12

السبت  22يناير /كانون الثاني  2022م  19جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2700السنة الثامنة
Saturday 22 January 2022

صحة

بعد سنتين من اندالع جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون ،تطورت معرفتنا بالفيروس وتغيرت اإلرشادات
واإلجراءات الصحية المتبعة

إرشادات للموجبين بكوفيد 19-ومخالطيهم
سحر طلعت

اع ـتــدنــا م ـنــذ ان ـ ــدالع جــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد 19-أن
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ت ـق ـت ـض ــي عـ ـ ــزل امل ـ ـصـ ــاب  7أو
 10أيـ ــام ،أو حـتــى اخ ـت ـفــاء األع ـ ــراض ،وعــزل
امل ـخــالــط مل ــدة أس ـب ــوع ــن ،ول ـك ــن م ــع ارت ـف ــاع
حاالت اإلصابة باملتحور الجديد أوميكرون،
بــدأت املؤسسات الصحية فــي عــدد مــن دول
العالم مراجعة اإلج ــراءات املتبعة ،وسنلقي
الضوء على التوجيهات الجديدة الصادرة
عن مراكز السيطرة على األمــراض والوقاية
منها األميركية (.)CDC
¶ إذا كانت نتيجة اختبار  COVIDموجبة ،فماذا
تفعل بعد ذلك؟
يـ ـق ــول ب ـ ــول أ .أوف ـ ـيـ ــت ،م ــدي ــر م ــرك ــز تـعـلـيــم
اللقاحات وأستاذ طب األطفال في مستشفى
األطـ ـف ــال ف ــي ف ـيــادل ـف ـيــا .ف ــي هـ ـ ًـذه املــرح ـلــة،
تحتاج إلى العزل ملدة  5أيام وفقا إلرشادات
 CDCالجديدة (تــم اختصار هــذه الفترة من
 10أي ــام إل ــى  5أي ـ ــام) ،وال ـعــزلــة تـعـنــي فصل
امل ـص ــاب ع ــن اآلخـ ــريـ ــن .ب ـمــوجــب إرش ـ ــادات
 CDCال ـجــديــدة ،بـعــد ال ـعــزل مل ــدة  5أي ــام ،إذا
لم تظهر على الشخص املصاب أي أعــراض،
فيمكنه ترك العزل ثم ارتداء قناع ملدة  5أيام.
يـقــول أمـيــش أدال ـجــا ،العضو املـنـتــدب ،وهو
بــاحــث أول فــي مــركــز جــونــز هوبكنز لألمن
الـصـحــي ،إن أول ـئــك الــذيــن ًثـبـتــت إصابتهم
ب ــال ـف ـي ــروس ي ـح ـتــاجــون أي ــض ــا إلـ ــى إخ ـبـ ًـار
م ـعــارف ـهــم امل ـقــربــن بــأن ـهــم م ــوج ـب ــون .وفــقــا
ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
( ،)CDCف ــإن تـغـيـيــر وق ــت الـحـجــر الصحي
القصير يحفزه العلم ،حيث إن غالبية انتقال
فيروس  2-SARS-CoVتحدث في وقت مبكر
م ــن م ـســار املـ ــرض ،وبـشـكــل ع ــام قـبــل ظـهــور
األعراض بيوم أو يومني ولثالثة أيام بعده.
¶ إذا خالطت شخصا مصابا بـ  ،COVIDفماذا
تفعل بعد ذلك؟
يقول أدالجا« :إذا تم تطعيمهم تطعيما كامال
وتناولوا الجرعة املعززة ،فإن التوجيه يقول
إنه ال داعي للحجر الصحي» .لكن إرشادات
إذا كان فحصك موجبا فاعزل
نفسك لمدة  5أيام وارتد القناع
لمدة  5أيام ()Getty

د .سامي القباني

ُ
اسـتــرعــانــي خـبــر نـشــر فــي أكـثــر مــن صحيفة
أم ـيــرك ـيــة ،مـ ـف ـ ُـاد ُه أن ــه ص ــار بــإم ـكــان الـعـلـمــاء
«إعــادة الشباب» للكائنات الحية التي بلغت
بدم
مرحلة متقدمة من العمر ،وذلك بحقنها ٍ
طازج مأخوذ من كائنات من نفس الفصيلة،
لكنها ما زالت في عمر يافع ..ومع أن البحوث
الحالية اقتصرت على الفئران ،إال أنه من شبه
ّ
ّ
الطبي الجديد َ
سيطاول
املؤكد أن هذا الفتح
اإلنسان في القريب العاجل!
ّ
ذكــرنــي ه ــذا الـخـبــر بعملية تجميد و«دف ــن»
بعض حديثي الــوفــاة مــن األثــريــاء بعد حقن
ّ
باملميعات وتفريغها من
أوعيتهم الــد ّمــويــة
الدم ،وذلك بلفهم بصفائح رقيقة من األملنيوم
وغمسهم بمحلول النيتروجني املبرد لدرجة
 196مئوية تحت الصفر ،وفي توابيت معدنية
خاصةّ ..كل ذلك على أمل أن َّ
يتم إنعاشهم بعد
قــرونَ ،ومعالجتهم من األمــراض املستعصية
الـتــي قــضــوا نحبهم بسببها (عـلــى افـتــراض
أن تلك األم ــراض سيصبح باإلمكان القضاء
عليها حينذاك) .كانت أول عملية «دفن مؤقت»
من هذا النوع جرت في كاليفورنيا بالواليات
املتحدة األميركية عــام  ،1974ويـقــال إن هذه
العمليات ،صدق أو ال تصدق ،ما تزال تجرى
حتى اليوم في أكثر من بقعة في العالم!
ه ــذا ال ـل ـه ــاث وراء إعـ ـ ــادة ال ـش ـب ــاب وتـطــويــل
العمر ،كيف نجد له تفسيرًا؟
َ
نعلم جميعًا أن مآلنا للموت ،شئنا أم أبينا..
أو ك ـمــا ك ــان ي ـق ــول أح ــد أس ــات ــذت ــي ف ــي كلية
ال ـطــب« :إن احـتـمــال أن ي ـفــارق أحــدنــا الحياة
ف ــي املـسـتـقـبــل ه ــو تـمــامــا  100ب ــامل ـئ ــة!» ..فما
الذي يدعو البعض للمثابرة على دحض هذه

معلومة تهمك

¶ متى يجب أن يخضع الشخص املخالط للفحص؟
بعد التعرض ،ربما يجب أن تنتظر يومني
إلــى ثالثة أيــام ،لتسمح للفيروس بالتكاثر.
يـقــول أدال ـجــا إن ــه يـجــب إج ــراء االخـتـبــار من
قبل أولئك الذين تعرضوا له مرة واحدة على
األقل ،وبعض التوصيات تنصح باالختبار
اليومي لتوجيه أنشطتهم ،ولكن هــذا ليس
ت ــوج ـي ـ ًـهــا مل ــراك ــز ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى األم ـ ــراض
والوقاية منها ،واالختبارات املنزلية كافية
لهذا الغرض.
¶ في أي مرحلة يمكن للمصاب أن يختلط بأمان
مع اآلخرين؟
ً
تقنيا ،إذا كانت بدون أعراض 10 ،أيام بدون
قناع 5 ،أيام مع القناع ،ويمكن االعتماد على
س ــام ــة االخ ـت ـب ــار امل ـنــزلــي كـمـقـيــاس ف ــي ما
يتعلق باالختالط.

سؤال في الصحة

البحث عن الخلود
اإلحـصــائـيــة ،والـسـعــي إلثـبــات بـطــانـهــا؟ ..ما
الــذي يدعو البعض للتمسك بالحياة ألطول
بمرض
فترة ممكنة ،حتى ولو كانوا مصابني
ٍ
ُ
ضال ال أمل في الشفاء منه؟ ..وما الذي يدعو
ع ٍ
ال ـب ـعــض إلن ـف ــاق مـعـظــم م ــا ج ـم ـعــوه م ــن مــال
ليسافروا إلــى جهات بعيدة سمعوا أن أحد
الخبراء اكتشف فيها عالجًا سحريًا آلفتهم
امليؤوس منها؟
الـتـفـسـيــر الــوح ـيــد ال ــذي يـحـضــرنــي ف ــي هــذه
ال ـ ـحـ ــاالت (والـ ـ ـ ــذي ذك ــرت ــه ف ــي مـ ـق ــال بـكـتــاب
«قـطــوف مــن الـحـيــاة») ،هــو التسليم ،الــواعــي
أو الدفني ،بأن الحياة الدنيا هي كل ما نملك
ظالم دامس ،أو وجود
ونخبر ،وأن ما بعدها ّ
آخ ــر ال قـيـمــة ل ــه ..إنـهــا الــن ـظــرة (األب ـي ـقــوريــة)
ّ
الحسية أكبر وزن،
للدنيا ،التي تقيم للسعادة
والتي دعت أحد سكان العالم السفلي (عالم
األمـ ــوات) إلــى أن يجيب الــرحــالــة األسـطــوري
«ي ــول ـي ـس ـي ــس» (ب ـع ــدم ــا س ــأل ــه ال ــرح ــال ــة عــن
أح ــوال ــه) ،فــي مـلـحـمــة هــوم ـيــروس املـشـهــورة
«األوديسا»« :أتمنى لو كنت عبدًا في عاملكم،
ً
عالم األحياء ،بدال من أن أكون َم ِلكًا هنا»!
ّ
إن ــه ،بــاخ ـت ـصــار ،ال ـش ــك ب ــأن ه ـنــاك إل ـهــا لـهــذا
ِّ
الـكــون ،وأن هناك بعد املــوت حسابًا على كل
ما نبلوه في حياتنا.
وإل ــى أن تتغير ه ــذه ال ـن ـظــرة ،إل ــى أن يقتنع
الجميع بأنه ال ّ
مفر من الرحيل من هذا العالم
ومواجهة العدالة اإللهية ،سيبقى هناك من
ّ
يـسـعــى إل ــى ك ــل وسـيـلــة إلطــالــة ع ـمــره (مهما
ّ
َصـ ُـعـبــت الوسيلة أو كــلـفــت) ،وسيبقى هناك
ُّ
من يستغل هذه الرغبة العارمة عند البعض
ّ
َ
أساليب في تطويل الحياة ال تختلف
ليروج
واملشعوذين.
عن أساليب املحتالني
ِ
كثيرا ّ
(ولتجدنهم أح ـ َ
ـرص الـنــاس على حـيــا ٍة ومن

مركز السيطرة على األمــراض توصي هؤالء
األشخاص بــارتــداء قناع مناسب في جميع
األوق ــات عندما يكونون حــول اآلخــريــن ملدة
 10أيام بعد مخالطتهم للمصاب.
بالنسبة ألي شخص آخر ،بمن في ذلك غير
امللقحني وأولئك الذين تجاوزوا  6أشهر من
جــرعــة لـقــاح  Pfizerالثانية أو  ،Modernaأو
أكثر من شهرين من جرعة  ،J Jيوصي مركز
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األمـ ـ ــراض ( )CDCبالحجر
الصحي ملدة  5أيام ،وارتداء قناع ملدة  5أيام
بعد ذلك .على املستوى العملي ،يقول أدالجا
إن ــه يـعـتـقــد أن أول ـئ ــك ال ــذي ــن ت ــم ً تطعيمهم
ولكن لم يتم تعزيزهم يمكنهم أيضا تخطي
الحجر الصحي وارت ــداء قناع ملــدة  10أيــام،
وي ــواف ــق  ،Offitوذل ــك ن ـظ ـ ًـرا ألن ال ـعــديــد من
األشخاص الذين خالطوا مصابا يواجهون
مشكلة في الحجر الصحي ،وينصح أوفيت
أولئك املخالطني الذين ال يستطيعون اتباع
ه ــذا الـتــوجـيــه بــالـتــأكــد مــن ارت ــداء قـنــاع ملــدة
 10أيـ ــام ف ــي الـ ــداخـ ــل .ك ـمــا ت ـق ــدم إرش ـ ــادات
مــراكــز السيطرة على األم ــراض ( )CDCذلك
إذا لم يكن الحجر
كاستراتيجية أخرى  -أنه ً
ال ـص ـحــي ملـ ــدة  5أي ـ ــام م ـم ـكــنــا ،ف ـي ـجــب على
الشخص املـخــالــط ارت ــداء قـنــاع ملــدة  10أيــام
عندما يكون حول اآلخرين .ولكن إذا ظهرت
أع ــراض على الشخص املـصــاب ،فإنه يدخل
بعد ذلك في فئة املصابني ويتبع التوجيهات
الخاصة باملصابني ،كما يقول أوفيت.

إنها النّظرة األبيقورية
للدنيا ،التي تقيم للسعادة
الحسية أكبر وزن
ّ

َ
يود ُ
الذين أشركواُّ ،
أحدهم لو ُي َّ
عمر ألف سنةٍ
ُ
َّ
العذاب أن يعمر ،والله
بمزحزحهِ من
وما هو
ِ
ِ
ٌ
بصير بما َي ْع َملون).
( مقال ينشر للمرة األولى للراحل د .سامي
القباني ،أبي جراحة القلب في سورية ،الذي غادرنا
في  .2017/1/22في الذكرى الخامسة لرحيله).

د .سامي القباني

هل تسبب العالقة الجنسية أزمات قلبية؟
ترتبط العالقة الجنسية في أذهان البعض بمخاوف من
حدوث أزمات قلبية ووفيات مفاجئة .ولكن دراسة علمية
جادة ،نشرت في  12يناير/كانون الثاني  2022في مجلة
الجمعية الطبية األميركية  ،JAMAأظهرت نتائج مختلفة.
درست السجالت الطبية املوثقة لـ 6847حالة وفاة قلبية
مفاجئة أحيلت ملكتب الطب الشرعي في لندن في الفترة
 .2020-1994وأجري تشريح طبي لجميع الحاالت ،وتم
فحص  10عينات من القلب على األقل في كل حالة من قبل
مختصني بالفحوص النسيجية.
وقد ورد في السجالت الطبية حدوث عالقة جنسية قبل
الوفاة بساعة أو أقل عند  17حالة فقط ،أي بنسبة .%0.2
كان متوسط عمر املتوفني في هذه الفئة  38سنة%65 ،

منهم من الرجال ،ولم يالحظ وجود أي مرض قلبي لدى
 %53من الحاالت ،ويعتقد أن الوفاة بسبب اضطراب مفاجئ
في انتظام نبض القلب.
ولوحظ لدى باقي املتوفني عدد من املشكالت ،هي تسلخ
الشريان األبهر وانسدال الصمام امليترالي وارتفاع الضغط
الشرياني واعتالل عضلة القلب وتضخمها ونقص تروية
القلب وتليف في القلب مجهول السبب وتضخم البطني
األيسر.
وأفادت الدراسة أن حدوث الوفاة القلبية املفاجئة بعد
العالقة الجنسية احتمال نادر جدا ( ،)%0.2وأن معظم
حاالت الوفاة ارتبطت بحدوث اضطرابات في نظم القلب
(.)%53

السالم عليكم
زوجتي تعاني متالزمة أضداد الشحوم
الفوسفاتية ،وحصل إجهاض فجأة في
الشهر السادس ،رغم أنها كانت مداومة
على حقن الكلكسان  80كل يوم حقنة،
وتأخر في نمو الجنني.
ه ــل م ــن امل ـم ـكــن ال ـح ـمــل وإنـ ـج ــاب طفل
سليم في حالتها؟
عزيزي؛
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة مل ـ ـت ـ ــازم ـ ــة مـ ـ ـض ـ ــادات
الدهون الفوسفاتية ،فهي تعتبر
من أشهر أسباب اإلجهاض ،وقد
ي ـح ــدث ذلـ ــك ف ــي أول  3أش ـه ــر أو
ف ـي ـمــا ب ـعــد ح ـتــى م ــوع ــد الـ ـ ــوالدة.
ل ــذل ــك ،الــوف ـيــات قـبــل  20أسـبــوعــا
تعتبر إجهاضا والوفيات بعد 20
أسـبــوعــا مــن الحمل تعتبر والدة
لطفل متوفى.
ويمكن أن تــؤدي املتالزمة ملشاكل
أخ ــرى مـثــل تــأخــر نـمــو الـجـنــن أو
مـتــازمــة تسمم الـحـمــل أو ال ــوالدة
املـبـكــرة .وع ــاج متالزمة مـضــادات
الدهون الفوسفاتية يكون كاآلتي:
 ح ـمــض ال ـفــول ـيــك  1م ـغــم يــومـيــاطول الحمل.
 حقن الكلكسان  80-40مغم تحتالجلد يوميا طول الحمل.
 حـ ـب ــوب ب ــري ــدنـ ـي ــزول ــون  5مـغــميوميا طول الحمل.
 أقراص أسبرين األطفال  100مغميوميا طول الحمل.
 حديد وكالسيوم من األسبوع الـ 12حتى نهاية الحمل.
 م ـت ــاب ـع ــة ال ـج ـن ــن ب ــان ـت ـظ ــام كــلأسبوعني.
بالطبع قد تحدث رغم كل ذلك وفاة
للطفل أو والدة مبكرة ،ولكن ليس
أمــام املريضة إال التحلي بالصبر
وت ـكــرار املـحــاولــة مــرة أخ ــرى حتى
ً
ي ـت ــم ال ـح ـم ــل ب ـن ـج ــاح وتـ ـل ــد ط ـفــا
مكتمل النمو.
لــذلــك ،يجب تشجيع زوجـتــك على
الحمل ،ولكن يفضل بعد  3أشهر
راحــة بــن الحمل السابق والحمل
الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــع االهـ ـتـ ـم ــام ب ـم ـمــارســة
الرياضة والتغذية الصحية.
ون ـت ـم ـن ــى ل ـه ــا ف ــرص ــة أفـ ـض ــل فــي
الحمل القادم.
د .عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

