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الجائحة
األطفال والتأقلم
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هل كورونا

وصمة؟

كـوفـيـد –  19ومـخــاوف

طواقم طب األسنان

أبطـال
الصفوف األولى
1

وز
عم
ـ
ـ
جـ ـ
انـ ـ ًا

رصيد صحة الفم
مع تناقل أخبار فيروس كورونا وتطبيق اإلجراءات اإلحترازية وتصريحات منظمة
الصحة العاملية ومايتبعها من توصيات وتدابير وقائية للحد من تفشي املرض ،وجدنا
الكثير يترحم على أيام كنا نعيشها باألمس القريب حني كنا نقول “الجديد” عندما
نُسأل عن أحوالنا ،لم ندرك وقتها أن هذا “الال جديد” في حد ذاته هو نعمة وعافية
كنا نرفل فيها ولم نقدرها ،كنا نتزاور ونصل األرحام ونرتاد األندية واألسواق ونسافر بال
حدود وال قيود.

االفتتاحية

فجأة أصبحت كل هذه األشياء وغيرها محظورة ومحفوفة باخملاطر ،وفرضت علينا
تدابير جديدة لم نعتد عليها ولكنها ضرورية لسالمتنا وسالمة اآلخرين ،فأصبحنا
نرتدي الكمام باستمرار ونكتفي بالتواصل مع األهل عبر الهاتف وغير ذلك من مظاهر
التباعد .أما على صعيد العمل في عيادات البرامج املدرسية لصحة الفم واألسنان فكم
كان قاسيا علينا أن يقتصر استقبال املراجعني  -في املراحل األولى خلطة اإلدارة  -على
احلاالت الطارئة ،بعد أن كنا في السابق ننادي ونشجع على الزيارات الدورية ونسعد
ونرحب مبن يأتي للفحص الدوري بدون شكوى أو ألم وكنا نعد ذلك مؤشر وعي وسلوك
صحي للمجتمع وأحد أدوات الوقاية والنهوض بصحة الفم ،أصبح ذلك محظورا وغير
متاح  ..فال فحص دوري وال إجراءات وقائية مسموح بها ،وأصبحنا ال نرى وال نستقبل
إال من يتألم ويعاني.
في هذه األيام وجدنا أن من لديه رصيد من صحة الفم هو الفائز!! فمن اعتنى
بصحة فمه وواظب على تفريش أسنانه واستخدم اخليط الطبي وحرص على تناول
الغذاء الصحي وراجع الطبيب للفحص بانتظام وإجراء ما يلزم من وقاية أوعالج ،وجد
عائد ذلك الرصيد الصحي ولم يعد بحاجة طارئة للعالج وهو غير مضطر ألخذ موعد
ومراجعة الطبيب وما يصاحب ذلك من خروج من املنزل ومخالطة الناس والتعرض
ملسببات العدوى.
تضر لعلنا نستفيد من الدرس ونضيف
نرجو أن تنحسر اجلائحة وأن متر وال ُ
لألرصدة الصحية ألبنائنا ما يسلحهم ويعينهم على مواجهة أي خطر محتمل ونشتاق
ونتلهف لعودة زمن الفحص الدوري والوقاية في العيادة ،لكن الوقاية في املنزل كانت
ومازالت وستظل ضرورة ملحة ال ميكن االستغناء عنها.
أسرة التحرير
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األطفال
والتأقلم مع
الجائحة
عندمــا يتعامــل اآلبــاء ومقدمــو
الرعايــة مــع جائحــة كوفيــد19-

بهــدوء وثقــة ،يمكنهــم تقديــم
دعــم معنــوي أفضــل ألطفالهــم،
ذلــك ألن األطفــال والمراهقــون
يتفاعلــون جزئ ًيــا مع ما يشــاهدونه
مــن البالغيــن مــن حولهــم ،حيــث
يســتطيع الوالديــن أن يلعبــا دورا
إيجابيــا ومطمئنــا لمــن حولهــم
مــن الكبــار واألطفــال شــريطة أن
يكونــا مســتعدين بشــكل أفضــل.
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التغيرات السلوكية لدى األطفال
مـن املؤكـد أن اسـتجابة جميـع األطفـال واملراهقين للتوتـر ال تكـون بنفـس الطريقـة ،فهي تختلف من شـخص
آلخـر مبـا يعكـس قدراتـه النفسـية وجتاربـه السـابقة ومن ضمـن ردود األفعال تلـك ما يلي:
•فرط البكاء أو الغضب عند األطفال الصغار.
•العودة إلى السلوكيات التي جتاوزوها (على سبيل املثال التبول الالإرادي)
• القلق أو احلزن املفرط.
•عادات األكل أو النوم الغير الصحية.
•الغضب وسلوكيات التذمر عند املراهقني.
•ضعف األداء املدرسي أو الهروب من املدرسة.
• صعوبة االنتباه والتركيز.
• جتنب األنشطة التي كانت مفضلة في املاضي.
• الصداع غير املبرر أو آالم اجلسم.
• اللجوء الستخدام الكحول أو التبغ أو اخملدرات األخرى.
طرق لدعم طفلك خالل فترة الجائحة:
•حتدث مع طفلك عن تفشي مرض كوفيد .19 -
• أجـب عـن األسـئلة وشـارك احلقائـق حـول كوفيـد 19 -بطريقـة
ميكـن لطفلـك فهمها.
• طمئـن طفلـك أنـه آمـن ،ودعـه يعلـم أنـه ال بـأس إذا شـعر
بالضيـق وشـاركه كيفيـة التعامـل مـع الضغـوط التـي
تواجهـك حتـى يتعلـم منـك كيفيـة التعامـل مـع التوتـر.
• احلـد مـن متابعـة التغطية اإلخباريـة للحدث ،مبا في
ذلـك وسـائل التواصـل االجتماعي فقد يسـيء األطفال
تفسـير مـا يسـمعونه وميكـن أن يخافـوا مـن شـيء ال
يفهمونه.
• حـاول االلتـزام بروتين منتظـم خاصـة إذا
كانـت املـدارس مغلقـة ،فضـع جدوالً ألنشـطة
التعلـم وأنشـطة االسـترخاء أو املـرح.
• ُكـن منوذجـا يحتـذى بـه ،وخـذ فتـرات
راحـة ،واحصـل علـى قسـط ٍ
كاف مـن
النـوم ،ومـارس الرياضـة ،وتنـاول طعا ًمـا
جيـ ًدا وتواصـل مـع أصدقائـك وأفـراد
عائلتـك.
• اقـض بعـض الوقـت مـع طفلـك فـي
أنشـطة هادفـة مثـل القـراءة والتمريـن
واللعـب معـا.
21
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في مواجهة

الجائحة
د .زياد الوهر

منـذ انطلاق الشـرارة األولـى للوباء العالمـي كوفيد  19وما صاحبـه من مخاطر
صحيـة خطيـرة ،اتخـذت مراقبـة صحـة الفـم واألسـنان خطـوات احترازيـة لضمـان
سلامة مراجعـي عيـادات البرامـج المدرسـية مـن طلبـة المـدارس ومرافقيهـم
باإلضافـة إلـى سلامة الطاقـم الطبـي مـن أطبـاء وممرضيـن وفنييـن.
وفـي محاولـة إليجـاز دور البرامـج املدرسـية فـي
مكافحـة هـذا الوبـاء واحلـد مـن آثـاره نـورد هنـا بعضـا
مـن تلـك اخلطـوات التي كانت جـزءا من اجلهد الوطني
الشـامل فـي دولـة الكويـت وعلـى جميـع املسـتويات
الصحيـة واإلداريـة:

·ألن مراكـز البرامـج املدرسـية قـد حصلـت علـى
االعتـراف الكنـدي جلـودة اخلدمـات فـي العـام 2018
فلقـد كان ذلـك أحـد األسـباب الرئيسـة لقـدرة إدارة
البرامـج علـى اسـتيعاب اجلائحـة والتعامـل معهـا بـكل
كفـاءة واقتـدار ودون أي خلـل.

·فـور اإلعلان عـن تفشـي اجلائحة ووصولهـا لدولة
الكويـت مت التأكيـد علـى كافـة العاملين مـن اإلداريين
وعمـال النظافـة وموظفـي األمن بضـرورة االلتزام التام
واملطلـق بالقواعـد الوقائيـة الصحية املتبعـة عامليا ومن
أهمهـا ارتـداء القفـازات والكمامـات الطبيـة وااللتـزام
بالتباعـد اجلسـدي.

·جتهيـز املراكـز التابعـة للبرامـج املدرسـية مبـا يلـزم
مـن احتياجـات مبـا يضمـن سلامة املراجعين ومنهـا
علـى سـبيل املثـال توفيـر املطهـرات ووضـع امللصقـات
اخلاصـة بالتباعـد اجلسـدي وفحـص درجـة احلـرارة
لـكل مـن يدخـل املركز وتوثيق ذلك في كشـوفات خاصة
أعـدت لهـذه األوضـاع.
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·جتهيـز عيـادة في كل مركز لفرز احلاالت الطارئة مايـو  2020وذلـك علـى فترتين مـع اصـدار تراخيـص
عـن غيرهـا ،كمـا مت جتهيـز عيـادة فـي مركـز برنامـج التنقـل واحلركـة للطواقـم الطبيـة املسـاندة لهـم مـن
األحمـدي املدرسـي لعلاج احلـاالت املصابـة باملرض .خلال إدارة طـب األسـنان.
·التطهيـر اليومـي لكافـة املراكـز مـن خلال
اسـتخدام املطهـرات الطبيـة فـي العيـادات واملمـرات
وأماكـن االنتظـار ،وغلـق اسـتراحات الطواقـم الطبيـة
واملصليـات.
·جتهيـز كافـة الطواقـم الطبيـة باملسـتلزمات
الوقائيـة طـوال الفتـرة دومنـا نقـص مـن أجـل توفيـر
بيئـة صحيـة آمنـة للعمـل.

·عقـدت كافـة اجتماعــات رؤسـاء البرامـج مـع
مراقبة صحة الفم واألسنان أونالين من خالل تطبيق
«زوم» ،كمـا عقـدت العديـد مـن الـدورات التدريبيـة
لألطبـاء باسـتخدام نفـس التطبيـق إلطالعهـم علـى
آخـر املسـتجدات في مكافحة اجلائحـة داخل عيادات
طـب األسـنان.

·اهتمـت إدارة البرامـج بتقـدمي الدعـم النفسـي
·تطوع العديد من أفراد الطاقم الطبي في البرامج الحتـواء الشـعور بالقلـق لـدى الطاقـم الطبـي وذلـك
املدرسـية في احلملة الوطنية ملكافحة اجلائحة وذلك بتنظيـم ورشـة عمـل بالتعـاون مـع مكتـب اإلمنـاء
فـي أرض املعـارض الدوليـة واملستشـفيات امليدانيـة االجتماعـي باسـتخدام تقنيـة «زوم».
ورحلات اإلجلاء التـي متـت للمواطنين فـي مطـار
·امتـازت البرامـج املدرسـية لصحـة الفم واألسـنان
دولـة الكويـت ،عبـر املشـاركة فـي تطبيـق «شـلونك» أو عـن غيرهـا مـن الدوائـر احلكوميـة وذلـك مـن خلال
املشـاركة في أخذ املسـحات الطبية،كما شـاركوا أيضا حجـز املواعيـد للمراجعين أوناليـن وذلـك قبـل
فـي احملاجـر اخملتلفـة التـي مت تأهيلهـا لهـذا الغـرض اجلائحـة بسـنة علـى األقـل ممـا سـهل العمـل بنظـام
فـي مختلـف مناطـق دولـة الكويـت.
احلجـز اإللكترونـي خلال تلـك الفتـرة العصيبـة،
·مـع بـدأ تفعيـل احلظـر اجلزئـي مت إعـادة تنظيـم وعليـه فلقـد مت اإلعلان عـن أن املراكـز سـتتوقف
عمـل العيـادات مبـا يتوافـق مـع سياسـة الدولـة أثنـاء عـن اسـتقبال املراجعين دون موعـد مسـبق باسـتثناء
حـاالت الطـوارئ التـي تتطلـب إجـراء سـريعا وعاجال.
احلظـر اجلزئـي فـي كافـة املراكـز.
·وضـع ضوابـط طبيـة صارمـة ألنـواع العالجـات
املقدمـة للمراجعين لضمـان عـدم انتقـال العـدوى ومت
جتهيـز كشـوف خاصـة بذلـك وتقدميهـا إلدارة طـب
األسـنان دوريـا.

·خفـض نسـبة العاملين تدريجيـا داخـل املراكز من
أجـل تأمين احلمايـة لهـم وللمراجعين ومبـا يضمـن
تقليـل االحتـكاك واخملالطـة ،كمـا مت توجيـه الطواقـم
اإلداريـة للبقـاء فـي املنـازل على أن يتـم التواصل معهم
بالوسـائل التقنيـة عبـر الهاتـف واإلمييـل وذلـك فـي
·لـم تغـب وسـائل التواصل االجتماعي عن السـاحة
حـال احلاجـة لهـم.
أيضــا مـن خـلال حســـاب البرامــج املدرسـية علـى
·فـرز العيـادة املتنقلـة للعمـل فـي محجـر اخليـران االنستغــرام الـذي مت مـن خـلاله عــرض الرسـائل
للتعامـل مـع احلـاالت املعزولـة واملصابـة وتأمين كافـة التثقيفيـة والصحية للمواطنني وكذلك سـاعات العمل
وضوابـط مراجعـة املراكـز.
احتياجـات العيـادة مـن مـواد طبيـة.
·اصـدار مطويـة صحيـة وملصـق توعـوي خاصـة
·اسـتمرت الطواقـم الطبيـة بالعمـل خلال فتـرة
احلظـر الكلـي التـي اسـتمرت لعـدة أسـابيع فـي شـهر باجلائحـة العامليـة.
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هل
كورونا
وصمة؟
د .إيمــان المنيزع

الوصمـة هـي تمييز ضـد مجموعة
محــددة مـن النــاس لتعـرضهــم
لحدث أواتصافهم بصفة ما ،ترتبط
وصمـة املصاب بكورونـا باملخاوف
بشــأن املــرض ونقـص املعرفـة

ال يوجد شـخص واحد أو مجموعة من األشـخاص
أكثـر عرضـة من غيرهم لنشـر كوفيد 19-لكن حاالت
الطـوارئ الصحيـة مثـل هـذه اجلائحـة هـي أوقـات
عصيبـة للنـاس واجملتمعـات ،لذلـك ميكـن أن يـؤدي
اخلـوف والقلـق بشـأن مرض ما إلـى وصمة اجتماعية
ومعتقـدات سـلبية جتـاه األشـخاص أو األماكـن أو
األشـياء.

علـى سـبيل املثـال ،ميكـن أن يحـدث الوصـم
حـول كيفيـة انتشــاره ،والحاجــة
والتمييـز عندمـا يربط الناس ً
مرضـا ،مثل كوفيد19-
إلـى إلقـاء اللـوم ىلع شـخص مـا بفئـة محـددة وميكـن أن حتـدث الوصمـة ً
أيضـا بعـد
باإلضافـة إلـى القيـل والقـال الـذي تعافي الشـخص من كوفيد 19 -أو خروجه من العزل
املنزلـي أو احلجـر الصحـي.

ينشـر الشـائعات والخرافـات.
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ومـن بعـض هـذه املجموعات من األشـخاص

للوصمـة أن جتعـل النـاس أكثـر ميال إلخفـاء األعراض
الذيـن قـد يعانـون مـن وصمـة العـار أثنـاء أو املـرض ،وأن متنعهـم مـن طلـب الرعايـة الصحيـة
جائحـة كوفيـد:19-
علـى الفـور ،أو تبنـي سـلوكيات غير صحيـة وهذا يعني
أن وصمـة العـار ميكـن أن تزيـد مـن صعوبـة السـيطرة
•األشـخاص الذيـن ثبتـت إصابتهـم بــ كوفيـد،19-
علـى انتشـار تفشـي املـرض.
أو تعافـوا منـه ،أو مت إطلاق سـراحهم مـن احلجـر
ميكن للوصمة أن تؤثر سـل ًبا على الصحة العاطفية
الصحـي.
•طــواقـــم الطــــوارئ الطبيــــة أو مقدمـــو الرعايـة والعقليـة واجلسـدية للمجمــوعـــات املوصـــومة وقـد
يعانـي أولئـك األفـراد مـن العزلـة أو االكتئـاب أو القلـق
الصحيـة.
أو اإلحـراج.
•عمــال آخـــرون فـي اخلـطــــوط األمـاميــة ،مثـل
العاملين فـي األسـواق املركزيـة وسـائقي التوصيـل
يعـد وقـف وصمـة العـار أمـ ًرا مه ًمـا جلعـل أفـراد
أو عمـال املـزارع ومصانـع جتهيـز األغذيـة.
اجملتمـع أكثـر أما ًنـا وصحـة وميكـن للجميـع املسـاعدة
•األشخــــاص الذيـن يعـــانــــون مـن إعـــاقـــات أو فـي وقـف وصمـــة العـار املرتبطـة بــ كوفيـد 19-مـن
اضطرابـات فـي النمـو أو السـلوك والذيـن قـد خلال معرفـة احلقائـق املرتبطـة بـه ومشـاركتها مـع
يجـدون صعوبـة فـي اتبـاع التوصيـات االحترازيـة .اآلخريـن فـي مجتمعاتهـم.
•األشـخاص الذيـن يعانـون مـن ظـروف صحيـة يمكـن ملسـؤولي الصحـة العامة املسـاعدة
أساسـية تسـبب السـعال.
يف منـع وصمـة العـار مـن خالل:
•األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي جتمعـات (سـكانية
مكتظـة) مثـل عمــــال النظافـة وبعـض العمـــالة
اليوميـة.

يمكـن أن يتخـذ هـذا التمييـز أحـد هـذه
األشـكال:

•يتجنبهم األشـخاص اآلخـرون أو يرفضون التعامل
معهم.
•فـي بعـض اجملتمعـات قـد يصـل األمـر إلـى لفظهـم
مـن السـكن أو العمـل.
•اعتداء لفظي.
•العنف اجلسدي.
الوصمـة تـؤذي اجلميـع مـن خلال خلـق املزيـد مـن
اخلـوف أو الغضـب جتـاه األشـخاص العاديين بـدالً
مـن التركيـز علـى املـرض الـذي يسـبب املشـكلة ،ميكـن
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•تصحيـح اللغـــة السلبيــة التـي ميكــن أن تسـبب
وصمـة العـار مـن خلال مشـاركة معلومـات دقيقـة
حـول كيفيـة انتشـار الفيـروس.
•اسـتخدام القنوات اإلعالمية ،مبا في ذلك وسـائل
اإلعلام ووسـائل التواصـل االجتماعـي للتحـدث
ضـد السـلوكيات والتصريحـات السـلبية ،مبـا فـي
ذلـك تلـك علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي عـن
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن وصمـة العـار بسـبب
كوفيـد.19-
•شكــــر العاملــين فـي مجـــال الرعــــاية الصحيـة
واملتطوعين وغيرهـم مـن العاملين فـي الصفـوف
األماميـة.
•توفيــــر التأهيــــل النفســـي أو خدمــــات الدعـم
االجتماعـي األخـرى لألشـخاص الذيـن عانـوا مـن
وصمـة العـار أو التمييـز.
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كبار السن
وجائحة كورونا
د .حبابة المزيدي

رسائل لكبار السن والمصابين بحاالت مرضية
مزمنة والقائمين على رعايتهم
26
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مقدمة:
كبار السن هم األشخاص الذي جتاوزت أعمارهم
 60سنة بغض النظرعن ظروفهم الصحية والنفسية
فقد يكون الشخص املسن يتمتع بصحة جيدة ونفسية
جيدة ولم يصل الى مرحلة الشيخوخة ويستطيع
القيام مبراحل حياته اليومية من غير مساعدة
مباشرة أو غير مباشرة مبن يحيطون به .
توصيات منظمة الصحة العاملية  /املكتب االقليمي
للشرق األوسط . . .
رسائل لمن يعتني بكبار السن
•كبار السن املنعزلون منهم والذين يعانون من
تدهور القدرة اإلدراكية  /اخلرف ؛ قد يصبحون
أكثر قلقا وغضبا وتوترا واضطرابا وانطواء خالل
اجلائحة أو أثناء احلجر الصحي ،لذلك فإنه من
الضروري تقدمي الدعم العملي والوجداني لهم
من خالل الشبكات االجتماعية غير الرسمية
(العائالت) واملهنيني الصحيني.
•تقدمي حقائق بسيطة عـمـا يجــري؛ ومعلومـات
واضحة عن كيفية احلد من خطر العدوى بعبارات
يفهمها كبــار السن الذين يعـانـــون أو اليعـــانون
من الضعف اإلدراكــي مع تكرار املعلومات كلما
اقتضى األمر .ويجب تقدمي التعليمات بطريقة
واضحة وموجزة ومحترمة وحليمة ،وقد يكــون
من املفيد أيضا عرض املعلومات ومساعدتهم
على اتـباع تدابير الوقاية (مثل غسل اليدين وما
إلى ذلك).
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رسائل لكبار السن
•إذا كنت تعاني من حالة مرضية كامنة؛ فتأكد من
أن لديك جميع األدويــة التي تستخدمها حاليا
واطلب املساعدة من األهل واألصدقاء واملعارف
واجلــيــران والــزمــاء إذا لــزم األمــر وكذلك من
اجلهات الصحية الرسمية في الدولة.
•كن مستعدا؛ واحرص على أن تعرف مسبقا كيف
وأين حتصل على مساعدة عملية إذا لزم األمر،
مثل استدعاء سيارة أجــرة وطلب الطعام عبر
الهاتف والتماس الرعاية الطبية.
•تعلم بعض التمارين البدنية البسيطة لتمارسها
يوميا فــي املــنــزل أو أثــنــاء احلــجــر الصحي أو
االنــعــزال لكي تتمكن من احلفاظ على القدرة
احلركية وتقليل امللل.
•واظب على ممارسة األنشطة الروتينية املعتادة
والتزم باجلداول الزمنية قدر االمكان أو ساعد
على استحداث أنشطة روتينية جديدة في بيئة
جديدة؛ مبا في ذلك التمارين املنتظمة أوالتنظيف
أو األعمال املنزلية اليومية أو الرسم أو غير ذلك
من األنشطة وتواصل بانتظام مع األهل واألحباب
(عبر الهاتف أو البريد االلكتروني أو وسائل
التواصل االجتماعي أو التخاطب بالفيديو مثال).
وقد وفرت دولة الكويت في إطار ما ذكر كل ما
يلزم لرعاية فئة املسنني وكبار السن داخل بيوتهم مثل
توصيل األدوية للمنازل وكافة اخلدمات الرئيسية
وحفظ الله اجلميع ومتعهم بالصحة والعافية.
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سم

طال

طباء

األ

حكايتـي بـدأت منـذ سـنوات عديـدة حين كنـت فـي
بداياتـي الدراسـية وبالتحديـد فـي املرحلـة االبتدائيـة
حيـث يتـم تعليمنـا األحـرف األبجديـة وكيـف نُ َك ِـون
ونكتـب جملـة مفيـدة ونتعلـم مبـادئ اخلـط بطريقتـي
النسـخ والرقعـة ومـا الفـرق بينهمـا.
كنـت أعانـي كثيـرا حيـث أنـي ال أجـد أي فـرق فـي
طريقـة كتابتـي لهذيـن اخلطين ولـم أسـتطع معرفـة
الفـرق بينهـم وقـد ازدادت مشـكلتي فـي املرحلـة
املتوسـطة حيـث لـم أكـن الطالبـة الوحيـدة الـذي تعاني
من سـوء اخلط ولكن كنا عددا البأس به في كل صف،
ولـم تقـف املشـكلة عنـدي فقـط لكـن املعاناة كانـت أكبر
عنـد معلماتـي فـي ذاك الوقـت حيـث كـن يعانين أكثـر
مـن معاناتـي فـي ترجمـة وفـك الرمـوز ملعرفـة اإلجابـة
عـن األسـئلة.

د .رمي املنيخ

الطبيعـي أن الطالـب يراجـع أجوبتـه فـي كل امتحان
علـي تطبيقهـا نظـرا لسـوء
وهـذه الطريقـة كان صعـب ّ
اخلـط ،فاملعلمـات يـرددن دائمـا ويقلـن لـي باللهجـة
املصريـة (خطـك ده نبـش فـراخ  -خطـك هيروغليفي)
وهـو دليـل علـى رداءة اخلـط وسـوء ترتيبـه وصعوبـة
قراءتـه.
أمـا فـي املرحلـة الثانويـة فاحلمـد للـه أصبحـت
ناضجـة مبـا يكفـي ملعرفـة أن خطـي سـيئ للغايـة حيـث
يصعب قراءته في كثير من األحيان لدرجة أن معلمات
الصـف اعتـدن مدحـي بقولهـن يـا دكتـورة (هـذا خـط
دكاتـرة أو ده خـط دكاتـرة غيـر مفهـوم) .
وال زالـت معاناتـي قائمـة حتـى أصبحـت بفضـل مـن
اللـه دكتـورة “قـد الدنيـا” معروفـة فـي مجـال العمـل
باخلـط الغيـر مفهـوم.
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لكـن فـي مجـال عملـي أدركـت كيـف أن سـوء اخلـط
قـد يترتـب عليـه مشـاكل كثيرة.
فقد توصلت دراسـة أميركية أعدها املعهد الطبي
فـي واشـنطن إلـى أن سـوء خـط الوصفة الطبيـة يؤدي
ملقتل نحو  7000شـخص في العالم سـنوياً ،فض ً
ال عن
معاناة املرضى لألعراض اجلانبية بنسـبة .% 20
فعلـى سـبيل املثـال ،فـي عـام  2004تسـببت رداءة
خـط طبيـب وفهـم خاطـئ مـن الصيدلـي فـي وفـاة
سـيدة كانـت تعانـي مـن آالم العظـام.
فقـد مت كتابـة الوصفـة الطبيـة للمريضـة لتخفيـف
األلـم وعنـد ذهابهـا لشـراء الـدواء مـن الصيدليـة
أخـذ الصيدلـي وقـت طويـل لقـراءة الوصفـة وبعدهـا
قـام بصـرف العلاج وبعـد أخـذ املريضـة هـذا العلاج
انتكسـت حالتهـا وسـبب لهـا مضاعفـات شـديدة.
وعنـد مراجعـة الطبيـب املعالـج اكتشـفوا أن الـدواء
الـذي مت صرفـه للمريضـة غيـر صحيـح وعنـد سـؤال
الصيدلـي أجـاب بأنـه لـم يتمكـن مـن قـراءة الوصفـة
بسـبب رداءة خـط الطبيـب واكتفـى بـأول حـرف مـن
الكلمـة وآخـر حـرف منهـا وأعطـى الـدواء للمريضـة.
وفـي اجلزائـر ،تسـ ّببت وصفـة طب ّيـة لـم يفهمهـا
الصيدلـي فـي وفـاة شـيخ عمـره  76سـنة ،حيـث بـدأت
قـدم ااملريـض وصفـة دوائـه الطب ّيـة
القصـة عندمـا ّ
ّ
للصيدلـي،ولـم يتم ّكـن األخيـر مـن فهم ما كتـب عليها،
فأعطـاه دوا ًء غيـر الـذي وصـف لـه ،والنتيجـة إصابـة
الشـيخ مبضاعفـات خطيـرة أ ّدت لوفاتـه.
تسـتمر املعانـاه فـي فـك شـفرات وطالسـم الوصفة
الطبيـة مالـم يتـم تغييـر الوصفـات الطبيـة املكتوبـة
بخـط اليـد بوصفات مد ّونة إلكترونياً تسـهيال للعالقة
بين املرضـى واألطبـاء والصيادلـة.
ففـي أغلـب الـدول املتقدمـة مت اسـتبدال الوصفات
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الطبيـة املكتوبـة بخـط اليـد إلـى وصفـات إلكترونيـة،
وهـي عبـارة عـن نظـام يربـط جميـع األطبـاء مـع جميع
الصيدليـات عبـر نظـام إلكترونـي ،فـكل وصفـة يكتبها
الطبيـب يسـتطيع أي صيدالنـي أن يراهـا أينمـا كانـت
صيدليتـه ،هـذا النظـام والشـك هـو نظـام حضـاري
ويلغـي إمكانيـة وقـوع أي خطـأ طبي قد ينتـج عن كتابة
الوصفـة بخـط اليـد.
أمـا فـي سـوريا علـى سـبيل املثـال لم يتيسـر تطبيق
الوصفـة االلكترونيـة وذلـك لوجـود عقبـات أهمهـا
انقطاعـات الكهربـاء واإلنترنـت بشـكل متكـرر ،فـأي
طبيـب أو صيدالنـي ال تتوفـر لديه الكهربـاء واإلنترنت
بشـكل آنـي سـيعتبر خـارج هـذا النظـام اإللكترونـي،
وهـذه أهـم مع ّوقـات تطبيـق نظـام الربـط اإللكترونـي
فـي بعـض الـدول العربيـة.
وعليـه فتـم عمـل تطبيق «وصفتي» الـذي يعمل على
أجهزة األندرويد الشـخصية لألطباء ويحتوي على كل
أسماء األدوية السورية واملصرية والعراقية والسعودية
املوجودة في السوق مع أنواعها وعياراتها و تركيباتها.
والـذي ميكـن مـن خاللـه للطبيـب الوصـول إلنهـاء
الوصفـة خلال مـدة زمنيـة قصيـرة ..فمـا أن يبـدأ
بكتابة االسـم العلمي أو االسـم التجاري ليصل بسرعة
للـدواء املطلـوب بإدخـال أول حرفين مـن االسـم ويتـم
طباعـة وصفـة دوائيـة أو إحالـة خملتبـر التحليـل «طلب
حتاليـل مخبريـة» بضغطـة زر.
إن الوصفـات اإللكترونيـة سـاهمت بشـكل كبير في
تسـهيل قـراءة أنـواع األدويـة املصروفـة للمريـض وأهم
مامييزها وضوح اسـم األدوية وكمياتها واسـم املريض
واجلرعـة املطلوبـة باإلضافـة إلـى سـرعة اكتشـاف
األخطـاء وذلـك لوضوحهـا.
ختامـا
( اجعل من خطك شفاء للمريض ال شقاء عليه)
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كوفيد – 19ومخاوف
طواقم طب األسنان
د .إيمــان المنيزع

استأنفت عيادات طب األسنان تقديم الخدمات العالجية للمراجعين ،لكن
العاملين من الفرق الطبية لديهم قلق كبير ناجم عن تغييرات واسعة النطاق يف
سير العمل والخوف من اإلصابة بكوفيد -19أثناء العمل ،وإلى جانب اإلجهاد املرتبط
بالعمل ،فهم يتعاملون حال ًيا مع عدد غير مسبوق من املخاوف ،فبعضهم مثقل
بضغوط شخصية تتعلق بالتوترات األسرية والشؤون املالية ونقص الدخل ،وفقدان
الوظائف يف املجاالت األخرى ،ويجد العديد من أطباء األسنان أنه أمر مرهق فهم
مطالبون بالعمل يف بيئة ذات تدابير دائمة التغير ملنع العدوى والتعامل مع اإلجهاد
الشخصي أثناء الخوف من اإلصابة بالفيروس.
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وملساعدة طاقم طب األسنان على التعامل مع القلق لتنفيذ خطط العمل وقد ساعد استخدام التقنيات
الناجم عن بروتوكوالت السالمة احملدثة باستمرار احلديثة في حتقيق التواصل مع احلفاظ على التباعد.
والتغييرات في سياسات مكان العمل ،قدمت العديد
من مؤسسات طب األسنان والسلطات الصحية مؤخ ًرا حماية الصحة النفسية للعاملين في طب
إرشاداتها بشأن تخفيف عبء كوفيد 19-وعوامل األسنان:
اإلجهاد املرتبطة به في عيادات االسنان.
إن طواقم طب األسنان في الوقت احلالي معرضون
بشدة لضغوط نفسية ،ولهذا السبب يجب النظر إلى
ولطمأنة موظفي طب األسنان ،أوصت جمعية
االهتمام باحتواء مشاعر التوتر والقلق لديهم ،وحتقيق
طب األسنان في كاليفورنيا( )CDAبما يلي:
احلوار املفتوح بني أفراد الطاقم واملسئولني سيسهل
·بعد مراجعة أي سياسات وبروتوكوالت متعلقة حتديد املسؤوليات ورسم توقعات واضحة ويساعد
مبمارسة طب األسنان يجب إبالغ املوظفني في رفع معنويات أفراد الطاقم ،لذلك فمن املفيد
باخلطط املوضوعة لضمان السالمة في مكان تشجيعهم على التعبير عن مخاوفهم ،وعند االستماع
العمل ،مبا في ذلك اإلجراءات اخلاصة مبكافحة إليها يجب تبني موقف يتسم بالتعاطف والتقبّل ،ألن
العدوى والتغييرات املتعلقة بعمل العيادات وجدولة هذا لن يظهر املشاركة واالهتمام فحسب ،بل سيساعد
املواعيد.
ً
أيضا في حل املشكلة املطروحة بسرعة أكبر.
·التأكد من إرسال التحديثات إلى املوظفني في
قد ال يرغب البعض أو يخشى أن يفصح أو يعبر عن
وقتها.
مخاوفه فيمكن لهؤالء أن يقوموا بكتابة كل ما يعانون
· توعيـة املوظفين بأحـدث املعلومـات املتعلقـة منه وإرساله دون الكشف عن هويتهم ويتم الرد عليهم
بكوفيـد 19-واحلصـول علـى املعلومات من املواقع مبا يناسبهم إلظهار الدعم وتخفيف التوتر.
اإللكترونيـة للهيئـات املوثوقـة مثل مراكز السـيطرة
ومـن التدابيـر األخـرى حلمايـة الطواقـم؛ اعتمـاد
علـى األمـراض والوقايـة منهـا ومنظمـة الصحـة القـرارات اخلاصـة بقصـر اخلدمـات املقدمـة علـى
العامليـة.
علاج احلـاالت الطارئـة ،وتقليـل عـدد املوظفين فـي

·إبقـاء املوظفين في دائـرة التواصل وإطالعهم على املناوبـة الواحـدة والعمـل عـن بعـد.
التغييـرات والتحديثات املسـتمرة لسياسـات العمل
وقد نظمت إدارة البرامج املدرسية بالتعاون مع
ً
للتوصيـات وفقـا لذلـك مـن أجـل تقليـل مخاطـر مكتب اإلمناء االجتماعي ندوة عبر تقنية «زوم» تناولت
التعـرض للعـدوى لـكل مـن املرضـى واملوظفين.
التوتر واخملاوف لدى العاملني حيث بينت املتحدثة

متيز أداء إدارة البرامج املدرسية أثناء األزمة أ .قيروان بوشيبة طرق التعرف على عالمات التوتر،
بالتواصل الفعال بني مراقبة صحة الفم ورؤساء وقدمت املشورة حول كيفية الوقاية منها وتعلم كيفية
البرامج لنقل تعليمات وتوصيات اإلدارة بصفة فورية التغلب عليها ودعم أولئك الذين يتعرضون لذلك.
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ما هي حاالت
األسنان الطارئة؟
كسر أو
إزالة الغرز تعديل أسالك
بعد اجلراحة التقومي اليت سقوط سن
جترح اخلد أو
اللثة

نزيف ال
يتوقف

أمل مع كسر
احلشو بأحد
األسنان

ورم باللثة
وحول الفم

أمل شديد
بالفم
واألسنان

تورم والتهاب
مؤمل باللثة

وتوصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
للمساعدة يف احلد من انتشـار فريوس كورونـا أو
( )CDCبتأجيل املراجعة يف احلاالت التالية:
كوفيد ،19-أعلنت عيـادات األسنـان عن اقتصــار

•التنظيف الروتيين لألسنان
•فحوصات روتينية لتقومي األسنان
•عالج التجاويف غري املؤملة
•قلع األسنان غري املؤملة
•تبييض األسنان

اخلدمات على استقبال احلـاالت الطـارئة فقط وذلك

وفقً ا لتوجيهات وزارة الصحـة املبنية على توصيـات
املنظمات الدولية ،وسنتعرف هنا على ما يعترب حالة
طارئة لألسنان وما هو غري طارئ ومتى تطلب الرعاية أو

متى يكون االنتظار أفضل.

احلاالت الطارئة اليت توجب طلب العالج فورا:
•نزيف ال يتوقف
•تورم مؤمل يف الفم أو حوله
•أمل شديد يف األسنان أو الفم
•التهاب اللثة الذي يسبب األمل أو التورم
•حشو مكسور يسبب األمل
•كسر أو سقوط أحد األسنان نتيجة حادث
•قص أو تعديل أسالك تقومي األسنان اليت تسبب جرح وأمل
باخلد أو اللثة
•عالج ما بعد اجلراحة (إزالة الغرز)

لكن حىت أثناء تفشي املرض ،من املهم جدا احلفاظ على
عادات نظافة الفم واألسنان اجليدة واملحافظة على ابتسامة
صحية من خالل:
•التنظيف بالفرشاة مرتني يوميا
•استخدام اخليط مرة واحدة يوميا لتنظيف األسطح
اجلانبية بني األسنان
•شرب الكثري من املاء
•احلد من األطعمة السكرية واحلفاظ على نظام غذائي
متوازن
•جتنب التبغ بكافة أنواعه
•استبدال فرشاة األسنان عند تلف شعرياهتا أو بعد التعايف
من املرض.
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ﺳﺄﻟﺖ ﺳﺎرة واﻟﺪﺗﻬﺎ،
"ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪو ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-؟"
ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻬﺎ" :إن ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-أو
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ رؤﻳﺘﻪ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺎل أو ﻋﻄﺲ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺮض ،أو ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﻢ
ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ  .واﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻤﻰ وﺳﻌﺎل وﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ"
ﺳﺄﻟﺖ ﺳﺎرة" ،ﻟﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺮاه؟"
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ واﻟﺪة ﺳﺎرة:ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮاه وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
واﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀ ِﺎ
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ أرﻳﺪك أن ﺗﺒﻘﻲ ﻓﻲ
أﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﺎرة ﻟﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ،
أرﻳﺪك أن ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺑﻄﻠﺘﻲ.

ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺳﺎرة اﻟﻨﻮم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﺑﻄﻠﺔ ،ﻓﺸﻌﺮت ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ وأرادت اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪارس ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ وأرادت أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻦ إﺛﺎرة ﻫﺬا اﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻐﻤﺾ
ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎم" :إن اﻷﺑﻄﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮى
ﺧﺎرﻗﺔ"" ،ﻣﺎذا ﻟﺪيَ أﻧﺎ؟"
وﻓﺠﺄة ﻫﻤﺲ ﺻﻮت ﺧﺎﻓﺖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻈﻼم ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ:
َ
"ﻣﻦ ﻫﻨﺎك؟"
ﺳﺄﻟﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت" ،ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺑﻄﻠﺔ؟
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وﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ،ﻇﻬﺮ ﺷﻲء ﻣﺪﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ ...إﻧﻪ ﺗﻨﻴﻦ ﺿﺨﻢ ﺑﺄﺟﻨﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﺎرة وﻫﻲ ﺗﻠﻬﺚ "ﻣﻦ ﺗﻜﻮن؟".
ﻓﻘﺎل" :اﺳﻤﻲ أرﻳﻮ وأﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﺳﺎﻋﺪك ﻟﺘﺨﺒﺮي ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻤﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﻤﻮن اﻵﺧﺮﻳﻦ "
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة" :إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ...ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ" "وأن أﻛﻮن ﺑﻄﻠﺔ ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺮ ﻳﺎ أرﻳﻮ ،ﻫﻞ ﻣﻦ اﻵﻣﻦ أن أﺳﺎﻓﺮ وﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻷرﺟﺎء؟"
ﻗﺎل أرﻳﻮ" ،ﺳﻴﻜﻮن آﻣﻦ وﻻﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﻲء أن ﻳﺆذﻳﻚ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻲ".
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ﻓﻘﻔﺰت ﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ أرﻳﻮ وارﺗﻔﻌﺎ
ﺳﻮﻳﺎ وﺧﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻤﺎء
اﻟﻠﻴﻞ وﺣﻠﻘﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺠﻮم.

وﺣﻴﻦ أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻫﺒﻄﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺠﻮار اﻷﻫﺮاﻣﺎت ،ووﺟﺪوا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻠﻌﺒﻮن.
ﺻﺎح اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻓﺮح وﻟﻮﺣﻮا إﻟﻰ ﺳﺎرة وأرﻳﻮ وﺻﺎح أﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل" :ﻣﺮﺣﺒﺎ..أﻧﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻼن ﻫﻨﺎ؟
ﻣﻌﺬرة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺘﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ"
ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎرة" :وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻴﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ؛ أﻧﺎ ﺳﺎرة وﻫﺬا أرﻳﻮ ،ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وآﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ؟ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن"
 ...ﻓﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ وﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﻴﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ :ﻧﻐﺴﻞ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن"" ،ﻧﻌﺮف ﻳﺎ ﺳﺎرة .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
أﻳﻀﺎ أن ﻧﺴﻌﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻣﺮاﻓﻘﻨﺎ  ،وﻧﻠﻮح ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس
ﻣﺼﺎﻓﺤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻳﺪي ،وﻗﺎل أرﻳﻮ ﺣﺴﻨﺎ ،ﻫﻴﺎ ﻧﺨﺒﺮ اﻟﻨﺎس! اﻗﻔﺰا ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮي ،ﻟﻜﻦ أرﺟﻮ
أن ﺗﺠﻠﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻓﻬﻤﺎ
ﺑﻌﻴﺪان ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻳﻦ "
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وﺣﻠﻖ أرﻳﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺳﻠﻴﻢ وﺳﺎرة اﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ وﺣﻠﻖ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﺪأ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﺎح وﻧﺎدى ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺑﺼﻮت ﻋﺎل" :اذﻫﺒﻮا ،أﺧﺒﺮوا ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ ،إﻧﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ إذا ﻣﻜﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل" ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺪﻫﺸﻴﻦ ﺑﻤﺎ رأوا! .وﻟﻮﺣﻮا إﻟﻴﻬﻢ وواﻓﻘﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.

ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة" ،أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﻣﻮر ﻳﺎ ﺳﺎرة
ﻗﺎل أرﻳﻮ
ﻟﻜﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف ،أﺗﻨﻔﺲ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ وأزﻓﺮ ﻧﺎرا" وأﺧﺮج أرﻳﻮ ﻛﺮة ﻧﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻓﻤﻪ!
وﺳﺄﻟﻬﻢ" :ﻛﻴﻒ ﺗﻬﺪﺋﻮن ﻣﻦ روﻋﻜﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ واﻟﻬﻠﻊ؟"
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة" :أﺣﺐ أن أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎن"
وﻗﺎل ﺳﻠﻴﻢ" :وأﻧﺎ أﻳﻀﺎ ،أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ،ﻣﺜﻞ
أﺟﺪادي" إﻧﻨﻲ أﻓﺘﻘﺪﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮا وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻷﻧﻨﻲ ﻗﺪ أﺻﻴﺒﻬﻢ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﻛﻨﺎ ﻧﺮاﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻵن ﻷﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ".
ﺳﺄﻟﺖ ﺳﺎرة" :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻢ؟"
ﻓﻘﺎل ﺳﻠﻴﻢ" :ﻧﻌﻢ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ!" "إﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن إﻟﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم وأﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
وﻫﺬا ُﻳ َ
ﻬ ِﻮن اﻷﻣﺮﻋﻠﻲَّ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ"
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ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻧﺸﺘﺎق ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺤﺒﻬﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ رؤﻳﺘﻬﻢ اﻵن ،ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺒﻴﻦ
ً
أﺑﻄﺎﻻ آﺧﺮﻳﻦ؟"
ﻗﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ،ﻫﻞ ﺳﺘﺸﻌﺮان ﺑﺘﺤﺴﻦ إذا ﻗﺎﺑﻠﺘﻤﺎ
ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺳﺎرة وﺳﻠﻴﻢ" :أﺟﻞ ،ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" ،ﻗﺎل أرﻳﻮ " :ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﺳﺎﺷﺎ ﻗﻮة ﺧﺎرﻗﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻫﻴﺎ
ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ!".
وﻫﺒﻄﻮا ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺘﺎة ﺗﻘﻄﻒ اﻷزﻫﺎر ﺧﺎرج ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ وﺿﺤﻜﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ
رأت أرﻳﻮ واﻟﻄﻔﻠﻴﻦ ﺟﺎﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ وﺻﺎﺣﺖ "أرﻳﻮ! ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻟﺬا ﺳﺄرﺳﻞ ﻟﻚ ﺗﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء! ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻠﻮن ﻫﻨﺎ؟"
ﻓﻘﺎل أرﻳﻮ" :ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮت ﺑﺘﺤﻴﺘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺒﺮﺗﻴﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﺷﺎ ..أﺣﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺑﻬﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻹﺷﺎرات ﻹﺑﺪاء اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ وﻧﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻨﺎ  ،أﻳﻀﺎ أردت أن ﻳﻌﺮف أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻋﻦ
ﻗﻮﺗﻚ اﻟﺨﺎرﻗﺔ" ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﺎﺷﺎ" :وﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻮﺗﻲ اﻟﺨﺎرﻗﺔ؟"
ﻓﻘﺎل أرﻳﻮ" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺎﻟﻤﺮض ،ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﺘﻀﻤﻨﻲ ﻋﺪم ﻧﻘﻞ ﻓﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ"،
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﺎﺷﺎ" :ﻧﻌﻢ ،إﻧﻪ أﺑﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻪ اﻵن
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ".
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وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ! ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻠﻌﺐ وﻧﻄﻬﻮ اﻟﻄﻌﺎم وﻧﻘﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺘﻨﺎ وﻧﺘﻨﺎول وﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﻣﻌﺎ وأﻗﻮم أﻧﺎ وإﺧﻮﺗﻲ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻧﻘﺮأ اﻟﻜﺘﺐ،
وأﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻨﻲ أﻓﺘﻘﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ..وأردﻓﺖ :اﻧﺘﺎﺑﻨﻲ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻟﻜﻨﻨﻲ اﻋﺘﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻵن"
ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ داﺋﻤﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﺷﺎ" "ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺠﺪﻳﻦ
ﺳ ً
ٌ
ﺒﻼ ﻟﺘﺤﻈﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮح واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺒﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺑﻄﻠﺘﻲ"
ﺳﺄﻟﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ" :ﻫﻞ ﺗﺸﺎﺟﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ؟ "
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎﺷﺎ :إﻧﻨﺎ ﻧﺘﺸﺎﺟﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ،
وﺣﺘﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ،
إﻧﻬﺎ ﻗﻮة ﺧﺎرﻗﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮﻧﺎ
ﻧﺤﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ.
ﺳﺄﻟﺖ ﺳﺎرة" :ﻟﻜﻦ ﻳﺎ أرﻳﻮ ،ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺰل؟"
ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻫﺬا ﺳﺆال ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺎرة ،دﻋﻴﻨﺎ ﻧﺬﻫﺐ وﻧﻜﺘﺸﻒ ذﻟﻚ".
وﻫﻜﺬا ودﻋﻮا ﺳﺎﺷﺎ واﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺻﺒﺢ اﻟﻬﻮاء أﻛﺜﺮ دﻓﺌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺒﻄﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺤﻴﻄﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ.
وﻫﻨﺎك وﺟﺪوا ﻣﻌﺴﻜﺮا ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺮأﺗﻬﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﻟﻮﺣﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﺘﺎة" :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ أرﻳﻮ ،ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ رؤﻳﺘﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى"" .إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎول أن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
ﻟﺬا ﺳﺄﺗﻜﻠﻢ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ وﻟﻜﻨﻨﻲ أود أن أﻟﺘﻘﻲ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ..اﺳﻤﻲ "ﻟﻴﻠﻰ"
ﻓﺮدت ﺳﺎرة" :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﻰ أﻧﺎ ﺳﺎرة وﻫﺬا ﺳﻠﻴﻢ".
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ﻳﺒﺪو أﻧﻜﻢ ﺗﺤﺎوﻟﻮن وﻗﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻤﺎذا ﺗﻔﻌﻠﻮن؟
ردت ﻟﻴﻠﻰ" :إﻧﻨﺎ ﻧﻐﺴﻞ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن"
ﺳﺄل ﺳﻠﻴﻢ" :ﻫﻞ ﺗﺴﻌﻠﻮن أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻣﺮاﻓﻘﻜﻢ؟"
ﻓﺮدت ﻟﻴﻠﻰ" :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻳﻨﺎ ذﻟﻚ؟" ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﻬﻢ
ﺳﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻠﻰ" :ﻧﺤﺎول ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻴﺎل ﺷﻲء ﻣﺎ"؛ "ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻜﻢ؟" ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ أن أﺣﺪ
اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮض وﺗﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ
إﺛﺮه وﻗﺪ أﺻﺎﺑﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺬﻋﺮ ﺷﺪﻳﺪ،
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻮت اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ؟
ً
ً
ﻋﻤﻴﻘﺎ وﺟﻠﺲ
ﻧﻔﺴﺎ
أﺧﺬ أرﻳﻮ
ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻧﻌﻢ أﻳﻬﺎ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺼﻐﺎر ،إﻧﻪ أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ"" ،
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ اﻟﻤﺮض اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻗﺪ ﻳﻤﻮت آﺧﺮون وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ً
ﻳﻀﻄﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﺤﺮص ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض أﺧﺮى ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮض .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ أوﻋﺪم اﻷﻣﺎن ،ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺗﺨﻴﻞ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ،
ﻫﻞ ﺗﻮدون ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻲ؟" ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﻌﻢ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻃﻠﺐ أرﻳﻮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻐﻤﻀﻮا
أﻋﻴﻨﻬﻢ وﻳﺘﺨﻴﻠﻮا ﻣﻜﺎن ﻳﺸﻌﺮون ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎن وﻗﺎل أرﻳﻮ" :رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى أو وﻗﺖ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺸﻌﺮون
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎن" .ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن رؤﻳﺘﻪ ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻵﻣﻦ .وﺳﺄﻟﻬﻢ
ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﻮدون دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻵﻣﻦ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻨﻪ ﺳﻮﻳﺎ وﻗﺎل
أرﻳﻮ" :ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﺬﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻵﻣﻦ ﻣﺘﻰ ﺷﻌﺮﺗﻢ ﺑﺎﻟﺤﺰن أو اﻟﺬﻋﺮ"" .وﻫﺬه ﻫﻲ ﻗﻮﺗﻜﻢ
اﻟﺨﺎرﻗﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ وﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ ".
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ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻠﻰ" :ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻬﺘﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺒﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ" .ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﻰ"" .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺒﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ،ﻫﻞ ﺗﻮدﻳﻦ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة؟" اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻴﻠﻰ
ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد .وﺳﻌﺪت ﺳﺎرة ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻟﻴﻠﻰ إﻟﻴﻬﻢ
وﻫﺒﻂ أرﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺎل ﺛﻠﺠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺠﻮار أﺣﺪ اﻷﻧﻬﺎر،
ﺻﺎح أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻠﻮﺣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ
وﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻛﻴﻢ...أﻋﺰاﺋﻲ ،أرﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ أن ﺗﻠﺘﻘﻮا ﺑﺒﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ
أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﻌﺎﻓﻮا ﻣﻨﻪ".
ﺳﺄل ﺳﻠﻴﻢ" :ﺑﻤﺎذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ؟"

ﻗﺎل ﻛﻴﻢ" :ﻛﻨﺖ أﺳﻌﻞ وأﺷﻌﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻲ ً
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻢ أود اﻟﻠﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻌﺒﺎ ﺣﻘﺎ
ﻟﻌﺪة أﻳﺎم"".ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻧﻤﺖ ﻛﺜﻴﺮا واﻋﺘﻨﺖ ﺑﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ وﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺾ آﺑﺎﺋﻨﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس اﺿﻄﺮوا
ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت واﻷﻃﺒﺎء
ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻠﻄﻒ ﻣﻌﻬﻢ ،وﺳﺎﻋﺪﻧﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﻤﻨﺰل وﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى.

41

عدد  - 33سبتمبر 2020

ﻗﺎل أﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ" :أﻧﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﻛﻴﻢ"" .ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺻﺪاﻗﺘﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ ﻛﻴﻢ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ،
ً
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻧﺴﻌﺪ
ﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ أﺗﻮﻗﻒ
ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى "
ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳﺼﺒﺢ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻫﻮ وﻗﺎﻳﺔ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ"
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ"
ً
"ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ،ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻌﻞ".
ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻢ:
ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل وأن ﺗﻮدع ﺳﺎرة أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد ووﻋﺪوا ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ
ﻳﻨﺴﻮا ﻫﺬه اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻮﻫﺎ ﺳﻮﻳﺎ ،اﻧﺘﺎب ﺳﺎرة اﻟﺤﺰن ﻷﻧﻬﻢ رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻌﺮت ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮت ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أرﻳﻮ

أﻋﺎدﻫﻢ أرﻳﻮ ﻣﺮة أﺧﺮى
إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺣﻞ
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺳﺎرة" :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻏﺪا؟"
ﻗﺎل أرﻳﻮ" :ﻻ ﻳﺎ ﺳﺎرة ،ﻟﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﺘﺒﻘﻲ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ اﻵن" .ﺗﺬﻛﺮي أﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ
ﺗﺤﺒﻴﻨﻬﻢ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ واﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل" .
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اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﻮم وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻵﻣﻦ ﺛﻢ رﺳﻤﺖ
ﻛﻞ ﺷﻲء رأﺗﻪ وﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ وﻫﺮوﻟﺖ إﻟﻰ أﻣﻬﺎ ﺑﺮﺳﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺨﺒﺮﻫﺎ ﻋﻦ
أﺧﺒﺎرﻫﺎ وﻗﺎﻟﺖ" :ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء آﻣﻨﻴﻦ ﻳﺎ أﻣﻲ" .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﻀﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻬﺎ" :ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﺎت
واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ وأﺑﻄﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺮاﺋﻌﻴﻦ ،وأﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻜﻮن أﺑﻄﺎل،
أﻧﺖ ".
وﺑﻄﻠﺘﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ِ
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كلمة البرنامج
في السنوات األخيرة ،اقتصر نهج التعليم
املستمر في طب األسنان (  )CEفي الغالب
على فــرص التعلم فــي املــؤمتــرات والــنــدوات
وورش العمل ومــا شابه ذلــك؛ هــذا الطريق
التعليمي لألسف ،هو واحــد من العديد من
مجاالت مهنة طب األسنان التي تأثرت بشكل
كبير من جائحة كوفيد.19 -

وتــبــعــا ل ــروح االبــتــكــار فــي كــل مــا يخص
طب األســنــان ،حتولت العديد من الشركات
واملؤسسات بسرعة إلى طرق بديلة للتدريس
استجاب لها أطباء األسنان بحماس.

في دراسة حديثة ،سعى باحثون في جامعة
بكني في الصني إلى قياس مدى تأثير الوباء
على التعليم املستمر لطب األسنان في الصني.

أش ــارت النتائج التي توصلوا إليها إلى
انــتــقــال الــتــعــلــيــم املــســتــمــر مــن بــيــئــة مــاديــة
كالسيكية ،إلى بيئة إلكترونية عبر اإلنترنت:
فــفــي ح ــن كــانــت  ٪ 28.6م ــن املــؤســســات
املدرجة في الدراسة قد قدمت تعليم مستمر
عبر اإلنترنت قبل إغالق كوفيد ،19 -ارتفع
هــذا الرقم إلــى  ٪ 100مبجرد تطبيق قيود
التباعد.
وفـ ًقــا ملؤلفي الــدراســة ،فقد أثبت تقييم
دورات التعليم املستمر عبر اإلنــتــرنــت في
أبحاث سابقة أنها فعالة متا ًما مثل التعليم
التقليدي ،وباإلضافة إلى ذلك ،افترضوا أن
حرص أطباء األسنان على املشاركة في التعلم
القائم على التكنولوجيا الرقمية يشير إلى
إمكاناته الكبيرة كــأداة تعليمية للمستقبل؛
لكن من املفيد معرفة كيف استجاب مجتمع
األسنان عامليا.

على الرغم من أن نتائج الدراسة اقتصرت
عــلــى الــصــن ،إال أن فــعــالــيــات الــتــعــلــم عبر
اإلنــتــرنــت قــد أثبتت جناحها خــال جائحة
كــوفــيــد 19 -حيث شــاركــت بعض الشركات
الرائدة املنتجة ألجهزة ومــواد طب األسنان
في املشهد التعليمي اجلــديــد ،واجتهت إلى
إطــاق منصات عبر اإلنترنت وعقدت عدة
أحداث وندوات لتحل محل تلك التي كان من
املقرر إجراؤها دون اتصال باإلنترنت ،بهدف
منح أطباء األسنان فرص الوصول إلى املوارد
التعليمية التفاعلية واملفيدة.
وأثبتت هذه األحداث أنها ناجحة للغاية
حيث حققت نطاق وصــول وعــدد مشاركني
متزايد ،مما يسلط الضوء على ارتفاع الطلب
على هذه اخليارات التعليمية.
ومــع اســتــمــرار الــوبــاء فــي تأجيل وإلــغــاء
فــعــالــيــات طــب األس ــن ــان فــي جــمــيــع أنــحــاء
العالم ،أصبحت الندوات عبر اإلنترنت ركيزة
أساسية للتعليم املستمر ولم يقتصر األمر على
الشركات التي جلأت إلى املنصات اإللكترونية
لتقدمي التعليم املستمر والترويج لبضائعها؛
إمنا امتد األمر لتنضم إدارة البرامج املدرسية
لركب التكنولوجيا وتكون قريبة مما يحدث
فــي عــالــم طــب األســنــان ،لــذلــك فقد عقدت
وحدة التدريب مبراقبة صحة الفم واألسنان
مؤخرا عــدة دورة تدريبية إلكترونية شارك
فيها محاضرون محليون ودوليون وحضرها
عــدد كبير من أطباء األســنــان داخــل وخــارج
الكويت.

كلـمـة البرنامـج
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مراقبة صحة الفم واألسنان
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ COVID-19
ﺍﻷﻋـــﺮﺍﺽ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ

ﺳﻌﺎﻝ

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ

ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻄﻬﺮ ﻛﺤﻮﻟﻲ

ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ

ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻡ

ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ

ﻭ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ

ﺻﺪﺍﻉ

ﺍﻟﻌــــﺪﻭﻯ

ﺍﻟﺮﺫﺍﺫ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻄﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﺔ

ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺍﻟﻤﺰﺩﺣﻤﺔ

ﺍﻟﻌﻄﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻳﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ
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ﻟﻤﺲ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

