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بني »اإلدمان« و«حب استخدام« 
والتكنولوجيا  الذكية  الهواتف 
هذا  وتجاوز  رفيع!  خيط  الحديثة 
إلى  يفضي  قد  الفاصل   

ّ
الحد

والعشرين،  الحادي  القرن  مرض 
وهو االكتئاب والقلق النفسي.

بها  قامت  حديثة  دراسة  في 
الواليات  في  إلينويز  جامعة 
الرابط  عن  البحث  تم  املتحدة، 
بني إدمان التكنولوجيات الحديثة - 
الهاتف الذكي تحديدًا - واالكتئاب. 
الباحثون  قام  بذلك،  وللقيام 
طالب   300 على  استبيان  بتوزيع 
عليهم  يتوجب  وكان  أمريكي. 
مثل:  نفسية  أسئلة  عن  اإلجابة 
الدراسية  درجاتك  انخفضت  »هل 
ال؟« 

ّ
النق الهاتف  استخدام  بسبب 

»هل تشعر بأن الحياة بدون إنترنت 

حزينة ومملة؟«...
األشخاص  أن  تبني  النتيجة؟ 
على  إدمانًا  يظهرون  الذين 
أكثر  ال 

ّ
النق الهاتف  استخدام 

أو  باالكتئاب  لإلصابة  عرضة 
بحسب  قلق،  لحظات  معايشة 
علم  أستاذ  لياراس  أليخاندرو 
شرت 

ُ
النفس والكاتب لعدة أعمال ن

»تأثير  املتخصصة  الدورية  في 
الحاسوب في سلوك اإلنسان«.

بعض  تظهر  وللتذكير، 
 350 من  أكثر   

َّ
أن اإلحصائيات 

االكتئاب  من  يعانون  فرد  مليون 
دراسات  تؤكد  فيما  العالم.  حول 
في  املرضى  أعداد  تزايد  عديدة 

الدول العربية.
تعنى  ال  الدراسة  »هذه  إن 
باإلدمان«  باملصابني  فقط 
حيث  لياراس،  األستاذ  بحسب 
الرابط  بتحليل  الباحثون  قام 
والتحكم  ذكي  هاتف  حيازة  بني 
أعراض  أن  واملفاجأة  بالضغط. 
إذا  الشخص  لدى   

ّ
تقل الضغط 

أن  »يبدو  ذكي.  هاتف  بحوزته  كان 
حني  أيضًا،  طمأنة  أداة  الهاتف 

نستخدمه باعتدال«.

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

االكتئاب: عالقة وطيدة مع اهلواتف الذكية!

ا 
ً

شديد صداًعا  فترة  منذ  تعانني  كنِت  إذا 
العني  في  ألم  مع  اليسرى،  أو  اليمنى  الجهة  في 
ويذهب،  يجيء  العني،  جفن  مع  الحاجب  تحت 
إليِك تشخيص الدكتور مصطفى بالي أخصائي 
ومراكز  بمستشفيات  النظر  وتصحيح  القرنية 

مغربي بجدة، وعالج الحالة، الذي يقول بداية:
»يشعر البعض في أحيان كثيرة بصداع يترافق 
أعراض  أحد  يكون  أن  يمكن  العني،  في  ألم  مع 
أمراض معينة، وعادة ما يكون الصداع من النوع 
أو  العني،  في  حرقة  أو  ا 

ً
أمل يسبب  الذي  الحاد، 

كليهما، واألسباب قد تكون كاآلتي:
الطبيعي  من  الحاسوب:  وأجهزة  الجوال  ـ 
عينيِك  جفاف  حال  في  املشكلة،  هذه  تعاني  أن 
واحمرارهما. تزيد نسبة إصابتِك بصداع العني، 
 

َّ
وقتهن معظم  ُيمضني  اللواتي  من  كنِت  حال  في 

التلفاز. وقد تشعرين في هذه  أو  أمام الحاسوب 
لديِك  وتزيد  عينيك،  في  حادة  بحرقة  الحالة 

هما.
ّ
الرغبة بحك

من  والصداع،  التوتر  ُيعتبر  التوتر:  صداع  ـ 
بسبب  العني،  لصداع  املسببة  األسباب  أبرز 

التعب واإلجهاد.
كان  إذا  العني،  ضغط  ارتفاع  العني:  ضغط  ـ 
بالعني،  ألم  مع  ا 

ً
شديد صداًعا  يسبب  ا  حاّدً

وإحساًسا بالقيء. لذلك من املهم فحص ضغط 
العني.

الجيوب  تجاويف  تنتشر  الجيوب:  التهاب  ـ 
تشعرين  ما  وغالًبا  الوجه،  أنحاء  كل  في  األنفية 

أو  الجيوب،  هذه  التهاب  بسبب  األلم،  بهذا 
معاناتِك حساسية ما.

ـ الصداع النصفي: أكثر أنواع الصداع انتشاًرا 
ا، 

ً
وخفقان وصداًعا  ا 

ً
أمل يسبب  الذي  الناس،  بني 

نات لعالجه 
ّ
ستخدم املسك

ُ
وعدم رؤية في العني. وت

أو أدوية الضغط، أو األدوية املضادة لالكتئاب.
يكون  قد  الرؤية:  في  ومشاكل  العني  إجهاد  ـ 
في  بمشاكل  إصابتك  عن  ناتًجا  العني  صداع 
إجهاد  إلى  تؤدي  أن  بدورها  يمكن  التي  الرؤية، 
العني، وشعورك بعدم الراحة. غالًبا ما تشعرين 
»طول  من  معاناتِك  بسبب  الحاد،  الصداع  بهذا 
النظر الشيخوخي«، الذي يأتي بعد سن األربعني، 

الذي يمكن أن يسبب لك صداًعا.
النساء، سبب  النخامية: بخاصة عند  الغدة  ـ 
بالساحة  ضياع  مع  يترافق  الذي  للصداع،  مهم 

البصرية.
»الصلبة«:  بالعني  البيضاء  املنطقة  التهاب  ـ 
بحرقة  وتشعرين  عينيِك  احمرار  تالحظني 

الصلبة،  اللتهاب  تعّرضك  نسبة   
ّ

فإن شديدة، 
األمراض،  بعض  من  معاناتِك  حال  في  تزداد 

مثل: التهاب املفاصل الروماتويدي.
حال  في  تعانني  البصري:  العصب  التهاب  ـ 
في  ا 

ً
أمل البصري،  العصب  بالتهاب  إصابتِك 

ال  وقد  لديك،  الرؤية  نسبة  وتنخفض  العني، 
تتمكنني من رؤية األلوان كلها.

نصائح لتخفيف الصداع
من  للتخفيف  بالي  مصطفى  الدكتور  وينصح 

باع اآلتي:
ّ

حدة الصداع بات
ـ االستلقاء بهدوء في غرفة معتمة وباردة، مع 
عضالت  تشنج  من  للتخلص  العينني  إغماض 

الرأس والعنق.
دون  من  باعتدال  األلم  نات 

ّ
مسك تناول   -

مسكنات  مع  الكافيني  تناول  ويمكن  إفراط، 
إال  الجسم،  على  تأثيرها  سرعة  يزيد  ما  األلم، 
 هناك بعض األشخاص الذين قد يكون تأثير 

َّ
أن

الصداع  لهم  ويسبب  ا،  عكسّيً عليهم  الكافيني 
 من تخفيفه.

ً
بدال

- ممارسة تمارين التنفس العميق.
- الحصول على حّمام دافئ، أو كمادات دافئة 
في األوقات الباردة، وكمادات باردة على الجبني 
الصداع  لتخفيف  الحارة،  األوقات  في  والعنق 

وتشنج العضالت.
وتدليك  برفق،  املتشنجة  العضالت  تدليك   -
لتخفيف  دائرية  بحركات  الجمجمة،  قاعدة 

الصداع واسترخاء العضالت.

صداع العني: األسباب وطرق العالج



النساء اللواتي يبقني من دون 
الخمول  من  حال  في  أو  حركة 
خالياهن  تتعرض  الشديد، 
من  أسرع  بشكل  للشيخوخة 
النساء اللواتي يمارسن النشاط 

البدني، بعد الـ65 عامًا.
في حني ال يمكن إحصاء عدد 
حول  جريت 

ُ
أ التي  الدراسات 

وعدم  والكسل  الخمول  آثار 
مخاطر  تزيد  التي  الحركة، 
وتجعل  القلب  بفشل  اإلصابة 
لإلصابة  عرضة  أكثر  املرء 
أنها  حتى  السكري،  بمرض 
أثبتت  فقد  الكبد،  لصحة  سيئة 
الصدد  هذا  في  دراسة  أحدث 
امرأة   1500 على  أجريت 
 95  -  64 بني  أعمارهن  تتراوح 
علم  مجلة  في  شرت 

ُ
ون عامًا، 

النساء   
َّ

أن األمريكية،  األوبئة 
اللواتي  عامًا  الـ65  سن  فوق 
تطول  لفترة  جالسات  يبقني 
في  ساعات   10 من  أكثر  إلى 
بشكل  خالياهن  تشيخ  اليوم، 
سنوات   8 من  وبأكثر  أسرع، 

مقارنة بالنساء اللواتي يمارسن 
النشاط البدني.

من  الباحثون  أجرى  وقد 
سان  جامعة  في  الطب  كلية 
املتحدة  الواليات  في  دييجو 
حيث  الدراسة،  هذه  األمريكية 
الشيخوخة  بقياس عملية  قاموا 
هذه عند طول القطعة النهائية 
عن  عبارة  وهي  )تيلومير(، 
في  تتموضع  صغيرة  كبسوالت 
النووي،  الحمض  سلسلة  نهاية 

وتقصر بشكل طبيعي مع التقدم 
هذه  وجود  وسبب  السن.  في 
التيلومير  أو  النهائية  القطع 
الكروموزوم  تمنع  لكي  هو 
وطول  والتلف.  التدهور  من 
العمر  إلى  مؤشر  هو  التيلومير 
ال  قد  الذي  لإلنسان،  الحيوي 

يتوافق دائمًا مع العمر الزمني.
هذه  أن  الباحثون  واكتشف 
لدى  أطول  تكون  التيلوميرات 
بشكل  يتحركن  اللواتي  النساء 

متكرر على مدار اليوم الواحد.
تمرين  على  الحرص 

عضالت الجسم كافة
نبدأ  أن  علينا  »ينبغي 
الجسدي  والنشاط  بالحركة 
ونحن ال نزال في عمر الشباب، 
النشاط  هذا  يستمر  أن  ويجب 
من  يتجزأ  ال  كجزء  الجسدي 
في  التقدم  مع  اليومية  حياتنا 
السن وحتى بعد بلوغ الـ80 عامًا 
من العمر أو أكثر«، يؤكد مؤلفو 
ينصحون  أنهم  كما  الدراسة، 
في  باالستمرار  السن  كبار 
التمارين  بممارسة  الحركة 

اآلتية:
األيروبكس  تمارين   •
ركوب  أو  كاملشي  املعتدلة، 
الدراجة الهوائية ملدة ال تقل عن 

150 دقيقة في األسبوع.
العضالت  ملرونة  تمارين   •
مثل  الجسم،  في  الكبيرة 
والظهر  واألرداف  الساقني 
والذراعني،  والكتفني  والصدر 

يومني في األسبوع على األقل.

33 النفس املطمئنة

احذرى الجلوس لفترة طويلة فهو يدمر خاليا الجسم

تمكن فريق من الباحثني األمريكيني - في أحدث 
دراسة لهم - من تطوير سبراي جديد لألنف لعالج 

مرضى االكتئاب.
فى  نشرت  التى  الحالية،  الدراسة  وتعد 
من  واحدة  النفسى«،  للطب  األمريكية  املجلة 
»إدارة  موافقة  إلى  أدت  التى  الرئيسية  النتائج 
سبراى  على  مؤخرا  والدواء«األمريكية  األغذية 
إلى  جنبا  أخذه  ليتم  لألنف،  »اإلسكيتامني« 
 ، الفم  طريق  عن  االكتئاب  مضادات  مع  جنب 
من  يعانون  الذين  األشخاص  في  الستخدامها 

االكتئاب املقاوم للعالج.
وقال الدكتور«مايكل ثايس«، األستاذ في جامعة 
»بنسلفانيا« بالواليات املتحدة :«إن اآللية الجديدة 
لعمل »اإلسكيتامني«، باإلضافة إلى سرعة املنفعة 
، تؤكد أهمية هذا التطور للمرضى الذين يصعب 

عالجهم من االكتئاب«.
للمرضى  مركزا   39 في  الدراسة  أجريت  وقد 
 ،2017 يونيو  إلى   2015 أغسطس  من  الفترة  في 
من  شخص   200 من  يقرب  ما  فيها  وشارك 
إلى  املتوسط  بني  ما  باالكتئاب  املصابني  البالغني 
ملضادات  االستجابة  عدم  من  وتاريخ  الشديد 
املشاركني  تعيني  تم  الدراسة   خالل  االكتئاب،  

تبديل  تم   ، مجموعتني  من  واحدة  إلى  عشوائيا 
إلى سبراي  الحالي  مجموعة واحدة من عالجهم 
فى  مرتني  ملليجرام   84 أو  األنف««إلسكيتامني«، 
التي  االكتئاب  مضادات  إلى  باإلضافة  األسبوع 

ا. 
ً
بدأت حديث

وقالت الدراسة إن املجموعة األخرى تم تحويلها 
الوهمي  األنف  رذاذ  إلى  الحالي  العالج  من 

باالشتراك مع مضادات االكتئاب الجديدة.
بني  االكتئاب  في  التحسن  إن  الدراسة  وقالت 
بكثير  أكبر  كان  اإلسكيتامني  مجموعة  في  أولئك 

الثامن  اليوم  في  الوهمي  الدواء  مجموعة  من 
نقاط  في  مماثلة  تحسينات  وشوهدت  والعشرين. 
في  السلبية  األحداث  ظهرت  الزمن،  من  سابقة 
مجموعة اإلسكيتامني عموًما بعد فترة وجيزة من 
كان  بينما  ونصف  ساعة  بعد  وحلها  الدواء  تناول 
املرضى في العيادة.. وشملت اآلثار الجانبية األكثر 
شيوعا التفكك ، والغثيان ، والدوار ، وعسر الهضم 
)تشويه الشعور بالذوق( والدوخة ، توقف 7 % من 
الدراسة  عن  اإلسكيتامني  مجموعة  في  املرضى 

بسبب اآلثار الجانبية.

دراسة أمريكية تكشف عن سبراى جديد لألنف لعالج االكتئاب
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بسبب التقدم في العمر والكثير 
من األمور األخرى يصاب الكثير 
التي  الشخير  بمشكلة  البشر  من 
إحراجًا  املشاكل  أكثر  من  تعد 
وإزعاجًا سواء بالنسبة للشخص 
فتلك  به،  املحيطني  أو  املصاب 
بني  بالطالق  تسببت  املعضلة 

بعض األزواج .
وقد تستدعي تلك املشكلة إلى 
التدخل الجراحي وتناول األدوية 
الطبية التي قد تحتوي على بعض 
قد  التي  الضارة  الجانبية  اآلثار 
أخرى  حيوية  عمليات  على  تؤثر 

داخل جسمك .
تلك  إلى  اللجوء  وقبل  لذلك 
خالل  من  تتعرف  سوف  الحلول 
طريقة   11 على  التالي  التقرير 
قد   %100 بنسبة  وآمنة  طبيعية 
تخلصك من مشكلة الشخير إلى 

األبد .
1- النوم على الجانب 

إذا كانت مشكلة الشخير التي 
تعاني منها طفيفة وليست دائمة 
فإنك يمكن في هذا الحال أن تدع 
بسيطة  بطريقة  وذلك  جسدك 
الرسول  بتعاليم  االقتداء  وهي 
بالنوم  وسلم  عليه  الله  صلي 
مراعاة  مع  األيمن  الجانب  على 
مريحة،  طبية  وسادة  على  النوم 
فالوسائد غير املريحة تعمل على 
الرقبة  عضالت  استرخاء  عدم 
الراحة  على  والحصول  والفكني 
وهذا ما يؤدي إلى انسداد جزئي 

ملمرات التنفس. 
2- زيت النعناع 

األنف  انسداد  تسبب  حال  في 
بسبب  بكفاءة  التنفس  عدم  أو 
ننصحك  الصدر  في  مشاكل 
النعناع  زيت  باستخدام  بشدة 
بطريقة  يعمل  الذي  الطبيعي 
االنسدادات  إزالة  على  مذهلة 
بوضع  وذلك  منها  تعاني  التي 
أنفك  على  الزيت  من  القليل 
قبل  صدرك  على  وأيضًا  وحولها 
يجعلك  سوف  األمر  فهذا  النوم، 
من  ويزيد  باالنتعاش  تشعر 

والشعب  التنفس  ممرات  توسعة 
الهوائية.

3- النعناع والحلبة
تلعب كفاءة عملية الهضم دورا 
فّعاال وهاما جدًا في التأثير على 
كانت  فكلما  الشخير،  مشكلة 
أصبحت  مثالية  الهضم  عملية 
النوم،  أثناء  الشخير  عن  بعيدًا 
شخيرك  سبب  كان  إذا  لذلك 
من  معاناتك  هو  النوم  أثناء 
أفضل  شيء  فال  الهضم  صعوبة 
والحلبة  النعناع  تجربة  من 
وال  املشكلة،   تلك  علة  للتغلب 
سيما الناجمة عن عسر الهضم، 
األعشاب  تلك  مزيج  فشرب 
من  جسمك  تخليص  على  يعمل 
في  املتمثلة  الهضم  عسر  آثار 
فرص  من  ل 

ِّ
ويقل الحموضة 

فالحلبة  النوم،  أثناء  الشخير 
تحسني  على  يعمالن  والنعناع 
حدوث  ب 

ُّ
وتجن الهضم  عملية 

ضيق في عملية التنفس. 
C 4- فيتامني

بالجيوب  اإلصابة  تتسبب 
بكل  بالشخير  املزعجة  األنفية 
تأكيد بسبب أنها تجعل الشخص 
الفم،  مفتوح  وهو  ينام  املصاب 
فلسان املزمار في الجزء الخلفي 
مما  تنفسك  مع  يهتز  فمك  من 
من  سيمفونية  تعزف  يجعلك 
قد  لذلك  الليل،  طوال  الشخير 
على   »C« فيتامني  يساعدك 

نظام  ز 
ِّ

يعز ألنه  الشخير،  منع 
املناعة، وهذا ما يجنبك اإلصابة 

بالجيوب األنفية من األساس.
فيتامني  على  الحصول  ويمكن 
أهمها  مصادر  عدة  من   »c«
األحمر  والفلفل  القرنبيط 
الذي  واألناناس  الحلو  والفلفل 
يحتوي أيضا على البروملني وهو 
األنزيمات  من  مزيج  عن  عبارة 
على  تعمل  التي  البروتينية 
الجيوب  أوجاع  حدة  تخفيف 

األنفية. 
5- زيت الكافور والنعناع

يصاب  عندما  بالتأكيد 
اإلنسان بنزالت البرد فإنه يصبح 
نوبات  في  للدخول  عرضة  أكثر 
فاملمرات  النوم  أثناء  الشخير 
وبالكاد  ضيقة  تكون  الهوائية 
أجل  ومن  التنفس،  من  تمكنه 
سوف  املشكلة  تلك  على  التغلب 
الكافور  زيت  من  قطرات   5 تفي 
ومثلها من زيت النعناع إلى وعاء 
ومحاولة  ساخن  ماء  على  يحتوي 
من  الصاعد  البخار  استنشاق 
الوعاء بعد تغطية رأسك بمنشفة 
أفضل  على  الحصول  أجل  ومن 
تلك  تكون  بان  ننصحك  النتائج 

العملية قبل الذهاب إلى النوم .
6- الوزن الطبيعي 

تأكيد  بكل  الزائد  الوزن  يؤثر 
فتراكم  بالشخير،  إصابتك  على 
في  يتسبب  الرقية  حول  الدهون 

الهوائية  والشعب  املمرات  ضيق 
التي تتنفس من خاللها، فبحسب 
نسبة  تزداد  هندية  طبية  دراسة 
اإلصابة بالشخير كلما زاد مقاس 
راقب  لذلك  الرقبة،  ومحيط 

ص من الوزن الزائد .
ّ
وزنك وتخل

7- الهواء الجاف
أثناء  بنا  املحيط  الهواء  حتى 
بحاالت  يتسبب  أن  يمكن  النوم 
يجعل  الرطب  فالهواء  الشخير، 
تنفسك يزداد صعوبة أثناء النوم، 
مجهودا  تبذل  يجعلك  ما  وهذا 
العضالت  يجعل  مما  مضاعفا 
حالة  في  وفكيك  رقبتك  حول 
يتسبب  ما  وهو  وضغط  اهتزاز 
بالراحة  الشعور  وعدم  بالشخير 

في التنفس .
ب الكحول 

ُّ
8- تجن

للسان  فيه  املبالغ  االسترخاء 
شرب  به  يتسبب  الذي  والفكني 
إلى  محالة  ال  يؤدي  الكحول 
الشخير، فالحوليات ال تؤثر فقط 
جودة  على  ولكن  الشخير  على 
النوم ومدى استفادة جسدك منه 

أيضًا.
9- مارس التمارين 

يوميًا  فقط  مرة   15 أو   10 لـ 
والحلق،  اللسان  تقوية  يمكنك 
قوة  بأن  يؤمنون  فاملتخصصون 
أثر  لها  والحلق  اللسان  عضلة 
لذلك;  الشخير  منع  على  إيجابي 
العلوي  الجزء  إطباق  عليك 
والضغط  معًا  الفك  من  واألسفل 

برفق مع فتح الشفتني.
ب منتجات األلبان

ُّ
10- تجن

تناول منتجات األلبان ووجبات 
بجعل  النوم  قبل  الدسمة  الطعام 
بكثير،  أسوأ  الشخير   مشكلة 
املخاط  من  طبقة  يترك  ألنه 
املخاط  وهذا  وحلقك  فمك  في 
انسداد  بمضاعفة  ويقوم  يزيد 
يعمل  وأيضًا  الهوائية  الشعب 
تناول الوجبات الدسمة قبل النوم 
الحجاب  على  بقوة  الضغط  على 
يؤثر  مما  بك  الخاص  الحاجز 

على علمية التنفس .

كيف يمكن وقف الشخري لألبد؟.. إليك أفضل 10 طرق طبيعية


