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يع���د مر�ض فق���ر الدم املنجلي م���ن الأمرا����ض ال�شائعة بني 
مر�ش���ى اأمرا����ض ال���دم الوراثي���ة يف مملك���ة البحري���ن وكذل���ك 
دول املنطق���ة. وتع���د اأمرا����ض فق���ر ال���دم الوراثي���ة: )فق���ر الدم 
املنجل���ي، الثال�شيميا، نق�ض اخلمرية( م�شكل���ة تهدد البحرين. 
عل���ى   1985 ع���ام  البحري���ن  يف  اأجري���ت  درا�ش���ة  اأظه���رت  فق���د 
الأطف���ال حديث���ي الولدة الن�ش���ب الآتي���ة:2.1 % م�شابون بفقر 
ال���دم املنجل���ي،11% يحمل���ون العوامل الوراثية ملر����ض فقر الدم 
املنجل���ي. وم���ن درا�ش���ات اأخرى تب���ني اأن ن�شب���ة احلاملني ملر�ض 
الثال�شيمي���ا ه���ي 3%. ه���ذه الإح�شائي���ات تب���ني اأن هن���اك ن�شب���ة 
كب���رية م���ن الأطفال تعاين من هذه الأمرا����ض التي ت�شكل عبئاً 

�شحياً واجتماعياً واقت�شادياً على اأي جمتمع.
ينت�ش���ر اجل���ني امل�شب���ب لفق���ر ال���دم املنجل���ي يف الع���امل كل���ه 
خا�ش���ة اآ�شي���ا وافريقي���ة اإل اأن الن���وع املنت�ش���ر يف �شب���ه اجلزي���رة 
العربي���ة يعت���ر م���ن الن���وع الأخ���ف �ش���دة م���ن الن���وع الأفريق���ي 

ومعدل احلياة اأطول. 
لذا اأن�شئت اجلمعية يف عام 1991 يف وقت مل يكن الكثريين 

يعرف���ون م���ا هو مر�ض فقر ال���دم املنجلى ال�شكل���ر حتى الأطباء 
حي���ث اأن اغلبه���م در�شوا يف جامعات يف بل���دان لي�ض فيها مر�شى 
�شكل���ر وو�شعت اجلمعية لنف�شه���ا اأول الأهداف وهو ن�شر الوعي 
ع���ن ماهي���ة ه���ذه الأمرا�ض وع���ن عالجها وط���رق الوقاية منها 
اإىل جان���ب عمل الرامج التي تقلل م���ن املر�ض وتهتم باملر�شى 
وتط���ور الع���الج، فقامت باإ�ش���دار الكتيب���ات وطباعته���ا ون�شرها 
املدار����ض  يف  واملحا�ش���رات  الن���دوات  واإقام���ة  اجلمي���ع  لتوعي���ة 

والنوادي والتوعية عن طريق ال�شحافة والتليفزيون. 
وق���د ذكر �شاحب ال�شعادة وزي���ر ال�شحة يف منا�شبة احتفال 
اجلمعي���ة مب���رور ع�شرين عاما على اإن�شائه���ا يف 4- يوليو 2013، 
اأن ه���ذه اجلمعي���ة تعت���ر مثال للجمعي���ات التي تخ���دم املجتمع 
به���دوء وحتق���ق اجن���ازات �شخمة كل ه���ذه اجله���ود معرتف بها 
عاملي���اً وت�شي���د بنجاحها منظم���ة ال�شحة العاملية. ب���ل وتتخذها 
مث���ال تن�ش���ح بتطبيقه���ا يف ال���دول املج���اورة الت���ي ب���داأت تتخ���ذ 

خطوات مثلها لتخفي�ض م�شتوى هذه الأمرا�ض به.
اجلمعي���ة قام���ت بالعديد من الأعم���ال الكبرية التي وجدت 

أمراض الدم الوراثية 
خطر يهدد أجيالنا..!

يطي��ب يل اأن اأخاطبك��م اأ�ص��الة ع��ن نف�ص��ي ونيابة عن 
اأع�ص��اء جمل���ض اإدارة اجلمعي��ة الأهلي��ة لأمرا���ض ال��دم 
الوراثية )ال�صكلر والثال�ص��يميا( يف العدد الأول من جملة 
التح��دي والأمل من جمعي��ة اأمرا�ض ال��دم الوراثية, التي 
نتمنى اأن تكون منربا تثقيفيًا وتوعويًا للمجتمع البحريني 
ع��ن اأمرا�ض ال��دم الوراثية وطرق الوقاي��ة منها واجلديد 
يف عالجه��ا وو�ص��يلة حلماية اأطفالنا واأجيال امل�ص��تقبل يف 

• بقلم: الدكتورة �صيخة العري�ضالبحرين من هذه الأمرا�ض املزمنة واخلطرية.



05 العدد األول - نوفمبر 2013

الإ�شادة على كل امل�شتويات املحلية والعاملية.
فق���د دعمت اجلمعي���ة م�شروع الفح�ض قب���ل الزواج بتوفري 

املواد التثقيفية والكتيبات واإقامة احلمالت التوعوية. 
التثقي���ف  بتوف���ري  املوالي���د  فح����ض  م�ش���روع  دعم���ت  كم���ا 
والتوعي���ة اإىل جانب �شكرتاري���ة لو�شع البيانات وحتليلها ملدة 8 

�شنوات. 
كم���ا تكفل���ت اجلمعية بفح����ض الطالب على م���دى 14 عاماً 
عل���ى نفق���ة اجلمعي���ة مما كل���ف 240 األ���ف دينار مبع���دل 20 األف 
دين���ار يف الع���ام. ومت فح�ض ما يقارب من 88 األف طالب وطالبة 

خالل ال�شنوات ال�شابقة. 
 وكان لهذا الرنامج مردوده اليجابي حيث اأن كل ال�شباب 
يعرف���ون نوعي���ة دمهم ويح�شنون اختي���ار ال�شريك قبل اأن ي�شل 
اإىل مرحل���ة الفح����ض قب���ل ال���زواج وه���ذا الرنام���ج كان ال�شبب 
الرئي�شي يف تخفي�ض ن�شبة الأطفال امل�شابني بن�شبة 75% ومتت 
حماي���ة الآلف من الأطفال البحرينيني م���ن الإ�شابة باملر�ض، 
واعرتف���ت به���ذا النج���اح منظمة ال�شح���ة العاملي���ة ودعت جميع 

الدول اإىل اعتبار البحرين مثال.
واإن مل تب���داأ ه���ذه ال�شراك���ة بني ال���وزارة واجلمعي���ة منذ20 
مل���يء  اأق�شام���ه  ب���كل  ال�شلماني���ة  م�شت�شف���ى  اأن  لوجدن���ا  عام���اً 
مبر�ش���ى ال�شكل���ر البالغ���ني والأطف���ال ول���ن يكون هن���اك �شرير 
واح���د للمر�شى الآخرين، اأما الآن فنجد اأن اأق�شام الأطفال بها 
القلي���ل من مر�ش���ى �شكلر فقط وهذا دليل جن���اح خطة الوزارة 

واجلمعية.
كما اأن اجلمعية عملت منذ عام 2000 على الهتمام باملر�شى 
اأنف�شه���م وبن���اء �شخ�شياته���م وتدريبهم وتاأهيله���م ل�شوق العمل 
فدرب���ت م���ا يقارب م���ن األف مري����ض وبالغ وطف���ل يف الدرا�شات 
مث���ل كمبيوتر ولغة اإجنليزية وت�شوير وموارد ب�شرية وغريها. 
تكفل���ت اجلمعي���ة به���ا وان الكث���ري منه���م ح�ش���ل على اأعم���ال اأو 

متكن من اإكمال درا�شته اجلامعية. 
ث���م توجهنا لالأطفال ورعايتهم وتق���دمي درو�ض التقوية يف 
املواد املدر�شية لهم يف خمتلف املعاهد وقد ا�شتفاد 200 طفل من 
ذل���ك -- كم���ا اأن موقع اجلمعية كان ول زال م�شدرا للمعلومات 
وجميع الدرا�شات يف البحرين والعامل العربي والغربي وقد مت 

و�شعه على موقع مكتبة الإ�شكندرية.
ومل نن�ش���ى الرتفي���ه فف���ي كل ع���ام ننظ���م رح���الت وحفالت 
للمر�ش���ى للتخفي���ف عنه���م واأهاليه���م ومبداأنا يف العم���ل اأ�شعل 

�شمعة بدًل من اأن تلعن الظالم. 
كما نعمل على ا�شتقطاب م�شاركه املجتمع ون�شجع ال�شراكة 
املجتمعي���ة لتوفري الرعاية ملر�شى اأمرا�ض الدم وم�شاركة وزارة 
العم���ل، وزارة الرتبي���ة  التنمي���ة وال�شئ���ون الجتماعي���ة، وزارة 
وتوف���ري  لدرا�ش���ة  اخلا����ض  القط���اع  الإع���الم  وزارة  والتعلي���م، 

احتياجات املر�شى. 
يف كل ه���ذا امل�ش���وار الطوي���ل ال���ذي ا�شتم���ر م���ا يق���ارب م���ن 
اأك���ر من ع�شرين عام���اً كانت  اجلمعية الأهلي���ة لأمرا�ض الدم 
الوراثي���ة م�شاندة لتوجهات ولن�شاطات ال���وزارة، وعملت الكثري 
م���ن اج���ل حت�ش���ني اخلدم���ات املقدم���ة للمر�ش���ى ون�ش���ر الوع���ي 
وحماربة املر�ض ومن خالل عملنا و�شط املجتمع وجدنا انه من 
املهم اأن يكون للجمعية منر اإعالمي تثقيفي توعوي واإر�شادي 
ن�ش���رح م���ن خالله اأهمي���ة وخطورة ه���ذه الأمرا����ض اأن مل جتد 
العناي���ة واملتابع���ة الطبية لذلك جاءت فكرة اإن�شاء جملة خا�شة 
باجلمعي���ة نعك�ض فيه���ا روؤانا واأهدافنا ونعم���ل من خاللها على 

تثقيف املجتمع وتوعيته.
ول ن�ش���ك اأب���دا يف دعمكم لنا ملوا�شلة ه���ذا امل�شوار املهم جداً 
لتكون هذه املجلة منراً مهما للتوعية واأداة من اأدوات التثقيف 
ال�شح���ي والتوعي���ة والإر�شاد ي�شه���م ب�شكل ايجاب���ي يف خلق راأي 
عام يوؤدي اإىل نتائج ايجابية تقود اإىل تخفيف ن�شبة انت�شار هذه 

الأمرا�ض و�شط جمتمعنا.
نثق يف دعمكم لهذا امل�شروع ول يفوتنا اأن ن�شكر لكم وقوفكم 
مع اجلمعية يف م�شوارها وحتقيق اجنازاتها الكبرية والتي لول 

دعمكم املتوا�شل لها ملا حتقق كل ذلك.
م���ن  لنتمك���ن  للجمعي���ة  الدع���م  يتوا�ش���ل  اأن  نتمن���ى  كم���ا 

ال�شتمرار يف براجمنا اخلرية خلدمة ورعاية املر�شى.
)وقل اأعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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وزارة  يف  الطبي���ة  املراجع���ة  فري���ق  ق���ام 
خا�ش���ة  تدقيقي���ة  درا�ش���ة  بعم���ل  ال�شح���ة 
بالدلي���ل الإر�ش���ادي لع���الج مر�ش���ى ال�شكل���ر 
يف جمم���ع ال�شلمانية الطبي ومركز اإبراهيم 
خ���الل  والجتماع���ي  ال�شح���ي  كان���و  خلي���ل 
الفرتة م���ن يناير 2013م حتى اأبريل 2013م، 
وذل���ك باإ�ش���راف الوكي���ل امل�شاع���د للتدري���ب 

والتخطيط هالة املهزع.
وق���ام فريق املراجعة الطبية با�شتعرا�ض 
الدرا�ش���ة الت���ي اأجراه���ا يف اجتم���اع اللجن���ة 
العليا ل���وزارة ال�شحة برئا�ش���ة وزير ال�شحة 
�ش���ادق ال�شهاب���ي، حي���ث اأو�ش���ح الفري���ق اأن���ه 
مت درا�ش���ة عين���ات ع�شوائية م���ن مر�شى فقر 
عل���ى  “ال�شكل���ر” املرتددي���ن  املنجل���ي  ال���دم 
ق�ش���م الط���وارئ مبجم���ع ال�شلماني���ة الطبي، 
جمم���ع  اإىل  اإدخاله���م  مت  الذي���ن  واملر�ش���ى 
ال�شلمانية الطبي ومركز اإبراهيم خليل كانو 
ال�شحي والجتماعي، وتبنينّ من الدرا�شة اأن 

هناك تفاوتا يف درجة اتباع الدليل الإر�شادي 
ب���ني العاملني ال�شحيني يف الرعاية الثانوية 
من حيث تقييم حدة الأمل والتدرج يف اإعطاء 
الأدوي���ة العالجي���ة امل�شكنة ل���الأمل، والتقييم 
ملجم���ع  املر�ش���ى  اإدخ���ال  واأثن���اء  امل�شتم���ر 
ال�شلمانية الطبي ومركز اإبراهيم خليل كانو 

ال�شحي والجتماعي.

غالبي���ة  اأن  اإىل  الدرا�ش���ة  اأ�ش���ارت  كم���ا 
املر�ش���ى الذي���ن ت���رددوا على ط���وارئ جممع 
�ش���د  الط���وارئ  غ���ادروا  الطب���ي  ال�شلماني���ة 
امل�ش���ورة الطبي���ة، وذلك بعد اأخذه���م الأدوية 

امل�شكنة مبا�شرة.
هذا، و�شيتم مناق�ش����ة نتائج هذه الدرا�شة 
م����ع الأ�شخا�����ض املعنيني يف جمم����ع ال�شلمانية 
الطب����ي لتخ����اذ الإجراءات الالزم����ة لتح�شني 
اخلدمات الطبية املقدمة ملر�شى ال�شكلر. كما 
مت بع����د ا�شتعرا�����ض الدرا�شة و�شع العديد من 
التو�شي����ات من ِقبل اللجن����ة العليا يف الوزارة، 
واأ�ش����در وزي����ر ال�شحة توجيهات����ه لالإ�شراع يف 
تطبي����ق تو�شي����ات ه����ذه الدرا�ش����ة والتو�شيات 
ال�ش����ادرة من اللجنة العليا، وذل����ك �شعياً نحو 
تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية الت�شخي�شية 
والعالجية والتاأهيلية ملر�شى ال�شكلر بح�شب 
بروتك����ول عالج����ي موح����د ومتف����ق علي����ه ب����ني 

جميع العاملني يف وزارة ال�شحة.

تفاوت في درجة اتباع الدليل اإلرشادي بين العاملين الصحيين..

وزير الصحة: سرعة تطبيق توصيات المراجعة 
الطبية بشأن »السكلر«

 احتفل���ت اجلمعية يوم ال�شكلر العاملي 
وي���وم الثال�شيمي���ا العامل���ي ال���ذي ي�شادف 
ي���وم 8 ماي���و م���ع مر�ش���ى الثال�شيمي���ا يف 
ق�شم الأطفال مب�شت�شفى ال�شلمانية حيث 
ح�ش���ر ع���دد كب���ري م���ن الطف���ال املر�شى 
م�شابق���ة  اجري���ت  كم���ا  الهداي���ا  ووزع���ت 
لالأطف���ال امللتزم���ني بالع���الج وتخفي����ض 
ن�شب���ة احلدي���د بالدم بتكرميه���م وتقدمي 

الهدايا لهم. 

االحتفال باليوم 
العالمي للثالسيميا

قام���ت  العامل���ي  ال�شكل���ر  ي���وم  مبنا�شب���ة 
الدكت���ورة �شيخة العري����ض بتقدمي حما�شرة 
ذوى  �شعب���ة  بتنظي���م  البحري���ن  جامع���ة  يف 
العاقة بعمادة �شوؤون الطلبة ورئي�شها ال�شيد 
عبداله العرادى، وقد ح�شر املحا�شرة العديد 
من الط���الب واع�ش���اء الهيئ���ة التعليمية كما 

وزعت اجلمعية الكتيبات والرو�شرات لزيادة 
الوعي عن املر�ض. 

بتق���دمي  �شيخ���ة  الدكت���ورة  تك���رمي  مت 
درع م���ن جامع���ة البحري���ن تقدي���راً للجه���ود 
الكب���رية التي تبذلها ملكافحة امرا�ض الدم يف 

البحرين وحت�شني اخلدمات للمر�شى.

 محاضرة في جامعة البحرين 

التلفزي���وين  الرنام���ج  ا�شت�ش���اف 
ه���ال بحري���ن الدكت���ورة اأم���اين الهاجري 
اجلمعي���ة  فعالي���ات  اآخ���ر  ع���ن  للتح���دث 
م���ن  جمل���ة  اىل  بال�شاف���ة  وان�شطته���ا 
الر�ش���ادات والن�شائح حول مر�ض ال�شكلر 
وذل���ك لزي���ادة الوع���ي ع���ن اأمرا����ض ال���دم 

الوراثية ب�شكل عام والوقاية منها.

هال البحرين
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الأهلي����ة  اجلمعي����ة  اإدارة  جمل�����ض  ثم����ن 
لأمرا�����ض ال����دم الوراثي����ة ق����رار اإن�ش����اء العيادات 
التخ�ش�شي����ة اخلا�ش����ة مبر�شى ال�شكل����ر، والتي 
ال�شح����ة  وزارة  لإ�شرتاتيجي����ة  تنفي����ذا  ج����اءت 
لتوف����ري الع����الج وو�شع����ه م����ن اأولوي����ات عمله����ا 
ال����وزراء �شاح����ب  رئي�����ض  عل����ى توجيه����ات  بن����اء 
اآل  �شلم����ان  ب����ن  الأم����ري خليف����ة  امللك����ي  ال�شم����و 
خليف����ة بالهتم����ام باملواط����ن واملقي����م وخ�شو�شا 
ه����ذه الفئ����ة م����ن املر�ش����ى كم����ا اأن ه����ذه اخلطوة 
تاأت����ي انطالقا من اهتم����ام الوزارة مبر�شى فقر 
ال����دم املنجل����ي، حي����ث مت و�ش����ع برام����ج عالجية 
بعالجه����م  تخت�����ض  للمر�ش����ى  وت�شخي�شي����ة 
والتخفيف عنهم و�شتكون النواة للخدمات التي 

�شتنتقل اإىل املركز اجلديد باإذن اهلل تعاىل.
 وقال���ت الدكتورة �شيخ���ة العري�ض رئي�شة 
اجلمعي���ة لق���د نادين���ا من���ذ ف���رتة طويل���ة بان 
ل يك���ون ق�ش���م الط���وارئ ه���و امل���كان الوحي���د 
ال���ذي يلجا اإليه مري����ض ال�شكلر، وان ل تكون 
معاينته والهتم���ام به فقط عند ح�شول نوبة 
الأمل، بل يجب اأن يتجه اإىل املعاينة الروتينية 

حتى اإن مل يكن هناك نوبات امل.
مري����ض  حال���ة  تك���ون  عندم���ا  واأ�شاف���ت 

ال�شكل���ر م�شتق���رة ميكن الك�شف علي���ه ب�شهولة 
والتع���رف عل���ى حالت���ه وت�شخي����ض كل ط���ارئ 
ميك���ن  الأمل  نوب���ة  حت�ش���ل  وعندم���ا  مبك���را، 
ب�شهول���ة التعرف على العالم���ات الفارقة التي 
ق���د ت�ش���ري اإىل ظواه���ر مهم���ة يف حالت���ه كم���ا 
ميك���ن اكت�ش���اف اى تغ���ري م���ن البداي���ة ميك���ن 
عالجه���ا مبكراً ملنع تفاقم احلال���ة اإىل مرحلة 

ل ميكن لالأطباء التعامل معها. 
واأو�شح����ت اأن ه����ذه العي����ادة �شت�شم����ل جميع 

التخ�ش�ش����ات ال�شحي����ة اخلا�ش����ة باأمرا�����ض الدم 
به����دف الك�شف املبك����ر للم�شاعف����ات الناجتة من 
املر�����ض وال�شع����ي لتجنبه����ا، حي����ث �شيت����م تق����دمي 
التقيي����م ال�شام����ل للمر�ض والت�شخي�����ض الدقيق 
والع����الج املتكام����ل واإعادة تقيي����م مري�ض ال�شكلر 
م����ن قب����ل فري����ق مك����ون م����ن اأطب����اء واأخ�شائيني 
م����ن خمتل����ف التخ�ش�ش����ات يف اآن الواح����د، مم����ا 
ي�شاع����د يف الت�شخي�����ض املبك����ر مل�شاعف����ات املر�ض 
وو�ش����ع خطة وقائية وعالجي����ة وتاأهيلية �شاملة 
م����ن فريق العيادة مرتكزاً على تعزيز ا�شتمرارية 
التقيي����م والعالج م����ن قبل عيادة �شه����ل الو�شول 
اإليه����ا، كذل����ك العم����ل عل����ى توحيد وتنظي����م اآلية 
ع����الج الأمل الآم����ن م����ن خ����الل تطوي����ر وتعزي����ز 
ا�شتخدام اأدوات تقييم ن�شبة الأمل وتعزيز العمل 
امل�شرتك بني اأع�شاء الفريق متعدد التخ�ش�شات
ومتنت العري�ض اأن تكون مرحلة جديدة 
مفي����دة ملر�ش����ى ال�شكل����ر واعتقد اأنه����ا �شتقدم 
خدم����ة ممت����ازة للمر�ش����ى طالبنا به����ا طوياًل 
اليجاب����ي  التغ����ري  مراح����ل  اح����د  ونعتره����ا 
لزي����ادة العناي����ة باملر�ش����ى حتى عن����د ا�شتقرار 
حالته����م. كم����ا اأمتن����ى اأن ي�شتفي����د منه����ا كل 

مر�شى ال�شكلر وان يقبلوا عليها بكثافة. 

الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية تثمن قرار إنشاء العيادات التخصصية لمرضى السكلر..

الدكتورة شيخة العريض: العيادات تمثل احد مراحل 
التغير االيجابي لزيادة العناية بالمرضى

ا�شتقب����ل ال�شي����د خال����د عل����ي جمع����ة املدي����ر 
العام ملجموعة العمليات وال�شئون الدارية ببنك 
البحري����ن الوطن����ي يف مكتب����ه الدكت����ورة �شيخ����ة 
�ش����امل العري�����ض رئي�ش����ة جمل�����ض اإدارة اجلمعي����ة 
الأهلي����ة لأمرا�����ض ال����دم الوراثي����ة يف البحري����ن، 
حي����ث ق����دم لها �شيكا مببل����غ 5000 دينار بحريني 
ل�شال����ح  الوطن����ي  البحري����ن  بن����ك  م����ن  دعم����اً 
اأعم����ال اجلمعي����ة. وتاأت����ي ه����ذه امل�شاهم����ة �شم����ن 
اإط����ار م�شاع����ي بن����ك البحري����ن الوطن����ي اخلرية 
والهادف����ة اإىل دع����م موؤ�ش�ش����ات املجتم����ع امل����دين، 
وال����ذي داأب البن����ك عل����ى دعمه����ا ول يتوان����ى يف 
م�شاندتها كجزء ثابت من واجبه الوطني وذلك 
بتخ�شي�����ض مبال����غ مالية �شم����ن برنامج الهبات 

والترعات من كل عام.
وقد اأعرب����ت الدكتورة �شيخ����ة العري�ض عن 
�شكره����ا وتقديرها لرئي�ض واأع�شاء جمل�ض ادارة 
التنفي����ذي  والرئي�����ض  الوطن����ي  البحري����ن  بن����ك 
ع�شو جمل�����ض الدارة ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل 
الت����ي  وامل�شان����دة  الدع����م  عل����ى  القا�ش����م  ح�ش����ن 
تلقاه����ا اجلمعي����ة م����ن بن����ك البحري����ن الوطن����ي 

بواجبه����ا متمني����ة  القي����ام  عل����ى  ي�شاعده����ا  مم����ا 
اأن حت����ذو املوؤ�ش�ش����ات وال�ش����ركات الخ����رى ح����ذو 
البن����ك يف هذا املجال. واأكدت اأن مثل هذا الدعم 
ي�شه����م م�شاهمة كبرية وفعال����ة يف ت�شيري اأن�شطة 
اجلمعية مبا يع����ود بالفائدة على امل�شابني مبثل 

هذه الأمرا�ض. 
وم����ن جانبه �ش����رح ال�شيد خال����د علي جمعة 
قائاًل »اإننا ن����ويل اجلانب الجتماعي والإن�شاين 
اأهمي����ة كب����رية واأن����ه م����ن واجبن����ا امل�شاهم����ة م����ع 

ال����دم الوراثي����ة يف  اجلمعي����ة الأهلي����ة لأمرا�����ض 
البحرين وبقية اجلمعي����ات واملوؤ�ش�شات اخلريية 
لأداء  وال�شحي����ة  والثقافي����ة  والجتماعي����ة 
واجباته����م والتزاماته����م جت����اه املجتمع يف مملكة 
البحري����ن وحتقي����ق اله����داف اخل����رية املن�ش����ودة 
والتي نرد بها جزءا من واجبنا جتاه هذا البلد«.

ح�ش����ر املقابل����ة ال�شي����د نا�شر حمم����د نا�شر 
اأم����ني �ش����ر جمل�����ض ادارة بنك البحري����ن الوطني 

وليلى احل�شيني من اجلمعية.

بنك البحرين الوطني يدعم جمعية أمراض الدم الوراثية
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بجزي���ل  ال�شح���ة  وزي���ر  �شع���ادة  وتق���دم 
القي���ادة  اإىل  والمتن���ان  والتقدي���ر  ال�شك���ر 
الر�شي���دة يف مملكة البحري���ن على اهتمامها 
ال�شدي���دة لالرتق���اء  وعنايته���ا وتوجيهاته���ا 
للمر�ش���ى  املقدم���ة  ال�شحي���ة  باخلدم���ات 

وخ�شو�شاً مر�شى ال�شكلر.
واأ�ش���ار الوزي���ر ال�شهاب���ي اإىل اأن افتت���اح 
العي���ادة ياأت���ي بن���اًء عل���ى توجيه���ات كرمي���ة 
م���ن �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة رئي����ض ال���وزراء املوقر 
املواطن���ني  ب�شح���ة  الهتم���ام  ب�ش���رورة 
واملقيم���ني باململك���ة وخ�شو�ش���اً ه���ذه الفئ���ة 
م���ن املر�ش���ى، وانطالق���اً م���ن �شع���ى ال���وزارة 
وحر�شه���ا عل���ى الهتمام مبر�ش���ى فقر الدم 
املتعلق���ة  لال�شرتاتيجي���ة  وتنفي���ذاً  املنجل���ي 
اأولوي���ات  �شم���ن  وو�شع���ه  الع���الج  بتوف���ري 
عملها، قامت ال���وزارة بو�شع برامج عالجية 
بعالجه���م  تخت����ض  للمر�ش���ى  وت�شخي�شي���ة 
والتخفي���ف عنهم من خالل م�شروع متكامل 
روع���ي في���ه اأن يك���ون م�شتن���داً عل���ى جت���ارب 
مماثل���ة م���ن م�شت�شفيات وعي���ادات �شحية يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وارتك���زت املب���ادئ الأ�شا�شية العملية على 
و�ش���ع ت�شور لآلي���ة العمل بالعي���ادة وت�شكيل 
فري���ق ي�شم طاقم طبي متكامل من خمتلف 
به���دف  وال�شحي���ة  الطبي���ة  التخ�ش�ش���ات 
الو�ش���ول اإىل الت�شخي����ض الدقي���ق وال�شامل 
للم�ش���اكل الأك���ر تاأث���رياً على حي���اة مر�شى 
فق���ر ال���دم املنجل���ي )ال�شكل���ر( م���ن الناحي���ة 
ال�شحي���ة، الإجتماعي���ة والنف�شي���ة، وم���ن ثم 
وتاأهيلي���ة  وعالجي���ة  وقائي���ة  خط���ة  و�ش���ع 
�شامل���ة �شعياً اإىل التخفيف م���ن معاناة واآلم 

املر�ش���ى، حت���ى ي�شبح���وا اأ�شخا�ش���اً اأ�شح���اء 
منتجني يف املجتمع البحريني.

وم����ن خالل روؤية العيادة �شوف يتمكن 
املري�ض من احل�شول على خدمات �شحية 

بمجمع السلمانية الطبي..
افتتاح العيادة المتعددة التخصصات لمرضى السكلر 

افتت��ح �ص��عادة ال�ص��يد �ص��ادق ب��ن عبدالك��رمي ال�ص��هابي وزير ال�ص��حة الي��وم الثالث��اء العيادة 
املتعددة التخ�ص�ص��ات ملر�ص��ى فقر الدم املنجلي )ال�صكلر( مبجمع ال�ص��لمانية الطبي, بح�صور وكيل 
وزارة ال�ص��حة الدكتورة عائ�صة مبارك بوعنق, والوكيل امل�صاعد ل�صوؤون امل�صت�صفيات الدكتور اأمني 
ال�ص��اعاتي, والوكيل امل�ص��اعد للتدريب والتخطيط الدكتورة هالة املهزع, والوكيل امل�صاعد للموارد 
الب�ص��رية واخلدمات ال�صيد ح�ص��ن جابر, ورئي�ض الأطباء مبجمع ال�صلمانية الطبي الدكتور حممد 
اأمني العو�ص��ي, وكبار امل�صوؤولني والطاقم الإداري والطبي والتمري�صي املعني بوزارة ال�صحة, وذلك 
بع��د �صل�ص��لة من اجله��ود املبذولة من جانب امل�ص��ئولني والعاملني ال�ص��حيني بال��وزارة لتوفري جميع 

متطلبات وم�صتلزمات فتح وت�صغيل العيادة ل�صتقبال مر�صى ال�صكلر. 
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به����دف  التخ�ش�ش����ات  جمي����ع  يف  �شامل����ة 
الك�ش����ف املبك����ر للم�شاعف����ات الناجت����ة ع����ن 
عل����ى  مرتك����زاً  لتجنبه����ا،  وال�شع����ي  املر�����ض 
تعزي����ز اإ�شتمرارية التقييم واإع����ادة التقييم 
والع����الج م����ن قب����ل عي����ادة �شهل����ة الو�ش����ول 
اإليه����ا، والعمل كذلك عل����ى توحيد وتنظيم 
اآلي����ة تق����دمي ع����الج الأمل �شعي����اً للح�ش����ول 
على ع����الج اآمن من خ����الل تطوير وتعزيز 
ا�شتخ����دام اأدوات تقيي����م ن�شبة الأمل وتعزيز 
العم����ل امل�شرتك بني اأع�شاء الفريق متعدد 

التخ�ش�شات. 
وت�ش����م العي����ادة فريق����اً م����ن العاملي����ني 
ال�شحي����ني م����ن خمتل����ف التخ�ش�ش����ات مثل 
واأمرا�����ض  ال����دم  اأمرا�����ض  يف  اأخ�شائي����ني 
وجراح����ة  النف�ش����ي  والط����ب  الباطني����ة 
العظ����ام وع����الج الأمل واأخ�شائي����ي اخلدم����ة 
الجتماعي����ة واأخ�شائي����ي الع����الج الطبيع����ي 
واأخ�شائي����ي التغذي����ة وممر�ش����ات موؤه����الت 
م����ن  وفري����ق  امل�شان����دة  بفري����ق  مدعوم����اً 
و�شيت����م  الأخ����رى،  الطبي����ة  التخ�ش�ش����ات 
التخ�ش�ش����ات  لبع�����ض  احل����الت  حتوي����ل 
وحاج����ة  الت�شخي�����ض  بح�ش����ب  الأخ����رى 
املري�ض، و�شوف يكون نظام العمل يف الوقت 
�شت����زداد  الأ�شب����وع،  خ����الل  يوم����ني  احل����ايل 
اأي����ام  جمي����ع  لتغط����ي  تدريجي����اً  م�شتقب����اًل 
الأ�شب����وع خ����الل ال����دوام الر�شم����ي وتغطي����ة 

مو�شعة ملدة 24 �شاعة متوا�شلة.

 بدع���وة م���ن اللجنة املنظمة �شاركت الدكتورة �شيخة العري�ض مبنا�شبة يوم ال�شكلر 
العامل���ى ف���ى املوؤمت���ر الراب���ع للجينات يف دول���ة الإمارات ال���ذى عقد بتاري���خ 29-30 مايو 
2013 ، وق���د قدم���ت حما�ش���رة بعن���وان برنامج دول���ة البحرين للتعامل م���ع مر�ض فقر 
ال���دم املنجل���ى 1984-2013 وقد اأعجب احلا�شرون باملحا�ش���رة وخا�شة بانخفا�ض ن�شبة 
ال�شاب���ة ب���ني املواليد واعتر برنامج البحرين مثال يحتذى به يف الدول العربية، وقد 

مت تكرمي الدكتورة �شيخة العري�ض بهذه املنا�شبة.

جلمي����ع  تك����رمي  حف����ل  اجلمعي����ة  اأقام����ت 
من����ذ  اجلمعي����ة  لن�شاط����ات  امل�شان����دة  اجله����ات 
ان�شائها عام 1991 اىل الن وذلك برعاية كرمية 
م����ن �شع����ادة وزي����ر ال�شح����ة ال�شي����د �ش����ادق عب����د 
الك����رمي ال�شهاب����ى بتاري����خ 04-07-2013.وهناك 
برام����ج اخ����رى �شيعلن عنه����ا فى حينه����ا جمل�ض 
اإدارة اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية. 

قدمت الدكتورة اأماين الهاجري حما�شرة 
يف مدر�ش���ة اب���ن خل���دون ح���ول كيفي���ة التعام���ل 
م���ع الطلب���ة امل�شاب���ني بامرا�ض ال���دم الوراثية 
خ�شو�ش���اً ال�شكلر �شم���ن ور�شة عمل خم�ش�شة 
اخلا�ش���ة  املدار����ض  وم�شرف���ات  ملمر�ش���ات 
اأم���اين  الدكت���ورة  قدم���ت  كم���ا  بالبحري���ن. 
الهاج���ري حما�ش���رة اأخ���رى حول نف����ض �شمن 
ور�شة عمل اأخرى ملمر�شات وم�شرفات املدار�ض 

احلكومية بالبحرين.

مؤتمر اإلمارات الرابع للجينات 
30-29 مايو 2013 

حفل تكريم

محاضرة في 
مدرسة ابن خلدون
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وخالل الزيارة ابدى �شعادته مالحظاته 
ه���ذه  م���ن  ال�شري���ع  لالنته���اء  للم�شوؤول���ني 
امل�شاريع املهمة والتي هدفها الرتقاء ب�شحة 
املري����ض وك�ش���ب ر�ش���ا جمي���ع املرتددين على 
عملي���ة  »اإن  الوزي���ر:  وق���ال  ال�شح���ة.  وزارة 
التطوي���ر امل�شتم���رة والرتق���اء باخلدم���ات يف 
وزارة ال�شح���ة يوؤك���د اأن امل�شوؤول���ني يقوم���ون 
بواجبه���م �شعي���اً نحو تقدمي خدم���ات اأف�شل 
للمري����ض، كم���ا ح���ث عل���ى الهتم���ام بج���ودة 
امل�شاري���ع اجلديدة والنتهاء منها �شريعاً مبا 
ي�ش���ب يف خدم���ة املر�شى وراحته���م، حيث اإن 

للمري�ض الأولوية يف كل خدماتنا«. 
وخالل تفقد الوزير مركز اأمرا�ض الدم 
الوراثي���ة، وال���ذي م���ن املق���رر النته���اء م���ن 
اإن�شائ���ه وت�شليم���ه اىل وزارة ال�شح���ة نهاي���ة 
�شهر اأغ�شط�ض املقبل، قدم الطاقم الهند�شي 
وامل�شوؤولون املعنيون �شرحاً م�شهباً عن املركز، 
ج���اء فيه اأن املركز ي�شم اأربعة طوابق بطاقة 

الأق�ش���ام  كل  ت�شم���ل  �شري���راً،   90 ا�شتيعابي���ة 
وع���الج  لت�شخي����ض  الالزم���ة  واخلدم���ات 
مر�ش���ى اأمرا����ض ال���دم الوراثي���ة، مو�شحني 
اأن املرك���ز يحتوي على طاب���ق اأر�شي، وثالثة 
للح���وادث  املرك���ز ق�شم���ا  اأدوار، حي���ث ي�ش���م 
ة للرجال  ة لالأطفال، واأ�شرنّ والطوارئ، واأ�ش���رنّ
ة للن�شاء البالغات، بالإ�شافة  البالغني، واأ�ش���رنّ
اإىل غ���رف خا�شة، وعي���ادات، وغرف معاجلة، 
كم���ا ي�ش���م كل اخلدم���ات امل�شان���دة الأخ���رى، 

وقاعة انتظار ومكتب ا�شتقبال. 
كما ي�شمل على وحدة لالإقامة الق�شرية 
واأخ����رى لالإقام����ة الطويل����ة، وغرف����ة ترفي����ه 
وخم����ازن،  ا�شرتاح����ة،  وغ����رف  لالأطف����ال، 
نفاي����ات،  وغ����رف  ال�شت�شاري����ني،  وغ����رف 
وغ����رف توزي����ع الوجب����ات، وغ����رف املمر�شني 
وغرف����ة  اجتماع����ات،  وغ����رف  امل�شوؤول����ني، 
للتوعي����ة والتثقي����ف. موؤكدي����ن اأن����ه بافتت����اح 
ال����دم الوراثي����ة �شي�شه����م يف  مرك����ز اأمرا�����ض 

تقلي����ل ال�شغط والعبء عل����ى ق�شم الطوارئ 
مبجم����ع ال�شلماني����ة الطبي، كم����ا �شي�شهم يف 
الرتق����اء باخلدم����ات ال�شحي����ة املقدم����ة اإىل 
ه����ذه الفئ����ة م����ن املر�ش����ى، والت����ي به����ا فري����ق 
طب����ي متمر�����ض يف اأمرا�����ض ال����دم الوراثي����ة. 
كم����ا تفق����د الوزي����ر مبن����ى امل�شرح����ة اجلديد، 
وال����ذي ت�ش����ل �شعت����ه ال�شتيعابي����ة اإىل نح����و 
60 ثالج����ة، وق����د اأو�شح امل�شوؤول����ون اأن املبنى 
جاهز بن�شبة 95% ومن املقرر افتتاحه خالل 
املقب����ل. ويت�ش����م مب�شاحت����ه  اأغ�شط�����ض  �شه����ر 
ال�شلماني����ة  م����ع جمم����ع  ويرتب����ط  الكب����رية، 
الطب����ي من خ����الل ممر خم�ش�����ض مير عر 
م����ن  مبا�ش����رة  املوت����ى  لنق����ل  الأول  الطاب����ق 
جمم����ع ال�شلماني����ة اإىل امل�شرح����ة. ويف خت����ام 
يف  العامل����ني  جمي����ع  الوزي����ر  �شك����ر  زيارت����ه، 
وزارة ال�شح����ة الطواق����م الطبي����ة والإداري����ة 
والهند�شي����ة عل����ى ما يتمتعون ب����ه من مهنية 
وتعاون لتقدمي اأف�شل اخلدمات للمر�شى. 

ودعا اإىل ب���ذل املزيد من اجلهد لتطوير 
باخلدم���ات  والرتق���اء  ال�شحي���ة  املراف���ق 
املقدم���ة للمرتددين وعل���ى ما يقدمه جممع 
عالجي���ة  خدم���ات  م���ن  الطب���ي  ال�شلماني���ة 
القي���ادة  لتوجيه���ات  امتث���اًل  متقدم���ة، 
الر�شي���دة الت���ي حت���ث دائم���اً عل���ى الهتم���ام 
متطلب���ات  كل  وتوف���ري  املجتم���ع  ب�شح���ة 
اف���راده الوقائي���ة والعالجي���ة والت�شخي�شي���ة 
مملك���ة  وتبق���ى  ت�شتم���ر  حت���ى  والتاأهيلي���ة 
البحرين يف تق���دمي اأف�شل اخلدمات جلميع 

املواطنني واملقيمني.

مركز أمراض الدم الوراثية الجديد يبدأ خدماته 
نهاية الشهر المقبل

قام ال�ص��يد �ص��ادق ب��ن عبدالكرمي ال�ص��هابي وزير ال�ص��حة 
ام���ض بزيارة تفقدية اإىل كل من مرك��ز اأمرا�ض الدم الوراثية 
ومبن��ى امل�ص��رحة اجلدي��د, ترافقه الدكت��ورة عائ�ص��ة مبارك 
بوعنق وكيل وزارة ال�ص��حة وعدد من كبار امل�صئولني يف الوزارة 
وذلك لالطالع على امل�ص��اريع احليوية التي تعمل على تنفيذها 

وزارة ال�صحة.
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لل�شكل���ر قام���ت  العامل���ي  بالي���وم  احتف���ال 
اجلمعي���ة الأهلي���ة لأمرا����ض ال���دم الوراثي���ة 
م�شت�شف���ى  م���ع  وبالتع���اون  الأول  اأم����ض 
وقدم���ت  املر�ش���ى  لق�ش���م  بزي���ارة  ال�شلماني���ة 
وقال���ت  والهداي���ا.  ال���ورود  م���ن  باق���ات  له���م 
الدكتورة �شيخة العري�ض رئي�شة اجلمعية ان 
ه���ذه الزي���ارة تاأتي بهدف رفع ال���روح املعنوية 
ملر�ش���ى ال�شكلر وتاأكيدنا عل���ى الوقوف معهم 
وم�شاعدته���م. م�ش���رية اإىل اإن اجلمعي���ة له���ا 
اأن�شط���ة متع���ددة اأهمه���ا اأن اجلمعي���ة نف���ذت 
م�ش���روع فح����ض الط���الب ع���ن اأمرا����ض الدم 
الوراثية يف املدار�ض احلكومية واخلا�شة وهو 
امل�ش���روع الوطن���ي الرائ���د ال���ذي توا�ش���ل مدة 
14 �شن���ة متتالية على ح�ش���اب اجلمعية. حيث 
يت���م فح����ض 6-7 اآلف طال���ب كل عام وقد مت 
فح����ض اأكر م���ن 88 األف طال���ب وطالبة اإىل 
امل�ش���روع  مبيزاني���ة  اجلمعي���ة  وتتكف���ل  الن. 
وت�شم���ل م�شاري���ف �شراء امل���واد املخترية اإىل 
وتكلف���ة  امل�ش���روع  يف  العامل���ني  ُكلف���ة  جان���ب 
طباع���ة الكتيب���ات والقرطا�شي���ة. وق���د اأ�شه���م 
ه���ذا امل�ش���روع احلي���وي يف زي���ادة الوع���ي ب���ني 
اإىل  العري����ض  م�ش���رية  البحرين���ي.  املجتم���ع 

اإ�ش���دار الكتيب���ات واملل�شق���ات التثقيفية بهذه 
الأمرا����ض واإقامة الندوات واملوؤمترات وور�ض 
عمل وحما�شرات تثقيفية للمر�شى واأهاليهم 
وم�شابق���ات ثقافي���ة ب���ني املدار����ض. كم���ا يت���م 
طباع���ة عدد 50 األف كتيب للتثقيف والتوعية 
وامل�شت�شفي���ات  املدار����ض  عل���ى  وت���وزع  �شنوي���اً، 
اإىل  للو�ش���ول  وذل���ك  ال�شحي���ة.  واملراك���ز 
قطاعات وا�شعة من اجلمهور البحريني الذي 
اأ�شبح بحم���د اهلل تعاىل على درجة عالية من 
ال���دم  لأمرا����ض  العلمي���ة  باملفاهي���م  الإدراك 
�شاهم���ت  اجلمعي���ة  ان  واأو�شح���ت  الوراثي���ة. 
املقدم���ة  ال�شحي���ة  اخلدم���ات  حت�ش���ني  يف 
ملر�ش���ى ال�شكلر ويف حم���الت الفحو�شات مثل 
الفح����ض قب���ل ال���زواج حيث دعمت���ه اجلمعية 
من���ذ بداي���ة الت�شعين���ات. واأ�شاف���ت العري����ض 
م���ن م�شاري���ع اجلمعية اأي�ش���اً تاأهي���ل املر�شى 
يف  للم�شاع���دة  وتدريبه���م  العم���ل،  ل�ش���وق 
ح�شوله���م على اإعمال ليعتمدوا على اأنف�شهم 
وق���د  الآخري���ن  اأن يكون���وا عال���ة عل���ى  ب���دل 
درب���ت ع���دد 800 مري����ض منذ ع���ام 2000، كما 
قام���ت اجلمعية اي�شا بتدريب 150 طالب من 
املر�ش���ى ال�شغار والكبار يف دورات متعددة من 

لغ���ة اإجنليزي���ة ودورات الكمبيوت���ر املختلف���ة 
اإىل  الفوتو�ش���وب يف معاه���د خمتلف���ة،  منه���ا 
جان���ب اقامة الرامج الرتفيهية التي تخفف 
عنهم وع���ن اأ�شرهم مثل الرحالت واحلفالت 
وتك���رمي املجتهدين من املر�شى. وقد �شاركت 
اجلمعي���ة يف تنظيم املوؤمتر العاملي عن مر�ض 
فق���ر ال���دم املنجل���ي ال���ذي عق���د يف البحري���ن 
يف  وال�ش���رتاك   ،2013 فراي���ر   7-5 بتاري���خ 
تنظي���م املوؤمت���ر اخلليج���ي الأول للوراثة عام 
2003. كم���ا اأن اجلمعي���ة ع�ش���و يف الكثري من 
اجلمعي���ات العاملية اخلا�شة مبر�ض فقر الدم 
املنجل���ي وكذلك جمعي���ة الثال�شيميا العاملية. 
كم���ا ان موق���ع اجلمعي���ة متوف���ر عل���ى موق���ع 
مكتب���ة ال�شكندري���ة العامل���ي ليك���ون متوف���را 
جلمي���ع الب���الد العربية. كم���ا ان مكتب وزراء 
�شح���ة اخللي���ج طل���ب الكتيبات الت���ي تن�شرها 
اجلمعية للتوزيع يف كل دول اخلليج. كل هذه 
اجله���ود مع���رتف بها عاملي���ا وت�شي���د بنجاحها 
منظم���ة ال�شح���ة العاملية. ب���ل وتتخذها مثال 
تن�شح بتطبيقها يف الدول املجاورة التي بداأت 
تتخذ خط���وات مثلها لتخفي�ض م�شتوى هذه 

الأمرا�ض بها.

فحص »88« ألف طالب على مدار 14 عامًا..
جمعية أمراض الدم الوراثية توزع الهدايا 

على مرضى السكلر
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�ش���ادق  الوزي���ر  زي���ارة  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
عبدالك���رمي ال�شهاب���ي مرك���ز اإبراهي���م خلي���ل 
كان���و ال�شح���ي والجتماع���ي، مبنا�شب���ة اليوم 
العامل���ي ملر�ش���ى فقر ال���دم املنجل���ي )ال�شكلر( 
كل  م���ن  حزي���ران  يوني���و/   19 يواف���ق  ال���ذي 
عام، وذل���ك لالطالع على اخلدمات ال�شحية 
املقدم���ة للمر�شى وال�شتم���اع اإىل مالحظات 
مر�شى ال�شكلر ومقرتحاتهم التي من �شاأنها 
امل�شاهم���ة يف التطوير والتخفيف من اآلمهم، 
كم���ا ق���دم ال���ورود جلمي���ع مر�ش���ى ال�شكلر يف 
املرك���ز مبنا�شبة ه���ذا اليوم، متمني���اً لهم دوام 

ال�شحة والعافية.
ودع���ا الوزي���ر مر�ش���ى ال�شكل���ر اإىل املزيد 
���ال مب���ا ي�ش���ب  م���ن التع���اون الإيجاب���ي والفعنّ
املر�ش���ى  تع���اون  خ���الل  م���ن  م�شلحته���م  يف 
اأنف�شه���م مع وزارة ال�شحة والأطباء واللتزام 
بالإج���راءات والقوان���ني الت���ي و�شعته���ا وزارة 
ال�شح���ة كنوعي���ة وكمية العالج ال���ذي ي�شفه 
الطبي���ب باعتب���اره ه���و امل�شئ���ول ع���ن تقيي���م 

املنا�ش���ب،  الع���الج  احلال���ة ال�شحي���ة وو�ش���ف 
داعي���اً مر�ش���ى ال�شكل���ر اإىل الوث���وق بق���رارات 

الوزارة التي تهتم مب�شلحتهم و�شحتهم.
تعم���ل  ال�شح���ة  وزارة  اأن  اإىل  اأ�ش���ار  كم���ا 
جاه���دة للحد من انت�ش���ار املر�ض يف البحرين 
م���ن خ���الل التاأكي���د عل���ى �ش���رورة الفح����ض 
الطب���ي قبل ال���زواج ومعاجلة م�شببات املر�ض 
الأخ���رى، موؤك���داً اأن ال���وزارة ل���ن تاأل���و جه���داً 
التقلي���ل م���ن معان���اة  امل�شاهم���ة يف  يف �شبي���ل 
الأدوي���ة  بتوف���ري  وذل���ك  ال�شكل���ر؛  مر�ش���ى 
الأخ���رى  والإج���راءات  لعالجه���م  الالزم���ة 
املتعلق���ة بعالجه���م يف مرك���ز اإبراهي���م خلي���ل 
كان���و ال�شح���ي والجتماع���ي وداخ���ل جمم���ع 

ال�شلمانية الطبي وجميع املراكز ال�شحية.
وق���دم مر�ش���ى ال�شكل���ر ال�شك���ر والتقدير 
لهتمامه���م  ال�شح���ة  وزارة  يف  للم�شئول���ني 
راأ�شه���م  وعل���ى  ال�شكل���ر  مر�ش���ى  بق�شي���ة 
وزي���ر ال�شح���ة ال���ذي يب���دي كل اهتم���ام بهم، 

خ���الل  م���ن  معاناته���م،  رف���ع  يف  وامل�شاهم���ة 
اإىل  وال�شع���ي  الق�ش���ور  بنواح���ي  الع���رتاف 
اإيج���اد احلل���ول بالتن�شي���ق مع جمي���ع اجلهات 

املعنية.
وزارة  م���ع  للتع���اون  ا�شتعداده���م  واأك���دوا 
ال�شح���ة يف كل م���ا ي�ش���ب يف م�شلحة املري�ض 
كم���ا  ومعانات���ه،  اآلم���ه  م���ن  والتخفي���ف 
م���ن املالحظ���ات  ق���دم بع����ض املر�ش���ى ع���دداً 
والقرتاح���ات الت���ي م���ن �شاأنه���ا اأن ت�شاهم يف 

الرتقاء باخلدمات ال�شحية املقدمة اإليهم.
وا�شتم���ع الوزي���ر له���ذه املالحظ���ات ب���كل 
رحابة �شدر ووعدهم بتقدمي خدمات �شحية 
اأف�ش���ل ترتق���ي اإىل امل�شت���وى ال���ذي يطمحون 
اإليه، لفتاً اإىل اأن الأيام املقبلة �شتكون اأف�شل 
م���ن حي���ث تق���دمي اخلدم���ات ال�شحي���ة له���م 
وخ�شو�ش���اً م���ع افتت���اح مرك���ز اأمرا����ض ال���دم 
الوراثي���ة مبجم���ع ال�شلماني���ة الطب���ي نهاي���ة 

العام اجلاري.

وزير الصحة: نعمل جاهدين للحد من انتشار السكلر 
في البحرين

قال وزير ال�ص��حة �ص��ادق عبدالكرمي ال�ص��هابي اإنه ي�ص��ع ملف مر�صى ال�صكلر 
ورعايته��م يف �ص��لم اأولويات��ه, واإن الوزارة تعم��ل جاهدة للحد من انت�ص��ار املر�ض 
يف البحرين, وت�ص��عى لتقدمي خدمات اأف�صل اإىل مر�صى ال�صكلر ل�صرعة احل�صول 
عل��ى الع��الج املنا�ص��ب والعناية ال�ص��حية, والعمل عل��ى تقليل م�ص��اعفات املر�ض 

وتخفيف معاناة املر�صى,
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دول��ة  م��ن 15  امل��وؤمت��ر متحدثني  و���ش��م 
اأج��ن��ب��ي��ة وع��رب��ي��ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة، وي��ع��د ملتقى 
علمي يجمع متحدثني متخ�ش�شني يف هذا 
عاملية،  دول  من  متحدث   11 بينهم  امل��ج��ال، 
و6 متحدثني من دول اخلليج، و19 متحدث 
م���ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، ���ش��اح��ب ذل���ك عقد 
ور����ض وم��ع��ار���ض ع��ل��ى ه��ام�����ض امل���وؤمت���ر، كما 
امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  م�شاركة  ت�شمن 
وع��دد من مر�شى  امل��وؤمت��ر  املعنية مبو�شوع 
ال�شتعداد  على  اللجنة  عكفت  اإذ  »ال�شكلر«، 
ليتالءم  اأ���ش��ه��ر   6 م��ن��ذ  وتنظيمه  ل��ل��م��وؤمت��ر 
و�شمعة البحرين يف القطاع ال�شحي، ويخرج 
ب��ت��و���ش��ي��ات ت�����ش��ه��م يف الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 

ال�شحية املقدمة ملر�شى ال�شكلر.
ورك�����ز امل���وؤمت���ر ع��ل��ى ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
ال���ع���امل  دول  يف  امل��ع��ن��ي��ني  ب����ني  واخل��������رات 

اجلمعيات  واإ����ش���راك  ال�شكلر،  م��ر���ض  ب�����ش��اأن 
واجل�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة، وت����ق����دمي ور�������ض ع��م��ل 
ل��ل��م��ر���ش��ى واأه��ال��ي��ه��م وامل��ع��ن��ي��ني ل��الط��الع 
املر�ض وعالجه،  امل�شتجدات حول  اآخ��ر  على 
ت�شب  بتو�شيات  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يخرج  بحيث 
وت��ط��وي��ر ط��رق تقدمي  امل��ر���ش��ى  يف م�شلحة 

العالج لهم.

اأوراق عمل منوعة و�صاملة
و�شاملة  منوعة  العمل  اأوراق  وقد جاءت 
البحرين يف  الأول �شمل، ق�شة جناح  فاليوم 
برنامج  املنجلي،  ال���دم  فقر  على  ال�شيطرة 
– من��وذج  ال���دم  لأم��را���ض  الوطني  املكافحة 
قر�ض، مركز مكر�ض لفقر الدم املنجلي هل 

مؤتمر فقر الدم العالمي.. األول من نوعه في الشرق األوسط..

رسالة تحكي قصة نجاح البحرين 
في السيطرة على فقر الدم المنجلي

املنجل��ي  ال��دم  فق��ر  موؤمت��ر  يعت��رب 
ال�ص��كلر العامل��ي ال��ذي انعق��د يف 5 – 7 
فرباي��ر 2013 ه��و الأول م��ن نوع��ه يف 
ال�ص��رق الأو�ص��ط وقد جاء حتت رعاية 

كرمي��ة م��ن لدن رئي���ض الوزراء �ص��احب 
ال�ص��مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليف��ة, بفندق الريتز كارلتون مبنطقة 

ال�صيف.

المؤتمر أوصى بدراسة توفير خدمة الفحص 
أثناء الحمل وفحص األجنة

15 دولة وخبراء دوليين شاركوا في المؤتمر 
مما حقق نجاحا كبيرًا لتوصياته
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يعتر منوذجاً منا�شباً للبحرين، درا�شة ملدى 
انت�شار فقر الدم املنجلي يف البلدان العربية، 
وتطورها  العاملية  املنجلي  ال���دم  فقر  �شبكة 
وخططها امل�شتقبلية، الن�شخ اجلينية املتنوعة 
ل��ف��ق��ر ال����دم امل��ن��ج��ل��ي، ف��ق��ر ال����دم امل��ن��ج��ل��ي يف 
ع��م��ان: م��ن ط��اول��ة امل��خ��ت��ر وح��ت��ى ال�شرير، 
فقر الدم املنجلي يف ال�شعودية، �شجل الكويت 
الوطني لفقر الدم املنجلي، فقر الدم املنجلي 
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، فقر الدم 
مب��دار���ض  الطلبة  وفح�ض  الهند  يف  املنجلي 
ت�شاتي�شغار، واختتم اليوم الأول بتد�شني ور�ض 
للمل�شقات  وعر�ض  اجتماعي  وبرنامج  عمل 

العلمية ومقابلة اخلراء.
اأما اأوراق اليوم الثاين من املوؤمتر تناولت 
تاأثري فقر الدم املنجلي على الكبد، الأمرا�ض 
ال��دم  فقر  اأث��ر  املنجلي،  ال��دم  فقر  يف  املعدية 
املنجلي على الكلى، عوامل الإ�شابة بجلطة يف 
املخ وعالجها عند مر�شى فقر الدم املنجلي، 
متالزمة ال�شدر احلادة ودرا�شة عن الوفيات 
املنجلي  ال��دم  بفقر  وامل�شابات  احلوامل  لدى 
يف البحرين يف الفرتة 1977 وحتى 2012، اإىل 
جانب احل��دي��ث ع��ن ع��الج فقر ال��دم املنجلي 
بالههيدروك�شي يوريا واآلم فقر الدم املنجلي 
بريطانيا،  يف  الأمل  ع��الج  ب��روت��ك��ول  احل����ادة، 
ع����الج ف��ق��ر ال�����دم امل��ن��ج��ل��ي يف ك���ن���دا وزراع�����ة 
اخلاليا اجلذعية لفقر الدم املنجلي، حت�شني 
العالج بنقل الدم ومنع الرت�شب يف فقر الدم 
املنجلي، عالج تاآكل راأ�ض عظمة الفخذ يف فقر 
الدم املنجلي، التخدير والعناية مبري�ض فقر 

اجل��راح��ي،  التدخل  وب��ع��د  قبل  املنجلي  ال���دم 
بالأع�شاب،  املنجلي  ال��دم  فقر  مر�شى  ع��الج 
ع�����الج الإدم����������ان ل�����دى م���ر����ش���ى ف���ق���ر ال����دم 
ق�شم  يف  املنجلي  ال��دم  فقر  وبرنامج  املنجلي 
ويختتم  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع  الأطفال 
على  والط���الع  عامة  مبناق�شة  الثاين  اليوم 

املل�شقات العلمية ومقابلة اخلراء.
وت�����ن�����اول ال����ي����وم ال���ث���ال���ث م����ن امل����وؤمت����ر 
امل�������ش���ت���ج���دات يف ال��ف��ح�����ض ال�����وراث�����ي اأث���ن���اء 
الوراثية  ال��دم  اأم��را���ض  ت�شخي�ض  يف  احلمل 
يف الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وال��ف��ح�����ض 
ال��وراث��ي اأث��ن��اء احل��م��ل يف ال��ب��ح��ري��ن، ف�شاًل 
ع��ن ال��وق��اي��ة م��ن اأم��را���ض ال���دم ال��وراث��ي��ة يف 
اإقليم �شرق املتو�شط وتناول درا�شة عن وعي 
العامة مبر�ض فقر الدم املنجلي يف البحرين 
مر�ض  �شدة  يف  املتحكمة  اجلنية  وامل��وروث��ات 
يف  اجلنيني  الهيمغلوبني  املنجلي،  ال��دم  فقر 
يف  اجلزيئية  واخل�شائ�ض  املنجلي  ال��دم  فقر 
لفقر  اجلينية  املورثات  ال�شعوديني،  املر�شى 
الهيدروك�شي  وتاأثري  فرن�شا  يف  املنجلي  الدم 
يوريا على منو الأطفال امل�شابني بفقر الدم 
الوفيات  م�شببات  وجتنب  اأمريكا  يف  املنجلي 
لدى مر�شى فقر الدم املنجلي يف بريطانيا، 
عوامل  موؤ�شرات  ورق��ة عن  ط��رح  عن  ف�شاًل 
املنجلي  ال���دم  بفقر  امل�����ش��اب��ني  ل���دى  اخل��ط��ر 
ال��ب��ال��غ��ني وامل��دخ��ل��ني يف ال��ع��ن��اي��ة ال��ق�����ش��وى 
مب��ج��م��ع ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ال��ط��ب��ي وال��ت��ط��رق اإىل 
يف  الأمل  عيادة  ودور  الأمل  ع��الج  بروتكولت 

عالج اآلم فقر الدم املنجلي.

وزير ال�صحة يوؤكد على جناح املوؤمتر
اأن  ال�شهابي  ���ش��ادق  ال�شحة  وزي���ر  واأك���د 
م��ب��ا���ش��رة ودع���م من  امل��وؤمت��ر ج���اء بتوجيهات 
م�شريا  ال���وزراء،  رئي�ض  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ال���ذي  امل��ت��خ�����ش�����ض  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل 
املتو�شط  �شرق  ومنطقة  البحرين  احت�شنته 
ولأول مرة حتت رعايته الكرمية مثل اجنازاً 
�شموه  بب�شمة  وج���اء  متميزاً،  وطبياً  علمياً 
ال�شديدة لوزارة  من خالل دعمه وتوجيهاته 
املتخ�ش�ض  املوؤمتر  هذا  مثل  لإقامة  ال�شحة 
����ش���ع���ي���اً ل����الرت����ق����اء ب����اخل����دم����ات ال���وق���ائ���ي���ة 
والت�شخي�شية والعالجية والتاأهيلية املقدمة 
ويعد  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  يف  ال�شكلر  مل��ر���ش��ى 
متخ�ش�شني  متحدثني  يجمع  علميا  ملتقى 

من كل دول العامل يف هذا املجال.
جناحا  حقق  امل��وؤمت��ر  اأن  ال�شهابي  واأك���د 
وا���ش��ع��ا خ���الل ال��ي��وم��ني امل��ا���ش��ي��ني م��ن خ��الل 
بحرينية  عمل  اأوراق  م��ن  مناق�شته  مت��ت  م��ا 
كل  ويف  واحلديثة  واملتميزة  اأجنبية  اأو  منها 
م��ا يخ�ض الأم���را����ض ال��وراث��ي��ة و���ش��ب��ل احل��د 
اإىل  بالإ�شافة  عليها  ال�شيطرة  اأو  الق�شاء  اأو 
تعنى  التي  املتخ�ش�شة  امل��راك��ز  اأو  املوؤ�ش�شات 
ب��ه��ذا اجل���ان���ب، وه����و م���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي����ة 
الرامية  ال��وزراء  رئي�ض  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
لف��ت��ت��اح م��ب��ن��ى الأم����را�����ض ال���وراث���ي���ة قريبا 
وكذلك انعكا�شه بالإيجاب على خطط الوزارة 

الوقائية والعالجية يف هذا املجال.
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وانطالقاً من روؤية �شاحب ال�شمو امللكي 
رئ��ي�����ض ال������وزراء ب�����ش��رورة ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
والت�شخي�شية  الوقائية  باخلدمات  الرتقاء 
العاملية  ب��اخل��رات  ب��الإ���ش��ت��ع��ان��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
ه��ذا  ج���اء  ف��ق��د  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  املتخ�ش�شة 
�شل�شلة  نوعية �شمن  كمبادرة  العاملي  املوؤمتر 
ال��ت��ح��رك��ات ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ����ش���م���وه، ل��ت��ع��زي��ز 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات واخل���ط���ط ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة 
املعدية،  وغ��ري  املعدية  الأم��را���ض  ومكافحة 
بني  ال�شحية  احلياة  اأمن��اط  ون�شر  وتر�شيخ 

املواطنني ب�شفة عامة.
وتتمثل اأهمية احت�شان مملكة البحرين 
الذي  نوعه  الأول من  املوؤمتر، يف كونه  لهذا 
يعقد يف منطقة �شرق املتو�شط، بالإ�شافة اإىل 

ال�شديدة  �شموه  لتوجيهات  تنفيذا  ج��اء  اأن��ه 
ل�����وزارة ال�����ش��ح��ة ب��اإق��ام��ة م��ث��ل ه���ذا امل��وؤمت��ر 
يجمع  علمي  ملتقى  يعد  ال���ذي  املتخ�ش�ض 
متحدثني وخراء متخ�ش�شني يف هذا املجال 

من كل دول العامل.
وي��ع��د م��ل��ف م��ر���ش��ى ف��ق��ر ال����دم املنجلي 
توليها  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات  اأه���م  اأح���د  "ال�شكلر" 

المؤتمر ترجمة حقيقية 
الهتمام سمو رئيس الوزراء بمرضى السكلر

ج�ص��دت رعاية �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري خليفة بن �ص��لمان اآل خليفة رئي�ض 
الوزراء املوقر للموؤمتر العاملي لفقر الدم املنجلي  »ال�صكلر« والذي ا�صت�صافته مملكة 
البحرين خالل الفرتة 5-7 فرباير اجلاري مب�صاركة عدد من اخلرباء وامل�صت�صارين 
ا يف جمال ال�صكلر, مدى اهتمام وحر�ض �صموه على الرتقاء باخلدمات  املعروفني عامليًّ
الوقائية والت�صخي�صية والعالجية والتاأهيلية املقدمة ملر�صى ال�صكلر, وال�صتفادة 

من اخلربات العاملية يف جمال الوقاية والعالج من هذا املر�ض.
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احل��ك��وم��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��وه اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا، 
باعتباره ق�شية اإن�شانية يف املقام الأول توؤرق 
�شريحة من املواطنني، ف�شال عما يحظي به 
البحرين  ال�شحية يف مملكة  ملف اخلدمات 
ركيزة  بو�شفه  حكومي  اه��ت��م��ام  م��ن  عموما 

اأ�شا�شية للتنمية الب�شرية.
احلكومة  ب��ذل��ت  فقد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اأج��ل �شمان  ولزال���ت، ج��ه��ودا متوا�شلة م��ن 
ت���وف���ري اأف�������ش���ل ���ش��ب��ل ال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة 
العديد  "ال�شكلر"، عر  والجتماعية ملر�شى 
م���ن اخل���ط���وات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 
لتعزيز منظومة الرعاية املتكاملة باملزيد من 
املرافق ال�شحية املتخ�ش�شة يف عالج اأمرا�ض 
الدم الوراثية وتوفري العالج الالزم والكوادر 
املوؤهلة التي تعمل على مدار ال�شاعة، ف�شال 
ع���ن و���ش��ع ال��ع��دي��د م���ن الآل���ي���ات وال���رام���ج 
والق�شاء  املر�ض  انت�شار  من  للحد  التوعوية 
ان��خ��ف��ا���ض ن�شبة  اأ���ش��ه��م��ت يف  ع��ل��ي��ه، وال���ت���ي 
املواليد امل�شابني مبر�ض "ال�شكلر" من 21 يف 
الأل��ف  اإىل 4 يف  الثمانينيات  الأل��ف يف حقبة 

حاليا )2013م(.
وت��رت��ك��ز ج��ه��ود ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي 
"ال�شكلر"  ملر�ض  الت�شدي  يف  ال��وزراء  رئي�ض 
الإن�شان  قيمة  من  ُتعلي  را�شخة  قاعدة  على 
البحريني بو�شفه الروة احلقيقية للوطن، 
وهو ما يتج�شد يف حر�ض �شموه على مالم�شة 
اآلم املر�شى ومعاناتهم ب�شفة �شخ�شية، عر 
جمعية  اأع�����ش��اء  م��ع  امل�شتمرة  �شموه  ل��ق��اءات 
البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر، والتي كانت 
كانت  مبا  جانبهم،  من  وتقدير  اإ���ش��ادة  حمل 
حتمله من توجيهات واأوامر للتخفيف عنهم 
فيما يعانونه من اآلم املر�ض وم�شاعفاته من 

خالل توفري �شبل العالج ال�شرورية.
مواكبا  العاملي  »ال�شكلر«  م��وؤمت��ر  وي��اأت��ي 
ل�شالح  ت�شاف  ج��دي��دة  وم��ن��ج��زات  ملكت�شبات 
بهاذ  للم�شابني  ال�شحية  اخل��دم��ات  ت��ع��زي��ز 
مركز  م�����ش��روع  تنفيذ  اأب��رزه��ا  "لعل  امل��ر���ض، 
اأم���را����ض ال���دم ال��وراث��ي��ة اجل��دي��د ال���ذي يعد 
الأول من نوعه يف البحرين واملنطقة، بُكلفة 
ت�شغيلية  وميزانية  دينار  مليون   5 اإىل  ت�شل 
املليونني، ويقع �شمن حميط  �شنوية بحدود 
جممع ال�شلمانية الطبي وي�شم اأكر من 90 
ال��دم  فقر  مر�شى  ل�شتقبال  جمهزا  �شريرا 

املنجلي.
و�شي�شهم هذا املركز اجلديد، والذي من 
املقرر اأن يتم افتتاحه خالل الن�شف الأول من 
ال�شحية  العام اجل��اري، يف تطوير اخلدمات 
�شيكون مبثابة  اأنه  الوقائية والعالجية، كما 
النواة ملركز بحثي وعالجي متكامل للعناية 

ال�����ش��ام��ل��ة ب��امل��ر���ش��ى م���ن ال��ن��واح��ي امل��ع��رف��ي��ة 
والنف�شية واجل�شدية والجتماعية كافة.

ولعل اأهم ما ميزنّ موؤمتر ال�شكلر العاملي 
ه���ي ت��ل��ك الأج������واء ال��ت��ي جن���ح امل��ن��ظ��م��ون يف 
لكي  خاللها  من  الفر�شة  واأت��اح��وا  توفريها 
يلتقى املر�شى وذويهم يف البحرين باخلراء 
ال��ع��امل��ي��ني امل�����ش��ارك��ني يف امل���وؤمت���ر، م���ن اأج���ل 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اآخ���ر م�����ش��ت��ج��دات ه���ذا امل��ر���ض 

وعالجه.
داأب���ت عليه وزارة  م��ا  اإىل  ذل��ك  وي�����ش��اف 
العامليني  ا���ش��ت�����ش��اف��ة اخل����راء  ال�����ش��ح��ة م��ن 
ا�شت�شافت  حيث  "ال�شكلر"  مر�ض  ع��الج  يف 
يف ���ش��ه��ر دي�������ش���م���ر2012 اخل��ب��ري ال��ع��امل��ي يف 
بهدف  �شرجنت،  ج��راه��ام  )ال�شكلر(  جم��ال 
ملر�شى  املتبعة  العالجية  اخل��ط��ط  مراجعة 
املقدمة  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال�شكلر، 
اخلطة  اإع����داد  يف  وامل�����ش��اع��دة  وتقييمها  لهم 

امل�شتقبلية لتطوير اخلدمات املقدمة.
وي�شكل دعم �شاحب ال�شمو امللكي ورعايته 
لهذا املوؤمتر العاملي الهام ا�شتكمال ملجموعة 
من اخلطوات التي اتخذتها احلكومة املوقرة 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��وه م���ن اأج����ل ال��ت�����ش��دي مل��ر���ض 

ال�شكلر، ومنها على �شبيل املثال:
املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  تطوير  اأول:   •
ملري�ض ال�شكلر وفق اأحدث اأ�شاليب العالج 
ال�شكلر  مري�ض  وح��م��اي��ة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
يفيد  منتجا  ف����ردا  ي�شبح  ل��ك��ي  ورع��اي��ت��ه 
امل��ج��ت��م��ع وال����وط����ن، م���ن خ����الل الرت���ق���اء 
واجلينية،  الت�شخي�شية  الأبحاث  بعمليات 
وال�شتفادة من اخلرات الطبية العاملية يف 
عالج مر�ض ال�شكلر، وتطوير اأق�شام عالج 
واخلا�شة،  احلكومية  بامل�شت�شفيات  املر�ض 
ورفدها بالكوادر الطبية والتمري�شية ذات 

الكفاءة واملتميزة.
عالج  اأق�����ش��ام  تطوير  يف  التو�شع  ثانيا:   •
امل���راك���ز  يف  احل���ال���ي���ة  "ال�شكلر"  م���ر����ض 
ال�����ش��ح��ي��ة وامل�����ش��ت�����ش��ف��ات، وك���ذل���ك اإق��ام��ة 
املر�ض،  ه��ذا  ع��الج  ع��ي��ادات متخ�ش�شة يف 
املر�شى  تكد�ض  ظاهرة  على  الق�شاء  اأج��ل 
وق���ل���ة ع�����دد ال�����ش����رة ل���ش��ي��م��ا يف جم��م��ع 

ال�شلمانية الطبي.
ال���وزراء جمموعة  اإ���ش��دار جمل�ض  ثالثا:   •
مر�شى  لرعاية  تهدف  التي  القرارات  من 
ال�����ش��ك��ل��ر، ح���ي���ث ق�����رر امل��ج��ل�����ض اح��ت�����ش��اب 
ال�شكلر والف�شل  الإج��ازات املر�شية ملر�شى 
ال�شنوية  الإج����ازات  ر�شيد  �شمن  الكلوي 
املر�شية،  اإج��ازات��ه��م  ر�شيد  ا�شتنفاد  بعد 
امل�شتنفدة عن  اأن ل يزيد عدد الأي��ام  على 

30 يوماً، ويف حال جتاوزها يتم احت�شابها 
اإجازة بدون راتب.

ك��م��ا ق���رر جم��ل�����ض ال������وزراء اأن����ه يف ح��ال 
على  ب��ن��اء  "ال�شكلر"  ملر�شى  املبكر  التقاعد 
ملري�ض  يحت�شب  فاإنه  الطبية،  اللجنة  ق��رار 
من  امل��ئ��ة  يف   40 ال��ك��ل��وي  ال��ف�����ش��ل  اأو  ال�شكلر 
اأي��اً  الراتب الأخ��ري ل��ذوي احل��الت ال�شديدة 
اأو  التقاعد  يف  املح�شوبة  خدمته  م��دة  كانت 
 )20( امل��ادة  يف  عليه  املن�شو�ض  املعا�ض  منحه 
من القانون رقم )13( لعام 1975 اأيهما اأكر.
ول��ت�����ش��ج��ي��ع ت���وظ���ي���ف م���ر����ش���ى ال�����ش��ك��ل��ر 
والف�شل الكلوي يف القطاع اخلا�ض فقد قرر 
جمل�ض الوزراء اأي�شا اعتبار توظيف كل حالة 
مب��ث��اب��ة ح��ال��ت��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن رف���ع ن�شبة 
التي  املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شركات  ل��دى  البحرنة 

تقوم بتوظفيهم.
���ش��رع��ة الن��ت��ه��اء  اإىل  ال��ت��وج��ي��ه  راب��ع��ًا:   •
م��ن م��رك��ز ع���الج اأم���را����ض ال���دم ال��وراث��ي��ة 
متكاملة  طبية  خ��دم��ات  ليقدم  وجت��ه��ي��زه 
واإن�شاء  ال�شكلر،  ملر�شى  عالية  ج��ودة  ذات 
ال�شلمانية  مب��ج��م��ع  ل��ه��م  خ��ا���ش��ة  ع���ي���ادات 
الطبي واملراكز ال�شحية، مبا فيها عيادات 
خمت�شني  اإ����ش���راف  حت��ت  وليلية  م�شائية 
ب��اأم��را���ض ال��دم ال��وراث��ي��ة، وزي���ادة الأط��ب��اء 

ال�شت�شاريني يف هذا املجال.
وت��ن��ف��ي��ذا ل��ه��ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات ف��ق��د ق��ام��ت 
اأمرا�ض  وزارة ال�شحة بافتتاح عيادتني بق�شم 
الطبي،  ال�شلمانية  جممع  يف  والأورام  ال���دم 
واأخ�شائيي  ا�شت�شاريي  اإ�شراف  حتت  تعمالن 
ال�شكلر  ملتابعة ح��الت مر�شى  ال��دم،  اأم��را���ض 
عر اإجراء الفحو�شات الالزمة مما �شي�شاهم 
يف التقليل من عدد النوبات وللن�شح بالعالج 
مر�شى  عيادات  اإىل  بالإ�شافة  وذل��ك  ال��الزم، 
م���راك���ز �شحية   5 ت��ت��واف��ر يف  ال���ت���ي  ال�����ش��ك��ل��ر 
وه���ي )م��رك��ز ���ش��رتة وم��رك��ز ال��ك��وي��ت وم��رك��ز 
اأحمد  علي  ومركز  البديع  ومركز  جدحف�ض 
على  املري�ض  يح�شل  ك��ي  ب��ال��ن��وي��درات(  ك��ان��و 

اخلدمات القريبة من �شكنه.
و�شيظل  ك��ان  »ال�شكلر«  مر�شى  ملف  اإن 
حا�شرا يف قائمة اهتمامات احلكومة برئا�شة 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، وما ا�شت�شافة 
الدم  لفقر  العاملي  للموؤمتر  البحرين  مملكة 
املنجلي )ال�شكلر(، اإل تاأكيد جديد على هذا 
املاأمول  الهتمام احلكومي، وهي خطوة من 
اأن تكون لها نتائجها اليجابية يف ال�شتفادة 
من تو�شيات واقرتاحات امل�شاركني يف تدعيم 
الروؤى احلكومية الهادفة اإىل الت�شدي ملر�ض 

ال�شكلر بكل قوة.
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على هامش المؤتمر..
خبراء عالميون يُطلعون مرضى السكلر على آخر العالجات

مع  ب��ال��ت��زام��ن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
املنجلي  الدم  فقر  موؤمتر  فعاليات  انطالق 
بني  ولقاء  حما�شرات  العاملي،  “ال�شكلر” 
املوؤمتر مع  العامليني يف  املتحدثني  اخلراء 
اآخر  ملعرفة  وذلك  وذويهم،  ال�شكلر  مر�شى 
م�شتجدات املر�ض وعالجه، وذلك يف جمعية 

الأطباء البحرينية مبنطقة اجلفري.
املر�شى  اأ�شدقاء  جلنة  رئي�شة  وقالت 
ليلى اإ�شبعي اإنه متت دعوة مر�شى ال�شكلر 
البحرينية  الأط��ب��اء  جمعية  اإىل  وذوي��ه��م 
جمال  يف  ك��ل  ومناق�شتهم  اخل���راء  للقاء 
ت��خ�����ش�����ش��ه. ب�����داأ ال���ل���ق���اء ب��ت��ق��دمي ث��الث 
مكتب  حم��ا���ش��رة  يف  متمثلة  حم��ا���ش��رات، 
املر�شى  خدمة  يف  ودوره  املر�شى  عالقات 
القواعد  وحما�شرة  ا�شبعي،  ليلى  قدمته 
ال�شكلر  م��ر���ش��ى  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  الإداري��������ة 
ق��دم��ت��ه��ا ه���ي���ام ���ش��ع��ي��د، وحم���ا����ش���رة دور 
قدمتها  ال�شكلر  مري�ض  ع��الج  يف  الطاقة 
الدكتورة فوزية ال�شندي. ثم مت تخ�شي�ض 
�شاعتني للمناق�شات بني اخلراء يف عالج 
مر�ض ال�شكلر مع مر�شى ال�شكلر وذويهم 
اللقاء  هذا  ويهدف  وج��ود مرتجمني،  مع 
اإىل ال���ش��ت��ف��ادة ق���در الإم���ك���ان م��ن خ��رة 
امل��ع��ن��ي��ني ب��امل��ر���ض وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن م��ع��ان��اة 
يف  ت�شيبهم  ال��ت��ي  وامل�����ش��اع��ف��ات  امل��ر���ش��ى 

مملكة البحرين.

جمعية ال�صكلر ت�صيد 
اأ����������ش���������ادت ج���م���ع���ي���ة 

البحرينية،  ال�شكلر 
وك���ذل���ك امل��ر���ش��ى 

واأه����ال����ي����ه����م 
ب������������ه������������ذا 
ال�����ل�����ق�����اء 
ال������������������ذي 
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عن  امل�شتجدات  ب��اآخ��ر  التعريف  اإىل  يهدف 
امل��ر���ض وع��الج��ات��ه، حيث ق��ال ن��ائ��ب رئي�ض 
اإن  خليل  عي�شى  البحرينية  ال�شكلر  جمعية 
متخ�ش�شني  عامليني  متحدثني   10 ت��واج��د 
ال�شكلر يف جمعية الأطباء  يف عالج مر�شى 
لتبادل  وذوي��ه��م  امل��ر���ش��ى  للقاء  البحرينية 
ال���ن���ق���ا����ش���ات ه����ي خ���ط���وة اإي���ج���اب���ي���ة ق��دم��ت 
مناق�شة  مت  حيث  للمر�شى،  كبرية  ا�شتفادة 
العديد من املو�شوعات التي تخ�ض مر�شى 
اأن��ه  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ج��الت،  �شتى  يف  ال�شكلر 
مت دع��وة عدد حم��دود من املر�شى وذويهم، 

وكان يتمنى اأن يتم دعوة عدد اأكر لتحقيق 
ا�شتفادة اأكر.

وع������رنّ ع����ن مت��ن��ي��ات��ه ب����خ����روج امل���وؤمت���ر 
ب��ت��و���ش��ي��ات ت�����ش��اه��م يف الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 
وتطبيق  ال�شكلر  ملر�شى  املقدمة  ال�شحية 
جميع  عليه  ي�شري  م��وح��د  ع��الج��ي  برتكول 
ت�شخي�ض  يف  والأط��ب��اء  ال�شحيني  العاملني 
وع�������الج امل����ر�����ش����ى. ك���م���ا اأ������ش�����اد ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
امل��وؤمت��ر،  �شملها  ال��ت��ي  العلمية  واجل��ل�����ش��ات 
متمنياً اأن يكون هذا املوؤمتر مهرجان �شنوي 

مبملكة البحرين.
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درا�شة توفري خدمة الفح�ض اثناء احلمل  •
pgd درا�شة توفري خدمة فح�ض الجنة

اخل���الي���ا  ع�����الج  خ���دم���ة  ت���وف���ري  درا�����ش����ة   •
اجلذعية 

ال�شيا�شة  تطوير  يف  ال�شتمرار  جانب  اإىل   •
الوطنية ملكافحة الأمرا�ض الوراثية.

الأمرا�ض،  هذه  من  للوقاية  الوعي  ن�شر   •
لرفع  ال�شاملة  الإعالمية  اخلطة  تطوير 
م�����ش��ت��وى ال��وع��ي ح���ول امل��ر���ض ب��ني اأف���راد 
توعية  خا�شة.  ال�شكلر  ومر�شى  املجتمع 
و�شبل  الأمرا�ض  هذه  اأخطار  من  املجتمع 

عالجها.
انت�شار  ن�شبة  درا�شة  متابعة  يف  ال�شتمرار   •
املجتمع اىل جانب  ال��وراث��ي��ة يف  الأم��را���ض 
مثل  واحلديثة  الدقيقة  الفحو�ض  توفري 
ال��ف��ح�����ض ق��ب��ل ال�������زواج، ف��ح�����ض ال��ط��الب، 
ف��ح�����ض امل��وال��ي��د، ال��ف��ح�����ض اأث���ن���اء احل��م��ل، 
املخترية  وال��ف��ح��و���ض  امل��ب��ك��ر  الت�شخي�ض 

اجلينية.
مل��ر���ش��ى  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ت���ط���وي���ر   •
ال�������ش���ك���ل���ر م����ع و�����ش����ع خ���ط���ط ت��ن��ف��ي��ذي��ة. 
والتثقيفية  العالجية  اخلدمات  وتطوير 
باأمرا�ض  املر�شى  اإىل  املقدمة  والإر�شادية 

وراثية وعائالتهم.
عالج  مركز  وتفعيل  جتهيز  على  العمل   •

اأمرا�ض الدم الوراثية.
ب��روت��وك��ولت  ومتابعة  وتطوير  جتديد    •
عالج مر�ض ال�شكلر وال�شتعانة باخلرات 

من الدول الغربية

من  العاملة  ال��ق��وى  ت��دري��ب  يف  التو�شع   •
اخلدمة  م�شتوى  لرفع  وممر�شني  اطباء 

العالجية.
الر�شمية  املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق   •
وم���وؤ����ش�������ش���ات امل���ج���ت���م���ع امل�������دين ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

القرارات اخلا�شة ملر�شى ال�شكلر.
ل��رف��ع  ت���ه���دف  ال���ت���ي  الق�����رتاح�����ات  ت��ط��ب��ي��ق   •
امل�������ش���ت���واي الق���ت�������ش���ادى وحت�������ش���ني ظ����روف 
بتعليمهم  العناية  خا�شة  للمر�شى  احل��ي��اة 
ال��ع��م��ل ومتابعة  ف��ر���ض  واي���ج���اد  وت��دري��ب��ه��م 
النف�شية  ووال��ع��ن��اي��ة  ال�شكلر  مر�شى  ت��اأه��ي��ل 
والج��ت��م��اع��ي��ة ب��ه��م ل��ه��م وم��ع��اون��ت��ه��م م��ادي��ا 

للتخفيف من ظروفهم احلياتية ال�شعبة.
الرتكي���ز على العمل عل���ي درا�شة واقرتاح   •

الت�شريعات املنا�شبة لتقليل من املر�ض.
التن�شي���ق مع اجله���ات الإقليمية والدولية   •
امل�شتج���دات يف  اإيل  العالق���ة للتع���رف  ذات 

عالج ومكافحة مر�ض ال�شكلر.
العلمية  وال��درا���ش��ات  الأب���ح���اث  ت�شجيع    •

والجتماعية فى هذا املجال.
امل�شاعدة يف عمل �شجل الكرتونى متكامل   •
الكرتونى  ملف  عمل  جانب  اىل  للمر�شى 
ل��ك��ل م��ري�����ض ل��درا���ش��ة ت��ط��ور ال��ع��الج لكل 

مري�ض.
جممع  يف  ال����وراث����ة  امل���خ���ت���رات  ت��ط��وي��ر   •
ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة ل���ت���ق���دم خ����دم����ات م���ت���ط���ورة 

للمر�شى 

من مقرتحات فريق العمل

تفعي���ل جمي���ع الط���رق للوقاي���ة وحماربة   •
املر����ض والتقليل من ن�ش���ب ال�شابة بو�شع 
الت�شريع���ات الالزمة اىل جان���ب ال�شتفادة 
م���ن خ���رات ال���دول الإ�شالمي���ة والعاملي���ة 
ال���زواج واثن���اء  يف جم���ال الفحو����ض قب���ل 

احلمل.
مر�ض  ق�شية  ت�شريع  امكانية  يف  البحث   •
املجتمع  اخ��الق��ي��ات  م��ع  ينا�شب  مب��ا  ال�شكلر 
وذل�����ك ل��ل��ح��د م���ن ت���زاي���د ع����دد الأ���ش��خ��ا���ض 
امل�����ش��اب��ني ب��ه��ذا امل���ر����ض امل���زم���ن ع���ن ط��ري��ق 
درا�شة ومراجعة الت�شاريع يف الدول الأخرى 
عدة  من  احل��د  خاللها  من  ا�شتطاعوا  التي 

امرا�ض وراثية مثل الثال�شيميا.
عاملي���ا  الع���الج  يف  امل�شتج���دات  درا�ش���ة   •
الروت���وكالت  درا�ش���ة  اإع���ادة  وتطبيقه���ا. 
املوج���ودة بال���وزارة ووتطويره���ا الإ�شتعانة 
الغربي���ة وامري���كا  ال���دول  باخل���رات م���ن 

واأوروبا.
تثقيفية  ور����ض  وال��ت��دري��ب-اإق��ام��ة  التثقيف   
ع���ن ع���الج امل���ر����ض وال���روت���وك���ل اخل��ا���ض 
ل��ت��ث��ق��ي��ف الأط����ب����اء، امل��م��ر���ش��ني وامل��ر���ش��ى 
وامل��ج��ت��م��ع. وت��ث��ق��ي��ف امل��ر���ش��ى واه��ال��ي��ه��م 
واملجتمع عن املر�ض وم�شاعفاته والدوية 

وم�شاعفاتها.
والعدوى  وامرا�شه  الوفاة  اأ�شباب  درا�شة   •
ب�����ني ه���������وؤلء امل����ر�����ش����ى وو������ش�����ع احل���ل���ول 

لتفاديها.
ال��ع��الج��ي��ة  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر   •

والوقائية.

توصيات المؤتمر العالمى لمرض فقر الدم المنجلي
البحرين 5-7 فرباير 2013 
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الأط���ر  لن���ا  و�ش���ع  الإ�ش���الم احلني���ف  اإن 
العامة للمحافظة على حياة اأطفالنا... بل اإن 
الته���اون والإهم���ال يف ذلك يعت���ر اإثما كبريا 
يق���ول عز وج���ل: )وليخ�شى الذين ل���و تركوا 
م���ن خلفهم ذرية �شعافا خافوا عليهم ( �شورة 

الن�شاء اآية)9(.
ويقول عز من قائل: ) ول تلقوا باأيديكم 
عل���ى التهلكة ( �شورة البقرة اآية )195(. وجاء 
يف احلدي���ث ال�شري���ف:) كف���ى بامل���رء اإثم���ا اأن 

ي�شيع من يعول(. 
وهكذا عنى الإ�ش���الم باحلفاظ على حياة 
الط���ل لأن يف ه���ذا عناية بقوة امل�شلمني املادية 
والأدبي���ة... اإن امل�شتقب���ل لأجيالنا القادمة...

فلنجع���ل اأج�شامه���م جت���ري يف عروقه���ا دماء 
ولنعل���م  ون�شاط���ا...  فت���وة  ومتتل���ئ  العافي���ة 
اأن للج�ش���م ال�شحي���ح اأث���ر كب���ري ل يف �شالمة 
التفك���ري فح�ش���ب ب���ل يف تفاع���ل الإن�ش���ان م���ع 
احلياة والنا�ض... والعافية هي اأف�شل ما اأنعم 
اهلل ب���ه عل���ى الإن�ش���ان اإذ ل يتمكن م���ن القيام 
بطاع���ة ربه اإل بوجوده���ا. جاء يف احلديث: ) 
م���ا �شاأل ر�شول اهلل عليه ال�شلة وال�شالم �شيئا 

اأحب اإليه من العافية(.
اإمكانياته���ا  كل  ت�ش���ع  ال�شح���ة  وزارة  اإن 
ل�شبابن���ا  الطب���ي  الفح����ض  خدم���ة  لتق���دمي 
املقب���ل عل���ى ال���زواج اإميان���ا منه���ا اأن م�شتقبل 
الأم���ة يقا����ض مبدى ما يتمتع ب���ه اأجيالنا من 

�شحة وعافية.

ما هو فقر الدم املنجلي؟ 
يف  خل���ل  ع���ن  ينت���ج  مر����ض  ه���و  ج: 
وه���ذا  احلم���راء  ال���دم  ك���رات  هيموجلوب���ني 
حم���ل  ع���ن  امل�شئ���ول  ه���و  الهيموجلوب���ني 

الأك�شج���ني اإىل جمي���ع اأنح���اء اجل�ش���م ويوؤدي 
ه���ذا اخلل���ل اىل تغي���ري يف �ش���كل كري���ات الدم 
احلم���راء مما ي�شبب ان�شداد الأوعية الدموية 
ويح���دث الآلم املتفرق���ة يف اجل�ش���م كما ينتج 
احلم���راء  ال���دم  كري���ات  تك�ش���ر يف  ذل���ك  ع���ن 
وهبوط يف ن�شبة الهيموجلوبني وعليه ي�شبح 

املر�ض نوع من اأنواع فقر الدم.
الهيموجلوب���ني: هي ال�شبغة احلمراء يف 
الدم وه���ي امل�شئولة عن حم���ل الأك�شجني اىل 

اأجزاء اجل�شم املختلفة.

هل هذا املر�ض وراثي؟
نع���م هذا املر����ض وراثي... وم���ن املعروف 
م���ن  اثن���ان  يح���دده  ال���دم  هيموجلوب���ني  اأن 
)اجلين���ات ( واح���دة م���ن الأم والأخ���رى م���ن 
عن���ه  ينت���ج  ال�شلي���م  الوراث���ي  الأبوالعام���ل 
هيموجلوبني طبيعي يطلق عليه )اأ( والعامل 
الوراث���ي املري�ض ينتج عنه هيموجلوبني فقر 
ال���دم املنجلي معروف بالرمز)����ض( فاإذا ورث 
ال�شخ����ض اجل���ني امل�شئ���ول ع���ن هيموجلوبني 
)اأ( من الأم واجلني امل�شئول عن هيموجلوبني 
)اأ( م���ن الأب فيك���ون ) اأ+ اأ ( اأي اأن���ه يحم���ل 
الهيموجلوب���ني الع���ادي اأم���ا اإذا ورث العام���ل 
)����ض( من اأح���د الوالدين فيكون دم���ه هو ) اأ، 
����ض( اأي حامل للعامل الوراثي ملر�ض الأنيميا 
املنجلي���ة اأم���ا اإذا ورث العامل الوراثي امل�شئول 
عن هيموجلوبني )�ض ( من الأم والأب فيكون 
ن���وع الهيموجلوبني )�ض �ض( وه���ذا ال�شخ�ض 
يعت���ر �شخ�ش���ا مري�ش���ا بالأنيمي���ا ل���ذا يجب 
علين���ا معرف���ة نوع �شبغ���ة الدم الت���ي نحملها 

وخ�شو�شا اإذا كنا مقبلني على الزواج.
اجلني: ه���و العامل الوراث���ي الذي يحدد 
ال�شف���ة الوراثي���ة املعينة لل�شخ����ض وهو جزء 

�شغري من املادة الوراثية.

 ماذا نعني بال�صخ�ض احلامل للعامل 
الوراثي للمر�ض؟

الوراث���ي  للعام���ل  احلام���ل  ال�شخ����ض   
للمر����ض هو ال���ذي ورث العامل ) اأ ( من اأحد 
الأبوي���ن والعام���ل )����ض( م���ن الأخ���ر فيك���ون 
هيموجلوب���ني الدم يحمل �شفة ) ا،�ض( وهذا 
ال�شخ����ض ل يك���ون م�شاب���ا باملر����ض ولك���ن يف 
بع�ض الأحيان وحتت ظروف معينة قد تظهر 
علي���ه بع����ض اأعرا����ض املر�ض وه���ذا ال�شخ�ض 
ميكن���ه اأن ينقل عامل املر����ض اىل اأبنائه ومن 
هنا نع���رف اأن حامل العامل الوراثي للمر�ض 
لي����ض مري�ش���ا باملعن���ى املتع���ارف علي���ه ولك���ن 
ميكن���ه نقل املر�ض اإىل اأح���د اأبنائه عن طريق 

اجلينات)اأي بالوراثة(.

يف اأي مناطق من العامل تنت�صر 
الأنيميا املنجلية؟

تنت�ش���ر يف بع����ض املناط���ق يف الع���امل مثل 
اأفريقي���ا وغرب الهند وال�شرق الأو�شط واآ�شيا 
والتاري���خ يق���ول اإن ه���ذه املناط���ق كان ينت�ش���ر 
فيه���ا مر�ض املالريا ومن املع���روف اأن امل�شاب 
بالأنيمي���ا املنجلي���ة اأو حامل العام���ل الوراثي 
للمر����ض تك���ون لدي���ه مقاوم���ة �ش���د الإ�شابة 
باملالريا ومع مرور الزمن كان مر�ض املالريا 
يق�ش���ي على الأ�شخا����ض الذين ل يعانون من 
مر����ض الأنيمي���ا املنجي���ة لآن طفي���ل املالري���ا 
يف�ش���ل اأن يعي����ض عل���ى ال���دم ال�شلي���م وهك���ذا 
ترك مر�ض املالريا الأ�شخا�ض الذين يعانون 
م���ن فق���ر ال���دم اأو يحمل���ون العام���ل الوراث���ي 

اأحياء وباأعداد كبرية.

حقائق عن فقر الدم المنجلي 

• اأعداد الدكتورة �صيخة العري�ض

هذا الكتيب عبارة عن معلومات مب�صطة عن مر�ض ينت�صر بني مواطنينا ومل يتمكن العلم من 
اإيجاد عالج له حتى الآن وهو مر�ض وراثي الوقاية منه يف اأيدي �ص��بابنا و�ص��اباتنا.... فيجب 
عليه��م فح���ض دمهم قبل الزواج حتى ل يفاجئوا بجلب اأطفال مر�ص��ى يعانون من املر�ض طوال 
حياتهم... اإنها م�ص��ئوليتهم نحو اأطفالهم... ولنعلم اأن الطفل املري�ض هو جملة اأخالط من اأب 
واأم وهو من اخل�صائ�ض الوراثية لالأ�صرتني يقول عز وجل »اإنا خلقنا الإن�صان من نطفة ام�صاج« 

�صورة الإن�صان اآية )3(. 
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ما هي اأعرا�ض املر�ض اإذا اأ�صاب 
الطفل؟

اإن اأعرا����ض املر����ض تختلف م���ن مري�ض 
لآخ���ر ومعظ���م املر�ش���ى ي�شاب���ون باأعرا����ض 
متفرق���ة ومتباع���دة وتظهر اأعرا����ض املر�ض 
عل���ى الطفل امل�ش���اب بعد ال�شه���ر الثالث من 

عمره وتتلخ�ض اأعرا�ض املر�ض فيما يلي:
انتف���اخ م���وؤمل يف يدي���ه ورجلي���ه ويح���دث   •
ه���ذا بعد ال�شه���ر ال�شاد�ض من عمر الطفل 

غالبا.
قد ي�شاب الطفل بنوبات موؤملة مع انتفاخ   •
ترتف���ع  وق���د  والك���وع  الركب���ة  يف مف�ش���ل 

درجة حرارة املري�ض.
ق���د ي�ش���اب الطفل بفقر دم ح���اد وي�شبح   •

لونه �شاحبا ويتعب لأقل جمهود.
الطحال. يت�شخم  قد   •

زي���ادة يف ع���دد م���رات التب���ول ويكون لون   •
البول داكنا.

بالت�شنجات. الطفل  ي�شاب   •
�شفار(. )اأبو  بال�شفراء  الإ�شابة   •

كيف ي�صاب الطفل بفقر الدم املنجلي؟
اإذا  املر����ض  به���ذا  بفق���ر  الطف���ل  ي�ش���اب 
ورث اجل���ني امل�ش���اب م���ن كل م���ن والدي���ه.. 
وهذا املر�ض ي�شي���ب الهيموجلوبني املوجود 
الكري���ات  وه���ذه  احلم���راء  ال���دم  كري���ات  يف 
تاأخ���ذ �شكل املنج���ل بدل من ال�ش���كل الكروي 
�شعوب���ة  جت���د  فاإنه���ا  وبالت���ايل  املع���روف.. 
يف امل���رور يف الأوعي���ة وال�شع���ريات الدموي���ة 
الدقيق���ة وهن���ا ي�شع���ب و�شول ال���دم لبع�ض 

اأجزاء اجل�شم.

ما هي العوامل التي توؤدي حلدوث 
نوبة املر�ض لدى ال�صخ�ض امل�صاب؟

ق���د حت���دث نوب���ة حل���دوث نوب���ة املر����ض 
ل���دى ال�شخ����ض امل�ش���اب بالأنيمي���ا املنجلي���ة 
ب���دون �شبب وا�ش���ح وقد تكون هن���اك عوامل 

ت�شاعد على حدوثها وهي كما يلي:
الأك�شج���ني يف اجل�شم عن  ن�شب���ة  تق���ل  اأن   •
الن�شب���ة العادية ب�شبب الإجهاد حيث تزيد 

حاجة احل�شم اإىل الأك�شجني.
قلة ال�شوائل يف اجل�شم عند زيادة التعرق   •
ويف حال���ة الإ�شاب���ة ب�شرب���ات ال�شم����ض اأو 

الإ�شابة بالإ�شهال والقيئ.
درج���ة  يف  بارتف���اع  اجل�ش���م  اإ�شاب���ة  عن���د   •
ببع����ض  لإ�شابت���ه  كنتيج���ة  احل���رارة 

الأمرا�ض اأو اللتهابات.

اإن احلامل التي تعاين من  احلم���ل حي���ث   •
الأنيمي���ا املنجلي���ة تك���ون عر�ش���ة لإ�شاب���ة 
بالنوب���ات نظ���را للتغ���ريات الكث���رية الت���ي 

حتدث يف جيمها.

ما ه��ي الأعرا���ض التي ت�ص��يب الكبار؟
ق���د تاأت���ي نوبة املر�ض ا�ش���د وطاأة وي�شاب   •
البط���ن  يف  احل���ادة  ب���الآلم  املري����ض 

واملفا�شل.
العادي. النمو  من  اأبطاأ  منوهم  يكون   •

•  ق���د ت�شعف لديهم العظام وت�شبح �شهلة 
الك�شر.

املرارة. يف  بح�شى  الإ�شابة   •
الكبد. باأمرا�ض  الإ�شابة   •

هل هناك عالج لهذا املر�ض؟ 
ميكن تخفي���ف اآلم املر�ض وذلك بتعاون 

املري�ض مع طبيبه وتفهم طبيعة مر�شه.
ما هي الإر�صادات اخلا�صة التي يجب على 

مري�ض الأنيميا املنجلية اإتباعها؟

مراجع���ة املرك���ز ال�شحي بانتظ���ام اإذا كان   •
الف���رد مري�ش���ا بفق���ر ال���دم املنجل���ي وم���ن 
الأف�ش���ل حم���ل بطاق���ة مكت���وب عليها نوع 

املر�ض لال�شتعمال وقت ال�شرورة. 
ع���دم اأخ���ذ حبوب احلدي���د اأو امل�شكنات اإل   •

حتت اإ�شراف الطبيب.
تن���اول كمي���ات كث���رية من ال�شوائ���ل لأنها   •
بقل���ل  ال���دم وبالت���ايل  م���ن لزوج���ة  تقل���ل 

الإ�شابة بنوبات الأمل.

الإجهاد. عدم   •
باملر����ض ولكن  هن���اك طع���ام خا�ض  لي����ض   •
يج���ب الإكث���ار م���ن الفاكه���ة واخل�شراوات 
الطازج���ة وكذلك تناول الوجبات املتوازنة 

يف تركيبها الغذائي.
وقد يت�صاءل اأحد الأ�صخا�ض امل�صابني 

باملر�ض..ماذا �صريث اأطفايل؟
اإن اأطفالك �شريث���ون اأحد اجلينات التي 
لديك وواحد من اجلينات التي لدى زوجتك 
كم���ا ورث���ت اأن���ت جيناتك من وال���دك والآخر 
م���ن والدت���ك ف���اأي واحد م���ن ه���ذه اجلينات 

�شريث ابنك!
اإن ال�شدفة تلعب دورها..!

م���ن  اأي  يق���ول  اأن  ي�شتطي���ع  اأح���د  ف���ال 
اجلين���ات �ش���وف يرثه���ا الإبن ه���ل هو اجلني 
امل�شاب اأو اجلني ال�شليم كما اإنها تعتمد على 
نوعي���ة �شبغ���ة الدم الذي حتمل���ه اأنت والذي 

حتمله زوجتك فما هي الحتمالت؟
 هناك ثالث احتمالت 

الأ�صرة الأوىل: 
الزوجة حتم���ل الهيموجلوبني الطبيعي 
) اأ، اأ( والزوج يحمل العامل الوراثي للمر�ض 
)اأ.����ض(. ه���ذا يعن���ي اأن الزوجة حتم���ل اثنان 
م���ن اجلين���ات العادي���ة اأ وال���زوج يحم���ل جني 
�شلي���م اأ وج���ني م�ش���اب ����ض فاإذا رزق���وا بطفل 

فهناك اأربع احتمالت: 
الحتم���ال الأول اأن ي���رث الإبن اثنان من   •

اجلينات ال�شليمة فيكون �شليما ) اأ، اأ(.
ال�شليم  ي���رث اجلني  اأن  الثاين  الحتم���ال   •
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م���ن الأم واجلني امل�شاب م���ن الأب في�شبح 
ه���و نف�ش���ه حام���ل للمر����ض )اأ،����ض( ولك���ن 
م�شاب���ا  يك���ون  اأن  احتم���ال  هن���اك  لي����ض 
يح�ش���ل  اأن  ي�شتطي���ع  ل  اأن���ه  اإذ  باملر����ض. 
على اجل���ني امل�شاب م���ن الأم لأنها �شليمة. 
اأي اأن���ه ل���كل طفل م���ن اأطفال ه���ذه العائلة 
هناك احتمال 50% اأن يكون حامل للمر�ض 

واحتمال 50% اأن يكون �شليما.

الأ�صرة الثانية: 
هن���ا الزوج���ة م�شاب���ة باملر����ض اأي حتم���ل 
) ����ض، ����ض( وال���زوج حام���ل للعام���ل الوراث���ي 
للمر����ض اأي يحم���ل ) اأ، ����ض( اأي اأن الزوج���ة 
عنده���ا اثن���ان م���ن اجلين���ات امل�شاب���ة وال���زوج 
عن���ده ج���ني �شلي���م واآخ���ر م�ش���اب ف���اإذا رزقوا 

بطفل فهناك احتمالني:
اأن ياأخ���ذ الطف���ل اجل���ني امل�ش���اب م���ن كل   •
م���ن والديه فيك���ون ) �ض، ����ض( اأي اأن يكون 

م�شابا باملر�ض مثل الأم.
الأب  م����ن  ال�شلي����م  اجل����ني  ياأخ����ذ  اإن����ه  اأو   •
ل  الأم  لأن   ( الأم  م����ن  امل�ش����اب  واجل����ني 
اإل  احلال����ة  ه����ذه  يف  تعط����ي  اأن  ت�شتطي����ع 
اجل����ني امل�ش����اب( فيك����ون حام����ل للمر�����ض اأ، 
�����ض اأي اإنه بالن�شبة لكل طفل هناك احتمال 
الوراث����ي  للعام����ل  حام����ل  يك����ون  اأن   %50
للمر�ض و50% اأن يكون م�شابا باملر�ض لكن 

ل ي�شتطيع اأن يكون �شليما مائة باملائة.

الأ�صرة الثالثة:
يف هذه احلالة كل من الزوجني يحمالن 
الأم والأب  اإن  اأي  الوراث���ي للمر����ض  العام���ل 
يحم���الن �شبغ���ة ال���دم ) اأ، ����ض( اأي اأن كل من 
الوالدي���ن يحم���ل ج���ني م�ش���اب وج���ني �شليم 

فماذا �شريث البن ؟ 
اجل���ني  الإب���ن  ي���رث  اأن  الأول  الحتم���ال   •
ال�شلي���م م���ن كل اأبوي���ه في�شب���ح )اأ، اأ ( اأي 

�شخ�شا �شليما.
اأن يرث اجلني املري�ض من كل من والديه   •

في�شبح )�ض، �ض ( اأي م�شابا باملر�ض...
الوالدين  اأحد  امل�شاب من  اأن يرث اجلني   •
واجل���ني ال�شليم من الآخ���ر في�شبح حامال 
للعام���ل الوراث���ي للمر����ض ) اأ، ����ض( اأي اإنه 
يك���ون �شليم���ا و%50  اأن  ن�شب���ة %25  هن���اك 
اأن يك���ون حام���ل للعام���ل الوراث���ي للمر�ض 
وعندم���ا نق���ول 25% اأي واحد من كل اأربعة 
اإذا رزق���ا  اأطف���ال ف���اإن ه���ذا ل يعن���ي لأن���ه 
الوالدان طفال م�شابا ف�شوف يتبعه ثالثة 
الحتم���ال  ه���ذا  اأن  وم���ع  اأ�شح���اء  اأطف���ال 
�شحي���ح بالن�شب���ة ل���كل طفل اإل اأن���ه يعتمد 
عل���ى ال�شدفة وحدها ويقال اأن ال�شدفة ل 
ذاك���ر لها فقد ياأت���ي كل الأطفال اأ�شحاء اأو 
كلهم مر�شى اأو اثنان منهم مر�شى واثنان 

اأ�شحاء.

الأ�صرة الرابعة:
�شليمة. والأم  مري�ض  الأب   •

ل  ولك���ن  للمر����ض  حامل���ني  الأطف���ال  كل   •
يظهر عليهم.

الزواج  يعتر  الزواج  املر�ض وهذا  اأعرا�ض   •
الأن�شب لل�شخ�ض املري�ض.

ل���ذا فاإنن���ا نن�ش���ح كل �شخ����ض اأن يع���رف 
نوعي���ة دمه حيث اإن هذا املر�ض ينت�شر بكرة 
يف بالدن���ا كما يحب قبل ال���زواج اأن يعرف كل 
�شخ����ض ن���وع دم���ه ودم زوجت���ه حت���ى ل يفاجاأ 
بجل���ب اأطف���ال مر�ش���ى يعان���ون م���ن املر����ض 

طوال حياتهم.
ويف العائ���الت التي يوجد فيه���ا اأ�شخا�ض 
مر�ش���ى فاإن الفح�ض ي�شب���ح �شروريا خا�شة 

اإذا تقرر زواج الأقربني.

فقر دم اخلاليا املنجلية
اإر�صادات لتجنب الأمل

اإلي���ك بع����ض الإر�ش���ادات ال�شحي���ة الت���ي 
ت�شاع���دك على منع اأو تخفي���ف اآلم فقر الدم 

املنجلية اأو التقليل منها:
والطبي���ب  ال�شوائ���ل  تن���اول  م���ن  اأك���ر   •
يخ���رك ع���ن كمي���ة ال�شوائ���ل الت���ي يج���ب 
اأن ت�شربه���ا يومي���ا ومن املع���روف اأن نوبات 
الأمل ت���زداد عن���د انخفا�ض ن�شب���ة ال�شوائل 
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باجل�شم. ويعتر احلليب وع�شري الفواكه 
الطبيعية من ال�شوائل املفيدة للج�شم.

طعام���ك  وليك���ن  جي���دا  غ���ذاءا  تن���اول   •
متوازن���ا �شحي���ا بحيث ي�شم���ل املجموعات 

الغذائية الأربعة.
احف����ظ ج�شمك دافئا،ارت����د جوربا وحذاءا   •
ومعطف����ا عندم����ا يك����ون اجل����و باردا،كذلك 
املالب�����ض  حت����ت  الداخلي����ة  املالب�����ض  ارت����د 
ال�شاق����ني  لتدفئ����ة  الوا�شع����ة  اخلارجي����ة 
وتذك����ر اأن تعر�ض اجل�شم للرد قد ي�شبب 

الأمل.
فاملالب����ض  ال�شيق���ة  املالب����ض  ترت���دي  ل   •
ال�شيق���ة ت�شغ���ط عل���ى الأوعي���ة الدموية 
وتعط���ل �شري���ان ال���دم مم���ا ي�شاع���د خاليا 

دم املري�ض على اكت�شاب �شكل املنجل.
وق���د  اللي���ل  يف  كافي���ا  نوم���ا  ومن  ا�ش���رتح   •
ق�ش���رية  )تع�شيل���ه(  قيلول���ة  اإىل  حتت���اج 
اأثن���اء النه���ار، ل جته���د نف�ش���ك اك���ر من 
ي�شبب���ان  ق���د  والإجه���اد  فالتع���ب  ال���الزم 

الأمل.
ع�ش���ك  اإذا  جميعه���ا،  اجل���روح  نظ���ف   •
خد����ض،  اأو  بج���رح  اأ�شب���ت  اإذا  اأو  حي���وان 
فيج���ب اأن تغ�شل اجل���رح بامل���اء وال�شابون 
نظيف���ا  اإبقائ���ه  عل���ى  احلر����ض  م���ع 
وجافا،ا�شت�ش���ر طبيب���ا اإذا اأ�شب���ت بج���روح 
فاجل���روح والق���روح النا�شئ���ة ع���ن الع����ض 

اأو اخلد����ض ميك���ن اأن تلته���ب اإذا مل تعال���ج 
بعناية و�شرعة واللتهاب ي�شبب الأمل.

ال�شحي���ة  فالعناي���ة  باأ�شنان���ك  اع���ن   •
فر�ش���اة  ا�شتخ���دم  ج���دا،  هام���ة  بالأ�شن���ان 
لين���ة تنظ���ف به���ا اأ�شنان���ك برف���ق بع���د كل 
ط���ب  يف  الفني���ني  م���ن  واطل���ب  وجب���ة، 
الأ�شن���ان اأن ي���روك الطريق���ة ال�شحيح���ة 
ل�شتخ���دام الفر�شاة،راج���ع عي���ادة الأ�شنان 
بانتظ���ام ف���اأي ت�شو�ض بالأ�شن���ان قد ي�شبب 

التهابا وهذا بدوره قد ي�شبب الأمل.

اأهمية التطعيم والعناية الطبية املنتظمة   •
وم���ن املع���روف اأن اللتهاب���ات والأمرا����ض 
ق���د ت�شب���ب الأمل وم���ن املمك���ن من���ع بع�ض 

هذه الأمرا�ض بالتطعيم.
باعت���دال،  الريا�شي���ة  التمرين���ات  مار����ض   •
ل�شح���ة  هام���ة  الريا�شي���ة  فالتماري���ن 
اجل�ش���م العام���ة ولكن عل���ى امل�شابني بفقر 
ال���دم املنجل���ي اأن يحتاط���وا عن���د ممار�ش���ة 
الريا�ش���ة ول ب���د اأن يك���ون ذل���ك باعت���دال 
ودون اإجه���اد. فاإذا كنت م�شابا بهذا املر�ض 
ف���ال يج���وز ل���ك اأن ت�ش���رتك يف امل�شابق���ات 
الريا�شية،وعلي���ك اأن ت�ش���األ طبيب���ك ع���ن 
الوق���ت  وط���ول  املالئم���ة  الريا�ش���ة  اأن���واع 

النا�شب ملمار�شتها.
رك���وب  اأو  العالي���ة  اجلب���ال  ارتي���اد  جتن���ب   •
الطائ���رات غ���ري مكيف���ة ال�شغ���ط، فن�شب���ة 
منخف�ش���ة  الأماك���ن  ه���ذه  يف  الأك�شج���ني 
وانخفا����ض ن�شبة الأك�شج���ني بالدم ي�شبب 

نوبات الأمل يف الأ�شخا�ض املر�شى.
راجع  اأعرا����ض مر�شي���ة،  باأي���ة  �شع���رت  اإذا   •

طبيبك باملركز ال�شحي يف اأ�شرع فر�شة.
املنجلي  ال���دم  فق���ر  اإ�شاب���ة مري����ض  عن���د   •
بالنوب���ة.. فاإن���ه يعاين م���ن اآلم �شديدة يف 
البط���ن.. واملفا�ش���ل وق���د ي�ش���اب بفقر دم 

حاد وي�شبح لونه �شاحباً.
حتى يتمتع اأطفالنا بال�شحة.. وال�شعادة 
وحت���ى ل نحرمه���م من مباه���ج احلياة يجب 
عل���ى كل ف���رد مقب���ل عل���ى ال���زواج اأن يع���رف 
ن���وع دم���ه ودم �شريكة حياته.. حت���ى ل يفاجاأ 
بجل���ب اأطف���ال مر�ش���ى يعان���ون م���ن املر����ض 

طول حياتهم.
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الأ�شرة هي عماد املجتمع فان �شح تكوين 
وتنظي���م الأ�ش���رة �ش���ح بن���اء املجتم���ع وجمي���ع 
الأدي���ان وال�شرائع ال�شماوي���ة اهتمت ب�شالمة 
الأ�شرة و�شريعتنا الغراء ف�شلت واأو�شحت كل 
�ش���يء فيما يتعلق بال���زواج والإر�شاع والعناية 
تربي���ة  الن�ش���اأ  وتربي���ة  و�شالمته���ا  بالنف����ض 

�شحيحة.
للتط���ور  منه���ا  مواكب���ة  ال�شح���ة  ووزارة 
يف جم���ال توف���ري الرعاي���ة ال�شحي���ة لوقاي���ة 
املواطن���ني م���ن امل�ش���اكل الوراثية الت���ي تنتقل 
حر�ش���ت  الأبن���اء  اإىل  والأمه���ات  الآب���اء  م���ن 
عل���ى توف���ري خدم���ات الفح����ض الطب���ي قب���ل 
الزواج جمانا للراغبني يف ذلك من اجلن�شني 
وخا�ش���ة بني الأقارب وحاملي الأمرا�ض التي 
تنتقل بالوراثة من اأجل اإجناب جيل خال من 

الأمرا�ض الوراثية.
و�شيت���م ذل���ك يف جمي���ع املراك���ز ال�شحي���ة 
حي���ث �شرتاعى ال�شري���ة التامة وع���دم ت�شليم 

نتائج الفحو�ض اإل لأ�شحابها فقط.
فعل���ى كل عرو�ش���ني مقبل���ني عل���ى الزواج 
الإ�ش���راع باأخذ موعد من اأق���رب مركز �شحي 

يتبعونه.

اأول: اأمرا�ض الدم الوراثية
املنجلي الدم  فقر  • مر�ض 

هو مر�ض ينتج عن خلل يف هيموجلوبني 

ك���رات الدم احلم���راء )�شبغة ال���دم اأو خ�شاب 
الدم(. وه���ذا الهيموجلوبني ه���و امل�شئول عن 
حم���ل الأك�شج���ني اإىل جمي���ع اأنح���اء اجل�ش���م. 
وي���وؤدي ه���ذا اخلل���ل اإىل تغيري يف �ش���كل كرات 
ال���دم احلم���راء مما ي�شبب ان�ش���داد يف الأوعية 
الدموي���ة مع ح���دوث اآلم متفرقة يف اجل�شم. 
كم���ا ينت���ج ع���ن ذل���ك تك�ش���ر يف كري���ات ال���دم 
الهيموجلوب���ني  ن�شب���ة  احلم���راء وهب���وط يف 

وي�شبب فقر الدم.
ه���ذا املر����ض وراث���ي ينقله اثن���ان حاملني 
واحلام���ل  اأبنائهم���ا.  بع����ض  اإىل  للمر����ض 
للمر�ض هو �شخ�ض �شليم ولكنه يحمل عامل 
وراث���ي �شليم واآخر مري�ض به���ذا املر�ض. فاإذا 
ح���دث وت���زوج من �شخ����ض اآخر مري����ض بهذا 
املر����ض. فاإن الطفل ي�شاب به اإذا ورث العامل 

الوراثي املري�ض من كل من اأبوية.

الأعرا�ض
لآخ���ر  مري����ض  م���ن  الأعرا����ض  تختل���ف 
منه���ا عل���ى �شبي���ل املث���ال اآلم متفرق���ة خا�شة 
يف املفا�ش���ل، ارتف���اع يف درجة احلرارة، �شحوب 
اللون، قلة ال�شهية والإ�شابة بال�شفراء...الخ

العوامل التي توؤدي اإىل حدوث النوبة 
ويجب تفاديها:

قل���ة ن�شب���ة الأك�شجني يف اجل���و، الإجهاد، 
قل���ة ال�شوائ���ل كم���ا يح���دث يف ال�شي���ف احل���ار 

ي���زداد الع���رق دون تعوي����ض لل�شوائ���ل  حي���ث 
درج���ة  وارتف���اع  احلم���ل  ال���رد،  املفق���ودة، 

احلرارة.
الثال�صيميا  • مر�ض 

دم  بفق���ر  ي�ش���اب  املر����ض  به���ذا  املري����ض 
�شدي���د، حي���ث اأن���ه ل ي�شتطي���ع تكوي���ن �شبغة 
الدم التي حتمل الأك�شجني اإىل اأجزاء اجل�شم 
املختلف���ة مبقدار كايف. لذا يحتاج املري�ض اإىل 
عملي���ات نقل دم ب�ش���كل دوري كل �شهر تقريبا 

لتعوي�ض هذا النق�ض.
ح�شل  اإذا  امل��ر���ض  ب��ه��ذا  الطفل  وي�����ش��اب 
ع��ل��ى ال��ع��ام��ل ال���وراث���ي امل��ري�����ض م��ن ك��ل من 
اأب���وي���ه. والأب���وي���ن ي��ك��ون��ان ح��ام��ل��ني للعامل 

اأية  الوراثي املري�ض ولكن ل تظهر عليهم 
اأعرا�ض مر�شية.

مري����ض الثال�شيمي���ا ي�ش���اب 
الطفول���ة  من���ذ  �شدي���د  ب�شع���ف 
ال�شهي���ة،  فق���دان  وال�شح���وب، 
ت�شخ���م الطح���ال وتفلط���ح عظام 
الوج���ه وتراك���م احلدي���د يف عظام 
ي���وؤدي  وق���د  املختلف���ة.  اجل�ش���م 
اإذا  مبك���رة  �ش���ن  يف  الوف���اة  اإىل 
مل يح�ش���ل الطف���ل عل���ى العناية 
الكافي���ة وعلى نقل الدم املتوا�شل 

واملتقارب.
• كال الوالدي���ن يحمالن العامل 

الفحص قبل الزواج..

 ألجل جيل سليم
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الوراثي للمر�ض.
• بع�ض الأطفال مر�شى %25
%50 املر�ض  يحمل  • بع�شهم 

• وبع�شهم اأ�شحاء %25
اخلمرية نق�ض  • مر�ض 

ه���و نق����ض يف نوع مع���ني م���ن الأنزميات 
)اخلمائر( ال�شرورية لعملية التمثيل داخل 
كريات ال���دم احلمراء وهذا املر�ض يوؤدي اإىل 

الإ�شابة باأنيميا حادة ) فقر دم حاد(
اإذا حدث وتن���اول ال�شخ�ض امل�شاب اأنواع 
معين���ة م���ن البق���ول وه���و الباق���الء واأن���واع 
معين���ة من الأدوي���ة. ف���اأن مل يتعر�ض لذلك 

يكون �شليما ومعافا متاما.

الأعرا�ض:
�شحوب اللون، فق���دان ال�شهية، الإرهاق، 
التعب والدوار، الإ�شابة بال�شفراء، الإ�شهال 
والق���يء ويوؤث���ر ه���ذا املر����ض عل���ى الأطف���ال 
اأك���ر من الكب���ار والن�شيحة هي البتعاد عن 
العوامل املوؤث���رة مثل الأدوية املوؤثرة والفول 

والنفثالني وغريها.

ثانيا: الأمرا�ض الوراثية الأخرى
الأمرا�ض الوراثية كثرية، وكل جهاز من 
اأجهزة اجل�شم له اأمرا�شه الوراثية املتعددة. 
اجله���از  ت�شي���ب  وراثي���ة  اأمرا����ض  فهن���اك 
الع�شب���ي، اجله���از الع�شل���ي، وال���دم، وجه���از 

املناعة والعظام، والأذن والعني وغريها.
بال�شح���ة  متمتع���ا  الإن�ش���ان  يك���ون  ق���د 
والعافي���ة ولكن���ه يف نف�ض الوق���ت حامل لعدد 
من العوامل الوراثية لأمرا�ض ل يعلم عنها. 
ويف الغال���ب ل تظه���ر ه���ذه الأمرا����ض اإل اإذا 

التقى عامالن وراثيان مري�شان يف الطفل.
اأغل���ب هذه الأمرا����ض الوراثية نادرة ول 
تتك���رر يف العائل���ة، ولك���ن بع�شه���ا ق���د يتك���رر 
فنج���د اأنه يف بع����ض العائالت هن���اك العديد 
من الأ�شخا�ض امل�شابني بكف النظر الوراثي 
اأو التخلف العقلي، اأو ال�شم الوراثي وغريها. 
وزواج الأق���ارب قد تكون له فائدة اجتماعية. 
كم���ا اأن���ه ق���د يرك���ز بع����ض ال�شف���ات املرغوب 
فيه���ا مث���ل ال���ذكاء، اجلمال..ال���خ. ولك���ن اإذا 
وجدت اأمرا�ض وراثية يف العائلة كاأطفال 
م�شاب���ني مبر����ض مزم���ن ابت���داأ معه���م 
من���ذ الطفولة ول عالج له وقد تكررت 
احلال���ة يف اأكر من طفل فهناك يوجد 
�شك اأن هذا املر�ض وراثي فمن الأف�شل 

زيارة الطبيب املخت�ض بالوراثة.

ثالثا: مفهوم وطرق تنظيم الأ�صرة 
مفهوم تنظيم الأ�صرة

اخللي���ة  الأ�ش��������������رة  تعت���ر 
جمتم������ع  ك��������ل  يف  الأوىل 
وبق���در ما تك���ون ه��ذه 
اخللية �شحيح��ة 
ال����ب��ن��ي������������ة 

معاف���اة م���ن الأمرا����ض اجل�شدي���ة والنف�شية 
يكون املجتمع �شليما ومنتجا.

البع�ض  ي�شميه  م��ا  اأو  الأ���ش��رة  فتنظيم 
اإىل  ال��ه��ادف  التخطيط  ه��و  الأ����ش���رة  �شحة 
ونف�شيا  ج�شديا  ال�شحيحة  الأ���ش��رة  تكوين 
وي��ق�����ش��د ب���ه ت��ن��ظ��ي��م ال���زي���ادة ح��ت��ى نتجنب 
ظروفا  يخلق  ال���ذي  منتظم  ال��غ��ري  التكاثر 
الرعاية  من  حقه  الطفل  باإعطاء  ت�شمح  ل 
يعني  فهو  والثقافية  وال��رتب��وي��ة  ال�شحية 
اإجن�����اب الأط���ف���ال يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ح��دده 
الوالدين وبالعدد الذي يتنا�شب مع و�شعهما 
تنظيم  اأه��داف  فمن  والقت�شادي.  ال�شحي 
الأ����ش���رة ه��و دع���م الأ����ش���رة يف ك��ل م��ا يتعلق 
بتح�شني �شحة الأم والأطفال بالإ�شافة اىل 
الراغبني  ل���الأزواج  والن�شح  الر���ش��اد  تقدمي 
تنظيم  اخل��دم��ات يف حقل  يف احل�شول على 

الأ�شرة.
معاجل���ة  اأن  اأب���دا  نن�ش���ى  ل  اأن  ويج���ب   
العق���م ه���و هدف من اأه���داف تنظي���م الأ�شرة 

الأ�شا�شية.
اأن املباعدة بني الولدات بفرتة ل تقل عن 
2-3 �شن���وات حتم���ي الأم والطفل من م�شاكل 
كث���رية، حيث اأن لتكرار احلمل م�شار عديدة 
منها على �شبيل املثال نق�ض وزن الطفل عند 
ال���ولدة اأو ال���ولدة املبك���رة قب���ل الأوان، �شوء 
التغذي���ة ل���دى الأم والطف���ل، اإمكاني���ة ظهور 
الأمرا����ض الوراثي���ة الكامنة كمر����ض ال�شكر 
النف�شي���ة  ال�شغ���وط  اىل  اإ�شاف���ة  وال�شغ���ط 
والجتماعي���ة والقت�شادية على جميع اأفراد 

الأ�شرة لقدوم طفل يف وقت غري منا�شب.
ومن املع���روف اأن احلمل املبك���ر قبل �شن 
18 �شن���ة يغري من���و الفتاة ال�شغ���رية ويعرقل 
تطوره���ا اجل�شم���اين والنف�شي كما اأن احلمل 
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)بع���د  العم���ر  م���ن  املتقدم���ات  عن���د  املتاأخ���ر 
الأربع���ني( ق���د تنته���ي مب�ش���اكل اإذا مل تتوف���ر 
العناي���ة الطبية الالزم���ة مثل احتمال اإجناب 

اأطفال متخلفني عقليا )كالطفل املنغويل(.

طرق تنظيم الأ�صرة
اأ- طرق ل حتتاج لال�صت�صارة الطبية:

العزل )ن�شبة الإخفاق %25(.  .1
2.  الواقي الذكري )ن�شبة الخفاق %3(.

)ن�شب���ة  الع���د  طريق���ة  الأم���ان/  ف���رتة   .3
الخفاق %25(.

مبي���دات احليوانات املنوي���ة )ن�شبة اخفاق   .4
.)%30-20

التحاليل املهبلية الرغوة.  .5
ب - طرق حتتاج لال�صت�صارة الطبية:

حبوب منع احلمل املركبة )ن�شبة الخفاق   .1
.)%0.5

الهورم���ون  اأحادي���ة  احلم���ل  من���ع  حب���وب   .2
)ن�شبة الخفاق %3-2(.

حقن من���ع احلمل والهورمون���ات املزروعة   .3
حتت اجللد.

اللولب )ن�شبة الخفاق %3-2(.  .4
احلاجر املهبلي )ن�شبة الخفاق %3(.  .5
طرق التعقيم الدائمة للرجل واملراأة.  .6

 )املالحظ���ة: ن�شب���ة الخف���اق تعني مدى 
احتم���ال ف�ش���ل الطريقة وح���دوث احلمل لكل 

مئة امراأة(.

رابعا: تاأثري التدخني والكحول 
والأمرا�ض املعدية والتنا�صلية 
والإ�صعاع والأدوية على اجلنني

• التدخني:
يتوج���ب على الأمه���ات احلوامل المتناع 
كليا عن التدخني حيث اأن املدخنات معر�شات 
لالإ�شاب���ة اكر من غريه���ن بالإجها�ض واىل 
اأوزان مواليده���ن وذل���ك لرتف���اع  انخفا����ض 
ن�شبة غاز اأول اأك�شيد الكربون يف الدم لديهن.

• الكحول:
م���ن املعروف اأن تعاط���ي الكحول يف فرتة 
يف  تاأخ���ر  اأو  الإجها����ض  اىل  ي���وؤدي  احلم���ل 
من���و وتطوير اجلنني ل���ذا م���ن الأف�شل لالأم 

احلامل المتناع عنه.
• التوك�صوبالزما

ينت���ج ه���ذا املر����ض ع���ن طفيلي���ات وحيدة 
اخلالي���ا تعي�ض يف اأمع���اء القطط واحليوانات 

ويت���م انتق���ال ه���ذه الطفيلي���ات اىل الإن�ش���ان 
ع���ن طري���ق تن���اول حلوم غ���ري مطهي���ة جيدا 
اأو التعر����ض ملالم�ش���ة ب���راز القط���ط. وتنتقل 
الع���دوى اىل اجلن���ني فيم���ا ل���و اأ�شيب���ت الأم 

باملر�ض اأثناء حملها.

الأعرا�ض عند املولود:
• حمى

• طفح جلدي 
• ت�شخم الكبد والطحال والغدد اللمفاوية

• الريقان 
• ت�شوهات يف العني

• �شمور اأو انتفاخ حلجم الراأ�ض
الوقاية من املر�ض

• المتناع عن مالم�شة براز احليوانات.
• غ�ش���ل اليدي���ن جيدا بعد مالم�ش���ة اللحوم 

النيئة.
• طهي اللحوم جيدا.

احل�صبة الأملانية
اإ�شاب���ة الأم احلام���ل بفريو����ض احل�شب���ة 
العلماني���ة يف اأول 14 اأ�شب���وع من احلمل غالبا 
م���ا ينت���ج عن���ه اأم���ا الإجها����ض اأو الت�شوه���ات 
اخللقي���ة. ويعتم���د م���كان الت�ش���وه عل���ى وق���ت 
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ح���دوث الإ�شاب���ة وتوقي���ت تكوي���ن الأع�ش���اء 
وعليه فاإن عد�شة العني تتاأثر بني الأ�شبوعني 
الراب���ع والثاين ع�شر كم���ا هو احلال بالن�شبة 
ل���الأذن، بينما القلب معر����ض للت�شوه ما بني 
الأ�شبوع���ني اخلام����ض وال�شاب���ع وه���ي ف���رتة 
تكوين���ه. وب�شفة عامة فان 40% من احلالت 
الت���ي ت�ش���اب يف الأ�شابيع الأثني ع�شر الأوىل 
تنتهي باإجها����ض اأو ت�شوهات وترتفع الن�شبة 

اإىل 50% يف الأ�شابيع ال�شتة الأوىل 
ب���ني  فيم���ا   %30 اإىل  تنخف����ض  بينم���ا 

الأ�شبوعني ال�شاد�ض والثاين ع�شر. 
حج���م  �شغ���ر  يف  الت�شوه���ات  وتتلخ����ض 
الراأ����ض، ت�شوه���ات يف القل���ب والع���ني وع�ش���ب 
ال�شمع والكلى لذلك فاإنه من املهم جدا معرفة 
م���ا اإذا كانت املراأة حاملة للمناعة �شد احل�شبة 
الأملانية قبل الزواج واحلمل فاإن مل تكن كذلك 
اأعطي���ت التطعي���م. اأم���ا اإذا كانت لديه���ا املناعة 
فال خوف عليها من الت�شوه اأو الإجها�ض. ومن 
امله���م للمراأة التي تعط���ى التطعيم اأن ت�شتخدم 
و�شيل���ة ملنع احلمل مل���دة ثالثة اأ�شهر على الأقل 
بع���د اأخذ الإبرة ك���ي ل ينتقل فريو�ض التطعيم 

اإىل اجلنني في�شاب بالت�شوه. 

 الزهري
وه���و مر�ض معد ينتق���ل عن طريق الدم 

واجلن�ض. وهو على ثالث مراحل:
1. املرحلة الأوىل: وتتمثل يف ن�شوء قرحة يف 

اجلهاز التنا�شلي اخلارجي.
املرحل���ة الثانية: وتتمثل بظه���ور اأعرا�ض   .2
عام���ة مث���ل طف���ح جل���دي وت���ورم الغ���دد 

الليمفاوية
املرحل���ة الثالث���ة: وتتمث���ل باإ�شاب���ة �شمام   .3

القلب اأو اجلهاز الع�شبي املركزي.
فاإذا م���ا مت ت�شخي�ض الأم احلامل مبكرا 
قبل الأ�شب���وع اخلم�ض ع�شر ومن ثم اأعطيت 
الع���الج ال���ذي ه���و عب���ارة عن ث���الث جرعات 
اأ�شبوعي���ة م���ن البن�شل���ني ويوؤخذ ع���ن طريق 
اإب���رة بالع�ش���ل فلي�ض هن���اك احتم���ال لتاأثري 
املر����ض عل���ى اجلن���ني قائم���ا حت���ى ل���و اأخ���ذ 
الع���الج. ويت���م الت�شخي����ض باإج���راء حتلي���ل 

للدم.

تاأثريه على اجلنني
الكب���د  ت�شخ���م  الأن���ف،  يف  ت�شوه���ات 
والطح���ال، تقرح���ات يف الأغ�شي���ة املخاطي���ة 

للفم وال�شرج والأجهزة التنا�شلية.

التهاب الكبد الفريو�صي نوع )ب( 
والإيدز:

اإذا اأ�شيبت الأم بالتهاب الكبد الفريو�شي 
ف���رتة  اأثن���اء  الإي���دز  بفريو����ض  اأو  )ب(  ن���وع 
احلمل برز احتمال انتقال الفريو�ض من كال 
النوع���ني اإىل اجلن���ني اأثن���اء احلم���ل اأو فرتة 

الولدة اأو بعد الولدة بقليل.
ولوقاية الطفل من مر�ض التهاب الكبد 
هن���اك تطعي���م يعط���ى عل���ى ث���الث جرع���ات 
الأوىل عن���د ال���ولدة والثاني���ة عن���د �شهري���ن 
والثالثة عند �شت �شهور اأما يف حالة فريو�ض 

الإيدز فال يوجد له تطعيم حتى الآن.

الأ�صعة والإ�صعاع
اأثبت���ت التج���ارب ب���اأن التعر����ض لالأ�شعة 
يف احليوان���ات ي���وؤدي اإما اإىل وف���اة اجلنني اأو 
تاأخ���ر النمو اأو ت�شوه���ات خلقية ويعتمد ذلك 

على توقيت التعر�ض وكميته.
فل���و كان التعر�ض يف الأ�شبوعني الأولني 

اأدى ذل���ك اإىل وف���اة اجلنني وترز الت�شوهات 
عند تعر�ض اجلنني لالإ�شعاع بني الأ�شبوعني 
الث���اين والثال���ث ع�ش���ر. لذل���ك م���ن الأف�شل 
ل���الأم احلامل ع���دم التعر����ض لالأ�شعة طوال 
فرتة احلمل كما يف�شل التاأكد من ت�شخي�ض 
احلم���ل قبل املبا�ش���رة بالتعر�ض لالأ�شعة لكل 

امراأة متزوجة.

الأدوية
جمي���ع  ع���ن  البتع���اد  امل�شتح�ش���ن  م���ن 
الأدوي���ة خ���الل ف���رتة احلم���ل خا�ش���ة اأثن���اء 
ا�شت�ش���ارة  بع���د  اإل  الأوىل  الثالث���ة  الأ�شه���ر 
الطبي���ب حي���ث اإنه���ا ق���د ت�شب���ب ت�شوه���ات يف 

اجلنني.

خام�صا: التغذية قبل احلمل 
والإجناب

• املراأة:
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الوزن املثايل للرجل - الوزن )كيلوجرام(
بنية كبريةبنية متو�شطةبنية �شغريةالطول )�شنتيمرت(

14550-4655-4960-54
14751-4756-5055 - 61
14951-4756-5061-55
15152-4757-5162-56
15354-4859-5264-57
15555-4960-5465-58
15756-5061-5567-60
15958-5263-5669-61
16159-5364-5870-62
16360-5566-5972-64
16562-5667-6170-65
16763-5768-6276-66
16965-5971-6377-68
17166-6071-6579-69

173•67- 6172-6680-70
174•69-6374-6781-72

الكيلوجرام اإىل  الرطل  من  حتويلها  مت  املذكورة  • الأوزان 

الوزن املثايل للن�صاء الوزن )كيلوجرام(
بنية كبريةبنية متو�شطةبنية �شغريةالطول )�شنتيمرت(

15561-5864-6068-63
15762-5965-6170-64
15963-6066-6271-64
16164-6167-6273-65
16365-6269-6375-66
16566-6370-6576-68
16767-6470-6678-69
16969-6573-6780-70
17170-6674-6982-72
17371-6676-7084-73
17573-6877-7186-75
17775-6979-7387-76
17976-7081-7590-78
18178-7283-7692-80
18380-7485-7894-84

الكيلوجرام اإىل  الرطل  من  حتويلها  مت  املذكورة  • الأوزان 

واخل�صوبة  • التغذية 
اإذا تعر�ش���ت الفتي���ات املراهقات ل�شوء يف 
التغذي���ة ق���د يتاأخ���ر عن���د بع�شه���ن احلي�ض 
وترتبك عملية الإبا�شة. كما اأن الوزن املثايل 
ح�ش���ب الط���ول مه���م ج���دا لالإجن���اب حي���ث 
ق���د تنقط���ع ال���دورة ال�شهري���ة ل���دى الن�ش���اء 
ال�شمين���ات اأو النحيفات اأكر من الالزم، لذا 
عل���ى كل امراأة الهتم���ام بتغذيتها وا�شعة يف 
اعتباره���ا النوعية والكمي���ة واحتواء الوجبة 
الغذائي���ة عل���ى العنا�شر الهام���ة للج�شم من 

اأجل الحتفاظ بالوزن املثايل لطولهن. 

التغذية ومنو اجلنني يف الأ�صابيع 
الأوىل من احلمل 

تعتر الأ�شابيع الأوىل من حياة اجلنني 
الت�شخي����ض  وقب���ل  احلم���ل  بداي���ة  من���ذ  اأي 
ه���ي ف���رتة هامة ج���دا تتكاث���ر فيه���ا اخلاليا 
ب�ش���ورة �شريع���ة ويك���ون فيه���ا اجلن���ني اأك���ر 
عر�ش���ة للم�ش���اكل، ومن املع���روف اأنه ي�شعب 
ت�شخي����ض احلمل قبل 5-6 اأ�شابيع، لذا يجب 
الهتم���ام بالتغذي���ة ال�شليم���ة دائم���ا وخا�شة 
قب���ل التخطي���ط للحم���ل بف���رتة ل تق���ل عن 

3-4 �شهور.
�ش���وء  اأن  الدرا�ش���ات  اأو�شح���ت  فلق���د 
التغذي���ة احلاد عند الأم احلامل ي�شاعد على 
زيادة احتمال اإ�شابة املولود اجلديد مب�شاكل 
نق�ض يف الوزن والت�شوهات اخللقية والوفاة. 

الب�شيط���ة  التغذي���ة  �ش���و  م�ش���اكل  وتعت���ر 
منت�ش���رة يف البحري���ن وقد يرج���ع ذلك لعدم 
اأو  ال�شليم���ة  التغذي���ة  بط���رق  ال���كايف  الإمل���ام 
الفق���ر، اأو اتب���اع نظام غذائ���ي قا�شي من اأجل 

تخفيف الوزن الزائد.
• الرجل:

ل توج����د درا�ش����ات كافي����ة تو�ش����ح عالقة 
تغذي����ة الرج����ل بالإجناب ولك����ن من املعروف 
ب����اأن الذك����ور ي�شاب����ون ب�ش����وء التغذي����ة احلاد 
اأو ال�شمن����ة الزائ����دة معر�ش����ون لتاأخر البلوغ 

الهرمون����ات  مع����دل  يف  بخل����ل  الإ�شاب����ة  اأو 
الذكرية.

كم���ا اأن نق����ض مع���دل الزن���ك يف اجل�ش���م 
ي���وؤدي اإىل نق����ض يف ع���دد احليوان���ات املنوية 
وم���ن املعروف اأن امل�شروب���ات الكحولية توؤدي 
اإىل نق�شان يف معدل الزنك. اإن الوزن املثايل 
للط���ول ه���ام اأي�ش���ا بالن�شبة للرج���ل، فيجب 
الإ�ش���ارة هن���ا اإىل اأهمية التقلي���ل من احت�شاء 
امل�شروب���ات الكحولي���ة ب���ل الأف�ش���ل اإيقافه���ا 
متام���ا وذل���ك يف فرتة ل تقل ع���ن 2-3 �شهور 

قبل التخطيط لالإجناب.
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نقل الّدم قد يخفض من حاالت السكتة 
عند األطفال المصابين بفقر الدم المنجلي

م ملن ُيعان��ون من مر�ض  اأ�ص��ارت درا�ص��ٌة حديث��ٌة اإىل اأَنّ الزي��ادة يف عملي��ات نقل ال��َدّ
بت انخفا�ص��ًا يف عدد الأطفال ال�صود  اخللّية املنجلّية )فقر الدم املنجلي( قد تكون �ص��َبّ
ق �صديد  الذين ُيعانون من �ص��كتات نق�ض الرتوية )نوبات حتُدث نتيجة ان�ص��داد اأو ت�ص��ُيّ

يف اأحد ال�صرايني(.
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لك���ن، وجدت الدرا�شُة اأننّ الأطفاَل ال�شود 
م���ا زال���وا ُيواِجه���ون زي���ادًة كب���رية يف خط���ر 
الوف���اة، ب�شبب ال�شكت���ات النزفينّة، ُمقارنًة مع 

الأطفال البي�ض.
���ة م���ن  ���ة املنجلينّ ج���اء ا�ش���م مر����ض اخللينّ
م احلم���راء عند م���ن ُتوجد  �ش���كل خالي���ا ال���َدنّ
لدي���ه ه���ذه احلال���ة؛ ولها �ش���كُل ه���الل ُي�شبه 
ُت�شب���ح  امل���زارع.  يف  املُ�شتخدم���ة  املنج���ل  اأداة 
ه  ت�ش���ونّ والت���ي  ه���ذه،  م احلم���راء  ال���دنّ خالي���ا 
�شكلها، �شلب���ًة ولزجة، ومُيكن اأن ت�شَدنّ اأوعية 
���ب الأمل، وفق���اً مل���ا قالت���ه املراك���ز  م وُت�شِبنّ ال���دنّ
الأمريكينّة ملُكافحة الأمرا�ض والوقاية منها.
م���ن  ليهم���ان،  ل���ورا  الدكت���ورة  تراأ�ش���ت 
فري���َق  لالأطف���ال،  بو�شط���ن  م�شت�شف���ى 
الباحثني الذي حلنّ���ل بياناٍت ل�شهادات الوفاة 
يف الولي���ات املتنّحدة جلمي���ع الأطفال الذين 
ق�ش���وا نحبهم ب���ني الع���ام 1988 ولغاية العام 
2007. كان هن���اك اأكر م���ن 4400 حالة وفاة 
ل 221 حالة كل عام. ب�شبب ال�شكتة، اأي مُبعدنّ
م���ن  املائ���ة  يف   20 اأننّ  الدرا�ش���ُة  وج���دت 
حالت الوفاة ب�شبب ال�شكتة نتجت عن �شكتة 
نق����ض الرتوي���ة، و67 يف املائ���ة ب�شبب ال�شكتة 
���ة، ومل يت���منّ حتدي���د ال�شب���ب يف 12 يف  الَننّزفينّ

املائة من حالت الوفاة.
وج���د الباِحثون اأننّه يف الف���رتة بني العام 
1988 والعام 1997، كان الأطفال ال�شود اأكر 
مي���اًل بن�شبة 74 يف املائ���ة للوفاة ب�شبب �شكتة 

نق�ض الرتوية، ُمقارنًة مع الأطفال البي�ض، 
لك���ن انخف����ض ه���ذا اخلط���ُر الن�شب���ينّ اإىل 27 
يف املائ���ة خ���الل الفرتة الواقع���ة بني العامني 

1998 و2007.
وارتف���ع اخلط���ُر الن�شب���ينّ للوف���اة ب�شب���ب 
���ة ب�ش���كٍل ب�شي���ط ع���ر الفرتة  ال�شكت���ة النزفينّ
الزمني���ة نف�شه���ا. يف الف���رتة من الع���ام 1988 
اإىل لع���ام 1997، كان الأطف���اُل ال�ش���ود اأك���ر 
مي���اًل بن�شب���ة 90 يف املائ���ة للوف���اة ب�شبب هذا 
م���ع  ُمقارن���ًة  ���ة،  النزفينّ ال�شكت���ة  م���ن  ���وع  الَننّ
الأطف���ال البي�ض؛ وارتفع���ت هذه الن�شبة اإىل 

97 يف املائة بني العامني 1998 و2007.
و الدرا�ش���ة: "تراجع���ت زي���ادُة  ق���ال ُمع���ُدنّ
خط���ر الوف���اة ب�شب���ب �شكت���ة نق����ض الرتوية، 
يف  ال�ش���ود  الأطف���ال  عن���د  ���ة،  النزفينّ ولي����ض 
الع�ش���ر  ال�شن���وات  ع���ر  املتنّح���دة  الولي���ات 
املا�شي���ة. كان التغ���رُينّ الرئي�ش���ينّ الوحي���د يف 
العناي���ة بالأطف���ال الذي���ن واجه���وا ال�شكت���ة، 
م  خالل تلك الفرتة، هو البدء بعالج نقل الدنّ

لف���رتة طويل���ة للوقاي���ة الأولينّة م���ن ال�شكتة 
بالن�شبة ملر�ض اخللينّة املنجلينّة".

واف���ق خب���ريان عل���ى اأَننّ التغ���رُينّ يف تكرار 
م لالأطف���ال الذي���ن لديهم  عملي���ات نق���ل ال���َدنّ
ُي�شي���ب  وال���ذي  ���ة،  املنجلينّ ���ة  اخللينّ مر����ض 
اإىل  ُي���وؤِدنّي  منه���م،  ال�ش���ود  الأوىل  بالدرج���ة 
ح���دوث مي���ٍل نح���و انخفا����ض ن�شب���ة �شكت���ات 

نق�ض الرتوية عند الأطفال ال�شود.
قال الدكت����ور وينفرد وانغ، خبرُي اخلاليا 
����ة ل����دى م�شت�شفى �شانت ج����ود لأبحاث  املنجلينّ
لأطف����ال يف نيوي����ورك: "ظه����رت عملي����ات نقل 
����ة املنجلينّة كنتيجة لدرا�شة  م ملر�شى اخللينّ ال����دنّ
مل ت�شتم����ر، و�ش����درت يف الع����ام 1998. يف ه����ذه 
الرتوي����ة  نق�����ض  �شكت����ُة  تراجع����ت  التجرب����ة، 
م املُزمن  بن�شبة 90 يف املائة عند اإجراء نقل الدنّ
كب����رية يف  زي����ادة  ح����ال واجه����وا  لالأطف����ال يف 
م يف  ق الَدنّ خطر ال�شكتة، بن����اًء على فح�ض تدُفنّ
ماغينّة بالأمواج فوق ال�شوتينّة". ال�شرايني الِدنّ
يف  ج���ذري  تاأث���رٌي  ���ل  التدُخنّ له���ذا  "كان 
اأو�شاع الأطفال الذين لديهم هذه احلالة".

قال الدكت���ور رافائيل األيك�شن���در اأورتيز، 
ُمدي���ُر جراح���ة الأوعي���ة الداخلي���ة الع�شبينّة 
يف  هي���ل  لينوك����ض  م�شت�شف���ى  يف  وال�شكت���ة 
ن���ت الدرا�ش���ة اأننّ تاأثري ونتائج  نيوي���ورك: "بَينّ
م هما مبثابة تدبري  م���ا بعد عمليات نقل ال���َدنّ
وقائينّ لالأطفال الذين لديهم مر�ض اخللينّة 

املنجلينّة".
هيلث داي ني���وز، روبرت بريدت، الثنني 

24 حزيران/يونيو
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ال����وزارة  اإن  الوزي����ر  ق����ال  كلمت����ه  ويف 
وبالتع����اون م����ع اجلمعي����ة الأهلي����ة لأمرا�����ض 
اأك����ر  فح�����ض  م����ن  انته����ت  الوراثي����ة  ال����دم 
م����ن 88 األ����ف طال����ب وطالب����ة �شم����ن برنامج 
يف  الوراثي����ة  ال����دم  اأمرا�����ض  ع����ن  الك�ش����ف 
املدار�����ض احلكومي����ة واخلا�ش����ة، وذل����ك عل����ى 
م����دى 14 عام����اً من����ذ انطالق الرنام����ج، اأي 
مبع����دل 6 اآلف عملية فح�����ض كل عام. واأكد 
ال�شهاب����ي يف كلمت����ه اأم����ام احتف����ال اجلمعي����ة 

اأم�ض مبنا�شبة مرور 20 عاماً على تاأ�شي�شها، 
موا�شل����ة العم����ل مبب����داأ ال�شراك����ة املجتمعية 
ب����ني وزارة ال�شحة واجلمعي����ة لتنفيذ برامج 
الفح�����ض والرام����ج الوقائي����ة لتقلي����ل ن�شبة 
الإ�شاب����ة بهذه الأمرا�����ض، ولفت اإىل اأن هذه 
ال�شراك����ة اأ�شهم����ت يف خف�����ض ن�شب����ة املوالي����د 
امل�شاب����ني وكذلك الن�شبة العامة ب�شكل كبري 
م����ن 21 يف الألف خ����الل الثمانينات اإىل 4 يف 
الأل����ف حالياً، م�ش����دداً عل����ى »موا�شلة العمل 

عل����ى خف�����ض الإ�شاب����ات لأدن����ى امل�شتوي����ات«. 
واأ�شاد الوزير يف كلمته بدور اجلمعية يف رفد 
جه����ود وزارة ال�شح����ة لتقليل ن�ش����ب الإ�شابة 
باأمرا�ض الدم الوراثية يف اململكة، وذلك من 
خالل برام����ج الفح�ض والتوعية التي ت�شهم 
يف تنفيذه����ا بامل�شارك����ة م����ع ال����وزارة، ومنه����ا 
اإ�شافة مل�شروع فح�ض طلبة الثانوية العامة، 
م�ش����روع الفح�ض قب����ل الزواج ال����ذي تدعمه 
اجلمعي����ة من����ذ بداي����ة الت�شعين����ات. واأ�شاف: 

أمراض الدم الوراثية تحتفل بـ»20« عامًا على انطالقتها..

وزير الصحة: الجمعية خير مثال للجمعيات الطبية 
الشريكة مع الوزارة

د. العريض: فحص أكثر من 83 ألف طالب وتدريب 950 مريضًا

احتلف��ت اجلمعي��ة الأهلي��ة لأمرا�ض ال��دم الوراثية بذكرى م��رور 20 عامًا على 
تاأ�صي�ص��ها يف قاع��ة املع��ارف بكلي��ة العل��وم ال�ص��حية, برعاي��ة وزير ال�ص��حة معايل 
الدكتور �ص��ادق ال�صهابي وبح�صور الوكيل امل�صاعد ل�ص��وؤون امل�صت�صفيات الدكتور اأمني 
ال�صاعاتي, والنائبني ابت�صام هجر�ض والدكتورة �صمية اجلودر, ورئي�ض ق�صم اأمرا�ض 

الدم الوراثية مبجمع ال�صلمانية الطبي رئي�ض اجلمعية الدكتورة �صيخة العري�ض.



37 العدد األول - نوفمبر 2013

للجمعي����ات  مث����ال  خ����ري  اجلمعي����ة  تعت����ر 
الطبي����ة ال�شريك����ة م����ع ال����وزارة والت����ي تع����ي 
دوره����ا يف املجتمع، ما يجعله����ا حمل تقدير 
منظم����ة  م����ن  وخا�ش����ة  وخارجي����اً  حملي����اً 
ال�شحة العاملية ممثل����ة يف مكتبها الإقليمي 
ل�شرق املتو�شط. وقالت رئي�ض ق�شم اأمرا�ض 
ال����دم الوراثي����ة مبجم����ع ال�شلماني����ة الطبي 
رئي�ش����ة اجلمعية الدكت����ورة �شيخة العري�ض 
اإن برنام����ج فح�ض طلب����ة املدار�ض تكفلت به 
اجلمعي����ة عل����ى م����دى 14 عاماً عل����ى نفقتها 
الفحو�ش����ات  اآخ����ر  وبلغ����ت تكلفت����ه بح�ش����ب 
240 األ����ف دين����ار مبع����دل 20 األ����ف دين����ار يف 
الرنام����ج  اأن  اإىل  م�ش����رية  الواح����د،  الع����ام 
دمه����م  بنوعي����ة  ال�شب����اب  معرف����ة  اأ�شه����م يف 
وحت�ش����ني اختياره����م ل�شري����ك احلي����اة قب����ل 
الو�ش����ول اإىل مرحلة الفح�����ض قبل الزواج، 
م����ا خف�����ض الإ�شابات ب����ني الأطف����ال بن�شبة 
العاملي����ة.  ال�شح����ة  باع����رتاف منظم����ة   %75
ب����ني  ال�شراك����ة  ل����ول  العري�����ض:  واأ�شاف����ت 
ال����وزارة واجلمعي����ة من����ذ 20 عام����اً لوجدن����ا 
اأن م�شت�شف����ى ال�شلمانية ب����كل اأق�شامه مليء 
والأطف����ال،  البالغ����ني  ال�شكل����ر  مبر�ش����ى 
ول����ن يك����ون هن����اك �شري����ر واح����د للمر�ش����ى 
الآخرين، اأما الآن فنجد اأن اأق�شام الأطفال 
به����ا القليل من مر�شى ال�شكل����ر. وذكرت اأن 
اجلمعية من����ذ الع����ام 2000 اهتمت باملر�شى 
وبن����اء �شخ�شياته����م وتكفل����ت بتدري����ب نحو 
العم����ل.  ل�ش����وق  لتاأهيله����م  مري�����ض   1000

قال����ت  اجلمعي����ة،  تاأ�شي�����ض  ظ����روف  وح����ول 
العري�����ض: مت افتتاح اجلمعي����ة عام 1991 يف 
وق����ت مل يكن الكث����ريون يعرف����ون فقر الدم 
املنجلي حتى الأطباء حيث اأن اأغلبهم در�شوا 
يف جامعات بل����دان لي�ض فيها مر�شى �شكلر، 
الأه����داف  اأول  نف�شه����ا  اجلمعي����ة  وو�شع����ت 
وه����و ن�ش����ر الوع����ي مباهي����ة ه����ذه الأمرا�����ض 
وعالجه����ا وط����رق الوقاية منه����ا، اإىل جانب 
تنفي����ذ الرام����ج الت����ي تقل����ل املر�����ض وتهت����م 

باملر�شى وتطور العالج، موجهة ال�شكر لكل 
من �شارك اجلمعية يف تنفيذ الرامج ودعم 
م�شريته����ا عل����ى م����دى العقدي����ن املا�شي����ني. 
ورعى وزير ال�شحة تكرمي اجلمعية جلميع 
ودع����م  توعي����ة  يف  �شاهم����ت  الت����ي  اجله����ات 
مر�ش����ى فق����ر ال����دم املنجل����ي، و�شمل����ت عدداً 
كب����رياً من اأق�ش����ام التمري�����ض يف ال�شلمانية، 
ووزارة الرتبي����ة والتعلي����م، ووزارة التنمي����ة 

الجتماعية، وو�شائل الإعالم وال�شحف.
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قائمة باأ�صماء املكرمني
املكرمني من كبار ال�صخ�صيات

�شاحب ال�شعادة وزير ال�شحة ال�شيد �شادق بن عبد الكرمي ال�شهابي 1
�شاحب ال�شعادة جواد بن �شامل العري�ض نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 2

املكرمني من ال�صحف
�شحيفة الو�شط 1
�شحيفة الأيام 2
�شحيفة البالد 3
�شحيفة اأخبار اخلليج 4
5 Gulf daily news
6 Bahrain tribune

املكرمني من الوزارات
وزارة التنمية الجتماعية 1
وزارة الرتبية والتعليم 2
اإدارة اخلدمات الطالبية بوزارة الرتبية والتعليم 3

املكرمني من وزارة ال�صحة
الطاقم التمري�شي لرعاية مر�شى فقر الدم املنجلي الأطفال - جناح131
الطاقم التمري�شي لرعاية مر�شى فقر الدم املنجلي يف جناح 244
الطاقم التمري�شي لرعاية مر�شى فقر الدم املنجلي يف جناح 361
الطاقم التمري�شي لرعاية مر�شى فقر الدم املنجلي يف جناح 463
الطاقم التمري�شي لرعاية مر�شى فقر الدم املنجلي يف جناح 5312
الطاقم التمري�شي يف عيادة اأمرا�ض الدم يف جممع ال�شلمانية الطبي6
الطاقم التمري�شي - ق�شم احلوادث والطوارئ7
الطاقم التمري�شي يف مركز اإبراهيم خليل كانو ال�شحي والجتماعي املوؤقت ملر�شى لل�شكلر8
ق�شم اخلدمات الجتماعية يف جممع ال�شلمانية الطبي9

مكتب عالقات املر�شى10
جلنة تنظيم الأ�شرة11
اإدارة التمري�ض - من�شق رعاية ال�شكلر- ال�شيد علي دروي�ض 12
اإدارة التمري�ض – م�شاعد من�شق رعاية ال�شكلر- ال�شيدة هيام �شعيد13
اإدارة التمري�ض لأجنحة الولدة 14
عيادة مر�شى فقر الدم املنجلي ملتابعة احلوامل 15
ق�شم الأمرا�ض الوراثية 16
ق�شم ال�شحة املدر�شية 17
وحدة الإقامة الق�شرية لالأطفال 18
ادارة تعزيز ال�شحة 19
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املكرمني من املدار�ض اخلا�صة 
مدر�شة الرجاء1
مدر�شة النور العاملية2
مدر�شة لوؤلوؤة اخلليج العربي3
مدر�شة بيان البحرين النموذجية4
مدر�شة ابن خلدون الوطنية5
مدر�شة الن�شيم الدولية 6
مدر�شة عبد الرحمن كانوا الدولية7
مدر�شة الإميان)بنني(8
مدر�شة الإميان)بنات(9

مدر�شة حوار الدولية10

املكرمني من املدار�ض احلكومية 
مدر�شة العهد الزاهر الثانوية1
مدر�شة احلورة الثانوية للبنات2
مدر�شة املنامة الثانوية للبنات3
مدر�شة احلد الإعدادية الثانوية4
مدر�شة ال�شتقالل الثانوية للبنات5
مدر�شة �شار الثانوية للبنات6
مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية7
مدر�شة �شرتة الثانوية للبنات8
مدر�شة املعرفة الثانوية للبنات9

مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية10
مدر�شة النور الثانوية للبنات11
مدر�شة الوفاء الثانوية للبنات12
مدر�شة اميمة بنت النعمان الثانوية13
مدر�شة النعيم الثانوية للبنني14
مدر�شة التعاون الثانوية للبنني15
مدر�شة ال�شيخ عبد العزيز بن حممد16
مدر�شة اجلابرية الثانوية للبنني17
مدر�شة ال�شيخ عبد اهلل بن عي�شى األ خليفة18
مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنني19
مدر�شة ال�شيخ عي�شى بن علي الثانوية التجارية20
مدر�شة معهد ال�شيخ خليفة بن �شلمان21
مدر�شة املعهد الديني للبنني22
مدر�شة احمد العمران الثانوية23
مدر�شة جدحف�ض الثانوية للبنني24
مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنني25
مدر�شة املحرق الثانوية للبنني26
مدر�شة الهدايا اخلليفية الثانوية27
مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية28
مدر�شة املعهد الديني اجلعفري 29
مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنات30
مدر�شة جدحف�ض الثانوية للبنات31
مدر�شة خولة الثانوية للبنات32
مدر�شة املحرق الثانوية للبنات33
مدر�شة مدينة حمد العدداية الثانوية34
مدر�شة الت�شامن الثانوية 35
مدر�شة ال�شروق الثانوية 36



العدد األول - نوفمبر 402013

كاأح���د  الأنيمي���ا  تل���ك  حت���دث  اأن  ميك���ن 
م�شاعفات ال�شرطان وتلف الأع�شاء، وحالت 
فريو����ض  اأو  ال�ش���ل  مث���ل  امل�شتم���رة  الع���دوى 
نق����ض املناع���ة الب�ش���ري واللته���اب املف�شل���ي 
الروماتوي���دي والذئب���ة احلم���راء اجلهازي���ة 
اأو املر����ض املع���وي اللتهاب���ي  مر�ش���ى الف�ش���ل 
ي�شاب���ون  م���ا  غالب���اً  الأم���د  طوي���ل  الكل���وي 
بالأنيمي���ا، لأن الكليت���ني  يف هذه احلالة تكون 
ق���د فقدتا القدرة على اإنت���اج الإريروبويتني 
)وه���و الهرمون الذي ينظم اإنتاج خاليا الدم 
احلم���ر من نخاع العظ���ام ي�شتخ���دم �شكل من 

الإريروبويتني املنت���ج بالهند�شة الوراثية يف 
عالج الأ�شخا�ض الذين ل ي�شتطيعون اإنتاجه 

باأنف�شهم.
 اإذا كان���ت الأنيمي���ا �شديدة ج���داً، فاإن نقل 
الدم ميك���ن اأن ي�شاعد على حت�شني الأعرا�ض 
يف الأ�شخا����ض الذي���ن نتج���ت حال���ة الأنيمي���ا 

لديهم عن حالت طبية اأخرى.

طرق الوقاية والعالج
تناول الغذاء املنوع واملفيد:

جتربته���م  ح�ش���ب  املر�ش���ى  م���ن  ن�شائ���ح 
اخلا�شة:

يج���ب املحافظ���ة عل���ى التغذي���ة املالئم���ة 
احلراري���ة  بال�شع���رات  والغني���ة  والكافي���ة، 
تن���اول  وخ�شو�ش���ا  واحلدي���د،  والروت���ني 
احلم���راء  واللح���وم  اخل�ش���راء،  اخل�ش���ار 
والكبد، ومن الأطعمة املنا�شبة اأي�شا، ال�شمك 
واملاأك���ولت البحري���ة والدج����اج، والبقولي���ات 

مثل الفا�شوليا، والفول ال�شوداين.
اإذا كنت���م تخطط���ون للحم���ل فاأ�شت�ش���ريو 

مر�ص��ى الف�ص��ل الكل��وي طويل الأم��د غالبًا م��ا ي�ص��ابون بالأنيمي��ا, ميكن اأن 
حتدث الأنيميا عند الإ�ص��ابة ببع�ض الأمرا�ض املزمنة. تكون اأعرا�صها مماثلة 
لالأ�ص��كال الأخرى من الأنيميا, وت�ص��مل �ص��حوب لون اجللد والإعياء ة وال�صداع 

و�صرعة دقات القلب وال�صعف.

أنيميا األمراض المزمنة والغذاء
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الطبي���ب ع���ن نوعية الغ���ذاء ال�شرورية التي 
يجب تناولها اأثناء احلمل.

تناول الكبد واللح���وم احلمراء والبي�ض 
والفواكه.

اأك���ر م���ن الأغذي���ة الت���ي حتت���وي عل���ى 
وال���ذي  �ش���ي  فيتام���ني  م���ن  وف���رية  كمي���ة 
يوج���د يف اخل�ش���روات الطازج���ة والليم���ون 

والرتقال والبطاط�ض
اأك���ر م���ن الأغذي���ة الت���ي حتت���وي عل���ى 
والكب���د  الفط���ر  مث���ل  الفولي���ك  حم����ض 

والبقوليات وغريها.

التفاح:
�ش���رب  اأو  بق�ش���وره  طازج���اً  باأكل���ه  اإم���ا 
الع�ش���ري الطازج املح�شر من���ه والطريقة اأن 
ي�شرب كوباً من ع�شري التفاح الطازج مرة يف 

ال�شباح واأخرى يف امل�شاء

الفراولة:
والفيتامين����ات  باملع����ادن  غني����ة  فه����ي 
واجل�ش����م  ال����دم  تنقي����ة  يف  ت�شتخ����دم  وه����ي 
م����ن ال�شم����وم وذل����ك بتناول ثم����ار الفراولة 
رب����ع  مبع����دل  املفرزن����ة  وغ����ري  الطازج����ة 

كيلوجرام يومياً.

احللبة:
فه���ي حتت���وي على مرك���ب الدايزوجنني 
اأنه���ا مقوي���ة وخمف�ش���ة  فه���ي ع���الوة عل���ى 
القول���ون  مل�ش���اكل  وجي���دة  ال���دم  يف  لل�شك���ر 
والت�شققات اجللدي���ة اإل اأن فوائدها عظيمة 
يف فقر الدم والطريقة اأن يوؤخذ ملء ملعقة 
م���ن م�شحوق احللبة الناعم وتخلط بالع�شل 
النق���ي وتوؤخ���ذ يومي���اً مرة قبل الغ���ذاء بربع 

�شاعة واأخرى قبل الع�شاء بربع �شاعة.

ا�صتعمل هذه اخللطة للعالج:
الزع���رت  م���ن  تخل���ط كمي���ات مت�شاوي���ة 
والنعن���اع واأزه���ار الباب���وجن ث���م يوؤخ���ذ م���لء 
ملعق���ة م���ن املزي���ج وتغمر يف كوب م���اء مغلي 
وترتك ملدة 5اىل 10دقائق ثم ت�شفى وت�شرب 

قبل الغداء وقبل الع�شاء.

اجلرجري:
يعت���ر اجلرج���ري م���ن اخل�ش���ار املفي���دة 
لع���الج فق���ر ال���دم حي���ث يوؤخ���ذ م���لء ملعقة 
كب���رية م���ن ع�ش���ري اجلرجري الط���ازج 2 اىل 
3م���رات يف اليوم مع امل���اء اأو احلليب الطازج، 
كم���ا اأن تن���اول حزم���ة كامل���ة م���ن اجلرجري 
الط���ازج املغ�ش���ول جي���داً وبالأخ����ض يف ف�شل 
ال�شت���اء حيث ان���ه هو ف�شل اجلرج���ري توؤدي 

نف�ض الغر�ض واجلرجري جيد لتنقية الدم.

ال�صعري مع اللنب:
حي���ث يوؤخ���ذ ح���وايل 100اىل 150جراماً 
من دقيق ال�شعري ويخلط مع ن�شف لرت من 
الل���ن املخي����ض "الرائب" وي�ش���اف للخليط 
ث���م يح���رك جي���داً ويو�ش���ع  املل���ح  ذرات م���ن 
عل���ى ن���ار هادئة وي���رتك على النار مل���دة ع�شر 
دقائق ويحرك بني وقت واآخر وعند النتهاء 
ي�ش���اف ل���ه ق�ش���دة اأو ع�شل النح���ل النقي كما 
ي�ش���اف اإلي���ه قلي���ل م���ن الزبي���ب دون بذر ثم 
يوؤكل مع مالحظة اأن هذه الو�شفة ل تعطى 

للم�شابني مبر�ض ال�شكر.

احلالوة الطحينية:
وه���ي متمي���زة لفق���ر ال���دم فه���ي حتتوي 
على زيت ال�شم�شم وعرق احلالوة والطحينة 
مقوي���ة  الو�شف���ة  وه���ذه  املغذي���ة  البي�ش���اء 
وم�شمن���ة ولك���ن يج���ب ع���دم ا�شتعماله���ا م���ن 

قبل مر�شى ال�شكر.

الليمون:
الغني���ة  امل���واد  م���ن  الليم���ون  يعت���ر 
بفيتام���ني ج وهو يقوي جه���از املناعة ويوؤخذ 
م���لء ك���وب م���ن ع�شري الليم���ون بع���د الغداء 

مبا�شرة واآخر بعد وجبة الع�شاء مبا�شرة.

جلوكونات احلديد:
وهذا موجود عل���ى هيئة م�شتح�شر يباع 
ل���دى حمالت الأغذية التكميلية وهو اف�شل 

امل�شتح�شرات امت�شا�شاً.

الكلوروفيل:
م�شتخل����ض  اخ�ش���ر  م�شح���وق  وه���و 
م���ن اخل�ش���ر وه���و غن���ي باحلدي���د وبع����ض 

الفيتامينات
يف  م�شتح�ش���ر  من���ه  ويوج���د  الهام���ة 
حمالت الأغذي���ة التكميلية وي�شتعمل لعالج 

فقر الدم

اجلن�صنج الربازيلي:
وه���و ج���ذور لنب���ات اجلن�شن���ج ويحت���وي 
عل���ى م���واد �شابوني���ة وه���و مقٍو جي���د ويفيد 
ع���دة  من���ه  ويوج���د  ال���دم  فق���ر  ح���الت  يف 
م�شتح�شرات يف ال�شيدليات حيث يوجد منه 
�ش���راب وكب�شولت واأقرا����ض واجلذور نف�شها 

كما هي.

حم�ض الفوليك:
وه���و م�شتح�ش���ر مينع فقر ال���دم ويقوي 

ال�شهية ويخف�ض الكولي�شرتول.
زيادة �شاعات النوم ومعدلت الراحة مبا 

يف ذلك النوم اأثناء النهار.
زي���ادة مع���دلت تروي���ة اجل�ش���م والإكث���ار 

من تناول ال�شوائل املختلفة
الكافي���ني  ومركب���ات  القه���وة  جتن���ب 

والأكالت الد�شمة الثقيلة اأثناء الليل
جتنب الن�شاطات املرهقة.
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ل���و كان طفلك مي���رنّ بنوب���ة اأمل خفيفة اأو 
معتدلة، ميكن القيام بالتايل: 

اأعطي طفلك بارا�شيتامول اأو ايبوبروفني.   •
وق���د ين�شحك الطبيب ب���دواء اأقوى/ مثل 
م���ن  علي���ه  حت�شل���ني  وال���ذي  الكودي���ني، 

خالل و�شفة طبية. 
ت����وؤمل طفلك.  التي  املوا�ش����ع  قوم����ي بتدفئ����ة   •
ف����رك  اأو  ����اج(  )م�شنّ بتدلي����ك  القي����ام  ميكن����ك 
جل����د طفل����ك. كما ت�شتطيع����ني ا�شتخ����دام املاء 
ال�شاخ����ن يف قنينة مطاطي����ة اأو ت�شعي مرهماً 

ي�شاعد على الت�شخني )الإحماء( العميق
اأعطي طفلك الكثري من ال�شوائل. وميكن   •
اأن يك���ون ذل���ك ع���ن طري���ق حلي���ب )ل���ن( 
الث���دي، اأو احللي���ب ال�شطناع���ي، اأو مزيد 
م���ن املاء اأي�شاً. وي�شتطي���ع الطفال الأكر 
الفاكه���ة  تن���اول ع�ش���ري  والدارج���ون  ���اً  �شننّ
���ف. فال�شوائل الإ�شافي���ة �شت�شاهم يف  املخفنّ
تنظيف �شرايني دمه من اخلاليا املنجلية.

ومن العالجات الأخرى:
م�ش���ادات حيوي���ة يومياأ، مث���ل البن�شيلني،   •
���م باللتهاب���ات. ف���اإذا اأ�شي���ب طفلك  للتحكنّ
بالته���اب، خذي���ه اإىل الطبي���ب ف���وراً لتلقي 

العالج. 
)فولي���ك  الفولي���ك  حم����ض  م���ن  قر����ض   •
اإنت���اج  عل���ى  ي�شاع���ده  اأ�شي���د( يومي���اً، مم���ا 

املزيد من خاليا الدم احلمراء. 
اإذا كان طفل���ك ل ي�شعر اأنه بخري ويحتاج 
اإىل عناي���ة متخ�ش�ش���ة دائماً، ق���د جتدين اأنه 

من الأف�شل ال�شكن بالقرب من امل�شت�شفى. 

 كيف اأعتني بطفلي امل�صاب 
بفقر الدم املنجلي؟

ح���اويل األ تقوم���ي بالأ�شي���اء الت���ي تث���ري 
م  ���ز الأعرا����ض ل���دى طفلك. �ش���وف يقدنّ وحتفنّ
ل���ك الفري���ق املتخ�ش����ض بفق���ر ال���دم املنجلي 
يف امل�شت�شف���ى خط���ة ت�شاع���دك عل���ى العتن���اء 
بطفلك. اإليك جمموع���ة من الأمور التي قد 

ُتن�شحني بها:
ال�شوائ���ل  م���ن  الكث���ري  طفل���ك  اإعط���اء   •
احل���ار.  الطق����ض  يف  خا�ش���ة  لي�شربه���ا، 
ال���دم  ن خالي���ا  تك���ونّ اإىل  ي���وؤدي  فاجلف���اف 

احلمراء املنجلية. 
التاأك���د م���ن ح�شول طفلك على التطعيمات   •
اإىل  بالإ�شاف���ة  الروتيني���ة،  )اللقاح���ات( 
تطعيم الأنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي ب. 

ال�شلبة،  الأطعم���ة  بتناول  ب���داأ طفل���ك  اإذا   •
قدم���ي له ماأك���ولت غنية بامل���واد الغذائية، 
والأ�شم���اك  واخل�ش���ار،  الفاكه���ة،  مث���ل 

الزيتية واحلبوب الكاملة. 
اأبقي طفلك دافئاً. فالرد ميكن اأن يوؤدي اإىل   •
ل خالي���ا دم���ه احلم���راء اإىل ال�ش���كل  ب���دء حت���ونّ

�شه لنوبة اأو اأزمة.  املنجلي وبالتايل تعرنّ
الن�شاط واحلركة.  دعي طفلك يكر على   •
التماري���ن  اأداء  م���ن  يتمك���ن  ل  ق���د  لكن���ه 

الريا�شية القوية واملجهدة. 
وهادئ���اً. فالتوتر  اأبق���ي طفل���ك م�شرتخياً   •
ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل الإ�شابة بنوبة اأو اأزمة 

فقر الدم املنجلي. 

هل هناك عالج لفقر الدم املنجلي؟
يف معظ���م احلالت، ل ميكن عالج مر�ض 
فق���ر ال���دم املنجلي. مع ذل���ك، ي�شتطيع بع�ض 
ال�شخا�ض احل�شول على زرع للنخاع العظمي 
م���ن مترع منا�شب، وهذا يوفر عالجاً يدوم. 
اإن اإعط���اء نخاع عظمي �شليم ل�شخ�ض م�شاب 
بفق���ر الدم املنجل���ي يعني اأنه �شينتج خاليا دم 
ع، تكون  حم���راء �شليمة. لكن رغ���م توفر املترنّ

العملية معقدة وخطرة. 

كيف يمكن عالج مرض فقر الدم المنجلي..؟
يتّم عالج فقر الدم املنجلي بعدة طرق. وميكن اأن ي�صاعد العالج ال�صحيح على احلّد من 

تعّر�صه لنوبات اأو اأزمات املر�ض التي ميّر فيها طفلك خالل حياته. 
�ص��وف يت��ّم حتويل طفل��ك اإىل فريق خمت�ض مبر�ض فق��ر الدم املنجلي, والذي �ص��يقوم 
باملتابع��ة الطبية املتكررة بينما يكرب وينمو. و�صي�ص��اعدك الطبيب على الهتمام بطفلك 
ويعّلمك كيف تعتنني به يف املنزل. ومع كل هذا الدعم حوله, �صيكون طفلك قادرًا على اأن 

يعي�ض طفولة طبيعية اإىل حّد ما. 
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وبني من�شق رعاية مر�شى ال�شكلر بوزارة 
الن���اث  فئ���ة  �شمل���ت  الدار�ش���ة  ب���اأن  ال�شح���ة 
والذك���ور به���دف معرف���ة الأ�شب���اب النف�شي���ه 
والجتماعي���ة الت���ي ق���د ت�شاع���د عل���ى زي���ادة 
ح���دة النوب���ات، ومت اختي���ار 80 مري����ض �شكلر 
م���ن الذين يت���م ادخاله���م للم�شت�شفى ب�شورة 
م���ن  مري����ض   40 وكان���وا  ودائم���ة  م�شتم���رة 
الذك���ور و40 م���ن الإناث ت���رتاوح اعمارهم ما 
ب���ني 20 �شن���ة اإىل 35 �شن���ة، ووزع ال�شتبي���ان 
عليه���م ال���ذي كان يحت���وي عل���ى اأ�شئل���ة ع���ن 
احلالة الزوجية وامل�شتوى التعليمي وم�شاكل 
العم���ل  وفر����ض  امل���ادي  وامل�شت���وى  الأ�ش���رة 

والو�شمة الجتماعية. 
وبعد حتليل ال�شتبيان تبني من النتائج 
اأن 85% م����ن املر�شى غري متزوجني والن�شبة 
الأك����ر كانت من الإن����اث، و75% منهم ذكروا 
بانه����م يعانون م����ن عدم الإ�شتق����رار وم�شاكل 
اأ�شري����ة، كما او�شح����ت الدرا�شة ان����ه 85% من 
للعم����ل  فر�����ض  يج����دون  ل  املر�ش����ى  ه����وؤلء 
بالت����ايل 80% منه����م لديه����م دخل م����ادي اقل 
اىل  بالن�شب����ة  ام����ا  �شهري����اً،  دين����ار   100 م����ن 
التعلي����م لوح����ظ ان����ه 85% وا�شل����وا الدرا�ش����ة 
ب�ش����كل غ����ري م�شتمر حي����ث يت����م تاأخريهم او 
ف�شله����م ب�شب����ب ك����رة تغيبه����م ع����ن املدار�ض 
واجلامعات نتيج����ة النوبات املفاجئة املتكررة 
الت����ي ت�شتدعي ادخالهم للم�شت�شفى وبقائهم 
مل  املر�ش����ى  ه����وؤلء  م����ن   %65 حي����ث  مل����دة، 
ي�شتطيعوا اإكمال املرحلة الثانوية. كما وجد 
اأي�ش����اً اأن 95% م����ن جمم����وع املر�ش����ى واجهوا 
الأدوي����ة  ل�شتخدامه����م  اجتماعي����ة  و�شم����ه 

ال�شكل����ر  لنوب����ة  يتعر�ش����ون  و%75  امل�شكن����ة، 
خ����الل 48 �شاعة من تعر�شهم مل�شاكل نف�شية 

اجتماعية.
علمي����اً  ب����اأن  »دروي�����ض«  ال�شي����د  واأك����د 
ثب����ت تاأث����ري العوام����ل الجتماعي����ة كالأ�شرة 
وتقالي����د املجتم����ع والدي����ن والعم����ل ودخ����ل 
الأ�ش����ري والإعالم ال�شلبي والتعليم والزواج 
م����ن العوامل التي ت�شاعد على تكرار وزيادة 
ه����ذه  توؤث����ر  ق����د  كذل����ك  الأمل،  نوب����ة  ح����دة 
العوام����ل على نف�شي����ة املري�ض ب�شكل مبا�شر 
من����ذ طفولت����ه حت����ى �ش����ن البل����وغ ان مل يتم 
ب�ش����ورة �شحيح����ة، ويعت����ر  التعام����ل مع����ه 
عامل����ي الدين وال����زواج التقليدي ال�شائد يف 
مملك����ة البحرين هما من اأهم العوامل التي 
�شاع����دت عل����ى تاأخ����ر زواج مري�����ض ال�شكل����ر 
�ش����واء كان م����ن الذك����ور اأو الإن����اث، وتعت����ر 
ق�شي����ة زواج م�شاب ال�شكلر او ح�شوله على 
الوظيف����ة يف وقتن����ا احل����ايل اأك����ر �شعوب����ة 
و�شائ����ل  لبع�����ض  ال�شلب����ي  للتاأث����ري  نظ����راً 
الإع����الم املحل����ي �شاهم����ت يف ن�ش����ر ان مر�ض 
ال�شكلر مر�ض مميت وحياة امل�شاب ق�شرية 

وهذا غري �شحيح والعمار بيد اهلل. 
واق����رتح م��ع��اجل��ة امل�����ش��اك��ل الج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ن��ف�����ش��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة مل��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ل��ر على 
ث���الث���ة ا����ش���ع���دة اول���ه���م الأ�����ش����رة وامل��ج��ت��م��ع 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ر���ش��م��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وال���ال 
جدا  مهم  دور  ال���ش��رة  متثل  حيث  حكومية، 
يف بناء �شخ�شية امل�شاب منذ الطفوله بدعم 
ورفع من معنوياتة ب�شكل م�شتمر وقد يوؤثر 
بطريقة  يعامل  مل  اذا  النف�شية  �شحته  على 

الطفل  كمعاملة  كانت  الأ�شباب  لأي  �شليمة 
الطفل  ي�شعر  حيث  خا�شه  بطريقه  امل�شاب 
من خاللها بانه يحتاج لعناية خا�شة ولي�ض 

طفل �شوي كالأخرين. 
كم����ا يعت����ر تثقي����ف عام����ة املجتمع عن 
املكون����ات  تكات����ف  كيفي����ة  ال�شكل����رو  مر�����ض 
الجتماعي����ة لدم����اج هذة الفئ����ة يف املجتمع 
ال�شائع����ة  المرا�����ض  باق����ي  كح����ال  حاله����م 
يف الع����امل، اإىل جان����ب ذل����ك ل يغي����ب ع����ن 
اجلمي����ع اإن للم�ش����اب نف�ش����ه دور رئي�ش����ي يف 
تغي����ري نظ����رة املجتم����ع ل����ه من خ����الل ابراز 
وقدرت����ه  حيات����ه  م����ن  امل�شرق����ة  اجلوان����ب 
عل����ى النت����اج كف����رد منت����ج، اما عل����ى �شعيد 
املوؤ�ش�ش����ات الر�شمية وال�شلط����ات الت�شريعية 
فله����م دور كب����ري يف حمل عاتق ه����ذه امل�شكلة 
وزارة  عل����ى  فق����ط  ولي�����ض  الجتماعي����ة 
ال�شح����ة، كم����ا ات�شح من نتائ����ج الدرا�شه ان 
ن�شب����ة كبرية منه����م يحتاج����ون فر�ض اكر 
للعم����ل واإع����ادة النظر يف اللوائ����ح والأنظمة 
التعليمي����ة م����ع مراع����اة و�شعه����م ال�شح����ي 
وت�شهيل اجراءات ح�شولهم على م�شاعدات 
مادية وتبني م�شاريعهم التجارية، ول�شيما 
دور الإع����الم يج����ب ان يك����ون دور م�شاع����د 
وبارز وبناء يف احلد من الرتويج ال�شلبي يف 
ن�شر كلما يتعلق من حقائق عن هذا املر�ض 
وامل�شاهمة يف اب����راز ال�شورة اليجابية التي 
تع����زز من مكانتهم يف املجتم����ع، مما ي�شاعد 
النف�شي����ة  ال�شغوظ����ات  م����ن  التقلي����ل  عل����ى 
والإجتماعية وبالت����ايل يعك�ض على حت�شني 

و�شعهم ال�شحي. 

حسب دراسات أجريت على شريحة منهم..

بعض مرضى السكلر يعانون 
من مشاكل اجتماعية ومادية ونفسية

85% منهم غير متزوجين و85% ال يجدون فرص عمل

ق��ال ال�ص��يد عل��ي دروي���ض من�ص��ق رعاية 
مر�ص��ى ال�ص��كلر بوزارة ال�ص��حة اأنه بح�ص��ب 
الدرا�ص��ات الت��ي اجري��ت عل��ى �ص��ريحة م��ن 
مر�ص��ى ال�ص��كلر املرتددي��ن ب�ص��كل دوري على 
دائرة الطوارئ واحلوادث مبجمع ال�ص��لمانية 
الطبي والذي��ن يبلغون ح��وايل200 من عدد 

الإجمايل 4000 م�ص��اب امل�ص��جل ل��دى وزارة 
ال�صحة, تبني باأنه اكرث من 80% منهم يعانون 
من م�ص��اكل اجتماعية ومادية ونف�صية الأمر 
ال��ذي ي��وؤدي لزي��ادة تردده��م عل��ى املجم��ع 
الطب��ي تفادي��ًا له��ذه امل�ص��اكل وتاأث��ريه على 

حالتهم ال�صحية. 
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ال�ش���وؤال: اأري���د اأن اأعرف ال���راأي ال�شرعي 
يف مو�ش���وع " زرع اخلالي���ا " و" بن���ك اخلاليا 
". وبنك اخلاليا عبارة عن بنك يتم تخزين 
خالي���ا ال�شخ����ض في���ه مقاب���ل م�شاري���ف ملدة 
م���ن الزم���ن - �شن���وات - ليت���م ا�شتخدامه���ا يف 

امل�شتقبل اإذا تطلب الأمر. 
اجلواب:

اخلاليا املق�شودة يف ال�شوؤال هي »اخلاليا   .1
اجلذعي���ة« )Stem cell(، وه���ي خالي���ا 
»بع���د  ي  ���رِّ ال�شُّ " احلب���ل  م���ن  ت�شتخل����ض 
من���ه  املاأخ���وذة  اخلالي���ا  وه���ذه  ال���ولدة« 
ت�شاه���م يف اإعادة بناء خالي���ا الدم واجلهاز 
املناع���ي للمر�شى امل�شاب���ني باأمرا�ض الدم 
كاللوكيمي���ا - �شرط���ان ال���دم -، والأنيميا، 
اأمرا����ض  ع���الج  يف  ت�شتخ���دم  ق���د  كم���ا 
الأع�شاب، كال�شل���ل الدماغي، والزهامير، 
وغريه���ا م���ن الأمرا����ض، وه���ذه اخلالي���ا 
ل تهاَج���م م���ن قَبل جه���از املناع���ة ؛ وذلك 

ل�شرعة تطورها اإىل حالة »ل حتايزية «.
واحلب���ل ال�شري ه���و: تكوين ي�شبه احلْبل،   .2
بامل�شيم���ة،  الرح���م  داخ���ل  اجلن���ني  ي�ش���ل 
ويحت���وي عل���ى �شريان���ني، ووري���د واح���د، 
ال���دم املحم���ل بن���واجت  يحم���ل ال�شريان���ان 
امل�شيم���ة،  اإىل  اجلن���ني  م���ن  الح���رتاق 
عل���ى  املحت���وي  ال���دم  الوري���د  ويحم���ل 
الأك�شج���ني واملواد الغذائية والوارد من دم 

الأم اإىل اجلنني.
كذا يف »املو�شوعة العربية العاملية«.

يوجد ثالثة م�صادر للخاليا اجلذعية:
الأجنة  اخلاليا اجلذعية التي توؤخذ من » اأ. 
الب�شرية «، ويرتاوح عمر اجلنني ما بني 5 

اأيام اإىل اأ�شبوعني.
م���ن  توؤخ���ذ  الت���ي  اجلذعي���ة  اخلالي���ا  ب. 

البالغني، وهي توؤخذ من جهتني:
العظم���ي،  النخ���اع  م���ن  الأوىل:  اجله���ة 
اأي: م���ن نف����ض العظ���م، مثل عظم���ة احلو�ض 
اأو ال�ش���در، وه���ذه م�شكلتها اأنه���ا تعتر موؤملة، 
اإىل وق���ت  ���اً، وحتت���اج  وتتطل���ب تخدي���راً عامنّ
طوي���ل، اإ�شافة اإىل اأن كمية اخلاليا اجلذعية 

اً. التي توؤخذ منها قليل جدنّ
ه���ذه  ويف  ال���دم،  م���ن  الثاني���ة:  واجله���ة 
احلالة ينبغي اأخذ كميات كبرية من الدم، ثم 

ت�شفيت���ه، ويف النهاية ل نح�شل اإل على كمية 
اً من اخلاليا اجلذعية. قليلة جدنّ

الأه���م،  وه���و  والأخ���ري  الثال���ث  امل�ش���در  ج. 
اخلالي���ا اجلذعية التي توؤخ���ذ من احلبل 
ال�ش���ري، وهو امل�شدر الغني باخلاليا، وقد 

ي�شل عددها اإىل 200 مليون خلية !.
وم���ن هنا جاءت فك���رة حفظ هذه اخلاليا   .3
يف " بنوك "، ويوجد يف " دبي " بنوك عامة 
وخا�شة، ويوجد يف " جدة " �شركة خا�شة 
حلف���ظ اخلالي���ا مل���ن يرغب مقاب���ل اأجرة، 
ويتم يف هذه البنوك اإجراءات ت�شمن عدم 
العب���ث باخلاليا، كما اأن���ه ميكن ل�شاحبها 
اأن يتاب���ع اأخباره���ا واأحواله���ا، كم���ا يتاب���ع 

ر�شيده من املال يف البنك.
ميك���ن  اأن���ه  الأطب���اء  بع����ض  ذك���ر  وق���د 
الحتف���اظ به���ذه اخلاليا اإىل م���دة ت�شل اإىل 
25 عام���اً، وبع����ض الأطب���اء يق���ول: اإن���ه ميكن 

تخزينها مدى احلياة.
4. لي�شت ه���ذه اخلاليا نافعة فقط ل�شاحبها 
الذي قد ي�شاب باأمرا�ض ميكنه ال�شتفادة 
من تلك اخلاليا، بل وميكنه كذلك الترع 
به���ا لغ���ريه، وق���د ا�شُتعمل بالفع���ل ذلك يف 
عالج حالت مر�شي���ة، وكان بدياًل ناجحاً 
لعملي���ة زراعة النخ���اع العظمي اخلطرية، 
كم���ا اأنه م���ن الناحي���ة الطبية يع���دُّ بدياًل 
ع���ن الترع بالأع�ش���اء ؛ حيث ميكن اإعادة 

بناء اخلاليا التالفة للمري�ض.
مطابق���ة  فه���ي  �شاحبه���ا:  وبخ�شو����ض 
متام���اً خلالياه، فهو املنتف���ع الوحيد املطابق، 
واأما اأفراد عائلته فترتاوح ن�شبة التطابق بني 
25 % و40 %، وه���ذا كل���ه - بالطب���ع - �شريط���ة 
اأن ل يك���ون عند الأم اأمرا����ض معدية، كالكبد 
الوبائ���ي، والأيدز، ولذا فاإن���ه ل بدَّ من اإجراء 
فحو�ش���ات ل���دم الأم قب���ل اأخ���ذ تل���ك اخلاليا 

وجتميعها.
نف�ش���ه  لالإن�ش���ان  حفظه���ا  ف���اإن  وعلي���ه: 

ينبغي اأن ل ُيختلف يف جوازه.
5. نظراً لوج���ود مثل هذه ال�شتفادة من تلك 
اخلاليا من احلبل ال�شري �شارع بع�ض من 
ل يخ���اف اهلل ول يتقي���ه باحل�ش���ول علي���ه 
م���ن عملي���ات اإجها����ض متعم���دة ! وناأ�شف 
اأن يك���ون ه���ذا هو حال من يث���ق النا�ض به، 
وياأمتنون���ه عل���ى اأنف�شه���م، ولذا ج���اء قرار 

م  وا�شح ل� " جممع الفقه الإ�شالمي " يحرِّ
الإجها����ض املتعمد من اأجل ال�شتفادة من 
اأع�ش���اء اجلن���ني - ومنه���ا اخلاليا بالطبع 

-، وهذا ن�ض القرار:
" جمم���ع الفق���ه الإِ�شالم���ي  اإن جمل����ض 
" املنعق���د يف دورة موؤمت���ره ال�شاد����ض بج���دة، 
اإىل   17 م���ن  ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  يف 
 ( اآذار   20  -  14 املواف���ق  �شعب���ان 1410ه����،   23
الع���ه عل���ى الأبحاث  مار����ض ( 1990م، بع���د اطِّ
والتو�شي���ات املتعلق���ة به���ذا املو�ش���وع - وه���و 
���ة م�ش���دراً لزراع���ة  بعن���وان " ا�شتخ���دام الأجنَّ
الأع�ش���اء " - ال���ذي كان اأح���د مو�شوع���ات " 
الن���دوة الفقهي���ة الطبية ال�شاد�ش���ة " املنعقدة 
يف الكوي���ت من 23 اإىل 26 ربيع الأول 1410ه�، 
املواف���ق 23 - 26 / 10 / 1990 م، بالتع���اون بني 
ه���ذا " املجم���ع " وب���ني " املنظم���ة الإِ�شالمي���ة 

للعلوم الطبية " قرر: 
م�ش���دراً  ���ة  الأجنَّ ا�شتخ���دام  يج���وز  ل   .1
لالأع�ش���اء املطل���وب زرعها يف اإن�ش���ان اآخر، 
اإلَّ يف حالت ب�شوابط ل بد من توافرها: 
اأ. ل يجوز اإحداث اإجها�ض من اأجل ا�شتخدام 
اآخ���ر،  اإن�ش���اٍن  يف  اأع�شائ���ه  ل���زرع  اجلن���ني 
الإِجها����ض  عل���ى  الإِجها����ض  يقت�ش���ر  ب���ل 
الطبيع���ي غري املتعم���د، والإِجها�ض للعذر 
العملي���ة  لإِج���راء  يلج���اأ  ول  ال�شرع���ي، 
اجلراحية ل�شتخراج اجلنني اإلَّ اإذا تعينت 

لإِنقاذ حياة الأم. 
ب. اإذا كان اجلن���ني قاب���اًل ل�شتم���رار احلياة: 
اإىل  الطب���ي  الع���الج  يتج���ه  اأن  فيج���ب 
ل  عليه���ا،  واملحافظ���ة  حيات���ه،  ا�شتبق���اء 
اإىل ا�شتثم���اره لزراع���ة الأع�ش���اء، واإذا كان 
غ���ري قاب���ل ل�شتم���رار احلي���اة: ف���ال يجوز 
ال�شتف���ادة من���ه اإلَّ بع���د موت���ه بال�ش���روط 
الواردة يف القرار رقم ) 1 ( للدورة الرابعة 
لهذا املجمع وهو: انتفاع الإن�شان باأع�شاء 

اً اأو ميتاً.  ج�شم اإن�شان اآخر حينّ
2. ل يج���وز اأن تخ�ش���ع عملي���ات زرع الأع�شاء 

لالأغرا�ض التجارية على الإِطالق. 
الإِ�ش���راف عل���ى عملي���ات  اأن ي�شن���د  ب���د  3. ل 
متخ�ش�ش���ة  هيئ���ة  اإىل  الأع�ش���اء  زراع���ة 

موثوقة" انتهى.
6. الظاه���ر - واهلل اأعل���م - اأنه يج���وز النتفاع 
باخلالي���ا املوج���ودة يف " احلب���ل ال�شري "، 

الخاليا الجذعية..
تعريفها.. وحكم إنشاء بنوك لها.. واستعمالها في العالج
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وخا�شة اأنه ُيلقى ول ي�شتفاد منه.
وق���د �شدر عن " املجمع الفقهي مبنظمة 
املوؤمت���ر الإ�شالم���ي " ق���رار به���ذا اخل�شو�ض، 
وذل���ك يف دورت���ه املنعق���دة بتاري���خ 18 جمادى 

الآخرة 1408 ه�، املوافق 6 فراير 1988 م.

وهذا هو ن�ض القرار: 
الع�شو من مكان من  "اأوًل: يج���وز نقل 
ج�ش���م الإن�ش���ان اإىل م���كان اآخ���ر م���ن ج�شم���ه، 
املتوق���ع  النف���ع  اأن  م���ن  التاأك���د  مراع���اة  م���ع 
م���ن ه���ذه العملي���ة اأرجح من ال�ش���رر املرتتب 
عليه���ا، وب�ش���رط اأن يك���ون ذلك لإيج���اد ع�شو 
مفق���ود، اأو لإع���ادة �شكل���ه، اأو وظيفته املعهودة 
ل���ه، اأو لإ�ش���الح عيب، اأو لإزال���ة دمامة ت�شبِّب 

اً" انتهى. اً، اأو ع�شوينّ لل�شخ�ض اأذى نف�شينّ
وق���ال ال�شي���خ اإبراهي���م الفيوم���ي - اأم���ني 

عام »جممع البحوث الإ�شالمية« يف م�شر:
اإىل  الو�ش���ول  اأن  " وج���د  " املجم���ع  "اإن 
اإيجاد اأن�شجة وخاليا يتم تنميتها لال�شتفادة 
اأخ���ذ  منه���ا يف الع���الج الب�ش���ري ع���ن طري���ق 
خالي���ا جذعي���ة: ل مان���ع من���ه �شرع���اً، وه���ذا 
بن���اء عل���ى ما ذك���ره الأ�شتاذ الدكت���ور اإبراهيم 

ب���دران - ع�ش���و " املجم���ع "، ووزي���ر ال�شح���ة 
�شابقاً -. وقال:

املفي���دة  العل���وم  مين���ع  ل  الإ�ش���الم  اإن 
لالإن�ش���ان، واإن " املجم���ع " يتاب���ع باهتم���ام كل 
م���ا ه���و جدي���د يف ه���ذا العلم اخلط���ري، ويجد 
اأن ال�شتن�ش���اخ العالج���ي ع���ن طري���ق زراع���ة 
اخلالي���ا اجلذعي���ة: يفتح باب���اً جديداً للعالج 
زراع���ة  عل���ى  العتم���اد  م���ن  يقل���ل  اأن  ميك���ن 
الأع�ش���اء من املتوف���ني، اأو املترعني، ويعطي 
الأمرا����ض  مر�ش���ى  مل�شاع���دة  اأك���ر  فر�ش���ة 
امل�شتع�شي���ة يف ال�شفاء، خا�ش���ة مر�شى الكبد، 

والكلى، والقلب.
وقال: 

اإن���ه ل مان���ع �شرعاً من اإن�ش���اء بنك خا�ض 
حلف���ظ ه���ذه اخلاليا، م���ا دام���ت ت�شتخدم يف 

العالج الب�شري" انتهى.
7. ننبه اإىل اأنه ل يجوز لأحٍد الترع بالنطف 
املنوي���ة  احليوان���ات  اأو  واملوؤنث���ة،  املذك���رة 
اأو البوي�ش���ات لإنت���اج بوي�ش���ات خم�شب���ة 
تتح���ول بع���د ذل���ك اإىل " جن���ني " به���دف 
احل�ش���ول على اخلاليا اجلذعية منه، كما 

ل يج���وز ا�شتعم���ال ال�شتن�ش���اخ للح�ش���ول 
عل���ى اخلالي���ا اجلذعي���ة اجلنيني���ة، واإمنا 
م���ن  عليه���ا  باحل�ش���ول  اجل���واز  ُيح�ش���ر 

خاليا احلبل ال�شري.
وق���د �ش���در ق���رار م���ن جمل����ض " جمم���ع 
الفق���ه الإ�شالم���ي " برقم: 54 ) 5 / 6 ( ب�شاأن 
" زراعة خاليا املخ واجلهاز الع�شبي "، وهذا 

ن�شه:
الإ�شالم���ي  الفق���ه  جمم���ع  جمل����ض  اإن 
املنعق���د يف دورة موؤمت���ره ال�شاد����ض بج���دة يف 
اململكة العربية ال�شعودية من 17 - 23 �شعبان 
1410ه����، املواف���ق 14 - 20 اآذار ) مار�ض ( 1990 
م، بع���د اطالع���ه عل���ى الأبح���اث والتو�شي���ات 
اأح���د  كان  ال���ذي  املو�ش���وع  به���ذا  املتعلق���ة 
مو�شوعات الن���دوة الفقهية الطبية ال�شاد�شة 
املنعق���دة يف الكوي���ت م���ن 23 - 26 ربي���ع الأول 
م،   1990  /  10  /  26-  23 املواف���ق  ه����   1410
بالتع���اون بني ه���ذا " املجمع " و" بني املنظمة 
الإ�شالمي���ة للعل���وم الطبي���ة "، ويف �ش���وء م���ا 
انته���ت اإلي���ه الن���دوة امل�ش���ار اإليه���ا م���ن اأن���ه ل 
يق�ش���د م���ن ذلك نق���ل م���خ اإن�ش���ان اإىل اإن�شان 
اآخ���ر، واإمن���ا الغر�ض م���ن ه���ذه الزراعة عالج 
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ق�ش���ور خاليا معينة يف املخ ع���ن اإفراز مادتها 
ال�ش���وي،  بالق���در  الهرموني���ة  اأو  الكيمائي���ة 
فت���ودع يف موطنه���ا خالي���ا مثيلة م���ن م�شدر 
اآخر، اأو عالج فجوة يف اجلهاز الع�شبي نتيجة 

بع�ض الإ�شابات: قرر ما يلي:
عل���ى  للح�ش���ول  امل�ش���در  كان  اإذا  "اأوًل: 
الأن�شج���ة هو الغدة الكظرية للمري�ض نف�شه، 
وفي���ه ميزة القب���ول املناعي ؛ لأن اخلاليا من 

اجل�شم نف�شه: فال باأ�ض من ذلك �شرعاً.
ثانياً: اإذا كان امل�شدر هو اأخذها من جنني 
حي���واين: ف���ال مان���ع م���ن ه���ذه الطريق���ة اإن 
اأمكن جناحها، ومل يرتتب على ذلك حماذير 
�شرعي���ة، وقد ذك���ر الأطباء اأن ه���ذه الطريقة 
جنح���ت ب���ني ف�شائ���ل خمتلف���ة م���ن احليوان، 
وم���ن املاأم���ول جناحه���ا باتخ���اذ الحتياط���ات 

الطبية الالزمة لتفادي الرف�ض املناعي.
عل���ى  للح�ش���ول  امل�ش���در  كان  اإذا  ثالث���اً: 
الأن�شج���ة ه���و خاليا حية من م���خ جنني باكر 
 :- ع�ش���ر  احل���ادي  اأو  العا�ش���ر  الأ�شب���وع  يف   -

فيختلف احلكم على النحو التايل:
م���ن  مبا�ش���رة  اأخذه���ا  الأوىل:  الطريق���ة  اأ. 
بفت���ح  اأم���ه  بط���ن  يف  الإن�ش���اين  اجلن���ني 
���اً، وت�شتتبع ه���ذه الطريقة  الرح���م جراحينّ
اإمات���ة اجلن���ني مبج���رد اأخ���ذ اخلالي���ا من 
خم���ه، ويحرم ذل���ك �شرع���اً اإل اإذا كان بعد 
اإجها����ض طبيعي غري متعم���د، اأو اإجها�ض 
م�ش���روع لإنق���اذ حي���اة الأم، وحتق���ق م���وت 
اجلن���ني، مع مراعاة ال�ش���روط التي �شرتد 
يف مو�شوع ال�شتفادة من الأجنة يف القرار 

رقم 59 ) 8 / 6 ( لهذه الدورة.
ق���د  طريق���ة  وه���ي  الثاني���ة:  الطريق���ة 
يحمله���ا امل�شتقبل القريب يف طياته با�شتزراع 
م���زارع لالإف���ادة منه���ا ول  امل���خ يف  خالي���ا يف 
باأ����ض يف ذل���ك �شرع���اً اإذا كان امل�ش���در للخاليا 
امل�شتزرعة م�شروعاً، ومت احل�شول عليها على 

الوجه امل�شروع" انتهى.
8. يجب على الدول جميعاً اأن حتارب اإجها�ض 
الأجن���ة من اأجل احل�ش���ول على اأع�شائهم 
وخالياه���م، ول يح���ل ال�شتف���ادة مما اأخذ 
بطري���ق غ���ري �شرع���ي، ول امل�شارك���ة معهم 
اأن تت���وىل موؤ�ش�ش���ات  يف بنوكه���م، ويج���ب 
وجتم���ع  الأم���ر،  ه���ذا  دينه���ا  يف  موثوق���ة 
ه���ذه اخلالي���ا بالط���رق ال�شرعي���ة، وم���ن 
ث���م معاجلة م���ن يحت���اج لذلك ال���زرع من 

اخلاليا.
9. وبع���د كتاب���ة م���ا تق���دم وقفن���ا عل���ى ق���رار 
ملجل����ض " جممع الفقه الإ�شالمي " التابع 
لرابط���ة الع���امل الإ�شالمي ح���ول مو�شوع 
اخلالي���ا اجلذعي���ة نف�ش���ه، وه���و يوافق ما 

قررن���اه �شابق���اً، ونذك���ره هن���ا تلخي�ش���اً مل���ا 
�شب���ق، وتقدمي���اً عل���ى غ���ريه ؛ لكون���ه راأي 
الخت�شا����ض  اأه���ل  م���ن  اأفا�ش���ل  علم���اء 

بالطب وال�شرع.
الفق���ه  جمم���ع  جمل����ض   " ق���رار  ن����ض 

الإ�شالمي ": 
تن���اول جمل����ض جمم���ع الفق���ه الإ�شالمي 
برابط���ة الع���امل الإ�شالمي يف دورت���ه ال�شابعة 
ع�ش���رة مبك����ة املكرم���ة �شن���ة 2003 ه���� مو�شوع 
" نق���ل وزراع���ة اخلالي���ا اجلذعي���ة بتف�شيل 
م���ع  يتف���ق  ومب���ا   ،" اخلالي���ا  تل���ك  م�ش���ادر 
تو�شي���ات املنظم���ة يف ندوته���ا ال�شاد�ش���ة �شن���ة 
1989 م �شالف���ة الذك���ر، فق���د ج���اء يف الق���رار 
الثال���ث م���ن ق���رارات " جمل�ض جمم���ع الفقه 
الإ�شالمي " بتاريخ 17 / 12 / 2003 م ما يلي: 
املن�شاأ  "اخلالي���ا اجلذعية" وه����ي خاليا 
الت���ي يخل���ق منه���ا اجلن���ني، وله���ا الق���درة - 
ب���اإذن اهلل - يف ت�ش���كل خمتل���ف اأن���واع خالي���ا 
ج�ش���م الإن�ش���ان، وق���د متك���ن العلم���اء حديث���اً 
التع���رف عل���ى ه���ذه اخلالي���ا، وعزله���ا،  م���ن 
واإج���راء  الع���الج  به���دف  وذل���ك  وتنميته���ا، 
التج���ارب العلمي���ة املختلف���ة، وم���ن ث���م ميكن 
ا�شتخدامها يف عالج بع�ض الأمرا�ض، ويتوقع 
اأن يك���ون له���ا م�شتقب���ل، واأث���ر كب���ري يف ع���الج 
كث���ري م���ن الأمرا����ض، والت�شوه���ات اخللقي���ة، 
وم���ن ذل���ك بع����ض اأن���واع ال�شرط���ان، والب���ول 
ال�شكري، والف�شل الكلوي والكبدي، وغريها. 
وميك���ن احل�ش���ول على ه���ذه اخلاليا من 

م�شادر عديدة منها: 
1. اجلنني الباكر يف مرحلة الكرة اجلرثومية 
اخللوي���ة  الك���رة  وه���ي   ،" البال�شت���ول   "
ال�شانع���ة الت���ي تن�شاأ منه���ا خمتلف خاليا 
اجل�ش���م، وتعت���ر اللقائ���ح الفائ�ش���ة م���ن 
امل�ش���در  ه���ي  الأنابي���ب  اأطف���ال  م�شاري���ع 
الرئي����ض، كما ميكن اأن يت���م تلقيح متعمد 
لبيي�ش���ة من مترعة وحي���وان منوي من 
مت���رع للح�ش���ول عل���ى لقيح���ة وتنميته���ا 
ا�شتخ���راج  ث���م  البال�شت���ول،  مرحل���ة  اإىل 

اخلاليا اجلذعية منها.
2. الأجن���ة ال�شق���ط يف اأي مرحلة من مراحل 

احلمل. 
3. امل�شيمة، اأو احلبل ال�شري.

4. الأطفال، والبالغون.
5. ال�شتن�ش���اخ العالجي، باأخ���ذ خلية ج�شدية 
من اإن�شان بالغ، وا�شتخراج نواتها ودجمها 
به���دف  نواته���ا،  م���ن  مفرغ���ة  بيي�ش���ة  يف 
ث���م  البال�شت���ول،  مرحل���ة  اإىل  الو�ش���ول 

احل�شول منها على اخلاليا اجلذعية. 

املقدم���ة  البح���وث  اإىل  ال�شتم���اع  وبع���د 
واخل���راء،  الأع�ش���اء،  واآراء  املو�ش���وع،  يف 
واملخت�ش���ني، والتع���رف عل���ى ه���ذا الن���وع م���ن 
اخلالي���ا، وم�شادره���ا، وطرق النتف���اع منها: 

اتخذ املجل�ض القرار التايل: 
اخلالي���ا  عل���ى  احل�ش���ول  يج���وز  اأوًل: 
به���دف  وا�شتخدامه���ا  وتنميته���ا،  اجلذعي���ة، 
الع���الج، اأو لإج���راء الأبح���اث العلمية املباحة، 
اإذا كان م�شدره���ا مباح���اً، وم���ن ذل���ك - عل���ى 

�شبيل املثال - امل�شادر الآتية:
1. البالغ���ون، اإذا اأذن���وا، ومل يكن يف ذلك �شرر 

عليهم.
مل�شلح���ة  اأولياوؤه���م،  اأذن  اإذا  الأطف���ال،   .2

�شرعية، وبدون �شرر عليهم.
3. امل�شيمة اأو احلبل ال�شري، وباإذن الوالدين. 
اً، اأو ل�شبب عالجي  4. اجلنني ال�شق���ط تلقائينّ

يجيزه ال�شرع، وباإذن الوالدين.
م���ع التذك���ري مب���ا ورد يف الق���رار ال�شاب���ع 
من دورة املجمع الثانية ع�شرة، ب�شاأن احلالت 

التي يجوز فيها اإ�شقاط احلمل. 
اأطف���ال  م�شاري���ع  م���ن  الفائ�ش���ة  اللقائ���ح   .5
الأنابي���ب اإذا وجدت، وترع به���ا الوالدان، 
مع التاأكيد على اأنه ل يجوز ا�شتخدامه يف 

حمل غري م�شروع. 
ثاني���اً: ل يج���وز احل�ش���ول عل���ى اخلالي���ا 
م�شدره���ا  كان  اإذا  وا�شتخدامه���ا  اجلذعي���ة 

ماً، ومن ذلك على �شبيل املثال: حمرَّ
���داً ب���دون �شبب طبي  1. اجلن���ني امل�شق���ط تعمُّ

يجيزه ال�شرع.
2. التلقي���ح املتعم���د بني بيي�شة م���ن مترعة 

وحيوان منوي من مترع. 
3. ال�شتن�شاخ العالجي".

نقل وزراعة اخلاليا اجلذعية.. 
نتائج واعدة

نق���ل وزراع���ة اخلالي���ا اجلذعي���ة احلي���ة 
ي�شاعد اذا ف�شلت اأ�شكال العالج الأخرى.

تكت�ش���ب زراع���ة اخلاليا اجلذعي���ة احليه 
ل���دى عالج الأمرا����ض اخلبيث���ة لتكوين الدم 
ب�ش���كل  كب���رية  اأهمي���ة  الليمف���اوى  والنظ���ام 

م�شتمر.
مت ف���ى ال�شن���وات الع�شر الأخ���رية وحدها 
ف���ى اأملاني���ا ع���الج اأك���ر م���ن 20 األ���ف مري�ض 
ع���ن طري���ق زراعة اخلالي���ا اجلذعي���ة احلية، 
وه���ذا يعنى اأنه مت نق���ل خاليا جذعية مكونة 
لل���دم له���وؤلء املر�ش���ى م���ن مترع���ني اأق���ارب 
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له���م نف����ض خ�شائ����ض الن�شج���ة اأو مرتع���ني 
غري اأقارب. وه���ذه الطريقة العالجية ل بد 
اأن يت���م ثطبيقه���ا ف���ى حال���ة الأمرا����ض التى 
حتق���ق معه���ا الأ�ش���كال الأخ���رى م���ن العالج 
فر�ش���اً �شعيف���ة لل�شف���اء اأو اأن تك���ون فر����ض 
ال�شف���اء معدومة متام���اً. وينطبق هذا الأمر 
خ�شي�ش���اً عل���ى مر����ض �شرطان ال���دم املزمن 
واحل���اد. وكذل���ك اأمرا�ض العق���د الليمفاوية 
اخلبيث���ة ف���ى املراح���ل املتقدم���ة للمر����ض اأو 

لدى توقعات �شيئة جداً للمري�ض.
و بن����اًء على املخاط����ر املتنوعة لدى زراعة 
اخلاليا اجلذعية التى تزداد بطبيعتها ب�شكل 
وا�ش����ح عندما ت�شوء احلالة العامة للمري�ض، 
اأو ف����ى حالة وج����ود اأمرا�ض م�شاحب����ة اأو كر 
�ش����ن املري�ض، كانت هذه الجراءات العالجية 
حت����ى من����ذ �شن����وات قليل����ة ما�شي����ة مقت�ش����رة 
�شغ����ار  م����ن  املر�ش����ى  عل����ى  اأ�شا�ش����ى  ب�ش����كل 
ال�ش����ن وبحال����ة �شحي����ة جيدة.فر�ش����ة ال�شفاء 

الوحيدة:
اإذا و�شعن���ا ف���ى الإعتبار مو�ش���وع توزيع 
ال�ش���ن بالن�شبة لالأمرا����ض التى متثل زراعة 
اخلالي���ا اجلذعي���ة احلي���ة لها اأف�ش���ل فر�ض 
ال�شف���اء اأو حت���ى الفر�ش���ة الوحي���دة لل�شفاء، 
فيمك���ن الق���ول اأن اجل���زء الكر م���ن املر�شى 
الذي���ن يزي���د �شنهم على 60 عام���ا كانوا حتى 
املا�شى القريب عري موؤهلني �شحياً لتطبيق 
ه���ذه الطريق���ة العالجي���ة معه���م. لذلك مت 
ف���ى ال�شنوات الأخ���رية تطوير تقنيات اأف�شل 
واأك���ر رحم���ة ب���دًل م���ن الع���الج التمهي���دى 
املكث���ف قبل زراعة اخلالي���ا اجلذعية احلية، 
وذل���ك م���ن اأجل توف���ري الإمكاني���ة للمر�شى 
م���ن كب���ار ال�ش���ن اأو ملر�ش���ى لديه���م اأمرا����ض 
اأخ���رى م�شاحب���ة، للتمت���ع بع���الج اأق���ل ف���ى 

املخاطر وناجح يف الوقت نف�شه.

درا�صة دولية:
مت الب���دء ف���ى درا�ش���ة دولي���ة كبرية حتت 
اإ�ش���راف عي���ادة زراع���ة النخ���اع العظم���ى ف���ى 
م�شت�شف���ى اأي�ش���ني اجلامع���ى، حي���ث ي�ش���ارك 
ف���ى ه���ذه الدرا�شة ح���واىل 20 مرك���ز جامعى 
اخلالي���ا  زراع���ة  ف���ى  متخ�ش����ض  اأوروب���ى 
اجلذعية احلية. واله���دف من هذه الدرا�شة 
ه���و التاأكد من م���دى الفعالية والتاأثري على 
املري����ض لنظ���ام عالج���ى كان ق���د مت فح�شه 
من درا�شات اأخرى �شابقة، ويتمثل فى العالج 
الكال�شيك���ى باجلرع���ة العالي���ة اأو خليط من 
تعري����ض اجل�شم كله لالأ�شع���ة بالإ�شافة اإىل 
الع���الج الكيماوي. واملفرت����ض فى هذا النوع 
م���ن العالج هو قت���ل خاليا النخ���اع العظمى 
املري�ش���ة والأن�شج���ة الليمفاوي���ة قب���ل زراعة 

اخلاليا اجلذعية احلية.

حقق���ت  ق���د  اجلدي���دة  الطريق���ة  ه���ذه 
بالفع���ل ل���دى تل���ك املجموع���ات م���ن املر�شى 
فعالية جي���دة ومل يكن له���ا اأعرا�ض جانبية، 
والآن يج���ب اأن يت���م مقارن���ة ه���ذه الطريق���ة 
بالطرق ال�شائ���دة واملتبعة حتى الآن. وتعتر 
ه���ذه الدرا�ش���ة ه���ى اأك���ر درا�ش���ة مقارنة من 
نوعه���ا عل���ى امل�شت���وى الع���امل ل���دى املر�ش���ى 
كب���ار ال�شن فى اإطار زراعة اخلاليا اجلذعية 
احلي���ة، و�ش���وف ت�شاهم ه���ذه الدرا�ش���ة ب�شكل 
حا�ش���م، حت���ى اأن ه���ذه الطريق���ة العالجي���ة 
�ش���وف ي�شتفي���د منه���ا ب�ش���كل خا����ض املر�شى 
املحتاج���ني الذي���ن مت ا�شتباعدهم من اإجراء 
ب�شب���ب  احلي���ة  اجلزعي���ة  اخلالي���ا  زراع���ة 

املخاطر العالية.
وف���ى عيادة زراعة النخاع العظمى ح�شل 
ح���واىل 162 �شخ����ض م���ن الكبار وح���واىل 14 
طف���ل عل���ى زراعة اخلالي���ا اجلذعي���ة احلية، 
وحتى الآن مت اإجراء زراعة اخلاليا اجلذعية 
احلي���ة حلواىل 3000 مري����ض، وبذلك تعتر 
اأي�ش���ني م���ن املراك���ز الرائ���دة الك���رى عل���ى 

م�شتوى العامل.
و يتنا�ش���ب جتهي���ز العي���ادة م���ن ناحي���ة 
البن���اء وم���ن الناحي���ة التقنية م���ع املتطلبات 
احلديثة وذلك ل�شمان اإجراء عمليات زراعة 
اخلالي���ا اجلذعي���ة عل���ى اأعل���ى م�شت���وى من 

الأمن والكفاءة.
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الدم  فقر  مر�ض  عن  العاملي  املوؤمتر  عقد 
بالوليات  جورجيا  اأت��الن��ت��ا  ولي���ة  يف  املنجلى 
م��ار���ض  ب��ت��اري��خ 17-12  الأم���ري���ك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
2012- مب�شاركة العديد من اجلمعيات العاملية 
من  املنجلى  ال���دم  فقر  م��ر���ض  يف  املتخ�ش�شة 
وال�شرق  واأوروب���ا  اأمريكا  من  العامل  اأنحاء  كل 

الأو�شط والهند واإفريقيا. 
ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وله���ت���م���ام 
ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��ل م��ا ي�شتجد م��ن ع��الج��ات 
وت���ق���دمي الأف�������ش���ل ل��ل��م��ر���ش��ى ال��ب��ح��ري��ن��ي��ني 
امل�������ش���اب���ني مب���ر����ض ف���ق���ر امل امل���ن���ج���ل���ى، ف��ق��د 
ال��ع��ري�����ض رئي�شة  ���ش��ي��خ��ة  ال���دك���ت���ورة  اب��ت��ع��ث��ت 
اأعمال  يف  للم�شاركة  الوراثية  الأم��را���ض  ق�شم 
امل����وؤمت����ر ح��ي��ث مت ق���ب���ول ال��ب��ح��ث امل���ق���دم من 
طرف الدكتورة �شيخة العري�ض عما قامت به 
البحرين ملكافحة اأمرا�ض الدم الوراثية خالل 

25 �شنة متوا�شلة. 
العري�ض  �شيخة  ال��دك��ت��ورة  ق��دم��ت  وق���د 
ع���ر����ش���اً ع����ن م���ر����ض ف���ق���ر ال������دم امل��ن��ج��ل��ي يف 
البحرين،  واحلملة الوطنية ملكافحة الأمرا�ض 
ال�����ش��ح��ة  وزارة  ب���ه���ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي  ال����وراث����ي����ة 
ال��وراث��ي��ة،  ال���دم  واجلمعية الأه��ل��ي��ة لأم��را���ض 
ملحاربة املر�ض واحلد من انت�شاره، وعن جناح 
بني  الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  تخفي�ض  يف  امل�شروع  ه��ذا 
وتعتر   .%  75 بن�شبة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ني  امل��وال��ي��د 

مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي بها 
بني  امل��ر���ض  انخفا�ض  ع��ن  دقيقة  اإح�شائيات 
امل��وال��ي��د وق��د اأع��ج��ب احل��ا���ش��ري��ن مب��ا حققته 
اأن جناح هذه احلملة  مملكة البحرين وذكروا 
ي�شجع الدول الخرى على اإتباعها حيث تعتر 

البحرين مثال لنجاح التعامل مع املر�ض.
ح�����ش��ر امل���وؤمت���ر ع����دد ك��ب��ري م���ن الأط���ب���اء 
جانب  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  من  املخت�شني 

اأعداد كبرية من املر�شى واملهتمني.
كما كانت هناك م�شاركة كبرية من مركز 
الأم���را����ض ف��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 

.CDC

واأو�شح املتحدثون اأن اعتالل خ�شاب الدم 
متعددة  �شحية  م�شاكل  اإىل  ت���وؤدي  ال��ع��امل  يف 
وتكاليف كبرية على والأفراد واملجتمع والدول 
وم���ا ي��راف��ق احل����الت امل��ر���ش��ي��ة خ���الل ال��ع��الج 
والأه���ل  امل��ري�����ض  ت�شيب  نف�شية  م�شاكل  م��ن 
لهذه  احلديث  العالج  ط��رق  وبحث  واملجتمع. 

الأمرا�ض. 
واأ�شار املتحدثون اإىل اأن ن�شبة حاملي هذا 
املر�ض يف دول العامل ت�شل اإىل ن�شبة كبرية يف 
ج��م��ي��ع ال������دول ب�����ش��ب��ب ال���ه���ج���رة ب���ني ال����دول 

وتتفاوت بني دولة واأخرى.
واأكد املحا�شرون �شرورة واأهمية الفح�ض 

املر�ض  من  للوقاية  ال��زواج  قبل  املبكر  الطبي 
ومنع حدوثه ودعوا اإىل الرتكيز على التوعية 
ول��الأط��ب��اء  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف  والتثقيف 
بجدية  الطبي  بالفح�ض  اله��ت��م��ام  اأج���ل  م��ن 
هذه  مبثل  التعليمية  املناهج  وت�شمني  ت��ام��ة 
ودع��م  املخرية  الإم��ك��ان��ات  وت��وف��ري  املعلومات 
ال���دول���ة ل��ه��ا. ك��م��ا اأك�����دوا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإج����راء 
ال��ف��ح��و���ض الخ����رى خ��ا���ش��ة فح�ض امل��وال��ي��د ، 
بالعالج  وال��ب��دء  امل�شابني  امل��وال��ي��د  لكت�شاف 
مبكرا لتفادى م�شاعفات املر�ض قدر الإمكان. 
البحرين  بتجربة  امل�شاركون  اأعجب  وق��د 
ال��ت��ي  ال���ب���الد  يف  خ��ا���ش��ة  بتعميمها  ون�����ش��ح��وا 
ينت�شر فيها هذه الأمرا�ض مثل اأفريقيا اأمريكا 

وبع�ض مناطق اأوروبا والهند.

املوؤمتر العاملي الرابع يف الهند عن 
الأمرا�ض الوراثية والت�صوهات 

اخللقية
���ش��ارك��ت اجلمعية الأه��ل��ي��ة لأم��را���ض  ك��م��ا 
ال���دم ال��وراث��ي��ة يف امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي ال��راب��ع عن 
الأمرا�ض الوراثية والت�شوهات اخللقية، الذي 
عقد يف مدينة نيودلهى يف الهند بتاريخ 4 اىل7 
ف��ي��ه جمعيات  ا���ش��رتك��ت  ح��ي��ث  2009م  اأك��ت��وب��ر 
الأم���را����ض. مبختلف  ب��امل��ر���ش��ى  تعتني  ع��امل��ي��ة 

البحرين تشارك في المؤتمر العالمي عن مرض 
فقر الدم المنجلي 
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ك��م��ا ك��ان��ت ه��ن��اك م�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن مركز 
الأمرا�ض يف الوليات املتحدة الأمريكية.

وكذلك موؤ�ش�شة مارج اوف دامي المريكية 
امل��خ��ت�����ش��ة ب��ت�����ش��ج��ي��ل وم��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��وه��ات 
 ،  March of Dime ال��ع��امل  يف  اخل��ل��ق��ي��ة 
ومنظمة   WHO العاملية  ال�شحة  ومنظمة 
العاملي  الحتاد  وكذلك   ،Unicef.اليون�شيف
املهتمة بالأمرا�ض  للجمعيات غري احلكومية 

الوراثية.
وق���د م��ث��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ورة �شيخة 
ال��ع��ري�����ض رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة ورئ��ي�����ش��ة ق�شم 
الأم������را�������ض ال����وراث����ي����ة ب����������وزارة ال�������ش���ح���ة ، 
ن�شاطات  علميا  عن  مل�شقا  بو�شرت  وقدمت 
اجل��م��ع��ي��ة مل�����دة ع�����ش��ري��ن ���ش��ن��ة يف م��ك��اف��ح��ة 
باملر�شى  وال��ع��ن��اي��ة  ال���دم  الوراثية  اأم���را����ض 
وت���اأه���ي���ل���ه���م  ل�������ش���وق ال���ع���م���ل. وق�����د اأع���ج���ب 
قامت  املختلفة  التي  بالن�شاطات  املجتمعني  
ب���ه���ا اجل���م���ع���ي���ة خ�����الل ه�����ذه ال����ف����رتة ل��دع��م 
املر�شى  واعتروها مثاًل يحتذى للجمعيات 

الخرى يف العامل.
ك������م������ا ق�������دم�������ت ال��������دك��������ت��������ورة ����ش���ي���خ���ة 
العري�ض حما�شرتني عن الأمرا�ض الوراثية 

ام��ر���ض  م��ك��اف��ح��ة  ع���ن  الأوىل  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
الدم الوراثية والرامج التي قامت بها وزارة 
ال�����ش��ح��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��م��ع��ي��ة وال��ت��ي اأدت 
امل��وال��ي��د  ب��ني  الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل 
مم��ا يعتر دل��ي��ل جن���اح ك��ب��ري ل��ه��ذه اجل��ه��ود. 
اخللقية  الت�شوهات  عن  حما�شرة  جانب  اإىل 

ف���ى ال��ب��ح��ري��ن وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا وت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا منذ 
ال�شبعينات اإىل الآن. وتعتر مملكة البحرين 
من الدول القليلة التي توجد بها �شجل لهذه 

الأمرا�ض ملدة ثالثني عاما.
اجلمعية  ن�شاطات  على  ال��ت��ع��رف  ومي��ك��ن 

  www.bnhas.org على املوقع
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ما مر�ض الثال�صيميا؟
ه���و مر����ض وراث���ي ي�شيب ال���دم وينت�شر 
يف كثري من اأنح���اء العامل وخ�شو�شا ال�شرق 
الأو�ش���ط واآ�شي���ا. وينت�ش���ر يف منطق���ة حو�ض 
اأي�ش���اً  وي�شم���ى  املتو�ش���ط  الأبي����ض  البح���ر 
املتو�ش���ط  الأبي����ض  البح���ر  دم حو����ض  فق���ر 
Th - اأو   Thalassemia  )بالإجنليزي���ة:

ال���دم  كري���ات  عل���ى  ويوؤث���ر   )lassaemia
احلمراء. ينتج هذا املر�ض عن خلل اجلينات 
ي�شب���ب فق���ر ال���دم املزم���ن، وه���و مر����ض ق���د 
ي�شب���ب الوف���اة عن���د امل�شاب���ني فه���و يوؤث���ر يف 
�شن���ع ال���دم، فتك���ون م���ادة الهيموغلوب���ني يف 
كري���ات الدم احلمراء غري ق���ادرة على القيام 
بوظيفتها، ما ي�شبب فقر الدم وراثي ومزمن 
ي�شي���ب الأطف���ال يف مراح���ل عمره���م املبكر، 
نتيج���ة لتلقيه���م مورث���ني معتل���ني، اأحدهما 
من الأب والآخر من الأم ويتم ت�شخ�شيه عن 
طري���ق الفح�ض املخري اخلا����ض واملعروف 
El -  بالرتحي���ل الكهربائ���ي )بالإجنليزية:

.)ctrophoresis

تاريخ املر�ض
وهو م���ن الأمرا�ض املعروف���ة منذ القدم 
يف هذه املنطقة، وقد مت ت�شخي�ض هذا املر�ض 
عل���ى ي���د الطبيب كويل ع���ام 1925 عندما مت 
ت�شخي����ض حالت ملر�ش���ى يعانون من فقر دم 
�شديد، وجمموعة اأعرا�ض لت�شوهات العظام 

وموت امل�شاب يف نهاية املطاف.
اأن���واع  اإىل  الثال�شيمي���ا  ويق�ش���م مر����ض 
بيت���ا،  وثال�شيمي���ا  األف���ا  ثال�شيمي���ا  اأهمه���ا، 
اعتم���ادا على موقع اخلل���ل، اإن كان يف املورث 
امل�ش���وؤول ع���ن ت�شني���ع ال�شل�شل���ة الروتيني���ة 
األف���ا يف خ�ش���اب ال���دم " الهموجلوب���ني " اأو 
بيت���ا على الت���وايل. ومن املع���روف اأن هنالك 
ع���دة مئ���ات من الطف���رات الوراثي���ة املت�شببة 
باملر����ض. والتق���اء املورث���ني املعتل���ني من نوع 
بيت���ا ي���وؤدي اإىل ظهور املر����ض، بينما، لوجود 
اأرب���ع مورث���ات م�شوؤولة ع���ن ت�شني���ع �شل�شلة 
األف���ا، ف���ان احلاج���ة تك���ون لوج���ود اعتالل يف 
ث���الث من هذه املورث���ات، اأو اعتالل املورثات 
الأرب���ع كله���ا لظه���ور الأعرا�ض. كم���ا وتوجد 

اأنواع اأخرى من الثال�شيميا مثل نوع دلتا.
ينتق���ل مر����ض الثال�شيمي���ا بالوراثة من 
الآب���اء اإىل الأبن���اء. ف���اإذا كان اأح���د الوالدي���ن 
حام���ال للمر�ض اأو م�شابا به، فمن املمكن اأن 
ينتق���ل اإىل بع����ض الأبناء ب�شورت���ه الب�شيطة 
اإذا  اأم���ا  )اأي ي�شبح���ون حامل���ني للمر����ض(. 
يحم���الن  الوالدي���ن  كال  كان  واأن  �ش���دف 
املر����ض اأو م�شاب���ني ب���ه، ف���اإن هن���اك احتمال 
بن�شب���ة 25% اأن يول���د طف���ل م�ش���اب باملر����ض 

ب�شورته ال�شديدة.
الأ�شخا����ض  يق�ش���م  له���ذا  وكنتيج���ة 
امل�شابني اإىل ق�شمني: 1. نوع يكون ال�شخ�ض 
فيه حامال للمر�ض ول تظهر عليه اأعرا�شه، 
اأو ق���د تظه���ر علي���ه اأعرا����ض فق���ر دم ب�ش���كل 
ب�شيط، ويكون قادرا على نقل املر�ض لأبنائه. 
2. ونوع يكون في���ه ال�شخ�ض م�شابا باملر�ض، 
وتظهر علي���ه اأعرا�ض وا�شح���ة للمر�ض منذ 

ال�شغر.
يعت���ر املر����ض ذو وراث���ة �شبغية ج�شدية 
مبر����ض  امل�ش���اب  يول���د  ولذل���ك  متنحي���ة، 
الثال�شيمي���ا نتيج���ة ال���زواج ب���ني اثت���ني هم���ا 
كالهم���ا حاملني للمر�ض. يف بع�ض الأحيان، 
احلام���ل للمر����ض ل تظهر علي���ه اأي اأعرا�ض 
ظاه���رة ولك���ن ميك���ن ت�شخي�ش���ه بالتحالي���ل 

الطبية.

ما مكونات الدم؟
يتك���ون الدم من الكثري م���ن كريات الدم 
ي�شم���ى  اأ�شف���ر  �شائ���ل  جان���ب  اإىل  احلم���راء 
الكري���ات  عل���ى  يحت���وي  كذل���ك  )بالزم���ا( 
البي�ش���اء الت���ي تق���اوم الأمرا����ض وال�شفائ���ح 

للم�شاع���دة على وقف النزي���ف. وكل كرية دم 
حمراء تعي�ض نحو 4 اأ�شهر ثم متوت وتتك�شر. 
وي�شتطي���ع اجل�شم تكوين خالي���ا جديدة كل 
ي���وم؛ لذلك فاإن ال�شخ�ض ي�شتطيع ان يترع 
بدم���ه م���ن دون اأن يوؤث���ر ذل���ك عل���ى �شحته؛ 
لأن ج�شم���ه �شيعو����ض م���ا اأخذ من���ه من الدم 

�شريعا.
ولون الدم اأحمر لأنه يحتوي على �شبغة 
ت�شم���ى هيموغلوب���ني. ه���ذه ال�شبغ���ة مهم���ة 
ج���دا حلم���ل الأك�شج���ني اإىل اأج���زاء اجل�ش���م 
عل���ى  يحت���وي  والهيموغلوب���ني  املختلف���ة. 
الكث���ري م���ن احلدي���د. وعندما مت���وت كريات 
احلدي���د  ي�شتعم���ل  وتتك�ش���ر  احلم���راء  ال���دم 
املوجود بها يف �شنع كريات دم حمراء جديدة 
ونفقد بع�ض احلديد يف البول ولكننا نعو�ض 
ب�شرع���ة، كم���ا يدخ���ل اجل�ش���م م���ن جديد مع 

الغذاء الذي نتناوله.
ق���د يك���ون غذاوؤن���ا خالي���ا م���ن احلدي���د؛ 
لذل���ك ي�ش���اب الإن�ش���ان بفق���ر ال���دم نتيج���ة 
لنق����ض احلدي���د. والثال�شيمي���ا ه���و ن���وع من 
اأن���واع فق���ر الدم الت���ي تنتج من ك���ون اجل�شم 
غ���ري قادر على تكوين �شبغ���ة الهيموغلوبني 
مب���ا في���ه الكفاية وهذا املر����ض وراثي وهناك 

نوعان منه:
1 - اأ الثال�شيميا )األفاثال�شيميا(.

2 - ب الثال�شيميا )بيتاثال�شيميا(.

من هو احلامل للعامل الوراثي للمر�ض؟
- ه���و �شخ�ض �شليم ولكن قد يكون عنده 
فق���ر دم خفي���ف ج���دا. وغالبي���ة الأ�شخا����ض 
ل  للمر����ض  الوراث���ي  للعام���ل  احلامل���ني 

ينتقل المرض بالوراثة من اآلباء إلى األبناء
المريض يحتاج إلى نقل متكرر للدم 

من 3 إلى 4 أسابيع طوال العمر

حقائق 
عن مرض 
الثالسيميا

المصاب بالمرض ينجب أطفاال مصابين به 
إذا تزوج آخر حامل للمرض

تظهر أعراض الثالسيميا على الطفل المصاب 
أعراض فقر الدم ابتداء من عمر 3-6 أشهر
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 األشخاص الحاملون لمرض الثالسيميا 
لديهم مقاومة أكثر لمرض المالريا

مريض الثالسيميا يحتاج إلى نقل متكرر للدم 
»من 3 إلى أربع أسابيع«

يعلم���ون بذلك اإل اإذا اأجروا فح�ض دم خا�شا 
اأو ول���د له���م طف���ل م�ش���اب باملر����ض. وتك���ون 
كري���ات الدم احلمراء يف هذا ال�شخ�ض عادية 

ولكنها قد تكون اأ�شغر قليال.

ما اأهمية اأن اأعرف اأين حامل للعامل 
الوراثي للمر�ض اإذا كنت �صليما؟

ه���وؤلء  بع����ض  اإن  اإذ  ج���دا  مه���م  ه���ذا   -
الأ�شخا����ض ينجب���ون اأطف���ال م�شاب���ني بهذا 
اآخ���َر  اإذا تزوج���وا �شخ�ش���اً  املر����ض اخلط���ري 

حامال للخ�شائ�ض الوراثية نف�شها.

هل احلامل لهذه العوامل الوراثية 
مري�ض؟

- ل... ول يحتاج اإىل اأية رعاية طبية.

هل هناك عالج للتخل�ض من هذه 
احلالة؟

- ل... اإذا ول���دت ب���ه فال �ش���يء ي�شتطيع 
تغيري ذلك.

هل يتحول احلامل للعامل الوراثي اإىل 
مري�ض؟

- ل.
ملاذا يكرث الأ�صخا�ض احلاملون للعامل 

الوراثي للمر�ض يف بع�ض البلدان من دون 
الأخرى؟

ملر����ض  احلامل���ون  الأ�شخا����ض   -
ملر����ض  اأك���ر  مقاوم���ة  لديه���م  الثال�شيمي���ا 
بك���رة  ينت�ش���ر  كان  املر����ض  وه���ذا  املالري���ا. 
يف منطقتن���ا وق���د ق�ش���ى عل���ى الكث���ري م���ن 
الأ�شح���اء غ���ري احلاملني له���ذا العامل؛ لأن 
طفي���ل املالري���ا يتكاث���ر يف دم الأ�شحاء فقط 
اأم���ا الأ�شخا����ض الذين يحمل���ون املر�ض فقد 
البق���اء  له���م  وكت���ب  يقام���وا  اأن  ا�شتطاع���وا 

والتكاثر.

اأنواع الثال�صيما
اللفا ثال�شيما  .1

البيتا ثال�شيميا  .2
دلتا ثال�شيميا  .3

نق���ل  اإىل  يحت���اج  الثال�شيمي���ا  مري����ض 
متك���رر للدم )من 3 اإىل اأربع اأ�شابيع( وطوال 
عم���ر املري����ض ينت���ج ع���ن تك���رار نق���ل ال���دم 

م�شاكل كثرية اأهمها:
اجل�شم يف  احلديد  ن�شبة  زيادة   •

العظام يف  ه�شا�شة   •
اجل�شم يف  عام  �شعف   •

البلوغ تاأخر   •
والفكني الوجه  عظام  �شكل  يف  تغري   •

يرقان  •

اأنواع املر�ض
الثال�شيميا الكرى

لها نوعان:
الدم نقل  على  يعتمد  نوع   •
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وي�شمى  الدم  نقل  كلياآ على  يعتمد  نوع ل   •
بالثال�شيميا الو�شطى

الثال�صيميا ال�صغرى / �صمة الثال�صيميا
تظه���ر اأعرا�ض الثال�شيمي���ا على الطفل 
امل�ش���اب باأعرا����ض فقر الدم ابت���داء من عمر 

3-6 اأ�شهر حيث ي�شاب ب��:
والإ�شفرار ال�شحوب   •
للطعام. �شهيته  تقل   •

النوم. وقلة  التوتر   •
والقيء ال�شتفراغ   •

الإ�شهال  •
لاللتهابات. املتكرر  التعر�ض   •

والبطن. الطحال   يف  وا�شح  ت�شخم   •
الر�شاعة. يف  �شعوبة   •

حاد دم  فقر   •

العالج
1.نق���ل ال���دم ب�ش���كل �شه���ري للحف���اظ عل���ى 

هموجلوبني الدم مب�شتويات طبيعية.
 L1 حب���وب  مث���ل  لل���دواء  يوم���ي  2.تن���اول 
اأو حق���ن دي�شف���رال حت���ت اجلل���د لإزال���ة 
احلدي���د الزائد يف اجل�شم قبل اأن يت�شرب 

يف اجزاء خمتلفة من اجل�شم
بدي���ل  جدي���د  اخ���ر  ع���الج  وهن���اك 
للدي�شفرال ياأخذ عن طريق الفم وهو عباره 
ع���ن اقرا�ض ت���ذاب يف املاء تاخذ م���ره واحده 

يوميا ا�شمه ExJade اأو ايك�شجيد.
يف حال���ة ت�شخ���م الطح���ال ال�شدي���د يت���م   .1

ا�شتئ�شاله.
 vitamin(اأ�شي���د الفولي���ك  فيتام���ني   .2

احلمراء. الدم  كريات  لإنتاج   )B9
الع���الج اجلين���ي وه���و الع���الج امل�شتقبل���ي   .3

للثال�شيميا.

خطر اإهمال العالج
فقر دم �شديد ومزمن.  .1

الراأ����ض  عظ���ام  يف  م�شتقبلي���ة  ت�شوه���ات   .2
عموم���ا  ج�شم���ه  عظ���ام  و�شائ���ر  خا�ش���ة 

وترقق يف العظام
تاأخ���ر منوه اجل�ش���دي والعقل���ي وتاأخر يف   .3

البلوغ
ي�شب���ب  ���ا  ممنّ والطح���ال  الكب���د  ت�شخ���م   .4

ت�شخم عام يف بطنه.
م�شاكل يف الأ�شنان.  .5

�شعف يف املناعة  .6

الثال�صيميا ال�صغرى اأو �صمة 
الثال�صيميا

امل�ش����اب به����ا يف الغال����ب ليع����اين م����ن اي 
اعرا�����ض او تك����ون الأعرا�ض خفيف����ة جدا مثل 
فق����ر دم خفيف، ويتم ت�شخي�ض احلالة باإجراء 
يف  انخفا�ش����ا  يظه����ر  لل����دم  روتين����ي  فح�����ض 
كري����ات الدم احلمراء، تكم����ن اهمية ت�شخي�ض 
املر�����ض للم�شاع����دة يف حتدي����د خط����ورة انتقال 
الثال�شيمي����ا الك����رى لالأطف����ال عن����د ال����زواج 
وين�ش����ح امل�ش����اب بالثال�شيمي����ا ال�شغ����رى ذك����ر 
م�ش����اب  �شخ�����ض  م����ن  ال����زواج  بع����دم  اأنث����ى  او 
احتم����ال  لأن  �شغ����رى  او  ك����رى  بثال�شيمي����ا 
اإ�شابة الأبناء بالثال�شيميا الكرى عايل جداً.

الت�صخي�ض
ع����ن طريق الفح�ض املخ����ري اخلا�ض 

H - الكهربائ����ي بالرتحي����ل   واملع����روف 
moglobin Electrophor -

.sis

الطرق الوقائية لهذا النوع:
1. ع���دم تناول حبوب احلديد اأو الفيتامينات 
الت���ي حتت���وي عل���ى احلدي���د لع���الج فق���ر 

الدم اإل بعد ا�شت�شارة الطبيب.
عن���د  اأ�شي���د  الفولي���ك  فيتام���ني  تن���اول   .2

ال�شعور بالتعب والإرهاق.
3. ع����دم ال����زواج م����ن �شخ�����ض يحمل ه����و اأي�شا 
جني �شمة التال�شيميا وذلك تفاديا لإجناب 

اأطفال مر�شى بالتال�شيميا الكرى.
4. متابع���ة دقيق���ة للم���راأة الت���ي حتم���ل �شمة 

التال�شيميا طوال فرتة احلمل.

تظهر أعراض الثالسيميا على الطفل المصاب 
بأعراض فقر الدم ابتداء من عمر 3-6 أشهر
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نقل املر�ض لالأطفال
املخطط الوراثي املحتمل من الزواج

كم���ا ذكرنا �شابق���ا فاإن ال�شخ����ض احلامل 
جل���ني )ال�شم���ة( لي����ض م�شاب���اً باملر����ض وه���و 
غري مري�ض ولن يظهر عليه فيما بعد، ولكن 
هن���اك احتمالي���ة لنقل ه���ذا اجل���ني )ال�شمة( 
لأطفالهم يف امل�شتقبل عن طريق الحتمالت 

التالية:

كيفية انتقال التال�صيميا بالوراثة
1. اإن زاوج �شخ����ض يحم���ل �شم���ة التال�شيمي���ا 
)التال�شمي���ا ال�شغرى( من �شخ�ض �شليم 

فاإن احتمالت الإجناب تكون:
50% اأطفال �شليمني.

50% اأطف���ال يحمل���ون ال�شمة)التال�شميا 
ال�شغرى(

وبذل���ك فلي����ض هن���اك خط���ر م���ن اإجناب 
طفل مري�ض بالتال�شيميا الكرى.

اإن زواج �شخ����ض يحم���ل �شم���ة التال�شيميا   .2
)التال�شميا ال�شغرى( من �شخ�ض يحمل 
الإجن���اب  احتم���الت  ف���اإن  ال�شم���ة  اأي�ش���ا 

تكون:
�شليمني. اأطفال   %25  •

ال�شمة. يحملون  اأطفال   %50  •
25% اأطفال مر�شى بالتال�شيميا الكرى.  •

بالتال�شيمي���ا  مري����ض  �شخ����ض  زواج  اإن   .3
الكرى من �شخ����ض �شليم فاإن احتمالت 

الإجناب تكون:
100% اأطفال يحملون ال�شمة.

وبذل���ك فلي����ض هن���اك خط���ر م���ن اإجناب 
طفل مري�ض بالتال�شيميا الكرى.

بالتال�شيمي���ا  مري����ض  �شخ����ض  زواج  اإن   .4
الك���رى م���ن �شخ�ض يحم���ل ال�شم���ة فاإن 

احتمالت الإجناب تكون:
50% اأطفال يحملون ال�شمة.

50% اأطفال مر�شى بالتال�شيميا الكرى.
اإن زواج �شخ����ض يحم���ل �شم���ة التال�شيميا   .4
ال���دم  فق���ر  اإ�ش���ارة  يحم���ل  �شخ����ض  م���ن 

املنجلي فاإن احتمالت الإجناب تكون:
�شليمني. اأطفال   %25  •

التال�شيميا. �شمة  يحملون  اأطفال   %25  •
ال���دم  فق���ر  اإ�ش���ارة  يحمل���ون  اأطف���ال   %25  •

املنجلي.
25% اأطفال م�شابون مبر�ض التال�شيميا-  •

فقر الدم املنجلي
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روتاري المنامة يتصدر األندية الدولية عن 
مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية»1999«

من االرشيف
من االرشيف

عق��دت نوادي الروتاري الدويل للمحافظة 2450 يف قرب�ض خالل الفرتة بني 25 اىل 30 
اأبري��ل 1999م, حيث �ص��ارك فيه جميع نوادي الروت��اري يف املحافظة واملتمثلة يف البحرين, 
م�ص��ر, ال�ص��ودان, قرب���ض, لبن��ان, والأردن وخالل ه��ذا اللقاء الكب��ري يتم ا�ص��تعرا�ض جميع 
اأن�ص��طة نوادي املحافظة والتي مت اإجنازها خالل رئا�ص��ة الروت��اري احلالية والتي قد بداأت 
من��ذ الأول م��ن يوليو 1998 وت�ص��تمر حت��ى نهاية يوني��و 1999, وجترى م�ص��ابقة بني نوادي 
املحافظة لأح�ص��ن الإجنازات يف املجالت املختلفة لأن�ص��طة لأح�ص��ن الإجنازات يف املجالت 

املختلفة لأن�صطة نوادي الروتاري.

وق��د حظي ن��ادي روت���اري املنامة هذا 
العام وح�شل على كاأ�ض ))كمال بدوي(( 
لأح�شن م�شروع قدم خلدمة املجتمع وهو 
امل�شروع الوطني الذي تبناه نادي روتاري 
ال��وراث��ي��ة  ال���دم  اأم��را���ض  امل��ن��ام��ة ملكافحة 

الثال�شيميا  املنجلية  الأنيميا  يف  املتمثلة 
واأن��ي��م��ي��ا ن��ق�����ض اخل���م���رية، وال��ت��ي تعتر 
تواجه  ال��ت��ي  ال�شحية  امل�شاكل  اأه���م  م��ن 
اخلليج  ومنطقة  البحرين  يف  ال��ع��ائ��الت 
ال���ع���رب���ي وال����ت����ي ت��ن��ع��ك�����ض ���ش��ل��ب��ي��اً ع��ل��ى 

ويف  والقت�شادية.   الجتماعية  النواحي 
اأح��م��د م���ريزا علي  ه���ذا الج��ت��م��اع ت�شلم 
ج���واه���ري رئ��ي�����ض ن����ادي روت�����اري امل��ن��ام��ة 
حمافظ  جوايولو�ض  دورو���ض  من  الكاأ�ض 

املنطقة.
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باأنه  املنامة  روت���اري  ن��ادي  رئي�ض  واأف���اد 
نادي  اأع�شاء  جلميع  الفعالة  امل�شاهمة  لول 
روت����اري امل��ن��ام��ة وال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك لكافة 
ف��ئ��ات ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 
نقوم  اأن  ا�شتطعنا  ملا  الوطني  امل�شروع  ه��ذا 
التفوق.   ك��اأ���ض  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  ب��ت��ن��ف��ي��ذه 
ال�شكر  بجزيل  اأت��ق��دم  اأن  اإل  هنا  ي�شعنا  ول 
وال��ت��ق��دي��ر لأخ��وات��ي اأع�����ش��اء ن���ادي روت���اري 
النادي  مل�شاريع  املتوا�شل  لدعمهم  املنامة 
واأتتقدم  كما  املجتمع،  خلدمة  تهدف  التي 
ب��ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل جل��م��ي��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات التي 
وزارة  يف  متمثلة  امل�����ش��روع  ه���ذا  يف  �شاهمت 
ووزارة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  ال�شحة 
ال��وراث��ي��ة  ال���دم  اأم���را����ض  الإع����الم وجمعية 
وج��م��ع��ي��ة ال��ت��م��ري�����ض ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة و���ش��رك��ة 
الأل����ب����ان ال���دمن���ارك���ي���ة وج��م��ي��ع م���ن ���ش��اه��م 
لتحقيق  اجلماعي  اأو  الفردي  امل�شتوى  على 
وهو  العام  لهذا  املنامة  روت���اري  ن��ادي  �شعار 
))ح��ق��ق اأح���الم���ك ن��ح��و جم��ت��م��ع خ���ال من 
اأم���را����ض ال���دم ال���وراث���ي���ة(( ه���ذا ون���اأم���ل اأن 
يتوا�شل العمل يف هذا امل�شروع الوطني على 
املوؤ�ش�شات  مدى الأعوام القادمة عن طريق 
بالبحرين حتى  الروتاري  ونوادي  اخلريية 

نتمكن من جعل هذا احللم حقيقة.
اإخ�����ش��اع ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ة ال��ف�����ش��ل ال��ث��اين 
ال��ث��ان��وي ب���امل���دار����ض احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
اكت�شاف  اإىل  يهدف  امل�شروع  الدم  لفحو�ض 

الأمرا�ض الوراثية وتوعية جيل ال�شباب.
وزارة  ب�����ني  م�������ش���رتك���ة  جل���ن���ة  ق��������ررت 
ال�ش����������حة ووزارة الرتبية والتعليم اإخ�شاع 
ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ة ال�����ش��ف ال���ث���اين ال���ث���ان���وي يف 
امل����دار�����ض احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة م���ن اأج���ل 

الكت�شاف املبكر لأمرا�ض  الدم الوراثية.
م���ن املق���رر اأن يب���داأ تنفي���ذ اأول م�شروع 
الوراثي���ة  ال���دم  اأمرا����ض  ملكافح���ة  وطن���ي 
والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارت���ي  ب���ني  بالتع���اون 
وال�شح���ة وبتموي���ل مايل من ن���ادي روتاري 
املنام���ة وجمعي���ة اأمرا����ض ال���دم الوراثية يف 

�شهري فراير من العام املقبل 99.
دورة تدريبية لروؤ�صاء جلان التوعية 

ال�صحية باملدار�ض
قال���ت من�شقة برام���ج الطفولة والأمومة 
ورئي�ش���ة جمموع���ة التوعي���ة د.  ن���دى حفاظ 
اأن املجموع���ة التابعة للجنة الوطنية ملكافحة 
اأمرا����ض الدم الوراثية ووزارة ال�شحة نظمت 
دورة تدريبية لروؤ�شاء جلان التوعية ال�شحية 
باملدار����ض يف اإط���ار الإع���داد للم�ش���روع ال���ذي 
�شينطلق حتت �شعار ))نحو جمتمع خال من 

اأمرا�ض الدم الوراثية((.
اأم���را �ض ال���دم الوراثية يه���دف امل�شروع 
ط���الب  جلمي���ع  دم  فح����ض  اإج���راء  اإىل 
وطالبات الف�شل الثاين الثانوي يف املدار�ض 
احلكومي���ة واخلا�ش���ة وذل���ك م���ن اأ جل رفع 
م�شت���وى اأ لوع���ي لدى املجتم���ع وعلى درجة 
التحدي���د جي���ل ال�شب���اب ع���ن اأمرا����ض الدم 
الوراثية يف البالد وم�شاعدتهم على معرفة 
الوراثي���ة  لل�شف���ة  حامل���ني  كان���وا  اإذا  م���ا 
لأمرا����ض ))الأنيميا املنجلي���ة، الثال�شيميا 
ونق����ض اخلمرية((.  ومن املق���رر اأن ت�شتمر 
عملي���ة اأخ���ذ عين���ات الدم حت���ى نهاي���ة �شهر 

مايو القادم 99.
و�شتنظم اللجن���ة دورة تدريبية لروؤ�شاء 
جل���ان التوعية ال�شحية ي���وم الأحد 3 يناير 
ي���وم  اللج���ان  روؤ�ش���اء  لن���واب  اأخ���رى  ودورة 
الثن���ني 4 يناير املقبل مبقر جمعية الهالل 
الأحمر يف الفرتة ال�شباحية ما بني ال�شاعة 
التا�شعة حتى احلادية ع�شرة والن�شف، اأما يف 
املدار����ض اخلا�شة ف�شيت���م التدريب يف نهاية 
�شهر يناير وي�شمل اأهداف امل�شروع واأمرا�ض 
الدم الوراثي���ة املنت�شرة يف البحرين وكذلك 
دور اللجان ال�شحية خالل تنفيذ امل�شروع. 

وت�شرف على الدورات التدريبية كل من 
رئي�شة اللجن���ة الوطنية ملكافح���ة الأمرا�ض 
رئي����ض  العري����ض،  �شيخ���ة  د.   الوراثي���ة 
جمموع���ة التوعية د. ندى حف���اظ ومن�شقة 

ال�شحة املدر�شية د. مرمي املال.
وتعت���ر اللجنة امل�شرفة على امل�شروع اأن 
تدريب املدربني من اأع�شاء اللجان ال�شحية 
ه���ي اخلطوة الأوىل يف تنفي���ذ امل�شروع اإذ اأن 
ه���ذه الفئ���ة بدوره���ا �شتق���وم برف���ع م�شتوى 

وعي الطالبات عن اأمرا�ض الدم الوراثية.
معاناة الأطفال

املجتم���ع  فئ���ات  كاف���ة  اللجن���ة  ودع���ت 
مل�شان���دة هذا امل�ش���روع الهام م���ن اأجل اإيقاف 
�شل�شل���ة معان���اة اأطف���ال البحري���ن م���ن هذه 
الأمرا����ض الت���ي مل يكت�شف له���ا عالج �شاف 
حتى الآن ولكن ميكن الوقاية منه، كما دعت 
الأه���ايل الطلب���ة يف ال�ش���ف الث���اين الثانوي 
لالإ�ش���راع يف املوافق���ة على اأخ���ذ عينات الدم 
من منفعة له���م وملجتمعهم.  وتركز اللجنة 
على اأمرا�ض الأنيمي���ا املنجلية، الثال�شيميا 
ونق�ض اخلمرية لأن حامل ال�شفة الوراثية 
ل ي�شتكي ه���و الآخر وبالتايل يزداد احتمال 
اإجن���اب اأطف���ال م�شاب���ني باملر����ض ي�شتك���ون 
م���ن اأعرا����ض عدي���دة منه���ا فق���ر دم �شدي���د 
وم���ا ي�شاحب ذلك م���ن م�شاعفات وبطء يف 

النمو واآلم متفرقة اإىل اآخره.
م���ن جانبها، قالت رئي�شة جلنة التوعية 
ال�شحي���ة بجمعية اله���الل الأحمر ومن�شقة 
ال�شح���ة املدر�شية ب���وزارة ال�شح���ة د. مرمي 
امل���ال هرم����ض اأن اجتماع���اً عق���د ب���ني جلن���ة 
بال���وزارة وروؤ�ش���اء  الوراثي���ة  ال���دم  اأمرا����ض 
البحري���ن  مبدار����ض  ال�شحي���ة  اللج���ان 
الثانوي���ة احلكومية واخلا�شة مبقر جمعية 

الهالل الأحمر البحريني.
وا�شتع���ر����ض الجتم��������اع اأهداف امل�شروع 
يف  املخت�ش���ني  م���ن  فني���ة  جلن���ة  وت�شكي���ل 
اأمرا����ض ال���دم الوراثي���ة لإج���راء فح����ض دم 
للطلب���ة، اإذ تقرر اأن يعطى كل طالب بطاقة 
حت���وي نتائ���ج التحالي���ل ميك���ن ا�شتعماله���ا 
ط���وال العم���ر عن���د الذه���اب اإىل اأي عي���ادة 
اأو م�شت�شف���ى لع���الج اأو لأي ط���ارئ، اأو عن���د 
الفح����ض الطب���ي لاللتح���اق بالعم���ل وعند 
الفح����ض قب���ل ال���زواج اأو اإج���راء اأي فح����ض 
طب���ي لأي �شب���ب.  خط���ة ميداني���ة وقطع���ت 
اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�ض الوراثية 
�شوطاً كبرياً يف تنفيذ خطة عملها يف ميدان 

مكافحة الأمرا�ض الوراثية.
واخلط���ة مق�شم���ة اإىل اأربع بن���ود ي�شمل 
البن���د الأول الأمرا����ض الوراثي���ة ب�شكل عام 
وي�شم���ل  اخللقي���ة،   الت�شوه���ات  جان���ب  اإىل 
البن���د الثاين اأمرا�ض ال���دم الوراثية والبند 
الثالث ي�شمل الفح�ض قبل الزواج اأما البند 
الراب���ع في�شم���ل الفحو�ش���ات اأثن���اء احلم���ل 

والكت�شاف املبكر لالأمرا�ض الوراثية.
اأه����م  ف����اإن  العم����ل  خلط����ة  وبالن�شب����ة 
بن����ود خط����ة العم����ل اإج����راء البح����وث املتعلقة 
بالأمرا�����ض الوراثي����ة يف املجتم����ع البحريني 
�شج����ل  ح����دة يف  عل����ى  كل مر�����ض  وت�شجي����ل 
واإعط����اء  اخللقي����ة  كالت�شوه����ات  خا�����ض 
الأولوي����ة الك����رى لن�شر الوعي ب����ني الفئات 
اأطف����ال  اإجن����اب  تف����ادي  بط����رق  املختلف����ة 
م�شابني وتطوير العناية باملر�شى امل�شابني 
بهذه الأمرا�ض.  وتناول����ت ندوة متخ�ش�شة 
عقدت قبل اأ�شهر الو�شع احلايل والدرا�شات 
الت����ي مت����ت يف البحرين واملعلوم����ات املتوفرة 
ع����ن ن�شبة حدوث وتاريخ الأمرا�ض الوراثية 
واأمناطها واخلدمات الت�شخي�شية والوقائية 
والعالجي����ة الت����ي تقدمه����ا وزارة ال�شح����ة يف 
مكافح����ة ه����ذه الأمرا�ض يف املجتمع حيث اأن 
توف����ري هذه املعلومات ي����وؤدي اإىل فهم اأف�شل 
املج����الت  وتطوي����ر  الأمرا�����ض  لأ�شا�شي����ات 
وتطبي����ق  و�ش����ع  يف  وال�ش����روع  الت�شخي�شي����ة 

ا�شرتاتيجيات للوقاية والعالج.
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ذل���ك هو ال�شاب ح�ش���ني اجلفريي، الذي 
راح �شحي���ة مر�ض ال�شك���ر فجر يوم الثالثاء 
)18 يوني���و 2013(، بع���د اأن انتك�ش���ت حالت���ه 
ال�شحية خالل وج���وده يف جممع ال�شلمانية 
الطب���ي، وفارق احلي���اة، ليكون ه���و ال�شحية 

14 باملر�ض خالل العام اجلاري.

ال�ش���اب اجلف���ريي، ال���ذي ف���ارق احلي���اة 
حام���اًل مع���ه 22 عام���اً م���ن حيات���ه مري�ش���اً 
بال�شكل���ر، ه���و مغن���ي راب، ب���ث عل���ى موق���ع 
»يوتي���وب« قبل نحو �شهري���ن، اأغنية م�شورة 
فه���ا باأنها »اأغنية يتم  ع���ن مر�ض ال�شكلر، عرنّ
�ش���رد فيه���ا واق���ع مر�شى ال�شكل���ر )فقر الدم 
املنجل���ي( - الأنيمي���ا احل���ادة ومعاناة مر�شى 
ال�شكل���ر يف البحرين، وهذا العمل هو �شوتي 
و�شوت���ك لإي�ش���ال الر�شال���ة اإىل اأك���ر ع���دد 
برف����ض  امل�ش���ورة  الأغني���ة  وتب���داأ  ممك���ن«. 
اإهم���ال وزارة ال�شح���ة مبر�ش���ى ال�شكل���ر، اإذ 

ج���اء يف اأول �شريح���ة بعد التعري���ف بالأغنية 
»ل لإهمال وزارة ال�شحة«.

الأغني����ة التي مدتها دقيقت����ان و45 ثانية، 
و�شاهده����ا 7300 �شخ�ض خ����الل �شهرين، تبداأ 
بحم����د اهلل، فيق����ول الفقي����د اجلف����ريي فيها: 
»احلم����د هلل عل����ى امل�شق����ة والعن����اء، اأ�شك����ر ربي 
عل����ى نعم����ة البتالء، م����ن �شر اأي����وب ي�شتمر 
اأن����ا  ورا�ش����ي  هاملر�����ض  يحنين����ي  م����ا  ال�ش����ر، 
بالق����در، اأون ب�شالب����ة بلي����ايل الظ����الم، اأبن����ي 
اأح����الم على اأوهام، معاناة وليايل اأمل واجل�شد 

تاآكل من الآلم«.

ن الفقيد من ت�شوير حالة مر�شى  ومتكنّ
ال�شكل���ر، وو�شعه���م اجتماعي���اً، عندم���ا ق���ال: 
»مق�شي من املجتمع بحج���ة الإ�شابة، بردان 
خاي���ف تاي���ه بو�ش���ط غاب���ة، م�شتقبل جمهول 
ب���ني حي���اة وب���ني ق���ر، �شخ����ض م���ن انخل���ق 

عاي�ض بغابة«.

ومل يغف����ل التهامات الت����ي وجهها اأطباء 
ملر�ش����ى ال�شكلر باأنهم مدمن����ون، اإذ ي�شري اإىل 
ذل����ك بقوله: »ما ع�شت الطفولة ب�ض كل اللي 
والإب����رة،  وال�شي����الن  امل�ش����ايف  اأ�ش����واء  اأذك����ره، 
واته����ام بالإدمان من قبل الأطب����اء، فرجها يا 

م�شهل بحق النبي والعرتة«.

ول َيعت����ر اجلف����ريي اأغنيت����ه لأن����ه ف����رح 
وم�شرور، بل لأنه حزين ومتاأمل لفقد مر�شى 
ال�شكلر، هذا ما يت�شح عندما قال يف اأغنيته: 
»غنائي مو من فرح، غنائي من حزن، ح�شون 
تع����ال املقرة مري�����ض بيندفن، حياتنا تندفن 
طموحاتنا �ش����ارت م�شجون����ة، ر�شائل مكد�شة 

و�شكاوى من الإهمال تتعفن«.

ر يف الأغني���ة الرف����ض ال���ذي  كم���ا ي�ش���ونّ
يلق���اه مر�ش���ى ال�شكلر عندم���ا يتحدثون عن 
الأمل، فيق���ول يف اآخر مقطوع���ة من اأغنيته: 
م���ا يبون���ه نتكلم وعل���ى الظلم يبون���ه نتاأقلم، 
�شرن���ا نتاأمل وم���ن الأمل نتعل���م، نهايتنا وين 
الوفي���ات  ن�شب���ة  معدوم���ة،  �شب���ه  واحلل���ول 
تزي���د ول اأن���ا اأتوه���م«. يف اآخ���ر �شريح���ة م���ن 
ح�ش���ني  الفقي���د  ي�ش���ع  الفيدي���و،  �شرائ���ح 
اجلفريي عناوين التوا�شل معه على الريد 
الإلك���رتوين، ومواقع التوا�ش���ل الجتماعي، 
اإل اأن���ه �شرع���ان م���ا غ���ادر عن احلي���اة، ليبقى 

هذا العمل تتويجاً لآخر اإنتاجاته الفنية.

نقال عن �صحيفة الو�صط

الشاب الجفيري..

ن�ص��ر قبل نحو �ص��هرين عماًل فنيًا ب�ص��وته, 
بث فيه اآهات ومعاناة مر�صى فقر الدم املنجلي 
)ال�صكلر(, الذي هو واحد منهم, ومل يكن يعلم 
اأنه بعد هذين ال�ص��هرين, �ص��يكون هو ال�صحية 

التالي��ة للمر���ض, فكاأمن��ا اأراد اأن يت��ّوج نهاي��ة 
حياته بعمل يبقى �صنني طويلة, ويكون �صاهدًا 
على اأن مر�ص��ى ال�ص��كلر قادرون عل��ى الإبداع, 

والتمّيز, من خالل املواهب التي ميتلكونها.

الحمد هلل على المشقة والعناء.. أشكر ربي على نعمة االبتالء
قالها ومضى.. ليكون الضحية رقم »14« خالل هذا العام
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كم���ا اأن اجلمه���ور البحرين���ي عل���ى اإدراك 
ت���ام اليوم ب�شرورة اإج���راء الفحو�شات املبكرة 
ل�شيم���ا الفح����ض قب���ل ال���زواج ال���ذي دعمت���ه 
اجلمعي���ة من���ذ بدايت���ه. اأن م�شاري���ع اجلمعية 
كثرية نخ����ض بالذكر امل�شروع الوطني الرائد 
م�ش���روع فح����ض الط���الب ال���ذي توا�ش���ل ملدة 
�شب���ع �شن���وات متتالي���ة على ح�ش���اب اجلمعية. 
وم���ن م�شاريعه���ا اأي�ش���ا تاأهيل املر�ش���ى ل�شوق 
العم���ل ، وتدريبه���م وامل�شاع���دة يف ح�شوله���م 
عل���ى اإعم���ال ليعتمدوا عل���ى اأنف�شه���م بدل اأن 
يكونوا عال���ة على الآخري���ن. وكذلك تو�شيل 
جان���ب  اإىل   ، امل�شت�شف���ى  واىل  م���ن  املر�ش���ى 
الرام���ج الرتفيهي���ة التي تخف���ف عنهم وعن 
اأ�شره���م. كما ناأم���ل اأن ي�ش���رتك اجلميع معنا 
يف ال�ش���ري نح���و تطبي���ق اإ�شرتاتيجي���ة وطنية 
ال���دم  اأمرا����ض  عل���ى  الق�ش���اء  اإىل  هادف���ة 
الوراثي���ة يف البحري���ن. يف اخلت���ام نبعث وافر 
ال�شكر والمتنان لكل من �شارك وتعاون معنا 

يف هذه الأن�شطة اخلرية.

اأهداف اجلمعية
م���ن اأهداف اجلمعي���ة الأهلي���ة الأمرا�ض 

الدم الوراثية ما يلي:
ب���ث الوعي ب���ني املواطنني حول الأمرا�ض   •

الوراثية.
املتوفرة  املعلوم���ات  كاف���ة  • ح�ش���ر وجتمي���ع 
ح���ول اأمرا����ض ال���دم الوراثي���ة يف البحرين 

خا�شة ويف اخلليج العربي عامة. 
ح���ول  العام���ة  ال�شحي���ة  امل�ش���ورة  • تق���دمي 

اأمرا�ض الدم الوراثية. 

لعائالت  والعاطفي  املعنوي  ال�شند  • تقدمي 
امل�شاب���ني به���ذه الأمرا����ض به���دف تخفيف 

وقع املر�ض عليهم. 
• ال�شعي لت�شمني الكتب املدر�شية باملعلومات 
الأ�شا�شي���ة عن الأمرا����ض الوراثية باأ�شلوب 

علمي مب�شط.
الدم  امل�شحية لأمرا�ض  بالدرا�شات  • القي���ام 

الوراثية.
للجمعي���ة جل���ان متع���ددة، وكل جلن���ة لها 
م���ن  لال�شتف���ادة  خا�ش���ة،  وخدم���ات  اأه���داف 
تلك اخلدمات ميكن���ك الت�شال على العنوان 

التايل:
info@bnhas.org

جلان اجلمعية الأهلية الأمرا�ض 
الدم الوراثية

والتثقيفي���ة ويكون من  ال�شحي���ة  • اللجن���ة 
مهامها 

باأمرا����ض  والتثقيفي���ة  ال�شحي���ة  التوعي���ة   •
الدم الوراثية.

العلمية.  وامل�شح  امليدانية  البحوث  • اإعداد 
اإقام���ة الندوات واملحا�شرات وور�ض العمل   •

واملجالت ال�شحية. 
املر�شى.  احتياجات  • متابعة 

الثال�شيميا  مر�شى  • جلنة 
• بحث احتياجات املر�شى واأ�شرهم وحماولة 

م�شاعدتهم. 

الإمكانيات.  ح�شب  عنهم  • والرتفيه 
ال�شب���ل  اأف�ش���ل  ع���ن  توعيته���م  • اإىل جان���ب 

للتعاي�ض مع املر�ض.
العام���ة  والعالق���ات  الجتماعي���ة  اللجن���ة   •

ويكون من مهامها:
اجلمعي���ة  ب���ني  و�ش���ل  حلق���ة  تك���ون  اأن   •

والأع�شاء وكذلك بني اجلمعية والأعالم 
• تنظيم برامج ترفيهية وحفالت اجتماعية 

للمر�شى واأهاليهم
املالية  • اللجنة 

اجلمعية واردات  زيادة  �شبل  عن  • للبحث 
والثال�شيميا  ال�شكلر  مر�شى  تاأهيل  • جلنة 
الكومبيوت���ر  دورات  يف  الأع�ش���اء  • تدري���ب 
لتاأهيله���م  وغريه���ا  الإجنليزي���ة  واللغ���ة 

ل�شوق العمل.
تنظ���م اجلمعي���ة ب�ش���كل دوري ومن���ذ ع���ام 
يف  التدريبي���ة  ال���دورات  م���ن  العدي���د   2000
م���ن  اجلمعي���ة  لأع�ش���اء  املج���الت  خمتل���ف 

املر�شى على �شبيل املثال: 
دورات الكمبيوتر   .1

دورات اللغة الإجنليزية   .2
وال��ت�����ش��وي��ر  الت�شكيلي  ال��ف��ن  يف  دورات   .3

الفونغرايف. 
يطلبه���ا  الت���ي  ال���دورات  م���ن  وغريه���ا 
الأع�ش���اء ح�ش���ب رغباته���م ووفقا مل���ا يوؤهلهم 

ل�شوق العمل. 

الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

اآلت جمعية اأمرا�ض الدم الوراثية على نف�ص��ها منذ اإن�ص��ائها عام 1991 مهمة 
ن�ص��ر الوعي بالن�ص��بة لأمرا�ض ال��دم الوراثية املنت�ص��رة يف كل الب��الد العربية 
تقريب��ًا. ورعاي��ة املر�ص��ى وحت�ص��ني اخلدم��ات املقدمة له��م بالتعاون م��ع وزارة 
ال�ص��حة. ولتحقيق تلك الأهداف �ص��عت اجلمعية مب�صاعدة نخبة من اأبناء هذا 
البلد احلبيب اإىل اإقامة الندوات واإ�ص��دار الكتيبات واملل�ص��قات التثقيفية بهذه 
الأمرا�ض. والو�ص��ول اإىل قطاعات وا�ص��عة من اجلمهور البحريني الذي اأ�ص��بح 
بحم��د اهلل تع��اىل على درجة عالي��ة م��ن الإدراك باملفاهيم العلمي��ة لأمرا�ض 

الدم الوراثية.



العدد األول - نوفمبر 582013

الإكث���ار م���ن �ش���رب املاء احلليب وع�شري الفواكه الطبيعية يح�شن �شحتك ويقيك نوبات   •
الأمل احلادة.

الأربعة. الغذائية  املجموعات  ت�شمل  ومتوازنة  �شحية  وجبات  تناول   •
الرد ملوجات  التعر�ض  فتفادى  الأمل  نوبات  من  يزيد  قد  الرد   •

املنجلي  ال�شكل  الدم  واكت�شاب خاليا  الدموية  الأوعية  ت�شاهم يف ت�شيق  ال�شيقة  املالب�ض   •
فابتعد عنها.

ظهرا. الق�شرية  قيلولتك  وخذ  ليال  وا�شرتح  فنم  حادة  اأمل  لنوبة  يعر�شك  الإجهاد   •
اأغ�شل اجلروح التي ت�شاب بها باملاء وال�شابون وجففها جيدا ول تن�شى ا�شت�شارة طبيبك.  •
وا�شت�ش���ر  تنظيفه���ا  عل���ى  فاأحر����ض  احل���اد  والأمل  لاللته���اب  يعر�ش���ك  اأ�شنان���ك  ت�شو����ض   •

املخت�شني.
اللتهابات. من  تقياك  املنتظمة  والعناية  التطعيمات   •

مار����ض الريا�ش���ة بانتظ���ام وا�شت�ش���ر طبيب���ك لتتع���رف عل���ى اأف�ش���ل اأن���واع الريا�شة ومدة   •
ممار�شتها.

انخفا����ض الأك�شج���ني يف اجلو ب�شبب نوب���ات الأمل احلادة.كما يحدث اأثناء ارتياد اجلبال   •
العالية اأو ركوب الطائرات غري املكيفة ال�شغط.

احلرارة. درجة  يف  ارتفاع  اأو  مر�شية  اأعرا�ض  عليك  ظهرت  اإذا  �شريعا  طبيبك  راجع   •
تفادي النتقال ال�شريع من اجلو احلار اإىل اجلو البارد كما يحدث عند ا�شتعمال املكيف   •

يف ال�شيف، فهذا ي�شبب انقبا�ض الأوردة املفاجئ وبداية نوبات الأمل.

عزيزي مريض السكلر:

�شليم. ب�شخ�ض  ارتباطك  من  فتاأكد  الدم  اأمرا�ض  لأحد  حامل  اأو  مري�شا  كنت  اإذا   •
الدم،  باأمرا�ض  اأطفالكم من الإ�شابة  الزواج ميكنكم حماية  باإجرائكم الفح�ض الطبي قبل   •

وتذكر اأن الوقاية خري من العالج.
ثب���ت علمي���ا اأن فح����ض املقبل���ني عل���ى الزواج هو ال�شبي���ل الوحيد ب���اإذن اهلل لوقاية الأجيال   •

القادمة من مر�ض الأنيميا املنجلية.
ملري�ض ال�شكلر اأدوية معينة يجب اأخذها ب�شكل منتظم ودقيق وعدم التوقف عن ذلك وقاية   •

له من التعر�ض لنوبات املر�ض.
حت���ى يحاف���ظ مري����ض ال�شكل���ر على �شحته عليه: تناول غذاء �شح���ي متوازن وب�شكل جيد   •

يحتوي على املجموعات الغذائية املختلفة.
حلماي����ة مري�����ض ال�شكل����ر عليه: احلر�ض على املحافظة عل����ى املتابعة الدورية للمواعيد ب�شكل   •

منتظم ودقيق واحلر�ض على عمل التحاليل املطلوبة من الطبيب قبل موعد العيادة.

أخي الشاب أختي الشابة:
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إبداعات طفولية
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املتحدة ل�شناعة الورق
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