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الطب الشعبي



أين تكمن المشكلة في المستحضرات العشبية؟

اعشاب تسبب في تسمم الجهاز العصبي

ماهي العالمات التي تنذرك  بوجود إحتيال طبي؟

مضاعفات الممارسات الشعبية الغير مرخصة

من هم تجار الوهم؟

أبرز المفاهيم الخاطئة حول الطب الشعبي 
الغير مرخصر من اإلحتيال الطبي!
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احذر من اإلحتيال الطبي!

عالمات تنذرك بوجود إحتيال

وعود كبيرة!
تصف إعالنات المنتج بأنه "عالج 

معجزة" أو أنه ذو قدرة على عالج 
أمراض مستعصية عجز عنها األطباء إن 
كانت كل هذه الوعود صحيحة، لوجدت 
ذلك المنتج منتشر في وسائل اإلعالم 

وينصحك الطبيب به

التعافي من كل األمراض!
تّدعي الشركة المصّنعة لتلك المنتجات 
أن المنتج قادر على عالج العديد من 
األمراض التي ال تربطها عالقة في 

الوقت ذاته أو أنه يقي منها. ال يمكن 
لمنتج واحد أن يقوم بهذا كله

 الضمانات والعروض المحدودة!
يستخدم مروجي هذه المنتجات أسلوب االستعجال 

وأن المنتج محدود الكمية والهدف من ذلك هو 
شرائك المنتج قبل أن تتمكن من تقييم مزاعمه

لدى المحتالين العديد من الطرق للخداع فهم يعرفون مدى
حاجتك إليجاد العالج خاصة في ظروف تعثر الحالة طبيًا ، يروجون

لمستحضراتهم باسم الدين والسنة ..  لذلك عليك الحذر!
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”مادام طبيعيًا فالبد أنه آمن ”

غير صحيح! فالنباتات أيضا أنواع وقد يكون البعض منها سام أو قد 
يتسبب استخدامها بطريقة غير صحيحة أو بكميات كبيرة على تكّون 

السموم بشكل تدريجي على الكبد والكلى مؤثرة على وظيفتهما.

 الطب الشعبي "الغير مرّخص"
والمفاهيم الخاطئة
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”يمكنني أخذ األعشاب مع االلتزام 
بتناول االدوية الطبية“

غير صحيح!  تناول بعض األعشاب قد يشكل خطر على حياتك بسبب 
تفاعلها مع األدوية مما يقلل مدى فائدتها و تأثيرها العالجي.

 الطب الشعبي "الغير مرّخص"
والمفاهيم الخاطئة
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”تخضع جميع مستحضرات الطب 
الشعبي للمراقبة“

غير صحيح! تخضع األدوية لرقابة واختبارات تضمن التزامها بالشروط 
والمقاييس أما المستحضرات الشعبية فال تخضع لنفس مستوى الرقابة

 الطب الشعبي "الغير مرّخص"
والمفاهيم الخاطئة
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مضاعفات الممارسات
الشعبية الغير مرّخصة

تقليل التدخل الطبي وبالتالي تأخير فرص الشفاء

 التسبب في مشاكل صحية خطيرة قد تصل للوفاة 

التسمم بسبب عدم اتباع تعليمات السالمة في 
التصنيع وتحديد الجرعات

زيادة خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض أخرى

 التعارض مع العالجات بتقليل أثرها أو زيادة مضاعفاتها
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أين تكمن المشكلة؟
الكثير من األدوية في الطب الحديث ماهي إال مواد

تم استخراجها من أعشاب في األصل

المستحضرات العشبية التي يستخدمها الممارسين
الشعبيين -الغير مرخصين- لم تخضع ألبحاث علمية

دقيقة توضح فوائدها وأخطارها

ما المشكلة إذًا ؟



.life المصدر: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

من أعراض التسمم

احذر الممارسات الشعبية الغير مرخصة واستشر الطبيب!

التشنجالصداعالدوار

الشعور بالخدر
في الفم

عدم وضوح
الرؤية

الغيبوبة
أو اإلغماء

بعض األعشاب تتسبب في
تسمم الجهاز العصبي



تّجار الوهم!

https://www.youtube.com/watch?v=gercdJcWRTE
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اضغط هنا
و شارك الملف على تويتر

خل غيرك يستفيد

Tweet

https://ctt.ac/O406Y
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لإلطالع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا

https://www.youtube.com/channel/UC9lOr4zfCWxSECyjWQyZI2A



