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تثقيف المرضى وعائالتهم 
والمجتمع بأمراض نقص المناعة

Family education and community 
awareness

تعترب أمراض نقص املناعة األولية من األمراض الوراثية التي تولد مع الطفل، وتزداد نسبة حدوثها يف 

الدول العربية واإلسالمية بسبب زيادة نسبة زواج األقارب يف هذه الدول، وذلك ألن أمراض نقص املناعة 

املنشأ يف  داخلية  املناعية  الوظيفة  أسايس يف  نقص  اإلضطرابات سببها  عبارة عن مجموعة من  األولية 

الخاليا املناعية، أو متأصلة موروثة يف خاليا وبروتينات الجهاز املناعي، وهناك أكرث من 185 مرض نقص 

مناعة أويل بعضها شائع نسبياً، والبعض اآلخر نادر.

التي يقدمونها لذاتهم، لذا يجب أن يكونوا ملمني  العناية  لتحسني خدمتنا للمرىض يجب ارشاكهم يف 

بجميع نواحي مرضهم، وهذا ينطبق عىل كافة األعامر منذ الوالدة إىل مرحلة الطفولة واملدرسة ثم مكان 

العمل واملجتمع.

يف سبيل وصولنا إىل هذا الهدف؛ تّوجب علينا تغطية النقص لدينا يف هذا املجال، وسعياً إلزالة األمية عن 

املناعي" تحوي عىل صور مبسطة ألجزاء  بعنوان "جهازنا  إعداد قصة مصورة  تم  املناعي؛ فقد  الجهاز 

الجهاز املناعي.

األصل يف هذا الكتاب أنه صادر باللغة اإلنجليزية من جمعية عاملية مختصة يف أمراض نقص املناعة وقد 

اعتمدنا عىل نفس الكتيب ومتت ترجمته إىل اللغة العربية بهدف إنتاج قصص لألطفال باللغة العربية، 

كام خصصنا هذه الفئة العمرية مبنشورات تحت عنوان "أفضل فريق للدفاع عن الجسم" تحتوي عىل 

أن  الطفل  يستطيع  سلس  بأسلوب  التمدرس،  بداية  ويف  املدرسة  قبل  ما  لألطفال  توضيحية  رسومات 

يقدمها للمرشفني سواء كانوا آباء أو مدرسني أو عاملني يف السلك الطبي.

ولندرة هذه األمراض وحتى يتم لفت نظر املحيطني واملجتمع توجهنا بقصة جديدة تبني أن كل أصوات 

الخيول ليست فقط للخيول، بل قد تكون أصوات حوافرها الحامر الوحيش املخطط، فليست كل األمراض 

التي قد يواجهها الطبيب العام هي أمراض بسيطة واملعتاد عليها يومياً، بل قد تكون هذه العالمات 

الرسيرة الخفيفة إحدى عالمات نقص املناعة، ولذلك متت ترجمة الكتاب "الحصان املخطط" بأسلوب 

يبني لألطفال أهمية عملهم مع األطباء حتى يصلوا إىل التشخيص وتقبلهم للعالج.

وألن الكشف املبكر ألمراض نقص املناعة سيكون شاغالً مهامً يف مجتمعاتنا يف السنني القادمة أحببنا أن  

تكون هناك رسالة عىل شكل كتيب صغري موجه لآلباء واألمهات بعد والدة أطفالهم مبارشًة، نهدف بها 

األمراض  املبكر وخطورة هذه  الكشف  بأسلوب  التي ميكن كشفها  املناعة  نقص  بأمراض  تعريفهم  إىل 

وسهولة عالجها يف آن واحد إذا كشفت مبكراً.

البروفسور المساعد مهدي محمد العادلي

حاصل على البورد األمريكي في طب األطفال، والبورد 

األمريكي في الحساسية والمناعة، والبورد العربي في 

طب األطفال.

زميل في األكاديمية األمريكية ألمراض الحساسية 

والربو والمناعة، وفي الكلية األمريكية ألمراض 

الحساسية والربو والمناعة، وفي رابطة الحساسية 

العالمية  وجمعية المناعة السريرية األمريكية.

يعمل حاليا أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة 

وايل كورنيل في قطر، وهو استشاري أول في طب 

األطفال وأمراض الحساسية والمناعة في مؤسسة 

حمد الطبية وفي  مستشفى مركز السدرة لألبحاث 

الطبية.

حصل على شهادة الطب من جامعة دمشق وعلى 

البورد العربي في طب األطفال. انضم لمستشفى 

اينوفا فيرفاكس لألطفال في فرجينيا في الواليات 

المتحدة األمريكية حيث حصل على البورد 

األمريكي في طب األطفال في عام 2006 وبعدها 

انضم للمركز الطبي لجامعة ديوك في دورهام، في 

كارولينا الشمالية  حيث أنهى برنامج الزمالة في 

أمراض الحساسية والمناعة وذلك في عام 2008، 

وبرنامج التدريب ألبحاث أمراض الحساسية والمناعة 

المتقدمة  في عام 2010 وحصل على البورد األميركي 

في أمراض الحساسية والمناعة في عام 2009.

ومن أهم إنجازاته العملية: إنشاء البرنامج الوطني 

القطري للكشف المبكر عن مرض نقص المناعة 

المشتركة الشديد في حديثي الوالدة  والتسجيل 

القطري الوطني ألمراض نقص المناعة األولية، 

وتطوير مشروع الكشف عن المحسسات الهوائية 

في قطر. وقد أنشأ برنامج التوعية بأمراض الحساسية 

والمناعة في عام 2014 لتحسين الرعاية المقدمة 

للمرضى عن طريق تعليمهم من خالل الكتيبات، 

والمنشورات، وأقراص الفيديو الرقمية. وهو رائد في 

صياغة خطة الرؤية في أمراض الحساسية والمناعة 

لمركز السدرة للبحوث الطبية، وكذلك في إنشاء مركز 

متعدد التخصصات لعالج األكزيما في قطر.



61 دجنبر 2015عدد 12

نظرة شمولية محورها المريض
A global patient centered view

Our dream is to live in a world where every child has the chance to live to his fullest potential in a clean,safe, 
comfortable and loving environment; including children with primary immunodeficiency disorders. The 
primary immunodeficiency diseases are a group of disorders caused by basic defects in immune function that 
are intrinsic to, or inherent in, the cells and proteins of the immune system. There are more than 185 primary 
immunodeficiency diseases. Some are relatively common, while others are quite rare. Some affect a single cell or 
protein of the immune system and others may affect two or more components of the immune system.

It is important to recognize that a regular dialogue between the patient, the family and the healthcare provider 
team is essential to facilitate the highest quality care.

Our goal as a physican is to help them understand the information that they receive from their providers and 
arm them with background information so that they can better communicate with their healthcare team. Each 
patient’s situation is unique and the management of illness and its treatment must be customized to meet their 
individual needs. The development of a partnership between the patient and family and healthcare providers 
is critically important for success in the management of life-long challenges like those presented by primary 
immunodeficiency diseases.

In Qatar , we started Allergy and Immunology Awareness Program (AIAP),The project entails the creation of 
educational allergy and immunology related materials for patients in all their life stages  and their families as 
well as doctors, nurses and other healthcare providers. It uses several forms of media (Booklets, online, an HICT 

ومبا أن الفرتة التي يقضيها اإلنسان يف مرحلة الطفولة يف املدارس تكون فرتة طويلة ومتثل جزءاً هاماً يف حياته؛ توجهنا إىل كتاب شامل يتحدث 

عن الطفل املصاب بنقص املناعة يف املدرسة وضمناه نبذة عن أمراض نقص املناعة وما يجب مراعاته أثناء اإلعداد للمدرسة، ومعلومات عن 

تدبري االنتقال وتغيري املدرسة ومرحلة ما بعد التعليم الثانوي ودخول الطالب إىل الجامعة، كل هذه التوجيهات تعترب مهمة كأهمية العالج 

لهؤالء املرىض فالنقص يف أي جهة من الجهات يؤثر عىل املريض بشكل كبري، ولذلك سعينا ألن تكون الصورة كاملة يف العناية لهؤالء املرىض 

وتوجهنا ألن تكون باللغة اللعربية ومبصدر كايف ووايف وبأسلوب سلس ومكتوب بقلم طبيب أخصايئ يف هذه األمراض متثل اللغة العربية له 

فيها كينونة أساسية، فيكون لدى األهل والعائلة كتاب يرشح الجهاز املناعي بأسلوب سهل وشيق، ثم يعرج عىل أمراض نقص املناعة الشائعة 

لها الواحدة تلو األخرى، وواجبات عمل الوالدين واملجتمع تجاه كل حالة من الحاالت عىل حدى، حيث أن أمراض نقص املناعة تحتاج  فيفصِّ

وسائل معينة للتشخيص وتحاليل خاصة موجهة.

يشمل كتاب "املرشد العائيل يف أمراض نقص املناعة األولية" عدة أقسام تتحدث عن نقص األضداد، ونقص املناعة الخلوية، واضطرابات 

املناعة يف الجهاز املناعي غري النوعي، ومعلومات عن نقص املناعة األولية، ومعلومات ترشد املرىض إىل كيفية التعايش مع املرض. 

وألن الكادر الطبي والتمرييض له دور مهم يف كشف هذه الحاالت ومتابعتها واختيارهم املنطقي للتحاليل املخربية الرضورية لهذه الحاالت، 

وللفت نظرهم رسيرياً لهذه الحاالت فقد تم تأليف كتابني، األول "إرشادات يف التشخيص والعناية الرسيرية ألمراض نقص املناعة األولية" 

العالج والتدبري  التشخيص والتوعية بوسائل  املناعة األولية، يهدف إىل متهيد وتسهيل الوصول إىل مفاتيح  وهو مرتجم عن مؤسسة نقص 

واإلجابة عىل األسئلة الشائعة يف أذهان األطباء واملرىض واملجتمع.

والكتاب الثاين بعنوان "دليل العائالت والطاقم التمرييض يف املعالجة بالغلوبيولني املناعي ألمراض نقص املناعة األولية" فالدور التمرييض يف 

إعطاء الغلوبيولينات املناعية عرب الحقن الوريدي مهم جداً، لذا تم تأليف هذا الكتيب الصغري الذي مُيَكن املمرضة من االحتفاظ به يف جيبها 

لتعود إليه عند العالج التعوييض ألمراض نقص املناعة.

ويف الختام، إننا لن نستطيع أن نصل إىل العاملية إال بالتعاون ما بني الكادر الطبي وأهايل املرىض، وإرشاكهم يف العناية مبريض نقص املناعة.
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gate application and videos, seminars, live lectures, stories and children's educational games/toys). The initiative 
has been developing over the last 2 years and is inclusive of a popular patient hotline for round the clock access 
to medical advice. The program was undertaken to help patients retain more information about their diseases 
and make the most of limited clinic time, consequently improving understanding of and compliance to complex 
treatment plans.  

The Allergy and Immunology Awareness Program (AIAP) has three main goals that can ultimately lead to major 
improvements in patients’ morbidity as well as overall quality of life:

The empowerment of Allergy/Immunology (A/I) patients and their families through education. This should lead 
to increased patient satisfaction, confidence, understanding and subsequently; compliance. This can decrease 
emergency room visits that lead to an excessive and in most times unnecessary load on these departments. To 
help give children who suffer from A/I illnesses emotional support through story-telling, educational books, 
stickers, online games and simulation classes to prepare them for emergent situations, increasing their confidence 
and minimizing their feelings of helplessness.

To raise public awareness and dispel cultural myths and misconceptions revolving around immunodeficiency 
diseases  and people with compromised immunities. This would be a step in the right direction towards winning 
the war on stigma. 

Keeping doctors, nurses and other healthcare providers updated on the latest advancements in the field, as well 
as improving their understanding of basic concepts and considerations when dealing with A/I patients. This 
should help healthcare providers, particularly residents and nurses in their review of these conditions to help 
increase the number of cases detected, screened/diagnosed. This is particularly relevant with regards to Primary 
Immunodeficiency Diseases (PIDs). It is absolutely critical that the junior healthcare staff has material to refer 
to that aide their ability to recognize signs and symptoms of PIDs to enable them to take appropriate measures, 
especially with newborns. There has been, and continues to be, a devastating loss with babies who have gone 
home unscreened and undiagnosed. 

The majority of PIDs  are chronic and can have complex and long-term treatment plans. With that in mind, it has 
been noted that patients and families are not always able to retain the detailed day-to-day care routines/prevention 
tactics. Clinic time is rarely enough for effective delivery of this information. Providing a more substantial means 
of patient education here can make a world of a difference on so many levels.

Our products:

N: All of our products are in Arabic and English.

1. Published:. Patient and Family Handbook for Primary Immunodeficiency Diseases in 235 pages.

2. In Press: 
Books: 

 � Our Immune System (Children’s sticker book, 68 pages)
 � Immunoglobulin Therapy for Primary Immunodeficiency Disease – A Nurses and Family Guide, 64 pages.
 � School Guide for Students with Primary Immunodeficiency Diseases, 92 pages .
 � Diagnostic and Clinical Care Guide for Primary Immunodeficiency Diseases, 96 pages.
 � A Zebra Tale: a children’s story for patients with Primary Immunodeficiency Diseases, 72 pages.
 � Teaching Puzzles about Allergy, Asthma and Immunology for children, 12 designs, 6000 puzzles.
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 � Your Body Best Defense booklet, 16 pages  it includes:
a. What is Primary Immunodeficiency?
b. Patient’s Teaching Questionnaires.
c. A Message to Parents of Patients with Primary Immunodeficiency.
d. A Message to Healthcare Professionals.

Pamphlets: 
 � What is Severe Combined Immunodeficiency (SCID) and how to manage it?
 � Neonatal Screening tests for Severe Combined Immunodeficiency (SCID)

A set of challenges we face revolve 
around how the program’s messages 
will be received by the target 
population(s). This is standard when 
introducing new concepts and ideas 
into our society. We hope that in 
the expansion of our program we 
are able to include more one-to-
one time with parents of pediatric 
patients, for example to guide them 
through the material itself. Families 
of children with A/I illnesses have 
shown some resistance to the progress 
in the beginning, as it can be new and 
daunting. This is more apparent in 
our post-material distribution phone 
surveys. With most A/I illnesses 
being chronic, our aim is to evolve the 
Arab family’s dynamic by demanding 
commitment equally from both 
parents to support their child/children 
through the educating process. This 
reinforces the definition of the family 
unit and promotes togetherness and 
stability, relieving some of the major 
contributors to the stress of dealing 
with a chronic illness/condition.


