
ال�شباب  ازداد  اخلارجي  مظهرهم  حت�شني  بهدف 
منع  حبوب  ا�شتعمال  على  الأخرية  الآونة  يف 
للوجه  ا�شتخدامها  و  طحنها  طريق  عن  احلمل 
ولعل اكرث انت�شار لهذه الظاهرة يف حمالت حالقة 
ولكنهم   , تناولها  اىل  احلال  و�شل  حتى  الرجال 
فتحت  كما   , ال�شحية  نتائجه  خطورة  متنا�شني 
بع�ض  قبل  من  املهملة  اجلوانب  اأحد  على  الباب 
ذلك  بيع  جهات  على  الرقابة  وغياب  ال�شيادلة 
النوع من احلبوب و�شبيهاتها, وقدرة اأي �شخ�ض 
و�شفة  دون  الأدوية  بع�ض  على  احل�شول  يف 

طبية, و�شعف الوعي الطبي.
يقول "احمد خالد" اأن مع تقدم ال�شبان نحو �شّن 
اأج�شامهم تغيريات هرمونية  املراهقة, تطراأ على 
وتطراأ  اخل�شونة,  نحو  ال�شوت  فيتغرّي  ذكورية, 
ال�شباب  تبدلت ع�شلية, قد ل يرغب فيها بع�ض 
حبوب  تناول  على  فيقبلون  احلايل,  الوقت  يف 
منع احلمل, اإمياًنا منهم باأنها ت�شاهم يف تعديل 
وتعالج  اأج�شادهم,  يف  الذكورية  الهرمونات 

ظواهر تقدمهم نحو املراهقة, فال يبالون مبا لها 
من خماطر قد يتعّر�شون لها.

يف  لأنها  احلبوب,  هذه  ا�شتخدام  ي�شهل  ويتابع" 
دون  من  ال�شيدليات  وتباع يف  اجلميع,  متناول 
احلاجة اإىل اأي و�شفة طبية وباأ�شعار زهيدة. كما 
بع�ض  فيعمد  �رسيع,  مفعولها  اأن  ال�شبان  يعرف 
ا�شتخدامها  اإىل  الأج�شام  كمال  ريا�شة  ممار�شي 
اإنها تزيد من �شخ الهرمون  اإذ  لتكبري �شدورهم, 
الأنثوي يف اجل�شم, فيما ي�شتخدمها البع�ض الآخر 

لتح�شني املظهر اخلارجي". 
�شالمة  حارث  ال�شيدلين  الدكتور  يوؤكد  فيما 
احلمل  منع  حبوب  من  ال�شاحقة  "الغالبية  اأن 
والربوج�شتني  الإ�شرتوجني  على هرموين  حتتوي 
ج�شم  ينتجهما  والربوج�شتني  الإ�شرتوجني   ,
ا  جدًّ قليلة  بكميات  موجودان  اأنهما  كما  املراأة, 
للرغبة  �رسوري  الإ�شرتوجني  الرجل,  ج�شم  يف 
والربوج�شتني  املنوية,  وللحيوانات  اجلن�شية 
يتم  عندما  وي�شيف"  الت�شتو�شيرتون.   ل�شناعة 

تناول حبوب منع احلمل على فرتات طويلة فاإن 
بتغيريات  �شتكون  البداية   , ا  جدًّ عديدة  املخاطر 
بحيث  الذكري  الع�شو  وحجم  �شكل  يف  جذرية 
�شي�شبح اأ�شغر, كما اأن الرغبة اجلن�شية �شترتاجع 
ا و�شوًل اإىل مرحلة اخلمود التام  ب�شكل كبري جدًّ
والكلي ا�شافة اىل اأنها �شعف اخل�شوبة, وحتى 
منع  حبوب  لأن  املوؤكدة؛  النتائج  من  العقم, 
احلمل �شتوؤثر �شلًبا على عدد احليوانات املنوية. 

اإىل  عبا�ض  امري  الدكتور  ي�شري  اأخرى  جهة  من 
درا�شات  توجد  ل  فاإنه  للذكور  "بالن�شبة  اأنه 
ملعرفة الآثار, ول اأتوقع اإمكانية وجود مثل هذه 
الدرا�شات م�شتقباًل؛ لعدة اأ�شباب طبية واأخالقية, 
وتوجد  الذكور,  لدى  اأنوثة  هرمونات  توجد 
هرمونات ذكورة لدى الإناث, ولكن بن�شب �شئيلة 
وتعاىل-  �شبحانه  اخلالق -  لدن  وحم�شوبة من 
مبا ي�شلح لكل جن�ض, ومبا يقيم وظائفه, ويحفظ 

هيئته وتركيبه الذي خلقه اهلل عليه".
للذكور  الأنوثة  هرمونات  "وا�شتخدام  وتابع: 
جداً,  نادر  طبية,  نظر  وجهة  ومن  والعك�ض, 
ويكون يف احلالت التي يتم فيها عمليات حتويل 
ولكن  اأنثى,  اأو  ذكر  اأ�شله  يف  ل�شخ�ض  جراحية 
الإنزميات  اأو  ل�شبب ما كم�شاكل يف امل�شتقبالت 
جينيًا,  عليه  هو  ما  عك�ض  وكاأنه  املري�ض  ظهر 
يتما�شى  لأنه  ومفيد؛  م�شموح  هنا  فا�شتخدامها 
مع الفطرة والرتكيب الف�شيولوجي ال�شحيح, وله 

دواٍع طبّية وا�شحة".
"اإن  قائاًل  امري  علق  طبيا  مقبل  غري  كونه  وعن 
ا�شتخدام هذه احلبوب لأغرا�ض اأخرى تتنافى مع 
خ�شو�شًا  والتقاليد,  العادات  ثم  والدين,  الفطرة 
وكمجتمعاتنا  و�شوّية,  حمافظة  جمتمعات  يف 
كل  من  مقبول  وغري  متامًا  فمرفو�ض  فاأنه 
مقبول  غري  فهو  التخ�ش�ض  وبحكم  الزوايا, 
طبّيًا, وقد تكون نتائجه وخيمة على الفرد وعلى 
اجلانبية  الأعرا�ض  تظهر  اأن  بعد  ككل,  املجتمع 
وامل�شاعفات الطبية والأخالقية, الدوافع تختلف, 
وقد يكون منها ا�شطرابات الهوية, والتي يعرفها 
اأطباء النف�شية جيداً, وبالتايل دورهم مهم جداً يف 
الت�شخي�ض والعالج املعريف وال�شلوكي وم�شاعدة 
من يعاين مثل هذه امل�شاكل, ومنها طي�ض ال�شباب 
لدرجة  الدين  و�شعف  وجتاربها,  واملراهقة 
الت�شبه بالن�شاء, والذي يحتاج اإىل وقفة جاّدة من 

املخت�شني".
كما تتحدث هدى حامد ا�شتاذة يف علم النف�ض:" 
احلمل  منع  حبوب  ال�شباب  تعاطي  ظاهرة  تعد 
النف�شية,  ال�شطرابات  �شمن  بالفتيات  والت�شبه 
اجلن�شية",  الهوية  "ا�شطراب  ا�شطالحًا  وت�شمى 
وعلماء  اأطباء  يطلقه  ت�شنيف  اأو  ت�شخي�ض  وهو 
من  حالة  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  على  النف�ض 
الذي  اجلن�ض  نوع  حول  الرتياح  عدم  اأو  القلق 
النوع من  "قد يظهر هذا  اإليه". وتابعت:  ينتمون 

املراهقة,  فرتة  يف  اأو  الولدة  منذ  ال�شطراب 
ويتميز بنفور �شديد ب�شاأن جن�ض ال�شخ�ض الفعلي, 
ورغبة ملحة لالنتماء للجن�ض الآخر, وينعك�ض هذا 
حيث  واهتماماته,  الفرد  �شلوك  على  ال�شطراب 
ن�شاطات  اأو  مبالب�ض  دائم  ان�شغال  هناك  يكون 
البنني  ال�شطراب يف  الآخر, وينت�رس هذا  اجلن�ض 
اإىل  م�شتقباًل  يتحول  وقد  البنات,  يف  منه  اأكرث 
وت�شيف  اجلن�شية".   النحرافات  اأنواع  من  نوع 
الهوية  ل�شطراب  حمددة  اأ�شباب  ثمة  ":لي�ض 
مهياأة  اأو  م�شاعدة  عوامل  هي  ما  بقدر  اجلن�شية 
خالل  الطفل  لها  يتعر�ض  التي  الأزمات  مثل 
اأو  والأب,  الأم  غياب  اأو   , البدين  كالإيذاء  حياته 
غياب اأمناط التن�شئة ال�شحيحة, اأو غياب الرقابة, 
اأو الرغبة يف لفت النتباه. وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه 
لي�ض كل مظهر اأو ت�رسف اأنثوي عابر عند الطفل 

ال�شغري هو عالمة حالة مر�شية نف�شية".
عن  خمتلفة  الظاهرة  هذه  اأن  "كما   : واأو�شحت 
ال�شذوذ �شكاًل وم�شمونًا, اإل اأن اإهمالها قد ي�شاهم 

مظاهره.  من  معينًا  مظهراً  ي�شكل  اأو  تطوره  يف 
ويبقى الأهم هو الوعي الكايف والإدراك والرتبية 
الأجيال  وتوعية  وتثقيف  ال�شغر,  منذ  ال�شليمة 
اأمر  ما  تخالف  ل  التي  املجتمع  وتقاليد  بعادات 
ال�شلبّية  النعكا�شات  لتفادي  وجل؛  عز  اهلل  به 
اللطيف:  حممد  ال�شيديل  يقول  كما  بعد".  فيما 
الثقة,  الع�شوائي تكون عن طريق  البيع  اإن عملية 
اأبناء املنطقة  الزبائن من  اأي من خالل عدٍد من 
الذين يح�رسون العلبة الفارغة, ويعطيه ال�شيديل 
ال�شباب  اإقدام  اأن  النوع من احلبوب. واأو�شح  هذا 
احلمل  منع  حبوب  من  النوع  هذا  ا�شتخدام  على 
يعمل على زيادة عدٍد من ال�شفات اجل�شدية للذكر 
الذي يتناولها, حيث اإن الإن�شان يف بداية تكوينه 
والأنثوية,  الذكرية  والهرمونات  املورثات  يحمل 
حيث ل يتم حتديد نوع اجلن�ض اإل بعد عدة اأ�شهر 
الهرمونات لدى م�شتخدمي  من احلمل؛ ما يجعل 
ال�شفات  الذكور تزيد من   حبوب منع احلمل من 
يدل على  فاإمنا  �شيء  على  دل  اإن  وهذا  الأنثوية, 

�شعف وافتقار اجلانب التوعوي الطبي.
يذهنب  ل  ال�شيدات  معظم  م�شكلة  اأن"  اىل  وي�شري 
لطبيب اأو طبيبة ن�شائية يف حال قررت اأن تاأخذ 
حبوب مانع احلمل, وتقوم ب�رسائها دون الرجوع 
ال�شيدليات, وهذا يعود  الطبيب, واأخذها من  اإىل 
يجعل  ما  الجتماعي"؛  الطبي  الوعي  �شعف  اإىل 
بع�ض  اأيدي  بني  متداوًل  النوع  هذا  ا�شتخدام 

ال�شباب".
اثارت  "الق�شية  هذه  اأن  ح�شن  جميل  ويرى 
احلمل,  منع  حلبوب  ال�شباب  من  عدٍد  ا�شتخدام 
والتي ن�رستها عدد من و�شائل الإعالم, ا�شتغراب 
و�شخرية عدٍد من املواطنني وت�شاوؤلهم عما يدفع 
كما  اخلطرية,  ال�شحية  ونتائجه  ذلك,  اإىل  هوؤلء 
قبل  من  املهملة  اجلوانب  اأحد  على  الباب  فتحت 
بع�ض ال�شيادلة وغياب الرقابة على جهات بيع 
اأي  وقدرة  و�شبيهاتها,  احلبوب  من  النوع  ذلك 
دون  الأدوية  بع�ض  على  احل�شول  يف  �شخ�ض 

و�شفة طبية, و�شعف الوعي الطبي". 

مالية  اإجراءات  جمموعة  هناك  احلال  وبطبيعة 
�شعيد  على  ل�شيما  المر,  هذا  تطال  وا�شولية 
العالج,  واجور  للمرتجم  واحلاجة  وال�شفر  الإقامة 
هل  يعنينا  ما  بل  الق�شيد  بيت  لي�ض  ذلك  اأن  اإل 
الطب  وهل  وهم,  ام  حقيقة  العراق  خارج  العالج 
الكثري من احلالت,  العراق عاجز عن معاجلة  يف 
وال�شلوكية  والنف�شية  ال�شحية  الإ�رسار  هي  وما 
ال�شت�شفاء  مبقدورها  لي�ض  التي  الفقرية  لالأ�رس 
الكثري  فاأن  ذلك  من  الرغم  وعلى  العراق.  خارج 
املو�شوع  حول  ال�شتطالع  يف  براأيهم  اأدلوا  ممن 
جيدة  عراقية  كفاءات  توفر  يف  ال�شك  ينتابهم  ل 
غياب  ان  يرون  الوقت  ذات  يف  انهم  اإل  البلد,  يف 
وهجرة  امل�شت�شفيات,  او�شاع  وتردي  التقنيات 
العقول ت�شببت يف تردي م�شتوى العالج يف العراق 
اىل حد كبري. اإذ يقول الطبيب حممد عبي�ض يف هذا 
ال�شدد ان معرفة الطبيب تبقى عاجزة امام توفري 
العالج املنا�شب يف ظل غياب الو�شائل من تقنيات 
الأمرا�ض  عالج  عملية  عبي�ض:  ويتابع  واأدوية, 
اخلطرية مثل ال�رسطان على �شبيل املثال ل تكتمل 
م�شرية  يف  ب�شيطة  خطوة  فهذه  الطبيب,  بفح�ض 
والكوادر  الفنية  الإمكانيات  اىل  حتتاج  العالج 

الو�شطية وال�شحية.
قائال:  الطائي  عبا�ض  الطبيب  يو�شح  حني  يف 
قدرة  بعدم  تعرتف  نف�شها,  ال�شحة  وزارة  ان 
من  الكثري  توفري  على  العراقية  امل�شت�شفيات 
التي ل  امل�شتع�شية  تر�شل احلالت  لذا  العالجات, 
يتوفر لها عالج اإىل اخلارج بح�شب ا�شت�شارة طبية.
املراقبني  اأحد  ابراهيم  علي  يت�شاءل  بينما 
الهمال  اأ�شباب  عن  العراق  يف  ال�شحي  لل�شاأن 
عنه؟,  امل�شوؤول  ومن  احلكومية  امل�شت�شفيات  يف 
وقلة  املتابعة  غياب  هناك  ابراهيم:  وي�شيف 

اخلدمات وازدياد املح�شوبيات.
اىل  العراق  يف  احلكومية  امل�شت�شفيات  وتفتقر 
الطبية  املعدات  واىل  املتطورة  الطبية  اخلدمات 
والت�شخي�ض.  والعمليات  النعا�ض  بغرف  اخلا�شة 
2003, يق�شد العراقيون الطباء  وحتى قبل عام 

يف اخلارج للعالج يف م�شت�شفياتها التخ�ش�شية.
من  الكثري  لتف�شيل  املهمة  الأ�شباب  واأحد 
اأعداد  هجرة  هو  اخلارج,  يف  التطبب  املواطنني 
كبرية من الأطباء العراقيني الخت�شا�شيني طيلة 
ال�شنوات ال�شابقة, اإ�شافة اىل عدم جتديد وحتديث 

وتطوير امل�شت�شفيات يف العراق.
يف�شلون  فانهم  العراق  يف  لالأغنياء  بالن�شبة  اأما 

منذ عقود التطبب يف اخلارج. وتخ�ش�ض احلكومة 
العراقية, �شنويا خم�ش�شات لنفقات عالج مر�شى 
دللة  يف  العراق  خارج  يف  امل�شتع�شية  الأمرا�ض 
على عدم توفر الإمكانية لعالج مثل هذه الأمرا�ض 
فان  العراقية  ال�شحة  وزارة  وبح�شب  الداخل.  يف 
حوايل 1500 عراقي حتملت الدولة نفقات �شفرهم 

للعالج يف اخلارج العام املا�شي.
�شما�رسة  يوجد  ا�شتثناء,  بال  العراق  مدن  كل  ويف 
اأهلية )طبية( لتنظيم رحالت  يتبعون اىل �رسكات 
اإعالنات  الفرد  يلمح  ما  وغالبا  للمر�شى,  عالج 
الهند  يف  العالج  عرو�ض  تقدم  ال�شوارع  يف  علقت 

ولبنان ولندن واإيران.
الأمرا�ض امل�شتع�شية

املر�ض  مع  رحلته  تفا�شيل  يروي  ف�شيل  جبار 
اإ�شابته  اأثبتت  العراق,  يف  الفحو�شات  ان  بالقول 

بالتهاب يف الكبد, وعلى رغم ان هذا العالج يتوفر 
يف العراق, ال ان اأطباء ن�شحوه بال�شفر اىل الهند اأو 

اإيران بغية العالج الف�شل.
بلده  بقدرات  ثقته  الن�شان  يفقد  ف�شيل:  ويت�شاءل 
نف�شه  الطبيب  ان  ي�شمع  حني  والعلمية  الطبية 
ين�شحه بالعالج يف اخلارج, وي�شافر اأغلب مر�شى 
ال�رسطان للعالج خارج العراق ل�شيما الهند واإيران 

وبدرجة اقل يف الردن.
ومن وجهة نظر �شعد ح�شن الذي عولج من مر�ض 
تلقاها  التي  اجلرعات  فان  الهند  يف  اللوكيميا 
ومن  العراقـ  يف  بقي  لو  مما  بكثري  اقل  الهند  يف 
خارج  عالجها  ا�شحابها  يف�شل  التي  المرا�ض 

العراق بع�ض اأمرا�ض العيون.
حاد  بالتهاب  عينه  ا�شيبت  الذي  ح�شن  علي 
العام  احلبوبي  م�شت�شفى  يف  طبي  خطاأ  جراء 

العا�شمة  جنوبي  )375كم  النا�رسية  مبدينة 
اثبتت  بعدما  العراق  خارج  العالج  يف�شل  بغداد(, 
معاجلته  ا�شتحالة  الطبية  والتقارير  الفحو�شات 

داخل البالد.
طبية  اأخطاء  ت�شببت  مر�شى  عدة  من  واحد  وعلي 
بالتهابات  اإ�شابتهم  يف  النا�رسية  م�شت�شفى  يف 
الطفل  هو  اآخر  مري�ض  بالعمىـ  تهددهم  حادة 
م�شاب  انه  الفحو�شات  اثبتت  الذي  ح�شني  احمد 
يف  الأطباء  خريه  حيث  النخاع,  يف  ب�رسطان 
م�شت�شفى الطفل العربي يف بغداد بني البقاء داخل 
امل�شت�شفى للعالج بالكيماوي واإما ال�شفر اىل الهند 

حتديدا حيث ميكن زرع نخاع جديد له.
خارج  العالج  ال�شائعة  الأخرى  الأمرا�ض  ومن 
املزمن(,  الدم  )فقر  التال�شيميا  مر�ض  العراق 
اىل  عبد  رحمن  الطفل  �شافر  املر�ض,  هذا  وب�شبب 

لإمتام  عمان  اىل  يرتدد  ومازال  للعالج  الردن 
عالجه.

ال�شيخ ح�شني �شاهي اجلبوري يتهياأ لل�شفرة الرابعة 
حيث  عينيه,  يف  ال�شكر  مر�ض  لعالج  الهند,  اىل 
اأجريت عملية جراحية له, واىل الن مل تظهر بوادر 
النجاح لكنه ي�شتمر على العالج, على اأمل ان ي�شفى 

متاما.
ايران  اىل  �شافر  الذي  حميد  ليث  جترية  وت�شري 
فان  قدمه  يف  )الكنكر(  مر�ض  من  ال�شفاء  لطلب 
الثمن  رخي�ض  اليرانية  امل�شت�شفيات  يف  العالج 
يلقي  مما  اليرانية  العملة  قيمة  انخفا�ض  ب�شبب 
اأعباء اقل على املري�ض العراقي. ويثني حميد على 
جتارب  اأثبتت  حيث  بالهند,  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 
جيدة  �شفاء  ن�شب  حققت  انها  العراقيني  املر�شى 
اأنواع  بع�ض  مثل  امل�شتع�شية  الأمرا�ض  يف  حتى 

ال�رسطانات.
مق�شدا  والهند  اإيران  من  التي جعلت  الأ�شباب  من 
الدول  اىل  قيا�شا  ال�شعار  رخ�ض  العراق  ملر�شى 

املجاورة مثل الردن واأروبا وتركيا.
اأ�شف اىل ذلك �شهولة و�رسعة احل�شول على الفيزا, 
ال�شفر اىل الهند �شهلة وتن�شق من  كما ان اجراءات 
قبل متعهدين واإدلء, اذ ي�شل املري�ض ب�شهولة اىل 
واخلدمات,  بالرعاية  ويحاط  املق�شود  امل�شت�شفى 

ا�شافة اىل توفر الدلء واملرتجمني.
ثمانية  حوايل  فان  قا�شم  نعمان  الطبيب  ويح�شب 
من اأ�شل ع�رسة مر�شى يف�شلون ال�شفر اىل الهند او 
ايران للتطبب, لكن عددا اقل يذهب فعليا اىل هناك, 
اما الباقي فيف�شل البقاء يف العراق لعدم امتالكه 

املبالغ الكافية للعالج.
مكاتب  يف  يعمل  الذي  ح�شن  �شعد  جتربة  وت�شري 
ال�شفر انه نظم يف �شهر واحد برنامج عالج لع�رسة 
مر�شى يف م�شت�شفى ماك�ض يف نيودلهي, ويخمن 
ح�شن ان امل�شت�شفى ت�شتقبل حوايل مائة وخم�شني 
مري�شا كل �شهر من العراق, وعلى مدى �شتة ا�شهر 
انفق حممد امني امل�شاب ب�رسطان يف الدم حوايل 
ومازال  وعالج,  �شفر  كنفقات  دولر  الف  ع�رسين 
اخلدمات  على  كثريا  امني  ويثني  م�شتمرا,  العالج 
وطرق العالجات التي عاي�شها يف الهند, موؤكدا ان 
هذا لي�ض دعاية جمانية بل حقيقة يحب ان تقال, 
تتوفر  ل  العراق  مثل  بلدا  لن  بالأمل  امني  وي�شعر 
فيه طرق العالج ال�شحية التي �شادفها يف الهند, 
توفر  ان  �شاحب  علي  الطبيب  يوؤكد  ناحيته  من 
العراق  م�شت�شفيات  تاأهيل  واعادة  العالج  تقنيات 
هو احلل لتامني عالج حملي ملر�شى فقدوا ثقتهم 

باملوؤ�ش�شات الطبية العراقية.

في ظاهرة غريبة... دوافع تجميلية بين الشباب تدفعهم نحو تعاطي "حبوب منع الحمل"

بسبب قلة الخدمات.. هل بات عالج المرضى العراقيين في الخارج حقيقة أم وهم؟

بغداد_ فاطمة عدنان

بغداد_ متابعة
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يف الآونة الأخرية برزت 
يف العراق ع�شرات 

مكاتب ال�شفر ال�شحي 
وال�شت�شفائي ويف جميع 
حمافظات، اإيذانا مبو�شم 

الهجرة اىل )اإيران، لبنان، 
تركيا، الهند( وبلدان اأخرى 

بغية العالج خارج البلد، 
بل الأنكى من ذلك اأن وزارة 
ال�شحة العراقية هي اأي�شا 
مدعوة لتلبية تلك الدعوة، 

وهناك ثمة طابور طويل 
وعري�ض من املر�شى 

امل�شجلني يف �شجالتها 
الر�شمية للعالج خارج 

القطر.
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