
مرحبـا بكـم يف العدد 18 مـن املجلة الصحية املغربية و 

للقابليـة  الوطنـي 10  املؤمتـر  الـذي يضـم ملفـا عـن 

الوراثية للعدوى باإلضافة إىل مقاالت قيمة أخرى.

ملاذا ملفا عن القابلية الوراثية للعدوى؟

ألن القابليـة للعـدوى أو مـا يعـرف بضعـف املناعـة 

األويل )ض م أ( مـرض غـر معـروف رغـم أنـه مل يعـد 

مـن األمـراض النـادرة، ذلـك أن عـدد املصابـن بـه يف 

املغـرب يقـارب 70.724 مريـض جديـد كل سـنة إذا 

اعتمدنـا اإلحصائيـات األمريكيـة التي تقدر وقوع )incidence( املرض ب10,1 مريض / 100.000 نسـمة 

كل سـنة، مـع احتسـاب النسـبة العالية للقرابة يف بلدنـا و املنطقة العربية ككل. هـذه األرقام بعيدة جدا 

عـن العـدد اإلجـايل املسـجل يف السـجل الوطنـي لضعـف املناعة الـذي يضـم 651 مريضا تم تسـجيلهم 

من 1997 إىل 2017.

تجـدون إذن قرائنـا الكـرام بـن طيـات هـذا العـدد مقـاالت علميـة متميـزة كتبهـا املحـارضون يف هـذا 

املؤمتـر العـارش، مـع تركيـز عـى ضعـف املناعـة األويل الذي يظهر بعـد العقـد األول أو الثـاين و املعروف 

بضعـف املناعـة الشـائع املتغـر، و لقـد اخرتنـا هـذا املرض ألن نسـبته قليلة يف السـجل الوطنـي رغم أنه 

األكـر انتشـارا يف السـجالت الدوليـة، رمبـا لقلة اهتام أطبـاء "الكبار" بضعف املناعـة األويل و الذي يضم 

حـوايل 324 مـرض ورايث. و لذلـك ننـر مقـاال قيـا للدكتـورة رنـد األرناؤوط مـن مستشـفى امللك فيصل 

التخصيص من الرياض باململكة العربية السعودية.

و تطبيقـا لهدفنـا يف املجلـة الصحيـة املغربيـة ننـر مقـاالت باللغـة العربيـة و الالتينية تهـم العديد من 

التخصصات كمقال الدكتورة حسـناء الريف الكتاين يف طب األسـنان، و مقال لألسـتاذة وسـام املشـطاين 

يف علـوم التمريـض، كـا يتضمـن هـذا العـدد أيضـا مقـاال لألسـتاذ امحمـد بـرادة غزيـول الرئيـس األول 

ملحكمة االستئناف بفاس سابقا حول التربع باألعضاء البرية.

نتمنى لكم قراءة ممتعة و سنة 1439 طيبة مباركة.
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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
الدين  جال  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
الحبيب  التازي،  عدنان  محمد  البورقادي، 
رشد،  إدريس  بوزوبع،  محمد  بنعدية، 
الزايك،  محمد  رفقي،  شعيب  البياز،  محمد 
مصطفى  مالويل،  املصطفى  بنجلون،  البشر 

البسطاوي.

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتري التحرير
سناء الحرار

هيئة التحرير
اإلبراهيمي،   عادل  سيدي  العبقري،  محمد 
محمد  حيدة،  مصطفى  بنعدية،  الحبيب 
برنحو،  أمن  محمد  الغازي،  كرمية  املوفق، 
هناء  العثاين،  سمر  النجاري،  شكيب 
عز  اإلدرييس،  اإلساعييل  الزهرة  الهاوس، 
الدين دزاز، غزالن السلياين، برى ضاهر، 
مريم دقون، مريم البوشيخي، عبد الرحان 

الرامي، أسامة مدراري

الهيئة العلمية
محمد  رشد،  إدريس  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 
عدنان التازي، الزاهي إساعييل، جال الدين 
الفنيش،  بنارص  الشيهب،  سومية  البورقادي، 
محمد املوفق، رفيق بنجلون، شعيب رفقي، 
اإلبراهيمي،  عادل  سيدي  صبري،  أحمد 
عبد إالله األزرق، الحبيب بنعدية، مصطفى 
مالويل، محمد البياز، محمد الزايك، مصطفى 
النجاري،  شكيب  بنجلون،  البشر  التسويل، 
بهيجة الحايض، الرىض نور الدين، فريد شهاب، 
مصطفى البسطاوي، أمل أيت الحاج، األمن 
هشام،  الزرهوين  الدين،  نور  محمد  العلمي 
محمد  بوزوبع،  محمد  القويسمي،  حاتم 

شكيب بنجلون، محمد األزمي اإلدرييس

اإلعالنات
عبد إالله األزرق، إدريس رشد،

 محمد بوزوبع 

اإلخراج الفني 
املصطفى مالويل

االشرتاك والتوزيع
أسامة مدراري 0645354386

كلمة هيئة التحرير


