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صحة

العيد فرصة للسعادة واستعادة التوازن النفسي لكن يجب االحتياط لتوقي مخاطر كورونا ،مع استعادة التوازن الغذائي
بشكل سليم للحفاظ على المكتسبات الصحية للصيام

في العيد
كيف تستعيد
توازنك الغذائي
وتستمتع في
ظل كورونا؟

هــذا ثاني عيد فطر يمر علينا في
ظــل جــائـحــة ك ــورون ــا ،مـمــا يفرض
عـلـيـنــا تـغـيـيــر كـثـيــر م ــن الـ ـع ــادات
الجميلة ال ـتــي كـنــا نستمتع بـهــا وننتظرها
بـ ـ ـف ـ ــارغ ال ـ ـص ـ ـبـ ــر .فـ ـم ــع تـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـت ـب ــاع ــد
االجتماعي وإغالق األسواق واملطاعم واألماكن
الترفيهية في الكثير من البلدان ،ومــع وجود
مـصــابــن وم ـعــزولــن فــي الـكـثـيــر مــن الـبـيــوت،
ووجــود وفيات في العديد من العائالت ،فإنه
يجب علينا أن نجد اإلجابة على السؤال التالي:
كيف نستمتع بطقوس عيد الفطر املعتادة مع
أخــذ كل االحتياطات الــازمــة لحماية أنفسنا
وأهـلـنــا واملـجـتـمــع؟ وكـيــف يمكننا املحافظة
على املكتسبات الصحية الغذائية التي تحققت
خالل الشهر الكريم؟

االحتفال بعيد الفطر بأمان
في ظل جائحة كورونا

 -1تسوق بأمان

م ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر الـ ـصـ ـح ــي وإغـ ـ ـ ـ ــاق األسـ ـ ـ ــواق
والـخــوف مــن انتشار الـفـيــروس ،وفــي نفس
الوقت رغبتنا في شــراء املالبس والحلوى
واللعب والـهــدايــاُ ،
في َ
نصح باالعتماد على
ال ـت ـس ــوق اإلل ـك ـت ــرون ــي وخ ــدم ــة ال ـتــوص ـيــل
املـنــزلــي .ويمكن ش ــراء بعض األل ـعــاب التي
ُ
تشعر أطفالك بفرحة العيد وتخفف من ملل
البقاء في املنزل .والتزام احتياطات الوقاية
فــي ح ــال ال ـخ ــروج ل ــأس ــواق أو املـتـنــزهــات،
وذل ــك بــالـحــرص عـلــى الـتـبــاعــد االجتماعي
وعـ ــدم اخ ـت ــاط األسـ ــر م ــن ب ـيــوت مختلفة،
وارتداء أقتعة الوجه ،وغسل األيدي بانتظام
ملدة  10ثوان ،أو تعقيمها بالجل الكحولي.

 -2الزيارات العائلية

ال ـت ـج ـم ـعــات ت ـش ـكــل خ ـط ـرًا ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع،
وخصوصًا كبار الـســن ،والفئات األضعف
مـ ـن ــاع ــة .ل ـ ـ ــذا ،ي ـج ــب ت ـج ـن ــب الـ ـ ــزيـ ـ ــارات إال
لـلـضــرورة ،مــع تجنب التقبيل واملصافحة
وتـعـقـيــم ال ـن ـقــود ع ـنــد إع ـطــائ ـهــا لــأط ـفــال،
وتكرار غسل األيدي باملاء والصابون.
ويـ ـنـ ـص ــح ب ــاالسـ ـتـ ـع ــاض ــة ع ـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارات
بلقاءات الفيديو كــول ،مما يتيح للمسنني
رؤيـ ـ ــة األب ـ ـنـ ــاء واألح ـ ـ ـفـ ـ ــاد ،وي ـت ـي ــح ألف ـ ــراد
العائلة تقديم الدعم للمصابني واملعزولني
ومن فقدوا أحد األحبة ،ويقلل من التأثيرات
السلبية للعزلة على نفوسنا.

 -3ممارسة الرياضة

ال ـح ـفــاظ عـلــى م ـمــارســة الــريــاضــة أم ــر ه ــام،
ح ـتــى خ ــال األعـ ـي ــاد ،ف ـهــي م ـف ـيــدة للصحة
ول ـت ـعــزيــز م ـنــاعــة ال ـج ـس ــم ،وي ـم ـك ـنــك ال ـبــدء
بــالــريــاضــات املـنـشـطــة لـلـقـلــب ( cardioمـثــل
امل ـش ــي ،وال ـس ـبــاحــة ،ورك ـ ــوب الـ ــدراجـ ــة) ،مع
إض ــاف ــة ب ـع ــض ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى (مـ ـث ــل حـمــل
األث ـقــال) فــي مرحلة الحـقــة ،ويمكنك القيام
ببرنامجك الرياضي في البيت وأنت ملتزم
تـطـبـيــق تــوص ـيــات ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـف ـيــروس.
ويفضل تجنب الذهاب إلى صاالت الرياضة.

 -4التقليل من خطر الحوادث وزيارة
املستشفيات

املـسـتـشـفـيــات م ـصــدر ل ـل ـعــدوى ،وق ــد يكون
ً
ع ــدد ال ـك ــوادر الطبية قـلـيــا بسبب ظــروف
الـعـيــد ،أو قــد ي ـكــون ه ـنــاك مــرضــى آخ ــرون
بحاجة ماسة للمساعدة .احفظ كــل املــواد
الكيميائية والبخاخات بعيدًا عن متناول
طـفـلــك ،وراق ـ ــب األدوات ال ـتــي يستخدمها
ط ـف ـلــك ،وت ـج ـنــب أل ـع ــاب ــا مـعـيـنــة لــأط ـفــال،
ك ــامل ـس ــدس ــات امل ـ ـ ــزودة بـ ـخ ــرز ،ال ـت ــي يمكن
أن ت ــؤدي إل ــى إصــابــات خـطـيــرة فــي الـعــن،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى خ ـط ــر اس ـت ـن ـش ــاق الـ ـخ ــرز،
وتـ ـجـ ـن ــب األل ـ ـع ـ ــاب الـ ـق ــذفـ ـي ــة مـ ـث ــل ألـ ـع ــاب
رم ــاي ــة األقـ ـ ــواس واألسـ ـه ــم وألـ ـع ــاب إط ــاق
الصواريخ .وال تسمح ألطفالك باستخدام
مؤشرات الليزر ،وخذ حذرك عند الطهو أو
استخدام األجسام الساخنة.

ّ
 -5نظم ميزانيتك

اآلث ــار االقـتـصــاديــة للجائحة عـلــى األف ــراد
ال ينكرها أح ــد ،لــذا مــن املـهــم أن تتكلم مع
أفــراد األســرة في ما يخص وضعك املــادي،
ومــا يمكن عمله خــال العيد ومــا ال يمكن،
ك ــي ال ت ـفــاجــئ ال ـب ـع ــض ،خ ــاص ــة األطـ ـف ــال،
وحدد بشكل دقيق املوازنة املتاحة لإلنفاق
ّ
ف ــي ال ـع ـي ــد ،ب ـح ـيــث ال ت ـخ ــل هـ ــذه امل ــوازن ــة
باملتطلبات األخرى املهمة ،وبحيث ال تؤدي
إلى عجز في ميزانية الشهر التالي.

 -6بــالـنـسـبــة إل ــى مــرضــى ك ــورون ــا أو
املشتبه فيهم ومن فقدوا األحبة
ّ

يجب أل ننسى ما ّ
يمر به مرضى كورونا
واملـ ـشـ ـتـ ـب ــه ف ـي ـه ــم أو م ـ ــن فـ ـ ـق ـ ــدوا األحـ ـب ــة
بسبب الـكــورونــا ،وحتى املــرضــى اآلخــرون
م ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف ن ـف ـس ـي ــة وج ـ ـسـ ــديـ ــة ص ـع ـب ــة،
وهـ ــم ي ـق ـضــون ال ـع ـيــد ب ـم ـعــزل ع ــن ال ـب ـشــر،
وي ـ ـصـ ــارعـ ــون آالم ـ ـهـ ــم وح ــزنـ ـه ــم ال ـش ــدي ــد
بمرور العيد .لكن يمكننا التخفيف عنهم
من طريق االتصال بهم والسؤال عنهم إذا
كــان ذلــك ممكنًا بالنسبة إليهم ،أو الدعاء
ل ـهــم واالتـ ـص ــال بـعــوائـلـهــم ل ـل ـســؤال عنهم
والتمنيات لهم بالشفاء.

الحفاظ على مكتسبات
رمضان الغذائية الصحية
رم ـ ـضـ ــان ف ــرص ــة ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ال ـ ـعـ ــادات
ال ـغــذائ ـيــة ال ـخــاط ـئــة واتـ ـب ــاع ن ـظ ــام غــذائــي
صـحــي ،مـمــا يـســاعــد الـجـســم عـلــى خـســارة
بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــوزن ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــد ،ويـ ـحـ ـق ــق الـ ــراحـ ــة
وال ـت ـعــافــي لـلـجـهــاز ال ـه ـض ـمــي ،ل ـكــن م ــا إن
يـنـتـهــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ي ـع ــود ال ـك ـث ـيــر من
الناس إلى عاداتهم الغذائية الخاطئة وإلى
اإلسـ ــراف فــي ت ـنــاول ال ـط ـعــام ،فكيف يمكن
الحفاظ على التغذية السليمة بعد رمضان؟

 -1اكسر صيامك بحكمة

ُع ــد إل ــى ت ـنــاول الــوج ـبــات بـشـكــل تــدريـجــي
حـ ـت ــى ال ت ـس ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـج ـه ــاز
الهضمي.

يمكنك االستمتاع بطقوس عيد الفطر في ظل جائحة كورونا ()Getty

التواصل اآلمن مع الفئات
األكثر خطورة والمرضى
ومن فقدوا أحبتهم
مهم جدًا لصحتهم
 -2أكـ ـ ـ ِـثـ ـ ــر مـ ـ ــن ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات
والفاكهة

قــد تـتـنــاول أث ـنــاء الـعـيــد الـحـلــويــات عالية
ال ـس ـعــرات بـكـمـيــات كـبـيــرة ،ولـكــن مــن املهم
اإلك ـث ــار م ــن ت ـن ــاول ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــروات
ألنـ ـه ــا س ـت ـســاعــد ج ـس ـمــك ع ـل ــى الـتـخـلــص
مــن الـسـمــوم ًواس ـت ـعــادة ال ـت ــوازن الـغــذائــي،
ويـمـكـنــك أي ــض ــا اإلك ـث ــار م ــن ت ـن ــاول بعض
األطـعـمــة األخـ ــرى م ـثــل ،الـبـيــض وال ــزب ــادي
واملكسرات والحبوب.

 -3أقلع عن التدخني

يستطيع املــدخ ـنــون الـتـحـكــم فــي الـتــدخــن
أث ـنــاء شـهــر رم ـض ــان ،وحـ ــاول ع ــدم الـعــودة
للتدخني بإفراط بعد انتهاء رمضان.

أكثر من شرب املاء
ِ -4

يفقد الـجـســم الـكـثـيــر مــن امل ــاء أث ـنــاء الصيام
لذلك من الضروري تعويض الجسم بالكثير
من السوائل بعد رمـضــان ،خاصة مع ارتفاع
درجــات الحرارة في فصل الصيفَ ،
تناول - 8
ً
يوميا لتعويض الجسم عما
 10أكواب من املاء
يفقده من املــاء وللحفاظ على نضارة البشرة
وصحة الكلى ولتخليص الجسم من السموم.

 -5قلل من تناول الكافيني

فاإلكثار من تناول الكافيني بعد رمضان قد
يؤدي إلى اضطراب ساعات النوم.

ِّ
 -6نظم مواعيد نومك

ً
كثيرا أثناء
تضطرب ساعات النوم اليومية
شهر رمضان ،لذلك فمن املهم أن تحاول إعادة
ض ـب ــط س ــاع ـت ــك ال ـب ـيــولــوج ـيــة ب ـع ــد رم ـض ــان
ً
يوميا.
كاف من الساعات
والنوم لعدد ٍ

 -7تجنب اإلف ــراط فــي تـنــاول الوجبات
السريعة واألطعمة الدسمة

تحتوي هذه األطعمة على الكثير من الدهون
املـشـبـعــة وال ـكــربــوه ـيــدرات وال ـس ـكــريــات ،مما
يضيف الكثير من السعرات الحرارية ،ويزيد
مــن مـخــاطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض مـثــل السمنة
وأمراض القلب وارتفاع الضغط وداء السكري.

 -8حافظ على تناول إفطار جيد

ت مد وجـبــة اإلف ـطــار الجسم بالطاقة الكافية
ملـمــارســة الـنـشــاطــات الـيــومـيــة وتـســاعــد على
الـتــركـيــز الــذه ـنــي وتـنـظـيــم عـمـلـيــات األي ــض،
فــاحــرص بــانـتـظــام عـلــى ت ـنــاول وجـبــة إفـطــار
صحية ومتكاملة في بداية يومك.

 -9حاول الصيام من وقت آلخر

يـســاعــدك الـصـيــام على التخلص مــن ال ـعــادات
ِّ
ويحسن من الحالة الجسدية
الغذائية الخاطئة،
والنفسية كما يساعد في تحسني عملية األيض
وخسارة الــوزن الزائد ،لذلك حــاول الصيام من
وق ــت آلخ ــر بشكل دوري ،حـتــى يـكــون جسمك
ً
مستعدا لصيام شهر رمضان القادم.
(العربي الجديد)

معلومة تهمك أميركا تسمح بنزع الكمامة بعد التطعيم
عدلت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية في  13مايو/
أيار ،توصياتها بخصوص إجراءاتها بشأن كوفيد ،19-بما
يسمح ملن تم تطعيمه بالكامل ،بالتحرك دون كمامة أو تباعد
جسدي.

¶ شرط التطعيم الكامل

 مرور أسبوعني من الجرعة الثانية ،للقاحات ذات الجرعتني. مرور أسبوعني من الجرعة ،للقاحات ذات الجرعة الواحدة.وإال فأنت غير محصن ،وعليك االلتزام بجميع االحتياطات،
وإذا كنت مريضا أو تتناول أدوية تضعف جهاز املناعة ،فقد
تحتاج لالستمرار في التزام االحتياطات.
* املسموح به في حال التطعيم الكامل
 -استئناف األنشطة دون قناع أو تباعد اجتماعي.

 ال تحتاج للفحص قبل أو بعد السفر أو الحجر الصحي بعدالسفر ،إذا كنت تسافر داخل الواليات املتحدة.
 ال تحتاج للفحص قبل مغادرة الواليات املتحدة ،ما لم تطلبوجهتك ذلك.
 ال تحتاج للحجر الصحي الذاتي بعد وصولك للوالياتاملتحدة.
 إذا خالطت مصابا بكورونا ،فال داعي للعزل أو الفحص مالم تظهر أعراض.

¶ توجيهات ملن أتم التطعيم

 اتبع إرشادات مكان عملك. احم نفسك واآلخرين إذا كنت مسافرا. -إذا كنت مسافرا دوليا عليك الخضوع لالختبار بعد رحلتك.

سؤال في الصحة
السالم عليكم

عمري  44سنة وأعاني من انخفاض
م ـخ ــزون امل ـب ـيــض وارتـ ـف ــاع هــرمــون
 ،fshال ــدورة تتأخر كثيرا وال تنزل
إال بــال ـح ـبــوب ..هــل يـنـفــع مـعــي أخــذ
إبــر التنشيط لعمل حقن مجهري؟
أو طريقة مراقبة بويضة بدون حقن
ت ـن ـش ـيــط وم ـ ــن ث ــم ال ـس ـح ــب .أرج ــو
التوجيه.
األخت الكريمة؛

انـخـفــاض م ـخــزون البويضات
له أسباب كثيرة ،أهمها بالطبع
ت ـ ـجـ ــاوز سـ ــن األرب ـ ـ ـعـ ـ ــن .ل ـك ــن،
يمكن أن يحدث قبل هذه السن
في حال مثال تم استئصال أحد
املبايض أو كليهما ،أو وجــود
مرض مناعي يدمر البويضات
وهـ ـ ــو فـ ـش ــل املـ ـب ــاي ــض امل ـب ـك ــر،
أو ح ـ ــدوث ال ـت ـه ــاب م ــزم ــن فــي
املبيضني مثل التهاب الدرن ،أو
حــدوث التهاب فيروسي يدمر
خ ــاي ــا امل ـب ـي ــض م ـث ــل ف ـي ــروس
الغدة النكافية..
عـ ـم ــوم ــا أه ـ ــم ت ـح ـل ـي ــل ل ـق ـيــاس
مخزون البويضات هو تحليل
:AMH
 النسب الطبيعية له أن يكونمن .4-1
 إذا ك ــان ــت ال ـن ـس ـب ــة بـ ــن 0.5  1.0فـيـعـتـبــر ن ـق ـصــا بـسـيـطــاويمكن تنشيط املبيض والحمل
بطريقة عادية.
 أما إذا كانت النسبة بني - 0.1 0.5فيعتبر نقصا متوسطا وال
بد من الحقن املجهري بسرعة.
 أما إذا كان التحليل أقل من 0.1فغالبا هذا يعني نقصا عنيفا،
وأن املـبـيــض لــن يستجيب ألي
ن ــوع مــن املـنـشـطــات وال ينصح
وق ـت ـه ــا ب ـت ـن ـش ـيــط امل ـب ـي ــض أو
البحث عن اإلنجاب.
نتمنى أن يــرزقــك الـلــه بــالــذريــة
الصالحة..
د .عادل ندا

استشاري أمراض النساء والحقن
املجهري وأطفال األنابيب
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

