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مختلف  من  أساتذة  مبساهمة  املتناولة  املواضيع  تنويع  على  العدد  هذا  خالل  من  نعمل 
املؤسسات اجلامعية املغربية. كما حرصنا أن تصاحب املواضيع صور و جداول توضيحية. 

و يتناول امللف الرئيس موضوع التهاب العظم و النقي من خالل مدخل عام و مقال أكادميي 
يتطرق إلى النوع احلاد منه الذي يستدعي عالجا طبيا و جراحيا استعجاليا لتفادي املضاعفات 

الكارثية. كما يتناول امللف حاالت سريرية حول هذا املرض مع مناقشة حلها. 

و يتطرق محور الوقاية خير من العالج موضوع تعفن األذن اخلارجية و الوسطى الذي يصيب 
شريحة واسعة من اجملتمع من خالل مقال أكادميي و موضوعا آخر حول سبل الوقاية من حصى 
الكلى. و في إطار احملور التطبيقي، يجد القارئ شجرة تقريرية حول كيفية التعامل مع إحدى 

أكثر احلاالت االستعجالية انتشارا و هي املغص الكلوي. 

و ال يخفى على األطباء العالقة بني األسنان و أمراض القلب حيث يتناول محور طب األسنان 
وجهة طبيب األسنان حول املوضوع. و نعرض في محور األبحاث امليدانية بحثا مهما مت في املغرب 

حول داء ارتفاع الضغط الدموي عند مرضى السكري.

و يعتبر تنظيم األدوية بكفاءة و فعالية في الصيدليات االستشفائية ضروريا لرعاية املريض 
وعالجه، لذا يتناول محور الصيدلة مقاال مهما يوضح مسؤولية الصيدلية االستشفائية وطريقة 

عملها. 

في  الطبية  التاريخية  املعالم  ألحد  باحث  أستاذ  يتطرق  باحلاضر،  املاضي  لربط  استمرارا  و 
مدينة فاس املتجلي في بيمارستان سيدي فرج. و ألن عمل الطبيب الفاضل مرتبط بأخالقياته 

فسـنتناولها في محور القاون و الطب. 

و يستضيف هذا العدد نائب رئيس فدرالية نقابات صيادلة املغرب الذي تطرق إلى املستجدات 
التي يعرفها هذا القطاع احليوي.

و كما عودناكم فكل احملاور حتتوي على املصطلحات العربية مع مقابلها الفرنسي مع ملحق 
لغوي شامل آخر العدد.
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