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الثالث من مجلتنا مبساهمة ثلة من األساتذة والدكاترة من  بفضل اهلل نصدر العدد 
مختلف التخصصات الطبية ومراعني التنوع واالقتضاب في تناول املواضيع. يتناول امللف 
الرئيس مرضا مزمنا شائع االنتشار ارتفع بشكل كبير عدد املصابني به وهو داء السكري 
والعالجية طبقا آلخر  التشخيصية  اجلوانب  الثاني من خالل مختلف  الصنف  وباألخص 
مناقشة  مع  املرض  هذا  حول  سريرية  حاالت  سنتناول  كما  امليدان،  هذا  في  املستجدات 
الطفل  عند  السكري  مرض  خصوصية  تناول  خالل  من  الشمولية  توخينا  لقد  حللها. 

واجلانب االجتماعي عبر التطرق لدور اجلمعيات في هذا اجملال.

عملية  إجراءات  الرئيس  امللف  مع  وبتناسق  العالج  من  خير  الوقاية  محور  يتناول 
للحجاج الذين يعانون من مرض السكري، باإلضافة إلى موضوع التلقيح ضد االنفلونزا 
املوسمية وفي نفس االجتاه الوقائي جند موضوع أمراض اللثة في محور طب األسنان من 

التشخيص إلى العالج.

كيفية  على  تقريرية  شجرة  خالل  من  التعرف  للقارئ  ميكن  التطبيقي  احملور  إطار  في 
التعامل مع حاالت اإلسهال املزمن. إن تناول الدواء عند النساء احلوامل اليخلو من مخاطر 

نتناولها في محور الصيدلة.

موضوع   خالل  من  الطبية  التاريخية  سلسلتنا  في  نستمر  باحلاضر  للماضي  ربطا 
البيمارستانات باملغرب، كما يحتوي العدد على دراسة ميدانية هامة حول وضعية البحث 
العلمي الطبي في املغرب. إن األمراض املهنية ما فتئت تأخذ أبعادا متزايدة تتطلب معرفة 
بطب الشغل نتناول مدخال إليه في محور القانون والطب. لم نغفل مدَّ قرائنا مبجموعة 

من املستجدات الصحية من خالل ملخصات لعدة دراسات نشرت في مجالت عاملية. 

في  لغوي  وملحق  الفرنسي  مقابلها  مع  العربية  املصطلحات  على  حتتوي  احملاور  كل 
آخرها مع ملحق جامع آخر العدد.
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