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الصحة النفسية
فى الصحف والمجالت

الوخز باإلبر وقاية من الصداع النصفى
إعداد :  د.عمر مختارالسوسى

اخصائى الطب النفسى

أنه  األعصاب  ألطباء  األملانية  الرابطة  أكدت 
ُيمكن الحد من نوبات الصداع النصفى املتقطعة، 
الخضوع  ــال  خ مــن  أيضًا  منها  والــوقــايــة  بــل 
)تأثير  منها  الوهمى  سواء  باإلبر،  الوخز  لعاج 
الباسيبو( أو الفعلى باستخدام اإلبر وفقًا للطب 

الصينى التقليدى.
مدينة  مــن  تتخذ  التى  الــرابــطــة،  وأضــافــت 
باإلبر  للوخز  الوقائى  التأثير  أن  مقرًا،  كريفيلد 
األطباء  أن  غير  الوقائية،  األدوية  تأثير  يضاهى 
تقنيات  وكذلك  باإلبر  للوخز  باللجوء  يوصون 
االسترخاء كتدريب االسترخاء العضلى التقدمى 
التغذية  أو   )Progressive Muscle Relaxation(
معظم  ألن   )Biofeedback( الحيوية  الراجعة 
أدوية الصداع النصفى لها آثار جانبية، بل وتؤدى 
عملت بصورة 

ُ
أحيانًا لإلصابة بالصداع إذا ما است

متكررة.  

فى  يعشن  الاتى  النساء  أن  جديد  تحليل  كشف 
مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء قد يعانني 

أيضا من معدالت عالية من القلق النفسى.
باور من جامعة جون هوبكينز  وقالت ميليندا سى. 
بكل  ويشير  لاهتمام،  مثير  حقا  »هذا  بالتيمور:  فى 
بالصحة  صلة  له  يكون  قد  الهواء  تلوث  أن  إلى  تأكيد 

النفسية«.
فسيكون  حقيقيا  مسببا  هذا  كان  »إذا  وأضافت 
لكننا  معّرض  الكل  ألن  السكان،  على  كبير  تأثير  له 
قضية  لبناء  األبحاث  من  مزيد  إجــراء  إلى  بحاجة 

قائمة على أدلة«.
من   أكثر  بيانات  الدراسة  فى  الباحثون  واستخدم 
عاما،  و85   57 بني  أعمارهن  تراوحت  امــرأة،  ألف 
واالضطراب  القلق  عن  األسئلة  بعض  على  أجــن 

النفسى.
وتمكن الباحثون، بعد الرجوع إلى أماكن إقامتهن، 

مرضى  مــع  نفعًا  بــاإلبــر  الــوخــز  ُيــجــدى  ــى  وك
األملانية  الــرابــطــة  أكــدت  النصفى،  الــصــداع 
بمعدل  باملتوسط،  جلسة   15 لـ  الخضوع  ضرورة 
مرتني أسبوعيًا، وتستغرق كل جلسة مدة تتراوح 
 إلى أنه غالبًا ما 

ً
بني عشرين وثاثني دقيقة، الفتة

لنصف  الخضوع  بعد  للعاج  األولى  اآلثار  تظهر 
الجلسات تقريبًا. 

وأشارت الرابطة األملانية ألطباء األعصاب إلى 
أن حاالت اإلصابة الشديدة قد تستلزم الخضوع 
من ثاثني إلى أربعني جلسة كى تتحسن حالتهم، 
 إلى أنه ُيوصى أيضًا بتلقى بعض الجلسات 

ً
الفتة

التنشيطية البسيطة بعد بضعة أشهر. وأكدت أن 
مدى فاعلية هذه التقنية يتحدد باملقام األول وفقًا 
الستعداد كل مريض ومدى اقتناعه بتأثير الوخز 

باإلبر.

من تقييم مدى تعرضهن للذرات الدقيقة العالقة فى 
إلى  استنادا  املاضية،  عاما   15 الـ  مدى  على  الهواء 
والكثافة  السريعة،  الطرق  من  قربهن  منها  عناصر، 
وسرعة  لانبعاثات،  محلية  ومصادر  السكانية، 
شرت فى مجلة 

ُ
الرياح. وجاء فى نتائج الدراسة، التى ن

بي.إم.جيه الصحية، أن الباحثني ربطوا بني التعرض 
القلق  مستويات  ــادة  وزي الدقيقة  ــذرات  ال هذه  ملثل 

واالضطراب النفسى.
النساء  أن  وجــدوا  املثال  سبيل  على  إنــه  وقــالــوا 
الهواء قبل شهر  الدقيقة فى  للذرات  الاتى تعرضن 
عرضة  أكثر  كانوا  النفسية  االختبارات  إجــراء  من 
لإلصابة بأعراض القلق الشديد بنسبة 12 فى املائة 

مقارنة بالنساء الاتى تعرضن أقل لتلوث الهواء.
إن  هاتفى  اتصال  فى  هيلث«  »رويترز  لـ  باور  وقال 
عوادم  منها  مصادر  من  تأتى  الدقيقة  الذرات  تلك 

السيارات، ومحطات توليد الطاقة.

اكتئاب األمهات يؤدى الضطراب األطفال
عندما تعانى األم من االكتئاب فإن ذلك يؤثر على طفلها فى مرحلة 

طب  مجلة  فى  ِشرت 
ُ
ن جديدة  لدراسة  وفقًا  املراهقة 

تأثير هذا  بالنظر فى  الدراسة  األطفال، حيث قامت 
وتعرضهم  املراهقني  سلوك  على  االكتئاب  من  النوع 

للمخاطر
األمهات  من  زوج    2900 يقارب  ما  الباحثون  وضع 
حالتهم  بتتبع  وقــامــوا  الــدراســة  تحت  وأطفالهن 
ما  سن  منذ  االجتماعية  وبيئتهم  العامة  الصحية 
لتعرض   ألعوام 16-17  ونظروا 

ً
املدرسة وصوال قبل 

األمهات لالكتئاب فى مختلف مراحلهم العمرية.
تعرضهن  بأن  تبني  األمهات  قبل  من  االستبيانات  ملء  عملية  وبعد 

أطفالهم بني 6-10 سنني يقود األطفال ملخاطر  لالكتئاب عندما يكون 
فى  تتمثل  املراهقة  ملرحلة  وصولهم  مع  كبيرة 
السيئة  الــعــادات  واكتساب  االنــحــراف  احتمال 
 لتناول املخدرات 

ً
وشرب الكحول والتدخني وصوال

والسرقة وأشياء أخرى،
بالطفولة  يسمى  ما  بأن  الباحثون  أوضح  لذا 
الوسطى هى الوقت األمثل للتنمية االجتماعية 
لدى  االكتئاب  عالج  أن  كما  للطفل،  والعاطفية 
العمرية  املرحلة  هــذه  فى  خصوصًا  األمــهــات 
األطفال  ويدفع  سليمًا  نموًا  يحقق  ألطفالهن 

الكتساب عادات جيدة ويبعدهم عن االنحراف.

تلوث الهواء يسبب 
القلق النفسى
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المضايقة فى العمل قد تدفع لالنتحار
 حذرت دراسة فى مجلة »أمريكان جورنال 
أوف بابليك هيلث« من تأثير العمل فى مناخ 
عدائى على الصحة النفسية للموظف، الفتة 
إلى أن التعرض للتنمر واملضايقات فى موقع 

العمل قد يدفع املوظف للتفكير باالنتحار.
بيركاند  مورتن  النرويجى  الباحث  وقام  
املهنية،  للصحة  الوطنى  املعهد  من  نيلسن 
وزماؤه فى الدراسة، بمتابعة 1850 موظفا 
وسألوهم  و2010  و2007    2005 أعوام  فى 

عن مناخ العمل وصحتهم العقلية
فهم  فى  دراستنا  »تساعد  نيلسن:  وقــال 
الصلة بني التنمر واألفكار املتعلقة باالنتحار، 
فى  للتنمر  بالتعرض  االعتقاد  أن  بتوضيح 
االنتحار  فى  للتفكير  مقدمة  يكون  العمل 

وليس نتيجة«، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

رئيسية  خصائص  ثاث  الباحثون  وحدد 
أن  هى  العمل،  فى  للمضايقات  للتعرض 
اجتماعى  بسلوك  مستهدفا  املوظف  يكون 

غير مرغوب فيه بشكل ممنهج، وأن يتعرض 
لذلك لفترة طويلة من الزمن بوتيرة وكثافة 
املستهدف  املوظف  يشعر  وأن  متزايدة، 
بعدم القدرة على تجنب هذه املواقف أو منع 

هذه املعاملة
وخال الفترة التى أجريت فيها الدراسة 
تراوح متوسط نسبة العاملني الذين تحدثوا 
عن التعرض للتنمر بني 4,2 و4,6 فى املائة، 
فى حني تراوح متوسط نسبة من فكروا فى 

االنتحار بني 3,9 و4,9 فى املائة.
وكتب نيلسن وزماؤه فى دورية »أميركان 
ألف   800 أن  هيلث«  بابليك  أوف  جورنال 
ينتحرون  العالم  مستوى  على  شخص 
أساسيا  سببا  االنتحار  يجعل  مما  سنويا، 

للوفاة.

كشفت دراسة جديدة أن اضطرابات النوم لدى األطفال تؤثر على 
نفسية  باضطرابات  وترتبط  الطويل  املدى  على  النفسية  صحتهم 

عديدة.
يصابون  4-6ســنــوات  بني  ما  األطفال  بــأن  الــدراســة  وجــدت  وقــد 
باضطرابات نفسية بسبب تعرضهم ملشاكل واضطرابات تعيق النوم 

لديهم.
شارك فى الدراسة أكثر من 1000 طفل ما بني 4- 6 سنوات وأجريت 
مقابات مع أولياء أمورهم، وقد ظهر بأن األطفال الذين يعانون من 
األرق تطور لدى العديد منهم مشاكل نفسية أخرى تعيقهم بدورها عن 

النوم كالكوابيس وغيرها.
العقلية  الصحة  ملشاكل  الباكر  العاج  أن  على  الباحثون  يشدد 
نفسية  صحة  بناء  فى  يسهم  األطفال  لدى  النوم  ومشاكل  والنفسية 

وجسمانية مثالية لهم ويحقق نموهم السليم.

كتبت: نجالء سعيد
حيث  الذاكرة،  ويقوى  التركيز  يزيد  الهند  جوز  تناول  أن  تعلم  هل 
 من أفضل النباتات 

ُّ
أثبتت الدراسات األخيرة أن ثمرة جوز الهند تعد

التى تساعد على تعزيز القدرات العقلية لإلنسان .
وعن فوائد تلك الثمرة، يقول دكتور خالد يوسف أخصائى السمنة 
والنحافة، عضو الجمعية املصرية لدراسات السمنة، عضو الجمعية 
بشأن  أجريت  التى  األبحاث،  من  العديد  بعد  للسمنة:  األمريكية 
فوائد ثمرة جوز الهند، التى تشبه فى تكوينها الداخلى فصوص املخ 
فى  الثمرة  لتلك  عالية  قدرة  األبحاث  تلك  نتائج  أظهرت  البشرى، 

كالذاكرة  العقلية،  القدرات  تعزيز 
املخ،  خايا  وتنشيط  والتركيز 
املعلومات  باستيعاب  الخاصة 

الخاصة  القدرات  وكذلك  وتحليلها، 
التواصل  مثل  والسلوك،  بالتعامل 

مع اآلخرين.
من  الثمرة  تلك  تعتبر  لذلك 
أنواع الطعام الهامة فى مراحل 

النمو املختلفة، وخاصة فى فترة 
املراهقة.

يمكن  التى  الطرق  أفضل  ومن 
هى  الثمرة،  تلك  بها  نتناول  أن 

إضافتها إلى وجبة اإلفطار فى الصباح، حيث يفضل استبدال اللن 
إضافة  ويمكن  الهند،  جوز  لن  من  بكوب  الوجبة  تلك  فى  الحليب 
القليل من الحبوب الكاملة إليه، مثل الكورن فليكس التى تحتوى أيضا 
على فيتامني ” ب ” ، الذى يقلل من التوتر والقلق، ويعمل على تهدئة 
األعصاب، وزيادة التركيز، وبذلك نكون قد حصلنا على وجبة كاملة 
تساعدنا على تعزيز قدراتنا العقلية طوال اليوم . كما ينصح بإضافة 
بشر جوز الهند إلى بعض األطباق التى نتناولها أثناء اليوم، أو تناول 

قطع الجوز الطازج بني الوجبات.

اضطرابات النوم تؤثر على 
الصحة النفسية لألطفال

جوز الهند يزيد 
الرتكيز ويقوى الذاكرة


