
 غالبي��ة العوائ��ل ت�ش��كو م��ن م�ش��اكل الفتي��ات 
ال�ش��غريات يف ال�ش��ن التي ب��دت وا�ش��حة اأمام 
اأ�رسه��ن ب�ش��كل يوم��ي ، م��ن خ��ال عنادهن اأو 
رف�شهن اال�شتماع لن�شائحهم ، فدخول مفاهيم 
جدي��دة اىل اأ�ش��ماعهن عن��د و�ش��ولهن ملرحل��ة 
املراهق��ة ، م��ن خ��ال متابعته��ن للف�ش��ائيات 
ودخول تكنولوجي��ا الهواتف اخللوية اىل جميع 
املن��ازل ، اأدى اىل زي��ادة ن�ش��بة التحديات التي 
توجهها اال�رسة مع الفتيات املراهقات ، وياحظ 
اإن غالبي��ة العوائ��ل تتخ��ذ قرار عائل��ي ملزم ال 
رجع��ة فيه ، مبنع بناتهن من تكملت م�ش��وارهن 
املدر�شي ، واإيداعهن يف زنزانة املنزل حبي�شات 
من دون ذنب ، حتت اأعذار وحجج اخلوف عليهن 
اأو معرفته��ن الأ�ش��ياء تف��وق   ، اأمني��ة  لدواع��ي 
اأعماره��ن ، عنده��ا يقعون يف خط��اأ كبري ، وهو 
قت��ل طم��وح بناته��ن يف حتقي��ق اأحامه��ن يف 
احل�ش��ول على ال�ش��هادات العليا ، نتيجة ل�شكوك 

غري موجودة اال يف خميلتهم .
)اجلورن��ال( حتدثت مع بع���ض املواطنني حول 
التحدي��ات التي �ش��تواجهها الفتي��ات يف مقتبل 

اأعمارهن.
خ�شارة للمجتمع والبلد

 ق��ال ه��ادي عبد الر�ش��ا حممد )�ش��احب حمل 
لبيع امل��واد الكهربائية( ، احلي��اة يف تغري دائم 
، وم��ا نعي�ش��ه حالي��ًا يختل��ف عن الواق��ع الذي 
ع�ش��ناه قب��ل اأك��ر م��ن )25( عام��ًا ، فبع���ض 
الفتيات ما زلن يوجهن خطر �شعوبة اال�شتمرار 
يف الدرا�شة ، الأ�شباب خمتلفة منها اإ�رسار اال�رس 
العراقية على ترك بناتهن للمدر�شة واالن�رساف 
كليًا ل�شوؤون املنزل ، الن ح�شب نظرهم اإن مكان 
الفت��اة الطبيع��ي يف املن��زل ، وه��ذه النظ��رة مل 
تتبدل حتى االن ، فخ�رس املجتمع والباد الكثري 
م��ن الطاق��ات ال�ش��بابية الت��ي رمب��ا كان��ت يف 
امل�شتقبل �ش��تكون طبيبة اأو مهند�شة اأو حمامية 

تخدم من خال موقعها جميع املواطنني . 
ال راأي لنا يف املنزل

 اأما جميلة علي �شامل )ربة بيت( فقالت ، والدتي 
تخ��اف علين��ا اأن��ا واأخواتي من احلال��ة االمنية 
امل�ش��طربة التي متر فيها الباد ، ونحن ن�ش��مع 
كام والدت��ي ونطبق��ه وال نناق�ش��ه ، حت��ى ولو 
كان ي�رس مب�ش��لحتنا اأو حياتنا ، ويف مقدمتها 
رغبتهم برتكنا املدر�ش��ة ، فهكذا تربينا وتعلمنا 
منذ �ش��غرنا ، فا راأي لنا يف املنزل ، واأ�شبحت 
معاناتنا يف حرية التعبري كبرية ، وو�ش��لنا يف 

طريق م�ش��دود مع اأخوتنا االكرب �ش��نًا ، وبالرغم 
م��ن احلياة من حولنا قد تبدلت ، و�ش��ارت اأكر 
تطوراً ، اال اإننا ما زلنا اأ�شريات الراأي اال�رسي اأو 
حتى يف الت�رسف ، ولكن ال�ش��باب داخل اال�رسة 
م��ا زال لديهم اليد الطوىل ، وال اأحد ي�ش��األهم من 
اأين جئتم ؟  واىل اأين تذهبون ؟ ، وهذا ظلم كبري 

، ولكن ما ال�شبيل ؟ .
مرحلة املراهقة

 تق��ول �ش��هيلة فار���ض ك��رمي )معلم��ة( ، تربي��ة 
الفتاة تقع �ش��من م�شوؤولية االم بالدرجة االوىل 
، خ�شو�شًا حينما تدخل مرحلة املراهقة  والتي 
عده��ا الكث��ري اإنه��ا ف��رتة حرج��ة م��ن عمرها ، 
والب��د ل��كل اأم اأن تتفهم �شخ�ش��يتها وم��ا يدور 
يف تفكريه��ا ، م��ن خال التقرب منه��ا وجعلها 
�ش��ديقه له��ا ، لغر���ض اإر�ش��ادها نح��و الطريق 
ال�ش��حيح وزرع الثق��ة يف نف�ش��ها والعم��ل على 
ح��ل جمي��ع اال�ش��كاالت التي رمبا ق��د تقع فيها 
مبنته��ى االن�ش��جام والتفه��م وب��روح عقانية ، 
فالنتائ��ج املثم��رة التي �شتح�ش��ل عليها الفتاة 
تع��د املح��رك الرئي�ض يف تكملة م�ش��وار حياتها 
بكل تفاوؤل وحمبة ، عندها ت�شتطيع اأن تت�رسف 
بال�شكل ال�شحيح يجعل منها فتاة منوذجية يف 
كل �ش��يء ، بحيث جت��رب اجلميع عل��ى احرتامها 

واإبدال كل االآراء والنظرات تلك القدمية عليها .
الف�شائيات واالجهزة النقالة

 بينم��ا يق��ول ح�ش��ان مهن��د خال��د )متقاع��د( 
اخللوي��ة  والهوات��ف  املتنوع��ة  الف�ش��ائيات   ،
املتط��ورة ، له��ا تاأث��ري كب��ري عل��ى الت�رسف��ات 
غري املقبولة من قبل بع�ض ال�ش��باب والفتيات ، 
والتي �شاعدت هذه امل�شتجدات على ظهور واقع 
جيد مل يكن موجوداً يف ال�شابق واذا ما ت�رسفت 
فتاة م��ا بت�رسفات غ��ري عقانية وف��ق عمرها 
املراه��ق ، فهي ال يعن��ي اأن نعمم ه��ذه النظرية 
عل��ى جميع الفتيات، الن القيم �ش��ارية والرتبية 
ال�ش��حيحة قائم��ة وح�ش��ن الت���رسف ماثل يف 
كل اال�ش��ياء الت��ي حت��دث ، �ش��حيح اإن هن��اك 
وحتديات كبرية تواجه الفتيات يف �شن املرهقة 
، لكن الكثريات منهن يجتزن مثل هذا االمتحان 
ال�ش��عب بكل �ش��جاعة وثبات واال�رسة لها الدور 
امله��م ، ال�ش��يما االم يف تذلي��ل كافة ال�ش��عاب 
الت��ي ق��د تواجهها الفت��اة ، فا داع��ي للتخل�ض 
م��ن ه��ذه املرحلة بالعم��ل عل��ى اإجبارهن على 
ت��رك املدر�ش��ة من اأجل احلف��اظ عليهن من هذه 

التاأثرات اخلارجية .
ت�رسفات االم

 �شددت اأ�شماء �ش��عيد داود )خياطة( بقولها ، اأنا 
عندما اأخاف على اأبنتي املراهقة ، عند خروجها 
اىل املدر�ش��ة يومي��ًا ،  هذا ال يعني اإين اأ�ش��ك يف 
ت�رسفاتها واأن اأقوم مبتابعتها ب�ش��ورة دقيقة ، 
و�شوؤايل عن اأي �شيء قد قامت به يف الهاتف ، اأو 
اأمنعها من متابعة بع�ض الربامج التي يعر�شها  
التلفاز ، الن هذه االمور اذا ما قمت مبناق�ش��تها 

معها قد تفتح اأمامي باب ال اأ�ش��تطيع اأن اأغلقه ، 
رمبا تراودين بع�ض الت�ش��ورات باأن اأمنعها من 
الذه��اب اىل املدر�ش��ة ، حت��ى اأرت��اح من بع�ض 
الظن��ون التي تاأتي وتذهب اىل خميلتي ، ولكني 
ال اأ�ش��مح لها اأن تقع يف خ��داع التطور ومواكبة 
الع�رس ، وي�ش��هم يف اإف�ش��ادها اأو اأن يوؤثر عليها 

ب�شورة مبا�رس .
ترك املدر�شة

 �ش��كت م��رمي عب��د اهلل زام��ل )طالبة متو�ش��طة( 
حاليًا من هذه االمور ، فقالت ، كثري ما ي�شمعني 
اأب��ي اأو اأخي طلبه��م يف اأن اأجل�ض يف املنزل بعد 
اأن تنته��ي هذه ال�ش��نة الدرا�ش��ية ، باعتبار اإنني 
و�ش��لت اىل عمر منا�ش��ب من الدرا�ش��ة ويكفيني 
ما تعلمته ، حيث كنت اأ�شعر بالكثري من احل�رسة 
واالمل ، الن حلم��ي بتكملة درا�ش��تي واحل�ش��ول 
عل��ى املعدل العايل ، ي�ش��غلني دائمًا ، التي رمبا 
من خال��ه ق��د يوؤهلن��ي بالدخ��ول اىل الكليات 
الت��ي اأحل��م الدخول اليه��ا ، ولكن طلب��ات اأهلي 
ومتابعتهم ال�ش��ديد يل ، اأ�ش��بحت حالة ال تطاق 
، حتى �ش��ككت يف نف�ش��ي باأين اأت�رسف بطريقة 
يظنونها غري منا�شبة لعمري املراهق ، بينما اأنا 
من�ش��غلة بدرا�ش��تي ليل ونهار ، وكنت اأمتنى اأن 

يتخل��ى اأهلي عن فكرته��م يف اإجباري على ترك 
املدر�شة . 

وجوه املراهقات باملاكياج
 اأو�ش��ح النا�ش��ط امل��دين �ش��ادق �ش��اكر حممود 
بقوله، من خال ت�رسف معظم ال�شباب الطائ�ض 
من كا اجلن�ش��ني عن طريق الهات��ف اخللوي اأو 
اأو  الت���رسف الام�ش��وؤول يف طريق��ة التعام��ل 
اللب���ض اأو العب��ث بالوج��ه، تعد حتدي��ات كثرية 
وكب��رية اأمامهم، ال�ش��يما الفتي��ات منهم، وهذه 
اللوحات املر�ش��ومة عل��ى وجوههن باملاكياج، 
وه��ن يف اعماره��ن املراهقة عن��د ذهابهن اىل 
املنا�ش��بات  او ح�ش��ورهن بع���ض  املتنزه��ات 
ال�ش��عيدة ، فيجب عليهم التم�ش��ك بروح الف�شيلة 
والتق��وى م��ع ���رسورة ب��ذل اجلهد م��ن اال�رس ، 

للو�شول ببناتهن اىل بر االأمان.
ا�شتباحت التكنولوجيا

 يف حني تقول الباحثة االجتماعية منى جا�ش��م 
جميد ، لكل جيل خ�شائ�شه ، وتختلف التحديات 
من جيل اأو زمن اىل اآخر ، ولكن ما ن�ش��اهده يف 
الف��رتة احلالية ، م��ن حتديات من ن��وع اآخر هو 
الغزو التكنولوجي الذي دخل عن طريق و�ش��ائل 
التقنية احلديثة اىل كل بيت و�ش��ار كل �ش��خ�ض 

مهدداً ب�ش��لوكه وت�رسفاته حي��ث نقلت الينا كل 
االفكار عرب االثري ، و�ش��ار لزمًا علينا ، ان ننبه 
اليه��ا الفتيات بكل حذر و�ش��دة ، حت��ى ال يكون 
�ش��اغلهم وهن يف املدار�ض بهذه اال�ش��ياء بعيداً 
عن م�ش��تقبلهن ، فالعامل من حولنا اأ�شبح قرية 

�شغرية تدور فيها كل اأنواع العقدات املقبلة .
البد من كلمة 

 اإن التحدي��ات الكث��رية يف ه��ذه املرحل��ة الت��ي 
الثق��ايف  الغ��زو  يف  تتمث��ل   ، الفت��اة  تعي�ش��ها 
والفك��ري ال��ذي و�ش��ل اىل جمي��ع املن��ازل من 
خ��ال الف�ش��ائيات ، ويج��ب عليه��ن مواجهتها 
ب��روح مثالية م�ش��تندة اىل االرث القدمي للرتبية 
 ، وال�ش��رب  الفا�ش��لة  واالخ��اق  ال�ش��حيحة 
فاالهتمام مبا هو مفيد لهن من خال اال�شتماع 
اىل توجي��ه االه��ل  خري و�ش��يلة للنجاح يف هذه 
املرحل��ة ، الن م�ش��لحتهن ه��و جل م��ا تفكر به 
اال�رسة ، واخلروج ع��ن نطاق هذا املفهوم يعني 
التم��رد عل��ى تقاليده��ا الت��ي حتب م��ن خالها 
اأن حتاف��ظ عل��ى جميع اأف��راد اال�رسة ، ال �ش��يما 
الفتيات منهن ، واال قد يتعر�ش��ن اىل ا�ش��طهاد 
ت��رك املدر�ش��ة ق���رساً ، خوفًا عليهن م��ن كل هو 

موؤثر من حولهن يف املدر�شة اأو ال�شارع . 

العاج والو�شفة الطبية 
 يق��ول حيدر الكعبي م�ش��مد يعمل منذ 6 
�ش��نوات يف املهنة ان اأك��ر احلاالت التي 
ت�ش��لني هي زرق االبر وت�ش��ميد اجلروح 
للم�ش��ابني وقيا�ض �ش��غط الدم وال�ش��كر، 
واأحيان��ا يف بع�ض احلاالت اال�ش��تثنائية 
اقوم بتوجيه املري�ض يف الدواء ا�ش��تنادا 
اىل خربت��ي الطويل��ة وبع��د حتقق��ي م��ن 
ان االدوي��ة ال ت�ش��كل خط��را على �ش��حة 

املري�ض وت�شاهم يف عاجه.
وا�ش��اف اىل انه ميتلك رخ�ش��ة ممار�شة 

املهنة ب�شكل قانوين.
كما يقول امل�ش��مد علي ان اغلب احلاالت 
االب��ر  الت��ي ت�ش��لني ه��ي ح��االت زرق 
وقيا�ض �ش��غط ال��دم وانا ملت��زم جدا يف 
ال�شوابط القانونية وال�شحية فا ا�رسف 
و�ش��فة طبي��ة الح��د بل اق��وم باإر�ش��اده 
وتوجيهه اىل طبيب خمت�ض ان مل ا�شتطع 

معاجلته وبح�شب حالته املر�شية.
وي�ش��يف اىل ان��ه ميار���ض املهنة ب�ش��كل 

قانوين منذ 25 عاما.
اأخطاء ال تغتفر 

 وتوؤكد ال�ش��يدة ام حممد على انها تف�شل 
ارتف��اع  الطبي��ب بالرغ��م م��ن  مراجع��ة 
اج��وره لكن��ه ذو اخت�ش��ا�ض وخربة اأكر 
من امل�شمد، اما امل�شمد فيمكن مراجعته 

�شمن احلاالت الب�شيطة.
وتق��ول انه يف اأحد االيام بداأ ابني ي�ش��كو 
من االمل �ش��ديدة يف الظهر وعند مراجعته 
للم�ش��مد ق��ام بزرق اب��رة م�ش��كنه له يف 
الفخذ وبعد عودته من ال�ش��مد ب�ش��اعات 
ب��داأ االمل يزداد لكن ه��ذه املرة يف جميع 
اجزاء ال�شاق االمل قوية جدا، مما ا�شتدعى 

االم��ر اىل مراجع��ة الطبي��ب وبع��د اجراء 
ا�ش��عة الرن��ني تب��ني ان��ه ق��د زرق االبرة 
بالقرب من الع�شب مما ت�شبب يف التهاب 

الع�شب.
طبيب الفقراء 

 وكان اي�ش��ا لعبا�ض �شعد راأي اخر، يقول 
ان��ا اأف�ش��ل مراجعة امل�ش��مد الأن��ه ميتلك 
خربة ميدانية اأ�شتطيع ان ا�شميها جتارب 
حقيقية مع املر�شى واي�شا كونه ي�شتقبل 

املر�شى بتكاليف اقل من الطبيب. 
وي�ش��ري اال ان��ه مل يواج��ه اي م�ش��اكل مع 
امل�شمدين الأنه وباخت�شار امل�شمد الذي 

يراجعه يراه يفهم اأكر من الطبيب. 

وي�ش��يف اىل انه يراجع امل�ش��مد منذ ان 
كان �ش��غريا وال يق�ش��د الطبي��ب اال يف 
احلاالت الق�ش��وى، ولو ان امل�ش��مد اأخطاأ 
يف العاج �شاأقا�شيه ع�شائريا وقانونيا. 
وتق��ول ال�ش��يدة اميان ه��ادي انا اأف�ش��ل 
مراجع��ة امل�ش��مد عل��ى الطبي��ب ب�ش��بب 
ط��ول االنتظار الذي اق�ش��يه لدى الطبيب 
وكم��ا انن��ي مل اواج��ه اي م�ش��اكل خال 
مراجعات��ي للم�ش��مد م��ع اين اراجعه منذ 

فرتة طويله، 
وت�ش��ري اىل انها تق�شد الطبيب يف حاالت 
االمرا�ض الن�شائية وطبيب اال�شنان فقط.

 وخا�ش��ة الق��ول وم��ن خ��ال لقاءاتن��ا 

مع عين��ات خمتلفة من املر�ش��ى وجدنا 
ان غالبي��ة املر�ش��ى يقوم��ون مبراجع��ة 
امل�ش��مدين تهربا من اجللو�ض واالنتظار 
طويل��ة  لف��رتة  االطب��اء  عي��ادات  يف 
والرتف��اع اج��ور املعاينة ل��دى الطبيب، 
وان ه��ذا يوؤث��ر وب�ش��كل كب��ري عل��ى ذوي 
الدخ��ل املح��دود والطبق��ة الفق��رية م��ن 

املجتمع.
وان عدم ثقة النا�ض باالأطباء وخ�شو�شا 

قليلي اخلربة دفعهم ملراجعة امل�شمد. 
واحلال يف عراقنا اليوم يقول : ))ا�شبحت 
القاعدة ا�ش��تثناء واال�ش��تثناء قاع��دة .... 
واأ�شبح امل�شمد ا�شا�ض والطبيب ثانوي((

ويرى اإيهاب نبيل يعمل م�شمدا وراأى اأن 
املواطن حمق يف اللجوء اإىل م�ش��مد عند 
احلاجة اأما ال�ش��بب فهو اأن امل�شت�ش��فيات 
حاج��ة  تلب��ي  ال  ال�ش��حية  واملراك��ز 
املراجعني وال ت�ش��تقبلهم ب�شكل جيد غري 
اأن اإيه��اب نبيل انتقد اأي�ش��ا امل�ش��مدين 
ي�ش��ببون  وق��ال  املهن��ة  عل��ى  الدخ��اء 
م�ش��اكل كب��رية للمراجع��ني ويعر�ش��ون 

حياتهم اإىل اخلطر.
لك��ن م�ش��كلة اللج��وء اإىل امل�ش��مدين ال 
تتعل��ق فق��ط ب�ش��هولة الع��اج وباإمي��ان 
املواطن بقدرة امل�ش��مد بل تتعلق اأي�ش��ا 
بنوعية االأدوية التي ي�ش��فها امل�شمدون 
والت��ي يعتق��د املواطن اإح�ش��ان اخلالدي 
ن��ور  قال��ت  فيم��ا  بكث��ري  اأف�ش��ل  اأنه��ا 
ب��ال وه��ي �ش��احبة �ش��يدلية اأم�ش��ت 
خم���ض �ش��نوات م��ن حياتها يف درا�ش��ة 
االخت�ش��ا�ض قال��ت اإن م��ا يح��دث يوؤثر 
على اأ�شخا�ض كر�شوا �شنوات من حياتهم 
ال  اآخ��رون  اأ�ش��خا�ض  لياأت��ي  للدرا�ش��ة 
ميلك��ون الكثري من املعلوم��ات وياأخذوا 
مكانه��م وح��ذرت من احتم��ال اأن يعطي 
امل�شمد املراجع دوائني قد يتعار�شا يف 

التاأثري مما يوؤثر على �شحة املواطن.
التدهور �شمل الطب واالأطباء اأي�شا

ان التده��ور الذي م�ض جمي��ع القطاعات 
يف الع��راق م�ض الط��ب واالأطباء والعاج 
ن��ر حت��ركا جدي��ا  النا���ض ومل  و�ش��حة 
وا�ش��حا من جانب ال�ش��لطات لو�شع حد 

لهذه املمار�شات اخلطرية.
احد جوانب هذه امل�ش��كلة ه��و اأن العراق 
خ�رس ع��ددا كبريا من اأطبائ��ه املقتدرين 
ب�ش��بب الو�شع االأمني وب�ش��بب ا�شتهداف 
ه��ذه ال�رسيحة حيث هاج��ر العديد منهم 
يقدم��ون  وراح��وا  الب��اد  خ��ارج  اإىل 

خدماته��م يف الدول التي ا�ش��تقروا فيها، 
وهو ما فتح الباب وا�ش��عا اأمام امل�ش��مد 

كي يكون امللجاأ بالن�شبة للنا�ض.
طبع��ا ي�ش��اف اإىل ذل��ك ق�ش��ايا اأخ��رى 
ج��دا  عالي��ة  االأطب��اء  اأج��ور  اأن  منه��ا 
فيم��ا اأج��ور امل�ش��مد اق��ل بكث��ري ثم من 
املع��روف وح�ش��ب قول بع���ض املطلعني 
اأن امل�ش��مدين يح�ش��لون عل��ى اأدويته��م 
من امل�شت�ش��فيات ولذلك تكون اأ�ش��عارها 
مقبولة.ومن اأ�ش��باب تراج��ع دور الطبيب 
وتزاي��د اأهمية امل�ش��مد يف حي��اة النا�ض 
م�شكلة ياحظها مراجعو املراكز ال�شحية 
احلكومي��ة هي حال��ة الزحام ك��ون عدد 
هذه املراكز ال يتنا�ش��ب مع عدد ال�شكان 
ومع ن�ش��بة منوه��م ال�شنوية.ا�ش��افة اإىل 
ذل��ك هناك م�ش��كلة قلة اأو انع��دام وجود 
االأطب��اء م��ن ذوي االخت�ش��ا�ض وذل��ك 
لقل��ة ع��دد ه��وؤالء يف االأ�ش��ل يف العراق 
وت��ويل الغالبي��ة منهم مهام��ا اأخرى يف 
امل�ش��ايف العام��ة اأو التخ�ش�ش��ية وه��ذا 
ي��وؤدي ب��دوره اإىل �ش��عف عل��ى �ش��عيد 
الت�ش��خي�ض الطب��ي لع��دد م��ن احل��االت 
املر�ش��ية من قبل االأطب��اء من غري ذوي 
املراك��ز  يف  املوجودي��ن  االخت�ش��ا�ض 
ال�ش��حية وبالتايل عدم متاث��ل املري�ض 
لل�ش��فاء يف الغالب.بعد هذا تاأتي م�ش��كلة 
اأخرى تتمثل يف عدم توفر الن�ش��بة االأكرب 
م��ن االأدوية املطلوبة داخ��ل تلك املراكز 
ال�ش��حية االأم��ر ال��ذي ي�ش��طر املراج��ع 
اإىل �رسائه��ا باأثم��ان عالي��ة ن�ش��بيا م��ن 
ال�ش��يدليات اخلارجي��ة.ويف نهاية االأمر 
ينته��ي االأم��ر باملراج��ع اإىل اللج��وء اإىل 
م�ش��مد لتدين م�ش��توى اأج��وره باملقارنة 
مع االأج��ور التي يتقا�ش��اها االأطباء يف 

عياداتهم اخلا�شة.

االضطهاد االسري تهديد لمستقبل المرأة التعليمي 

بعدما هجروا االطباء.. المرضى يراجعون "المضمدين"

ظاهرة يجب الحد منها 

ظاهرة ال نجدها سوى في العراق..

 تحقيق ــ دريد ثامر 
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انت�سرت يف ال�سنوات 
املا�سية ظاهرة ال جندها 

�سوى يف العراق وهي 
مراجعة املر�سى لعيادات 

امل�سمدين )م�ساعدوا 
االطباء( وعزوف اغلبهم عن 
مراجعة االطباء ومبا حتمله 

من تاأثريات �سلبية على 
�سحة املجتمع.

5


