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تقديم
ذ أحمد عبد العزيز بوصفيحة، عبد الرحمن الرامي

خالل القرن املايض شكل التلقيح أنجع التدخالت الطبية لتقليص نسبة الوفيات واملراضة الناتجتني 

عن األمراض التعفنية، وهكذا ينقذ التلقيح، عرب العامل، عىل األقل من 2 إىل 3 ماليني حياة يف 

السنة. وكان كذلك من نتائج الربامج الوطنية للتمنيع إنقراض وباء الجدري )variole( واختفاء 

داء شلل األطفال، وانخفاض شديد يف أمراض الفريوسات والبكترييات التي تصيب األطفال.

يسلط الدكتور بنعزوز الضوء عىل الربنامج املغريب للتمنيع وآخر املستجدات التي أقرتها اللجنة 

الوطنية التقنية واإلستشارية للتلقيح من خالل مقال مهم يتصدر هذا امللف.

الفئات  بعض  أن  كام  التلقيح،  منها  يقي  ال  التي  املعدية  األمراض  من  العديد  الزالت  لكن 

املجتمعية لن تستفيد مبا فيه الكفاية من التلقيح وخاصة النساء الحوامل واألشخاص املسنني. 

األمراض  من  العديد  يف  الرسيرية  البحوث  إليه  توصلت  ما  آخر  امللف  هذا  يف  سنقدم  ولهذا 

إنجاز طلبة  امللف من  السل. هذا  السيدا واملالريا وداء  اإلنسانية مثل مرض  بال  التي تشغل 

ماسرت املناعة واإللتهاب والتعفن بجامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء، وجل معطياته 

مأخوذة من مقال الدكتورة إيزابيل وزمالئها )1(.

التقنية التي اقتحمت إنتاج وتطوير اللقاحات  كام سيتم يف هذا امللف رسد أهم املستجدات 

للقاح  املضافة  والخلطات  الوراثية  الهندسة  الحاصل يف مجال  الكبري  التقدم  العامل، وخاصة  يف 

.)adjuvants(

وأملنا أن متكن التكنولوجيا الحديثة خالل هذا القرن من الوقاية من العديد من األمراض املعدية 

وكذلك يف فتح مجاالت وقائية وعالجية جديدة ألمراض غري معدية كالرسطان ومرض الزهامير. 

كام نأمل أن يساهم هذا امللف يف انخراط أكرب للمهنيي الصحة لتعريف املجتمع بأهمية التلقيح 

تنترش مؤخرا عىل  بدأت  التي  الخاطئة  األفكار  بعض  اللقاح ومواجهة  والدفاع عن مكتسبات 

شبكات التواصل االجتامعي.
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