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ال�دم  ضغ��ط  ارتف�اع 
والس�كري أكث��ر األم�راض 
انتشارًا ف�ي العالم الرتباطهما 
والع�ادات  ال��وزن  بزي�ادة 
الخاطئة والغذائية  السلوكية 

الفح�ص المخبري لمع�دل 
ڤيتامين »د 3« لمرض�ى الس�ك��ر 
والضغ�ط ض�رورة ألن نقصه يؤدي 
للكثير م�ن العوارض ومنها الدوخة

)متين غوزال(املعاجلة جميلة دهراب في حوار مع الزميلة حنان عبداملعبود

الزيوت الطبيعية تساعد على النوم

نورا: هناك الكثير من األمراض التي تنتش��ر بالكويت، فما أكثرها 
انتشارا؟ وما هي املسببات في رايك؟

يعد ارتفاع ضغط الدم والس����كري بنوعيه من أكثر االمراض 
انتش����ارا في الكويت والعالم بأجمعه. وبالطبع فان النوع الثاني 
للسكري اكثر انتشارا الرتباطه بزيادة الوزن والعادات السلوكية 
والغذائية اخلاطئة. وطبعا ال تنس����ى أمراض اجلهاز املناعي فهي 
بازدياد مثل الس����رطان بكل أنواعه والتصلب اللويحي والكرونز 

والقولون التقرحي والذئبة احلمراء والصدفية وغيرها
أما املس����ببات فهي عديدة، وبعضها لم يجد لها الطب تفسيرا 
واضح����ا، فهم يرجعون بعضها للعام����ل الوراثي. ولكني أتعجب 
من الصاق العام����ل الوراثي بأمراض مثل التصلب اللويحي الذي 
يعتب����ر من أمراض الدول ذات اجلو البارد واملعتدل، والغريب أن 
أعداد االصابات عندنا تتضاعف بشكل رهيب فبعد الغزو احلاالت 
املس����جلة رس����ميا 400 حالة، واالن أصبحت 17 ألف حالة والرقم 

رمبا في ازدياد.
واالس����باب احلقيقية مازالت مجهولة. واملوضوع يحتاج الى 
دراسة من األطباء املختصني وبالتأكيد هذا االضطراب في اجلهاز 
املناعي له مسببات يجب االهتمام بها حتى نقلل من أعداد املرضى 

مستقبال.
-غازي: ما افضل السبل للوقاية من أمراض اجلهاز املناعي؟

ان أفضل الطرق للوقاية هي االهتمام باجلهاز باملناعي وتقويته 
وهو االساس الذي يجب اعتماده للوقاية من كافة االمراض.

وماذا عن السكري وارتفاع ضغط الدم؟
أنصح في البداية كل ش����خص يعاني م����ن ارتفاع ضغط الدم 
والس����كري )النوع الثاني( بفحص مع����دل ڤيتامني »د3« في الدم 
فنقص����ه يؤدي ال����ى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الس����كر في الدم 
والدوخة، ويرب����ط االطباء بني نقصه واالمراض املنتش����رة مثل 
التصلب اللويحي حيث أظهرت دراسة أميركية نشرت في املجلة 
الطبية األميركية بحثا جلامعة هارفارد أن 62% عامل اخلطورة يقل 
في تطور عوارض التصلب اللويحي في حالة وجود نسبة كافية 
من ڤيتامني د في اجلس����م لذلك يجب أن يكون هناك دوما متابعه 

لڤيتامني »د« ومستواه ملرضى التصلب اللويحي أيضا.

التصلب والكرونز

 س��ارة: هل هناك أي أمل جديد ملرضى اجلهاز املناعي مثل الذئبة 
احلمراء والتصلب والكرونز والصدفية والسرطان؟

نع����م واحلمد هلل األمل موجود دائم����ا، وبدون االمل ال ميكننا 
أن نعيش ونس����تمر في احلي����اة، فهناك عق����ار )ال.دي.إن( وهو 
عقار مكتش����ف له فاعليته في عالج أم����راض اجلهاز املناعي منذ 
الثمانينيات وهناك حاالت سرطانية ميئوس منها سجل فيها شفاء 
تام خصوصا سرطان البنكرياس الى جانب أنه العقار املنتشر االن 
في أميركا باس����م عقار العجائب حيث يستخدم في عالج مرضى 
التصلب اللويحي ومرضى الكرونز ومن منبر »األنباء« أنصح كل 
شخص مصاب بالتصلب اللويحي والكرونز والقولون التقرحي 
بأخذ هذا العقار حيث سجلت دكتورة أميركية حاالت استقرار تام 
ملرضى الكرونز فقط بعد ش����هرين من االستعمال وهناك مرضى 
تصلب لويحي كانوا مقعدين استفادوا استفادة رائعة، فما املانع 
من التجربة خصوصا أن هذا العقار ال يحوي آثارا جانبية سيئة، 
اللهم إال بعض احلاالت سجلت أحالما وكوابيس في االسبوع االول 

من االستخدام.
ملاذا لم نسمع عن هذا العقار؟ وملاذا ال يطرحه االطباء قبل البدء في 

رحله عالجية حتتوي على الكثير من املخاطر؟
سؤال رائع وجوابه بسيط جدا، انها جتارة األدوية، فهذا العقار 
الذي حتدثنا عن����ه ال يعرفه الكثير من االطب����اء حتى في بعض 
الدول املتقدمة بس����بب أن تصنيع����ه يكون حتت قيود معينه مع 
أنه مسموح بجرعة 50 ملغ لكن جرعة 3 ملغ لم تعط إدارة الغذاء 
والدواء األميركية السماح بتصنيعه هو فقط يصرف بوصفة طبية 
والس����بب أنها لم جتر أبحاثا كافية حول العقار وعالقته بالشفاء 

من امراض اجلهاز املناعي.
لكن هو يصرف بجرعة عالية جدا ومسموح به، فكيف ال يسمح 
بجرع����ة تعتبر ذرات من اجلرع����ة الواحدة كالم غير منطقي، هل 

ميكنك التوضيح؟
نعم الكالم غير منطقي لكن شركات االدوية التي تصنع ادوية 
غالي����ة الثمن مثل الهيومي����را لعالج مرضى القول����ون التقرحي 
والكرونز أتعلم����ني أن اجلرعة الواحدة تكلف الدولة من 500 الى 

600 دينار.
بينما هذا العقار عقار العجائب ال يكلف شهريا 10 دنانير فقط، 

اآلن تعلمني السبب في عدم التوسع في انتشار مثل هذا الدواء.

هل هو عقار مضمون 100%؟
ال يوجد عقار مضمون 100% فلكل جسم كيفيته وبصمته وهناك 
من اس����تفاد وهم كثيرون وهناك من لم يستفد لكن السؤال املهم 

ملاذا ال أجرب قبل البدء بأدوية قوية جدا.
جميل: حدثينا عن الطب البديل ما دوره في حياتنا؟

احلياة بالش����كل الطبيعي دوما تكون جميلة وان كانت صعبة 
بعض الش����يء، والطب البديل هو الطب الطبيعي اي اس����تخدام 
الطبيعة وكل ما فيها في عالج الروح والعقل واجلسد فهناك الزيوت 
النباتية والعالج بها يتم باملساج كأفضل وسيلة الستخدامها وهي 
مهمة جدا في ازالة التوتر واالكتئاب وليونة العضالت وتسخينها 

بالنسبة للرياضيني.
هناك العالج باالعشاب وهو باب أصبح معروفا لدى الكثيرين، 
كما أن هناك العالج بالغذاء نفس����ه أو ما يسمى »املاكروبيوتيك« 
هو فرع اساسي في الطب البديل حيث تقول لي ما مرضك، فأقول 

لك ماذا تأكل.
كما ان هناك العالج بالطاقة اي اعطاء الطاقة اجليدة واحاللها 
مكان الطاقة الس����لبية، ولكن هن����ا أود أن ألفت نظر اجلميع إلى 

احلرص على أال يتم استغالله باسم هذا الفرع بشكل خاطئ.
هل ميكنك التوضيح أكثر؟

نع����م، زارتني احدى االخوات وه����ي تعاني من نقص حاد في 

الهيموجلوبني وأرادت جلسة طاقة، فأخبرتها أنني استطيع بسهولة 
عمل جلس����ة طاقة لكن لن حتصل على الفائدة املتوقعة، قلت لها 
أنت حتتاجني عالجا غذائيا ورياضة مشي وتنفسا عميقا وبرنامجا 
تكميليا غذائيا حتى اضمن رجوع نسبة الدم الى املعدل الطبيعي 
قصدي من هذه القصة ال ميكن ان نبدأ بجلس����ات طاقة واجلسم 
بحاجة ماس����ة الى عالج ملموس الطاقة حتما ستفيد ولكن ليس 

في هذه املرحلة من العالج.
جمانة: حدثينا عن الطب البديل وجمال املرأة لنبدأ بالبشرة؟

ان الطب البديل يعني استخدام منتجات طبيعية بحتة تعلمني 
ان الوجه والعنق يحتويان على الكثير من الغدد الليمفاوية والتي 
وظيفتها تنظيف اجلسم من السموم نحن النساء ندخل السموم 
الى هذه الغدد على عكس الوظيفة التي خلقت لها فنرى النس����اء 
يستخدمن كل شيء على بشرتهن من أجل جمال سريع، تبييض 
سريع، نفخ خدود سريع وال يهمهن ماذا يضعن حتى ان بعضهن 
يعلمن عل����م اليقني احتواء هذه الكرمي����ات على مواد ضارة مثل 
الكورتيزون إال أنها ال تتوانى في استخدامها بحجة أن صديقتها 
أو بنت عمها أو جارتها بشرتها جيدة، وتأتي بعد ستة شهور أو 

سنة ومشاكلها ال يحملها حتى البعير.
مثل؟

مثل توسع األوردة والشرايني حتت اجللد فتصبح البشرة دوما 

جميلة دهراب: االهتمام بالجهاز المناعي 
وتقويته أفضل الطرق للوقاية من األمراض 

وصفت الطب البديل باستخدام الطبيعة بكل ما فيها لعالج الروح والعقل والجسد

ذن�ب  وعش�بة  الزن�ك   
البقدون�س  وعصي�ر  الخي�ل 
النوم  قب�ل  اليومي  والتدلي�ك 
م�ع الغس�ل بش�امبو طبيعي 
أه�م العوام�ل إلطالة الش�عر

عق�ار العجائ�ب لمعالجة 
مرض�ى التصل���ب اللويح�ي 
س�ج�لت  وأميرك�ا  والكرونز.. 
ح�االت اس�تق�رار ت�ام بع�د 
ش�هرين فقط من االس�تعمال 

الزيوت الطبيعية 
والمساعدة على النوم

الزيوت  افضل  ما  وس��ن: 
الت��ي ميكن ان تس��تخدم في 

املساج؟
الزيوت األساس���ية التي 
تستعمل في املساج منها زيت 
الزيتون والعنب واللوز احللو 
والسمس���م واجلوجوبا وما 
العطرية  الزيوت  أما  شابه، 
فهناك العشرات منها والتي 
تستخدم لكل شخص حسب 

احتياجاته.
لنقل ان هناك ش��خصا ال 
يستطيع النوم بسهولة، فماذا 
ميكن ان يستخدم من زيوت 

املساج؟
افضل الزيوت لالسترخاء 
واملساعدة على النوم العميق 
هو زيت اخلزامى او ما يسمى 
الالفندر، وكذلك زيت امليليسا 

وزيت الورد واملاندرين.
وماذا عن األشخاص الذين 
يعانون م��ن العصبية الزائدة 

في تعاملهم مع اآلخرين؟
افضل الزيوت لهم هو زيت 
اللبان  الريحان مخلوطا مع 
والبد لهم من جلس���تني في 
االسبوع، ثم بعد احلصول 
على هدوء واضح يستطيع 
الشخص عمل املساج مرة في 

االسبوع او كل اسبوعني.
الزي��وت  تس��اعد  ه��ل 
املقبلني على  الطلب��ة  العطرية 

االمتحانات؟
الطلب���ة يحتاج���ون في 
البداية الى غذاء جيد ومتوازن 
لنقل االحم���اض الضرورية 
للمخ حتى يعمل بشكل جيد، 
وبالتأكيد زيت النعناع والغار 
وإكليل اجلبل تس���اعد هذه 
التركيز  الزيوت كثيرا على 
بش���كل ممتاز خصوصا اذا 

اضيف لها زيت القرفة.

جميلة دهراب

وصف���ات طبيعية قدمتها املعاجلة جميلة دهراب ملعاجلة توتر الزوج أهمها املس���اج حيث 
أكدت أن املس���اج الهندي يعد من أفضل العالجات املستخدمة لوقف التوتر، وميكن أن تتعلمه 
كل سيدة لتحظى بتغير أسري ش���امل وصحة نفسية رائعة وجسد مسترخ. ولفتت املعاجلة 
ده���راب الى أهمية التأكد م���ن انه في حال توتر الزوج أال يكون هن���اك نقص في الفيتامينات 
واملعادن املهمة في جس���مه. كما شددت على أهمية ان كان مدخنا، حيث سيفقد في هذه احلالة 
الكثير من الفيتامينات املضادة للتوتر، ونصحت بتقدمي الشاي املخلوط بالزيزفون والالڤندر 

وبراعم الورد والنعناع الفلفلي.

كيف تعالجين توتر زوجك؟

حنان عبدالمعبود
الطب البديل هو أحد أفرع الطب املعاجلة للعديد من األمراض، وهو أيضا مجموعة من 

مهن صحية مبنية على علم طبي قائم بذاته لكل منها، معتمدة على التشخيص الدقيق 
من خالل الفحص الشامل، ومراعية في الوقت نفسه احلالة النفسية والعقلية إضافة 

للحالة اجلسدية، ومطبقة املبادئ العالجية لكل منها، وهناك العديد من اآلليات 
املعاجلة التي يستعني بها املعاجلون، فقد تستخدم املاء والكهرباء واألشعة 

والليزر واحلرارة واملساج واملعاجلة اليدوية واألعشاب والزيوت الطبية، 
واألدوية الطبيعية أيضا. واألس�تاذة املعاجلة بالطب البديل جميلة 

دهراب، هي من املعاجلني البارعني مما أهلها أللقاء  محاضرات 
توعوية للتوعية حول اس�تخدامات الط�ب البديل عالجيا، 

حي�ث يخطئ البعض في التعاطي معه، أو قد يتجه لغير 
املختصني فتكون النتائج على عكس املرجو منه.

وتناولت املعاجلة دهراب في لقائها على الهاتف 
مع ق�راء »األنباء« مختلف الط�رق العالجية للعديد من 

األمراض املزمنة، كما تناولت أيضا كيفية تالفي اإلصابة 
عبر تقوية اجلهاز املناعي لإلنس�ان، والكثير مما ساقته 

لنا في هذا اللقاء:




