
اع���ت���ب���ر اخ���ت���ص���اص���ي ج���راح���ة 
ال�����ع�����ظ�����ام وامل�����ف�����اص�����ل ف������ي م���رك���ز 
إن��ت��رن��اش��ي��ون��ال ك��ل��ي��ن��ك ال��دك��ت��ور 
آف����ة  ال���س���م���ن���ة  ج��������ورج دب����������اغ، أن 
املجتمع العربي عامة والخليجي 
ع���ل���ى وج�����ه ال���خ���ص���وص وال ت��ق��ل 
ال��ت��دخ��ن، ومحاربتها  ض���ررا ع��ن 
مؤسسات  ب��ت��ع��اون جميع  ت��ك��ون 

املجتمع املدني.
وقال دباغ في حوار مع »الراي«، 
إن أكثر آالم الرقبة إنما ينجم عن 
كذلك  ال��ن��وم بشكل صحيح،  ع��دم 
الكتابة على الكمبيوتر بوضعية 
غير صحيحة، أو الجلوس فترات 
ط�����وي�����ل�����ة ب������وض������ع غ�����ي�����ر ص����ح����ي، 
ال���رك���ب���ة تعد  م��ع��ت��ب��رًا أن م��ش��اك��ل 
م��ن أك��ث��ر امل��ش��اك��ل ال��ص��ح��ي��ة التي 
تصيب مجتمعات الشرق األوسط 
املجتمعات  خ��اص��ة  ك��ب��ي��ر،  بشكل 
الخليجية، كما أنها تشكل نسبة 
40 في املئة من املرضى املراجعن، 
وال������ذي������ن ي���ش���ت���ك���ون م�����ن م��ش��اك��ل 
ال��ع��ظ��ام خ��اص��ة »ال���رك���ب«، مبينا 
وزن  وت��وزي��ع  لشكل  نتيجة  أن��ه��ا 

الجسم لإلنسان العربي. 
ال����ج����ل����وس  ع���م���ل���ي���ة  أن  ون����������وه 
ب��ط��ري��ق��ة »ال���ت���رب���ع« ع��ل��ى األرض 
تعد غير صحية للركبة، وتتسبب 
دور  لها  البدانة  أن  كما  بمشاكل، 
كبير وتساهم في سرعة الوصول 
ل��ل��خ��ش��ون��ة امل���ب���ك���رة ف���ي امل��ف��اص��ل 
وتصيب أعمارًا من غير املفروض 

أن تصاب فيها. 
دون  ال�����ن�����وم  ع���م���ل���ي���ة  أن  وب������ن 
وسادة »مخدة« يعد أمرًا خاطئًا، 
مبينا أن انتشار مقولة »الوسادة 
غ��ي��ر صحيح بتاتا  أم���ر  ال��ط��ب��ي��ة« 
واس����ت����غ����ال ت�����ج�����اري، م���ب���ي���ن���ا أن 
ع��م��ل��ي��ة ال���ن���وم ال��ص��ح��ي��ة ي��ج��ب أن 
العمود  تكون بشكل مستقيم مع 
الفقري مع استخدام وسادة تمأل 

الفراغات تحت الرقبة والرأس. 
ون�������ص�������ح دب�������������اغ األس�������������ر ب�����أن 
ياحظوا أطفالهم، خاصة األعمار 
م���ن 7 إل����ى 14 س���ن���ة، م��ب��ي��ن��ا أن��ه��ا 
أخ��ط��ر م���راح���ل ال��ع��م��ر ك��ون��ه��ا في 
الفقري. وفي  العمود  مرحلة نمو 

ما يلي تفاصيل اللقاء: 
● ما مشاكل العظام التي تصيب 

املجتمع؟
- م����ش����اك����ل ال�����رك�����ب�����ة ت����ع����د م��ن 
ال��ت��ي تصيب مجتمعات  امل��ش��اك��ل 
ال������ش������رق األوس�����������ط ب���ش���ك���ل ك��ب��ي��ر 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة بشكل  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
خ������اص، ك���م���ا أن���ه���ا ت��ش��ك��ل ن��س��ب��ة 
املئة من مراجعي املرضى  40 في 
ال������ذي������ن ي����ش����ت����ك����ون م������ن م���ش���اك���ل 
ال���ع���ظ���ام خ���اص���ة »ال�����رك�����ب«، وه��ي 
ل����ش����ك����ل وت�������وزي�������ع وزن  ن���ت���ي���ج���ة 
ال��ج��س��م ل��إلن��س��ان ال��ع��رب��ي بشكل 
عام، وبنسبة حالة لكل 6 حاالت، 
امل��ش��اك��ل الصحية  ع���ن  وي��خ��ت��ل��ف 
ل������دى اإلن�����س�����ان األوروب�����������ي ال�����ذي 

يعاني أكثر من الورك.

● وما األسباب برأيك الطبي؟
- ه���ن���اك ع�������ادات س��ي��ئ��ة ك��ث��ي��رة 
األرض  ع����ل����ى  ال�����ج�����ل�����وس  م����ن����ه����ا 
»ال������ت������رب������ع«، وه�������ي غ����ي����ر ص��ح��ي��ة 
وت��ت��س��ب��ب ب��اح��ت��ك��اك ال��غ��ض��روف، 
ح��ي��ث  دور،  ل���ه���ا  ال����ب����دان����ة  ك����ذل����ك 
ت����س����اه����م ف������ي س�����رع�����ة ال�����وص�����ول 
ل��ل��خ��ش��ون��ة امل��ب��ك��رة ف���ي امل��ف��اص��ل، 
وتصيب أعمارًا من غير املفروض 

أن تصاب بها.
● ما الخشونة؟

ت���ف���س���خ  ه���������ي  ال������خ������ش������ون������ة   -
ال����غ����ض����روف ف�����ي داخ��������ل امل��ف��ص��ل 
نتيجة  عظمية  ن���ت���وءات  وظ��ه��ور 
لاحتكاك بسرعة، وهناك درجات 
م����ت����ف����اوت����ة ل����ل����وص����ول ل���ل���م���راح���ل 
ال��خ��ط��رة، واس��ت��ب��دال امل��ف��ص��ل عن 
ط����ري����ق ال���ع���م���ل���ي���ة، وه�����ي ال����درج����ة 
املفصل  استبدال  أن  كما  الرابعة، 
ي���ج���ب أال ي���ك���ون ق���ب���ل س����ن ال������ 65 
ع�����ام�����ا، ل���ك���ن ح���ال���ي���ا وم������ع ت���ط���ور 
بشكل  استبداله  يمكن  التقنيات 

مبكر.
● ومتى تبدأ الخشونة؟

- ع��ادة الخشونة تبدأ في سن 
ل������دى ال���ش���خ���ص ال����ع����ادي،  ال������� 45 
س�������واء ف����ي ال���رك���ب���ة أو امل���ف���اص���ل، 
ل���ك���ن ال���خ���ش���ون���ة امل���ب���ك���رة ت��ص��ي��ب 
الشخص في سن ال� 30 عاما حيث 
تصل إلى درج��ات كبيرة في عمر 
الخمسن عاما، ونضطر إلزالتها 
ب���س���ب���ب ع������دم االه����ت����م����ام م����ن ق��ب��ل 

املريض.
● وما أسباب خشونة الركبة؟

- هناك أسباب أساسية تساهم 
ف����ي اإلص�����اب�����ة ب���خ���ش���ون���ة ال���رك���ب���ة 
ب��ش��ك��ل م��ب��ك��ر، م��ن��ه��ا زي����ادة ال���وزن 
ك��ذل��ك  األرض،  ع���ل���ى  وال����ج����ل����وس 
م���م���ارس���ة ال����ري����اض����ة ب��ش��ك��ل غ��ي��ر 
ص��ح��ي وخ��ط��أ، ح��ي��ث ت��س��اه��م في 

زيادة الخشونة.
● وما عالج الخشونة؟

على  يأتي  كمرض  الخشونة   -
درج������ات، م��ن��ه��ا األول�����ى وال��ث��ان��ي��ة 
والثالثة والرابعة، فالدرجة األولى 
هي الحالة البدائية والتظهر على 
ل��ذا يجب على الشخص  األش��ع��ة، 
ان يتنبه إلى ع��ادات معينة يقوم 
ب��ه��ا، ك��ال��ج��ل��وس ع��ل��ى األرض أو 

ممارسات أخرى.
ي��ك��ون بتوقيف  ال��ع��اج  أن  كما 
تطورها، وهو يعد انتصارًا حيث 
ستتزايد مع الوقت وبشكل يومي 
ودون توقف، لكن مع العاج يتم 

توقيفها،
ك���م���ا أن ال���وق���اي���ة ت���ع���د ال���ع���اج 
األف�����ض�����ل وت�����ك�����ون ف�����ي م���م���ارس���ة 
ال�������ري�������اض�������ة ال������ص������ح������ي������ة، ك����ذل����ك 
ال����ج����ل����س����ات ال����ج����ي����دة وف�������ي ح����ال 
ال�������وص�������ول ل����ل����درج����ت����ن ال���ث���ان���ي���ة 
وال����ث����ال����ث����ة ي����ت����م ال�����ل�����ج�����وء ل��ل��ح��ل 
الجراحي. أما الحالة الربعة فيتم 
اس����ت����ب����دال امل���ف���ص���ل وف������ي ب��ع��ض 
الثالثة من  الدرجة  األحيان خال 
املمكن في بعض األعمار، قد نلجأ 

لكسر العظم وتقويمه.

● برأيك هل إج��راء عملية تركيب 
 جيدًا وناجحًا؟

ً
مفصل يعد حال

- عمليات املفصل تعد ناجحة 
وتعطي نتائج جيدة، إال في حال 
ك��أن يكون املريض  ظهور أخ��ط��اء 
ي��ع��ان��ي م��ن ال��س��م��ن��ة، ح��ي��ث ت��ؤدي 

ملشكلة في الركبة.
● م����ا ال����ري����اض����ات ال���ب���دن���ي���ة ال��ت��ي 

تتسبب في اإلصابة بالركبة؟
- ه��ن��اك ج��ه��از امل��ش��ي ال��س��ري��ع 
في املنزل يعد من أكثر املسببات 
نتيجة  وذل��ك  الصحية،  للمشاكل 
ل����ع����دم م���ع���رف���ة ط����اق����ة ال���ش���خ���ص، 
حيث تصاب األوت��ار والعضات، 
ب����خ����اف م����م����ارس����ة ال�����رك�����ض ف��ي 
ال���ه���واء ال��ط��ل��ق، ح��ي��ث ت��س��اه��م في 
ت���ع���دي���ل ع��م��ل��ي��ة امل���ش���ي وال���رك���ض 
وال������خ������ط������وات، ن���ت���ي���ج���ة ألم�������ر م��ن 
ال�����دم�����اغ، وه�����ي ع��م��ل��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال���ج���ه���از تتسبب  ول���ك���ن س���رع���ات 
بمشاكل صحية، بعد فترة حيث 
ي���ص���اب���ون ب��ال��خ��ش��ون��ة وب��ت��ف��س��خ 

باألوتار.
● وهل تصيب الخشونة مفاصل 

معينة في الجسم؟
- أي مفصل في الجسم معرض 
ل���إلص���اب���ة ب���ال���خ���ش���ون���ة ف����ي ح���ال 

إساءة استعماله بشكل متكرر.
● وه���ل ل��دي��ك ن��ص��ي��ح��ة مل��م��ارس��ة 

املشي؟ 
- أن��ص��ح ب��م��م��ارس��ة امل��ش��ي في 
الهواء الطلق، سواء في املجمعات 
ال���ك���ب���ي���رة أو األم���اك���ن  ال���ت���ج���اري���ة 
امل��خ��ص��ص ل��ه��ا ب��م��م��ارس��ة امل��ش��ي، 
املشي  ممارسة  بعدم  أنصح  كما 

علي ج��ه��از امل��ش��ي ال��س��ري��ع، وهي 
غير صحية على املدى الطويل.

وه��ن��اك أج��ه��زة ري��اض��ي��ة تعمل 
ع��ل��ى ت��ح��ري��ك ال��ج��س��م بشكل ع��ام، 
أجهزة  وال��ق��دم وه��ي  اليد  كحركة 
تعد سليمة وال تتسبب بمشاكل 

صحية.
للمشي  معينة  طاقة  هناك  ه��ل   ●

لدى األفراد؟
- نعم طاقة كل شخص تختلف 
م�����ن ش���خ���ص آلخ��������ر، ك����ذل����ك ط���ول 
األوتار تختلف من شخص آلخر، 
وهناك قدرات للتحمل تختلف من 
شخص آلخر، وهناك عوامل منها 

كمية العضات وطول األوتار.
● وم���ا ال��ري��اض��ة ال��ت��ي ت���رى أن��ه��ا 

مهمة في تشغيل عضالت الجسم؟
ال��س��ب��اح��ة تعتبر من  - ري��اض��ة 
أه���م ال��ري��اض��ات امل��ه��م��ة وال��ج��ي��دة 
ف��ي تحريك جميع  وال��ت��ي تساهم 
ع���ض���ات ال���ج���س���م، وأن������ا ك��ط��ب��ي��ب 
م���خ���ت���ص أن����ص����ح ب���م���م���ارس���ت���ه���ا، 
حيث تفيد الجسم وال تضره، وأن 
ال��س��ب��اح��ة مل���دة 20 دق��ي��ق��ة ومل��رت��ن 
ف���ي األس����ب����وع، ت��ع��د ك��اف��ي��ة حيث 
تعمل على تقوية جميع عضات 
الجسم وتطريتها بخاف دورها 
ال��ن��ف��س��ي وامل���ع���ن���وي وال��ت��روي��ح��ي 
ل��ل��ش��خ��ص، ك��م��ا ت��ع��د ه���ي ال��ب��دي��ل 
األفضل ألي رياضة أخرى كحمل 
األوزان الثقيلة، والتي قد تتسبب 

بمشاكل مستقبا.
ال���س���ب���اح���ة  ري������اض������ة  أن  ك����م����ا 
ت����س����اع����د ف�����ي ت���ص���ل���ي���ح ع���ض���ات 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري وت��ق��وي عضات 

امل����ع����دة، وت���ش���د ع���ض���ات ال��ف��خ��ذ، 
عضات  تقوية  ف��ي  تساهم  كذلك 
الكتف وجميعها تعمل في خال 

ربع ساعة.
وه����ن����اك م���ق���ول���ة ش���ه���ي���رة وه���ي 
»ف��ي ح��ال إنشاء مجتمع رياضي 
ي��س��اه��م ذل����ك ف���ي ت��ن��م��ي��ة مجتمع 
ص���ح���ي الي����ع����ان����ي م�����ن األم��������راض 

وملدد طويلة«.
ال��س��م��ن��ة  ● وه����ل ت����رى أن ن��س��ب��ة 

مرتفعة في املجتمع العربي؟
مرتفعا  يعد  كمرض  السمنة   -
ع����امل����ي����ا، ك���م���ا أن����ه����ا ت���ع���د آف������ة ف��ي 
امل����ج����ت����م����ع ال������ع������رب������ي، ل��������ذا ت��ج��ب 
جميع  ب��ن  ب��ال��ت��ع��اون  محاربتها 
امل��دن��ي، حيث  املجتمع  مؤسسات 
من  عليها  ال��ض��وء  تسليط  ي��ج��ب 
خ�����ال اإلع�����ان�����ات، ب���امل���ق���ارن���ة م��ع 
ال��ت��دخ��ن، وه���ي أك��ث��ر ض���ررًا منه، 
لذا تجب توعية األجيال الشبابية 
السريعة  الوجبات  والتي تتناول 
حيث سيدفعون الثمن مستقبا. 

ل��ل��ق��دم دورًا في  أن  ت���رى  ● وه���ل 
مشاكل الركبة والظهر؟

- نعم هناك دور كبير للقدم في 
مشاكل الركبة والظهر وهناك من 
35 إل���ى 40 ف���ي امل��ئ��ة م���ن األط��ف��ال 
ت��ك��ون »وط�����أة« ال��ق��دم ل��دي��ه��م غير 
ث��اب��ت��ة، وذل���ك بسبب االرت���خ���اء أو 
االن���ح���ن���اء واالن�����ح�����راف ال��ج��ان��ب��ي 
ل��ل��ق��دم ك��م��ا أن األط����ف����ال ب���ن سن 
السبع سنوات وال� 14 سنة تكون 
مرحلة لنمو العمود الفقري وفي 
حال حدوث هذه املشكلة يتعرض 
لانحناء وبشكل  الفقري  العمود 

ال��وق��ت يعانون  ت��ط��ور  كبير وم��ع 
م���ن م��ش��اك��ل ف���ي ال��رك��ب��ة وم��ش��اك��ل 
ف��ي ال��ظ��ه��ر وه��ن��اك ح����االت كثيرة 

تحدث دون ماحظتها.
● ه�����ل ل����دي����ك ن���ص���ي���ح���ة ل���أس���ر 

ملالحظة أطفالهم؟
- ن���ع���م أن������ا ش���خ���ص���ي���ا أن���ص���ح 
جميع األسر أن ياحظوا أطفالهم 
ل���ع���دم اإلص����اب����ة ب���ه���ذه األع������راض، 
خاصة لألعمار من 7 إلى 14 سنة، 
وهي أخطر مرحلة كونها مرحلة 
الفقري.  للعمود  االساسية  النمو 
وت��ك��ون االس��ت��ش��ارة تحت إش��راف 
طبيب مختص، كما يتم الفحص 

أيضا في مركز مختص.
● ماذا عن مشاكل الرقبة؟

كثيرة  تعتبر  الرقبة  مشاكل   -
وهناك حاالت كثيرة تأتي للمركز. 
وأن��ا أرى السبب األس��اس��ي يعود 
ل���ط���ري���ق���ة ال����ن����وم غ���ي���ر ال��ص��ح��ي��ة، 
ك��ذل��ك األش��خ��اص ال��ذي��ن يعملون 
ف���ي امل��ك��ات��ب مل���دد ط��وي��ل��ة، وت��ح��ت 
من  كذلك  صحية،  غير  وضعيات 

يعمل على جهاز الكمبيوتر. 
ك�����ذل�����ك ه�����ن�����اك م������ن ي�����ن�����ام دون 
وس�������������ادة »م���������خ���������دة«، وه���������و أم�����ر 
، ك���ذل���ك م����ن ي��س��ت��خ��دم 

ً
ي���ع���د خ����ط����أ

ال��وس��ادة غير الصحية. وأن��ا أود 
انتشار  كبير وه��و  أنبه لخطأ  أن 
»الوسادة الطبية«، وهو أمر غير 
ص��ح��ي��ح ب��ت��ات��ا، ب��ل ه��و اس��ت��غ��ال 
ت��ج��اري، كما أن ه��ذا ينطبق على 
ج��م��ي��ع م����ا ي��س��ت��غ��ل ط���ب���ي���ا، ح��ي��ث 
أصبحت كلمة طبي يتم تركيبها 

على أي شيء.

● برأيك الطبي ما الوسادة الطبية 
من  ال��رق��ب��ة  تحفظ  ال��ت��ي  أو  الصحية 

املشاكل؟ 
ال�����وس�����ادة  ت�����ك�����ون  أن  ي����ج����ب   -
م��س��اوي��ة ل��ع��رض ال��ك��ت��ف، بحيث 
ال ي���ك���ون ه���ن���اك ف�����راغ ب���ن ال��ك��ت��ف 
واألذن، وأن يكون النوم مستقيما 
م���ع ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ب��خ��ط واح���د 

وهذا في حال النوم على الجنب.
أم��ا ف��ي ح��ال ال��ن��وم على الظهر 
فهناك نوع من الوسادات توضع 
خ��ل��ف ال��رق��ب��ة، ب��ح��ي��ث ت��ع��م��ل على 

ملء الفراغ خلف الرقبة.
ك���م���ا أن وض���ع���ي���ة ال����ن����وم ع��ل��ى 
وغير  صحية  غير  تعتبر  البطن 
س����ل����ي����م����ة، وت����ت����س����ب����ب ب���م���ش���اك���ل 
ص���ح���ي���ة ل���ل���رق���ب���ة وال����ظ����ه����ر، ل��ك��ن 

لألسف منتشرة.
ي���ع���م���ل  م��������ن  ه�������ن�������اك  أن  ك������م������ا 
أن  ي��ج��ب  الكمبيوتر،  ب��اس��ت��خ��دام 
ي��ت��م ب��ش��ك��ل م��س��ت��ق��ي��م وب��وض��ع��ي��ة 
م���س���ت���ق���ي���م���ة، ف����ه����ن����اك ال���ك���ث���ي���رون 
معرضون ملشاكل صحية في حال 

كانت الوضعيات غير سليمة.
ت���ص���ح���ي���ح  ي������ت������م  أن  وي�������ج�������ب 
ال����������ع����������ادات ال�����س�����ي�����ئ�����ة وال�������ع�������اج 
لكل  أن  كما  مهمًا،  يعد  الطبيعي 
أو  حالة عاجا طبيعيا وخ��اص��ا 

»إعادة تأهيل«.
● ما العالج الخاص آلالم الرقبة؟

- ه��ن��اك أدوي����ة خ��اص��ة ملشاكل 
ال���رق���ب���ة، وي���ك���ون ل��ك��ل ح��ال��ة ع��اج 
خ�����اص، ك���ذل���ك ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
م��ه��م ك��ذل��ك ه��ن��اك أدوي�����ة عاجية 
ك��ذل��ك ه��ن��اك »ال���ط���وق ال��ط��ب��ي« أو 
الذي يوضع حول الرقبة، ويوضع 
ملدة يومن أو ثاثة، ويعمل على 

راحة الرقبة والعضات.
● ما أسباب الشد العضلي؟ 

ي��ص��ي��ب  ال����ع����ض����ل����ي  ال�����ش�����د   -
ال���ج���س���م ف����ي ح������ال ال���وض���ع���ي���ات 
الخاطئة، أو االنتقال من األجواء 
ال������ب������اردة إل������ى ال������ح������ارة، وال���ش���د 
ال���ع���ض���ل���ي ي���ج���ب أن ي������زول ب��ع��د 
يومن أو ثاثة سواء تم عاجه 
أو ال، وف����ي ح����ال االس���ت���م���رار أو 
ال����ت����ك����رار ل���ف���ت���رة ط���وي���ل���ة، ي��ك��ون 
ألس���ب���اب أخ������رى، ك��م��ا أن عضل 
الرقبة وظيفته الدفاع عن الرقبة 
وال���ك���ت���ف وال����ف����ك، وف����ي ح����ال أي 
م���ش���ك���ل���ة ف�����ي ه������ذه امل����ن����اط����ق ق��د 
ي���ن���ت���ج ع����ن����ه ت���ش���ن���ج ف�����ي ع��ض��ل 
»املثلث الخلفي«، كما أن الجميع 

معرض لشد عضلي.
● ماذا عن آالم الدسك؟

م��ن  ت���خ���ت���ل���ف  ال������دس������ك  آالم   -
ش��خ��ص آلخ���ر وت��ص��ل ف���ي بعض 
األح�������ي�������ان إل��������ى أص������اب������ع ال�����ق�����دم، 
املغناطيسي،  بالرنن  وتشخص 
وه��ن��اك درج�����ات، ول��ه��ا ع���دة ط��رق 
ع���اج���ي���ة م����ن ال����ع����اج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وال���������ع���������اج ب����������ال����������دواء وال������ع������اج 

الجراحي.
ك��م��ا أن م���رض »ال���دس���ك« ليس 
باألخطاء  كثيرا  ويتعلق  وراث��ي��ًا، 
ل����ذا أرى أن  ال���ي���وم���ي���ة،  ال��ح��ي��ات��ي��ة 

الدسك،  في  مشاكل  لديه  الجميع 
وف��ي ح��ال عمل رن��ن مغناطيسي 
ف��ي  م���ش���ك���ل���ة  ل�����دي�����ه  ي���ك���ت���ش���ف أن 
ي��ع��ت��ب��ر مشكلة  ال����دس����ك، وه�����ذا ال 
كبيرة لكن يجب أخذ االحتياطات.

م���ن  امل�������ئ�������ة  ف��������ي   50 أن  ك������م������ا 
املراجعن يشتكون من آالم الظهر 

وآالم الركبة تشكل 40 في املئة.
● ه��ن��اك م��ن ي���رى أن امل���اء ال��داف��ئ 

يعد عالجا جيدا للدسك؟ 
- املاء الدافئ جيد ويساهم في 
راح����ة ال��ج��س��م وي���وس���ع ال��ش��راي��ن 
ع��اج مشكلة  ف��ي  لكنه ال يساهم 
الدسك، حيث يجب عمل تشخيص 
كامل وجيد للدسك، وذلك لتقديم 
ال�����ع�����اج ال���ص���ح���ي���ح وه�����ن�����اك م��ن 
ي��ت��ع��رض مل��ش��اك��ل ص��ح��ي��ة ك��ب��ي��رة 

نتيجة عدم التشخيص الجيد.
● م���ا األس����ب����اب ال���ت���ي ت��ق��ف وراء 

اإلصابة بالدسك؟
هناك أسباب كثيرة منها عمل 
مجهود كبير أو رفع أثقال أو في 
ب��ق��وة أو الكحة  ح���ال »ال��ع��ط��س��ة« 
بقوة قد تؤثر على ضغط الدسك 

وتحركة عن مكانة الطبيعي.
ك��م��ا أن ال���دس���ك ي���ك���ون ب���ن كل 
ال���ف���ق���رات ف���ي ال��ج��س��م، ك��م��ا أن ما 
ي���ت���أث���ر ه����و دس�����ك ال����رق����ب����ة، وذل����ك 
ل��ت��ح��رك��ه��م ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر، ك��ذل��ك 
آخ�����ر دس���ك���ن ف����ي أس���ف���ل ال��ظ��ه��ر، 

وذلك لتحملهم وزن الجسم. 
ال��وق��اي��ة م��ن اإلصابة  ● كيف تتم 

بالدسك؟
ال��������ري��������اض��������ة  ب��������م��������م��������ارس��������ة   -

الصحيحة وباألخص السباحة.
الجراحية  العمليات  ● كيف تقوم 

التي تجرى »للدسك«؟
الجراحية  للعمليات  اللجوء   -
ي��ك��ون ب��ح��ال��ت��ن ف��ق��ط، األول����ى في 
ح��ال بداية ظهور شلل أو ضعف 
ف����ي ال���ع���ص���ب، وال����ح����ال����ة ال��ث��ان��ي��ة 
من  يعاني  ال���ذي  للمريض  ت��ك��ون 
آالم م��زع��ج��ة م��س��ت��م��رة م��ن��ذ ف��ت��رة 
عبر  للشفاء  تتماثل  ول��م  طويلة، 
األدوي�����ة، ك��م��ا ي��ج��ب أال ت��ق��ل فترة 

العاج عن 4 أسابيع. 
أب��رز املشاكل الصحية لدى  ● ما 

الرياضيني؟
ال����ك����ث����ي����ر م�������ن ه�������واة  - ه������ن������اك 
الرياضة خصوصا ممن يلعبون 
ك�����رة ال����ق����دم ي���ت���ع���رض���ون مل��ش��اك��ل 
ص���ح���ي���ة، ن��ت��ي��ج��ة ل���ع���دم اإلح���م���اء 
ب��ش��ك��ل ج��ي��د، وف���ي ح���ال ماحظة 
م�����ب�����اري�����ات امل����ح����ت����رف����ن ت�������رى أن 
امل�����ح�����ت�����رف�����ن ي�������ج�������رون ت����م����اري����ن 
ري��اض��ي��ة ل��إلح��م��اء قبل امل��ب��اري��ات 

بوقت.
ك��م��ا أن ه���ن���اك ح�����االت إص��اب��ة 
كالرباط  لالتحام  نتيجة  تحدث 
ال����ص����ل����ي����ب����ي وع������اج������ه������ا ي����ك����ون 
ج����راح����ي����ا، وه����ن����اك اخ���ت���ي���ار ق��ب��ل 
الصليبي،  ال���رب���اط  عملية  إج����راء 
العملية،  ف��ي  دورًا  ل��ل��س��ن  أن  ك��م��ا 
وت���ج���ب ت���ق���وي���ة ال��ع��ض��ل��ة وه���ن���اك 
اح����ت����م����ال ل����إلص����اب����ة ب��ال��خ��ش��ون��ة 

.
ً
مستقبا

ش������دد م���ح���اف���ظ ال����ج����ه����راء ال���ف���ري���ق 
امل��ت��ق��اع��د ف��ه��د األم����ي����ر، ع��ل��ى ض����رورة 
ت��ح��م��ل م���س���ؤول���ي���ة أك���ب���ر ل���ل���وق���اي���ة م��ن 
فعالة  ي��س��اه��م مساهمة  م��ا  األم�����راض، 
ف���ي ت��غ��ي��ي��ر األن���م���اط ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة، 
مؤكدًا أن أبواب املحافظة مفتوحة دائما 
للتعاون  االستعداد  أتم  وعلى  للجميع، 
م���ع ال��ح��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��م��رض 
ال��س��رط��ان »ك����ان«، ب��م��ا يحقق أه��داف��ه��ا 
من  الكويتي  املجتمع  حماية  أج��ل  م��ن 

االمراض.
وت��ق��دم األم��ي��ر خ��الل رع��اي��ت��ه حملة 
»كان« مساء أمس األول في مدينة سعد 
العبدالله، تحت عنوان »التوعية وقاية«، 
امل��س��ؤول��ني  لجميع  وال��ع��رف��ان  بالشكر 
املخلصة،  ج��ه��وده��م  على  الحملة،  ع��ن 
وعلى ما يقدمونه من إسهامات كبيرة 

في بناء الوعي الصحي في املجتمع. 
ب��دوره، ق��ال نائب رئيس حملة كان 
ال��وط��ن��ي��ة ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال���ص���ال���ح، إن 
املرضى،  الطبيب وغايته شفاء  »ه��دف 
وم������ن ه������ذا امل���ن���ط���ل���ق ج������اء اه���ت���م���ام���ن���ا 
ب��اك��ت��ش��اف ه���ذا امل����رض ب��ش��ك��ل مبكر، 

للمساهمة في الشفاء بنسب كبيرة«.
وق����ال ال��ص��ال��ح »ف���ي ال��س��اب��ق ك��ان��ت 
ال��ن��س��اء ي��ت��أخ��رن ف���ي ال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر، 
ح��ي��ث وص��ل��ت ن��س��ب اإلص���اب���ة ب���ه إل��ى 
أك��ث��ر م��ن 70 ف��ي امل��ئ��ة، ك��ذل��ك ال��رج��ال، 
الفتا إلى أن التوسع في التوعية ساهم 

في عالج املرض والوقاية منه«. 
األورام  اس����ت����ش����اري  ق�����ال  ب���������دوره، 
ال���دك���ت���ور أح��م��د راغ�����ب، إن ه��ن��اك ع��دة 

أمراض  حول  الوطنية  للحملة  فعاليات 
ال���س���رط���ان، ف��ي��م��ا ج����رى ت���دري���ب أك��ث��ر 
أم���راض  ع��ن  للكشف  طبيب   500 م��ن 
مفاهيم  تغيير  إلى  ونسعى  السرطان، 
املجتمع ض��د أم���راض ال��س��رط��ان، كونه 
بشكل  الفهم  منا  يحتاج  قاتال  مرضا 

أكبر.
وأوض������ح أن س���رط���ان ال��ب��روس��ت��ات��ا 
ب������األس������اس غ�������دة ت����ق����ع ت����ح����ت امل���ث���ان���ة 
ال��ب��ول��ي��ة، ت��خ��رج ال��ب��ول وامل��ن��ي وت��رت��ب��ط 

الجسم، ومشاكل  البولية في  باملسالك 
ال�����ب�����روس�����ت�����ات�����ا ك�����ث�����ي�����رة ك�����اإلص�����اب�����ة 
ب��االل��ت��ه��اب��ات ك��ذل��ك ال��ت��ض��خ��م وآخ��ره��ا 
س����رط����ان ال���ب���روس���ت���ات���ا، الف���ت���ا ال�����ى أن 
امل��راح��ل امل��ت��أخ��رة م��ن ال��س��رط��ان تكون 

قاتلة لذا يجب الفحص املبكر.
وب���ني أن س���رط���ان ال��ب��روس��ت��ات��ا هو 
خلية  إل���ى  ت��ت��ح��ول  طبيعية  غ��ي��ر  خلية 
س���رط���ان���ي���ة ،الف����ت����ا ال�����ى أن����ه����ا ت��ن��ق��س��م 
خ������الل ف����ت����رات زم���ن���ي���ة وت���ت���ح���ول إل���ى 

ال��ج��س��م بشكل  ي��غ��زو  ورم س��رط��ان��ي 
الجسم  بقية  إل���ى  ينتشر  ح��ي��ث  ك��ام��ل 
وي��س��ب��ب م��ش��اك��ل ج��ن��س��ي��ة م��ن��ه��ا ع��دم 
االنتصاب، وتتغذى الخاليا السرطانية 
ال��دم��وي��ة، حيث تخترقها  األوع��ي��ة  على 

بخالف اختراق العظام. 
ونوه إلى أن سرطان البروستاتا هو 
األك��ث��ر ب��ني األوروب���ي���ني، ح��ي��ث ت��ط��ورت 
اكتشاف  خاللها  وت��م  الطبية  التقنيات 
ال��ف��ح��ص امل��ب��ك��ر ل���ذا س��اه��م ف��ي تقليل 

ن��س��ب اإلص����اب����ة، الف���ت���ا إل����ى أن ال����دول 
العربية تعد األقل في اإلصابة بسرطان 
ال��ب��روس��ت��ات��ا، وأن ه��ن��اك 94 ح��ال��ة لكل 
100 أل����ف م���ن ال���س���ك���ان ف���ي ال��ك��وي��ت، 
وه���ي ت��ع��د ب��س��ي��ط��ة ب��امل��ق��ارن��ة م���ع دول 
يعد سرطان  فيما  املتحدة،  ك��ال��والي��ات 
ال���ث���دي األك���ث���ر إص���اب���ة ل����دى ال��س��ي��دات، 
أن  ب��ي��ن��ت  ال���ع���ام 2007  وإح���ص���ائ���ي���ات 
سرطان البروستاتا يحتل الصدارة، لذا 

يجب التركيز على الكشف املبكر. 

لديه  البروستاتا  أن سرطان  وب��ني 
عوامل لإلصابة منها املراحل العمرية 
ال��ع��م��ر ون�����ادرا ما  ل��ل��ت��ق��دم ف��ي  نتيجة 
ي��ح��ص��ل ت���ح���ت ال������ 50 س���ن���ة وه���ن���اك 
ح���االت تنظر ف��ي س��ن ال���� 60 ك��م��ا أن 
األص���������ول األف����ري����ق����ي����ة أك����ث����ر ع���رض���ة 
والتاريخ األسري له دور في ذلك كون 
هناك عامل جيني وراث��ي، فضال عن 
ن��م��ط ال��ح��ي��اة وال����غ����ذاء ال��ده��ن��ي ك��ذل��ك 

االلتهابات لها دور.

وذكر أنه يجب أن يتم عمل فحص 
ال��ش��رج��ي حيث  ال��ف��ح��ص  ع���ام منها 
ي��ت��م اك��ت��ش��اف ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ح��االت، 
ل��ل��دم حيث  ف��ح��ص��ا  ه��ن��اك  أن  مبينا 
ي���ج���ري ف��ح��ص إن���زي���م خ����اص ب��ذل��ك 
وي���ت���ض���ح إن ك������ان ه����ن����اك س���رط���ان 
 psa �ال أن فحص  البروستاتا، مبينا 
ه���و ال��ف��ح��ص ال���خ���اص ب���ذل���ك، الف��ت��ا 
وظروفا  خاصة  طرقًا  هناك  أن  إل��ى 
للفحص تبني النتيجة، مشيرا إلى أن 

لأعمار دورا في اإلنزيم حيث تكبر 
مع تقدم العمر.

وش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ف��ح��ص املبكر 
ك���ون���ه م��ه��م��ا ف���ي وق����ف ت���ق���دم امل����رض، 
ال����� 50 ع���ام���ا أو في  خ���اص���ة ف���ي س���ن 
ح��ال ك��ان يعاني امل��ري��ض م��ن مشاكل 
التفرقة بني  أن��ه تجب  ال��ب��ول، مبينا  في 
البروستاتا،  وس��رط��ان  السكر  م��رض 
ك���ون ه��ن��اك أع����راض أس��اس��ي��ة تختلف 

بني املرضني. 
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