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إن المتطلبات الصحية التي افرزها سياق 
تطور المجتمع نحو حضارة قائمة على الوعي 
الصحي والتوجيه الصحيح. انه تماما ما نسعى 
إليه من خالل مجلة )دليلك الصحي( في جميع 

انحاد المملكة.

سنعمل بمشيئة اهلل على مساعدتك بتحسين 
مستوى و نوعية الحياة الخاصة بك و بأحبائك. 

وذلك بتسليط الضوء على أفضل الخدمات 
الطبية و الرعاية الصحية و إرشادك الى كل 

ما تحتاجه في مجال الطب كالمستشفيات، 
المستوصفات، والعيادات الخاصة. 

سنقوم بعون اهلل بتعريفك الى مرافق 
النقاهة، النوادي الصحية، وشركات التأمين، 

األدوية، و الصيدليات األقرب الى منطقتك. 
ولن نغفل في ان تحتوي المجلة على مجموعة 

متنوعة من المقاالت الصحية الحديثة بما في 
ذلك المواضيع التي تعنى بالصحة العامة 
للنساء، الرجال، األطفال، و اللياقة البدنية 

الصحية. 

ليانا الجبري
رئيس  التحرير

https://www.facebook.com/
YourHealthKSA

https://twitter.com/YourHealth-
Saudi

السالمة	 
المصداقية	 
الخصوصية	 
الجودة العالية وجراحات التجميل 	 
معاملة الشخصية الهامة لكل 	 

M: 0598003371 
T: (012) 2292290

www.artandscienceclinic.com  

عيادات آرت أند ساينس 
مستشفى المشفى، طريق 
الملك، تقاطع شارع حراء، 

الدور السادس, جدة

د. بدر عبد الرؤوف

مؤسس )آرت أند ساينس كلينك(،
 إستشاري الجراحة التجميلية والتكميلية 

رئيس وحدة الجراحة التجميلية بمستشفى 
الملك فيصل التخصصي و مركز االبحاث 

بجدة, زمالة الكلية الملكية للجراحين بكندا 
تخصص دقيق في الجراحات التجميلية، 

جامعة مانيتوبا تخصص دقيق في تجميل 

آرت أندساينس
كلينك

25% خصم 
على

 االستشارة

خصم حصري من مجلة دليلك 
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معلومات صحية 

ان اتباع نمط حياتي صحي منذ الصغر، يضمن لكبار السن الحصول 
على شيخوخة صحية وبعدية عن المشاكل الصحية. ومع ارتفاع أعداد 

كبار السن حول العالم، تزداد أهمية التوعية حول الموضوع ان اتباع 
نمط حياتي صحي منذ الصغر، يضمن لكبار السن الحصول على 

شيخوخة صحية وبعدية عن المشاكل الصحية. ومع ارتفاع أعداد كبار 
السن حول العالم، تزداد أهمية التوعية حول الموضوع. إليكم المقال 

التالي.

 حياة صحية لشيخوخة
صحية
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استهالك التبغ وارتفاع ضغط 
الدم، باإلضافة إلى تحسين 

القطاعات الصحية.

من ناحية اخرى وبالرغم من أن 
االنسان أصبح يعيش لوقت أطول، 

إال أن حياته ليست بالضرورة أن 
اصبحت صحية أكثر من قبل، حيث 
أن 23% من اجمالي الوفيات حول 

العالم تحدث بسبب أصابة كبار 
السن بأمراض مختلفة. ولألسف 
فإن هذه األمراض المزمنة التي 
يصاب بها كبار السن تؤثر على 
كل من حولهم، من عائالتهم، 

أقاربهم، القطاع الصحي وحتى 
االقتصادي.

لماذا نالحظ ارتفاع في عدد كبار 
السن في العالم العربي؟ ان 

االرتفاع في األعداد وزيادتها 
الملحوظة نتيجة عدة عوامل 

مجتمعة، أولها وجود وعي أكبر 
من قبل حول الرعاية الصحية من 

أجل الحصول على حياة صحية 
مع التقدم في العمر بعيدا عن 

المشاكل الصحية واألمراض. إال 
أن العالم العربي ال يزال يواجه 
عدة تحديات من أجل الوصول 
إلى شيخوخة صحية خالية من 
المشاكل الصحية، وقد يكون 

من المالحظ أن معدل عمر االنسان 
ازداد في االونة األخيرة حول 

العالم، إال ان التخوف من إصابة 
كبار السن بأمراض مزمنة وتأثيره 

على حياتهم بارتفاع تدريجي 
أيضا. ومن أجل تجنب أثر األمراض 

المزمنة والمشاكل الصحية 
األخرى عند الكبر، ننصحكم 

بقراءة المقال التالي. 

من المتوقع بحلول عام 
2020،وألول مرة في التاريخ، أن 

يزيد عدد كبار السن )من هم في 
الستين من عمرهم وأكبر(، على 
أعداد األطفال )من هم أقل من 
الخامسة من عمرهم(، في حين 

تشير االحصائيات والبيانات، أنه 
في عام 2050 سيكون عدد كبار 

السن ما يقارب االثنين مليار نسمة، 
بعد أن كانت 841 مليون نسمة 

في الوقت الراهن، حسبما أوردت 
منظمة الصحة العالمية.

حيث نالحظ أنه في الدول 
المتقدمة، كان ارتفاع عدد كبار 

السن كبيرا، ويعود ذلك إلى 
انخفاض اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية، بسبب اتباع 
استراتيجيات فعالة للحد من 
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استهالك التبغ والتدخين، والوزن 
الزائد واإلصابة بالسمنة من أهم 
األسباب التي يجب معالجتها قبل 

تفاقمها، وقبل أن يضم العالم 
العربي بمجتمعاته كبار سن مصابين 

بأمراض، تجعل منهم عبئا صحيا 
واقتصاديا على الدولة وعلى من 

حولهم، في حال لم يتم اتخاذات 
خطوات جذرية واستراتيجيات من 

شأنها أن تلبي احتياجات مواطنيها 
من كبار السن.

وتوصي منظمة الصحة العالمية 
أن تشمل االستراتيجيات قطاعات 

مختلفة، حيث أن تأمين حياة 
صحية لكبار السن، يتعدى القطاع 

الصحي، والذي يتضمن مكافحة 
األمراض المزمنة، من خالل توسيع 

الرعاية الصحية، وجعلها ذات 
أسعار معقولة لجميع كبار السن، 

يجب التركيز واالهتمام أيضا 
باالستراتيجيات األخرى، مثل دعم 
وتحفيز عمل كبار السن لسنوات 

أطول.

حيث قال مدير دائرة الشيخوخة 
ودورة الحياة في منظمة الصحة 

العالمية الدكتور سومناث شاتيرجي 
 :Dr Somnath Chatterji

»نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى 

أبعد من التكاليف المرتبطة عادة 
مع الشيخوخة، بل يجب التفكير 
في الفوائد التي من الممكن أن 

يحققها كبار السن، والذين يتحلون 
بصحة أفضل، وهم أكثر سعادة، 

وأكثر إنتاجية، للمجتمع ككل«.

حياة صحية لشيخوخة صحية تبدأ 
من اليوم

ان سر الوصول إلى شيخوخة 
صحية، يكمن في اتباع نمط حياتي 

صحي، منذ المراحل السابقة، من 
خالل:

جعل النظام الغذائي الصحي 	 
عادة يومية.

ممارسة النشاط الرياضي 	 
والتمارين الرياضية يوميا.

الرعاية الصحية المنتظمة.	 
التوقف عن التدخين وتجنب 	 

التدخين السلبي 
تحفيز الدماغ.	 
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االن تطبيق
»دليلك الصحي«

 تستطيع البحث عن
 األطباء والمستشفيات

 والصيدليات والنوادي
 الصحية والتأمين الصحي

 مجانا 100%   

www.ArabHealth.org
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صحة المرأة

يعتبر الصداع واقعاً بالنسبة إلى العديد من النساء. بالفعل، 
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80 في المئة من النساء في 
سن اإلنجاب يعانين من الصداع. وال تصاب النساء بالصداع 

أكثر من الرجال فقط وإنما يعانين أيضاً من أعراض صداع 
أكثر وخامة. وتبيّن أن النساء يصبن بصداع الشقيقة ثالث 
مرات أكثر من الرجال، فيما صداع التوتر أكثر شيوعاً أيضاً 

عند النساء.

في الواقع، إن اختالفات الجنس في شيوع الصداع تبدأ 
بالظهور فور سن البلوغ. ففي بداية الطفولة، يصيب صداع 
الشقيقة الصبيان والبنات بالتساوي. لكن بعد سن البلوغ، 
يصبح صداع الشقيقة أكثر شيوعاً عند النساء مما هو عند 

الرجال. وتحدث تغيرات مماثلة في صداع التوتر. في الواقع، 
إن هذه األنماط دفعت الباحثين إلى دراسة الدور المحتمل 
الذي تؤديه الهرمونات الجنسية النسائية مثل االستروجين 

في توليد الصداع.

آالم الرأس
تعكر صفو النساء 
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الهرمونان األكثر ارتباطاً بالصداع عند النساء 
هما االستروجين والبروجسترون، اللذين 

يؤديان دوراً أساسياً في تنظيم الدورة 
الشهرية والحمل. ويكشف الهرمونان عن 

وظائف أخرى في الجسم، يتعلق بعضها 
بالجهاز العصبي المركزي.

يعتقد الباحثون أن االستروجين 
والبروجسترون قد يساعدان في توليد 

الصداع من خالل التأثير في مواد الدماغ 
الكيميائية المرتبطة بالصداع. فالمستويات 

المرتفعة أو المنخفضة مثالً من االستروجين 
في الدم تتطابق عادة مع مستويات مرتفعة 

أو منخفضة من السيروتونين، المادة 
الكيميائية التي تساعد في تنظيم رسائل 
األلم. وفي اإلجمال، تتطابق المستويات 

المرتفعة من االستروجين مع تحسن في 
الصداع، فيما تؤدي المستويات المنخفضة 

من االستروجين إلى ازدياد الصداع.

دور الهرمونات

لماذا تكون النساء أكثر عرضة للصداع 
من الرجال؟ ثمة جزء من الجواب على 
األقل متعلق بالهرمونات. فالهرمونات 
هي جزء من جهاز الغدد الصماء، أي 

جهاز الغدد المتخصصة. تنتج هذه الغدد 
الهرمونات وتفرزها في الدورة الدموية 
حسب الحاجة. تعمل هذه الهرمونات 

بمثابة بواعث كيميائية تساعد في تنظيم 
العديد من العمليات الحيوية إلبقائك 
على قيد الحياة. وهي تفعل ذلك من 

خالل نقل الرسائل إلى أعضاء أو أنسجة 
خاصة في الجسم التخاذ بعض التدابير.
إال أن العالقة بين الهرمونات والصداع 

معقّدة ويحتمل أن تكون عامالً بين عدة 
عوامل تؤدي دوراً في توليد ألم الرأس. 
فثمة عوامل أخرى مسهمة، عند الرجال 

والنساء على حدٍّ سواء، تشمل االستعداد 
الوراثي، وااللتهاب، وتوتر العضالت، 

وبعض المواد الكيميائية في الدماغ. لكن 
النساء يالحظن غالباً وجود عالقة بين 
الصداع والمحطات األساسية في دورة 

الطمث والحمل وسن اليأس – خصوصاً 
حين تتقلب مستويات الهرمونات كثيراً.
فعلى سبيل المثال، يبدأ الصداع األول 

غالباً قرابة بلوغ الفتاة دورتها الشهرية 
األولى، وتعاني النساء بانتظام من 

الصداع في مواعيد دورات الطمث. كما 
أن استعمال الهرمونات لمنع الحمل أو 

لمعالجة أعراض سن اليأس يتزامن 
غالباً مع الصداع، وتجد العديد من النساء 

المصابات بصداع الشقيقة أن صداعهنّ 
يتحسن أثناء الحمل.
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كيف تعرفين أن السبب هو 
هرموناتك؟

من الجيد تسجيل يوميات لثالث 
دورات حيضية من أجل مساعدتك 

على التحقق من إن كانت آالم رأسك 
متصلة بالدورة الشهرية أم ال . إن 

كانت متعلقة بها، فيمكن أن تساعدك 
اليوميات على تحديد األيام التي 

تحصل بها آالم الرأس خالل الدورة.

كيف تستطيعين مساعدة نفسك؟

إن كانت اليوميات تظهر لك أن آالم 
الرأس تبدأ قبل الدورة الشهرية، 

فيمكنك القيام ببعض الخطوات التي 
ستساعدك على منع اإلصابة بألم 

الرأس:
-    تناول كميات قليلة من الطعام 
وبشكل متكرر حتى تبقي مستوى 

السكر في الدم عاليا، ألن البقاء لفترة 
طويلة دون طعام يمكن أن تسبب 
لك ألم الرأس. تناولي وجبة خفية 

قبل الذهاب إلى النوم، وتناولي الفطور 
دائماً.

- حاولي النوم بانتظام. تجنبي النوم 
الكثير أو القليل.

- حاولي تجنب الضغط. إن بدا هذا 
صعبا ً، فطوري مهاراتك للتعامل مع 
التوتر ، كممارسة التمارين المنتظمة 

والمختلفة و استخدام االستراتيجيات 
المريحة.

كيف يمكن لطبيبك أن يساعدك؟

إن كانت دورتك الشهرية منتظمة، يمكن 
التخفيف من  آالم الرأس الحيضية من 

خالل أخذ مزيد من األستروجين قبل 
موعد الدورة الشهرية وخالل بضعة أيام 
من الدورة. يوجد لدى الطبيب متممات 

األوستروجين ، التي يمكن أن تكون عبارة 
عن جل تفركينه على بشرتك أو لصاقة 

تضعينها على جسدك.

يمكن لطبيبك أن يصف لك أيضاً دواء 
مضاداً للشقيقة لتأخذيه خالل الدورة. ال 
تتضمن هذه األدوية الهرمونات ، ولكن 

يمكنها أن تساعد على إيقاف آالم الرأس 

تحدثي إلى طبيبك إن كنت تعتقدين أن 
حبوب منع الحمل تزيد من آالم الرأس. 

وإن كنت تعانين من آالم الرأس خالل 
األيام التي ال تأخذين فيها الحبوب، 

يمكنك أن تتجنبي انخفاض األستروجين 
المفاجئ من خالل تناول عدة حبوب من 

دون توقف.
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صحة الرجل

شكلت تحذيرات األطباء و االخصائيين من مخاطر و 
عواقب السمنة من جهة، و »الصورة المثلى للجسد« التي 
تنقلها إلينا وسائل االعالم المختلفة من جهة أخرى حافزا 

للعديد من الشباب )و الكهول أيضاً( للتسجيل في النوادي 
الرياضية و المواضبة على ممارستها؛ فقد اظهرت االحصاءات 

أن اكثر من 40% من الشعب األمريكي يمارس التمارين 
الرياضية بانتظام )بمعدل 30 دقيقة في اليوم و ل 5 ايام في 

االسبوع(.

ال شك في أن النسب ستكون اقل بشكل ملحوظ فيما لو 
اجري االحصاء نفسه في الوطن العربي، و لكن اقبال الشباب 

على النوادي الرياضية قد ازداد بشكل ملحوظ بالمقارنة مع 
وقت سابق، و العدد االكبر منهم يقصدها بهدف زيادة كتلته 

العضلية )كمال االجسام(.

يقبل البعض من الرياضيين و رواد النوادي الرياضية على 
المنشطات الرياضية بهدف زيادة قدرتهم على التحمل أو 
بناء كتلتهم العضلية بسرعة اكبر، معرضين انفسهم بذلك 
لمخاطر و اعراض هذه العقاقير او المنشطات الجانبية من 

جهة، و للمسائلة القانونية في حال كانوا يحترفون الرياضة. 
و الكثير ممن يتعاطون المنشطات قد ال يعلمون ما هي هذه 
المواد و ما هو ضررها و يعتمدون بذلك على رأي او نصيحة 

من أشخاص آخرين.
ما هي اشهر المنشطات الممستخدمة و ما هي أضرارها؟

الستيرويدات:

و منها الستيرويدات البنائية Anabolic Steroid و 
التي سميت بذلك ألنها تشجع العضالت على النمو، و 

الستيرويدات األندروجينية Androgenic Steroids و 
المسؤولة عن اكساب الذكور الصفات الذكورية المختلفة مثل 

خشونة الصوت و شعر الوجه.

 مخاطر المنشطات
 الجنسية على الصحة و
!األمراض التي تسببها
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من األمثلة المشهورة عنها هو 
 ،Testosterone التيستوستيرن

ميثل تيستوستيرون 
 ،methyltestosterone

 ، oxandrolone أوكسيميثولون
 ،oxymetholone  أوكسيدرولون

  Nandrolone و الناندرولون
)و المعروف باسم الديكا 

Decadurabolin( أيضا.

من أضرارها:

- بروز الصدر أو الثدي عند الرجل 

- تساقط الشعر 

- ضمور الخصيتين 

- قد تسبب العقم 

- ظهورحب الشباب  

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم 

- ارتفاع ضغط الدم 

- انفعاالت أو تصرفات عنيفة 

كما قد تسبب تثبيطا لعملية النمو فيما 
لو تم استخدامها في سن المراهقة.

 Human growth هرمون النمو
:hormone

و المعروف أيضا »غوانادوتروبين« 
gonadotropin، و هو هرمون 
يفرزه الجسم بشكل طبيعي ليحفز 

العضالت و الجسم بشكل عام على 
النمو أثناء فترة الطفولة و حتى البلوغ. 

و يقوم بعض الرياضيين )بشكل 
غير قانوني( بأخذه لتحسين كتلتهم 
العضلية وتقويتها على الرغم من أن 

نتائجه غير مثبتة.

من أضراره:

- آالم المفاصل

- وهن و ضعف في العضالت

- اختالل في تنظيم مستوى الغلوكوز 
)السكر( في الدم

- اعتالالت في عضلة القلب

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

: Creatine إالكرياتين

وهو مكمل غذائي يمكن شرائة من 
الصيدليات دون الحاجة إلى وصفة 

طبية، و هو أحد اشهر المكمالت التي 
يقبل الرياضيون أو من يمارسون 

رياضة بناء العضالت على أخذه. و هو 
مادة طبيعية يفرزها الجسم تعمل على 

مساعدة العضالت على اطالق أو تحرير 
الطاقة، حيث يحفز العضلة على انتاج 
 )ATP( المزيد من جزيئات الطاقة

لذا يستخدمه العديد ممن يمارسون رياضة 
حمل األثقال لتعطيهم دفعة سريعة من 

الطاقة.

من أضراره:

على الرغم من أن الكرياتين هو مكمل 
غذائي، إال ان االفراط في تناوله قد يسبب 

أعراضا سلبيه؛ ففي حال تناول جرعات 
زائدة قد يتسبب في تلف أو ضرر في الكلى 

، كما قد يتسبب في احتباس السوائل في 
الجسم.

 في المحصلة:

يعتبر الكثير رياضة بناء العضالت رياضة 
كمالية ال تعطي الجسم أي ميزة تتعدى 

الشكل الخارجي، إال أنه وحسب الدراسات 
يساعد ذلك في تخفيف الوزن، زيادة قوة 
العضالت و قدرة الجسم على التحمل، و 

تقلل من خطر االصابة بالرضوض و الكسور. 

و ال يستطيع أحد االنكار أن المنشطات قد 
تسبب تحسنا في األداء و الذي قد يكون 

سريعا في كثير من االحيان، و لكن مقارنة 
المنفعة الناتجة )قصيرة األمد( مع األعراض 

الجانبية و المخاطر التي يعرض الشخص 
جسمه لها فإن المنفعة الناتجة ال تستحق 

ذلك!



صحة الطفل

كيف نحافظ

 على صحة

 األطفال

طفلك هو أغلى ما تملك، والعناية به 
مسؤولية اآلباء، يحتاج الطفل دائمًا 
للرعاية واالنتباه ليغدو بصحةٍ جيدة 

خالية من األمراض، وصحة الطفل منذ 
الصغر تنعكس على صحته عندما يكبر، 

صحة طفلك تحتاج للكثير من المتابعة، 
وال يجب إهمالها فتدخل في مشاكل 

غير متوقعة، فمنذ الوالدة واألطفال 
يتعرضون للمرض والنتكاساتٍ، في 

صحتهم لعدم تكوّن المناعة لديهم 
بعد، ومن واجبك االنتباه، لهذا األمر وأن 
تكون واعيًا لما يحصل مع طفلك دائمًا. 

يجب أن يكون األهل على دراية وعلم 
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بما يحصل مع الطفل، ولكن 
بعضهم يجهل هذه األمور، 

خاصًة لو كان الطفل األول لهم، 
يجب أن تكون حريصًا على معرفة 

كيفية االهتمام بصحة الطفل. 

كيفية المحافظة على صحة 
األطفال

التغذية الجيدة والصحية، 	 
للطفل الرضيع يجب أن تحرص 

األم دائمًا على إرضاع ابنها 
طبيعيًا، ولألطفال بين سنتين 

فما فوق يجب أن يتناول الحليب 
بشكل يومي ومشتقات األلبان 

جميعها التي تساعده على 
تكوين عظامه، لما فيها من 

كاليسيوم وفوائد عظيمة 
للطفل.

عّلم ابنك غسل الفواكه 	 
والخضراوات جيدًا قبل تناولها، 
وكذلك غسل اليدين قبل األكل 

وبعده.
	 إذا الحظت أن الطفل يعاني 	 

من ألم ال تهمل ذلك، واحرص 
على عمل الفحوصات الالزمة، 

والذهاب للطبيب لالطمئنان 
على صحة الطفل.

 تجنب إعطاء الدواء بشكل 	 
كبير للطفل فهذا يضعف 

مناعته ويتلف أجهزة الجسم.

 عوّد ابنك على النوم مبكرًا 	 
فالنوم فيه صحة وراحة للطفل .

 ال تترك طفلك وحده في البيت، 	 
فمن الممكن أن تحدث كوارث 

غير متوقعة ويتعرض الطفل 
لألذى.

 يجب أن يرتدي الطفل المالبس 	 
المناسبة لحالة الطقس، 

المالبس الثقيلة في البرد حتى 
ال يتعرض للرشح واإلفلونزا أو 

للبرد، والمالبس الخفيفة نوعًا ما 
في الحروال يفضل، أن يتعرض 

ألشعة الشمس المباشرة، لكي 
ال يتعرض لضربات الشمس 

واألمراض.
 يجب أن تعلم طفلك كيفية 	 

االعتناء بأسنانه، واستخدام 
المعجون للوقاية من التسوس.

ال تسمح لطفلك بالجلوس أمام 	 
التلفاز أو شاشة الحاسوب 

طوياًل؛ ألن ذلك له عواقب كثيرة 
من إجهادٍ للعينين، واإلصابة 

بمرض التوحد، فيصبح التلفاز 
أو الحاسوب عالمه وال يستطيع 

االندماج مع أحد.
 ال تدع طفلك يتناول المأكوالت 	 

خارج المنزل أو غير المعروف 
مصدرها، ألن ذلك قد يعرضه 

لألمراض.
ال تدخن أمام الطفل حتى ال 	 

يستنشق الدخان ويتعرض ألزمات 



مجلة دليلك الصحي         29مجلة دليلك الصحي         28| |

في صدره أوأمراض أخرى.
يجب أن يتناول الطفل 	 

جميع العناصر الغذائية من 
البروتينات والكربوهيدرات 

والسوائل.
وهذه الوسائل التي تستطيع 	 

من خاللها الحفاظ على 
صحة طفلك، افعل ما يجب 

عليك فعله ودع ابنك دائمًا 
في رعاية اهلل وحفظه.



مجلة دليلك الصحي         31مجلة دليلك الصحي         30| |

www.ِArabHealth.Org

عن طريق تطبيق برنامج » دليلك الصحي« تستطيع البحث عن األطباء 
والمستشفيات والصيدليات والنوادي الصحية والتأمين الصحي في 

السعودية. وعالوة على ذلك، يمكنك تقيمهم االتصال بهم ومعرفة 
موقعهم عن طريق التطبيق كما يكنك تصفح مجلتنا.
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اللياقة البدنية

أثبتت العديد من األبحاث والدراسات العلمية آخرها تلك التي 
اجرتها الباحثة الفرنسية »كلير - جابيال« أن هناك سبعة أسباب 

تجعل كل فرد يفكر جديا في ممارسة الرياضة للمحافظة على 
صحته.

أوال تقى من اإلصابة بالسرطان، فهى سالح يقى ويخفض . 1
خطورة اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة 20% و30% لسرطان 
البروستاتا و40% لسرطان الثدى، و50% لسرطان القولون، 

وذلك لما لها من تأثير فعال على التمثيل الغذائى 
والهرمونات والجهاز المناعى فهى قادرة على فرملة نمو 
الخاليا السرطانية، ويكفى ممارسة من 30 إلى 45 دقيقة 

يوميا من النشاط الرياضى المتمثل فى المشى السريع 
والرقص وركوب الدراجة وكرة القدم وهى ضرورية 

لخفض خطورة التعرض للسرطان.

 أسباب صحية 

تجعل ممارسة 

الرياضية 
مهمة فى الحياة



|

ثانيا : للحد من خطورة . 2
اإلصابة بأمراض القلب فبدون 

النشاط الرياضى المنتظم 
فإن خطورة التعرض ألمراض 

القلب يتضاعف وفقا لتقرير 
الفيدرالية الفرنسية ألمراض 

القلب فهو يخفض ضغط 
الدم المرتفع والكولسترول 

ونسبة السكر فى الدم 
وزيادة الوزن، كما أن ممارسة 

الرياضة يزيد من عدد الخاليا 
المرتبطة بالقلب، ويصبح 

قادرن على إرسال تدفق الدم 
واألوكسجين إلى الجسم 

وبالنسبة لألقل من 40 عاما، 
يفضل ممارسة السباحة 

والمشى السريع أما ما فوق 
40 عاما، وحتى 60 عاما 

ممارسة 30 دقيقة ثالث مرات 
فى األسبوع ركوب الدراجة 
أو ممارسة أى نوع من أنواع 

الرياضة. 
ثالثا: فالرياضة تساعد على . 3

مكافحة االكتئاب والضغط 
العصبى فهى تخفض بنسبة 

50% خطورة الوقوع فى 
االكتئاب عن طريق تنشيط 
الهرمون المضاد لالكتئاب 

عن طريق تنشيط الهرمون 

من القدرة على التنفس وهى 
تساعد على خفض نوبات اإلصابة 

بالربو وضيق التنفس. 
سادسا: الرياضة تقوى . 6

العظام والعضالت وتساعد 
على تفادى اآلالم الظهر 

المزمنة والروماتيزم كما تثبت 
الكالسيوم فى العظام وتكافح 

عملية فقد العظام بسبب 
الهشاشة.

وأخيرا ممارسة الرياضة . 7
تنشط بعض هرمونات مثل 

هرمون التستوستيرون وهرمون 
النمو، كما اكتشف فريق من 

الباحثين األلمان أنها تساعد على 
محاربة شيخوخة الخاليا وتثبت 

طول الخاليا الموجودة على 
أطراف الكروموزوم التى تعانى 

من القصر مع تقدم العمر. 

المضاد لالكتئاب واألندورفين 
والسيدوتونين ويفضل ممارسة 

السباحة والجرى من 45 إلى 60 
دقيقة ثالث أو خمس مرات فى 

األسبوع. 
رابعا: فإن الرياضة تعمل على حرق . 4

السكر فى الدم كذلك فهى تقى 
من التعرض لإلصابة بمرض السكر 

من النوع الثانى، ممارستها يوميا 
بحوالى 30 دقيقة فى اليوم يخفض 

للنصف خطورة اإلصابة بالسكر 
من النوع الثانى فهى تساعد على 

موازنة الجلستين وتخفض جرعات 
األنسولين الذى يحتاج مريض 

السكر. 
خامسا: فإن التدريبات الرياضية . 5

تساعد على مرور الهواء فى 
الرئة والشعب الهوائية وتحسن 
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أغذية تقوي 
بصرك

ال تنتظر حتى تضع نظارة طبية على 
عينيك أو عدستين مزعجتين، فبكل بساطة 

تستطيع الحفاظ على نظرك قويًا بهذه 
األطعمة:
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القوية تساوي قرنية قوية وعدسة قوية 
كذلك.

لحم الديك الرومي

لحم الديك الرومي من أكثر األطعمة الغنية 
بالزنك بشكل كبير، ومادة الزنك تعمل 
على تحسين الرؤية والتقليل من أضرار 

مرض »الضمور البقعي«، كما أنها تعمل 
على الحفاظ على ثبات حالة النظر لدى 

المصابين بالمرض فعليًا، وحماية عيونهم 
من التدهور.

في نسبة الزئبق مما يزيد من فائدتها 
للعين. ومادة »أوميغا 3« توفر الدعم 

الهيكلي ألغشية الخاليا التي تعزز صحة 
العين وحماية وظيفة الشبكية، بينما 

الـ«أستازانتين« يحمي من عدد من أمراض 
العين، بما في ذلك العمى

الجزر

بتأكيد الكل يعرف أن »الجزر« من أهم 
الخضراوات المقوية للنظر، حيث يحتوي 

على مادة الـ »بيتا كاروتين« الهامة 
لشبكية العين والتي تحمي من أضرار 

أشعة الشمس على القرنية.

المكسرات

إن المكسرات بأنواعها مثل اللوز 
والكاجو والفول السوداني تحتوي على 
مادة »أوميغا 3S« وهي مادة معروفة 

بمساعدتها في التقليل من جفاف العيون 
وأمراضها المختلفة.

األفوكادو

فاكهة »األفوكادو« تحتوي على مادة 
»اللوتين« أكثر من أي فاكهة أخرى، 

وهي تحسن من قوة البصر عن طريق 
الحد من فرصة إعتام عدسة العين، 

وأمراض العيون األخرى.

الشوكوال الداكنة

الشوكوال الداكنة جيدة للغاية لتحسين 
الرؤية حيث تحتوي على مركبات 

الـ«فالفونويد« التي تحمي األوعية 
الدموية في العينين، واألوعية الدموية 

العنب األسود

يحتوي على كميات عالية من مادة 
»اإلنثوسيانين« المفيدة لقوة النظر، وتشير 

البحوث إلى أنه يعتبر من المكمالت الغذائية 
طويلة األمد الفعالة للوقاية من الضمور 

البقعي، وإعتام عدسة العين.

اللفت والخضراوات الورقية

مادتا الـ«لوتين« و«زياكسانثين« من 
العناصر الغذائية الهامة لصحة العين 
ولرؤية واضحة، وهما موجودتان في 
المقام األول في الخضراوات الورقية 

الخضراء، ويتميز اللفت بأنه واحد من أكثر 
األطعمة الغنية بمادة »اللوتين«، بينما يتميز 

الفلفل البرتقالي بكونه يحتوي على أكبر 
قدر من »زياكسانثين«.

صفار البيض المسلوق

صفار بيضة واحدة مسلوقة يحتوي على 
حوالي 0,25 ملغرام من مادتي الـ«لوتين« 

و«زياكسانثين«، في شكل قابل لالمتصاص، 
ومادة »اللوتين« من المغذيات الدهنية 

القابلة للذوبان، لذا ترتفع قيمتها الغذائية 
كذلك عند إضافة القليل من الدهون 

الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، 
أو الزبد الطبيعية، إلى البيض.

سمك السالمون

يحتوي على اثنين من العناصر الغذائية 
الفعالة للعين وهي »أوميغا 3«، 

و«أستازانتين« الذي يعتبر مضادًا لألكسدة 
قويًا للغاية، كما أنها مواد منخفضة 



خرافات و اساطير االم 

الظهر المزمن.

حقائق و مغالطات

األلم في مكان ما في الجسم يشكوا منه اكثر من 
نصف السكان في اي منطقة جغرافية و االم الظهر 

تتصدر القائمة. في الغالبية العظمى ال يكشف الفحص 
السريري عن سبب و يتم تعريض المريض لفحوص 

اشعاعية و رنين مغناطيسي ال معنى له. تعطيك 
الفحوص أجوبة ال معنى لها و نتائج موجودة لمن 

ال يشكوا من االم أصال. اذا كان الفحص السريري 
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الخرافة الثالثة: الفحوص االشعاعية 
و الرنين المغناطيسي تكشف سبب 

األلم. الحقيقة هي ان التغيرات التي 
تظهر في هذه الفحوص موجودة حتى 
في الذين ال يشكون من الم و بالتالي 

معرفة ما هناك يؤدي الى الخوف و 
سلوك تجنبي و تدهور الحالة.

الخرافة الرابعة: االم الظهر يعادل 
دمار الظهر. الحقيقة هي غير ذلك و 
ال يوجد دليل على ان انسجة الظهر 
المختلفة يتم تدميرها بهذه الصورة.

يشير الى مرض ما فال باس من 
فحص يستهدف مرض معين 

لعالجه و لكن في الغالبية العظمى 
تزيد هذه الفحوص من قلق 

المريض و تدفع الطبيب و المريض 
نحو طريق ال نهاية له.

انتبه الى الوزن الزائد و الوضعة 
في العمل و ما تأخذ من عقاقير و 

نشاطك اليومي.

نشرت الجمعية الملكية للعالج 
الطبيعي منشورها حول االم الظهر 
يوم الثامن من أيلول حول خرافات 
و اساطير حول االم الظهر لتحديها 

و التخلص منها.

الخرافة االولى: الحركة تؤدي الى 
زيادة االم الظهر. الحقيقة هي 

االم الظهر يجب ان ال تمنعك عن 
الحركة و على العكس استمرار 

الحركة يؤدي الى تحسن االالم و 
عليك بزيادة الحركة تدريجيا.

الخرافة الثانية: تجنب التمارين 
الرياضية و خاصة االثقال. الحقيقة 

هي ان االم الظهر يجب ان ال 
تمنعك من االستمتاع بالتمارين 

الرياضية و ذلك يؤدي الى تحسن 
االالم تدريجيا و حتى رفع االثقال 

في بعض الحاالت.
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أرقام الطوارئ

997الهالل 

998

الشرطة

993

مستشفى الملك فهد

مستشفى الملك فيصل التخصصي

مستشفى العيون 
مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي

مستشفى الملك عبد العزيز )المحجر(

مدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني

مستشفى األمل

مستشفى الوالدة واألطفال

0126677777

0126939998
0126401000

0126375555

0126240000
0126656436
0126544293

0126657040

المستشفيات الحكومية

المنطقة الغربية

999
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المستشفيات الخاصة

مستشفى عبداللطيف جميل
مستشفى الدكتور عبدالرحمن طه بخش

مستشفى ابو زنادة
مستشفى االمل

مستشفى االمل جدة
مستشفى االمين - غليل

مستشفى الحمراء 
مستشفى الحياة

مستشفى الجدعاني
مستشفى الجدعاني -مكة

مستشفى الجدعاني - الجديد
مستشفى حي الجامعة الخاصة

مستشفى المغربي للعيون واالذن واالسنان
مستشفى النهضة

مستشفى الرفيع
مستشفى الراشد

مستشفى السالم - الشرفية
مستشفى السالم العالمي

مستشفى الشفاء الطبي
مستشفى الزهراء

مستشفى بخش
مستشفى بقشان العام

مستشفى بقشان - حي السالمة
مستشفى بقشان - حي الحمراء

مستشفى الداغستاني
مستشفى الدكتور عرفان وباقدو
مستشفى الدكتور سليمان فقيه

مجموعة مستشفيات الدكتور طه بخش
مستشفى الهالل األخضر

0122719406
0126485635
0126510652
0124592953
0126544293
0127377866
0126612165
0126370707
0126772221
0126368100
0126369072
0126806666
0126369822
0127250600
0125454455
0126530356
0125772222
0126970000
0125333555
0126823331
0126479666
0126615119
0126691222
0126691222
0126063094
0126820022
0126603000
0126510555
0114644383 

المنطقة الغربية

المستشفيات الخاصة

مستشفي األمير سلمان بن عبدالعزيز
مدينة الملك سعود الطبية

مدينة األمير سلطان الطبية العسكري
مدينة الملك فهد الطبية

مستشفي الملك فيصل التخصصي و مركز 
األبحاث

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
مستشفي جامعة الملك خالد

مستشفي جامعة الملك عبدالعزيز
مستشفي الملك خالد التخصصي للعيون

مستشفي قوي االمن
مستشفي عبيد التخصصي

مستشفي امراض الصدر
مستشفي اليمامة

مستشفي الجفالي العالمي
مستشفي نجد التخصصي

المستشفى السعودي األلماني
مستشفي دار الموز

مستشفب االسرة
مستشفي المغربي للعيون و االذن و االسنان

مستشفي ادما الطبية
مستشفي دار الشفي الوطني

مستشفي المملكة
مستشفى األمراض النفسية 

مستشفي العليا العام
مستشفي االزهار الطبي

مستشفي المسعودي
المستشفى الوطني
مستشفي المواساه

0114311100
0114355555
0114777714 
0114656666
0114647272
0118011111
0114670000
0114786100 
0114821234
0114774480
0114764536 
0114767511
0114914444 
0114300387 
0114917849 
0114873267 
0114417553 
0114311111 
0114455049
0114646985
0114024228 
0112751111
0114358000
0114213800 
0112366915 
0114236043
0114761211 
0114450197 
0114873267 

المنطقة الوسطى
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المستشفيات الخاصة

مستشفي المواساه بالجبيل
مستشفي الخليج التخصصي

مستشفي الميناء العام
مستشفي محمد حماد الدوسري

مستشفي الميناء العام
مستشفي الدكتور محمد فخري

مستشفي الملك خالد
مستشفي الشيباني العام

مستشفي الجبيل
مستشفي الملك فهد

مستشفي المغربي
مستشفي السالمة

مستشفي يوسف
مستشفي الجزيرة

مستشفي الخليج التخصصي
مستشفي المناع

مستشفي المانع العام
مستشفي القطيف العام

مستشفي الصديق
مستشفي الثميري العام

مستشفي الزهراء
مستشفى أستون

مستشفي الدكتور  فخري
مستشفي فيصل سعيد القحطاني

مستشفي سعد التخصصي

0138200000
0138630770 
0138987612 
0138945493 
0138945454 
0138640047 
0137213791
0133623295 
0133622233
0135851375
0138202833 
0138641011
0138642947 
0138578892
0138512222
0138945500
0138276461
0138360864
0138500156
0138590024
0138555333
0138594060
0138941618
0138999253
0138823069

المنطقة الشرقية

عيادات و مستوصفات

عيادات عيد للجراحة 
عيادة العليا

مركز ابن حمران
عيادة ريماس لطب االسنان

عيادات الحمراء
عيادة الحنان

عيادة الخوقير 
عيادات الدكتور حسن بادريق العمودي

عيادات ريم
عيادات الدكتورة ريم قنديل

عيادات الصواف
عيادات الحكمة الطبية 

عيادات الكتور حسن الدخيل
عيادات الجزيرة الطبية 

عيادات الدكتور محمد عارف - مكة
عيادات فيصل مصطفى سعيد

عيادات سيد شمس الدين
عيادات الدكتور غلمان قطب

عيادات الحمراء 
عيادات الدكتور محمد قزاز

0126398858
0124650000
0126699999
0126517828
0126651487
0126317720
0126438414
0126688555
0126630562
0126604139
0126730528
0125403883
0126837007
0126653229
0124574610
0126656154
0126726623
0125370025
0126631733
0126610712

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى
عيادة المودة

 الدكتور محمد الدويك
عيادة مستوصف

عيادة سالمتك
عيادة رازان الطبي

عيادة الدكتور الخراشي لألطفال
عيادة دار الشرق

عيادة الدكتور جميل السقا للمسالك
عيادة  مركز الليزر للعيون 

عيادة العويينة
عيادة السايل العام

0117844559
0114633472
0114955012
0112287234
0114567960
0114250036
0112272228
0114655133
0114508995
0115280238
0117820871
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عيادات و مستوصفات

المنطقة الشرقية

عيادة االبتسامة الدائمة
العيادة االستشارية
عيادة ركن العناية

عيادة البركات الطبية
عيادة المناير العام

عيادة الممتاز
مستوصف دار العرب

 مستوصف الرياض
مستوصف  المتحدة الطبي

مستوصف سالمتك
مستوصف عائلة الماجد الطبي

مستوصف السلطان الطبي
مستوصف اليكسر
مستوصف الطائف

مستوصف الدوسري العام
مستوصف الخالد االمراض الكلة

مستوصف الخوه الطبي
مستوصف النجوم
 مستوصف النسيم

مستوصف النهضة
مستوصف ام الحمام الطبي
مستوصف حي الخليج الطبي

0114640334
0112328015
0114564907
0114778883
0114627191
0114786807
0114160011
0114787070
0112454334
0112269722
0114182228
0114469440
0114080977
0114801718
0112281242
0114541457
0112453018
0114416692
0112312034
0114567161
0114806348
0112270872

عيادة الشفاء
مستوصف اللولوه

مستوصف الخفجي
مستوصف التجمع الراقي

مستوصف العلوي الوطني
مستوصف الوطني

مستوصف التجمع الراقي
مستوصف الدكتور محمد ظفر

مستوصف جمعية الصفا الخيرية 
مستوصف البيتي الطبي

عيادة االحمدي الطبية

0138986055
0133485555
0137660476
0137210077
0137224907
0137220519
0137212351
0138341751
0136641637
0138233363
0138200150

مستوصف االمل
عيادات البريكي

عيادة الهادي الطبية
مستوصف علي الجعيدي الطبي

مركز الكحل للعيون
مركز آل كحال لطب العيون التخصصى

مستوصف الموساه
مستوصف المدلوح الطبي

مستشفي المينا العام
مستوصف العليا الدولي
مستوصف الرائد الطبي

مجمع عيادات السنيد
 مستوصف الشاملة

مستوصف الصالح الطبي
مستوصف الشفاء

مركز السيف للعيون
مستوصف التفي الكبي

عيادات أمراض القلب الوعائية 
عيادة دكتور سليمان السالمة

0138511474
0138311318
0138230333
0138996667
0138097777
0138417681
0138260800
0138381075
0138122156
0134641158
0138220222
0138338525
0138383600
0138678294
0135661726
0138383600
0136672665
0138270609
0138894449

عيادات طب االسنان

احمد رفقي لعيادات االسنان
االمجاد لعيادات األسنان
مركز األندلس لألسنان

عيادات الداليا
عيادات الفلك لألسنان

مستوصف الفلك لألسنان
مجمع الفردوس لعيادات األسنان

مستوصف الحمراء الطبي
الجمعان لعيادات األسنان

عيادة الخزيم الطبية
عيادات المدار لطب وتقويم األسنان

مركز المغربي لألسنان
مستوصفات المجد النتخصصة

0126696532
0126590065
0126600797
0126651858
0126916451
0126918036
0126987888
0126651487
0126644393
0122752000
0126654646
0126644999
0126572228

المنطقة الغربية
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معمل المجد لألسنان
عيادات النعيم

مجموعة العقيلي الطبية
مركز الصفوة إلستشارات األسنان

عيادات الشاهين

0126450226
0126548600
0126648789
0126061016
0126691954

مستوصف بيت العالج لالسنان
مستوصف مدار لالسنان

مجمع عيادات دستران
العيادات االستشارية الطبية  )قسم طب األسنان(

مركز الملز لالسنان
مكرز عالم االبتسامة لالسنان

مركز الفا لالسنان
عيادة هدي يونس لالسنان

مستوصف محمد البرغوثي لالسنان
مركز الدكتور حبيب مؤمن لالسنان

مستوسف ابتسامتك لالسنان
عيادة السقاف لالسنان

عيادة بشير عبيد لالسنان
عيادة الدكتور محمد عبيد لالسنان

مركز عباس لالسنvان
مركز المقبل لالسنان

عيادة سما لالسنان
مركز درة البيان لالسنان

عيادة الوان الخيل لالسنان
عيادة ركن العالج لالسنان

المنطقة الوسطى
0114220793
0114234400
0114233635
0114163451
0112788588
0112174888
0114563580
0112362793
0112933354
0112272333
0112326291
0114564442
0114065341
0114653585
0114646604
0115232627
0112770250
0114613027
0112366499
0114230309

عيادة االسرة لالسنان
مستوصف اهلين لالسنان

مركز القطيف لالسنان
مركز الطبيب لالسنان

مركز ابن سينا لالسنان
حياة لالسنان

مستوصف العائلة لالسنان
مستوف فيصل لالسنان

عيادة عبداهلل كشقري لالسنان

المنطقة الشرقية
0137233900
0138333044
0138552345
0138993222
0133468873
0138655611
0137233600
0137218708
0138641360

مستوصف اهالينا لالسنان
مركز العناية لالسنان

عيادة الزقزوق  لالسنان
مركز دار الصحة لالسنان

مركز العناية الطبية لالسنان
المركز الحديث لالسنان

مجموعة نور المدار لعيادات لالسنان
مركز ربوات اريج لالسنان
مركز ربوات اريج لالسنان

العيادة السعودية االوربية لالسنان
المركز السعودي السويسري لالسنان

0138333058
0138460471
0138930004
0138322772
0138411408
0138430243
0138225858
0138592929
0138593364
0138277700
0138896713
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دليل التأمين الصحي 

الشركة التعاونية للتأمين
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 
)سايكو(

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
التعاوني)ميدغلف(

شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
شركة الصقر السعودية للتأمين التعاوني

الشركة العالمية للتأمين 
شركة التأمين العربية التعاونية

الشركة السعودية الهندية للتأمين
شركة أكسا للتأمين التعاوني

شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني
شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

الشركة األهلية للتأمين التعاوني
الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

0112180100 
0126636936 
0114759922 
0114779229 
0138333544 
0114645943 
0126532776 
0138595363 
0126927085 
0121153360 
0121150983 
0114780282 
0138572222 
0112927111 
0114726666 
0112176915 
0126647877 
0114730477

النوادي الصحية

النادي االهلي
نادي ومنتجع شاميل

نادي االتحاد
نادي السالم الذهبي

الجسم القوي
وقت اللياقة 
قولدز جيم 

هيلتون
نادي كاي الصحي

زي كلوب

0126740000
0126634355
0126728888
0126611940
0126652772
0126226369
0126912077
0126590000
0126684466
0126690204

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطىالمنطقة الغربية
مركز اللياقة

النادي الحديث
نادي الهالل الرياضي

مركز الجسم للياقة البدنية
نادي الجزيرة الرياضي

وقت اللياقة
جولد جبم

مركز الجمال و اللياقة
مركز اللياقة للسيدات

المركز الرياضي للسيدات
مركز لومار للسيدات

مركز الرجل الرياضي

0114532002
0114871502
0114312222
0112084249
0114067525
0114565197
0112190044
0114627111
0114548169
0114641000
0112169011
0114767590

المنطقة الشرقية
بودي ماستر
بودي ماستر
وقت اللياقة

النادي األدبي المنطقة الشرقية
قاعة البطل
وقت اللياقة

قاعة الماس لكمال األجسام الرياضية 

0138154613
0138685566
0138568011
0138434998
0138351991
0138878036
0138943386




