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هي دورية لكل الصيادلة العرب.
 »Pharmacies.ma« يناير ٢٠٢٠ ٫كان هو املوعد الذي اختارته

لتطل  عىل قرائها بانطالقة النسخة العربية ملجلتها الدورية 
،»Pharmanews«

ال تبخلوا علينا مبالحظاتكم واقرتاحاتكم.

 

 Pharmacies.ma جميع الحقوق محفوظة ل
 لنسخ محتويات هذه املجلة أو جزء منها، أو ترجمتها أو استخدامها بأي شكل من 

األشكال، البد من إلتامس إذن مسبق من هيئة التحرير.

فارما نيوز
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إن الخوض يف خصائص الفريوس و يف أرسار الوباء ال 

ينبغي أن يشغلنا اليوم عن الالزم فعله…إنها الجائحة، 

عقولنا ال نحتاجها اليوم يف التحليالت و التفسريات 

و تصديق االشاعات و الخضوع للرهاب و اإلحتكار؛ 

عقولكم معرش القراء نحن اليوم يف أمس الحاجة لها، 

حتى تتخذ اجراءات الوقاية و السالمة مجراها و نكون 

خري مثال للحكمة القائلة »درهم وقاية خري من قنطار 

عالج«.

غريعلمنا ببؤرة انطالق الفريوس، ال أحد ميلك حقيقة 

انتشاره، و ال دقة رشاسته، و ال الطبيعة التامة ألعراضه 

و حتى الدراسات التي تجري يف وقتنا الحايل لن تكون 

نتائجها متاحة، مؤكدة و مضبوطة، للعلامء قبل أسابيع 

أو شهور، و ال بد لألمور أن تأخد نصابها، فالشائعات 

دوائها واحد و هو االلتزام املطلق الذي ال محيد عنه 

مبصادر املعلومة من املؤسسات املخولة بذلك كمنظمة 

الصحة العاملية و وزارة الصحة اذ غري ذلك فهو هراء و 

رهاب؛ أما أجهزة الدولة فتتصدى لهذا املصاب بكفاءة و 

ال خوف عىل املجتمع اال من ترصفاتنا نحن املواطنني. 

حسب آخر املعطيات يف وطننا املغرب فقد تعدى 

عدد املصابني ب«كوفيد 19« الستني شخصا و تواصل 

اكتشاف اإلصابات محتمل جدا، اذ اتخذت السلطات 

كل التدابري الالزمة و األمور الزالت تتطور برسعة. فإن 

اتخذت الدولة إجراءاتها و صارت املؤسسات العامة و 

الخاصة يف نهجها فكل األمر يقع اآلن عىل عاتق األفراد، 

اللذين يلزمهم مواكبتها بجدية يف الوقت الذي أصبحت 

فيه الوضعية الوبائية العاملية محرجة جدا.

يوم الثالثاء 17 مارس قامت الوزارات الوصية بتقنني 

أمثنة و مسالك توزيع الكاممات و سوائل التعقيم، لكن 

عملية التعقيم و الحرص عىل تفادي اإلصابة تتطلب 

اإللتزام من كل أفراد املجتمع مبا ميليه علينا الوضع 

الحايل.

كام يتطلب الوضع من املؤسسات أن تكون مؤسسات 

مواطنة، كام عهد عليها، و أن تتعاطى بكل حكمة 

و تدبر بكل رصانة كل اآلثار التي قد ترتتب عىل 

االجراءات العمومية املعلنة.

ثم إن الهدف بعد الحامية، أن يساهم كل من مكانه 

عىل أن تبقى أجهزة الصحة الوطنية عىل كامل 

امكانياتها للتدخل بنجاعة متكنها من محارصة الوباء 

تجنبا للوقوع يف وضعية جرياننا األوروبيني التي أصبحت 

البعض من دولهم تعيش حالة طوارئ عامة عجزت فيها 

املستشفيات عىل التكفل بالحاالت املصابة التي أصبحت 

تتعدى عدد األرسة و القدرة االستشفائية سواء العادية 

منها أو يف غرف االنعاش.

إذ ال منلك من وسائل التدبري الفردية غري تدابري 

الوقاية، وإال فاللقاح ومضادات الفريوسات الناجعة 

بالنسبة لهذه الفئة الفريوسية الجديدة لن تكون قابلة 

لالستعامل عند املرىض قبل شهور. 

و تبقى حامية أطر الصحة الذين يقفون يف أول خط 

التامس مع املصابني و منهم الصيادلة و مساعديهم 

أصبحت رضورة قصوى للحد من انتشار الفريوس و 

ذلك من خالل توفري وسائل التعقيم لفضاءاتهم و 

الكاممات املهنية التي اختفت من السوق الوطنية؛ 

كام ينصح الصيادلة باستعامل الوصالت التوعية التي 

تنرشها الوزارة الوصية عىل واجهات الصيدليات و داخل 

فضاءاتها زيادة و تأكيدا للتوعية العمومية التي وجب 

عىل كل األفراد االلتزام بها مع األخذ بكل تدابري الوقاية 

من قبيل حفظ مسافات األمان بني الزائرين و تفادي 

االكتظاظ و كذلك ضبط الرصف العادل لكميات األدوية 

حتى ال تقع السوق الوطنية يف ظاهرة انقطاع جديدة 

مفتعلة تزيد الوضعية سوءا.

و ينبغي للمؤسسات الصيدالنية بكل فئاتها، صناع، 

موزعني و صيدليات أن تتضافر جهودهم من أجل 

السهر عىل سريورة عمليات االنتاج و تدبري مخزونات 

األدوية و حفظها من االحتكار مع السهر عىل توفريها 

بالكميات املناسبة و العادلة لكافة املواطنني. 

كام قد يحتم عىل املؤسسات الصيدالنية الصناعية يف 

هذه الظرفية إلغاء زيارات املندوبني التجاريني لألطباء 

و الصيادلة ملدة من الزمن تكون رضورية لتفادي األسوأ 

و املساهمة يف حامية األطر الصحية و األطر العاملة 

باملختربات و املجتمع كافة.

و يبقى انخراط كل األفراد و املؤسسات انخراطا كيل و 

مسئول من أنجع سبل التغلب عىل هذه الجائحة.

و ستبقى هيئة التحرير رهن اشارتكم من أجل ايفادكم 

بكل جديد يف املوضوع...

٣

االفتتاحية 

الجائحة...إلتزام املواطن سالمة و أمان
أسامة سليمي – دكتور يف الصيدلة
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الحالة الوبائية باملغرب

حسب آخر املعطيات فقد قارب عدد املصابني بكوفيد 

19 السبعني مصاب، تويف منهم ٣ حاالت و شفيت 

حالتني مع احتامل تسجيل املزيد من اإلصابات إذا مل 

تتضافر جهود كل أفراد املجتمع مع جهود املؤسسات 

الرسمية.

لقد أعلن منذ نهاية األسبوع املايض عن تأجيل كل 

املهرجانات و التظاهرات الرياضية و الثقافية و 

التجمعات من منتديات و مؤمترات و كذلك االجتامعات 

التي يتعدى عدد املدعوون إليها الخمسني شخصا مبا يف 

ذلك دور السينام و شبيهاتها من مسارح و متاحف كام 

ألغيت الدراسة إىل أجل غري مسمى مع توفري إمكانيات 

الدراسة عن بعد، يف حني ألغيت عطل أطر الصحة و 

أخضع ايقاع الزيارات العائلية يف املستشفيات للمزيد 

من الضبط، منع دخول غري املعنيني لفضاءات املحاكم، 

توفري الخدمات االلكرتونية بالنسبة للعديد من اإلدارات 

ثم اغالق املجال الجوي املغريب عىل إطالقه، لتعلن يف 

آخر اإلجراءات املتخذة، حالة الطوارئ الصحية و التي 

ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الجمعة ٢٠ مارس 

عىل الساعة السادسة و األمور الزالت تتطور برسعة 

و الزم عىل املواطنني مواكبتها بجدية يف الوقت الذي 

أصبحت فيه الوضعية الوبائية العاملية محرجة.

و يف بالغ للديوان املليك مساء األحد 15 مارس ٢٠٢٠ 

فقد أعطى امللك محمد السادس تعليامته للحكومة، 

قصد اإلحداث الفوري لصندوق خاص لتدبري ومواجهة 

وباء فريوس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتامدات 

مببلغ عرشة ماليري درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات 

املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية، سواء 

فيام يتعلق بتوفري البنيات التحتية املالمئة أو املعدات 

والوسائل التي يتعني اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاين من االعتامدات 

املخصصة لهذا الصندوق، لدعم االقتصاد الوطني، من 

خالل مجموعة من التدابري التي ستقرتحها الحكومة، 

السيام فيام يخص مواكبة القطاعات األكرث تأثرا 

بفعل انتشار فريوس كورونا، كالسياحة وكذا يف مجال 

الحفاظ عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات 

االجتامعية لهذه األزمة«.

و ستبقى األسابيع القليلة القادمة حاسمة تتطلب منا 

كل التعبئة و املسؤولية و االلتزام تفاديا لسيناريوهات 

الصني، ايطاليا كوريا الجنوبيية، إيران و فرنسا.

تجند املواطن وراء املؤسسات رضورة قصوى و صامم 

أمان.

 معطيات و أرقام

عن فريوس كوڤيد 19

فريوس كورونا املستجد :

• فريوس حيوان-انساين انتقل من الحيوان لإلنسان ؛

• أصله الحيواين غري معروف و أغلب الظن أنه يرجع 

للخفاش ؛ 

• يبقى نوعه الحيواين عىل األسطح قابال للعدوى ملدة 

٢8 يوم ؛

• يبقى نوعه االنساين عىل األسطح قابال للعدوى ملدة 

9 أيام ؛

• قطريات الجهاز التنفيس املعدية تتساقط عىل األسطح 

عىل بعد مرت واحد من اإلنسان املصاب ؛

• مسافة األمان بني الفرد و اآلخر ٢ أمتار إن أمكن و إال 

فأقلها مرت واحد ؛

• الفريوس قد يكون قادر عىل أن يبقى معلقا يف الهواء 

ملدة ٣ ساعات ؛

• فرتة الحضانة من 5 إىل 1٢ يوم ؛

• األعراض : حرارة مرتفعة، صداع رأس شديد، كحة 

بدون بلغم و ضيق يف التنفس ؛

• تكون الحالة املصابة قادرة عىل نقل العدوى يف 

فرتة الحضانة قبل ظهور أعراض املرض و هو ما يفرس 

العدوى املرتفعة لكوفيد 19 قارنة بسارس ٢٠٠٣ ؛

• الحاالت املؤكدة من االصابة ال تعني أن عدد الحاالت 

الحقيقية مامثل، اذ من املمكن أن تكون حاالت العدوى 

الحقيقية أضعاف األرقام املكتشفة و قابلة للظهور بعد 

فرتة الحضانة التي تصل ل 1٢ يوم بعد االصابة ؛

• ٢٠ يف املئة من الحاالت تستدعي االستشفاء، ربعها 

يستدعي العالجات املركزة و ٢٫5 يف املئة منها تكون 

حاالت محرجة تستدعي االنعاش ؛

• نسبة التشايف مرتفعة، اذ ترتاوح بني 95 و 99 يف املئة  

؛

• نسبة الوفايات ترتاوح بني ٠٫5 و 6 يف املئة اذ حسب 

آخر الدراسات فإن نسبة الوفايات يف الدول املستعدة 

للوباء و التي اتخذت االجراءات الالزمة و احرتمت فيها 

مجتمعاتها توجيهات أجهزة الدولة فإن النسبة ترتاوح 

فيها بني ٠٫5 و ٠٫9 يف املئة بينام تصل يف الدول الغري 

املستعدة لهذه الجائحة لنسبة ٣ إىل 5 يف املئة ؛

• بالنسبة للدول التي ال زالت فيها طرق الكشف و 

اليقظة الوبائية يف مستويات ضعيفة فإن كل حالة وفاة 

قد تخفي ورائها 8٠٠ حالة إصابة.

و تبقى خطورة كوفيد 19 يف عدواه الرسيعة مام أدى 

النتشاره كجائحة عاملية يصعب التصدي لها و هو 

ما يرفع أيضا من عدد الوفيات الناجمة عنه و بالتايل 

فأساليب الوقاية هي خري وسيلة لحامية املجتمع.

تكرار إصابة املتعافني 

بكورونا

SARS-« ينتمي فريوس كورونا املستجد املسمى كذلك

CoV-٢« و الذي يأدي لإلصابة مبرض »كوفيد 19« 

لعائلة الفريوسات الحاملة للحمض النووي الريبي 

.»ARN«

هذه العائلة من الفريوسات معروفة بقدرتها الكبرية 

عىل التحول، إذ طفراتها يف جزئها األكرب يصعب التكهن 

بنتيجتها عىل الرتكيبة الربوتينية للفريوس مام يحكم 

بالفشل عىل أغلب تجارب إيجاد لقاح فعال للوقاية 

منه.

و يجعلنا هذا األمر نفهم عدم قدرة الجسم عىل 

االحتامء من اإلصابة ضد هذا النوع من الفريوسات 

شديدة التحور و رسيعة التطور خاصة أنها تصيب 

الحيوان مع قدرتها لالنتقال برشاستها لإلنسان و هو ما 

يؤدي بني الفينة و األخرى لظهور أوبئة يعجز االنسان 

عىل مواجهتها و كورونا آخرها.

اذن كل املعطيات تؤكد بأن املصابني املتعافني ليس 

هناك من ضامن يف الفرتة شديدة الوبائية، التي تعرف 

و الشك متحور شديد و تغري للامدة الوراثية للفريوس 

بني األشخاص، أن يكتسب هؤالء املتعافني املناعة التي 

تقيهم معاودة اإلصابة؛ كام نجهل كيف ميكن أن تتطور 

الحالة الرسيرية لهذه الفئة املحتملة من املرىض.

و هذا ما أكدته أوىل حاالت إعادة اإلصابة بفريوس 

»SARS-CoV-٢« يف اليابان لدى سيدة كانت قد أعلن 

شفائها من قبل.

الفرضيات األوىل تقول أن املصابني للمرة الثانية ال 

ينقلون العدوى، لكن األدهى من ذلك أن تحدث 

علامء بالحذر من أن يكون هذا الفريوس ذا قدرة 

عىل السكون داخل الجسم قبل إعادة ظهوره...

٤

 أخبار
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السالمة يف الوقاية

من بني النصائح الرضوري اتباعها لتجنب االصابة 

بفريوس جائحة كورونا املستجد ٢٠19 :

• الحرص عىل النظافة املستمرة لأليادي ولو باملاء 

والصابون؛

• تفادي التصافح والسالم بالوجه واملحادثات وجها 

لوجه دون احرتام مسافة األمان؛

• تفادي االكتظاظ مبا فيه داخل املصاعد والتشجيع عىل 

استعامل السالمل؛

• تقليل التالمس مع كل األسطح ما أمكن ؛

• منع كل االجتامعات إال للرضورة القصوى جدا مع 

احرتام االحرتازات الوقائية الالزمة؛

• التقليل من التنقالت ما أمكن مع استعامل وسائل 

النقل الخاصة بدل وسائل النقل العمومية؛

• أن يلتزم أصحاب األمراض املزمنة وأمراض الحساسية 

واملناعة واملسنون والنساء الحوامل واألطفال بالحد ما 

أمكن من مخالطة الناس إال للرضورة؛

• االلتزام بالبيت يف حالة االصابة باألنفلونزا مع اتخاذ 

إجراءات وقاية األهل و االتصال بالسلطات املختصة إن 

لزم األمر ؛

• عدم تناول األدوية دون استشارة مهني الصحة 

وخاصة االمتناع إطالقا عن تناول مضادات االلتهاب 

وخاصة اإلبيربوفني واألسبريين ومثيالتها وهي متوفرة 

عىل شكل أقراص وكذلك عىل شكل مسحوق يف أكياس 

الزكام ألنها تزيد من الحالة املرضية ملستويات قد تتطور 

ملضاعفات خطرية؛

• الحد من الزيارات العائلية إال للرضورة ؛

• االلتزام بالبيوت يف أيام العطل و تفادي السفر يف 

هذه الظرفية ؛

• كم ينبغي عىل املؤسسات أن توفر ملستخدميها كافة 

وسائل الحامية باملقرات العمل من قبيل املناديل 

الورقية و معقامت األيادي مع الحرص عىل تجهيز و 

تعقيم املرافق الصحية.

االلتزام صامم أمان املجتمع

أوروبا يف الحجر الصحي

إن التهاون الذي تعاملت به معظم الدول األوروبية يف 

مواجهة إصابات الكورونا املستجد الوافدة عىل أراضيها، 

و خاصة يف املجتمعات املعروفة بلهو شبابها و ازدهار 

السياحة و مراكزها التجارية كإيطاليا، إسبانيا و فرنسا 

دفعت مثنه غاليا و جريانها حتى صار اقفال املجال 

الجوي املغريب أمام هذه الجائحة اآلسيوي-أروبية أمرا 

البد منه أعلن رسميا يوم األحد 15 مارس.

لقد أعلنت كل الدول الثالثة السابقة الذكر حاالت 

الطوارئ و الحجر الصحي بعد أن استفحل األمر و من 

األسباب نقطتني هامتني : 

أوالهام تهاون املجتمع مع الجائحة و عدم االلتزام 

بإجراءات الحامية

و ثانيهام، التأخر الكبري لهذه الدول يف اتخاذ االجراءات 

الرضورية مخافة االرضار باالقتصاد، اذ يجب األخذ بعني 

االعتبار بأن عدد الحاالت املكشوف عنها و املحققة هي 

يف الحقيقة الشجرة التي تخفي الغابة التي ستظهر عىل 

اثرها أعداد العدوى بعد أسبوع أو أسبوعني بأرقام قد 

تتجاوز أضعافا ما أعلن عليه يف بادئ األمر.

الوضع عىل الضفة الشاملية للمملكة محرج للغاية 

و من األولويات التي وجب الرتكيز عليها التوعية 

االجتامعية و السهر الحثيث عىل التزام املجتمع بكل 

افراده بكل ما متليه علينا روح املسؤولية و الوطنية 

ألنه باختصار ال مجال للمخاطرة و ال مجال للخطأ بعد 

اللحظة.

 أخبار
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Argan أو Argania spinosa هي شجرة تنمو منذ 8٠ 

مليون سنة، حرصيًا، يف جنوب غرب املغرب. 

من املعروف أن هذه »الشجرة الحديدية« التي تنتمي 

لعائلة sapotaceae و املستوطنة يف هذه املنطقة 

القاحلة جدا، تحتاج لعرشين سنة حتى تصبح قادرة 

عىل انتاج الثامر، و تحتوي نواة مثارها عىل نوع من 

البذور عىل شاكلة حبات اللوز يستخرج منها زيت 

أركان و املسمى »بالذهب األخرض«. 

هذا الزيت الغني بالتوكوفريول )فيتامني E( ، مضادات 

األكسدة، األوميغا 6 و األوميغا 9، استخدم منذ قرون 

من قبل النساء السوسيات لصنع مستحرضات التجميل.

فمن بني ما يقرب من 8٠٠٠ عنرص معروف استخدامه 

يف مستحرضات التجميل، تعد اليوم املنتجات النباتية، و 

خاصة زيت األركان من أهم هذه املكونات الفعالة.

و تستخدم زيت األركان فاتحة اللون املستخرجة من 

البذور الطرية الغري املحمصة، ألغراض التجميل و خاصة 

لصحة الجلد و الشعر و من خصائصها أنها مرطبة، 

مغذية، ملينة، مقاومة آلثار التقدم يف السن، مضادة 

لألكسدة ومهدئة للبرشة و فيام ييل تفصيل لبعض من 

قدرات هذا الذهب األخرض :

 ،E القوة املضادة لألكسدة لغنى زيت اركان بالفيتامني •

مع مركبات أخرى من فصيلة التوكوفريول و البوليفينول؛ 

مام يساهم يف منع آثار الشيخوخة املبكرة عىل الجلد 

)التجاعيد ، إلخ(. كام تسمح هذه القوة املضادة 

لألكسدة يف مستحرضات التجميل التي تحتوي عىل 

زيت أركان من الحفاظ عىل هذه املنتوجات بطريقة 

طبيعية دون اللجوء إىل املواد الحافظة االصطناعية ؛

• قوة املرونة اذ هو زيت غني بحمض اللينوليك أو 

»أوميغا 6« مام يتيح للبرشة مرونة جيدة ؛

• مغذية و منعشة و ذلك بفضل تركيبته الغنية 

بالدهون سهلة االمتصاص مام يدعم بنية البرشة كام 

يسمح بتجديد أنسجة الجلد املترضرة ؛

• مفعول مضاد لاللتهاب بفضل ما يتمتع به زيت 

األركان من خصائص مرطبة، ملينة و مهدئة للبرشة عن 

طريق التقليل من الحكة ؛

• املفعول املرطب لزيت أركان أو قدرته عىل االحتفاظ 

باملياه مام يجنب مستعملها جفاف البرشة، و يعود هذا 

املفعول للرتكيبة الذهنية للزيت التي متنع البرشة من 

فقدان الكثري من املاء عن طريق التبخر و التعرق مام 

)l’index d’hydratation )IHيرفع بها مؤرش التمييه أو

باستخدام زيت األركان، نشارك بشكل غري مبارش يف 

اقتصاد تعاونيات أركان النسائية يف جنوب غرب املغرب. 

إن زيت األركان املنتج من قبل هؤالء النساء األمازيغ 

هو فخرهم، ولكنه أيًضا عالمة عىل الحرية و االستقاللية 

التي تتمتع بها هؤالء النسوة.

شجرة أركان هي رافعة للتنمية البرشية واالجتامعية 

واالقتصادية والبيئية يف املناطق القروية يف جنوب 

املغرب. هذا الذهب األخرض، املعروف باسم شجرة 

الحياة، مهدد باالنقراض، اذ يجب من خالل الرتويج 

ملنتجها الرئييس، زيت األركان، لصالح هذه املجتمعات 

املحلية، القيام بالتحسيس و الزيادة يف اهتامم املجتمع 

الدويل لحامية هذه الشجرة وإعادة زراعتها.

لقد أصبحت شجرة أركان محمية من طرف اليونسكو 

منذ سنة 1998.

دعونا نعمل مًعا لحامية تراثنا األخرض ... من أجل 

صحتنا وصحة أطفالنا و صحة االقتصاد املغريب.

زيت األركان هو اإلكسري الطبيعي املغريب الحرصي… 

عنوان الصحة و الجامل الطبيعيني.

أركان ....قوة جامل الطبيعة
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ببلوغ املرء 65 سنة يكون قد استهلك أكرث من 7٠ الف 

وجبة. 

و كام يعلم فدور الطعام هو تزويدنا بالطاقة مع بناء 

الجسم بشكل مستمر كام له دخل أيضا يف ضبط الحالة 

النفسية. 

و يقوم الجسم بتخزين الطاقة الزائدة عىل شكل 

دهون عند استهالكنا لسعرات حرارية زائدة و عكس 

ذلك صحيح حينام يخرس من الدهون عند تناولنا 

لكمية أقل من حاجاتنا األساسية و عليه فأجسامنا 

ال تتطلب إىل أطعمة تزودنا بالطاقة وحسب بل إىل 

طعام متوازن باملغذيات بنوعيها املغذيات الكربى 

)Macronutrients( كالربوتينات، الكربوهيدرات و 

 )Micronutrients( الدهون و إىل املغذيات الصغرى

كالفيتامينات، األمالح و املعادن و ذلك بصورة متوازنة. 

إن تعرض أجسامنا إىل الزيادة أو النقص يف أحد هذه 

العنارص ملدة زمنية طويلة قد يؤدي إىل أمراض بعضها 

قد يكون حاد كفقر الدم و البعض اآلخر قد يكون 

مزمن كداء السكري و عليه فلنظامنا الغذايئ آثار 

تراكمية عىل أجسامنا نبدأ بالشعور بها مع تقدم العمر.

من األسباب الرئيسية املؤدية إىل الوفاة حسب منظمة 

الصحة العاملية سنجد منها أربع أسباب لها عالقة 

مبارشة بالتغذية كضغط الدم املرتفع، أمراض القلب، 

داء السكري و بعض أنواع الرسطان. 

يف إحدى الدراسات نرشت يف انجلرتا، تم ادراج النظام 

 low carbohydrates( الغذايئ قليل الكاربوهيدرات

diet( ملرىض السكري ومن النتائج أن بعض املرىض قد 

متكنوا من نقص جرعتهم الدوائية و متكن البعض اآلخر 

منهم من التوقف عن أخذ الدواء متاما. 

إن األكل الصحي له آثار كبرية عىل حياتنا فال يتوقف 

عند مرىض السكري أو ضغط الدم املرتفع بل له تأثري 

إيجايب عىل مرىض الربو كذالك. ففي دراسة نرشت يف 

الدورية األوروبية للجهاز التنفيس سنة ٢٠18 قارنت بني 

ثالث أنظمة غذائية صحية كل واحد منها تم مقارنته 

مع مجموعة ضابطة )control group( يف ملخصها 

ان املرىض الذين كانوا قد اتبعوا أحد األنظمة الغذائية 

كانت أعراض الربو لديهم أقل مقارنًة مبجموعاتهم 

الضابطة.

عزيزي القارئ أردت أن أشري إىل الدراستني السابقتني 

عن مرىض السكري و الربو )من بني الدراسات الكثرية 

و العديدة التي قد نتطرق لها مستقبال( اىل مدى قوة 

تأثري التغذية يف صحتنا و قدرتها عىل املساعدة يف 

العالج والوصول إىل أفضل النتائج العالجية. إن الدواء 

ليس وحده الذي يأثر عىل صحتنا فام نأكله اليوم يصبح 

جزءا منا يف الغد. 

من جهة أخرى فقد نرشت هيئة الخدمات الصحية 

National Health Service )NHS( يف اململكة 

املتحدة سنة ٢٠19 تقريرا مفاده أن األطباء يف اململكة 

املتحدة مل يتلقوا تدريباً جيداً يف مجال التغذية مؤكدة 

عىل أن فهمنا الجيد للتغذية يف مقدوره أن يساعد االطر 

الصحية عىل تأطري الوقاية من األمراض وخفض الطلب 

عىل الخدمات الصحية. 

و هي نفس النتيجة التي خلصت اليها املراجعة 

املنهجية )systemic review(  لـ ٢٤ دراسة حول العامل 

و التي أكدت عىل أنه بالرغم من معرفتنا أن التغذية 

محوًر أساسيا يف حياتنا للحصول عىل حياة صحية 

جيدة إال أن طلبة الطب مل يحصلوا عىل تعليم كايف يف 

هذا املجال، يساعدهم عىل تكفل أفضل مبرضاهم يف 

املستقبل. 

وقد بدأ الجسم الطبي عىل املستوى العاملي يعرتف 

بأنه أصبح من املستحيل تجاهل موضوع التغذية يف 

العالج و عىل وجٍه أخص دمجها ضمن الخطة العالجية 

لألمراض املزمنة. 

و من هنا أقول أنه حان الوقت للصيادلة بأخذ التغذية 

بعني االعتبار و تشجيع املرىض عىل االخذ بها و إدماجها 

ضمن أسلوب حياتهم اليومية سواء يف حالة املرض 

)ضمن الخطة العالجية( أو يف حاالت الوقاية. 

متى سيصبح النظام الغذايئ 

جزءا من الخيارات العالجية؟
محمد أبو خصيب - دكتور يف الصيدلة
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أوفيسني اكسبو٢٠٢٠ : البد من تطوير مهنة الصيدلة
عبد الرحيم دراجي - دكتور يف الصيدلة 

عدد هائل من الصيادلة املغاربة وضيوفهم القادمني 

من معظم البلدان اإلفريقية قصدوا مدينة مراكش بغية 

الحضور يف تظاهرت »أوفيسني اكسبو« الذي نضم يومي 

٢8 و٢9 فرباير. 

ولقد متيزت النسخة 17من هذا امللتقى الصيدالين 

بجودة التنظيم و كرثة الورشات و الندوات التي مكنت 

الحضور من االنكباب عىل تدارس مشاكل مهنة الصيدلة 

وقطاع األدوية برمته؛ كام كان الحضور عىل موعد مع 

عدد من الحصص التي استفاد منها يف اطار التكوين 

املستمر للصيادلة.

ومن املواضيع الهامة التي متت برمجتها، تحضري الصيديل 

ملواكبة التطور الذي يعرفه القطاع وعىل سبيل املثال 

الثورة املعلوماتية و الرقمية التي أصبح لها وقعا هاما 

عىل مهنة الصيدالين خاصة يف الدول النامية.

هذا التطور فرض عىل هذا األخري من اكتساب مهارات 

جديدة من شأنها تحسني الخدمات التي يقدمها لزبنائه. 

وتعترب كندا وسويرسا وفرنسا من بني الدول الرائدة يف 

هذا املجال ويف ارشاك الصيدالين يف املرافقة العالجية 

خاصة بالنسبة للمصابني باألمراض املزمنة و دلك عرب 

برامج الرعاية الصحية. ومع األسف، الصيدالين اإلفريقي 

ال زال يف معظم األحيان يتخبط يف مشاكل تنظيمية 

واقتصادية تعيق تطور املهنة وتحول دون تأقلمه مع 

انتظارات املرىض والتي تزداد يوم بعد يوم. 

 

ومن املواضيع الشائكة التي تطرق لها خرباء »أوفيسني 

اكسبو« نجد موضوع فقدان بعض األدوية من السوق 

و الذي ميثل يف بعض األحيان خطرا عىل صحة املريض 

وخاصة عند عدم وجود أدوية بديلة.

وهدا الخلل الذي تعاين منه كل الدول يعزى اىل 

متركز8٠% من انتاج املواد األولية يف آسيا وخاصة يف 

الهند و الصني مام يجعل صناعة األدوية العاملية رهينة 

بهذه البلدان. كام تم التطرق لعوامل أخرى تتسبب يف 

هذا املشكل  من قبيل ارتفاع الطلب والتخفيض الغري 

املعقلن ألمثنة األدوية وعدم تحيني النصوص القانونية 

ليك تواكب التغريات التي يعرفها قطاع األدوية.

ولتجنب نفاذ األدوية وخاصة األساسية٫ تقدم رئيس 

الفدرالية العاملية للصيدلة الدكتور دومينيك جورضان 

باقرتاحات من بينها متكني العاملني يف قطاع الصحة من 

الحصول و بكل شفافية عىل املعلومات الخاصة مبخزون 

كل دواء.

وعىل هامش هده التظاهرة متكن خرباء ومسؤولني عن 

قطاع صناعة األدوية ب1٣بلد افريقي من املشاركة 

يف »ميتنك فارما افركا« لتدارس سبل تطوير الصناعة 

الدوائية يف القارة االفريقية و توفري أدوية ذات جودة 

عالية لكل مرىض افريقيا.

 وقد أكد الحضور عىل رضورة تشجيع الرشاكات بني 

بلدان املغرب العريب وبلدان جنوب الصحراء.

تغطية
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أوفيسني اكسبو  بصور أوفيسني اكسبو  بصور

ندوة نفاد مخزون االدوية

دكتور بروسبري هياك - كمرون

استاذة برشى مداح -املغرب

أستاذ جون بيار بونوا - فرنسا



فارما نيوز - مارس ٢٠٢٠ - العدد ٣    8

٢

أوفيسني اكسبو  بصور

دكتور طواهرية عبد الكريم - الجزائر

ندوة نفاد مخزون االدوية

ذكتور هوراسيو أرودا - كندادكتور بروسبري هياك - كمرون

أستاذ  فرنسيس ميجريالن -فرنسا
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أوفيسني اكسبو  بصور

أستاذ جاك بوكسورو - فرنسا و الدكتورة عائشة الزاهي

ذكتورة راضية شامنتي -املغرباستاذة عائشة الشعيبي -املغرب

حصة االبتكار

حصة االبتكاردكتور بنكويل اينيوال - »ميتنك فارما 
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جميل أنت يا أمالي
جويدة لعويدي - دكتورة يف الصيدلة

1٣

كانت إحدى الفتيات تأيت الصيدلية، حيت كنت أشتغل 

صيدالنية مساعدة بالرباط، و بصحبتها رضيع جميل 

ومميز. كنت أرسع الخطى يك أحىض بفرصة خدمتها 

لشدة وسامته وذكائه رغم صغر سنه. حتى إسمه كان 

مميزا )أمالي( .

كانت الفتاة تأتينا كل أسبوع تشرتي الحليب و يف 

أحيان أخرى مستلزمات الطفل. أستغل الفرصة ألزنه 

و ألعب معه هنيهة. مل يكن رضيعا عاديا فقد كنت 

أحس يف نظراته أنه يسألني من أنت؟ماذا تشتغلني؟ ما 

تلك الوزرة البيضاء؟ ووو . يف كل مرة كنت أجد نفيس 

أحدثه بكلامت واضحة و جمل مرتبة. و كنت أحس أنه 

يفهمني بل و يرد عيل.  أصبحت أنتظر زيارته بشوق 

ليك ميأل يومي بشحنة من الرباءة و الشغب...

فجأة توقفت الفتاة و الرضيع  عن زيارتنا وأضحيت 

أنتظر مجيئهام وكيل أمل وشوق. أردد »لعل املانع 

خري« .. رمبا غادروا سكنهم أو رمبا سافروا أو غريوا 

الصيدلية.؟! او رمبا تعلقي بالطفل جعلها تبحت عن 

مكان أخر؟ رمبا....

مر الوقت و إنغمست يف عميل وتناسيت أمالي. و 

وبخت نفيس كل مرة تذكرته و عاهدت نفيس أن أكون 

أكرث مهنية. أنا هنا يف عميل رهن إشارة املرىض فقط. 

لكن هل ميكنني حقا أن أعمل »كربوت« دون أحاسيس 

و دون أن تربطني مبرضاي عالقات إنسانية؟؟

يف يوم من االيام ظهرت الفتاة و دون أن أفكر هرعت 

نحوها و االبتسامة تعلو محياي. سألتها عن أمالي. 

فردت أنه تويف يف نومه دون أن يزعج أحدا.

ال أتذكر ما تفوهت به حينها لكنني أتذكر أنني مل 

أستطع أن أحبس دمعي طيلة اليوم.

مل يحذرين أحد من خطورة التعلق بزوارنا يف الصيدلية. 

وأظن وإن حذروا قد يحصل ذلك. فالقلوب تتعلق يف 

مرات كثرية دون إذن. مفاتيحها يف الغيب..

مضت السنون و ال زالت ذكراك راسخة يف مخيلتي يا 

أمالي.

ومضة قصرية يف دنيانا ثم مضيت...

يخيل يل أن مكانك يف السامء اشتاق إليك فلم مُيهلك.

بعدها بسنني عدة اعتدُت عىل املوت واملرض والكرب 

والتعب. ضننت نفيس أقوى عىل استقبال مثل هاته 

الحاالت دون ثأتر كبري. نعتاد زبائن ثم يختفون فنمسح 

ملفاتهم دون إحساس بكثري من األمل. 

بعد سنوات مضت، ضننت نفيس محصنة من الصدمات 

النفسية، حتى أستقبلت زبونة جديدة، ادخلتني 

لعامل آخر بكل آالمه، جذبني ثقله النسانيتنا اللصيقة. 

فتاة نشيطة الحركة كثرية الكالم والضحك كان همها 

الوحيد أن تتضل رشيقة وجميلة. تأيت لتحدتني عن 

اخر صيحات الحمية وعن الربوتينات و الصيام املتقطع 

والكيتو. 

كانت تحب الحياة برشاهة وحولها تبث طاقة إيجابية

 متفردة. كانت تكره السمنة وتنصحني بفقدان كيلوايت

 الزائدة. تأتيني كزوبعة صيف تم تنطلق

 برسعة لتقيض حوائجها. 

استمرت يف هذا الحال، حتى

 أتتني يف يوم تجر خطاها.

 عيناها ذابلتان، ودون

 مقدمات، قالت لقد

 متكن مني

 املرض

 

الخبيث.

 سكتَت هنيهة

 ثم أردفت لن

 استسلم. هناك برتكول يف

 اسبانيا تجريبي سأسافر من اجله. غابت مدة طويلة

 وعادت.

 كانت تلبسها الثياب، ضاعت مالمحهاوسط معطف 

إلتحفها يدفئ جسمها الهزيل. قالت يل كنت أحلم 

بفقدان وزين وها أنذا أحارب الهزال. مل أعد أزن سوى 

٣8 كيلوغرام. غبية كنت يف حريب الدامئة ضد الوزن. 

نظرت بعيدا تنهدت ومتتمت:

أنا مؤمنة، لكنني ماسخيتش بالدنيا... 

دمعت عيناها ومل أحبس دموعي، يف لحظة انهارات 

قوالب الحصانة املهنية.

ايقنت، مهام طالت خربيت وعلمتني السنني مل ولن 

تدعني فطريت وحساسيتي املفرطة رغم كل املهنية التي 

أحاول أن أتحىل بها.
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الصيدليات
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برشاكة

مع موقع

https://medicament.ma/
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حفاظا عىل صحة الصيادلة العرب واعضاء املكتب التنفيذي تعلن االمانة العامة 

التحاد الصيادلة العرب عن تأجيل االحتفالية املاسية لتأسيس االتحاد، والتي كان 

مقررا ان تعقد مبدينة رشم الشيخ يف اول ابريل /نيسان/ ٢٠٢٠ وذلك اىل ما بعد 

شهر رمضان املعظم وحتى االعالن من منظمة الصحة العاملية عن انحسار وهزمية 

الوباء العاملي »كورونا«، وعليه فقد تم تأجيل كل الفاعليات املصاحبة لالحتفالية 

وهي:

1-رحلة االتحاد اىل رشم الشيخ

٢-اجتامع املكتب التنفيذي الدورة111.

٣-الندوة العلمية للمجلس العلمي العام عن البورد الصيديل العريب والكادميية 

العربية لتنمية املهارات الصيدلية.

٤-حفل التكريم للذين قدموا كل ما يستطيعون لخدمة اهداف اتحاد الصيادلة 

العرب.

علىان تعقد هذه الفاعليات مع االحتفالية واملؤمتر العام لالتحاد بعد شهر رمضان 

وانتصار العامل عىل الفريوس اللعني.

حامكم الله وحمى البرشية من كل رش

االمني العام التحاد الصيادلة العرب

ا. د. عيل ابراهيم

كام ال يفوتنا أن نعلم قرائنا األعزاء، أنه عىل إثر جائحة كورونا املستجد، فقد تم إلغاء كل التظاهرات التي كان من 

املزمع تنظيمها وعليه فقد تم تأجيل املؤمتر االفريقي لليقظة الدوائية الذي كان سينظم من 26 اىل 28 مارس إىل 

أجل الحق وسيتم ايفادكم بالتاريخ الجديد فور مرور هذه األزمة الصحية العاملية. 
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