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اإن امل�صادات احلي�ية هي اأدوية رائعة ولكن لي�س لها اأي مكان فيما يتعلق بحاالت الزكام العادية.

اكت�صف األك�صندر فليمنغ واآخرون البن�صلني عام 1928 وعندما و�صل هذا االكت�صاف ملنفعة العامة بعد 
احلرب العاملية الثانية جنح الكثريون يف البقاء على قيد احلياة بعد االإ�صابة بالتهاب عدوى خطرية.

ال زالت امل�صادات احلي�ية تنقذ االأرواح يف حاالت التهابات العدوى ال�صعبة الناجمة عن البكرتيا مثل 
التهاب ال�صحايا وت�صمم الدم والتهاب الرئة. ولن تك�ن اجلراحة اأو رعاية االأطفال الذين ي�لدون 

ب�ص�رة مبكرة اأو معاجلة حاالت ال�رسطان ناجحة بدون امل�صادات احلي�ية الفعالة.

لالأ�صف فال زال هناك ا�صتعمال مفرط للم�صادات احلي�ية ويف بع�س احلاالت ت��صف كت�رسف روتيني 
“للتاأكد“. هناك العديد من املخاطر التي يت�صمنها هذا ال�صيء. اإن هذا ال�صيء ي�رّسع تط�ر مقاومة 

الدواء وي�صبح لدى امليكروبات مناعة �صد امل�صادات احلي�ية. كما اأن هذه املعاجلة ت�صكل ا�صطرابا يف 
الت�ازن الطبيعي للبكرتيا النافعة يف اجل�صد امل�ج�دة يف املعدة ويف القناة اله�صمية وميكن اأن ي�صبب 

ذلك ع�ار�س جانبية مثل االإ�صابة باالإ�صهال والطفح والتهاب فطرية.

يجب علينا تقنني ا�صتعمال امل�صادات احلي�ية لكي ت�صتمر فعاليتها. اإن معظم التهابات العدوى يف 
امل�صالك اله�ائية ت�صفى بنف�صها.

مامل�، �صبتمرب/اأيل�ل 2015

Charlotta Hagstam/صارل�ت هاج�صتام�
Strama Skåne/صرتاما �صك�ين�

مقدمة

مت تاأليفه لالأطفال الذين مبقدورهم القراءة باأنف�صهم اأو �ص�يا مع �صخ�س بالغ. م�ؤلف هذا 
الكتاب ه� اأرين ن�رلني امل�صه�ر منذ اأن قام بتاأليف جمم�عة كتب هالفان.

ي�فر هذا الكتاب املعرفة الالزمة عن الزكام والبكرتيا والفريو�س واملناعة اجل�صدية 
واملطّعمات وامل�صادات احلي�ية.

تعمل �صرتاما �صك�ين للح�ل دون اال�صتعمال غري الالزم للم�صادات احلي�ية وملكافحة تط�ر 
البكرتيا التي ط�رت مناعة �صد امل�صادات احلي�ية.

مت اإخراج هذا الكتيب من قبل �صرتاما �صت�كه�مل والتعليم الطبي يف اإدارة �ص�ؤون الرعاية 
ال�صحية والطبية �صمن التنظيم النيابي )الالند�صتينغ( يف حمافظة �صت�كه�مل. مت طباعة هذه 
الن�رسة من قبل �صرتاما �صك�ين بالتعاون مع مركز املعرفة للرعاية ال�صحية لالأطفال يف قطاع 

�صك�ين.

نتمنى لكم قراءة �صعيدة!

باإمكانك العث�ر على املزيد من املعل�مات على امل�قع
www.antibiotikaellerinte.se

هذا الكتاب...
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هز ال�الد راأ�صه بالنفي.
“لن تتمكن من ممار�صة لعبة كرة القدم ي�م ال�صبت“.

“األي�س هناك اأي دواء؟ بحيث ي�صبح املرء معافى ب�ص�رة مبا�رسة؟“
هز ال�الد راأ�صه بالنفي مرة اأخرى. ثم ذهب واأح�رس كتابا كان قد ا�صتعاره من املكتبة العم�مية.

اقراأ هذا الكتاب و�صتفهم.“
ولكن مل يقراأ ت�ر�صنت اأي �صيء ذلك الي�م ومل يفعل اأي �صيء �ص�ى الن�م.

تور�سنت

مزّكم!
مل تكن حالة ت�ر�صنت جيدة عندما اأفاق من الن�م �صباح ي�م االأربعاء. كان ي�صعر باأمل يف احللق و�صعر 

بثقل يف الراأ�س. بالرغم من اأنه نام ط�ال الليل كان ال يزال ي�صعر بالتعب بحيث اأنه كان مبقدوره اأن ينام 
من جديد ب�ص�رة مبا�رسة. 

ح�رس والده وحت�ص�س على جبينه، 
وقال “�صاأح�رس ميزان احلرارة“.

اأظهر ميزان احلرارة 38.4 درجة مئ�ية. 
واأ�صاف ال�الد قائاًل “عليك اأن تبقى يف املنزل واأال تذهب اإىل املدر�صة ب�صعة اأيام“.

“ولكن يا بابا هناك مباراة ي�م ال�صبت ويجب اأن اأ�صاراك فيها“. 
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ال يزال غري قادر على اأن يقراأ اأو ي�صاهد التلفزي�ن اأو ميار�س األعاب الك�مبي�تر ولكنه ي�صتمع اإىل 
امل��صيقى يف جهاز الهاتف اجل�ال ويذهب مرتنحًا اإىل املطبخ لياأكل كمية قليلة من وجبة الع�صاء �ص�يًا 

مع والده وجيني.
يف ي�م اجلمعة بعد الظهر �صعر ت�ر�صنت بتح�صن كبري. نه�س من الفرا�س وقام بتح�صري ك�بًا من 

الكاكاو و�صندوي�صة. كما اأخذ معه الك�ب وال�صحن والكتاب الذي اأعطاه له والده واللحاف من ال�رسير 
وعمل م��صع رق�د لطيف يف ال�ص�فا يف غرفة ال�صال�ن.

ثم بداأ بقراءة كتاب الزكام.

كانت اإجابة ت�ر�صنت “ال“ عندما ح�رست اأخته الكبرية جيّني اإىل غرفته لت�صاأله اإذا كان يريد ممار�صة 
األعاب الك�مبي�تر معها. ومل يكن يقدر اأن ياأكل اأكرث من ن�صف ال�صندوي�س اللذيذ ال�صاخن املف�صل لديه 

والذي اأعده والده خ�صي�صًا له.

عندما ا�صتيقظ ت�ر�صن يف �صباح ي�م اخلمي�س ح�صب عن ظهر قلب اأنه نام بني وحني واآخر ما جمم�عه 
17 �صاعة ب�ص�رة م�صتمرة. ولكنه مل يكن ي�صعر باحلمى االآن. بدال من ذلك كان املخاط ي�صيل من 

كال فتحتي اأنفه. بعد فرتة اأ�صبح هناك ك�مة من املناديل ال�رقية يف حاوية الف�صالت امل�ج�دة حتت 
ال�رسير.
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كتاب الزكام

البكرتيا
اإن البكرتيا هي كائنات دقيقة للغاية. وهي �صغرية اإىل درجة اأنه لي�س
مبقدورنا اأن نراها بالعني املجردة. ويف ال�اقع فاإنها م�ج�دة يف كل

مكان - يف البحر ويف الغابات ويف احلي�انات ويف اأج�صادنا. ت�جد معظم كميات
البكرتيا يف معدتنا واأمعائنا.

اإن معظم اأ�صكال البكرتيا حميدة وت�صاعدنا يف املحافظة على املعافاة. اإنها حتمينا من اأ�صكال البكرتيا 
االأخرى التي ت�صبب مر�صنا. من بني االأمرا�س التي ميكن اأن ت�صببها البكرتيا هناك التهاب احللق 

والتهاب االأذن.

الفريو�س
يع�د �صبب االإ�صابة بالزكام اإىل فريو�س والفريو�صات هي كائنات دقيقة ب�صكل اأ�صغر من البكرتيا. اإنها 

�صغرية لدرجة اأنه ال ميكن روؤيتها اإال يف ميكرو�صك�ب ق�ي للغاية.

هناك اآالف االأ�صكال من فريو�صات الزكام. اإن هذا يعني اأنه ميكن اأن �صاب املرء بالعدوى بفريو�س ما 
خالل اأ�صب�ع ومن ثم ي�صاب بالعدوى بفريو�س من ن�ع اآخر بعد ب�صعة اأ�صابيع. يف اأغلب االأحني ن�صاب 

بالزكام خالل ف�صل ال�صتاء. كما اإن الت�صمم املع�ي واأمرا�س االأطفال مثل احل�صبة وجدري املاء يع�د 
�صببها اأي�صا اإىل فريو�س.
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املناعة اجل�سدية
اإن املناعة اجل�صدية هي منظ�مة دفاع اجل�صد �صد 
البكرتيا والفريو�س. اأما كريات امل البي�صاء فهي 

جن�د اجل�صد. عندما تعرث كريات الدم البي�صاء 
على فريو�س اأو بكرتيا ال يتعرف عليها اجل�صد 

فاإنها حتاول مكافحتها. يف اأغلب االأحيان تبحث 
عن الدخالء اخلطريين وتقتلهم.

ميكن اأن تتعلم كريات الدم البي�صاء التعرف على 
الدخالء ويف املرة القادمة تق�م باحل�ل دون اأن 

ي�صبب الفريو�س والبكرتيا امل�صابهة مر�س يف 
اجل�صد.

يف هذه احلالة يقال اأن املرء ح�صل على مناعة. 
لذلك فال ميكن اأن ن�صاب بنف�س ن�ع الزكام مرتني 

متتاليتني.

املطّعمات
ميكن اأن يح�صن املرء نف�صه باملطّعمات �صد بع�س اأن�اع الفريو�س 

والبكرتيا. عندها يح�صل املرء على حقنة ت�صم كمية دقيقة للغاية منها. 
اإن هذا يعني اأن اجل�صد يتعرف فيما بعد على هذه العدوى. عندها

يك�ن املرء قد ح�صل على مناعة وال ميكن اأن ي�صاب بالعدوى ومير�س.

ال ت�جد مطّعمات �صد اأ�صكال الزكام املعتادة. يقدر اجل�صد بنف�صه اأن 
يكافح ذلك.

عندما كنت �صغريًا ح�صلت على التح�صني باملطّعمات يف مركز رعاية 
الطف�لة �صد بع�س االأمرا�س من بينها احل�صبة والُنكاف واحل�صبة 

االأملانية.

اإن االنفل�نزا هي مر�س �صت�ي جمهد وعندما تك�ن على و�صك 
االنت�صار ين�صح كبار ال�صن باأن يتح�صن�ا باملطّعمات �صدها.
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من الذي ي�ساب بالزكام وملاذا؟
ينتقل الفريو�س من �صخ�س الآخر اإما عن طريق اله�اء اأو 
عندما نالم�س بع�صنا البع�س. ي�صمى ذلك اأن املرء ي�صاب 

بالعدوى. لكي ي�صبب الفريو�س املر�س لدينا فيجب اأن 
يدخل اإىل اجل�صد، مثاًل عن طريق االأنف اأو الفم.

لذلك فمن املهم اأن نغ�صل اأيدينا ب�ص�رة متكررة كل مرة 
يزور فيها املرحا�س وقبل تناول الطعام.

هل يعترب الزكام مر�سا خطريًا؟
االإجابة: ال.

اإن االأطفال ال�صغار الذين يذهب�ن اإىل مدر�صة املرحلة التمهيدية والذين مل يبن�ا بعد مناعتهم اجل�صدية 
ميكن اأن ي�صاب�ا بالزكام عدة مرات يف ال�صهر. وبعد ذك وعندما يتقدم املرء يف العمر فاإننا ال ن�صاب 

بالزكام مبثل هذا التكرار.

يبقى الزكام املعتاد اأ�صب�ع واحد تقريبًا. يف بع�س االأحيان ميكن اأن ي�صاب املرء ب�صعال ي�صتمر ب�صعة 
اأ�صابيع ولكن ال يعترب هذا ال�صعال خطري وال ُيعدي االآخرين.

ا�صتعمل من�صفة خا�صة بك وجتنب نك�س االأنف باالأ�صبع واعط�س يف زاوية ك�عك وال تعط�س يف راحة 
يدك. وي�صتح�صن اأن ت�صتخدم املناديل ال�رقية الأنه من املمكن اأن يتخل�س املرء منها بعد اال�صتعمال.

كلما زاد عدد النا�س الذين تقابلهم كلما ازداد خطر التعر�س للعدوى. اإن ال�صخ�س املزّكم ينقل العدوى 
باأكرث �ص�رة عندما يك�ن على و�صك اأن ي�صاب باملر�س. لذلك على املرء ن يبقى يف املنزل عندما يبداأ 

مبعاي�صة ال�صع�ر ب�ص�ء احلال.

الزكام والدواء
تنق�صي حاالت الزكام ب�ص�رة ذاتية وال ت�جد اأي اأدوية ت�صفي من 

الزكام. يق�م اجل�صد بنف�صه مبكافحة االلتهاب.

هذا ونعلم اأنه ي�صعب على الفريو�س والبكرتيا اأن تبقى على قيد احلياة 
عندما ترتفع حرارة اجل�صد.
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متتع بال�سعادة
اإن املناعة اجل�صدية تق�ى عندما ن�صعر بح�صن 

احلال.
لذلك فمن املهم اأن ننام كثريًا واأن ناأكل 

الطعام اللذيذ والغني بامل�اد املفيدة.

كما اأن الله� وال�صحك هي من االأم�ر اجليدة 
اأي�صا وكذلك احلال بالن�صبة للت�اجد كثريًا يف 

اخلارج.

ا يف�تك اأن تتذكر عنما تك�ن من�صجمًا مع 
اأحد االأ�صدقاء اأن االأمر ال يعني �صع�رك 

فقط بال�صعادة بل اأي�صًا ح�ص�لك على مناعة 
ج�صدية اأف�صل.

املناعة

تقطن البكرتيا يف الكرة االأر�صية قبل االإن�صان بفرتة ط�يلة. مع ال�قت اأ�صبحت البكرتيا ماهرة يف البقاء 
على قيد احلياة يف خمتلف االأو�صاع. على �صبيل املثال عندما نحاول مقاومتها باالأدوية مثل امل�صادات 

احلي�ية. عندها ميكن اأن تك�ر البكرتيا مناعة �صد امل�صادات احلي�ية. وعندها يقال اأن البكرتيا اأ�صبحت 
ذات مناعة.

اإذا ا�صتعملنا امل�صادات احلي�ية بكرثة ف�صينجم عن ذلك
خلق العديد من اأ�صكال البكرتيا ذات املناعة. لذلك

عليك اأال نتعاطى امل�صادات احلي�ية بدون داع. 

اإن احلمى هي اأحد ال��صائل املتاحة للج�صد لكي يدافع عن نف�صه. ميكن اأن يتعاطى املرء االأدوية املخففة 
للحمى اإذا كان حاله �صيئًا للغاية بحيث اأنه ال يقدر على تناول الطعام وال�رساب.

ولكن هناك اأ�صكال من البكرتيا التي ت�صبب املر�س ال�صديد لدى االإن�صان، على �صبيل املثال مر�س التهاب 
الرئة. عندها يحتاج املرء اإىل ن�ع خا�س من اجل�اء ي�صمى امل�صادات احلي�ية، من بني االأن�اع املعتادة 

هناك البن�صلني. ت�صاعد امل�صادات احلي�ة اجل�صد على مكافحة البكرتيا عن طريق اإ�صعافها اأو اإحلاق 
اإ�صابات بها اأو تق�صي عليها.

ا�ستعمال امل�سادات احليوية لي�س جيدًا دائمًا
لالأ�صف فاإن امل�صادات احلي�ية تق�صي على كثري من اأن�اع البكرتيا امل�ج�دة 

يف اجل�صد حتى تلك احلميدة منها، على �صبيل املثال البكرتيا امل�ج�دة يف املعدة. 
لذلك فيمكن اأن ي�صاب املرء باالإ�صهال اأو ب�صي�لة الرباز بعج تعاكي امل�صادات 

احلي�ية.

كما ميكن اأن يتطلب االأمر فرتة ك�يلة قبل اأن يتمكن اجل�صد من اإعادة تك�ين 
البكرتيا احلميدة وهنا ينجم دائمًا خطر التعر�س للمر�س مرة اأخرى.

لذلك فمن االأف�صل اأن تتاح الفر�صة للج�صد لكي يقاوم املر�س بنف�صه. كما اإن 
امل�صادات احلي�ية ال ت�صاعد يف الق�صاء على الفريو�صات. ال ميكن اأن ي�صفى املرء 

من الزكام عن طريق ا�صتخدام امل�صادات احلي�ية.
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تور�سنت
مبجرد ن اأغلق ت�ر�صنت الكتاب ح�رس والده لكي يح�رس الطعام له ولنف�صه. 

“كيف حالك؟“ �صاأله ال�الد ونك�س �صعره حتببًا.
“جيد ن�عا ما“. ال تن�س اأن هذا ي�صابه وج�د حرب داخل اجل�صد.

اأعتقد اأن كريات الدم البي�صاء لدي قد ق�صت على كثري من الفريو�صات.
“جيدا. اأرى اأنك فهمت“ قال ال�الد

“اأمتنى اأن ت�صري االأم�ر على ما يرام للفريق خالل مباراة الغد“.
قال ت�ر�صنت واأ�صاف “لقد وعدين كيم اأن يت�صل بي هاتفيًا

ويخربنا عن النتيجة.“

قال له والده “هناك قليل من �صل�صة اللحم املفروم منذ اأم�س. �صباجيتي؟“ 
والأول مرة منذ ثالثة اأيام �صعر ت�ر�صنت اأنه جائع قلياًل.

بداأ ال�الد ي�صري باجتاه املطبخ.
“عليك اأن تغ�صل يداك“ قال ت�ر�صنت مناديًا والده.

ت�قف الباب عند فتحة الباب.
واأ�صاف ت�ر�صنت قائاًل “ال �صك اأنك حتمل كثري من

الفريو�صات جلبتها معك اإىل املنزل من العمل“. “ال اأريد اأن
اأمر�س مرة اأخرى لكيال يف�ت على امل�صاركة اأي�صًا يف املباراة

التي �صتتم يف االأ�صب�ع املقبل.“
ابت�صم ال�الد وذهب اإىل احلمام لكي يغ�صل يداه.

نظر ت�ر�صنت باجتاه كتاب الزكام مرة اأخرى. �ص�ف ياأخذه معه ويعر�صه على معلمته.
كما يحتاج زمالء ال�صف اأي�صًا اأن يتعلم�ا اأنه ال ي�جد هناك دواء ي�صاعد على ال�صفاء من الزكام. 

بون
�صا
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"مزّكم!" FÖRKYLT هذا الكتاب طبعته �سرتاما �سكوين 
بالتعاون مع مركز املعرفة لرعاية الأطفال ال�سحية

Region Skåne/يف قطاع �سكوين

مزّكم! حكاية تتعلق بالطفل ت�ر�صنت املزّكم. عن طريق
هذا الكتاب يتعلم املرء الكثري من االأ�صياء عن الفريو�س 

والبكرتيا وعن امل�صادات احلي�ية. كما تتاح الفر�صة
لت�ر�صنت اأي�صًا اأن يتعرف كيف يق�م اجل�صم بنف�صه مبكافحة 

الزكام ليتعافى من جديد.


