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تغذية عالجية على أساس فردية كيميائية حيوية
يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجانًا بشرط
.1
.2

أن يكون هناك إسناد واضح إلى "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" Orthomolecular Medicine News Service
أن يتم تضمين كالً من رابط االشتراك المجاني في "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"  http://orthomolecular.org/subscribe.htmlوكذلك رابط أرشيف "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

للنشر الفوري
خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي  20 ،أكتوبر 2020 ،

الجهل الطبي والقتل الجماعي لمرضى فيروس كورونا
بقلم دبليو چيفورد چونز الحاصل على شهادة الدكتوراة في الطب.
( 20أكتوبر OMNS )2020
في عالج المرضى نصح أبقراط ،أبو الطب "أوالً ،ال تؤذوا" .لسوء الحظ  ،لم يتم اتباع هذا المبدأ القيّم في رعاية مرضى فيروس
كورونا .إن فقدان شخص عزيز بسبب السرطان وأمراض أخرى ألمر مأساوي دائ ًما .لكن فقدان واحد بسبب جائحة فيروس كورونا
عندما يمكن منعه هو عمل ال يغتفر يؤدي إلى القتل الجماعي ألرواح األبرياء .لقد حدث ذلك بسبب الجهل بالتاريخ  ،والنفاق  ،ونقص
تدريب األطباء على الطب البديل  ،وانغالق العقول حول الفوائد الطبية المنقذة للحياة من الجرعات العالية من فيتامين ج (سي)
بالوريد.

لم أكن ألمتلك المعرفة لكتابة هذا المقال إذا لم يحدث لي حدث واحد في حياتي .في عمر  74عا ًما كدت أموت بسبب نوبة قلبية خطيرة.
قال األطباء إنني سأموت في غضون سنوات قليلة دون مساعدة األدوية الخافضة للكوليسترول .لحسن الحظ ،أجريت قبل سنوات عديدة
مقابلة مع الدكتور الينوس بولينج  ،الحائز مرتين على جائزة نوبل .نصحني بالدور المهم لفيتامين ج (سي) في تقليل مخاطر اإلصابة
بأمراض الشريان التاجي .هنالك عندما اتخذت أحد أكثر القرارات ضرورة في حياتي .قررت أن أتناول  10,000ملليجرام من فيتامين
ج (سي) يوميًا ،بدالً من تصديق شركات العقاقير الطبية الضخمة .لكنني قلق أيضًا ألن بولينج رغم كونه كيميائيًا المعًا ،لم يكن طبيبًا.
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هل كان محقًا بشأن فيتامين ج (سي)؟ بعد سنوات فقط  ،أثبت الدكتور سيدني بوش الباحث اإلنجليزي  ،أن فيتامين ج (سي) يمكنه عكس
(عالج بشكل كامل) تصلب الشرايين  ،حينها علمت أنني اتخذت القرار الصحيح.

اآلن وبعد  22عا ًما ،األطباء الذين أخبروني أنني سأموت في غضون سنوات قليلة بدون أدوية خفض الكوليسترول ،ماتوا ،وأنا في عمر
ال 97ما زلت على قيد الحياة .هذه التجربة مع التأثيرات القلبية الوعائية لفيتامين ج (سي) هي التي أثارت اهتمامي بالفوائد المضادة
للعدوى والفوائد الطبية األخرى لفيتامين ج (سي)  ،ال سيما كيف يمكن أن تقلل الوفيات من األمراض الفيروسية والبكتيرية.

أضاف كلينر ليوضح أن الجرعات الكبيرة من فيتامين ج (سي) يمكن أن تعالج أيضًا أمراضًا فيروسية أخرى مثل التهاب السحايا،
واإللتهاب الكبدي ،والحصبة ،والنكاف ،وااللتهاب الرئوي ،والقوباء المنطقية وحتى لدغة األفعى الجرسية السامة ]4-2[ .منذ ذلك الوقت
أفاد باحثون آخرون أنه ال يوجد مرض فيروسي ال يمكن عالجه بجرعات عالية من فيتامين ج (سي) عبر الوريد بنجاح.

لكن كلينر لم يفز في مسابقة من األكثر شعبية بين زمالئه .وكتب محب ً
طا ":بعض األطباء سيقفون جانبًا ويرون مريضهم يموت بدالً من
استخدام حمض األسكوربيك ألنه في عقولهم المحدودة يوجد فقط كفيتامين".

منذ ذلك الوقت ،تسببت العقول الطبية المنغلقة في وفاة اآلالف بسبب فيروس كورونا وأمراض أخرى في كندا وفي جميع أنحاء العالم.
بسبب االعتقاد الخاطئ بأن فيتامين ج (سي) هو مجرد فيتامين آخر .ولكن هناك دليل على أن فيتامين ج (سي) هو عنصر غذائي قوي
مضاد للعدوى يهاجم األمراض الفيروسية والبكتيرية.

ً
تفاعال خلويًا التهابيًا شديدًا في الجسم مما يؤدي إلى انخفاض فيتامين ج (سي) .األمر يشبه الوقوع في عاصفة ثلجية على
تسبب العدوى
طريق منعزل ونفاد الوقود .لكن في هذه الحالة ،تحتاج خاليا الدم البيضاء فيتامين ج (سي) لمحاربة العدوى .وإذا كنت ال تتناول ج (سي)
بشكل منتظم  ،فإن خاليا الدم البيضاء التي ال تحتوي على ج (سي) تشبه المسدس بدون رصاصات.

ال يدرك الكثير من الناس أن جميع الحيوانات تقريبًا تصنع فيتامين ج (سي) الخاص بها .فقد البشر هذه القدرة منذ دهور بسبب طفرة
جينية .على سبيل المثال ،تنتج الكالب  5,000ملليجرام يوميًا .تؤكد وزارة الصحة الكندية أن البشر يحتاجون إلى  90ملغ فقط .ولكن إذا
أصيب الكلب بالعدوى ،فسوف ينتج تلقائيًا ما يصل إلى  20,000ملغ يوميًا!

خالل جائحة فيروس كورونا استمعت إلى المسؤولين الطبيين في الصحة ،ومذيعي التليفزيون ،والسياسيين ،والخبراء الطبيين ،جميعهم
يناقشون أهمية التباعد وغسل اليدين بشكل متكرر .لكنني سمعت واحدًا فقط يناقش مزايا فيتامين ج (سي) و فيتامين د (دي) في بناء
مناعة الجسم ]5[ .ولم أسمع أي شرح كيف أن استخدام جرعات عالية من فيتامين ج (سي) عبر الوريد يمكن أن ينقذ األرواح.

أوجز الدكتور ليندون إتش سميث التجارب السريرية لفريدريك كلينر في "الدليل السريري الستخدام فيتامين ج (سي)" .يحتوي على ثروة
من المعلومات حول كيفية عالج فيتامين ج (سي) للعديد من األمراض المتنوعة .وكيف يمكن أن يؤدي وصف كميات غير كافية من
فيتامين ج (سي) إلى فشل العالج .هذه المعلومات الطبية متاحة للجميع للقراءة]6[ .
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لقد كتبت من قبل ذلك أنه إذا مات أحد أفراد األسرة بسبب عدوى فيروس كورونا ورفض األطباء والمستشفى استخدام فيتامين ج (سي)
عبر الوريد  ،فسأطعن في هذا الموقف في محكمة قانونية .أعتقد أنني سأفوز ألن األدلة التاريخية ساحقة لدرجة كبيرة أن الجرعات
الكبيرة من ج (سي) تنقذ األرواح.

النفاق المحيط بفيتامين ج (سي) محير للعقل .واشتكى الدكتور لينوس بولينج من أن "المجتمع الطبي يطلب أدلة صارمة تدعم فيتامين ج
(سي)  ،لكنه يقبل أدلة واهية ضده" .لم يتغير شيء يذكر منذ أن أجريت مقابلة مع بولينج .من الواضح أن سبب هذا النقص هو رفض
عقول المهنيين الطبيين قبول الحقيقة العلمية .ولن نعرف أبدًا عدد الوفيات التي ال داعي لها والتي سببها هذا األمر أثناء الوباء.

عضوا في "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" .يتكون مجلس التحرير العالمي لها من أطباء
عام مضى ،كصحفي ،دُعيت ألكون
منذ ٍ
ً
وأساتذة ،وباحثين متميزين .قبل عدة أشهر سألت جميع األعضاء عن كيفية عالجهم للعديد من اإلصابات الفيروسية .كانت اإلجابة
الساحقة هي "جرعة عالية من فيتامين ج (سي) في الوريد" .نشرت "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"  OMNSاثنين وعشرين
تقرير حالة من طبيب عن نجاح فيتامين ج (سي) عبر الوريد []7

منذ فبراير أجرى الباحثون في الصين دراسات مزدوجة التعمية على فيتامين ج (سي) عبر الوريد .هذا يعني أن مجموعة واحدة ستتلقى
فيتامين ج (سي) عبر الوريد ومجموعة التحكم ستحصل على دواء وهمي .تم االنتهاء من بعض الدراسات بالفعل  ،وأظهرت النتائج أن
فيتامين ج (سي) عبر الوريد ينقذ حياة أكثر من العالج الوهمي]8[ .

“الدكتور إنكيانج ماو ،رئيس طب الطوارئ في مستشفى رويجين في شنغهاي ،ذكر أن
مجموعته عالجوا ~  50حالة متوسطة إلى شديدة من كوفيد 19-بجرعة عالية من فيتامين
ج (سي) في الوريد.
"كانت جرعة فيتامين ج (سي) في الوريد  IVCلمدة  10-7أيام  ،مع  10,000مجم
للحاالت المتوسطة ،و 20,000مجم للحاالت الشديدة.

"جميع المرضى الذين تلقوا فيتامين ج (سي) في الوريد تحسنوا ،ولم يكن هناك وفيات
".

"لم يتم اإلبالغ عن أي آثار جانبية من أي من الحاالت التي يتم عالجها بجرعة عالية من
فيتامين ج (سي) عبر الوريد ".

(ريتشارد تشينج ،دكتوراه في الطب ،دكتوراه ،يقدم تقريره من شنغهاي)
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml
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ولكن حتى في واحدة من هذه الدراسات الحديثة الجديرة بالثناء ،كان هناك خلل .وبحسب التقرير ،تلقى جميع المرضى جرعة معينة
للعدوى المتوسطة ،بينما تلقى آخرون جرعة أعلى للعدوى األشد .لكن المرضى الذين ماتوا لم يتلقوا الجرعة األعلى]9[ .

يعكس هذا كل ما أكده الدكتور لينوس بولينج والدكتور فريدريك كلينر .كما قال بولينج لمنتقديه "إنها الجرعة!"
أو كما زعم كلينر "تتطلب بعض أنواع العدوى جرعة أكبر بكثير" .كما نعلم جميعًا ،فإن نصف حبة أسبرين لن تعالج الصداع النصفي.

لكن هناك أخبار أكثر إزعا ًجا .يواجه الباحثون الصينيون صعوبة في نشر نتائجهم .أخبرتني جهات االتصال أيضًا أن األطباء الذين
يستخدمون فيتامين ج (سي) في الوريد  IVCفي أمريكا الشمالية يتعرضون لمضايقات من قبل السلطات .في بعض الحاالت ،يتم إخبارهم
بأنهم إذا أصروا سيفقدون ترخيصهم لممارسة الطب.

للحصول على آخر المستجدات حول ما كان يحدث في بعض أنحاء كندا والواليات المتحدة ،اتصلت بالعديد من أخصائيي األمراض
المعدية ،والمسؤولين الطبيين في الصحة (وزارة الصحة) ،والمستشفيات الجامعية ،وطرحت سؤال بسي ً
طا" :هل تصف فيتامين ج (سي)
عن طريق الوريد أو تعرف أي شخص يعالج عدوى فيروس كورونا به؟ وإذا كان المرضى في مراحلهم األخيرة ال يتلقون فيتامين ج
(سي) عبر الوريد ،فلماذا هذا هو الحال؟"

لقد ثبت أنها مهمة تستغرق وقتًا طويالً .أجاب الكثيرون أنهم سيعودون إلي باإلجابة لكنهم لم يستطيعوا .استنتجت فقط أنهم ال يستخدمون
فيتامين ج (سي) عبر الوريد وال يريدون أن يعرف أي شخص عن األمر.

أو أجابوا "لقد تحققنا مع أخصائي األمراض المعدية لدينا ونؤكد أن جرعة عالية من ج (سي) ال تستخدم لعالج عدوى فيروس كورونا".

ما كان صاد ًما هو أنه لم يرد أي مسؤول طبي في الصحة أن فيتامين ج (سي) عبر الوريد تم وصفه لمن يموتون من عدوى فيروس
كورونا.

كانت المفاجأة األخرى هي رد فعل جونز هوبكنز أحد المستشفيات العظيمة في العالم .كان أساتذتها المتميزون أول من قدم قيمة التدريس
ق على سريره) للطالب .خالل هذا الوباء  ،كانوا يعتبرون الهيئة
بجانب السرير (تعليم المريض بينما يقف الطبيب بجانبه و هو مستل ٍ
صدمت لتلقي هذه اإلجابة "نحن ال نجري تجارب سريرية أو
المرجعية في اإلبالغ عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا .لذلك ُ
نعطي ج (سي) كعالج لـ كوفيد ".19-وحتى كلية الطب بجامعة هارفارد حيث قضيت سنوات عديدة كطالب وتدربت الحقًا كجراح ،لم
ترد علي مطلقًا.

ما الذي سيحدث؟ من المحتمل أن تفشل الدراسة الصينية في إنهاء الجدل وسيستمر المرضى في الموت دون داعٍ بسبب هذا الفيروس.
كنت آمل أن يتملك حب االستطالع أحد خبراء األمراض المعدية ،أو مسؤول طبي في الصحة ليسأل" :أتساءل عما إذا كان بإمكان
فيتامين ج (سي) عبر الوريد أن ينقذ األرواح؟" إنه ألمر مأساوي أن هذا لم يحدث .قد يصف البعض هذا بأنه جهل طبي ،والبعض اآلخر
على أنه خطأ طبي ،أو إذا مات أحد أفراد أسرته على أنه جريمة قتل ،وفي النهاية تقرر محكمة قانونية النظر في جميع الحقائق أنها كانت
جريمة قتل جماعي.
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لذلك ،لدينا وضع فريد .لقد قيل أن الحرب أهم من أن تترك للجنراالت .و بسبب الفوضى االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ،قد
تكون هذه الكارثة أهم من أن يمكن تركها للخبراء الطبيين حيث الكثير من أهل أمريكا الشمالية يعانون .

حان الوقت لكي تطالب الحكومة كليات الطب لدينا بإجراء دراسة حول فيتامين ج (سي) عبر الوريد .ال يوجد نقص في المرضى .لدينا
الموهبة العلمية في جامعاتنا .فيتامين ج (سي) غير مكلف ولن يسبب أي مضاعفات .لم يقتل فيتامين ج (سي) أح ًدا قط .إلى جانب ذلك،
يمكن إجراء هذه الدراسة في وقت قصير وال تتطلب آالف المرضى.

من سوف يتعامل بحزم مع هذه اللحظة وينقذ أروا ًحا ال تعد وال تحصى؟

(كاتب العمود في عدة صحف ،دبليو چيفورد چونز  ،حاصل على دكتوراه في الطب (المعروف أيضًا باسم كينيث ووكر  ،دكتوراه في
الطب) تخرج من كلية الطب بجامعة هارفارد في عام  .1950حصل على إقامات جراحية في جامعة ماك جيل وجامعة روتشستر وكلية
الطب بجامعة هارفارد .موقعه على الويب هو ).http://www.docgiff.com

لمعرفة المزيد :تم نشر عشرات المقاالت المتعلقة بالعالج بالفيتامينات لـ كوفيد مجانًا على
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

يتوفر العديد منها باللغات الفرنسية واإلسبانية واأللمانية والعربية واإليطالية والكورية والصينية والنرويجية .يمكن العثور على
الترجمات اليابانية على
https://isom-japan.org/top_after
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 بالمناقشة حول مجموعة متنوعة منOMNS  ترحب.Orthomolecular Medicine خدمة أخبار الطب الجزيئي
). يمكن للقراء إرسال مسودات المقاالت الخاصة بهم إلى المحرر على البريد اإللكتروني لالتصال أدناه.الموضوعات
طب التغذية هو طب التصحيح الجزيئي
ً
:  لمزيد من المعلومات.وفعاال لمحاربة المرض
يستخدم طب التصحيح الجزيئي عال ًجا غذائيًا آمنًا
http://www.orthomolecular.org
اعثر على طبيب
:لتحديد موقع طبيب في التصحيح الجزيئي بالقرب منك
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

.خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي التي تمت مراجعتها من قبل األقران هي مصدر معلومات غير ربحي وغير تجاري

:مجلس مراجعة التحرير
) (غاناM.B., Ch.B., Ph.D. سِت أيتي
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إلياس بغلي ( MD ،الجزائر)
إيان برايتهوب ( FACNEM ،MBBS ،أستراليا)
جيلبرت هنري كروسول  ( D.M.D. ،إسبانيا)
كارولين دين ( N.D. ،M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
إيان ديتمان ( Ph.D. ،استراليا)
داميان داونينج ( M.R.S.B. ،M.B.B.S. ،المملكة المتحدة)
رون إرليش ( B.D.S. ،استراليا)
هوغو جاليندو ( M.D. ،كولومبيا)
مارتن ݒي .جاالجر ( D.C. ،M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
مايكل چي .جونزاليس ( Ph.D. ،D.Sc. ،N.M.D. ،بورتوريكو)
وليام بي .جرانت ( Ph.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
كالوس هانكي( MD, FACAM ،الدنمارك)
تونيا إس .هيمان ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
سوزان همفريز ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
رون هانينجهيك ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
روبرت إي .چينكينز ( D.C. ،الواليات المتحدة األمريكية)
بو إتش .چونسون ( M.D. ، M.D. ،السويد)
فيليكس آي .دي .كونوتي-آهولو( MD, FRCP, DTMH ،غانا)
چيفري چيه كوتولسكي ( D.O. ،الواليات المتحدة األمريكية)
ݒيتر إتش .الودا ( M.D. ،النمسا)
توماس ليڤي ( J.D. ، M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
آالن لين ( Ph.D. ،تايوان)
هومير ليم ( M.D. ،الفلبين)
ستيوارت ليندسي ( Pharm.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
ڤيكتور أي .مارسيال-ڤيجا ( M.D. ،بورتوريكو)
تشارلز سي .ماري چونيور ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
ميجنون ماري ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
چون ماتسوياما ( Ph.D. ،M.D. ،اليابان)
چوزيف ميركوال ( D.O. ،الواليات المتحدة األمريكية)
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چورچ آر .ميراندا-مساري ( Pharm.D. ،بورتوريكو)
كارين مونسترچلم أهومادا ( M.D. ،فنلندا)
طاهر نايلي ( M.D.الجزائر)
دبليو .تود ݒنبرثي ( Ph.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
سيلفام رينجاسامي ( FRCOG ،MBBS ،ماليزيا)
چيفري أي .روتربوش ( D.O. ،الواليات المتحدة األمريكية)
جيرت إي .شوتيميكر ( Ph.D. ،هولندا)
تي .إي .غابرييل ستيوارت ( M.B.B.CH. ،أيرلندا)
توماس إل .تاكسمان ( M.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
چاجان ناثان ڤامانان ( M.D. ،الهند)
جاري ڤيكار( MD ،الواليات المتحدة األمريكية)
كين والكر ( M.D. ،كندا)
ريموند يوين ( MMed ،MBBS ،سنغافورة)
آن زوديرير ( D.C. ،الواليات المتحدة األمريكية)

رئيس التحرير :أندرو دبليو .سول ( Ph.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
محرر مشارك :روبرت چي .سميث ( Ph.D. ،الواليات المتحدة األمريكية)
محرر الطبعة اليابانية :أتسو ياناجيساوا ( Ph.D. ،M.D. ،اليابان)
محرر الطبعة الصينية :ريتشارد تشينج ( Ph.D. ،M.D. ،,الواليات المتحدة األمريكية)
محرر الطبعة الفرنسية :فالديمير أريانوف (بلجيكا)
محرر الطبعة النرويجية :داج ڤيلين ݒوليزينسكي ( Ph.D. ،النرويج)
محرر الطبعة العربية :مصطفى كامل ( P.G.C.M ، R.Ph ،جمهورية مصر العربية)
محرر الطبعة الكورية :هايونچو شين( M.D. ،كوريا الجنوبية)
محرر مساعد :هيلين سول كيس ( M.S. ،الواليات المتحدة األمريكية)
محرر تقني :مايكل إس .ستيوارت ( B.Sc.C.S. ،الواليات المتحدة األمريكية) ،
مستشار قانوني :چيسون إم سول ( J.D. ،الواليات المتحدة األمريكية) ،
للتسجيل مجانًا:
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
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:إللغاء التسجيل في هذه القائمة
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

