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اإليها  الت�صويقية والتي اجته  العطارة وبع�س ال�رشكات  التجميلية واجلن�صية يف حملت  املنتجات  انت�رشت ظاهرة بيع  الآونة الأخرية  يف 

العديد من النا�س دون الرجوع اإىل جهة طبية خمت�صة اأو خمولة ل�رشف هذه املنتجات فما راأيك؟

على الرغم من اأن العطارة تندرج اليوم حتت م�صمى »الطب البديل«، اإل اأنها كانت اأ�صا�س الطب قدمياً، وجربها جيل من الأجداد وتوارثها 

الأبناء والأحفاد كما كان للقران وال�صنة النبوية دور حيوي و�صحي يف اإظهار الأع�صاب ودورها يف علج الكثري من الأمرا�س.

ولكن للأ�صف ظهرت يف الونه الأخرية فئة من يدعون بالعلج عن طريق الأع�صاب وع�صل النحل وقد ا�صتغلوا حاجة النا�س يف البحث 

عن اأي �صي ي�صفيهم من اأمرا�صهم وهم كرث ل ميلكون من العلم اإل اأن هذا الدواء ي�صتخدم للمر�س الفلين وقد تكون م�صادرهم العلمية من 

كلم النا�س اأو من بع�س الكتب التي تباع يف الأ�صواق دون دراية اأو علم ، كما يجهلون تركيبتها الكيميائية وهل حتتوي على مواد حمظورة 

اأم ل، مثل: الكورتيزون والزرنيخ، اإىل جانب الأماكن غري ال�صحية التي يتم تركيب املنتجات فيها، وحفظها يف اأماكن غري �صاحله للتخزين 

وحتت درجات حرارة متفاوتة كل ذلك من �صاأنه اأن يوؤثر �صلباً على �صحة امل�صتهلك.

ما هي الفئة الأكرث اإقبال علي حملت العطارة وال�رشكات الت�صويقية ؟

اأ�صرية  الفتاه -مثلً- خلطات التجميل والر�صاقة، ت�صبح  بالرجل، فعندما ي�صبح هاج�س  اأكرث زبائن العطارين مقارنة  املراأة من  حقيقة تعد 

البحث هنا وهناك بني العطارين وخلطاتهم، حيث يتمحور حديثها يف املجال�س عن خلطات فلن من العطارين، واأع�صاب فلن مع �صكها 

مب�صداقية تلك اخللطات غري ال�صحية واملرخ�صة اأحياناً، لكنها تعمل من ج�صدها حقل جتارب متجاهلة الكثري من اأ�رشارها كي حت�صل ولو 

لفرتة وجيزة على مبتغاها من ب�رشه مل�صاء اأو �صعر كاحلرير وج�صم كما تريد، وغالباً ما جتلب تلك اخللطات نتائج عك�صية قويه حتتاج لعلج 

طبي لفرتة لي�صت بالقليلة. 

هل حتتوي الع�صاب التي تباع يف حملت العطارة علي مواد كيميائية او حتي ادوية ام انها فقط جمموعة اع�صاب مت خلطها لتعطي املفعول 

القوي وال�رشيع؟

واهلل ياا�صتاذي الفا�صل علي اجلهود التي تبذل من قبل وزارة ال�صحة والهيئة العامة للبيئة اإل اأن هناك بع�س النفو�س ال�صعيفة التي تقوم 

اأيديهم فقد جاءتني حالت كثرية ممن ا�صتخدموا الأع�صاب، فامل�صتح�رشات التجميلة  اأن تقعوا بني  بالتلعب يف الأع�صاب واحذروا من 

غالبا ما حتتوي علي مادة الكورتيزون اأو مادة الهيدروكوينون وبرتاكيز عالية حتى تعطي امل�صرتي ال�صعور بالراحة ل�رشعة فعاليتها من اأول 

ا�صتخدام، اأما اأع�صاب ال�صكر فقد تكون خملوطة باأدوية خاف�صة لل�صكروقد مرت علي مثل هذه احلالة ، اأما الأع�صاب التي ت�صتخدم خلف�س 

الوزن فغالبا ما حتتوي علي امل�صهلت وكل هذا عواقبه وخيمة علي املدى الق�صري .

ما حقيقة احتواء بع�س املنتجات التي تباع بالأ�صواق على مواد م�رشطنة؟

هناك بع�س من املنتجات التي تباع لدينا يف الكويت حتتوي على املواد امل�رشطنة وقد را�صلت احدي ال�رشكات ملعرفة احتواء بع�س املنتجات 

وحجم الرتكيز امل�صتخدم يف هذا املنتج اإل اأين مل اأجد الرد منها اإل بقولها اأن هذا املنتج م�رشح من قبل وزارة ال�صحة ول حتاول البحث 

كثري ف�صوف تتعب وهنا حقيقة وقفت لأين ل املك اأي �صلحية يف الرد عليها ولكن املك توعية النا�س من خلل هذا اللقاء.

كما اأنبه اأن ال�رشكات الكبرية دائما ما تكون يف امل�صار ال�صحيح لن امل�صداقية واجلودة �صعارها يف اأي منتج يتم طرحه يف الأ�صواق ولكن 

يكون اخلوف عندما جتتاح املنتجات التي تاأتي من الدولة الفقري مثل �رشق اآ�صيا حيث تفتقر اإيل الرقابة ال�صحية. 

يف الآونة الأخرية جلاأ الأطباء اإىل علج الكثري من الأمرا�س با�صتخدام امل�صادات احليوية والبنادول وم�صادات احل�صا�صية...فهل هناك اأ�رشار 

م�صت�صفى  يف  وال�صيديل  الع�صاب  جمال  يف  الباحث  حذر 

العدان الدكتور احمد الر�صيدي من وجود فئة من ال�صخا�س 

تدعي العلج بالأع�صاب وع�صل النحل م�صريا اىل ان هوؤلء قد 

ا�صتغلوا حاجة النا�س يف البحث عن ال�صفاء من الأمرا�س .

مقارنة  العطارين  زبائن  اأكرث  من  املراأة  ان  الر�صيدي  واأ�صاف 

خلطات  عن  البحث  الفتيات  بع�س  هاج�س  واأ�صبح  بالرجل، 

التجميل والر�صاقة مو�صحا ان هناك بع�س من املنتجات التي 

تباع لدينا يف الكويت حتتوي على املواد امل�رشطنة .

الر�صيدي: احذروا مدعي العلج 

بالأع�صاب وع�صل النحل
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