
جانبية لكرثة ا�صتخدام هذه الأدوية ال�صابقة؟

هذا العلج الثلثي يعد من اخطر الأدوية التي ت�رشف للمري�س وكان 

لنا توعية من خلل ال�صحف عن مدي تاأثري هذه الأدوية علي ج�صم 

الإن�صان ولكن دون جدوى فلزال املري�س يعاين نق�س التوعية و�صعف 

الرقابة عند �رشف الأدوية التي �صبق ذكرها.

فكرثت امل�صادات احليوية ولدت جيل جديد من امليكروبات ل يقهر يف 

وعر�صها  احليوية  امل�صادات  من  للتنويع  لل�رشكات  جتارة  فتحت  املقابل 

بالأ�صواق و باأغلي الأ�صعار .

الق�صري  عاملدي  يظهر  ل  قد  وا�صح  الكبد  علي  فتاأثريه  البندول  اأما 

ولكن تبقي روا�صبه عالقة يف الكبد مما ي�صبب التليف البطئ.

م�صادات احل�صا�صية اأ�صبح البيت ل يخلوا منها ، ولكن للأ�صف ل تعرف 

الأم مدي تاأثري هذا الأدوية علي كبد وكلي طفلها.

كما ان�صح الأمهات بعد كور�س علج بالأدوية التي �صبق ذكرها اأن تقوم 

بتقوية اجلهاز املناعي لطفلها من خلل الفيتامينات والأع�صاب .

�صمعنا عنك انك باحث يف جمال الأع�صاب؟ حدثنا عن دور الأع�صاب 

يف علج املر�صى؟ وهل حتبذ العلج بالأع�صاب بدل من الأدوية، وما 

الفرق بينك كباحث يف هذا املجال مع من يدعون العلج بالأع�صاب؟

يف البداية هناك فرق �صا�صع ول يو�صف بني من يدعي العلج بالأع�صاب 

ومن يكون ذو دراية بالأع�صاب من كل جوانبها ولكنه مازال يبحث يف 

هذا العامل ال�صا�صع اإما للو�صول اإيل حقيقة علمية اأو اكت�صاب معرفة 

جديدة.

تراكيزها  مبعرفة  وقمنا  اجلامعية  مرحلتي  الأع�صاب يف  در�صت  فقد 

وتركيبها الكيميائي والت�رشيحي وكيفية ا�صتخل�س املواد الفعالة يف 

املختربات كما كنت مهتما بح�صور الدورات العلمية التي تقام خارج 

احلرم اجلامعي ولكن اأمام هذه املعرفة ل اأزل اجهل ال�رش العظيم يف 

هذه النباتات.

لي�صت  فالوقاية  والأع�صاب  بالأدوية  العلج  بني  فرق  هناك  اأن  كما 

كالعلج فالع�صبة التي تباع ب�صكلها الطبيعي حتتوي علي الكثري من 

املواد و برتاكيز خمتلفة اأما الأدوية فرتكيزها يكون بعد عدة درا�صات 

تقام ويكون هو الرتكيز العلجي الفعال �صد املر�س ولهذا فالأع�صاب 

حقيقة ل تعطي التاأثري ال�رشيع كما يف حال الأدوية .

حدثنا عن بع�س الأع�صاب التي يتم العلج بها ؟ وما هي الأمرا�س التي 

يتم علجها من خلل الأع�صاب الطبيعية؟

مبا اأننا يف ف�صل تكرث فيه اأمرا�س اجلهاز التنف�صي ف�صوق اأقوم ب�رشد 

بع�س الأع�صاب وحمتواها الكيميائي وفعاليتها:

مادتي  علي  حتتوي  ع�صبه   :)Golden Seal(املر احلوذان  ع�صبه   -1

اجلهاز  تقوي  اأنها  الدرا�صات  اأثبتت  وقد   Hydrastine&Berbrine
املناعي من خلل خ�صائ�صها امل�صادة للميكروبات.

2- الفلفل احلار : يحتوي علي Capsaicine وهي مادة لها مفعول �صاف 

يف الكثري من الأمرا�س وخا�صة للم�صالك التنف�صية والرئتني.

3- الب�صل: يحتوي علي Quercetin فهي حقا مادة جديرة بالهتمام 

اأنها  حيث اأن لها خ�صائ�س م�صادة لللتهاب والفريو�صات بالإ�صافة اإيل 

مادة م�صادة للأك�صدة.

امل�صتح�رشات  بخلط  املر�صى  بع�س  قيام  الأخرية  الآونة  يف  لوحظ 

اإر�صادات  طريق  عن  اأو  نف�صهم  تلقاء  من  واملراهم  كالكرميات  الطبية 

الطبيب ؟ فهل هذه الظاهرة �صحيحة؟

خلط  مبنع  ال�صحة  وزارة  حر�س  مع  النت�صار  كثرية  الظاهرة  هذه 

اأي مركبات مع بع�س وهذا هو الأ�صح فال�رشكة مل تقوم بكتابة تركيز 

الدواء اإل بعد عدة درا�صات اثبتت اأن هذا الرتكيز هو الفعال لعلج 

احلالة املر�صية.

كما اأن خلط الكرميات يوؤدي اإيل تخفيفها واخطر ما يقوم به املري�س 

خلط امل�صادات احليوية فهذا يوؤدي اإيل ظهور بكترييا مقاومة للمر�س 

كما انه يوؤخر عملية ال�صفاء.

اأن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صباب..  حب  لعلج  »رواأكيوتان«  عقار  �صتخدم 

لت�صفية  للتجميل  كاأداة  ا�صتخدامه  بدئنا  الن�صاء  وخ�صو�صا  البع�س 

الب�رشة؟ علما اأن هذا الدواء له اأ�رشار ج�صيمة؟ ما تعليقك؟

الإقبال املتزايد علي هذا الدواء دون الرجوع اإيل ا�صت�صارة الطبيب او 

حتى اأحيانا يتم اإرغام الطبيب علي و�صفه ماهو اإل نذير بحلول كارثة 

لن هذا الدواء خطرة اكرب من نفعه اإذا جتاوز الكمية املو�صي بها كما 

اأن ال�رشكة كانت حري�صة كل احلر�س بكتابة اجلرعة مقابل الوزن كما 

قبل  �صلمتهما  مدي  ملعرفة  والكبد  للدم  جتري  فحو�صات  هناك  اأن 

وبعد العلج.

اأو  املري�س  اأدوية ع�صوائية دون اخذ وزن  الأطباء ب�رشف  قيام بع�س 

عمره؟ فهل حقيقة ما يقال اأن لكل عمر و وزن جرعة معينه ؟ وهل 

بزيادتها يكون املري�س عر�صه للخطر؟

نعم ، الدواء يقا�س بالعمر اأو بالوزن واأي�صا احلالة املر�صية و�صدتها تلعب 

دور يف اجلرعة الدوائية ولكن اإهمال بع�س الأطباء اإيل احدي املعايري 

اإعطاء املري�س جرعة اكرب مما ينبغي وهذا  اإما اإيل  التالية قد يوؤدي 

الدواء  فيفقد  العك�س  يكون  قد  اأو  لل�صمية  املري�س  يعر�س  بدوره 

فعاليته اإن اأعطي باأقل من اجلرعة املطلوبة.

نرى اأن هناك دور غري فاعل من قبل ال�صيادلة يف التوعية ال�صحية من 

ناحية الأدوية ؟ فما ال�صبب براأيك؟

معدوم  يكون  قد  اأو  �صعيف  دور  فهناك  يحدث  ما  هذا  للأ�صف 

ال�صيديل، اعتقادا  ال�صحة لدور  اإهمال من وزارة  اإما  لل�صيادلة وهذا 

منها اأن وجود الطبيب يغطي دور ال�صيديل اأو قد يكون ب�صبب عدم 

وجود �صيادلة اأكفاء قادرين علي اإعطاء املعلومة ال�صحيحة للمري�س 

كما يعطيها الطبيب.

اأما اأنا ك�صيديل يف م�صت�صفي العدان اأجد اأن ال�صيديل يقع علي عاتقه 

معرفة الدواء بكل تفا�صيله كما يجب اأن يقوم ال�صيديل بدوره علي 

املعار�س  احليوي يف جميع  دوره  اإظهار  ال�صعي يف  مع  اأكمل وجه 

ال�صحية التي تقام .

كما ا�صعي مع عدد من ال�صيادلة للرتقاء مبهنة ال�صيدلة ولكن تبقي 

اأكفاء من  اأننا  لها  الفر�صة لنثبت  اإعطائنا  الدور يف  لها  ال�صحة  وزارة 

خلل فتح باب البتعاث لدرا�صة التخ�ص�صات املختلفة . 

ن�صيجة توجهها اإىل قرائك؟

هناك عاملني لرنتقي بثقافتنا ال�صحية وهما القراءة والن�صياع لقوانني 

الكاملة من خلل الطلع  ال�صحة، فعندما تكون لدينا املعرفة  وزارة 

معها  التعامل  وكيفية  اأنف�صنا  فهم  علي  القدرة  لدينا  تكون  امل�صتمر 

وطريقة حل ماي�صيبنا من اأمرا�س دون تعري�س اأنف�صنا لأ�صحاب النفو�س 

اأو  بالتنبيه  �صواء  ال�صحة  وزارة  به  تقوم  ت�رشيح  اأي  اأن  كما  ال�صعيفة 

اإل  وجدت  ما  ال�صحة  فوزارة  العتبار  بعني  يوؤخذ  اأن  يجب  باحلث 

لتثقيف املري�س وتوعيته بكل امل�صائل ال�صحية.
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