الأكل �أي يف
حال ��ة ال�صيام ،و�أقل م ��ن  140ملغم
 /دي�سيل�ت�ر بع ��د �ساعتني م ��ن تناول
الطعام.
ويج ��ب عل ��ى مر�ض ��ى ال�سك ��ري
ا�ست�ش ��ارة الطبيب �أو مق ��دم الرعاية
ال�صحي ��ة لو�ض ��ع �أه ��داف ل�ضب ��ط
ال�سك ��ر يف ال ��دم .كما يج ��ب التعامل
م ��ع انخفا� ��ض �أو ارتف ��اع ال�سك ��ر يف
ال ��دم على النح ��و املو�صى به من قبل
مقدمي الرعاية ال�صحية.
ما مدى دقة هذا االختبار؟
دق ��ة ه ��ذا االختبار يعتم ��د على
عوام ��ل كث�ي�رة منها ،ج ��ودة قيا�سك
وج ��ودة �شرائ ��ط االختب ��ار .وهن ��اك
عوامل كث�ي�رة ت�ؤثر يف دق ��ة االختبار
املن ��زيل مل�ست ��وى ال�سك ��ر يف ال ��دم،
فعلى �سبيل املثال يجب غ�سل وجتفف
اليدين قبل االختب ��ار واتباع تعليمات
�إج ��راء القيا� ��س بدق ��ه كم ��ا يج ��ب
معرف ��ة ع ��دد ك ��رات ال ��دم احلمراء
ف ��ى دمك وما �إذا م ��ا كنت تعاين من
جف ��اف �شدي ��د �أو فق ��ر دم «�أنيميا»,
ورمب ��ا تكون نتائج اختباراتك يف هذه
احلال ��ة �أقل دق ��ة .لذلك ف� ��إن مقدم
اخلدمة ال�صحية ي�ستطيع �أن يخربك
هل عدد ك ��رات الدم احلمراء �أقل �أو
�أعلى ،وي�ستطيع �أن يناق�ش معك كيف
�ست�ؤثر على اختبار ن�سبة ال�سكر.
وق ��د تتداخ ��ل بع�ض امل ��واد مثل
فيتام�ي�ن  ،Cوالتايلين ��ول ،وحم� ��ض
اليوري ��ك ،م ��ع اختب ��ار قيا� ��س ن�سبة
ال�سكر يف ال ��دم .لذلك يجب التحقق
م ��ن التعليم ��ات اخلا�ص ��ة بقيا�س ��ك
و�شرائط االختب ��ار ملعرفة املواد التي

قد ت�ؤثر على دقة االختبار.
كذل ��ك ف�إن ارتف ��اع �أو انخفا�ض
درجة احل ��رارة والرطوب ��ة ميكن �أن
ي�سب ��ب �آثار ًا ال ميك ��ن التنب�ؤ بها على
نتائج االختبار.
ويج ��ب حف ��ظ �شرائ ��ح االختبار
يف ق ��ارورة مغلق ��ة ووفق� � ًا وفق� � ًا
لتعليم ��ات ال�شرك ��ة امل�صنع ��ة.
كيف ميكنك �أن �إجراء هذا االختبار؟
وقب ��ل اختب ��ار ن�سب ��ة ال�سكر يف
ال ��دم ،يجب ق ��راءة وفه ��م �إر�شادات
القيا� ��س اخلا�ص ��ة ب ��ك .وعموم ��ا
�أن ��ت �ستق ��وم بوخ ��ز �إ�صبع ��ك
للح�ص ��ول عل ��ى قط ��رة دم .ث ��م �ضع
ال ��دم عل ��ى «�شري ��ط االختب ��ار».
وهن ��اك �أن ��واع خمتلف ��ة م ��ن �أجهزة
قيا� ��س م�ستوي ��ات ال�سك ��ر يف ال ��دم
متاح ��ة لل�ش ��راء وه ��ي تختل ��ف فيما
بينها من حيث:
الدقة.
كمي ��ة ال ��دم املطلوب ��ة ل ��كل
اختبار.
�سهولة ال�ستخدام.
الأمل املرتب ��ط با�ستخ ��دام
املنتج.
�سرعة االختبار.
احلجم الكلي.
الق ��درة عل ��ى تخزي ��ن نتائ ��ج
االختبار يف الذاكرة.
احتمال التدخل.
الق ��درة على نقل البيانات �إلى
جهاز كمبيوتر.
تكلفة القيا�س.
تكلف ��ة �شرائ ��ط االختب ��ار
امل�ستخدمة.

تو�صية الطبيب.
الدع ��م الفن ��ي املقدم من قبل
ال�شركة امل�صنعة.
مي ��زات خا�ص ��ة مث ��ل توقي ��ت
تلقائ ��ي ،م�صح ��ح اخلط� ��أ� ،شا�ش ��ة
عر�ض كبرية.
التعليمات �أو النتائج الناطقة.
وهناك ثالث طرق للت�أكد من �أن
اجلهاز يعمل ب�شكل �صحيح:
ا�ستخدام حملول التحكم:
يف بع� ��ض الأحي ��ان ق ��د حت�صل
على نتائ ��ج غري عادية ،ل ��ذا ميكنك
اختبار قطرة من حملول التحكم مثل
اختب ��ار قط ��رة من دم ��ك .ويجب �أن
تتطابق النتيجة التى �ستح�صل عليها
مع النتيجة املكتوبة على املحلول.
ا�ستخدام الفحو�ص
االلكرتونية:
عن ��د اكت�ش ��اف م�شكل ��ة �أثن ��اء
ت�شغيل جهاز القيا� ��س �سوف يعطيك
�إ�ش ��ارة رمز «خط�أ» .لذا يجب البحث
يف دليل جه ��از القيا� ��س ملعرفة ماذا
تعن ��ي رموز اخلط�أ وكيفية عالج هذه
امل�شكلة .و�إذا كنت غري مت�أكد ان كان
اجله ��از يعمل ب�ش ��كل �صحيح ،ات�صل
بالرق ��م املج ��اين على دلي ��ل القيا�س
اخلا� ��ص ب ��ك� ،أو ات�ص ��ل مبق ��دم
الرعاية ال�صحية اخلا�صة بك.
قارن القيا�س اخلا�ص بك مع
اختبارات م�ستوى ال�سكر يف
الدم التي �أجريت يف املخترب:
خذ قيا�سك مع ��ك �إلى موعدك
القادم م ��ع مقدم الرعاي ��ة ال�صحية
اخلا�ص ب ��ك ،واطلب من ��ه م�شاهدة
طريق ��ة اختب ��ارك للت�أك ��د م ��ن �أنك

ت�ستخ ��دم جه ��از القيا� ��س ب�ش ��كل �صحي ��ح.
واطلب من مقدم الرعاية ال�صحية اخلا�ص
ب ��ك �أن يجري ل ��ك اختبار ال ��دم عن طريق
املخت�ب�ر .و�إذا كانت النتائ ��ج التي �ستح�صل
عليه ��ا ع ��ن قيا�س م�ست ��وى ال�سك ��ر يف الدم
تتطاب ��ق مع نتائج املعمل ف�إن جهاز القيا�س
اخلا�ص بك يعمل ب�شكل جيد و�أنت ت�ستخدم
�أ�سلوب ًا جيداً.
هل ميكنك اختبار ال�سكر يف الدم من
مواقع �أخرى من �أ�صابعك؟
بع� ��ض �أجه ��زة القيا� ��س ت�سم ��ح ل ��ك
باختب ��ار الدم من مواقع �أخرى من الإ�صبع،
وكمث ��ال لبع� ��ض ه ��ذه املواقع البديل ��ة لأخذ
العين ��ات راح ��ة ي ��دك ،وال ��ذراع ،وال�ساعد
والفخ ��ذ� ،أو بط ��ن ال�س ��اق .واختي ��ار املوقع
البدي ��ل لأخ ��ذ عينة الدم ال ينبغ ��ي �أن يكون
يف الأوقات التي تتغ�ي�ر فيها ن�سبة اجللوكوز
يف ال ��دم ب�سرع ��ة ,لأن هذه املواق ��ع البديلة
�ستعطي نتائج غري دقيقة يف تلك الأوقات.
ويج���ب علي���ك ا�س���تخدام دم الإ�ص���بع
فقط لإجراء االختبار يف احلاالت الآتية:
�إذا كنت �أخذت الأن�سولني للتو.
�إذا كن ��ت تعتق ��د �أن ن�سب ��ة ال�سكر يف
الدم منخف�ضة.
�إذا مل تكن على بينة من الأعرا�ض.
�إذا كانت النتائج ال تتفق مع ما ت�شعر
به.
�إذا كنت تناولت الطعام للتو.
�إذا كنت مار�ست الريا�ضة للتو.
�إذا كنت مري�ضاً.
�إذا كنت واقع ًا حتت �ضغوط.
�أي�ضاً ،ال يجب ا�ستخدام النتائج �أبد ًا
يف حال ��ة �أخذ عينة الدم م ��ن املوقع البديل،
يف ح�ساب جرعات الأن�سولني.
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آخر العالج

«غذاء ودواء»

مع ًا..

ما الفائدة؟

عبدالرحمن السلطان
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قبل �أكرث من ع�شر �سنوات وبالتحديد يف ال�سابع من ال�شهر املحرم لعام 1424هـ �صدر قرار
جمل�س الوزراء املوقر بت�أ�سي�س «الهيئة العامة للغذاء والدواء» ،ما �شكّل نقلة نوعية يف مفهوم
الرقابة ال�شاملة على �أهم ما يتعامل معه الإن�سان وهما :الغذاء والدواء.
بالطبع هذه اخلطوة ج��اءت لتجمع �شتات امل�س�ؤوليات املتفرقة بني اجلهات احلكومية
املختلفة ،والتي يتجاوز عددها �أ�صابع اليدين ،فلك �أن تت�صور �أن الأدوية الب�شرية كانت يف
ال�سابق من م�س�ؤولية وزارة ال�صحة ،بينما الأدوية البيطرية من م�س�ؤولية وزارة الزراعة! �أما
الغذاء فكان متفرق ًا ب�شكل �أكرث ،فامل�س�ؤوليات متناثرة ،بع�ضها لدى وزارة التجارة ،وبع�ضها
الآخر لدى الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ،ناهيك عن وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية.
قد يت�ساءل البع�ض عن الذي جمع الغذاء والدواء يف هيئة رقابية واحدة؟ رغم �ضخامة
امل�س�ؤولية وت�شعبها؛ واجلواب هو �أن هاتني ال�سلعتني قد تكونان �أهم ما يحتاجه الإن�سان ،ومن
النافع �أن جتتمع يف هيئة واحدة ،حيث ترتاكم اخلربات وتتوحد الإج��راءات ،كما هو احلال
يف الدول املتقدمة ،مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ،التي ت�أ�س�ست عام 1906م ثم تطورت
ب�شكل تدريجي حتى �أ�ضحت �إحدى �أهم الهيئات الرقابية على الغذاء والدواء يف العامل.
بيد �أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تفوّقت على نظرياتها من الهيئات الرقابية الدولية،
ذلك �أن هيكلها الإداري مرتبط مبا�شرة بنائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وي�ضم جمل�س �إدارتها
ع��دد ًا كبري ًا من ال��وزراء ذوي العالقة ،على عك�س هيئات رقابية كثرية ال تزال تتبع �إحدى
الوزارات اخلدمية ،ما يحد من ا�ستقاللية القرار و�سرعته.
وخالل ال�سنوات املا�ضية ثبت �أن تنظيم الهيئة ل�سوقي الغذاء والدواء �أ�سهم يف رفع م�ستوى
اجلودة ،ومنع دخول �أو تداول منتجات �ضارة �أو م�شكوك يف �أمرها ،والأهم من ذلك هو �إطالق
جمموعة متنوعة من الأنظمة االلكرتونية املتقدمة ،القادرة على ت�سجيل وف�سح وتتبع املنتجات
بكل �سهولة ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر الهيئة يف نقل مهام �أخ��رى ،حتى تكتمل �سل�سلة الغذاء
والدواء باململكة.
نعلم �أن الطريق �شاقة والدرب طويلة ،ولكن الهيئة وكوادرها من ال�شباب ال�سعودي امل�ؤهل
م�صممون على �أن تتجاوز حميطها الإقليمي ،لتكون هيئة رقابية رائدة على م�ستوى العامل،
وهي النتيجة التي بد�أت مالحمها تظهر وهلل احلمد.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺤﻔﻆ اﻏﺬﻳﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ

ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﺜﻼﺟﺔ
ﺑــــﺎب اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻫــــﻮ اﻟﺠﺰء اﻗﻞ ﺑــــﺮودة ﻣﻦ
اﻟﺜﻼﺟــــﺔ وﺗﺨــــﺰن ﻓﻴــــﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠــــﺎت اﻟﺘــــﻲ
ﺗﺤﺘــــﻮي ﻋﻠﻰ ﻣــــﻮاد ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻟﻜﺎﺗﺸــــﺐ
واﻟﻤﺎﻳﻮﻧﻴﺰ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ.

درﺟﺔ ﺑﺮودة اﻟﻔﺮﻳﺰر
 -18ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻟﺤﻮم

ﻳﻔﻀــــﻞ ﺗﺨﺰﻳــــﻦ اﻟﺒﻴــــﺾ واﻟﺤﻠﻴــــﺐ
واﻟﻠﺤــــﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴــــﻢ اﻟﺴــــﻔﻠﻲ
ﻣــــﻦ اﻟﺜﻼﺟــــﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬــــﺎ ﻓﻲ درﺟــــﺔ ﺑﺮودة
ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻨﺘﺠــــﺎت اﻟﺒﺎن واﻟﻠﺤــــﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ
ﻓــــﻲ ﻋﺒﻮاﺗﻬــــﺎ اﺻﻠﻴــــﺔ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ
ﻟﺘﺒﻘﻴﻬﺎ ﻃﺎزﺟﺔ.
اﻟﻔﻮاﻛــــﻪ واﻟﺨﻀــــﺮوات ﺗﺨﺰن ﻓــــﻲ ادراج
ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺗــــﺮك ﻓﺮاﻏﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﺜﻼﺟــــﺔ ﻳﺴــــﺎﻋﺪ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻮزﻳــــﻊ اﻟﻬــــﻮاء
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴــــﺎ ٍو وﺗﺒﺮﻳﺪ اﻏﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻣﺜﻞ.

ﺻﻠﺼﺎت
وﺗﻮاﺑﻞ

ﻛﺎﺗﺸﺐ
ﺧﺮدل
ﻣﺎﻳﻮﻧﻴﺰ

زﺑﺎدي  -زﺑﺪة  -أﺟﺒﺎن
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻤﻄﺒﻮخ
ﺣﻠﻴﺐ وﺑﻴﺾ  -ﻟﺤﻮم ﻧﻴﺌﺔ

ﻋﺼﺎﺋﺮ
ﻓﻮاﻛﻪ
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