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 الملخص

اآلثار  كون لها بعضتقد  التيكل منتج مكمل صحي يحتوي على العديد من المكونات التي تصل إلى أكثر من ألف مادة كيميائية 

ت المخاطر المصاحبة للمكمال. كثير من الدراسات أثبتت أن المستهلكين بشكل عام ال يدركون عن  على صحة اإلنسانالسلبية 

. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية ليس لديهم  الصحية واآلثار السلبية المرتبطة بها

يهدف هذا البحث إلى إجراء   .المعرفة الكافية، أو التصور على األعراض السلبية والمصاحبة مع استهالك المكمالت الصحية

الك ، واآلثار السلبية والمصاحبة مع استه كاني في إمارة دبي لتحديد نسبة استهالك المكمالت الصحية من قبل سكان دبيمسح س

إعداد  تم . عن المكمالت الصحيةالمكمالت الصحية ومستوى المعرفة والممارسة بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية 

, اختبار مربع  يوصفال ء. تم استخدام اإلحصاللمستهدفين من السكان والمختصين اتمن خالل توزيع استبياندراستين استقصائية 

شخص,  455. من أصل  (شخص 455) %37.8نسبة استهالك المكمالت الصحية كانت  . كاي , وتحليل التباين حسب الحاجة

 تعرضواالذين من  صحية.( لم يتعرضوا ألي أعراض %97.14) 442( لديهم معرفة بالمكمالت الصحية و85.54%) 389

 لم يكن( %76.92, 10 من ضئيل إلى متوسط. و معظمهم ) تتصنيف المخاطر كاندرجة ,  [(%2.86) 13] ألعراض صحية

( زودوا المختصين باألعراض الصحية التي تعرضوا %23.08) 3. فقط  بآلية اإلخطار لمتخصصي الرعاية الصحية معرفةلديهم 

لناشئة عن التي ستساعد على تقليل مخاطر المكمالت الصحية بالخاصة امج البرت والسياساالنتائج لتطوير ام استخدايمكن  لها.

هذه ث أن المنجات حيتشير النتائج أيًضا إلى أنه من المهم إنشاء مبادرات تعليمية لتقييم أي مخاطر تتعلق باستخدام .  مهااستخدا

مستوى الوعي والمعرفة لدى كل من السكان والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق المبادرات ستساعد على رفع 

 .الصحيةللمكمالت  األعراض الضارةباستخدام و
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