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والرغبة  ومشرقة،  ناعمة  بشرة  على  الحصول  في  الجميع  يرغب 
المحمومة لدى البعض في تحقيق ذلك، قد توقعهم في أخطاء 

في العناية بالجلد تضره وتؤذيه

سؤال في الصحة

عقار لعالج الربو يعالج كوفيد 19 ويقلل الوفيات
صرح باحثون من جامعة أوكسفورد، بأن عقار »بوديزونيد« 
 Pulmicort الشائع استخدامه كعالج للربو، ويتم بيعه باسم

والذي يستخدم أيضا لعالج رئة املدخن، يمكنه أن يساهم 
في عالج مرضى كوفيد-19 وأن يقلل من الحاجة إلى دخولهم 

املستشفى، كما أنه يسرع الشفاء إذا تم إعطاؤهم إياه في 
غضون سبعة أيام من ظهور األعراض.

وأشارت النتائج التي توصل إليها الباحثون خالل منتصف 
مدة الدراسة التي استمرت 28 يوما على 146 مريضا، إلى أن 

استنشاق بوديزونيد قلل من خطر الرعاية العاجلة أو الرقود 
في املستشفى بنسبة 90 % مقارنة بالرعاية املعتادة، ولم يتم 

اعتماد نتائج الدراسة بعد.
وقال الباحثون إن التجربة مستوحاة من حقيقة أن املرضى 

الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي املزمنة وخصوصا 
الربو، والذين غالبا ما يتم عالجهم بالستيرويدات 

املستنشقة، كانت نسبتهم منخفضة بشكل ملحوظ بني 
مرضى كوفيد COVID-19 في املستشفيات خالل األيام األولى 

للوباء.
ووجدت البيانات األولية من الدراسة أيضا أن املتطوعني 
الذين عولجوا بعقار بوديزونيد كان لديهم شفاء أسرع 

للحمى وأعراض مستمرة أقل. 
وقالت منى بافاضل، رئيس الباحثني في التجربة: »أشعر 
بالسعادة ألن دواء آمنا نسبيا ومتوفرا على نطاق واسع 

ومدروسا جيدا يمكن أن يكون له تأثير على الضغوط التي 
نمر بها أثناء الوباء«.

ــن ارتـــجـــاع  ــانــــي مـ عـــمـــري 37 عـــامـــا وأعــ
ــي مــن متوسط إلى  فــي الــصــمــام األورطــ
شـــديـــد. فــهــل هـــنـــاك عــــاج بــــاألدويــــة أم 
الصمام؟  لتغيير  عملية  األمـــر  يستلزم 
وهل له مضاعفات على القلب إذا لم تتم 

معالجته؟

األخت الكريمة؛
إذا كــان ارتــجــاع الــصــمــام األورطـــي 
)األبـــهـــري( شــديــدا يمكن أن يــؤدي 
إلـــى تــوســع الــقــلــب وضــعــفــه، ولــذلــك 
يـــنـــصـــح األطــــــبــــــاء عـــــــــادة بـــتـــبـــديـــل 
الحالة  تطور  قبل  املصاب  الصمام 
إلى ضعف عضلة القلب، إذ حينها 
ــبــــديــــل الـــصـــمـــام  تـــصـــبـــح فـــــائـــــدة تــ
بينما  ومــتــأخــرة،  مــحــدودة وقليلة 
القلب  عضلة  على  املحافظة  يمكن 
الصمام  تــبــديــل  عملية  أجــريــت  إذا 

في الوقت املناسب.
ويقدر طبيب القلب الوقت املناسب 
إلجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة تـــبـــديـــل الـــصـــمـــام 
املصاب اعتمادا على األعراض التي 
يــشــتــكــي مــنــهــا املـــريـــض )الــخــفــقــان 
ــفــــس والــــتــــعــــب وعـــــدم  ــنــ وضــــيــــق الــ
ــد..(، وكــــذلــــك حــســب  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ تـــحـــمـــل الـ
نتيجة فحص القلب باألمواج فوق 

الصوتية )اإليكو القلبي(.
وهناك بعض األدويــة التي تساعد 
مــع  ــه  ــتــ ــفــ ــيــ وظــ أداء  عــــلــــى  الــــقــــلــــب 
ــــود ارتـــجـــاع الــصــمــام األبـــهـــري  وجـ
)مــثــل املــــدرات الــبــولــيــة واملــوســعــات 
الــوعــائــيــة(، ولــكــن إذا كـــان ارتــجــاع 
ــى شــــديــــدا،  ــ الــــصــــمــــام مـــتـــوســـطـــا إلــ
ــع الــقــلــب  وتـــغـــيـــرت قـــيـــاســـات تـــوسـ
عــادة  القلب  ينصح طبيب  وقــوتــه، 
ــيــــس فــقــط  ــراحــــي ولــ ــجــ بـــالـــعـــالج الــ
ــــي وذلــــك  ــدوائـ ــ بــمــتــابــعــة الــــعــــالج الـ

للمحافظة على القلب.
وعــمــلــيــة تــبــديــل الــصــمــام األبــهــري 
عــنــد الـــشـــبـــاب مـــن الــعــمــلــيــات ذات 
ــــج الـــــجـــــيـــــدة والـــــخـــــطـــــورة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
املــنــخــفــضــة نــســبــيــا )نــســبــة نــجــاح 

العملية 98-  99% للشباب(.
ويـــنـــصـــح املـــــريـــــض عــــــــادة بـــوضـــع 
ــيــــكــــي  ــكــــانــ ــيــ صـــــــمـــــــام صــــــنــــــاعــــــي مــ
عمله  استمرار  فترة  ألن  )معدني(، 
أطــــول مـــن الــصــمــامــات الــحــيــوانــيــة 

عند الشباب.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

10 أخطاء 
نرتكبها عند 

العناية بالبشرة
أنور نعمة

أكثر  النساء  كانت  وإن  استثناء،  بــدون  الكل، 
اهـــتـــمـــامـــا بــــذلــــك، يـــرغـــب فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
بشرة ناعمة وجذابة ومشرقة من خالل اتباع 
روتــني يومي يمكن من خالله حماية البشرة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى جــمــالــهــا ونـــضـــارتـــهـــا، ولــكــن 
ــذا الـــروتـــني الــيــومــي  لـــأســـف، قـــد يــتــضــمــن هــ
للعناية بالبشرة أخطاء غير مقصودة تؤذي 

البشرة وتلحق بها أضرارا بالغة.

¶ أخطاء نرتكبها عند العناية بالبشرة
الخطأ األول: فقء البثور

معظم الناس، إن لم نقل الكل، يصابون بالبثور 
)حب الشباب(، في فترة ما من حياتهم، وقد 
يرغب اإلنسان في التخلص من البثور سريعًا 
البثور لقنابل  الذي سيحول مناطق  بالفقء؛ 
الــتــهــابــيــة مـــوقـــوتـــة تــخــلــف وراءهـــــــا كــيــســات 
مؤملة، وندبات حمراء، ورؤوسا سوداء، تالزم 
صاحبها شهورا طويلة ما يجعل البشرة في 

أسوأ حاالتها.

الخطأ الثاني: المبالغة 
في استعمال مقشرات البشرة

ــرة الـــبـــاهـــتـــة  ــشــ ــبــ ــلـــص مـــــن الــ ــتـــخـ مـــــن أجــــــل الـ
ــادة الـــنـــعـــومـــة واإلشـــــــــــراق، يــســتــعــني  ــعــ ــتــ واســ
البعض باملقشرات، ولكن املبالغة في استعمال 
قوية  عنيفة  مقشرات  استخدام  أو  املقشرات، 
للحصول على بشرة أكثر نعومة، يضر أكثر 
ــن خــــالل إزالــــــة حـــاجـــز الــرطــوبــة  مــمــا يــنــفــع مـ
للبشرة من  الــضــروريــة  الحماية  يــؤمــن  الـــذي 
الــخــارجــيــة، كالشمس واألتــربــة  الــعــوامــل  أذى 
ــاخ. إن إزالـــة حــاجــز الــرطــوبــة املــذكــور  ــ واألوسـ
سيفتح الباب على مصراعيه إلصابة البشرة 
بــالــجــفــاف وااللـــتـــهـــابـــات، وإمـــكـــانـــيـــة تــدمــيــر 
الــخــاليــا الــســلــيــمــة، وتــحــفــيــز نــشــاط هــرمــون 

امليالنني الذي يشجع على فرط التصبغ.

الخطأ الثالث: استخدام 
روتين العناية بالبشرة نفسه

نفسه  بالبشرة  العناية  روتــني  البعض  يتبع 
ما يجب  ولكن  املختلفة،  العمرية  املراحل  في 
البشرة تتغير مع  أن بنية  أن نعرفه هنا هو 
التقدم في العمر، ما يعني أن نظام العناية بها 
يجب هو اآلخــر أن يتبدل، فما هو صالح في 
العشرينيات لن يكون نافعا في األربعينيات 
التقدم في  إذ مع  العمر،  أو الخمسينيات من 
العمر تصبح البشرة أرق وأكثر جفافا وأشد 
قسوة، وأكثر عرضة للتجاعيد، ومن هنا تبرز 
العناية بالبشرة،  إلى تكييف روتــني  الحاجة 
واختيار املنتجات األنسب لها مع األخــذ في 

عني االعتبار املشاكل املوجودة فيها.

الخطأ الرابع: استخدام منتجات 
غير مصممة لنوع البشرة

ال يــوجــد مــنــتــج واحــــد يــنــاســب جــمــيــع أنـــواع 
ــإذا وقــعــت عــلــى مــنــتــج يــدعــي ذلــك  الــبــشــرة، فــ
فـــإن الــحــذر واجــــب، ألن اســتــعــمــال منتج غير 
مــنــاســب قــد يتسبب فــي مــشــاكــل ال لـــزوم لها 
ألنه يجرد البشرة من الدهون الطبيعية التي 
تحميها من عاديات الزمن، من هنا يجب عدم 
الــتــســرع وأخــــذ مــا يــكــفــي مــن الــوقــت مــن أجــل 

اختيار املنتج املالئم.

الخطأ الخامس: تعطيل 
حاجز الجلد الطبيعي

تــعــد الــبــشــرة الــحــاجــز الــطــبــيــعــي للجلد ضد 
أكــثــرهــا، ولــكــن عندما  البيئية ومـــا  املـــؤثـــرات 
تــســوء حــالــهــا تــتــدهــور قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل 
فــعــال، وإن اســتــعــمــال مــواد  كــحــاجــز طبيعي 
نــشــطــة أو قـــويـــة مـــن شـــأنـــه أن يـــحـــرق الــجــلــد 
الــذي يزعج الخاليا  ويجففه كيميائيا، األمــر 

الطبيعي  الحاجز  الصباغية، ويعطل وظيفة 
لــلــجــلــد فــيــصــبــح مــضــعــضــعــا، ضــعــيــفــا، غير 
متوازن، وغير قادر على القيام بمهام الحماية 

املنوطة به.

الخطأ السادس: استخدام منتجات
العناية بالبشرة بشكل غير صحيح

إن مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة مــصــمــمــة من 
أجــــل تــحــقــيــق األهــــــداف املـــرجـــوة مــنــهــا، لــهــذا 
يجب التقيد بالتعليمات املكتوبة املرفقة مع 
املــنــتــج، أو الــتــي تــم إعــطــاؤهــا مــن قــبــل خبير 
التجميل أو املختص برعاية البشرة، وإذا لم 
يعط املنتج الفائدة املنتظرة منه للبشرة، فإن 
هذا يعني أحد أمرين: إما أنه غير مناسب، أو 
أنه يستعمل بشكل غير صحيح، واستخدام 
مــنــتــج الــعــنــايــة بــالــبــشــرة وفــقــا لــلــتــوجــيــهــات 

سيعطي أفضل النتائج.

الخطأ السابع: نسيان الواقي الشمسي 
أو عدم وضع ما يكفي منه

إن التعرض املفرط ألشعة الشمس يعد السبب 
األول لــشــيــخــوخــة الــجــلــد املــبــكــرة وبــالــتــالــي 
لظهور التجاعيد، ولكن هل تعلم أن األنشطة 
الــســيــارة، أو  قــيــادة  الــروتــيــنــيــة، مثل  اليومية 
ركوب الدراجة، أو الجلوس بالقرب من نافذة 
املنزل أو املكتب، أو حتى املشي في الخارج في 
يــوم شتوي غائم، يمكنها أن تزيد من فرص 

تعرضك لأشعة فوق البنفسجية الضارة.
إن وقـــايـــة الـــبـــشـــرة مـــن الــشــيــخــوخــة املــبــكــرة 
استخدام  تتطلب  البنية  والبقع  والتجاعيد 
ــلـــى عــــامــــل حــمــايــة  ــتـــوي عـ واق شـــمـــســـي يـــحـ
ــام الـــســـنـــة وبــكــمــيــة كــافــيــة  ــ مـــنـــاســـب طــيــلــة أيــ

لتوفير حماية كاملة من أشعة الشمس.

الخطأ الثامن: عدم ترطيب 
البشرة بعد التنظيف

ترتكب غالبية النساء خطأ فادحا يتمثل في 
عدم وضع كريم مرطب مناسب عقب تنظيف 

مــعــرفــة نـــوع بــشــرتــك الــحــقــيــقــي يــســاعــدك في 
ويحتوي  املالئمة،  العناية  منتجات  اختيار 
الــروتــني اليومي على أربــع خــطــوات أساسية 

يمكنك القيام بها صباحًا ومساء.
1. التنظيف: نظف وجهك مرة أو مرتني فقط 

في اليوم.
2. استخدام األمصال.

3. استخدام املرطبات حتى للبشرة الدهنية.
4. واقــي الشمس: ضــع واقــيــا مــن الشمس 30 
SPF عــلــى األقــــل قــبــل 15 دقــيــقــة مـــن الــتــوجــه 

للخارج.

¶ نصائح أخرى للعناية ببشرتك
بشرتك  نــوع  تناسب  التي  املنتجات  اختر   .1

وحساسيتها، واتبع تعليمات االستخدام.
2. حافظ على رطوبتك.

3. قـــم بــتــغــيــيــر أغــطــيــة الــوســائــد مـــرة واحـــدة 
أسبوعيًا.

4. اغسل أو لف الشعر قبل النوم.
ــــدأ بـــروتـــني بــســيــط لـــتـــرى كــيــف تــتــفــاعــل  5. ابـ
ــار الـــتـــصـــحـــيـــح عــلــى  ــبــ ــتــ بــــشــــرتــــك، وأجـــــــــِر اخــ
ــــدة، وذلـــــــك بــــوضــــع كــمــيــة  ــــديـ ــــجـ ــات الـ ــتـــجـ ــنـ املـ
صــغــيــرة مــن املــنــتــج الــجــديــد فــي منطقة غير 
مكشوفة دائما من بشرتك، وانتظر 48 ساعة 

ملعرفة ما إذا كان هناك ردة فعل.

كلمة أخيرة
الـــكـــل يـــرغـــب فـــي الـــحـــصـــول عــلــى بـــشـــرة جلد 
نضرة، شابة، مشرقة، تعج بالصحة والحياة 
ألطول فترة ممكنة، وبالطبع فإن هذه الرغبة 
نــمــط حــيــاة صحي،  بــاتــبــاع  يــمــكــن تحقيقها 
روتــني  وتطبيق  ومــتــوازنــة،  وتــغــذيــة سليمة 
الــعــنــايــة املتعلق بــالــبــشــرة، ولــكــن يــجــب أن ال 
نرتكبها  التي  األخــطــاء  تــفــادي  أهمية  ننسى 
بحق العناية الروتينية للبشرة، ألنها تؤدي 
ــدري، إلــى  فــي نــهــايــة املـــطـــاف، ومـــن حــيــث ال نــ
تــدمــيــر صــحــة الــجــلــد بــكــل طــبــقــاتــه مــن بشرة 

وأدمة وما تحت األدمة.

والشيخوخة  للجفاف  يعرضها  مــا  الــبــشــرة، 
ــــن أجـــل  املــــبــــكــــرة. إن الـــتـــرطـــيـــب هــــــام جــــــدا مـ
الــحــفــاظ على شــبــاب الــبــشــرة ونــضــارتــهــا. إن 
املناسب هنا يقوم على تنظيف  البروتوكول 
مناسب   TONER تــونــر بــاســتــعــمــال  الــبــشــرة 

ومرطب مالئم خاليني من الكحول كليا.

الخطأ التاسع: عدم العناية 
بالجلد تحت اللحية

اللحية  الــجــلــد تــحــت  الـــرجـــال أن  يــظــن معشر 
الجلد  مــع  الــحــال  كما  العناية  إلــى  ال يحتاج 

املكشوف.
ــــرى الـــجـــلـــد الـــقـــابـــع تــحــت  صــحــيــح نـــحـــن ال نـ
اللحية، ولكن هذا ال يعني بتاتا أن نتجاهله، 
ــر يــلــزمــه الــتــنــظــيــف والــتــرطــيــب  ألنـــه هـــو اآلخــ

والعناية.

الخطأ العاشر: اتباع نظام 
غذائي غير صحي

قد ينفق البعض أمــواال طائلة على منتجات 
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــجـــلـــد وجـــلـــســـات الــتــجــمــيــل مــن 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى شـــبـــاب وجـــمـــال الــبــشــرة، 
لــم يتزامن  ولكن ليكن فــي علم هــؤالء أنــه إذا 
هـــذا الــســلــوك مــع اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي 
أموالهم ستذهب هباء منثورا،  ومتوازن فإن 
ألن ســر الــبــشــرة الــنــضــرة والــشــابــة واملــشــرقــة، 
يــكــمــن فــي الـــغـــذاء الــصــحــي الــــذي يــحــمــل معه 

املغذيات الضرورية للبشرة.

¶ كيفية بناء روتني للعناية ببشرتك؟

المبالغة في استخدام 
مقشرات البشرة 

قد يضر ببشرتك
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