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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

تثقيف المرضى وعائالتهم والمجتمع 
بأمراض نقص المناعة

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

عن  عبارة  األولية  املناعة  نقص  أمراض  ألن  وذلك  الدول،  األقارب يف هذه  زواج  نسبة  زيادة  بسبب  واإلسالمية 

أو متأصلة  املناعية،  الخاليا  املنشأ يف  املناعية داخلية  الوظيفة  مجموعة من اإلضطرابات سببها نقص أسايس يف 

نسبياً،  شائع  بعضها  أويل  مناعة  نقص  مرض   185 من  أكرث  وهناك  املناعي،  الجهاز  وبروتينات  موروثة يف خاليا 

والبعض اآلخر نادر.

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

املناعي؛ فقد تم إعداد قصة مصورة بعنوان "جهازنا املناعي" تحوي عىل صور مبسطة ألجزاء 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 رسومات توضيحية لألطفال 

ما قبل املدرسة ويف بداية التمدرس، بأسلوب سلس يستطيع الطفل أن 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 إىل تعريفهم 

بأمراض نقص املناعة التي ميكن كشفها بأسلوب الكشف املبكر وخطورة هذه األمراض وسهولة عالجها يف آن واحد 

إذا كشفت مبكراً.

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 

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.

أمثلة من 
الصحافة الصحية
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

وتوجهنا ألن تكون باللغة اللعربية ومبصدر كايف 

طبيب  بقلم  ومكتوب  سلس  وبأسلوب  ووايف 

أخصايئ يف هذه األمراض متثل اللغة العربية له 

فيها كينونة أساسية، فيكون لدى األهل والعائلة 

سهل  بأسلوب  املناعي  الجهاز  يرشح  كتاب 

املناعة  نقص  أمراض  عىل  يعرج  ثم  وشيق، 

لها الواحدة تلو األخرى، وواجبات  الشائعة فيفصِّ

من  حالة  كل  تجاه  واملجتمع  الوالدين  عمل 

نقص  أمراض  أن  حيث  حدى،  عىل  الحاالت 

املناعة تحتاج وسائل معينة للتشخيص وتحاليل 

خاصة موجهة.

نقص  أمراض  يف  العائيل  "املرشد  كتاب  يشمل 

نقص  عن  تتحدث  أقسام  عدة  األولية"  املناعة 

واضطرابات  الخلوية،  املناعة  ونقص  األضداد، 

املناعة يف الجهاز املناعي غري النوعي، ومعلومات 

ترشد  ومعلومات  األولية،  املناعة  نقص  عن 

املرىض إىل كيفية التعايش مع املرض. 

له دور مهم يف  والتمرييض  الطبي  الكادر  وألن 

واختيارهم  ومتابعتها  الحاالت  هذه  كشف 

لهذه  الرضورية  املخربية  للتحاليل  املنطقي 

الحاالت  لهذه  نظرهم رسيرياً  وللفت  الحاالت، 

يف  "إرشادات  األول  كتابني،  تأليف  تم  فقد 

نقص  ألمراض  الرسيرية  والعناية  التشخيص 

نقص  األولية" وهو مرتجم عن مؤسسة  املناعة 

املناعة األولية، يهدف إىل متهيد وتسهيل الوصول 

العالج  بوسائل  والتوعية  التشخيص  مفاتيح  إىل 

والتدبري واإلجابة عىل األسئلة الشائعة يف أذهان 

األطباء واملرىض واملجتمع.

املعالجة  يف  التمرييض  والطاقم  العائالت  "دليل  بعنوان  الثاين  والكتاب 

يف  التمرييض  فالدور  األولية"  املناعة  نقص  ألمراض  املناعي  بالغلوبيولني 

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.


