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هذا الكتاب...
مت ت�أليفه للأطفال الذين مبقدورهم القراءة ب�أنف�سهم �أو �سويا مع �شخ�ص بالغ .م�ؤلف هذا
الكتاب هو �أرين نورلني امل�شهور منذ �أن قام بت�أليف جمموعة كتب هالفان.
يوفر هذا الكتاب املعرفة الالزمة عن الزكام والبكرتيا والفريو�س واملناعة اجل�سدية
واملط ّعمات وامل�ضادات احليوية.
تعمل �سرتاما �سكوين للحول دون اال�ستعمال غري الالزم للم�ضادات احليوية وملكافحة تطور
البكرتيا التي طورت مناعة �ضد امل�ضادات احليوية.
مت �إخراج هذا الكتيب من قبل �سرتاما �ستوكهومل والتعليم الطبي يف �إدارة �ش�ؤون الرعاية
ال�صحية والطبية �ضمن التنظيم النيابي (الالند�ستينغ) يف حمافظة �ستوكهومل .مت طباعة هذه
الن�رشة من قبل �سرتاما �سكوين بالتعاون مع مركز املعرفة للرعاية ال�صحية للأطفال يف قطاع
�سكوين.
نتمنى لكم قراءة �سعيدة!
ب�إمكانك العثور على املزيد من املعلومات على املوقع
www.antibiotikaellerinte.se

مقدمة
�إن امل�ضادات احليوية هي �أدوية رائعة ولكن لي�س لها �أي مكان فيما يتعلق بحاالت الزكام العادية.
اكت�شف �ألك�سندر فليمنغ و�آخرون البن�سلني عام  1928وعندما و�صل هذا االكت�شاف ملنفعة العامة بعد
احلرب العاملية الثانية جنح الكثريون يف البقاء على قيد احلياة بعد الإ�صابة بالتهاب عدوى خطرية.
ال زالت امل�ضادات احليوية تنقذ الأرواح يف حاالت التهابات العدوى ال�صعبة الناجمة عن البكرتيا مثل
التهاب ال�سحايا وت�سمم الدم والتهاب الرئة .ولن تكون اجلراحة �أو رعاية الأطفال الذين يولدون
ب�صورة مبكرة �أو معاجلة حاالت ال�رسطان ناجحة بدون امل�ضادات احليوية الفعالة.
للأ�سف فال زال هناك ا�ستعمال مفرط للم�ضادات احليوية ويف بع�ض احلاالت تو�صف كت�رصف روتيني
رسع تطور مقاومة
“للت�أكد“ .هناك العديد من املخاطر التي يت�ضمنها هذا ال�شيء� .إن هذا ال�شيء ي� ّ
الدواء وي�صبح لدى امليكروبات مناعة �ضد امل�ضادات احليوية .كما �أن هذه املعاجلة ت�شكل ا�ضطرابا يف
التوازن الطبيعي للبكرتيا النافعة يف اجل�سد املوجودة يف املعدة ويف القناة اله�ضمية وميكن �أن ي�سبب
ذلك عوار�ض جانبية مثل الإ�صابة بالإ�سهال والطفح والتهاب فطرية.
يجب علينا تقنني ا�ستعمال امل�ضادات احليوية لكي ت�ستمر فعاليتها� .إن معظم التهابات العدوى يف
امل�سالك الهوائية ت�شفى بنف�سها.
ماملو� ،سبتمرب�/أيلول 2015

�شارلوت هاج�ستامCharlotta Hagstam/
�سرتاما �سكوينStrama Skåne/
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تور�سنت
ّ
مزكم!

مل تكن حالة تور�سنت جيدة عندما �أفاق من النوم �صباح يوم الأربعاء .كان ي�شعر ب�أمل يف احللق و�شعر
بثقل يف الر�أ�س .بالرغم من �أنه نام طوال الليل كان ال يزال ي�شعر بالتعب بحيث �أنه كان مبقدوره �أن ينام
من جديد ب�صورة مبا�رشة.
ح�رض والده وحت�س�س على جبينه،
وقال “�س�أح�رض ميزان احلرارة“.
�أظهر ميزان احلرارة  38.4درجة مئوية.
و�أ�ضاف الوالد قائ ًال “عليك �أن تبقى يف املنزل و�أال تذهب �إىل املدر�سة ب�ضعة �أيام“.
“ولكن يا بابا هناك مباراة يوم ال�سبت ويجب �أن �أ�شاراك فيها“.
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هز الوالد ر�أ�سه بالنفي.
“لن تتمكن من ممار�سة لعبة كرة القدم يوم ال�سبت“.
“�ألي�س هناك �أي دواء؟ بحيث ي�صبح املرء معافى ب�صورة مبا�رشة؟“
هز الوالد ر�أ�سه بالنفي مرة �أخرى .ثم ذهب و�أح�رض كتابا كان قد ا�ستعاره من املكتبة العمومية.
اقر�أ هذا الكتاب و�ستفهم“.
ولكن مل يقر�أ تور�سنت �أي �شيء ذلك اليوم ومل يفعل �أي �شيء �سوى النوم.
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ال يزال غري قادر على �أن يقر�أ �أو ي�شاهد التلفزيون �أو ميار�س �ألعاب الكومبيوتر ولكنه ي�ستمع �إىل
املو�سيقى يف جهاز الهاتف اجلوال ويذهب مرتنح ًا �إىل املطبخ لي�أكل كمية قليلة من وجبة الع�شاء �سوي ًا
مع والده وجيني.
يف يوم اجلمعة بعد الظهر �شعر تور�سنت بتح�سن كبري .نه�ض من الفرا�ش وقام بتح�ضري كوب ًا من
الكاكاو و�سندوي�شة .كما �أخذ معه الكوب وال�صحن والكتاب الذي �أعطاه له والده واللحاف من ال�رسير
وعمل مو�ضع رقود لطيف يف ال�صوفا يف غرفة ال�صالون.
ثم بد�أ بقراءة كتاب الزكام.
كانت �إجابة تور�سنت “ال“ عندما ح�رضت �أخته الكبرية جينّي �إىل غرفته لت�س�أله �إذا كان يريد ممار�سة
�ألعاب الكومبيوتر معها .ومل يكن يقدر �أن ي�أكل �أكرث من ن�صف ال�سندوي�ش اللذيذ ال�ساخن املف�ضل لديه
والذي �أعده والده خ�صي�ص ًا له.
عندما ا�ستيقظ تور�سن يف �صباح يوم اخلمي�س ح�سب عن ظهر قلب �أنه نام بني وحني و�آخر ما جمموعه
� 17ساعة ب�صورة م�ستمرة .ولكنه مل يكن ي�شعر باحلمى الآن .بدال من ذلك كان املخاط ي�سيل من
كال فتحتي �أنفه .بعد فرتة �أ�صبح هناك كومة من املناديل الورقية يف حاوية الف�ضالت املوجودة حتت
ال�رسير.
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كتاب الزكام
البكرتيا

الفريو�س
يعود �سبب الإ�صابة بالزكام �إىل فريو�س والفريو�سات هي كائنات دقيقة ب�شكل �أ�صغر من البكرتيا� .إنها
�صغرية لدرجة �أنه ال ميكن ر�ؤيتها �إال يف ميكرو�سكوب قوي للغاية.

�إن البكرتيا هي كائنات دقيقة للغاية .وهي �صغرية �إىل درجة �أنه لي�س
مبقدورنا �أن نراها بالعني املجردة .ويف الواقع ف�إنها موجودة يف كل
مكان  -يف البحر ويف الغابات ويف احليوانات ويف �أج�سادنا .توجد معظم كميات
البكرتيا يف معدتنا و�أمعائنا.

�إن معظم �أ�شكال البكرتيا حميدة وت�ساعدنا يف املحافظة على املعافاة� .إنها حتمينا من �أ�شكال البكرتيا
الأخرى التي ت�سبب مر�ضنا .من بني الأمرا�ض التي ميكن �أن ت�سببها البكرتيا هناك التهاب احللق
والتهاب الأذن.

هناك �آالف الأ�شكال من فريو�سات الزكام� .إن هذا يعني �أنه ميكن �أن �صاب املرء بالعدوى بفريو�س ما
خالل �أ�سبوع ومن ثم ي�صاب بالعدوى بفريو�س من نوع �آخر بعد ب�ضعة �أ�سابيع .يف �أغلب الأحني ن�صاب
بالزكام خالل ف�صل ال�شتاء .كما �إن الت�سمم املعوي و�أمرا�ض الأطفال مثل احل�صبة وجدري املاء يعود
�سببها �أي�ضا �إىل فريو�س.
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املط ّعمات

ميكن �أن يح�صن املرء نف�سه باملط ّعمات �ضد بع�ض �أنواع الفريو�س
والبكرتيا .عندها يح�صل املرء على حقنة ت�ضم كمية دقيقة للغاية منها.
�إن هذا يعني �أن اجل�سد يتعرف فيما بعد على هذه العدوى .عندها
يكون املرء قد ح�صل على مناعة وال ميكن �أن ي�صاب بالعدوى ومير�ض.

املناعة اجل�سدية
�إن املناعة اجل�سدية هي منظومة دفاع اجل�سد �ضد
البكرتيا والفريو�س� .أما كريات امل البي�ضاء فهي
جنود اجل�سد .عندما تعرث كريات الدم البي�ضاء
على فريو�س �أو بكرتيا ال يتعرف عليها اجل�سد
ف�إنها حتاول مكافحتها .يف �أغلب الأحيان تبحث
عن الدخالء اخلطريين وتقتلهم.

ال توجد مط ّعمات �ضد �أ�شكال الزكام املعتادة .يقدر اجل�سد بنف�سه �أن
يكافح ذلك.
عندما كنت �صغري ًا ح�صلت على التح�صني باملط ّعمات يف مركز رعاية
الطفولة �ضد بع�ض الأمرا�ض من بينها احل�صبة والنُكاف واحل�صبة
الأملانية.
�إن االنفلونزا هي مر�ض �شتوي جمهد وعندما تكون على و�شك
االنت�شار ين�صح كبار ال�سن ب�أن يتح�صنوا باملط ّعمات �ضدها.

ميكن �أن تتعلم كريات الدم البي�ضاء التعرف على
الدخالء ويف املرة القادمة تقوم باحلول دون �أن
ي�سبب الفريو�س والبكرتيا امل�شابهة مر�ض يف
اجل�سد.
يف هذه احلالة يقال �أن املرء ح�صل على مناعة.
لذلك فال ميكن �أن ن�صاب بنف�س نوع الزكام مرتني
متتاليتني.
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من الذي ي�صاب بالزكام وملاذا؟

هل يعترب الزكام مر�ضا خطري ًا؟

ينتقل الفريو�س من �شخ�ص لآخر �إما عن طريق الهواء �أو
عندما نالم�س بع�ضنا البع�ض .ي�سمى ذلك �أن املرء ي�صاب
بالعدوى .لكي ي�سبب الفريو�س املر�ض لدينا فيجب �أن
يدخل �إىل اجل�سد ،مث ًال عن طريق الأنف �أو الفم.

الإجابة :ال.

لذلك فمن املهم �أن نغ�سل �أيدينا ب�صورة متكررة كل مرة
يزور فيها املرحا�ض وقبل تناول الطعام.

ا�ستعمل من�شفة خا�صة بك وجتنب نك�ش الأنف بالأ�صبع واعط�س يف زاوية كوعك وال تعط�س يف راحة
يدك .وي�ستح�سن �أن ت�ستخدم املناديل الورقية لأنه من املمكن �أن يتخل�ص املرء منها بعد اال�ستعمال.
كلما زاد عدد النا�س الذين تقابلهم كلما ازداد خطر التعر�ض للعدوى� .إن ال�شخ�ص املز ّكم ينقل العدوى
ب�أكرث �صورة عندما يكون على و�شك �أن ي�صاب باملر�ض .لذلك على املرء ن يبقى يف املنزل عندما يبد�أ
مبعاي�شة ال�شعور ب�سوء احلال.
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�إن الأطفال ال�صغار الذين يذهبون �إىل مدر�سة املرحلة التمهيدية والذين مل يبنوا بعد مناعتهم اجل�سدية
ميكن �أن ي�صابوا بالزكام عدة مرات يف ال�شهر .وبعد ذك وعندما يتقدم املرء يف العمر ف�إننا ال ن�صاب
بالزكام مبثل هذا التكرار.
يبقى الزكام املعتاد �أ�سبوع واحد تقريب ًا .يف بع�ض الأحيان ميكن �أن ي�صاب املرء ب�سعال ي�ستمر ب�ضعة
�أ�سابيع ولكن ال يعترب هذا ال�سعال خطري وال ُيعدي الآخرين.

الزكام والدواء
تنق�ضي حاالت الزكام ب�صورة ذاتية وال توجد �أي �أدوية ت�شفي من
الزكام .يقوم اجل�سد بنف�سه مبكافحة االلتهاب.
هذا ونعلم �أنه ي�صعب على الفريو�س والبكرتيا �أن تبقى على قيد احلياة
عندما ترتفع حرارة اجل�سد.
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املناعة

�إن احلمى هي �أحد الو�سائل املتاحة للج�سد لكي يدافع عن نف�سه .ميكن �أن يتعاطى املرء الأدوية املخففة
للحمى �إذا كان حاله �سيئ ًا للغاية بحيث �أنه ال يقدر على تناول الطعام وال�رشاب.
ولكن هناك �أ�شكال من البكرتيا التي ت�سبب املر�ض ال�شديد لدى الإن�سان ،على �سبيل املثال مر�ض التهاب
الرئة .عندها يحتاج املرء �إىل نوع خا�ص من اجلواء ي�سمى امل�ضادات احليوية ،من بني الأنواع املعتادة
هناك البن�سلني .ت�ساعد امل�ضادات احليوة اجل�سد على مكافحة البكرتيا عن طريق �إ�ضعافها �أو �إحلاق
�إ�صابات بها �أو تق�ضي عليها.

ا�ستعمال امل�ضادات احليوية لي�س جيد ًا دائم ًا
للأ�سف ف�إن امل�ضادات احليوية تق�ضي على كثري من �أنواع البكرتيا املوجودة
يف اجل�سد حتى تلك احلميدة منها ،على �سبيل املثال البكرتيا املوجودة يف املعدة.
لذلك فيمكن �أن ي�صاب املرء بالإ�سهال �أو ب�سيولة الرباز بعج تعاكي امل�ضادات
احليوية.
كما ميكن �أن يتطلب الأمر فرتة كويلة قبل �أن يتمكن اجل�سد من �إعادة تكوين
البكرتيا احلميدة وهنا ينجم دائم ًا خطر التعر�ض للمر�ض مرة �أخرى.
لذلك فمن الأف�ضل �أن تتاح الفر�صة للج�سد لكي يقاوم املر�ض بنف�سه .كما �إن
امل�ضادات احليوية ال ت�ساعد يف الق�ضاء على الفريو�سات .ال ميكن �أن ي�سفى املرء
من الزكام عن طريق ا�ستخدام امل�ضادات احليوية.
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تقطن البكرتيا يف الكرة الأر�ضية قبل الإن�سان بفرتة طويلة .مع الوقت �أ�صبحت البكرتيا ماهرة يف البقاء
على قيد احلياة يف خمتلف الأو�ضاع .على �سبيل املثال عندما نحاول مقاومتها بالأدوية مثل امل�ضادات
احليوية .عندها ميكن �أن تكور البكرتيا مناعة �ضد امل�ضادات احليوية .وعندها يقال �أن البكرتيا �أ�صبحت
ذات مناعة.
�إذا ا�ستعملنا امل�ضادات احليوية بكرثة ف�سينجم عن ذلك
خلق العديد من �أ�شكال البكرتيا ذات املناعة .لذلك
عليك �أال نتعاطى امل�ضادات احليوية بدون داع.

متتع بال�سعادة
�إن املناعة اجل�سدية تقوى عندما ن�شعر بح�سن
احلال.
ً
لذلك فمن املهم �أن ننام كثريا و�أن ن�أكل
الطعام اللذيذ والغني باملواد املفيدة.
كما �أن اللهو وال�ضحك هي من الأمور اجليدة
�أي�ضا وكذلك احلال بالن�سبة للتواجد كثري ًا يف
اخلارج.
ا يفوتك �أن تتذكر عنما تكون من�سجم ًا مع
�أحد الأ�صدقاء �أن الأمر ال يعني �شعورك
فقط بال�سعادة بل �أي�ض ًا ح�صولك على مناعة
ج�سدية �أف�ضل.
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تور�سنت
مبجرد ن �أغلق تور�سنت الكتاب ح�رض والده لكي يح�رض الطعام له ولنف�سه.
“كيف حالك؟“ �س�أله الوالد ونك�ش �شعره حتبب ًا.
“جيد نوعا ما“ .ال تن�س �أن هذا ي�شابه وجود حرب داخل اجل�سد.
�أعتقد �أن كريات الدم البي�ضاء لدي قد ق�ضت على كثري من الفريو�سات.
“جيدا� .أرى �أنك فهمت“ قال الوالد
“�أمتنى �أن ت�سري الأمور على ما يرام للفريق خالل مباراة الغد“.
قال تور�سنت و�أ�ضاف “لقد وعدين كيم �أن يت�صل بي هاتفي ًا
ويخربنا عن النتيجة“.
قال له والده “هناك قليل من �صل�صة اللحم املفروم منذ �أم�س� .سباجيتي؟“

ولأول مرة منذ ثالثة �أيام �شعر تور�سنت �أنه جائع قلي ًال.

بد�أ الوالد ي�سري باجتاه املطبخ.
“عليك �أن تغ�سل يداك“ قال تور�سنت منادي ًا والده.
توقف الباب عند فتحة الباب.
و�أ�ضاف تور�سنت قائ ًال “ال �شك �أنك حتمل كثري من
الفريو�سات جلبتها معك �إىل املنزل من العمل““ .ال �أريد �أن
�أمر�ض مرة �أخرى لكيال يفوت على امل�شاركة �أي�ض ًا يف املباراة
التي �ستتم يف الأ�سبوع املقبل“.
ابت�سم الوالد وذهب �إىل احلمام لكي يغ�سل يداه.
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نظر تور�سنت باجتاه كتاب الزكام مرة �أخرى� .سوف ي�أخذه معه ويعر�ضه على معلمته.
كما يحتاج زمالء ال�صف �أي�ض ًا �أن يتعلموا �أنه ال يوجد هناك دواء ي�ساعد على ال�شفاء من الزكام.

�
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ا

بو

ن
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مزكم!"  FÖRKYLTهذا الكتاب طبعته �سرتاما �سكوين

بالتعاون مع مركز املعرفة لرعاية الأطفال ال�صحية

يف قطاع �سكوينRegion Skåne/

مز ّكم! حكاية تتعلق بالطفل تور�سنت املز ّكم .عن طريق
هذا الكتاب يتعلم املرء الكثري من الأ�شياء عن الفريو�س
والبكرتيا وعن امل�ضادات احليوية .كما تتاح الفر�صة
لتور�سنت �أي�ض ًا �أن يتعرف كيف يقوم اجل�سم بنف�سه مبكافحة
الزكام ليتعافى من جديد.
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