
حياة  حمور  املنحفة  االدوية  دوامة  اأ�صبحت 
مع  خا�صة  احلا�رض  الوقت  يف  الفتيات  جميع 
يجهلة  ما  ولكن  االدوية  من  اأنواع  هكذا  كرثة 
حتى  ايجابياتها  من  اكرث  �صلبياتها  ان  الكثري 
الو�صل االمر اىل وفاة العديد منهن بهذه ال�صموم 

التي تدخل اجل�صم . 
اأدوية  ا�صتخدمت  اإنها   , حميد  هدى  تقول 
م�صتوردة وفاعلة جدا يف "التنحيف", من خالل 
ما راأته من نتائج باهرة جدا و�رضيعة يف اإحدى 
�صديقاتها, م�صيفًة اأنها مل ت�صتمر يف تناول تلك 
احلبوب نتيجة خلل يف ج�صمها واأمل يف معدتها, 
وهو ما اأجربها على التوقف الفوري؛ خوفًا من 

عقبات ذلك.
عالجات  عن  البحث  حاولت  اأنها   , واأو�صحت 
املواقع  اأحد  يف  ووجدتها  ال�رضيع,  للتخ�صي�س 
اإحدى  اإىل  توجهت  اأنها  م�صيفًة  االلكرتونية, 
املختربات لكي تفح�صها للتاأكد من �صالمتها من 

اأي مواد قد ت�رض ج�صمها, فات�صح اأنه من اخلطر 
ا�صتخدامها ملر�صى "الربو", والتي قد تت�صبب يف 

اأمرا�س م�صتع�صية فعدلت عنها فوراً.
اأدوية  ا�صتخدمت  اأنها   , ح�صني  مالك  وذكرت 
املتخ�ص�صة,  املراكز  اأحد  من  التنحيف مبتابعة 
بع�س  يف  الرعب  فيها  ُيثري  ما  اأن  م�صيفًة 
االأوقات هو التحاليل الدورية على الكبد والكلى, 
فلو كانت تلك االأدوية �صليمة ولي�س لها خماطر 
مع  اجل�صم,  الأع�صاء  دوري  فح�س  عمل  مت  ملا 
اتبعت  اأنها  على  موؤكدًة  �صالمتها,  من  التاأكد 
ح�صب  على  والفحو�صات  الطبية  االإر�صادات  كل 

تعليمات الطبيبة.
التغذية  -اأخ�صائية  جاب  كرمية  اأو�صحت  فيما 
اإنقا�س وزنه,  ا- اأن هناك الكثري من يرغب يف 
ومتباينة  خمتلفة  برامج  اىل  يلجاأ  وبالتايل 
تت�صمن يف جمملها اإر�صادات عن الغذاء ال�صحي 
لغر�س  املختلفة,  البدنية  واالأن�صطة  املنا�صب 

الو�صول اإىل الوزن املثايل واملحافظة عليه على 
املدى البعيد اأو باحلد االأدنى الإنقا�س الوزن بقدر 
الربامج  هذه  مثل  اإىل  اللجوء  اأن  م�صيفًة  معني, 
يتبعها تغيرياً يف �صلوكيات ومنط حياة من يلجاأ 
اأنه يحدث يف  اإليها �صعيًا لتحقيق غايته, مبينًة 
بع�س االأحيان اأن هذه التغيريات يف منط احلياة 
عندها  املن�صود,  الهدف  حتقق  وال  تكفي  ال  قد 
يلجاأ البع�س اإىل االأدوية اأو امل�صتح�رضات الطبية 
الإنقا�س  الهادف  برناجمهم  من  مكّمل  كجزء 
وامل�صتح�رضات  االأدوية  تلك  كانت  �صواء  الوزن, 
بو�صفة  كانت  و�صواء  مرخ�صة,  غري  اأو  مرخ�صة 
طبية اأم خالف ذلك, م�صريًة اىل اأن ا�صتخدام مثل 
االأدوية قد يكون لها دور فّعال يف حت�صني  تلك 
احلالة ال�صحية, وقد ترتك اأثراً اإيجابيًا يف بادئ 
االأمر مُيكن مالحظته, لكن يف احلقيقة فاإن هذا 

االأمر ينطوي على اأكرث من م�صكلة.
اإىل  اأو  طبيب  اإىل  يلجاأ  من  هناك  اأن   , وذكرت 
ال�صحية  الرعاية  لتقدمي  مرخ�س  �صخ�س 
االر�صادات  يتبع  ال  اأنه  اإاّل  التغذية,  كاأخ�صائي 
اأن  م�صيفًة  االأدوية,  ا�صتخدام  عند  الالزمة 
الوزن  لزيادة  م�صاحبة  �صحية  م�صاكل  هناك 
ارتفاع  اأو  ال�صكري  اأو  الدم  �صغط  ارتفاع  مثل 
الدم, وغالبًا ما ين�صح  "الكول�صرتول" يف  ن�صبة 
ف�صلت  اإذا  اإاّل  االأدوية  اىل  اللجوء  بعدم  االأطباء 
مثل  الوزن؛  الإنقا�س  االأخرى  الطرق  جميع 
اأو زيادة الن�صاط البدين,  تغيري العادات الغذائية 
بديل  ولي�صت  م�صاعد  جمرد  االأدوية  هذه  فتكون 
اأن  االعتبار  اأخذاً يف  ال�صحية,  الغذائية  للعادات 
تتجاوز  ال  فقط  حمدودة  لفرتة  تعمل  االأدوية 
الفتًة  تقدير,  اأبعد  على  اأ�صهر  اأو  اأ�صابيع  ب�صعة 
يف  ال�صغريات  الن�صاء  وخا�صًة  البع�س  اأن  اإىل 
ال�صن ذوي الوزن الزائد يلجئن ال�صتخدام االأدوية 
اأو منتجات االأع�صاب واملكمالت  غري املرخ�صة, 
لكن  الوزن,  اإنقا�س  على  مل�صاعدتهم  الغذائية 

نادراً ما تثبت هذه االأدوية فعاليته.
وي�رضح االإخت�صا�صّي يف ال�صيدلة الدكتور �صالم 
عند  خا�صة   , التنحيف  حبوب  م�صاوئ  احمد, 
كما  طويلة.  وملّدة  باإ�صتمرار  وتناولها  اإدمانها 
تعطي االإخت�صا�صية يف علم التغذية نيكول عيد 
ماّلح ب�صع ن�صائح عملية لالإقالع عن ال�رضاهة 
بهدف  اجلوع  نوبات  على  ولل�صيطرة  االأكل  يف 

خف�س الوزن.
االإن�صان  ينتقي  اأن  ميكن  هذا,  التطّور  ع�رض  يف 
ما �صاء من تقنّيات للتحّلي باجلمال على اأنواعه. 
فاجلراحة,  التجميل  اإىل  الب�صيطة  التقنيات  فمن 
مروراً ب�صقل القوام ونحت اجل�صم والتخّل�س من 

ال�صوائب. 
بيد اأنه يف بع�س االأحيان, ال يكون التقّدم مفيداً. 

الطبيعية  الو�صائل  عن  بعيداً  االإجنراف  اإّن  اإذ 
خل�صارة الوزن, قد يرتّد �صلبًا على �صّحة االإن�صان 
و�صالمته.  اإذ ال يوجد �صوى عدد قليل من عقاقري 
التنحيف ال�صيدلية املرّخ�س لها, ذلك اأّن بع�س 
االأنواع من احلبوب تت�صّبب باآثار جانبية وحتى 

الوفاة يف بع�س احلاالت.
يلجاأ االأ�صخا�س اليائ�صون اأحيانًا اإىل جتربة كّل 

ما يتوّفر اأمامهم بغية احل�صول على مرادهم. 
الوزن  خ�صارة  ملحاوالت  ي�صت�صلموا  اإن  فما 
حتى  طوياًل,  وقتًا  ت�صتغرق  والتي  التقليدية 
ح�صب  واأ�رضع  جذرية  اأكرث  حلول  اإىل  يتوّجهوا 
مواد  اإدخال  هو  به  يقومون  ما  كّل  لكن  راأيهم. 
�صامة اإىل اأج�صامهم, تقطع ال�صعور باجلوع وتقّلل 
الغذاء  من  اجل�صم  بالتايل  وحترم  ال�صهية,  من 
االإن�صان  توّقف  اإذا  اأّنه  كما  واملتوازن.  ال�صّحّي 
�صوف  ما  ف�رضعان  العقاقري,  هذه  تناول  عن 
قيا�صية  وب�رضعة  خ�رضه,  الذي  الوزن  ي�صرتّد 

منتج  عن  املرء  �صمع  كّلما   , واأ�صاف  اأي�صًا! 
يجّربه وكّلما تواّفر جديد, يكون اأّول َمن ي�صرتي! 
لكن يجب القول ان عقاقري كهذه ال يجوز بتاتًا 

االإ�صتخفاف مبدى قّوتها واإنعكا�صاتها ال�صلبّية.
وطاب  لّذ  ما  اإختيار  ميكن  حلوى  لي�صت  فهي 
منها , عندما يعتمد املرء على احلبوب املنّحفة 
خل�صارة الوزن الزائد, ي�صع ثقة عمياء بفعاليتها, 
فيتخّلى بالتايل عن اإتباع حمية غذائية منتظمة 
باحلركة  القيام  عن  يتغا�صى  كما  و�صليمة. 
وال  حياته  نظام  اإىل  ُي�صيء  فيكون  والريا�صة, 
قد  العقاقري  اأّن هذه  اجل�صدية. كما  قدراته  يطّور 
دون  من  للجميع,  ُمعّدة  كونها  الفرد,  تنا�صب  ال 
االأخذ بعني االإعتبار التاريخ الطّبّي لكّل �صخ�س 
وحتى �صّحته اجلينية.  ومن املمكن اأن تتفاعل 
احلبوب مع بع�س االأدوية وت�صّبب عدداً من االآثار 
اإدمان هذه »االأدوية«  اجلانبية. ناهيك بخطورة 
الذي مياثل اإدمان املخّدرات. وقد ثبت اأّن بع�س 

حبوب التنحيف مرتبطة اإرتباطًا وثيقًا بحاالت 
الدم, كما ميكنها  القلب, واإرتفاع �صغط  خفقان 
اإىل  اإ�صافة  القلب.  �صّمامات  تلف  اإىل  توؤّدي  اأن 
وحتى  واالإم�صاك  وال�صداع  االآرق  ت�صّبب  كونها 

فقدان ال�صعر والهلو�صة يف حاالت اأكرث تطّوراً«.
يف  ال�صحوم  على  بالق�صاء  عقاقري  هذه  تعد 
اجل�صم. وال�صحيح اأنها تعمل على منع اإ�صتيعاب 
الدم, بل حتّولها للتفريغ يف  الدهون يف جمرى 
املنتجات  هذه  من  اآخر  نوعًا  اأّن  كما  االأمعاء. 
بعد  لل�صخ�س  بال�صبع  الكامل  ال�صعور  يعطي 
ي�رّضع  كما  الطعام,  من  �صئياًل  كمًا  يتناول  اأن 
معرفة  االن�صان  على  يجب  لذلك,  االأي�س.  معّدل 
ما يتناوله وما ينا�صب ج�صمه وحالته ال�صحّية.

نحو  اأّن  ميدانية  درا�صات  نتائج  واأظهرت  هذا 
٦٨٪ من ال�صيدات ي�صعرَن بقلق نتيجة تعاطيهّن 
حبوب التنحيف, ويعتقدَن اأّن هذه العقاقري خطر 

على ال�صّحة.

انه  اإال  املتطورة  والتقنيات  احلديثة  االجهزة  رغم 
يقول  اذ  اجللدية  واالمرا�س  املخاوف  من  اليخلو 
احلميد:  عبد  ح�صن  د.  اجللدية  االمرا�س  اخ�صائي 
العراق  يف  ال�صعر  لزراعة  مراكز  موؤخراً  انت�رضت 
اخت�صا�س.  اطباء  ا�رضاف  حتت  يعمل  بع�صها 
متابعا: بدال من ان ينفق ال�صخ�س ع�رضة االف دوالر 
واكرث بني �صفر وحجوزات يف الدول املجاورة ينفق 
مبينًا:  دوالر.   3000 اليتعدى  مبلغا  العراق  يف 
التجميل  عمليات  �صمن  دخلت  العمليات  هذه  ان 
املعرتف بها , لذلك ن�صاهد ان االقبال عليها ا�صبح 
�رضورة  على  م�صددا:  ال�صباب.  بني  خ�صو�صا  كبرياً 
حر�صا  كامل  ب�صكل  ال�صحية  الظروف  مراعاة 
ببع�س  اال�صابة  او  ال�صحية  امل�صاكل  تفاقم  من 
اال�صتخدام  نتيجة  التح�ص�س  او  اجللدية  االمرا�س 
احلميد: عملية  واأ�صاف عبد  املواد.   لبع�س  املفرط 
جيد  وتخدير  نظيف  مكان  اىل  حتتاج  ال�صعر  زراعة 
وا�صتخدام ادوات معقمة جتنبا لنقل عدوى او نزف 
للمري�س فلكل عملية عوار�س جانبية. م�صيفا: كل 
مركز يحتاج اىل كادر طبي متخ�ص�س واطباء جلدية 
مو�صحا:  ب�صيالت.  لزرع  خا�صة  واجهزة  ومتابعة 
حتديدا   الرجال  بني  ال�صعر  وت�صاقط  ال�صلع  انت�صار 
النف�صية  احلالة  ب�صبب  واآخر  الوراثي  العامل  ب�صبب 

وال�صغوطات التي يتعر�س لها الفرد العراقي.  
امرا�س  طبيبة  املو�صوي  �صيماء  بينت  جانبها  من   
التي  النف�صية  وال�صغوط  اال�صباب  بع�س  اأن  نف�صية 
تدفع ال�صخ�س )اال�صلع( لزراعة ال�صعر قائلة: ال�صعر 
ميتاز بجمالية يك�صب �صاحبه اجلاذبية, لكن التوتر 
ت�صاقط  ي�صببان  رئي�صيان  والتفكري عامالن  النف�صي 
ان كرثة  مبينا:  اجلن�صني.  ولكال  ال�صباب  لدى  ال�صعر 
ا�صتخدام االدوية وامل�صادات الكيميائية واالع�صاب 
احيانا  ت�صاهم  كثافته  وزيادة  ال�صعر  قوة  لزيادة 
لذلك ي�صعى  �صلبي وت�صبب ت�صاقطه. متابعة:   ب�صكل 
لزراعة  اإجراء عمليات جتميل  اإىل  النا�س  الكثري من 
اإىل اأجمل �صورة ت�صعرهم  اأن ي�صلوا  ال�صعر من اجل 

بالر�صا النف�صي.
هو  اخلارجي  املظهر  والن  املو�صوي:   وا�صتطردت 
النف�صية لالإن�صان, فامتالك  االأكرث تاأثريا يف احلالة 
ال�صعر ال يتعدى م�صاألة الك�صب املعنوي لدى الرجال. 
�رضاحة  وبكل  تختلف  فقد  الن�صاء  لدى  اأما  م�صددة: 
احيانا ارتداء الن�صاء حتديدا احلجاب ل�صاعات طويلة 

الن  مو�صحة:  ال�صعر.  ت�صاقط   ي�صبب  اليوم   اثناء 
النقي  للهواء  الراأ�س توجد فيه م�صامات حتتاج اىل 
منثله بعملية ال�صهيق والزفري للج�صم.   اما املوظفة 
بحالة  ا�صيبت  عاما   25 العمر  من  البالغة  �صهد 
نف�صية نتيجة ت�صاقط �صعرها امل�صتمر خ�صو�صا يف 
منطقة ال�صدغ والدتها حتدثت لنا بعد ان التقينا بها 
يف عيادة الدكتورة �صيماء حيث ذكرت: ا�صيبت �صهد 
بانهيار ع�صبي ب�صبب ت�صاقط �صعرها بكرثة. مردفة: 
�صاعات طويلة تنظر  املراأة  امام  ا�صبحت جتل�س  اذ 
اىل ما تبقى من �صعرها رغم انها ا�صتخدمت العديد 
من الو�صفات الطبية وخلطات االع�صاب. م�صتدركة:  
الطبيبة  راجعنا  حتى  كبري  حت�صن  هناك  لي�س  لكن 
وعلمنا ان كرثة ارتداء احلجاب و�صحب ال�صعر بقوة 
حتّولت  بالتايل  لذلك  �صببا  كانت  مت�صيطه  اثناء 
املراجعة اىل طبيب جلدية ونف�صية ا�صافة اىل مركز 
جتميل لزراعة ال�صعر ب�صبب توقف منو البوي�صالت. 

وعن ا�صعار زراعة ال�صعر ذكر خبري التجميل وزراعة 
الرجال  من  الكثري  هناك   , �صائب  مروان  ال�صعر 
مراكز  بزيارة  بداأوا  الن�صاء  اىل  باال�صافة  حتديدا 
ال�صعر خ�صو�صا بعد ان جنحت عملية زراعة  زراعة 
ال�صعر لديها . م�صريا: اىل ا�صتخدام التقنيات احلديثة 
يف العراق منها تقنية )الفويا( اي اخذ �صعر من نف�س 
م�صيفا:  جرح.  حدوث  او  �صق  بدون  ال�صخ�س  �صعر 
فائقة وطريقة  ادوات �صغرية جدا وعناية  ن�صتخدم 
املزروع  ال�صعر  ويحتاج  ومو�صعية  ب�صيطة  التخدير 
اىل  ثالثة ا�صهر للنمو وعام ليكتمل. م�صتطردا: كما 
يجب حلق ال�صعر وتق�صريه عند اجراء  الزرع ويطول 
ال�صعر مرة ثانية يف املناطق املانحة وب�صكل طبيعي 
ا�صهر والكلفة من )1000( اىل )1500(  بعد ثالثة 
طب  اخت�صا�س  طالب  رفاق  الدكتور  اما  دوالر.  
انت�رضت  االخرية  االآونة  يف  اأن  اأو�صح  فقد  وا�رضة  
عمليات التجميل وحقن الربتك�س والفيلري وما�صابه 

ذلك وا�صبحت هذه العمليات �صمن ال�صياق العاملي 
املتبع بني النا�س. متابعا: لذلك تعترب زراعة ال�صعر 
اهمية  على  موؤكدا:  ال�صياق.  هذا  من  جديدا  جزءا 
املعرتف  التجميل  ومراكز  اجليد  الطبيب  اختيار 
التجميل  وعيادات  مراكز  كل   ان  م�صيفا:   بها. 
خا�صعة للرقابة من قبل اجلهات ال�صحية املعنية.  
وا�صتدرك طالب: لكن يبقى املو�صوع برمته يحتاج 
اىل دورات طبية عامة ولي�س فردية. مبينا: ان توفر 
اخلربات �صي�صاعد يف تطوير زراعة ال�صعر يف العراق. 
بدول  مقارنة  الطريق  بداية  يف  مازلنا  مو�صحا: 
اجلوار االخرى خا�صة تركيا وايران .  بينما اأ�صارت 
زراعة  ان  اىل  يف  مدنية  نا�صطة  العزاوي  ن�رضين 
ال�صعر ا�صبحت يف متناول اجلميع  خا�صة ال�صباب 
ولكال اجلن�صني. عادا ذلك �صيئا جيدا لالن�صان الذي 
يعمل على حت�صني مظهره. مبينة: ان بع�س احلاالت 
ال�صعر. م�صرية اىل  املر�صية يت�صبب عالجها ت�صاقط 

ا�صتوجب  �رضطانية  بامرا�س  الن�صاء  بع�س  ا�صابة 
�صعرهن.  وت�صاقط  الكيمياوية(  )باملواد  عالجهن 
منوهة: اىل احلالة النف�صية وال�صغوط التي يتعر�صن 
العراق  ال�صعر يف  انت�صار زراعة  لكن  لها. م�صتدركة: 
االأنوثة.    ا�رضار  احد  ولتجديد  لهن  االأمل  اأعاد 
الذي  ال�صعر  زراعة  اجلميع  با�صتطاعة  لي�س  بطبع 
املحلل   , الكثري  عند  متوفرة  غري  اموال  اىل  يحتاج 
الفروقات   : اأو�صح  ح�صن  فالح  اأحمد  االقت�صادي 
الفقرية ال  امل�صتدمية فالطبقة  امل�صكلة  الطبقية هي 
غري  احلاجات  او  والكماليات  الكوزمتك  عن  تبحث 
العي�س  لقمة  عن  تبحث  جتدها  متابعا:  اال�صا�صية. 
او  الغنية  الطبقة  اما  م�صيفا:  توفريها.  وكيفية 
املرتفة فتجدها تبحث عن هكذا تفا�صيل خ�صو�صا 
الفوارق  اذن  ح�صن:  واأ�صاف  التجميل.  عمليات 
الطبقية هي التي حتدد نوع ال�رضف وهذا بالن�صبة 
االموال  هذه  توفر  لكن  م�صتدركا:  والن�صاء.  للرجال 
بالتمايز عن غريها  تتمتع  فئة معينة هي من  عند 
عن  يبحث  جتده  الفقرية  الطبقة  من  �صاب  يعني 
عمل نف�س ال�صاب من طبقة غنية ممكن يكون �صكله 
وعمليات  جتميل  م�صاحيق  ي�صتعمل  وجتده  لطيف 
بداأ  الطبقي  التمايز  اذن  مردفا:  مظهره.  لتح�صني 
يظهر وب�صكل وا�صح نعم تلك العمليات قليلة �صابقا 
وكانت  ارخ�س  وب�صكل  توفرت  واالآن  متوفرة  وغري 
حتتاج اىل �صفر االآن داخل العراق وهذا امر قد ي�صهل 
وحتدث  للجميع.  م�صتقبال  عمليات  هكذا  تكون  ان 
عن  اإبراهيم(  نائل  املركز  يف  املتابعة  االخ�صائي 
منها  ال�صعر:  زراعة  ماقبل  مهمة  تعليمات  وجود 
االأمتناع عن اأكل األلحوم احلمراء والتدخني والكحول 
ملدة )48( �صاعة قبل العملية والنوم ب�صكل جيد يف 
غ�صل  اهمية  اىل  منوها:  العملية.  ت�صبق  التي  الليلة 
املركز  اإىل  احل�صور  قبل  �صباحا  جيد  ب�صكل  ال�صعر 
بنّي  منوه  وكيفية  املزروع  ال�صعر  طبيعة  .وعن 
اإبراهيم:  �صعر طبيعي %100 النه ماأخوذ من نف�س 
اأخرى  مرة  للنمو  ليعود  حالقته  وميكن  ال�صخ�س, 
انه ميكن  الطبيعي. مبينا:  ال�صعر  كما هو احلال يف 
كاأ�صتخدام  متاما  الطبيعي  كال�صعر  معه  التعامل 
املكيفات وغريها. الفتا: ال يت�صاقط ال�صعر املزروع 
تاأخذ  الب�صيالت  الن  منطقي  امر  وهو  احلياة  مدى 
من املنطقة التي ال تعاين من الت�صاقط مدى احلياة 
وهي اجلهة اخللفية من الراأ�س اأو الطوق اخللفي الذي 
معظم  �صقوط  بعد  ال�صن  كبار  لدى  بال�صعر  يحتفظ 

�صعر راأ�صهم خا�صة مقدمة الراأ�س.

حبوب التنحيف المميتة ... بين الوعد بالقضاء على الشحوم و اإلدمان 
يماثل تعاطي المخدرات 

هل أصبحت زراعة الشعر حاجة ملحة أم ترفًا ؟!
لكونها جذبت الرجال قبل النساء ... 

بغداد _ فاطمة عدنان

بغداد_ متابعة
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بعد انت�شار عمليات زراعة 
ال�شعر ا�شبح الكثري من الرجال 

والن�شاء يقبلون عليها بدون 
تردد اأو خوف من النتائج، 

وعلى كل حال اأ�شبحت املراكز 
اخلا�شة بعمليات زراعة ال�شعر 

املوثوق فيها وغري املوثوق 
منت�شرة فى عدد من البلدان 
ومن �شمنها العراق موؤخرا 
لأن هذا النوع من العمليات 
اجلراحية مت اإدراجه حتت 

بند عمليات التجميل املعرتف 
بها من قبل املنظمات ال�شحية 

العاملية ب�شبب جودة التقنية 
والتكنولوجيا احلديثة التى 

ي�شتخدمها الأطباء والتي 
جذبت الكثري من الن�شاء 

والرجال بوجه اخل�شو�ص.
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