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اصدقـاء   عالـم   االطفــال

اجلمعة 8 /5 /2015مملكة األطفال ے

ركن صحة اطفالنا
    زاوية باشراف جمعية أطباء األطفال- فلسطني 

) جلنة التثقيف الصحي اجملتمعي (                                            

شعارنا توصيل المعلومة الصحيحة لألهل 
لتحسين صحة أطفالنا .

إعداد   د. جورج امسيح -  د. سامر عبد الرازق 
 -  د. ماهر شحرور

الثعلب المراوغ

سر الجوهرة

عزات حسان سلهب

ي�������وم�������اً ج�������وع�������اً شديداً  ال����ث����ع����ل����ب  ج���������اع 
ح���ت���ى أش�������رف ع����ى امل��������وت، ف�������راح يفتش 
ع�����ن ط����ع����ام ي����أك����ل����ه، أو ل���ق���م���ة ي����س����د بها 

جوعه.
مزهواً  دي���������ك���������اً  ال������ح������دي������ق������ة  يف  ف��������وج��������د 
ب��ن��ف��س��ه ي��ص��ي��ح ب���ن ال���ح���ن وال���ح���ن من 
عى الحائط املرتفع، ويرفع بعرفه إىل 

العلياء بكربياء.
الديك  أن  ال��������������ذيك  ال�����ث�����ع�����ل�����ب  وع��������������رف 
امل��������غ��������رور ض����ع����ي����ف ال�����ع�����ق�����ل، ف����ص����م����م أن 
يحصل عليه ليكون طعامه لهذا اليوم، 

بعد جوع أسبوع.
فتقدم منه بحذر، وراح يعرج مظهراً 

الضعف واملرض والعجز.
ثم قال له:

صباح الخري أيها الديك الجميل، يا 
ملك الطيور وسيد الدجاج.

ف�������س�������ر ال�����������دي�����������ك ب���������ه���������ذا ال�����������ك�����������ام وق�����������ال 
ل��ل��ث��ع��ل��ب: أه����اً ب��ك أي��ه��ا ال��ك��س��ي��ح، ماذا 

تريد مني وأية مساعدة تطلب؟
فرد الثعلب بخبث: أنا ال أطلب شيئاً 
لنفيس، لكنني سمعت أن جماعة من 

ال��دج��اج تبحث ع��ن دي��ك ش��ج��اع جميل 
ص��اح��ب ع���رف ي��ل��ي��ق ب��ال��ت��اج ل��ي��ك��ون ملك 

الدجاج.
ف�������ت�������ع�������اَل م������ع������ي ألن������ص������ب������ك م������ل������ك������اً قبل 

فوات األوان.
وم�����ى ال��ث��ع��ل��ب ع����ى م���ه���ل، والديك 

أمامه يستعجله ليصل إىل اململكة.
وع�������ى ال�����ط�����ري�����ق، ه����ج����م ال���ث���ع���ل���ب من 

ال������خ������ل������ف ع���������ى ال���������دي���������ك امل������������خ������������دوع، فدق 
عنقه وأكله.

ث������م ل����ح����س ش���ف���ت���ي���ه وه��������و ي������������ردد: هذا 
جزاء الغرور فألبحث عن مغروٍر آخر.

يحىك أنه يف قديم الزمان كان رجل عجوز 
، له ثاثة أبناء ، وكانوا جميًعا يعيشون يف 

حب وسعادة .
وازداد   ، األب  م���������رض  األي�������������ام  أح���������د  وف���������ى 
األل�������م ع���ل���ي���ه ح���ت���ى اق�������رب م�����ن امل�������وت ، وكان 
األب�����ن�����اء ال���ث���اث���ة ي���ت���ن���اف���س���ون يف خ���دم���ة أبيهم 

وتمريضه .
ف������ط������ل������ب االب����������������ن األص����������غ����������ر م����������ن إخ����������وت����������ه أن 
ي���س���م���ح���وا ل����ه ب����أخ����ذ أب����ي����ه إىل ب���ي���ت���ه ؛ ليتفرغ 
لخدمته وتمريضه، رفض األبناء يف البداية 
ولكنهم واف��ق��وا عندما أخ��ربه��م أخ��وه��م أنه 
س�������وف ي����ت����ن����ازل ل����ه����م ع������ن ن���ص���ي���ب���ه م������ن مرياث 
أب����ي����ه، وأخ������ذ االب������ن األص����غ����ر أب������اه إىل منزله، 
وت�����ع�����اون ال������زوج������ان ع����ى رع����اي����ة األب املريض 

وخدمته حتى مات.
وفى إحدى الليايل رأى االبن أباه يف املنام 
، ف����أخ����ربه أن�����ه ق����د خ���ب���أ ك����ن����ًزا يف م���ك���ان بعيد، 
وف�������ى ال����ص����ب����اح ذه�������ب االب��������ن إىل امل�����ك�����ان الذي 
حدده أبوه ، فوجد صندوًقا صغرًيا مملوًءا 
بالجواهر واألموال ، أخذ االبن الصندوق ، 
وذهب إىل إخوته ، فقص عليهم ما حدث، 

فقالوا له :
لقد تنازلت لنا عن نصيبك يف مرياث أبيك 

، وليس لك حق يف هذه األموال!
ح�����ل�����ًم�����ا مماثاً  رأى  ال�����ت�����ال�����ي�����ة  ال����ل����ي����ل����ة  وف���������ى 
، وع����ن����دم����ا ع������ر ع������ى األم������������وال ذه�������ب ب����ه����ا إىل 
إخ������وت������ه ، ف�����أخ�����ذوه�����ا م����ن����ه ، وق�������ال�������وا ل������ه كما 

قالوا من قبل .
وعاد االبن إىل بيته حزيًنا ، فلما نام رأى 
أب����اه يف م��ن��ام��ه ؛ ف���أخ���ربه أن���ه وض���ع دي���ن���اًرا يف 
ج���رة امل���اء يف حقلهم ال��ب��ع��ي��د ، ف��ذه��ب االبن 
إىل إخوته ، فلما أخربهم بما رأى ، أخذوا 

يسخرون منه، وقالوا له :

دينار واحد ؟! .. خذه أنت إن شئت.
ال���ح���ق���ل ، ف����أخ����ذ الدينار  ذه������ب االب��������ن إىل 
وب���ي���ن���م���ا ه�����و يف ال����ط����ري����ق ق����اب����ل ص�����ي�����اًدا عجوًزا 
يعرض سمكتن للبيع فاقرب منه وسأله :

بكم تبيع هاتن السمكتن ؟!
فقال الصياد : ال أريد سوى دينار واحد .

فأعطاه الدينار وأخذ السمكتن ، وحينما 
وص��ل إىل البيت أعطى السمكتن لزوجته، 

وطلب منها أن تعدهما للطعام .
وما إن شقت الزوجة بطن السمكة األوىل 
ح��ت��ى وج�����دت ش��ي��ًئ��ا ي��ل��م��ع ، ف��ل��م��ا أخ���رج���ت���ه ، 
وجدت جوهرة كبرية ، ومدت الزوجة يدها 

ب����ال����س����ك����ن ل���ت���ف���ت���ح ب����ط����ن ال����س����م����ك����ة األخ������������رى ، 
ف��ك��ان��ت امل��ف��اج��أة ، ل��ق��د وج����دت ج���وه���رة ثانية 
يف ب����ط����ن ال����س����م����ك����ة األخ�������������رى. وت�����ن�����اق�����ل الناس 
أخ�������ب�������ار ت�����ل�����ك ال������ج������وه������رة ال����ث����م����ي����ن����ة، ف����ل����م����ا علم 
امللك أمر بإحضارها له ، وكافأ الرجل عليها 

بأموال كثرية.

عاد الوالد من عمله ، وكان أوالده الثاثة 
) محمد وحسام وهيثم ( ينتظرون عودته كل 
يوم بفارغ الصرب ، ألنه اعتاد أن يجلب لهم 

أشياء لذيذة !
وم�����ا إن دخ�����ل ال����وال����د إىل امل����ن����زل ح���ت���ى قفز 
ث��اث��ت��ه��م ب���ف���رح وه����م ي��ن��ظ��رون ل���ي���دي والدهم 
ال������������ذي وض����������ع ث����������اث ق�����ط�����ع م�������ن ال������ح������ل������وى عى 

الطاولة.
ثم قال لهم مشجعاً :

) الذي سينتهي من مذاكرة دروسه أوال ، 
يحصل عى قطعة من هذه الحلوى. (

فقال هيثم وهو أصغرهم :
) ولكننا كلنا سنأكل الحلوى . (

ضحك والده وهو يشري إىل الحلوى :
) امل���ج���ت���ه���د م���ن���ك���م س���ي���خ���ت���ار ال���ق���ط���ع���ة التي 

يفّضلها . (
بمذاكرة  وب������������������دأوا   ، ب�������ذل�������ك  األوالد  ف�����������رح 
ال�����ن�����ش�����اط ، إال أن هيثم  ب���م���ن���ت���ه���ى  دروس�������ه�������م 
أحس بامللل ، وظن أنه لن يقدر عى منافسة 
أخ���وي���ه ، ف��ت��س��ل��ل إىل ح��ي��ث ت����رك وال�����ده قطع 

الحلوى ، وقال لنفسه :
) إن ع��رف أب��ي أنني التهمتها فسأقول له 
بأنني انتهيت من مذاكرة درويس ، لن يخطر 

بباله أنني أكذب ! واآلن .. أيها أختار ؟(
وق����ف ه��ي��ث��م ط���وي���اً أم�����ام ق��ط��ع ال��ح��ل��وى ال 
يدري أيها يأخذ ، لكنه مّد يده أخرياً والتهم 
واح��������دة ب���س���رع���ة ، ف����أح����س ب���رغ���ب���ة ش����دي����دة يف 

هيثــم والحلـــوى

ال���ح���ص���ول ع����ى ال���ث���ان���ي���ة ، وه����ك����ذا ح���ت���ى أجهز 
عى القطع الثاث! ثم خرج ليلعب ، وكأنه 

لم يفعل شيئاً !
وعندما عاد إىل البيت وجد أباه غاضباً ، 
بينما خيبة األمل تبدو جلية عى وجه أخويه 

. سأله أبوه بحّدة :
) أنت من أكل الحلوى يا هيثم ؟ (

فأجابه هيثم بدون تردد :
) أكلت قطعة واحدة بعد أن انتهيت من 

مذاكرة درويس يا أبي . (
ثم التفت إىل أخويه :

) ربما فعلها محمد ، وربما حسام . (
نظر إل��ي��ه وال���ده ملياً ، ث��م ق��ال وه��و يشري 
إىل ص��ن��دوق ك���ان يحتفظ ب��ه دائ���م���اً يف إحدى 

زوايا الغرفة :
) أترى ذلك الصندوق يا هيثم ؟ (

نظر هيثم إىل الصندوق مستغرباً ، فأكمل 
والده بأسف :

) إن����ه م����يء ب��ال��ح��ل��وى ال���ت���ي ج��ل��ب��ت��ه��ا ل��ك��م ! 
ولكني سأحرمكم منها ، أتعرفون ملاذا ؟ ألن 
واح������داً م��ن��ك��م ريض أن ي���ك���ون ل���ص���اً ، وك����اذب����اً ! 
وحتى أكتشف هذا اللص سأحرمكم جميعاً 

منها ! (
محمد وحسام شعرا بالظلم ، بينما لم 

يأبه هيثم لألمر !
الكل أوى إىل فراشه ، والعتمة تمأل البيت 
وابتسامة   ، األرض  ع������ى  وئ������ي������دة  خ������ط������وات   ،
ماكرة تطل من بن شفتي هيثم وهو يقرب 

من الصندوق .
أم����س����ك ه���ي���ث���م ب���غ���ط���اء ال����ص����ن����دوق ، رفعه 
بإحدى يديه ، وانقض باألخرى عى الحلوى 

داخل الصندوق .
رفع هيثم يده بسرعة وهو يصرخ فزعاً ، 
فانتشر النور يف كل املنزل ، واندفع الجميع 
ن��ح��وه بقلق ع��دا وال���ده ال���ذي ك��ان يقف خلف 

الباب طوال الوقت .
ن��ظ��ر ه��ي��ث��م إىل ي���ده ، ف��وج��ده��ا ق���د تلّونت 
باللون األسود ، ثم نظر إىل داخل الصندوق 

فوجد وعاءاً مملوًء بسائل أسود !
ال����ت����ف����ت إىل وال�����������ده ف����ل����م ي���ت���م���ال���ك ن���ف���س���ه ، 
وانخرط بالبكاء ! بينما ينظر إليه والده مؤنباً 

، وعيون إخوته تنظر إليه بلوم :
) أنت من سرق الحلوى ! (

ش���ع���ر ه��ي��ث��م ب���ال���ن���دم ، ف���ه���ا ه����و ي���ق���ف أمام 
والده وبن إخوته كلص ! بىك بحرقة ، واعتذر 
لهم جميعاً ، لكنهم تركوه وحده يف الغرفة 
، وعاد كل منهم إىل فراشه ، بينما ظل هيثم 
ينظر إىل يده السوداء بألم ! ومنذ ذلك الحن 

وهيثم ال يسرق ! وال يكذب !

غذاء االنسان

* الفيتامينات وتوجد يف غالبية االطعمة التي نتناولها يوميا.
* االماح املعدنية مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور.

* امل�����اء وه����و اه����م ع��ن��ص��ر ي���دخ���ل يف ت��رك��ي��ب ج��م��ي��ع ان��س��ج��ة الجسم 
وي���ع���م���ل ع����ى ح���م���ل االوك����س����ج����ن اىل ال���خ���اي���ا وي����دخ����ل يف التفاعات 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ح��ي��وي��ة ك��ال��ه��ض��م واالم���ت���ص���اص وي���س���اع���د ع���ى التخلص 

من الفضات.

فرص رائعة

كم هو عدد املرات التي رأيت فيها قطار نمل يسري بنظام دقيق او رأيت اسراب 
النحل وهي تجوب االزهار با كلل او ملل؟ مثل هذه املواقف تعترب فرصا رائعة 
للتعلم. يجب ان نتعرف عى اهمية العمل بجد وانتظام وتعاون وذلك فرصة 

للتأمل والتفكر يف خلق الله سبحانه وتعاىل وابداعه ملكوته.

الدالفين تنادي بعضها باالسم!

ال���دالف���ن، وه���ي م��ن ال��ث��دي��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة، تستخدم ص��ف��ارة ف��ري��دة م��ن نوعها 
للتعرف عى بعضها البعض، كما يستخدم البشر االسماء يف مناداة بعضهم 

البعض.. هذا ما اثبتته دراسة علمية حديثة.
ك��ان��ت اب��ح��اث سابقة ق��د توصلت اىل ان ال��دالف��ن تستخدم ص��ف��ارات مميزة 
بنفس الطريقة التي يستخدم بها البشر االس��م��اء.. اال ان هذه هي امل��رة االوىل 

التي تتم فيها دراسة استجابة هذه الحيوانات للنداء "باسمائها".
من اجل التحقق من ذلك، سجل الباحثون مجموعة من اصوات الدالفن، 
ذات االنف القاروري، وتم تحديد بصمة الصوت لكل دولفن، ثم قام العلماء 
بتشغيل ه���ذه االص����وات ب��اس��ت��خ��دام س��م��اع��ات ت��ح��ت امل����اء.. ووج����دوا ان اسماك 
الدولفن استجابت بشكل فردي للصوت الذي يخصها، من خال الرد عليه 

بصفارتها الخاصة.

* ك����ربى ق������ارات ال���ع���ال���م م��س��اح��ة هي 
قارة آسيا.

* صغرى قارات العالم مساحة هي 
قارة اسراليا.

محطيات  اك������������������رب  ه��������������و  ال������������������ه������������������ادىء   *
العالم.

* خندق ماريانا يف املحيط الهادىء هو 
اعمق نقطة تحت سطح املحيطات.
* »قزوين« هي كربى البحريات..

حول العالم

غادة طارق الريماوينوال وترتيل عماد الكالويتعدنان وعبد الرحمن فتحي ازحيمانمريم فتحي ازحيمان

نغم مهند متويليعقوب حمزة حمدسلمى غسان ابو خضريبتول محمد ابو هاللتلني محمد شعبانغصون عامر الحلواينميليا عمران الحلواين

كرم سامر الحتو زينب سامر املحتسب

أبو حافور عند األطفال الصغار

سنتحدث اليكم اليوم عن موضوع ما يعرف شعبيا مرض أبو حافور وعلميا 
يدعي Herpetic Stomatitis. أعتقد أن سبب تسمية املرض بمرض أبو حافور 
يعود اىل التقرحات التي تنتج عن املرض والتي عادة ما تكون يف الفم وإن كانت 

يف الحاالت الشديدة تتجاوز ذلك.

ال���ت���ع���ري���ف: م�����رض أب�����و ح����اف����ور ي��ن��ت��ج ع����ن ف������ريوس ي��س��م��ى ف������ريوس ال���ه���رب���س او 
باإلنجليزية Herpes Simplex Type 1. ال��ف��ريوس م��ن النوعية ال��ت��ي تحتوي 
ع��ى ح��ام��ض ال DNA. ع���ادة م��ا يصيب االط��ف��ال يف ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م��ن 6 أشهر 
اىل 5 س��ن��وات، لكن ه��ذا ال يعني ان الفئات العمرية االك��رب ال تصاب باملرض اذ 
يمكن ان ي��ص��اب��وا ل��ك��ن ب��درج��ة أق���ل. امل���رض يسجل ع��ى م���دار ال��س��ن��ة أي ال يوجد 

فصل معن او شهر معن ينتشر به املرض . 

الفريوس غالبا ما يصيب خايا النسيج املخاطي للفم )اللثة األسنان واللسان 
وك���ذل���ك ال��ح��ل��ق( ك��م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ن��ت��ق��ل اىل خ��اي��ا ال��ج��ل��د وأم���اك���ن اخ�����رى. م��ه��م ان 
نتذكر بان الفريوس قد ينتفل عن طريق النهايات العصبية يف الفم ويستقر يف 
الخيوط العصبية املجاورة للفم ويبقى بعض االشخاص حاملن لهذا الفريوس 
لفرة طويلة قد تكون عشرات السنوات حيث يكون الفريوس ساكنا وخاما لكنه 
سرعان ما يتنشط ويظهر عى شكل حمى )بثور مؤملة حول الشفتن او فتحتي 

االنف( بعد نزالت الربد أو عندما يضعف جهاز املناعة يف الجسم . 
وسائل العدوى: املامسة املباشرة سواء لإلفرازات اللعابية التي تحتوي عى 
الفريوس او التقرحات الناتجة عن املرض مهم ان نتذكر بان االشخاص  اللذين 
ي���ح���ت���ض���ن���ون امل�������رض ب���ش���ك���ل���ة ال����س����اك����ن ي���س���ب���ب���ون ال�����ع�����دوى ل����ألخ����ري����ن خ����اص����ة عندما 
ي��ت��ن��ش��ط ال����ف����ريوس يف اج���س���ام���ه���م ب���ع���د ان ي��ض��ع��ف ج���ه���از امل���ن���اع���ة ل���دي���ه���م  نتيجة 

اسباب عديدة .

فرة الحضانة: تراوح بن 2-14 يوم لكن غالبا 7 ايام.
األعراض:

 ظهور تقرحات يف الفم والحلق ولثة االسنان واللسان تكون مؤملة جدا.
 صعوبة بالغة يف تناول الطعام والشراب .

 ارتفاع حرارة الجسم مشكل متفاوت لكن عى االغلب بشكل خفيف .
 تضخم الغدد اللمفاوية املجاورة للفم وعى االخص التحت فكية .

 فقدان الشهية مع الضعف العام وصعوبة النوم مع التهيج البالغ والصداع 
مع رائحة كريهة للفم.

 ال���ت���ق���رح���ات ال��ن��ات��ج��ة ع���ن امل�����رض ت���ن���زف ب��س��ه��ول��ة ل��ك��ن ال ي���ك���ون ال���ن���زي���ف لدرجة 
يتطلب عاجا خاصا لوقفه.

 قد تمتد التقرحات حول الشفتان وما يجاورها.
اعراض املرض عادة تستمر يف املتوسط:

 الحرارة تستمر 8 ايام
 تقرحات الفم 12 يوم

 تقرحات الجلد 12 يوم
 صعوبة البلع واملضغ  للطعام 9 ايام

 صعوبة الشرب 7 ايام
 سيولة من الفم )ريالة( 6 ايام

املضاعفات: طبعا هي نادرة ولكن علينا ان تذكرها وهي
 الجفاف وينتج عن الحرارة وعدم القدرة عى تناول السوائل والطعام وهو 

اكر املضاعفات حدوثا.
 اصابة القرنية وتعتيمها غالبا ينتج عن انتقال العدوى من الفم اىل العن 

خاصة عندما يفرك الطفل عينيه.
 انتقال العدوى اىل اصابع اليد وتورمها وتقرحها.

 التصاق الشفتن.
 اص����اب����ة ال���ج���س���م ب��م��ض��اع��ف��ات ب��ك��ت��ريي��ة ك���ال���ت���ه���اب���ات امل�������ريء وال���رئ���ت���ن خ���اص���ة يف 

حاالت نقص املناعة.
 اصابة الدماغ واالكزيما.

التشخيص: عادة اعراض املرض تكون كافية للتشخيص لكن قد يلزم الطبيب 
اجراء فحوصات مخربية اضافية خاصة يف حالة وجود مضاعفات خطرة .

العاج :
 ع���ادة ال��ع��اج يشمل اع��ط��اء كمية ك��اف��ي��ة م��ن ال��س��وائ��ل ل��ل��وق��اي��ة م��ن الجفاف 

طبعا حسب عمر الطفل .
 اعطاء الطعام املناسب للطفل سهل البلع سائل او شبه سائل ال يحتاج اىل 

مضغ يفضل بارد قليا غري حامض غري مالح وافضلها الحليب والزبادي.
 السيطرة عى االلم قدر املستطاع وتنظيف الفم مع ضرورة استشارة الطبيب 

لتحديد ذلك .
 اعطاء خافضات الحرارة مع مراعاة عدم املبالغة لتجنب اثارها الجانية .

 اعطاء ادوية مضادة للفريوس من مشتقات acyclovir بوصفة طبيب .
 اعطاء املضادات الحيوية عند وجود مضاعفات بكتريية بوصفة طبيب.

متى يلزم ادخ���ال الطفل للمستشفى ؟ ع��ادة يف ال��ح��االت الصعبة والخطرة 
واملقصود عند وجود املضاعفات التى ذكرتها سابقا .

الوقاية: يجب عزل االطفال املصابن وعدم ذهابهم اىل الحضانة او املدرسة 
ل����غ����اي����ة ال�����ش�����ف�����اء . ويف امل���س���ت���ش���ف���ى ك�����ذل�����ك االط�������ف�������ال امل�����ص�����اب�����ون ي�����ع�����زل�����ون يف غرف 

منفصلة 
د.أيوب حمدان  اختصايص أطفال وحديثي والدة نابلس.

نصيحة العدد
كراً ما يصاب الطفل بالتهاب صدري تحسيس أو ما يعرف بنوبة حساسية 
صدرية. حيث أن أعراضها تكون ضيق يف النفس وصعوبة يف إخراج الهواء من 
الصدر، مع وجود صوت تزمري أو تصفري للتنفس وهذه قد تكون أيضاً نوبة ربو 
صدري يكون الطفل بحاجة إىل دواء سريع املفعول لتوسيع الشعب الهوائية 

وإراحة تنفس املريض وتخفيف حدة النوبة.
قد يخاف األهل من إعطاء الطفل الدواء املوسع للشعب الهوائية )فنتولن( 
عن طريق جهاز التبخرية او البخاخ وقد يرفضون إعطاء الطفل الدواء بحجة أن 
يتعود عليه، بينما ال يكون لهم اعراض عى استخدام أدوية أخرى كالكورتيزون.  
لذلك ن��ود ان نوجه النصيحة لألهل ب��أن فكرة أن يتعود الطفل ع��ى استخدام 
ال��ت��ب��خ��رية ف��ك��رة غ���ري ص��ح��ي��ح��ة وه���ي ت��س��اع��د ال��ط��ف��ل ع���ى ت��س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة التنفس 
وممكن استعمال الدواء فقط لعدة أيام لحن تماثل الطفل للشفاء فا خوف 
عند استعمال الفنتولن عن طريق الجهاز أو البخاخ مع تمنياتنا لكل أطفالنا 

بالشفاء العاجل.
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