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الصحف واملجالتالصحة النفسية إعداد:فى

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

ــخ بــأشــكــال  ــر حــجــم املـ ــؤث ي
الحية  الكائنات  على  مختلفة 
الذهنية،  قدراتها  على  السيما 
املخ  حجم  كبر  أن  من  وبالرغم 
قد يتناسب طرديا مع الذكاء إال 
قدرات  مع  عكسيا  يتناسب  أنه 
أخرى في أجهزة الجسم. حيث 
نمساوي  علمي  فــريــق  خلص 
بشكل  املــخ  حجم  كبر  أن  إلــى 
ضعف  إلى  أحيانا  يــؤدي  كبير 
قدرات جهاز املناعة لدى بعض 
أحد  بينها  من  الحية  الكائنات 
شملتها  التي  األسماك،  أنــواع 

الدراسة.
بمعهد  الــبــاحــثــون  ــح  ــ وأوض
فيينا،  بجامعة  لورنس  كونراد 
الــكــائــنــات  جــمــيــع  جــســم  أن 
على  يحتوي  الحية 
من  معني  قــدر 
الــطــاقــة، 

الجسم  أعضاء  أحد  واستئثار 
الطاقة  هــذه  مــن  كبير  بجزء 
باقي  على  سلبي  بشكل  يؤثر 

األعضاء.
فيينر   « صــحــيــفــة  ونــقــلــت 
على  املشرف  عن  تسايتونج« 
كورتشال  ألكساندر  الدراسة، 
يؤدي  املــخ  حجم  كبر  إن  قوله 
من  كــبــيــرة  كمية  الســتــثــمــار 
تعاني  وبالتالي  فيه  الطاقة 
من  الجسم  في  أخــرى  أعضاء 
وهو  مثال  املناعة  جهاز  بينها 
حيوانات  على  رصـــده  تــم  مــا 
عليها  أجريت  التي  التجارب 

الدراسة.
ــالل  ــون خ ــث ــاح ــب ــاول ال ــ وحـ
املناعة  جهاز  اختبار  تجربتهم 
ــاك  ــم ــد أنــــواع األس ــدى أحـ لـ
املناعة  أولهما  محورين،  على 
األسماك،  تلك  بها  تولد  التي 
التي  املناعة  في  يتمثل  وثانيهما 
مدار  على  األسماك  تكتسبها 
املحيطة  للظروف  وفقا  حياتها 
املناعة  جهاز  والخــتــبــار  بها. 
على  غريبة  قشور  زراعــة  تمت 
وأظــهــرت  ــاك.  ــم األس جسد 
نشرتها  ــي  ــت ال الــنــتــائــج 
أن  تسايتونج«،  »فيينر 
لدى  املناعة  جهاز 
األسماك ذات 
صغير  ــخ  امل
الـــحـــجـــم، 
ــوى  ــان أقـ ــ ك
التعامل  فــي 
ــام  مـــع األجـــسـ
على  الــغــريــبــة؛ 
األسماك  من  العكس 
كبير  املخ  ذات 
لحجم  ا

املناعة  فعل  رد  فيها  جاء  التي 
األولية لألسماك ضعيفا بشكل 

ملحوظ.
الثاني  املــســتــوى  ــبــار  والخــت
الباحثون  أعطى  املناعة،  من 
لألسماك ثالثة أسابيع الختبار 
ــاج  ــت ــى إن ــل ــم ع ــس ــج قــــدرة ال
يختلف  ولم  املضادة.  األجسام 
رد فعل األسماك في هذه الحالة 
األسماك  قدرة  كانت  إذ  أيضا 
على  الحجم،  صغير  املخ  ذات 
أكبر  املضادة،  األجسام  إنتاج 
كبير  املــخ  ذات  األســمــاك  مــن 

الحجم.
النتائج  نفس  تنطبق  هــل 

على اإلنسان؟
يــتــوصــل  لـــم  اآلن  ــى  ــتـ وحـ
تتم  التي  لآللية  بدقة  الباحثون 
بها هذه العملية، إال أن املشرف 
ــود  وج يــرجــح  الــدراســة  على 
الجسم  في  معينة  مستقبالت 
للجسم  األولية  املناعة  تمكن 
الغريبة  ــام  ــس األج ــد  رص مــن 
الفور.  على  ضدها  والتحرك 
املستقبالت  ــذه  ه ألن  ونــظــرا 
أيضا،  اإلنسان  لــدى  موجودة 
تنطبق  أن  املستبعد  غير  فمن 
اإلنــســان  على  النتائج  نفس 

أيضا.
ليست  هذه  أن  لالنتباه  امللفت 
الدراسة األولى من نوعها لهذا 
بني  تربط  التي  البحثي  الفريق 
في  أخــرى  ووظائف  املخ  حجم 
سنوات  عــدة  فقبل  الــجــســم. 
إلــى  البحثي  الــفــريــق  خــلــص 
كبير  ــخ  امل ذات  األســمــاك  أن 
الصغار  إنتاج  في  أقل  الحجم، 
املخ  ذات  بــاألســمــاك  مقارنة 

صغير الحجم.

يزيد الذكاء 
ولكنه خطر!  كبر المخ

ــرء  ــ »ذكـــــــــاء املـ
عليه«  مــحــســوب 
ــارة أثـــبـــت  ــ ــبـ ــ عـ
ــون أنــهــا  ــث ــاح ــب ال
بشكل  تــنــطــبــق 
كبير على القدرات 
للكائنات  املختلفة 
فبالرغم  الحية، 
حجم  كبر  أن  مــن 
املخ يعني زيادة في 
الذكاء، إال أنه يؤثر 
قدرات  على  سلبيا 
في  أخــرى  أجهزة 

الكائنات الحية. 
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األدوية الكيميائية قد تسبب االكتئاب

ملاذا ال يستجيب اآلباء إىل صوت بكاء الطفل مثل األمهات؟

آثار  له  نتناوله  الذي  الــدواء  أن  نسمع   عندما 
تكون  قد  اآلثار  هذه  أن  نعتقد  قد  فإننا  جانبية، 
وفقًا  أنه  إال  ــداع،  ص أو  جلدي  طفح  عن  عبارة 
األدوية  من  العديد  ،فإن  حديثة  أمريكية  لدراسة 
التي يصفها األطباء ملرضاهم قد تزيد من نسبة 

اإلصابة باالكتئاب.
منع  وحبوب  القلب  أدوية  الالئحة  هذه  وتضم 
الحمل وبعض األدوية املسكنة التي يمكن شراؤها 

من الصيدليات بسهولة.
التي  األدوية  ثلث  من  أكثر  أن  الدراسة  ووجدت 
تناولها املشاركون البالغ عددهم 26 ألف شخص 

كان االكتئاب أحد اآلثار الجانبية لهذه األدوية.
< ما الذي يحدث؟

شرت في دورية »الجمعية 
ُ
ركزت الدراسة التي ن

في  األشــخــاص  على  فقط  األمريكية«  الطبية 
من  عشرة  الثامنة  فــي  كــانــوا  الــذيــن  أمريكا 
دواء  تناولوا  والذين  ذلك  من  أكبر  أو  أعمارهم 

واحد على األقل بني عام 2005  و2014.
ووجدت الدارسة أن 37 في املئة من هذه األدوية 
معالجة  أدوية  تضمنت  أطباء  لهم  وصفها  التي 
لآلالم واملضادة لألكسدة ، وكان االكتئاب واحدًا 

من ضمن هذه العوارض الجانبية لهذه األدوية.
عند  أعلى  باالكتئاب  اإلصــابــة  نسبة  وكانت 
األشخاص الذين وصفت لهم هذه األدوية بحسب 

الدراسة:
دواء  تناولوا  الذين  األشخاص  من  املئة  في   7  -

واحدًا.

- 9 في املئة ممن تناولوا دواءين.
- 15في املئة ممن وصفت لهم 3 أدوية أو أكثر.

< ما هي املخاطر؟
تعتمد هذه املخاطر على نوعية األدوية.

أحد  من  فيها  االكتئاب  يكون  األدويــة،  فبعض 
العوارض الجانبية له مثل: حبوب منع الحمل.

من  أشخاص   10 من  واحــد  من  أكثر  ويعاني 
األعراض  فيما  جدًا  الشائعة  الجانبية  األعراض 
أصل  من  واحد  من  أقل  تصيب  النادرة  الجانبية 

10 آالف حالة.
وفي  األدوية  علب  داخل  املعلومات  هذه  وتطبع 
أنه  كما  الــدواء  علبة  داخل  يوضع  مصغر  كتيب 
يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الدواء 

على اإلنترنت.
من  »كــان  إنه  تايلور  ديفيد  البروفيسور  وقــال 

املهم التطرق ملعرفة إن كان هناك تفسير معقول 
ملعرفة ملاذا يسبب دواء ما االكئتاب«.

منع  أدوية  فإن  املثال،  سبيل  على  أنه  وأضاف 
مستويات  بــني  ــح  واض بشكل  مرتبطة  الحمل 

الهرمونات في الجسم ومزاج املرء.
أدوية  من  نوع  أي  تحديد  »يصعب  أنه  وأردف 

القلب تسبب االكئتاب في الوقت الحالي«.
< ما الذي يجب أن نفعله؟

الوقت  في  األدوية  هذه  من  أًيا  تتناول  كنت  إذا 
الحالي وليس لديك أي عوارض االكتئاب، ال يجب 
أن تشعر بالقلق، بحسب البروفيسور ديفيد تايلور.
يعانون  الذين  ألولئك  »بالنسبة  تايلور  وأضاف 
من االكئتاب، فأنا أنصحهم بالحديث مع طبيبهم 
الخاص ملعالجة املشكلة ألنه قد يكون هناك دواء 

ملعالجة اآلثار الجانبية للدواء.

طبيعة  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
التحرك  على  تساعدها  األم  دماغ 
فورًا الستيعاب بكاء وصراخ الطفل 
عكس الرجال الذين ال يبدون أي رد 

فعل على اإلطالق.
وبحسب ما جاء في موقع صحيفة 
خالل  البريطانية،  ميل  الدايلي 
األبحاث التي أجريت من قبل املعهد 
الواليات  في  الطفل  لصحة  الوطني 
الرجال  من   18 من  ُطلب  املتحدة، 
تسرح  أن  لعقولهم  السماح  والنساء 
ــذا الــوقــت قام  ، وخـــالل ه

ً
قــلــيــال

العلماء بعمل مسح للدماغ عن طريق 
املغناطيسي  )الرنني  بـ  يعرف  ما 

الوظيفي(.
تسجيل  بتشغيل  العلماء  وقــام 
وتخللها  خفيفة  لضوضاء  صوتي 
طفل،  بــكــاء  مــن  قصيرة  مقاطع 
أصبحن  النساء  أن  املسح  وأظهر 
بكاء  سماع  بعد  ــورا  ف يقظة  أكثر 
طفل، بينما ظلت أدمغة الرجال في 

حالة الراحة.
 Marc ــور  ــ ــ ــت ــ ــ دك ــول  ــ ــ ــق ــ ــ وي
Bornsteinfrom أحد املشرفني على 
لصحة  الوطني  املعهد  من  الدراسة 
الطبية:  البشرية  والتنمية  الطفل 
إذا كان هناك اختالف  ما  »تحديد 

ــال والــنــســاء فــي ردود  ــرج ال بــني 
أفعالهم تجاه سماع صوت بكاء طفل 
يساعدنا على فهم غريزة األمومة«.

ال  أنــه  إلــى  الباحثون  توصل  كما 
توجد فروق كبيرة بني الرجال اآلباء 
وغير اآلباء من حيث ردود أفعالهم 

تجاه بكاء األطفال.
بتشغيل  ــون  ــاحــث ــب ال ــام  قـ كــمــا 
رضع  لصراخ  آخر  صوتي  تسجيل 
أنهم  على  قبل  من  تشخيصهم  تم 

مصابون بالتوحد.
الطفل  صرخات  أن  الغريب  ومن 
اهتمام  أثــارت  بالتوحد  املصاب 

الرجال والنساء على حد سواء.
أن  سابقة  دراســـة  أظــهــرت  وقــد 
صرخات األطفال الرضع املصابون 
أعلى  تكون  أن  إلى  تميل  بالتوحد 
األطفال  وصـــراخ  بكاء  نبرة  مــن 

األصحاء.
أثبتت  عــديــدة  ــات  دراسـ وكــانــت 
النساء  أجساد  أن  بعيد  زمن  منذ 
بعد  ــال  ــف األط لــصــوت  تستجيب 
على  دليل  وأكبر  ــوالدة،  وال الحمل 
صــراخ  ــوت  ص سماع  أن  هــو  ــك  ذل
الحليب  توفر  الرضيع يحفز  الطفل 
إلرضــاع  استعدادًا  األم  صــدر  في 

طفلها.
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القومي  الشهر  أكتوبر  شهر  يوافق 
للمأكوالت البحرية بالواليات املتحدة 
 National Seafood( األمــريــكــيــة 
إصــداراتــهــا  ــن  ــم وض  .)Month
إدارة  تقول  املناسبة  بهذه  الحديثة 
 )FDA( األمريكية  والــدواء  الغذاء 
البحرية  والحيوانات  األسماك  إن 
بنوعية  خاصة  بصفة  غنية  األخــرى 
ــن الــبــروتــيــنــات  عــالــيــة الـــجـــودة م
العناصر  ــن  م أخـــرى  ومــجــمــوعــة 
يحتاجها  التي  األساسية  الغذائية 
جزء  فإنها  ولذا  ُملح،  بشكل  الجسم 
أساسي ومهم ضمن مكونات منظومة 

التغذية الصحية.
الحقيقة  أن  اإلدارة  وتــوضــح 
الغذائية  الوجبات  أن  تلحظ  الصحية 
تشكيلة  على  تحتوي  التي  املتوازنة 
والحيوانات  األســمــاك  من  متنوعة 
تكون  أن  ُيمكنها  ــرى  األخ البحرية 
مستوى  رفع  في  ُيسهم  غذائيا  عامال 
املهمة  الدموية  واألوعية  القلب  صحة 
األطفال  ساعد 

ُ
ت ا 

ً
وأيض الجسم،  في 

على تحقيق نمو صحيح في أجسامهم 
وتطور كفاءة عمل أعضائهم.

* شراء السمك
الصحية  الجوانب  هذه  أن  وتضيف 
التعامل  أهمية  إلــى  التنبه  تفرض 
ــة الــغــذائــيــة  ــالم ــس مــع عــنــاصــر ال
أي  تناولها  يسبب  احتماالت  لتقليل 
اتباع  أضرار صحية، وهو ما يستلزم 
الغذاء  لسالمة  األساسية  النصائح 
التحضير  ومرحلة  الشراء  مرحلة  في 
التخزين،  ومرحلة  بالطهو  واإلعــداد 
وجني  بالطعم  لالستمتاع  وذلـــك 

الفوائد الصحية.
تنصح  األسماك  شراء  مرحلة  وفي 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية بشراء 
ثالجة  في  املعروضة  األسماك  فقط 
طبقة  ــوق  ف بوضعها  املــعــروضــة  أو 
سميكة من الثلج الجديد غير الذائب، 
من  بطبقة  ا 

ً
أيض املغطاة  واألفضل 

 
ً
عامال الــبــرودة  وتمثل  الثلج.  ذلــك 
مهًما في حفظ األسماك بهيئة صحية 
مناسبة للتناول. والسبب أن األسماك 
البكتيريا  ــاء  ــط إع بسبب  تفسد 
والتكاثر.  للنمو  فرصة  فيها  املوجودة 
بشكل  ــودة  ــوج م البكتيريا  ــذه  وهـ
للتغذية  الفاو  منظمة  وتشير  طبيعي، 
ملنظمة  التابعة   )FAO( والــزراعــة 
بعنوان  إصداراتها  في  املتحدة  األمم 
»التعامل مع األسماك الطازجة خالل 
السمك  من  قطعة  أن  إلــى  التوزيع« 
عدة  على  تحتوي  نقدية  قطعة  بحجم 
هذه  ومهمة  البكتيريا،  من  ماليني 
سرعة  تسهيل  بــاألصــل  البكتيريا 
إلى  البحر  في  امليتة  األسماك  تحلل 
مواد كيميائية بسيطة تتالشى سريًعا 
درجة  في  ساعتني  وفترة  البحر.  في 

عمليات  لبدء  كافية  الغرفة  حــرارة 
سمك  فإن  ولذا  السمكة،  جسم  تحلل 
نشاط  من  ُيحفظ  أن  يجب  الصيد 
وتكاثر هذه البكتيريا كي يكون مناسًبا 

للتناول بالطهو من قبل املستهلكني.
السمك  تنظيف  املرء  حاول  ومهما 
البكتيريا  تظل  الصيد،  بعد  بسرعة 
السريع،  التبريد  فإن  ولذا  فيه،  تلك 
األمثل  الوسيلة  هو  التجميد،  حتى  أو 
ومنع  البكتيريا  ونشاط  تكاثر  لوقف 
جسم  مــكــونــات  تحلل  على  عملها 
على   

ً
مثاال اإلدارة  وتعطي  السمكة. 

حرارة  في  بقي  إذا  الذي  القد  سمك 
16 درجة مئوية فإنه ُيمكن تناوله بعد 
بقي  ولو  بالكثير،  يومني  أو  فقط  يوم 
ذوبان  درجة  صفر،  حرارة  درجة  في 
أكله بعد أسبوعني،  الثلج، فإنه يمكن 
درجات   4 حــرارة  درجة  في  بقي  ولو 
مئوية تحت الصفر، فإنه ُيمكن تناوله 

حتى بعد مضي ستة أشهر.
ولذا، كلما ارتفعت الحرارة ازدادت 
شيء  وأفضل  األسماك،  تلف  سرعة 
طول  إبقاؤها  هو  األســمــاك  لحفظ 
الوقت من بعد لحظة الصيد في درجة 
حرارة أقل من الصفر، وتثليجها يجب 
وخالل  ببطء.  وليس  سريًعا  يكون  أن 
أن  مالحظة  تمت  األسماك،  عرض 
الثلج هو األفضل باملقارنة مع التبريد 
 )Dry Ice( الجاف  الثلج  أو  بالهواء 

لثاني أكسيد الكربون املجمد.
ــدواء  ــ وال الـــغـــذاء  إدارة  وتــشــيــر 
انتقاء  في  آخر  عنصر  إلى  األمريكية 
تكون  أن  األسماك غير املجمدة، وهو 
قليال.  ومنتفخة  صافية  السمكة  عني 
وأن تكون رائحتها خفيفة وقوام اللحم 
ا 

ً
متين يكون  والضغط  اللمس  عند 

اللحم  ويعود  رخــو،  غير  أي  وصلًبا، 
ضغط  زوال  بعد  الطبيعي  وضعه  إلى 
المع  السمكة  وجلد  عنه،  اإلصــبــع 
وبالنسبة  فاقعة.  حمراء  والخياشيم 
تكون  أن  يجب  املجمدة  لألسماك 
وال  ممزقة  غير  البالستيكية  عبواتها 
تنتقي املنتجات املعروضة على سطح 

تحت  التي  تلك  بل  العرض،  فريزر 
طبقة املعروض على السطح، وكذلك 
بلورات  حولها  التي  األسماك  تأخذ  ال 
ألن  البالستيكية  العبوة  داخل  الثلج 
تمت  ثم  ــت  ذاب أنها  على  دليل  هــذا 

إعادة تجميدها.
ُيــمــكــن وضــع  ــراء،  ــشـ ــد الـ ــع وب  >
كانت  إذا  الــثــالجــة  ــي  ف ــاك  ــم األس
الرغبة في طهوها خالل يوم أو يومني، 
ولو كانت الرغبة أبعد من ذلك فيجدر 
تجميدها في الفريزر بعد وضعها في 

عبوات بالستيكية محكمة القفل.
* طهو السمك

املجمدة  األســمــاك  إخـــراج  وعند 
إذابة  عملية  فإن  للطهو،  الفريزر  من 
أي  ببطء،  تكون  أن  يجدر  التجمد 
بوضعها قبل ليلة في الثالجة. أما إذا 
إخراجها  بعد  مباشرة  طهوها  أردت 
ماء  في  وضعها  فيمكن  الفريزر  من 
البالستكية  عبوتها  في  وهــي  ــارد  ب
محكمة اإلغالق أو إذابتها سريًعا في 

جهاز امليكروويف.
أجزاء  نضج  يتطلب  السمك  وطهو 
اللحم الداخلية، وهو ما ُيمكن التحقق 
لحم  لــون  تحول  مالحظة  عبر  منه 
ا 

ً
وأيض األبيض،  اللون  إلى  السمك 

طبقات  فصل  الشوكة  بواسطة  ُيمكن 
بسهولة.  البعض  بعضها  عن  اللحم 
أن  اللوبستر،  أو  الروبيان  حال  وفي 
األبيض  اللون  إلى  اللحم  لون  يتحول 

اللؤلؤي.
< وبعد الطهو، والفراغ من األكل، 
خــارج  السمك  إبــقــاء  ــدم  ع يجدر 
أكثر  أو  ساعتني،  من  أكثر  الثالجة 
درجة  كانت  إذا  واحــدة  ساعة  من 
حرارة الغرفة أكثر من ثالثني درجة 
مئوية، ذلك أنه، ووفق ما تشير إليه 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية، فإن 
في  تتسبب  قد  التي  السمك  بكتيريا 
حينما  بسرعة  تتكاثر  ــراض  األمـ
ــني 4  ــا ب ــة الـــحـــرارة م تــكــون درجـ
مئوية.  درجة   30 إلى  مئوية  درجات 
األسماك  تجميد  أن  تذكر  واألهــم 

توجد  التي  البكتيريا  على  يقضي  ال 
فيها.

فإن  املعلبة  لألسماك  وبالنسبة 
أن  يمكن  بالعموم  املعلبة  األطعمة 
إذا  صحية  مشاكل  في  سببا  تكون 
مضافة  ــارة  ض ــواد  م هناك  كانت 
تسهم  كعوامل  التعليب،  عند  إليها 
في حفظ األطعمة املعلبة أطول فترة 
ضارة  مواد  تكن  لم  إذا  أما  ممكنة، 
تناول  يتسبب  أن  املحتمل  من  فليس 
وأسماك  صحية.  بأضرار  األطعمة 
السلمون  أو  التونة  أو  الــســرديــن 
املعلبة يتم طهوها بشكل جزئي قبل 
تطهى  ثم  تعليبها،  يتم  ثم  التعليب، 
مرة ثانية بعد التعليب لغايات تتعلق 

بالتعقيم.
والتسخني  الطهو  عملية  وتكرار 
بعض  انتقال  احتماالت  من  يرفع 
العلبة  مكونات  من  الكيميائية  املواد 
البالستيكية  والبطانة  املعدنية 
السردين  سمك  قطع  إلــى  لــهــا، 
وجــود  فــي  السلمون  أو  التونة  أو 
الجيدة  األنــواع  في  لكنها  الزيوت، 
بتطبيق  تلتزم  مناطق  في  صنعة 

ُ
وامل

الــغــذاء  صناعة  ســالمــة  معايير 
تشير  ما  وفق  متدنية  مخاطر  هي 
الطبية،  املصادر  من  العديد  إليه 
في  إنتاجها  يتم  التي  تلك  بخالف 
سالمة  بمعايير  التزاًما  أقل  مناطق 
من  بكثير  ليس  عدد  وهناك  الغذاء. 
تم إجراؤها  التي  الطبية  الدراسات 
في الواليات املتحدة وأوروبا وبحثت 
عن  الناتجة  املواد  كمية  تحديد  في 
تفاعل الحرارة والزيوت مع البطانة 
وفي  األسماك،  لعلب  البالستيكية 
أن  الباحثون  ــر  ذك بعضها  نتائج 
وفي  بها،  تتلوث  املعلبة  األسماك 
الدراسات  تلك  من  اآلخــر  البعض 
من  ولذا  ذلك.  الباحثون  يلحظ  لم 
تناول  ــرار  ــأض ب الــجــزم  الصعب 

املعلبات تلك.
ومع هذا فإن ما ُيميز أسماك علب 
الغذائية  القيمة  ناحية  من  السردين 
ومحتواها  الدهني،  محتواها  أمران: 
السردين  علبة  وفي  الكالسيوم.  من 
عادية الحجم، نجد نحو 200 كالوري 
ونحو  الحرارية،  السعرات  طاقة  من 
25 جراما من البروتني، و13 جراما 
شكل 

ُ
من الدهون. ومن تلك الدهون ت

نحو  السمك  لزيت   3 أوميجا  دهون 
جرامني. وتحتوي العلبة من السردين 

على أقل من 0.3 جرام من امللح.
والـــدواء  ــذاء  ــغ ال إدارة  وتشير 
أن  مالحظة  ضرورة  إلى  األمريكية 
لخطورة  ُعرضة  األكثر  األشخاص 
لتناول  اإلصابة بأي مخاطر صحية 
األسماك هم النساء الحوامل وكبار 

السن واألطفال الصغار.

د. عبير مبارك نصائح صحية لتناول األسماك
استشارية في الباطنية


