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أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ندوة
مشاكل النوم عند الصغار والكبار

(*)

 السرية الذاتية للمحاضر:
 االسم :سعادة اللواء الطبيب األستاذ الدكتتو/
عبكالعزيز بن عبكالرزَّاق السيف.
 مكان وتاريخ امليالد :حائل دد (2596 3 62م).
 احلالة االجتماعية :متزوج.
 املنصب:
 لواء طبيب /تن "متقاعك".
 اِستشا/ي أول أمراض صك/ية.

(*) ُأقيمددم مسدداء السددبم الثالددم مددن رددعر /بيد ا

ددر ( 2112هددد) املوافد

للثالثني من نوفمرب ( 6025م) .وحتكث فيعا سعادة اللدواء الطبيدب الدكتتو/
عبدددكالعزيز بدددن عبدددكالرزَّاق السددديف (ِاستشدددا/ي أمدددراض اللدددك /والتد د
ومددكير األمددراض الباط يددة ستش د ى القددواا املسددلاة بالريدداض" دددد سددابقا).
وأدا/هددا سددعادة الددكتتو /ردداتر بددن عبددكالعزيز العُمددري (ِاستشددا/ي طددب
أسرة).
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

 مددددددددكير مدا/ة األمددددددددراض الباط يددددددددة (مستشدددددد د ى
القواا املسلاة دد الرياض دد سابقا).
 املؤهالت:
 الثانوية العامة (حائل دد 2590م).
 تلية الطب جامعة امللك سعود (الرياض 2590م
دد 2592م).
 تلية الطب جامعدة سدالونيك (اليوندا 2592م ددد
2591م).
 اِمتيدددداز ستشدد د ى (أردددديبا) جامعددددة سددددالونيك
(الرياض 2591م دد 2595م).
 طبيددددب مقددددي

قسددد القلددددب مستشددد ى القددددواا

املسلاة (الرياض 2595م دد 2510م).
 تدددك/يب مدد األسدددتاذ جدددو بدددوت فيلدددك مستشدد ى
أدنددربوت

جامعددة تامربيددكج (اململكددة املتاددكة دددد

ثالثة أرعر عام 2510م).

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

 ختلدددددددد

00

األمددددددددراض اللددددددددك/ية مستشدددددددد ى

بابددددانيكوالو الدد دامع ،جامعددددة سددددالونيك لك/جددددة
( MDــ 2510( )Ph.Dم دد 2519م).
 م لددائ ،أول األمددراض اللددك/ية مدا/ة الباط يددة
مستش ى القواا املسلاة (الرياض 2519م دد 2519م).
 اِستشددددددا/ي أمددددددراض صددددددك/ية مدا/ة الباط يددددددة
مستش ى القواا املسلاة (الرياض 2519م دد 6001م).
 الزمالدددة األمريكيدددة ب طدددب األمدددراض اللدددك/ية
وطددددب الع ايددددة املرتددددزة جامعددددة جددددونز هددددوبك ز
بالتيمو /ما/يالنك (الوالياا املتاكة األمريكية م د
6001م وحتى ا ).
 اجلوائز:
 .2الددددددائزة الوط يددددددة لددددددوزا/ة األرددددددغال والشدددد د و
االجتماعيددة عددن تغطيددة الرعايددة امل زليددة ملر ددى ال شددل
الرئوي (6006م).
 .6الائزة الوط ية لوزا/ة اللداة ددد الربندامت التعليمد،
لألطباء لتشخي

وعالج الربو (6003م).
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

 .3جدائزة املد

ر الدوطل الثالدم عشدر لمعيدة األندف

واألذ واحل جددددرة جراحددددة الددددرأئ والع دد د

حائددددل

بالتعددددداو مددد د الشددد د و اللددددداية بدددددوزا/ة اللددددداة
(6001م).
 مؤسس ملا يلي:
 .2العكيدددك مدددن افدددكماا ب وزا/ة الدددكفاا والطد د ا
ومستش ى القواا املسلاة بالرياض.
 .6التطدددو/اا الكيدددكة ب قسد د األمدددراض اللدددك/ية
ستش ى القواا املسلاة بالرياض.
 .3خمترب التلوث ستش ى القواا املسلاة بالرياض
لوزا/ة الكفاا والط ا

(2556م).

 .1خمترب أمراض ال وم (2553م).
 .9معقب التاك بالك/

(2553م).

 .2الربنامت التعليم ،ملر ى الربو (2551م).
 .9الرعاية اللك/ية امل زلية للكبا2559( /م).
 .1وحكة األمراض املعكية ستش ى القواا املسدلاة
(الرياض 6000م).
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أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

 .5وحددددددكة أمددددددراض الكبددددددك

ستشددددد ى القددددددواا

املسلاة (الرياض 6006م).
 عضو مؤسس يف كل من:
 .2المعية األو/وبية ألمراض اللك2512( /م).
 .6المعيددددة اليونانيددددة ألمددددراض وجراحددددة اللدددددك/
(2519م).
 .3المعيددددة السددددعودية ألمددددراض وجراحددددة اللددددك/
(6006م).
 حاصل على العكيك من الكو/اا الطبية :دا ل اململكة
و ا/جعا.
 توىل /ئاسة العكيك من اللجا الطبية وت ا عضدوية
العكيك من اللجا .
 را/ك ب العكيك من امل

راا وال كواا الطبية.

 له العكيك من ال كواا واحملا راا الطبية والتثقي ية.
 السرية الذاتية ملدير اللقاء:
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

 االسم :سعادة الكتتو /راتر عبكالعزيز بن مبراهي العُمري.
 مكان وتاريخ امليالد :بريكة دد (العام ٢٠٤١هد)
 العمل احلاليِ :استشا/ي طب أسرة.
 أعمال وخربات ومشاركات:
 حاصل على الزمالة السعودية والعربية ب طب األسرة.
 مددكير عددام االدا/ة العامددة للددربامت اللدداية واألمددراض املزم ددة
بوزا/ة اللاة.
 را/ك ب العكيك من امل

راا ب اجملال الطيب.

 را/ك ب العكيك من امل ل اا والباوث العلمية.
 كلمة املضيف :سعادة األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم
العُمري:
بسدد د ا

احلمددددك

الدد د ي ت ددددزَّو عددددن ال ددددوم سددددباانه

واللددددالة والسددددالم علددددى مَددددن علم ددددا دا َ ال ددددومِ وسددددلوته
واحلمدددك

دائمودددا وأبد دكوا علدددى مدددا أنعد د علي دددا بددده مدددن السِّد د َةِ

وال ددددددوم وأسددددددعك ا
وميات بالعل والعمل.

أوقدددددداتك بكددددددل ددددد

ون ع ددددددا ا
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أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

م دددددوت ،الكدددددرام ب هددد د و األمسدددددية املبا/تدددددة يُسدددددعكنا
أ نستضددددديف سدددددعادة اللدددددواء الدددددرتن األسدددددتاذ الدددددكتتو/
عبددددكالعزيز بددددن عبددددكالرزَّاق السدددديف ب لقائ ددددا بعدد د و ال ددددكوة
وهدددد د ا امل تددددددكال ب مو ددددددوا ال يَسددددددتغل ع دددددده أي منسددددددا
صددددغ أو تددددب

حرِمَدددده فقددددك حُدد د ِرمَ!
ذتددددر أو أنثددددى مَددددن ُ

أال وهددددو (ال ددددوم) ومددددا يددددرتبم بدددده مددددن مشدددداتل! .وهددددو عِلدد د ٌ
كه األطبدددداء املتخللددددو مددددن أمثددددال الددددكتتو/
ددددا ٌّ سَدددَل َ
عبدددكالعزيز الد د ي سددديطر علي دددا ب هد د و الليلدددة مدددا يدددرتبم
بعددد ا املو ددددوا الددد ي نسددد ل ا
ا لكيه من عل

سددددباانه وتعدددداىل أ ي ع ددددا

مني.

وعددددددادة مددددددا ُي قددددددل هددددد ا اللقدددددداء علددددددى ا ددددددواء مبارددددددرة
ويشددددداهكو مدددددا يُقدددددا /األ/بعمائدددددة ردددددخ

ب ن ددد د

الليلدددددة

ويبقدد دى ب موقدد د امل تددددكال رددددعروا تددددامال .وعددددادة مددددا ت تي ددددا
محلددددددائياا تتجدددددداوز العشددددددرة ال مشدددددداهكة ددددددالل هدددد د ا
الشدددعر .ثددد يبقدددى ب أ/رددديف امل تدددكال صدددوتوا وصدددو/ة وي دددزل
دددددالل ن دددد

األسدددددبوا بدددد ذ ا

علدددددى (يوتيدددددو ) دددددا

بعددد و ال ددددكوة .تمددددا أندددده ُياَدددر /عرفددددة احملا ددددر و ددددرج
بدد د ذ ا
امل تكال.

تعدددداىل ب الددددزء الثالددددم عشددددر مددددن حلدددداد هدد د ا
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

أُتددددر /ال حيددددب بكددد

ومددددن عادت ددددا أ نددد ك التعريدددفَ

باحملا دددر ملدددكير هد د ا اللقددداء ونُعد درِّ با تلدددا /دددكير هد د ا
اللقدددددداء وهددددددو االبددددددن الددددددكتتو /ردددددداتر بددددددن عبددددددكالعزيز
العُمدددري وهدددو مدددن مواليدددك بريدددكة ب العدددام (2106هدددد) وهدددو
اِستشدددددا/ي طدددددب أسدددددرة حاصدددددل علدددددى الزمالدددددة السدددددعودية
والعربيدددة ب طدددب األسدددرة مدددكير عدددام اربدا/ة العامدددة للدددربامت
اللدددددداية واألمددددددراض املزم ددددددة بددددددوزا/ة اللدددددداة .رددددددا/ك ب
العكيددددك مددددن املدد د

راا ب اجملددددال الطدددديب تمددددا رددددا/ك ب

العكيددددك مددددن امل ل دددداا والباددددوث العلميددددة ب

ددددال ختللدددده.

وال أ/يددددك أ أُطيددددل بددددالتعريف ونُشَدد د ِّف ذان ددددا ون ددددت قلوب ددددا
ي مددددن تتددددا ا

سددددباانه وتعدددداىل يتلوهددددا علي ددددا املقددددر

الشيخ أيو األ/تان ،فليت ضل.
ثددد د وبعدددددك الدددددتالوة املبا/تدددددة ت تقدددددل الكلمدددددة ملدددددكير
اللقاء:

 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بسدد د ا
ا

واحلمددددك

01

واللددددالة والسددددالم علددددى /سددددول

دددددددديوف ا الكددددددددرام أرددددددددكر لكددددددد حضددددددددوَ/ت

تمددددددا أتقددددددكم جزيددددددل الشددددددكر حملا ددددددرنا سددددددعادة اللددددددواء
الطبيددددددددب /تددددددددن األسددددددددتاذ الددددددددكتتو /عبددددددددكالعزيز بددددددددن
عبددددكالرزَّاق السدددديف علددددى قبددددول الددددكعوة ب م تددددكال العُمددددري
الثقددداب والشدددكر موصدددولٌ لراعددد ،امل تدددكال والدددكي العزيدددز
الدددددكتتو /عبدددددكالعزيز بدددددن مبدددددراهي العُمدددددري وذلدددددك علدددددى
متاحتددددده ال رصدددددة لددددد ،ربدا/ة ندددددكوت ا دددد ا اليدددددوم الدددد هددددد،
بع وا  ( :مشاتل ال وم ع ك اللغا /والكبا.)/
يلعدددددددب ال دددددددومُ دو/وا حيويوددددد دا ومعمودددددددا ب اللددددددداة دددددددالل
خمتلددددف مراحددددل احليدددداة .فدد دال وم نعمددددة ع يمددددة تشددددعك علددددى
قددددددك/ة ا

وع متدددددده ودقدددد دة صدددد د عه ومتقاندددددده ب لقدددددده.

وَ َ/دا تلمدد دةُ ال ددددومِ ومرادفاتُعددددا تالسِّدد د ة وا جددددوا وال عددددائ
والسدد دباا ب عددددكة موا دد د ب القددددر الكددددري

حيددددم قددددال

تعددددددداىل ب تتابددددددده العزيدددددددز :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ( )2وقدددددددددددال تعددددددددددداىل :ﭽﭯ

( )2سو/ة ال رقا

ا ية .19
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

ﭰ ﭱﭼ ومع دددددددى ال دددددددوم سُدددددددباتوا أي قاطعودددددددا لراحدددددددة
()٢

األبددددكا فدددد األعضدددداءَ والددددوا َ /تكِددددل مددددن احلرتددددة ب
ك َن
االنتشدددددا /ب ال عدددددا /ب املعددددداء فددد د ذا جددددداء الليدددددل وسَددد د َ
م الددددوا/
كَ ِ
سَدد د َ

فالددددل ال ددددوم الدد د ي هددددو /احددددة للبددددك

والدددرو معودددا .فمدددن هد د ا املع دددى الع دددي حلكمدددة ال دددوم ندددرال
أنددددده مدددددن الدددددالزم احلتمددددد ِّ،والضدددددرو/يِّ ندددددومَ اربنسدددددا ِ ليُعددددداد
نشددددداطه ب ال عدددددا /ولدددد ا جددددداء قدددددول ا

تعددددداىل بعدددددك ذلدددددك:

ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼ أي ت تشدددددددددددددرو للسدددددددددددددع ،علدددددددددددددى
()١

األ/زاق وقضددددداء احلاجددددداا وامللددددداح فيكدددددو ال دددددومُ نعمدددددة
ال تضاهيعا نعمةٌ من ِنعَ ِ احلياة.
وه ددددداك العكيدددددك مددددن املشددددداتل واال دددددطراباا املرتبطدددددة
بدددددددال وم تدددددددد" :األ/ق" و"انقطددددددداا التددددد د

االنسدددددددكادي"

خ ْير" أث دددداء ال ددددوم و"فددددرن ال ددددوم" و"ال ددددوم القعددددري"
و"الشَّدد د ِ
و"املشدددد ،أث دددداء ال ددددوم" و"التبددددول الددددالم/ادي الليلدددد "،مجيدددد
هد د و املشددداتل والعكيدددك مدددن املشددداتل واال دددطراباا .لددد ا
ا وهدددو مدددا يُعدددر بدددد "طدددب ال دددوم"
متَّ اسدددتاكاث ختلد د طد ديب
( )2سو/ة ال ب ا ية .5
( )6سو/ة ال رقا

من ا ية .19

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أو بددددددددد "ختلدددددد د
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ا ددددددددطراباا ال ددددددددوم" وهددددددددو ختلدددددد د

حما ددددرنا دددد ا اليددددوم والدددد ي أُجددددكد رددددكري لدددده لقبددددول
الدددددددكعوة سدددددددعادة الطبيدددددددب /تدددددددن األسدددددددتاذ الدددددددكتتو/
عبدددددكالعزيز بدددددن عبدددددكالرزَّاق السددددديف .الدددددكتتو /عبدددددكالعزيز
مددددددن مواليددددددك مكي ددددددة حائددددددل عددددددام (2596م) حيددددددم د/ئ
املرحلدددددة الثانويدددددة فيعدددددا ثدددد ختدددددرَّج مدددددن تليدددددة الطدددددب مدددددن
جامعددددة (سددددالونيك) باليونددددا عددددام (2591م) .وهددددو اِستشددددا/ي
أمدددددراض اللدددددك /والتددد د

وحاصدددددل علدددددى الدددددكتتو/او ب

أمدددراض اللدددك /وزميدددل تليدددة "أطبددداء اللدددك "/مدددن جامعدددة
(جدددددونز هدددددوبكي ز) وزميدددددل تليدددددة "أطبددددداء الباط يدددددة" مدددددن
جامعدددة (ل دددك ) .تمدددا عمدددل مدددكيروا لقسد د األمدددراض الباط يدددة
ب مستشدددددد ى القدددددددواا املسدددددددلاة بالريددددددداض سدددددددابقا .طبعودددددددا
الددددددكتتو /عبددددددكالعزيز رددددددا/ك ب العكيددددددك مددددددن املدددد د

راا

احملليدددة والعامليدددة .وهدددو عضدددوٌ ب العكيدددك مدددن اللجدددا العلميدددة
والوط يددددة .وقددددك حلددددل علددددى العكيددددك مددددن الددددوائز الوط يددددة.
تمددددا أ لدددده العكيددددك مددددن امل ل دددداا والباددددوث العلميددددة .وقددددك
حاولدددم اال تلدددا /ب السددد ة ال اتيدددة أل سددد ة الدددكتتو /ددددد
مددددا ردددداء ا

ال قددددوة مال بددددا

أ تلددددددددر ب بعددددددد

دددددد عَطِددد َرة وطويلددددة فااولددددم أ

ال قددددددددان أل املددددددددرو َ/علددددددددى الباددددددددوث
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واملد د

راا سدددي

تدددل وقدددم احملا دددرة ولدددن نكدددو قدددك

انتعي دددا مدددن سدددردها بعدددك مدددا رددداء ا  .الدددكتتو /عبدددكالعزيز
سدددددديتاكث بدددد د ذ ا

عددددددن أهدددد د مشدددددداتل ال ددددددوم ع ددددددك

اللدددددغا /والكبدددددا /وعوامدددددل افطدددددو/ة امل ديدددددة دددددا وأهددد د
ال لددددائ الوقائيددددة والعالجيددددة لتاسددددني جددددودة ال ددددوم .وا

يددددا

دتتو/نا ال ا ل الكلمة لك .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
ردددددددكروا السدددددددالم علددددددديك و /دددددددة ا
وأسعك ا

وبرتاتددددددده

مساءت .

منددده ملدددن دواعددد ،سدددرو/ي ب الواقد د مشددداهكة هد د و الوجدددوو
الطيبدددة ب هددد ا املسدددداء الطيددددب .وب البكايددددة أتقددددكم بالشددددكر
الزيدددددل لسدددددعادة الدددددكتتو /عبدددددكالعزيز العُمدددددري والب ددددده
الددددددكتتو /ردددددداتر ورددددددكروا حلضددددددو/ت مجيعودددددا .وأنددددددا
يسُدددددرن ،دائمودددددا املشدددددا/تة فيمدددددا ُي يدددددك ددددددد بلدددددو/ة عامدددددة ددددددد
اجملتمدد د

وأ ددددى دددددد م ردددداء ا

فائددددكة وقددددك وزَّعددددم بعدد د
(أندددددددا) بدددددددال وم والتددددد د

دددددد أ يكددددو

دد د ا اللقدددداء

امل شددددو/اا فيمددددا يتعلددد بعالقدد د
 .أندددددددا ت دددددددم ب جامعدددددددة (جدددددددونز

هددددوبكي ز) فطرحددددوا علدددد َّ،عددددكة مشددددا/ي للباددددم العلمدد د،
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فددددددا

أث دددددداء ال ددددددوم" ألندددددده

ا "انقطدددددداا التددددد

موجدددددددودوا حتدددددددى ب الريددددددداض

يكددددددن

يكدددددددن أحددددددكٌ يعرفددددددده ال

يعددددر أحدد دكٌ مشدددداتلَ ال ددددوم .تطرَّقددددم دد د ا املو ددددوا أيضوددددا
ألن دددا تل دددا بدددن األطبددداء ددددد مد د األسدددف ددددد ال نسد د ل املدددري
(ويدددو لدددو نومدددك !) وهد د ا طبعودددا مشدددكلة ألنددده

يكدددن

يُكَّ/ئ طبُ ال وم ب الامعاا.
وأندددا أول ملد دا د لدددم جامعدددة امللدددك سدددعود ملدددكة سد د ة أقدددل
مددددن سددد ة ثددد مت ابتعدددداث ،مىل اليونددددا

بعكيددددة مددددن حكومددددة

اململكدددة اليونانيدددة ددددد ند د اك ددددد للمملكدددة العربيدددة السدددعودية
ف نددددا (يعددددل) فخددددو /جدد دكوا أ أتددددو َ معكدد د الليلددددة لكدددد،
أُسددددع ب تددددل مددددا نعددددان ،م دددده .أوال أنددددا ال أحددددب أ أُطيددددل
علدددددديك وأد ددددددل ب موا ددددددي (يعددددددل) تلددددددعا ملددددددطلااا
علميددددة طبيددددة بددددل نريددددك أ نددددك ل ب مو ددددوا ثقدددداب أتثددددر
من تونه حما رة أو د/ئ لألطباء.
فطبعوددددا يددددا م ددددوان ،مع دد د السددددكا ب العددددا تلدددده
ب مجيدددد د أبدددددداء العددددددا

مع دددد د السددددددكا يعددددددانو مددددددن

مشددددداتل ال دددددوم سدددددواءو ب اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية أو
ب أمريكددددددا الدددددد هددددددد ،متطدددددددو/ة وبعدددددددا مراقبدددددددة لكدددددددل
ال دددددواح ،السدددددلوتية فيمدددددا يتعلددد د باللددددداة العامدددددة .وطبعودددددا
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ال دددددوم بدددددن نعدددددر تل دددددا أنددددده" :حالدددددة سدددددلوتية تتميدددددز
بالقليددددددل مددددددن العددددددك أث دددددداء ال ددددددوم" و"لددددددي

بدددددده نشددددددانٌ

جسددددكيٌّ" وطبعوددددا "انعددددكام للددددوع ،اموددددا بالعددددا افددددا/ج،
ل ة حمكودة بيولوجيوا حمكدة".

م ددددددافة مىل أ ه دددددداك مددددددرحلتني م لددددددلتني لل ددددددوم .وتددددددل
مرحلدددددة مدددددن املراحدددددل دددددا صدددد اتعا و دددددا مشددددداتلعا و دددددا
عالجعددددا .طبعوددددا ال ددددوم (يعددددل) يتميددددز

رتددددة تدددد

دددد

سدددددريعة وهددددد ،عبدددددا/ة عدددددن أ/بدددد مراحدددددل تبدددددكأ ب البكايدددددة
بدد دالغ وة ثدد د مىل التعمدد د ب ال ددددوم مىل أ يلددددل مىل الك/جددددة
الرابعدددد دة تلددددددك الدددد د يسددددددمونعا "ال ددددددوم دلتددددددا" وت عددددددر ب
ختطدددديم الددددرأئ ب "خمتددددرباا ال ددددوم" وهدد د ا يُسددددمى "ال ددددوم
العميددددد " أو املرحلددددددة البطي ددددددة الددددد يكددددددو فيعددددددا السدددد د ُ
تقريبودددا ب /احدددة تامدددة وجدددزء م ددده يبدددكأ ب األحدددالم الطيبدددة
وأنددددا أعتددددرب تلددددك املرحلددددة هدددد ،املرحلددددة الطيبددددة مددددن األحددددالم!.
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بعدددددكها تددد د ت ،مرحلدددددة ال دددددوم الددد د تتادددددرك فيعدددددا العيدددددو
والسدددددددددبب ب حترتعدددددددددا ب الواقددددددد د

يُسدددددددددمونعا ()REM

( )rapid eye movementالسددددبب ب حترتعددددا أندد ده
ب بعد د

األحيدددا ملدددا يدددك ل الشدددخ

بددداألحالم وهدددو حدددا

يدددرال أردددياءو وتتادددرك عيونددده ألنددده يدددرال األردددياء الد د

لددد

بعددددددا فكددددددا السدددد د ال ملدددددداذا تتاددددددرك العيددددددو بالدددد د اا !
والسدد د طبعوددددا يكددددو ب هدد د و املرحلددددة األ دد د ة مددددن ال ددددوم
رِد دبه مشدددلول! لكدددن الدددكما يبدددكأ ي شدددم! .ونشدددان الدددكما
هدددد ا دددددرو/يٌّ بال سدددددبة ل دددددا تل دددددا فددددال ميكدددددن أ نشدددددعر
براحددددة ب ال ددددوم مذا

نددددك ل ب هدددد و املرحلددددة مددددن مراحددددل

ال دددوم والد د هددد،

دددر مرحلدددة مدددن ال دددوم .وطبعودددا دو/ة ال دددوم

تتددددوزا علددددى حدددددوال 50( ،دقيقددددة) تبدددددكأ مددددن الك/جدددددة األوىل
الد د هددد" ،الغ دددوة" ثد د الك/جدددة الثانيدددة والثالثدددة والرابعدددة
والرابعدددددة هدددددد ،الك/جدددددة العميقددددددة الددددد هددددد ،فعددددددال ال ددددددوم
احلقيق.،
فددددد د ة األحدددددددالم والددددد د هددددددد ،فددددد د ة حرتدددددددة العيدددددددو
السدددددريعة هددددد ،ب الواقددد د
الدددددكما حيدددددم م فيعدددددا

دددددرو/ية للكدددددث مدددددن و دددددائف
لدددددل أ الدددددكما يبدددددكأ بت يددد دف

تدددددل مشدددددتقاا العمدددددل أث ددددداء ال عدددددا /وتتجمددد د فيددددده مدددددواد
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تيميائيدددددة يقدددددوم الدددددكما بعمليدددددة ت ي عدددددا! .لددد د لك بدددددن ال
نعتدددرب أ ال دددوم هدددو جدددزء ددددد تمدددا يقولدددو ددددد مدددن  /بدددة (أندددل
نعسدددم وأبغدددى أندددام) ال بدددل هدددو جدددزء مدددن و دددائف السد د
هدددو نعمددةٌ و يددةٌ مدددن يددداا ا ! َنعدد
بدددن م

نَددد َ ْ فلددددن "يرتدددا " جسدددمُ ا م

الددد اترةُ ع دددكنا م
م

ال دددوم يددةٌ مدددن يددداا ا
نَددد َ ْ فستضددددعف

د،
نَددد َ ْ سيلددد لددددكي ا دددعفٌ ج سددد ٌّ

نَد د َ ْ سيلددد لدددكي ا ندددومٌ بال عدددا /ددد مر دددو فيددده أل

ال عا َ/لقه ا ُ لك ،نعمل.

لددد لك فع ددددكما ن ددددام ف ن ددددا ن ددددام عددددادة ألن ددددا (نعسددددانو ) وال
نسددددددتطي العمددددددل ع ددددددكها أل ال عددددددائ عددددددادة يغلددددددب علددددددى
اربنسددددا

حتددددى لددددو تددددا حتددددم أي ددددر مددددن ال ددددرو

يعددددل أث دددداء قيددددادة السدددديا/ة حتددددى فقددددك ي ددددام اربنسددددا وهددددو
يقدددددود سددددديا/ته! ملددددداذا احلدددددوادث ا

ب أمريكدددددا تلدددددل مىل

( ! )%1نتيجددددددة ألنعدددد د ال ي ددددددامو بالليددددددل وتلددددددل مىل ()%1
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مدددن احلدددوادث املميتدددة عدددادة! .فدددال وم يعمدددل علدددى الدددتخل

مدددن

مددددددواد تيميائيددددددة معي ددددددة هدددددد ،الدددد د تانددددددم تتجمدددد د ب
أجسام ا من الل نشاط ا اليوم.،
الددددكما لدددده "بطا/يدددداا" ولدددده "رددددبكاا تعربدددداء" معي ددددة
هدددددد و الشددددددبكاا ددددددا ددددددن الددددددثمن هددددددو ب الت دددددداعالا
الكيميائيدددددة .الدددددكما يُ دددددرز هرمونددددداا تدددددث ة تت اعدددددل مدددد
ردددددبكاا الدددددكما ومدددد األعلدددددا الدددد ب الدددددكما  .لكدددددن
أندددم ال بددددكَّ أ تعطيَدددده وقتوددددا فددد ذا حددددكث رددددللٌ للجسددد أث دددداء
ال ددددوم وتوقددددف السددد أث دددداء ال ددددوم يبددددكأ الددددكما ب ت يدددف
ن سدددددده ويبددددددكأ الددددددكما ب ال شددددددان .وهدددد د و املرحلددددددة الدددد د
ي شددددددم فيعددددددا الددددددكما ب ( )REMوالدددد د بددددددن نسددددددميعا
" حرتدددددة العدددددني السدددددريعة" الواقددد د بدددددن (يعدددددل) ب هددد د و
ال دد د ة بدد د

بدد د حالم وبدد د

بكدد د ا أل الددددكما َ نشدددديم

ب هددددد و ال ددددد ة لكددددددن السددددد رِددددددبه مشددددددلول السدددد د
(يعدددددل) عاطدددددل عدددددن التادددددرك .وملدددددا (يرتدددددا ) السدددد
الدددكما يُ د دف ن سددده لد د لك ملدددا تسدددتيق
ع ددددددكك أفضددددددل
لألتل أفضل

دددد دكُ مزاجَدددد دك أفضددددددل

يبدددددكأ

د دكُ أ الد د اترة
ددددددك رددددددعيتَك

ك أرياءو تث ة تتاسن بعك نوم جيك.

11

مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

مددددددا هدددددد ،السدددددداعة البيولوجيددددددة ()Biological Clock
لل دددوم

فمدددا هددد ،أهميدددة أنددده ال بدددكَّ أ ن دددام ب وقدددم حمدددكد

ونسددددددتيق ب قددددددم حمددددددكد هدددد د ا رددددددرنٌ أساسدددددد ٌّ،لل ددددددوم
اللددددا .ِّ،أمَّددددا م ت دددددم وا

مددددرة ت دددددام السدددداعة الثانيدددددة

لدددديال ومددددرة ت ددددام السدددداعة الثالثددددة لدددديال ومددددرة ت ددددام السدددداعة
التاسددددعة لدددديال ف نددددم بدد د لك تُربددددك سدددداعتَك تمددددا تُربددددك أيَّ
برندددددامت ب حياتددددددك والسددددد لدددددده برندددددامت وا
وتعددددداىل َلَدددد َ السدددد َ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

()٢

سددددددباانه

التقدددددوي هدددددو

ساعاا بيولوجية:

فكددددل جددددزء مددددن أجددددزاء السدددد يسدددديطر عليدددده الددددكما بددددد
(بروتوتددددول) معددددني تددددل ردددد،ء ب السدد د يسدددديطر عليدددده
الددددكما بدددد فرازاا الغددددكد ب و دددددائف الكبددددك ب و دددددائف
( )0سو/ة التني من ا ية .1
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الكُلدددددددى ب دقددددددداا القلدددددددب ب التددددد د

ب ال دددددددر ب

الددد اترة ب احلدددب ب تدددل رددد،ء تدددل رددد،ء يدددتاك
فيدددده الددددكما  .طيددددب متددددى يكددددو الددددكما ُ جدددداهزوا للتلددددر ِ
بشددددكل صدددداي

مذا رَدددبِ َ مددددن ال ددددوم مذا ن ددددف (تَدد د َّ َ)

تدددل املدددواد الدد

معدددم عليددده أث ددداء ال عدددا /ثد د بدددكأ ت ندددك

أندددددم (تسدددددوي) ( )Calibrationلدددددبع

األجعدددددزة الطبيدددددة

يعددددل تلدد د ية أو أعتقددددك أ مع اهددددا معددددادة ت هيددددل أو معددددادة
تضبيم أو معادة

عيزو ملشوا /جكيك أي اليوم التال.،

فددددددال وم يشددددددكل جددددددزءوا مددددددن سددددددلوك األحيدددددداء تددددددل
األحيددددداء (يعدددددل) مع ددددد الثدددددكيياا ومع ددددد الطيدددددو /ت دددددام.
وطبعوددددا ال ميكددددن (يعددددل) لإلنسددددا أ يتج ددددب ال ددددوم فددددال وم
(يعدددددددل) سددددددديغلبك سددددددديغلبك! وهددددد د و حكمدددددددة مدددددددن ا
سددددددددددباانه وتعدددددددددداىل أل ا

سددددددددددباانه وتعدددددددددداىل ب يددددددددددة

الكرسددددددد ،تل دددددددا نددددددد تر :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ِّ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ( )٢هددددددددو الوحيددددددددك سددددددددباانه الدددددد د ي ال
ي دددددددام ملددددددداذا أل البشدددددددر ا

( )2سو/ة البقرة من ا ية .699

ردددددددرقا أو ربودددددددا نددددددددائمو

11

مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

وتدد د لك بددددن فددددا
/

سددددباانه وتعدددداىل أعطانددددا  /ددددة مددددن

اته وه ،أن ا ال بكَّ أ ن ام.
وأندددد دا أفضددددددل أ نتطددددددرق مىل األمددددددو /ال لسدددد د ية لكدددددد،

نعدددر مدددا هددد ،قيمدددة ال دددوم و(نضدددر ) لددده حسدددابوا تمدددا أن دددا
(نضددددر ) حسددددابوا للعمددددل .فددد ان ملددددا نددد هب للعمددددل ال بددددكَّ أ
ند د هب مليددده وبدددن نَشِدددطني وال بدددكَّ أ نكدددو قدددك نِمْ دددا مدددن
( 2دددددد  )1سدددداعاا تددددل ليلددددة سددددواءو أنددددم تُجزِّئعددددا وتقددددول
وا

ددد قيلولدددة القيلولدددة قدددك ت ددد

أندددا مدددثال تعدددوَّدا أ

مددددن سدددداعة مىل سدددداعتني ع ددددك بعدد د
ال دددددددائ يقدددددددول ال وا
واحدددكة

األفددددراد .وه دددداك بعدد د

أندددددددا أ /دددددددب ب أ

دددددد ها نومدددددددة

دددا سددداعاا تسد د سددداعاا وتدددل منسدددا يعدددر

مدددا هدددو مقدددكا /ال دددوم الدد ي
ي دددددامو عددد د

تاجددده (يعدددل) أندددا أعدددر ُ أُناسودددا

سددددداعاا وتددد د نع نددددداموا تسددد د سددددداعاا!

وه ددددداك أُندددددائٌ لدددددو نددددداموا تسدددد سددددداعاا تدددد نع
حتددددى عددد

سدددداعاا! .وهددد و املشددددكلة الددد بددددن نواجععددددا

ب عيادات دددددا بلدددددو/ة عامدددددة فددد د ان ال نسددد د ل املدددددري
ت دددددام ! مذا

ي ددددداموا

يكدددددن (ي دددددام) ملددددداذا

تددد د

تَددد د َ ! هدددددل ع دددددكك

أ/ق ! هددددل ع ددددكك "السددددكري" يوق ددددك لدددديال ! هددددل أنددددم
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مدددن ال دددوا الد د ي يشدددر سدددوائل بالليدددل وتدددل (ردددوي) يد د هب
مىل احلمَّام ! وه و سو نتطرق مليعا ب طريقة العالج.
مذوا ال دد د ة الزم يددددة املُثلددددى لل ددددوم تعتمددددك علددددى العُمددددر ب
الواقدددددد د  .والعلمدددددددداء حتددددددددى ا
بالضدددددبم ملددددداذا بعددد د
وبعدددد

يسددددددددتطيعوا أ

ددددددددكدوا

تبدددددا /السدددددن ي دددددام تالشدددددبا !

الشدددددبا ي دددددام تكبدددددا /السدددددن (يعدددددل) متقطعودددددا !.

والبادددوث ددددد مد د األسدددف ددددد

تتطدددو /مال دددالل الدددثالثني سد د ة

املا ددددية بال سددددبة لل ددددوم وتددددا ال ددددوم عبددددا/ة عددددن حتلدددديل
حاصددددل تضدد د اربنسددددا َ ب ددددالم مددددا ع ددددكو نددددو /ف

ددددب

ب ال دددوم وهدددو ب الواقددد ال فدددال وم رِدددبه فريضدددة بيولوجيدددة
علدددى اربنسدددا

وهددد ،أنددده ال بدددكَّ أ ي دددام حتدددى يشدددتغل بشدددكل

صددددداي ب ال عدددددا /وحتدددددى يُ كددد در ويُبددد دكِا أل الدددددكما لددددده
و دددائف أ دددرال د د مو دددوا ال دددوم وت يدددف تعدددب ال عدددا /بدددل
ال بددددكَّ لإلنسددددا أ يُبددددكا ويُ ددددتت وال بددددكَّ لدددده أ يُ كدد در وال
بدددكَّ أ يكددددو لكيدددده قددددك/ة علددددى الددددت ك وارببددددكاا واربنتدددداج.
(يعدددل) تدددل اللد د اعاا الد د ترونعدددا هد د و هددد ،نتيجدددة أنعدددا
أتددددددم مددددددن أنددددددائ (رددددددبعانني نددددددوم) أنددددددا أعتقددددددك! ومال ملددددددا
اسدددددتطاعوا أ يلدددددعكوا حتدددددى مىل ال ضددددداء م
(ربعانني نوم)!.

يكوندددددوا
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فمعددددكل ال ددد ة الزم يددددة لل ددددوم لددددكال البددددالغني هدددد ،مددددن (9
مىل  )1سددددداعاا .لكدددددن بالضدددددبم مدددددكال (يعدددددل) فدددد ة ال دددددوم
بالليددددل مددددن املمكددددن أ

تددددك مددددن ( 2مىل  )5سدددداعاا .أنددددا

مددددثال مددددن ال ددددائ الدد د تسددددتطي أ تشددددب مددددن ال ددددوم بددددد (2
سدددددداعاا) هكدددد د ا لقددددددل ا

دمددددددا  ،يُ دددد دف بسددددددرعة

تدددددل الشدددددوائب الددد د حدددددكثم بال عدددددا /مدددددن مزعددددداج أو مدددددن
ت كددد

ددددر

أو مددددن عمددددل أو مددددن (يعددددل) املشدددداتل الددد

باربنسدددا  .فدددال بدددكَّ (يعدددل) أ (نضدددر َ) بدددن حسدددابوا لل دددوم
وتد د أندددم تعمدددل وب ن د د

الوقدددم مدددا القدددك /الد د ي حتتاجددده

من ساعاا ال وم لتشب من ال وم .
ا

سدددددباانه وتعددددداىل أعطاندددددا فددد د ة للعمدددددل أتثدددددر مدددددن

سدددداعاا ال ددددوم فلمددددا ت دد د الددددد ( 61سدددداعة) ! بددددن نقددددول
أ ثلددددم اليددددوم يددد هب لل ددددوم أي الددددد ( 1سدددداعاا) طيددددب الددددد
( 22سددددددداعة) الباقيدددددددة هددددد د و بدددددددن أيدددددددن نقضددددددديعا ! ا
أعطانددددا وقتوددددا حتددددى نُ كدد در لكددددن طبعوددددا أنددددم ملدد دا ت ددددام ال
تسددددددتطي أ تُ كدددد در لدددد د لك (يعددددددل) "الت مددددددل" و"اللددددددالة"
و"امليدددددول مىل ارببدددددكاا" (يعدددددل) تل دددددا واحلمدددددك
قر نودد دا لكددددن

ددددك أ بدددده أرددددياءو حتددددى ا

نقدددددرأ

للتددددو ن عمعددددا.

ف ندددددا أتلدددددو /أ الكدددددث مدددددن العلمددددداء مدددددن الدددد ين أ دددد وا
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جددددائزة نوبددددل فقددددم أ دد د وها ألنعدد د اتتشدد د وا أندددده وا
ال ددددوم ددددالل الددددد ( )REMقددددك يسدددداعك االتت ددددا
الددددددد ( )REMوالددددددد ( )REMهددددددو

لتقليددددل

ددددددر مرحلدددد دة بددددددال وم

ألنعدددد يقولدددددو أ َّ التعمدددد ب ال دددددوم أتثدددددر مدددددن الدددددالزم ب
بعدددددد د

األحيددددددددا (يدددددددد عك

ددددددددكو) أي يدددددددد ت ،ب تيجددددددددة

عكسدددددية! الددد د ين يقولدددددو (ال دددددوم يقلدددددب ال دددددوم) .فيعتقدددددك
األطبدددداء أ ال دددد ة الزم يدددددة املُثلدددددى تمدددددا ذتدددددرا لكدددد
تاجعددددا تددددل رددددخ

والدد د

خمتل ددددددة بيولوجيوددددددا مددددددن رددددددخ

ليبقددددى يق ددددا ددددالل ال عددددا/
ددددددر .وم أعلددددددى د/جددددددة

حلاجت ددددا لل ددددوم املثددددال ،تُاددددكد بالو/اثددددة .أنددددا أعددددر
أقو ددددددا ا

ير دددددده منسددددددانوا عزيدددد دزوا علي ددددددا تل ددددددا ا

ير ددده األمددد سدددلطا
عد د

ويعددددل

رخلددديوا يقدددول لددد ،أنددده ال ي ددددام مال

سددداعاا (يعدددل تدددرو ميددده) يلدددل ،ال جدددر والسددداعة

التاسددددعة

(يعددددل)

ددددكو ب املكتددددب فعدد د و نعمدد دةٌ مددددن ا

أندددددده أعطدددددداك دما ددددددا يسددددددتطي أ يرتددددددا ب فدددد د ة زم يددددددة
قلد د ة علدددى أسدددائ أ تدددتمكن مدددن التَّمتد د ببددداق ،احليددداة
أل ال ددددوم لددددي

بدددده متعددددة مال ال ددددوم .فكددددل رددددخ

ختتلددددف حاجتدددده لل ددددوم عددددن دد د و مددددن األرددددخا

(يعددددل)
ا

ددددرين
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ومدددا هددد ،حاجتددده لل دددوم ! وتدددل منسدددا يعدددر ددددد م اسدددتيق
من نومه دد أنه (ا/تا ) أم ال وه و تل ا يعرفعا.
يسددددددد ل الكددددددددث مددددددددن األطبدددددددداء مددددددددا هددددددددو مو ددددددددوا
"التثدددا
ا

هدددو عبددددا/ة عدددن ت اعدددل دا لددد ،وحتددددى

" ! التثدددا

العلمدددداء ال يعرفددددو سددددببه لكددددن مددددا نعرفدددده أندددده مُعْدددك

فدددد د ذا تثدددددداء رددددددخ

أمامددددددك فسدددددديجرك للتثددددددا

تقريبودددا الدد ي رج دددا بددده مدددن نتيجدددة لكدددن
طبيعددددددة التثددددددا
جلددددد

هدددد د ا

دددكد العلمددداء

ولكددددددن (يعددددددل) اربنسددددددا يعددددددر أ مذا

مددددد أندددددائ (نعسدددددانني) فدددددد (سيُ َعِّسدددددونك) تقريبودددددا أو

جيعلونك تتثاء .

أمددددددا عددددددن تدددد د ث د/جددددددة احلددددددرا/ة واملكددددددا

وو دددد د

السددد د أث ددددداء ال دددددوم ف ندددددا أعتقدددددك أنددددده ال جيدددددب أ نطيدددددل
احلددددكيم ب هدد د ا أل بعددد

ال ددددائ يرتددددا أندددده ي ددددام وا

 ،لكدددددن العلمددددداء
ا
علدددددى األ/ض أو ي دددددام علدددددى سدددددرير مدددددائ
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تدددددد لك

11

دددددددكدوا (وء) نوعيدددددددة ال عددددددائ أصدددددددال هدددددددو

سددددلطا جددددائر! بددددن نقددددول هكدد د ا م أ دد د ك ال عددددائ
فددددال بددددكَّ أ ت ددددام وم

تددد تُددددرال (سددددتتبعكل) فددددال بددددكَّ أ

ت دددام حتدددى يرتدددا جسدددمك وتدددتمكن مدددن أ تطدددرد ال عدددائ
وتمدددددددا ذتدددددددرا لكددددد د تدددددددث وا مددددد د األسدددددددف بدددددددن
ت طبدددددداء نُعمددددددل مو ددددددوا ال ددددددوم (يعددددددل) مددددددثال ي تي ددددددا
مددددري

ويقددددول( :وا

يددددا دتتددددو /أنددددا (حددددائ) أندددد ،لسددددم

علدددى مدددا يُدددرام ومعدددكت ،تد د ملل وقلددديب ي تيددده
عدددددادة ال نسددددد

قدددا ) لكدددن

 :تيدددددف نومدددددك نومددددده يدددددا أ ددددد ،دددددا

سدددداعاا مددددن عمددددرو أي ثُلددددم عمددددرو فكيددددف نُعمددددل هدد د و
الثلددددم مددددن العُمددددر وال نقددددول لدددده :قُددد ْل ل ددددا متددددى ت ددددام ومتددددى
تسدددددتيق

وهدددددل أندددددم ت دددددام بالليدددددل أل ندددددومَ الليدددددل هدددددو

ال ريضدددددة هدددددو ا ِبَدددددةُ مدددددن ا

سدددددباانه وتعددددداىل أعطاندددددا

ال ددددالم ومذا أ لدد د الليددددل فددددامل روض أ نبددددكأ بعددددك صددددالة
األ دد ددددد والدد هددد ،واجبدددة ددددد أ ن دددام ملددداذا ! أل بعدددكها
ي دددرض ا ُ علي دددا ردددي وا أصدددال ا ُ عافاندددا حتدددى ن دددام بعدددك
صددددالة األ دددد ال أحددددك

ددددربوا أ يقددددوم بشدددد،ء أنددددم لسددددم

دد دربوا أ تقددددوم تريددددك أ تقددددوم لتلددددل ،لتتسدد د َّن تتعبددددك
هد د ا رددد،ء /اجد د ٌ لدددك فقدددك تكدددو مدددن ال د دوا الد د ي ال ي دددام
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تددددددث وا .فددددددال توجددددددك معادلددددددة تونيددددددة للراحددددددة السددددددمانية
والعقليدددددة ومنددددده مدددددن األفضدددددل أ تكتشدددددف ب سدددددك د/جدددددة
حددددرا/ة الغرفددددة ومالبددد

ال ددددوم ونوعيددددة أ /ددددية ال ددددوم مخل

 . ...وطبعوددددا ه دددداك أنددددائ يقولددددو ( :وا

ُددد ْ هددد ا السددددرير

تُدددددرال يسددددداعك علدددددى ال دددددوم) لكدددددن أندددددا أعتدددددرب هدددد ا تلددددده
( )BUSINESSيعدددددل

دددددا/ة حتدددددى تلدددددب

رفدددددة ال دددددوم

ب فضدددل أحوا دددا تددد ،تدددتمكن مدددن ال دددوم با/تيدددا

فطبعودددا

أُتدددرك ن سدددك وفقدددم َأرْد د ِغ ْل ن سَد دك بال عدددا /سدددتجك ن سدددك
ت ام بالليل.
أندددددا متعدددددود ددددددد مدددددثال ددددددد أ أقدددددوم ال جدددددر وال أندددددام مال مذا
تعبددددم ددددالل ال عددددا /حيددددم مددددن املمكددددن أ

دد د قيلولددددة

لكددددن القيلولددددة تكددددو عددددادة بعددددك ال عددددر حتددددى التمددددا/ين
الريا دددية ال بدددكَّ أ تكدددو بعدددك ال عدددر .أمدددا اللدددب

وقدددو

قبدددل ال دددوم بالليدددل فعد د و ثبدددم أنعدددا ال تُجدددكي بقيمدددة ملددداذا
أل اللدددب َ بعيددددك عددددن مرحلددددة ال ددددوم وبالليددددل قددددك يكددددو ب
هدددد ا مجعددددادٌ لإلنسددددا

واربجعدددداد قددددك مي عددددك ويسددددبب لددددك

أ/قدددددا .مذوا م أ/داَ احللدددددول علدددددى
ن دددد

الوقدددددم ب تدددددل يدددددوم ولدددد

ت دددم تعدددان ،مدددن األ/ق! مذا أنددده وا

دددددوة فخُددد د

دددددوة ب

ال دددد ة و اصدددددة م
فقدددك تددد هب تدددرو
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لل ددددراء وتقددددول وا

ألنددددد،

أَنَدددد ْ ال عدددددر ومندددد ،تعبدددددم

وتدددد ا دائمودددددا األ/ق سدددددببه عدددددكم انت دددددام ال دددددوم وسدددد قول
لكدد د /سددددالة با تلددددا /وقبددددل أ خنددددت الكددددالم الدد د ي ب
الدددد (سددداليكاا ددددد  )slidesا دددربوا حسدددابوا أ ال دددوم جدددزءٌ ال
يتجددددزأ مددددن حياتددددك ال بددددكَّ أ تضددددر َ لدددده حسددددابوا م
جيد دكوا فستُلدددا بد د /ق وقلد د

تَدد د َ ْ

وتد دلِ املشددداتل الد د قدددك ال

تتلو/ها.
وطبعوددددا عددددن األحددددالم أث دددداء ال ددددوم فكل ددددا يشددددتك ،مددددن
أحددددالم مزعجددددة وأحددددالم فَ ِرحَدد دة طبعوددددا هددد و املرحلددددة حتددددكث
عددددددادة ب أ لددددددب األحيدددددددا ب مرحلددددددة ال دددددددوم الدددددد تتميدددددددز
رتددددة العددددني السددددريعة لدد د لك بعدد د

العلمدددداء ا

يُرتددددز

علدددى أنددده :م قللدد ا ددددد بدددن ددددد فدد ة ندددوم "األحدددالم" فدد ذلدددك
أفضدددل ألنددده سد ديعاجل ب بعد د
بعددد

األمددددراض الددد

ددددا عالقددددة بددد ق

باملشدددداتل الزوجيددددة لدد د لك ا
وهددد د ا (فرانسدددددي

األحيدددا االتت دددا

ويعددداجل

الددددوز و ددددا عالقددددة

مع دد د العلمدددداء يُرتددددزو

تريدددددك ددددددد )Francis Harry Compton Crick

الدد د ي اتتشددددف أ َّ جددددزءوا مددددن عددددالج ال ددددوم بعدد د

األحيددددا

ب تقلددددد ال ددددددوم (يعددددددل) الددددد ين ي ددددددامو ل ددددد ة طويلددددددة
يبدددك و ي ددددامو

ي ددددامو

وال يشددددبعو مددددن ال ددددوم

لكددددن
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ب الواقددد د يدددددك لو ب صدددددراا مددد د أحدددددالم مزعجدددددة لددد د لك
أ ددد د جدددددائزة "نوبدددددل" ب الواقددد د
( )REMتُسدددددددبب ب بعددددد د

فقدددددم ألنددددده اتتشدددددف أ

األحيدددددددا االتت دددددددا

وهددددد د ا

ردددددد،ء ريددددددب لكددددددن عددددددادة تبددددددكأ ب املرحلددددددة الثالثددددددة أو
الرابعدددة والدد ددددد أنددا ددددد أُمسِّيعدددا (ندددوم حلدددو) والدد تبدددكأ قبدددل
أ يكدددو الدددكما (مدددرة) نشددديطا و تدددك هد د و املرحلدددة طبعودددا
مىل ال وم العمي مىل أ تلب األحالم مزعجة.
ال وم املثال ،له ررون ودعونا نبكأ

وأعتقددددك أ هددد ا هددددو الزبددددكة بددددا
جدددكول) فلدددي

/تددددزوا معدددد( :،االلتددددزام

تدددل يدددوم ت دددام مدددرة التاسدددعة ومدددرة السددداعة

الثانيددددة بالليددددل ال .مذوا االلتددددزام جددددكول زمددددل م ددددت
واالسدددتيقا ب ن د د

لل ددددوم

الوقدددم تدددل يدددوم .قضددداءُ وقدددم ودائمودددا

أُذتدد درت أنَّدد ده بعددددك صددددالة العشدددداء ُي دد د ض علددددى املددددرء أ
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يكددددن

ي ددددام مثددددل مددددا تددددا فيمددددا مضددددى فيمددددا مضددددى

لدددددكي ا تعربددددداء ن دددددرء فُررددددد ا ومباردددددرة ن دددددام فقدددددم
نلددددل ،فقددددم ن ت ددددر متددددى يُ تعددددى مددددن صددددالة العشدددداء ثدد د
ن ددددرء فُرردد د ا ون ددددام
ون دددددام .ا

ددددك "بددددرادوا" وفقددددم ن ددددرء فُرردد د ا

فقدددددم بدددددا وجدددددود "املوبايدددددل" وهدددددو املشدددددكلة

الكدددربال الواحدددك (يطقطد د ) علدددى فرارددده طدددول الليدددل ويقدددرأ
علددددددى موبايلدددددده .وأنددددددا أعتقددددددك أ أفضددددددل ردددددد،ء م
الشددددددم

ابددددددم

تغلددددد املوبايددددددل وتضددددددعه بعيدددددكوا ع ددددددك أفضددددددل

طريقدددة وأندددا جربدددم ذلدددك رخلد ديوا( .قضددداءُ وقدددم متسددداو ب
الغ ددددددواا) (يعددددددل) ال يلددددددل أ ت دددد د مددددددرة
ال عدددر ومدددرة ت د د
حدددددكِّد وقتودددددا

ددددددوة قبددددددل

دددوة بعدددك العلدددر هد د ا ال يلدددل

بدددل

يدددددم يتدددددربمت جسددد دمُك علدددددى برندددددامت معدددددين

ي ت دددرو دما ُد دك م دددك أ (تسدددويعا ع ددده) .تد د لك (يُم د د م عودددا
كاُدددددول) وطبعودددددا هدددد و وجدددددكتعا ب املراجدددد
باتودددددا ردددددر ال ُ
ه دددددداك بعددددد

كاُددددددول (رددددددوي)
ال ددددددائ يقددددددول أ َّ رددددددر ال ُ

يسدددداعك لكددددن ب احلقيقددددة مطالقددددا ال يُسدددداعك بددددل علددددى
العكد د

مدددن ذلدددك يُعكدددر ريطدددة ال دددوم ب جسد د اربنسدددا .

فيمددددا مضددددى تددددا لددددكي ا رددددرا قددددك يعرفدددده تددددل األطبدددداء
امسددددده (بي ددددديلني ددددددد  )Benylinوأندددددا طبيدددددب صدددددك /طبعودددددا
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لكدددددن سددد د تطرق مىل ملددددداذا أصدددددبام أحدددددب مو دددددوا ال دددددوم
بلددد د ة عامدددددة! تدددددا لدددددكي ا ردددددرا امسددددده (بي ددددديلني) قدددددك
ت تروندددددده وتدددد د لك رددددددرا يسددددددمونه (مدددددداء ريددددددب دددددددد
تاُدددددددول وتاندددددددم
 )Gripe Waterهدددددد ا بددددددده نسدددددددبة ُ
األمعدددداا ملددددا يلددددرط الط ددددل و(مددددك/ي ميددددو) يعطوندددده (مدددداء
ريددددددب) وال يددددددك/و أ الط ددددددل سددددددكرا ! يعطوندددددده مددددددن
هددد ا الشددددرا

كاُددددول فلددد لك
وهددددو بدددده نسددددبة ( )%1مددددن ال ُ

الط دددددل يكدددددو أتثددد در (نرفددد د ة وردددددقاء) ب اليدددددوم التدددددال،
كاُدددول
كاُدددول .ولددد لك يُم د د م عودددا باتودددا ردددر ال ُ
بسدددبب ال ُ
كاُدددددول يُ ددددوِّم أندددددا أعتقدددددك أنددددده ال
ومَدددددن يسددد د لك هدددددل ال ُ
يُ وِّم ال تث و وال قليله.
(ال ت دددددد حبددددددو َ ال ددددددوم مددددددن أيِّ نددددددوا مال باستشددددددا/ة
 ،لل ددددددددددددوم) ول دددددددددد د ة ( )Emergencyفدددددددددد د ة
ا
م لددددددددددددائ
ددددرو/ية متددددى تريددددك أ تسددددافر ولددددكيك مدددد

ر وختددددرج

مددددن الريدددداض و ي تددددك نددددوم ب الطددددائرة مددددن املمكددددن أ
ت ددد حبددددة لل ددددوم حتددددى تسددددتطي أ تُاضِّددددر للمددد
أنددددم مليدددده وهددد و ب بعددد

ر املتجدددده

األحيددددا أنددددا (أُسددددويعا)( .ال ت قددددل

مشددداتلَ اليدددو ِم مىل الليدددل) تدددل الد د ي مدددر/ا بددده ب ال عدددا/
حدددداول أ تشددددغل ن سددددك ع دددده بشدددد،ء ب الليددددل (يعددددل) أنددددا
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تدددددث مدددددن الدددددزمالء يقولدددددو لددددد ،أندددددم (وء) تسدددددوي قبدددددل
ال ددددوم حتددددى ت سددددى تددددلَّ هدد د ا الشددددغل /أيدد دمَ لددددك عشددددرينَ
مريضوددددا اليددددوم تددددل واحددددك مدد د ع ع ددددكو مشددددكلة (ميدد دو)
تسدددوي ! .أقدددول لددده يدددا أ ددد( :،عُددك مدددن واحدددك مىل عشدددر) واقدددرأ
يددددةَ الكرسدددد ِّ،ثددددالث أو أ/بدددد مددددراا وأنددددا أ ددددمن لددددك أ
ت دددددام وهددددد و فعدددددال (يعددددددل) تددددددك ل ب ميقددددداا مددددددا (يبغدددددداو)
السددد د

مذوا ال ن قدددددل مشددد داتلَ اليدددددو ِم مىل الليدددددل مطالقدددددا.

(ا ْتَر حرا/ة الغرفة أو املكا امل اسب لك).
(االمت دددداا عددددن األتددددل والشددددرا قبددددل ال ددددوم بسدددداعتني)
وهدددد ا معددد د جددد دكوا وجددد دكنا أ مع دددد ال دددددائ الددد د ين لدددددكيع
ا /دددداا باملعددددكة يددد تلو ثددد

لددددكو لل ددددوم مبارددددرة فددد

تددددددا لددددددكيك مشددددددكلة ب فتاددددددة املعددددددكة و ددددددكث لددددددك
ا /ددداا فد د (احلرقدددا ) الد د ي

دددكث لدددك ب املدددرِّيء حتدددى

لدددددو مدددددا ردددددعرا بددددده هدددددو مدددددن أقدددددر األردددددياء الددد د تُددد دث
األعلدددددا الددد د

علدددددك تسدددددتيق مدددددن ال دددددوم (

و دددددة

املعكة).
املشددددداتل اللددددداية والت سدددددية الددد د تعيددد د ال ددد دوم لددددديال
وتزيك األ/ق ه ،تث ة
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وأتثددددددر األسددددددبا ردددددديوعوا هدددددد ،احلالددددددة ال سددددددية ع ددددددك
األط ددددال مددددثال وبددددن

تطددددرق لألط ددددال .األط ددددال عددددادة

وهددد ا مددد األسدددف يلعدددب دو/وا تدددب وا مدددثال وأسددد ل ا

أ

يك ي ددددا الشددددر م ْ َفقَدددد َك الط ددددلُ أحددددكَ أبويدددده أو م ْ حدددددكث
صددددرااٌ ب البيددددم أو دد د و فيتدد د ثر الط ددددل ويضددددطر نومدددده.
لدد د لك فالط ددددل عددددادة أتثددددر تدد د ثروا باملشدددداتل الدد د تكددددو
ب البيدددددم أتثدددددر مدددددن الكبدددددا /أن سدددددع ! انتبعدددددوا ددد د و
ال قطددددة .والط ددددل الدد د ي ال ي ددددام جيدد دكوا صددددكقون ،لددددن يكددددو
مسدددتواو ب املك/سدددة جيدددكوا بدددل سددديكو عطددداءو ب املك/سدددة
قلددديال جد دكوا أو أنددده سد دي ام ب ال لدددل وتدددث مدددن األط دددال
أندددت تشددداهكونع ي دددامو ب ال لدددل هدددل هد د ي دددامو ألنعد د
يكونددددوا قددددك ندددداموا بالليددددل مددددا جدددداءه ال ددددوم و ددددرب أل
يددد د هب صدددددباحوا مىل املك/سدددددة أم أنددددده فعدددددال
يلعب طول الليل وأهله أهملوو !.
ت ا االستعمال امل رن لبع

األدوية:

يَددد د َ ْ ألنددددده

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وبعددد

كاُددددول وبعددد
ال ددددائ (ت دددرن) ب ال ُ

10

ال ددددائ يلددددب

لدددددكيع ( )Aspiration pneumoniaولمدددددا ي ددددداموا وهدددد
(رددددددددربانني دددددددددد سُدددددد دكا/ال) يلدددددد د لددددددددكيع مدددددد د األسددددددددف
( )Massive infectionبكدددددددددددل الدددددددددددرئتني التعابددددددددددداا
مزم ة وعادة ما ميوتو .
ه ددددداك بعددد د
ت دددت

دددددكث لدددددكيع ( )jerkاِنت ا دددددة

ال دددددائ

يكيددده أو /جلددده أو هدد ا فعدد و توق ددده مدددن ال دددوم هد د و

املشددددداتل الددد د حتدددددكث وا

العددد دا تلددددده يُرتدددددز علدددددى

تي يددددددة معالتعددددددا( .مشدددددداتل العدددددداز ا ضددددددم )،تمددددددا
تطرقدددم دددا اربمسددداك اربمسددداك ع دددك تبدددا /السدددن تُدددرال
أندددده مددددزعت ملدددداذا يُددددزعت ال ددددائ َ ! ألندددده ال يسددددتطي أ ي ددددام
وهدددددو يشدددددعر أنددددده ال بدددددكَّ أ يددد د هب للامَّددد دام فيلددد د ع دددددكو
دكي ممسددددددداك ! ملددددددداذا
قلدددددد ! أندددددددا ملددددددداذا لدددددد َّ
احلمام ! ا

أذهدددددددب مىل

يكرمك .

تدددد د لك (أ ُ ال اصدددد دلِ مثددددددل الرومدددددداتيزم) هدددد د ا مي دددد د
املددددري
بعددد

حيددددم مندددده تلمددددا يتقلددددب تلمددددا يتددد

وهدد د و ب

األحيددددا تكددددو مشددددكلة حيددددم تُسددددبب انقطاعودددا ب

ال ددددوم متكددددر/وا .طبعوددددا لميدد د هدد د و املشدددداتل يوجددددك حددددل
طدددديبٌّ م اسددددب بدد د ذ ا

ب املراتددددز الطبيددددة املتخللددددة.
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أمَّددد دا األ/ق ال ددددداتت عدددددن السدددددلوك افددددداط ب انت دددددام ال دددددوم
وال شددددان امل دددددت

بعدددددك االسددددتيقا ب اللدددددبا

لدددد ا جيدددددب

عدددددكم اربتثدددددا /مددد دن امل شدددددطاا مثدددددل (الكدددددافيني) و ددد د و.
وطبعوددددددددددا مدددددددددددن امل شددددددددددطاا والدددددددددد قددددددددددك ال نعرفعددددددددددا
(الكوتدددددداتوال) م شددددددطة ابتعددددددك عددددددن الكوتدددددداتوال
بعدددك ال عدددر! ابتعدددك عدددن القعدددوة! ابتعدددك عدددن الشددداي! ابتعدددك
عددددن الشددددوتوالتة! ابتعددددك عددددن تددددل األمددددو /الددد تعددددر أ
فيعدددا ت بيعودددا .التدددك ني أيضودددا مضدددر وم شدددم ولددد لك ن لددد
الدد د ي يددددك ن وال يسددددتطي أ يتوقددددف ع دددده ن لدددداه بدد د ال
يك ن قبل ال وم كة ال تقل عن ثالث ساعاا.
وطبعوددددددددا امل بعدددددددداا تددددددددث ة وم عددددددددا م بعدددددددداا أيضوددددددددا
مم وعدددددة (يعدددددل) مدددددثال احلبدددددو الدددد ي دددد ها السدددددائقو
(الكبتددددداجو ) حيدددددم يكدددددو السدددددائ (فدددددات عيونددددده بدددد
خمددده مددددا يشددددتغل!) االسدددتخكام امل ددددرن للم ومدددداا يددد دي مىل
تكم ال وم اللا ،وزيادة األ/ق.
عالجددددداا األ/ق واألقدددددرا

امل ومدددددة أندددددا أحدددددب دائمودددددا أ

أذترهدددددا هددد د و ب مجيددد د حما دددددرات ،العلميدددددة الددد د هددددد،
لألطبددداء .يوجدددك أدويدددة لتاسدددني عمليدددة التددد

أث ددداء ال دددوم

ال أحددددب أ أذترهددددا ال أحددددب أ أحدد دكوا ي دد د ها ب الواقدد د .

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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التوقدددددف عدددددن اسدددددتعمال الكُاُوليددددداا بلدددددو/ة عامدددددة وأندددددا
أقو ددددا دائموددددا ب املدد د
أقولددده ب بعد د
التد د

راا العامليددددة طبعوددددا هدد د ا جددددزء م دددده

الدددكول الد د أذهدددب مليعدددا مدددن بدددا انقطددداا

أث ددداء ال دددوم الد د ي أندددا متخلد د

حت يددددددز الشددددددخ
امل دددددت

فيددده .جيدددب أيضودددا

علددددددى ال ددددددوم مثددددددل جددددددكول االسددددددتيقا

وال شدددددان امل دددددت

بعدددددك االسدددددتيقا ب اللدددددبا

واالمت دددددداا عددددددن ت دددددداول مددددددادة الكددددددافيني وتدددد د ا الشددددددرا
والطعام ال ي

توي عليعا.

وه دددداك أيضوددددا نقطددددة معمددددة أالح عددددا وهدددد ،أ األطبدددداء
األحيدددددا يُخط ددد دو ويُعطدددددو املر دددددى فيتامي ددددداا

ب بعددد د

فيتامي ددددداا بلدددددو/ة عامدددددة فدددددال يقدددددول لددددده أندددددم ُددد د ْها ب
اللددددبا حتددددى ي شددددم بددددل يقددددول لدددده دد د ها حبددددة بال عددددا!/
بعدد د

ال يتامي دددداا بددددل مع معددددا م عو ددددا أ/بدد د وعشددددرو

سددداعة فلمدددا يد د ت ،وقدددم ال دددوم تكدددو هددد ،ب الدددد (بيدددك)
فتجعلدددددده ال ي ددددددام ومثلددددددعا مثددددددل بعدددد د

املدددد د توالا مثددددددل

العسدددل ال جيدددوز أ تت اولددده لددديال ألنددده يدددزعت ال دددائ وجيعلددده
نشدددددددديطا .جيددددددددب علي ددددددددا أ نعلدددددد د أ االسددددددددتعمال السدددددددديِّ
لألقدددددرا

امل ومدددددة يددد د دي مىل تدددددكم ال دددددوم العدددددادي وزيدددددادة
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األ/ق وطبعوددددا ال أ/يددددك أ أد ددددل ب ت اصدددديل املو ددددوا ألندددده
مو واٌ علمٌّ،

م ويرتبم به مشاتل أ رال.

أهدددددد ا دددددددطراباا ال دددددددوم والتددددد د

هددددد د ا مو دددددددوع،

األساس ،وال ي أنا د/سته ب أمريكا

وملدداذا أنددا /تددزا علددى ال دددوم بلددو/ة عامددة مددن تددل نواحيددده.
طبعوددددا انقطدددداا التدد د

أث دددداء ال ددددوم والتعددددب بدددداليوم التددددال،

همددددا أتثددددر مشددددكلتني رددددائعتني تُسددددببا اللددددعوبة ب بقدددداء
الشددددخ

نائمودد دا وبددددكو انقطدددداا .توقدد دف التدد د

أث دددداء ال ددددوم

أو انقطاعدددده يُعددددك م تشدد دروا تددددث وا ب مجيدد د أبدددداء العددددا
والسددددددبب ب الغالددددددب هددددددو زيددددددادة الددددددوز

الدددددد ي يسددددددمونه

( )Obstructive sleep apneaملَدددد دن يعرفعددددددا بدددد داملراج
الطبية.
أعددددددددراض وعالمدددددددداا انقطدددددددداا التدددددد د

أث دددددددداء ال ددددددددوم

و طو/تعددددا أتثددددر العالمدددداا وهدد د و طبعوددددا جيددددب علي ددددا أ
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نراقبعددددا ونعالعددددا ب ن سدد د ا أتثددددر العالمدددداا ردددديوعوا هدددد،
خ ْير) أو
خ ْير مذا ع ددددددكك زوجددددددة تشددددددتك ،مددددددن (الشَّدددد د ِ
الشَّدددد د ِ
خ ْير زوجتدددده فدد داعْ ِر أ االثدد د ني ال
الددددزوج يشددددتك ،مددددن رَدد د ِ
خ ْير العددددددال ،طبعوددددددا حيددددددم م ه دددددداك
ي ددددددامو جيدددددكوا الشَّددددد ِ
خ ْي ورا
رَد د ِ

خ ْير
يد دكوا (يعدددل) يكدددو حدددوال )%9( ،مدددن الشَّد د ِ

فدددددال يسدددددبب ندددددزوال باألتسدددددجني وال يسدددددبب مزعاجودددددا .طبعودددددا
خ ْير العددددددال ،و دددد د امل ددددددت
الشَّدددد د ِ

(يعددددددل) جيدددددد،ء ويددددددرو

خ ْيروا مدددن جكيدددك .والثدددان ،السدددبب
وي قطد د ومدددن ثد د َّ يبدددكأ رَد د ِ
الرئيسدددد ،الدد د ي ممكددددن مددددن اللدددده أ تشددددك أ اربنسددددا
هد د ا ال ي دددام جيد دكوا فقدددم بدددا انقطددداا التد د
ال دددوم بال عدددا /فد د

أث ددداء ال دددوم

يَد د َ ْ اربنسدددا ُ جيد دكوا بالليدددل فسدددي ام

حتدددددددى وم تدددددددا يقدددددددود سددددددديا/ة أو جالسودددددددا لألتدددددددل أو
جالسودددددا ليشددددداهك التل زيدددددو

أو يتددددداب مبدددددا/اة أو أيَّ رددددد،ء.

طبعوددددا ه دددداك أعددددراض أ ددددرال تددددل األطبدددداء يعرفونعددددا مثددددل
األ بدددالرأئ صدددباحوا ملَد دن ال ي دددام لددديال زيدددادة
القلددددددب

قدددا دقددداا

ددددددكث لكيدددددده َدددددعفٌ بالددددد اترة يقددددددوم اللددددددب

ومزاجدددده معكددددروا وبددددودِّو أ يرجدددد لل ددددوم أعددددراض تددددث ة
طبعودددددا ال أود أ نتطدددددرق دددددا ألنددددده ال بدددددكَّ أ نُرتدددددز علدددددى
الشدددد،ء املعدد د

وهددددو الشددددخ وال ددددوم بال عددددا /مذا الشددددخ
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(يَشْدددد دخُر) وتروندددددده وا

ي ددددددام بال عددددددا /حتددددددى وم تددددددا

لكيددددده اجتمددددداا ب أي مكدددددا
وا/دة ألنددددددده

فددددداعْرفوا أ املشدددددكلة هددددد،

يددددددد جيدددددددكوا بالليددددددددل وهددددددد مددددددددن بددددددددا أ

األتسدددجني بالليدددل يد د ق

ع دددكو أل الد د

ي قطد د

طبعودددددا مدددددن أ طدددددر ا دددددطراباا ال دددددوم .التشددد دخي
النقطدددداا والتددد

أث دددداء ال ددددوم يُعتددددرب انقطدددداا التددد

وهددد ا
والعدددددالج
أث دددداء

ال دددوم طد د وا جد دكوا أث ددداء ال دددوم فقدددك يتسدددبب دددوا املدددري
علددددى ال ددددراء ومدد د األسددددف نسددددبته تلددددل وقددددك تزيددددك ب
بعدددد

األحيددددا

عددددن ( )%20أنددددا و ددددعم مدددددن ( 2مىل )%20

ب عامدددددة ال دددددائ .وطبعودددددا ( )%30مِمَدددددن يُعدددددانو مدددددن ا/ت ددددداا
بالضدددغم مدددن احملتمدددل أ يُعدددانوا مدددن انقطددداا التد د

أث ددداء

ال ددددددوم م ددددددافة مىل قلددددددو /ب القلددددددب ( )%30يعددددددانو مددددددن
قلدددددو /ب القلدددددب ونسدددددبته ددددددد القلدددددو /ب القلدددددب ددددددد ع دددددك
الرجدددددال هددددد ،عشدددددرة أ دددددعا نسدددددبته ع دددددك ال سددددداء وهددد د ا
طبعوددددا ال أعددددر مددددا هددددو ت سددد و لكددددن أعتقددددك أ ال سدددداء
ع دددد دكه (بروجيسددددددت و دددددددد  )Progesteroneأل واحدددد دكوا
مدددددددن عالجددددددداا انقطددددددداا التددددد د

أث ددددددداء ال دددددددوم نعطددددددديع

(ه دوتسددددددددددددددددددددددددددددددد ،بروجيسدددددددددددددددددددددددددددددددت و ددددددددددددددددددددددددددددددددد
 )Hydroxyprogesteroneفيتاسَّدددددددن ال ددددددددوم ع ددددددددكه
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احلدددددري  alreadyع دددددكه بروجيسدددددت و

لددد د لك عدددددادة ال

خ ْير  /دد د أندددده ب بعدد د
يكددددو لددددكيع رَدد د ِ

يقددددول

األحيددددا

الددد دبع  :أ لدددددكي ا رددددديخوا مدددددن املمكدددددن أ ي تي دددددا أ مدددددن
(تشددددخر) مددددن املمكددددن أ تطلقعددددا يقولددددو

طيددددب هددد ا لدددده

عدددددالج يدددددا رددددديخ ا ددددددد (احلضدددددو /يبتسددد د ) ددددددد ل كسدددددر الدددددد
(.)boring
وعددددددددن التشددددددددخي

فددددددددال بددددددددكَّ مددددددددن عمدددددد دلِ فادددددد د

 ،وهدد د ا مددددا أطلبدددده مددددن مجيدد د األطبدددداء وحتددددى
ا
متلي يكدد د
مدددددن مجيددد د م وان دددددا مِمَدددددن

يشدددددتغلوا بالطدددددب م تدددددا

لددددكيك رددددخ ٌ (يشددددخر) وتددددرال أندددده وا

بالليددددل مددددا ي ددددام

سدددددواءو تدددددا اب َددد دك أو أمَددددك أو أ دددددوك أو أيَّ صدددددكي
أندددددده وا

وهددددددو جددددددال

تدددددرال

معددددددك (نعسددددددا ) يعددددددل ب ذ/وة

ال شددددان الددد ي هددددو الضدددداى أو بعددددك ال عددددر مبارددددرة هددد و
ذ/وة العطدددددداء والددددد ي نسددددددميه بددددددن وقددددددم الددددددكوام فدددد د ذا
/أيدددددم وا

أنددددده (يعدددددل) ي دددددام بال عدددددا /مذا سددد د لم ع ددددده

يقولددددو لددددك أندددده ب ال دد د ة األ دد د ة زاد وزندددده وصددددا /لكيدددده
(رددددخ ) فددددانتبعوا! ال بددددكَّ مددددن أ يدد د هب مىل خمتددددرب ال ددددوم
ويقابدددددل طبيبودددددا م لدددددائيوا ب أمدددددراض التدددد

أث ددددداء ال دددددوم

وهددددد د تُثُدددددددر فمع ددددد د أطبددددددداء اللدددددددك /يشدددددددتغلو بعددددد د و
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(الشددددغلة) فليجدد درِ فالوددددا متلي يكيوددددا م دددده ددددغم الددددكم
فدد د ذا أجددددرال فالوددددا ووجددددكوا أ لكيدددده ا/ت اعوددددا بالضددددغم
وأ/جلدددده متو/مددددة وبالليددددل ال ي ددددام مال علددددى وسددددادة مرت عددددة
وي قطد د ن سددده بالليدددل لكيددده دددعف ب عملددده وتقدددا/ير ددد
جيدددددكة عدددددن عملدددددده وتشدددددعر أ الشددددددخ

هددددد ا

تدددددداج مىل

د/اسددددة ردددداملة عددددن فدددد ة ال ددددوم الدد د بالليددددل وهدد د و طبعوددددا
سددددعلة أل ه دددداك خمتددددرباا حلسددددن احلدد د

ا

تددددوفرا

فيدددددت عمدددددل د/اسدددددة ليليدددددة رددددداملة ب خمتدددددرب و دددددائف ال دددددوم
والتدددددددددد

وهددددددددددد ،عبدددددددددددا/ة عدددددددددددن (ملدددددددددديك وداا ددددددددددددد

 )electrodesتشدددددمل و دددددائف الدددددرأئ (يعدددددل) تعطيدددددك ب
أيِّ مرحلدددددة مدددددن املراحدددددل بدددددكأ املدددددري ُ يدددددك ل فيعدددددا وهددددد،
مسدددجلة وهددد ،تُعتدددرب تطدددو و/ا علميود دا ونعمدددة مدددن ا
وتعددداىل أ ْ تعدددر َ أ هددد ا الشدددخ
الددددكما

أو أندددده

سدددباانه

قدددك ندددام مدددن ختطددديم

يَددد َ ْ ألندددك تددددرال أيضوددددا أندددده

ي تقددددل مىل

ال دددددددوم العميدددددد وال مرحلدددددددة ( )REMالدددددد هددددددد ،حرتدددددددة
العيددددو

وهدد د و تلددددعا رددددبكة تعمددددل علددددى الددددرأئ حيددددم

يددددددت و ددددد ( 26ملدددددديك ود دددددددد  )electrodeهددددد ا يتعلددددد
فقدددددم باألعلدددددا

ولكدددددن ه ددددداك أيضودددددا للدددددرئتني والقلدددددب

حدددددددددوال sensor 26( ،ددددددددددد حسدددددددددائ) أو (ملددددددددديك ود ددددددددددد
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 )electrodeيضدددددددعونعا علدددددددى األندددددددف للت تدددددددك مدددددددن أ
التددد د

جيدددددري يضدددددعونعا علدددددى القلدددددب يضدددددعونعا علدددددى

حرتدددددددة الدددددددرجلني حيدددددددم حتدددددددكث انت ا ددددددداا مزعجددددد دة.
ويضدددددعونعا علدددددى احلجدددددا احلددددداجز ألن دددددا ملدددددا ن دددددام ف ددددد،
الواقدد د اللددددك /ال يتاددددرك بددددل الدد د ي يتاددددرك هددددو الددددبطن.
وطبعوددددا احلجددددا احلدددداجز يتاددددرك ملددددا نبدد د ل

عددددودوا فددددال

يك دددد ،احلجددددا احلدددداجز أل ن دد د (أتسددددجني) تافيوددددا
مثل األط ال ملا ي امو

فالط ل (يت

م بط ه).

ه دددددداك عددددددالج سددددددلوت ،النقطدددددداا التدددد د
األحيددددددا

العددددددالج السددددددلوت ،أ تقددددددول للشددددددخ

ب بعدددددد
وا

تعددددال /تِّددددب أوال نومددددك نَدد د ْ ب الوقددددم احملددددكد واسددددتيق
ب الوقددددددم احملددددددكد وال ت دددد د (نومدددددداا) بال عددددددا /احْدددددد ِرم
ن سدددددك (ردددددوي) بال عدددددا /مدددددن ال دددددوم سدددددتجك نومدددددك يُعدددددكَّل
بالليددددل هدد د ا عددددالج سددددلوت .،م ددددافة مىل أ ه دددداك أردد دياءو
تددددددث ة تتعلدددد د بالسددددددلوك مددددددثال ال تشددددددر بعددددددك ال عددددددر
قعددددددوة! وقبددددددل ال ددددددوم بدددد د /ب سدددددداعاا ال تُددددددك ن! مخل ...
َأ ْنقِدد د ْ وزنددددك م اسددددتطعم

يِدد در مندد دمَ احليدددداةِ قُدد د ْ بعمددددل

دددددا/ين بعدددددك ال عددد د ة وأندددددا أُ/تددد دز علدددددى التمدددددا/ين بعدددددك
ال عدد د ة أل الكددددث َ مددددن العلمدددداء وجددددك أ التمددددا/ين بالليددددل
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مزعجددددددة لل ددددددوم و ددددد أسددددددبابع  .وطبعودددددا توجددددددك عالجدددددداا
باألدويدددة حيدددم تُعطَد دى أدويدددة تدددث ة م عدددا مدددا ذترتددده تدددد
( )hydroprogesteroneويُعطَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دى
( )Amitriptylineويُعطَدددددددددددددددددددددددددددددددددى ()protriptyline
والد د تسددداعك فقدددم و علدددك تدددك ل ب ال دددوم .وه ددداك عدددالج
جراحددد ،لكدددل دددكو حيدددم م انقطددداا التددد
األحيددددددا
التد د

تمددددددا يقولددددددو

ب بعددد

سددددددببه هددددددو زيددددددادة ب

ددددددرال

وبالتدددال ،يست صدددلو جدددزءوا مدددن (اللدددوز) وجدددزءوا مدددن

(الهدددداا) احللددد

ويُوسِّدددعو

ب أمريكدددددا م عوهدددددا ا

ددددرال التددد

العلددددوي لكددددن

ألنعدددد وجدددددكوا أ املسدددد لة أتدددددرب

مددددن هددد ا فع دددداك أعلددددا (تُر ِددد )،تدددلَ امل طقدددةِ وبالتددددال،
يلب ه اك مشكلة.
طبعودددا ه ددداك عدددالج عدددن طريد د التد د

اللد د اع ،والد د ي

بدددددددن نُسدددددددميه ()continuous positive airway pressure
وهدد ا العددداز عبدددا/ة عدددن م ددداط هدددواء وأندددا أعتقدددك أنددده يُعتدددرب
 /دددة (يعدددل) ملَدددن ال يسدددتطي أ يُد د ق

وزنددده وال نسدددم لددده

بدد د جيددددريَ عمليددددة جراحيددددة فيمددددا مضددددى تددددا املددددري
جيددددري جراحددددة ربنقددددا

وزندددده ويددددت َّ فددددت ُ حلقدددده (مددددن ه ددددا)
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مىل أ يددددت منقددددا

وزنددددده ثدددد يغلقونددددده فاملشددددكلة تلدددددعا

تددد ت ،مددددن (فددددوق) هددد ا ال ددددوا اِنسددددكادي وعددددادة تددددل مَددددن
خ ْير) مىل انقطدددداا تدد د
يزيددددك وزندددده ويتطددددو /ع ددددكو (الشَّدد د ِ
لددددددل ع ددددددكو أندددددده ال بددددددكَّ فيمددددددا مضددددددى زمددددددا

ف ندددددده

افمسددددي اا والسددددتي اا مددددن محددددكاث فتاددددة أسدد د ل (ت احددددة
يدددددم ال ميدددددر األتسدددددجني علدددددى احل جدددددرة وال ميددددددر

دم)

علددددى البلعددددوم وال ميددددر علددددى القلددددبة ا وائيددددة العليددددا .فددددالعالج
ا

ه ددددداك جعددددداز وأندددددا أعتقدددددك أنددددد ،أعطيدددددتك صدددددو/وا

لدددد

املو دددددوا هدددد ا العددددداز يُو دددد علدددددى األنددددف وال دددد

ويُاكَدد د

ثدد د يبددددك و يرفعددددو

ددددغم ا ددددواء ب سددددبة معي ددددة

مىل أ يلددددددل مىل ددددددغم معددددددني عددددددادة ( 5مىل  20مىل )22
وتبددددكأ قددددوةُ الدد د خِ ت ددددت العدددداز العلددددوي مددددن احللدد د
ا دددددواء يتادددددرك دا دددددل وطدددددال

ويبددددكأ

وهددد د ا طبعوددد دا تدددددث مدددددن

املر دددى ي ضددددلو أ ي ددد وو ألندددده مدددن اليددددوم الثدددان ،وبعددددك
أ يكوندددوا قدددك ندددداموا جيدددكوا فددد نع يشددددعرو براحدددة تامددددة
ويقولددددو أندددده أول مددددرة ب حيددددات ،مددددثال ددددالل عشددددر سددد واا
أندددام (تدددوي ) ويُسدددمونه ( )CPAPوهدددو ددددد فقدددم ددددد عبدددا/ة
عن م اط لك َّه م اط ذت.ٌّ،
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قواعدددددددك ال دددددددوم اللدددددددا ،وتمدددددددا ذتدددددددرا لكددددد د ب
البكايدددددددة ألن دددددددا اق ب دددددددا م رددددددداء ا

ن تعددددددد ،مدددددددن الدددددددد

( .)detailsال دددددوم واالسددددددتيقا ب وقدددددم حمددددددكد بقدددددك /مددددددا
تاجدددده جسدد دكُك مددددن سدددداعاا ال ددددوم فدد د ذا أنددددك ِاسددددتيق م
ووجددددكا أ (يعددددل) جسددددمك مرتددددا
أندددددددا

لل دددددددوم وتقدددددددول وا

فددددال حتدددداول أ ترجدد د

أنَدددددد ْ مال السددددددداعة احلاديدددددددة

عشددددددر واسددددددتيق مُ السدددددداعة الرابعددددددة مع دددددداو أنددددددك مندددددمَ
عدددد َ سدددداعاا فسدددد تمل نوموددددا أنددددم لسددددمَ

ددددربوا أل

ت دددام دددا سددداعاا هددد ا الدددروتني هددد ،مدددن سدددم مىل تسددد
سدددداعاا بلددددو/ة عامددددة لكددددن مددددن املمكددددن أ يكددددو م َّددددا
أنددددائٌ ي دددداموا عدد د

سدددداعاا ه دددداك أنددددائ ي دددداموا سددددم

ه ددداك أندددائ ي ددداموا سدددب

فدددال

دددرب ن سدددك علدددى ال دددوم مذا

أندددك نِمْدددم وردددعرا أندددك أ ددد ا حقدددك مدددن ال دددوم ومدددن ثددد َّ
قمدددمَ نشدددديطا فعددد ا الددد ي أنددددم حتتاجدددده .التمددددا/ين اليوميددددة
الثابتدددة بعدددك ال عددد ة تسددداعك علدددى تعميددد ال دددوم وأندددا أقدددول
بعددددك ال عدد د ة ألنعدددد وجددددكوا أ

ددددا/ين اللددددبا ال تسدددداعك

تدددث وا والتمدددا/ين الد د هددد ،قبدددل ال دددوم بالليدددل أيضودددا ليسدددم
م ضلة ع ك تث من العلماء.
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ددددددب الضو دددددداء مددددددن ددددددالل رفددددددة هادئددددددة لل ددددددوم
واالبتعددددداد عدددددن املكددد دا ذي افل يدددددة الضو دددددائية املزعجدددددة
وه دددددداك بعدددد د

ال ددددددائ يُعيِّدددد د

ل يددددددة و ددددددائية حمببددددددة

تمَددددد دن ي دددددددت الدددددددد ( )conditionويقدددددددول وا

أندددددددا ال

(أنبسددددددم) مال علددددددى صددددددوا ( )conditionوهدددد د و ل يدددد دة
و دددددائية تقريبودددددا قوتعددد دا ( 60ديسددددديبل  )decibelلكدددددن
مدددثال صدددوا الطدددائراا الد د
ه ددددداك بعددد د
املطددددا /ألنعدد د

دددر مدددن فوقدددك هد د و توق دددك

ال دددددائ (يعدددددل) يَّدددددروا بيدددددوتَع القريبدددددة مدددددن
يسددددتطيعوا أ ي دددداموا! فمددددن ( 10ديسدددديبل

 )decibelفمدددددددددا فدددددددددوق قدددددددددوة اللدددددددددوا

دددددددد ال دددددددددوم

الطبيعددددد !،ولددد د لك ُي ضَّددد دل أندددددك علدددددى قدددددك /اسدددددتطاعتك
وا

العددددددزل املوجددددددود عددددددزل ال وافدددد د

وعددددددزل الددددددك/ا

سددداعَ َك لكدددن أندددا رخلد ديوا صدددا /لددد ،حدددوال ،عشدددرين سد د ة
ال أنددددددام مال باسددددددتخكام (سددددددكَّادة) ذا  .وه دددددداك سددددددكَّادة ذا
تدددددال يعطونعدددددا للج دددددود الدددد يسدددددتخكمونعا ع دددددك مطدددددالق
ال ددددددا /أو الددددد يسددددددتخكمونعا ب املطددددددا/اا بسددددددبب (أزيددددددز)
الطددددددائراا يسددددددتخكمونعا حتددددددى ال
صددددددم

ددددددكث ددددد ب ال عايددددددة

والددددد ي يسددددددبب بددددددكو/و (الشددددددلل) فيمددددددا بعددددددك .أنددددددا
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أسدددتخكمعا بلدددو/ة عامدددة حتدددى لدددو

د د قيلولدددة أ دددععا ب

أذن ،حتى ال يزعجل أح ادي وال مَن حول.،
مذا تدددا الدددوا مي عدددك مدددن ال دددوم ه ددداك بعددد
يقدددول لدددك يدددا دتتدددو /أندددا جدددائ

ال دددائ

ال أسدددتطي أ أندددام وهد د ا

دددكث ع دددك األط دددال فالط دددل ال يلدددرط وال يقدددوم مدددن ال دددوم
مال م تددددددددا ير ددددددددب ب األتددددددددل أو أ يشددددددددر حليبدددددددده
فدددددديعل قُدددددد ْ ب تددددددل وجبددددددة
الهددددا) وجبددددة

ي ددددددة وتمددددددا يقولددددددو (ال

ي ددددة عددددادة تددددل مشددددتقاا اللدددد بعددددا

(تددددددددروبتيلني) بعددددددددا مددددددددادة أمي يددددددددة تسدددددددداعك علددددددددى منتدددددددداج
(السِدددد د ُوتُونِني  )Serotoninومددددددادة (السِدددد د ُوتُونِني) بددددددن
نعددددر أنعددددا تسدددداعك علددددى ال ددددوم فدد ديعل تددددث ٌ مددددن ال ددددائ
يقدددددددول وا
الكسد د
ا

أُفضِّددددد دلُ أ

ددددددد تدددددددو َ حليدددددددب تامدددددددل

أندددا دددك قليدددل الكسد د بلدددو/ة عامدددة أل ال ريددداا

تلدددعا تغيَّدددرا فدددال تقولدددوا قليدددلَ دسددد

اردددربوا حليبودددا

أيوددددا تددددا نوعدددده .وطبعوددددا هددددو يسدددداعك علددددى ال ددددوم أل تمددددا
ذتدددددددددددرا لكددددددددد د

بددددددددددده مدددددددددددادة امسعدددددددددددا (تريبتوفدددددددددددا

 )tryptophanوالددددددددد (تريبتوفددددددددا ) تُ ددددددددتت مددددددددادةَ امسعددددددددا

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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(السِددددد د ُوتُونِني  )Serotoninوالدددددددد (السِددددد د ُوتُونِني) يسددددددداعك
على ال وم.
تددددد ا عددددددكم اسددددددتخكام احلبددددددو امل ومددددددة مال باستشددددددا/ة
ا ولضددددرو/ة قلددددوال وملددددكة حمددددكود فددددال تتعددددود
طبيددددب خمددددت
علدددى حبدددو ال دددوم ألنعدددا تدددزعت السد د بلدددو/ة عامدددة حتدددى
أي
أنعدددا تددد ثر علدددى الددد اترة وبدددن طبعودددا ال بدددب (يعددددل) َّ
ردددد،ء يتعلدد د بدد د اترت ا

اصددددة األطبدددداء الدد د ين يعملددددو ب

اجملددددال الطدددديبِّ وال بددددكَّ أ يتدد د تروا األدويددددة واربتلي يكيددددة.
ُي ضددددددل االبتعدددددداد عددددددن امل بعدددد داا بلددددددو/ة عامددددددة مددددددن بعددددددك
ال عد د ة و(يعدددل) يُ ضدددل االبتعددداد ع عدددا بلدددو/ة عامدددة فلدددو
أنددددك (يعددددل) وا

نشدددديمٌ ومسددددتيق ٌ بددددكو قعددددوة وبددددكو

م بعددددددداا وبدددددددكو رددددددد،ء فيُ ضدددددددل أندددددددك ال تسدددددددتخكمعا
بدددك علدددى اربنسدددا أ يتج بعدددا أل
فدددالقعوة ب سدددن معدددني ال َّ
لدددكيَّ مر د دىو تُثُد در يعدددانو مدددثال مدددن وا

دددرباا القلدددب

تتسدددا/ا بالليدددل ألنددده رَد د ِر َ عشدددرينَ (تدددائ) ف جدددال قعدددوة
وتلدددعا تتجمد د
من بعك ال ع ة.

و ُي ضَّد دلُ االبتعددداد عدددن امل بعددداا بلدددو/ة عامدددة
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الدددددددتاك ب األ/ق مدددددددن دددددددالل العدددددددالج السدددددددلوت!،
األ/ق ملدددددداذا

ددددددكث ! األ/ق سددددددببه الددددددرئي

ت دددديمك حلكايددددة ال ددددوم بددددن ال نددد
فددددال بددددكَّ أ ن ددددامَ ب وقددددم حمددددكد ا
(تبدددوَّل) أول الليدددل وقُد د ْ

هددددددو عددددددكم

حكايددددة ال ددددوم

أعطانددددا الليددددل تلدددده

دددر الليدددل ثد د ان دددر تيدددف املتعدددة

ب احليددددداة تلدددددعا! ف فضدددددل سددددداعاا للمدددددخ ليسدددددتوعب أيَّ
رددددد،ء وتدددد ا أفضدددددل سددددداعاا "االسدددددتخا/ة" والدددد بدددددن
عدددادة تعوَّدندددا أ نسدددتخ ا

تكدددو بعدددك ال جدددر! تكدددو

بعدددك صدددالة ال جدددر أل املدددخَّ يعطيدددك أحسدددن ال تدددائت ويعطيدددك
أفضددددل القددددرا/اا أمَّدد دا أ تكددددو متعبوددددا وتُ كددددر بشددددكل
دددددداط ب حددددددل مشدددددداتل عائليددددددة أو مشدددددداتل عمددددددل أو
مشدددددداتل ماديددددددة أو مشدددددداتل اجتماعيددددددة بلددددددو/ة عامددددددة
م
ف ُي ضَّد دل أ ت كدددر فيعدددا فقدددم بعدددك أ تكدددو قدددك رَد د ِب ْع َ
من ال وم حيم م ه ا يعطيك ال تيجة املُ ْثَلى.
طبعوددددا اسددددتخكام ال ددددراء امل اسددددب فقددددم تددددل مددددري
(يعدددددل) أندددددا مدددددثال أُفضِّددد دلُ ال دددددراء اللدددددني ه ددددداك بعددد د
ال دددددائ يقدددددول وا

ال دددددراء اللدددددني يكسدددددر ال عدددددر أو

(مدددددك/ي ميدددددو) ف عتقدددددك أنددددده مذا جددددداءك ال عدددددائ وتريدددددك أ
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ت دددددام ( )anywayتمدددددا يقولدددددو

نَددد د ْ حتدددددى لدددددو أندددددم ب

السيا/ة ف َ ْ.
مذا

تسددددددتط ال ددددددوم حدددددداف

الدددد د ي أقولدددددده لكدددد د

مذا

وهدددد د ا الكددددددالم معدددد د

تسددددددتط ال ددددددوم ب ليلددددددة مددددددا

حدددداف علددددى بقدددداء الغرفددددة م لمددددة ال (تولدددد ال ددددو )/ألنددددك
تبدددددكأ تُعيدددددك وت ندددددك أصدددددبام ال (تولدددد ال دددددو )/وحددددداف
علددددى د/جددددة احلددددرا/ة تمددددا هدددد ،مقبولددددة م ددددافة مىل أنددددك
ميكدددددن أ تقدددددوم مدددددن ال دددددراء وتددد د هب مىل مكدددددا

دددددر

وهددد ا مددددا أفعلدددده أنددددا بلددددراحة أنددددا أُطبِّددد هددد ا الشدددد،ء مىل
مكددددا

ددددر وعدددداود احملاولددددة مددددرة أ ددددرال ثدد د ا/جدد د مىل

ال ددددراء حيددددم ال يددددزال داف ودد دا وأ لدد د

وال لمددددة ددددرو/ية!

أل (امليالتدددددونني دددددد  )Melatoninتل دددددا يعدددددر أنعدددددا مدددددادة
تسددددددداعك علدددددددى ال دددددددوم وهددددددد ،مدددددددادة ال ُت ددددددرَز مال بدددددددال الم
(رددددوفوا) يددددا أ دددد ،ا

أعطانددددا يدددداا وعالمدددداا بدد د ال ددددوم

دددرو/يٌّ ل دددا فعدددو ب دددزين العمددددل وطاقدددة العمدددل وهدددو يددد ت،
مدددددن ال دددددوم اللددددداي فقدددددم م
بشدددددكل صددددداي

تَدددد َ ْ جيددددكوا فلدددددن تشدددددتغل

ومذا حاولدددددم أ ت دددددام و تسدددددتط

فدددددال

تٌجدددرب ن سدددك أل مجبدددا /ن سدددك علدددى ال دددوم يزيدددك مدددن األ/ق
تقددددددول وا

أنددددددا

أَنَددددد ْ طددددددوال الليددددددل يددددددا أ دددددد ،قُددددد ْ
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و(رددددو ) لددددك (رددددغلة) وملددددا يطرحددددك ال عددددائ مددددرة أ ددددرال
ثددد اْ/جِد د مىل ال دددراء وحددداول مدددن جكيدددك وم

تَد د َ ْ الليلدددة

تلدددعا فددددال تقلددد أيضوددددا فالليلددددة الددد تعقبعددددا سددددت ام مائددددة
باملائة ممتاز م راء ا
يقددددول حدددداول دائموددددا أ

ه ا ما بن متعودو عليه.
عددددل رفددددة ال ددددوم مرتبطددددة فقددددم
ضدددددروا اربفطدددددا /مىل

بدددددال وم (يعدددددل) ال تطلدددددب مددددد ع أ

رفددددة ال ددددوم أنددددا تسددددال ! أنددددا أ/يددددك أ تددددل بالغرفددددة!
جعَدددد دلْ
أ/يددددددك أ أردددددداهك التل دددددداز (أو مددددددك/ي ميددددددو)! ال اِ ْ
رفددددة ال ددددوم دددددد وهددد ا تعددددود للجسددد وهددد ا جددددزء مددددن العددددالج
السدددلوت ،ددددد فقدددم لل دددوم ال تددد هب مليعدددا مال أ تشدددعر أندددك
(نعسددددا ) وفعددددال تريددددك أ ختلددددك مىل ال ددددوم .وتددد تر أ ال ددددومَ
ف مدددن عد دكم القدددك/ة علدددى ال دددوم ب
سدددلوكٌ مكتسدددب وال تَخَد د ْ
ليلددددددة مددددددا .والقلدددد د يتعددددددا/ض مدددد د ال ددددددوم اللددددددا ِّ،ويُسددددددبب
االتت ددددددا

ت مددددددوا ب ليلددددددة مددددددن

لدددد د لك ال ت زعجددددددوا م

الليددددال ،أل الليلددددة الددد تعقبعددددا سددددي
م رددددداء ا

أل هددد د ا قدددددك/ة م يدددددة ا

ت ال ددددوم ( لددددب)
أعطاندددددا احلاجدددددة

مىل أ (ن ع ) ون ام (علشا ) نرتا .
تامود دا يعدددل أندددم قلد دمَ ا يدددتني مشدددكو/وا لكدددن أندددا
بددددودِّي أ أتطددددرقَ ددددا (يعددددل) ا

سددددباانه وتعدددداىل ه دددداك
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يددداا تدددث ة أندددا مجعتعدددا لكدددن ا د د ا م عدددا فقدددم يدددتني
حتدددى ال أطيدددل حتدددى نعطددد َ،وقتودددا لألسد د لة ألنددد ،ا تلدددرا
ب الواقد د أتثدددر ممدددا ت دددم أحدددب لكد د ع أعطدددون ،وقتودددا
لألسددد لة (عددد

وثالثددددني دقيقددددة) وهددد ا هددددو املعددد بال سددددبة

لدددد ،طبعوددددا ا

سددددباانه وتعدددداىل (يعددددل) َذتَدد درَ ويقددددول جددددلَّ

مَددددددددددددددن قائددددددددددددددل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﭼ

()٢

(يعددددددل) بددددددن نقددددددرأ القددددددر

لكددن مدد األسدددف مددا نت مدددل فيدده وال نقددف ع دددك سددطو /هدد و
ملَددددن أ/اد أ يرجددد مليعددددا

ا يددداا وهددد ا ب سددددو/ة ال رقددددا

ب ا يددددددة  .19ويقددددددول تدددد د لك جددددددلَّ وعددددددال وهددددددو أصددددددكق
القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائلني :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

()٢

تلَّددددددددددددددددددو /نسددددددددددددددددددبة

االنتاددددددا /ب امل دددددداط املشمسددددددة دائموددددددا نسددددددبة االنتاددددددا /ب
مسدددك كنافيا هددد ،أعلدددى نسدددبة انتادددا /ب بلدددكا ب العدددا
( )2سو/ة ال رقا

ا ية .19

( )2سو/ة القل

ا ية .96
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ألنعددد ال ي ددددامو ! ي ددددام و(يشددددو ) الضددددوء فيقددددوم! وأتيددددك
أنددددددددل م ذهبددددددددم ألجددددددددري

وثوددددددددا ع ددددددددكه

س ردددددددداهك

ا رمونددداا الد د لدددكيع والد د لدددكي ا فبعدددك املقا/ندددة سد د جك
أ ا رمونددداا الددد لدددكيع والددد

دددا عالقدددة بدددال وم سددد جك

أنعدددددددا قليلدددددددة وهدددددد ا سدددددددبب أل يلدددددددب لدددددددكيع اتت دددددددا
وانتاددددا /لدد د لك ا
ا

سددددباانه وتعدددداىل يقددددول تلددددو/وا لددددو أ

جعددددل علدددديك ال عددددا /سددددرمكوا مىل يددددوم القيامددددة ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ

()2

فعددددددال مددددددا نبلددددددر وا يدددددداا تددددددث ة (يعددددددل) املوجدددددددودة
وأتددد د تر أنددددد ،أندددددا ت دددددم بكليدددددة (القيدددددادة واأل/تدددددا )
وح ونددددددا سددددددو/ة (األن ددددددال) وتددددددا ه دددددداك يددددددة (مددددددرة)
تعجدددددددددددددددد دبل يقددددددددددددددددددول ا  :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﮈﭼ (( )6يعددددل) جَ َعَلعدد د ي ددددامو (رددددوي) حل ددددة فا/تاحددددم
أعلدددددددددابُع

فدددددددددرأوا العدددددددددكو وال رددددددددد،ء /أوو وال رددددددددد،ء

ا/تاحددددددم أدمغدددددتُع

( )2سو/ة القل

تددددددانوا َقلِقِددددددني فالك ددددددا /بددددددا ال

من ا ية .96

( )6سو/ة األن ال من ا ية .22

10

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وهددد د الء قلددددديلني فدددددا
علدددديع

سدددددباانه وتعددددداىل أندددددزل السدددددكي ة

علددددى أسددددائ أنعددد يَددد َر ْو َ الك ددددا /ال ردددد،ء .فتلددددو/

أ ال ددددوم مىل أيِّ مددددكالو بددددن
مىل أ نرتدددددب أمو/ندددددا
وبكو

اجددددة مىل أ ن ددددام و اجددددة

يدددددم من دددددا نعمدددددل بشدددددكل صددددداي

ط.

تدددث مدددن احلدددوادث صدددكقون ،حتدددى باململكدددة وأندددا
ت دددددم طالبودددددا مددد د الدددددكتتو /سدددددعك احلدددددا/ث ،وأعتقدددددك أ
الدددددكتتو /الدددددك السددددديف تدددددا لددددده (يعدددددل) /أيٌّ ب عمليدددددة
احلددددوادث الدد د تلدد د ع ددددكنا ب السددددعودية أنعددددا فقددددم مددددن
بدددا أنعددد (يسدددوقو ) والسدددبب أنعددد ي ددد و حبوبودددا تطدددرد
ال دددددوم وهدددد و موجدددددودة بكثدددددرة مدددد األسدددددف وب ال عايدددددة
يَد د ِزل عدددن الطريد د وي قلدددب وميدددوا أو يقد د ب حدددوادث رد د يعة
السددددبب م

يَدد د َ ْ بالليددددل لدد د لك فدد د  /لددددة القيددددادة مددددن

امل ددددروض أ يُو دد د

ددددا :هددددل أنددددم ت ددددام جيدد دكوا ! هددددل أنددددم

لدددددكيك انقطدددددااُ تددد د

أث ددددداء ال دددددوم أم ال ! أل هددد د ا يتعلددد د

بلددددددداة ا

دددددددرين .وأردددددددكرت ردددددددكروا جدددددددزيال علدددددددى

االسدددددددددتماا وأندددددددددا جعلتُعدددددددددا ( )monotoneعلدددددددددى قدددددددددول
احملا دددددددددرة فشدددددددددكروا جدددددددددزيال لكدددددددد

وأسدددددددد ل ا

أ
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دن علدددددديك بددددددال وم
ميدددد د اك اللدددددداة والعافيددددددة وأ ميُددددد َّ
املري .

 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
رددددكروا جددددزيال للددددكتتو /عبددددكالعزيز حما ددددرةٌ /ائعدد دة
وقيِّمددددددة وب سددددددلو مبسددددددم وسددددددعل وسددددد
ا

ا

املشدددددددا/تاا سدددددددواءو تتابيدددددددة ورددددد د عية .وا

بددددد ذ
نبدددددددكأ

باألسددددد د لة وقدددددددك وَ ََ /د العكيدددددددك مدددددددن األسددددد د لة وسددددددد حاول
مت ذِتدددددر ال قدددددان الدددد
ا تلدددددا /بعضدددددعا ألنددددده مكدددددر /أو َّ
توجَّدددهَ بعددددا السددددائل أث دددداء حما ددددرتك  .السددد ال األول يقددددول:
هل يوجك حبو أو معكئاا لل وم الطويل .

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
طبعودددددا يوجدددددك حبدددددو
تلددددددعا ا

وطبعودددددا بدددددن ال بدددددكَّ أ نعتقدددددك أ

حتددددددم املراقبددددددة (يعددددددل) تددددددل حبددددددو ال ددددددوم

توصددددف بوصدد د ة مددددن أطبدددداء ن سدددديني وطبعوددددا أنددددا أعتقددددك أ
مععددد حقدددا أل بعدددا ( )abuseبعدددا (ردددوي) سدددوء اِسدددتخكام
حلبددددو ل ددددوم .حبددددو ال ددددوم يُ لددد بعددددا وهدددد ،وُجددددكا علددددى
أسددددائ أ تُ دد د

ولدد دي

فقددددم لتُخددددزَّ ونقددددول مم ددددوا ال

ه ددددددداك دددددددرو معي دددددددة جيدددددددب علدددددددى اربنسدددددددا فيعدددددددا أ
ي دددددد ها مدددددددثال ب حدددددددال مدددددددا مذا وُجدددددددكا عائلدددددددة لدددددددكيعا
مشدددكلة تُدددوبَ د د مدددري
أيددددددام

َقلِقِدددني وأ د د وا ثدددالث أو أ/بد د

ي َمددددددوا وصددددددا /لددددددكيع قلددددد ٌ رِدددددبه مددددددزمن فمددددددن

املمكددددن أ تعطدد ديَع  .وا

ه دددداك أدويددددة ليسددددم ا ددددو/ة

وتسددداعك علدددى ال دددوم وهددد ،موجدددودة بالسدددوق وتسددداعك علدددى
ال ددددوم ب الواقدد د ملَدد دن دددددد تمددددا يقولددددو دددددد يعددددربو األطلسدددد،
ويعدددد د بو ا
اللددددددبا

مىل أمريكددددددا فللتددددددو سيلددددددباو

يريددددددكو

أو للتددددددو يكددددددو الليددددددل ه دددددداك فددددددرق ب هدددد د ا

ف ُي ضَّدد دل أ ي دد د ها اربنسددددا لياددددلَّ مشددددكلة ال ددددوم .تمددددا
أ ه دددددددداك حبوبودددددددا امسعددددددددا (ميالتددددددددونني دددددددددد )Melatonin
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تسددداعك وهددد ،للجسددد يُ رزهدددا أث ددداء ال دددوم ويقدددف مفرازُهدددا
ب ال عددددا /وتُلدددددر

وهددددد ،تسدددداعك علدددددى ال دددددوم ب الواقدددد

بلددددو/ة عامددددة .تمددددا أ مع دد د رددددرا (الكُاَّدد دة) الدد د بعددددا
مدددددواد يُسدددددمونعا مضددددداداا ا سددددددتامني ()Antihistamine
هددد و مع معددددا تُ ددددوِّم وهدددد ،علددددى الت ددددوي الددد ي تتسددددبب فيدددده
ومضددددداع اته لكدددددن ا دددددك م عدددددا أنعدددددا دددددك احلساسدددددية
لكددددن مع ددد احلبددددو الددد

ددددك احلساسددددية تُسددددبب نوموددددا

مال مدددددا قدددددلَّ م عدددددا تالكيدددددك م عدددددا .مذوا حبدددددو ال دددددوم مدددددن
املمكددددن أ تُ دد د لكددددن ال بددددكَّ أ يكددددو ذلددددك مددددن ددددالل
وص ة طبيبة ول ة قل ة تما ذتراُ لك .
 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
طيدددددب السددد د ال الددد د ي يليددددده يقدددددول :ه ددددداك مَدددددن لكيددددده
ا ددددطرا ب ال ددددوم

ع ددددى أندددده مذا نددددام يطيددددل ال ددددوم ومذا

اسددددتيق ال ي ددددام براحددددة ولددددي
اذا ت ل .

م ت موددددا ب مواعيددددك ال ددددوم
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 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
أنلدددددداه أوال أ ال يُجددددددرب ن سدددددده علددددددى ال ددددددوم الغدددددد
صددددددا ،ب اليددددددوم الثددددددان ،أو الثالددددددم أو الرابدددد د

وبعددددددك أ

يكدددددو قدددددك أعدددددكَّ برنا دددددا يددد د هب مىل ال دددددراء ب وقددد دم
حمدددكد فدد ذا ندددام فجيدددك ومذا

يَدد َ ْ فدددال يقلدد

حتدددى لدددو

يسددددتمر مسددددتيق ا و(يعددددل) يقدددددوم ب عددددادة جكولددددة لربندددددامت
ال دددوم هد د و أفضدددل طريقدددة ربعدددادة بر دددة ال دددوم ألنددده ع دددكنا
سدددداعة بيولوجيددددة أو عددددكة سدددداعاا بيولوجيددددة ب السددد
م ال تقلددد
املمكددددن معددددادة ددددبطعا .فددد ذا مددددا نِمْددد َ

مددددن

ال يلددد

لدددددددكيك أ/ق فدددددددالقل مدددددددن املمكدددددددن أ يزيدددددددك مدددددددن األ/ق
ويُ ضَّددددل أ تبتعددددك عددددن ال ددددراء وتقددددول وا

طاملددددا أندددد،

لسددددم بددددد (نعسددددا ) ف رددددتغل أيَّ (رددددغلة) أقددددرأ أو أجلدد د
أمدددددام التل ددددداز فدددددبع

ال دددددائ يتاسَّدددددن مددددد القدددددراءة ومددددد

مشددددداهكة التل ددددداز وي دددددام ب مكدددددا
(يعددددل) بعدد د

األحيددددا يقددددول اربنسددددا

ددددد املُعيَّددد د ل ومددددده
وا

أنددددا ريددددب

الك ددددب هدد د و ي دد د ن ،ال ددددوم عليدددده (علددددى طددددول) وتددددث
(يِمكدددددن) الح تموهدددددا يضددد د /أسددددده بعيدددددك عدددددن ال دددددراء
وقدددك/وا ي د د و ال دددوم وهد د ا الواقد د (يعدددل) دا/جود دا فع دددكما
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تددد هب أنددددم مىل ف ددددكق فدددبع

األحيددددا ال تتدد د قل بسددددرعة

يعدددل ت د د لدددك ليلدددة أو ليلدددتني ومدددا تتد د قل بال دددكق وبعد د
ال دددائ ال (علدددى طدددول) يتد د قل
ختتلددددددف مددددددن رددددددخ

و(علدددى طدددول) ي دددام فعد د و

مىل رددددددخ

وال نعددددددر مددددددا هدددددد،

األسبا .
 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
 ،وعلمددد ٌ،بدددني ندددومِ اربنسدددا ِ
طيدددب ه ددداك ا/تبدددانٌ حقيقددد ٌ
وحرتةِ الكو ِ هل ه اك ا/تبان .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
طبعودددددا يوجدددددك ا/تبدددددان وثيددددد

(ردددددو ) ه ددددداك بعددددد

ال دددددائ ب م اطقدددددة معي دددددة ب مدددددثال ب الدددددد (مسدددددكيمو ددددددد
 )eskimosب الددددددددد (مسددددددددكيمو) نددددددددومع قليددددددددل جددددددددكوا
(يِمكددددن) لددددو ندددداموا ملدددداتوا مددددن رددددكة الددددربد لددد لك ال بددددكَّ أ
يكونددددوا ب حرتددددة وأندددددا أعتقددددك أ ه ددددداك ا/تبددددان وثيدددد
بددددني الكددددو وبددددني الددددد (( )cycleحددد ) ال ددددوم وأعتقددددك أنعددددا
ختتلددددددف مددددددن م طقددددددة مىل م طقددددددة فع دددددداك بعدددد د
(يعل) متعودو أ ال ي اموا مال ف اا قل ة جكوا.

ال ددددددائ

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

هددددددددل تثددددددددرة األحددددددددالم ب ال ددددددددوم عالقددددددددة سددددددددلبية أم
صاية .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
أنددددددا أعتقددددددك أندددددده مذا تددددددا ال ددددددوم ددددد مددددددزعت فعددددددو
صددددا ،فعددددو ال ددد ة الوحيددددكة الددد يددددك ل فيعددددا اربنسددددا ب
ال دد دوم العميدد د جدد دكوا (يعددددل) يددددك ل ب مرحلددددة مددددن املراحددددل
الدد د يكددددو فيعددددا جسددددمك (مددددرة مرختدددد( )،يعددددل) ه دددداك
رِد دبه ردددلل للجسد د
movement
العميدد د

وأندددا أعتقدددك أ الدددد (rapid ( )REM
 )eyeدددددرو/ي لل دددددوم اللدددددا ،أي ال دددددوم

حتددددى لددددو يوجددددك أحددددالم مزعجددددة وطبعوددددا نتدد د تر

أندددده سددددباا ا

مددددن السددددعل أ تددددوق ال ددددائ

لكددددن ب

ال دددددددوم الدددددددد ( )NON-REMال دددددددوم العميدددددد وهدددددددو الدددددددكلتا
( )slow waveمدددن اللدددعب جددكوا ددددد وهدددو البطددد،ء ددددد وال بدددكَّ
مددددن صددددوا عددددال والزم (ت غددددزو) حتددددى يقددددوم أمددددا ب املرحلددددة
ال بعا أحالم ف ي ر،ء من املمكن أ يوق ك.
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مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

طيددددب هددد ا (يِمكددددن) الددددكتتو /تكلددد عددددن املو ددددوا
ولكددددن فقددددم للت تيددددك أو ربعددددادة املعلومددددة السدد د ال يقددددول:
هدددل للغددد اء عالقدددة بدددال وم وهدددل األتدددل املتددد ر لددديال يددد ثر
على نوم اربنسا .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
نعدد د
اربنسدددا

أنددددا أعتقددددك أندددد ،تطرقددددم للمو ددددوا وأنددددا أنلدد د
م تدددا سدددي تل قبدددل ال دددوم فلددديكن ذلدددك قبدددل

ال ددددوم بسدددداعتني علددددى األقددددل م

يكددددن بددددثالث سدددداعاا

(يعددددل) تددددث مددددن مشدددداتل اال /دددداا واسددددتيقا اربنسددددا
مدددن ال دددوم بسدددبب احلمو دددة الزائدددكة ألنددده أندددم تعدددر ملدددا ي دددام
اربنسددددددا

فمع ددددد اربفددددددرازاا الددددد باملعددددددكة والددددد هدددددد،

علدددددددا/ة املعدددددددكة فعدددددد و (يدددددددو/ك أسددددددديك ددددددددد )uric acid
(يعددددل) أسدددديك هدد د ا فمع دد د ال ددددائ يعددددان ،مددددن املشددددكلة
هدد د و وبالتددددال ،ي ضددددل أ ال ت ددددام سددددواء بالليددددل أو بال عددددا/
أل ا

أترم دددددددا ونسدددددددتطي أ ن دددددددام بالليدددددددل أو بال عدددددددا/

وهددد و يدددة مدددن يددداا ا

فدددال وم نسدددتطي القيدددام بددده بالليدددل
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وال عدددا( /يعدددل) مذا أتدددل مدددثال السددداعة الثام دددة فيسدددتطي
أ ي دددام السددداعة العاردددرة أمدددا فيمدددا مضدددى تدددا األوَّلددددو
ي ددددددامو عَقِدددددب صددددددالة املغددددددر
ليتارَّتدددددددو

وفقددددددم ي ت ددددددرو العِشدددددداء

اُن دددددددر للاكمدددددددة ب ال دددددددام الغدددددد ائ ،أوال

(يعدددل) نتعشدددى بعدددك املغدددر ون ت دددر (ردددوي) نتادددرك ونلعدددب
و(مددددك/ي ميددددو) أمددددا هددد فددد صددددلوا العشدددداء ندددداموا واملعددددكة
رِدد دبه (فا ددددية) بعددددك صددددالة العشدددداء فددددالروتني فيمددددا مضددددى
أفضددددل مددددن الددددروتني ا
مضددددى

مائددددة باملائددددة أفضددددل لددد لك فيمددددا

يكددددن لددددكي ا تطعددددي و يكددددن لددددكي ا مستشددد ياا

(زي ال ائ) لكن األمراض تانم قليلة.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

طيدددب السد د ال الد د ي يليددده :مدددا هدددو سدددبب الشدددعو /بدددال وم
أث اء امل اترة أو أث اء القيادة .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
قلدد دةُ ال ددددوم بالليددددل نعدد د

الدد د ي ال ي ددددام بالليددددل ت ايددددة

سيشدددعر بدددال وم وهدددو يقدددرأ وهدددو ي تدددل وهدددو يسدددوق لد د لك
ال بددددكَّ مددددن الت تددددك مددددن أندددده نددددام أقددددل ردددد،ء سددددم أو سددددب
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سدددددددددداعاا بالليددددددددددل لددددددددددي
( )......date........وه دددددداك بعدددد د

ددددددددددا ت سدددددددد د ثددددددددددا

الدددددددددددد

ال ددددددائ يتدددد د ثرو بلددددددوا

السدددديا/ة الدد د ي يسددددمونه ()the hum of the car
(يعدددددل) ت نددددده واألو/بيدددددو يقولدددددو
لي ددددام بعدددد
موسددددديقى

َددد دعوا لددددده موسددددديقى

ال ددددائ صددددوا السدددديا/ة بال سددددبة لدددده ت ندددده
علددددده ي دددددام  /مودددددا ع ددددده وهددد د ا

األط دددال أتثدددر رددد،ء لكدددن ع دددك الد ديَ ِق

ددد دكث ع دددددك

الد د ي رَد د ِب َ مدددن

ال دددددددوم ال أعتقدددددددك أ تُ وِّمددددددده السددددددديا/ة لكدددددددن األط دددددددال
أتيددددددددك حتددددددددى أنددددددددا

أتطددددددددرق مىل مشددددددددكلة األط ددددددددال

تددددث وا لكددددن بِدد دودِّي أ أ/جدد د

ددددا يددددا دتتددددو /مذا تسدد دم

ل.،


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

السدد د ال القددددادم عددددن األط ددددال يقددددول :دددداذا ت لدد د مدد د
األط دددددال ل بيدددددتع علدددددى ال ددددددوم اللددددداي
ال لائ .

مدددددا هددددد ،أهددددد
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أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
َدع دددا نبدددكأُ مدددن الر د د

الد د ين لتدددوِّه ير دددعو

الر د د

عدددددددادة مذا أندددددددم عوَّدتددددددده علدددددددى أ ال ي دددددددام مال وأندددددددم تعدددددددزِّو
و(مطقطددد د وتدددددكو) فلدددددكقل أندددددم عوَّدتددددده طددد د ! لدددددن
ي دددام وسددديجل

يلدددي

ألندددده مددددا  /دد د

أو ألندددده مبتددددل أو أل ع ددددكو مغدد د

ع دددددكو مشدددددكلة .املغددد د

ال ألنددده فقدددم

ير ددد

يعددددل

ع دددددك األط دددددال الر َددد د والكبدددددا/

واللدددددغا /يددد د ت ،مدددددن الدددددوا ألندددددك تعدددددر أ ا
وتعددداىل َلَد د َ هد د ا احلدددام

بدددل عدددادة

سدددددباانه

ليجعدددل اربنسدددا يشدددعر بدددالوا

فالر َّددد د اللدددددغا /يعدددددل ( )new nateالر َّددد د عدددددادة مذا
عوَّدتددده أ (تشددديله) و(تطقطقددده) وتدددكو وأندددا أنلددد طبعودددا
ومذا تعددددوَّد الط ددددل علددددى هدد د ا أنددددك ال تُ وِّمدددده و ددددكو علددددى
ال ددددددراء وتقددددددول وا

هدددددد ا (لدددددديو) يلددددددي

طيددددددب

يلدددي (ميدددو) يدددا ب دددم احلدددالل (طقطددد ) أو أندددم يدددا أبدددوو
جعْدددد دهُ مىل
(ردددددديلوو وطقطقددددددوو ومسِّدددد د علددددددى /أسدددددده) ثدددد د أَ ِْ /
السدددرير لي دددام هد د و عدددادة هد د ا سدددلوك صدددا /الط دددل
لسددددلوك دددداط

د د وا

وتددددث مددددن ال ددددائ يعددددل ي ددددزعت ويقددددول

11

مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

هدددد ا (وء فيدددده ) ال هددددو يريددددك ح انوددددا هددددو يريددددك /ائاددددة
أمه يريك /ائاة أبيه.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

تدد د عددددكد السدددداعاا الكافيددددة لل ددددوم هدد د ا (ميكددددن)
قك تطرق ا له.
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
تطرق ا له وهو طبعوا


تلف من رخ

ر.

مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

الدد د ي ال ي ددددام ب الوقددددم احملددددكد مدددداذا

لددددل لدددده مددددن

مشدددداتل صدددداية يعددددل الددد ي يعددددان ،مددددن قلددددة ال ددددوم مدددداذا
كث له .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
بالضدددددبم ال ميكدددددن أ يدددددك ل دائمودددددا ب ندددددوم تدددددا
يدددم منددده ميدددر علدددى تدددل مراحدددل ال دددوم وأهد د رددد،ء ال دددوم
العميدد

وعددكم التدد ر والدد ي هدددو ( notation of the

 )sleepيعدددددل أنددددك تدددددك ل علدددددى طدددددول بدددددال وم الدددد ي هدددددو

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الغ دددوة ه ددداك بعد د

11

ال دددائ ي د د سددداعة وال يد دك ل بعدددك ب

ال ددددوم السددددبب هددددو عددددكم انت ددددام ال ددددوم فدد دال بددددكَّ أ يضدد د
برنا دددددا يقدددددول وا

أندددددا مدددددن السددددداعة التاسدددددعة وحتدددددى

العاردددددرة ال بدددددكَّ أ أ ددد د /أسددددد .،أمَّدددددا بال عدددددا /مذا تاندددددم
الغ ددددواا الدد د ي دد د ها بال عددددا /والدد د يُسددددمونعا ( )napsم
تانددددم تزعجدددده وتُدد د ِّر عليدددده ال ددددوم فددددال ي دد د ها و ُي ضَّدد دلُ
أ ال ي دد د نوموددددا وال رددددي وا بال عددددا /أنددددا عددددوَّداُ ن سدددد ،أ ال
دد د نوموددددا بال عددددا /ف جددددك أندددد ،أنددددامُ أولَ ملددددا أ دد د /أسدددد،
عقددددب السدددداعة التاسددددعة أو العارددددرة أُ لدددد الددددوال وأنددددام
وتالح أ مع


الرسائل ال أُ/سلعا لك َع ِقبُ ال جر.

مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

طيددددب يوجددددك بعدد د

ال ددددائ ي ددددام مددددثال ددددا سدددداعاا

عددددكد السدددداعاا الكافيددددة ولكددددن ي ددددام مددددثال أ/بددد سدددداعاا
بالليل وأ/ب ساعاا بال عا /هل ه ا يُعترب ري وا صايوا .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
نعد د

ممكدددن هد د ا يسدددمونه نومودددا مُجدددزَّءوا وهد د ا يُعتدددرب

صددددايوا ألندددده تعددددوَّد علددددى ذلددددك حيددددم م عملدددده قددددك جيددددربو
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علددددى ذلددددك أو أندددده ( ددددال ) بَدددرْمَتَ سدددداعتَه البيولوجيددددة الددددد
( )circadian rhythmافاصدددددددددددة بددددددددددده أو السددددددددددداعة
البيولوجيددددددة الدددد د

ددددددا عالقددددددة بددددددال وم (

 )Clockوهدددد،

موعددددة سدددداعاا ب الواقدد د يعددددل سدددداعة

لألتدددل وسددداعة لل دددوم وسددداعة للدددرت

Biological
السد د بددده عدددكة

سددددداعاا .لكدددددن هددد د ا يُسدددددمونه ال دددددوم اجملدددددزَّأ حيدددددم مدددددن
املمكددددن أ تُجددددزِّأو فتقددددول وا

أنددددا سددد نام مددددن السدددداعة

الثانيدددة عشدددر وحتدددى السددداعة الرابعدددة ثد د فيمدددا بعدددك أندددام مد دن
ال عدددر مىل بعدددك العلدددر فعدددو مثدددل بطا/يدددة املوبايدددل تشدددا ه
وتُعبِّدددد و تلمدددددا ردددددعرا أنعدددددا فر ددددم ف ندددددا أعتقدددددك أ هدددد ا
ال وم اجملزَّأ (ممكن) أ يشتغل.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

(يِمكدددددن) مدددددن أتثدددددر األسدددد لة رددددديوعوا بال سدددددبة لل دددددوم
هدددو "الددداثوم" وهدددو ردددعو /املدددري
احلرتة . ....

أنددده خم دددوق وال يسدددتطي
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 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
نعددد د هددد د ا يُسدددددمونه ( )sleep paralysisو( sleep
 )paralysisهددد ا

دددكث فيددده ردددلل تامدددل و دددكث هددد ا

ب ال دددوم العميد د جد دكوا لد د لك لددده عدددالج والد د ي قدددك أتدددو
قُلتُددددده لكددددد علددددددى عجددددددل وهددددددو أندددددده يددددد ت ،ب ال ددددددوم الددددددد
(" )REMالاثومدددددددددددددداا" واملشدددددددددددددداتل هدددددددددددد د و والددددددددددددددد
( )nightmaresالددددد د يُسدددددددمونعا عدددددددادة حتدددددددكث ب
مراحددددل ال ددددوم لدد د لك األطبدددداء ا

دددداولو

دددددددر

والدد د ي أ دد د

عليدددده جددددائزة نوبددددل قلددددم لددددك الربيطددددان ،أ دددده أ دد د عليدددده
جدددائزة نوبدددل ألنددده حددداول أ يعددداجل االتت دددا وال دددوم العميد د
جد دكوا الد د ي يسدددبب "جدددواثي " ومزعددداج يعدددل يقدددوم اربنسدددا ب
/عدددب وب بعد د
يرت ددد د

األحيدددا يسدددبب د د (جلطددداا) وهدددو ندددائ

دددددغطه يُقلِدددددرو فددد د ة ال دددددوم افاصدددددة

رتدددددة

العدددددددني السدددددددريعة وهددددددد ،جزئيودددددددا جيدددددددكة وتُكمِددددد دل ال دددددددوم
و دددددرو/ية لل دددددوم لكدددددن م زادا عدددددن حدددددكها تلددد د مدددددرة
مزعجة ل لك ُي ضَّلُ تقل الد (.)REM sleep
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مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

ممتدددداز ه دددداك أرددددخا
و /دددددا

قددددك يقددددوم مددددن ال ددددوم وميشدددد،

دددددرج مدددددن البيدددددم فبال سدددددبة ددد د و ال ددددداهرة مدددددا

ت س ها .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
هدددد و أندددددا أعتقدددددك أنعدددددا وا/دة وموجدددددودة بكثدددددرة لكدددددن
هدد د و أنددددا أعتقددددك أ
ه ددددداك أندددددائ

ددددا عالقددددة ب سدددديولوجية الددددكما

يعددددل

لُمدددددو أنعدددد ميشدددددو علدددددى الدددددكا /طبعوددددا

اُ ْترُتددددده وال حترتددددده وال توق ددددده دَعْددد دهُ يُكمدددددل مشدددددوا/و
ألنددده مدددربمت وهدددو ندددائ

فد د تلمتددده فقدددك يسدددقم مدددن علدددى

الددددكا /فاترتدددده علددددى بر تدددده وهددددو نددددائ

وهددد ا حتلددددل

تددددددددددث وا يعددددددددددل ( )Paradoxical behaviorومدددددددد د
األسف ه ،موجودة وبكثرة وأنا /أيتعا بعيل.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

"نددددوم العلددددر" مددددن ال ومدددداا الددد وَ ََ /د ب الددد اث التاددد ير
م عا فعل

ا مست ك أم ال .

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
نعدد د ددددا مسددددت ك ألنددددك تلمددددا أ َّددددرا الغ ددددوة تلمددددا
أزعجدددم ندددومَ الليدددل يعدددل أندددم تدددك ل ب الدددد ( )cycleالد د ي
جسدد دمُك ب تعي ددددة ن سدددده علددددى نومدد ده بالليددددل ف نددددم م
يبددددكأ ِ
ت دددددمَ تريدددددكَ أ ت ددددد

ددددددوة وتددددددا األوَّلددددددو ي ددددد و

الغ ددددوة بعددددك (املشددددراق) يعددددل ب حددددكود السدددداعة التاسددددعة أو
العاردددرة وبعدددكها ( دددال ) ي شدددم مدددن جكيدددك ذلدددك م
يكددددن قددددك نددددام بالليددددل جيدددكوا أمَّدددا م تددددا قددددك نددددام جيدددكوا
بالليددددل يعددددل سددددب سدددداعاا

ددددا سددداعاا أعتقددددك أندددده ال

داعددددد ،ل ددددددوم ال عددددددا /وال داعدددد د ،أبدددددكوا أل يدددد د ر الغ ددددددوة
مطالقدددددا م تدددددا سدددددي

دددددوة فل َيجعلدددددعا بعدددددك ال عدددددر

مباررة أو قبل ال عر بساعة أو ساعتني.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

أي ج دددب
مدددا هددد ،أفضدددل أو ددداا ال دددوم اللددداية علدددى ِّ
خ .
وما هو احلل ملن لكيه رَ ِ

11



مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
هددد د و قا دددددا الرسدددددول ﷺ أنددددده الزم أ ن دددددام أوال (ردددددوي)

علدددى اليسدددا /ثدد نقلدددب علدددى الددديمني وهدد ا لددده ت سدد علمددد،
ملددداذا ن دددام علدددى اليسدددا ! /أل الرئدددة اليسدددرال ددددد تمدددا تعرفدددو
ددددددد أصدددددغر مدددددن الرئدددددة اليم دددددى فيقولدددددو لدددددك حَددددرِّك القلدددددب
هكدددد ا يعدددددل بعددددا فلسدددد ة طويلدددددة عريضدددددة .لكدددددن ال دددددوم
اللدددا ،هدددو علدددى ج بدددك األميد دن ملددداذا أل ددددد سدددباا ا
دددددد الرئددددة اليُم ددددى أتددددرب مددددن الرئددددة اليُسددددرال فبالتددددال ،أنددددم
تُعطددد،

ددداال للرئدددة اليسدددرال أل ْ تتددد

أفضدددل م دددافة مىل

أ املَعِددد دكة هددددد ،فدددددوق الرئدددددة اليسدددددرال فدددددال

دددددكث ع دددددكك

مشددددداتل تمدددددا أ مفدددددرا املعدددددكة ملددد دا ت دددددام علدددددى الددددديمني
أفضددددددل ألن ددددددا نعددددددر أ املعددددددكة

دددددد،ء مددددددن اليسددددددا /مىل

الدددديمني فلمَّددددا ت ددددام هكدد د ا وفَدد د املعددددكة جيدددد،ء مددددن ه ددددا
والرئددددة اليم ددددى مرتكددددزة علددددى الكبددددك لدد د لك أفضددددل نددددوم
هددددو ال ددددوم علددددى ج بددددك األميددددن سددددواءو مددددن البكايددددة أو نتبدد د
م/ردددداداا الدد د يب ﷺ نَدد د ْ (رددددوي) علددددى اليسددددا /ثدد د (اقلددددب)
على اليمني.

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

طيددددددب الدددد د ين يعددددددانو مددددددن التعددددددا ب الربوسددددددتاا
وبالتدددددال ،يكدددددو لدددددكيع ( )frequencyواسددددتيقا متعدددددكد
أث اء ال وم ما ال ي يتطلب م ع .


احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
هدددد و املشدددددكلة يدددددا دتتدددددو( /يعدددددل) يعدددددان ،م عدددددا مَدددددن

لددددكيع ( )prostatismوالواقدد د

ال بددددكَّ أ يباددددم لدددده عددددن

حددددل دد د ا املو ددددوا ألنعددد يدد د هبو لددددكو/ة امليدددداو لكددددن دددددد
ا

يعددددددزت ددددددددد تميددددددة البددددددول قليلددددددة وبالتددددددال ،يتكددددددر/

ذهابددددده للامَّددد دام بكثدددددرة ألنددددده يلددد د لكيددددده ()frequency
وهددددو ال (يعددددل) أ تميددددة البددددول هدددد ،املطلوبددددة فالكُليَتَدد دا
تُ ددددرزا تميددددة لكددددن ال تتجمددد تلددددعا ب الوقددددم امل اسددددب
اصدددة أيضودددا أ املثاندددة ن سدددعا سدددتكو أصدددغر ممدددا تاندددم
عليدددده أيددددام الشددددبا
تدددددب ة وتبدددددكأ تدددددتقل

ملددددا تددددا يشددددر وي تددددل بكميدددداا
املثاندددددة ولدددد لك أندددددا أنلدددد أيضودددددا

نلددددياة حتددددى ال تتكددددر /هدد د و املشددددكلة وهدددد ،أ نتج ددددب
ردددددددر َ السدددددددوائلَ (يعدددددددل) بلدددددددو/ة عامدددددددة والسدددددددكرياا
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مشاتل ال وم عن اللغا /والكبا/

والبطددددديخ و(الددد د ) ووو و تدددددلَّ مدددددا

تدددددوي علدددددى سدددددكر

كر
نتج بددددده بالليدددددل ملددددداذا ألنددددده لدددددو ا/ت ددد د ع دددددكك السددد د َ
سدددتعطو وبالتدددال ،ستسدددتيق لتشدددر امليددداو ونتيجدددة ذلدددك
ف ندددددك سدددددتقوم ثدددددالث أو أ/بددد د مدددددراا بالليدددددل وهددد د ا طبعودددددا
( )interruptيعدددددددل يدددددددك ل ويسدددددددبب مشدددددددكلة بدددددددال وم
لددد لك أنددددا الح تعددددا علددددى تددددث مددددن املر ددددى الددد ي يعددددانو
مدددن املشدددكلة هد د و ووجدددكنا أنعدددا فعدددال هددد ،مشدددكلة أنعددد
يُ رِّ ددددو تميدددةَ بددددول قليلددددة ا
أو أ/بدد د أو عدد د
تقدددددددددوم وتلدددددددددب

يكددددرمك

لكددددن ثددددالث

مددددراا بالليددددل وهدد د ا ردددد،ء مددددزعت أندد دك
بددددددددالربد وتدددددددد هب مىل ا

احلمَّدددام فعددد ا مدددزعت تدددث

يكدددددددددرمك

لددد لك حددداول أ تُقلدددل حتدددى

ِارْدد َر ْ بال عدددا /تمدددا تريدددك مدددن السدددوائل لكدددن بالليد دل وبعدددك
املغددددددر

حدددددداول ( )almostأ تُوقددددددف السددددددوائل هدددد د ا م

جربتموها فستجكو ال تيجة مُثلى.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

السدددد د ال الدددد د ي بعددددددكو لددددددكيَّ مشددددددكلة أث دددددداء ال ددددددوم
أسددددتيق بسددددبب أ احلَلدد د َ ناردد دفٌ جدد دكوا لددددي
ما هو احلل .

فيدددده لُعددددا

10

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري



احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
ه ددددددددداك احتمددددددددداال

احتمدددددددددال أ هدددددددد ا بسدددددددددبب الدددددددددد

( )Mouth breatherيعدددددل يتددد د
بدددددددكَّ أ

مددد د فمددددده لددد د ا ال

ددددددداول أ ي دددددددت األندددددددف ع دددددددكو أل ا

سدددددددباانه

لدد د ال َدد د َّ للدد د

األنددددف

وتعدددداىل َلَدد د َ األنددددف للدد د

و

و ي تددده هددد ،أ يُرطد دبَ ويُدددكف،ءَ و( ُي َلد د َ) ويُعقد د َ تدددلَّ ا دددواء
الد د ي يدددك ل مىل الدددرئتني أمَّد دا ال َد د فد دال يعد د

بكدددل هد د و

املشدددداتل يعددددل يُددددك ل الغبددددا /ويددددك ل تددددل ردددد،ء بددددكو
(فلددد د ة) وبدددددكو رددددد،ء لددد د لك أندددددا أُفضِّددد دلُ أ الددد د ي ع دددددكو
مشددددكلة بدددداألنف أ يُرتدددز عليددده و دددداول بقددددك /املسددددتطاا
أ يتدددد د

مدددد د األنددددددف ويغلدددد د ال دددد د

هدددد د ا الددددددزء األول.

ال احيددددة الثانيدد دة تعتمددددك علددددى أ هددددل املددددري
ك ِري) م تدددددا املدددددري
(السددد د َ

يعددددان ،مددددن الددددد

ك ِري
يعدددددان ،مدددددن السددد د َ

ك ِري ع دددددكو اصدددددة بالليدددددل ب حدددددال
عدددددادة مذا ا/ت ددد د السددد د َ
ت ْونِدددد ِه
َ

ي دددد جرعدددددة الدددددكواء أو أنددددده أتدددددل سدددددكرياا

و د د و سددديعطو حتمودددا ألنددده

تددداج يشدددر مددداءو حتدددى

دددفَّ

ك ِري لكددددددن هدددد د ا أيضوددددددا يُسددددددبب مشدددددداتل
عليدددددده السدددد د َ
ك ِري مذا
تددددددث ة أث دددددداء ال ددددددوم ملددددددن يعددددددانو مددددددن السدددد د َ
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ك ِري لدددكيع
ي مدددوا السد د َ

ك ِري
وأندددا دائمودددا أقدددول ن د د السد د َ
كرِي فمدددا هددد،
ي مدددوا السد د َ

لدددكيك حتدددى ت دددام جيد دكوا مذا

كرِي فدددددد اربنسددددددا طبيعيوددددددا
ال تيجددددددة ! مذا ا/ت دددددد السدددددد َ
سدددددديعطو ويقددددددول ( :وا

أنددددددا يدددددداب

تددددددددالم ( )localتمددددددددا يقولددددددددو

احلا دددددد )،وهدددد د ا

يقددددددددول (وا

نارددددددددف

أوفمددد )،تمدددا ت ضدددل الددددكتتو /رددداتر أندددا أحدددب وبددددودِّي
أ أردددددددر مددددددداءو السدددددددبب ال بدددددددكَّ أ تُددددددد
لددددكيك سددددواءو بال عددددا /أو بالليددددل فدد د

تُدد د

كرِي
السددددددد َ
كرِي
السدد د َ

لدددددددكيك فستضدددددددطر مىل أ تشدددددددر سدددددددوائل وم رددددددددربم
سدددوائل فد د ذلدددك سدددي ثر علدددى نومدددك ألنددده سد ديُجربك علدددى أ
ت هب مىل احلمَّام طوال الليل ا


يكرمك .

مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

هدددددل حبدددددو الددددددد (باندددددادول) املعروفددددددة تسدددددبب مشدددددداتل
بددددال وم أو بعدد د
أعتقك أ

أنواععددددا أم لددددي

ا عالقة.

ه دددداك ا/تبددددان أنددددا ال

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
ال أعتقدددددك ال مدددددا أعدددددر

لكدددددن ال أعتقدددددك مدددددا دددددا

عالقددددة هدددد ،ميكددددن أنعددددا تسدددداعك حبددددو ال ددددوم م تددددا
اربنسددددا يعددددان ،مددددن الم أو لكيدددده /ومدددداتيزم ف دد د ها بددددكل
تدددل مدددا حتدددرك أو انقلدددب فدددال وم

مدددن أ يشدددتك عليددده األ

تُدددرال ال يُمكددددن أ يكددددو اربنسددددا نائمودددا بلددددو/ة مطلقددددة ب
( )one positionيعددددل قليددددل مددددن ال ددددائ مال ويتاددددرك
وهد د و  /دددة مدددن ا

يعدددل تلدددوَّ /لدددو أ اربنسدددا ال يُادددرِّك

سددددديقانه فمدددددن املمكدددددن أ

دددددكث لددددده ( لطددددداا)! فددد د

تانددددم احلرتددددة ستُسددددبب أملدد دا فالددددد (بانددددادول) يُعطددددى مىل
حبَّددددتني تددددل سددددم سدددداعاا يعددددل حددددوال ،ددددا حبدددداا ب
اليددددوم ال تدد د ثر علددددى الكبددددك أو دد د و أمددددا (بانددددادول نايددددم)
ابَ مدددددن
فدددددال أنلدددد أ ت دددد وو مطالقدددددا وأعتقدددددك أنددددده سُدددد ِ
األسددددواق أمددددا خبلددددو

املضدددداداا احليويددددة فددددامل روض أ

ال ت ددد ها مال باستشدددا/ة طبيدددب ألنددده فيمدددا بعدددك لدددن ُت يددد َكك
م أ ددددددد تَعا عشددددددددوئيوا لددددددد لك فددددددد وزا/ة اللدددددددداة ا
وأعتقدددددددك أ الدددددددكتتو /رددددددداتر ب وزا/ة اللددددددداة يعدددددددر
ا

أنددددك لددددو تقددددف ع ددددك صدددديكل ،ويعطيددددك مضددددادوا حيويوددددا
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بدددددكو وصددد د ة فسيُسدددددجن ألن دددددا فقدددددكنا مع ددد د املضددددداداا
احليويددددددة البسدددددديطة والقويددددددة والسددددددعلة تعرفددددددو مثددددددل الددددددد
( )amoxilوالددددددددددددد ( )augmentinوصددددددددددددا /ع ددددددددددددكنا ب
السدددددعودية نسدددددبة امليكروبددددداا الددد د ال تعددد د

باملضددددداداا

( )%90يعدددددل مدددددا دددددا قيمدددددة ال بدددددكَّ للعدددددا أ ي دددددتتَ أدويدددددة
هددددا ف نددددا ال أنلدددد أ ت دددد أيَّ مضدددداد مال م تددددا
لدددكيك بلغدد

فتدددز/ا بلغموددا ثدد تدددرال املضددداد الدد ي يلدددل لددده

مذا ال مسدددددد د ا
فعيِّ ددددة ا

ع ددددددددكك التعددددددددا باملسددددددددالك البوليددددددددة

يكرمددددك مددددن البددددول تز/عدددده حيددددم يقددددول لددددك

بالضدددبم مدددا هدددو املضددداد احليدددوي ت د د و مدددن الطبيدددب أمدددا
اللدددددددديكل ،تُددددددددرال امل ددددددددروض ال ت دددددد د وا م دددددددده رددددددددي وا أل
الليكل ،صا /تاجروا يبي اللابو ويبي املضاد.


أحد احلضور:

الددددددددكتتو /ع ددددددددووا أسدددددددددت ذ الدددددددددكتتو /رددددددددداتر
الددددكتتو /أرددددكرك صددددراحة علددددى هددد و احملا ددددرة القيِّمددددة
وامل يدددددكة لك دددددك أَرَدددد ْراَ مىل جزئيدددددة أقلقدددددتل وأزعجدددددتل
ملددددداذا ألندددددك أندددددم ا

تُاْددد د ِكثُ ع دددددكنا انقالبودددددا جددد د /يوا ب

م عدددوم ع دددكنا تل دددا و /دددا ع دددك مَدددن يسدددمعو

أندددم قلدددم أ
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املشددددد ،بالليدددددل ت ندددددك تقدددددول طددد د أمَّددد دا ع دددددكنا بدددددن
اصددددة بعددددك

املشددددكلة هدددد ،أ املشدددد ،هدد د ا ردددد،ء أساسدددد،

العشددداء يعدددل بعدددك سددداعة سددداعتني أيضودددا قلدددمَ املشددد ،ب
اللبا الباتر أرراَ مىل أنه ط .


احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
نعدد د

ألندددده  /ددددا يُرهقددددك فددددال تشددددتغل رددددغلك العددددادي

يعددددددل أنددددددم تقددددددوم جعددددددك ب اللددددددبا

وتُرهددددد ن سددددددك ب

املشدددددد ،أنددددددا ت ددددددم أنددددددا والددددددكتتو /ا
وعمددددرو وأعمددددا /الميدددد

يطيددددددل عمدددد درَك

الددددكتتو /حممددددك ال قدددد ،ت َّددددا

ندددددد د هب مىل نددددددددادي الضددددددددبان ب اللددددددددبا

ألن ددددددددا ت ددددددددا

( )teamواحددددك ونددد هب قبددددل فقلددددم لدددده تعددددال يددددا حممددددك
أل هدددد د ا موجددددددود بالكتددددددب وهددددددو أ ال ددددددا/ئ /يا ددددددة
بال عددددا /م ت ددددم تريدد دكَ أ تعمددددل بددددكو تعددددب أث دددداء ال عددددا!/
طبعودددا أندددم تريدددك أ

شددد ،وتبد د ل و دددا/ئ /يا دددة بال عدددا/

طيب أنم أمامك عمل وه ا األمر سيُتعبك فكريوا.

11
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أحد احلضور يستأنف:

طيددددب يددددا دتتددددو /الوقددددم امل اسددددب ملزاولددددة املشدددد ،أقددددل
ر،ء بعك العلر يعل .
احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن



عبدالرزَّاق السيف:
ب العلددددددر (رددددددو ) عقددددددب
يعددددددل مددددددن ال عددددد ة َعقِددددد َ
العلددددددر فددددددال ع ة يعددددددل عقددددددب العلددددددر فددددددال ع ة يددددددا
سَددد ديكي أول رددددد،ء وجدددددكوا أ األ/قَ الددد د ي يددد د ت ،ب بعددد د
األحيدددا
ن دددد

هدددو ألندددك أجعدددكا ن سدددك حدددول فد د ة ال دددوم لد د لك
السدددد ال الدددد ي أنددددم قُلتَدددده قبددددل (ردددددوي) قلددددم دددد ال

تق بددددوا مددددن فددد ة ال ددددوم ون ددد
عمددددددال جيددددددك ه دددددداك بعدددد د

الشدددد،ء أنددددم ذاهدددبٌ لتددد دي
ال ددددددائ م بدددد د ل

عددددددودوا

/يا ددد ديوا ب اللدددددبا و ددد د و فبدددددودِّو أ يرتدددددا بعدددددك ذلدددددك
يرتددددا (رددددوي) بددددن ال نريددددكك أ ترتددددا

بددددن نريددددكك أ

تشدددددددددتغل تددددددد د هب مىل الدددددددددكوام مثل دددددددددا بدددددددددن األطبددددددددداء
باملستشدددد ى مددددن يددددوم أ نددددك ل املستشدددد ى م دددد أ ندددددك ل
مددددن السدددداعة السددددابعة وحتددددى السددددابعة لدددديال وبددددن (نددددكب )
فكيدددف مندددا/ئ بعدددك /يا دددة ! قلدددم لددده :يدددا حممدددك تعدددال

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أندددم ا

11

تريدددك أ تد د هب ربجدددراء جراحدددة دددا سددداعاا ثد د

تريددددك م ددددا أ نعددددرول ب ددددادي الضددددبان مددددن اللددددبا السدددداعة
السادسدددددة وال لدددددف ! م صدددددلي ا ال جدددددر و (نبتدددددل) ه ددددداك
وأندددددا أعتقدددددك أندددددك (تشددددديلعا) اصدددددة بالليدددددل وس صدددددو/ها
وس /سدددددلعا لدددددك ال ال وأندددددا أنلددددداك أ ال دددددا/ئ /يا دددددة
بالليل وه ا موجود وأنا س /سلعا للكتتو /ليوزععا.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:

أندددا أعتقدددك أ هد د ا يعتمدددك علدددى :هدددل أندددم تعدددان ،مدددن أ/ق
بالليدددددددل أم ال مذا أندددددددك تعدددددددان ،مدددددددن أ/ق فدددددددال دددددددا/ئ
الريا ة أما م ت م ال تعان.،


احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
يعددددل العلددددر ا ب الثالثددددة وال لددددف وبالليددددل مذا أنددددك

وا

م وقتَدد دك أ تتعددددب ثدددد (تطددددي ) وت ددددام
تعددددوَّدا وبَ ْر َمجْدد د َ

فعدددد ا أندددددم تعدددددوَّدا وهدددد ا سدددددلوك والسدددددلوك يغدددد منددددمَ
ا ل دددوم لكدددن مدددا الددد ي يقولددده العلمددداء أ ال عددد ة أفضدددل
ئ الريا ددددة بعيدد دكوا عددددن فدد د ة
وأنددددا ذتددددرا هدد د ا ه ددددا مَدد داَ ِ/
العمل وبعيكوا عن ف ة ال وم.

11
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أحد احلضور:
 /ددددا هدددد ا يددددا دتتددددو / /ددددا هدددد ا يكددددو م اسددددبوا ب

األجواء البا/دة لكن . ........


احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
هدد د ا بلددددو/ة عامددددة يددددا دتتددددو /بلددددو/ة عامددددة هُدد د ْ

يقولوا أ الو


ب الشرق األوسم

.

مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
ا ولكددددددن أعتقددددددك أ
الددددددكتتو /يددددددتكل بشددددددكل عددددددام

السلوك


تلف من رخ

مىل رخ

والتكيف.

احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
ه دددداك ددددال وأنددددا أعتقددددك أندددده أفضددددل وأنددددم جَدددرِّ أ
ددددا/ئَ /يا ددددة ب وسددددم ال عددددا /بعددددك الددددكوام طبعوددددا بعددددك

دوامددددك بعددددك مددددا ترتددددا (رددددوي) بعددددك الددددكوام جرِّبعددددا بعددددك
العلدددددر ثددد د ان ددد در تيدددددف سددددديكو مندددددم ال دددددوم ع دددددكك
بالليددددل ال جَدددد ِّر

وأنددددا س /سددددل للددددكتتو /أبدددد ،عاصدددد

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

19

يعدددددددددددددددل تدددددددددددددددل الدددددددددددددددد ( )Referencesأل ه ددددددددددددددداك
( )Referencesتل ال ي قلته تُرال له مراج يعل.


مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
السددد ال الددد ي بعددددكو يقددددول :هددددل لعدددداز (ا ددددايبوثالموئ

دددددددد  )hypothalamusدو ٌ/معدددددد ب ت ددددددي ال ددددددوم وهدددددددل
لالتت دددددا دو ٌ/ب زيدددددادة معدددددكالا ال دددددوم أو زيدددددادة معدددددكالا
األ/ق .


احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن
عبدالرزَّاق السيف:
لدددددددددده دو/ ٌ/ئيسدددددددددد ٌّ،لكددددددددددن أنددددددددددم تيددددددددددف

عددددددددددل

(ا دددددايبوثالموئ ددددددد  )hypothalamusمتعدددددودوا علدددددى مندددددم
طبيعدددددد ،لل ددددددوم يعددددددل وا

مددددددا تددددددزعت ا ددددددايبوثالموئ

وتقدددددول ألنددددده (ردددددو ) أ دددددن مدددددا لدددد /بددددد ،علدددددى وجددددده
األ/ض ونعرفددددده هدددددو (الدددددرأئ) هددد د و الدددددرأئ بعدددددا مراتدددددز
ا! ومراتدددددددز
لغددددددداا! ومراتدددددددز ندددددددوم! ومراتدددددددز حُددددد دب
(زعدددل)! ومراتددددز مخل  ...بعددددا تددددل مراتددددز الددددكنيا أنددددم
اُن ددددر ا

هدد د ا الددددكي امو وتددددل بقيددددة األعضدددداء و ائ عددددا

الغددددكد الك/قيددددة والكبددددك والقلددددب تلددددعا تدد د ت ،مددددن ه ددددا!
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تلددددعا تددد ت ،مددددن ه ددددا! دقدددداا القلددددب الددد تشددددعر بعددددا تُددددرال
تدد د ت ،مددددن ه ددددا ه دددداك و ددددائف م/اديددددة وو ددددائف ال م/اديددددة
وهددددددد ا الددددددددوا عليدددددددده الو ددددددددائف ارب/اديددددددددة أنددددددددم ا
عي َيددد دك لكدددددن ه ددددداك و دددددائف ددد د

تسدددددتطي أ تغمددد د

م/اديددددة تددددكقاا قلبدددك ال تسددددتطي أ توقددددف دقدددداا قلبددددك
وتقددددددول أنددددددا أسددددددتطي أ أوقددددددف قلدددددديب .التدددددد
م/ادي ملددددا ت ددددام يلددددب

ددد م/اديوددددا وأنددددم مسددددتيق

تعددددرول يلددددب م/اديوددددا تسددددتطي أ تتددد
ه ددددداك أردددددياء ا
معي دددة ب الدددكما

م/ادي وال
وأنددددم

بقددددك /مددددا تريددددك.

سدددددباانه وتعددددداىل و دددددععا ب مراتدددددز
تدددتاك ب تدددل و دددائف السددد

تدددل

و دددددائف السدددد الدددد حتدددددم الدددددرأئ ختضدددد لشددددد،ء امسددددده
الددددددرأئ سددددددباا ا ! .لدددددد لك دائموددددددا بددددددن نقددددددول ع ددددددك
احلددددددوادث أول مددددددا نسددددد ل ويلددددد حددددددادث عسددددددى /أسدددددده
سددددداملة م تاندددددم /أسددددده سددددداملة فكدددددل الو دددددائف سددددداملة
البدددداق ،تلددده يددددتغ ويُبددددكَّل القلددددب يُبددددكَّل والع ددددام تُجبَّددددر
لكن الرأئ ال.
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 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
هددددل ه دددداك ا/تبددددان بددددني االتت ددددا وزيددددادة ال ددددوم أو قلددددة
ال وم .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
هدددد ا سدددد ال جددددكوا (مددددرة) ممتدددداز (رددددو ) األ/ق ال ددددداتت
عدددددددن االتت دددددددا يكدددددددو سدددددددببه عدددددددكة مشددددددداتل بعدددددد
املكت دددددبني ي قدددددك وزنودددددا ردددددكيكوا ي قدددددكو الدددددوز
الدد د ين يعددددانو مددددن االتت ددددا

وبعددد د

مذا أ دد د عددددالج االتت ددددا

مدد د األسددددف يزيددددك وزندددده بشددددكل /هيددددب ثدددد يددددك لو ب
دوامدددددة ويقلددد د ملددددداذا زاد وزنددددده ! و(ميكدددددن) يلددد د ال دددددوم
ع دددددكو (متلخدددددبم) ويلددد د لكيددددده أ/ق لددد د لك أندددددا أُفضِّددد دل أ
القلدد د لددددكال اربنسددددا هددددو عامددددل /ئيسدددد ،فددددالقل يعددددل هددددو
مددددكعاة لددددأل/ق القلدد د يُسددددبب أ/قددددا لدد د لك ال تقلدد د

حدددداول

أنددددك بقددددك /املسددددتطاا أ تُشددددغل ن سددددك عددددن مددددا قددددك يُقلقددددك.
يعدددل بدددكال مدددن أ تددد هب لل دددراء وتتددد تر األردددياء السدددي ة
الدد د مددددرَّا عليددددك ددددالل اليددددوم يددددا أ دددد ،تدد د تر األرددددياء
اليدددكة الدد قمدددم بعدددا قبدددل سدد ة ولدددي

مدددا فعلتددده بددداألم
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تددددد د تر األردددددددياء الطيبدددددددة ب حياتدددددددك تددددد د تر األردددددددياء
احللدددوة لد د لك أندددا أُفضِّدددل أنددده ال
ا

عدددل نومَد دك وال دددوم تُد درال

صددددددا /فعددددددال هددددددو السددددددلطا الددددد ي يددددددتاك ب جسددددد

اربنسدددددا ويدددددتاك ب تدددددل األمدددددراض وبدددددن ددددددد معشدددددر
األطبدددددداء دددددددد أهمل دددددداو مدددد د األسددددددف! وحتددددددى ا

مع دددد د

األطبدددداء ال يسدد د ل (ويددددو لددددو نومددددك !) تمددددا قلدد دمُ لكدد د
ب البكايدددددة وهددد د ا طددد د يعدددددل ي تيدددددك مدددددري
/جليدددده فتقددددول هدد د ا وا

م ت خدددددة

ع ددددكو فشددددل بالقلددددب مددددا ع ددددكو

فشددددل بالقلددددب! هددددو فقددددم ال ي ددددام بالليددددل ي سددددك ( شددددمه)
وحلقدددده فددددال ي ددددام لدددديال حِلددددوا هددد و املشددددكلة يددد هب هددد ا
الددددددو/م واملشدددددداتل لدددد د لك /جدددددداءو ال ت قلددددددوا قلقكدددد د مىل
ال دددددراء حتدددددى ال يلدددد ه ددددداك أ/ق فدددد صدددددا /أ/ق فلدددددن
يكددددو نددددومك م ت موددددا وسدددديكو متعبوددددا جددددكوا لدددد لك
أُفضِّددددل دائموددددا أنددددده /جدددددا وء ن مدددددوا برنا دددددا لل دددددوم ب أول
الليدددددل نددددداموا ألنددددده ال ميك دددددك أندددددم أ تعدددددوض ذلدددددك ب
م حتدددى الغ دددوة ندددومُ الليد دلِ أصدددال
ال عدددا /معمدددا نِمْددد َ

َلَددد َ

ا ُ فيدددددددده هِرموندددددددداا ال ُت ددددددددرز مال بددددددددال الم وال ُت ددددددددرز مال
بالليددددددل واألطبدددددداء تلددددددع يعرفوندددددده ولكددددددن بددددددن مدددد د
األسدددف ملد دا ي تي دددا املدددري

ال نسد د له (تيدددف نومدددك ) يعدددل
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مىل ا
املري

وملدد دا تددددرال السدد د ة ال اتيددددة الدد د نُعبِّ عددددا ملددددا يددددك ل
لي

ه اك فقرةٌ لل وم.

 أحد احلضور:
لكددددن يددددا دتتددددو /منددددم احليدددداة املعاصددددرة ا
الطاولدددددة ال ( لدددددب)
بالليل ف نم

ع دددددى أ بعددد د

ب
قَلَدددد َ

امل اسدددددباا تو ددد د

رب.

 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
بدددددددن قلب ددددددداو يدددددددا حبدددددددييب! بدددددددن قلب ددددددداو! يوجدددددددك
تمعدددداا الددددزواج ع ددددكه بال عددددا /أنددددم تقددددول م اسددددباا
بدددددن جعل ددددداو بالليدددددل ملددددداذا ال نضدددددعه بال عدددددا /األول (فيمدددددا
مضدددى) تدددا بال عدددا /فددداألول أحسدددن مدددن ا

يعدددل بدددن

قلب ددددا! أنددددا أعددددر أُناسوددددا ال يعرفددددو ال عددددا /نعددددا/ه ليددددل
وليلددددع نعددددا /وهدد د ا طدد د فددددا

يَقُدد د ْل هدد د ا بددددل قددددال:

ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ( )2يعددددددددددددل ا ُ ََلقَدددددددددد ده علددددددددددددى
أسددددائ أ تقددددوم أنددددم وتبدد د ل جعدد دكوا علددددى أسددددائ أ تُجعِّددددز

( )2سو/ة ال رقا

من ا ية .19
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ن سددددك لل ددددوم لدددديال فالليددددل يدد دةٌ مددددن يدددداا ا
لقددددده أليِّ رددددد،ء

لل دددددوم

دددددر

لقددددده للتل زيدددددو

وال ردددددداهك التل زيددددددو بال عددددددا /فددددددا
نعمدددل ردددي وا بالليدددل حتدددى ال دددرائ

ا ُ لقدددده

لدددي

يطلددددددب م ددددددا أ
ه ددداك فدددرائ

بالضدددبم ه ددداك أدلدددة مددد األسدددف نتددد قل مددد السددد،ء وال
نت قل م اللاي .
 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
السددد د ال الددد د ي بعدددددكو يقولدددددو أ ه ددددداك ا/تباطددد دا بدددددني
الكِبَ ِر ب السنِّ وقِل ِة عكد ساعاا ال وم
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
الواقدد د هدد د ا لددددي
لدددددي

صدددداياوا يعددددل حتددددى املوجددددود ه ددددا

صددددداياوا والدددد ي أعرفددددده أ ه ددددداك أناسوددددا أعمدددددا/ه

ددددانو سدد د ة ومدد د ذلددددك ي ددددامو مثدد دلَ نددددومِ رددددخ

عمددددرو

أ/بعددددددددني سددددددد ة أل السدددددددداعة البيولوجيددددددددة افاصددددددددة بعددددددد
(Clock

)Biological

والددددد ()circadian rhythm

املوجددددود بالددددكما تبَدد د ْر َم َت علددددى أ ي ددددام هكدد د ا لكددددن مددددا
املشددددكلة الددد تكددددو مددد الكبددددا ! /تمددددا ت ضددددلمَ أنددددم
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ممددددا أندددده يعددددان ،مددددن الددددد (بروسددددتاا دددددد  )Prostateيوق دددده أو
ك ِري) (يطددددد د و) مىل ا
(السددددد د َ

يعدددددددزك احلمَّددددد دام فعددددد د و

املشددداتل يعدددل ومد د الوقدددم يلد د ندددومع متقطعودددا لكدددن
ه ددداك أي ن ريدددة تقدددول أ العمدددر وطبعودددا بدددن نعدددر

لدددي

أ الر ددددددد َ ي دددددددامو ( 21سددددددداعة) ب بعددددددد
يسددددتيق و مال ليشددددربوا لدد د لك نددددومع
ِهرمددددو ال مددددو صدددداي
ال مدددو وال يكددددربو

وم

األحيدددددددا

وال

ددددرو/ي حتددددى ُي ددددرز

ي دددداموا فلددددن ُي ددددرز هِرمددددو

تددد نع أ ددد وا ملعقددددة بقددددك /هكددد ا!

لدددددد د لك ال بددددددددكَّ لألط ددددددددال أ ي دددددددداموا بالليددددددددل صدددددددداي
ويدد د اتروا بال عددددا /صدددداي أم ال حبددددييب لدد د لك أعتقددددك
أ هدددد و ال ريددددة ختتلددددف مددددن رددددخ
األرخا

بع

ال ي امو

مىل رددددخ

ه دددداك

تما قلم لك .

 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
طيدددب ردددكروا دتتدددو /وهد د ا

دددر سد د ال وهدددو دددا/ج

عددددن مو ددددوا ال ددددوم ولكددددن أعتقددددك أندددده سدد د ال جدد دكوا /ائدد د
ومعدددد د

وهددددددو :عُدددد د ِر َ عددددددن الددددددكتتو /عبددددددكالعزيز حمبتدددددده

ألعمدددددددال افددددد د والدددددددربِّ ولددددددده

ربدددددددة ثريدددددددة ب العيددددددداداا
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التطوعيدددددة ب "حائدددددل" و"الدددددو " فعدددددل لددددده أ

دددددكث ا عدددددن

ه و التجربة .
 احملاضر :سعادة اللواء الطبيب الدكتور /عبدالعزيز بن عبدالرزَّاق
السيف:
ردددددكروا جدددددزيال ب الواقددددد
العلدددد

أعتقدددددك أ هددددد و فريضدددددةُ

وهدددد ،بلددددكي وأنددددا ال أذهددددب مىل حائددددل فقددددم ألنعددددا

حائدددددل لكدددددن بعدددددا م دددددوت ،وأبددددد ،مدددددكفو ٌ ه ددددداك وأمددددد،
مكفونددددد دةٌ ه ددددددداك م عدددددددا أزو /أمددددددد ،وأبددددددد ،وأزو /م دددددددوت،
واحلمددددك

(يعددددل) مع معدد د يشددددتغلو ب الطددددب وحائددددل

أعددددر مشدددداتلَعا أتثددددر مددددن

هددددا هدددد ،والشددددمال قبددددل

عددددام تقريبوددددا (6021م) ت َّددددا جالسددددني وت ددددم وأنددددا طالددددب
أذهددددددب وأرددددددتغل وأتددددددك /ب مستشدددد د ى حائددددددل (أرددددددو )
الد د ق

و(أردددو ) مددداذا

تددداجو و د د و طبعودددا تم طقدددة

نائيدددددددة وتدددددددا املستشددددد د ى الوحيدددددددك املوجدددددددود بعدددددددا هددددددد،
(مستشددد ى امللددددك الددددك) وتددد ا املستشددد ى العددددام القددددكي
ثدد د فيمددددا بعددددك و دددد مستشدد د ى امللددددك الددددك أصددددب ا
يوجددددك واحلمددددك

أتثددددرُ مددددن سددددم مستشدددد ياا هدددد ا

دددد املستشدددد ياا افاصدددددة وأل الدددددكتتو/او افاصدددددة بددددد،
تانددددددددم ب م ددددددددا

اللددددددددك /أنددددددددا معددددددددph.D - ( ،
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 )Bronchoscopyفمددددددا تددددددا لددددددكيع دتتددددددو /طبيدددد دبُ
صددددك /وأ/ال بعددد

ال ددددائ ع ددددكو يعددددل بعضددددع مددددثال ا

يك ددددديك الشددددددر ع ددددددكو سدددددرطا
(تراتيددددا) يعددددل مكددددا

أو ع ددددددكو سددددددرطا ب

دددد م اسددددب وهدددد ا ختللدددد،

يعدددل أندددا أردددتغل عليعدددا بددداملالقيم يعدددل حتدددى بدددكو ليدددز/
فقدددددالوا لددددد ،ملددددداذا ال تدددد ت ،وتشدددددتغل مع دددددا ! وتدددددا ه ددددداك
/جددددل مددددكير الغرفددددة التجا/يددددة امسدددده الددددك علدددد ،السدددديف
وقددددال( :لدددد ،يددددا دتتددددو /يعددددل أنددددم ا

تقاعددددكا فمدددداذا

ت عدددددل ! ملددددداذا ال ت دددددت عيدددددادة متخللدددددة ! وأندددددم معدددددك
دتتددددددددو/او ب الباط يددددددددة واللددددددددك /ومعددددددددك ( )ph.Dبالددددددددد
( )Bronchoscopyفلمددددددداذا ال ت دددددددت عيدددددددادة !) .فقلدددددددم
لددددده وا

أندددددا تعدددددوَّدا أ ال

ددد د قرورودددددا مدددددن املر دددددى

وتعددددوَّدا أ تعطدددديل احلكومددددة /اتبوددددا جيدد دكوا واحلمددددك
أنددددا ددددل أصددددال بددددن مولددددودو أ يدددداء يعددددل احلمددددك
ف ريددددددك أ نعمددددددل عمددددددال
ي ع ددددا ب

يعددددددل نريددددددك أ نعمددددددل عمددددددال

رت ددددا فكددددا الربنددددامت لقدددد َ،قبددددوال مددددن مسددددو

سدددديكي األمدددد سددددعود بددددن عبكاحملسددددن ورددددجع ا .ثدددد مندددد،
تتبددد دمُ جملموعدددددة مدددددن األطبددددداء مددد د ع الدددددكتتو/
املطددد د ي ا

ير ددددده جدددددرَّا مدددددخ وأعلدددددا

لدددددف

مدددددا تدددددا
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لددددددكيع جددددددرَّا مددددددخ وأعلددددددا
الطبيددددب فيلددددل عددددر

ومدددد د ع الددددددكتتو /اللددددددواء

تقاعددددك أيضوددددا فاسددددتاوذا علددددى

املتقاعدددددكين مدددددن  /سددددداء األقسدددددام وقلدددددم دددد مدددددا /أيكدددد
وا

ب ( )proposalنقددددددددددوم بتطددددددددددوا لددددددددددي

فقددددددددددم ب

حائددددددل بددددددل أيِّ مكددددددا يددددددكعونا ندددد د هب مليدددددده ! فبددددددكأا
ال كدددددددرة و ادددددددم ال كدددددددرة وحتدددددددى ا
أتثددددددر مددددددن ( 2600مددددددري )

أندددددددا أرددددددداهك

ددددددا فدددددديع مَددددددن ب الع ايددددددة

املرتدددددددزة ف ندددددددا اردددددددتغلم تدددددددرئي

للع ايدددددددة املرتدددددددزة

بالعسددددددكري ل دددد د ة طويلددددددة فدددد د ج املو ددددددوا واستبشددددددر
ال ددددائ وصددددا/وا جيي ددددو و ولددددو علدددد َّ،احلدددداالا اللددددعبة
يعدددددددل مدددددددا هددددددد)Primary Care Cases( ،
احلددداالا اللدددعبة الد د ي

ولدددددددو

تددداج مدددثال أ د د َ عي دددة مدددن وسدددم

ب ا وائيدددددة أو تشخيلوددددا لدددددي
الرئددددة أو فدددددت ق ددددداة بالشدددد َع ِ
معروفدد دا تعددددر أ ه دددداك أرددددياء تددددث ة ب الددددرئتني ومدد د
األسددددف ودعددددون ،أ دددد بددددني قوسددددني (م مع دددد أمددددراض
التددد د

والدددددرئتني لددد ده عالقدددددة بددد دال وم) يعدددددل األتسدددددجني

الدددد ي ي دددد و اربنسدددددا أث ددددداء ال دددددوم مذا الدددددرئتني (مدددددا هددددد،
تويسددددة) فسدد د ُي ثر علددددى ال ددددوم لدد د لك صددددا /ا/تبدددداط ،مدد د
ال ددددددوم ا/تباطددددددا عضددددددويوا ألندددددد ،أنددددددا دتتددددددو/او ب أمددددددراض
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اللددددددك /لكددددددن وجددددددكا أ ال ددددددوم لدددددده دو !/ملدددددداذا ! أل
اللددددك /هددددو الددد ي يعطيددددك األتسددددجني وأي لددددل بدددده يددد ثر
علدددى ال دددوم ومدددن هدد ا افلدددل انقطددداا التدد

يعدددل أردددكو

تمدددا تقولدددو

أيضودددا سدددرطا ُ

انقطدددااُ التد د

ِ وأصدددعبُع

الرئدد دةِ حيددددم يكددددو ع ددددكو نقدد د

ب األتسددددجني وتليدد دف

الددددرئتني والربدددددو تدددددل هدددد ا يُسدددددبب نقلودددددا ب األتسدددددجني
أث ددداء ال ددددوم مذا نددددام املددددري

فالربنددددامت تددددا جدددكوا ممتددددازوا.

والواقد د تُدددرال لسد د ا بدددن فقدددم الد د ين قم دددا ثدددل هد د ا ف ندددا
أعددددددر أ ب (ع يددددددزة) ب (الددددددرئ) يوجددددددك بعددددددا برندددددددامت
متكامدددددددل وأندددددددا ب مجعيدددددددة تطوعيدددددددة امسعدددددددا ميكدددددددن
تعرفونعدددددا (ع ايدددددة) و(/عايدددددة) ث دددددتني همدددددا وهددددد ،مجعيدددددة
تددددددب ة وه دددددداك مجعيدددددداا أ ددددددرال يعددددددل نسدددددداعك فيعددددددا
ونُجددددددريَ بعددددددا حما ددددددراا أو توعيددددددة صدددددداية
"الربدددو" وعدددن "ال دددوم" ومَدددن

اصددددددة عددددددن

تددداج لعمليدددة ِم دددا /ملددداذا يد د ت،

مىل الريددداض ! حيدددم م مع معددد حدددالتع املاديدددة مدددا تسدددم
أل يددد د توا فقلدددددم ددد د مجعدددددوا احلددددداالا هددد د و ومذا
ع ددددكت ثالثددددو أو أ/بعددددو حالددددة فددد ج،ء أجلددد

مَّددد د

ع ددددكت

ثالثددددة أو أ/بعددددة أيددددام م عددددا ع ددددكي بيددددم أسددددكن ب بددددي
وأذهددددب بسدددديا/ت ،وأمددددر علددددى القلددددي

و(أرددددو ) بعدددد َ
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مر ددداي فكاندددم يعدددل بال سدددبة لددد ،ب الواقد د متعد دةٌ يعدددل
متعددددة وأنددددا أقددددول م تسددددم لدددد ،يددددا دتتددددو /ردددداتر أنددددا
أرددددددكرُ أبدددددداك وأبددددددوك ب الواقددددد
افدددد
ا

ديددددنٌ ودنيدددددا ا

صددددددا /م لددددددة لكددددددل

يعطيددددده اللددددداة والعافيدددددة أسدددد ل

الع ددددددددي  َّ /العددددددددرء الكددددددددري

أ مي اَدددددد دك العمددددددددر

الطويدددددددل أندددددددم والسدددددددامعني مجيعودددددددا وأ ال
أمثالددددددك ب هددددد ا اجملتمددددد

رم دددددددا مدددددددن

والددددد ي ب الواقددددد صددددددا /رِددددددبه

ماديوددددا وابتعَدد دكَ عددددن تددددل األرددددياء الدد د يعددددل ت دد د ُ البلددددك
بددددددكو تكدددددداليف يعددددددل أنددددددم تددددددل التكدددددداليف صددددددا/ا
عليددددك لكددددن صددددكِّقل أ هدد د ا هددددو الدد د ي يبقددددى لددددك ولدددد،
ولكددددل ارب ددددوا الدد د ين يُقددددكِّمو أعمدددداال
ردددداء ا

البلددددك خبددد

مقبلدددددو علدددددى ددددد

و/اعدددد ،ددد

يددددة وتددددث م

وبددددن م ردددداء ا

بوجدددددود اليدددددل الكيدددددك أمثالدددددك يدددددا

دتتددددو /ردددداتر فشددددكروا جددددزيال لكدد د

وا

يعطدددديك

اللاة والعافية.
 مدير اللقاء سعادة الدكتور /شاكر بن عبدالعزيز العُمري:
مددددا ردددداء ا

ا

يُمتِّعددددك باللدددداة والعافيددددة ويكتددددب

أجددددددرك األعمددددددال التطوعيددددددة احلمددددددك

ب اململكددددددة
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و ددددددددا/ج اململكددددددددة ب اجملددددددددال الطدددددددديب ب توسدددددد د
احلمدددددك وردددددكروا لكدددد

و

ونشدددددكر الدددددكتتو /عبدددددكالعزيز

على احملا رة القيِّمة ون ك املكا لة للوالك فليت ضل.
 كلمة املضيف :سعادة األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم
العُمري:
بسدد د ا

واللددددالة والسددددالم علددددى سدددديكنا /سددددول ا

ك َر ا ُ لضدددددي ِ ا الكدددددري اللدددددواء الدددددكتتو /عبدددددكالعزيز
رَدددد َ
السدددديف وتدد د بددددن
ا

ل ،ولك! جزاك ا

اجددددة للددددكعاء! أمددددا الث دددداء فغ ددددر
وا وعلى تشجيعك.

احلقيقدددددة ه ددددداك ثدددددالث /سدددددائل اسدددددت كاُ أندددددا م عدددددا
رخلددديوا ب هددد ا اللقدددداء/ .سددددالةٌ ثَّلددددم ب تطبيددد الددددكتتو/
عبددددكالعزيز جددددزاو ا

دد د وا للعيدددداداا اف يددددة اجملانيددددة ب

عددددكد مددددن امل دددداط

وهدددد ،دعددددوةٌ أطلقعددددا ون دد د ها ونُرددهددددا

معددددده لكدددددل ذي

دددددال سدددددوا وء طبيودددددا أو دددد و أ يُقدددددكِّم مدددددا

يسدددددتطي فكمدددددة هدددد ا الدددددوطن وأهلددددده ح دددد ا
وأعددددا َ افيِّددددرين فيعددددا لكددددل ددد

بالدندددددا

مددددني .الرسددددالة الثانيددددة

أندددده مددددن ددددالل استعرا دددده العلمدددد ِّ،الطدددديبِّ الباددددم وجددددكنا
أ مدددا ذتدددرو يتوافد د مد د ال ِطدددرة الد د جددداءا بعدددا الشدددريعة
وذلددددك فيمددددا يتعلدددد بددددال وم املبكددددر واالسددددتيقا املبكددددر
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واالعتدددكال ب ال دددوم واالعتدددكال ب األتدددل و ددد ذلدددك مدددن
األمدددددو /احلقيقدددددة الدددد نسدددددت يك م عدددددا ب مثدددددل هدددد ا اللقددددداء
فالدددددددكينُ وال طدددددددرةُ والعلددددد د ُ يعدددددددل مت قدددددددو
بي ع

و

وال ت ددددددداق

احلمك.

ذترندددد ،ب حكيثدددده عددددن ال ددددوم املبكددددر أذتددددر أن ددددا ملددددا
ت َّددددددددا نددددددددك/ئ اللغددددددددة ارب ليزيددددددددة ب ( University of
 )California, Davisتدددددددددددا لددددددددددد ،جدددددددددددا ٌ /السددددددددددداعة
التاسدددددددعة! والشدددددددم

مىل ا

تغدددددددر ! بقددددددد َ،حدددددددوال،

سددددداعة علدددددى دددددرو الشدددددم ! ومدددد ذلدددددك يُق دددددل السدددددتائر
وي دددددام! يقدددددول أنددددده مسددددداء! حدددددا وقدددددم ال دددددوم! ليسدددددتيق
مبكدد دروا وتمددددا نعددددر
تدددا بال عدددل ي د د أتدددال

يعددددل والددددكي  /ددددة ا

عليدددده

ي دددا جد دكوا بعدددك صدددالة العشددداء

بعدددددك صدددددالة العشددددداء ب قدددددل مدددددن /بددد د سددددداعة أل األتدددددل ال
يسددددددتغرق م دددددده سددددددوال ثددددددالث أو أ/بدددد د دقددددددائ

يكددددددو ب

فرارددددده وأحيانودددددا السددددداعة السدددددابعة والربددد د فعدددددال أجدددددكو ب
فراردددده ويددددرف

تددددث وا مددددن الددددكعواا للعشدددداء لوصوددددا

ويقددددول( :يددددا وليددددكي تسددددعرن )،تُسددددعرو يعددددل مىل التاسددددعة
بال سددددبة لدددده يعتددددرب هدد د ا األمددددر سددددعروا .وأذتددددر فعددددال بعدد د
الشدددددبا ِ مِمَدددددن هددد د ب سِدددددل بالضدددددبم ت َّدددددا فعدددددال بعدددددك
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التاسددددعة ال نباددددم ع دددده! بعددددك التاسددددعة ال نباددددم ع دددده! أل
(أبدددو فدددال ) دددال

ندددائ ال (تدددكو /عليددده) بعدددك التاسدددعة! م

تدددددا ع دددددكك رددددد،ء فقبدددددل هددددد ا املوعدددددك ولددددد لك فددددد
الرسددددالة املعدد د أ نتددددكاو ا وأ نبُثَّعددددا هدددد ،ثقافددددة ال دد دوم الدد د
مسع اهدددددا هددد د ا اليدددددوم فثقافدددددة ال دددددوم يعدددددل م عكمدددددة ع دددددك
ال ددددائ أنددددا أسددددتغر

يعددددل وا

يددددا م ددددوان ،بعددددك صددددالة

ال جدددددر أجددد دكُ تدددددث وا مدددددن الددد د ا (يلبقدددددو ) قدددددادمني مدددددن
االسدد د احاا يعددددل أي حيدددداة هدد د و و لوصوددددا تَ ْعتِدد دبُ علددددى
الشدددددبا املتدددددزوجني تيدددددف تبقدددددى مىل قدددددر طلدددددوا

بعددد د
الشددددم

بعيدددكوا عددددن أهلددددك ! بعيدددكوا عددددن أط الددددك ! بعيدددكوا

عددددن ذاتددددك الدد د ُي دد د ض أنعددددا أيضوددددا ب ال ددددراء ! ولدد د لك
ه و الثقافة جيب أ تشي .
و/سددددالة أيضوددددا لألطبدددداء ولعددددل وأنددددا أ ددددن أندددده يوجددددك
( )Applicationsمعي دددددددددة حلالدددددددددة املدددددددددري

ويسدددددددددتغر

الددددكتتو /وأنددددا أسددددتغر معدددده أندددده ال يكددددو فيعددددا أسددد لة
عددددن ال ددددوم وفددد اا ال ددددوم! فقددددم يسددد ل عددددن الضددددغم وعددددن
الدددددوز ! ولددد د لك هددد د و /سدددددالة للعددددداملني ب اجملدددددال الطددددديب
ربردددددداعة وهدددددد ،جددددددزء احلقيقددددددة مددددددن الثقافددددددة اللدددددداية
ربردددداعة هددد ا السددد ال بددددني األطبدددداء ب تشخيلددددع للمر ددددى.
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وامساددددوا لدددد ،أ أ ددددت َ بددددد (نكتددددة) حيددددم أرددددا /الددددكتتو/
مىل بعدددد د

األدويددددددة الدددد د تُسددددددبب ال ددددددوم لوصوددددددا أدويددددددة

الكُاَّدددددة! صددددداي

(أبدددددو حلدددددا ) هدددد ا واحددددكٌ م عدددددا! أم

ال أحدد دكُ الددددزمالء لدددده بدد د مِّ األوالد ايدد دةٌ تلددددك الليلددددة! وهدددد،
(وا ددددعة) دواء (أبدددددو حلدددددا ) هدددد ا دواء الكُاَّدددددة فيقدددددول:
(سد د لتعا قلدددم ملدددا هد د ا فقالدددم هد د ا للكُاَّدددة) .ومدددا أَ ْعَل َمتْد دهُ
أنددده يُ دددوِّم العيدددال (تددديب) العيدددال ي دددامو

فيقدددول( :هددد ،حاطددده

الدددكواء وأندددا ردددربم م ددده) فلمدددا جددداءا مليددده وجكَتددده نائمودددا
والعيال (صاحيني).
أرددددكر لكدددد حُسددددنَ منلدددداتك

وأرددددكر للددددكتتو/

وللدددددابه الكدددددرام الدددددكتتو /الدددددك ومَدددددن /افَددد د َ دددددي َ ا
الكدددري ب هددد و الليلددددة أردددكر لكددد حُسددد َن منلدددداتك
وبد د ذ ا

تعددداىل هد د ا اللقددداء سددديكو علدددى موقد د امل تدددكال

تواجعددددة وسددددي زل ددددالل هدد د ا األسددددبوا بدد د ذ ا
(يوتيدددددددو  )youtubeدددددددا

علددددى

وسددددددديعل يُضدددددددمَّنُ ِدددددددمن

اجمللدددك الثالدددم عشدددر مدددن حلددداد امل تدددكال .وبعد د ا اللقددداء هد د و
دكمَ
الليلددددددددة يُسددددددددعكن ،أ أُقددددددد ِّ

لددددددددكاا امل تددددددددكال لسددددددددعادة

الددددكتتو /عبددددكالعزيز مددد بعددد

م ل ددددااِ العبددددك ال قددد مىل

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ا

سدددددددباانه وتعددددددداىل جدددددددزات ا

منلاتك

جزات ا

وا.
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