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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

لغز الخامسة والثالثين

متابعة

سرطان الليطاني يتمدد :حوش الرافقة بعد بر الياس
ي ـت ـم ـ ّـدد س ــرط ــان ال ـل ـي ـطــانــي م ــن ب ـل ــدة إلــى
أخ ــرى .فحيثما يـمـ ّـر ،يحمل معه "خــايــاه"
ّ
الـســرطــانـيــة ويـكـمــل طــريـقــه ،مخلفًا وراءه
موتًا مجانيًا .بعد صرخة بر الياس التي
ي ـطــال "ه ـي ــداك امل ـ ــرض" فـيـهــا  600إن ـســان،
تــأتــي الـصــرخــة ال ـيــوم مــن الـجـهــة املـقــابـلــة:
مــن حــوش الــرافـقــة ،التي انتهت ّ
لتوها من
دفن "شهيدها" الجديد الذي سقط بضربة
ـرض قــاتــل ،ودول ــة تمعن هــي األخ ــرى في
مـ ٍ
مجاراة هذا املرض بإهمالها املقصود.
قـبــل بـضـعــة أش ـهــر ،ص ــدرت نـتــائــج دراس ــة
قــامــت بها الجامعة األميركية فــي بيروت
حــول تلوث الليطاني واألوض ــاع الصحية
ل ـل ـمــواط ـنــن ال ـســاك ـنــن ع ـلــى م ـقــربــة م ـنــه.
حينذاك ،وثقت الدراسة  19موتًا سرطانيًا،
ّ
ّ
يسجل العداد
سببه تلوث الليطاني .اليوم،
لشباب
أرقامًا إضافية لجنازات غالبيتها
ٍ
فــي مقتبل عـمــرهــمُ .ي ـقــال ب ــأن الــرقــم الـيــوم
 ،24فيما البقية مــن املـصــابــن يـصــارعــون
مرضهم .وفي آخر اإلحصاءات ،تشير بلدية
"الحوش" الى أنه خالل السنتني األخيرتني
حتى اآلنّ ،
سجلت  85حالة سرطانية ،على

أن مـعـظــم ال ــذي ــن أص ـي ـبــوا ّوي ـصــابــون بها
هم من جيران النهر .وتخف هذه النسبة،
ك ـل ـمــا بـ ـع ــدت ت ـل ــك الـ ـجـ ـي ــرة .ف ـف ــي األحـ ـي ــاء
الــداخـلـيــة ،نسبة اإلصــابــة بــالـســرطــان هي
ّ
تسجل بني القاطنني
أقــل من النسبة التي
على ضفاف النهر .مع ذلك ،صار السرطان
سمة الزمة لتلك البلدات وغيرها من جيران
النهر .يموتون بصمت ،وعلى عني الدولة
ّ
الـتــي تكتفي بطلب امل ـســاعــدات لـحــل أزمــة
ّ
النهر القاتل .وهي التي استطاعت أن ترتب
عـلــى مــواطـنـيـهــا ديـنــا ي ـقـ ّـدر ب ـ  800مليون
دوالر أمـيــركــي ،كـبــدل كلفة ملعالجة تلوث
الليطاني .ولكن ،أين هي هذه األموال؟ يسأل
املمسوسون باملوت من دون الحصول على
إجابة .ففي ظل إهمال الدولة والمباالتها
بصحة مواطنيها ،استغل الكثيرون تلوث
ال ـن ـه ــر ـ ـ ال ـ ــذي كـ ــان ح ـت ــى األم ـ ــس ال ـقــريــب
يــروي السهول هناك ـ ـ ليزيدوا مــن قذارته
ّ
ورائ ـح ـتــه ال ـكــري ـهــة .ول ـيــس أدل عـلــى ذل ــك،
سوى النفايات التي تختلط باملياه اآلسنة
اآلتـ ـي ــة ه ــي األخ ـ ــرى م ــن ت ـح ــوي ــل م ـج ــاري
الصرف الصحي إلى النهر .وما يزيد الطني

ّ
بلة نفايات املعامل هناك ،ومنها النموذج
الـفــاقــع ال ــذي يشكو مـنــه األه ــال ــي مــن دون
ج ـ ــدوى :م ـع ـمــل األلـ ـب ــان ف ــي ع ـقــر األح ـي ــاء
الـسـكـنـيــة والـ ــذي تـصــب م ـيــاه م ـجــاريــه في
ال ـن ـهــر ،إض ــاف ــة إل ــى "فـ ـض ــات" األبـ ـق ــار في
مــزارعــه .وهــي الـتــي تقتل الـســاكـنــن هناك
من الرائحة الكريهة .مع ذلــك ،لم توفر تلك
الـكــارثــة البيئية شيئًا ،فقد تسربت املياه
اآلسنة واملمتلئة بالخاليا السرطانية إلى
مياه اآلبــار الجوفية ،التي لم تعد صالحة
حـتــى للخدمة أو ل ـلــري ،مــا دف ــع بــاألهــالــي
للجوء إلى شراء املياه بـ"النقلة".
أم ــام ه ــذا ال ــواق ــع امل ــأس ــوي ،ال يـجــد أهــالــي
"ال ـ ـحـ ــوش" ب ـ ـدًا م ــن ال ـب ـح ــث ع ــن ح ـي ــاة فــي
م ـك ــان آخ ـ ــر .ف ـف ــي ظ ــل تـ ـف ـ ّـرج الـ ــدولـ ــة عـلــى
مــوتـهــم ،اض ـطــر الـكـثـيــر مــن األه ــال ــي هناك
إلــى الـلـجــوء إلــى مناطق أخ ــرى بعيدة عن
النهر .هكذا ،تركوا بيوتهم لليطاني وفروا
ـان يقيهم مــن املــوت
يستأجرون فــي أي مـكـ ٍ
ّ
مـجــانــا بــال ـســرطــان ،ول ــو كلفهم األم ــر جــل
لقمة عيشهم.
(األخبار)

دراسة

السرطان يفتك باألطفال :نسبة الزيادة  %13في  20عامًا
 %13هي الـفــارق ما بني عقد الثمانينيات
من القرن املاضي ومطلع األلفية الحالية.
 %13هي اإلشــارة إلى نسبة ارتفاع حاالت
الـســرطــان املسجلة بــن األط ـفــال الــذيــن هم
تحت سن األربعة عشر عامًا.
فــوفــق دراسـ ــة حــديـثــة قــامــت بـهـ ُـا "ألــوكــالــة
الــدول ـيــة ألب ـحــاث ال ـســرطــان" ـ ـ ون ـشــرت في
ّ
املـجــلــة الـطـبـيــة "الن ـس ـيــت" ـ ـ ارتـفـعــت نسبة
اإلصــابــة بــالـســرطــان ل ــدى األط ـفــال بنسبة
 ،%13,35م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـح ـل ـيــل األرقـ ـ ــام
املوجودة في سجالت السرطان في جميع
أن ـحــاء الـعــالــم .وق ــد ع ــزا ال ــدارس ــون السبب
إلـ ـ ــى "الـ ـتـ ـح ـ ّـس ــن فـ ــي ت ـش ـخ ـيــص الـ ـح ــاالت
ً
وتسجيلها" ،وال ــذي ع ـ ّـدوه عــامــا أساسيًا
ومؤثرًا.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،تـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى أنــه
ّ
مــا بــن عـ َ
ـامــي  2001و ،2010شكلت نسبة
األطفال املصابني بالسرطان ـ بأنواعه كافة
ً
ـ  140طفال من أصــل مليون شخص جرى

نافذة

إصابتهم بالسرطان تحت سن
تشخيص
ّ
 ،14وهــو مــا يمثل تاليًا تلك الــزيــادة التي
أشارت إليها الدراسة.
ّ
وتطرقت األخـيــرة أيضًا إلــى نسبة إصابة
املراهقني بهذا املرض ،فلفتت إلى أن نسبة
اإلصابة في تلك الفئة تبلغ  185مراهقًا لكل
مـلـيــون ش ـخــص ،وه ــي نـسـبــة تـتـفــوق على
مــا هــي عليه ل ــدى مــن هــم دون ســن الـ ـ .14
ولفتت إلى أن سرطان الليمفوما (سرطان
األنـسـجــة الـلـيـمـفــاويــة) هــو ن ــوع الـســرطــان
األكثر شيوعًاُ بني هذه الفئة.
وف ــي ت ـعــريــف ل ـه ــذا الـ ـن ــوع ،يـشـيــر املـعـجــم
الـطـبــي إل ــى أن "الليمفوما ن ــوع مــن مــرض
ال ـســرطــان ي ـبــدأ ف ــي األن ـس ـجــة الـلـيـمـفــاويــة
بالجسم ،وهي العقد الليمفاوية والطحال
وال ـغ ــدة الــزعـتــريــة واألوع ـي ــة الـلـيـمـفــاويــة".
وهـ ــذا ال ـن ــوع ي ـع ـ ّـد ث ــال ــث أن ـ ــواع ال ـســرطــان
ال ـشــائ ـعــة لـ ــدى األط ـ ـفـ ــال ،ب ـعــد الـلــوكـيـمـيــا
وأورام الدماغ.

مــع ذل ــك ،وج ــدت ال ــدراس ــة تـحـ ّـســن مـعــدالت
البقاء على قيد الحياة بشكل ملحوظ في
جميع الـبـلــدان ،عــازيــة السبب إلــى تحسن
ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة .ه ــذه الـنـقـطــة األخ ـي ــرة
هــي نفسها الـتــي تــؤيــدهــا منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة "ن ـص ــف ت ــأي ـي ــد" ،ع ـلــى اع ـت ـبــار ّأن
التحسن في الخدمات الطبية غير متوفر
فــي غالبية الـبـلــدان الـنــامـيــة الـفـقـيــرة .ففي
ح ــن ت ـص ــل ن ـس ـبــة املـ ـ ــوت ف ــي ت ـل ــك ال ـ ــدول
إل ــى م ـع ــدالت قـيــاسـيــة ،ت ـق ـ ّـدر نـسـبــة شـفــاء
األط ـفــال مــن ه ــذا ال ــداء فــي ال ــدول املتقدمة
ب ـحــدود  .%80وه ــذه املـفــارقــة الـقــاسـيــة ،إذ
تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن نسبة
نجاة األطـفــال مــن بــراثــن املــرض القاتل في
بشكل
الـ ــدول الـنــامـيــة والـفـقـيــرة تنخفض
ٍ
حـ ــاد ،بـحـيــث يـنـجــو  %10إل ــى  %20فقط
مــن األطـفــال املصابني بالسرطان ،ويموت
الغالبية نتيجة نقص الخدمات الصحية
وعدم توفر الرعاية الطبية املناسبة.

منوعات
ّ

األرق :اسألوا عن أكلكم قبل النوم
قد يحدث بأن تصاب بنوبة أرق ،من دون أن تعرف السبب .تتقلب في
الفراش وال تجد إلى النوم طريقًا .لكن ،هل سألت يومًا عما تأكله؟
غالبًا ،يتناول الناس أطعمة قبل حلول موعد النوم ،من دون أن يأخذوا
حساباتهم بأنها قد تسبب األرق .وهنا ،يفيد التذكير ببعض األطعمة أو
السوائل التي عليكم تجنبها كي ال تصابوا بداء األرق:
الكافيني :تزيد مــادة الكافيني األرق ،خصوصًا لــدى األشـخــاص الذين
يعانون من الحساسية على تلك املادة .وملن يعانون من هذا األمر ،ينصح
بتناول الكافيني مرة واحدة ،ربما في الصباح ،واإلمتناع عنه في الفترات
الالحقة ،نظرًا ألن هــذه امل ــادة تبقى فــي بعض األجـســام إلــى حــدود 24
ساعة.
البروتينات والــدهــون :يتسبب تـنــاول أطعمة تـحــوي كميات كبيرة من
البروتينات والدهون في تعب الجهاز الهضمي ،ما يعيق راحة الجسم،
ينصح قبل النوم بتفادي تناول أطعمة دسمة تحتوي على تلك العناصر
لكي ال يتأثر الجسم بحالة األرق.
ً
السوائل :من اعتاد األرق ،ينصح بتفادي شرب املياه ليال ،ذلك أن املياه
ّ
تحفز املثانة وتجعل النائم مضطرًا للصحو والدخول إلى الحمام .وغالبًا،
ما يجد األشخاص الذين يعانون مشاكل في النوم صعوبة في العودة
إلى الفراش بعد اإلستيقاظ إلى الحمام .لذا ،ينصح بالتوقف عن شرب
املـيــاه أو أيــة ســوائــل أخــرى ،على األقــل قبل ساعتني أو ثــاث مــن موعد
النوم.
الرياضة :برغم أن الرياضة تساعد الكثيرين على النوم ،إال أنها بالنسبة
ملن يعاني األرق هي مشكلة كبيرة ،ذلك أن ممارسة الرياضة البدنية في
ساعة متأخرة من الليل يساعد على تحفيز األدرنالني ،األمر الذي يؤدي
إلى صعوبة التلذذ بساعات االيل في الفراش.

ّ
أخطاء شائعة :الملح ال يحفز العطش
ّ
ظل اإلعتقاد ّ
بأن امللح ّ
يسبب العطش .لكن ،من قال هذا؟ ال
لوقت طويل،
ٍ
أحد يملك جوابًا دقيقًا عن هذا السؤال ،باستثناء اعتقادات بنيت على
أخبار تناقلها الناس ،من دون سند علمي .اليوم ،جاء من يثبت أن امللح ال
ّ
يسبب العطش ،ففي دراسة قام بها باحثون من أملانيا والواليات املتحدة
األمريكية ،ثبت أن األطعمة املالحة ال تسبب العطش .واستند الباحثون
في نتيجتهم إلى الدراسة التي أجروها على مدى عام كامل على رواد
فضاء ،خضعوا خاللها لتجربة افتراضية تحاكي واقع رحلة إلى املريخ.
وخالل هذه السنة ،راقب الباحثون العالقة بني حصة رواد الفضاء من
امللح ومستويات الرطوبة في الجسم عمومًا ،وخرجوا بنتيجة مفادها أن
"الرابط الوثيق الذي لطاملا شعرنا بوجوده بني امللح والعطش ما هو إال
خرافة ال أكثر".
أكثر من ذلك ،الحظ الباحثون أن "رواد الفضاء الذين كانوا يستهلكون
كميات متزايدة من امللح ،كانوا يشعرون باملزيد من الجوع ال العطش".

فيصل القاق *
كلما احتفلت أنثى عازبة بعيد ميالدها الخامس والثالثني ،تــراءى
لـهــا فــي شـمــوع كعكة الـعـيــد أف ــراد أســرتـهــا وصــديـقــاتـهــا واملجتمع
يدفعنها للبحث عن شريك للزواج والحمل .وكلما عاودت االحتفال
بعيدها األربعني ،كان هوسها األول تجميد البويضات للحفاظ على
إمكانية الحمل واإلنجاب .لم يحدث قط أن وضع املجتمع املرأة تحت
هذا الضغط البيولوجي واملجتمعي تحت عنوان اكتمال شخصيتها
ودوره ــا باألمومة .خرجت بعض النساء عن طاعة هــذا القمع غير
ّ
غالبيتهن يخضعن له دون مشورة واستئذان.
املبرر ،بيد أن
ارتبطت الخصوبة تاريخيًا باستمرار الحياة والتناسل ،كما تشهد
وثائق الحضارات القديمة وكما تشهد أساطير مصر الفرعونية على
اإللهة "معت" أكثر اآللهة احترامًا وتقديسًا ،حيث اتخذ رمزها "آنخ"
شكل الجندر األنثوي .لم يختلف تبجيل الخصوبة عند الحضارات
الفارسية وبــاد ما بني النهرين والهندية ورمــز "األرض الخصبة"
و"األرض األم" وإيـ ـح ــاءات املـجــامـعــة وال ـع ــاق ــات الـجـنـسـيــة لـغــرض
التناسل .ومن هذه الرموز ،تسللت جذور كلمة الخصوبة الى اللغات
الحديثة .من الطبيعي أن ال يرى العالم حينها غير مسألة التناسل
وااللتزام بها طريقًا وحيدًا نحو االستمرار والخلود.
لكن العالم تغير ،وتغيرت معه مفاهيم عدة تتعلق بالحقوق اإلنجابية
والجنسية (مــؤتـمــر الـقــاهــرة للسكان والتنمية  ،)١٩٩٤وامل ـســاواة
والجندر وتعليم الفتيات ودخول املرأة أكثر وأكثر في سوق العمل.
تغير كل شيء ولم يتغير ذلك املقياس داخل مجتمعاتنا التي ال تزال
تقرن قيمة املرأة بعدد أطفالها (والذكور غالبًا).
تغير الـعــالــم وازداد مـعــه الـتـقــدم االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي وتــدنــت
مـعــدالت الخصوبة .كلما تقدمت امل ــرأة خطوة فــي التعليم والعمل،
ّ
تراجعت الخصوبة خطوات .أصبحت األمهات الجدد أكبر سنًا على
ّ
جامعاتهن وأماكن
العموم وداهمت العزوبية عددًا من النساء داخل
ّ
عملهن.
لبنان ليس خ ــارج هــذه املـعــادلــة .مـعــدالت خصوبة منخفضة على
انكماش في سوق الــزواج وارتفاع عمر الــزواج عند النساء والرجال
ُ
لنواحي سن الثالثني أو أكثر .تترك النساء وحيدات في خضم هذا
التحول الديموغرافي واالقتصادي املعقد بال تثقيف حول الصحة
اإلن ـجــاب ـيــة والـجـنـسـيــة وال ـح ـقــوق ومـ ـح ــددات الـخـصــوبــة وعــاقـتـهــا
ّ
بأعمارهن ،ودور الطب وتقنيات الحمل املساعدة في كل ذلك .فبني
متطلبات التعليم وتمكني املــرأة وإنتاجيتها ،وبــن دورهــا كــأم وربة
أسرة ،تتراكم الضغوط العائلية واملجتمعية وتزداد ،وقد تدفع باملرأة
الــى خـيــارات غير صائبة لالرتباط وال ــزواج ،أو أن تصبح أمــا رغمًا
عنها ورغم عدم جاهزيتها لهذا الدور.
ُ
لــم يكد يمر على زواجـهــا بضعة أشـهــر ،حتى ت ًحمل الـعــروس الى
املــراكــز الـطـبـيــة ملـســاعــدتـهــا عـلــى الـحـمــل ،مــدفــوعــة ال ــى س ــرداب من
اإلجراءات الطبية غير الضرورية والتي قد تنتهي بها الى ازدراء من
قبل املجتمع أو إلى طالق ينهي الــزواج ،كما عرض هذا الواقع الفيلم
اللبناني "ملــا حكيت مــريــم" الــذى أنهى حياة الــزوجــن الــى مــا يشبه
املأساة.
"الزم تحبل أحسن ما تتطلق"" ،قريبتها تزوجت قبلها بشهرين
وحبلت" ،يبدو األمــر لألهل على أنــه معادلة بسيطة موحدة تتعلق
فقط بالزوجة .ومــرة أخــرى ُت ّ
حمل الزوجة مسؤولية سمعة العائلة
ومصير الــزواج وتكاثر أجيال العائالت .يسهو عن بالهم أن مسألة
الـحـمــل تـتــوزع مهماتها مناصفة بــن خـصــوبــة الــزوجــة وخصوبة
ال ــزوجّ ،
وأن مــوضــوع الحمل بحاجة الــى وعــي الــزوجــن وإدراكـهـمــا
ملحدداته .لكنها األســر دائمًا ما ترافق العروسني الــى غــرف نومهم
وخصوصيات حياتهم.
تطور طب اإلنجاب بشكل الفت وتطورت معه لغة إيجابية جديدة.
لــم تعد كلمة "عـقــم" و"عــاقــر" واردة فــي قــامــوس مشاكل اإلنـجــاب،
واستبدلت بـ"تدني الخصوبة" لتدلل على إمكانية كل الراغبني بقدرتهم
على الحمل وتكوين أســرة .املطلوب ثقافة سليمة حــول الخصوبة
والحقوق اإلنجابية وغير اإلنجابية وذهنية اإلنجاب واألمومة.
ليس دقيقًا أن من بلغت من العمر خمسًا وثالثني أنه "راحت عليها"
وال حتى من بلغت األربعني "أن تنسى املوضوع" .يفعل العمر بعض
فعله في الخصوبةُ ،ينقصها لكنه ال يذهب بها ،يؤثر عليها لكنه ال
ْ
يلغيها .تمتع املــرأة بخصوبتها لفترة مهمة من حياتها وال ُيف ِسد
علمها وثقافتها وعملها وعمرها قدرتها على اإلنجاب عندما ترغب
وكيفما تشاء .هنا وبني ضفتي الثالثينيات واألربعينيات ،ال يجب
َ
أن تـغــرق امل ــرأة فــي تـيــار الــقـ َـدر البيولوجي وال أن تستسلم ملسار
الــزواج تحت ضغط اإلنجاب .خيارات التقنيات الطبية واسعة وإلى
ّ
وهبهن ،إلى تجميد األجنة
ازدياد ،من تجميد البويضات واملبايض أو
واالستنساخ ،خـيــارات يحتاج بعضها الــى نقاشات علمية ودينية
وثقافية ،لكنها حاصلة ومتاحة وتعد بالكثير.
األمومة خيار وليست قــدرًا ،وتدني الخصوبة عــارض ُيعالج ال علة
مستديمة ،وتبقى املرأة امرأة ما بقيت هذه الحياة .وليس من األخالق
بشيء أن توضع النساء بني مطرقة اإلنـجــاب كيفما كــان وسندان
الخيبة والشفقة أغلب األحيان.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

