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قد نواجه مواقف محرجة تخص جمالنا غير المكتمل أو أجسامنا غير 
المثالية، خاصة ما يتعلق بالبشرة أو الشعر، ما قد يجعلنا نشعر بالنقص 

وعدم الثقة بالنفس

سؤال في الصحة

دراسة أميركية: تفوق لقاح موديرنا على فايزر
أظهرت دراسة حديثة نشرها املركز األميركي للسيطرة على 

األمراض والوقاية منها، أن لقاح موديرنا يؤمن حماية أطول 
على املدى الطويل ضد اإلصابة الشديدة بفيروس كورونا 
الجديد التي تتطلب دخول املستشفى مقارنة بلقاح فايزر.

وأجرى باحثو املركز تحليال على حوالى 3689 بالغا أدخلوا 
الى املستشفيات إلصابتهم بكوفيد بشكل قاس. وكان:

- 12.9 % منهم ملقحون بشكل كامل بموديرنا.
- 20 % منهم ملقحون بلقاح فايزر/بايونتيك.

- 3.1 % ملقحون بلقاح جونسون أند جونسون.
 وعلى مدى فترة الدراسة كانت فعالية اللقاحات في الوقاية 
من دخول املستشفى بسبب شدة اإلصابة بفيروس كورونا 

الجديد:
- موديرنا 93 %.

- فايزر بنسبة 88 %.
- جونسون أند جونسون 68 %.

وبالنسبة للقاح فايزر، تقل قدرة اللقاح على الحماية من 
اإلصابة الشديدة التي تحتاج الدخول للمستشفى كلما طالت 

املدة بعد التلقيح.
وشملت الدراسة أيضا تحليال منفصال عن مستويات 

أنواع مختلفة من األجسام املضادة التي تثيرها اللقاحات 
أخذت من 100 متطوع. وتبني أيضا أن لقاح موديرنا أنتج 

مستويات أعلى من األجسام املضادة مقارنة بلقاحي فايزر 
وجونسون أند جونسون. وال تزال األسباب غير واضحة، 

لكنها قد تكون الرتفاع مستويات الجرعات في مودرنا، أو 
الفترة الفاصلة بني الجرعتني إذ إن فايزر يعطى بفارق ثالثة 

أسابيع مقابل أربعة أسابيع ملوديرنا.

السالم عليكم.
أعاني من جرثومة المعدة، 

باإلضافة إلى بلغم في الحلق 
يصعب إزالته وبياض اللسان 
ورائحة الفم، وسبق لي أن 

استشرت أخصائيا، وعملت 
منظارا للمعدة، ووصف لي 
الطبيب دواًء لمدة 14يوما، 

واألعراض خفت قليال بالفعل، 
لكن ما زال الوضع كما كان 

رغم قلّته. المرجو من حضرتك 
تقديم النصيحة أو وصف 

دواء لعالج الجرثومة.

األخت العزيزة؛
ال يوجد ما يثبت أو ينفي إصابتك 
الــحــالــيــة بــجــرثــومــة املـــعـــدة.. األصــل 
بــعــد اخـــتـــيـــار الـــعـــالج املـــنـــاســـب من 
الــنــظــم الــعــالجــيــة املــتــاحــة والــعــالج 
ملدة أربعة عشر يومًا أن يتم تقييم 
مــا إذا تــم الــقــضــاء عــلــى الــجــرثــومــة 
ــــالل عــمــل  مــــن عــــدمــــه، وذلـــــــك مــــن خــ
اختبار األجسام املضادة في البراز 
بـــعـــد مـــــرور  ــفـــس  ــنـ ــتـ الـ ــار  ــبــ ــتــ أو اخــ
باملضادات  العالج  إيقاف  من  شهر 
الحيوية، وأسبوعني على األقل من 
إيقاف أدويــة مثبط املــعــدة. بالطبع 
وجــــــود بــلــغــم فــــي الـــحـــلـــق وبـــيـــاض 
اللسان ورائــحــة الــفــم، كلها أعــراض 
مــن املــمــكــن أن يتسبب فــي ارتــجــاع 
ــــريء أو عــســر الــهــضــم الــوظــيــفــي،  املـ
وربـــــمـــــا يــــكــــون لــــديــــك مـــشـــكـــلـــة فــي 
الــــجــــيــــوب األنــــفــــيــــة أو مــشــكــلــة فــي 
الــلــثــة واألســـنـــان.. لـــذا يــجــب أن يتم 
التقييم بشكل كامل مع عدم إغفال 
دور األســبــاب األخــرى فيما تعانني 
منه من أعـــراض.. لــذا نصيحتي لك 
الجهاز  اختصاصي  إلــى  بــالــذهــاب 

الهضمي، وإعادة تقييم الوضع.
د. محمد نجيب عبد الله

 استشاري الكبد والجهاز الهضمي 
واملناظير

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

أسئلة 
الجمال

13 مشكلة واقتراحات لحلها
شيماء يوسف

جمعنا في هذا املقال أكثر األسئلة الجمالية 
املحرجة التي يتعرض لها الناس ويسعون 

إليجاد حلول لها.
البنات  بعض  الحاجبني:  بــني  زائـــد  1. شعر 
ينمو لديهن شعر زائد بني الحاجبني، وفي 
أغلب األحــيــان، يعتبر هــذا الشعر سمة غير 
ــيـــة من  ضــــارة أو بــشــعــة وتــعــتــبــر صــفــة وراثـ
الــعــائــلــة، وحـــل هـــذه املــشــكــلــة يــكــون بسيطا 
بــالــحــرج، إذ يمكن  جـــدا، فــال داعـــي للشعور 
إزالة هذا الشعر بالنتف أو الخيط لتحسني 
أمـــا بالنسبة لشعر  لــعــدة أســابــيــع،  مــظــهــرك 
الوجه خيار جيد،  فــإن كريم  الشفة والــذقــن، 
ويــجــب الـــحـــرص عــلــى االبــتــعــاد مـــن منطقة 
العني وما حولها. كما أن إزالة الشعر بالليزر 

تعتبر حال جيدا وطويل األمد.
السليوليت هو طبقة دهنية  السليوليت:   .2
طبيعية تحت الجلد، ويظهر على شكل جلد 
متكتل ويكون موجودا لدى كل امرأة تقريبا، 
العضالت  شــد  الرياضية  للتمارين  ويمكن  

وجعلها أقل وضوحا في بعض األحيان.
وإعــطــاء  السليوليت  مظهر  مــن  وللتخفيف 
ــداء الــشــورت،  حــل مؤقت قبل الــخــروج أو ارتـ
قــومــي بتغطيتها بــكــريــم يــعــطــي نــفــس لــون 
بــشــرتــك، فــالــســلــيــولــيــت يــكــون أقـــل وضــوحــا 
عــلــى الــبــشــرة الــداكــنــة، وكــحــل نــهــائــي يمكن 

اللجوء إلى التجميل.
3. الشيب مــبــكــرا: إذا كــان عــمــرك أقــل مــن 40 
عاما وأكــثــر مــن نصف شعرك أبــيــض، فأنت 
تــتــعــرض للشيب املــبــكــر، وهـــذا ال يعني أنــك 
ــتــــاد. فــي  تـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر أســــــرع مــــن املــــعــ
حاالت نادرة، يمكن أن يكون هذا عالمة على 
امليالنني،  أو صبغة  الدرقية  الغدة  اضطراب 
لــكــن فـــي أغــلــب األحـــيـــان تــكــون هــــذه الــصــفــة 
ــــورث مــن  جـــيـــنـــات وراثــــيــــة لــلــشــيــب املـــبـــكـــر تــ
الوالدين. صبغ الشعر هو أسهل حل، ويمكن 
اســتــخــدام شــامــبــوهــات معينة تــحــافــظ على 
يعطي  فــتــرة، وبعضها  أطـــول  الصبغة  لــون 

لونا فوريا من أول استخدام.
الجلد  يتمدد  عندما  الجلد:  تمدد  عــالمــات   .4
الــنــمــو  الـــــــــوزن أو  ــمـــل أو زيـــــــــادة  الـــحـ بـــســـبـــب 
ــقـــة يــمــكــن أن  الــطــبــيــعــي خــــالل ســـنـــوات املـــراهـ
تــظــهــر عــــالمــــات ذلـــــــك. وتــــعــــد عــــالمــــات تــمــدد 
الجلد نوعا مــن الندبات التي عــادة مــا تكون 
حــمــراء أو أرجــوانــيــة فــي الــبــدايــة، ثــم تتحول 
إلــى األبــيــض. وتظهر عـــادة بشكل واضـــح في 
الــبــطــن والــفــخــذيــن والــثــديــني وأســـفـــل الــظــهــر، 
ويمكن أن يقلل التقشير الكيميائي أو الليزر 
مــن هـــذه الـــعـــالمـــات.. عــــادة ال تــقــدم الــكــريــمــات 

ومستحضرات التجميل فائدة كبيرة.
الكريهة: تقوم بغسل أسنانك  الفم  رائحة   .5
مــرتــني وتستخدم خيط األســنــان  بــالــفــرشــاة 
يوميا، ومع ذلك، ال يزال لديك طعم سيئ في 

فمك وتعاني من 
رائحة الفم الكريهة، ويمكن أن يكون السبب 
ــأمــــراض الــلــثــة أو  فـــي ذلــــك حـــالـــة مــرضــيــة كــ
الــتــهــابــات أو قـــرح املــعــدة أو جــفــاف الــفــم أو 
حــتــى الــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، ولــكــن على 
األرجـــــح نــظــامــك الـــغـــذائـــي هـــو الــســبــب، مثل 
والــثــوم، ومعجون األسنان ال  البصل  تناول 
لــذا عليك  الرائحة،  هــذه  القضاء على  يمكنه 
اســتــشــارة طــبــيــب األســـنـــان لــتــحــديــد السبب 

الرئيسي لرائحة الفم الكريهة ومعالجته.
من  الــنــاس  معظم  يعاني  القدمني:  تشقق   .6
جلد خشن في كعوب وأطراف أقدامهم، فهذه 
الــطــبــقــات الــســمــيــكــة مـــن الــجــلــد املــيــت تظهر 
لحماية قــدمــيــك مــن ضــغــط املــشــي، ولــكــن قد 
ال تــحــبــني مــنــظــر الــكــعــب الــخــشــن واملــصــفــر 
ــــذي يــبــرز مـــن الــصــنــدل، وانــقــعــي قدميك  والـ

بـــمـــاء ســـاخـــن وادعــكــيــهــمــا بــحــجــر الــخــفــاف 
إلزالــة بعض الجلد امليت، وتساعد مرطبات 
على  أيــضــا  الجاليكوليك  حمض  وكــريــمــات 

تليني الجلد الخشن.
7. تشقق األظفار وتلفها: إذا كنت تستخدمني 
املاء بشكل دائم، خاصة إذا كنت تستخدمني 
صابونا قويا، فقد تتشقق أظفارك أو تتقشر 
وتــصــبــح هــشــة، ولــحــل هـــذه املــشــكــلــة، يمكن 
ــفــــازات عــنــد  ــقــ ــرطـــب وارتـــــــــداء الــ اســـتـــخـــدام مـ
غسل األطباق، كما تساعد أقــراص البيوتني 
الــتــكــمــيــلــيــة الـــتـــي ال تــســتــلــزم وصـــفـــة طبية 
)5000 ميكروغرام يوميا( أيضا على تقوية 
إذا تغير لونها ثم تكسرت فقد  أما  أظفارك، 
يــكــون الــســبــب مــرضــيــا، كــعــدوى فــطــريــة، في 
هـــذه الــحــالــة قــد تــحــتــاج إلـــى دواء مــوصــوف 
ــيـــب ومـــــرهـــــم أو عــــالج  ــبـ ــبــــل طـ ــا مـــــن قــ ــيـ ــبـ طـ
موضعي يوضع على األظفار لعالج العدوى، 
كما قد يساعد نقعها في الليسترين األصلي 

)العنبر( على تجفيف فطريات األظفار.
الــعــرق على تبريد  املــفــرط: يعمل  الــتــعــرق   .8
ــة حـــرارتـــه، أمــا  جــســمــك حــتــى ال تــرتــفــع درجــ
الجلوس  أثناء  التعرق  إلــى  تميلني  كنِت  إذا 
في غرفة بــاردة، فتحدثي إلى طبيبك ملعرفة 
الــســبــب، وأحـــد األســبــاب املحتملة هــي فــرط 
ــارة ولكنها  ــذه الــحــالــة غــيــر ضــ الــتــعــرق، وهــ
مــزعــجــة ويــمــكــن أن تــســبــب كــمــيــة كــبــيــرة من 
الـــعـــرق تــحــت الــــذراعــــني وعـــلـــى راحـــتـــي الــيــد 
وبـــاطـــن الـــقـــدمـــني. وتـــعـــد مــــضــــادات الــتــعــرق 
حــتــى  أو  الــــحــــبــــوب  أو  طـــبـــيـــا  املـــــوصـــــوفـــــة 

البوتوكس من خيارات العالج.

9. تــســاقــط الـــشـــعـــر: يــعــتــبــر تــســاقــط الــشــعــر 
الــرجــال،  عند  منه  أكــثــر شيوعا  النساء  عند 
األكثر شيوعا هي مشاكل  وبعض األسباب 
الهرمونات أو الغدة الدرقية والحمل وبعض 
األدويــــــة. تــوجــهــي إلـــى طــبــيــب الــجــلــديــة فقد 
يصف لك نوع شامبو طبي لفرك فروة الرأس 

أو أقراص ملعالجة املشكلة الهرمونية.
الـــجـــاف يسبب  الـــهـــواء  الـــشـــفـــاه:  10. تــشــقــق 
أن يسبب  ويــمــكــن  الــشــفــاه،  وتــشــقــق  تقشير 
تــشــقــقــات صــغــيــرة فـــي بــشــرتــك، مـــا يجعلها 
ــــن عــلــيــك  ــكـ ــ ــنــــة املــــظــــهــــر، ولـ حــــســــاســــة وخــــشــ
ــدم لــعــق الـــشـــفـــاه فـــهـــذا يـــزيـــد مـــن تشققها  عــ
ذلــك استخدمي مرطب  مــن  وجفافها، وبــدال 
الــفــازلــني أو زيــت بــذور  الشفاه املصنوع مــن 
الـــخـــروع أو زبــــدة الــشــيــا؛ حــيــث تــعــمــل على 
العوامل  من  الشفاه  وحماية  الرطوبة  حفظ 
الضارة  الشمس  ألشعة  يمكن  كما  الجوية، 
أن تسبب جفاف الشفاه أكثر، لذا ابحثي عن 

واقي شمس بمعامل حماية 30.
الــلــواتــي  الــنــســاء  الــعــنــكــبــوتــيــة:  األوردة   .11
ــدمــــني فـــتـــرات  ــقــ ــوقــــوف عـــلـــى الــ ــلــ يـــحـــتـــجـــن لــ
بــاألوردة  األكثر عرضة لإلصابة  طويلة هن 

العنكبوتية، كما أن الحمل والسمنة والوراثة 
الخيارات  مــن مخاطر اإلصــابــة. وأحــد  تزيد 
املـــتـــاحـــة لـــلـــعـــالج هــــو حـــقـــن مـــحـــلـــول مــلــحــي 
فـــي عــيــادة  فـــي األوردة  أو ســكــري مــبــاشــرة 
الــطــبــيــب، وعــــادة مــا تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
عـــدة جــلــســات بــفــاصــل 6 أســابــيــع، ويــوصــى 
ــوارب داعـــمـــة مـــدة أســـبـــوع أو  ــ بــاســتــخــدام جـ
أســبــوعــني عــلــى األقــــل بــعــد كـــل عــــالج، حيث 
تــســاعــد الــــجــــوارب الـــداعـــمـــة فـــي مــنــع ظــهــور 

األوردة العنكبوتية في املقام األول.
أن يكون اسمرار  اإلبــطــني: يمكن  اســمــرار   .12
اإلبط مشكلة مزعجة، وهذا االسمرار ناتج عن 
تراكم خاليا الجلد امليتة عدة سنوات، فتعلق 
الخاليا تحت الجلد وتجعله يبدو داكنا، لذا 
يــمــكــن فـــرك وتــقــشــيــر الــجــلــد يــومــيــا لتخفيف 
الجلد امليت، وضع أيضا مرطبًا يحتوي على 

حمض الالكتيك للتخفيف من تهيج الجلد.
13. البشرة الدهنية: إذا كنت في فترة انقطاع 
الـــطـــمـــث وتـــعـــانـــني مــــن تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر، فــقــد 
الهرموني،  الــتــوازن  السبب هو اختالل  يكون 
بشرتك شديدة  تكون  فقد  كذلك  يكن  لــم  وإذا 
يــؤدي  مــا  الــذكــوريــة،  للهرمونات  الحساسية 
إلــى إنــتــاج الــدهــون الــزائــدة، ويمكن أن تــؤدي 
إجـــــراءات التنظيف الــقــاســيــة، مــثــل اســتــخــدام 
التونر الذي يحتوي على الكحول واملقشرات 
الخشنة على الجلد، إلى جفاف وتهّيج البشرة، 
ــــوت إضــافــيــة لــتــعــويــض  ــتـــاج زيـ وبــالــتــالــي إنـ
املفقود، وأفضل حل هو تنظيم إفــراز الزيوت 
بإجراءات  القيام  أو  منتجات  استخدام  بعدم 

تسبب جفاف البشرة بشكل شديد.

يمكن أن يقلل التقشير 
الكيميائي أو الليزر من 

عالمات تمدد الجلد

)Getty( يمكن أن تؤدي إجراءات التنظيف القاسية لجفاف وتهيّج البشرة
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