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رسالة العدد

البشرة عالمة صحة وجمال

ــا  ــان، ألنه ــم اإلنس ــي جس ــر- ف ــح التعبي ــاحة –إن ص ــو مس ــر عض ــب أكب ــرة منص ــل البش تحت
ــة لإلنســان... لكنهــا،  ــى الصحــة العام ــل الجســد، وصحتهــا ومعافاتهــا تــدل عل ــي كام تغط
وبصفتهــا العضــو األكثــر تعرضــًا للمؤثــرات الخارجيــة والداخليــة معــًا، فإنهــا تحتــاج إلــى عنايــة 
مســتمرة ووقايــة دائمــة ورقابــة واعيــة. كمــا أن أي خلــل أو مــرض يصيــب الجســم، فقــد تظهــر 
ــود  ــًا بوج ــدي وأحيان ــرض جل ــود م ــًا بوج ــذارًا أحيان ــي إن ــي تعط ــرة، فه ــى البش ــه عل أعراض

مــرض عضــوي.
 

تطــور تخصــص الجلديــة والتجميــل الطبــي جيــدًا فــي الخمســة عقــود الماضيــة، وأصبــح هنــاك 
تخصصــات فرعيــة كجراحــة الجلــد وعــاج الجلــد بالليــزر ممــا أعطى فرصــة للكثيرين لتحســين 
نوعيــة بشــرتهم وإظهــار جمالهــم. كمــا ال بــد مــن اختيــار أســلوب حيــاة صحــي ســليم وشــرب 
الكثيــر مــن المــاء لترطيــب البشــرة للمحافظــة علــى صحتهــا، وعــدم المبالغــة فــي اإلجــراءات 
التجميليــة، والتدقيــق حــول الطبيــب الموثــوق والمركــز أو المستشــفى اآلمــن، واالبتعــاد عــن 

المراكــز التــي ال تطبــق المعاييــر وال تتوقــى المحاذيــر عنــد القيــام باإلجــراءات التجميليــة.
 

التقينــا فــي هــذا العــدد الخــاص باألمــراض الجلديــة والتجميــل الطبــي بأحــد رواد الطــب فــي 
ــا عوامــل النمــو  ــا عــن اختراعــه تكنولوجي اإلمــارات والعالــم الدكتــور أحمــد القحطانــي وحدثن
 AQ وتطبيقهــا فــي عــاج الجــروح وطــب الجلديــة والتجميــل الطبــي وأكــد علــى وجــود منتجــات
التــي تضمــن التركيبــة العلميــة الموثوقــة فــي اهــم مراكــز الجلديــة والتجميــل فــي اإلمــارات 

والــدول للعربيــة األوروبيــة واالســيوية واألمريكيــة.

كمــا حضرنــا لكــم عــددًا متكامــًا عــن األمــراض الجلديــة واإلجــراءات التجميليــة، أعدتــه نخبــة 
مــن أطبــاء الجلديــة والتجميــل. 

كلنــا ثقــة بتزويدكــم بمــا هــو جديــد ومفيــد لصحتكــم وصحــة بشــرتكم وجمالكــم مــن اهــم 
األطبــاء فــي االردن واإلمــارات وقريبــا مــن كل الــدول العربيــة.

نتمنى لكم مزيدا من الصحة والجمال 
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البروفيسور 
أحمد القحطاني 

 رائد من رواد الطب والعلم
في اإلمارات وفي العالم

مــا مــن تقــدم علمــي كبيــر إال وناتــج عــن جــرأة 
ــة والبحــث  ــى التجرب ــال المبنــي عل ــدة للخي جدي
والعلــم. تعمــق ضيفنــا فــي الدراســات التــي 
أجريــت علــى عوامــل النمــو فــي طــب الجلديــة 
ســجلت  واختراعــات  ابتــكارات  الــى  ووصــل 
البشــرية  علــى  فوائدهــا  وعممــت  باســمه، 
ــراع  ــى اخت ــول ال ــتطاع الوص ــد اس ــن، فق أجمعي
ــرة  ــول المبتك ــو والحل ــل النم ــا “عوام تكنولوجي
الجــروح  عــاج  فــي  وتطبيقهــا  للجلديــة” 
الجمــال  عالــم  الــى  دخولهــا  ثــم  والحــروق، 
للبشــرة والشــعر انــه أســتاذ مســاعد فــي كليــة 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بجامعــة  الطــب 
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة 

كاليفورنيــا.  

البشــرة  فــي  النمــو  عوامــل  اختــراع  صاحــب 
AQ عالــم صناعــة ورئيــس شــركة AQ لحلــول 

البشــرة.

وكان لنا معه اللقاء التالي

قلــب العــرب: بدايــة عرفنــا علــى هــذا االختــراع 
لحلــول  النمــو  عوامــل  تكنولوجيــا  العظيــم 

البشــرة؟
ــذه  ــكر ه ــة أود أن أش ــي: بداي ــد القحطان د: أحم
هــذه  علــى   JoHeartو  ArabHeart المجلــة 
الفرصــة التــي تمنحهــا لــي للتعريــف عــن هــذا 
ــراع  ــذا االخت ــد ه ــم... يع ــي القي ــراع العلم االخت
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  لــه  مثيــل  ال  عالمــي 
ــة  ــي آلي ــا ف ــت دوره ــي أثبت ــو، والت ــل النم عوام
فــي  وأســهمت  للجــروح،  الطبيعــي  الشــفاء 
ــو االن  ــررة. وه ــرة المتض ــدد للبش ــل التج عوام
يــوزع فــي جميــع دول العالــم وبإســم اإلمــارات 
ــة  ــم العلمي ــرب مكانته ــد للع ــا يعي ــة، مم العربي

وتفوقهــم  علــى الصناعــات األجنبيــة.

مــا هــو اختــراع تكنولوجيــا عوامــل النمــو لحلــول 
البشــرة تحديــدًا أو مبــدأ عملــه؟

الخايــا  فــي  النمــو  عوامــل  علــى  يعتمــد 
التــي  لألماكــن  وتوجيههــا   Growth factors
فــي  منهــا  واإلســتفادة  الجســم،  يحتاجهــا 
المنتجــات الموضعيــة للعنايــة بالبشــرة والشــعر 

العاجيــة. واإلســتخدامات 

توضــع  عندمــا  بأنــه  العــاج  آليــة  ويلخــص 
تختــرق  الجلــد،  ســطح  علــى  النمــو  عوامــل 
البشــرة وتعمــل علــى تخصيبهــا، مــن خــال 
اآلليــة الكامنــة وراء التئــام الجــروح ذاتهــا. وعليه 
فــإن عوامــل النمــو التــي قمــت بتطويرهــا وتــم 
الجلديــة،  المنتجــات  تركيبــة  فــي  اعتمادهــا 
بنيــة  علــى  الحفــاظ  فــي  مهمــًا  دورًا  تلعــب 

الصحيــة.  الجلــد  ووظيفــة 

كمــا يعــرف فإنــه بعد ســن معيــن يتوقف الجســم 
عــن إنتــاج عوامــل النمــو هــذه، ممــا يــؤدي الــى 
شــيخوخة الجلــد وجفافــه وفقــدان ليونتــه، كمــا 
ــًا  ــح هش ــه، فيصب ــد متانت ــًا يفق ــعر أيض أن الش

وضعيفــًا ويتســاقط ثــم يفقــد لونــه.

النمــو  عوامــل   Growth factors تقــوم 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة علمي ــتخلصة بطريق المس
المســتحضر الخــاص بتوجيههــا إلــى األماكــن 
المنتجــات  وتضمــن  الجســم.  يحتاجهــا  التــي 
القــدرة علــى معالجــة مشــاكل البشــرة مثــل 
الجلديــة،  والتصبغــات  الشــباب،  حــب  ندبــات 

الشــمس. أشــعة  مــن  المتضــررة  والبشــرة 

العلمــاء عــام  إليهــا  وقــد كان أول مــن أشــار 
وقالــوا  نوبــل  جائــزة  علــى  وحصلــوا   1986
ــم  ــي عال ــب، وبصفت ــاس الط ــتكون أس ــا س إنه
مناعــة عملــت علــى دراســة هــذه العوامــل وكان 

موضــوع رســالة الدكتــوراة فــي كاليفورنيــا عــن 
عوامــل النمــو وفوائدهــا للبشــرة. واكتشــفت 
والجــروح  الحــروق  شــفاء  فــي  تســاعد  أنهــا 
بعــد  والحــروق  للجــروح  كغطــاء  وتســتخدم 
العمليــات. وتــم بأبحــاث أخــرى اكتشــاف أنهــا 
أيضــًا تســاعد فــي موضــوع جمــال البشــرة، 
تســتخدم  متعــددة  مركبــات  تحضيــر  وتــم 
للشــعر والبشــرة والوجــه ومــا حــول العيــن، وتــم 
ــكا،  ــا وأمري ــي أوروب ــات ف ــذه المنتج ــجيل ه تس

وفــي آســيا وفــي الــدول العربيــة.

ــات AQ فــي عــاج  ــد مركب ــف ممكــن أن تفي كي
ــعر؟ ــاكل الش مش

ــة  ــى مئ لقــد تــم عمــل دراســة فــي الصيــن عل
شــخص واكتشــفوا أنهــا تمنــع تســاقط الشــعر 
أو تزيــد كثافــة وســمك الشــعر الموجــود ألكثــر 
مــن %30 ويعمــل علــى ترطيــب وتلطيــف فــروة 
الــرأس. أيضــًا اكتشــفوا أنهــا تعيــد لــون الشــعر 
الجديــد  الشــعر  ظهــر  حــال  فــي  األساســي 
يســتعيد  وبالتالــي  الطبيعــي،  باللــون  يظهــر 
األصليــة.  وبنيتــه  األساســية  صحتــه  الشــعر 
وقــد أســعدني هــذا البحــث الــذي أعــد فــي أكبــر 
العالــم فــي الصيــن  مستشــفى جلديــة فــي 
ــي  ــط ف ــص فق ــو متخص ــرير، وه ــه 3000 س ب
األمــراض الجلديــة، وجــاء بحثهــم تأكيــدا علــى 
ــاج  ــم إنت ــي يت ــا، والت ــا إليه ــي وصلن ــج الت النتائ
هــذه اإلختراعــات بنــاءًا عليهــا، ويعــد هــذا فخــر 

ــًا. ــرية جميع ــر للبش ــرب وفخ ــا كع لن

أحمــد  الدكتــور  تــم تكريــم  قــد  انــه  نذكــر   
القحطانــي علــى هــذا االختــراع... وتــم ترجمــة 
ليصبــح مرجعــًا  الصينيــة  اللغــة  إلــى  كتابــه 
مهمــًا فــي مراجــع عــاج األمــراض الجلديــة.

 دعنــا نتحــدث عــن الكتــاب الخــاص التوعــوي 
 Real world for Skin solution الــذي أصدرتــه

ــرة: ــاكل البش ــة لمش ــول العملي الحل
يحتــوي هــذا الكتــاب علــى قصــة بدايــة التجميــل 
التــي  المعاييــر  هــي  ومــا  حقــب،  ثــاث  فــي 
وضعــت للجمــال، ولمــاذا وضعــت، وكيــف اهتــم 
القدمــاء ببشــرتهم، وكيــف تطــور هــذا العلــم. 
المقصــود توعيــة للقــارئ كطبيــب أو مريــض 

وبلغــة ســهلة، ويعتبــر مرجعــا فــي علــم 
الجمــال والبشــرة والحلــول مــن الماضــي 

 ،Top 10 علــى  وحصــل  الحاضــر  إلــى 
ومتوفــر بأمــازون.

مــا هــي االســتخدامات لمنتجــات 
والوجــه  بالبشــرة  للعنايــة   AQ

؟ للتجميــل
منتــج  أول   AQ منتــج  يعــد 
عالميــة  جوائــز  عــدة  يحصــد 
متتاليــة فــي نفــس الســنة، مما 
ــي  ــتخدامه ف ــال إلس ــح المج فت
شــتى الطــرق للعــاج والجمــال 

األوروبيــة  قــارات  الثــاث  فــي 
وأنــا  واآلســيوية،  واألمريكيــة 

فخــور جــدًا بــه.

التكريــم  أحضــر  لــم  حقيقــة 
أتوقــع  لــم  أنــي  وربمــا  النشــغالي، 

ــز  ــز. وهــي جوائ ــم مــن الجوائ ــذا الك ه
ذات مســتوى علمــي متقــدم ونــادرا مــا 

يحصــل عليهــا أي اختــراع ،وبهــذا التتالــي.

ــي  ــدة ف ــركات ع ــت ش ــاح قام ــذا النج ــن ه م
هــذه الــدول بتقليــد المنتــج ومحاولــة عمــل 

تركيبــة تشــبهه لإلســتفادة مــن هــذا المنتــج 
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وهــذه الثــورة العلميــة، ولكــن التقليــد ال يحتــوي 
علــى التركيبــة التــي تــم اختراعهــا، ممــا يعتبــر 
تضليــا للمســتهلك ، فعلــى الجميــع أن يتأكــدوا 
علــى  للحصــول  األصليــة   AQ منتجــات  مــن 

النتائــج المرجــوة.

كيــف يســتطيع المريــض أن يتأكــد أن هــذه 
األصليــة؟ المنتجــات هــي 

علــى المريــض أن يراجــع الطبيــب الموثــوق 
الــذي يهمــه ســمعته ويتأكــد منــه أنــه يســتخدم 
المنتجــات األصليــة وغيــر المقلــدة والتــي تؤثــر 
علــى النتيجــة، حيــث أن المنتــج األصلــي يحتــوي 
ــن  ــي التحس ــة ف ــة المطلوب ــادة الفعال ــى الم عل
والتجميــل والتــي تقــدم نتائــج ممتــازة... وغيــر 
ذلــك ممكــن أن ال يعطــي النتيجــة المطلوبــة 

وقــد يضــر ببشــرته.

وقــد حاولــت تأكيــد هــذه الرســالة التوعويــة 
ــار  ــا نخت ــد أن نؤكــد أنن ــي ونري مــن خــال كتاب
ــدة لوضــع  ــادات العريقــة ذات الســمعة الجي العي
يتميــزون  عيــادات  أو  أطبــاء  عنــد  منتجاتنــا 

بأفضــل النتائــج. 

كيــف يتــم تدريــب األطبــاء والكــوادر الطبيــة 
ــج؟ ــل النتائ ــات AQ ألفض ــتخدام منتج ــى اس عل
ــة  ــال دورات خاص ــن خ ــاء م ــب األطب ــم تدري ت
ــم  ــي تؤهله ــا والت ــكا وأوروب ــي أمري بالـــ AQ ف
وتطبيقهــا  بفعاليــة،  منتجاتنــا  إلســتخدام 
ويحصلــون  لهــا،  المعــدة  العلميــة  بالطــرق 
علــى شــهادة بذلــك ويكــون هــذا علــى حســاب 
شــركتنا AQ لمــا لهــذا مــن أهميــة للمريــض أواًل 
وللطبيــب ثانيــاً، لرفــع مكانتــه العلميــة وتطويــر 
علمــه وإطاعــه علــى نتائــج اســتخدام هــذه 

المنتجــات، وال نلــزم الطبيــب باســتخدام المنتج، 
العلميــة  الناحيــة  ولكــن مــن واجبنــا تطويــر 
ــي  ــور ف ــوا التط ــد ليواكب ــاء الجل ــة ألطب والعملي

عــاج البشــرة والحلــول التجميليــة الجديــدة.

مــا هــي الشــهادة التــي حصلتــم عليهــا فــي مجــال 
رضــى العمــالء ومــا هــي شــروطها؟

Excellent Customer Satis- علــى  حصلنــا 
faction والتــي تقيــس مــدى رضــى العمــاء 
عــن منتجاتنــا ومعاملتنــا وخدمــة مــا بعــد البيــع 
بحمــد اهلل كل مــا ذكــر ســابقًا جعلنــا مؤهليــن 
لثــاث ســنين علــى التوالــي للحصــول علــى 

ــهادة. ــذه الش ه

هل هناك مضاعفات جانبية لهذا االختراع؟
ال يوجــد مضاعفــات جانبيــة لهــذه المنتجــات، 
ــان  ــبة أم ــى نس ــت عل ــس حصل ــى العك ــل عل ب
مــن FDA 99.9% وهــي أعلــى درجــة أمــان يتــم 
الحصــول عليهــا، والمنتــج مــوزع علــى 50 دولــة 

فــي العالــم.

هل ينافس AQ المنتجات العالمية؟
علــى  تقــدم  بــل  فقــط،  ينافــس  لــم  هــو 
المنتجــات العالميــة، ألنــه اختــراع فريــد ومفيــد 

ومهــم. 

 ومــا هــو االختــراع الجديــد فــي مجــال مــرض 
جفــاف العيــن؟

توجــد بــراءة اختــراع تتعلــق بمــرض جفــاف 
العيــن المعــروف بـــ »القرنيــة الجافــة«. ونعمــل 
ــة  ــي عملي ــاعد ف ــد يس ــب جدي ــى مرك ــا عل حالي

ــراض.  ــذه األم ــن ه ــفاء م الش

” يعد هذا االختراع عالمي ال مثيل له في 
مجال تكنولوجيا عوامل النمو، والتي 

أثبتت دورها في آلية الشفاء الطبيعي 
للجروح، وأسهمت في عوامل التجدد 

للبشرة المتضررة “

شخصية العدد - اإلمارات

الفرصــة  هــذه  علــى  أشــكركم  النهايــة  فــي 
وأتمنــى أال يتــم أخــذ هــذه المعلومــات علــى 
اختــراع  المنتــج  هــذا  ولكــن  دعائيــة،  انهــا 
وهــذه توضيحــات الســتخدامه وفائدتــه للجمــال 
والبشــرة. وأتمنــى مــن المرضــى التقصــي عــن 
الحقيقــة  الفائــدة  لضمــان  األصلــي  المنتــج 

والفعاليــة. واألمــان 

القحطانــي  أحمــد  د.  نحــن  شــكرنا  بدورنــا 
رواد  مــن  رائــد  وهــو  الثميــن،  وقتــه  علــى 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  والعلــم  الطــب 
حيــث  المناعــة،  علــم  فــي  وباحــث  والعالــم، 
يتابــع دراســاته، وتوصــل إلــى تطويــر نظريتــه 
وفقــا ألرفــع مســتويات الجــودة، مســتخدمًا نوعــا 
متخصصــا مــن الخايــا، ُأطلــق عليهــا اســمه 

.A Q

ــم  ــه للعل ــه يدخــر جــّل وقت ــن ان ــاه مدركي ودعن
تفيــد  أخــرى  إختراعــات  ولتقديــم  والطــب 

البشــرية. 
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حب 
الشباب

وأحدث طرق العالج

يعانــي معظــم النــاس مــن ظهــور حــب الشــباب 
ــرة  ــي فت ــًا ف ــم، غالب ــن عمره ــا م ــرة م ــي فت ف
ليــس  ولكــن  المبكــر،  والشــباب  المراهقــة 
عمــر  فــي  منــه  يعانــي  فالبعــض  حصريــًا، 
الخمســينات والســتينات وحتــى بعــد ذلــك، كمــا 
أنــه ممكــن أن يصيــب األطفــال فــي أول ســنين 
ــذا  ــي له ــمى الحقيق ــإن المس ــذا ف ــم، ول عمره
الحــب هــو الحــب الشــائع وهــي الترجمــة الفعلية 

.Acne vulgaris الســمه فــي الاتينيــة

يتنــوع شــكل حــب الشــباب بشــكل كبيــر، فهــو 
ــود،  ــض واألس ــزوان األبي ــكل ال ــى ش ــر عل يظه
ــور حمــراء وبيضــاء  ــى شــكل بث ــا يظهــر عل كم
ــرة  ــاك التكيســات والعقــد الصغي متقيحــة، وهن
Si- ــاب ــوب االلته ــى جي ــراج وحت ــة والخ  الملتهب
التصبغــات  خلفــه  يتــرك  مــا  وكثيــرًا   .nuses

ــددة. ــكال متع ــدب بأش والن

يقســم حــب الشــباب حســب شــدته إلــى بســيط 
ــاًء عليــه يكــون العــاج.  ومتوســط وشــديد. وبن
ولكــن تشــترك جميــع الحــات بضــرورة العنايــة 
بالبشــرة مــن حيــث اســتخدام غســول يقلــل 
دهنيــة البشــرة دون أن يــؤدي إلــى جفافهــا. 
تســد  التــي  الثقيلــة  التجميــل  مــواد  وتجنــب 
المســام وبالتالــي تــؤدي لظهــور الــزوان. كذلــك 
تجنــب الطعــام واألدويــة المؤديــة لتهيــج الحــب 
عاقــة  الدراســات  أثبتــت  حيــث  وظهــوره. 
بظهــور  الحليــب  ومشــتقات  الــكاكاو  تنــاول 
الحــب. كمــا ياحــظ الكثيــرون ارتباطــه بتنــاول 

” يتنوع شكل حب الشباب بشكل 
كبير، فهو يظهر على شكل الزوان 

األبيض واألسود، كما يظهر على 
شكل بثور حمراء وبيضاء متقيحة، 

وهناك التكيسات والعقد الصغيرة 
الملتهبة والخراج“

ــق  ــها رقائ ــى رأس ــون وعل ــة بالده ــواد الغني الم
البطاطــس والمكســرات والحلويــات الدســمة.

كذلــك هنالــك العديــد مــن األدويــة التــي تزيــد 
الموضعــي  الكورتيــزون  مثــل  الشــباب  حــب 
والجهــازي، وفيتامينــات مجموعــة ب وخصوصــًا 
فيتاميــن B12 علــى شــكل إبــر، وبعــض األدوية 
الكهربائيــة  الشــحنات  لعــاج  المســتخدمة 

وغيرهــا الكثيــر.

كمــا يزيــد التوتــر مــن ظهــور حــب الشــباب، 
وخصوصــًا  الهرمونيــة  االضطرابــات  وكذلــك 

عنــد الســيدات.

يحــدد العــاج المناســب لــكل مريــض حســب 
األولــى.  بالدرجــة  لديــه  الشــباب  حــب  شــدة 
وحســب شــكل الحــب الغالــب عنــده إن كان غالبــًا 
مــن الــزوان أو الحبــوب الملتهبــة أو النــدب أو 
غيــره، وكذلــك حســب وضــع المريــض الخــاص، 
ــًا قــد  ــًا العــاج الــذي يناســب شــخصًا معين فمث
والمراهقيــن  والمرضــع،  الحامــل  يناســب  ال 
المســتخدم  العــاج  يناســبهم  قــد ال  الصغــار 
عــاج  دائمــًا  يفضــل  ولكــن  ســنًا...  لألكبــر 
لتجنــب  ظهــوره  بدايــات  فــي  الشــباب  حــب 
ــت يمكــن  ــي إن حصل ــدب، والت خطــر حــدوث الن
عاجهــا، ولكــن دائمــًا الوقايــة خيــر مــن العــاج.

الكريمــات والدهــون  بيــن  مــا  العــاج  يتنــوع 
الكبســوالت...  أو  والحبــوب  الموضعيــة، 
ولكــن دائمــًا تجتمــع هــذه العاجــات بالحاجــة 
ــى  ــبيًا وأن يتحل ــة نس ــرة طويل ــتخدامها لفت الس
متابعــة  فــي  والمثابــرة  بالصبــر  المريــض 
المرجــوة  النتائــج  تأخــرت  وإن  حتــى  عاجــه 
بالتحســن. فحــب الشــباب بطبيعتــه هــو التهــاب 
الدهنيــة  والغــدد  البصيلــة  بوحــدة  مزمــن 
األمــد  طويــل  لعــاج  بحاجــة  هــو  وبالتالــي 
نســبيًا. ولكــن باســتعمال العــاج المناســب فــإن 

التحســن يعتبــر نتيجــة حتميــة بمشــيئة اهلل. 

والدهــون  الكريمــات  بيــن  مــا  العــاج  يتنــوع 
الكبســوالت...  أو  والحبــوب  الموضعيــة، 
ولكــن دائمــًا تجتمــع هــذه العاجــات بالحاجــة 
ــى  ــبيًا وأن يتحل ــة نس ــرة طويل ــتخدامها لفت الس
متابعــة  فــي  والمثابــرة  بالصبــر  المريــض 
المرجــوة  النتائــج  تأخــرت  وإن  حتــى  عاجــه 

لتحســن با
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األمراض 
الجلدية

لــم تعــد عمليــات تجميــل البشــرة وتخليصهــا من 
ــد  ــر المرغــوب والزوائ )حــب الشــباب والشــعر غي
ــًا  ــة( ترف ــات الملون ــد والوحم ــد الجل ــة وش اللحمي
بــل ضــرورة للتخلــص مــن عوائــق كبيــرة أهمهــا 
ــًا أمــام  ــى المــرآة أو عائق ــب النظــر إل عقــدة تجن
تشــويهًا  بســبب  ببعضهمــا  زوجيــن  ارتبــاط 
للوجــه أو الكفيــن وحتــى القدميــن، ولمــا لهــا مــن 
ــًا.  ــل مع ــى...  والرج ــى األنث ــلبية عل ــرات س تأئي

ــا...! ــد منه صــارت ضــرورة ال ب

ــن  ــه م ــه ونضارت ــد وعاج ــوع الجل ــا لموض ولم
أهميــة ولمــا لليــزر وثورتــه فــي التجميــل الطبي 
ــا الــكام لضيفنــا اختصاصــي واستشــاري  تركن
األمــراض الجلديــة والتناســلية وعــاج التجميــل 
الجلــد  وجراحــة  بالليــزر  والمعالجــة  الطبــي 

ــان.  ــين كريش ــور حس الدكت

الدكتــور كريشــان حاصــل علــى بكالوريــوس 
التحــق  ثــم   /1983 عامــة  وجراحــة  طــب 
بالخدمــات الطبيــة الملكيــة عــام 1984 كطبيــب 
فــي ســاح الجــو لســنتين ثــم التحــق بتخصــص 
األمــراض الجلديــة والتناســلية بمدينــة الحســين 
الطبيــة، حاصــل علــى البــورد األردنــي عــام 

 ،1992

زميــل األكاديميــة األوروبيــة لألمــراض الجلديــة 
وشــارك فــي مؤتمــرات محليــة وعالميــة ودورات 
طبيــة عديــدة فــي مجــال التخصــص والمعالجــة 

بالليــزر، 

ــد  ــان للجل ــين كريش ــور حس ــز الدكت ــر مرك مدي
ــة  ــزر “MY TIME” لغاي ــي واللي ــل الطب والتجمي

اآلن.

“ArabHeart” كيــف تقيــم المســتوى العلمــي 
ــًا؟  ــة أردني ــراض الجلدي ــاج األم لع

والمعرفــي  العلمــي  المســتوى  كريشــان:  د. 
جــدًا  عــال  بــاألردن  عندنــا  الجلديــة  ألطبــاء 
ومرمــوق مقارنــة بالــدول العربيــة ويضاهــي 
التقنيــات  حتــى  وواكبنــا  العالمــي  المســتوى 
الحديثــة فيمــا يتعلــق بأمــراض الجلــد والتجميل 

الطبــي. 

الجلديــة  األمــراض  تخصــص  يقــف  أيــن 
الحالــي؟  الوقــت  فــي  والتناســلية 

لقــد طــرأ تطــور هائــل علــى التخصــص خــال 
التخصــص  ودخــل  الماضيــة،  عامــًا   )20( الـــ 
ــرت مســار  ــي غي ــة الت ــا الحديث ــم التكنولوجي عل
جلديــة  أمــراض  مــن  الجلديــة  األمــراض 
التجميــل  علــم  موضوعــات  إلــى  وتناســلية 
الطبــي مــع أجهــزة الليــزر وشــد الوجــة والحقــن. 
بشــكل عــام صــار الســوق األردنــي معروفــًا 
لدينــا  ويعالــج  وعربيــًا،  محليــًا  الحقــل  بهــذا 
العديــد مــن الحــاالت التــي تأتــي مــن جميــع 
الــدول العربيــة تطلــب عاجــًا لجميــع األمــراض 

المعروفــة.  وفروعــه  الجلديــة 
ــجل أي  ــم تس ــدًا ول ــن ج ــزر آم ــتخدام اللي إن اس
حالــة ســرطان جلــد نتيجــة اســتخدام الليــزر 
جانبيــة  أعــراض  أي  أنــه ســبب  نســمع  ولــم 

خــال )30( عامــًا الماضيــة. 

هــل اســتعمال الليــزر فــي التجميــل حقــق ثــورة 
حســب الدراســات؟

هــذا صحيــح لقــد حقــق التجميــل ثــورة فــي 
عالــم تجميــل الجلــد وخاصــة فــي إزالــة الشــعر 
الدمويــة  األوعيــة  وازالــة  المرغــوب  غيــر 
الترهــات  وإزالــة  الجلــد  وشــد  المزعجــة 
والتجاعيــد وحــب الشــباب المزمــن والوحمــات 
الدمويــة أو الصبغيــة التــي تظهــر علــى الوجــة 
والوشــم وإن أكثــر المراجعيــن لقســم الليــزر 
ــوب  ــر المرغ ــعر غي ــة الش ــون إلزال ــي يأت العاج
لــدى اإلنــاث وإزالــة الوحمــات، ينصــح بمراجعــة 
ليقــرروا  العــاج  بــدء  قبــل  الجلديــة  أطبــاء 
اإلجــراءات العاجيــة المطلوبــة للوصــول إلــى 

نتيجــة جيــدة وعــاج آمــن. 

مــن  التخلــص  فــي  الليــزر  فعاليــة  هــي  مــا 
الشــعر غيــر المرغــوب فيــه؟ وهــل هــي عمليــة 

ــة؟  امن
أصبحــت عمليــة إزالــة الشــعر بالليــزر الوســيلة 
اآلمنــة للتخلــص مــن الشــعر غيــر المرغــوب 
فيــه مــن الجســم دون التأثيــر علــى المســامات 
بالجســم أو تعريــض خايــاه للضــرر، حيــث أنــه 
يمكــن التخلــص مــن شــعر الوجــه عنــد النســاء 
ــر  ــة الظه ــا منطق ــق، أم ــر دقائ ــرف عش ــي ظ ف
ــر مــن الجســم فإنهــا  واألرجــل والمناطــق األكب

ــًا.  ــى وقــت أطــول قلي ــاج إل تحت

ــة،  ــة فعال ــة الشــعر بالليــزر وســيلة عاجي وإزال
حزمــة  بإرســال  الليــزر  شــعاع  يقــوم  حيــث 
ــون وتقــوم  ــى جــذر الشــعر المل مــن الطاقــة إل
البصيلــة بامتصــاص هــذه األشــعة فيدمرهــا 

ويوقــف نموهــا.

هل يناسب الليزر جميع مناطق الجسم؟ 
مــن  منطقــة  أي  يناســب  الليــزر  أن  معــروف 
الجســم تعانــي مــن الشــعر الزائــد ويمتــاز بأنــه 
ــر  ــج مســاحات واســعة مــن الجســم كالظه يعال
والذراعيــن والرجليــن بســهولة، وذلــك لمعالجــة 

ــة فــي وقــت واحــد.  ــر مــن بصيل ــزر ألكث اللي

هــل تعتبــر وســيلة إزالــة الشــعر بالليــزر الحــل 
النهائــي إلزالــة الشــعر غيــر المرغــوب فيــه؟ ومــا 

هــي النتائــج؟ 
نعــم تعتبــر الحــل النهائــي ولكــن تختلــف نتائــج 
األشــخاص  باختــاف  بالليــزر  الشــعر  إزالــة 
اعتمــادًا علــى مســتوى الهرمونــات ونــوع وعــدد 
بصيــات الشــعر ولــون البشــرة، إضافــة إلــى 
ذلــك فــإن الشــعر الطبيعــي يمــر بثــاث مراحــل 
ثــم  الراحــة  ومرحلــة  النمــو  مرحلــة  تشــمل 
مرحلــة الســقوط،خال مرحلــة النمــو يكــون 
الشــعر حساســًا لشــعاع الليــزر، ولكــن خــال 
المرحلتيــن يكــون أقــل اســتجابة. كمــا أن هنــاك 
نســب مختلفــة مــن الشــعر فــي أي مــكان مــن 
الجســم، لذلــك يصعــب إزالــة الشــعر نهائيــًا فــي 
ــة. ــا يســتلزم جلســات إضافي ــدة مم جلســة واح

هــل للعــاج بواســطة أشــعة الليــزر أعراضــًا 
جانبيــة مثــل اإلصابــة بالســرطان؟ 

ــجل أي  ــم تس ــدًا ول ــن ج ــزر آم ــتخدام اللي إن اس
حالــة ســرطان جلــد نتيجــة اســتخدام الليــزر 
جانبيــة  أعــراض  أي  أنــه ســبب  نســمع  ولــم 

خــال )30( عامــًا الماضيــة

أين وصلت تقنيات تجميل الجلد؟
إن علــم األمــراض الجلديــة فــي تقــدم وتحديــث 
ــل  ــم تجمي ــات عل ــول تقني ــر أن دخ ــتمر غي مس
الجلــد صــار شــامًا وواســعًا وهنــاك تخصصــات 
فرعيــة دخلــت علــى تخصــص الجلديــة مثــل 

ــد. ــزر والحقــن وجراحــة الجل اللي

ماذا تنصح قراء مجلة “ArabHeart”؟
المعالــج  الطبيــب  تعليمــات  باتبــاع  أنصحهــم 
اإلصابــة  تجنــب  المســتفيد  تمكــن  التــي 
باألمــراض الجلديــة المختلفــة، وننصــح الجميــع 
باســتعمال واقــي ضــد أشــعة الشــمس أينمــا 
معتمــد  طبــي  مركــز  اختيــار  وعليــه  ذهــب، 
ــار  ــيدات اختي ــى الس ــة... وعل ــراض الجلدي لألم
المنظــف المناســب للبشــرة التــي ال تســبب لهــن 
وننصــح  األكزيمــا...  أو  الجلديــة  بالحساســية 
والفاكهــة  الخضــروات  تنــاول  مــن  باإلكثــار 
المتنوعــة ألنهــا مفيــدة جــدًا للجلــد واالبتعــاد 
ــؤول  ــه مس ــًا أن ــت علمي ــه ثب ــن ألن ــن التدخي ع

عــن هــرم الجلــد. 

بقلم طبيب

د. حسين كريشان
استشاري األمراض الجلدية والتناسلية 

والتجميل الطبي والعاج بالليزر
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إزالة
الشعر
بالليزر

سؤال وجواب

إزالــة الشــعر بالليــزر هــي واحــدة مــن اإلجــراءات 
التجميليــة األكثــر شــيوعًا فــي العالم.

كيف يعمل ليزر إزالة الشعر؟
ــك  ــعر وذل ــات الش ــر بصي ــزر بتدمي ــوم اللي يق
باســتهداف صبغــة الميانيــن الموجــودة فــي 
البصيلــة، وكلمــا كان لــون الشــعر داكــن تكــون 
النتيجــة أفضــل. أمــا إذا كان لديــك شــعر أشــقر 
أو زغبــي فــإن إزالتــه تكــون أصعــب بكثيــر. 

الليــزر ال ينفــع للشــعر األبيــض.

كم جلسة نحتاج إلزالة الشعر؟
10-8 جلســات عــادًة تكــون كافيــة ولكــن قــد 
يلــزم جلســات أكثــر إذا كان الشــعر فاتحــًا أو 
كان هنــاك أســباب تــؤدي لنمــو الشــعر مثــل 
اضطــراب الهرمونــات أو تكيــس المبايــض أو 
ــد  ــة. بع ــض األدوي ــي أو بع ــل وراث ــم عام لديه
ذلــك ينصــح بعمــل جلســة تقريبــًا كل 6 أشــهر.

هل الليزر يزيل الشعر تمامًا؟
لألسف ال يمكن إزالة الشعر تمامًا 

ــن  ــات ولك ــدد الجلس ــا كان ع ــى مهم  100 % حت
عــددًا  أقــل  يكــون  ســوف  المتبقــي  الشــعر 

ولونــًا. وســماكًة 

ما هي أفضل أنواع الليزر المستخدمة؟
ليــزر 	  جهــاز   )Alexandrite( االلكســاندرايت 

فعــال جــدًا ومــزود بنظــام تبريــد ويعتبــر 
أقــوى األجهــزة.

رغــم 	  االســتخدام  قليــل   )Diode( دايــود 
أنــه فعــال وآمــن ومناســب أكثــر للبشــرة 

ء. الســمرا
انــدي يــاج )NdYag( ومــن أحــدث األجهــزة 	 

وأقلهــا  الســمراء  للبشــرة  مناســب  وهــو 
خطــورة.

جهــاز الضــوء المكثــف )IPL( وهــو ليــس ليــزر 	 
وفعاليتــه أقــل وخطــر علــى البشــرة الســمراء.

 الليــزر المنزلــي وهــو أقــل األجهــزة فعاليــة.	 

كيف اختار الجهاز المناسب إلزالة الشعر؟
باختيــار  الليــزر  اخصائيــة  أو  الطبيــب  يقــوم 
الجهــاز المناســب حســب لــون البشــرة وطبيعــة 

ــعر. ولــون الش

إلزالــة  المناســبة  الجســم  مناطــق  هــي  مــا 
بالليــزر؟ الشــعر 

المناطــق،  جميــع  مــن  الشــعر  إزالــة  يمكــن   
خاصــة الوجــه والســاق أو الــذراع، وتحــت اإلبــط، 

ومنطقــة البكينــي.

ما هي التعليمات قبل وبعد بدء الجلسات؟
ــرة 	  ــمير )Tan( للبش ــل تس ــدم عم ــل ع األفض

قبــل وبعــد البــدء بالجلســات وذلــك للتقليــل 
مــن احتماليــة حــدوث آثــار جانبيــة.

يجــب عــدم إزالــة الشــعر بالطــرق التقليديــة 	 
التــي تنــزع الشــعر مــن جــذوره كالملقــط 
تبقــى  أن  يجــب  حيــث  والســكر،  والشــمع 
البصيلــة داخــل الجلــد وقــت عمــل الليــزر.

يجــب حاقــة المنطقــة قبــل الجلســة بيــوم أو 	 
ــل احتمــال حــدوث حــروق  ــك يقل يوميــن فذل

مــن الليــزر ‘ذا كان الشــعر طويــًا.
قــد يلــزم عمــل فحوصــات معينــة قبــل البــدء 	 

بجلســات الليــزر.
مــن 	  الجلســة،  مــن  االنتهــاء  يتــم  عندمــا 

بعــض  أو  الثلــج  كمــادات  وضــع  الممكــن 
احمــرار. أو  إزعــاج  أي  لتخفيــف  الكريمــات 

ما هي اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث؟
عــن 	  النظــر  بغــض  األلــم  بعــض  هنــاك 

نــوع الليــزر المســتخدم ولكــن هــذا بالغالــب 
محتمــل جــدًا.

خفيفــة 	  لســعات  أو  احمــرار  يحصــل  قــد 
وتكــون هــذه مؤقتــة تــدوم بضــع ســاعات )أو 

3-2 أيــام عنــد البعــض(.
ــد 	  ــة الجل ــص بصبغ ــادة أو نق ــل زي ــد يحص ق

ــًا  ــك مؤقت ــا يكــون ذل ــًا م ــد البعــض وغالب عن
ولكــن قــد يأخــذ بضعــة أســابيع ليــزول وقــد 

ــة.  ــات خاص ــتخدام كريم ــزم اس يل

بقلم طبيب

د. نضال عبيدات
مستشار حلدية وتناسلية وليزر )لندن(
علم األنسجة الجلدية )الزمالة الكندية(

معــدي،  وغيــر  مزمــن  جلــدي  التهــاب  هــي 
ينصفهــا  حمــراء  بقــع  شــكل  علــى  يظهــر 
كمــا  الصدفيــة  تعــد  لــم  فضيــة،  قشــور 
ــى  ــر إل ــد لينتش ــدى الجل ــا يتع ــابق فتأثيره الس
ــة  ــق األوعي ــن طري ــة ع ــاء الداخلي ــي األعض باق
الدمويــة، لذلــك إن مريــض الصدفيــة هــو أكثــر 
عرضــة لتزايــد خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة والنوبــات القلبيــة باإلضافــة 

إلــى أمــراض الضغــط والســكري.

ما هي أسباب اإلصابة بالمرض؟
ــي  ــبب الرئيس ــو الس ــي ه ــل الوراث ــر العام يعتب
إلــى جانــب بعــض عوامــل الخطــورة األخــرى 
ــاء الحمــل  كاإلصابــات وتغيــرات الهرمونــات )أثن
وانقطــاع الحمــل( االلتهابــات، كالتهــاب اللوزتين 
وبعــض أدويــة الضغــط ومجموعــة مــن األدويــة 

األخــرى.

ما هي أنواع المرض؟
صدفيــة  االعتياديــة،  النقطيــة،  الصدفيــة 
األظافــر والطيّــات، صدفيــة الــرأس، صدفيــة 

القدميــن. وأســفل  اليديــن  راحــة 

ما هي العاجات الممكنة؟
المســاحة  باختــاف  العــاج  طــرق  تختلــف 
مــن  وتتــراوح  الموجــود  والنــوع  المصابــة 
مشــتقات  كورتيــزون،  موضعيــة  كريمــات 
باألشــعة  العــاج  إلــى   )A(و  )D( فيتامينــات 
الضوئيــة )A,B( باإلضافــة لألدويــة عــن طريــق 
والميثوتروكســيت  االســيتريتين  مثــل  الفــم 
ــًا باتــت األدويــة البيولوجيــة عــن طريــق  وحديث
مــن  الموضعيــة  أو  الوريديــة  واإلبــر  الفــم 
الحلــول التــي أحدثــت تغيــرًا فــي حيــاة أغلــب 

المــرض. مــن هــذا  يعانــون  الذيــن 
أخيــرا. تعتبــر الصدفيــة مــن األمــراض الشــائعة 
ــدث  ــث تح ــؤ بمســارها حي ــن التنب ــي ال يمك والت

عنــد  وخاصــة  آلخــر  وقــت  مــن  انتكاســات 
االنتقــال مــن فصــل آلخــر وتبقــى كريمــات 
الترطيــب والعامــل النفســي همــا حجــر األســاس 
فــي عــاج هــذا المــرض إلــى جانــب األخــذ بعيــن 

ــبق.  ــا س ــار كل م االعتب

الصدفية

د. عنود العيسى 
الزمالة البريطانية في األمراض الجلدية

الخدمات الطبية الملكية سابقا
البورد االردني في االمراض الجلدية 
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تقنيه البالزما
 )PRP( الغنية بالصفائح الدموية

في مجال التجميل وعالج مشاكل 
البشرة والشعر

هــي عبــارة عــن فصــل الصفائــح الدمويــة عــن 
دم المريــض فــي كميــة محــدودة مــن البازمــا 
ــن  ــة م ــا العاجي ــتخاص البازم ــم اس ــث يت حي
الصفائــح الدمويــة التــي تحتــوي عوامــل النمــو
وإنتــاج  لحقــن  الازمــة    Growth Factors
األنســجة  وبنــاء  الخايــا  وتجديــد  الكوالجيــن 
باإلضافــة إلــى الجزيئــات الازمــة للترابــط بيــن 

.Adhesion Molecules الخايــا 

الدمويــة  بالصفائــح  الغنيــة  البازمــا  تقنيــة 
)PRP( تعتبــر قفــزة هائلــة فــي مجــال التجميــل 
وأصبحــت  والشــعر  البشــرة  مشــاكل  وعــاج 
مســتوى  علــى  األطبــاء  مــن  اهتمــام  تأخــذ 
ــي  ــتخدمة ف ــرق المس ــدث الط ــن أح ــم، وم العال
عمليــة تجديــد الخايــا. فمــع تقــدم العمــر يفقــد 
ــن  ــؤول ع ــن المس ــن الكوالجي ــد م ــد العدي الجل
النضــارة والحيويــة للبشــرة، فالكوالجيــن عبــارة 
ــة  ــة الثاني ــم الطبق ــكل معظ ــن يش ــن بروتي ع
البشــرة  يعطــي  البروتيــن  الجلــد وهــذا  مــن 
النضــارة والحيويــة ويعمــل علــى تماســك وقــوة 

ــد. الجل

تحفيــز  علــى   )PRP( التقنيــة  هــذه  تقــوم 
التــي هــي خايــا  الجذعيــة  الخايــا  انقســام 
بدائيــة لهــا القــدرة علــى االنقســام والتكاثــر 
ــة  ــا الجذعي ــة مــن الخاي ــًا مختلف ــي أنواع لتعط
عــن  المســؤولة  الجلــد  كخايــا  المتخصصــة 
ــاج  ــى إنت ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــا التالف ــد الخاي تجدي
ــجة  ــد األنس ــم وتجدي ــي للجس ــن الذات الكوالجي

وتقليــل عمليــة شــيخوخة الجلــد )الوجــه والرقبة 
واأليــدي( أيضــًا يمكــن تحفيــز الخايــا الجذعيــة 
مــن فــروة الــرأس حيــث تعمــل علــى تجديــد 
مــن  الشــعر  إنبــات  عــن  المســؤولة  الخايــا 
جــذوره فيمنــع تســاقط الشــعر ويقــوم علــى 
ــودة  ــق المفق ــي المناط ــد ف ــعر الجدي ــو الش نم
ــة  ــذه الطريق ــة وه ــة أو هرموني ــل وراثي بعوام

ــًا.  ــة تمام آمن

حقــن  فيهــا  تســتخدم  التــي  الحــاالت 
: )P R P ( مــا ز لبا ا

نضــارة البشــرة، تعمــل PRP علــى تجديــد  . 1
إنتــاج الكوالجيــن المســؤول عــن نضــارة 
ــل.  ــراقة أفض ــا إش ــرة فيمنحه ــباب البش وش

 تخفيف تجاعيد الوجه واليدين. . 2
حاالت تساقط الشعر. . 3
تخفيف الهاالت السوداء حول العينين.. 4

كم عدد الجلسات التي يحتاجها المريض؟
 	 3 إلــى  المريــض  يحتــاج  البشــرة  لنضــارة 

بيــن  أســابيع   4 بواقــع  متتاليــة  جلســات 
المتهــدل  الجلــد  وأيضــًا  واألخــرى  الجلســة 
ــات  ــدود والوجن ــن، الخ ــول العيني ــد ح والمجع

واليديــن.  والرقبــة  الصــدر  ومنطقــة 
إلــى 	  المريــض  يحتــاج  الشــعر  لتســاقط 

المريــض  يمكــن  حيــث  جلســات   4-6
العــاج  ومتابعــة   PRP حقنــة  تجديــد 
حقــن  يتــم  أنــه  حيــث  الحالــة  حســب 
شــهر.  6-12 كل   PRP واحــدة   جلســة 

ما مدى سرعة ظهور النتائج؟
مــع  تدريجيــة  عمليــة  التقنيــة  هــذه  تعتبــر 
ــى  ــاث إل ــن ث ــور م ــي الظه ــتمر ف ــرات تس تغي
العــاج باســتخدام تقنيــة  بعــد  ســتة شــهور 
البازمــا الغنيــة بالصفائــح الدمويــة ولذلــك مــن 

األفضــل االنتظــار لمــدة ثــاث شــهور.
 

هل حقنة PRP  آمنة؟
بالصفائــح  الغنيــة  البازمــا  ألن  آمنــة  نعــم 
الدمويــة هــي جــزء مــن دم اإلنســان الــذي يتــم 
ــق  ــن طري ــتخرج )PRP( ع ــث نس ــه، حي معالجت
الطــرد المركــزي بالمختبــر وبعدهــا تتــم إعــادة 
 PRP ــات ــرار جلس ــن تك ــض ويمك ــن المري حق

ــة.  ــب الحاج حس

هل هناك أثار جانبية؟
االحمــرار  ســوى  جانبيــة  آثــار  أيــة  اليوجــد 
وتــورم بســيط بالجلــد عنــد الحقــن مباشــرة 
وهنالــك أيضــًا احتمــال وجــود مــا يشــبه الكدمــة 
البســيطة بســبب الحقنــة وهــذه األعــراض قــد 

تــزول خــال ســاعات أو يــوم أو يوميــن.
 

كيف تعمل هذه الصفائح الدموية؟
مجــرد  مــن  أكثــر  تعتبــر  الدمويــة  الصفائــح 
مســتجيبات كخــط دفــاع أول ضــد اإلصابــات، 
مخزنــًا  أيضــًا  دمويــة  صفيحــة  كل  وتعتبــر 
النمــو  بعوامــل  الخاصــة  للجزيئــات  حيويــًا 
ــجة  ــفاء األنس ــي وش ــي تعاف ــاهم ف ــي تس والت
ــي  ــة ف ــة الفوري ــتجابتها الطارئ ــن اس ــًا ع فض
حــاالت اإلصابــات وترتبــط جزيئــات عامــل النمــو 
المشــتق مــع الصفائــح الدمويــة وهــو بطــور 
الخايــا  واستنســاخ  الدمويــة،  األوعيــة  نمــو 
ــل  ــو الناق ــل النم ــك عام ــد. وكذل ــن الجل وتكوي
بيتــا وهــو يطــور مصفوفــة النمــو بيــن الخايــا 

والنظــام وعمليــة األيــض الحيويــة.

ــة  ــة الدموي ــة األوعي ــو بطان ــل نم ــك عام وكذل
ــة. وأيضــًا  ــة الدموي ــن االوعي وهــو يطــور تكوي
ــا  ــو الخاي ــور نم ــو يط ــرة وه ــو البش ــل نم عام
نمــو  وعامــل  الكوالجيــن  وتكويــن  وتباينهــا 

األنســجة الضامــة والخايــا الكراتينيــة.

وهــو  األنســولين  أشــباه  األدمــة  نمــو  عامــل 
منظــم للفســيولوجيا الطبيــة مثــل كل أنــواع 

خايــا الجســد تقريبــًا. 

مــن  العديــد  الجلــد  العمــر يفقــد  تقــدم  مــع 
ــة  ــارة والحيوي ــن النض ــؤول ع ــن المس الكوالجي
بروتيــن  عــن  عبــارة  فالكوالجيــن  للبشــرة، 
يشــكل معظــم الطبقــة الثانيــة مــن الجلــد وهذا 
البروتيــن يعطــي البشــرة النضــارة والحيويــة 

ويعمــل علــى تماســك وقــوة الجلــد.

بقلم طبيب

د. حسين كريشان
استشاري األمراض الجلدية والتناسلية 
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الفطريات
المبرقشة

مــن  الملونــة،  أو  المبرقشــة،  الفطريــات 
ــم،  ــاد العال ــف ب ــي مختل ــائعة ف ــراض الش األم
ال ســيما تلــك التــي تتصــف بالحــرارة الشــديدة 

العاليــة. والرطوبــة 

يكتســب اإلنســان الفطــر المســبب لهــذا المرض 
الخمــس  وبحــدود  الطفولــة،  مراحــل  منــذ 
ــة، مــن خــال تعــرض  ســنوات بصورتــه الخامل
الطفــل للمــاء، ليصبــح هــذا الفطــر مــن ملوثــات 
ــات  ــزًا بصي ــة مترك ــة االعتيادي ــد الطبيعي الجل
الشــعر فــي مناطــق الظهــر والصــدر واألطــراف 

ــرأس. ــروة ال ــة وف العلوي

تبــدأ المظاهــر المرضيــة لهــذا الفطــر مــن ســن 
البلــوغ فصاعــدًا، ولــكا الجنســين ولكــن بنســبة 
حــدوث أكبــر لــدى الذكــور، علــى شــكل بقــع 
متقشــرة فــي أطرافهــا وســطحها، وتكــون بنيــة 
اللــون لــدى أصحــاب البشــرة الفاتحــة، وبيضــاء 
لــدى أصحــاب البشــرة الداكنــة، وعــادًة مــا تكــون 
والذراعيــن،  الجــذع  علــى  ومنتشــرة  متعــددة 

وبــدون حكــة، إال فــي بعــض الحــاالت.

نتيجــة  المرضيــة  المظاهــر  هــذه  تحــدث  ال 
عــدوى مباشــرة، بــل نتيجــة تحــول هــذا الفطــر، 
إلــى  الخاملــة  حالتــه  مــن  أصــًا،  المكتســب 
حالتــه النشــطة، بســبب تغيــر فــي بيئــة ســطح 

ــد  ــًا بع ــد )مث ــة الجل ــادة رطوب ــل زي ــد، مث الجل
الســباحة أو االســتحمام بــدون تجفيــف كامــل 
لقلــة  المتراكــم  أو  الزائــد  والتعــرق  وســريع، 
الجلــد  تهويــة  لقلــة  أو  الشــخصية(،  العنايــة 
ونــدرة تعرضــه ألكســجين الجــو )المابــس غــر 
الفضفاضــة، مابــس الشــتاء(، وكذلــك كل مــا 

ــد. ــة الجل ــع درج ــأنه رف ــن ش م

وال ننســى أن األمــراض التــي تــؤدي إلــى نقــص 
مثــل  والجلــد خاصــة،  الجســم عامــة  مناعــة 
الكورتيــزون  إفــراز  فــرط  ومــرض  الســكري 
ــة  ــص المناع ــرض نق ــة، وم ــدة الكلوي ــن الغ م
المكتســبة اإليــدز، وغيرهــا التــي تــؤدي إلــى 
ــة تكــرار المــرض واشــتداد أعراضــه  ــادة حال زي

وصعوبــة تجاوبــه مــع العاجــات.

وال بــد مــن التنبيــه إلى أن اســتخدام الكورتيزون 
أو  اقــراص،  أو  حقــن  أو  موضعــي  كعــاج 
ــدون  ــة، أو ب ــرات طويل ــة لفت ــادات الحيوي المض
إشــراف طبــي منظــم، يزيــد مــن فرصــة وشــدة 

ــرض. ــدوث الم ح

الوقاية والعاج:
تجنب االسباب التي تنشط هذا الفطر.	 
الجلديــة 	  األمــراض  إختصاصــي  مراجعــة 

ــة،  ــة مصاحب ــباب مرضي ــة أس ــن أي ــث ع للبح

أو أيــة عاجــات منشــطة للفطــر، للتعامــل 
معهــا.

يعطــى 	  والــذي  الطبــي،  بالعــاج  االلتــزام 
علــى شــكل مراهــم مضــادة للفطــر مــرة 
المرئيــة ومــا حولهــا  للبقــع  يوميــًا  واحــدة 
ــة، أو  ــد الحاج ــرر عن ــابيع، وتك ــدة 4-3 أس لم
كبســوالت مضــادة للفطــر تعطــى بجرعــة 
ــدد  ــابيع، وتح ــدة 4-2 أس ــبوعيًا لم ــدة أس واح
الجرعــة والمــدة حســب شــدة أو درجــة تكــرار 

الحالــة. 

تبــدأ المظاهــر المرضيــة لهــذا الفطــر مــن ســن 
البلــوغ فصاعــدًا، ولــكا الجنســين ولكــن بنســبة 

حــدوث أكبــر لــدى الذكــور.

بقلم طبيب

د. بشار عباسي
استشاري األمراض الجلدية 

والتناسلية وتجميل الجلد والليزر

ارشادات وتعليمات لذوي مرضى

األكزيما الطفولية

الجلديــة  األمــراض  مــن  الطفوليــة  األكزيمــا 
ــة  ــن ثاث ــد س ــال بع ــب األطف ــائعة، وتصي الش
أشــهر وغالبــًا مــا تكــون وراثيــة –يكــون أحــد 
أفــراد األســرة أو أكثــر مصابــًا بالربــو القصبــي 
منفــردة  األكزيمــا،  أو  األنــف  حساســية  أو 
ممــا  طويلــة  لفتــرة  وتســتمر  متفارقــة-  أو 
ــة المســتمرة مــن قبــل األهــل  يســتدعي العناي

المعالــج. والطبيــب 

لــذا ينصــح األهــل بإتبــاع اإلرشــادات والتعليمات 
التالية:

قبــل 	  مــن  الموصوفــة  األدويــة  اســتعمال 
الطبيــب المعالــج بدقــة وعــدم تكــرار العــاج 
إال بعــد مراجعــة الطبيــب تجنبــًا لحــدوث أيــة 

مضاعفــات.

اســتعمال صابــون وشــامبو أطفــال وصابــون 	 
غنــي بالزيــوت الطبيعيــة وعــدم اســتعمال 

ــادي. ــون الع الصاب
ــًا 	  ــًا وناعم ــد رطب ــى الجل ــة عل ــب المحافظ يج

المرطبــات  باســتعمال  وذلــك  باســتمرار 
غيــر  الفازليــن  أو  الموصوفــة  الجلديــة 

. لمعطــر ا
أن تكــون المابــس المامســة للجلــد قطنيــة 	 

المابــس  تجنــب  ويجــب  وشــتاًء  صيفــًا 
الصوفيــة والصناعيــة مــن أن تكون مامســة 
ــه. ــد والتهاب ــارة الجل ــى إث ــؤدي إل ــا ي ــد مم للجل

البيئــة 	  فــي  المفاجــئ  التغييــر  تجنــب 
المحيطــة )كالخــروج مــن جــو دافــئ إلــى بــارد 

العكــس(. أو 

مثــل 	  لألكزيمــا  المثيــرة  األطعمــة  جنــب 
الفريــز  المــوز،  البيــض،  الشــوكوالتة، 
والمرطبــات التــي تحتــوي علــى مــواد ملونــة 

صفــراء.
واألغطيــة 	  الريــش  ووســائد  الموكيــت 

الصوفيــة تشــكل عوامــل مثيــرة لألكزيمــا 
اســتعمالها.  عــدم  يفضــل  لــذا 

د. حسين كريشان
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عالج التعرق الزائد 
لما تحت اإلبط

الميــرادراي  جهــاز  الدكتــورة  عيــادة  وفــرت 
األمثــل  الحــل  الجهــاز  ويعتبــر   MIRADRY
لمــن يعانــون مــن مشــكلة التعــرق المســتمر 
والمتزايــد مــن كا الجنســين وخصوصــًا فــي 
الطقــس،  وســوء  المتزايــدة  الحــرارة  ظــل 
وبجلســة واحــدة أبديــة تغنــي عــن اســتعمال 
ــط  ــت اإلب ــرق تح ــاج تع ــرى لع ــة أخ ــة طريق أي

الزائــد.

يكثــر  لمــن  األمثــل  الحــل  الجهــاز  ويعتبــر 
ــات أو  ــواء لاجتماع ــزل س ــارج المن ــم خ وجوده
العمــل أو الزيــارات وغيــر ذلــك، وحقــق الجهــاز 
نجاحــًا كبيــرًا بســبب اإلقبــال المتزايــد عليــه 

ولمــا لــه مــن نتائــج ملموســة وإيجابيــة.

وتعتبــر مشــكلة زيــادة التعــرق وخصوصــًا فــي 
منطقــة اإلبــط مــن المشــكات الصحيــة ذات 
التأثيــر الســلبي علــى الحيــاة االجتماعيــة حيــث 
ــنة  ــر 18 س ــوق عم ــن ف ــع البالغي ــدث م ــا تح أنه
ممــا يعرضهــم لمواقــف محرجــة خــال حياتهــم 
اليوميــة بســبب ظهــور العــرق علــى مابســهم.

وكانــت الخيــارات العاجيــة القديمــة تشــمل: 
حقــن البوتكــس وتكمــن مشــكلتها فــي الحاجــة 
والتدخــل  أشــهر،   6 كل  الحقــن  إعــادة  إلــى 
نجاحــه  نســبة  الليــزر:  باســتخدام  الجراحــي 
عاليــة ولكــن هنــاك ســلبيات متمثلــة فــي تفاوت 
الجــراح  علــى  تعتمــد  مــا  وغالبــًا  االســتجابة 
الســمبتاوي. وتكمــن  العصــب  وعمليــة قطــع 

ســلبياتها فــي الحاجــة إلــى تخديــر كامــل.

عــاج  فــي  ثــورة  ميــرادراي   جهــاز  يمثــل 
فــرط التعــرق حيــث أنــه يعمــل علــى إزالــة 

الغــدد العرقيــة بشــكل دقيــق عــن طريــق 
وقــد  الكهرومغناطيســية  الموجــات 

أثبتــت الدراســات أن نســبة التحســن 
ــى%98. ــل إل تص

الميــراداري  جهــاز  ويعتبــر 
الجهــاز الوحيــد الحاصــل علــى 

اعتــراف هيئــة الغــذاء والــدواء 
آمــن  لعــاج  األمريكيــة 

فــرط  لمشــكلة  وفعــال 
أثبتــت  وقــد  التعــرق 
اســتخدام  أن  الدراســات 

الجهــاز ال يؤثــر علــى قــدرة 
ــه  ــد نفس ــى تبري ــم عل الجس

حيــث إن عــدد الغــدد العرقيــة 
ــا  ــد منه ــن، وي ــاوز الـــ 4 مايي يتج

2% فقــط فــي منطقــة اإلبــط. مــدة 
العــاج  تقــارب الســاعة الواحــدة فقــط.

هــذا الجهــاز ال يعالــج حــاالت التعــرق الزائــد فــي 
الوجــه أو الجســم أو اليديــن أو القدميــن، وال 
ــرق  ــة تع ــه لمعالج ــة علي ــات قائم ــت الدراس زال

ــن.                                                                                      اليدي

بقلم طبيب

د. رشا سعيد رشيد
اختصاصية الجلدية/ البورد األردني

جراحة التجميل والليزر/ البورد األمريكي
أخصائية زراعة الشعر / مدينة الحسين الطبية سابقًا
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أسباب 
تساقط 

الشعر

الواحــدة يتــراوح بيــن 3-5  الشــعرة  إن عمــر 
ــر، وأن  ــى آخ ــخص إل ــن ش ــف م ــنوات، وتختل س
معــدل تســاقط الشــعر يوميــًا تقريبــًا مائــة 
شــعرة )المعــدل الطبيعــي( للذكــور واإلنــاث، 
ويختلــف نمــو الشــعر مــن شــخص إلــى آخــر 
ويبلــغ نمــو الشــعر حوالــي ســنتيمترًا واحــدًا 

شــهريًا.
وقــد أثبتــت الدراســات العلميــة بــأن حلــق أو 
ــه أي  قــص الشــعر أو غســيله المتكــرر ليــس ل
ــا  ــة الشــعر، إنم ــى ســمك ونمــو وكمي ــر عل تأثي

ــة. ــه الضعيف ــة أطراف ــى إزال ــاعد عل يس

لعــل أكثــر مــا يزعــج المــرأة والرجــل فــي آن 
واحــد، هــو رؤيــة خصــات الشــعر تتناثــر بكثــرة 

ــع الهرمونــي الوراثــي هــو الســبب األكثــر  الصل
ــد معظــم الرجــال  انتشــارا لســقوط الشــعر عن

ــدأ مــن عمــر العشــرين ويســتمر. وعــادًة يب

بقلم طبيب

د. حسين كريشان
استشاري األمراض الجلدية والتناسلية 

والتجميل الطبي والعاج بالليزر

خــال غســله أو تســريحه، والخــوف يكبــر عندمــا 
الــرأس  فــروة  أن  ويكتشــف  المصــاب  يشــعر 
باتــت تخلــو مــن كثافــة الشــعر، وغالبــًا مــا يبــدأ 
المصــاب العــاج دون الوقــوف علــى األســباب 
ــو  ــا ه ــا م ــعر، منه ــاقط الش ــى تس ــي أدت إل الت
ــي  ــر عرض ــة، واآلخ ــى معالج ــاج إل ــب ويحت صع
ويمكــن أن ينتهــي بعــد زوال العامــل المؤثــر 
ــاقط  ــباب تس ــن أس ــدث ع ــب التح ــا يج ــن هن وم

ــعر: الش
    
المصــاب 	  علــى  يســتعصي  حالــة  الثعلبــة: 

وهــذا  بنفســه  نفســه  يعالــج  أن  بهــا 
صدمــة  نتيجــة  غالبــًا  يكــون  المــرض 
فــي  فجــأة  الشــعر  فيتســاقط  نفســية 
دائريــة  تكــون  الــرأس  مــن  بقعــة معينــة 
أخــرى. عديــدة  أســباب  وهنالــك   الشــكل 

فــي 	  القشــرة  وازديــاد  الدهنيــة  األكزيمــا 
إلــى  يــؤدي  عــادة  العــارض  هــذا  الــرأس، 
ــاج  ــى الع ــأ إل ــب يلج ــعر، الطبي ــاقط الش تس
والعــاج  التســاقط  وقــف  علــى  فيســاعد 
ــي  ــامبو الطب ــتعمال الش ــي اس ــن ف ــا يكم هن

المناســب.

ــي 	  ــرًا ف ــًا كبي ــبب ارتفاع ــي تس ــراض الت األم
درجــة حــرارة الجســم مثــل حمــى التيفوئيــد 
 أو اإلنفلونــزا تــؤدي إلــى تســاقط الشــعر.

الدرقيــة، 	  كالغــدة  الصمــاء  الغــدد  أمــراض 
زيــادة إفــراز الغــدة أو نقصانهــا وأمــراض 

النخاميــة. الغــدة 
الصلــع الهرمونــي الوراثــي هــو الســبب األكثر 	 

انتشــارا لســقوط الشــعر عنــد معظــم الرجال 
ــتمر،  ــرين ويس ــر العش ــن عم ــدأ م ــادًة يب وع
األماميــة  الجبهــة  علــى  يظهــر  مــا  وغالبــًا 
للــرأس ويســتمر حتــى يــؤدي إلــى الصلــع 
الصلــع  يبــدأ  النســاء  عنــد  أمــا  التقليــدي، 
عندهــم متأخــرًا أي بعــد األربعيــن ويكــون 
ــرأس. ــًا فــي منطقــة الجبهــة ونصــف ال  غالب

بعــض 	  اســتعمال  نتيجــة  الشــعر  تســاقط 
الحمــل،  منــع  أدويــة  وخاصــة  األدويــة 
األدويــة التــي تســتعمل لفقــدان الشــهية، 
كثــرة اســتعمال فيتاميــن أ، وأدويــة األورام 
المختلفــة، والعــاج هنــا يكمــن فــي وقــف 

األدويــة. تنــاول 

الــوالدة وعــادًة تبــدأ 	  ســقوط الشــعر بعــد 
ــوالدة.  ــن ال ــهر م ــة أش ــى خمس ــهر إل ــد ش بع
واألمــر الناتــج عــن كــون الشــعر ال يصــل إلــى 
  )Telogen-Phase(ــماة ــة المس ــة الراح مرحل

ــل. ــرة الحم ــال فت خ

ربــط الشــعر بقــوة، هــذا األمــر يــؤدي أيضــًا 	 
ــحب  ــات تس ــعر ألن الخص ــاقط الش ــى تس إل
ــك الحــرارة الناتجــة عــن  ــط وكذل بقــوة لترب

ــوار. السيش

ســوء التغذيــة وفقــر الــدم الســببان يعــودان 	 
الفــم  صحــة  مــن  الشــعر  صحــة  لمبــدأ 
واألطعمــة الصحيــة ال تغــذي الصحــة وحدها، 

ــًا. ــعر أيض ــرأس والش ــذي ال ــل تغ ب

القلــق النفســي والتوتــر الناجــم عــن مشــاكل 	 
ذاتية.

بعــض األمــراض التــي تصيــب جلــدة الــرأس 	 
وقــد تــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى ظهــور 
ــرأس  ــق ال ــض مناط ــي بع ــم ف ــع الدائ الصل

ــك بســبب مــوت بصيــات الشــعر. وذل

التــي 	  الحراريــة  أو  الكيماويــة  الحــروق 
تصيــب فــروة الــرأس، وهــذه الحــاالت تتــرك 
ــر  ــا غي ــرأس وال عــاج له ــدة ال ــى جل ــًا عل ندب

التجميليــة. العمليــة 

وبعــض 	  الــرأس،  جلــدة  أورام  بعــض 
األمــراض التــي تصيــب مناعــة الجســم مثــل 
ــراء وهــذه األمــراض غالبــًا مــا  الذئبــة الحم

تــؤدي إلــى صلــع دائــم. 
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لجمال البشرة . .
النوم والغذاء أفضل من الماكياج

ــم  ــل الجس ــن داخ ــدأ م ــرة تب ــة بالبش  إن العناي
بشــرته  علــى  تنعكــس  اإلنســان  فصحــة 
ســليم  جلــد  يتبعهــا  الســليمة  والتغذيــة 
ــيق  ــم رش ــرة وجس ــرة نض ــى بش ــاظ عل وللحف
يفضــل مراعــاة العديــد مــن النقــاط أهمهــا:

ضــرورة النــوم الكافــي بمــا يعــادل 8 ســاعات 	 
  Beauty sleep يوميــًا وهــو مــا يطلــق عليــه
ويعــد النــوم من أنجــح عاجات البشــرة وأقلها 
ــتحضرات  ــات ومس ــن لكريم ــا يمك ــة، ف كلف
تجميــل البشــرة مهمــا اختلفــت أنواعهــا أن 
تــؤدي إلــى النتيجــة المطلوبــة إن لــم يدعمهــا 
نــوم هــادئ عميــق. كذلــك يســاعد النــوم 
علــى ارتخــاء العضــات والتخفيــف مــن مــدة 
التوتــر  هرمونــات  إفــراز  وخفــض  القلــق 
كالكورتيــزون وبالتالــي الحفــاظ علــى صحــة 
الخايــا  وكذلــك  البشــرة،  ونضــارة  الجلــد 
تتجــدد بســرعة أكبــر خــال فتــرة الليــل منــه 
ــك يفــرز الجســم هرمــون  فــي النهــار، وكذل
النمــو Growth hormone الــذي يســاعد علــى 

ــجة. ــاء األنس ــادة بن ــم وإع ترمي
 

ــل  ــح يفض ــادئ والمري ــوم اله ــر الن ــي يتوف ولك
النــوم  قبــل  الثقيلــة  الوجبــات  تنــاول  تجنــب 
واالبتعــاد عــن المشــروبات التــي تحتــوي علــى 
المبكــر باإلضافــة  النــوم  الكافييــن ومراعــاة 
إلــى أن الروائــح التــي تنبعــث مــن الجــو خــال 
النــوم تســاعد علــى النــوم العميــق، ومــن هــذا 
المنطلــق تــم طــرح وســادات وأغطيــة مدعمــة 
والطحالــب  الصبــار  مــن  طبيعيــة  بخــواص 
أخــرى  وعناصــر  النحــاس  ومعــدن  البحريــة 
وشــبابها  المــرأة  جمــال  دعــم  علــى  تعمــل 
ــد مــن  ــاك العدي ــك هن ــوم وكذل ــرة الن ــاء فت أثن
الهــادئ  النــوم  علــى  تســاعد  التــي  األغذيــة 
يحفــز  الــذي  ترايبتوفــان  مــن  تحتويــه  لمــا 
ــاج الســروتونين المســاعد علــى االســترخاء  إنت
مثــل البيــض والحليــب والمكســرات والقمــح 
والمشــمش  والمــوز  والدواجــن  واللحــوم 

المجفــف وأيضــًا األطعمــة الغنيــة بالكالســيوم 
والماغنيســيوم.

يوميــًا 	  أكــواب   8 بمعــدل  المــاء  شــرب 
الــدورة  المــاء يســاعد فــي تحســين  كــون 
إلــى  المغذيــات  الدمويــة وبالتالــي وصــول 
الجســم وكذلــك يســاعد شــرب  أنحــاء  كل 
فــي  الســموم  مــن  التخلــص  فــي  المــاء 
الجســم والبشــرة وبالتالــي تــزداد البشــرة 
رونــق ونضــارة مــع مراعــاة التركيــز علــى 
كالزهــورات،  الســاخنة  المشــروبات  شــرب 
األخضــر. والشــاي  البابونــج    اليانســون، 

غنيــة 	  أغذيــة  تنــاول  علــى  التركيــز 
بحاجــة  الجســم  كــون  بالفيتامينــات 
مصادرهــا  مــن  الفيتامينــات  المتصــاص 
الصحيــة  التغذيــة  طريــق  عــن  الرئيســية 
التــي  التجميليــة  المســتحضرات  أن  حيــث 
ــات يتاشــى تأثيرهــا  ــى الفيتامين ــوي عل تحت
تدريجيــًا، ومــن أهــم الفيتامينــات المســؤولة 

البشــرة: مظهــر  تحســين  عــن 

:)A( فيتامين
ــص  ــال ونق ــات الجم ــر أحــد فيتامين ــث يعتب حي
كميتــه بالجســم يــؤدي إلــى خشــونة فــي الجلــد، 
جفــاف الجلــد واألغشــية المخاطيــة باإلضافــة 
إلــى تكســر األظافــر وتقصــف الشــعر، ومصــادر 
فيتاميــن A عديــدة أهمهــا: الجــزر، البرتقــال، 
المشــمش،  البقدونــس، الملفــوف، الســبانخ، 
الكبــد، صفــار البيــض، الزبــدة، اللبــن وزيــت 

ــمك. الس

:)Tretinoin( الترتينيوين
ــواًل  ــه مفع ــن A  ول ــتقات فيتامي ــد مش ــو أح وه
جيــدًا فــي عــاج حــب الشــباب وكذلــك التخفيــف 
جــراء  مــن  الجلــد  تصيــب  التــي  اآلثــار  مــن 
ــن  ــد م ــك يزي ــمس وكذل ــر للش ــرض الكثي التع

ســرعة انقســام وتكاثــر خايــا البشــرة.

:)E( فيتامين
بفعــل  الخايــا  تلــف  منــع  علــى  يســاعد 
ويســاعد  الخارجيــة  العوامــل  أو  األنزيمــات 
علــى نقــاوة البشــرة ومصــادره عديــدة أهمهــا: 
البقوليــات، زيــت الزيتــون، الجــوز، اللــوز، الفــول 
الســوداني، الســبانخ، زيــت القمــح وزيــت فــول 

والبيــض. الكبــد  الســمك،  الصويــا، 

:)C( فيتامين
مــن أقــوى مضــادات األكســدة ويســاعد فــي 
تصنيــع الكوالجيــن وبعــض الهرمونــات، يســاعد 
فــي التقليــل مــن تهيــج الجلــد بعــد تقشــير 
البشــرة كمــا ويخفــف مــن التجاعيــد الســطحية 
البرتقــال،  الجوافــة،  مصــادره:   أهــم  ومــن 
الليمــون، الفلفــل األخضــر، البنــدورة والملفوف.

 
:)B2( فيتامين

نقصــه يجعــل البشــرة دهنيــة جــدًا ويــؤدي إلــى 
ظهــور التشــققات عنــد زاويتــي الفــم ويتواجــد 
والحبــوب  واللحــوم  واللبــن  الخميــرة  فــي 

منزوعــة القشــرة.

:)B6( فيتامين
ــراز الدهــون فــي البشــرة  ــد مــن إف نقصــه يزي
واإلصابــة بالبثــور الحمــراء مــع طفــح جلــدي 
فــي  ويتواجــد  الفــم  حــول  واحمــرار  وجفــاف 
المــوز، القمــح، الدجــاج، البيــض، الكبــد، البنــدق 

والخميــرة.

األنزيم المساعد كيو عشرة
:)Coenzyme Q10(

ــن وموجــودة فــي  ــادة شــبيهة بالفيتامي وهــو م
الكثيــر مــن منتجــات العنايــة بالبشــرة وبالــذات 
التــي تحتــوي علــى فيتامينــات وهــو موجــود فــي 
أســماك الماكريــل والســالمون والســردين ولحــم 

البقــر والفــول الســوداني والســبانخ.

” إن العناية بالبشرة تبدأ من 
داخل الجسم فصحة اإلنسان 

تنعكس على بشرته والتغذية 
السليمة يتبعها جلد سليم “

تغذية صحية

لورا فرح وهاب
استشارية التغذية الطبية والعاجية
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االبتعــاد عن المأكــوالت الدســمة والتي تحتوي 	 
ــة  ــون واألطعم ــن الده ــة م ــبة عالي ــى نس عل
 المقليــة وكذلــك األطعمــة كثيــرة التوابــل.

اإلكثــار مــن تنــاول األغذيــة الغنيــة باألليــاف 	 
ويستحســن  والفواكــه  كالخضــار  الغذائيــة 
يوميــًا.  األليــاف  مــن  غــرام   40  تنــاول 

•  اإلكثــار مــن تنــاول األغذيــة الغنيــة بالعناصــر 
المعدنيــة وخاصــة الحديــد والنحــاس والزنــك.

التــي 	  المنبهــة  المشــروبات  مــن  التقليــل 
تحتــوي علــى الكافييــن كالشــاي والقهــوة لمــا 

ــرة. ــى البش ــيء عل ــر س ــن تأثي ــا م له

 محاولــة تجنــب التدخيــن، ألنــه عنــد التدخيــن 	 
ــل  ــان مث ــواد الدخ ــض م ــم بع ــص الجس يمت
ــل  ــث تعم ــدم حي ــى ال ــا إل ــن وغيره النيكوتي
نهايــات  فــي  تضيــق  علــى  المــواد  هــذه 
الدمويــة للجســم وتقليــل نســبة  األوعيــة 
المــواد الغذائيــة الواصلــة لخاليــا البشــرة ممــا 
ــة  ــد وقل ــواًل لظهــور التجاعي ــر مي يجعلهــا أكث
يقلــل  التدخيــن  كــون  واإلرهــاق  النضــارة 
واألكســجين  الغذائيــة  المــواد  نســبة  مــن 
ــن،  ــا الكوالجي ــرة ومنه ــا البش ــة لخالي الواصل
بحيــث يزيــد التدخيــن مــن تكســر الكوالجيــن 
وكذلــك التدخيــن يزيــد مــن اســوداد الشــفاه 
وزيــادة ســمك وقســاوة الطبقــة الخارجيــة 
ســيجارة  كل  أن  مراعــاة  مــع  البشــرة  مــن 
ــى نقــص 5 ميلغــرام مــن  تدخنيهــا تــؤدي إل

.c فيتاميــن

 ممارســة الرياضــة لتحســين الــدورة الدمويــة 	 
لخاليــا  الواصلــة  الغذائيــة  المــواد  وزيــادة 
الجســم عــن طريــق الــدم، وكذلــك الرياضــة 
أنهــا  إلــى  بالثقــة إضافــة  تجلــب إحساســًا 
والمــزاج  األعصــاب  وتهــدئ  الذهــن  تنقــي 
ــل  ــن أفض ــادئ، وم ــوم اله ــى الن ــاعد عل وتس
ــن  ــواع الرياضــة المشــي، الســباحة وتماري أن

األيروبيــك.

النفســي 	  والتوتــر  اإلجهــاد  تجنــب  محاولــة 
الجلــد  علــى  كبيــر  تأثيــر  لإلجهــاد  كــون 
ويحــرض الجســم علــى إنتــاج األندروجيــن 
الــذي يــؤدي إلــى إثــارة حــب الشــباب والــزوان 

الدهنيــة. اإلفــرازات  وزيــادة 

أكالت تســاعد علــى 	  تنــاول  التركيــز علــى 
مثــل  األعصــاب  وتهدئــة  المــزاج  تحســين 
مــن  يقلــل  أيضــًا  األرز  والجــزر،  الخــس 
االنفعــاالت ويســبب حالــة مــن االســترخاء، 
علــى  الحتوائــه  المــزاج  يحســن  الدجــاج 
وعصيــر  الليمــون  األمينيــة،  األحمــاض 
التفــاح والتــوت، وكذلــك الشــكوالتة التــي 
تحتــوي علــى الســكر والــكاكاو والكافييــن 
وأيضــًا  االكتئــاب،  تقــاوم  عناصــر  وكلهــا 
ــة  ــة بالنشــويات القليل ــوة الغني البطاطــا الحل
الدهــون معروفــة بقدرتهــا علــى تحســين 
المــزاج ألنهــا تســمح للدمــاغ بإفــراز هرمــون 
الســيراتونين الــذي يســاعد علــى تحســين 
غنيــة  أيضــًا  الحمــراء  الفاصوليــا  المــزاج، 
كــون  الكآبــة  لمحاربــة  المهــم  بالحديــد 
الحديــد يحمــل األكســجين فــي الــدم، وكذلــك 
أســيد  الفوليــك  بفيتاميــن  غنــي  الســبانخ 
ــزاج.  ــين الم ــى تحس ــًا عل ــاعد أيض ــذي يس ال
ــل  ــاول الفلف ــن تن ــار م ــرورة اإلكث ــًا  ض أيض
وخاصــة الفلفــل األحمــر الــذي يســاعد علــى 

إفــراز مــادة األندرومنيــن فــي الجســم وهــي 
مــادة تدفــع لإلحســاس بالســعادة، وكذلــك 
السمســم يحتــوي علــى مــادة فيتاالنيــن التــي 

تعتبــر مــادة مضــادة للكآبــة.

المجففــة 	  الفواكــه  تنــاول  علــى  التركيــز 
والتيــن  والبرقــوق  والخــوخ  كالمشــمش 
ــاق  ــى اإلره ــاء عل ــي القض ــاعد ف ــا تس كونه
واإلجهــاد وشــحوب البشــرة وكذلــك فاكهــة 
لعنصــر  رئيســيًا  مصــدرًا  تعتبــر  الــكاكا 
تخفيــف  فــي  يســاعد  الــذي  المغنيســيوم 
الشــعور باإلجهــاد والكســل والشــد العضلــي 
وتنميــل األصابــع وأيضــًا نبــات الصبــار مهــم 
ــع  ــة تمن ــادات حيوي ــى مض ــوي عل ــه يحت كون
ــرض  ــد التع ــدث عن ــي تح ــم الت ــو الجراثي نم
ألشــعة الشــمس واحتــراق الجلــد بهــا وكذلــك 
البابونــج والشــوفان يســاعدا علــى نعومــة 

البشــرة.

مرتيــن 	  األســماك  تنــاول  علــى  التركيــز 
أســبوعيًا فهــي غنيــة بـــ Omega -3 وتســاعد 
فــي الحفــاظ علــى نضــارة الجلــد، وكذلــك 
يحتــوي الســمك علــى حمــض أمينــي يســمى 
ــث  ــيلينيون حي ــادة الس ــى م ــين وعل التابروس
ــك  ــة، وكذل ــوع مــن مضــادات الكآب يعمــال كن
بــذور الكتــان المطحونــة تســاعد فــي إعطــاء 

ــرة. ــرة نض بش

ــة الســيطرة علــى األرق وقلــة النــوم 	  محاول
والتركيــز علــى تنــاول األطعمــة التــي تســاعد 
الحليــب،  األرق مثــل:  التخفيــف مــن  علــى 
البابونــج،  الميراميــة،  اليانســون،  المــاء، 
المشــمش  الســوداء،  الحبــة  العــدس، 
وشــراب قمــر الديــن، الخــس، العســل، لحــم 
الديــك الرومــي، عصيــر الكرفــس، الســمك، 
الشــوفان، المــوز، النعنــاع، الفطــر، القمــح 

واألرز. الفجــل  البصــل،  الكامــل، 

واســتعمال 	  للبشــرة  تنظيــف عميــق  عمــل 
المســتحضرات المناســبة للوجــه مثــل كريــم 
ــف  ــرة والمنظ ــي للبش ــب يوم ــن ومرط لألعي
ــاع  ــل قن ــرورة عم ــر وض ــى المقش ــة إل إضاف
ــالزم. ــب ال ــي الترطي ــرة ليعط ــب للبش مناس

مــن هنــا نــرى كيــف أن الغــذاء الســليم الصحــي 
ــاح رئيســي للمحافظــة علــى صحــة  ــر مفت يعتب
وســالمة الجســم والبشــرة ألن الجمــال يأتــي 

ــًا مــن األعمــاق.  دائم
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درســت استشــارية األمــراض الجلديــة بســوريا، 
األمريكيــة  باألكاديميــة  دراســتها  أتمــت  ثــم 
بهــذا  ســنوات   6 خبــرة  ولديهــا  للتجميــل، 

االختصــاص.

دكتورة ريم لماذا اخترتِ هذا االختصاص؟
اختــرت اختصــاص األمــراض الجلديــة والتجميل 

بســبب حبــي باإلهتمــام بالبشــرة والجلد.

ــيخوخة  ــن ش ــل م ــي تعج ــل الت ــي العوام ــا ه م
ــد؟ الجل

للجلــد،  عــدو  أكبــر  فالشــمس  الشــمس،  أواًل 
فالتعــرض للشــمس بــدون حمايــة يؤثــر تأثيــر 
عــن  ناهيــك  الجلــد،  شــيخوخة  علــى  كبيــر 
تصيــب  أن  الممكــن  مــن  التــي  الســرطانات 
تظهــر  التــي  الحــرة  الجــذور  بســبب  الجلــد 
 ( وغامقــة  بيضــاء  تصبغــات  ظهــور  وتســبب 
نقــص وزيــادة فــي التصبــغ( وتؤثــر علــى أليــاف 
الكوالجيــن واالياســتين المســؤولة عــن مرونــة 
ــعة  ــن أش ــرعة م ــا بس ــبب تدميره ــرة بس البش
مبكــرة  شــيخوخة  تســبب  بحيــث  الشــمس، 
الفاتحــة  البشــرة  ألصحــاب  وخاصــة  للجلــد، 
التــي تخلــو فيهــا عامــل الميانيــن الــذي يؤمــن 
الحمايــة للجلــد مــن أشــعة الشــمس، فتعرضهم 

للشــمس يســبب شــيخوخة مبكــرة للجلــد.

هــذا  مــن  للوقايــة  الدكتــورة  تنصــح  بمــاذا 
األضــرار؟

اســتعمال واقــي الشــمس المناســب حســب 	 
ــم. ــكل دائ ــرة وبش ــون البش ــة ول طبيع

تجنــب أشــعة الشــمس فــي فتــرة الــذروة مــن 	 
الســاعة 11 إلــى الســاعة 3 نهــارًا.

لبــس المابــس الواقيــة للشــمس كالقبعــات 	 
واأللبســة غيــر الكاشــفة للجســم.

بعــض 	  أن  حيــث  الكريمــات،  اســتعمال 

البشــرة  شــيخوخة  تزيــد  قــد  األمــراض 
عــدم  حــال  فــي  الجلــد  جفــاف  وتســبب 
للبشــرة. ومرطبــات  لكريمــات  اســتعمالنا 

ــد 	  ــن تســبب التجاعي ــة والتدخي عوامــل الوراث
حــول العينيــن والفــم، فينصــح باإلبتعــاد عــن 

التدخيــن.

ما هي أحدث عاجات التجاعيد؟
يوجــد الكثيــر مــن العاجــات، بحيــث أصبحــت 
 Less aggressiveو أقــل  اســتعمالها  فتــرة 
ــة  ــابق كتقني ــن الس ــر م ــل بكثي ــا أفض ونتائجه
جراحــي،  عمــل  بــدون  البشــرة  لشــد   Hipho
ــارة عــن جلســات تعمــل علــى تحفيــز  وهــي عب
الكوالجيــن وشــد الكوالجيــن الموجــود أصــًا 
ــال  ــم خ ــرار أو أل ــا أي أض ــس له ــرة، ولي بالبش

الجلســة، ونتائجهــا فعالــة.

ــن  ــة لحق ــراض جانبي ــرار وأع ــك أض ــل هنال ه
البوتوكــس؟

ــوب  ــي مطل ــاج تجميل ــر ع ــو أكث ــس ه البوتوك
بــكل العالــم، فــإذا اســتعمل بطريقــة صحيحــة 
فلــن يكــون لــه أي أضــرار، بشــرط أن تكــون 
مناســبة  والكميــة  مناســبة  الحقــن  طريقــة 
تأثيــرات  يســبب  أن  أحيانــًا  وممكــن  للحالــة. 
ــكان  ــرة م ــات صغي ــل كدم ــيطة مث ــة بس جانبي
الحقــن، احمــرار خفيــف بعــد الجلســة، ولكــن 
هــذه التأثيــرات تختفــي خــال ســاعات قليلــة 

بعــد الجلســة.

ما هو أنسب سن الستخدام البوتوكس؟
ــدء  ــر الب ــأي عم ــن ب ــدد، ممك ــر مح ــد عم ال يوج
ــور   ــة بالظه ــوط الحركي ــدأت الخط ــا دام ب ــه م ب
-وعــادًة هــذا لــه عاقــة بالوراثــة- أي كيفيــة 
ــدأ  ــا نب ــه. وعندم ــر الوج ــه وتعابي ــك الوج تحري
باســتخدام حقــن البوتوكــس فــي عمــر مبكــر، 

فإننــا نعمــل علــى الوقايــة مــن ازديــاد الخطــوط 
مــع مــرور الزمــن.

ما هي أحدث االتجاهات في البوتوكس؟
لحقــن  المســتخدمة  التقنيــة  تطــورت 
البوتوكــس وازدادت خبــرة األطبــاء، وأصبحــت 
ــن  ــح م ــى، وأصب ــر للمرض ــة أكث ــج مرضي النتائ
مختلــف  فــي  البوتوكــس  اســتعمال  الممكــن 
مناطــق الوجــه والرقبــة، ولــه أيضــًا اســتعماالت 
أخــرى لعــاج فــرط التعــرق أيضــًا، وأصبحنا اآلن 
نســتخدم الميزوبوتوكــس أي توزيــع البوتوكس 
بكميــات قليلــة علــى الوجــه للمرضــى الذيــن 
ــث  ــه، بحي ــة والوج ــرق بالجبه ــن التع ــون م يعان
ــرة  ــرق بالبش ــون والتع ــاج الده ــن إنت ــف م يخف

ــرة. ــام البش وأيضــًا تصغيــر مس

نصيحة أخيرة للقراء:
ــا  ــر حافظن ــر أصغ ــرتنا بعم ــا ببش ــا اهتممن كلم
اهتمامنــا  نبــدأ  أن  وممكــن  أكثــر،  عليهــا 
يومــي  روتينــي  ونظــام  بســيطة  بخطــوات 
عاجــات  اســتخدام  وأيضــًا  للبشــرة،  مناســب 
ــي  ــي والـــ PRP والت ــل الميزوثيراب ــيطة مث بس
تســاعد علــى تحفيــز إنتــاج الكوالجيــن، وأيضــًا 

نحتــاج  لمتابعــة الطبيــب مــن وقــت آلخــر. 

د. ريم القاسم
استشارية األمراض الجلدية

مستشفى مركز الخليج للتشخيص
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تعــد مجموعــة مستشــفيات الســعودي األلمانــي، 
أضخــم المجموعــات الخاصــة المقدمــة للخدمــة 
الصحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا )مينــا( المجموعــة تعتبــر شــركة رعايــة 
مطــورًا  وتعتبــر  الخدمــات  متعــددة  صحيــة 

ــة وليســت فقــط مقدمــا لهــا. للرعايــة الصحي

ــم 1000  ــفياتها )لديه ــي مستش ــة تبن  لمجموع
وتمــول  البنــاء(  مجــال  فــي  العامليــن  مــن 
الوطنيــة  الحكومــة  مــن  بدعــم  مشــاريعها 
التنميــة. أخيــرا و ليــس أخــرًا، فــإن  و بنــوك 
األلمانــي  الســعودي  مستشــفيات  مجموعــة 
تديــر مستشــفياتها بمعاونــة العديــد مــن كليــات 

األلمانيــة. الطــب  ومــدارس 

األلمانــي  الســعودي  مستشــفيات  مجموعــة 
تجهــز للخدمــة مستشــفى واحــد كل عــام، ممــا 
ــف  ــنويا، توظ ــف س ــا 500 موظ ــف لعمالته يضي
المجموعــة حاليــا 3000 فــرد بمعــدل نمــو 16% 

ــام . كل ع

األلمانــي  الســعودي  مستشــفيات  مجموعــة 
بــدأت فــي عــام 1988، حيــث كانــت مملوكــة 
فقــط لعائلــة بترجــي التــي تمتلــك رؤيــة روحية 
ــن  ــم :وم ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــردة مس متف

أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعا)المائــدة (
مستشــفيات  مجموعــة  دفــع  المنطلــق  هــذا 
الســعودي األلمانــي نحــو حقبــة جديــدة مــن 
تنميــة صناعــة الخدمــة الصحيــة، حيــث يرتفــع 
ســقف النطــاق واألهــداف مــن الطمــوح المحلــي 
مجموعــة  رؤيــة  اإلقليمــي.  الطمــوح  الــى 
هــي  اآلن  األلمانــي  الســعودي  مستشــفيات 
تصميــم، تمويــل، بنــاء وتشــغيل 30 مستشــفى 

مــن الطــراز العالمــي بحلــول عــام 2018 وخلــق 
50000 وظيفــة فــي قطــاع الخدمــة الصحيــة إن 

شــاء اهلل.
  

التاريخ

مجموعــة  مستشــفيات  فــروع  أولــى  أنشــئت 
ــي  ــام 1988، والت ــدة ع ــي بج ــعودي األلمان الس
ترتكــز اســتراتيجتها علــى تقديــم أعلــى معاييــر 
ــي.  ــع المحل ــة للمجتم ــة األلماني ــة الصحي العناي
الســعودي  مستشــفيات  مجموعــة  توســعت 
ــة  ــف أنحــاء المملكــة العربي ــي فــي مختل األلمان
الســعودية، وذلــك بعــد إثبــات تميزهــا مــن حيــث 

الجــودة واإلدارة العلميــة.

يلجــأون  المرضــي  مــن  العديــد  هنــاك  وكان 
معاييــر  أعلــى  عــن  بحثــًا  أللمانيــا  للســفر 
ــم  ــى ه ــؤالء المرض ــه ه ــة، واج ــة الطبي الرعاي
لتحديــد  التحديــات  مــن  العديــد  وعائالتهــم 
المراكــز التــي تالئــم حاالتهــم الصحيــة، فضــاًل 

واللوجيســتية. الثقافيــة  العقبــات  عــن 

أولــى  إنشــاء  البترجــي  عائلــة  قــررت  لــذا 
ــا  ــالل عالقاته ــن خ ــدة، م ــي ج ــفياتها ف مستش
االســتراتيجية بأكثــر الجامعــات األلمانيــة شــهرة 

فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.

الدكتور مجد الدين دوبا 
مستشــفى  فــي  جلديــة  أمــراض  أخصائــي 
الســعودي األلمانــي خبــرة فــي عــالج األمــراض 
باســتخدام  التجميليــة  واالجــراءات  الجلديــة 

الليــزر وباســتخدام  التكنولوجيــا  أحــدث 

 زوران ليكيك 
أخصائــي جراحــة التجميــل ، مركــز كوزمتركس 
فــيً  عامــا   ٢٩ خبــرة  التجميليــة،  للجراحــة 
رفــع  اختصاصــه،  مجــال  التجميــل،  جراحــات 
ــرز،  ــس والفيل ــعر، البوتوك ــة الش ــه، زراع الوج
حقــن الدهــون، شــد الوجــه، شــفط الدهــون 
الجلــد، جراحــة  باســتخدام االتراســاوند، شــد 
الثــدي ) تكبيــر، تصغيــر، شــد( تجميــل األعضــاء 
التناســلية عنــد الذكــور واإلنــاث. وهــو عضــو 

فــي الجراحــة الدوليــة للجراحــة التجميليــة.

ــي -  ــعودي األلمان ــفى الس ــذي للمستش ــر التنفي ــان المدي ــم عثم ــا د ري التقين
دبــي

د. ريم عثمان حدثينا عن ابرز التحديات في مسيرتك كطبيبة ورئيسة تنفيذية 
لمستشفى السعودي األلماني؟

بدايــة درســت طــب العيــون فــي جامعــة تشــرين وتدربــت فــي مستشــفى 
ــهادة  ــى ش ــت عل ــم حصل ــن ث ــر، وم ــكل فخ ــوريا ب ــة بس ــة بالاذقي الجامع
الماجســتير فــي طــب وجراحــة العيــون، ثــم ســافرت إلــى الســعودية حيــث 
ــون  ــة عي ــا لمــدة 4 ســنوات كإخصائي ــت به ــي، وعمل ــدأ مشــواري المهن ابت
ــيرتي  ــي مس ــة ف ــرة مهم ــت فت ــعودية. وكان ــفيات الس ــر مستش ــي أكب ف
ــة  ــب وجراح ــي ط ــة ف ــة هام ــى مكان ــى عل ــتطعت ان احظ ــة اذ اس الطبي
العيــون واحببــت ايضــا االدارة الصحيــة، ثــم مــع تطــورات العصــر أردت أن 
أواكــب هــذا التطــور وأن أخــوض بمجــال اإلدارة حيــث درســت ماجســتير 
ادارة اعمــال فــي دبــي بمجــال اإلدارة الصحيــة وأنصــح كل ســيدة أن 

تواكــب العصــر وأن تطــور مــن نفســها.

ــل  ــال والتحلي ــر األعم ــال تطوي ــي مج ــة ف ــي المجموع ــل ف ــدأت العم ب
المالــي مــن بدايــة التأســيس للمستشــفى فــي فكنــت مــن اللجنــة 
ــن،  ــن الموظفي ــفى وتعيي ــاء المستش ــى إنش ــة وأشــرفت عل المؤسس
ــون  ــادًة يك ــيس ع ــروع، فالتأس ــاح المش ــر إلنج ــدي األكب ــدأ التح ــم ب ث
مــن أهــم المراحــل إلنجــاح أي مشــروع، فبــدأت بمنصــب المديــر 
اإلســتراتيجي، ثــم وبعــد 5 أشــهر مــن االفتتــاح اســتحوذت خــال فتــرة 
قصيــرة جــدًا علــى ثقــة الـــمجموعة وتــم تعيينــي رئيســة تنفيذيــة، 
ــة بالمستشــفيات  ــى النظــام والمقارن ــب هــذا العمــل عل ــث يتطل حي
األخــرى للمجموعــة ألخــذ القــرارات المهمــة حســب التكاليــف المتاحــة 
وقوانيــن كل  بلــد ونوعيــة المرضــى، فــكل بلــد يختلــف عــن اآلخــر.

ما الذي يجعل المستشفى السعودي األلماني أحد أهم المستشفيات 
في اإلمارات والمنطقة؟

أنــا فخــورة أنــه وخــال 5 ســنوات أننــا بأنفســنا ودون االعتمــاد 
علــى ســمعة المجموعــة تمكنّــا مــن أن نثبــت جدارتنــا فــي القطــاع 
الصحــي بشــكل مســتقل وبجهــود فريق العمل بالســوق والشــرق 
األوســط. كمــا ان هنــاك عــدة عوامــل ســاهمت فــي اعطــاء ســمعة 
ممتــازة للمستشــفى أهمهــا نوعيــة الخدمــات المقدمــة، فهــذا 
عامــل مهــم لكافــة المجــاالت الخدماتيــة وبالنســبة للخدمــات 
الطبيــة المهمــة تكــون دقيقــة أكثــر مــن أي مجــال آخــر، وأيضــًا 
االســتمرارية فــي الجــودة والحفــاظ علــى مســتواها وليســت 
فقــط فــي بدايــة أي مشــروع. وحيــث أننــي أعمــل علــى نظــام 
انــه علــى مــدار24 ســاعة 7 أيــام فــي األســبوع لتلقــي أي 
ــى،  ــة المرض ــاعدة لكاف ــم أي مس ــات وتقدي ــكاوي أو اقتراح ش
حيــث أن رقمــي للتواصــل مــوزع فــي كافــة األقســام والممــرات 

وعلــى مــرأى مــن الــكل. 
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آثار الرياضة 
على البشرة

تعمــل  الرياضيــة  التماريــن  أن  نعلــم  كلنــا 
ألجســامنا. العجائــب 

وعضاتنــا  قلوبنــا  يقــوي  البدنــي  فالنشــاط 
وصحتنــا العامــة، ويحافــظ علــى مظهرنــا جميــًا 

ــًا.  ومتناغم
لكــن، هــل تعلــم أن الرياضــة تحســن حالــة 

أيضــًا؟! البشــرة 
الرياضــة  إن ممارســة  الصحــة  يقــول خبــراء 
فــي  كبيــرًا  دورًا  تلعــب  منتظمــة  بصــورة 
محافظتــك علــى شــبابك وفــي ظهــور بشــرتك 
بشــكل صحــي. وحيــث أن ممارســة التماريــن 
الرياضيــة لهــا فوائــد للجســم بأكملــه، لكــن 
الكثيــر مــن النــاس ال يدركــون أن البشــرة تعتبــر 
أكبــر أجهــزة الجســم، وبالتالــي ســتحصل علــى 

ــا :  ــن بينه ــة، م ــن الرياض ــة م ــد هائل فوائ
ممــا 	  الدمويــة،  الــدورة  نشــاط  زيــادة 

ينتــج عنــه إيصــال المــواد الغذائيــة إلــى 
خايــا البشــرة وإبعــاد الســموم الضــارة 

 . لمحتملــة ا
كذلــك تمنــح الرياضــة البشــرة الظــروف 	 

المثاليــة إلنتــاج الكوالجيــن وتقويــة األليــاف 
التــي تســاعد فــي حمايــة البشــرة والتجاعيد 
ــرى  ــدة الكب ــا الفائ ــن، ربم ــوط. ولك والخط
عنــد ممارســة الرياضــة، تكــون لــدى الذيــن 
ــاء إن  ــون حــب الشــباب إذ يقــول األطب يعان
ممارســتها توفــر العديــد مــن الفوائــد التــي 
تســاعد البشــرة بشــكل واضــح فــي التغلــب 
علــى حــب الشــباب، ألنهــا تســيطر علــى 
إنتــاج هرمونــات التستوســتيرون، الــذي لــه 

صلــة كبيــرة بظهــور هــذه المشــكلة.
مــن 	  تزيــد  بانتظــام  التماريــن  ممارســة 

التعــرق، ممــا يفتــح المســام ويســاعد الجلد 

العالقــة  الشــوائب  مــن  التخلــص  علــى 
ــي فــي البشــرة  ــر إيجاب ــه تأثي ــذا ل ــه، وه  ب
وعلــى المــدى الطويــل، فــإن األشــخاص 
تكــون  الرياضــة،  يمارســون  الذيــن 
صحــة.  أكثــر  عــام  بشــكل   بشــرتهم 

تكافح الشيخوخة 
فهــي تؤثــر فــي إنتــاج الكوالجيــن الطبيعــي، 
وهــو نــوع مــن النســيج الضــام الــذي ينفــخ 

البشــرة ويمنــح وجهــك تــورد الشــباب. 

تطهر البشرة 
يقــول األطبــاء إن ممارســة الرياضــة الهوائيــة، 
تســاعد  الدراجــات،  ركــوب  أو  المشــي  مثــل 
أيضــًا فــي )تطهيــر( البشــرة، ألن نشــاط الــدورة 
الدمويــة ســيزيد فــي الجســم، ممــا يــؤدي إلــى 
ــك  ــيكون ذل ــر، وس ــة أكث ــموم بفعالي ــة الس إزال
أفضــل لصحــة بشــرتك ومظهرهــا وبالتالــي 

ــارة.  ــر نض ــرة أكث بش
تنــاول الســوائل بشــكل ســليم، يمكــن أن يزيــد 
مــن تدفــق الــدم إلــى الجلــد، ممــا يســاعد علــى 
التخلــص مــن الســموم، وهــذا بــدوره سيســاعد 
علــى ظهــور البشــرة بشــكل أفضــل وصحــي 

أكثــر. 

تخفيف التجاعيد 
علــى  الحفــاظ  فــي  أيضــًا  الرياضــة  تســاعد 
مســتويات صحيــة مــن هرمــون الكورتيــزول 
المرتبــط بالتوتــر، ممــا يعنــي المزيد مــن حاالت 
انــدالع حــب الشــباب. والكثيــر مــن الكورتيــزول 
قــد يســبب أيضــًا تكســر الكوالجيــن فــي الجلــد، 

ــد والترهــل.  ــد التجاعي ممــا قــد يزي

ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام تزيــد 
ويســاعد  المســام  يفتــح  ممــا  التعــرق،  مــن 
الجلــد علــى التخلــص مــن الشــوائب العالقــة 

بــه، وهــذا لــه تأثيــر إيجابــي فــي البشــرة.

شعر أكثر صحة 
الحفــاظ  فــي  الــدم  تدفــق  زيــادة  تســاعد 
ــدم  ــذا ال ــز ه ــعر، ويحف ــوة الش ــة وق ــى صح عل
ويعــزز  الشــعر  بصيــات  بالمغذيــات  الملــيء 
نمــوه. وتســاعد الرياضــة إلــى حــد كبيــر أيضــًا 
ــة تقصــف  ــر، أي أن احتمالي ــف التوت ــى تخفي عل
الشــعر، أو األســوء مــن ذلــك، ســقوطه، ســتكون 

ــل.  أق

الرياضــة  مــن  نــوع  ألفضــل  بالنســبة  أمــا 
بالنســبة للبشــرة، فــإن كل التماريــن الرياضيــة 
بيــن  المــزج  الحكمــة  مــن  ولكــن  جيــدة. 
التمرينــات الرياضيــة المختلفــة بقــدر اإلمــكان، 
حــاول إضافــة 30 دقيقــة مــن أوضــاع اليوغــا 
مــرات  ثــاث  الســريع  المشــي  أو  البســيطة 
ــعرك  ــترى أن ش ــا س ــرعان م ــبوع، وس ــي األس ف

أكثــر جمــااًل.  وبشــرتك أصبحــا 
                                                                                                                  

رياضة وصحة

مرام الفقهاء
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تعــد األمــراض الوراثيــة والجينيــة مــن األمراض 
المزمنــة التــي تتطلــب تدخــًا طبيــًا مســتمرًا 
طــول الحيــاة، والتــي يصعــب عاجهــا، حيــث 
تلعــب عوامــل عديــدة فــي زيــادة نســبة حدوثهــا، 
منهــا: ارتفــاع نســبة زواج األقــارب والعوامــل 
البيئيــة وعــدم الوعــي الكافــي ألهميــة الكشــف 

ــراض. ــذه االم ــر له المبك

األمــراض  هــي  المزمنــة  الجلديــة  األمــراض 
بالعقاقيــر  لعاجهــا  التوصــل  يتــم  لــم  التــي 
الطبيــة حتــى الوقــت الحالــي متــل الصدفيــة 
صعوبــة  ســبب  ويعــود  والثعلبــة،  والبهــاق 
عاجهــا إلــى وجــود خلــل معيــن يصيــب الجســم 
أدائهــا  طريقــة  فــي  اضطــراب  إلــى  ويــؤدي 
ــي  ــال ف ــبيل المث ــى س ــودة فعل ــه المعه لوظائف
حالــة مــرض الصدفيــة يتمثــل الخلــل فــي نمــو 
الجلــد بشــكل ســريع جــدًا فــي أيــام معــدودة 
ــاد،  ــو المعت ــا ه ــوم كم ــن 28 ي ــًا ع ــك عوض وذل
ــى  ــل عل ــة مــرض البهــاق يظهــر الخل وفــي حال
ــؤولة  ــة المس ــا الملون ــي الخاي ــدان ف ــكل فق ش
ــم  ــي يت ــادة الت ــي الم ــن وه ــادة المياني ــن م ع
ــد  ــي الجل ــد ف ــة توج ــا طائي ــر خاي ــا عب افرازه

وفــي حويصــات الشــعر.

ــًا وال يمكــن  ــدي وراثي ــد يكــون المــرض الجل وق
ــب  ــادرة وتصاح ــراض ن ــا أم ــه ولكنه ــفاء من الش
ــمكية  ــرض الس ــل م ــاة مث ــدى الحي ــض م المري
)أو داء الســماك( وهــي مجموعــة مــن األمــراض 
فــي  باكــرًا  أو  الــوالدة  منــذ  اإلنســان  تصيــب 
أول مراحــل حياتــه وقــد تظهــر متأخــرة حيــث 
ــة كأمــراض  ــا بعــض األمــراض الجهازي يرافقه
علــى  األمــراض  هــذه  عــام  وبشــكل  الكلــى 

ــش  ــل حراف ــرة مث ــة أو كبي ــور خفيف ــكل قش ش
ــة  ــراض الجلدي ــن األم ــوع م ــذا الن ــمك، وه الس
ــي  ــل ف ــدوث خل ــراء ح ــي ج ــكل أساس ــأ بش ينش
المورثــات الجينيــة أي أن يحــدث بســبب الوراثــة 
حيــث ينصــح فــي هــذه الحالــة عــدم الــزواج مــن 
األقــارب وضــرورة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج، 
وعليــه تعــود عــدم إمكانيــة عــاج األمــراض 
الجلديــة الوراثيــة إلــى ارتبــاط ذلــك النــوع مــن 

األمــراض بالجينــات.

التــي  باألمــراض  قائمــة  نذكــر  أن  بــأس  وال 
ومنهــا: الجينــات  فــي  خلــًا  تســبب 

الصدفية 	 
البهاق 	 
أكزيما الجلد 	 
 	Cutis Laxa
 	Dyskeratosis cmgenita
 	Ectodermal Dysplasia
 	Epidermolysis bullosa dystrophica
 	Keratosois palmoploutoris striata
 	Xeroderma pigmentosum

األمــراض  بعــض  أن  نقــول  النهايــة  وفــي 
الجلديــة تحتــاج إلجــراء فحــص جينــي لمعرفــة 
ــم  ــد التشــخيص لكــي يت ــي ولتأكي ــل الجين الخل

متابعــة المريــض بشــكل دقيــق وصحيــح.

األمراض الجلدية 
المتوارثة جينيًا

مختبرات طبية

الدكتور عماد الخطيب
دكتوره باثولوجي

مختبرات ألفا الطبية
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السادســة  فــي  بريطانيــة  فتــاٌة  أرام  كوليــت 
ــاعة  ــا الس ــن بيته ــت م ــر، خرج ــن العم ــر م عش
الثامنــة مســاًء  فــي أحــد أيــام عــام 1983 ولــم 
تعــد أبــدًا إلــى أهلهــا. قبــل اختفاءهــا قضــت 
كوليــت الوقــت فــي خبــز الحلويــات لاحتفــال 
مــع بعــض األصدقــاء. فــي العاشــرة مســاًء تلــك 
ــم  ــأت برغ ــم ت ــا ل ــا بأنه ــغ أصدقاؤه ــة أبل الليل
بيــن منزلهــا ومنــزل أصدقائهــا  المســافة  أن 
كانــت أقــل مــن الكيلومتــر الواحــد. خــرج الجميــع 
للبحــث عنهــا وأبلــغ أحــد الشــهود عــن ســماع 
ــرعة  ــيارة بس ــاع لس ــوت اندف ــا ص ــة تلته صرخ

ــرة. كبي
 

فــي الصبــاح التالــي وجــدت جثــه كوليــت عاريــة 
ــا  ــن منزله ــة م ــول القريب ــد الحق ــي أح ــاة ف ملق
وقــد اعُتــدي عليهــا وتــم خنقهــا حتــى المــوت. 
ــرة  ــة عش ــي الثامن ــا وكان ف ــتطع أخاه ــم يس ل
آنــذاك إال أن يختــرق حاجــز مســرح الجريمــة 
ــد.  ــاه لألب ــن ينس ــرٌ ل ــه منظ ــي عقل ــع ف لينطب
ــًا مــن أيــة خيــوط إال  كان مســرح الجريمــة خالي
خيــوط بيــوت لعناكــبَ ذلــك الحقــل، وإن أوهــن 
تــم مســح مســرح  العنكبــوت.  لبيــت  البيــوت 
الجريمــة وتــم االحتفــاظ بالســوائل التــي أخــذت 
مــن جســد الضحيــة مــع العلــم أن فــي ذلــك 
منهــا  االســتفادة  باإلمــكان  يكــن  لــم  الوقــت 
كدليــل حيــث كانــت الوســائل العلميــة الجنائيــة 

ــا. ــي بداياته ف

المستقبل مستودع الماضي 
1984 تــم عــرض قضيــة كوليــت  فــي عــام 
فــي برنامــج تلفزيونــي للجرائــم عــَل أحــدٌ 
مــن الشــهود يتقــدم بأيــة معلومــة تســاعد فــي 

التحقيــق، وقــد حصلــت الشــرطة علــى أربعمائة 
معلومــة بعــد عــرض البرنامــج وقامــت بإقصــاء 
ألــف وخمســمائة متهــم ولكــن ظــل المجــرم 
طليقــًا. ظلــت القضيــة بــدون حــل حتــى العــام 
وتطــور  الشــرطة  إصــرار  وبفضــل   2008
البحــث العلمــي فــي مجــال الحمــض النــووي 
ــاز  ــى التلف ــة مــرة أخــرى عل ــم عــرض القضي ت
وطلبــت الشــرطة أي معلومــة قــد تســاعدهم 
ونتيجــة  أخيــرًا  القضيــة.  بهــذه  التقــدم  فــي 
لمنهجيــة القوانيــن الجديــدة التــي تقضــي بأخــذ 
مســحة للحمــض النــووي ألي متهــم ولــو حتــى 
بجنحــة بســيطة وإدخالهــا فــي ســجل المعلومات 
المحوســب للمجرميــن تــم العثــور علــى تشــابه 
ــر بيــن الحمــض النــووي للســيد جــان بــول  كبي

هتشنســون وعمــره عشــرون عامــًا.

االبن سر أبيه 
كيــف يمكــن لشــاب فــي العشــرين مــن العمــر أن 
يكــون مســؤواًل عــن جريمــة قتــل حدثــت قبــل 
ــده؟ ال بــد أن التشــابه فــي حمضــه النــووي  مول
مســرح  مــن  المســتخرج  النــووي  والحمــض 
الجريمــة قبــل تاثيــن عامــًا ليــس صدفــة، وإنما 
يرمــز للقرابــة العائليــة، وبالفعــل اســتطاعت 
الشــرطة التوصــل إلــى أن أبــاه واســمه بــول 
هتشنســون قــد يكــون هــو المســؤول عــن قتــل 

ــًا. ــن عام ــل ثاثي ــت قب كولي

للموتى أصواتٌ ال يمكن اسكاتها
ــض  ــذي رف ــد ال ــزل الوال ــرطه لمن ــت الش توجه
ــه  ــراف، بــل اتهــم أخــاه المتوفــى وأفــاد أن االعت
لــه بالجريمــة قبــل موتــه. كمــا  قــد اعتــرف 
ــة مــن حمضــه  ــول إعطــاء عين رفــض الســيد ب

النــووي للشــرطة، وحيــث أن ال دليــل يدينــه 
فعــًا فــإن القانــون يمنــع الشــرطة مــن أخــذ أي 

عينــة دون موافقــة الشــخص نفســه. 

ــه  ــك أن تزيل ــب علي ــط يج ــدم بحائ ــن تصط حي
لتتقــدم، مــن هنــا قــررت الشــرطه أن تقــوم 
عينــة  ألخــذ  المتوفــى  األخ  جثــة  باســتخراج 
حمــض نــووي منهــا إلثبــات جرمــه أو إلقصائــه، 
عندهــا أســقط فــي يــد الســيد بــول هتشنســون 
ألنــه كان علــى يقيــن مــن أن اختبــار بصمــة 
الحمــض النــووي لــن يتــرك مجــااًل لــه ألي كذبــة 
جديــده فلــم يجــد مجــاال إال أن يوافــق علــى 
ــراف  ــووي واالعت ــه الن ــن حمض ــة م ــاء عين إعط
عامــًا  ثاثيــن  بعــد  لكوليــت  قتلــه  بجريمــة 
لتتحقــق العدالــه ويثبــت العلــم مــرة أخــرى بـــن 

ــكاتها.  ــن اس ــصوات ال يمك ــى ـ للموت

خيوط 
العنكبوت

القاتل بول والضحيه كوليت 

العلم والعدالة

د. لميس السويطي
استشارية علم الدم والمناعة

مديرة مختبرات المؤتمن

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم

ورشة التحليل
لرباعي التفاعلي لدعم البرنامج الوطني 

للتحصين من األمراض السارية

قلــب العــرب - االمــارات، 27 ســبتمبر 2017 – 
نظمــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع متمثلــة 
بقطــاع المراكــز والعيــادات الصحيــة فــي ديــوان 
الــوزارة ورشــة عمــل عــن التحليــل الرباعــي 
ــن   ــي للتحصي ــج الوطن ــم البرنام ــي لدع التفاعل
وذلــك لتقديــم خدمــات وقائيــة ذات جــودة عاليــة 
ومتطابقــة مــع أفضــل الممارســات العالميــة. 
وتحديــث سياســة التطعيمــات ورفــع معــدالت 
%99 ومــا فــوق  التغطيــة باللقاحــات لتصبــح 
بمشــاركة الخبــراء االستشــاريين فــي مجــال 
التطعيمــات مــن جهــات إشــرافية وفنيــة لتحليــل 
ــوة  ــل الق ــى عوام ــاع عل ــي واالط ــع الحال الوض
ــط  ــع خط ــرص ووض ــات والف ــف والتحدي والضع
ــة  ــة المرتبط ــرات الوطني ــق المؤش ــل لتحقي عم

ــن. ــة والتحصي بالوقاي

الدكتــور  ســعادة  حضــور  الورشــة  شــهدت 
حســين عبدالرحمــن الرنــد الوكيــل المســاعد 
لقطــاع المراكــز والعيــادات الصحيــة والدكتــورة 
الوقائــي  الطــب  إدارة  المرزوقــي مديــر  نــدى 
قســم  رئيــس  الجســمي  ليلــى  والدكتــورة 
الهيئــات  مــن  التحصيــن، ومشــاركة ممثليــن 

إدارة  الوقائــي  الطــب  ومراكــز  الصحيــة، 
الرعايــة الصحيــة األوليــة، وإدارة التراخيــص، 
المســتودعات  إدارة  الصحــي،  االمتثــال  إدارة 

والتمويــن. 

حســين  الدكتــور  أكــد  اإلطــار  هــذا  وفــي 
ــن  ــدرج ضم ــة ين ــذه الورش ــم ه ــد أن تنظي الرن
اســتراتيجية الــوزارة بتقديــم الرعايــة الصحيـــة 
الشــاملة والمتكاملــة بطــرق مبتكرة ومســتدامة 
تضمــن وقايــة المجتمــع مــن األمــراض لتحقيــق 
الرعايــة  وجــودة  الوطنيــة  األجنــدة  مؤشــرات 
الصحيــة وفــق أعلــى معاييــر التميــز واالحتــراف 
الصحـــة  المجــال  فــي  الريــادة  وتحقيــق 
الوقائيــة، وذلــك بتوفيــر التطعيمــات األساســية 
والمنشــطة حســب البرنامــج الوطنــي للتحصيــن 
ــع  ــة ورف ــراض المعدي ــن األم ــة م ــدف الوقاي به
أفضــل  تحقيــق  لضمــان  التغطيــة  معــدالت 

النتائــج.
ولفــت الرنــد إلــى أن دولــة اإلمــارات أحــرزت 
تقدمــًا كبيــرًا فــي القضاء والســيطرة علــى كثير 
مــن األمــراض المســتهدفة بالبرنامــج الوطنــي 
للتحصيــن واســتئصال األمــراض المعديــة مثــل 

شــلل األطفــال مشــيرًا إلــى حــرص الــوزارة على 
التنســيق مــع الشــركاء واتبــاع توصيــات منظمــة 
الصحــة العالميــة والمركــز األمريكــي لمكافحــة 
األمــراض مــن خــال توفيــر التطعيمــات وتأكيــد 
ســامة ومأمونيــة اللقاحــات لألطفــال والبالغيــن  

والحجــاج والمســافرين. 

مــن ناحيتهــا أوضحــت الدكتــورة نــدى المرزوقــي 
أن الورشــة تضمنــت مناقشــة خمســة محــاور 
واســتراتيجية  أهــداف  مــن  منبثقــة  رئيســية 
الــوزارة لمــدة خمــس ســنوات وهــي تطويــر 
التغطيــة  تقاريــر  ودقــة  التطعيمــات  سياســة 
وتعزيــز  الخــاص  القطــاع  ودور  وسياســتها 
التبريــد  سلســلة  نظــام  وتطويــر  التوعيــة 
اللقاحــات. وقالــت نجحنــا فــي نهايــة الورشــة 
ومبــادرات  مؤشــرات  مــن  بالعديــد  بالخــروج 
أثــر  ذات  ســتكون  التــي  العمــل  وخطــط 
فعــال فــي تطويــر وتقويــة النظــام الصحــي 
ووقايــة المجتمــع مــن األمــراض المســتهدفة 
بالتطعيمــات ونســعى لتفعيلهــا قريبــًا لدعــم 
الرعايــة  وجــودة  الوقائيــة  الصحــة  مؤشــرات 

الصحيــة. 
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بهدف تعزيز البيئة الدوائية االقتصادية في اإلمارات
»وزارة الصحة ووقاية المجتمع« تنظم 

منتدى االقتصاد 
الدوائي الخليجي

د.أمين األميري:
 يمثل المنتدى منصة معرفية وعلمية وتعكس ريادة االقتصاد الدوائي اإلماراتي عالميًا

قلــب العــرب - االمــارات، 28 ســبتمبر 2017 – 
تحــت رعايــة معالــي عبــد الرحمــن العويــس، 
المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  نظمــت 
ــة  ــي، برئاس ــي الخليج ــاد الدوائ ــدى االقتص منت
األميــري  حســين  أميــن  الدكتــور  ســعادة 
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الوكيــل 
العليــا  اللجنــة  رئيــس  نائــب  والتراخيــص، 
وحضــور  الدوائيــة  والتســعيرة  للتســجيل 
ــة  ــاب الرشــيدي القنصــل العــام لدول ســعادة ذي
الكويــت فــي دبــي وســعادة عمــر الســيد الوكيــل 
الصحــة  بــوزارة  والغــذاء  للــدواء  المســاعد 
الكويتيــة، وذلــك بهــدف تعزيــز فهــم االقتصــاد 
الصحــي فــي المنطقــة ومناقشــة جملــة مــن 
القضايــا والتحديــات المرتبطــة بتمويــل الرعايــة 
الصحيــة لضمــان نجــاح االبتــكار وتعزيــز فــرص 
الوصــول فــي مجــال األدويــة و دعــم الصناعــات 

الــدواء. اقتصاديــات  و  الدوائيــة 

الدوائــي  االقتصــاد  منتــدى  فــي  ويشــارك 
القــرار مــن  الخليجــي مجموعــة مــن صنّــاع 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول  اإلمــارات 
ومقدمــي  التنظيميــة،  الصحيــة  والجهــات 
خدمــات الرعايــة الصحيــة، والمتخصصيــن فــي 
ــة، وشــركات التأميــن الصحــي،  ــة الصحي الرعاي
وشــركات األدويــة واألوســاط األكاديميــة فــي 
وتشــتمل  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول 
ــا  ــى أدوات متعــددة بم ــة عل االقتصــادات الدوائي
فــي ذلــك تســعير المنتجــات المبتكــرة بطريقــة 
تتناســب مــع احتياجــات وأولويــات نظــام الرعايــة 
الصحيــة وتحليــل تكلفــة االســتخدام والتكلفــة 

احتياجــات  علــى  اعتمــادًا  الميزانيــة،  وتأثيــر 
الصحيــة. الرعايــة  مؤسســة 

االقتصــاد الدوائــي يؤثــر بقــوة علــى السياســات 
الرعايــة  مســتقبل  واستشــراف  الصحيــة 

لصحيــة ا

وأكــد ســعادة الدكتــور أميــن األميــري فــي كلمته 
التــي اســتهل بهــا افتتــاح المنتــدى علــى أهميــة 
انعقــاد منتــدى االقتصــاد الدوائــي الخليجــي فــي 
دولــة اإلمــارات الــذي يمثــل منصــة معرفيــة 
وعلميــة تضبــط اإلجــراءات التنظيميــة لتقييــم 
للمنتجــات  واالقتصاديــة  الســريرية  الجوانــب 
ــن  ــا م ــج وغيره ــات والبرام ــة والخدم الصيدالني
لتزويــد صانعــي  الصحيــة،  الرعايــة  تدخــات 
القــرار فــي الرعايــة الصحيــة ومقدمــي الخدمات 
والمرضــى بمعلومــات قيمــة لتحقيــق أفضــل 
الصحيــة.  الرعايــة  مــوارد  وتوزيــع  النتائــج 
الحصــول  يتــم  التــي  البيانــات  تتمتــع  حيــث 
عليهــا مــن االقتصــاد الدوائــي بقــدرة التأثيــر 
علــى العديــد مــن المجــاالت مثــل السياســات 
الصحيــة واســتيراد وتصديــر المنتجــات الصحيــة 
والتخطيــط  والتكنولوجيــات  والصيدالنيــة 
بمــا  المســتقبلية  الصحيــة  الرعايــة  لخدمــات 

فيهــا التأميــن الصحــي.

االســتراتيجية  األهميــة  إلــى  وأشــار ســعادته 
لاقتصــاد الدوائــي مــن ناحيــة تقديــم طريقــة 
بحثيــة تقــدر تكاليــف ونتائــج التدخــات الطبيــة 
لمقارنــة النهــج البديلــة وتحقيــق التــوازن بيــن 

وااللتــزام  العمــاء،  ورضــا  والتكلفــة  الجــودة 
التنظيمــي وتحليــل التكاليــف والمنافع وتحســين 
المنقــذة  األدويــة  علــى  الحصــول  فــرص 
ــة  ــف األدوي ــل تكالي ــى تحم ــدرة عل ــاة والق للحي

األساســية.
المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  اســتراتيجية 
تســهم فــي ترســيخ مبــدأ االقتصــاد الدوائــي 
الــوزارة  اســتراتيجية  إلــى  ســعادته  ولفــت 
باإلمــارات  الدوائيــة  الصناعــات  دعــم  نحــو 
الشــراكة  الــدواء وتعزيــز  اقتصاديــات  ودعــم 
مــع  الدوائــي  القطــاع  فــي  االســتراتيجية 
مبــدأ  لترســيخ  للــدواء  العالميــة  الشــركات 
االقتصــاد الدوائــي علــى مســتوى دول المنطقــة 
مــع تزايــد الطلــب علــى مــوارد الرعايــة الصحية، 
حيــث تهــدف الــوزارة إلــى توعيــة ممّثلــي القطاع 
الصحــي بمجــال االقتصــاد الدوائــي، وكيفيــة 
الســعي لتحقيــق نتائــج صحيــة إيجابيــة فــي 

هــذا المجــال.

ــرار  ــاع الق ــة لصن ــات االقتصادي ــر التقييم  وتوف
ــة معلومــات قيمــة،  ــة الصحي فــي مجــال الرعاي
ممــا يتيــح اســتخدامًا أمثــل للمــوارد وال شــك 
بــأن التعــاون المتعــدد التخصصــات بيــن األطبــاء 
وشــركات  الصحيــة  والخدمــات  والصيادلــة 
األدويــة والســلطات التنظيميــة لــه أهميــة بالغــة 

ــى. ــة للمرض ــول العاجي ــر الحل لتوفي

وفــي معــرض حديثــه عــن اإلنفــاق الصيدالنــي 
فــي دولــة اإلمــارات أوضــح الدكتــور أميــن أن 
حجــم ســوق األدويــة اإلماراتــي بلــغ 9.61 مليــار 

ــار دوالر أمريكــي( فــي 2016  درهــم )2.62 ملي
مــا يعــادل ٪16 مــن إجمالــي اســتثمارات الرعايــة 
ــن  ــع بي ــو المتوق ــيكون النم ــا س ــة، بينم الصحي
أعــوام )2016 – 2021( مــن 9.61 إلــى14.11 
مليــار درهــم وترتفــع تكلفــة الفــرد فــي المــدة 
)2015 – 2021( مــن 283 دوالر إلــى  364 دوالر.

كمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات الدوائيــة مــن 
ارتفعــت  كمــا  دوالر،  مليــار   4.39 إلــى   3.45
قيمــة الــواردات الدوائيــة مــن 14.4 إلــى 18.32 

مليــار درهــم حتــى نهايــة العــام 2016.

فــي  فعــال  نظــام  أســرع  لديهــا  اإلمــارات 
المبتكــرة العقاقيــر  لتســجيل  المنطقــة 

التشــريعية  البيئــة  توفيــر  أن  ذكــر  كمــا 
العالميــة  للشــركات  الجاذبــة  واالســتثمارية 
المنتجــة للــدواء أدى إلــى ارتفــاع أعــداد المكاتــب 
عــام   47 إلــى   2013 عــام   30 مــن  العلميــة 
ــام  ــى 75 ع ــدد إل ــل الع ــع أن يص 2015 والمتوق
2020، بينمــا زادت شــركات التصنيــع )المصانــع 
اإلماراتيــة( مــن 14 عــام 2014 إلــى 18 عــام 
2017 ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى 36 عــام 

.2020

الدولــة  اإلمــارات  دولــة  تعــد  األميــري  وقــال 
الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا التــي اعتمــدت نظامــا ســريعا فعــاال 
ســمح  والــذي  المبتكــرة  العقاقيــر  لتســجيل 
ــي  ــى ف ــى المرض ــرة إل ــة المبتك ــول األدوي بدخ
يســعون  الذيــن  المجــاورة  والــدول  اإلمــارات 

للعــاج فــي دولــة اإلمــارات، كمــا تعــد االمــارات 
الثانيــة أو الثالثــة عالميــا فــي تســجيل أدويــة 
وأمــراض  القلــب  وأمــراض  المناعــة   جهــاز 
ــرطان  ــة الس ــية وأدوي ــد الفيروس ــات الكب التهاب
الكبــد ســي والرابعــة فــي تســجيل  والتهــاب 
أدويــة اضطرابــات القلــب، حيــث أن  %66 مــن 
األدويــة المســتخدمة فــي الدولــة تصنــف علــى 
أنهــا مبتكــرة بينمــا تبلــغ نســبة األدويــة المثيلــة 
%16 فــي حيــن أن األدويــة المصروفــة بــدون 
وصفــة OTC بلغــت نســبتها %18 ممــا يعكــس 
فــي  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  ريــادة 
أســبقيتها بمرونــة تســجيل واعتمــاد األدويــة 
المبتكــرة ضمــن معاييــر وضوابــط تنطبــق مــع 
أفضــل الممارســات العالميــة لتمكيــن المرضــى 
العاجيــة  أحــدث األدويــة  إلــى  الوصــول  مــن 
ــرعة  ــم وس ــف معاناته ــي تخفي ــاهم ف ــا يس مم
شــفائهم و دعــم الســياحة العاجيــة باإلمــارات.

مــن جانبــه، قــال جــان بــول شــوير، رئيــس 
بمنطقــة  “ســانوفي”  شــركة  عــام  ومديــر 
ملتزمــون  ســانوفي  فــي  “نحــن  الخليــج: 
الصحيــة  والهيئــات  الحكومــة  مــع  بالشــراكة 
للعمــل مــن أجــل تحقيــق حلــول صحيــة فعالــة 
مــن حيــث التكلفــة والعاجــات المبتكــرة فــي 
ــى  ــعى إل ــي. ونس ــاون الخليج ــس التع دول مجل
دعــم جهــود وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
ــر البرامــج التــي تســاعد  باإلمــارات، نحــو تطوي
فــي  المتخصصيــن  مهــارات  تعزيــز  علــى 
إدارة  تحســين  أجــل  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
ــة  ــة الصحي ــطة التوعي ــذ أنش ــراض، وتنفي األم

فــي  والتدريــب  التعليــم  وتحســين  الوطنيــة، 
مجــال االقتصــاد الدوائــي. إن هدفنــا يتمثــل 
المصلحــة  أصحــاب  لجميــع  الدعــم  بتعزيــز 
القطــاع،  هــذا  فــي  المشــاركين  الرئيســيين 
لتحقيــق أهــداف وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
ــق  ــتدام وف ــة مس ــة صحي ــم رعاي ــاء نظ ــي بن ف

العالميــة. المعاييــر  أعلــى 

وعــرض المنتــدى ألســاليب وتقنيــات البحــث فــي 
مجــال االقتصــاد الدوائــي، ودراســة أساســيات 
تســعير األدويــة والمنتجــات الطبيــة، وكفــاءة 
ــوء  ــليط الض ــة. وتس ــوارد الصحي ــتخدام الم اس
فــي  المســتقبلية  والتحديــات  الفــرص  علــى 
مجــال النهــوض باقتصــاد الصحــة والبحــوث فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد أدى النمــو 
الســريع للنفقــات الدوائيــة إلــى زيــادة االهتمــام 
بالتقييــم االقتصــادي للتدخــات الصحيــة. حيــث 
الدوائيــة ضمــن  االقتصــادات  اســتخدام  يتــم 
إدارة  المجــاالت، مثــل  مجموعــة واســعة مــن 
الوصفــات )إدراج أو اســتبعاد دواء جديــد أو عــاج 
أو إطــاق خدمــة جديــدة(، وفــي تحديــد سياســة 
للعــاج،  توجيهيــة  مبــادئ  ووضــع  األدويــة، 
ومراقبــة نفقــات األدويــة، ومفاوضــات الشــراء، 

ــا.  ــة وغيره ــعير األدوي وتس
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع

تحتفل 
بمناسبة اليوم 
العالمي للقلب

وتنظم فعاليات توعوية وفحوصات 
مجانية في المراكز الصحية والجهات 

الحكومية ومراكز التسوق

قلــب العــرب - االمــارات، 30 ســبتمبر 2017 – 
نظمــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع حفــًا 
بالتعــاون مــع جامعــة عجمــان فــي إطــار احتفــال 
الدولــة باليــوم العالمــي للقلــب، تحــت شــعار 
وأطلقــت  نجاحــك”،  وشــارك  قصتــك  “اصنــع 
حــول  توعويــة  صحيــة  فعاليــات  مجموعــة 
األمــراض القلبيــة الوعائيــة، وذلــك بهــدف رفــع 
مســتوى الوعــي الصحــي فــي المجتمــع بمخاطــر 
اإلصابــة بأمــراض القلــب والشــرايين واألخطــار 
ــد  ــد عبي ــتاذ حم ــل األس ــر الحف ــة، وحض الصحي
تريــم مديــر منطقــة عجمــان الطبيــة والدكتــورة 
فضيلــة محمــد شــريف، مديــر إدارة التثقيــف 
مديــري  إلــى  إضافــة  الصحــي،  والتعزيــز 

األقســام وعــدد مــن الموظفيــن.

تمكيــن  إلــى  التوعويــة  الحملــة  وتهــدف 
أفــراد المجتمــع مــن إجــراء تغييــرات إيجابيــة 
تســاهم فــي المحافظــة علــى صحــة القلــب 
بأمــراض  اإلصابــة  مخاطــر  مــن  والتقليــل 
الخطــر  وعوامــل  الدماغيــة  والســكتة  القلــب 
الــدم  ضغــط  ارتفــاع  مثــل  لهــا  المصاحبــة 
والتبــغ وقلــة النشــاط البدنــي والنظــام الغذائــي 
ــية،  ــوط النفس ــب الضغ ــى جان ــي إل ــر الصح غي
والعوامــل البيولوجيــة، كارتفــاع ضغــط الــدم 

الســكري. وداء  والســمنة  والكوليســترول 
وأكــد ســعادة الدكتــور حســين عبــد الرحمــن 
المراكــز  لقطــاع  المســاعد  الوكيــل  الرنــد، 

ــات  ــة أن تنظيــم هــذه الفعالي ــادات الصحي والعي
يأتــي  العالمــي  القلــب  يــوم  مــع  بالتزامــن 
فــي إطــار اســتراتيجية الــوزارة نحــو تقديــم 
الرعايــة الصحيـــة الشــاملة والمتكاملــة بطــرق 
مبتكــرة ومســتدامة تضمــن وقايــة المجتمــع 
ــاة  ــاط الحي ــز الوعــي بأنم مــن األمــراض وتعزي
ــة  ــي بأهمي ــع وإذكاء الوع ــي المجتم ــة ف الصحي
ــة  ــورة المرتبط ــل الخط ــر لعوام ــص المبك الفح
مثــل  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 
النشــاط  ممارســة  وقلــة  والتدخيــن  الســمنة 
ــى أن  ــت إل ــي. ولف ــر الصح ــذاء غي ــي والغ البدن
ــات  ــوزارة علــى حفــض نســبة اإلصاب حــرص ال
والشــرايين  القلــب  أمــراض  عــن  الناتجــة 
ــة  ــة الصحي ــرات الوطني ــج المؤش ــين نتائ لتحس
القلــب  أمــراض  وفيــات  بعــدد  المرتبطــة 

ألــف مــن الســكان.  100 والشــرايين لــكل 

ــد تريــم إدارة جامعــة عجمــان  وشــكر حمــد عبي
علــى تعاونهــم مــع الــوزارة فــي تحقيــق هــدف 
المبــادرة، وقــال أن الفعاليــة تضمنــت إضافــة 
إلــى الفحــوص الطبيــة المجانيــة، دورة للطلبــة 
عــن اإلســعافات األوليــة وقيــام مدربــة رياضيــة 
الصحيــة  البدنيــة  التماريــن  أفضــل  بشــرح 
ــاركة بعــض  ــة مش ــى أهمي للحضــور، ولفــت إل
المرضــى لقصــص نجاحهــم فــي التغلــب علــى 

ــرض، الم

وأوضــح أن رفــع مســتوى وعــي الصحــي للمجتمــع ضــروري جــدًا 
لتنبيههــم بخطــورة أمــراض القلــب وكيفيــة الوقايــة منهــا واتبــاع 

الســليمة. الصحيــة  الســلوكيات 

ــم  ــدد تنظي ــي ص ــوزارة ف ــريف،أن ال ــة ش ــورة فضيل ــت الدكت وأوضح
ــكر،  ــبة الس ــة )نس ــة مجاني ــات طبي ــي وفحوص ــف صح ــات تثقي فعالي
ضغــط الــدم، كتلــة الجســم( لمــدة أســبوع لرفــع مســتوى الوعــى 
ــة بأمــراض  ــة لإلصاب ــدى أفــراد المجتمــع باألســباب المؤدي الصحــي ل
القلــب وتوعيــة المتعامليــن والمتردديــن والــزوار فــي المراكــز الصحية 
الشــمالية  اإلمــارات  فــي  التســويق  ومراكــز  الحكوميــة  والجهــات 
بكيفيــة الحفــاظ علــى صحــة القلــب وحمايتــه مــن األمــراض وكيفيــة 
اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والعاجيــة المناســبة وتســليط الضــوء علــى 
أنمــاط الحيــاة الصحيــة التــي يمكــن اتباعهــا لــدرء المخاطــر الصحيــة 
إيمانــًا منهــا بــأن الكشــف المبكــر عــن القلــب يســاهم فــي تجنــب 

ــراض. األم

مستشفى البراحة بدبي
كمــا نظمــت مستشــفى البراحــة بدبــي التابعــة لــوزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع اإلحتفــال باليــوم العالمــي للقلــب مــن منطلــق االحتفــال 
بعــام الخيــر بالتعــاون مــع شــركة كارس، وذلــك لتثقيــف وفحــص 
موظفيهــم بهــدف التوعيــة بأهميــة كشــف وعــاج العوامــل األساســية 
التــي تــؤدي إلــى أمــراض القلــب. وتضمنــت الفعاليــة قيــام فريــق مــن 
ــراض  ــن أم ــف ع ــة للكش ــل الازم ــل التحالي ــض بعم ــاء والتمري األطب

الضغــط، الســكر والكولســترول.

ــذاء  ــى الغ ــن عل ــف العاملي ــة لتثقي ــم التغذي ــن قس ــق م ــد فري وتواج
الصحــي وأهميتــه فــي الحفــاظ علــى صحــة القلــب، فيمــا قــام قســم 
ــر  ــى تغيي ــن لتشــجيعهم عل العــاج الطبيعــي بعــرض وشــرح التماري
نمــط الحيــاة غيــر الصحيــة وتخلــل الفعاليــة عــرض فيديــو و تقديــم 
مــن  للوقايــة  الازمــة  واالحتــرازات  الســليم  القلــب  عــن  عرضــي 

ــب. ــراض القل أم

منطقة رأس الخيمة الطبية 
كمــا نظمــت منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة العديــد مــن الفعاليــات 
التوعويــة وقدمــت الفحوصــات الطبيــة المجانيــة ألفــراد المجتمــع فــي 
مختلــف الدوائــر الحكوميــة ومراكــز التســوق شــملت )نســبة الســكر، 
ضغــط الــدم، كتلــة الجســم(، واستشــارات صحيــة مــن قبــل مثقفيــن 
ــة  ــن صح ــة ع ــورات تثقيفي ــل ومنش ــرات وورش عم ــن ومحاض صحيي

ــي.  ــذاء الصحــي والنشــاط البدن ــة الغ ــب وأهمي القل

أخبار 42 



ــب العــرب - يشــهد مؤتمــر الشــرق األوســط  قل
الثانــي لألمــراض الجلديــة وطــب التجميــل  دبي 
فــي 21 ســبتمبر، برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان 
ــر  ــي وزي ــم دب ــب حاك ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ب
الماليــة رئيــس هيئــة الصحــة بدبــي طــرح أول 
عــاج لمــرض الصدفيــة علــى مســتوى الشــرق 
الواليــات  فــي  طرحــه  بعــد  وذلــك  األوســط، 

ــا. المتحــدة وأوروب

وقــال الدكتــور خالــد النعيمــي رئيــس المؤتمــر: 
إن العــاج الجديــد الــذي ســيتم إطاقــه فــي 
ــد أخــذ الموافقــات  ــارات ألول مــرة بع ــة اإلم دول
ــع  ــة المجتم ــة ووقاي ــن وزارة الصح ــمية م الرس
يعتبــر مــن أحــدث سلســلة العاجــات البيولوجيــة 
الجديــدة والتــي تقتــرب مــن عــاج الصدفيــة 

بنســبة 90%.

وأوضــح الدكتــور النعيمــي أن الــدواء الجديــد 
الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل منظمــة الغــذاء 
والــدواء األميركيــة مــن إنتــاج شــركة لليلــي 
العالميــة يعــد إضافــة جديــدة لعــاج الصدفيــة، 
ــد،  ــت الجل ــن تح ــق الحق ــن طري ــذه ع ــم أخ ويت
السويســرية  نووفارتــس  شــركة  أن  وأضــاف 

ســتقوم أيضــًا بعــرض أحــدث منتجاتهــا مــن 
األدويــة البيولوجيــة لعــاج الصدفيــة، وذلــك 
ســيتحدثون  دولييــن  متحدثيــن  بحضــور 
بإســهاب عــن التقــدم والخــرق الهائــل فــي عــاج 

الصدفيــة. مــرض 

مرض مناعي

وأشــار إلــى أن الصدفيــة تعــد مــن األمــراض 
األســباب  معروفــة  غيــر  الوراثيــة  المناعيــة 
ــة  ــراض الجلدي ــر األم ــن أكث ــو م ــد، وه بالتحدي
ــة شــيوعًا، وقــد ســمي بهــذا االســم ألن  المزمن
أعــراض المــرض تظهــر علــى شــكل بقــع حمراء 
ســميكة ذات قشــور فضيــة المعــة مثــل الصدف، 
حيــث يحــدث نشــاط زائــد للطبقــة الخارجيــة 
للجلــد، وتتجــدد هــذه الطبقــة باســتمرار بمعــدل 
أعلــى مــن الطبيعــي، فتتراكــم خايــا الصدفيــة 
فــوق ســطح الجلــد. يمكــن للصدفيــة أن تصيــب 
أي مــكان بالجســم لكنهــا تصيــب بصفــة خاصــة 

ــرأس. ــن وفــروة ال ــن والركبتي المرفقي

وال يقتصــر ظهــور الصدفيــة علــى الجلــد فقــط، 
حيــث إن %30 مــن مرضــى الصدفيــة معرضــون 

إذا  وخاصــة  المفاصــل  بصدفيــة  لإلصابــة 
ظهــرت الصدفيــة فــي منطقــة األظافــر والــرأس 
أعــراض  تظهــر  حيــث  التناســلية،  واألعضــاء 
صدفيــة المفاصــل مــن خــال آالم المفاصــل 

وآالم أســفل الظهــر.

وقــد يتســبب فــي ظهــور أمــراض ضغــط الــدم، 
القلــب،  أمــراض  الســكر،  مســتوى  ارتفــاع 
ــاة  ــي نمــط الحي ــى المرضــى تبن ــاب، وعل االكتئ
الصحــي وخاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن 
الســمنة لتحقيــق االســتجابة الفاعلــة للبرنامــج 

العاجــي. 

أول عقار للصدفية 
في الشرق األوسط 

يطرح في دبي

الدكتور خالد النعيمي - رئيس المؤتمر
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

 تحذر من
 مخاطر منتجات
كمال األجسام

غير المرخصة بالدولة
د. أمين األميري: 

ــى مــواد خطــرة تهــدد ســامة  ــة عل ــر المرخصــة بالدول تحتــوي بعــض منتجــات كمــال األجســام غي
ــة ــر قانونــي مــن خــال المواقــع االلكتروني ــد ويتــم تســويقها بشــكل غي وصحــة الكب

 2017 ســبتمبر   11 االمــارات،   - العــرب  قلــب 
ــن  ــع م ــة المجتم ــة ووقاي ــذرت وزارة الصح –  ح
ــي  ــام الت ــال األجس ــات كم ــض منتج ــر بع مخاط
يتــم شــراؤها مــن خــال المواقــع االلكترونيــة، 
العديــد منهــا قــد تحتــوي علــى  موضحــة أن 
صناعيــة  هرمونــات  أو  منشــطة  ســموم 
مرتبطــة بهرمونــات الذكــورة، وأن هــذه المــواد 
ــيمة،  ــة جس ــر صحي ــدوث مخاط ــبب بح ــد تتس ق
تشــمل إصابــات خطيــرة فــي الكبــد والكلــى 

وتهــدد حيــاة متعاطيهــا.

وأشــار ســعادة الدكتــور أميــن حســين األميــري، 
الصحــة  لسياســة  المســاعد  الــوزارة  وكيــل 
العامــة والتراخيــص إلــى أن الــوزارة أصــدرت 
ــدراء  ــة وم ــق الطبي ــدراء المناط ــى م ــًا إل تعميم
واألطبــاء  والخاصــة  الحكوميــة  المستشــفيات 
ــتخدام  ــن االس ــر م ــه والتحذي ــة للتنبي والصيادل

العشــوائي لمنتجــات كمــال األجســام،
 بعــد صــدور التحذيــر مــن إدارة الغــذاء والــدواء 
األمريكيــة بهــذا الخصــوص، حيــث وجــد بــأن 
العديــد منهــا قــد تحتوي على ســموم منشــطة أو 
مــواد شــبيهة للســتيرويد أو هرمونــات صناعيــة 
ــأن هــذه  ــا ب ــات الذكــورة. علم مرتبطــة بهرمون
بحــدوث  وتتســبب  خطــرة  تكــون  قــد  المــواد 
إصابــات  تشــمل  جســيمة،  صحيــة  مخاطــر 
خطيــرة فــي الكبــد مهــددة حيــاة األشــخاص 

الذيــن يداومــون علــى تعاطيهــا. 

ــات  ــر إصاب ــب خط ــى جان ــه إل ــري أن ــر األمي وذك
للســتيرويد  الجســم  امتصــاص  فــإن  الكبــد، 
)وهــي الهرمونــات البنائيــة( قــد يســبب آثــارًا 
الشــباب  حــب  مثــل  خطــرة  إضافيــة  جانبيــة 
النزعــة  زيــادة  الشــعر،  فقــدان  الشــديد، 

واالكتئــاب، العدوانيــة 

للحيــاة  مهــددة  تفاعــات  فــي  يتســبب  كمــا 
مثــل تلــف الكليتيــن، النوبــات القلبيــة، الســكتة 

الرئــوي  واالنصمــام  الدماغيــة 
)وهــو انســداد أحــد األوعيــة الدمويــة المركزيــة 

فــي الرئتيــن( وتخثــر فــي األوردة العميقــة”. 

األطبــاء  استشــارة  يتــم  أن  دائمــًا  ويجــب 
ــواد. ــل هــذه الم ــتخدام مث ــل اس ــن قب المختصي

ــدواء  ــذاء وال ــري: “أوردت إدارة الغ ــاف األمي وأض
األمريكيــة فــي تحذيرهــا بأنــه يتــم الترويــج 
لكمــال  بأنهــا  المنتجــات  هــذه  مــن  لكثيــر 
العضــات،  وكتلــة  القــوة  وزيــادة  األجســام 
ــطات أو  ــى منش ــوي عل ــع تحت ــي الواق ــا ف ولكنه
ســتيرويدات أوهرمونــات اصطناعيــة متعلقــة 

التستوســتيرون”. بهرمــون 

ــا مضاعفــات وهــي  ــات والمنشــطات له الهرمون
المعنيــة  الجهــات  تترصدهــا  عالميــة  ظاهــرة 

بالدولــة

وأوضــح األميــري أن إقبــال البعــض علــى تنــاول 
المنشــطات والهرمونــات دون استشــارة األطبــاء 
تعتبــر ظاهــرة عالميــة بيــن أوســاط الشــباب 
لزيــادة حجــم العضــات وبنــاء جســم جــذاب 
ــد تنامــي هــذه الظاهــرة مفزعــا فــي ظــل  ويع
غيــاب أرقــام حقيقيــة عــن عــدد المتعاطيــن، 
صحــة  علــى  كارثيــة  نتائجهــا  أن  والســيما 
طبــي  إشــراف  تحــت  تمــت  إذا  إال  متعاطيهــا 
الطبيــة  الفحــوص  إجــراء  ويجــب  متخصــص 
لتجنــب  دوري  بشــكل  والكلــى  للكبــد  خاصــة 
المضاعفــات الســيما مــع شــيوع تناول منشــطات 
هرمونيــة ســرًا بــدون مراجعــة طبيــة أو ذوي 
ــي  ــاء العضل ــام البن ــق أوه ــاص، لتحقي االختص

بصــورة ســريعة وبأقــل جهــد. 

وأشــار إلــى أن أغلــب الهرمونــات المغشوشــة 
ــون  ــروعة وتك ــر مش ــرق غي ــة بط ــل الدول تدخ
فاســدة ومصدرهــا شــركات مجهولــة الترخيــص 
وتدفــع  العالميــة،  المعاييــر  مــع  تتطابــق  وال 
اإلجــراءات الصارمــة لــوزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع فــي حصــر الحصــول علــى الهرمونــات 
ــن  ــًا م ــة حصري ــة طبي ــر وصف ــر عب ــة االب خاص
طبيــب متخصــص ومرخــص، والبعــض يحصــل 
عليهــا مــن خــارج الدولــة عــن طريــق مســافرين 
قادميــن مــن دول تســمح بشــراء هــذه العقاقيــر 
ــال الشــباب  بــدون وصفــة طبيــة. وقــد دفــع إقب
علــى تناولهــا لتحقيــق حلــم البنــاء العضلــي 

بأحامهــم  المتاجــرة  إلــى  بالبعــض  الجــذاب 
توفيــر  خــال  مــن  الســريع  الثــراء  وتحقيــق 
وصفــة  بــدون  هرمونيــة  منتجــات  النــوادي 

ــة. طبي

الــوزارة تنظــم زيــارات تفتيشــية للحــد مــن 
ظاهــرة شــيوع الهرمونــات المحظــورة، وأفــاد 
ســعادته بــأن الــوزارة تنفــذ زيــارات تفتيــش 
علــى الصيدليــات بشــكل دوري للتأكــد مــن مدى 
المعتمــدة،  والقوانيــن  بالتشــريعات  التزامهــا 
وتتخــذ إجــراءات عقابيــة تبــدأ بالتنبيــه والتحذير 
ثــم تحريــر مخالفــات عنــد العثــور علــى منتجــات 
غيــر  أو  محظــورة  منشــطات  أو  هرمونيــة 
مرخصــة ذات إدعــاءات طبيــة، وتصــل إلــى حــد 

ــص. ــف الترخي ــأة ووق ــاق المنش إغ

وأكــد د. أميــن بوجــود تنســيق متكامــل مــع 
الجهــات الصحيــة والبلديــات فــي الدولــة،  للتأكــد 
لبنــاء  هرمونيــة  منتجــات  وجــود  عــدم  مــن 
مســتحضرات  ألنهــا  مرخصــة  غيــر  األجســام 
دوائيــة تخضــع الشــتراطات ومراقبــة الــوزارة 
ألنهــا الجهــة المســؤولة عــن تســجيلها والســماح 

وتداولهــا. باســتيرادها 

التوعيــة  فــي  أساســي  واإلعــام  األهــل  دور 
والتبليــغ عــن المروجيــن للهرمونــات المحظــورة

ــة  ــل والتوعي ــة األه ــاب مراقب ــى أن غي ــت إل ولف

ــات والمنشــطات  األســرية عــن مخاطــر الهرمون
علــى  الشــباب  إقبــال  مــن  يزيــد  الرياضيــة 
ــباب  ــر الش ــًا أن أكث ــام علم ــال األجس ــوادي كم ن
ــات، وقــد  قــد ال يعلمــون خطــورة هــذه الهرمون
يتعاطوهــا ســرًا أو خشــية أنُ تعتبــر عضاتهــم 
ــًا  ــدًا بدني ــوا جه ــم يبذل ــم ل ــة وأنه ــر حقيقي غي

ــا.  ــول عليه ــًا للحص كافي

ونبــه إلــى ضــرورة تبليــغ الــوزارة أو الجهــات 
الصحيــة والبلديــات عنــد معرفة األهالــي بتداول 
هــذه الهرمونــات المحظــورة فــي النــوادي التــي 
يرتادهــا أبناؤهــم بــدون االستشــارة الطبيــة، 
وهنــا يبــرز دور االعــام فــي التوعيــة واالرشــاد 
للشــباب فــي الجامعــات والمــدارس خاصــة وأنــه 
تصعــب معالجــة العواقــب الصحيــة الناجمــة عــن 
ــل  ــرطان والفش ــيما الس ــات والس ــذه الهرمون ه

الكلــوي.  

مختــص  طبيــب  باستشــارة  الشــباب  ونصــح 
أو  هرمونــات  أي  تنــاول  عنــد  التغذيــة  فــي 
منشــطات، والقيــام بفحوصــات طبيــة دوريــة 
ألن االســتخدام طويــل المــدى لمنتجــات بنــاء 
العضــات يتســبب بآثــار ســلبية مثــل اضطــراب 
الهرمونــات فــي الجســم التــي يفرزهــا طبيعيــًا 
حيــث يــؤدي تعاطيهــا إلــى تعطيــل وضمــور 
الغــدد المســؤولة عــن إنتــاج هــذا الهرمونــات 
)التستوســتيرون(  الذكــورة  والســيما هرمــون 

الجنســي  والضعــف  مثــل  عنهــا  ينتــج  ومــا 
والعقــم.

غيــر  للتــداول  منصــة  االنترنــت  شــبكات 
األجســام بنــاء  لمنتجــات  المشــروع 

ولفــت د. األميــري إلــى أن هــذه المنتجــات تبــاع 
ــات  ــض المح ــت وبع ــبكة اإلنترن ــى ش ــادة عل ع
التجاريــة غيــر الرســمية مــن خــال المواقــع 
االلكترونيــة علــى أنهــا مكمــات غذائيــة، ولكــن 
أكثرهــا ليســت بمكمــات غذائيــة علــى اإلطاق؛ 
ــا أن  ــي. كم ــر قانون ــم تســويقها بشــكل غي ويت
بعضــا منهــا يتــم تســويقه علــى أنهــا أدويــة 
إلــى  منوهــا  عالميــا.  معتمــدة  غيــر  جديــدة 
أن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة لــم تقــم 
بمراجعــة هــذه المنتجــات للتأكــد مــن ســامتها 
فــي  الشــروع  قبــل  جودتهــا  أو  فعاليتهــا  أو 

تســويقها.

وتوصــي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع بعــدم 
اســتخدام هــذه المنتجــات أو أي منتجــات أخــرى 
قبــل التأكــد مــن ســامتها ومأمونيتهــا، حرصــا 
منهــا علــى تحقيــق الحمايــة المجتمعيــة لجميــع 

ســكان الدولــة. 
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 وزارة الصحة ووقاية المجتمع
تنظم ورشة عمل

نموذج تحديد 
القوى العاملة 

التمريضية
في مركز التدريب والتطوير بالشارقة

قلــب العــرب - االمــارات، 30 ســبتمبر 2017 – 
افتتــح ســعادة الدكتــور يوســف  محمــد الســركال 
المستشــفيات  لقطــاع  المســاعد  الوكيــل 
ورشــة عمــل “نمــوذج تحديــد القــوى العاملــة 
التمريــض  إدارة   تنظيــم  مــن  التمريضيــة” 
الصحــة  وزارة  فــي  المستشــفيات  بقطــاع 
بنمــوذج  للتعريــف   وذلــك  المجتمــع   ووقايــة 

ــم  ــد ان ت ــة بع ــة التمريضي ــد للرعاي ــل موح عم
الثقافــي  التنــوع  مــع  يتناســب  بمــا  تشــكليه 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــع دول ــي مجتم ف
ــروع  ــذا المش ــي ه ــي ف ــل الفعل ــدا العم ــث ب حي
ومشــاركة  بالتعــاون  وذلــك   2017 مايــو  مــن 
رؤســاء هيئــات التمريــض فــي المستشــفيات 
ــة  ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــات الصحي والمؤسس

أخبار

ووقايــة المجتمــع وعليــه فقــد تــم تحليــل الوضــع الحالــي وتــم تطويــر 
سياســة لتخطيــط القــوى العاملــة التمريضيــة فــي وزارة الصحــة 
ووقايــة المجتمــع مــن خــال تنظيــم توزيــع الكــوادر التمريضيــة 
ومعرفــة تحديــات النقــص الموجــودة فــي الكــوادر التمريضيــة وذلــك 
باتبــاع النظــم العالميــة المعتمــدة علــى احتســاب الســاعات التــي يجــب 
علــى الممرضــة قضاؤهــا فــي تقديــم رعايــة تمريضيــة متميــزة ذات 

جــودة عاليــة لــكل مريــض خــال 24 ســاعة.

أن هــذه الورشــة هــي ورشــة تعليميــة الســتخدام افضــل الممارســات 
فــي معرفــة متطلبــات الــكادر التمريضــي مــن حيــث العــدد والمؤهــات 
حتــى يتناســب لتقديــم افضــل الخدمــات وســيتم تطبيــق النظــام 
ــة المستشــفيات واســتخدام األســرة  ليتناســب مــع اللتبايــن فــي نوعي
وعــدل المرضــى وعــدد الســاعات التــي يحتاجهــا فــي كل قســم لتقديم 
المستشــفيات  فــي  النظــام  تطبيــق  وســيتم  التمريضيــة  العنايــة 

ــي. ــى الطــب الوقائ ــة ال ــة باالضاف ــة االولي ــة الصحي ومراكــز الرعاي

وتهــدف هــذه الورشــة  بصفــة عامــة الــى وضــع نظــام يضمــن حصــول 
جميــع المرافــق علــى العــدد الصحيــح مــن الموظفيــن ذوي المؤهــات 
المناســبة. وتطويــر نطــاق الممارســة التــي مــن شــأنها ضمــان أن 

الكــوادر التعليميــة تعمــل ضمــن حــدود تعليمهــم.

كمــا تضمنــت هــذه الورشــة عــدد مــن المحاضــرات التــي ركــزت علــى  
تحســين بيئــة العمــل للكــوادر التمريضيــة  ممــا ينعكــس ايجابــا علــى 
ــراء  ــدد مــن الخب ــة. وشــارك فــي الورشــة ع ــة التمريضي جــودة العناي
ــج المتخصصــة  ــرة ســاندي لوفرين ــل الخبي ــن مث ــن والخارجيي المحليي
ــع  ــب م ــي تتناس ــة والت ــة التمريضي ــوذج الرعاي ــاء نم ــر وبن ــي تطوي ف

ــة االمــارات بتنوعــه الثقافــي.  حاجــات مجتمــع دول
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IVI Middle East Fertility Clinic 
rules out over 60 

EMBRYOS 
TRANSFERS
in the first half of 2017 
to ensure successful 
pregnancies

Pre-implantation genetic diagnosis can test more than 600 genetic 

diseases while 46 chromosomes can be tested when Pre-implantation 

Genetic Screening is performed

ArabHeart - Abu Dhabi, UAE, 30 

September, 2017: Selinah, 31, 

longed to become a mother but 

feared it in equal measure. 

She watched her sister-in-law, 

Aydah battle Spinal Muscular 

Dystrophies (SMA) - caused by a 

single gene disorder and was 

terrified of passing the same fate 

onto her children. However, using 

pre-implantation genetic 

diagnosis (PGD) - a ground-

breaking in-vitro fertilization 

(IVF) technique used at IVI 

Middle East Fertility Clinic, 

Selinah is now a mother to a 7 

month old baby girl.

PGD and pre-implantation 

genetic screening (PGS) involves 

screening the embryo before 

implantation and is highly 

recommended to patients to 

achieve a healthy pregnancy via 

IVF treatment.

 While PGD helps couples with a 

known inherited condition 

caused via a single gene disorder 

in their family to avoid passing it 

on to their children, PGS is 

another form of treatment that 

screens embryos for numerical 

chromosomal abnormalities. 

Abnormal number of 

chromosomes has been shown to 

be the cause of most unexplained 

miscarriages.

PGD evaluates genetic diseases 

like Cystic Fibrosis and Fragile X 

Syndrome whereas PGS rules out 

chromosomal problems in the 

embryos like Down Syndrome 

and Edwards Syndrome. 

“When we perform a test on the 

embryos these tests enable us to 

rule out any chromosomal or 

genetic problems. These tests are 

performed before transferring 

the embryos to the uterus i.e. 

before the pregnancy (pre-

implantation) to avoid a baby 

born with any chromosomal or 

genetic problems. Embryos 

found to be clear are implanted 

into the uterus, which serves as a 

blessing for couples known to 

have genetic problems. We 

believe that only healthy 

embryos lead to healthy 

pregnancies,” said Prof. Dr. 

Human Fatemi, Subspecialist 

Reproductive Medicine & 

Reproductive Surgery, Medical 

Director, IVI Middle East Fertility 

Clinic. 

While PGD can test more than 

600 genetic diseases and can be 

performed on the same embryo 

during the same IVF treatment, 

46 chromosomes can be tested 

when PGS is performed. IVI 

Middle East Fertility Clinic has 

ruled out over 60 embryo 

transfers in the first half of 2017 

to ensure successful pregnancies.

“Pre-implantation genetic 

diagnosis prevents pregnancies 

with chromosomal or genetic 

diseases, and reduces the 

possibilities to have a miscarriage 

during the first weeks of 

pregnancy. On the other hand, it 

also helps to choose the best 

embryo to be transferred to the 

uterus, increasing the success 

rates with the first treatment 

itself.

It is this unique approach at IVI 

Middle East Fertility Clinic that 

enables us to deliver the highest 

success rates in the region with a 

1.1 embryo transfer,” said Dr. 

Laura Melado, IVF Specialist, IVI 

Fertility Clinic, Abu Dhabi.

PGD and PGS are performed 

during the days that the embryos 

are in the lab. When a patient is 

undergoing an IVF treatment, an 

ovarian stimulation helps the 

doctors at IVI Middle East 

Fertility Clinic pick the required 

number of eggs for testing. On 

the same day the eggs are 

collected, and are fertilized with 

the sperm of the husband. 

The embryologist evaluates the 

embryo development during 

five-six days and the genetic 

testing is done during those days 

itself. At IVI Middle East Fertility 

Clinic, special care is taken to 

ensure that the results come fast 

and the right decision is taken 

before transferring the embryo to 

the uterus. The entire process, 

including the ovarian stimulation, 

the genetic tests and the embryo 

transfer takes around three 

weeks.

The success rates of fertility 

treatments as reported by IVI 

Middle East Fertility Clinic 

through the implementation of 

PGD and PGS has risen to over 

70 per cent. This is higher than 

the international rate of 35 to 40 

per cent. The clinic also reported 

over 350 PGD and PGS cases 

during 2016 with a success rate 

nearing 70 per cent.

IVI Middle East Fertility Clinic is 

the world leader in delivering 

fertility treatments with 71 clinics 

and 160,000 babies born 

worldwide. It offers a 

comprehensive range of infertility 

treatments, including genetic 

testing, backed by world’s most 

advanced technology and a team 

of highly experienced specialists. 

The friendly patient care staff 

ensures that couples seeking IVF 

treatments are walked through all 

possible details on their treatment 

and expected results. 
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Ministry of Health & 
Prevention celebrates

WORLD 
HEART DAY
Events include awareness 
campaigns and checkups in 
health centers, government 
agencies, and shopping 
centers

ArabHeart - UAE, September 30, 

2017 - The Ministry of Health and 

Prevention (MOHAP) joined the 

global celebration of World Heart 

Day with the launch of a series of 

campaigns and activities aimed 

at raising health awareness about 

the risks of cardiovascular 

diseases and other health risks to 

the functions of the heart and 

arteries. This year’s event was 

held under the theme ‘Make Your 

Story and Share Your Success.’ 

 The launching, which was held in 

collaboration with the University 

of Ajman, was attended by His 

Excellency (H.E.) Hamad Obaied 

Taryam Al Shamsi, Director of 

Ajman Medical District and Dr. 

Fadila Mohammed Sharif, 

Director of Education and Health 

Promotion Department, as well 

as department managers and 

staff.

The campaign aims to empower 

community members to make 

positive changes to their lifestyle 

and maintain a healthy heart to 

reduce the risk of heart diseases, 

stroke and related risk factors 

such as high blood pressure, high 

cholesterol, obesity and diabetes 

by avoiding activities such as 

smoking, physical inactivity, 

unhealthy diet, and psychological 

stress, among others.

Dr. Hussein Abdel-Rahman Rand, 

Assistant Undersecretary for 

Health Clinics and Centers, said 

that organizing the events in 

conjunction with the World Heart 

Day falls within the Ministry’s 

strategic agenda to provide 

comprehensive and integrated 

health care in innovative and 

sustainable ways to ensure the 

prevention of diseases and 

promote awareness on healthy 

lifestyle.

It also aims to raise awareness on 

the importance of early screening 

of risk factors associated with 

cardiovascular diseases such as 

obesity due to smoking, lack of 

physical activity and unhealthy 

food habits. Dr. Rand highlighted 

that the Ministry is keen to 

reduce the percentage of people 

suffering from cardiovascular 

diseases with the aim of 

improving the national health 

indicators associated with the 

number of deaths from 

cardiovascular diseases per 

100,000 population.

H.E Hamad Obaied Taryam 

thanked the university’s 

management for their 

cooperation with the ministry in 

helping make the project launch 

a success. He said that the event 

included free medical 

examinations, a first aid course 

and advice given by an 

accredited sports trainer 

explaining the best physical 

exercise for the attendees.

He explained that raising the 

level of health awareness of the 

community is an essential 

element in the effort to avoid 

heart disease and the move to 

follow a healthy lifestyle.

Dr. Sharif stated that MOHAP is 

organizing health education 

programs and free medical 

examinations for diabetes, blood 

pressure, and body mass index 

for a week to raise the level of 

awareness among the community 

concerning the causes that lead 

to heart disease and inform 

customers and visitors in health 

centers, government agencies 

and marketing centers in the 

Northern Emirates on how to 

maintain a healthy heart and 

protect it from diseases and how 

to take appropriate preventive 

and curative measures, 

as well highlight the healthy 

lifestyles that can be followed to 

prevent health risks, noting the 

importance of early detection as 

key to avoid heart diseases.

Al Baraha Hospital in Dubai 

under MOHAP also celebrated 

World Heart Day in conjunction 

with the celebration of the ‘Year 

of Giving’ and in cooperation 

with KARS. The aim was to 

educate and provide a checkup 

for employees to raise awareness 

on the key factors that lead to 

heart diseases.

At team of doctors and nurses 

performed the necessary tests 

for blood pressure, blood sugar 

and cholesterol count, while a 

team from the Nutrition 

Department educated workers 

on healthy food and its 

importance in preserving a 

healthy heart.

The Physical Therapy 

Department presented and 

explained exercises to encourage 

staff to change a sedentary 

lifestyle. The event included a 

video presentation on the heart 

functions and the proper 

precautions to prevent heart 

diseases.

Ras Al Khaimah Medical Zone

The Ras Al Khaimah Medical 

Zone also organized several heart 

awareness events and offered 

free medical examinations (blood 

sugar, blood pressure, and body 

mass index) to members of the 

community in different 

government departments and 

shopping centers. It also offered 

health consultations by health 

educators, set up lectures and 

workshops, and distributed 

publications on the heart’s 

health, as well as the importance 

of healthy food and physical 

activity. 
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Ministry of Health and Prevention 
organizes workshop to support

THE NATIONAL 
IMMUNIZATION 
PROGRAM 

ArabHeart - UAE, September 27, 

2017 - The Ministry of Health and 

Prevention, represented by the 

Health Centers and Clinics Sector, 

recently organized an interactive 

workshop on SWOT analysis to 

support the National 

Immunization Program and in line 

with its mission to provide 

world-class and high-quality 

healthcare services to prevent 

the spread of diseases in the 

community. The vaccination 

policy has been upgraded and 

the coverage to reach 99%, the 

workshop was conducted with 

the participation of concerned 

consultants from supervisory and 

technical in vaccination field to 

analyze the current domestic 

health situation; identify the 

health system’s strengths and 

weaknesses, as well as challenges 

and opportunities; and develop 

action plans to achieve the 

national indicators related to 

prevention and immunization.

Among the high-ranking 

attendees included H.E. Dr. 

Hussein Abdel Rahman Al Rand, 

Assistant Undersecretary for 

Health Clinics and Centers 

Sector; Dr. Nada Marzouqi, 

Director of Preventive Medicine Department; Dr. 

Laila Al-Jasmi, Head of the Immunization Section; 

and health authorities and representatives from the 

licensing department, health compliance 

management, medical store and procurement 

department.

Through the workshop, H.E. Dr. Al Rand said that 

the Ministry has demonstrated anew its 

commitment to provide comprehensive and 

integrated healthcare services delivered in 

innovative and sustainable ways. Such will help 

prevent the spread of diseases in the UAE 

community, achieve the national health agenda, and 

ensure the delivery of quality services according to 

the highest standards of excellence and 

professionalism. By providing basic immunization 

services according to the National Immunization 

Program, the Ministry is preventing the spread of 

infectious diseases and effectively covering a wider 

segment of society to ensure the best results.

According to H.E. Dr. Al Rand, the UAE has made 

great progress in eliminating and controlling many 

diseases, included poliomyelitis, enumerated in the 

National Immunization Program. The Ministry, H.E. 

said, will continuously coordinate with key partners 

and follow the recommendations of the World 

Health Organization and the Centers for Disease 

Control and Prevention by providing safe vaccines 

to children, adults, pilgrims, and travelers.

Dr. Marzouqi said the workshop focused on five 

main topics stemming from the Ministry’s five-year 

objectives and strategies. These were the 

development of immunization policy; the accuracy 

of coverage reports; the role of the private sector; 

increased awareness; and vaccine cold chain 

system.  

“At the end of the workshop, we successfully 

created major initiatives and action plans based on 

the national indicators to develop and strengthen 

the health system and protect the community from 

vaccine preventable diseases. We are working to 

implement them soon to support the national 

indicators concerning preventive and quality 

healthcare,” said Dr. Marzouqi. 
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2017 edition of Korea Medical 
& Wellness Travel Mart kicks 
off in Dubai

EXCITING 
TWO-DAY
event being held under the 
patronage of His Excellency 
Kang Ho Park, South Korean 
Ambassador to the UAE

ArabHeart - This year’s edition of 

the 2017 Korea Medical & 

Wellness Travel Mart kicked off at 

the Intercontinental Dubai 

Festival City Hotel with an aim 

towards reinforcing South Korea’s 

growing reputation as a highly 

preferred medical destination--

leveraging its advanced and 

world class medical services to a 

potentially large target audience 

in the GCC region, particularly the 

UAE. The 2017 Korea Medical & 

Wellness Travel Mart is held in the 

presence and patronage of His 

Excellency Kang Ho Park, the 

South Korean Ambassador to the 

UAE. 

To date, around 26,893 tourists 

from the GCC visited South 

Korea in 2016, with 10,690 

coming from the UAE—a large 

part of these figures are 

composed of tourists visiting 

South Korea for medical 

purposes. The increasing 

preference towards South Korea 

being favoured as a medical 

destination can be attributed to 

key factors like its utilization of 

the world’s best medical 

technologies, the presence of a 

strong workforce of highly 

professional and trained medical 

practitioners, modern and 

state-of-the-art medical facilities 

and equipment and affordable 

medical services.   

“We are proud to organize this 

year’s edition of the 2017 Korea 

Medical & Wellness Travel Mart, 

which strongly demonstrates the 

strong ties between South Korea 

and the UAE and reflects the 

great deal of efforts that we have 

done to expand cooperation in 

the health and medical field,” 

said Ambassador Park. “Over the 

last five years, the number of 

Emirati tourists visiting South 

Korea for medical purposes has 

increased by more than ten 

times, and we are more than 

welcome to open our doors for 

them--providing them with the 

best patient care services 

combined with modern medical 

breakthroughs and highly skilled 

and trained medical 

professionals. 

Rest assured that we will remain 

steadfast in our efforts to create 

more events and occasions for 

Korean and Emirati people to 

interact and communicate, not 

only in the medical and health 

field, but also in other diverse 

areas.”

Other key drivers that have 

helped consolidate South Korea 

as a preferred medical 

destination is its strategic 

location, accessibility and safe 

environment. The country can 

easily be reached from major 

cities in Asia, North America, 

Europe and the GCC, which 

allows patients to experience a 

safe and comfortable journey. 

The South Korean government 

also provides certification 

policies for hospitals and clinics 

that guarantee the high level and 

world class quality of the medical 

services they offer. In addition to 

this, the government also 

provides various support systems 

to help tourists coming for 

medical purposes--including 

medical visas, access to a 

medical translator and 

coordinator services, among 

others. GCC nationals are given 

visa-free arrival status for 30 to 

90 days. 

“South Korea is emerging as one 

of the leading players in the 

global healthcare segment. In line 

with this, we are confident that 

today’s event will help attract 

more UAE tourists to come visit 

us. The strong ties with the UAE 

and other countries in the GCC 

region have prompted us to 

implement successful inroads for 

personalized services catering to 

Muslim patients--which includes 

clearer guidelines on clinical care, 

Halal food services, religious 

observances, apartment type of 

accommodations, translation 

services and much more,” 

concluded Kyoosang Kang, 

Regional Director of Korea 

Tourism Organization. 
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that continuous usage without 

medical supervision has a 

disastrous health impact. He 

further suggested that special 

medical examinations must be 

done for the liver and kidneys 

periodically to avoid 

complications.

He highlighted that most of these 

products enter the country 

illegally, coming from companies 

that have not been licensed to 

sell in the country, nor are they in 

compliance with international 

standards. He emphasized that 

MOHAP’s strict regulation 

requires a physician prescription 

for the dispensing of such 

products, especially the 

injectable ones, which makes 

some users buy them outside the 

country through travelers coming 

from countries that allow the 

purchase of these products 

without prescription. The youth’s 

desire for strong and big muscles 

have attracted some to commit 

unlawful trading by providing 

clubs with hormone products 

without prescription.

MOHAP organizes inspection 

visits to curb spread of banned 

hormones

Dr. Al Amiri said that MOHAP 

carries out periodic inspection 

visits to pharmacies to ensure 

compliance with the laws and 

legislation and takes punitive 

measures, starting from warning, 

alert, then issuing a violation 

when banned or unlicensed 

hormone products with medical 

claims are found, such violation 

could lead to the closure of the 

facility and revocation of license.

His Excellency noted there is an 

integrated collaboration between 

the health authorities and 

municipalities in the country to 

make sure that there are no 

unlicensed hormone products for 

bodybuilding being sold. He said 

that these are pharmaceutical 

products subject to the 

requirements and control of the 

Ministry who is responsible for 

the registration and approval of 

its import and distribution.

Parents and media play a critical 

role in raising awareness and 

reporting sellers of banned 

hormones

Dr. Al Amiri said that the absence 

of parental control and the lack 

of awareness among family 

members regarding the risks of 

hormones and sports steroids 

contributes to the increase of 

young people buying them in 

gyms and other bodybuilding 

clubs, noting that most young 

people may not be aware of the 

health hazards of these 

hormones, for fear of being 

ridiculed for using these 

hormones instead of exerting 

physical efforts to develop them.

He urged parents to inform the 

Ministry or health authorities or 

the municipality when they come 

to know of these hormones being 

sold without medical prescription 

in clubs frequented by their 

children. He highlighted the 

media’s role in spreading 

awareness and guidance for 

young people in universities and 

schools, especially as it is difficult 

to treat the health consequences 

of these hormones, such as 

cancer and kidney failure.

He advised the youth to consult 

with a nutrition specialist when 

taking any hormones or 

stimulants and to perform 

periodic medical examinations 

because the long-term use of 

muscle-building products has 

negative effects such as 

hormonal imbalance in the body. 

It leads to disruption and atrophy 

of the glands responsible to 

produce these hormones 

especially testosterone which 

could have an impact on the male 

reproductive system, including 

impotence and infertility.

Illegal online trading platforms 

for body building products

Dr. Al Amiri commented that 

these products are usually sold 

on the internet in the form of 

food supplements, however, most 

of these are not nutritional 

supplements at all and are 

marketed illegally. Some are also 

promoted as new medicines not 

yet approved globally. He added 

that the US FDA has not 

approved these products for 

safety and effectiveness before 

they are marketed.

The Ministry of Health and 

Prevention cautions the public 

not to use these products or any 

other products without first 

ensuring their safety to help 

protect the residents of the 

country. 

MINISTRY 
OF HEALTH AND 
PREVENTION 
warns public on the dangers of some 
bodybuilding products

Dr. Amin Al Amiri:

Some illegally-marketed products may contain hazardous substances that threaten the liver

ArabHeart - UAE, 11 September, 

2017 - The Ministry of Health and 

Prevention (MOHAP) issued a 

warning to the public regarding 

the dangers of using some 

bodybuilding products that are 

sold online, stating that many of 

these unregulated health 

stimulants may contain toxic 

energizers or synthetic male 

hormone boosters that may 

cause serious health risks, 

including fatal injury to the liver 

and kidney and threaten the 

user’s life. 

Dr. Amin Hussain Al Amiri, 

Assistant Undersecretary of 

Public Health Policy & Licensing, 

MOHAP, said that the Ministry 

released a circular to the 

directors of medical zones and 

public and private hospitals, as 

well as to doctors and 

pharmacists to alert them against 

the indiscriminate use of 

bodybuilding products following 

a recent alert from the US Food 

and Drug Administration.

The circular noted that many 

products have been found to 

contain toxic substances or 

steroid-like substances as well as 

artificial male hormones. 

Continued use of these 

substances may be hazardous 

and could cause serious health 

risks, including liver injuries, 

threatening people’s lives.

Al Amiri said that apart from liver 

injury, absorption of steroids has 

unhealthy side effects such as 

severe acne, hair loss, increased 

aggression and depression, and 

life-threatening reactions such as 

kidney damage, heart attacks, 

stroke and pulmonary embolism 

(a blockage of a major blood 

vessel in the lungs) and 

coagulation in deep veins. 

Specialist physicians should 

always be consulted before using 

such substances.

Al Amiri added, “The US Food 

and Drug Administration has 

warned that many of these 

products are promoted for 

bodybuilding, and muscles 

development, whereas they 

contain synthetic steroids or and 

hormones related to 

testosterone.”

Hormones and steroids have 

many complications, it’s a global 

phenomenon being monitored by 

UAE authorities

Al Amiri explained that the 

consumption of these energizing 

products and hormones without 

referring to a doctor has become 

prevalent worldwide among 

young people in their desire to 

increase the size of their muscles 

to build an attractive body. He 

added that the growth of this 

phenomenon has been alarming 

in the lack of statistics regarding 

the number of users; especially 
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MINISTRY 
OF HEALTH AND 
PREVENTION 
confirms the safety and good quality of 
Brufen, an anti-inflammatory, pain killer 
and antipyretic for children
Dr. Amin Al Amiri:

Some illegally-marketed products may containhazardous substances that threaten the liver

ArabHeart - UAE, 10 September, 

2017 - The Ministry of Health and 

Prevention (MOHAP) recently 

confirmed the quality and safety 

of Brufen, an anti-inflammatory, 

analgesic and antipyretic 

medicine registered in the UAE 

for use in children. There are no 

warnings against this medicine.

H.E. Dr. Amin Hussein Al Amiri, 

the Ministry’s Assistant 

Undersecretary for Public Health 

Policy and Licensing and 

Chairman for Supreme National 

Pharmacovigilance committee, 

noted that rumors circulated on 

social media regarding the 

presence of aluminum particles 

in Brufen are incorrect. The 

Ministry has not issued any 

warnings about the use of 

Brufen, and has not received any 

notifications from the US Food 

and Drug Administration (FDA), 

the European Medicines 

Authority (EMA), or the 

Australian Drug Authority. The 

Ministry has also made efforts to 

communicate with the 

manufacturer of the drug, who 

reaffirmed that these claims are 

false.

Brufen, a non-steroidal anti-

inflammatory drug, is known 

scientifically as ibuprofen and is 

sold over-the-counter as an 

anti-inflammatory and pain killer, 

it can be used for the pain in the 

teeth, joints, and for headaches. 

It is also antipyretic. Brufen is 

available as syrup for children 

and in tablet form in dosages of 

200mg, 400mg, and 600mg. 

The discontinued use of drugs by 

patients, as a result of misleading 

information, can cause serious 

health implications

H.E. Al Amiri noted that the 

circulation of these unfounded 

rumors can cause panic in the 

community, and especially for patients who either 

discontinue the use of important medications or 

modify their dosages without consulting with 

their healthcare professional. These rumors can 

reduce patient’s confidence in the quality of 

drugs, and the credibility of the health systems in 

the UAE. Al Amiri also noted that the Ministry 

conducts routine evaluations of medicines and 

tests them in Quality Control laboratory based at 

the Dubai Biotech Research Park, to assure the 

quality and safety of the drugs available in the 

UAE.

Community members are urged to contact the 

Ministry of Health & Prevention or relevant health 

authorities if they receive rumors regarding 

medicines

The Assistant Undersecretary urged members of 

the community to refrain from believing rumors 

published on social media, and to contact the 

Ministry of Health & Prevention or relevant health 

authorities to attain any information regarding 

medical topics: medicines, medical warnings and 

anything else regarding medicines and medical 

devices in the UAE.

He further emphasized the importance of raising 

community awareness on false medical rumors, 

which supports the Ministry’s efforts to provide the 

highest quality health services. H.E. Al Amiri noted 

that, should members of the community wish to 

verify any information regarding the health 

products registered in the UAE, they are welcome 

to contact the Ministry via email at pv@moh.gov.

ae. The public are also invited to contact the 

Ministry via its Tamini service at www. moh.gov.ae/

en/Services/Pages/TaminiService.aspx.  

OVERCOME SHADOWS, DISTANCE,
AND TIME CONSTRAINTS WITH HELIOS

®
.

There’s the old way to disinfect, and 
then there’s Helios by Surfacide – a 
revolutionary, patented triple emitter 
UV-C hard surface disinfection system.

 

Designed to precisely target all areas 
– even those hidden by shadows – 
the Helios system’s advanced laser 
mapping technology scans a room, 
creates a plan, and gets to work. 
Environments are safely disinfected and 
ready for use in just one efficient cycle.

SURFACIDE.COM

الوكيل الحصري في الشرق ا�وسط
T: 4215343 4   971, M: 971502012601
W: www.technovationintl.com
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which include newer doctors or 

practitioners, able to share a 

wider knowledge and experience, 

meeting the changing industry 

trends and needs of the Society. 

In the long run, sustainability, 

coupled with the expansion and 

sharing of both ideas and 

expertise, should provide a 

growth trajectory for MSAM.

Look out for 2019, as it will be 

MSAM’s 5th Year, and the show 

will be more mature, evolving 

and progressing and leveraging 

as a global player in the field of 

aesthetics. Till we meet again in 

2019, which also set sights on 

2019 World Congress of 

Dermatology in Milan, Italy.  

Hopefully, there will not be any 

clashes of dates! 

Expands Its Medical 
Tourism Business in Jordan

MediMantra,

Gone are the days when the sole purpose of the 
patients was to get the treatment from the nearest 
hospital at whatever cost it was  available at. The 
current and potential increase in the costs of medical 
treatments has made people to research about the 
quality and the costs of healthcare available in the 
market. Moreover, lack of infrastructure and higher 
medical costs has become the driving force for the 
patients to pursue cross-border healthcare options.

With growing operational network, MediMantra has 
swiftly expanded its services in Jordan. MediMantra - 
India’s premier medical tourism company - has 
recently signed an agreement with  Abdallah Ali 
Hindawi at World Medical Tourism & Global Healthcare 
Congress 2017 held in Los Angeles - to spread medical 
tourism services by opening regional offices in Middle 
East, North Africa and GCC - Amman & Jordan.

With its new office in Jordan, the company continues to 
build on its position as a leading medical tourism 
provider. The branch will cater to the specific needs of 
patients located in and around middle East and Gulf 
countries. Services offered will include wellness and 
rehabilitation, cancer treatment, cosmetic surgery and 
many more healthcare services.

Key Treatments Offered

YOUR MEDICAL TRIP
 is What We Do For You

 Neurosurgery
 Cancer Treatment
 Cosmetic & Plastic Surgery
 Hepatitis-C Treatment
 Reproductive Technology (IVF)
 Transplant Procedures

Specialty Treatment
Affordable Healthcare Services
World Class Hospitals
Advanced Medical Technology
Team of Experienced Doctors 
& Renowned Medical Experts
Best in Hospitality
Logistics Management – Medical Visa, 
Tickets, Accommodation, Sight Seeing &
 Forex

 “It gives me great pleasure to open our new office in 
Jordan because the country is pivotal to the growth 
and development of medical tourism services in the 
Middle East and Gulf region. With our international 

expertise and local capability, I am positive about the 
potential of our company to deliver healthcare & 

wellness services in Jordan.”

MOHIT BANSAL
(Founder CEO of MediMantra)

MediMantra works with an unwavering commit-
ment to deliver the most reliable & best medical 
treatments at competitive prices to the patients 
from across the globe. Here is a brief highlight of 

key services provided by MediMantra:

Telephone: + 962 6 5516556, + 91 8750 101 101
Fax: + 962 6 5516036
Skype: medimantra_jordan
E-Mail: info@medimantra.com

MediMantra Jordan Branch: Khalda,
Abdelkarim Abu Hudaib St. Building
# 14, P.O Box 1524, Amman 11118 Jordan
Website: www.medimantra.com
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AMPERSAND
SHOWCASING
AQ SKIN
SOLUTIONS
at MSAM 2017 in KL, Malaysia
By Dan Ngiam

ArabHeart - Ampersand 

Aesthetics of Malaysia and 

Ampersand Scientific Pte Ltd of 

Singapore the AQ Distributors 

participated in the recent 

Malaysian society of Aesthetics 

Medicine (MSAM) Fourth Series in 

running a bi-annually event held 

from 23 and 24 Sep 2017 at Hilton 

Sentral Hotel, Kuala Lumpur, 

Malaysia.

About 300 delegates registered 

and were keen to learn and 

explore new techniques and  

products showcase at the event. 

AQ Skin Solutions from USA has 

many good products proven in 

the marketplace especially AS 

Recovery Serum for wounds 

healing. Dr Sarah-Jane Khong of 

Gayana Wellness, a Malaysian 

Aesthetic Doctor loves the AQ 

Recovery tremendously as her 

patients showed vast 

improvement after using the 

product.  There are of course 

many Growth Factors products 

available in the marketplace, 

which claim similar results, but 

did not provide the ultimate 

solutions. 

Obtain a Master Class training to 

acquire knowledge, to better 

understand the aesthetic and 

ethical practices in the beauty 

world are equally important. Dr 

Lim Ing Kien one of our AQ Skin 

Solutions Certified Trainer in the 

region said: A clear conscience is 

needed to study the real benefits 

of a particular beauty product 

and not compromise it for the 

sake of money. Cheap products 

can have more margins but 

patients would eventually lose 

their confidence and the 

aesthetic practitioner’s credential 

may also be lost for good…. 

Another aesthetic doctor is Dr 

Jeyanthi of Clinic Ideal Care, also 

a keen user of AQ Active Serum. 

She gave a good testimonial, 

being an active supporter of the 

product.

Overall, the show has improved 

since its inaugural in 2011 

although there is still room for 

improvement. 

For instance, the Conference 

Tracks needs a revamp to bring 

more up-to-date trendy issues 

instead of just mono-type 

sessions, catering for new 

comers entering the field of 

aesthetics. The Authority 

Approval Aesthetics License 

needs to be processed faster and 

not act as a deterrent, as they 

will face stiff competition from 

the existing players in the 

market.

From the perspective of an 

observer, it would be 

advantageous that the 

University’s curriculum include 

more diversity and embrace 

changing trends and 

technological advancements in 

aesthetics to better equip 

medical doctors, specializing in 

their different fields of studies, 

ensuring its future growth. Dr 

Ahmed Al-Qahtani is one classic 

doctor giving back to society by 

lecturing in UAE University and 

also Associate Professor 

specialising in Immunology.

The exhibitors have expressed 

concerns such as a reduction in 

the pool of registered delegates, 

affecting product sales due to 

poor marketing and promotion of 

the event. The MSAM Committee 

should re-look into its current 

line-up of founding members, as 

most of them have remain in the 

Committee since its inception.  

As an industry watcher, we would 

like to see a change of line-up, 
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olive oil, walnut, almonds, 

peanuts, spinach, wheat and soya 

oils, fish, liver, eggs.

Vitamin C

A strong antioxidant that helps 

synthesizing collagen and other 

hormones, decreases skin 

irritation after skin peeling; and 

also decreases superficial 

wrinkles. Vitamin C can be found 

in: guava, orange, lemon, green 

pepper, tomatoes, cabbage.

Vitamin B2

Its deficiency leads to oily skin 

and the occurrence of cracks at 

the angles of the mouth. Foods 

rich with vitamin B2 are: yeast, 

milk, meat, cereals and 

decorticated cereals.

Vitamin B6 

It is important to skin, and its 

deficiency leads to increase in 

secreting oils in the skin; 

resulting in red blisters, rash and 

dryness and redness around the 

mouth. 

It is available in bananas, wheat, 

chicken, eggs, liver, hazelnut and 

yeast.

Coenzyme Q10 

It is a component that is similar 

to a vitamin and is available in 

many skin care cosmetics; it is 

available in Salmon, Sardines and 

Mackerel fish, cow meat, peanuts 

and spinach. 

To keep you skin healthy; try the 

following tips:

 	 Avoid fats as much as you 

can; especially fried and spicy 

foods.

 	 Maintain fiber rich diet, 

including a lot of veggies and 

fruits. It is also recommended 

to have 40g of fibers daily.

 	 Don’t forget minerals; always 

focus on iron, copper and zinc.

 	 Decrease your intake of 

caffeine rich beverages like 

tea and coffee for its bad 

effect on the skin. 

 	 Stop smoking, beware your 

body absorbs some of the 

tobacco content like for 

example nicotine and other 

substances, and transfers 

them to circulation. This will 

eventually lead to constricting 

the end of the blood vessel; 

decreasing nutrients reaching 

the skin which makes the skin 

more vulnerable for wrinkles. 

Smoking also leads to less 

healthy skin as it increases 

collagen breaking, blackens 

lips, thickens the outer layer 

of the skin; taking into 

account that every cigarette 

decreases 5mg of vitamin C.

 	 Improve your circulation by 

practicing sports, which will 

also promote your self-

confidence; giving you clear 

mind and good mood. It also 

helps you sleep quietly; 

recommended sports are 

walking, swimming and 

exercising.  

 	 Are you sick of accumulated 

stresses? Your skin is sick too! 

Stress stimulates the body to 

produce androgens that 

increase acne and oily 

secretions.

 	 Pick those foods that 

positively influence your 

mood and help you relax like 

for example, lettuce, carrots, 

lemon, apple juice and berries. 

Rice also decreases tension 

and chicken contains amino 

acids that promote good 

mood. 

And Chocolate! Believe it or 

not, sugar, cocoa and caffeine 

are elements that act against 

depression.  

Sweet potato is another sweet 

choice, as it contains low fat 

carbohydrates that promote 

Serotonin hormone secretion 

that gives a good mood. 

Red beans is also rich with 

iron that acts against 

depression as it holds oxygen 

in blood; and spinach is rich 

with folic acid that also 

promotes good mood. 

It is also useful to include red 

peppers in your diet, as it 

induces the secretion of a 

substance that promotes 

happiness as well as sesame 

that contains anti-depressant 

component.

 	 Focus on dried fruits like 

apricot, peaches, figs and 

plum; they help counteracting 

exhaustion and skin paleness. 

You can also have persimmon 

that is a fundamental source 

for magnesium that decreases 

the feel of exhaustion, muscle 

tension and numbness. 

Cactus is also well known of 

containing antibiotics that 

prevent microorganisms’ 

growth upon exposure to sun. 

And chamomile and oats 

assist smoothness of the skin. 

 	 Eat fish twice a week, it is 

famous of having omega-3 

and helps skin to remain 

always fresh. But it also 

contains components that 

work as antidepressants; 

along with flaxseed that also 

gives fresh skin. 

 	 Controlling insomnia and 

sleep disorders is core; you 

can rely on some foods that 

specifically aid in fighting 

insomnia; they are: milk, water, 

anise, chamomile, lentils, black 

seed, apricot and Qamar 

Eddin drink, lettuce, honey, 

turkey, celery juice, fish, oats, 

bananas, mint, mushroom, 

whole wheat, onions, radish 

and rice. 

 	 Try deep skin cleansing and 

use only suitable cosmetics 

for your face, like eye cream, 

daily moisturizer and a 

cleaner; as well as a peeler 

and suitable masks. 

As we see, healthy diet can be 

miraculous and is essentially key 

for preserving healthy skin and 

body; always remember beauty 

comes from within!. 
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FOR 
HEALTHY 
SKIN
Forget Make up and try 
Sleep and Balanced Diet

Contrary to what many people 

think, skin care starts from within 

the body; where the overall 

health reflects on the skin. 

Healthy diet is essential for 

beautiful skin; here are some tips 

that help you maintain gorgeous 

skin and be always in shape:

 	 Enough sleep for 8 hours a 

day; which is sometimes 

called ‘beauty sleep’. Sleep 

turned out to be one of the 

most efficient and cost 

effective remedies for the 

skin; achieving results that no 

cosmetics can compete. 

Sleep also helps muscles to relax, 

decreases stress time, and 

consequently decreases stress 

hormones like steroids. This 

eventually leads to preserving 

the skin and quickens renewal 

rate for the cells that speed its 

growth at night; along with 

growth hormone secretion that 

works for repairing and 

rebuilding cells.

It is important in this regards to 

maintain quiet and convenient 

sleep, so it is recommended to 

sleep early and avert heavy 

meals and drinks rich in caffeine 

before going to bed. Some 

aromas might also aid in quiet 

sleep as well as cushions packed 

with natural features from 

products like cactus and algae.

It is noteworthy that there are 

specific foods that help achieving 

quiet sleep as they contain 

tryptophan that induces 

serotonin secretion that further 

helps in relaxation. These foods 

are: eggs, milk, nuts, wheat, meat, 

poultry, bananas, dry apricot; as 

well as food rich in calcium and 

magnesium.  

 	 Drinking around 8 glasses of 

water every day, it is 

important to know that water 

helps the overall circulation; 

and consequently delivering 

nutrients to the whole body. 

Water also helps getting rid of 

toxins in the body and skin; 

which helps you maintain 

clear skin; it is also advisable 

to drink hot drinks like anise, 

ptisan, chamomile and green 

tea.

 	 Having a diet that is rich with 

vitamins; it is essential to 

absorb vitamins from natural 

sources that have sustainable 

effect, contrary to 

pharmaceuticals that fade 

away gradually. 

Vitamins responsible for 

improving the status of the skin 

are:

Vitamin A

It is considered one of beauty 

vitamins, and its deficiency 

causes the skin and mucous 

membranes to be dry and rough; 

in addition to cracking nails and 

brittle hair. Vitamin A is available 

in different foods like: carrots, 

oranges, apricot, parsley, 

cabbage, spinach, liver, egg yolk, 

butter, milk, fish oil.

Tretinoin 

It is one of vitamin A derivatives: 

it is effective in treating acne, 

reducing the effects on the skin 

because of sun exposure; as well 

as increasing the speed of cells 

split and growth of skin cells.

Vitamin E

It prevents cells damage as a 

result of enzymes or external 

factors and works to provide 

clear skin. Vitamin E can be 

found in the following: legumes, 

Nutrition

Dr. Laura Farah

Nutritionist
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IGENOMIX
Q AND A 
Would you brief us about the 

history of ‘Igenomix’, its 

foundation (when and where) 

and current work and 

partnerships?

Igenomix was first founded in 

1996 in Paterna, Spain. Dr. Carlos 

Simon, who is one of the original 

founding members of the 

company, is widely known for his 

work in reproductive medicine. 

He now serves as the company’s 

Chief Scientific Officer. Igenomix 

has now evolved to become one 

of the leading global suppliers of 

advanced reproductive genetics 

services--with laboratory 

facilities located in leading 

countries like United States of 

America, Mexico, Spain, Brazil, 

United Arab Emirates and India.

The company has been lauded 

for its continuing efforts R&D, 

which has further inspired 

Igenomix to design and develop 

specific tools to help support 

professionals in the reproductive 

medicine field. Igenomix provides 

non-invasive prenatal tests; 

pre-implantation; genetic 

screening and diagnosis, sperm 

aneuploidy tests; products of 

conception tests; carrier genetic 

test for single gene disorders; 

Oncodona and patented 

Endometrium Receptivity 

Analysis (ERA).

The company remains steadfast 

in its commitment to work 

closely with government 

hospitals, private clinics and IVF 

specialists to provide the quality 

service. We are planning to open 

two new labs in Kuwait & Riyadh 

(Saudi Arabia).

Would you tell us more about 

‘Oncodona’ test for detecting 

breast cancer, and where is it 

implemented in the Middle East 

so far?

Oncodona is the company’s 

latest offering that helps in the 

early detection of hereditary 

breast and ovarian cancer. The 

complete test covers the 

screening and analysis of 21 

genes that are related to breast 

and ovarian cancer. 

Oncodona is the most advanced 

genetic test in this field. 

Looking to increase awareness 

on this new test, Igenomix is 

currently receiving samples 

regularly from Kuwait and Dubai, 

with a hope to reach out to more 

patients and doctors in Middle 

East by the end of this year.

Would you explain how does 

Carrier Genetic Test (CGT) 

provide couples with a solution 

related to the prevention of 

single gene disorders that could 

be inherited by their offspring?

Carrier Genetic Testing (CGT), a 

revolutionary genetic testing 

solution that can help determine 

the risk of having a child with a 

genetic disease.  Recent reports 

have shown that 10 in every 

1,000 live births suffer from 

genetic disorders--with the Arab 

population posting alarming 

numbers of these cases. To help 

address this, Igenomix is 

leveraging its pioneering CGT, 

which is the most comprehensive 

testing solution in the region that 

can help prevent genetic 

disorders that cannot be cured. 

The testing also prevents the 

transmission of inherited 

disorders to new-borns as 

consanguineous marriages is 

considered one of the major 

causes of genetic disorders.

For the first time also, CGT allows 

for screening of a large number 

of monogenic diseases or serious 

diseases caused by the alteration 

of a gene--flagging conditions 

like cystic fibrosis, as well as rare 

conditions that cause blindness, 

blood disorders and life-

threatening hormonal problems.

Igenomix’s CGT can screen more 

than 6,600 mutations 

corresponding to over 600 

known genetic disorders. The 

genetic test is now being widely 

used by many hospitals, clinics 

and laboratories in the UAE.

It is known that ‘Igenomix’ plays 

a role in helping couples in UAE 

to have healthy babies (with no 

genetic disorder) through high 

quality genetic testing and 

selection. How is that?

Igenomix utilizes the latest 

technology in creating and 

developing the most advanced 

genetic services for the Middle 

East. The company remains 

committed in leveraging key 

solutions that can help address 

timely medical issues, especially 

in genetics. 

Recent scientific research has 

shown that in cases post PGD, 

about 50 per cent embryos are 

chromosomally abnormal and 

will fail to translate into a 

successful pregnancy. To reduce 

the risk of miscarriage, 

chromosomal abnormalities in 

babies and enable higher 

pregnancy rates per transfer, the 

company has released a 

combined product PGD + PGS, 

which can help determine 

genetic defects in embryos and 

find out if the particular embryo 

should be transferred during an 

IVF cycle or not. 
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function, stamina, firmness and 

improve erectile dysfunction. It 

also helps increasing the length 

and girth of the penis with no 

surgery or side effects reported 

to date.

I have now introduced more than 

30 different cutting edge non–

surgical treatments to the market 

for both male and female sexual 

dysfunction.

The latest survey conducted in 

the United States of America 

confirmed that 50% of women 

suffer from at least one type 

female sexual dysfunction, they 

could be:

Lack of desire, Lack of arousal, 

Inability to reach orgasm and 

Pain that interferes with sex

Other problems might involve: 

vaginal laxity after child birth, 

hormonal changes or normal 

aging process, vaginal atrophy 

and dryness due to menopause, 

stress urinary in continence: 

inability to control urine and the 

skin around the vagina and anus 

changing to a darker colour.

All these cases are treated in the 

clinic, without surgery and only 

within 20-40 minutes using 

different types for machines, 

injections, peels, lasers, 

radiofrequency and much more 

of the latest treatments 

worldwide.

Men prefer not to rely on drugs 

due to the inconvenience of 

taking pills before intercourse, 

and because pills do not work for 

some men or cause side effects.

By introducing those innovative 

treatments, we help the patient 

restore his sexual ability and 

confidence. 

All these treatments are 

administered using very specific 

protocols that have been 

developed after years of training 

and experience so it is totally 

safe and efficient.

There are statistics that need to 

be mentioned to clarify the 

magnitude of the problem, for 

example: 40% of women suffer 

sexual dysfunctions to the extent 

of causing psychological distress.

52% of men aged 40-70 suffer 

one degree or another of erectile 

dysfunction and weak erection. 

I get patients from all over 

Europe, Africa; as well as a lot of 

Arab patients, yet the Arab 

community need to be educated 

more in this field. It is part of my 

duty to spread health awareness 

in the sexual wellbeing field.

I have certainly asked several 

men of religion about those 

approaches and whether or not 

they comply with Islamic rulings. 

Their answer was that these 

operations are legitimate and 

welcomed as long as the purpose 

is to maintain healthy marital 

relations and to help wives and 

husbands to enjoy Halal, 

especially if we look at the 

consequences of those problems 

that can lead to divorce.

I have established the 

International Association of 

Aesthetic Gynaecology and 

Sexual Wellbeing or “IAAGSW” in 

order to raise awareness amongst 

doctors who are interested in this 

field.  I have trained more than 

200 doctors globally. interested 

in this field.  I have trained more 

than 200 doctors globally. 
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Interview

DR. SHERIF 
WAKIL
An International Figure of Aesthetic 

Gynaecology and Sexual Wellbeing

Dr. Sherif Wakil, a renowned 

Harley Street Cosmetic Doctor 

and founder of Dr. SW Sexual 

Aesthetic Center , the first centre 

in Europe and Middle East 

specializing in Non-Surgical 

Aesthetic Gynaecology and 

Sexual Aesthetics. This is a brand 

new specialism focusing on 

regenerating sexual organs of 

men and women with No down 

time, No surgery & No side 

effects. 

He has more than two decades of 

experience in the healthcare 

combined with a vast number of 

cosmetic workshops in the UK, 

Europe and USA. He has worked 

in a number of leading hospitals 

in the UK and Middle East, 

including The Royal London 

Hospital NHS Trust.

So far he has performed around 

20.000 procedures worldwide. 

Dr. Wakil  introduces his work as 

a new specialty started to boom 

in the United States 10 years ago, 

commonly known as Aesthetic 

Gynaecology and Regeneration 

of the genital organs for men and 

women.

Its core purpose is to restore 

functionality as well as cosmetic 

appearance of genital organs.  He 

travelled to the US and 

underwent extensive training, 

after which he introduced this 

type of treatment to Europe and 

then the Middle East.

Through the introduction of a 

new treatment called “O Shot” 

Vaginal rejuvenation with PRP, 

the publicity and success that 

accompanied this treatments, 

opened up the opportunity for 

patients to be interested.

Many women cannot talk about 

sexual problems. Menopause, 

child-birth and even the natural 

aging process can result in a loss 

of sensation, decreased sexual 

enjoyment and functional issues 

in the vaginal region. 

The O-Shot®, or Orgasm Shot®, 

is a pioneering new non-surgical 

technique which involves Platelet 

Rich Plasma (PRP), injected into 

the vagina in a special way to 

enhance sexual pleasure. 

The O-Shot treatment can also 

help relieving conditions such as 

stress urinary incontinence.

There is also a male version, 

which is the “P Shot”; it involves 

injecting platelet rich plasma into 

the penis, to enhance the 
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CAUSES OF 
HAIR LOSS

It is important to know that the 

age of the individual hair ranges 

from 3 to 5 years, and it differs 

from one to another, and that 

hair loss rate daily is around 100 

hairs for both men and women 

(the normal rate). As obvious as 

it looks, hair growth is different 

among people, where the normal 

rate is about one cm/month.

Scientific researches proved that 

cutting, shaving or repetitive 

washing has no effect on the 

thickness or the quantity or the 

growth of the hair; on the 

contrary they help removing its 

weak peripheries.

Perhaps what bothers everyone 

is watching tresses of hair scatter 

while washing or hairdressing. 

The fear is even bigger while 

finding out that the hair becomes 

very light; and it is common that 

people start treatment without 

being confident of the root of the 

problem.

It is noteworthy that there are 

some causes that are serious and 

require treatment, while others 

are accidental that vanish after 

the stimulus disappears; that’s 

why we should dig deep to know. 

The following are the most 

common causes of hair loss:

Hereditary Patterned Baldness:

is the most common cause of 

hair loss for most men; it usually 

starts at the age of twenty and 

continues. It is located on the 

front of the head and continues 

until it becomes traditional 

baldness. As for women, it starts 

later at 40s, and is mostly 

located in the forehead and the 

middle of the head. 

Alopecia:

It’s a case that is beyond the 

patient’s capability to manage, it 

is usually due to psychological 

trauma where hair loss occurs 

suddenly in a specific circular 

spot in the head, among other 

causes.

Seborrheic dermatitis and 

dandruff:

this often leads to hair loss; the 

dermatologist usually handles 

this case with guiding to the 

appropriate shampoo.

Diseases that cause very high 

temperature: 

like for example, typhoid and 

influenza.

Endocrine Diseases: 

can be also a cause for hair loss; 

like for example, hypo or hyper 

thyroids and pituitary gland 

disorders. 

Using some medications:

this might lead to hair loss; 

specifically contraceptive pills, 

weight loss medications, excess 

vitamin ‘A’ and cancer 

medications. The solution here 

would be stopping those 

medications.

Postpartum hair loss:

this usually occurs within one to 

five months after delivering the 

baby. This is because the hair 

does not reach the resting phase 

(known as Telogen-Phase) during 

pregnancy.

Tying the hair strongly:

this leads to hair loss because 

hair follicles are forcefully pulled 

up to be tied. The usage of hair 

dryer also leads to hair loss. 

Malnutrition and anemia:

it is known that healthy food 

nurtures the head and the hair as 

well as the body. 

Tensions and stress

Some diseases that affect the 

scalp:

they might as well cause 

permanent baldness in some 

regions of the head; due to the 

death of hair follicles.

Chemical or thermal burns:

that hit the scalp and will likely 

leave scars on the scalp; they are 

best handled through plastic 

surgery.

Some scalp tumors and diseases 

that attack the body immunity 

like lupus vulgaris; these 

autoimmune diseases often lead 

to permanent baldness. 

By a doctor

Dr. Hussien Kraishan

Consultant Dermatology and 

Venereal Diseases
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recommended since they may 

lead to severe problems in the 

near and distant future. We are 

seeing a lot of clients suffering 

the ill effects of such fillers 

injected in the beginning of this 

century.

We are witnessing many new 

technologies and substances for 

non-surgicals; there is a lost of 

commercial pressure here for 

vendors to sell the equipment 

and for buyers to see returns on 

investments. This trend has also 

brought many non-core 

specialists to dabble in 

aesthetics, the result may not 

always be happy for the client 

(patient). While many of the 

newer methods are effective, an 

experienced cosmetic 

practitioner can best decide their 

exact place and context in 

therapy. Clients need to be aware 

of excessive claims and use their 

money wisely.

Fat grafting: An exciting new 

development is the use of body’s 

own fat cells to enhance facial 

beauty. We take fat by mini-

liposuction from the body and 

inject it by gentle technique to 

different parts of the face. Done 

by an expert, this should give long 

lasting improvement of shape, 

volume and skin quality. However, 

the results are highly dependent 

on surgeon’s technique and on 

some factors concerning the 

patient. It is important to avoid 

smoking, eat good balanced meal 

and not do intense exercises in 

the first couple of months after 

fat grafting.

Even more exciting is the use of 

stem cells derived from the body 

fat. A special lab is usually 

necessary for this. However, we 

are on the brink of having simple 

‘point-of-care’ systems to 

produce these cells on-site to 

inject into the face directly. This 

can help acne scars, tired face, 

wrinkles, age changes, pigment 

problems and many other issues 

in the face. Using the power of 

one’s own body cells to enhance 

the beauty holds a lot of appeal 

and potential.

Breasts: Women seek cosmetic 

breast surgery for a variety of 

reasons: be it to enhance the size 

and volume, correct sagging or 

to reduce excessively heavy 

breasts for comfort. Almost every 

type of problem can be fixed. 

Everyone knows about silicone 

breast implants although mis-

information still exists regarding 

their safety. Several studies have 

established their safety and there 

is more than five decades of 

history with them. Modern 

implants are much better due to 

innovations like cohesive gel, 

Micro/Nano-textured surfaces 

and special coatings.  Technical 

improvements offer better 

stability of shape and reduced 

capsular contracture rates.

As in the face, here too the 

body’s own fat can be used as 

the augmenting material; breast 

enlargement by fat alone is a real 

possibility in selected persons. 

Fat tissue and implants may also 

be combined in a ‘composite’ 

breast augmentation. We now 

use fat grafting to further 

enhance the results or to correct 

some ‘errors’.

Body: Liposuction continues to 

be popular. It is at once simple 

and not so simple, we are 

pushing the boundaries and the 

bar is being raised constantly by 

our clients’ expectations. We now 

have several energy devices to 

improve fat extraction and 

stimulate better contraction of 

the skin after fat removal. 

Currently we use the power of 

laser, ultrasound cavitation, 

vibration, radiofrequency and 

water-jet to assist fat removal, 

some of these also help in 

harvesting viable fat cells for 

re-grafting. In persons who are 

not internally obese and who 

have a reasonable muscle 

structure, we can use these 

technologies to create hi-

definition sculpted bodies. Of 

course excellent results can only 

be achieved by combining 

surgical finesse with effective 

diet-fitness routines. 

There are many misconceptions: 

liposuction is for fat people, 

liposuction is an easy way to lose 

weight and that liposuctioned fat 

comes back. All these are myths. 

The truth is that liposuction is 

very effective in removing 

stubborn fat from limited areas. It 

does not lead to weight loss 

however. The fat cells are 

removed permanently from the 

area, but residual cells may grow 

in size if the person continues to 

over-indulge. In spite of these 

limitations, liposuction is very 

useful for a wide variety of shape 

issues and to balance the body 

zones. It is ideal for people 

struggling with gross imbalance 

between the upper and lower 

body and we see such persons in 

our daily life. Women with normal 

upper body but huge lower half, 

men with breast swellings, 

people with heavy thighs that 

cause rubbing and difficulties in 

walking and so on. Liposuction is 

great for such indications.

Modern techniques enable faster 

recovery, with less pain and less 

bruising but again, this requires 

that surgeons change from the 

old ways. Patients deserve finer 

cannulae and better techniques.

Booty Beauty: In the Middle East, 

the trend is for women to seek 

fuller bottoms following on the 

international trends with certain 

well-known celebs. Women bring 

pictures of these singers and 

entertainers and ask if this is 

possible. We are certainly doing 

this but the result depends on 

many factors. Enhancement by 

body fat grafting is the safest but 

silicon buttock implants are also 

available for select cases. One 

can also use reversible fillers, 

however, I would caution against 

using permanent fillers.

Mommy makeovers

Pregnancy and nursing may take 

a heavy toll on some women’s 

bodies; they may still feel young 

inside but may have a devastated 

body outside. Mommy makeover 

combines body and breast 

procedures to help such women 

to regain their bodies and 

confidence. Genital surgery may 

also be needed. The impact of 

these procedures can be really 

great.

Genital surgery: Well-advanced 

plastic surgery methods now are 

available correct structural 

problems in the area brought 

about by pregnancy, age, time 

and weight fluctuations. Non-

surgical machines are now 

available that use RF or laser 

energy to achieve tissue 

tightening and rejuvenation and 

they may be used alone or after 

surgery. Even men can now get 

genital enhancements done 

safely. 

After massive weight loss: we are 

living in an era of tremendous 

global obesity epidemic; this is 

particularly true of the GCC 

region. Bariatric surgery is 

effective for permanent weight 

reduction but such persons often 

are left with many folds of loose 

tissues everywhere. Help is at 

hand in a type of plastic surgery 

called body-lift procedures. We 

perform lower body lifts, upper 

body lifts, arm and thigh lifts and 

breast corrections in two or three 

separate operations to fully 

restore them. These are big 

procedures and are for the most 

experienced plastic surgeons 

only. Complications need to be 

kept low and that comes with 

technique and expertise.

Cosmetic Quacks: I would like to 

conclude by drawing attention to 

cosmetic quackery that exists 

freely in the community. It seems 

commonplace for women to get 

unknown substances injected into 

their bodies in the privacy of their 

homes by unqualified women 

who are willing to do these 

home-visits. Many lives have been 

ruined by such injections. Some 

women have even died. 

Conclusions: We live in an era of 

exciting possibilities in cosmetic 

surgery. With an expanded array 

of possibilities and access to 

information brought about by the 

social media and IT revolution 

comes the risk of people going 

for procedures to the wrong 

persons, for wrong reasons and 

without due caution. Safety, 

efficacy and predictability in 

cosmetic plastic surgery requires 

the optimum combination of the 

right surgeon, the right procedure 

for the right patient in a safe and 

accredited surgical center. It is 

also important to emphasize that 

cosmetic surgery is not suitable 

for everyone and for every type of 

beauty problem. 
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Cosmetic Surgery conjures up 

visions of celebrities going for 

nip-tucks and then trying to keep 

it a secret. Social media is full of 

conjectures and gossips 

regarding who has done what. 

While this is the more visible face 

of plastic surgery, everyday 

reality is far different. Cosmetic 

plastic surgery is now accessed 

by ‘ordinary’ folk. It has become 

more affordable, accessible and 

predictable. The science and art 

has matured to a high degree. 

Yet there are a lot of wrong ideas 

and myths about this field even 

among doctors of other 

specialties.  It is a common 

experience for plastic surgeons 

to be bombarded with questions 

from the curious guests in any 

party or social gathering.

Plastic Surgery is a very unique 

surgical specialty that claims the 

entire human body as its canvas 

of activity. It deals with diverse 

issues ranging from birth defects 

to cancer defects, from burn 

injury to work place injuries, from 

ageing changes to 

developmental issues and finally 

from issues of beauty to 

restoring the body after massive 

weight loss. Plastic surgery for 

genital area is a new frontier; it 

serves to enhance the quality of 

a woman’s and her partners 

experience and also addresses 

certain problems that women 

were too embarrassed to talk 

about.

It is difficult to bind plastic 

surgery into any sort of 

definition; the closest is that it 

uses the art and science of 

surgery to restore form and 

function in an aesthetically 

pleasing way in a wide variety of 

situations in the human body. 

When the issue is purely one of 

beauty or appearance, then it is 

called cosmetic surgery or 

aesthetic surgery. A cosmetic 

surgeon is usually a plastic 

surgeon who is further 

experienced in the cosmetic field. 

Non-plastic surgeons sometimes 

also perform cosmetic surgery 

also, but it is not their core 

strength.

In this article, I wish to highlight 

the trends in cosmetic plastic 

surgery and to touch upon a few 

exciting recent possibilities. We 

are also witness to the birth of 

regenerative medicine - a new 

field where doctors and scientists 

are trying to harness human 

body’s own healing powers and 

stem cells to regenerate lost 

tissues, reduce scars, heal 

wounds and reverse ageing 

changes. 

Cosmetic surgery is conveniently 

divided into face, breast, body, 

genital area and skin conditions. 

In all these areas, procedures are 

becoming more refined, more 

effective and can now be done 

with less downtime and faster 

recovery. 

Face: Our face is our identity; we 

are recognized by our face, our 

age is guessed from it, our mood 

is reflected from our visage. 

Facial cosmetic procedures may 

be requested for two major types 

of issues: to bring about shape 

changes (usually younger clients) 

or to rejuvenate from ageing 

changes (older clients). Examples 

of the former are requests for 

changing the shape of nose, 

jawline, and lips or to sculpt a 

chubby face into a more refined 

shape. In the older age group, 

the requests are usually for 

correction of double chin, 

sagging cheeks, jowls in jawline, 

drooping of eyelids / eyebrows 

or for overall refreshment. 

Nose correction is an important 

and common request. It is a 

surgery that should be left to the 

dedicated surgeon who can 

produce excellence. It is not for 

the occasional operator. Both 

closed and open techniques are 

valid, the open technique is 

preferred for the more 

challenging cases, which allows 

precise fixation of cartilage 

grafts. Today the procedures are 

so refined and exact that great 

finesse and accuracy is possible. 

However, there is a certain 

element of uncertainty about 

how the healing process will 

affect the final outcome. 

Cosmetic disasters should be 

very rare now but we still see 

them happen due to over-

aggressive surgery. So the 

experts still get patients coming 

to them for revisions. 

Facial shape can be enhanced by 

many non-surgical or minimal 

invasive procedures as well. 

A combination of botulinum toxin 

to relax the facial muscles, 

temporary fillers to enhance 

volume and hydration, special 

barbed threads to lift sagged 

tissues and energy devices to 

tighten the skin can produce 

remarkable improvements. 

Permanent fillers are not 

Professional Brief

Dr. Mohan Rangaswamy Consultant Plastic Surgeon is chief of 

plastic surgery at the well-known American Academy of Cosmetic 

Surgery Hospital in Dubai. He is a senior surgeon with 30 years 

experience in the field. He is one of the fewer plastic surgeons who 

are interested and skilled in both cosmetic and reconstructive 

branches of plastic surgery.

TRENDS IN 
COSMETIC 
SURGERY
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Guidance and Instructions

FOR PATIENTS 
WITH INFANTILE 
ECZEMA

Infantile Eczema is a common 

skin disease, it usually infects 

children after the age of three 

months and is often hereditary 

(one or more of family members 

should have Bronchial Asthma, 

Allergic Rhinitis or Eczema, one 

of them or all together), it stays 

for a long time, which requires 

continuous care by the parents 

and the doctor.

Therefore, parents are advised to 

follow the following instructions:

 	 Take the medications that are 

prescribed by the physician 

accurately and not to repeat 

the treatment without 

reviewing the doctor in order 

to avoid any complications.

 	 Use baby soap/ shampoo, and 

soap types that are rich in 

natural oils and never use the 

ordinary soap.

 	 Keep the skin moist and soft 

all the time, by using a 

prescribed medical skin 

moisturizer or perfume free 

Vaseline.

 	 All clothes that are close to 

the skin must be made of 

cotton at all times, and avoid 

wool and industrial clothes to 

contact the skin, which cause 

skin irritation.

 	 Avoid sudden change in the 

surrounding atmosphere 

(such as shifting from warm 

to cold atmosphere and vice 

versa).

 	 Avoid food types that arouse 

eczema, such as chocolate, 

egg, banana, strawberry and 

soft drinks that contain yellow 

colored resources (like 

Mirinda…etc.).

 	 Rugs, feather pillows, and 

woolen blankets arouse the 

appearance of eczema; so it is 

not preferable to use them. 

By a doctor

Dr. Hussien Kraishan

Consultant Dermatology 

and Venereal Diseases

PSORIASIS

Psoriasis is a chronic non 

contagious inflammation that 

affects the skin; it presents as red 

patches with silver scales. 

Unfortunately psoriasis is 

different from before; its effect 

extends beyond the skin to 

spread to internal organs through 

blood vessels. That’s why the 

patient here is more vulnerable 

for cardiovascular diseases, heart 

attacks; in addition to 

hypertension and diabetes.

What causes psoriasis?

Hereditary factor is considered 

the main cause, among other risk 

factors like for example, 

hormonal changes (during 

pregnancy and menopause),

inflammations like tonsillitis; and 

after some hypertensive 

treatments and other 

medications.

What are the types of psoriasis?

Plaque psoriasis, guttate 

psoriasis, inverse psoriasis, 

pustualr psoriasis, erythrodermic 

psoriasis, nail psoriasis, scalp 

psoriasis and hand and foot 

psoriasis.

Treatment

Treatment differs according to 

the type and the affected area, it 

ranges from topical 

corticosteroid creams, vitamin A 

and D derivatives, light therapy 

(phototherapy), oral 

administered medications like 

‘acitretin’ and ‘methotrexate’; as 

well as oral, intravenous and 

topical biologic treatments that 

are highly effective. 

Psoriasis is a common disease 

whose progress cannot be 

predicted, as it deteriorates from 

a time to another, specifically at 

the time of changing seasons. 

After all, moisturizing creams 

remain the cornerstone for 

treating psoriasis, together with 

the psychological factor. 

Dr. Anood Al-Issa

SCE in Dermatology

Formerly worked at the Royal Health Services
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Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS); among other conditions 

that cause the recurrence of the 

disease, increasing severity of 

symptoms and being resistant to 

treatment. 

It is important to know that using 

steroids in a topical form, 

injection or pills, as well as 

antibiotics for long time without 

proper medical supervision; 

would increase the chance of 

getting the disease and 

increasing its severity.

Prophylaxis and Treatment:

 	 Averting known causes that 

activate the fungus

 	 Seeing a dermatologist to find 

out any relevant conditions or 

treatments aggravating the 

fungus

 	 Committing to medical 

treatment that is usually in the 

form of antifungal ointments 

once per day for visible 

patches and their 

surroundings; to be repeated 

upon need, or antifungal 

capsules once a week for 2 to 

4 weeks Treatment dosage 

and duration is always 

detected according to the 

severity and the degree of 

recurrence of the case. 

TINEA 
VERSICOLOR

Tinea versicolor is a common 

disease in different countries; 

especially those with high 

temperature and humidity.

Symptoms begin from puberty 

and continue, where it affects 

both sexes, and males are more 

susceptible.

The patient acquires this fungus 

since childhood, as young as 5 

years in its dormant form; 

through water. By time this 

fungus becomes one of normal 

and routine skin pollutants 

focused in hair follicles in areas 

of the chest, back, scalp and 

upper limbs.

Symptoms start at puberty 

onward for both sexes, but males 

are more susceptible. It presents 

as patches that are scaly in their 

surface and peripheries; it is 

brown when affecting fair skin 

and white in case of dark one. It 

is often multiple and scattered on 

the trunk and arms, it doesn’t 

normally cause itching; only in 

some cases. 

The aforementioned symptoms 

do not result from direct 

infection, but as a result of the 

shift of the fungus from dormant 

to active phase after a change in 

the skin surface environment. For 

example, after swimming, being 

wet for a long time after shower, 

excessive or accumulated 

sweating, poor skin ventilation 

and anything that increases skin 

temperature. 

It worth noting that diseases that 

interfere with immunity lead in 

general to less immune body and 

specifically to poor immune skin, 

like for example, diabetes, 

Cushing’s syndrome 

(Hypercortisolism) and Acquired 

By a doctor

Dr. Bashar Abassi

Consultant of skin and venereal diseases 

and laser and plastic surgery
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Laser usage became a safe tool 

for hair removal without 

interfering with body natural 

pores or damaging the body 

cells. Facial hair removal can be 

brief as 10 minutes; while large 

areas usually take more time.

Laser is an efficient method, 

where laser beam sends a bunch 

of energy to the colored hair 

follicle that absorbs those rays; 

after which it stops growing. 

It always advisable to use sun 

screen everywhere, to pick a 

credible medical skin care center 

and choose proper product for 

skin cleansing that does not 

cause eczema or allergy. Diet 

also plays a significant role, so, 

we recommend eating plenty of 

vegetables and fruits and avoid 

smoking as it has been proven 

that smoking is responsible for 

skin aging.

Is laser suitable for all areas of 

the body?

It is well known that laser works 

for any area that experiences 

excess hair. It is especially good 

at dealing easily with large areas 

like back, arms and legs; as it can 

tackle more than one hair follicle 

at the same time.

Is laser becoming the ultimate 

solution for hair removal? And 

what should we expect?

I’d say yes, it really puts an end 

to excess hair; however, results 

might differ according to 

hormone level, type and number 

of hair follicles and color of the 

skin. 

It worth noting that hair 

experiences different phases, 

growth, rest and shedding, when 

in the growth phase, the hair is 

more sensitive to laser than the 

other two phases. Also the 

amount of hair differs from one 

area to another; so it cannot be 

all removed in one session. 

Some people believe that laser 

causes cancer, is this true?

Using laser is safe and there is 

neither reported skin cancer 

cases due to laser, nor side 

effects; throughout the past 30 

years.  

What is the latest in skin 

aestheticization?

Dermatology is always evolving; 

this is especially true after 

introducing new techniques like 

for example, laser and different 

plastic surgeries. 

If you are to give our readers an 

advice, what would it be?

I would say, stick to doctor’s 

words, protect your skin against 

sunrays, eat well and pick only 

what is suitable for your skin. 

SKIN 
DISEASE

No doubt plastic surgeries and 

getting rid of acne, excess hair 

and polyps, as well as 

dermatoplasty are no longer a 

luxury. On the contrary, it is a 

way to overcome your fear of the 

mirror or any challenges for 

couples who experience any 

deformation in the face, palms or 

feet. Plastic surgery is becoming 

a necessity if we look at the 

negative effects it works to heal.

Out of our strong belief of the 

significance of skin care and the 

evolution laser has caused, Arab 

Heart had this interview with Dr. 

Hussein Kreshan; an insider and 

expert in skin care arena.

Dr. Kreshan had his bachelor 

degree of medicine in 1983; he 

then joined the Royal Medical 

Services in 1984. Then he 

specialized in dermatology. He 

has Jordanian board and he is a 

fellow of European Academy of 

Dermatology and Venereology. 

He has participated in different 

local and international 

conferences; and workshops; and 

he is the head of Dr. Hussein 

Kreshan center for skin and 

medial aestheticization and laser: 

“My time”.

Arab Heart: How would you rate 

the level of skin care in the Arab 

world?

The level of knowledge and 

practice for dermatologists is up 

to the International standards 

both for traditional practices or 

new maneuvers like laser.

How do you see dermatology 

progress?

Dermatology has witnessed huge 

progress in the last 20 years, with 

modern technology shifting its 

path to include medical 

aestheticization and laser.  

How do you see skin and 

venereal diseases currently?

The field experiences huge 

development in the last 20 years, 

especially with new technologies 

and more focus on aesthetics.

Do you think laser has 

revolutionized dermatology?

Yes, it did, especially in the field 

of removing excess hair and 

broken blood vessels, together 

with dermatoplasty and getting 

rid of cellulite and wrinkles. 

It has also dealt successfully with 

problems like chronic acne and 

nevi, however, we always advise 

people who choose to use laser 

to ask a dermatologist before 

starting the treatment; so to be 

sure of the efficient and secure 

results.

How effective and secure is hair 

removal with laser?

Dr. Hussien Kraishan

Consultant of Skin and Venereal 

Diseases and Laser
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Arab Heart: You have published a 

book, “Real World for Skin 

Solutions”, tell us more about 

that.

This book includes the story of 

how the concept of beauty has 

been established and perceived 

in three eras; and what standards 

have been put to measure it and 

why . It also talks about how 

older generations cared for their 

skin and how this science 

developed. This book aims to 

raise awareness of average 

people as well as doctors; the 

book that is available on Amazon 

can be considered as a reference 

in the science of skin and beauty 

and solutions from the past.

Arab Heart: What the uses of ‘AQ’ 

products are for face and skin 

care? 

‘AQ’ products are considered the 

first to receive several and 

successive international awards at 

the same year; which opened the 

door for their use in diversity of 

ways in the field of cure and 

beauty in Europe, USA and Asia. 

Those awards are high profile 

ones; and there had been trials to 

produce similar products in 

different places so to benefit from 

the same concept. However, those 

products are not original and do 

not include the fundamental 

component; those companies are 

simply deceiving the client.

Arab Heart: This would lead to 

the next question, how can the 

client be sure the products are 

original?

The client/patient has to ask his/

her credible doctor, who would 

guide them to the original 

product that contains the active 

material that is core for positive 

results; otherwise fake products 

might harm the patient’s hair or 

skin. 

I have tried to make this clear 

through my book; and I want to 

say that we choose only credible 

doctors and clinics to supply 

them with our products.

Arab Heart: How are doctors 

trained to use ‘AQ’ products?

This is done through special 

workshops in Europe and USA 

that allow them to use our 

products efficiently; and they are 

certified afterwards. These 

workshops are on the expense of 

‘AQ’ company for the sake of the 

patient. It is also for the sake of 

the doctor who develops his/her 

knowledge and skills and get the 

last updates in the field.

Arab Heart: Have you got any 

certificate in the field of 

customer satisfaction? And what 

were its criteria?

Yes, we have received Excellent 

Customer Satisfaction that 

measures customers’ satisfaction 

about our products and after sale 

services; we have received it for 

3 years in a row.

Arab Heart: Are there any side 

effects for these products?

No, there are no reported side 

effects so far, on the contrary, 

they have great safety records 

and manufactured in PDA 

registered facility in over 50 

countries

Arab Heart: Does AQ compete 

with international products?

It is not just competing; it has 

even excelled.

Arab Heart: What is your latest 

solution for eye dryness?

Yes, there is a patent for eye 

dryness, also known as dry 

cornea; and we are working to 

produce a compound that deals 

with it.

Finally, I thank you for this 

opportunity and I hope it is not 

perceived as an ad; we are 

talking about a significant 

invention and its different 

usages. I encourage readers even 

to explore more so to know 

information about its efficiency 

and safety.

Arab Heart would like to show 

gratitude for Dr. El-Qahtany for his 

efforts in the field of skin care. 

“WE HAVE RECEIVED 
EXCELLENT CUSTOMER 
SATISFACTION THAT 
MEASURES CUSTOMERS’ 
SATISFACTION ABOUT 
OUR PRODUCTS”
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The concept has been raised for 

the first time by scientists in 

1986, who have been awarded 

Nobel Prize and who predicted it 

to be the basis of medicine. As 

an immunologist, I studied those 

factors and it was the topic of my 

MD thesis; growth factors and 

their benefits to skin. 

I have found out that they assist 

in curing injuries and burns and 

can be used as a cover for 

injuries and burns after 

operations. It has also been 

shown that they assist in skin 

beauty; where several products 

have been made for hair, skin, 

face and the area around the 

eyes. These products have been 

registered in Europe, USA, Asia 

and the MENA region.

Arab Heart: Would you elaborate 

more on the role of AQ in 

dealing with hair problems?

A study has been conducted 

on 100 persons in China, and 

they have found that these 

factors prevent hair loss, 

increase hair thickness by 

more than 30%. They 

also help moisturizing 

the scalp and help 

restoring the original 

color of the hair; so 

hair gains back its 

original health and 

structure. The study has 

been conducted in one 

of the biggest 

dermatological centers in 

China, confirms our results.

In this regards, it worth 

noting that my book has 

been translated to Chinese 

language so to be a core 

reference in this field.

PROFESSOR 
AHMED 
AL-QAHTANI
Assistant Professor at Faculty 
of Medicine & Health Sciences, 
UAE University

It goes without saying that 

scientific advancement is often 

preceded by bold imagination; 

backed by concrete knowledge 

and research. Our interviewee 

has been focusing on research 

work with regards to growth 

factors in the field of skin 

diseases, where he has his own 

innovations that have been 

documented under his name; 

with extensive benefit worldwide. 

Through his PhD research work, 

he explored new arena and 

succeeded to come up with new 

innovative techniques for skin 

diseases that apply for injured 

and burned tissues; as well as 

skin and hair care.

Arab Heart had interviewed Dr. 

El-Qahtany, who is one of the 

leading experts in UAE and 

worldwide. He has his PhD from 

California University. He is the 

first to discover growth factors 

for skin (AQ) and the head of 

‘AQ’ company for skin solutions

Arab Heart: Would you tell us 

more about the new and 

impressive technique of growth 

factors as a solution for skin 

problems?

Dr. El-Qahtany: First, I’d like to 

thank both JoHeart and 

ArabHeart for this opportunity to 

introduce my invention that has 

no match in the field of growth 

factors technology worldwide. 

This technology has proven to 

contribute to natural healing 

mechanisms for injuries and 

regenerating damaged skin. It is 

now known all over the world 

under UAE name; which we hope 

will restore the Arab’s excellency 

and give them an edge in 

competing other industries. 

Arab Heart: So how does it work?

It depends on growth factors in 

cells and directing them to areas 

the body needs; and making use 

of those factors to produce 

topical products for skin and hair 

care and other medications. 

In brief, the treatment philosophy 

is based on the fact that putting 

growth factors on the skin 

surface let them penetrate the 

skin and influence it with the 

same mechanism of natural 

healing.

So growth factors I developed 

and included in skin products 

play pivotal role in maintaining 

the structure and function of 

health skin.

As we know, the skin stops to 

produce growth factors t certain 

age, which leads to skin aging, 

dryness and lack of elasticity. 

This also applies for hair that 

loses its resilience to become 

brittle and weak; then loses its 

color and shed.  So scientifically 

extracted growth factors 

included in the products are 

directed towards needed areas of 

the body to guarantee the 

treatment of skin problems like 

for example, acne scars, skin 

pigmentation and skin damaged 

by sunrays.   
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جراحة مسالك بولية وتناسلية
Urology

مركز البروفيسور السامرائي الطبي
Professor Al Samarrai Medical Center

+971 4 4233669  |  Dubai

جراحة تجميل
Plastic Surgery

موهين رانجاسوامي
Dr. Mohan Rangaswamy

+971 50 5533256   |  Dubai

جراحة تجميل الوجه
Facial Plastic Surgery

اليان تينيباون
Alain Tenenbaun

+41 (0) 764177315   |  Switzerland

تجميل الجهاز التناسلي
Cosmetic and Sexual Aesthetic 

د. شريف وكيل
Dr. Sherif Wakil

0044 (0) 207 467 5340   |  London

جراحة العظام والمفاصل
Orthopedic Surgery 

د. سعيد آل ثاني
Dr. Saed Al Thani

00971 4 2888812   |  Dubai

جراحة عامة والجهاز الهضمي والمنظار
Gastroenterology 

د. محمد خريس
Dr. Mohammad Khrais

00962 79 7557003   |  Jordan

أمراض جلدية وتناسلية
Dermatology 

د. حسين كريشان
Dr. Hussien Kraishan

00962 6 5603300   |  Jordan

د. بشار عباسي
Dr. Bashar Abbasi

00962 6 5650026   |  Jordan

د. عنود العيسى
Dr. Anood Al-Issa

00962 79 6414719   |  Jordan

د. سوسن قباوي
Dr. Sawsan Qablawi

00962 79 5070282   |  Jordan

د. نضال عبيدات
Dr. Nidal Obaidat

00962 79 5430683   |  Jordan

د. رشا سعيد رشيد
Dr. Hussien Kraishan

00962 6 5603300   |  Jordan

د. ريم القاسم – مركز الخليج للتشخيص
Dr. Reem Al-Qasem

00971 2 6658090   |  Abu Dhabi

الطب الطبيعي والتأهيل
Physio- Therapy & Rehabilitation 

د. يوسف سرحان
Dr. Yousef Sarhan

00962 6 5621307   |  Jordan

مراكز العيون
Eye Centers

مركز إشراق للعيون
Ishraq Eye Center

00962 6 4640777   |  Jordan

مراكز الليزر
Laser Centers

ماي تايم
My Time

00962 6 5603300   |  Jordan

مراكز عالج طبيعي وتأهيل
Physio- Therapy Center

المركز الدولي للطب الطبيعي والتأهيل
The International Center for Natural 

Medicine and Rehabilitation

00962 6 5621307   |  Jordan

تغذية سريرية
Clinical Nutrition

د. لورا فرح وهاب
Dr. Laura Farah Wahhab

00962 6 4644281   |  Jordan

دكتور نيوترشن
Dr. Nutrition

+971 (0)  4 2040780   |  Dubai

مختبرات طبية
Labs

مختبرات ألفا الطبية
Alpha Medical Labs

00962 6 4633306   |  Jordan

مختبرات المؤتمن
Trusted Medical Labs

00962 79 9766667   |  Jordan

مستشفيات
Hospitals

مستشفى برجيل
Burjeel Hospital

00971 2 5085555   |  UAE

المستشفى السعودي األلماني - دبي
Saudi German Hospital - Dubai

00971 4 3890000   |  UAE

شركات سياحة عالجية
Tourism Business Companies

بوابة األردن للسياحة العاجية واالستشفائية
Jordan’s Gateway to Medical and 

Wellness Tourism

00962 6 4614133   |  JORDAN

MediMantra

MediMantra- Tourism Business in 

Jordan

00962 6 5516556   |  JORDAN

شركات
Companies

Orient Planet

+971 4 456 2 888   |  UAE

CommuniGate

+971 4 45 46 093   |  UAE

Nanohealth

+971 4 456 2 888   |  UAE

Institut Biochimiqu SA (IBSA)

+966 13 858 4648   |  UAE

Fidia Pharma Middle East

+971 4 3930231   |  UAE

DubaiMED

+971 4 3333 543   |  UAE

Igenomix UAE

+962 799960131   |  UAE

Medway

+971 4 4219755   |  UAE
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