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اأمرا�ض الع�صر

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ورافع  ومذله  املتجرب  قاهر  هلل  احلمد 
املتواضع وجمله ، القريب من عبده فهو 

أقرب إليه من ظله 

أما بعد .... 

بعض  وابتز  االمراض  زادت  فلقد 
االطباء البرش حتى انترش البالء ؛؛ 

واحتار املرىض يف كل البالد واالرجاء ملتمسني الشفاء ولكن دون جدوى ... 

وبدأ انتشار أمراض غريبة مل نسمع عنها من قبل ... 

وانترشت االوبئة والرسطانات واالطعمة املرسطنة واملهجنة فأدت إىل خلل 
واالهنيار  االكتئاب  أمراض  ازدادت  احلياة  مشقة  ومع  لإلنسان   املناعى  اجلهاز 

العصبي ؛؛ 

فأصبح االنسان معرض ألي مرض ، حتى سمعنا عن أمراض مل نكن لنسمع 
عنها من قبل ومل نكن نعرف هلا سبيل بالرغم من التقدم العلمى ..... 

لذلك احبائي القراء ...
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يتجدد بنا اللقاء والتواصل حول العالج بالطب التكمييل ، الطب االصيل ... 
الطب اآلمن .. نعيش معا مع وصفات عالج ألمراض العرص والتى عجز عنها 

بعض االطباء ... 

وجتارب  أحباث  خالصة  أيديكم  فبني 
علمية وعملية ... أضع بني يدى القاريء 
أمراض   .. وهو  أال  الكريم كتابي هذا 

العصر   ... 

وقد اخرتت هذا االسم ملا حيتويه الكتاب من أمراض أصبحت منترشة بكثرة 
يف عرصنا هذا 

أال وهي ..... 

باملخ  الزائدة  الكهرباء  الكالم -  التهته وتعثر  النفسية والعصبية -  االمراض 
ونقص االكسجني والرصع - الصداع - البلهارسيا والديدان وفريوسات الكبد 
- السكر - جلطات القلب والوجه - أمراض الكىل وحصوات الكىل - الغدة 
الدرقية - الرسطانات - خلل اجلهاز املناعى -  التصلب املتعدد ..MS- الرحم 
الطفويل -  حتديد نوع اجلنني - رسعة القذف وقلة عدد احليوانت املنوية - آالم 

العمود الفقري والغضاريف - خشونة الركبة ...

فعىل بركة اهلل نبدأ
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االنهيار الع�صبي 
اأ�صبابه وعالجه

للظ�روف  نتيج�ة 
املحيط�ة بالف�رد والتي 
تساهم يف خلق إحباط 
لديه ، ويف الوقت الذي 
مل جيد من يس�اعده عىل 
عنده�ا  ذل�ك  ع�الج 
يتح�ول ه�ذا االحباط 

إىل اهنيار عصبي. 

 وهن�اك م�ن يعتقد بأن هذا االهنيار ما ه�و إال حالة عرضية واحلقيقة غري ذلك 
ب�أن ه�ذا االهنيار العصبي ج�اء نتيجة لرتاكم احل�زن والياس ال�ذي أحاط بالفرد 
وشمل وسيطر عىل مجيع خالياه العصبية بحيث أصبح ينظر إىل احلياة بأهنا الطعم 
هلا وأصبح عاجزا عن التحكم بانفعاالته ومشاعره وأعصابه ، وفقد السيطرة عىل 

توتره .



6

اأمرا�ض الع�صر

م�ؤ�صرات املر�ض :
1- الكآبة واحلزن الشديد .

2 - سيطرة التشاؤم عىل الفرد 

3- فقدان الوزن .                                                       

4- فقدان الشهية .

5-  سيطرة الشك وفقدان الثقة باالخرين .

6- الشعور بالفشل.                                           

7- الشعور بالتعب القل جهد يقوم به .

8- اضطراب النوم.                                               

9- امهال النظافة والعناية الشخصية.

10-  فقدان االهتامم باحلياة .

11- سيطرة التوتر والعصبية عليه.                             

12- فقدان االهتامم باالخرين وكراهيتهم .

13-  البكاء املستمر واهلستريي .

14- الشكوى املستمرة.

15- االصابة باالرق الشديد. 

16-  فقدان أي هدف يف احلياة .

17- الكوابيس أثناء النوم املضطرب. 
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18-  الشعور بعدم االمهية.                                    

19- فقدان النشاط االجتامعي .

20- برود العاطفة او احلساسية الشديدة .

21-  فقدان الرتكيز وأحيانا الذاكرة .

العالج 
                   

1- تغيري البيئة التي هو عليها قدر االمكان . 

2- تشجيعه عىل ممارسة التامرين الرياضية البسيطة . 

3- مساعدته عىل ممارسة متارين االسرتخاء . 

4- تدريبه عىل ممارسة متارين التنفس 

5- تشجيعه عىل أخذ محام دايفء أو وضع قدميه يف ماء دايفء.

6-  التلبينة ...  رشاب مرتان يوميا ، وذلك الن تناول قهوة الشعري والقمح 
املربعم , هلام من اخلصائص والعنارص ما من شأنه أن يعيد توازن النواقل العصبية 
داخل اجلسم , وإعادهتا إىل نسبها الطبيعية , األمر الذي يؤدي إىل التأثري عىل نفسية 
اإلنسان بشكل كبري , ويزيل ما يعرتي هذه النفسية من غم وحزن وهم واكتئاب 
العالية والتي تشع من القمح املربعم والشعري, حيث  , وال ننسى هنا دور الطاقة 

كانت هذه نقطة إعجازية جديدة .
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 7-  100جم يانسون +100جم شبت +35جم بذر قطونة +50جم شمر 

+25جم حبة سوداء

الريق  عىل  صغرية  ملعقة  منها  ويسف  جيد  بشكل  وختلط  املواد  هذه  تطحن 
وأخرى قبل الغداء وملعقة متوسطة قبل العشاء 
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االكتئاب 
وال��ص�ا�ض القهرى

ما ه� مر�ض االكتئاب ؟
مرض االكتئاب هو أكثر من الشعور 
هو  االكتئاب  شديد.  حزن  أو  بوعكة 
مرض منترش وخطري ومعقد ، وحسب 
 121 من  أكثر  يصيب  االحصائيات 

مليون شخص حول العامل . 

- يصاب به 52% من النساء و%51 
من الرجال. 

اجلدي�دة  النظ�رة  حي�ث  م�ن   -
واملعارصة فان االكتئاب يعترب ناتج عن 
نق�ص او عدم توازن بامل�واد الكيميائية 

املوج�ودة باملخ واجلس�م كافة. ه�ذه املواد تس�مى نويروترانس�ميرتات ) ناقالت 
كياموية بني عصبية مثل رسطونني، نورابنفرين ودوبامني (.
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وهذا املرض يصيب اجلسم كله : 

- فهو يساهم يف رفع نسبة التعرض ملرض القلب.

- وخيل بعمل جهاز املناعة وأمور أخرى . 

- باالضافة اىل ذلك كلام بقي الشخص املصاب باالكتئاب فرتة أكرب من دون 
عالج، زاد وضعه سوءًا وقل احتامل ختلصه من املرض هنائيًا .

- دون عالج لالكتئاب قد تتفاقم االمور وتؤدي ملشاكل عائلية وأرسية )عىل 
االغلب مشاكل باحلياة الزوجية(، مشاكل بالعمل ومع االسف فإن البقاء دون 

تلقي العالج قد يؤدي للتفكري باالنتحار .

اأعرا�ض االكتئاب
بالفراغ  العميق  الشعور  هو  االكتئاب  عن  املعروفة  االعراض  أحد   
واحلزن. يف حاالت كثرية ترافق االكتئاب بعض املؤرشات اجلسامنية مثل : 

آالم يف الظهر أو إرهاق دائم . 

العصبية  من  يشكون  االكتئاب  حاالت  من  يعانون  الذين  الناس  معظم 
النفيس وإنام منهم من  يبقى يف مستوى االمل  املزاج اليسء ال  والتوتر، وهذا 
يرصح عن حالة جسدية سيئة بشكل عام، ومن املتوقع أن حالة االكتئاب قد 

تؤثر سلبًا عىل كافة االجهزة يف اجلسم .

إذا كنت تعاين من أحد هذه االعراض يف فرتة ما بني أسبوعني أو أكثر، مما 
يشوش نمط حياتك بوضوح، فمن املمكن أن تكون مصابًا باالكتئاب.
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عالج االكتئاب 
وال��ص�ا�ض القهرى

   

1- رشاب مغىل التلبينه ثالث مرات يوميا بدون لبن .

ختفيف  يف  مثبت  تأثري  له  منظم  بشكل  البدين  النشاط   : البدين  النشاط   -2
بالقيام بنشاط بدين موجه ملدة نصف ساعة يوميًا.  االكتئاب وعالجه . وينصح 

وبالنسبة لنوع النشاط فيعود لالختيار الشخيص.

3- عدم أكل الشوكوالته ورشاب الكافني وذلك الن الكافيني له نتائج كبرية 
عىل حالتنا النفسية

4- العالج اإلنعكايس إلزالة اإلكتئاب وذلك بإلضغط عىل عصبي الودجان 
وعمل مساج للرقبة والقفا ملدة دقيقة تقريبآ..

يف  واملوجودة  للرأس  الثالث  النقاط  وحتّفز  القدمني  يف  نفسها  احلركة  وكرر 
أسفل اإلصبع الكبري يف القدم ... يف القاعدة واحلافة اخلارجية والطرف العلوي 

من االصبع. 

جانب  إىل  املوجودة  الشمسية  الضفرية  نقطة  عىل  اضغط  اإلسرتخاء  ولزيادة 
نتوء القدم. 

الشمسية”  الضفرية  القدم، قرب  نتوء  للتخفيف من اإلحباط إضغط عىل   -
لتنشيط الغدد الكظرية”
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 5- واحد جرام حرمل مطحون يؤخذ بالليل ملدة شهر وهو شايف بإذن اهلل 
ولكن يمنع للنساء احلوامل ، مع وضع األرجل بامء دافئ به خردل وهذه مفيده 

جدا جدا للوسواس القهرى

6- بردقوش + حبة الربكة نسب متساوية ويرشب منه مرتان يوميا.
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التهتهة وتعرث الكالم

 

تعريف التهتهة
بأهنا:  التهته�ة  تعرف 
طالق�ة  يف  »اضط�راب 
الكالم« ويظهر يف شكل 
توق�ف زائد لل�كالم مع 
للمقاط�ع  وتك�رار  م�د 
ال  تك�رارا  الكالمي�ة 

إراديا.

مصحوب�ًا  ويك�ون 
ع�ادًة ببع�ض التوت�رات 
الالإرادي�ة  والتقلص�ات 
وقد  النط�ق،  لعض�الت 
تظهر أيضًا أنامط صوتية 

وتنفس�ية غ�ري منتظم�ة ، وينت�ج عن ه�ذا االضط�راب أفكار وس�لوك ومش�اعر 
تتعارض مع التواصل الطبيعي مع اآلخرين.
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متى تعتربالكلمة فيها تهتهه ؟

 تعترب الكلمة فيها هتتهه عندما: 

1- يصارع أو جياهد الطفل عند حماولة بدء الكلمة

2- يكون هناك وقفة صامتة قبل بدء الكلمة

3-توجد أنامط تنفس غري منتظمة مرتبطة بنطق الكلمة

4- يوجد مد ألي صوت يف الكلمة

5- تكرار ألي أصوات أو مقاطع كالمية يف الكلمة أو للكلمة نفسها

6- وجود تغريات يف شدة وارتفاع الصوت أثناء التهتهة

االأعرا�ض االأولية للتهتهه :
وإع�ادة  تردي�د  ه�ي  التك�رار:   -1
األصوات أو املقاطع أوالكلامت وخاصة 

احلروف الساكنة فيها، تكرارًا ال إراديا

2- التوق�ف : يب�دو فيه�ا املتهت�ه غ�ري 
ق�ادر عىل إنتاج الص�وت إطالقًا ، بالرغم 
م�ن املجاهدة واملعاناة . وتبدو تلك احلالة 
أكث�ر ما تكون عند بداي�ة النطق بالكلامت 
أو املقاط�ع أو اجلم�ل حيث يت�م التوقف 

عن الكالم نظرًا لصعوبته. 

وتطويل  مد  هي   : اإلطالة   -3
األصوات أو املقاطع والكلامت خاصة احلروف الساكنة.
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يف  تتمثل  التنفس  من  منتظمة  غري  أنامط  وهي   : التنفس  يف  اضطرابات   -4
اختالل يف عملية التنفس مثل استنشاق اهلواء بصورة مفاجئة وإخراج كل هواء 

الزفري، ثم حماولة استخدام الكمية املتبقية منه يف إصدار األصوات.
5- ارتفاع الصوت وحدته .

الواو -  )إقحام( مثل صوت األلف -  العلة  استخدام أصوات حروف   -6
الياء. 

 7- املجاهدة والتوتر. 
8- صعوبة ثابتة عند نطق أصوات معينة مع عدم متاسك الكلامت

9- الوعي واإلدراك بوجود التهتهة

االأعرا�ض الثان�ية للتهتهه : 
أيضا  وهي  معها(  يتفاعل  كيف  )أي  هتتهته  جتاه  املتهته  أفعال  ردود  هي 

السلوكيات املرتبطة هبا والتي يمكن مالحظتها مثل :

1- رعشة أو رجفة : وهى حترك الشفاه والوجه برعشة ال إرادية خفيفة أثناء

حماولة الكالم

2- حركات ال إرادية : مثل الشد العصبي لعضالت الوجه والرقبة واجلذع 
 ، بالعني  والغمز   ، الوجه  تكشريات   ، للخروج  الكلامت  دفع  وحماولة  العلوي 
وامحرار الوجه ، فم مفتوح ، الرمش بالعني أو إغالق العني. الضغط عىل األرض 

بالقدمني، حركات فجائية للرأس واليدين.

3- خصائص غري معتادة يف الكالم : مثل إخراج عدد من الوقفات غري املعتادة 
تشمل صوت خاطف أو تعجبي وأصوات غريبة )دخيلة( واستخدام مرتادفات 

وبدائل للكلمة الواحدة وتكرار استخدام عبارات شاذة أو غري رضورية .
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غري  حركي  سلوك  يف  ذلك  ويبدو  للمتهته:  احلركي  النشاط  4-اضطراب 
مالئم ، وعادة ما يرتبط ذلك بلحظات صعوبة لفظ بدايات األصوات والكلامت، 
الرموش والشفتني، ورفع األكتاف  ، وارتعاش  الوجه  تقلصات عضالت  ومنه 
أو  »نعم  كلمة   إىل  الرأس لإلشارة  ، حركة  الوجه  ، وامحرار  الذراعني  وحتريك 
ال« ، حركة الرضب بالقدم عىل األرض للتعبري عن العدوان، واإلشارة باليدين 

لإلشارة إىل اإلجياب أو السلب

* هناك أيضًا ردود األفعال االنفعالية مثل :

والعجز  الكفاءة  بعدم  والشعور  والعدوانية  واخلوف  والتوتر  القلق    -1
واليأس واخلجل ، التعرق والشعور باالرتباك ، وقد تزداد حدة هذه األعراض 

بدرجة تعوق التلميذ عن التواصل مع البيئة املحيطة .

يرتتب  ما  جتنب  يف  املتهته  رغبة  السلوك  هذا  ويعكس  التجنبي  السلوك   -2
نتائج غري سارة ، ويأخذ أشكاالً خمتلفة منها اإلسهاب يف بعض  عىل هتتهته من 
 ، فيها  يتهته  أن  يتوقع  معينة  كلامت  أو  حروف  بعض  جتنب  بغرض  املرتادفات 

وحتايش النظر يف عني املستمع 

بع�ض االأ�صباب ال�صائعة للتهتهه : 
مع  لتوافقه  طبقًا  منها  كل  وزن  خيتلف  عديدة  أسباب  إىل  ترجع  التهتهه  إن 
الوراثية وعدم سيطرة  العضوي يؤكد عىل األسباب  ؛ فاملدخل  مدخل دراستها 
أحد النصفني الكرويني للمخ عىل النصف اآلخر ، بينام يؤكد املدخل البيئي عىل 
اعتبارها عادة كالمية أو نتيجة ملثريات إحباطية وربام نتيجة للتدليل الزائد ،ويرى 
بعض الباحثني أهنا نتيجة التفاعل بني العاملني ؛ فهي استجابة للمؤثرات البيئية 

من خالل االستعداد الوراثي . 
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االأ�صباب الع�ص�ية :

العصبي  اجلهاز  تقاسيم  اختالف  إىل  تعود  العضوية  التهتهه  أسباب  إن   -1
املركزي وخاصة نصف املخ وارتباك يف توزيع الكالم بني نصفي املخ .. ويرى 

البعض انه من األسباب العضوية الكامنة وراء إصابة الطفل بالتهتهة .

2- إصابة الطفل بمرض عضوي كالتنفس من الفم مثال، أو ضخامة اللسان 
مما جتعله غري قادر عىل النطق السليم، كذلك وجود اضطراب يف اجلهاز التنفيس 
أو خلل عضوي يف احلبال الصوتية عند الطفل أو فجوة يف سقف الفك األعىل من 

الداخل أو زوائد حلمية يف أنف الطفل .

يف  تشرتك  التي  العصبي  اجلهاز  أو  اجلسم  أعضاء  ألحد  تلف  أو  إصابة   -3
عملية النطق مثل الرئتني واحلنجرة واألوتار الصوتية أو الفم ومراكز الكالم يف 

املخ ، كذلك ما يصيب حاسة السمع من رضر.

االأ�صباب ال�راثية للتهتهه :

أرسة  داخل  آخرين  أفراد  بني  االضطراب  أن  الدراسات  بعض  وجدت 
 %  25 بحوايل  تقدر  نسبة  أن  ووجد  التهتهه،  أسباب  من  أجيال  ولعدة  املريض 
بعد  أو  قبل  وراثية  عوامل  إىل  لدهيم  االضطراب  يرجع  هتتهه  لدهيم  الذين  من 
تتضح  الوراثة ال  أن  من  الرغم  ، وعىل  استعدادات لإلصابة  الوراثة عىل شكل 
يف التهتهه نموذجًا واحدًا ؛ فقد أشار بعض الباحثني إىل أن العوامل الوراثية يف 
جمال اضطرابات الكالم يمكن أن ترتبط بعامل االستعداد الطبيعي الذي يرجع 
إىل ضعف يف البنية اجلسمية عامة ، وضعف وراثي يف جهاز التنفس والكالم ، 

واجلهاز العصبي مما جيعل الفرد تربة خصبة الضطراب الكالم والتهتهه .
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النظريات الني�رف�صي�ل�جية:

أن  لوحظ  حيث  عضيل  عصبي  مرض  عن  تنشأ  النظرية  هذه  وفق  التهتهة   

يف  التوصيل  من  أبطأ  اجلانبني  أحد  يف  العصبي  التوصيل  لدهيم  يكون  املتهتهني 
أو يف  واحدة  بكفاءة  كلها  النطق  تستخدم عضالت  وبذلك ال   . اآلخر  اجلانب 
تناسق ؛ فضاًل عىل ذلك هناك وجهة نظر أخرى ترى أن حمور التهتهه يكمن يف 
خلل يصيب األداء الوظيفي للحنجرة يف املواقف التي تسبب التوتر ، وتقرر هذه 
النظرية أن الثنايا الصوتية تظل مفتوحة ومن ثم تعوق إصدار األصوات الالزمة 
للكالم ، ولكي يتغلب ذلك الفرد عىل الثنايا الصوتية املفتوحة فإنه يقوم بالضغط 
عىل هذه الثنايا بواسطة الشفتني أو اللسان أو الفك أو أجزاء أخرى من اجلسم ، 
ثم تصبح هذه االستجابات الشاذة جزءًا من السلوك الذي نطلق عليه التهتهه يف 

الكالم.

االأ�صباب ال�صل�كية املتعلمة:
حياة  عىل  يطرأ  ما 
مواقف  من  الطفل 
بشكل  تأيت  جديدة 
ازدياد  أو   ، مفاجئ 
بشكل  األع���ب���اء 
ويقصد  م��ط��رد، 
هنا  ب���األح���داث 
املفاجآت غري السارة عىل األغلب وفيام ييل بعض التهتهة سلوك جتنبي يستهدف 
احلد من أحاسيس القلق املرتبطة بني رغبتني متعارضتني مها الكالم والصمت، 
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من  خوفا  الكالم  يف  رغبته  وعدم  الكالم  يف  الفرد  رغبة  نتيجة  حتدث  فالتهتهة 

التهتهة . 

ويفرتض السلوكيون أن حالة التهتهة هي استجابة متعلمة حلاالت اخللل يف 
طالقة اللسان املعيارية بمرحلة الطفولة املبكرة.

ومن عوامل التعلم غير البناءة في هذا المجال :

أ- التقليد : فالتهتهة قد تكون سلوًكا مكتسًبا عن طريق حماكاة وتقليد اآلخرين 
فهي نتيجة لوجود أفراد مهمني يف احلياة املبكرة للطفل ، يتسمون بعدم الطالقة يف 
احلديث .. وعندما تشتد عالقة هؤالء األفراد بالطفل حياول تقليدهم شعوريا أو 
حتى تقمصهم ال شعوريًا ، ومع بعض اخلوف والقلق يتحول هذا القلق إىل عيب 

يف هؤالء األطفال .

الكالم  مواقف  بني  االقرتان  يتم  عندما  التهتهه  فتكتسب   : اإلرشاط  ب- 
ومواقف الرضب والقسوة واحلرمان )تعزيز سالب( مما يؤدى بالطفل إىل جتنب 
التوافق االنسحايب خشية  التهتهه عند املواجهة كشكل من أشكال  النطق أو إىل 

العقاب.

تغذية  عىل  تعتمد  عملية  الكالم  اكتساب  إن   : الرجعية  التغذية  انعدام  ج- 
الكالم  أمراض  من  غريها  أو  التهتهة  وقوع  يفرتض  ثم  ومن   ، مناسبة  رجعية 
التي يناهلا الطفل فيتعزز  التغذية الرجعية  األخرى يكون بسبب تعطل يف درجة 
إىل  ترجع  التهتهه  أن  البعض  يرى  أخرى  ناحية  ومن   ، املضطرب  الكالم  لديه 
اإلحلاح يف التصحيح الزائد من قبل الوالدين لنطق الطفل وعقابه عىل النطق غري 
الصحيح مما يولد لديه القلق واخلوف من ممارسة الكالم فيؤدى إىل الته هته إذا ما 

اضطر للتواصل الكالمي مع اآلخرين 
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العالج
                  

حتى خيرج الكالم بطريقة طبيعة ال بد أن يتميز بخمسة خصائص »الكالم« 
البداية السلسة - مد الصوت الثاين - اإلعياء- البطء- االستمرارية.

Easy Voice البداية السلسة -

1- مادة الكالم هي النفس ) اهلواء ( ، إذن فاهلواء الذي خيرج مع تنفس اإلنسان 
له حالتني: هواء منطوق ) كالم ( · هواء غري منطوق ) تنفس ( ... فيجب تدريب 

الطفل عيل تنظيم النفس أثناء الكالم

2- الصرب عيل كالم الطفل وعدم استعجاله يف إخراج الكلامت .

3- معاملته بحب واعطاءه املذيد من الثقه بالنفس .

االمهات  من  الكثري  عنها  غفلت  التي  واحلكايات  القصص  هو  4-واالهم 
فرسد القصص للطفل يساعده عيل اخليال ويسبب له نوعا من االستقرار النفيس 
والشعور باهتامم االم كذلك مساعدة الطفل عيل رسد القصص واحلكايات التي 
عادة ما حيفظها عن ظهر قلب وتساعده عيل إعادة االسرتسال والطالقة يف الكالم 

5- قطرة سم النحل بنسبة 1 اىل 6 وتؤخذ عن طريق الفم سبع نقط عىل الريق 
وقبل النوم 
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6- حقن سم النحل بنسبة 1 اىل 3 يف أماكن الكاهل واالخدعان والرقبة مع 

متخصص 

7 - احلجامة مع متخصص يف نفس أماكن حقن سم النحل

8- استنشاق مغىل البابونج مرة يوميا 

 9- تفاحه + معلقة كبرية ينسون ناعم + معلقة سكر نبات ناعم ويعجنوا سويا 
ويؤكلوا مرة يوميا 

10- رشاب بيض البط ويمكن ختفيفه باملاء ملدة 21 يوم وصفه فعالة وجمربة. 

11- رشاب مغىل ورق السدر ) النبق ( وحيىل بعسل نحل برسيم مرتان يوميا 
بعد االكل بساعة. 
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الكهرباء الزيادة 
فى املخ وال�صرع

تعريف باملر�ض :
ه�ذا امل�رض يطل�ق علي�ه 
امل�خ.  ىف  الكهرب�اء  زي�ادة 
واسمه العلمى )بؤرة الرصع( 
وه�ى ب�ؤرة ىف امل�خ تص�اب 
ببع�ض اخلل�ل، وقد س�ميت 
لكلم�ة  تفادي�ا  امل�خ  كهرب�اء 
رصع ووقعه�ا ع�ىل املري�ض 

واملجتمع.

إن املخ يعمل بالش�حنات 
الكهربائي�ة، وبالتاىل فهو أول 
جهاز ىف جس�م اإلنس�ان يتأثر بزيادة الكهرباء ىف اجلس�م هو والقلب الذى أيضا 

يتأثر بزيادة الكهرباء عن طريق ارتفاع ىف نسب رضبات القلب.    
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  tongue. Question بع�ض اال�صباب لهذا املر�ض:

أسباب المرض : 

هناك عدة أسباب قد تؤدى إىل حدوث زيادة كهربية املخ منها أسباب وراثية 
فقد يكون هناك استعداد وراثى لدى الشخص، أو قد يكون مصابا بأحد األمراض 

الوراثية التى ترفع من كهربية املخ .

وقد حيدث هذا االرتفاع نتيجة لزيادة التعرض ملوجات كهرومغناطيسية لفرتة 
التى تؤثر عىل املخ بشكل كبري، أو أيضا  بينها أشعة املحمول  طويلة، والتى من 

التواجد ىف أماكن الضغط املرتفع ملن يعملون هناك .

أشعة الكمبيوتر والتلفاز وغريها من األجهزة ال يمكن وحدها أن تعمل عىل 
زيادة كهربية املخ، وإنام هى عوامل مساعدة تساعد ىف ارتفاع نسب كهربية املخ، 

ىف حالة وجودها بالفعل فهى عامل مساعد وليست مسببا.

عمليات  أخطاء  بعض  عن  ذلك  وينتخ  باملخ  االكسجيني  نقص  أيضا  ومنها 
الوالدة. 

وقد تزيد كهربية املخ أيضا نتيجة لإلصابة بأحد األمراض من بينها وجود ورم 
ىف املخ، كام أن هناك أيضا بعض األدوية التى قد تؤدى إىل ارتفاع كهربية املخ، من 

بينها املنشطات أو الرتامادول.

وبالنسبة للكهرباء الزائدة يف جسم اإلنسان هنالك أمران يف هذا السياق :

أن تعبري الكهرباء الزائدة هو تعبري يستعمل كثرًيا لوصف البؤر الرصعية التي 
تكون موجودة يف الدماغ.
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ويعرف أن مرض الرصع يف األصل هو ناتج من بعض اخللل أو عدم االنتظام 
يف املوصالت الكهربائية يف بؤرة أو منطقة ما يف الدماغ، واالستعامل الشائع لكلمة 
الزيادة يف الكهرباء حقيقة أتت ألن الناس يرون أن يف استعامل كلمة الرصع الكثري 
من الوصمة االجتامعية، ويؤدي هذا بالطبع إىل ختوفهم كثرًيا؛ لذا جتد الكثري من 
يف  الزائدة  الكهرباء  مفهوم  استعامل  إىل  يلجأ  األطباء  بعض  وحتى  الناس  عامة 
املخ، ولكن ال أستطيع حقيقة أن أقول أهنا كهرباء زائدة، وإنام هو خلل يف انتظام 

الدورة الكهربائية املتعلقة باملخ.
مرض  وحقيقة   

يمكن  ال�����رصع 
ع��الج��ه وب��ص��ورة 
فقط  ا،  ج��دًّ فعالة 
ي��ت��ط��ل��ب األم���ر 
الدواء  يف  االنتظام 
بذلك،  واالل��ت��زام 
أنواع  عدة  وتوجد 
من األدوية - بفضل 
ا  اهلل تعاىل - واالستجابة للعالج هي حوايل تسعني باملائة، وهذه نسبة عالية جدًّ

- بفضل اهلل تعاىل -.
أنه يوجد لدى اإلنسان  الكهرباء يف اجلسم، وهي  هنالك مفهوم آخر لزيادة 
طاقة كهربائية كامنة، حني تالمس جسم اإلنسان مع أجسام معينة - كام نالحظ 
ذلك مع بعض أنواع املالبس أو املعادن - يشعر اإلنسان بقشعريرة أو كأن نوعا 
تتفاوت من  تفاعل طبيعي، ولكن قوته  الكهرباء قد خرج من جسمه، هذا  من 
إنسان آلخر، ولكن ال عالقة ذلك مطلًقا باحلالة النفسية أو احلالة العصبية، فهي 

نوع من الطاقة الكهربائية الكامنة واخلاملة التي تنشط يف فرتات معينة.
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االأع�صاب املعاجلة 
للكهرباء الزائدة وال�صرع 

  
 ... متساوية  بنسب  بندق  اكليل جبل مطحون جيدا +بردقوش + ورق   -1
كالشاي  وترشب  الغلق  حمكم  زجاجي  برطامن  ىف  وتوضع  جيدا  املقادير  ختلط 

الكرشي ثالث مرات يوميا بعد االكل بساعة . 

2- سالمكا + بردقوش نسب متساوية وترشب ثالث مرات يوميا بعد األكل 
بساعة 

3-  وضع احلبهان يف فتحتي االنف ملدة عرش دقائق يوميا .  

4- دهان الرقبة والعمود الفقري بزيت اخلردل ثالث مرات يوميا .

5- شبت + زنجبيل بنسب متساوية ويرشب منه ثالث مرات يوميا بعد االكل. 

6-  التلبينة رشاب كوب مرة قبل النوم . 

7- قطرة سم النحل بنسبة 7:1، سبع نقط عىل الريق وقبل النوم . 

8- حقن سم النحل بنسبة 4:1 مع متخصص 

9- احلجامه مع متخصص مع االكثار من اجللوس عىل األرض. 

مالحظة هامة : 
- جيب التوقف هنائيا ىف فرتة العالج عن تناول السجائر أو القهوة او الشاى أو 

الشيكوالتة أو أى مرشوب به كافني . 



26

اأمرا�ض الع�صر
- عدم تعرض مريض الكهرباء الزائدة إىل ارتفاع ىف درجة احلرارة وىف حالة 

ارتفاع درجة احلراره للجسم جيب االرساع بخفض درجة احلرارة . 

هام ...
 يمكنم اختيار وصفة واحدة من تلك الوصفات 1 و2 و5 أو اجلمع بينهم، 

ولكن 3و4و6 و7و8و9 ثابتيني .

معل�مة ...

 عند حدوث حالة تشنج للمريض أو ما يسمى بالرصع وكان املريض قابض 

مفرودتان  أى  مبسوطتان  كفييه  كان  ولو    ، كهرباء  وليس  مس  هذا  كان  كفييه 
بمعنى كف يديه مفتوح فهذا رصع أو كهرباء باملخ .  

واعلم أن الدواء من وصف الطبيب 
وأن الشفاء من عند اهلل.
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كيف جتعل طفلك ذكيا
و�صفات لزيادة الذكاء لل�صغري والكبري

ادعوك عزيزى االب وعزيزتى 
االم أن تقرأوا هذا املوضوع بعناية 
شديدة وهو عن زيادة معدل الذكاء 
 ، وتنميتها  والكبار  االطفال  لدى 
جتاه  ذكاءه  ينمو  بطبيعته  فالطفل 
ذكاء  تقتل  أمهات  وهناك  عينيكام 
ال  الهنا  وذلك  قصد  بدون  طفلها 

تعلم االساليب املختلفة لتنمية ذكاء الطفل.

اأبرز االن�صطة التى تنمى ذكاء الطفل : 
عىل الرغم من الدور اهلام الذى يلعبه علم الوراثة ىف حتديد نسبة ذكاء الطفل 
منذ وجوده داخل الرحم إال أن كل أم حامل تأمل لطفلها ىف االفضل من خالل 
أهم  نعرض  سوف  لذلك  الطفل,  هلذا  ذكاء  نسبة  وأعىل  صحة  أفضل  ىف  الرغبة 

الوسائل لذلك ..

1- التحدث مع الطفل :

بدء احلديث مع الطفل أثناء وجوده داخل الرحم هو بمثابة منبه للطفل بإنشاء 
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رابطة بينه وبني االم بمجرد سامع صوهتا ، مما يساعد ىف تطوير الدماغ وزيادة نسبة 

الذكاء.

2- قراءة الكتب للطفل :

يستطيع الطفل السمع من داخل 
يتعرف اىل صوت االم  الرحم فهو 
حتديدا فالقيام بالقراءة للطفل حتفظ 
عىل  القدرة  من  وتزيد  لديه  السمع 

التطور اللغوى ىف دماغ الطفل.

أو  عامان  أو  عام  مرور  وبعد 
اكثر نقرأ القصص وكتب اخليال ، 
العلمى يساعد عىل تنمية  فالكتاب 
اخليال حيث أن من أهم خصائص 
فقومى  لطفلك  اخليال  تنمية  تريدى  كنت  وإذا  اجلامح  واخليال  التخيل  الطفولة 

بقص القصص اخلرافية املنطوية عىل مضامني إجيابية وأخالقية .

وكذلك الرسم والزخرفة .. فالرسم والزخرفة يساعد عىل تنمية ذكاء الطفل 
ورسوم االطفال تدل عىل خصائص مرحلة النمو العقىل وهى من عوامل التنشيط 

العقىل وتركيز االنتباة فاتركى طفلك حيلق ىف عامل اخليال ىف رسمة .

3- التخلص من التوتر النفسى لألم :

التخلص من التوتر النفسى لألم أمر هام ورضورى فاالجهاد والتوتر يعمل 
عىل انتاج هرمونات كنتيجة للضغط العصبى وهى هرموناات هلا تأثري سلبى عىل 

النمو العقىل والبدنى للطفل .
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4- الحرص على الوجبات المغذية :

يتطور دماغ الطفل داخل الرحم بصورة رسيعة لذا فالطفل ىف حاجة دوما إىل 
العنارص الغذائية احليوية التى تساهم ىف جعل هذا التطور العقىل سليم لذا جيب 
احليوية  الغذائية  بالعنارص  الغنية  الوجبات  تناول  احلامل احلرص عىل  املرأة  عىل 

كالربوتينات اخلالية من الدهون .

واإليكم بع�ض ال��صفات الهامه 
للزيادة معدل الذكاء

أ- زيت عشبة روز ماري فإضافته اليومية لالكل تعزز من كفاءه خاليا املخ.

التذكر و الرتكيز بنسبه تفوق  واملواظبة عىل أكل هذا الزيت حيدث حتسن يف 
40 %باملئة .

التقليدية يف  الدافئ والزعفران والعسل .. من أهم الوصفات  ب - احلليب 
شامل افريقبا لزيادة القدره عىل الرتكيز والتذكر .. إذ يؤخذ يوميا خصوصا فرتات 

االختبارات حيىل احلليب بالعسل و يضاف له شعريات من الزعفران .

ج- عصري اجلزر واالناناس :

فاجلزر يقوى الذاكرة ألنه ينشط عملية التمثيل العضوى ىف املخ فيساعد عىل 
احلفظ .

واالناناس به إنزيامت تسهل الرتكيز.
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د- االسامك .. احتوائها الكبري عىل االوميجا 3 تفيد يف الرتكيز ويف طول مدة 

االنتباه .

و- بعض املكرسات مثل اللوز و اجلوز و الفستق و الفول السوداين هبا زيوت 
تقوى األعصاب وتزيد االنتباه عن طريق تنشيط املوصالت العصبية الرضورية 

للحصول عىل املعلومات.

ن- الزنجبيل و الكمون ملعقة زنجبيل + ملعقتني كمون + ملعقة كبرية عسل

حيفزان املخ عىل التفكري و يساعدان يف ختفيف الدم فيتدفق بسهولة للمخ 

ومنها  األمراض  لكل  شفاء  وهو   ، الوصفات  أهم  من  ..ويعد  العسل  س- 
، وانصح برشبه عىل  النحل  ( سورة  للناس  فيه شفاء   ( تعاىل  قال  ، كام  النسيان 

الريق ، بتذويبه باملاء ، واألكل بعده بساعة .

)الكندر،  اللبان  ومن   ، جرام   55 قدر  املطحون  الزنجبيل  من  يؤخذ  ش- 
كيلو  يف  وتعجن  معا  ختلط   ، جرام   50 السوداء  احلبة  ومن   ، جرام   50 الدكر( 

عسل، وتؤخذ منه ملعقة صغرية عىل الريق يوميا .

: Sage ص- املرمية

الذاكرة الضعيفة،  املرمية نبات عشبي معمر عطري معروف، واملرمية تقوي 
حتطيم  عن  املسئول  األنزيم  هتبط  املرمية  ألن  وذلك  قصري  وقت  يف  وتعيدها 

»استيايل كولني الدماغ« والذي يسبب مرض الزهايمر.

ض- الزبيب : ففي الطب النبوي البن قيم اجلوزيه : »أجود الزبيب ما كرب 
الذاكرة  وتقوية  للحفظ  نفع  وفيه   «  - بذره   - عجمه  ونزع  قرشه  ورق  حجمه 
.وطريقته فيام ذكروا :أن يأكل كل يوم يف الصباح إحدى وعرشين زبيبة نظيفة ، 



31

اأمرا�ض الع�صر
ومن فوائده : أنه يداوي الرئة ، وينفع من السعال ، ووجع الكيل واملثانة ، ويقوي 

املعدة ، ويلني البطن .

ع - حبوب اللقاح :استخدمت حبوب اللقاح بنجاح تام يف عالج االضطرابات 
والتعب  واإلرهاق   ، العصبي  والتوتر   ، الذاكرة  اضطرابات   : ومنها   ، العصبية 

الشديد ، والعصبية .

غ - القرفة : وهي نافعة للنسيان ، مقوية للذاكرة .. ويساعد مرشوب القرفة 
الساخن املحىل بالعسل أيضا عىل مقاومة التقلصات املؤملة بأنواعها املختلفة ، مثل 

تقلصات املعدة ، أو تقلصات العضالت ، أو آالم الطمث والوالدة .

وزيادة   ، الذاكرة  لتحسني  اجلينسينج  عشبة  تنفع   : اجلينسينج  عشبة  ف- 
الرتكيز، وتعني عىل زيادة النشاط الذهني والبدين .

ق- اجلوز » عني اجلمل« : يوصف كعالج لضعف الذاكرة الذي يشكو منه 
األبناء خالل فرتة الدراسة واالختبارات ، فينصح باإلكثار من تناول عني اجلمل، 

وكذا الصنوبر والزبيب 

وكذلك رشب مغيل لبان الذكر والزنجبيل واحلبة السوداء )حبة الربكة( وحب 
الفهم املسمى “ البالذر “ واهلندباء الربية فور االستيقاظ من النوم أي قبل تناول 

أي يشء آخر،مع حتليته بعسل النحل الذي جعله اهلل شفاء للناس .

ك- اخلمرية : لوجود )فيتامني ب مركب( هبا .وتأخذ كملعقة كبرية تذاب يف 
كوب ماء 

ن- التمر ودبس التمر ثالث مترات عىل الريق أو رشاب ملعقة كبرية من دبس 
التمر عىل الريق .
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5-  اإلكثار من أكل الخضروات والفاكهة الطازجة ، وهي مهمة 
جدًا لصحة االنسان بصورة عامة ، وكذا االكثار من املأكوالت البحرية ، وحماولة 
التنويع يف األكل ، واالبتعاد قدر االمكان عن األطعمة اجلاهزة واملعلبة وجتنب 

أكل الشيبسيات واالندومى

6- عدم التدخين

جتنب التدخيني أو اجللوس مع املدخنيني خلطورة التدخني عىل صحة الطفل 
وكذلك عىل نمو الطفل العقىل والبدنى هو أمر هام يقع عىل عاتق املرأة احلامل 

دوما .

7- الخروج وتعريف الطفل على االصوات :

اخلروج واملشى ىف اهلواء الطلق يعطى لطفلك املساحة ىف التعرف عىل املزيد 
أن  برشط  الطفل  عقل  حتفيز  االصوات  هذه  شأن  فمن  وسامعها  االصوات  من 

تكون هذه االصوات اصوات هادئة وغري مزعجة .

8- اللعب :

وتركيز  اخليال  ينمى  وهو  الطفالنا  والذكاء  االبداعية  القدرة  تنمى  االلعاب 
 ، وتوافقة  الطفل  لذكاء  املنظمة  الوسائل  من  التخيىل  اللعب  ويعترب   ، االنتباه 
الطفل  الن  اطفالنا  تشجيع  علينا  جيب  لذا  أمهيتها  هلا  الشعبية  االلعاب  وكذلك 
اخلربات  بعض  تعلمه  عىل  يساعد  وهذا  اخليال  عامل  ىف  برأسه  حيلق  بذلك 
والسلوكيات والتحدث بطريقة سليمة ، لذلك عزيزتى االم عزيزى االب اتركوا 
طفلكم يلعب ويتحدث إىل نفسه ىف اللعب وكأن اللعب هذا حقيقى ىف احلياة وال 
حترجوا الطفل وهو يلعب ويتحدث إىل نفسه بطريقة معينه النه يكون ىف ذروة 

اخليال وىف أعىل مرحلة لنمو ذكاءه ، بل حاولوا تشجيعه عىل ذلك  .
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9- التربية البدنية :

التامرين الرياضية هامة جدا للطفل حيث أهنا تزيل الكسل والتعب وذلك من 
خالل اغنية حيبها االطفال كام تفيد الكبار ىف حتريك اجلسم وتقويته . 

10- حفظ القرآن الكريم :

االطفال  ذكاء  ينمى  الكريم  القرآن 
الكريم  القرآن  الن  كبرية  بدرجة 
من  بدءا  والتفكري  التامل  إىل  يدعونا 
خلق  وحتى  واالرض  الساموات  خلق 
قراءة  من  االجر  وكذلك   ، االنسان 
القرآن الكريم حيث كل حرف بحسنة .

وكبد   3 االوميجا  أمبوالت   -11
احلوت نصف أمبول يوميا عىل فروة الرأس ويدلك جيدا

يوميا ... وكذلك  النوم  الريق وقبل  النحل سبع نقط عىل  21- قطرة سم 
احلقن بسم النحل كل عرشة أيام. 

من اأهم و�صائل التن�صئة ال�صليمة للطفل االهتمام به وتتبعه منذ 
حلظات ال�الدة االوىل:

* من ستة أشهر إلى سنة :

ىف هذة املرحلة حيتاج الطفل اىل حنان وعطف ويرغب الطفل أن يعتمد عىل 
بنفسه  التى يريدها وحيصل عليها  فإنه يستطيع أن جيد بعض االشياء  نفسه أكثر 

ويبدأ ىف هذه املرحلة ىف تكوين أفكاره اخلاصة به .
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ولكن بالرغم من االستقاللية اجلسمية فإن الطفل يظل ىف حاجة إىل من يعتمد 
عليه عاطفيا فهو يريد لتشجيع ، وىف هذة الفرتة ال تكون أدوات اللعب مهمة.. 
االهم هو حرية احلركة التى تنتهى بالطفل إىل مرحلة االستكشاف ، وهناك أمهات 
تقىض عىل هذة املرحلة دون علم منها بأمهيتها فاتركى الطفل يستكشف ما حوله 

بمساعدة منك الن ذلك ينمى ذكاءه والن الذكاء ال ينمو إال منذ الصغر . 

املرحلة هى رمى االشياء  الطفل ىف هذه  التى يستمتع هبا  ومن أهم االلعاب 
 ، االكياس  أو  امللونة  الصغرية  املكعبات  أو  البالونات  أو  الصغرية  كالوسائد 

فساعدى الطفل عىل اللعب هبذه االشياء التى ال خطر فيها .

* من سنة الى سنتين ونصف : 

جدا  هامة  املرحلة  هذه 
يتعلم  حيث  للطفل  بالنسبة 
أشياء كثرية من خالل اللعب 
تشعرى  أن  بدون  وذلك 
حيث أنه خيلط ما بني اللعب 

والتعليم .

بأى شى  يلعب  انتباهه وهو  البحث عن أشياء ولعب جتذب  الطفل  وحياول 
ذكاء  تنمى  املرحلة  والتجريب وهذة  االستكشاف  مرحلة  يديه الهنم ىف  يقع ىف 

الطفل بدرجة كبرية .

فاتركى طفلك عزيزتى االم جيرب ويستكشف االشياء النك ال تعلمى مقدار 
الفائدة التى تعود عىل طفلك من هذا فاتركيه يكتسب مهارات خمتلفة.
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* طفل ما قبل المدرسة ) الروضة ( :

ىف هذه املرحلة يكون الطفل لديه حواىل الف كلمة ويكون مسيطر عىل املهارة 
اللغوية 

بطريقة  يتحرك  الطفل  فنجد  والكالم  احلركة  هو  املرحله  هذة  يميز  ما  وأهم 
رسيعة كأهنم ىف سباق سيارات مثال.

أنك  املؤكد  من   ، واللعب  اجلري  من  االمهية  مقدار  االم  عزيزتى  تعلمى  ال 
العضالت  تقوية  عىل  يساعد  النه  كبرية  فائدة  للجرى  ولكن  ذلك  من  تغضبى 
الطفل  بمراقبة  قومى  ولكن  واليدين  والظهر  االقدام  وهى  االطفال  يف  الكبرية 

للمحافظة عليه . 

حوله  ما  كل  عن  واالستفسار  الكالم  عن  الطفل  يكف  ال  املرحلة  هذه  وىف 
الردود عليه وحاوىل أال حترجى طفلك بتجاهلك السئلته  فحاوىل جتهيز بعض 
وحاوىل أن تتواصىل مع معلمة الروضة الن الطفل يتعلق بمعلمة الروضة تعلق 

شديد حيث أنه يطيع كالمها أكثر من أمه ويرى أهنا قدوة له .
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عالج 
ال�صداع الن�صفى والكلى

 

أمرا  بالصداع  الشعور  يعد 
من  كامل  يوم  عناء  بعد  طبيعيا 
الصداع  آالم  تصل  وقد  العمل، 
للحد الذي نحتاج معه استخدام 
من  كثري  هلا  التي  املسكنات 
تسبب  أهنا  كام   ، اجلانبية  اآلثار 
طول  مع  واألمعاء  املعدة  قرح 

االستخدام .

لعدة  نتيجة  الصداع  وحيدث 
واحتقان  املرتفع،  أو  املنخفض  الدم  وضغط  النوم،  وقلة  اإلجهاد،  منها  عوامل 
حوهلا  أو  العني  االم  أو  العني  اجهاد  بسبب  الصداع  وحيدث   , األنفية  اجليوب 

,ونتيجة تضاغط الفقرات العنقية , والتهابات الفقرات العنقية.
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وميكن التغلب على ال�صداع 

با�صتخدام بع�ض ال��صفات الب�صيطة 
وتناول بع�ض املكمالت الغذائية..

ومن أول هذه الوصفات هي خلطة زيت الزعرت والروزماري، للتخلص من 
آالم الصداع، وتدلك منطقة اجلبهة بنقطتني من زيت الزعرت وزيت الروزماري 
ملدة دقيقتني، ويرتك الزيت عىل اجلبهة ملدة 10 دقائق، وسنالحظ بعدها اختفاء 

الصداع متاًما .

و قد أثبتت الدراسات أن زيت الزعرت وزيت الروزماري كالمها حيتوي عىل 
مادة مضادة لاللتهاب مثل التي توجد يف كثري من املسكنات كالربوفني .

الزنجبيل يعترب عالج فعال للصداع النصفي، كام أنه يعمل عىل التخلص من 
الشعور بالغثيان الذي حيدث غالًبا مع الصداع النصفي .

مسحوق  من  ملعقتني  أو  الطازج  الزنجبيل  من  رشحيتني  استخدام  ويمكن 
الزنجبيل عىل فنجان ونصف من املاء املغيل مع تغطيته ملدة 30 دقيقة لالستفادة 

من الزيوت الطيارة املوجودة يف الزنجبيل .

ولعمل  باإلسرتخاء،  والشعور  الصداع  آالم  ختفيف  عىل  يعمل  البابونج 
مرشوب البابونج تضاف ملعقة من البابونج إىل كوب من املاء املغيل وتغطي ملدة 

10 دقائق، ثم حييل بعسل النحل أو بالسكر .

وأظهرت نتائج بعض الدراسات أن نقع األقدام يف محام من املاء الدافئ مضاف 
له بعض قطرات من زيت الالفندر أو زيت النعناع أو فنجان ماء ورد أو خل تفاح 
إىل  الدم  الدافئ عىل سحب  املاء  يعمل  الصداع، حيث  التخلص من  يعمل عىل 
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األقدام، ما خيفف ضغط الدم عىل األوعية الدموية املوجودة يف منطقة الرأس . 

للصداع،  الشائعة  األسباب  أحَد  اجلفاُف  :ُيعدُّ  باملاء  الغنية  والفواكه  البطيخ 
لذا من امُلهم اإلكثار من رشب املياه و تناول األطعمة الغنيَّة باملياه مثل البطيخ ، 
ة، مثل املاغنيسيوم الذي ُيعدُّ مفتاَح  وحتتوي الفواكُه الغنيَّة باملياه عىل معادن هامَّ

الوقاية من الصداع .

املوزُة  حتتوي  حيث  واملاغنيسيوم,  بالبوتاسيوم  غنيًا  مصدرًا  املوُز  ُيعدُّ   : املوز 
ية  طة احلجم عىل10% من كمِّ متوسِّ
امُلوَص  واملاغنيسيوم  البوتاسيوم 

باستهالكها يوميًا.

 ُيمكن أن خُيفِّف املاغنيسيوم من 
الناجم  والصداع  النصفي  داع  الصُّ
يعمل  وهو  النفيس،  اإلجهاد  عن 
عىل اسرتخاء األوعية الدموية. وقد 
ربطت العديُد من الدراسات بني نقص املاغنيسيوم وحدوث الصداع النصفي. 
االً يف  ئة, لذلك ُيعدُّ عنرصًا فعَّ باإلضافة إىل ذلك يتَِّصف املاغنيسيوم بتأثريات ُمهدِّ

ختفيف صداع التوتُّر . 

إنزيامت  عىل  حيتوي  أنَّه  كام  الثوم،  يف  والنشيطة  القوية  العنارص  من   : الثوم 
وأمحاض أمينيَّة تعمل كُمضادَّات للجراثيم ، وحيتوي أيضًا عىل الكثري من املعادن، 

 Eو B3و B1 و B2 و A و C  مثل الزنك واملاغنيسيوم والفيتامينات

مفرزات  ز  وحُيفِّ والغازات،  م  التورُّ عىل  ويقيض  اهلضم،  عمليَة  الثوُم  ز  وُيعزِّ
ثالثة فصوص من  تناول  األفضل  للثوم، من  القوي  التأثري  املعدة ولكي حيدث 

الثوم يوميًا, أو تسعة كبسوالت، ويؤخذ الفص متوسط احلجم عىل الريق .
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زيت النعناع : يعمل عىل توسيع الشعب مما يؤدي إىل اسرتخاء اجلسم والشعور 
بالراحة وبالتايل إهناء اإلحساس بآالم الصداع، كام أن هذه الطريقة تفيد أيضا يف 

حاالت الصداع النصفي .

وتدلك منطقة اجلبهة بنقطتني من زيت النعناع أو زيت الياسمني أو زيت اللوز 
املر أو زيت الورد وزيت الروزماري ملدة دقيقتني، ويرتك الزيت عىل اجلبهة ملدة 

10 دقائق، وسنالحظ بعدها اختفاء الصداع متاًما .

احلجامة : مع متخصص .. عىل أن تكون ىف أماكن الكاهل واالخدعان وفصد 
الدم من عصب الودجان . 
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عالج الزكام 
باالأدوية الع�صبية

الثوم : 

مضغ الثوم أو طبخه مع اخلرضاوات 
بالزكام  اإلصابة  من  بعيد  حد  إىل  يقي 
من  فصوص  عرشة  حتى  تناول  ويمكن 
 ، الواحد  اليوم  وجبات  خالل  الثوم 
ولكن جيب عدم زيادة هذه اجلرعات من 
الثوم حتى ال يسبب إالسهال ألن الثوم 

ملني.  

الليمون : 

يعترب الليمون من أغنى املصادر بفيتامني ج الذي يقوي جهاز املناعة ، تؤخذ 
ليمونة وتعرص عىل ملء كوب ماء مغيل ويضاف هلا ملعقة صغرية من مسحوق 
نعناع طازج وحترك ويرتك  الطازج وغصني  األناناس  الزنجبيل وعدة قطع من 
النعناع  ويؤكل  كاملة  املحتويات  ترشب  ثم  دقائق  عرش  ملدة  مغطى  الكوب 

واألناناس بمعدل ثالث مرات يف اليوم وهذه من أفضل الوصفات للزكا م .
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احلبة السوداء :

تغىل حبة الربكة أو احلبة السوداء يف زيت الطعام أو زيت بذرة القطن ثم ترتك 
الزكام  حدة  من  خيفف  ذلك  فإن   ، لألنف  كقطرة  تستخدم  ذلك  بعد   … لتربد 
اجلسم  هاجم  إذا  مقاومته  لضامن  و  مضمونة  معاجلة  الزكام  ويعالج  والرشح 
ينصح بتناول ملعقة كبرية من ) زيت حبة الربكة ( يوميا عىل الريق و ترشب مع 
كوب من احلليب أو الزبادي مرة واحدة يوميا و اإلستمرار عىل ذلك مدة طويلة , 

فإن ذلك يقوي جهاز املناعة ويقي من الزكام . 

بذور الرمان :

النحل  عسل  من  مقداره  نفس  مع  الطازج  الرمان  بذور  مسحوق  خلط  إذا 
النقي … ثم قطر يف األنف فان ذلك يقاوم الزكام ، كام يشكل وقاية ضد أورام 

الغشاء املخاطي يف األنف .

 أزهار الزيزفون : 

للصدر،  ونافع  مفيد  مستحلب  أوالتيليو  الزيزفون  وأوراق  أزهار  من  يصنع 
ويسهل التنفس ويزيل الزكام … وجيهز هذا املستحلب بوضع ملعقة صغرية من 
العشبة يف كوب ثم يصب عليها املاء املغيل فورا وحيىل املستحلب ثم يرشب بعد 
تصفيته … ويتناول مريض الزكام والرشح كوب بعد كل وجبة غذائية مبارشة .

اجلذر :

اإلصابة  من  بعيد  حد  إىل  يقي  تقشريه  دون  حمتوياته  بكامل  الطازج  اجلزر 
بالزكام واألنفلونزا وخيفض من حدهتا … فاجلزر حيتوي عىل كمية كبرية من مادة 

) البيتا كاروتني ( املضادة لألكسدة . 
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عصريالكرفس : 

العصري   وحيرض   … يوميا  كوبني  نحو  االخرض  الكرفس  عصري  من  يرشب 
بغسل الكرفس جيدا ثم يضاف إليه قليال من املاء … ويؤخذ منه كوبا بعد كل 
مع  أو  املطبوخة  اخلرضاوات  مع  الكرفس  إضافة  يمكن  كام   … مبارشة  وجبة 

الشوربة . 

العسل :

له  الزهور  أو  الربسيم  النحل  عسل 
الربد  نزالت  أعراض  هتدئة  ىف  فاعلية 
ويساعد عىل النوم اهلادىء و هتدئة االمل ىف 

احلنجرة والسعال . 

البصل : 

أثبتت التجارب نجاح البصل يف عالج 
الزكام واالنفلونزا وذلك بعمل رشاب من البصل حيث تقطع البصلة إىل حلقات 
وتوضع يف طبق ثم يضاف إليها السكر وترتك ملدة 24ساعة حتى يتم الرتشيح ثم 

يؤخذ من 2 إىل 5 مالعق من هذا الرشاحة يوميا . 

الزنجبيل : 

مغيل الزنجبيل يعد من أفضل املرشوبات الشتوية يتم تناوهلا يف مجيع املناطق 
بليايل  اهلادئ  والنوم  والدفء  الطاقة  عىل  احلصول  بغية  املستويات،  وبمختلف 
الربد القارسة ويف جلسات محيمية ودافئة حُيىل فيه الزنجبيل بالسكر أو بالعسل، 
وظل الزنجبيل معروفا بأنه إكسري الشباب ورونق اجللد ومهدئ عىل مدى قرون 
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جهازهم  بتقوية  ملكتشفيه  مدين  والنفاذة  العطرية  برائحته  والزنجبيل  طويلة، 

املناعي وبأنه طارد للسموم . 

النعناع :

 وله فوائد طبية أمهها اآليت : 

- تسكني اآلالم عامة ؛ حيث تسّخن األوراق يف كيس من الشاش وتوضع 
فوق املكان املصاب .

- لعالج الزكام والربد وذلك باستنشاق األبخرة املتصاعدة من الغليان     

املرارة وتسكني املغص  نافع لعالج  اضطرابات  النعناع األخرض  - مرشوب 

املعوي واملعدي، كام هو فّعال يف طرد الغازات، وخمفف آلالم الدورة الشهرية .

البابونج : 

أزهار  ومسحوق   … أطفال  به  كان  إذا  خاصة  البابونج  من  منزل  خيلو  ال 
البابونج مفيد جدا يف عالج الزكام حتى ولو كان مزمنا … ويستخدم عن طريق 
ثم   , البودرة  مثل  أزهاره حتى تصبح  املسحوق بسحق  ويتم عمل   ، اإلستنشاق 

تستنشق باألنف عىل راحة اليد عدة مرات .
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عالج 
الديدان والبلهار�صيا

الديدان من الطفيليات التى تصيب االنسان واحليوان وسهل حدوث العدوى 
أكثر  وه���ي  فيها 
االطفال  بني  انتشارا 
املخالطة  لكثرة 
فرد  أصيب  وإذا 
رسعان  العائلة  ىف 
باقى  بني  تنترش  ما 
تنتقل  حيث  االفراد 
عدة  بطرق  العدوى 
ىف الفراش وىف املالبس الداخلية وعن طريق استخدام احلامم االفرنجى وتناول 

الطعام أو الرشاب امللوث ببيض الديدان.

 العالج منها صعب لذا الوقاية مهمة جدا فالوقاية خري من العالج ، وتكون 
فتحة  عند  حتى  تعمل  الديدان  هذه  أن  حيث  والتامة  املستمرة  بالنظافة  الوقاية 
الرشج مما يضطر املريض إىل تلوث أصابعه ببيض الديدان ومن ثم حتدث العدوى 

بابتالعه او أكله دون أن يشعر وهذا بسبب قلة عادات النظافة .
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طرق الوقاية من الديدان الدبوسية واالسكارس والديدان عموما 
- خاصة عند األطفال  ومنع عودتها بعد العالج :

بيضاء  ديدان  وهي 
صغرية تنتقل من طفل 
سليم  آخر  إىل  مصاب 
أو  الطعام  طريق  عن 
إىل  وتدخل  الرشاب 
من  وخترج  األمعاء 
وتعمل  الرشج  فتحة 
عند  ومضايقة  حكة 
الفتحة مما جيعل الطفل 

ال يستطيع النوم من كثرة البكاء والرصاخ بسبب األمل - يقول نملة تقرصنى - 
ايضا هلا ارضار نفسية فهى تؤثر عىل تركيز الطفل ىف دروسه.

1- تعويد الطفل عىل غسل اليدين قبل االكل وبعده جيدا وبعد االنتهاء من 
احلامم .

2- قص أظافر االطفال باستمرار وتغيري مالبسهم الداخلية كل يوم .
3- بدال من االستحامم ىف الليل يتعود الطفل عىل االستحامم ىف الصباح الباكر 

مما سيمنع انتشار البيض ىف الليل .
4- هتوية الغرف وفتح الستائر كل يوم فبيض الديدان يتأثر بأشعة الشمس .

مثل  الصحية  السلوكيات  عىل  يتعود  الديدان  من  الطفل  عالج  فرتة  بعد   -5
الداخلية ومالبس نومه باستمرار وكذلك أغطية الفراش ومتابعة  تغيري مالبسه 

الطفل ىف القيام بذلك .
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طرق العالج
       

1- الشيح :

الشيح ىف 2  الشيح - نضع بعض  املريض مغىل  يتناول  بعد صيام 15 ساعة 
يشم  ولكن ال  الغليان  كثرة  من  واحدا  كوبا  يصريوا  أن  إىل  النار  ماء عىل  كوب 
الرائحة بتاتا حتى ال هترب الديدان وختتبئ ىف األمعاء ، بعد ذلك يمضغ قطعة 
حلم مقىل وال يبلعها حتى متتص الرحيق والطعم دون ان يأكلها ثم يزيل القطعة 
للديدان  خدعة  عملنا  بذلك  فنحن  واحدة  مرة  املغىل  الشيح  ويرشب  فمه  من 
بالتجويع أوال ثم شم رائحة اللحم ، وبدال من دخول الطعام عليها فينزل الشيح 
ويقىض عىل نسبة كبرية ثم بعد ذلك يتقلب عىل يمينه ويساره وبعدها بساعه يأخذ 
ما سبق 4-3  ..  ويكرر  امليتة  الديدان  تنزل  ملعقة زيت خروع كملني وسوف 

أيام، وكلام رشب شيحا أكثر كلام نقيت بطنه من الديدان.

2- الثوم :

يأخذ املريض فص ثوم أمحر ويدهنه من اخلارج بزيت الزيتون ويسخن مبارشة 
عىل النار اىل ان حترتق القرشة فقط حتى يسخن الثوم ثم يزيل القرشة املحرتقة، 
وينتظر حتى يكون الفص دافئ وال يربد ، ويدهنه مرة أخرى بزيت الزيتون ثم 
يدخله ىف فتحة الرشج ، وتكرر العملية ملدة شهر كامل قبل النوم ثم عند اليوم 
ال 29 يرشب مغىل السنامكى - ملعقة صغرية ىف كوب ونصف ماء-  ويرشب 

صباحا عىل الريق وسوف تنزل الديدان امليتة عند املساء باذن اهلل .
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3- دهان الثوم ىف زيت الزيتون:

خيلط الثوم وزيت الزيتون كدهان ويدهن به حول فتحة الرشج ، سوف يقىض 
عىل حركة الديدان ىف هذه املنطقة وهذا يساعد االطفال عىل النوم اهلادئ .

4- القسط البحرى أو العود اهلندى:

 يغىل ويرشب كوب عىل الريق بدون حتليه وهو من أهم أنواع العالج للديدان 
والفريوسات.

5- زيت اخلروع:

 معلقه عىل الريق يوميا وقبل النوم .

6- من املمكن استخدام االدوية من الصيدليات مثل رشاب بنداكس أو دواء 
انتيفري أو الفريمازوول رشاب أو اقراص .

ويؤخذ أي منهم مرتني قبل االكل ويكرر بعد أسبوعني من انتهاء العالج.

ملح�ظة مهمة :
 إذا اصيب أي شخص ىف البيت بالديدان جيب معاجلة أفراد البيت كله الهنا 

تنتقل برسعة جدا وبكل سهولة كام ذكرنا من قبل .



48

اأمرا�ض الع�صر

عالج االلتهاب الكبدى ال�بائي
 : C-B-A فريو�صات الكبد

اال�صت�صقاء الكبدى - ك�صل الكبد

االلتهاب الكبدى ال�بائي :
البلوط  حل��اء  يؤخذ   -1
منه  وتؤخذ  جيدًا  ويطحن 
فنجان  ىف  وتطحن  معلقة 
عسل نحل ويؤخذ ذلك عىل 
بال  شهر  ملدة  يوميًا  الريق 

انقطاع .

التني الربشومى جيدًا وبعد الغىل تضاف له سبع قطرات من زيت  2- يغىل 
حبة الربكة ويرشب عىل الريق قبل النوم .

3-  رشب معلقة من زيت صندل عىل الريق أو زيت الفجل أو زيت التفاح  .

4- اإلكثار من أكل حب العزيز والشبت والتمر والزبيب والتني الربشومى 
واخلرشوف .
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5- رشب السناوالسنوت 3 مرات يوميا .

6- قسط بحرى يغىل ويرشب منه ويمكن أن يقطر ىف االنف 3 مرات يوميا .

: c االلتهاب الكبدي ال�بائي  فريو�ض 
هبذا  األنف  ىف  التقطري  مع  جزر  عصري  بكوب  مقطع  ثوم  فص  يؤخذ   -1
املركب ) نصف فنجان خل خمفف ونصف فنجان عصري ليمون ومعلقة عصري 

ثوم وبعدها يطرد املخاط من األنف ( مع اإلكثار من أكل اخلرشوف يوميا .

2- يرشب لبن وبول اإلبل بنسب متساوية بدون علم املريض .

3- رشاب القسط البحري 3 مرات يوميا .

: a.b.c عالج فري�ض الكبد
أو  زهور  خرشوف  100جم   + السوداء  احلبة  جم   150+ شمر  200 جم 
أوراق + 100جم سناوسنوت + 60جم هندباء نبات كامال +70 جم حلف بر 
+ 25جم كمون +35جم قسط بحرى ناعم  ... ختلط املقادير جيدا وتوضع ىف 
إناء معتم ىف مكان بارد وجاف ، يأخذ املريض ملعقة من اخلليط ويضعها ىف كوب 
ويصب عليها ماء يف درجة الغليان ثم يغطى الكوب ملدة عرش دقائق ثم يرشب 

ثالث مرات يوميا ملدة ست شهور .

�صراب الق�صط البحري - اال�صت�صقاء الكبدي :
1- توضع لبخة من معجون احلبة السوداء ىف اخلل عىل الرسه مع وضع شاشة 

أوالً مع سف معلقة من احلبة السوداء صباحًا ومساء ملدة أسبوع  .
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2-  يرشب مغيل لبان الدكر وحيىل بعسل نحل صباحًا ومساًء مع عدم أكل 

اللحوم .

3-  رشب الكراوية مع زيت الزيتون ثالثة مرات يوميًا .

4- يطحن العدس األصفر معلقة كبرية ومثلها من عسل النحل ومثلها خل 
وبياض بيضة ويؤخذ اخلليط مرة يوميًا .

5- تطحن الكراوية وتؤخذ معلقة صغرية مع معلقة زيت زيتون بعد كل أكل.

و   ALT الكبد   اكزميات  ارتفاع  وعالج  الكبد  وخم�ل  ك�صل  عالج 
:  AST

عصري ليمون كوب متوسط بدون حتلية + ملعقتان زنجبيل مطحون + ثالث 
عىل  الوصفة  هذه  وترشب  زيتون  زيت  كبرية  ملعقة   + مهروسني  ثوم  فصوص 

الريق وهى مفيدة جدا لتنشيط الكبد .
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اأمرا�ض الكلى وعالجها

لتفتيت ح�ص�ة الكلى واحلالب واملثانة وطردها :
عسل  وفنجان  مفرومني  ثوم  فصوص  وثالثة  الربكة  حبة  كبرية  معلقة    -1

اخلليط  يعجن  نحل، 
قبل  الكمية  وتؤخذ 
وبعدها  يوميًا  األكل 
تؤكل ليمونة بقرشها .

جزر  زي��ت    -2
وزيت بقدونس خليط 
من  معلقة  وي��رشب 
هذا اخلليط ىف الصباح 
ىف  أخ���رى  ومعلقة 

املساء .

3- زيت الزعفران معلقة كبرية منه و4معالق عسل نحل وماء ويغىل ويرشب.

4-  زيتون إرسائييل مطحون جيدا + 4 ليمونات معرصوين جيدا .. يوضع 
فوران وترشب عىل  فيحدث  إضافات  بدون  الليمون  معلقة صغرية عىل عصري 

الريق بعدها التمشية  .
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5-  رشاب السناوالسنوت 3 مرات يوميا .

6- مغىل كوب حلف بر قبل االكل بساعة 3 مرات يوميا .

 اغ�صل كليتك جمانا :
ويوضع  زجاج  قارورة  يف  ويوضع   .. متساوية  بنسب  بقدونس   + بر  حلف 
بالثالجة ويرشب منه كوب متوسط عىل الريق .. مفيد جدا لغسيل الكىل وإذا غيل 

ورشب ثالث مرات وحىل بسكر نبات أصبح مفيدا للمغص الكلوي .

يمكنكم اجلمع بني الوصفات أو اختيار وصفة واحدة<

عالج خلل وظائف الكلى وارتفاع الكرياتني :
تعريفه .. التعريف األبسط  للكرياتني أنه منتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي 

يف اجلسم 

والعضالت ..

الدم  يف  مستواه  ارتفاع  ومؤرش  البول  طريق  عن  الكىل  تستخلصه  أن  جيب   
يؤدى إىل ضمور الكىل وخلل وظائفها وارتفاع الضغط ، ومن املمكن أن يؤدى 
إىل حدوث تسمم باجلسم أو جلطة وذلك ألن من وظائف الكىل التخلص من 

هذه الفضالت )الكرياتينني واليوريا ( من الدم .

ولكن إذا فشلت الكىل بالقيام بذلك بسبب الرياضة املجهدة أو بعض املواد 
الغذائية سينتج عن ذلك ارضار ومضاعفات يف اجلسم قد تصل يف هذه احلالة إىل 

الفشل الكلوي .
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عالماته : التعب و اخلمول - إنخفاض درجة حرارة اجلسم - فقدان الشهية 
- اجلفاف - ضيق التنفس - الصداع أحيانا- لون البول الداكن - أمل يف الظهر- 

ارتفاع بالضغط - صفران باجلسم والوجه - أنيميا .

العالج باالع�صاب وبدون غ�صيل للكلى :

 + ليمونة  ربع  تفاحة مقطعة مضاف عليهم  أو  تفاح  تناول كوب عصري   -1
نصف ملعقة كركم مطحون + 2 ملعقة عسل نحل أصيل + 1 ملعقة خل تفاح 
طبيعي أصيل و ليس صناعي ثم إتبعهم بكوب ماء ثم متشى مسافة نصف ساعة .

2- أكثر من تلك األكالت ..  يف الغداء تفاح أو عصريه أو ماء والغداء يكون 
و  الكىل  وعالج  البولينا  عالج  يف  لدوره  يوميا  الكرات  يؤكل   : الكرات  كراث 
فجل أمحر وأرز مسلوق وخضار مسلوق ) كوسة - بطاطس - جزر - بسلة  - 

قرع  - خرشوف -إلخ …(

3- القرفة : أو الدارسني كام يسميه البعض ، فهي تنشط قدرة الكىل وحتسن 
تناول  املريض  فعىل   ، البول  مع  وإخراجه  الكرياتينني  من  التخلص  يف  وظائفها 

القرفة سواء بالسف مع املاء أو بإضافتها إىل االطعمة .

فعىل  البولينا  نسبة  مفيد جدا يف ختفيض  العريب  الصمغ   : العريب  الصمغ   -4
الدم  يف  البولينا  نسبة  لتخفيض  العريب  الصمغ  من  جرام   50 يتناول  أن  املريض 
وعالج الفشل الكلوي وذلك بتذويبها يف ربع لرت من املاء ورشهبا عىل دفعتني يف 

اليوم .

5- شعري بقرشه رشاب كوب يوميا .



54

اأمرا�ض الع�صر
هام ملر�صى الكلى :

البقوليات إلحتوائها عىل الربوتني املسئول  املنع من اللحوم و مشتقاهتا و   #
عن رفع الكرياتينني .

# املنع من املقليات ألهنا تسد شعريات الكىل و تضمره .

# دعك اجللد لفتح املسام فتخرج منه السموم .

التفاح و عصريه يطرد السموم و هيضم الربوتينات .  #

الليمون و خل التفاح يفتح شعريات الكىل و يقلل الضمور .  #

# الكراث و الفجل األمحر لتنشيط الكىل .

# الكركم لتنشيط الكبد و طرد السموم .

# الصمغ العريب املنقوع يف املاء .. فاللمداومة عليه يفيد و ينشط و ينظم الكىل.
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مر�ض ال�صكر 
وتن�صيط البنكريا�ض

مرض السكر هو مرض عام ويعانى منه الكثريون منا ، وملريض السكر دائام 
حياة خمتلفة ىف الغذاء مضاعفات للمرض عن باقى االشخاص العاديني ، فمراعاة 
مكونات الوجبات أمر أساسى ومهم حتى ال حيدث مضاعفات للمرض . وهذا 

عالج كلام وصفته ألحد املصابني بالسكر جاءين بنتائجه الطيبة الرائعة .
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العالج
          

من  كمية  تغيل  أن  هي  جدًا  بسيطة  عمله  طريقة   .. الزيتون  شجرة  ورق   -1
ورق الزيتون ما يمىل كفيك االثنني، تغسله باملاء لتخليصه من الغبار ثم بعد ذلك 
تغليه بلت رونصف ماء حتى يغيل ويقلب املاء عند غليه )3( دقائق ثم ترتكه يربد 
وترشحه وتأخذ القطارة )املاء فقط ( وتعبئة يف زجاجة ليست بالستيك وتضعه 

يف الثالجة وترشب منه فنجان قهوة عريب كبري أو كأس شاي . 
العشاء  وقبل  الغداء  وقبل  الفطور  قبل  فنجان  منه  .. ترشب  استعامله  طريقة 
وتقوم  السكر  وعالجات  أدوية  أنواع  مجيع  إيقاف  مع  يوميًا  مرات   )3( يعني 
هل  تقرر  وبعدها  والثالث  والثاين  األول  اليوم  خالل  بالتحليل  السكر  بمراقبة 

تستمر أو ال ؟  
ترشب منه فنجان قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء يعني )3( مرات يوميًا 
بالتحليل  السكر  بمراقبة  وتقوم  السكر  وعالجات  أدوية  أنواع  مجيع  إيقاف  مع 

خالل اليوم األول والثاين والثالث
وبعدها تقرر هل تستمر أو ال ؟ .

ملحوظة : الختيار األوراق اجليدة جيب أن تأخذ واحدة منها ومتضغها إذا هي 
الذعة ومرة فهي جيدة وتكون مفيدة .

2- جنني القمح.. معلقتان كبريتان عىل زبادى قبل النوم .
3- حبوب لقاح .. كوب عىل الريق .

4- ملعقة صغرية ترمس مطحون قبل أى وجبة .
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عالج التهاب الع�صب 
اخلام�ض وال�صابع 

اأو �صلل ال�جهه الن�صفي 

شلل الوجه النصفي )اللقوة( أو العصب السابع أو التشنج  تعريف املرض: 
يعرف  ما  أو  الوجهي 
نسبة  ب�ل”  بشلل   ”
اجلراح  مكتشفه  إىل 
الربيطاين تشارلز)بل( 
وظائف  رشح  الذي 
أع��ص��اب ال��وج��ه ىف 
التاسع  القرن  أوائل 
درس  ال���ذي  ع��رش 
واكتشف  ووص��ف 
ه�����ذه االص���اب���ة 
بالعصب  وعالقتها 

السابع “العصب الوجهي” .
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ىف  املتحكم  العصب  وهو  الوجه  يصيب  حاد  شلل  حالة  عن  عبارة  وهو 
عضالت الوجه املسئوولة عن التعبريات احلركية كاإلبتسامة والضحك والبكاء 
وغريها ، ويعرف بأنه العصب الوجهى رقم سبعة يف األعصاب املخية ، ورغم 
أن اإلصابة يف معظم احلاالت تتحسن تلقائًيا ولكن أيًضا احلالة حتتاج إىل إهتامم 

بالعالج الطبيعى والعالج الدوائى الرسيع. 

االأ�صباب :
التعرض  سببه  بأن  يعتقد  ولكن  معروف،  غري  املرض  هلذا  احلقيقي  السبب 
املفاجئ جلو بارد، أو نتيجة العامل النفيس، اضطراب احلالة النفسية كالفرح أو 
احلزن الشديدين وحيث أن هذا العصب حماط بقناة عظمية، فعند حدوث التورم 
لوظائفه  العصب  أداء  ينتج عنه عدم  القناة مما  تلك  املتورم عىل  العصب  يضغط 

بصورة سليمة... ومن االسباب هلذا املرض:

 - إصابات اجلهاز العصبى مثل حدوث جلطة ىف املخ . 

- التعرض للسموم مثل الكحول أو أول اكسيد الكربون .

- إصابات الربد والتعرض للتيار اهلوائي البارد .

- إصابة العصب مبارشة كاحلوادث أو العمليات اجلراحية. 

- مرض السكري .

- االصابات الوعائية والدماغية مثل السكته الدماغية. 

- الوراثة .

- الضغط املبارش عىل العصب بسبب ورم أو عظم.

 - الثلث االخري من احلمل. 
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االأعرا�ض :

املحيطة  املنطقة  يف  بأمل  املصاب  يشعر  فقد   ، ومفاجئة  رسيعة  تكون  ما  عادة 
باألذن ، ويف بعض األحيان قد تبدأ هذه األعراض تدرجييا.

 وتتمثل األعراض األساسية هلذا املرض بشلل أو ضعف يف أحد جانبي الوجه 
مع تديل وارختاء يف اجلبني وحاجب العني مع صعوبة يف إقفال العني بشكل عام .

عىل  القدرة  عدم  األعراض  أهم  ومن   ، الوجه  تشوه  إىل  به  االصابة  وتؤدي 
جتعيد اجلبهة ، عدم القدرة عىل النفخ أو التصفري ، وكثريًا ما يثري الفزع يف نفس 
املريض خوفًا من استمراره أو من تعرضه جللطة أو ورم يف الدماغ، ويسبب تشوه 
الوجه أزمة نفسية رهيبة لصاحبه كثريًا ما تدفعه اىل االنطواء عىل نفسه بعيدًا عن 

أعني اآلخرين.

 وهناك اأعرا�ض اأخرى حمتملة مثل: 
* اإلحساس “بالتنميل” يف اجلهة املصابة من الوجه .

* الصعوبة يف النطق .

* الشعور بجفاف الفم .

* فقدان حاسة التذوق يف اجلزء األمامي للسان بشكل جزئي او كيل .

 * حدوث جفاف يصاحبه دموع يف بعض احلاالت يف العني املصابة مع هبوط 
جفن العني السفيل للخارج .

* نزول زاوية الفم يف اجلهة املصابة مما يؤدي إىل صعوبة إقفال الفم بالكامل 
وبالتايل تدفق تدرجيي للسوائل عند الرشب من اجلهة املصابة للفم .

* الصداع .
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* فرط احلساسية جتاه األصوات .

* صعوبات يف املضغ مع جتمع األكل بني اخلد واللثة .

* وميض يف العني عند االبتسام .

 * ارتعاش يف الوجه .

 * تشنج الوجه.

* حركة ال إرادية يف زاوية الفم عند إغالق العينني .

 * سيالن الدموع عند خروج اللعاب .

ال�جه  ب�صلل  االإ�صابة  عند  للمري�ض  تعطى  عامة  اإر�صادات   
الن�صفي :

* االبتعاد عن املضايقات و الضغوط النفسية .

* املداومة عىل مضغ اللبان الدكر ونفخ البالونات  .

* تغطية االذن جيدا وعدم التعرض للتيارات الباردة أوالساخنة واالنتقال إىل 
عكسها .

لعدم  االستحامم  بعد  ما  إىل  االستحامم  عند  لألذن  )سدادة(  قطن  وضع   *
وصول املاء أو اهلواء إىل داخل األذن .

وذلك  اخلروج  عند  نظارة  لبس  أو   ) بشاش   ( مغطاة  املصابة  العني  إبقاء   *
للحفاظ عليها من الغبار أو اجلراثيم .

* عدم حماولة فتح الفك ) فتح الفم ( إىل آخر مدى احلركة ألن ذلك يضغط 
عىل العصب السابع املغذي لعضالت الوجه وبالتايل يزيد من إجهادها.
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تأثر  أن  حيث  جدا،  الساخنة  السوائل  أو  األطعمة  تناول  عدم  من  التأكد   *
املصاب  هبا  يشعر  ال  حروق  حدوث  إىل  تؤدي  قد  والذوق  اإلحساس  حاسة 

بشكل مبارش ورسيع.

* إغالق العني بواسطة املريض باستخدام أطراف األصابع برفق إلبقاء العني 
رطبة مع مراعاة عدم الضغط لتجنب أحداث أي رضر بالعني . 

* استخدام قطرات الدموع الصناعية للحفاظ عىل رطوبة سطح العني .

* استخدام ضامدة وبالسرت خفيف إلبقاء العني مغلقة أثناء النوم. 

* متابعة اخلطة العالجية املوصوفة عن طريق اخصائي العالج الطبيعي.

طرق العالج
        

اأوال .. العالج باالدوية :
وهذا يعتمد عىل تناول أدوية مقويات االعصاب وفيتامينات ب12 

ثانيا .. العالج الطبيعي :
 .. النصفي  الوجه  شلل  حاالت  عالج  يف  هامًا  دورًا  الطبيعي  العالج  يلعب 

كالتايل :

استخدام  أو  الوجه  عىل  الساخنة  الكامدات  وضع  الساخنة:  الكامدات   -1  
األشعة حتت احلمراء، ولكن جيب احلذر من عدم حدوث حروق للعني وذلك 

بتغطية العني أثناء التعرض لألشعة احلرارية .
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متارين الوجه: بحيث يتم مترين كل عضلة أو جمموعة من عضالت الوجه   -2  
مع مراعاة عدم إجهادها ، فعىل سبيل املثال يتم مترين كل عضلة ملدة عرش مرات، 

مع تكرار ذلك كلام أمكن كل أربع ساعات مثال .
اجلهة  ذقن  من  ابتداءا  دائرية  نصف  بحركة   : الوجه  عضالت  تدليك    -3  
املصابة باجتاه األعىل إىل اجلبهة واليد األخرى تقوم بعكس اجتاه احلركة يف النصف 

السليم من الوجه .
وضع االبتسام : شد الفم باستخدام الشفتني بأوسع قدر ممكن من غري   -4  

إظهار األسنان .
اغمز بشدة بكل عني مفصولتني ، واستخدم عضالت اخلد لتساعد عىل   -5  

إغالق العني . 
شد جرس األنف : رفع احلاجبني لألعىل معا قدر املستطاع ورفع الشفة   -6  

العليا واتساع فتحات األنف ، والعبوس أغلق العينني معا قدر املستطاع  .
وضع العبوس: انزل احلاجبني لألسفل معًا قدر املستطاع .  -7  

انفخ اهلواء يف اخلدين مع إبقاء الفم مغلق ملنع اهلواء من اخلروج ولكن   -8  
ليس مترينا أساسيا للعضلة وإنام قد يفيد يف تقليل تيبس العضلة .

مالحظة : يتم عمل هذه التمارين السابقة أمام المرآة..

التنبيه الكهربائي : )النبضات الكهربائية( لتنشيط العضالت واالعصاب   -9  
وحتفيزها

املوجات القصرية لتخفيف حدة االمل والتهابات.  -10  
قد يستمر املريض بالرتدد عىل أخصائي العالج الطبيعي مدة قد تصل إىل   -11  
شهر يف حاالت االصابة املتوسطة أما االصابات احلادة قد تتطلب وقتا وجهدا 

أكثر.
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التدخل اجلراحى : التدخل اجلراحى هو أمر يثري اجلدل بني األطباء يف   -12  

حالة شلل الوجه وذلك نظًرا خلطورة اجلراحة التي قد تؤدى إىل فقدان السمع .

 ثالثا .. العالج بالطب التكميلي :
وتوضع  االذنني  وخلف  الكاهل  موضع  يف  احلجامة  تعمل   : احلجامة   -1  

القدمني يف ماء مغيل به حرمل وبابونج وعاقر قرحة واكليل اجلبل .
يدلك الوجه بمزيج من زيت اللوز املر وزيت اخلروع وذلك بعد تبخري   -2  
بعد  وذلك  الزيت  بخليط  يدلك  ثم  دقائق  بالبابونج  املغيل  املاء  ببخار  الوجه 

احلجامة .
التغذية : االهتامم بأكل اخلضار وعصري الفاكهه الطازجة وجتنب اللحوم   -3  
واجلامع والتوابل لثالثة ايام بعد احلجامة ، أيضا أكل النخالة مع مخرية البرية مفيد 

يف هذه احلالة .
ملعقة صغرية من مطحون القسط اهلندي يف فنجان ماء يرشب بعد كل   -4  

فرض إىل أن تتحسن احلالة .
سم النحل : يمكن استخدام سم النحل لعالج التهاب العصب السابع .  -5  

تدليك الرقبة خاصة خلف اجلهة املصابة بزيت اخلردل أو خل التفاح أو   -6  
زيت الكافور .

واخلردل  الربكة  وحبة  الزيتون  بزيوت  للوجه  مساج  وعمل  دهان   -7  
والبابونج والكافور.

عجينة  وكذلك  النحل  بعسل  حتليته  بعد  البابونج  مغيل  يفيد   : البابونج   -8  
مطحون أزهار البابونج يف املاء ككامدة للوجه والدهان قبلها بزيت حبة الربكة. 

جهة  من  الفم  يف  بقرشهتا  وتوضع  الصغري  احلجم  من  ليمونة  تؤخذ   -9  
االلتهاب ملدة ساعتني ثم تغري بأخرى .
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ال�صكتة اأو اجللطة الدماغية 
اأو اجللطة القلبية

اجللطة  أو  السكتة  حتدث 
القلبية  اجللطة  أو  الدماغية 
الدم  جريان  يتوقف  عندما 

وتغذيته يف منطقة 

من مناطق الدماغ او القلب 
نتيجة جلطة دموية.

بسبب  يكون  ما  وغالبا 
الدماغ  رشايني  أحد  يف  انسداد 
نتيجة  يكون  وأحيانا   ، نفسها 

جلطة يف أحد أوردة الدماغ .                                      

الدموية  التغذية  الدوراين ونقص  به االضطراب  الذي حيدث  الدماغ  و جزء 
يعاين بالتايل من  نقص يف األكسجني الوارد مع الدم .                                                                  

الدماغ مؤثرا عىل  العصبية يف هذا اجلزء من  مما يؤدي لترضر وموت اخلاليا 
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وظيفة األعضاء التي يتحكم فيها هذا اجلزء من الدماغ ، أى قد حيدث الشلل .

حدثت  التي  اجللطة  إلذابة  رسيعا  طبيا  تدخال  الطارئة  السكتة  تستدعي 
بالرشيان باحلقن الرسيع

أن تؤدي  للعالج الرسيع قبل  املريض فورا إىل مستشفى  نقل  وذلك يستلزم 
اجللطة إىل شلل ورضر دائم أو إىل املوت يف حال عدم التشخيص الرسيع واملعاجلة 

الرسيعة.

ذلك  إىل  الدم  ضخ  توقف  نتيجة  اإلنسان  دماغ  من  جلزء  حتصل  إصابة  فهي 
اجلزء مما يؤدي إىل فقد الوظيفة التي كان يؤدهيا .

اأن�اع اجللطات التى ت�صيب االن�صان
 

اجللطات امل�ؤقتة 
اجللطات املؤقتة هي جلطات صغرية نتيجة انقطاع مؤقت يف وصول الدم إىل 
جزء من الدماغ أو القلب ولكن هذه املنطقة خالياها ال متوت بسبب رجوع ضخ 
الدم إليها، يف هذه احلالة حيس املريض بنقص يف وظيفة معينة من الدماغ ولكن 

هذا النقص ال يستمر أكثر من دقائق أو ساعات.

حصول  احتاملية  من  املريض  حيذر  رسول  فهي  مهمة  املؤقتة  اجللطة  وهذة   
جلطة كاملة إذا مل يبادر إىل عالج . 

النزيف الدماغي:
وينتج عن متزق أحد جدر األوعية الدموية يف الدماغ وبالتايل ضغط النزيف 
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عىل رشايني أخرى وانسدادها، وارتفاع ضغط الدم وضعف األوعية الدموية من 

أكرب مسبباهتا. 

جلطة يف اأوردة الرجل اأو اليد:
وهى ناجتة عن ركود الدم وشلل الطرف املصاب وهي خطرية فقد تنتقل إىل 
القلب فتسبب السكتة القلبية والوفاة ، ويتم جتنبها باستخدام األدوية املسيلة للدم 
املصابة  األطراف  كتحريك  للمريض  املبكرة  احلركة  وأيضًا  للتخثر،  واملضادة 

واجللوس والوقوف وامليش إذا كان ممكنًا ، ويتم ذلك بواسطة العالج الطبيعي .

اجللطة القلبية:
تعرف اجللطة القلبية بأهنا حدوث موت جزئي لبعض األنسجة املوجودة يف 

القلب ، 

القلب  يف  املوجودة  الرشايني  بعض  يف  تام  إنسداد  حدوث  عند  ذلك  وينتج 
واملسؤولة عن تغذيته وإيصال الدم والغذاء واألكسجني إليه مما يؤدي حلدوث 

موت للجزء الذي يقوم الرشيان بتغذيته.

اأعرا�ض اجللطة القلبية :
أمل صدري شديد يف منتصف الصدر يكون عىل شكل ضغط أو عرص ينتقل إىل 

الذراع األيرس أو الذراعني , أو الفك السفيل و الرقبة .

غالبًا يبدأ األمل فجأًة و يدوم ثابتًا لعدة ساعات و ال يزول حتى ُيعطى املريض 
خُمدر مثل املورفني .                               

أحيانًا يكون األمل شديدًا بحيث يستشعر املريض قرب الوفاة . 

ُيسمى  ما  هذا  و  يذكر  أمل  أي  من  ُيعانون  ال  القلبية  اجللطة  مرىض  من   %20
 Silent Myocardial Infarction  ، باجللطة الصامتة
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وهي أكثر شيوعًا عند كبار السن  ومرىض السكر .

ُيصاحب األمل التعرق و ضيق النفس و الغثيان و القئ  وعدم اإلرتياح , و يبدو 
املريض شاحبًا ُمتعرقًا و كئيبا .

غالبًا ما نالحظ ارتفاع خفيف يف درجة احلرارة 38 درجة مئوية بسبب النخر 
القلبي خالل األيام اخلمسة األوىل .

حيتاج تشخيص اجللطة القلبية إىل إثنني مما ييل :

1-أمل صدري نموذجي للذبحة الصدرية.

2-  تطور ظهور تغريات نوعية يف ختطيط القلب خاصة باجللطة القلبية

3- إرتفاع مستوى إنزيامت القلب يف الدم أو الرتوبونني 

اجللطة الدماغية :
اجللطة الدماغية حتدث نتيجة اإلصابة بموت أو توقف مفاجئ أو عجز عن 

القيام بوظائف الدماغ املهمة ألي جزء فيه .

ويكون هذا العجز يف أحد االجزاء الدماغية نتيجة عن توقفه يف عملية تدفق 
أو جريانه أو نقل الدم الالزم لتغذية الدماغ للقيام بوظائفه . 

إن اآلثار الناجتة عن السكتة الدماغية والنتائج الضاّرة به يتحدد حجمها حسب 
اجلزء املصاب باجللطة إن كان مسؤول عن وظائف كبرية ومهمة يف الدماغ أم ال ، 

وحسب حجم الرضر الناتج عن اجللطة الدماغية .

اأعرا�ض اجللطة الدماغية اأو ال�صكتة الدماغية :
التحرك  عىل  القدرة  بعدم  صاحبها  إصابة  يف  كبري  تأثري  هلا  الدماغية  اجللطة 

وإصابة أعضائه بالشلل . 
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 ومن أعراض اجللطة الدماغية فقدان للبرص وعدم القدرة عىل الكالم 

وعدم القدرة عىل النطق وعدم القدرة عىل حتريك أالصابع 

وفقدان الذاكرة والنسيان 

اأعرا�ض االإ�صابة باجللطة الدماغية : 
-  إن حدوث خدران يف األطراف أيضًا تعترب من أعراض اجللطة الدماغية-  

- اإلعياء الشديد واإلصابة بالغثيان من أعراض السكتة الدماغية - 

احلواس  بني  التنسيق  قدرة  يفقد  او  توازنه  يفقد  بدوخة،  يشعراملصاب   -
واحلركة والكالم .

- تشوش الرؤية بشكل فجائي أو قد يفقد الرؤية للحظات قليلة-  

- الصداع الذي يظهر فجاة ودون سابق انذار أو الصداع غري العادي الذي 
قد يكون مصحوبا بتشنج يف الرقبة أو آالم يف الوجه أو آالم بني العينني أو تقيؤ 
فجائي أو تغريات يف احلالة االدراكية قد يدل ذلك يف بعض االحيان، عىل االصابة 

بالسكتة الدماغية .

االأ�صباب امل�ؤدية للجلطات :
-  السن.. االشخاص يف سن 55 عاما وما فوق .

 - فرط ضغط الدم - التدخني - مرض السكري 

- السمنة 

 ،)heart failure( أمراض القلب واالوعية الدموية، بام يف ذلك فشل القلب -
عيب يف القلب، التهاب القلب أو عدم انتظام رضبات القلب 

-  سكتة دماغية سابقة أو نوبة اقفارية عابرة 
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- استخدام حبوب منع احلمل أو عالج هرموين آخر 

  - الضغط   ارتفاع   - األذيني  الرجفان  اهلواء-  تلوث   - والكسل  اخلمول 
الكوليسرتول- الدهون الثالثية - املخدرات ومنها البانجو والرتمادول - الغذاء 

الذى حيتوى عىل املوالح والدهون 

أعشاب طبيعية لمنع تكون جلطات الدم : 

- الثوم - الزنجبيل - الفلفل األمحر - الزعرت - القرفة - الشبت - التوابل - 
مسحوق جذور الكركم - - النعناع - العسل - اخلل التفاح .

الفواكه التي تمنع حدوث الجلطات :

- الزبيب - الربقوق أو اخلوخ املجفف - الكريز- التوت الربي - العنب - 
الفراولة - اليوسفي  الربتقال - عصري الليمون .

األطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من الجلطات :

األكالت املقلية ، األغذية املاحلة، األغذية املصنعة، منتجات األلبان أو الزيوت 
النباتية املهدرجة ، ويفضل تناول نظام غذائي نبايت إذا كان ذلك ممكنا مع العلم أن 
الوجبات الغذائية التي حتتوي عىل نسبة عالية من الربوتني تزيد عوامل ختثر الدم 

ومنها اللحوم: 

- عدم ممارسة الرياضة 

- حقن سم النحل 1 اىل 4 بزاوية 45 درجه مع قطرة سم النحل 1اىل 8 

- استخدام بعض الدهانات عىل الشق املتواجد به اجللطه ) كافور - خل تفاح 
- حضل خملوط بعناع ( 
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- جل�صات عالج طبيعي ) تنبيه - م�جات ( 

هبا  يقوم  التامرين  بعض  رياىض  عالج  جلسات  اىل  احيانا  يتطرق  وقد   -
اخصائي العالج الطبيعى 

E,A,B12 امبوالت عضل واقراص مقويه لالعصاب الغنيه بفيتامني -

ومن االأكالت التى متنع اجللطات : 
األكالت الغنيه باالوميجا 3 واملتواجد باالسامك والتونة . 

أيضا العدس - اخلس - مع االكثار من رشب املياه   
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عالج الغدة الدرقية 
باالأع�صاب والتغذية العالجية

يمنع مري�ض الغدة 
املقلي�ات  أكل  م�ن 
ورشب  والدهني�ات 
بأنواعها  الغازي�ه  املواد 
ورشب املثلجات حتى 

املاء البارد . 

1-عصري اجلرجري: 

املريض  تناول  إذا 
)ع��ص��رياجل��رج��ري( 

بمعدل 1 �� 3 مالعق كبرية يف اليوم الواحد وذلك بمعدل ملعقة بعد كل وجبة 
غذائية ، فإنه يساعد عىل الشفاء ، ويمكن رشب العصري مع املاء أو احلليب. 

ويعمل عصري اجلرجري وذلك بفرمه يف مفرمة اللحم مع مراعاة تقطيع اجلرجري 
قبل فرمه وغسله جيدا قبل االستعامل

ويمكن تناول )حزمة جرجري( واحدة طوال اليوم وذلك مع الوجبات الغذائية 
الرئيسية



72

اأمرا�ض الع�صر
2- مرهم أوراق اجلوز : 

املرهم  هذا  وحيرض   ، املتضخمة  الغدد  ملعاجلة  اجلوز  أوراق  مرهم  يستعمل 
هبرس أوراق اجلوز الغضة بدون ساقها وأزهارها ومزجها مجيعا فوق نار هادئة 
املزيج  يصري  حتى  جيدا  اجلميع  وخيلط   “ الدهن   “ احليواين  الشحم  من  بكمية 
الغدد املتضخمة عدة مرات يكون  متجانسا وصاحلا لالستعامل ، ويدهن مكان 

آخرها عند اخللود إىل النوم ليال. 
3- حملول نقط اليود االربعة :

يرشب 4 أكواب من املاء يوميا بعد الطعام طوال اليوم بوضع نقطة واحدة من 
اليود يف كل كوب ويكون آخرها عند النوم.  

4 - احلمص واللفت واللوز
بنسب متساوية ويتم طحنها واستعامهلا بمقدار ملعقة كبرية قبل الغذاء والعشاء 

مدة 3 أسابيع أو أكثر حسب النتائج وهي جمربة ونافعة باذن اهلل. 
5- يكثر مريض تضخم الغدة من تناول الليمون واليوسفى والربتقال وكل ما 
هو غنى بفيتامني يس فإنه مفيد جدا لكل من توتر االعصاب والتضخم  ويمنع 

املصاب من املربدات واملقليات والدهنيات .
مقدار   " معروف  "عشب  االسد  رجل  مغيل  ومساءا  صباحا  يوميا  يأخذ   -6

نصف كوب ويواظب عىل رشهبا حتى الشفاء إن شاء اهلل .
7- قرش وحلاء البلوط: سنديان

يطحن القرش جيدا وينعم ويوضع منه ملعقة صغرية يف كوب زجاجي ويصب 
عليه املاء املغيل فورا وتغطى ملدة ربع ساعة وترشب ، ويمكن حتليتها بسكر النبات 
) الفىض ( أو عسل النحل ، ويرشب منه كوبان يوميا بعد االفطار وبعد العشاء 

ويستمر ل� 3 أشهر ويظهر إن شاء اهلل التحسن . 
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8- يطحن مقدار 100 جم من كل من االعشاب التالية :

الينسون + النعناع+ البابونج+ اكليل اجلبل ) حصا البان( وختلط مجيعها خلطا 
جيدا حتى يصبح لوهنا متجانس ..  يعمل مستحلب من هذا اخلليط بمعدل ملعقة 
كبرية من االعشاب يف كوب زجاجي ويصب عليها املاء املغيل جيدا ويفضل املاء 
املفلرت وتغطى ملدة 10 دقائق ثم يرشب هبدوء بعد كل وجبة غذائية يوميا 3 مرات 

ملدة 3 أشهر.

9- يطحن مقدار 100 جم من كل من االعشاب التالية:

القرفة+ الربدقوش+ الزعفران + الزعرت ، طحنا جيدا وخلطه بشكل متجانس، 
ويغىل ويرشب مخس مرات يوميا ملدة مخسة أشهر .

10- الكراوية + سناوسنوت رشاب كوب قبل النوم

11- يطحن 100جرام من كل من ) الينسون ( و ) النعناع ( و ) البابونج ( و 
) إكليل اجلبل( 

ثم ختلط مجيعها خلطًا جيدًا ، وبحيث يصبح لونًا متجانسًا ، ويعمل مستحلب 
من هذا 

ويصب   ، زجاجي  كوب  يف  األعشاب  من  كبرية  ملعقة  بمعدل  املخلوط 
عليها املاء املغيل فورًا ، وتغطى ملدة عرش دقائق ، ثم يرشب كوب واحد من هذا 
عىل  متواصلة  شهور  ثالثة  وملدة  يوميًا  غذائية  وجبة  كل  بعد  هبدوء  املستحلب 

األقل حتى نحصل عىل النتيجة املرجوة بإذن اهلل .

برطامن  يف  وحتفظ  متساوية  بنسب  البلوط  حلاء  وقرش  املرمرية  تطحن   -12
زجاجى حمكم  القفل ... 
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ولعمل الغرغرة تؤخذ ملعقة صغرية من املطحون املشرتك وتغىل يف وعاء به 
ما مقداره نصف كوب ماء وتغىل ملدة دقيقتني ، ثم تصفى وتستخدم غرغرة بعد 

االوجبات الثالثة ، ويمكن إجراء غرغرة جديدة عند اخللود إىل النوم بإذن اهلل .
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عالج ال�صرطان باالأع�صاب 
وحقيقة العالج الكيماوى

ال���������ع���������الج 
ال����ك����ي����م����اوى 
خدعة للربح وال 

يعالج السرطان:

كنت دائ�ام أقول 
بحكم  الق�ول  ه�ذا 
يف  وخربت�ى  عم�يل 
أن  الطب�ي  املج�ال 
يعالج  الكي�اموى ال 
الرسط�ان  م�ريض 
وكن�ت دائام أحتدث 

إىل امل�ريض وأقول هلم أن الكياموى اليعالج مرىض الرسطان بالعباره الش�هرية ىل 
)هل رأيتم مريض رسطان اخذ كياموى وشفي ؟.. االجابه ال(.
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واآلن ن�رش موق�ع “ Healthyfood “ األمريك�ى، تقري�را عن دراس�ة تش�كل 
صدمة كربى ملرىض الرسطان، بل للبرشية كلها، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 
العالج الكيميائى ال يشكل عالجا ملرض الرسطان، وهو جمرد خدعة من األطباء 

ورشكات األدوية الكربى هبدف الربح. 

وعلم  الطبية  الفيزياء  أستاذ  جونز،   .B هاردن  الدكتور  الدراسة  أجرى 
وظائف األعضاء ىف كلية بريكل، حيث أوضح أن األشخاص املصابني بالرسطان 

ال يموتون بسبب املرض، لكن من العالج الكياموى وشدة األمل الناتج عنه.

 ووفقا للدراسة، التى عمل دكتور جونز عىل نتائجها ملدة 20 عاًما من حياته ىف 
دراسة آثار العالج الكيميائى، فإن اهلدف الوحيد لعالجات الرسطان الكيميائية 
الرعاية  ومرافق  واألطباء،  الكربى  األدوية  رشكات  يقتسمه  والذى  الربح،  هو 
الصحية وغريها من املشاركني ىف هذه الصناعة، وذلك عىل الرغم من أن العالج 
الكيميائى سام ويؤثر عىل بعض أجزاء اجلسم ىف عدد كبري من احلاالت، ووفقا 
الكيميائى  العالج  فإنه ىف كثري من احلاالت خيفى األطباء حقيقة  لإلحصاءات، 
عن مرىض الرسطان، ويتجاهلون حقيقة أنه غري فعال ويعرض اجلسم للسموم، 

بل ويعجل بالوفاة. 

الرسطان  من  يعانون  الذين  األشخاص  معظم  أن  جونز  الدكتور  ويؤكد 
للموت  ومعرضون  شديد،  أمل  يف  حياهتم  تنتهي  الكيميائي  للعالج  ويتعرضون 
بشكل أرسع مقارنة مع املرىض الذين اختاروا أي عالج آخر أو رفضوا اخلضوع 

للعالج الكيميائى.
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بع�ض ال��صفات 
لعالج ال�صرطان 

اأوال .. تركيبة الع�صـل
-  كيلو عسل نحل نقي 

- 10جرام غذاء ملكات النحل

-  15 جرام حبوب اللقاح

-  10جرام جنسنج مطحون

ختلط هذه املقادير معًا خلطا جيدا، ثم ....................... 

ثانيا.. تركيبة النباتات 
وهذه النباتات الطبية جمربة وآمنة بإذن اهلل  ومتتاز بأن رائحتها طيبة ومذاقها 

مستساغ ، واحلمد هلل 

وهذه الرتكيبة تتكون من 11 نوعا من األعشاب حمسوبة بدقة متناهية ، وهي 
كالتايل :

150جرام شعري بدون طحن 

125جرام شمر بدون طحن 

125جرام شونيز ) حبة سوداء ( بدون طحن 

150جرام هندباء برية
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75جرام حب رشاد بدون طحن 

75جرام حلاء صفصاف 

75جرام حلاء بلوط أو الثامر

مطحون  50جرام حلف بر 

50جرام لبان دكر مطحون 

   25جرام قرنفل مطحون 

150 جرام صمغ عريب مطحون 

 يتم خلط وتعبئة النباتات الطبية املذكورة خلطا جيدا ، مع مراعاة دقة األوزان.

واحلذر احلذر من استعامل “ بدائل “ لألعشاب ألن هذا ُيفقد الرتكيبة الكثري 
من فوائدها 

قم أيضا بتجهيز : ) 20 ( جرام حلتيت / اتركه منفردا ، وال ختلطه مع ما سبق 
ذكره من أعشاب 

طريقة اال�صتعمال 
يف الصباح وعىل الريق يتم حتضري ) 4/3 ( ثالثة أرباع كوب ماء يضاف إليه 
ملعقة كبرية من تركيبة العسل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح واجلنسنج 

بعد التقليب اجليد.

ابتلعها  ثم   ، محصة  أو  أسربين  قرص  بحجم  احللتيت  من  قطعة  تناول   

بمحتويات الكوب 

قم بغيل لرت ماء وىف أثناء غليه أضف إليه ) 50 ( جراما من تركيبة النباتات 
الطبية ، 
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اتركها فرته  النار، ثم  املاء مرة أخرى ارفع األعشاب من عىل  و قبل أن يغيل 
لتربد، ثم احفظها بداخل الثالجة مع ترك األعشاب يف املاء  بدون تصفية تناول 
منها كوبا قبل األكل بنصف ساعة أو بعد األكل بساعتني ) ثالث مرات يوميًا (، 

ويمكن حتليته بعسل نحل برسيم أو زهور . 

و�صفة ثالثة لعالج ال�صرطان :
15 ليمونة معصوريني جيدا + 15 فص ثوم  مهروسني + 120 جم حبوب 
هند  جوز  جم   50  + زهور  أو  برسيم  نحل  عسل  جم   500  + مطحونة   لقاح 
مطحونة  + 120 جم لوز مطحون ختلط املقادير جيدا بالعسل وتوضع عىل نار 
هادئة وتقلب بمعلقة خشبية وتؤخذ ملعقتان قبل أى وجبة أو ثالث مرات يوميا .
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مر�ض اإم ا�ض 
واإمكانية عالجه

ماه� “ اإم اإ�ض” ؟ 
املتعدد  العصبي  التصلب  مرض 
أو “إم إس” هو خلل باجلهاز املناعى 
املركزي  العصبي  اجلهاز  يصيب 
النخاع  أو  املخ  يصيب  وقد  انتشارًا، 
أو  الصدريه  الفقرات  أو  الشكوي 
آن  يف  مجيعهم  أو  البرصي  العصب 

واحد.

ويعد من أكثر األمراض التي تصيب اجلهاز املناعى واجلهاز العصبي شيوعًا، 
مادة  وهى  األعصاب،  تغطي  التي  امليلني  صفائح  يزيل  إلتهايب  مرض  وهو 
كالغالف البالستيكي الواقي لألسالك الكهربائية، واستجابة ألمور غري معروفة 
حركة  يعيق  مما  زواله  مسببة  امليلني  صفائح  بمهامجة  البيضاء  الدم  كريات  تبدأ 
اإلشارات العصبية وينتج اإللتهاب، حيث اليدرك العقل أن العضو خيص اجلسم 

ويبدأ يف التعامل معه عىل أنه جسم خارجي و حياربه ليطرده من اجلسم.
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مرص  يف  مصاب  ألف   70 يتخطى  إس«  ب�«اإلم  املصابني  عدد  أن  وأؤكد 

وعددهم يف تزايد مستمر. 

تنبيه هااااام 
لدى  املرض  يتشابه  فال  األعراض من مريض آلخر،  تنوع  وانبه وأؤكد عىل 
اثنان ، وقد ظهر مرض التصلب املتعدد يف أوروبا منذ مئات السنني وسجلت عدة 
ماليني من حاالت التصلب املتعدد يف كل دول العامل تقريبًا، ولكنه أكثر شيوعًا 
لدى رشائح معينة، حيث يرتكز يف الفئات العمرية بني 20 و 45 سنة، وكغريه من 

أمراض املناعة يزيد يف النساء عنه لدى الرجال.

كام أن هناك عالقة واضحة بني اإلكثار من تناول الدهون احليوانية يف الغذاء 
وبني مرض التصلب املتعدد، كذلك ترتفع نسبته لدى املدخنني أكثر من غريهم . 

وانصح مريض التصلب املتعدد أال يستهني بالطب البديل يف عالجه ألن يف 
هذا املرض التوجد حالتان متشاهبتان متامًا.

اأعرا�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد :
املرض ظهر منذ وقت طويل، ولكنه زاد يف الفرتة األخرية ،ويتم الكشف عنه 
عن طريق أجهزة األشعة وتظهر نقط بيضاء يف املخ تعني أن الشخص مصاب ب� 

“إم إس«”.

توضيح .. 

ثم   ، والتنميل  االتزان  وفقدان  رؤية  كازدواج  بسيطة  بأعراض  يبدأ  املرض 
تذهب األعراض وتعود مرة أخرى بشكل أشد، كام يتغري موقع اإلصابة نفسه، 
من  صاحبه  واليتحرك  التام  بالشلل  يصاب  من  وهناك  برصه  يفقد  من  فهناك 
شكل  خيتلف  كام  شديدة،  وأوجاع  آالم  جانب  إىل  جزئي  شلل  وهناك  الرسير، 
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املرض من مريض آلخر، وبعد أن يصبح عمر املريض 45 سنة تتوقف مضاعفات 

املرض تلقائيا .

وأحيانا املريض يشعر بزغللة يف إحدى عينيه أوكلتيهام أحيانًا مع أمل خفيف 
يف  وضعف  الوجه  يف  وختدر  الرؤية  يف  مفاجئ  ازدواج  وكذلك  العني  هذه  ىف 
عضالت الرأس والوجه واللسان والبلعوم وصعوبة يف النطق وتلعثم مع صعوبة 
يف  الشلل  تسبب  كربى  بانتكاسات  لتنتهى  األعراض  وتستمر  أيضًا،  البلع  يف 

معظم األحيان، باإلضافة آلالم مربحة وشديدة . 

العالج  
         

أما عن العالج... فأؤكد أنه مل يكتشف عالج هلذا املرض حتى اآلن والعالج 
يقترص فقط عىل ختفيف آالم املريض وذلك بحقنتني من اإلنرتفريون عىل األقل 

إسبوعيا. 

بالنسبة لإلنرتفريون ليس هلا أى فائدة عىل مرض اإلم أس بل بالعكس ، هلا 
تأثري عىل الكبد ، وجهاز املناعة . 

أما احلجامة فيتم عملها عىل منطقتني فقط مرة كل شهر ملدة ثالث شهور عىل 
منتصف عظمة الصدر ومنطقة الكاهل . 

التصلب  مريض  حيتاج  اآلخرين  االشخاص  ككل   : العامة  بالصحة  العناية 
املنترش إىل البقاء نشطًا جسديًا بمامرسة الرياضة وتناول الوجبات الغذائية الصحية 
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واحلصول عىل قسط جيد من الراحة لالبقاء عىل شعور عام جيد واملحافظة عىل 

درجة مناعية عالية . 

 ويفضل تناول الطعام قليل الدهون واستبدال الدهون املشبعة  بزيت الزيتون

 ويمكن استعامل املكمالت الغذائية كالفتيامينات لتحسني الصحة العامة بعد 

استشارة الطبيب .

عن  واالبتعاد  طويلة  لفرتة  العالية  واحلرارة  الشمس  الشعة  التعرض  عدم   
محامات البخار والسونا . 

حقن سم النحل وقطرة سم النحل . 

دبس التمر معلقة كبرية عىل نص كوب ماء وتقلب جيدا وترشب ثالث مرات 
يوميا . 

صمغ عريب ينقع وحيىل بعسل نحل .
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الرحم الطف�يل 
واإمكانية عالجه

الرح�م الطف�وىل ه�و عي�ب 
خلقي بالرحم فقط حيث يكون 
فيه طول عنق الرحم من 1 اىل 2 

وبالت�اىل يس�بب ع�دم نزول 
ال�دورة الش�هرية من االس�اس 
وأنبه أنه ال يمنع احلمل بش�كل 
كىل طاملا أن حتاليل اهلرومونات 

طبيعية وكذلك املبايض .

وسمى الرحم الطفوىل هبذا االسم ألنه يشبه رحم الطفلة الصغرية، وهو من 
التشوهات اخللقية التى تصيب اجلهاز التناسىل عند األنثى، فيبقى الرحم صغريا 
البطانة  أكرب من  الرحم  العضىل من  اجلزء  الطبيعى، ويكون  إىل احلجم  ال يصل 

الرمحية، وحيدث ذلك بدرجة خمتلفة، أما املبيضان فهام طبيعيان.

االجهاض عدة  ويتكرر  اجهاض  فيحدث  يكتمل  ولكنه ال  فقد حيدث محل 
مرات مما يؤدى اىل اكتامل احلمل بشكل طبيعي يف املستقبل لذلك البد من الصرب 
وقت  من  للهرومونات  كامل  حتليل  وإعادة  باستمرار  املتابعة  مع  اليأس  وعدم 

الخر .
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بالتغذيـــــــــة  الطفـــــــــ�يل  الرحـــــــــم  عـــــــــالج 
العالجية و�صم النحل وامل�جات الناب�صة 

الرتددية والنباتات الطبية:

1- االكثار من البهارات احلارة خاصة الفلفل االسود .

2- مرمرية + بقدونس + كمون + زنجبيل + مخرية خبز نسب متساوية وتغىل 
ىف ماء ورد وترشب مخس مرات يوميا ويفضل مع كل وقت آذان .

 3- أربعون جرام طلع نخل + 40 جم قسط بحرى )عود هندى( ناعم + 
40جم حبوب لقاح ناعمة + 30 جم حلبة ناعمة + 250 جم عسل نحل برسيم 
أو زهور ، ختلط املقادير جيدا ويؤخذ منها ملعقة عىل الريق وقبل النوم وإن كانت 

املرأة متزوجة تستخدم لبوس مهبىل ملدة ساعة صباحا .

4- حلبة مطحونة تعجن بزيت احللبة وتستخدم لبوس مهبىل إذا كانت املرأة 
متزوجة . 

5- زنجبيل + مرمرية + بردقوش + قرفة نسب متساوية ويرشب منها مغىل 
كوب بعد الغداء بساعة .

6- حب الرشاد + عشبة االلف ورقة + شيح + نعناع نسب متساوية ويرشب 
كوب قبل النوم 

7- سناوسنوت رشاب كوب عىل الريق وتشطيف مهبيل .

8- االكثار من رشاب منقوع العرقسوس .. وهذه ال تستخدم ملريض الضغط 
العاىل.
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باسم     علميا  ويعرف  الطعم  واللذيذة  املعروفة  الفراولة  ثامر   : 9- الفراولة 
Fragariavesca  واجلزء املستخدم من النبات الثامر واألوراق. 

حتتوي أوراق الفراولة عىل فالفونيدات ومواد عفصية وزيت طيار أما الثامر 
فتحتوي عىل أمحاض ثمرية وزيت طيار مع سلسالت املثيل وبورنيول، وتستعمل 

أوراق الفراولة مقبضة ومدرة ويستعمل عصري الفراولة أيضا .

10- ملعقة كبرية من مفروم البقدونس بعد غسله جيدا ثم يوضع يف كوب 
ويمأل باملاء املغىل ويقلب جيدا ويغطى ثم يرتك ملدة ربع ساعة ثم يرشب معدل 

مرة إىل مرتني يف اليوم .

11-  قرفة + عرعر + بابونج + قسط بحرى نسب متساوية ويرشب كوب 
كل ست ساعات . 

12- طلع نخل + جينسينج + حبوب لقاح وكل منهم 40 جرام يضافوا إىل 
200 جرام عسل نحل برسيم وتؤخذ معلقة كبرية كل ست ساعات . 

الطبيعى مرتان أسبوعيا  للعالج  النبضية والرتددية  املوجات  13- استخدام 
عىل منطقة احلكوين واملبيضني . 

وكذلك  واملبيضني  احلكوين  منطقة  عىل   2:1 بنسبة  النحل  سم  14- حقن 
قطرة سم النحل  من 7:1 سبع نقط عىل الريق وقبل النوم بالفم .

ألف  من  يقرب  ما  عىل  املذكورة  االعشاب  خالل  من  التجارب  أجريت  قد 
حالة رحم طفوىل وكانت النتيجة يف االلف حالة اثنى عرش حالة محل . 
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كيفيه حتديد جن�ض اجلنني 
�ص�اء ذكر اأو انثى 

باإذن اهلل تعاىل

اال�ــــــــــصــــــــــتــــــــــغــــــــــفــــــــــار ثـــــم 
اال�ــــــــــــــصــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــفــــــــــــــار ثـــــــم 

اال�صتغفار 

َفُقْلُت   ﴿ تعاىل:  قال 
َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا 
اَمَء  السَّ ُيْرِسِل  اًرا  َغفَّ
َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم 
]سورة   ﴾ َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل 

نوح[ 

ثم اتباع االتى 

هناك ثالت طرق للراغبني يف إنجاب ذكر بإذن اهلل وهي :

1- النظام الغذائى      2 - الدش املهبىل          3- أيام التبويض
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.. النظام الغذائى :  اأوالاً

قائمة املمنوعات الغذائية من الطعام ... 

امللفوف وهو الكرنب بأنواعه من قرنبيط  وكرنب أخرض وكرنب بنفسجى - 
اخليار - البامية - الفاصوليا اخلرضاء - امللوخية - الكرفس والبقدونس والشبث 

والكرات والبسلة اخلرضا - واخلبيزه - والبصارة 

أيضا من املمنوعات منعا باتا ىف هذا النظام  منتجات االلبان بأنواعها ...

باللبن  الزبادى واالرز  الرايب واللبن  منها احلليب الطازج واملعلب واللبن   

واملهلبية وأم عىل واالرز املعمر والبليلة .

والكريمة  بأنواعها  واالجبان  باللبن  والرقائق  باللبن  فليكس  والكورن 
بأنواعها والقشطة الطازجة واملعلبة والصلصات املضاف إليها كريمة ، وكريمة 

الفول الصويا والسحلب .

والفستق  واللوز  والسودانى  واللب  ممنوعة  بأنواعها  املكرسات  كل  أيضا 
والكاجو وغريه من التساىل والفندام .

ومن احلبوب : ممنوع أكل احلمص وأكل القمح واللوبيا والسمسم والطحينة .

ومن الفاكهه املمنوعة : املانجو --- الربتقال -- اليوسفى او املاندرين -- 
الليمون - الفراولة .

والكابوريا  واحلواوشى   الدجاج  وكبده  الدجاج   : املمنوع  الربوتني  ومن 
واجلمربي واالستاكوزا وأيضا البيض ممنوع منعا باتا وال أى شىء حيتوى عليه 

مثل املعجنات .
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احلالوة  مثل  بأنواعها  ممنوعة  احللوى  أنواع  كل    : املمنوعة  احللوى  ومن 
املعجنات  والباتييه وكل  والبيتزا واملكرونة واجلاتوه  والباستا  الطحينية والكيكة 

والشوكوالتة.

والنسكافيه  باللبن  والقهوة  باللبن  الشاى   : املمنوعة  أيضا  املرشوبات  ومن 
مرشوب  وأى  ممنوعة  بأنواعها  عصائر  وأى  والسحلب  باللبن  والكاكاو  باللبن 

باللبن ممنوع .

ثانيا .. الد�ض املهبلى:

أى  أو  صوديوم  بيكربونات  مسحوق  باستخدام   ، املهبيل  التشطيف   .. أوال 
النه   الصيدلية  غري  آخر  مكان  من  يشرتي  وال  بالصيدليات  يباع  قلوى  حملول 
مظبوط املكونات وخاضع الرشاف طبى ، وهو كيس بودرة توضع عىل لرت ونص 
مياه ، وتتشطف به  املرأة جيدا ىف املهبل قبل اجلامع بربع ساعة ،  وتضعى كيس 

واحد فقط عىل لرت ونصف مياه حتى ال ترض باحليوانات املنوية .

ثانيا .. معلقة كبرية ملح عىل لرت ماء ويتشطف به جيدا قبل اجلامع بربع ساعة.

ثالثا ... حتديد اأيام التب�ي�ض :

  عندما تنتهى من أيام الدورة الشهرية ال تقومني بأى مرات من اجلامع إال عند 

التأكد من  دخولك يف أيام التبويض وأول يوم ىف التبويض يكون اجلامع ، وبعد 
احليوان  أخرى وذلك الن  مرة  يتم مجاع  التبويض ال  من  أيام   أول مخسة  مرور 
الذكرى  املنوى  واحليوان   ، أكثر  ويعيش  احلركة  وثقيل  بطيىء  االنثوى  املنوى 

رسيع وضعيف ويموت أرسع .
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التبويض فإن احليوان املنوى االنثوى سوف يسبق  أيام  فإذا حدث مجاع قبل 
ويلقح وخيصب  قبل احليوان املنوى الذكرى ، و لكن أثناء أيام التبويض اخلمس 

االوىل فإن  احليوان املنوى الذكرى سوف يسبق  .

وكل هذه اجتهادات طبية ، والذرية رزق من اهلل ، اسأل اهلل أن يرزق كل زوج 
وكل زوجة بام حيب .
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�صرعة القذف وعالجها 

 1- تعريف �صرعة القذف :

القذف  اجلنيس  للطب  العاملية  اجلمعية  عرفت   
الرسيع بالقذف الذى حيدث بشكل دائم أو شبة دائم 
الرغبة ىف  قبل  االيالج  دقيقة واحدة من  نحو  خالل 
أو  الزوجني  وينتج عن ذلك االحباط الحد  القذف 

كالمها  .

2- اأن�اع القذف ال�صريع :

الرجل  يكون  وفيها   ! االولية  القذف  رسعة   -
ومعظم  اجلنسية  حياته  بداية  منذ  القذف  رسيع 
حاالت رسعة القذف ترجع السباب عضوية متعلقة 
بامدة السريوتونني أو املستقبالت العصبية اخلاصة هبا 

- رسعة القذف الثانوية !! وفيها يكون الرجل طبيعيا ىف بداية حياته اجلنسية 
وبعد فرتة قصرية أو طويلة يصاب بالقذف الرسيع املبكر وهذا النوع يرجع إىل 
الظروف النفسية واالجتامعية وينتج أيضا عن التهاب الربوستاتا أو التهاب جمرى 

البول .
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3- اح�صائيات :

يؤكد عىل  القذف مما  يعانون من رسعة  العامل  الرجال حول  حواىل 30% من 
انتشار هذا املرض بشكل واسع .

4- ال�قت الطبيعي :
 الزمن الطبيعى للجامع من 150 ثانية إىل 600 ثانية . 

العالج االأمثل 
ل�صرعة القذف باالع�صاب

1- طلع نخل 40 جرام + قسط بحرى )عود هندى ( ناعم ومصفى 40 جرام 
+ حبوب لقاح ناعم 20 جرام + عسل نحل 250جرام ، ختلط املقادير ويؤخذ 

منها ملعقة كبرية عىل الريق وقبل النوم وقبل اجلامع  بساعة . 

بينهم  اجلمع  أو  االكل  بعد  مرات  ثالث  التالية  املرشوبات  أحد  رشاب   -2
)السناوالسنوت — اليانسون — النعناع ( 

أو  البول  جمرى  أو  الربوستاتا  التهاب  عن  ناجتة  القذف  رسعة  كانت  إذا   -3
حبة  وزيت  الصباح  ىف  للخصيتني  دهان  الثوم  زيت  يستخدم  اخلصيتني  دواىل 

الربكة دهان للخصيتني والعانة باملساء باالضافة اىل الوصفات السابقة . 

 + ملعقة صغرية  ربع  ناعم  اسود  فلفل   + زنجبيل مطحون  كبرية  ملعقة   -4
ملعقة كبرية لبن بودرة ويضاف عليهام ماء ساخن وحتىل بعسل نحل أو دبس متر.. 

وهذه من افضل الوصفات. 
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5- عسل نحل + غذاء ملكات + حبة الربكة مطحونة نسب متساوية ، ختلط 

املقادير جيدا ويؤخذ منها ملعقة كبرية صباحا ومساء .

6- احلجامة مع متخصص . 

ويمكنك اجلمع بني تلك الوصفات أو اختيار وصفة واحدة منها . 
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عالج �صعف 
حركة احلي�انات املن�ية ،

 وقلة عددها، وعدم وج�دها

هذه الوصفة ملن عنده 
قل�ه يف ع�دد احليوان�ات 
ضع�ف  أو  املنوي�ة 
تزي�د  فه�ي  حركته�ا، 
ع�دد احليوان�ات املنوي�ة 
بش�كل  حركتها  وتقوي 
كبري جدا وتزيد الس�ائل 

املنوي ومنشطه أيضا ، وكذلك توصف أيضا ملن ليس عنده حيوانات منوية .

وهي تستخدم كعالج فقط ، وتبدأ آثار العالج بعد أسبوع إىل أسبوعني من 
املداومة عىل استخدامها ، وتستخدم ملن مل يرزق احلمل بعد ، ومن يعاين ضعفا 
شديدا يف حركة احليوانات اوعدد احليوانات املنوية قليل جدا لديه ، فهذه اخللطة 
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بني  ما  ملدة  عليها  األستمرار  ويمكن   ، اهلل  بإذن  العالج  وهبا  وجمربة  جدا  فعالة 

شهرين إىل ستة أشهر .

ال��صفة :
كيلو عسل نحل برسيم أو زهور + 100جم جينسينج + 100جم طلع نخل 
لقاح  حبوب  40جم   + القمح  جنني  زيت  15جم   + ملكات  غذاء  20جم   +
مطحونة + مخس جرامات عنرب... تطحن االعشاب جيدا وختلط بالعسل وتؤخذ 

ملعقة كبرية مملؤة ثالث مرات يوميا وال يؤكل بعدها إال بساعة .

مع االكثار من اأكل :
 املوز - الطحينه - حب العزيز - اللوز - الشوفان - جنني القمح - الزبادي 

- احلالوة الطحينيه - السحلب .
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الب�ا�صري وعالجها 
بدون جراحة

 

، وحتدث هذه  التي تصيبنا و تؤرق حياتنا  املؤملة  املشاكل  البواسري من  تعترب 
منتفخة  تصبح  بحيث  واملستقيم  الرشج  فتحة  عند  األوردة  يف  الشائعة  املشكلة 
حدوثها  يف  ويساهم  وملتهبة 
اجلاذبية  مثل  العوامل  من  عدد 
أى اجللوس عىل االرض أو يشء 
نظام  واتباع  واإلمساك،   ، صلب 
رفع   ، األلياف  منخفض  غذائي 

األمحال الثقيلة .
والبواسري هي أساسا نوعني   

بحيث    ، أو خارجية   داخلية   ..
تتطور  الداخلية  البواسري  تكون 
داخل املستقيم والبواسري اخلارجية تقع مبارشة حتت اجللد حول فتحة الرشج . 

بع�ض االأعرا�ض ال�صائعة للب�ا�صري:
حركات  أثناء  والنزيف   ، الرشج  فتحة  حول  الكتل  أو  الدم  جلطات  هي   

األمعاء ، وهتيج بالقرب من منطقة الرشج ، والرغبة يف دخول احلامم حتى عندما 
ال يكون هناك براز.
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تؤدي  البواسري  فإن   ، جدا  طويلة  لفرتة  عالج  ودون  رادع  دون  تركت  إذا   

أيضا إىل مضاعفات مثل فقدان الدم املزمن ، وموت األنسجة ورسطان القولون 
واملستقيم أو حتى الرشج.

*وفيام ييل أهم العالجات للبواسري 

1- الجليد أو الثلج :

سوف يساعد اجلليد عىل انقباض األوعية الدموية ، واحلد من التورم ويساعد 
عىل ختفيف اآلالم بطريقة فورية .. فيتم وضع كيس اجلليد أو قطعة من اجلليد 
 ، دقيقة   10 ملدة  املصابة  املنطقة  عىل  مبارشة  قامش  قطعة  يف  ملفوفة  جزئيا  ذائبة 
القيام بذلك عدة مرات يف اليوم حتى ختف األعراض واألمل الناتج عن البواسري.

2-عصير الليمون :

عصري الليمون حيتوي عىل العديد من العنارص الغذائية التي يمكن أن تقلل 
من أمل البواسري عن طريق تقوية الشعريات الدموية وجدران األوعية الدموية .

- تشبع كرات القطن مع عصري الليمون الطازج ووضعه عىل املنطقة املصابة، 
يف البداية سيكون هناك إحساس ببعض الوخز اخلفيف أو احلرقان ، ولكن بعد 

قليل سوف خيف االمل تدرجييا .

- بدال من ذلك، وضع نصف ليمونة يف كوب من احلليب الساخن ورشبه ، 
تفعل ذلك كل ثالث ساعات ألفضل النتائج  .

الزنجبيل  الليمون، وعصري  ملعقة صغرية من كل من عصري  - مزج نصف 
وعصري النعناع والعسل معا واستخدامه مرة واحدة يوميا.
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3- زيت اللوز المر أو زيت بذر الكتان أو زيت الياسمين : 

تغمر   .. الطريقة  اخلارجية  البواسري  لعالج  أساسا  تستخدم  الزيوت  وهذه 
كرات القطن يف أحدى الزيتوت املذكورة وتوضع عىل املنطقة املصابة ، أنه يرطب 
وخيفف االلتهاب ، وسوف خيفف االحساس باحلرقة واحلكة حول فتحة الرشج.. 

القيام بذلك عدة مرات يف اليوم . 

4- زيت الزيتون 

زيت الزيتون له خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة ، ويستخدم 
يف املقام األول لعالج البواسري اخلارجية، وسوف يساعد عىل زيادة مرونة األوعية 
الدموية، والتي بدورها سوف تساعد عىل تقليل االلتهاب وتقليص حجم األوعية 

الدموية املنتفخة يف القناة الرشجية 

يساعد  وسوف   ، يوميا  الزيتون  زيت  من  ملعقة  مقدار  استخدام   .. الطريقة 
عىل تقليل االلتهاب ووجود الدهون األحادية غري املشبعة حتسن وظيفة اجلهاز 

اإلخراجي . 

الزيتون  زيت  إىل  وإضافته  الربقوق  أوراق  بعض  من  عصري  سحق  ويمكن 
ووضع هذا اخلليط عىل املنطقة املصابة بالبواسري وسوف تعطيك اإلغاثة من األمل 

والتورم .

5- خل التفاح : 

تقليص  عىل  يساعد  فإنه   ، التفاح  خل  من  القابض  الدواء  خصائص  بسبب 
البواسري  التورم واالمحرار كل من  املنتفخة ويعطي اإلغاثة من  الدموية  األوعية 
الداخلية واخلارجية، تأكد من استخدام اخلل املفلرت وغري املبسرت لتحقيق نتائج 

أرسع . 
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الطريقة .. يف حالة البواسري اخلارجية، اضغط بلطف كرات القطن الغارقة يف 
خل التفاح عىل املنطقة امللتهبة ، يف البداية سيكون هناك إحساس بالوخز، ولكن 
يف  مرات  عدة  بذلك  واالمحرار...القيام  احلكة  من  ختفيف  ستحصل  ما  رسعان 

اليوم حتى يقلل من التورم .

املاء  من  كوب  إىل  التفاح  خل  من  ملعقة  إضافة  الداخلية،  البواسري  حالة  يف 
ورشبه مرتني عىل األقل يوميا، يمكنك إضافة العسل جلعل طعمه أفضل . 

6- الموز 

املوز له تأثري رائع يف عالج البواسري .. فقط قم بغيل موزه واحده يف كوب لبن 
ويرشب ثالث مرات يوميا بدون سكر ملدة أسبوعان . 

7- الشاي :

عىل  وتوضع  لتربد  ترتك  ثم  مغيل  ماء  يف  الفتلة”  “الشاي  الشاي  كيس  ضع 
مكان البواسري وذلك ألن الشاي حيتوي عىل مادة التانك احلمضية والتى تتميز 

بأهنا قابضة لالوعية الدموية 

8- الصبار

 ، “السائل االبيض الذي خيرج من الصبار”  يتم استخدام اهلالم من الصبار 
يتم استخدام هالم الصبار ودهانه مع التدليك حول منطقة الرشج حيث يساعد 

عىل تقليل االلتهاب وتقليل هتيج منطقة الرشج . 

ن�صائح ملن يعان�ن من الب�ا�صري : 
حتسني نظافة احلامم وجعله أقل احتامال لتشكل البواسري اخلارجية ، عىل   -1

سبيل املثال: استخدم املناديل أو املناشف بعد دخول اخلالء . 
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عىل  بتحسن  اإلحساس  بدون  املؤملة  البواسري  نوبات  من  تعاين  كنت  إذا   -2
اإلطالق العمل عىل الرتدد عىل احلامم عدة مرات يوميا، ملدة عرش دقائق يف كل 
مرة ...  أيضا قد حتصل عىل بعض الراحة من خالل وضع الكامدات الباردة عىل 

املنطقة املصابة .

3- وضع كيس من الثلج عىل منطقة البواسريهو حل سهل ، فهى تساعد يف 
تقليل األمل من البواسري بحيث توضع مبارشة عىل البواسري. 

املهم  فمن  ولذلك   ، األمعاء  عضالت  يف  فرط  البواسري  تسبب  ما  غالبا   -4
البواسري  من  تعاين  كنت  إذا  اليومي  االجهاد  من  بينة  عىل  للبقاء  لك  بالنسبة 

املتكررة .

5- قد حتصل البواسري بسبب رفع األمحال الثقيلة ، إذا كنت تعاين من البواسري 
كل الوقت جيب أن تبحث عن وسيلة للتقليل من رفع أي يشء ثقيل . 

و  األمل  جتنب  عىل  يساعد  وهذا   ، يوميا  املاء  من  الكثري  ترشب  أن  جيب   -6
املاء هو سبب  ، وقله رشب  رائع لإلمساك  املاء هو عالج  البواسري،  الراحة من 

شائع للبواسري.

 كام يمكن أن تساعدك عىل تطهري شامل من قبل اجلسم يف حماولة لرشب 10 

أكواب من املاء كل يوم .

7- جتنب األطعمة الغنية بالتوابل أو الكافيني أو الشطة , هذا النوع من األطعمة 
يمكن أن يسبب هتيج األمعاء وتفاقم البواسري ، وعالوة عىل ذلك، قد تكون هذه 
ايمكنك  ل  حتى  األمل  وتسبب   ، املوضعي  االلتهاب  زيادة  عىل  تعمل  األطعمة 

اجللوس أو استخدام املرحاض . 
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8- ال تعتمد عىل األدوية املسهلة , هذه املسهالت يمكن أن تساعد يف احلاالت 
، ولكن ال يمكن عالج مشكلة  باإلمساك بحيث يسهل حركة األمعاء  املرتبطة 

البواسري نفسها . 

9- تشغيل محام فاتر واجللوس فيه مع الركبتني يف زاوية ، املياه حول البواسري 
إىل  للوصول  الدم  يساعد  الدافئ  واملاء  وااللتهاب  األمل  ختفيف  عىل  تساعد 

البواسري، وسيعمل عىل التخلص من التورم واألمل .
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عالج الفقرات القطنية 
والعنقية والغ�صاريف وعرق الن�صا

هلذه  األفضل  هو  الطبيعي..  العالج 
اآلالم بكل تأكيد.

أمل  هو  الظهر..  بأمل  أساسا  املقصود 
العمود الفقري وما حييط به من عضالت.. 
للتعب  عرضة  منه  املواضع  أكثر  ويكون 
أي  األخرية  القطنية  الفقرات  هي  واألمل 
-L3 أكثر  أعباء  من  تلقاه  ملا  الظهر  أسفل 

S1-L5-L4

باختاذ  الثقيلة  األشياء  مع  التعامل  أو  هوالتحرك   .. األمل  أسباب  أهم  ومن 
أوضاع خاطئة تؤدي لشد أو التواء العضالت أو األربطة املتصلة بالفقرات، أو 
للضغط الشديد املفاجئ عىل الفقرات مما هييئ الفرصة النزالق الغرضوف الرقيق 

بني كل فقرة تليها .
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ومن األمثلة الشائعة لهذه األوضاع الخاطئة :

 - القيام برفع محل ثقيل من عىل األرض يف وضع انحناء بحيث يقع أغلب 
الثقل عىل العمود الفقري، مما يعرض الشخص لالنزالق الغرضويف . 

واالنزالق  الفقرى  العمود  الالم  تؤدى  وااللتهابات  الفقرات  ىف  الربد   -   
الغرضويف القطني .

وقد يحدث ألم الظهر ألسباب أخرى كثيرة من بينها :

 ، الساقني  أحد  ألمل يف  يؤدي  مما  الوركي  العصب  التهاب  وهو  النسا:  عرق   
وسببه الغالب هو االنزالق الغرضويف

وهي  خاصة،  السن  كبار  تصيب  حالة  وهي  املفصيل:  العظمي  االلتهاب   

حيث  الفقرات  بني  الفاصل  بالغرضوف  عضوية  تغريات   ، حدوث  عن  عبارة 
يصبح خشنا هزيال ضعيف املرونة مما جيعله ال يقوم بعمله بكفاءة ، ووظيفته هي 
امتصاص الصدمات التي تتعرض هلا الفقرات وإكساب العمود الفقري الليونة 

واحلركة . 

 أمل الظهر النفسى- جسامين: حيث يشعر املريض بأمل بظهره رغم عدم وجود 
أي مربر عضوي له .. ويكون سببه نفسيا مثل اهلروب من أزمة ما كوجود ضعف 

جنيس .

 هذا وقد ينشأ أمل الظهر ألسباب أخرى ال ترتبط بالظهر نفسه فيكون يف هذه 
احلالة أملا حموال ، أي تنقله األعصاب إىل الظهر من موضع األمل األصيل . وذلك 
مثل قرحة عنق الرحم عند السيدات مثال أو اضطرابات القولون أو اضطرابات 

اجلهاز البويل   .
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العالج الدوائي: عالج أمل الظهر يكون بعالج السبب املؤدي له ، وبصفة عامة 
أو  بروفني  أو  سورجام  أدوية  مثل  االلتهاب  ومضادات  األمل  مسكنات  توصف 
فولتارين باإلضافة إىل أدوية تؤدي السرتخاء العضالت املتصلة بالعمود الفقري 
يكون يف كثري من األحيان مبعث األمل، وذلك مثل أدوية كولرتاميل ونورجيسك 

)مسكن ومرخ للعضالت(

وهذه العقاقري تعد خطأ شائع ، ومن االفضل استخدام مقويات االعصاب 
كل  عضل  أمبول  ب12  وديبوفيت  ونيوروبيون  اليفابيون  مثل  والفيتامينات 
املحدود  التدخل  باستخدام  طبيعى  عالج  جلسات  عمل  بعد  وذلك  أيام  ثالثة 

للموجات الرتددية والصوتية .

وبعد أن يشعر املريض بتحسن وتقل اآلالم الذي يشعر هبا يتجه املريض إىل 
العالج الطبيعي ، لتقوية عضالت الظهر الن العالج الطبيعى باستخدام املوجات 
االنزالق  حاالت  عالج  من  يتجزأ  ال  جزء  و  مهم  جزء  هو  والرتددية  الصوتية 
الغرضوىف ، وله نسبة نجاح كبرية عندما يتم عمله حتت إرشاف الطبيب املعالج 

وحسب إرشادات الطبيب املعالج وحتت إرشاف أخصائي عالج طبيعي جيد .

أو  القطنية  الفقرات  لتضاغط  نتيجة  حيدث  الغرضوىف  االنزالق  أن  وأكرر 
تزحزحها فينتج االالم بالعصب الوركى املسمى بعرق النسا ، أو قد حيدث ضيق 

القناة العصبية أو النخاع الشوكى

و بسبب هتيج العصب الوركي وضغط جذوره عند أسفل الظهر, فيحدث أمل 
بالساق  ناحية من اجلسم, وألسفل  بأحد األرداف يف  أمل  الظهر مدمج مع  أسفل 
يف نفس الناحية, واألمل بالساق عادة يتعدى الركبة, وقد يتعدى أيضا أسفل الركبة 
ليصل إىل القدم وأصابع القدم , وأحيانا حيدث ضعف بعضالت الساق إىل جانب 

األمل .
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اإلصبع  سمك  يقارب  وسمكه  باجلسم,  عصب  أكرب  هو  الوركي  والعصب 
مفصل  خلف  يمر  ثم  الظهر  أسفل  يف  الفقري  العمود  من  خيرج  وهو  األصغر, 

الفخذ, ثم ألسفل بالردف, ثم يمر باجلزء اخللفي للساق إىل القدم .
وخيتلف أمل عرق النسا عن األمل أسفل الظهر, فأمل عرق النسا عندما يبدأ بالظهر 
ينتقل ألسفل بأحد األطراف السفلية .. ويكون األمل برقي ,والذي يشبه الربق أو 

الكهرباء, ويكون لثواين معدودة .
بالراحه  الرتددية والصوتية ينصح  باملوجات  الطبيعى  العالج  وبعد جلسات 
أيضا  والتسكني  العضالت  وبسط  للتسخني  دهانات  ويستخدم  ساعة   72 ملدة 
حتى ال نلجأ إىل املسكنات املذكورة ثم ينصح بعدها بالتدرج ىف احلركة وبحذر 
حتى يشعر املريض أنه بخري ويعد العوده ال العالج اجلسامين أو التدليك يكون 

مفيدًا يف بعض احلاالت
وحني ذلك ينصح بالدهانات الطبيعية مثل زيت الكافور - زيت بذر الكتان 

- زيت حبة الربكة - دهان احلضنل - دهان النعام
وانصح   ، النسا  عرق  ىف  املحتبس  الدم  لفصد  احلجامة  عمل  املمكن  ومن 
مستخدمى احلجامة هبا كل أربعة اشهر وذلك ألن دورة الدم تكتمل كل أربعة 
اشهر 120 يوم وإذا استخدمت احلجامة ىف أقل من ذلك قد تؤدى إىل نتيجه غري 

إجيابية.
 وهناك ايضا الطرق الشعبيه مثل قطع عرق النسا من اعىل الكاحلني او الكى 

وال انصح بتلك الطريقتني وهناك ايضا رد الفقرات بالعصا وهى طريقه فلنديه 
نتيجه  اىل  ادت  الطريقه واال  تلك  ان يكون طبيب متخصص ىف  معروفه وجيب 

عكسيه - .
وبعد استخدام العالج الطبيعى وعدم حدوث أى تقدم أو حتسن ىف احلاله جيب 

استشارة الطبيب مرة أخرى لعمل الفحوصات الالزمة
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خ�ص�نة الركبة 
» تاآكل الغ�صاريف «

خشونة الركبة مرض ينتج عن تآكل 
سطح  تغطي  التى  الناعمة  الغضاريف 
املفصل و التى تساعد عىل نعومة احلركة 
هذه  متاسك  ىف  ضعف  حيدث  حيث   ،
الغضاريف مما يؤدي إىل تشقق سطحها 
سطح  يصبح  أن  إىل  تدرجييا  تتآكل  ثم 
التى  الغضاريف  من  عاريا  العظمة 

حتميه. 

و يصاحب هذا التآكل »اخلشونة« إلتهاب ىف الغشاء املبطن للمفصل )الغشاء 
السينويف( املسؤول عن إفراز السائل الذى يساعد عىل تزييت سطح املفصل وهذا 

اإللتهاب يؤدي إىل حدوث ارتشاح )جتمع املاء( بالركبة.

 ومن اأ�صباب خ�ص�نة  الركبة:
 -الوزن الزائد: و هو من أهم العوامل التى تؤدي إىل اخلشونة ىف مرص  والعامل 
العريب وخصوصا ىف السيدات ، حيث أن الوزن الزائد يمثل محال زائدا عىل سطح 

غضاريف املفصل.
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أجزاء  زائد عىل  إىل حدوث حتميل  يؤدي ذلك  : حيث  الساقني   - تقوس 
حمددة من املفصل. 

 - تقدم العمر: حيث تزداد الغضاريف ضعفا مع تقدم العمر و بالتايل تزيد 
نسبة اخلشونة. 

ىف  باخلشونة  اإلصابة  نسبة  تزداد  اخلمسني  سن  بعد   : املريض   -جنس 
السيدات أكثر من الرجال. 

قطع  وحدوث  الكسور  مثل  بالركبة  إصابات  حدوث   : الركبة   -إصابات 
باألربطة أو الغضاريف اهلاللية يساعد عىل حدوث اخلشونة. 

 - اإلجهاد املتكرر للركبة:مثل اإلكثار من هبوط و صعود السالمل و اجللوس 
لفرتات طويلة ىف وضع القرفصاء. 

 -األمراض الروماتيزمية : مثل الروماتويد و النقرس تؤدي إىل اخلشونة ىف 
احلاالت املتأخرة. 

اأعرا�ض خ�ص�نة املفا�صل :
1- األمل : وهو الشكوى األساسية وعادة ما يزداد تدرجييا مع تدهور املرض, 
و يكون أكثر مع املجهود مثل صعود السالمل ، ومن املهم حتديد سبب األمل بدقة 

لوصف العالج املناسب له , فقد يكون األمل نتيجة أحد العوامل التالية: 

* إلتهاب الغشاء املبطن للمفصل * وجود قطع أو متزق بالغرضوف اهلاليل * 
إحتكاك العظام ببعضها * وجود الزوائد العظمية. 

إرتشاح  للمفصل ووجود  املبطن  الغشاء  التهاب  نتيجة   : بالركبة  2-  تورم 
)مياه( بالركبة. 
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3-  نقص مدى حركة املفصل : بحيث يصبح املريض غري قادر عىل ثني أو 
فرد الركبة آلخر مدى هلا. 

اأهمية �صحة الت�صخي�ض :
البد أن يكون تشخيص خشونة الركبة بالكشف الدقيق عىل املريض لتحديد 
أسباب األمل و دجة تأثريه ،  وليست طرقعة الركبه دليل كاىف عىل وجود خشونة 
بالركبة وتكفى االشعة العادية عىل الركبة للتأكد من صحة التشخيص و درجة 
اخلشونة حيث تظهر األشعة وجود ضيق ىف املسافة بني عظام الركبة نتيجة تآكل 

الغضاريف بينها  ووجود زوائد عظمية.

إصابات  وجود  ىف  شك  هناك  كان  إذا  املغناطييس  للرنني  اللجوء  يتم  قد  و   
كام  نادرا  اال  ينقطع  ال  والذى  اهلاليل...  بالغرضوف  قطع  مثل  باملفصل  أخرى 
أنه يتم اللجوء لبعض حتاليل الدم إذا كان هناك شك ىف وجود مرض عام مثل 

الروماتويد. 

أنه ليس كل  إذ  املريض,  لتحديد سبب األمل عند  السليم  التشخيص  املهم هو 
من يتقدم ىف السن يعاين من خشونة الركبة و ليس كل مريض باخلشونة يعاين من 

نفس األمل. 

ومن أهم أسباب خشونة الركبة متزق الغرضوف اهلاليل، وتتمتع بقوة جتديدية 
عالية، وجتدد نفسها مع كل حركة أي أنه من كثرة حترك املريض، حيدث جتديد 
خلاليا الغضاريف املفصلية.. وتستمر هذه القدرة التجديدية، ألكثر من 56 عاما، 
ويستطيع  فوق  فام  الستني  قبل  بالغرضوف  تتكون  ال  اخلشونة  أن  ذلك  ويعني 

اإلنسان السري بدون آالم بالركبتني حتى هذه السن.
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 يف كثري من احلاالت، يشعر البعض يف سن مبكرة، باآلالم يف الركبتني خاصة 
يعتقد  جيعله  مما  باملفصل،  احلركة  أثناء  بطقطقة  الشعور  مع  السلم،  صعود  أثناء 
التحمل  عىل  املفصلية  الغضاريف  قدرة  رغم  الركبة،  يف  خشونة  من  يعاين  أنه 
معرفة  جيب  ذلك  ولتفسري  والستني،  اخلامسة  أو  الستني  سن  بعد  ملا  والتجديد 
الرتكيب الترشحيي ملفصل الركبة حتى يتسنى معرفة أسباب تلك اآلالم يف سن 

مبكرة.. 

فمفصل الركبة يمتاز عن أي مفصل آخر، بوجود الغضاريف اهلاللية حيث 
الغضاريف  يوجد بكل مفصل غرضوفان هالليان خارجي وداخيل عالوة عىل 
املفصلية املبطنة لنهايات العظام وتكسب الغضاريف اهلاللية املفصل صفة حتمل 
األوزان، باإلضافة ملرونة احلركة أثناء السري، وغري ذلك من احلركات اليومية .               

عليه  تؤثر  التى  الشديدة  للخشونة  املفصل  تعرض  األسباب  هذه  ضمن  من 
بجانب تعرض أحد الغضاريف للتمزق الشديد ، وعند الكشف عىل عدد كبري 
من احلاالت التى تعانى من مشاكل باملفصل يتبني وجود جسم غريب ىف بعض 
األحيان بالغرضوف يؤثر عىل اجلسم ويسبب نوع من االحتكاك به، وعند حدوث 
أمل بمفصل اجلسم مع سامع صوت طرقعة قد يكون السبب الرئيسى فيه تشكل 
األوتار  أحد  تعرض  أو  باملفصل  املحيط  السينوىف  السائل  داخل  غازية  فقاعات 

لالرختاء داخل مفصل القدم. 

الضغط  متارين  ممارسة  عند  الطرقعة  أصوات  سامع  يتم  كثرية  حاالت  وىف 
فيكون هناك صوت من الكتف أو الركبة أو الكوع لذا ينصح بالتخلص من ذلك 
األمر بإجراء جلسات العالج الطبيعى جلسم اإلنسان للتخلص من األمل الذى قد 

ينشأ باملفاصل. 
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 اأف�صل اأن�اع العالجات خل�ص�نة الركبة :

1- العالج الطبيعي : باستخدام املوجات الرتددية والنبضات منخفضة الطاقة 
، حيث يقلل األمل وتقوية عضالت الركبة و حتسني مدى حركة املفصل.

الكامدات الدافئة والدهانات املوضعية الطبيعيه املستخرجة من االعشاب - 1
الطبيعية .

و�صفات لعالج خ�ص�نة الركبة واملفا�صل :
 : واملرمرية  الرحيان  1- زيت 
التدليك وهو خيفف جدا  يستخدم يف 

من آالم الركبة

الزنجبيل  برشب  2- ينصح 
للحد  و  املفاصل  التهاب  يعالج  فهو 
أحيانا  تسببها  التي   املؤملة  اآلثار  من 

اخلشونة.

أمل  عالج  يف  مفيد  وهو  )الفليفلة(  األمحر  الفلفل  من  حملول  استخدام   -3
املفاصل وتورمها وينشط الدورة الدموية للمفصل .

واخلردل  والنعناع  والثوم  والزنجبيل  الكتان  زيت  من  بخليط  يدهن   -4
والبابونج واالكافور واحلبة السوداء . 

5- يرشب املغات ويضمد به مكان األمل. 

الوجع  به مكان  بزيت زيتون ويدلك  ثم يمزج  الطعام جيدًا  6-يطحن ملح 
صباحًا ومساء .

7- يدهن مكان األمل بزيت اللوز احللو صباحًا ومساء .
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8- يدهن مكان األمل هبذا اخلليط زيت احللبة وزيت الثوم وزيت حبة الربكة 

بنسب متساوية مع تناول معلقة حالوة طحينية عىل زبادي قبل النوم. 

متساوية ويسخن  بنسب  الكافور  الربكة وزيت  زيتون وزيت حبة  زيت   -9
العظام ال اجللد مع لف مكان  ، تدلك  الروماتيزم تدليكًا قويًا  به مكان  ويدلك 

األمل بقامش من الصوف بدون ضغط

من  حيد  وكذلك  متامًا  والروماتيزم  الروماتويد  عىل  يقىض  النحل  لسع   -10
خشونة الركبتني وهو من أفضل العالجات ويكون ذلك عىل يد متخصص .

11- خليط من :50جم زعرت و50 جم حبة الربكة و25 بردقوش ويغىل ىف 
ماء ويغسل به مكان األمل ثم يدهن بزيت الكافور فهذه مفيدة لعالج الغرضوف

12- دهان النعام ثالث مرات يوميا أو دهان احلنضل ثالث مرات .

13- زيت كبد احلوت + زيت كافور + زيت بذر كتان ختلط الزيوت وتديفء 
ويدهن هبا الركبتني ثالث مرات يوميا .

 ت��صيح...
تكون  االستخدام  وطريقة    ، عاليا  املذكورة  الوصفات  أحدى  من  يدهن 
أوال بلف الركبة بقطعة من القامش مبلولة بامء دافئ ملدة ربع ساعة وذلك لفتح 
مسامات اجللد ويصل العالج بشكل مبارش للداخل ، ومن ثم يتم التدلييك برفق 
لنحفظ  الكتان  قامش  من  بقطعة  ونلفها  عليها  مبارش  ضغط  بدون  الركبة  حول 

حرارهتا املناسبة ، وتبقى الركبة دافئة فإن للربودة أثر يسء عىل العالج . 

يؤخذ الصابون ويضاف إىل مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة .
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ملح�ظه هاااااامة

فقد  احلجامة  بعدم  فأنصح  باخلشونة  مصابة  الركبة  أن  اآلشعات  أثبتت  إذا 
حيتاج مريض خشونة الركبة إىل الدم الفاسد والذى يتم فصده باستخدام احلجامة 
إىل تقليل االحتكاك بني مفصيل الركبة وبالتاىل تقليل اخلشونة لذلك أنصح بعدم 

اإجراء احلجامة ملريض اخلشونة .

 االأع�صاب التالية تخفف من اآالم الركبة عند ا�صتخدامها داخليا يف 
الغذاء الي�مي : 

- الكرفس و هو يساعد يف عالج تورم املفاصل والنقرس .

- البابونج خيفف من أعراض التورم و االرتشاح.

- زيت بذور الكتان حيث يعمل عيل ليونة املفاصل .

-  عصري الليمون يساعد يف التخفيف من تورم املفاصل

- تناول 7 حبات زيتون + حبة تني واحدة سواء كانت طازجة أو جمففة وملدة 
 .iأربعني يوما  تساعد عىل شفاء املصابني من احتكاك الركبة باذن اهلل

املقيل  الطعام  املعلبة واملجهزة و جتنب  الغذائية  املواد  التخلص من  املهم   من 
أن  يمكن  الغذائية ألهنا  احلساسية  ، وكذلك حتديد مسببات  والكافيني  والسكر 

تؤدي إىل تفاقم التهاب املفاصل .

تعليمات ملر�صى خ�ص�نة الركبة :
- جتنب فرتات الوقوف الطويلة وتكرار صعود و نزول السالمل ألن ذلك يؤدي 

إىل زيادة الضغوط عىل مفصل الركبة مما يزيد من خشونة الركبة وآالمها .
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- جتنب ثني مفصل الركبة ما بعد تسعني درجة سواء بثنيها حتت الكريس الذي 

جتلس عليه أو باجللوس عيل كريس منخفض .

- جتنب بعض أنواع اجللوس اخلاطئة مثل تربيع الساقني أو اجللوس يف وضع 
القرفصاء أو اجللوس عيل األرض أو اجللوس مع ثني الساق أسفل اجلسم .

- جتنب استخدام الدراجة الثابتة أو املتحركة حيث تؤدى إىل زيادة االحتكاك 
بني األسطح املفصلية ، حاول أيضًا جتنب كل ما يؤدى إىل سامع صوت طرقعة 

من الركبة .

الركبة  الدموية لغضاريف وأنسجة  الدورة  إىل حتسني  يؤدي  بانتظام  امليش   -
غري  ويف  الركبة  ملفصل  إجهاد  بدون  ذلك  يتم  أن  جيب  ولكن  عضالهتا  وتقوية 
احلديقة،  أو  النادي  تراك  مثل  رخوة  مستوية  أرض  وعىل  الشديد  األمل  أوقات 
ويفضل ارتداء حذاء ريايض أثناء امليش وكمبدأ هام ملرىض خشونة الركبة .. حترك 

وكن نشيطا ولكن جتنب اإلجهاد .

- إنقاص الوزن يؤدى إيل ختفيض األمحال عىل مفصل الركبة لذلك جيب احلد 
من النشويات والدهون واإلكثار من اخلرضاوات والفاكهة وممارسة الرياضة .

السلم واصعد درجة درجة  بيدك دائام عيل سور  استند  السلم  - عند صعود 
واصعد بالساق السليمة أوال .

- جيب أداء مترينات ساكنة للعضلة الرباعية للركبة لتقويتها. 
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ختاما 

اللهم ما كان من تقصري او خطأ أو سهو أو نسيان فمنى وما كان من توفيق 
فمن اهلل وحده .... فلله احلمد والشكر 

كتبه الدكت�ر/ وحيد اأحمد عبدالعال علي 
* مدرس العالج الطبيعي والتأهيل 

* استشاري عالج العمود الفقري واالورام والصداع بدون جراحة

* استشاري عالج الغدد الصامء والسمنة العامة واملوضوعية وأمراض الشيخوخة 
بالتغذية العالجية والنقاط االنعكاسية .

* حاصل عىل بكالوريوس العالج الطبيعي

* حاصل عىل الدكتوراة الفخريه يف العالج باالعشاب والنباتات الطبيه واحلجامه 
واالبرالصينيه 

* حاصل عىل دبلومة الدرسات التكميليه ىف التغذيه العالجيه من جامعة ماكجيل 

من  االبرى  والوخز  واحلجامه  االعشاب  يف  العليا  الدبلومة  عىل  حاصل   *
االكادمية االمريكيه للعلوم الطبية 

والتغذية  االنعكاسية  والنقاط  االبرالصينية  ىف  العليا  الدبلومة  عىل  حاصل   *
العالجية والنباتات الطبية من االحتاد العاملى للطب التكمييل .
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* حاصل عىل الدورة العلمية واملهنية ىف العالج باالعشاب وسم النحل والتجميل 

من جامعة االزهر الرشيف بتقدير ممتاز .

العربية للطب  التكمييل من االكاديمية  العامة يف الطب  الدبلومة  * حاصل عىل 
التكمييل بتقدير ممتاز 

* حاصل عىل شهادة ترخيص مزاولة وممارسة العمل بالوخز االبري من دولة 
   11ckb1044الصني برقم

* زميل للكلية االمريكية للطب املهنى وأمراض البيئة . 

أيدى  عىل  االنعكاسية  والنقاط  واحلجامة  باالبرالصينية  العالج  عىل  تدرب   *
متخصصيني من فرنسا وفلندا والصني والبانيا ومرص ؛؛ 

* له درسات عديدة ىف االستخدامات الطبية لليزر منخفض الطاقة واالبر الصينية 
والتدخني  والسمنة  الفقري  العمود  عالج  جماالت  يف  الرتددية  واملوجات 

واالدمان واالورام واالمراض الباطنية املختلفة.

* شارك يف مؤمترات طبية يف فرنسا وفلندا والصني والبانيا واالمارات والعراق 
ولبنان 

* عضو اجلمعية العربية لعالج االم العمود الفقري باستخدام التدخل املحدود 
  P-A-M-I-S

* عضو االحتاد العاملى للطب التكمييل 

* عضو احتاد املعاجلني العرب 

* عضو املعهد العاىل للطب النبوى 

* مدير مراكز التوحيد للعالج الطبيعي ومدير جمموعة صيدليات التوحيد 
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ومستحرضات  الزيوت  واستخالص  الطبية  للنباتات  التوحيد  رشكة  مدير   *

التجميل

* حاصل عىل أفضل معالج بالطب النبوى لعام 2011 من احتاد املعاجلني العرب 

متتالني  لعامني  العامل  مستوى  عىل  البديل  بالطب  طبيب  أفضل  عىل  حاصل   *
2011 و2012 والتى متنح من مستشفى ميديكال بروفيشينال من باريس - 

فرنسا 

* حاصل عىل املركز الثانى عامليا واالول عربيا وافريقيا ىف رد الغضاريف وحتريك 
الفقرات وعالج االم العمود الفقري باستخدام التدخل املحدود للموجات 

الرتددية والصوتية . 

للنفس  املتكاملة  والنظرة  الشمويل  بالطب  عبدالعال  وحيد  الدكتور  يؤمن   *
العالجية وجتارب  الشعوب  واجلسد ويعرتف بحكمة اجلسد وحنكة وخربة 
للطب  املختلفه  الوسائل  عميق  بتأمل  ويتقبل   .. الواقع  ارض  عىل  الشعوب 
املكمل والبديل والطب االصيل الذي هو أصل العلوم الطبية والطب النبوي 
واملجاالت  الرتددية  واملوجات  واحلجامة  الصينية  واالبر  االعشاب  وجمال 

الطبية املختلفة . 

وللدكت�ر وحيد عبدالعال العديد من امل�ؤلفات والربامج الف�صائية
 حيث استضافته القناة الفرنسيه TV 5 ملناقشة الوالدة القيصريية

* وله برنامج الطب االصيل عىل قنوات كايرو 

* وبرنامج أرسار اجلامل عىل بانوراما - وهى متاحه عىل قنوات اليوتيوب 
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من م�ؤلفات وكتب الدكت�ر وحيد عبدالعال  :

 قضايا معارصة

كيف تنظم وقتك ؟

وإن تطيعوه هتتدوا ... صدر عن دار القمة ودار االيامن 

إذا مرضت فهو يشفني 

االنجليزية  إىل  وترجم   ... النافعة  الطبيعية  باالعشاب  اجلامعة  االدوية 
والفرنسية عن املركز القومى للرتمجة .

احلجامة واالبر الصينية ويتم تدريسه يف معظم االكاديميات املهتمه باحلجامة 
واالبرالصينيه 

الداء والدواء والعالج باالعشاب 

كل احتياج ونقيده بأعشاب تقوى اجلسم وتفيده - صدر عن مؤسسة اذان 
ميديا ومنه كتاب الكرتونى 

أرسار العالج باالعشاب ... صدر عن دار طيبة

بالفضائيات  برنامج  إىل  حتول  ومنه   ، طيبه  دار  عن  صدر   ... اجلامل  أرسار 
بقنوات بانوراما وهو برنامج أرسار اجلامل ومتواجد عىل اليوتيوب 

أنت تسأل والدكتور وحيد جييب 

أمراض العرص 
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للت�ا�صل مع الدكت�ر وحيد عبد العال 
الدكتور وحيد عبدالعال فيس بوك 

WAHEEDAESHA@YAHOO.COM

WAHEEDAHMED@FACEBOOK

 WWW.DRWAHEEDAHMED.COM

WHATSAPP & VIBER 002_ 01113133441

002- 01018292984   
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 ............................................. اعراض اجللطه القلبيه والدماغيه 

 ................................................... االسباب املؤدية للجلطات 
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 ............................................... عالج الغده الدرقيه باالعشاب 

االطعمه املمنوعه من مريض الغده ............................................ 

 ......................................... هل العالج الكياموى يعالج الرسطان 

 ...................................................... خدعة العالج الكياموى 

 ....................................... الرسطان وعالجه باالعشاب ونتحدى 
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 ....................................................... تعريف مرض االم اس 
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