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حاالت  ثالث  كل  بني  من  حالة  وقاية  يمكن 
صاب بالخرف إذا اهتم الناس بصحة الدماغ في 

ُ
ت

جميع مراحل العمر، حسبما توصلت دراسة دولية 
شرت نتائجها في دورية »النست« الطبية. وحددت 

ُ
ن

ضعف  بينها  من  رئيسية،  مخاطر  تسعة  الدراسة 
التعليم وفقدان السمع والتدخني والخمول البدني. 
الدولي  املؤتمر  في  الدراسة  نتائج  تعرض  وسوف 
لجمعية الزهايمر في لندن، وبحلول 2050، يتوقع 
العالم  أن يصل عدد املصابني بالخرف في أنحاء 
قرابة 131 مليون شخص. وتشير تقديرات إلى أن 

عدد املصابني في الوقت الحالي بلغ 47 مليونا.
    وتساهم عوامل الخطر التسعة، التي وصفتها 
الدراسة بأنها عوامل يمكن تغييرها، بنحو 35 في 
مخاطر  تساهم  بينما  اإلصابة،  حاالت  من  املئة 
تعديلها  يمكن  ال  بأنه  يعتقد  التي  األخرى  الخرف 

بنحو 65 في املئة من الحاالت.
جيل  الدراسة،  معدي  كبيرة  وقالت 
»على  لندن:  كوليدج  جامعة  من  ليفينجستون، 
العمر  مراحل  في  يشخص  الخرف  أن  من  الرغم 
املتأخرة، لكن عادة ما تبدأ التغيرات التي تحدث 

بالدماغ في التطور قبل ذلك«.  
اآلن  الالزمة  اإلجراءات  »اتخاذ  وأضافت:      
املصابني  املرضى  حياة  كبيرة  بدرجة  ن  سيحسِّ
سيتحول  ذلك  تحقق  وإذا  وأسرهم،  بالخرف 

مستقبل هذا املجتمع«.
التقرير، الذي اعتمد على أبحاث 24     ويشير 
أساليب  عوامل  أن  إلى  وجهودهم،  دوليا  خبيرا 
أو  زيادة  في  مهم  بدور  تضطلع  أن  يمكن  الحياة 

انخفاض مخاطر إصابة الشخص بالخرف.

   أما إيف ليرد التى  تشارك اآلن في دراسة حول 
أنفسنا من اإلصابة بالخرف فتشعر إيف  كيف نقي 
ليرد، وهي من دمفريس، بالقلق حيال مرض الخرف 
نظرا ألن والدتها تعيش باإلصابة به. وقد قررت ليرد 

إدخال بعض التعديالت على أسلوب حياتها.
املصنعة  األطعمة  »أتناول  ليرد:  وقالت 
عن  العدول  وأحاول  مروعة،  بدرجة  والسريعة 

هذه العادات«.
 وأضافت: »اآلن، أشرب كميات من املاء كبيرة 
قدر  القهوة  أشرب  وال  تعودت،  مما  أكثر  جدا 

اإلمكان«.

أشارت دراسة حديثة إلى أن فحوص الدماغ 
تساعد  قد  النفسي  التوتر  أثناء  تجرى  التي 
ذات يوم األطباء على تحديد األشخاص األكثر 

عرضة لإلصابة بأمراض القلب.
املخ  لنشاط  معينا  نمطا  أن  باحثون  ووجد     
مرتبط  للتوتر  ومثيرة  محبطة  مواقف  خالل 

بزيادة أكبر من املتوقع في ضغط الدم.
الدراسة  على  القائمني  كبير  وقال     
 - جياناروس  بيتر  »بيتسبرج«  بجامعة 
الدم  ضغط  ارتفاع  إن   - لنشرة رويترزهيلث 
بمشكالت  ينبئ  أن  يمكن  التوتر  فترات  خالل 

مستقبلية تتعلق بالقلب.
رجال   157 الجديدة  الدراسة  في  وشارك     
و153 امرأة تتراوح أعمارهم بني 30 و51 عاما. 

املخ  على  فحوصا  وزمالؤه  جياناروس  وأجرى 
القلب،  ومراقبة  الدم  ضغط  قياس  أثناء  لهم 
إلى  تهدف  مهمات  كذلك  املشاركون  وأكمل 

وضعهم في حالة توتر.
صعبة  املهام  »جعلنا  جياناروس  وقال 
ثم  األخطاء،  من  الكثير  ليرتكبوا  قصد  عن 

ذكرناهم بأنهم يرتكبون أخطاء«.
الدم  ضغط  متوسط  كان  الفحوص  وقبل     
من  قريب  وهو   ،73 على   121 للمشاركني 

الطبيعي.
ارتفع  ألغلبهم  »بالنسبة  جياناروس  وتابع 

بعض  القلب  ضربات  ومعدل  الدم  ضغط 
شخص  من  الفرق  هو  يهمنا  ما  لكن  الشيء، 

آلخر«.
 وبالنسبة للبعض أشار نمط معني من نشاط 
معدي  لكن  القلب.  في  مشكالت  توقع  إلى  املخ 
أطباء  رابطة  لنشرة  تقرير  في  كتبوا  الرسالة 
القلب األمريكية يقولون إن أنماط نشاط املخ ال 
االستجابة  في   %10 بنسبة  اختالف  سوى  تمثل 
ينتظر  إنه  جياناروس  وقال  آلخر.  شخص  من 
فريق  ألن  الدراسة  هذه  من  النتائج  من  املزيد 
وأضاف  املشاركني.  يراقب  مازال  البحث 
يتنبأ  »سنبحث ما إذا كان نشاط املخ يمكن أن 
ألمراض  الشخص  تعرض  احتمال  في  بتغير 

القلب على مدى عدة سنوات«.

صحة،  أفضل  بأنني  »شعرت  وتابعت:     
أريد  شيء  إنه  الذهنية.  الناحية  من  وأذكى 
الصعب  من  أنه  غير  فيه،  االستمرار  بالفعل 

االستمرار في هذا املسار«.
»تغييرات إيجابية«

    ويشير الفريق الطبي إلى أن اإلخفاق في 
خطر  عامل  يمثل  كان  الثانوية  الدارسة  إكمال 
مدى  على  التعلم  واصلوا  الذين  وأن  كبيرا، 
مراحل حياتهم كانوا أكثر قدرة على بناء مزيد 

من االحتياطات الذهنية.
    ويقول الفريق إن عامل فقدان البصر في 
أيضا،  كبيرا  خطر  عامل  يمثل  العمر  منتصف 
من  الناس  يحرم  أن  البصر  لفقدان  يمكن  إذ 
أن  ويمكن  اإلدراكية  الناحية  من  غنية  بيئة 
وهما  واكتئاب،  اجتماعية  عزلة  إلى  يؤدي 
الخرف  ملرض  األخرى  الخطر  عوامل  من 
الطبي  التقرير  يبعث  كما  تعديلها.  يمكن  التي 
للقلب  مفيد  هو  ما  أن  مفادها  مهمة  برسالة 

مفيد للدماغ.
وممارسة  التدخني  عدم  أن  إلى  ويشير 
مثاليا  الجسم  وزن  على  والحفاظ  الرياضة 
كلها  والسكري  الدم  ضغط  ارتفاع  وعالج 
اإلصابة  مخاطر  من  تحد  أن  يمكنها  عوامل 
واألوعية  القلب  أمراض  إلى  إضافة  بالخرف 

الدموية والسرطان.
   ويقول الباحثون إنهم ال يمتلكون أدلة كافية 
تدرج عوامل األنظمة الغذائية أو تناول الكحول 
بأنها  يعتقدون  لكنهم  استنتاجاتهم  ضمن 

عوامل مهمة للغاية.

تسع تغيريات حياتية  .. يمكنها الحد من اإلصابة بالخرف

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

دراسة تربط نشاط املخ بضغط الدم أثناء التوتر
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أن  األبحاث  يعض  تفيد       
بالليثيوم  غنًيا  ماًء  يشربون  من 
بالخرف.  لإلصابة  عرضة  أقل 
ويوجد الليثيوم في مياه الصنبور، 

بكميات متفاوتة.
التي  الدراسة  نتائج  وليست     
شخص  ألف   800 على  أجريت 
أن  لوحظ  حيث  تماما،  واضحة 
ل 

ِّ
املستويات العالية من الليثيوم تقل

املعتدلة  املستويات  أما  الخطر، 
املستويات  من  أسوأ  تأثير  فلها 

املنخفضة.
تلك  إن  الخبراء  ويقول     
ألنها  لالهتمام،  مثيرة  الدراسة 
لتقليل  محتملة  طريقة  إلى  تشير 

خطر اإلصابة بالخرف.
قامت  التي  الدراسة  وتناولت     
السجالت  كوبنهاجن  جامعة  بها 
من  شخصا   73731 لـ  الطبية 
مرض  من  يعانون  الدنمارك 
منه،  يعانون  ال  و733653  الخرف 
 151 في  الصنبور  مياه  وفحصت 

منطقة من البالد.
نسبة  أن  الدراسة  من  وتبني     
 10-5.1( الليثيوم  من  معتدلة 
تزيد  اللتر(  في  ميكروجرام 

خطر اإلصابة بالخرف بنسبة 22 
األقل  بالنسبة  مقارنة  املئة،  في 
 5 من  )أقل  املاء  في  الليثيوم  من 

ميكروجرام(.
في املقابل فإن من يشربون ماء 
ميكروجراما   15 من  أكثر  يحتوي 
احتمال  ينخفض  الليثيوم  من 
في   17 بنسبة  باملرض  إصابتهم 

املئة.
هي  هذه  إن  الباحثون  وقال     
التي تبني العالقة  الدراسة األولى 

الشرب  مياه  في  الليثيوم  بني 
والخرف.

ويعرف عن الليثيوم أن له تأثيرا 
عالج  في  ويستخدم  الدماغ،  على 
مرض »ثنائي القطب«، لكن نسبة 
من  أقل  الشرب  مياه  في  الليثيوم 
املستوى املستخدم طبيا، وأظهرت 
عددا  يغير  الليثيوم  أن  التجارب 
كبيرا من العمليات البيولوجية في 

الدماغ.
   وقال الدكتور ديفيد رينولدز، 

في  الزهايمر  أبحاث  مؤسسة  من 
مثير  ألمر  إنه   :« املتحدة  اململكة 
أن جرعات قليلة من عالج متوفر 
قد تستطيع تقليل عدد األشخاص 
الذين يصابون بالخرف«. وأضاف 
يستطيع  عالجا  بأن  »تحليلنا 
ملدة  بالخرف  اإلصابة  تأجيل 
أقل  عددا  أن  يعني  سنوات  ثالث 
بـ 666 ألفا سيصاب باملرض حتى 

عام 2250«.
   لكن املشكلة مع هذا النوع من 
نماذج  تفحص  التي  الدراسات 
أنها ال  البيانات  في عدد كبير من 
تستطيع إثبات العالقة بني السبب 

واملسبب.
تارا  البروفيسورة  وقالت     
في  مركز  من  جونز  سبايرز 
تعني  ال  »الصلة  إن  أدنبره  جامعة 
اإلصابة  خطر  يقلل  الليثيوم  أن 
عوامل  توجد  فقد  بالخرف، 
ذلك  ومع  ذلك،  على  تؤثر  أخرى 
على  ستشجع  مهمة  نتيجة  فهذه 
تأثير  حول  إضافية  أبحاث  إجراء 
مستويات الليثيوم في مياه الشرب 
خطر  على  الغذائي  النظام  في  أو 

اإلصابة بالخرف«.

الليثيوم فى مياه الشرب قد يقلِّل خطر اإلصابة بالخرف

كبيرة  أعداد  نشر  أن  أمريكية  دراسة  وجدت   
يمكن  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  الصور  من 
أن  أيضا  وكشفت  االكتئاب،  على  عالمة  يكون  أن 
في  املكتئبون  املستخدمون  ينشرها  التي  الصور 

هذه الوسائل أكثر ترجيحا ألن تتضمن وجوها.
   وكان العلماء في جامعتي هارفارد وفيرمونت 
األشخاص  لتحديد  حاسوب  برنامج  صمموا  قد 
املكتئبني من خالل مشاركاتهم في وسائل التواصل 
تنبيهات  بنظام  يعد  إنه  ويقولون  االجتماعي، 
خوارزمية لألشخاص املعرضني لإلصابة بمرض 

نفسي.
ص 

ِّ
يشخ النظام  أن  الدراسة  أظهرت  وقد     

أن طبيب  إلى 70%، في حني  بدقة تصل  االكتئاب 
بدون  الصحيحة  تشخيصه  نسبة  تصل  األسرة 

مساعدة إلى 40% من الحاالت.
ينشرها  التي  الصور  أن  إلى  أشارت  كما     

املكتئبون يحتمل كثيرا أن تكون ألوانها أكثر قتامة 
وسائل  مستخدمي  من  أكثر  تعليقات  وتجتذب 

التواصل االجتماعي األخرى غير املكتئبني.
 43 لتحليل  البرنامج  الباحثون  استخدم  وقد     

ألفا و950 صورة لـ 166 مستخدما ألحد تطبيقات 
وسائل التواصل الشائعة، منهم 71 شخصا مصابا 
في  االختالفات  مراقبة  من  وتمكنوا  باالكتئاب، 
وغير  املكتئبني  األشخاص  بني  املشاركات  سمات 

املكتئبني.
أن  إظهار  من  أيضا  تمكنوا  أنهم  واألهم     
عالمات االكتئاب يمكن مالحظتها في املشاركات 
التي نشرت قبل تلقي الشخص تشخيصا سريريا 

إلصابته باالكتئاب.
   وقال الباحثون إن األمر يحتاج إلى املزيد من 
الدراسة باستخدام أعداد أكبر من املشاركني قبل 
نطاق  على  املبكر  التنبيه  نظام  استخدام  إمكانية 

واسع.
   كما أن البرامج املستقبلية ستحتاج أيضا إلى 
بخصوصية  املحيطة  القانونية  العقبات  معالجة 

الصور والبيانات الشخصية.

كثرة الصور بوسائل التواصل عالمة على االكتئاب
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   فى الوقت الذى تتوالى فيه األبحاث الطبية 
الصحة،  على  النوم  ساعات  قلة  من  املحذرة 
الذين  األشخاص  أن  جديدة  دراسة  أكدت 
 7 بني  ما  تتراوح  بقيم  أقل  ساعات  ينامون 
إلى 8 ساعات فى الليلة أكثر عرضة لإلصابة 

بإعاقات فى مهاراتهم العقلية.
    وأظهرت النتائج املتوصل إليها تأثير النوم 
مقدار  وكان  بالتساوى،  البالغني  جميع  على 
إدراكى عالى األداء هو  املرتبط بسلوك  النوم 
نفسه بالنسبة للجميع، وهو من سبع إلى ثمانى 

ساعات، بغض النظر عن عامل العمر.
فى  الباحث  وايلد«،  »كونور  الدكتور  وقال     
)أونتاريو(  مقاطعة  فى  )ويسترن(  جامعة 
النوم  من  األمثل  القسط  أن  »وجدنا  بكندا، 
 7 بني  ما  يتراوح  الدماغ  أداء  على  للحفاظ 
يتوافق مع ما  إلى 8 ساعات ليال يوميا، وهذا 
فى  الجسم  إبقاء  بضرورة  األطباء  به  ينادى 
حالة االسترخاء طيلة هذه الساعات«، مضيفا 
ينامون  الذين  األشخاص  أن  أيضا  »وجدنا 
ضعف  من  يعانون  كانوا  املقدار  هذا  من  أكثر 

قليال  ينامون  الذين  األشخاص  مع  مماثل 
جدا«.

أجريت الدراسة على أكثر 40 ألف مشارك، 
ما يقرب من نصف جميع املشاركني ناموا أقل 
من 6.3 ساعات فى الليلة، أى أقل بنحو ساعة 

من النوم املوصى به.
أربع  ناموا  الذين  املشاركني  معظم  وبدأ 
ساعات أو أقل وكأنهم أكبر عمرا بمعدل تسع 

قدرات  أن  ذلك  من  واألهم  تقريبا،  سنوات 
املشاركني  لدى  والشفهى  املنطقى  التفكير 
تأثرت بشدة بتدنى ساعات النوم، فى حني أن 

أداء الذاكرة قصير املدى لم يتأثر نسبًيا.
وقال الباحثون، إن املشاركني الذين ينامون 
أكثر من املعتاد فى الليلة التى سبقت املشاركة 
أولئك  من  أفضل  أداؤهم  كان  الدراسة  فى 

الذين ينامون فترتهم املعتادة أو أقل.

انتبه.. النوم أكثر من 8 ساعات يؤثر على مهاراتك العقلية

أنواع  في  موجودة  بيولوجية  عملية   
الحل  تحمل  قد  الحيوانات  من  أخرى 
السمع  فقدان  مشكلة  من  للحد  السحري 
دراسة  قالته  ما  ذلك  االنتشار،  الواسعة 
لعلم  األوربية  املجلة  نشرتها  جديدة 
الباحثني  من  عدد  بها  قام  األعصاب، 
املتحدة  بالواليات  روشستر  بجامعة 
الستعادة  جديدة  طريقة  حول  األمريكية 

السمع مستوحاة من الحيوانات.
    يؤثر ضعف السمع على أكثر من 400 
العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون 
العاملية،  الصحة  منظمة  لتقرير  ا 

ً
وفق

وتختلف استجابات األشخاص للعالجات 
موقع  وبحسب  السمع،  لضعف  التقليدية 
تلك  تحاول   »Medical news today  «
نفس  يعطي  حل  على  الوقوف  الدراسة 

النتيجة للمصابني بضعف السمع.
     تشير الدراسة إلى أن الحيوانات مثل 
الحفاظ  على  قادرة  والطيور  األسماك 
خاليا  تجديد  طريق  عن  سمعها  على 
حسية موجودة في القوقعة، وأن الثدييات 
القيام  على  القادرة  غير  الوحيدة  هي 
بذلك، وفي هذه الدراسة حاول الباحثون 

تطبيق تلك العملية على الثدييات.

الخاليا  في   
ً

مستقبال الباحثون  حدد 
 »ERBB2  « داخل  القوقعة يدعى  الداعمة 
مختلفة  طرق  ثالث  بتجربة  قاموا  ثم 
املستقبالت  هذه  تستخدم  أن  يمكن 
لتنشيط املسار، تضمنت األولى سلسلة من 
الستهداف  فيروس  واستخدموا  التجارب 
مستقبالت » ERBB2« في الفئران، الثانية 
في  وراثًيا  الفئران  بتعديل  الباحثون  قام 

.»ERBB2»محاولة لتفعيل الـ
والتجربة الثالثة استخدم الباحثون فيها 
دوائني كانوا على دراية أنهم يمكن أن ينتج 
.»ERBB2 « عنهم استجابة في مستقبل الـ

الـ  مستقبل  تفعيل  أن  النتائج  أظهرت 
داعمة  خاليا  إنتاج  إلى  أدى   ERBB2
الخاليا  تحول  ذلك  على  ترتب  للقوقعة، 
مع  تكتمل  حسية  خاليا  إلى  الجذعية 
ضروري  أمر  وهو  العصبية  الخاليا 

للسمع.
تلك  نتائج  باستخدام  الباحثون  يوصي 
من  ومبتكر  جديد  نوع  لتشكيل  التجربة 
طريق  عن  وذلك  السمع،  لفقدان  العالج 
أجل  من  مستقبالت  وعمل  استخدام 
تحسني  ثم  ومن  بشرية  تجارب  إجراء 

حياة املاليني.

طريقة جديدة الستعادة السمع بعد فقدانه
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إنجلترا  في  الصحة  منظمة  حثت     
األشخاص البالغني منتصف العمر على املشي 
صحة  في  بقائهم  على  للمساعدة  السريع 
بصحتهم.  الخمول  يضر  أن  من  خوفًا  جيدة، 
النشاط  املنظمة إن حجم  وقال مسؤولون في 
منذ  بالتراجع  يبدأ  األشخاص  به  يقوم  الذي 
حث  ذلك  وملواجهة  األربعني.  سن  بلوغهم 
املسؤولون األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
املشي  ممارسة  بدء  على  عامًا   60 و   40 بني 
في  فقط  دقائق  عشر  أن  وأضافوا  السريع. 
قد  إذ  كبير،  إيجابي  أثر  لها  يكون  قد  اليوم 
في   15 بنسبة  املبكرة  الوفاة  خطر  من  ل 

ِّ
تقل

املئة.
أربعني  أن  إلى  املنظمة  تقديرات  وتشير 
إلى   40 بني  أعمارهم  تتراوح  ممن  املئة  في 
ال  بتواتر  السريع  املشي  يمارسون  عامًا،   60

يتجاوز مرة واحدة في الشهر. 
 وملساعدة الناس على أن يكونوا أكثر نشاطًا 
»أكتيف  يدعى  مجاني  لتطبيق  املنظمة  ج  تروِّ
10«، بإمكانه مراقبة كمية املشي السريع التي 
ببعض  تزويده  إلى  إضافة  الفرد،  بها  يقوم 
ممارسة  جعل  كيفية  عن  املفيدة  اإلرشادات 
اليومي.  حياته  نظام  من  جزءا  السريع  املشي 
مدير  نائبة  هاريس،  جيني  الدكتورة  وقالت 
العامة  الصحة  منظمة  في  الطبي  القسم 
»أعرف أن طبيعة الحياة اليومية الشاقة تدفع 
بممارسة الرياضة إلى املرتبة الدنيا في سلم 
املمارسات  بعض  بإضافة  لكن  األولويات، 
كاملشي  اليومي،  حياتك  نظام  إلى  الصغيرة 
استخدام  من   

ً
بدال التجارية  املحالت  إلى 

لعشر  السريع  املشي  ممارسة  أو  السيارة، 
تزيد  أن  يمكنك  الغداء،  استراحة  في  دقائق 
بها  تتمتع  التي  السنوات  من  العديد  لحياتك 

بصحة جيدة«.
»املشي« غّير حياتي

عامًا   44 العمر  من  البالغة  مورين  بدأت     
في  سنوات  ثالث  قبل  يومي  بشكل  املشي 
كانت  إنها  وقالت  صحتها.  لتحسني  محاولة 
تزن حينها أكثر من 114 كيلوجرامًا، وأرادت 
فقدت  أشهر  سبعة  غضون  وفي  ذلك،  تغيير 

قرابة 32 كيلوجرامًا.
أما وليام ، البالغ من العمر ستني عاما، فهو 
قصة  له  لكن  املشي  رياضة  أنصار  من  أيضًا 
مختلفة. يقول » حني كنت صغيرا، كان والداي 
يصحباننا للمشي دائما، لكن لسوء الحظ، مع 
تقدمي في العمر بدأت أستمتع بأشياء أخرى 
كسبت  وقد  الصحية،  غير  األطعمة  أكل  مثل 
الوزن جراء ذلك«. ويضيف »أحب  الكثير من 
ذلك«.  حيال  شيئًا  أفعل  أن  وقررت  املشي، 
فقدت  للمجموعة،  انضممت  أن  »منذ  ويقول: 
قرابة ثالثة عشر كيلوجرامًا من وزني، وكان 

لذلك تأثير جيد علّي«.
إنجلترا  في  العامني  األطباء  تشجيع  ويتم 
أي  السريع،  املشي  على  مرضاهم   

ّ
حث على 

بسرعة ثالثة أميال في الساعة لزيادة معدل 

دقات القلب بغية الحصول على نتائج إيجابية.
    وقالت الدكتورة زوي ويليامز، من الكلية 
امللكية لألطباء العامني »يجب على كل طبيب 
التحدث مع مرضاهم حول فوائد املشي  عام 

السريع والتوصية بتطبيق »أكتيف 10«.
على  العامة  الصحة  منظمة  وتركز     
العمر، وذلك بسبب  أولئك ممن في منتصف 
الفئة  هذه  لدى  النشاط  مستويات  انخفاض 

العمرية.
وتوصي املنظمة بـممارسة الرياضة لـ 150 
دقيقة في األسبوع، ولكن ما يقرب من نصف 
 60 و   40 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  أولئك 
يفشلون في تحقيق ذلك وعشرون في املئة من 
تلك الفئة العمرية يمارسون الرياضة ألقل من 

ثالثني دقيقة في األسبوع.
  وعلى الرغم من أن املشي السريع ملدة 10 
املوصى  املستوى  إلى  يرقى  ال  يوميًا،  دقائق 
به، إال أنه كاٍف للبدء بإحداث فرق في تقليل 
مشاكل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وزيادة 
العضالت  ومشاكل  والقلق،  واالكتئاب  الوزن 

والعظام مثل آالم أسفل الظهر.
في  أيضًا  العامة  الصحة  مؤسسة  وتأمل     
هذه  لدى  النشاط  زيادة  في  النجاح  يكون  أن 
الفئة العمرية حافزا وبداية الستهداف فئات 

عمرية أخرى خاصة ممن لديهم أطفال.

مستشفى د. جمال ماضى أبو العزائم
> مركز التأهيل النفسى وعالج اإلعاقة العقلية

> مدرسة تأهيلية لعالج التخلف العقلى
> أقسام لعالج األمراض النفسية والعصبية

> قسم لعالج مرضى اإلدمان

> تليفون : 015/364453 - 015/367965 > العاشر من رمضان ـ طريق بلبيس ـ أمام مبنى النساجون الشرقيون 

قسم املسنني : 

تحت إشراف فريق طبى متخصص

 ويوجد به وحدة عالج طبيعى

وبرامج تأهيلية ملرضى الزهايمر وبرامج 

رياضية ترفيهية ورحالت

بلغت منتصف العمر؟ 
عليك بـ»املشى السريع«


