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חכמים בשמש כיצד?

نتقدم بجزيل الشكر إىل دكتور فليكس بفلوتسيك ،مدير معهد العالج
بالضوء وقسم املكوث النهاري للجلد ،قسم الجلد ،املركز الطبي شيبا ،تل
هشومري ،ومستشار جمعية مكافحة الرسطان،
عىل مساعدته الكبرية يف كتابة هذه النرشة.

تهدف املضامني الواردة يف هذه الك ّراسة إىل تزويد معلومات فقط ،وهي
ال تشكّل استشارة طبية ،رأيًا مهن ًّيا ،أو ً
كل
مختص يف ّ
بديل عن استشارة
ّ
مجال .يجب التوجه إىل الطبيب/ة يف حال وجود أية مشكلة طبية.

© قسم التوعية واإلرشاد ،ودفع الصحة قدما،
جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل (جمعية مس َّجلة) ،أيار 2017
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ُحكامء يف الشمس  -كيف؟

تشكل الشمس مصدر الضوء ،الحراة ،والحياة،
ولكن التع ّرض غري املراقب لها قد يؤدي إىل أرضار صحية،
تجميلية ،وحتى لخطر املوت .ميكن تجنب هذه األرضار
من خالل اعتامد قواعد "حكيم يف الشمس"
الخاصة بجمعية مكافحة الرسطان.

 .1أرضار الشمس

هل تُلحق الشمس رضرا بنا؟

الشمس إشعا ًعا كهرومغناطيس ًّيا يف موجات ذات طول مختلف :من األمواج
تبعث
ُ
األطول إىل األمواج األقرص .األشعة فوق البنفسجية هي أشعة كهرومغناطيسية
ذات موجة أقرص من الضوء الذي تراه العني البرشية.
هناك ثالثة أنواع من األشعة فوق البنفسجية:
األشعة فوق البنفسجية من نوعA  (UVB) :هذه األشعة تدخل إىل أعامق

الجلد وهي املسؤولة األوىل عن التجاعيد والشيخوخة املبكّرة للجلد .ت ُشري
األبحاث التي أجريت مؤخ ًرا إىل أن هذه األشعة أيضا قد تؤدي مبارشة إىل أنواع
مختلفة من رسطان الجلد ،مبا يف ذلك امليالنوما (رسطان الجلد األكرث خبثا).

األشعة فوق البنفسجية من نوع B (UVB) :هذه األشعة هي السبب الرئييس
لحدوث الحروق يف الجلد ،وتعترب مسببا رئيسيا لرسطان الجلد من نوع الخاليا
القاعدية ،الخاليا الحرشفية ،ورسطان الجلد.
األشعة فوق البنفسجية من نوع ( CUVB) :ال تصل هذه األشعة إىل الكرة
األرضية ،بل تُ تص يف الجو وت ُنرث.

ما هو اسمرار البرشة؟

اسمرار البرشة (التسفع) ،يف الواقع ،هو آلية دفاع الجسم ض ّد أشعة
ُلحق أشعة الشمس رضرا بالجلد عندها يُنتج امليالنني،
الشمس .عندما ت ُ
ويؤدي ذلك إىل اسمرار البرشة .اسمرار البرشة هو عالمة إللحاق الرضر
يف-DNA خاليا الجلد ،نتيجة التع ّرض غري املراقب ألشعة الشمس .قد
يؤدي هذا الرضر إىل تطور أورام حميدة أو خبيثة.
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تذكروا ،ليس هناك اسمرار برشة سليم!
يشكل اسمرار البرشة حامية بل رضرا غري قابل لالنعكاس!
ال ُ

تؤدي الشمس إىل تشكيلة من األرضار الصحية
والتجميلية .يظهر جزء منها عند التع ّرض
للشمس ،ويرتاكم جزء منها عىل مدى السنوات:
أرضار الشمس املرتاكمة
•كرثة التجاعيد والشيخوخة املبكّرة للجلد
•كرثة البقع عىل الجلد
•آفات ما قبل الرسطان
•إعتام عدسة العني (كتاراكت) والذي يلحق
الرضر بالعني
ُحىص يف الكىل (يف أعقاب زيادة فيتامني )D
•رسطان الجلد

أرضار الشمس الفورية
•حروق الشمس*
•منش

*تزيد حروق الشمس ،وخاصة يف سن باكر ،خطر تط ّور رسطان الجلد الخبيث
(سيتم تقديم معلومات إضافية الحقا).

ما هو رسطان الجلد؟

يحدث رسطان الجلد ،عىل غرار أمراض الرسطان األخرى بواسطة تكاثر الخاليا
غري املراقب .هنالك أورام مختلفة يف الجلد ،حميدة وخبيثة ،يف حني أن ميالنوما
هو رسطان الجلد األكرث خطرا .قد تنترش أورام الجلد الرسطانية وتخرتق األنسجة
السليمة واملنطقة املحيطة بها ،ومن هنا تنبع أهمية التشخيص املبكر.
ُيكن تقليل خطر اإلصابة بامليالنوما ،بواسطة االمتناع عن التع ّرض غري
املراقب للشمس.
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 .2من مع ّرض لخط ٍر عالٍ لإلصابة من الشمس؟

• َمن لديه جلد ،شعر وعينان لونهام أشقر ،ولديه منش.
• َمن يحرتق جلده بسهولة ،أو ال تصبح برشته سمراء عىل اإلطالق.
• َمن لديه عدد كبري من الشامات (أكرث من  20شامة).
•الرضّ ع واألوالد.
• َمن يتعرض للشمس بسبب عمله أو هواياته لوقت طويل ،مثال ،الب ّحارة،
املزارعون ،الغواصون ،السباحون ،والذين ميارسون أنواع أخرى من رياضة املياه.
• َمن يتناول أدوية تزيد من حساسية الجلد ألشعة الشمس.
• َمن يتناول أدوية تحبط جهاز املناعة أو يعاين من أمراض تضعفه (مثال ،مرىض
الباركنسون ،املرىض الذين لديهم أعضاء مغروسة ،وغريهم).
• َمن عاىن من حروق الشمس الكثرية ،ال سيام يف الطفولة.
• َمن أصيب أحد أقاربائه برسطان الجلد.

تذكّروا! التع ّرض غري املراقب للشمس يلحق رضرا بالجميع ،مبا يف ذلك ذوي
الجلد الداكن!
ما هي العالمات التي يجدر االنتباه إليها:

•ظهور منش جديد (مثل بقعة مسطحة ،أو محدّبة) يزداد حجمه باستمرار.
•تغيري حجم ،ارتفاع ،لون ،حدود ،وشكل النمش
املوجود منذ زمن عىل الجلد.
•قرحة (جرح) ال تتعاىف.
إذا الحظتم هذه العالمات ،من املهم التوجه،
فورا ،إىل الطبيب إلجراء فحص.

ملزيد من املعلومات حول االكتشاف املبكّر لرسطان الجلد،
وتلقي كراسة "يجب تشخيص الشامة" ،مجانا،
ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
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 .3التع ّرض الحكيم للشمس -كيف؟

تذكّروا القواعد السبع للترصف "الحكيم يف الشمس" التابعة لجمعية
مكافحة الرسطان من خالل التشديد عىل:

ظل
قبعة
نظارات شمس
مالبس طويلة وواقية
ساعات آمنة
مادة واقية من اإلشعاع
ُشب السوائل
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ظل

ظل خارج املنزل ،يف البحر ،والربكة.
ابحثوا عن ّ
كذلك عىل شاطئ البحر أو يف الربكة ،اجلسوا تحت
مظلة شمسية ،سقيفة أو يف أي مكان محمي آخر.

هل تعلمون؟ عندما نجلس يف الظل ،نكون
معرضني أيضا ،إضافة إىل أشعة الشمس املبارشة،
لألشعة التي تنعكس إلينا من الرمال ،املاء ،الربكة
أو البحر ،ويف الشتاء من الثلج.

قبعة

ّ
الحواف أو
من املستحسن ارتداء ق ّبعة واسعة
قبّعة ذات واقٍ كبري ،تحمي األذنني كذلك ،برشة
الوجه ،والبرشة الحساسة حول العينني والرقبة.

تضيف الق ّبعة أناقة للمظهر وباإلضافة إىل ذلك تحافظ علينا
من أشعة الشمس.

نظارات شمس

قد تؤدي أشعة الشمس إىل رضر يف عيوننا ،تجاعيد
يف الجلد الناعم حول العينني ،حدوث الكاتاراكت
(إعتام العدسة) ،وأورام عىل الجلد حول العني،
وغريها .اشرتوا نظارات شمسية مز ّودة بالصقة
تضمن  100%أنها ستوفر بالفعل حامية للعينني
من األشعة فوق البنفسجية .UV

ُيستحسن استخدام نظارات الشمس يف كل األجيال!
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مالبس طويلة وواقية

مثة أهمية الرتداء املالبس ليتم الحفاظ عىل جسمنا
وتغطيته ،رغم الطقس الحار .من املستحسن ارتداء
قميص مع أكامم ،يغطّي الكتفني والذراعني ،وبنطال
يصل حتى الركبتني عىل األقل .األقمشة التي توفّر
درجة قصوى من الحامية ض ّد أشعة الشمس هي
املنسوجة بشكل كثيف ،كالقطن مثال .كذلك عندما
ندخل إىل املاء ،من امله ّم أن نرتدي ثوب سباحة طويل مينع دخول األشعة،
ثوب تزلج ،أو ثوبا واقيا آخر.

عندما يكون الطقس حارا ،من املهم أيضا أن نرتدي املالبس بشكل حكيم!

ساعات آمنة

العامل املؤثر واألهم عند التع ّرض للشمس هو
ساعات التع ّرض .لذلك ،يوىص باالمتناع ،قدر اإلمكان،
عن التع ّرض للشمس بني الساعات ،16:00-10:00
حيث تكون خاللها أشعة الشمس يف ذروتها .إذا
كنتم مضطرين إىل التع ّرض للشمس يف الساعات
الخطرية ،شددوا عىل بقية قواعد "حكيم يف الشمس".

مادة واقية من اإلشعاع

ميتص واقي اإلشعاع جزءا من أشعة الشمس ،أو
يعكس أشعة الشمس قبل وصولها إىل الجلد .هناك
مستحرضات حامية مختلفة ،األهم هو درجة
الحامية التي متنحها هذه املستحرضات .عندما
تواجهون إمكانيات ال تعد وال تحىص عند رشاء كريم
حامية يف الحانوت ،انتبهوا إىل رقم الـ ( SPFمعامل
الحامية من الشمس) عىل الالصقة  -يجب أن يكون
 SPF 30وأكرث .كذلك ،يُستحسن استخدام مستحرضات ذات تأثري كبري ،أي،
استخدام مستحرضات توفر حامية مدمجة :ضد األشعة فوق البنفسجية من
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 Uوضد األشعة فوق البنفسجية من نوع UVA.
نوع  VB
يجب التذكر :أنه يحظر تعريض األطفال حتى سن نصف سنة للشمس أبدا.
حفاظا عىل الرضع واألطفال يف عمر نصف سنة وأكرث ،يوىص باستخدام مستحرضات
الوقاية من أشعة الشمس ذات تأثري كبري ومعامل حامية  SPF 30وأكرث املعدة
للرضع واألطفال .من املهم أن نتذكر أن مستحرضات الحامية ال تعيق أشعة
الشمس بشكل تام ،ويجب استخدامها إىل جانب بقية وسائل الحامية األخرى.

توجيهات لالستخدام الصحيح ملستحرضات الوقاية من األشعة:

•استخدموا مستحرض حامية يف كل مرة تخرجون فيها من البيت.
•ادهنوا املستحرض بسخاء قبل نحو  30دقيقة قبل خروجكم من املنزل إلنتاج
طبقة سميكة من الوقاية.
•ادهنوا مرة أخرى عند وصولكم إىل شاطئ البحر ،أو إىل مكان آخر سوف
تتع ّرضون فيه أنتم أو أوالدكم ألشعة الشمس .يضمن الدهن املزدوج تغطية
كاملة لكافة أجزاء الجسم املكشوفة .ال تنسوا أن تدهنوا املستحرض عىل
اليدين ،األذنني ،كفتي الرجلني ،والرقبة .يوىص بالحفاظ عىل الشفتني باستخدام
مستحرض خاص يحتوي عىل واقٍ من األشعة.
•يجب إعادة دهن املستحرض كل ساعتني.
•يجب استخدام مستحرض مضاد للامء ،ودهنه ثانية بعد البقاء يف املاء أو
التع ّرق ويجب تجفيف الجلد باملنشفة.

قد يقلّل االستخدام الصحيح لهذه املستحرضات من األرضار الناجمة عن
التع ّرض غري املراقب للشمس ،وبشكل خاص من خطر االحـراق .ولكن
عىل أية حال ،يجب استخدام وسائل الحامية األخرى وعدم االكتفاء بدَ هْن
املستحرض فقط.
للحصول عىل معلومات حول االستخدام الصحيح ملستحرضات الوقاية من
أشعة الشمس وتلقي نرشة معلومات حول موضوع مستحرضات الوقاية من
الشمس التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،مجانا ،توجهوا مبكاملة هاتفية
مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان،
عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

9

ُشب السوائل

يصبح جسمنا أثناء املكوث يف الشمس ،أو
خالل نشاط جسامين ،دافئا .عندما ترتفع
حرارة الجسم ،فإنه ي ّربد ذاته عن طريق
التع ّرق ،وبذلك يفتقد الجسم السوائل
الحيوية للعمل عمال سليام .لذلك ،يجب
التشديد عىل رشب الكثري من السوائل.
يُستحسن رشب املاء.

من األهمية مبكان معرفة أنه:

رسة
•يشكّل اسمرار البرشة االصطناعي ("أ ّ
اسمرار البرشة") خطرا ،بحيث ال يكون أقل مام
تسببه الشمس ،ولذلك يُستحسن االمتناع عنه.
مبوجب األنظمة اإلدارية التي تم التصديق عليها
يف إرسائيل ،بدعم من جمعية مكافحة الرسطان،
رسة اسمرار البرشة" يقترص عىل
فإن استخدام "أ ّ
من يبلغ من العمر  18عاما وأكرث ،ويتوجب
عىل صاحب املعهد وضع الفتة تحذيرية ،وتوزيع
رسة
نرشة إرشادية حول مخاطر اسمرار البرشة االصطناعي .تم حظر استخدام أ ّ
اسمرار البرشة يف الربازيل وأسرتاليا كل ًّيا.
•هناك يف إرسائيل نحو  300يوم ُمشمس يف السنة ،ولذلك مثة أهمية لالبتعاد
عن الشمس طوال كل أيام السنة ،وليس يف الصيف فحسب ،بل يف األيام التي
يكون فيها الطقس غامئا أيضا.
•من املهم أن نكون " ُحكامء يف الشمس" يف طريقنا إىل العمل ،أثناء السفر يف
السيارة ،ويف كل نشاط خارج املنزل.
•يُستحسن ،أثناء السفر يف السيارة ،إغالق النوافذ التي تُصفي أشعة الشمس
الحارقة (UVB) .ميكن إلصاق الصقة عىل زجاج النوافذ الجانبية للسيارة لتعيق
اخرتاق معظم أشعة  ،UVAوالتي ال تتم إعاقة اخرتاقها بواسطة زجاج السيارة.
يجب أن تكون الالصقة شفافة متاما بهدف أال تشكّل خط ًرا أمن ًّيا أثناء القيادة.
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معلومات للوالدين:

•يحظر تعريض األطفال حتى سن نصف
سنة للشمس أبدا.
•تأكدوا من أنه يتم العمل مبوجب قواعد
الوقاية بأكملها ،كذلك حني يكون أوالدكم
خارج إطار املنزل :يف الحضانة ،الروضة،
املدرسة ،املخيّم ،حركة شبيبية ،يف فريق
رياضة ،وغريها .يُفضل تخطيط النشاطات
خارج املنزل بحيث تكون خالل ساعات
الصباح الباكرة (حتى  )10:00-9:00أو يف ساعات بعد الظهر املتأخرة (بعد الساعة
 .)16:00افحصوا أن هناك ظل يف منطقة النشاط خارج املبنى.
•كونوا ألوالدكم مثاال شخص ًّيا يحتذون به وشددوا عىل قواعد الحذر ،وشجعوهم
عىل أن يتذكروا قواعد "حكيم يف الشمس" ،وذكروهم بني الفينة واألخرى بذلك.

للحصول عىل معلومات حول املوضوعُ ،يستحسن النظر يف كراسة "من حبيب
والدته" التي ميكن الحصول عليها مجانا مبكاملة هاتفية إىل "تيليميداع"®عىل
هاتف.1-800-36-36-55 :

فيتامني D

إن التع ّرض لفرتة قصرية دون الوقاية وملدة عرش دقائق كل يوم ،ثالث مرات
يف األسبوع ،ملناطق محددة من الجلد (مثل الجهة العليا املكشوفة من الصدر
والجزء العلوي من اليدين) يف ساعات الصباح املتأخرة ،يكفي بالتأكيد للحفاظ
عىل مستويات فيتامني  Dسليمة .ميكن تحسني املستويات املنخفضة لهذا
الفيتامني بواسطة تناول أطعمة غنية به ،و/أو تناول فيتامني  Dكإضافات
غذائية ،وفق جرعة يحددها طبيب العائلة ،وليس بواسطة التع ّرض املفرط
للشمس تحديدا .للحصول عىل معلومات حول هذا املوضوع ،يُوىص بالتوجه
إىل الطبيب امل ُ َعالِج.
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للحصول عىل معلومات إضافية
ومواد إرشادية حول أمراض الرسطان
وطرق منعها ،مجانا:
"تيليميداع"® باللغة العربية :

1-800-36-36-55
"تيليميداع"® باللغة العربية

1-800-599-995

"تيليميداع"® باللغة الروس ّية

1-800-34-33-44

زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت:

www.cancer.org.il
*للت ُّربعات1-800-35-46-46 :

جمعية مكافحة الرسطان
© جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل (جمعية مسجلة) ،أيار 2017
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية.
*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.
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