صحة وعافية
ّ

حسني
ّ

أسلوب حياتك

لتحمي صحتك!
ّ
صحي ،لكن هل تعلمني أ ّنك
ال
شك يف أ ّنك تبذلني قصارى جهدك لتعيشي أسلوب حياة ّ
تعرضني صحتك للخطر من دون أن تدركي ذلك.
قد ّ

أنت تعملني يف وظيفة مكتبية

الن�ص :بوين فوغن
 -ال�صورGetty Images :
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�إن كنت تعملني يف مكتب،
فاعلمي � ّأن اجللو�س لفرتات
يق�ص عمرك .فقد
مطولة قد رّ
ّ
تبينّ يف درا�سة �أ�سرتالية
حديثة � ّأن الأ�شخا�ص الذين
يجل�سون لأكرث من � 11ساعة
يف اليوم هم �أكرث عر�ضة
جراء � ّأي
بن�سبة  % 40للموت ّ
�سبب ،مقارنة بالذين يجل�سون
لأق ّل من �أربع �ساعاتّ � .أما
الذين يجل�سون لفرتة ترتاوح
بني  8و� 11ساعة فت�صل هذه
الن�سبة لديهم �إىل  .% 15كما
� ّأكدت الدرا�سة � ّأن ممار�سة
الريا�ضة بانتظام ال ت�ساعد
ه�ؤالء الأ�شخا�ص على تفادي
معدو الدرا�سة � ّإن
الأمر .ويقول ّ
اللوم يقع على �أ�سلوب احلياة
الذي نعي�شه .ف�إذا كنت تعملني
يف وظيفة مكتبية حت ّتم عليك
اجللو�س طوال النهار ،وتذهبني
�إىل عملك وتعودين منه
�سيارتك ،وت�شاهدين
بوا�سطة ّ
التلفزيون �أو ت�ستخدمني

الكومبيوتر طيلة امل�ساء،
فهذا يعني �أ ّنك مت�ضني الكثري
من وقتك جال�سة .وامل�شكلة
يف ذلك هي � ّأن ع�ضالتك ال
تنقب�ض عندما تكونني يف
و�ضعية اجللو�س ،يف حني � ّأن
االنقبا�ض الع�ضلي مهم جداً
لإزالة الغلوكوز والدهون من
يت�سبب لك ذلك
دمك .لذا قد
ّ
على املدى البعيد مب�شاكل
عدة ،منها ال�سمنة ،وا�ضطراب
ّ
الدورة الدموية ،وتباط�ؤ
العملية الأي�ضية ،وارتفاع
خطر �إ�صابتك بال�رسطان.
الصحي:
البديل
ّ

خذي ا�سرتاحات من فرتات
فتوجهي
اجللو�س الطويلة،
ّ
�إىل الآلة الطابعة مث ًال� ،أو قفي
ومددي ع�ضالتك ك ّل �ساعة� ،أو
ّ
اذهبي يف نزهة خالل ا�سرتاحة
الغداء� ،أو توا�صلي مع زمالئك
يف املكتب وجه ًا لوجه عو�ض ًا
عن االت�صال بهم على الهاتف
�أو عرب الربيد الإلكرتوين.

أنت ت ّتبعني حمية
للتخ ّلص من السموم
عاد ًة ما تفر�ض عليك احلمية الغذائية
امل�صممة لإزالة املواد ال�سامة من
ّ
ج�سمك� ،أن تتو ّقفي عن تناول جمموعات
كاملة من الطعام �أو �أن ت�رشبي الع�صائر
فقط � .اّإل � ّأن العديد من �أخ�صائيي التغذية
ي� ّؤكدون � ّأن هذه احلميات حمفوفة باملخاطر
ال�صحية؛ فهي ال ت�ستبعد م�صادر املغ ّذيات
ّ
مبعدلك
الأ�سا�سية فح�سب ،بل قد تخ ّل �أي�ض ًا ّ
الأي�ضي وحتمل ج�سمك على
التخ ّل�ص من البكترييا املفيدة.
يركز هذا النوع من
وعادة ما ّ
احلميات على حتقيق نتائج
على املدى الق�صري عو�ض ًا
عن ا ّتباع منهج منطقي
للحفاظ على الوزن على
املدى البعيد.
الصحي:
البديل
ّ

التزمي بحمية غذائية
متوازنة ،وجت ّنبي الأطعمة
كميات
التي حتتوي على
ّ
كبرية من املواد امل�ضافة،
كالدهون ،وال�س ّكر ،وامللح.
وا�رشبي الكثري من املاء.
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ّ
معطرًا
أنت تستخدمني
للجو يف منزلك
ّ
�أظهر تقرير �أمريكي حديث � ّأن
املعطرة للجو،
املنتجات املنزلية
ّ
كالبخاخات ،وال�شموع ،والزيوت،
ّ
�صحتك
على
بكثري
�
أ
أ�سو
�
تكون
قد
ّ
من � ّأي رائحة نتنة .فهي تطلق
مواد كيميائية ُتعرف باملركبات
الع�ضوية املتطايرة ( )VOCsقد
حت�س�سية
بردات فعل
تت�سبب لك ّ
ّ
ّ
ونوبات ربو .وح ّتى املنتجات
امل�ص ّنفة من قبل امل�ص ّنع على �أ ّنها
«طبيعية» �أو «ع�ضوية» قد حتتوي
تت�سبب
مركبات متطايرة
على
ّ
ّ
لك بال�صداع والدوار �إن ارتفع
تركيزها يف الهواء .كما تبينّ يف
درا�سة �أمريكية �أخرى � ّأن الكثري
معطرات اجلو املنت�رشة يف
من
ّ
الأ�سواق اليوم حتتوي على مادة
الفتاالت التي ت� ّؤدي �إىل خلل يف
عمل الهرمونات.
الصحي:
البديل
ّ

ا�صنعي باقات من �أعواد القرفة
وكبو�ش القرنفل و�ضعيها يف
�أوعية �صغرية تن�رشينها يف �أرجاء
منزلك� .أو �أ�ضيفي ب�ضع قطرات من
خال�صة الزهور الطبيعية �إىل املاء
بخاخ
املن ّقى
و�صبي اخلليط يف ّ
ّ
جربي
ّ
لرت�شي منه يف الغرف� .أو ّ
اخليار الأكرث ب�ساطة :فتح النوافذ.

أنت ترتدين سراويل
ضيقة جدًا

ّ
تسخنني طعامك
أنت
يف امليكرويف داخل
أوعية بالستيكية
تت�رسب املواد الكيميائية من
قد
ّ
الأوعية والأغلفة البال�ستيكية
�إىل طعامك �أثناء عملية الت�سخني
يف امليكرويف .ومن �أكرث هذه
�صحتك
املواد خطورة على
ّ
هي البي�سفينول A
ومركبات
ّ
الفتاالت التي ُربطت ب�رسطان
الثدي وخلل الهرمونات .ورغم
� ّأن بع�ض الباحثني يقولون � ّإن
كمية البي�سفينول A
املت�رسبة
ّ
�إىل الطعام �أق ّل بكثري من م�ستوى
اخلطر � ،اّإل �أ ّنهم ين�صحونك �أي�ض ًا
بعدم ا�ستخدام الأوعية القدمية.
فحني يبد�أ البال�ستيك القدمي
بالتح ّلل والتف ّكك يزيد احتمال
ت�رسب املواد الكيميائية منه.
ّ
الصحي:
البديل
ّ

ا�ستخدمي الأوعية البال�ستيكية
خ�صي�ص ًا لال�ستخدام يف
امل�صممة ّ
ّ
امليكرويف .و�إن كنت غري �أكيدة
�سخني طعامك يف �أوعية من
منهاّ ،
ال�سرياميك �أو الزجاج.

م�ؤملة ُتعرف ب�أمل الفخذ املذيل.
وينجم ذلك عن ال�ضغط املتوا�صل
الذي متار�سه هذه الثياب على
ميتد من حو�ضك نحو
الع�صب الذي ّ
فخذكّ � .أما �أعرا�ضه فتتم ّثل بخدر،
ووخز ،و�أمل حارق ،وقد ينتج عنها
تلف دائم للأع�صاب.
الصحي:
البديل
ّ

ال�ضيقة ،كاجلينزات
تزيد الثياب
ّ
النحيفة ،واملالب�س الداخلية
ال�ضاغطة ،والأحزمة امل�شدودة،
�صحية
من خطر �إ�صابتك مب�شكلة ّ
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لعدة
ارتدي املالب�س الف�ضفا�ضة ّ
�أ�سابيع لرتيحي الأع�صاب يف
تعر�ضت
فخذيك من ال�ضغط الذي ّ
له .وب�شكل عام ،جت ّنبي ارتداء
ال�ضيقة جداً.
املالب�س
ّ

أنت تطلني أظافرك
ّ
اجلل
بتقنية
تالقي هذه الطريقة رواج ًا كبرياً اليوم ،ولكن يف حني
�أ ّنها متنحك �أظافر جميلة تدوم لأ�سابيع � ،اّإل �أ ّنها قد
تت�سبب لك ب�رسطان اجللد يف نهاية املطاف .فامل�صابيح
ّ
التي ُت�ستخدم لتجفيف الطالء وتثبيته على �أظافرك
تعر�ض يديك للأ�شعة فوق البنف�سجية .وقد وجدت درا�سة
ّ
�أمريكية �أجريت يف العام ّ � 2009أن امر�أتني من الالتي
أيديهن كانتا قد
�أ�صنب ب�رسطان اجللد غري املالنيني يف �
ّ
تعر�ضتا للأ�شعة فوق البنف�سجية بكرثة يف �صالونات
ّ
طالء الأظافر ،مع العلم � ّأن �أحدهما ال متلك تاريخ ًا
عائلي ًا من الإ�صابة بهذا املر�ض.
الصحي:
البديل
ّ

�ضعي كرمي ًا واقي ًا من ال�شم�س درجته � 30أو �أكرث على
يديك قبل �أن ت�ضعيهما حتت م�صابيح الأ�شعة فوق
البنف�سجية يف �صالونات طالء الأظافر� .أما احل ّل املثايل
فهو �أن تق�صدي ال�صالونات التي ت�ستخدم م�صابيح
الـ  LEDاحلديثة.

أنت تستخدمني
اجلوال بكرثة
الهاتف ّ
ت�شري �آخر الدرا�سات �إىل �إمكانية
وجود �صلة بني ا�ستخدام الهاتف
اجلوال والإ�صابة ب�رسطان الدماغ،
ّ
أنك �إذا ا�ستخدمت هاتفك
وتقرتح � ّ
لأكرث من ن�صف �ساعة يومي ًا على
مدى ع�رش �سنوات على الأق ّل �سيزيد
خطر �إ�صابتك بورم يف دماغك.
وبالرغم من � ّأن هذه الدرا�سات مل
تقدم دلي ًال قاطع ًا على ذلك بعد � ،اّإل
ّ
م�ستمرة يف بحوثها.
زالت
ما
ها
�أ ّن
ّ
ويف ال�سياق نف�سه ،يو�ضح باحثون
من مركز الأبحاث الأ�سرتايل للآثار
احليوية ملوجات الراديوّ � ،أن جميع
الدرا�سات التي �أجريت حتى تاريخه
تناولت �أنظمة االت�صال من اجليل
ال ّأول ( )Gيف حني � ّأن تكنولوجيا
االت�صاالت قد و�صلت اليوم �إىل
اجليل الرابع ( .)4Gويقولون � ّإن
تطور دائم،
هذه التكنولوجيا يف ّ
ترددات جديدة
فهي ت�ستخدم اليوم ّ
وو�ضعيات خمتلفة للهوائيات .لذا
متيقظني.
من
املهم جداً �أن نبقى ّ
ّ
ن�شك ولو قلي ًال ب�أمان �شيء
فحني ّ
وا�سع االنت�شار يف املجتمع ،علينا
�أن ن�أخذ احليطة واحلذر.
الصحي:
البديل
ّ

اجلوال عنك،
ك ّلما �أبعدت الهاتف
ّ
للرتددات الال�سلكية .لذا
تعر�ضك
ّ
ق ّل ّ
�سماعة �أذن منف�صلة عن
ا�ستخدمي ّ
�سماعة تقليدية تو�صل
الهاتف� ،أو ّ
به� ،أو �ش ّغلي خا�صية مكبرّ ال�صوت.
�أو كوين �شديدة احلذر وتوا�صلي مع
الن�صية،
�أ�صدقائك بوا�سطة الر�سائل ّ
لكن لي�س خالل القيادة بالطبع.

أنت ّ
ترشني حيواناتك األليفة
مببيدات الرباغيث والقراد
بالرغم من فعالية هذه املنتجات � اّإل � ّأن
املواد الكيميائية القاتلة للح�رشات التي
ت�رض باحليونات والب�رش على
حتتوي عليها
ّ
يدمر
ع�صبي
�سم
عن
عبارة
فهي
حد �سواء.
ّ
ّ
ّ
�أع�صاب احل�رشة ليقتلها .ويقول بع�ض اخلرباء
� ّإن املعلومات املذكورة على العلبة والتي
ُتفيد � ّأن املواد ال تخرتق الطبقة ال�سطحية من
جلد احليوان ،هي غري �صحيحة .فقد ك�شفت
عدة درا�سات عن وجود كميات �صغرية منها
ّ
يف �أع�ضاء احليوانات الأليفة ،و�أمعائها،
وخم ّلفاتها ال�صلبة والبولية.
وت�شمل الآثار اجلانبية ال�ستخدام هذه
املبيدات :نوبات �رصع ،وفرط يف احل�سا�سية،
ورمبا ال�رسطان.
واختالل يف الهرمونات،
ّ
تهدد هذه املواد حيواناتك املنزلية
كما ّ
تتعر�ض لها بطريقة غري
قد
التي
الأخرى
ّ
مبا�رشة .وما يثري القلق �أي�ض ًا هي النتائج
التي خل�صت �إليها وكالة حماية البيئة يف

الواليات املتحدة� ،إذ �أظهرت � ّأن مبيد الرباغيث
ت�سبب
مادة
املعروف بالفيربونيل هو
ّ
ّ
ال�رسطان لدى الب�رش .لذا عمدت الوكالة �إىل
مراجعة عتبة اجلرعات الآمنة وامل�صطلحات
امل�ستخدمة لتو�صيف املنتجات.

الصحي:
البديل
ّ

ت�ش ّكل الأطواق امل�ضادة للقراد والأدوية
الفموية امل�ضادة للرباغيث ،خيارات �آمنة،
لكن اخلرباء ين�صحونك ب�أن تلجئي �إىل الطرق
ّ
الطبيعية ،مثل غ�سل فرو حيوانك ب�شامبو
خم�ص�ص للحيوانات ومت�شيطه بفر�شاة رفيعة
ّ
الر�ؤو�س� ،أو ا�ستخدام طاردات احل�رشات
ر�ش حيوانك بزيت �شجرة
الإلكرتونية� ،أو ّ
وتذكري �أي�ض ًا �أ ّنه عليك معاجلة بيئة
الأرز.
ّ
فر�شي الأثاث وم�ضجع حيوانك بزيت
منزلكّ ،
�شجرة الأرز ،و�أ�ضيفي القليل منه �إىل الغ�سيل،
ال�سجاد
ونظفي
و�سائل تنظيف الأر�ض.
ّ
ّ
باملكن�سة الكهربائية با�ستمرار.
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