
اجمللة الصحية املغربية تصدرها 
اجلمعية املغربية للتواصل الصحي

املقر : طريق صفرو جتزئة الوفاء 4 رقم 303 
الطابق األرضي رقم 1 فاس ، املغرب
الهاتف الثابت : 0535619991

contact@tawassol.ma
www.tawassol.ma

رقم اإليداع القانوني:
2011PE0135

اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
رفيق بنجلون، محمد عدنان التازي، 
اإلبراهيمي،  عادل  بنعدية،  احلبيب 
األزرق،  إالله  عبد  رشد،  إدريس 
محمد البياز، مصطفى فضيلي، 
شعيب  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 

رفقي، محمد الزاكي، 
البشير بنجلون

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتير التحرير
البشير بنجلون

هيئة التحرير
اإلبراهيمي،  عادل  البياز،  محمد 
البشير بنجلون، محمد العبقري، 
حيدة،  بنعدية، مصطفى  احلبيب 
املوفق،  محمد  املصباحي،  عمر 
كرمية الغازي، محمد أمني بنرحو، 
شكيب النجاري، سمير العثماني 

املراجعة
اللجنة الطالبية

بدر البوسعداني، يوسف احديدو، 
شيماء الرحموني، زينب العروسي، 
سمية  الغربة،  إسماعيل  محمد 

برادة، جواد فراج، عز الدين دزاز، 
ماء العينني بناني 

اإلعالنات
إدريس رشد، عبد إالله األزرق

مصطفى أوجيد 0614203783 

الهيئة العلمية
أحمد عزيز بوصفيحة، مصطفى 
حيدة، شكيب النجاري، جمال الدين 
البورقادي، عادل اإلبراهيمي، محمد 
عدنان التازي، الزاهي اإلسماعيلي، 
بومزبرة،  إدريس  شهاب،  سمية 
رفيق بنجلون، مصطفى فضيلي، 
مصطفى  التسولي،  مصطفى 
شكيب  بنسودة،  سناء  محفوظ، 
عبد الفتاح، خالد املسناوي، مهدي 
الفارس، عبد الرحيم أبوعقيل، عبد 
الفنيش،  بناصر  الشوباني،  اإلله 
شقرون،  بن  حنان  الوردي،  أمني 
شعيب رفقي، أحمد صبيري، عبد 
الزاكي،  محمد  امجاهد،  الرزاق 
محمد صحان، محمد يوسف ابن 

عمر، مصطفى التسولي، 
رشيد عادل،

 بشرى ضاهر، مرمي دقون

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

كلمة هيئة التحرير

نرحب مجددا بقرائنا األعزاء راجني من اهلل أن 
نكون عند حسن ظنهم.

الكبدي  االلتهاب  العدد موضوع  يتناول ملف 
على  كبيرا  عبئا  يشكل  الذي  الفيروسي 
تطرق  ولقد  ببالدنا.  العمومية  الصحة 
من  املوضوع  هذا  إلى  اخملتصون  األساتذة 
التشخيص  حيث  من  جوانبه  مختلف 
خملتلف أمناطه و عالجها و الوقاية منها. كما 
معنوية  إبدمييوجلية  معطيات  استعرضنا 
سريرية  بحاالت  امللف  عززنا  و  املرض  حول 
من  العدد  مبلف  األسنان  طب  محور  ربطنا  و 
خالل إصابة الفم بالتهاب الكبدي الفيروسي 
و كيفية تعامل طبيب األسنان مع هذا املرض.

و نقدم في هذا العدد حوارا مع رئيس اجلمعية املغربية للتواصل الصحي الذي يحدثنا عن 
إنشاء هذه اجلمعية ومنهجية عملها.

مع  التعامل  كيفية  يبني  التقريرية  الشجرة  محور  في  األطفال  لطب  موضوعا  نتناول  و 
االختالجات احلموية. 

إن اللقاح من أهم وسائل الوقاية من األمراض التعفنية لهذا نتطرق إلى لقاح جديد ضد 
ملوضوع  العالج  من  خير  الوقاية  محور  خصصنا  و  مؤخرا.  فعالية  أظهر  الرئوية  املكورات 
الصحة و الرياضة التي لها دور كبير في محاربة السمنة. ولذلك أدرجنا في هذا العدد دراسة 

ميدانية قيمة حول ظاهرة السمنة في بالدنا.

كما حتتوي اجمللة على مواضيع أخرى كاملسؤولية الطبية و املضادات احليوية و مستجدات 
مختصرة. و كالعادة فكل مواضيعنا تشتمل ملحقات لغوية تسهل على القارئ التحصيل 

واملطالعة.

و تتمنى لكم هيئة التحرير قراءة ممتعة تساهم في تكوينكم الصحي.

محمد البياز
 رئيس هيئة التحرير


