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املقدمة

املسافرين  بصحة  يعنى  والذي  احلديثة،  الطب  فروع  وأحد  جديدًا  رافدًا  السفر  طب  يعتبر 
ووقايتهم مما ميكن أن يتعرضوا له من مخاطر صحية في البلد التي يقصدونها، أو ميرون بها 
خالل رحلتهم، فضاًل عن تزويدهم ببعض الوسائل الوقائية )مثل: الناموسيات ومبيدات اآلفات(، 
وكان املتبع في السابق هو إعطاء املسافر التطعيمات اإلجبارية فقط اخلاصة بالدولة التي يقصدها 
املسافر، ولم يكن ذلك كافيًا حلمايته من املخاطر الصحية التي يتعرض لها خالل رحلته، أما اآلن 
وبعد سهولة حركة االتصال والتواصل بني دول العالم، والتي أدت إلى تنامي أعداد املسافرين إلى 
الدول املختلفة بقصد السياحة أو الدراسة أو العالج، فقد أصبحت النظرة أكثر شمولية، واتخذ 
بينها  ومن  املسافر،  يتخذها  أن  يجب  التي  االحتياطات  بكل  وأشمل  أوسع  مفهومًا  السفر  طب 
التطعيمات ضد األمراض التي ميكن أن يواجهها املسافر، سواء أكان ذلك أثناء الرحلة، أم في بلد 

الوصول، والتي جتنب املسافر من اإلصابة بكثير من األمراض.
وألهمية طب السفر جاءت ترجمة هذا الكتاب، والذي يشتمل على عدد من التخصصات التي 
تزداد احلاجة لها في السفر مثل: األمراض املعدية وطب املناطق االستوائية وصحة البيئة ويوجد 
اآلن ما يسمى بعيادات طب السفر في كل دول العالم املتقدمة، حتى أن الكثير من هذه الدول تلزم 
لتلك  يثبت مراجعتهم  ما  إبراز  بعد  إال  للمسافرين  تذاكر  بعدم صرف  والسياحة  السفر  وكاالت 
تكون  أن  ويجب  نفسه،  البلد  باختالف  املسافر  تقابل  التي  الصحية  املخاطر  وتختلف  العيادات، 
النصيحة الطبية املوجهة للمسافر شخصية تهتم به، وبالبلد املتوجه إليه، مع األخذ في االعتبار 
حالة املسافر الصحية قبل السفر، وأيضًا النشاطات التي يعتزم القيام بها خالل رحلته، وقد ينصح 
للوقاية  بتناول بعض األدوية  بالتطعيم ضد بعض األمراض املختلفة قبل السفر، وأيضًا  الطبيب 
من بعض األمراض وأشهرها املالريا، ما يعرف »إسهال املسافر«، كما ينصحه باصطحاب بعض 
األدوية التي قد يحتاجها في سفره، ويجب على املسافر أيضًا أن يلم باملشكالت احملتملة التي 

تقابله نتيجة اختالف التوقيت وساعات النوم عند االنتقال بني القارات املختلفة.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا لكل من يطلع عليه، وأن يضيف لبنة في صرح التعليم الطبي 

العربي.

الدكتور/  عبدالرحمن عبدالله العوضي
األمين العام
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والله ولي التوفيق،،

- هـ - 



- ز - 

التمهيد

الطب،  من  اجلديد  الفرع  بهذا  املهتمني  متكاماًل جلميع  مرجعًا  السفر«  »طب  كتاب  ميثل 
اآلونة  في  ازدادت  فقد  العالم،  بلدان  مختلف  إلى  واملسافرين  اإلكلينيكيني  لألطباء  وكذلك 
األخيرة أعداد املسافرين سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة وظهرت نتيجة لذلك احلاجة 
إلى االهتمام بصحة املسافر، كما أصبحت الكتابة الطبية فيما يختص بالسياحة والسفر من 
األمور املهمة التي ال ميكن االستغناء عنها، فمسافر اليوم يجب أن يكون ملمًا باملعلومات الطبية 
والصحية عن البلدان التي يزورها أكثر من أي وقت مضى، كما أن املسافر إلى أماكن بعيدة 
نسبيًا، قد يواجه مشكالت طبية غير مألوفة، باإلضافة إلى احليرة التي تصيبه جّراء اختالف 
اآلراء في بعض املواضيع املرتبطة بالرحلة، ومن هنا ظهرت أهمية طب السفر والنصائح التي 
للمسافر، وخاصة إذا كان املسافر من فئات حتتاج إلى رعاية خاصة، مثل السفر  يقدمها 
برفقة األطفال والذي له محاذيره التي يجب االنتباه إليها، أو سفر املرضى املصابني بأمراض 
أن  يجب  والذين  إلخ،   .... القلب،  وأمراض  الدم،  وفرط ضغط  السكري،  مرض  مثل  مزمنة 
يتزودوا بالنصائح الطبية من أطبائهم املعاجلني قبل السفر وأن يأخذوا معهم كميات مناسبة 
من أدويتهم التي قد يحتاجون إليها وال يجدونها في أماكن سفرهم مما يعرضهم ملشكالت 
صحية ميكن جتنبها، وحتتاج السيدة احلامل في سفرها إلى التزود بالنصائح الطبية املالئمة 
السلوك  مراعاة  إن  جنينها.  وحياة  حياتها  ويهدد  رحلتها.  يكدر صفو  ملا  تتعرض  ال  حتى 
املناسب واحلصول على املعلومات املناسبة عند السفر إلى أماكن ذات طبيعة وظروف خاصة 
يكدر  أن  دون  برحلته  املسافر عمومًا  يستمتع  مهمًا حتى  أمرًا  يعتبر  املناطق احلارة(  )مثل 

صفوها أي شيء.
وقد أعد هذا الكتاب بطريقة سلسة تساعد على الفهم والتذكر السريع، مع سرد معلوماته 
مت  فقد  واملقارنة،  للتوضيح  واجلداول  بالرسوم  مدعومة  التعقيد  من  تخلو  مبسطة  بطريقة 
تقسيم الكتاب إلى أحد عشر بابًا مقسمة إلى فصول، ويعد الباب األول مدخاًل إلى ممارسة 
فيها  يقدم  وما  للسفر،  السابقة  االستشارة  والثالث  الثاني  الباب  يوضح  كما  السفر،  طب 
السن  كبار  مثل  العامة  من  ولفئات خاصة  والبالغني  األطفال  من  لكل  تطعيمات خاصة  من 
واحلوامل. ويخص في الباب الرابع واخلامس بعض األمراض التي لها أهمية خاصة ويتعرض 
لها كثير من املسافرين مثل املالريا وما يطلق عليه »إسهال املسافر«، وتتناول أبواب الكتاب 
الثامن والتاسع والعاشر النواحي النفسية والبيئية لطب السفر، وكذلك املشكالت الصحية 

خالل رحلة السفر، وأخيرًا، العناية الطبية بعد رحلة العودة من السفر.
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نأمل أن ميّكن هذا الكتاب طالب الطب من فهم هذا الفرع اجلديد والعام من فروع الطب، 
وأن يكون معينًا ومرشدًا لهم لفهم املعلومات األساسية لهذا العلم اجلديد،  وأن يقدم ما هو 

جديد يضاف إلى صرح تعريب العلوم الطبية في اجلامعات العربية.

الدكتور / يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد
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احملررون

جاي كايستون

- دكتوراة يف الطب - زميل الكلية امللكية.

- وحدة الأمرا�س املدارية (احلارة) - م�ست�سفى تورنتو العام، �سحة ال�سفر مبد�سي�س.

- اأ�ستاذ الأمرا�س الباطنة - جامعة تورنتو.

فيليس فريدمان

- دكتوراة يف الطب.

- اأ�ستاذ الأمرا�س الباطنة والوبائيات - مركز وليم جورجيز للطب اجلغرايف، ق�سم الأمرا�س

   املعدية، جامعة األباما بربمنغهام - برمنغهام، الوليات املتحدة الأمريكية.

هانز  توثديرفت

- دكتوراة يف الطب.

- اأ�ستاذ الأمرا�س الباطنة - ق�سم الأمرا�س املعدية والطب ال�ستوائي.

- رئي�س جامعة عيادة طب ال�سفر، جامعة ميونيخ - ميونيخ - اأملانيا.

برادلي كونور

- دكتوراة يف الطب.

- اأ�ستاذ اإكلينيكي م�ساعد الطب الباطني، ق�سم اأمرا�س اجلهاز اله�سمي واأمرا�س الكبد،

    كلية وايل الطبية - جامعة كورينل.

- املدير الطبي، مركز نيويورك لطب ال�سفر والطب ال�ستوائي، نيويورك، الوليات املتحدة 

   الأمريكية.
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املترجمون

د. عادل شحاذي نوفل

- مواليد �سوريا - 1946 م.

- حا�سل على اإجازة يف ال�سيدلة والكيمياء ال�سيدلية - جامعة دم�سق - 1970 م.

- حا�سل على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيدلية - فرن�سا - 1977 م.

- اأ�ستاذ الكيمياء ال�سيدلنية واملراقبة الدوائية - كلية ال�سيدلة - جامعة دم�سق - 1987 م.

- عميد كلية ال�سيدلة - جامعة دم�سق - �سابقاً.

د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

- من مواليد جمهورية م�سر العربية - 1954 م.

- حا�سل على بكالوريو�س الطب واجلراحة - جامعة الإ�سكندرية - 1978 م.

- حا�سل على ماج�ستري ال�سحة العامة (تخ�س�س �سحة مناطق حارة) - جامعة الإ�سكندرية - 1986 م.

- طبيب واخت�سا�سي ال�سحة العامة - وزارة ال�سحة - دولة الكويت.

د. موسى حيدر قاسه

- �سوري اجلن�سية.

- حا�سل على بكالوريو�س الطب واجلراحة - جامعة حلب - 1991 م.

- حا�سل على درجة املاج�ستري يف الأمرا�س الباطنية - 1994 م، وكذلك �سهادة U.S.M.L.E الأمريكية.

- يعمل طبيب ممار�س عام اأول - وزارة ال�سحة - دولة الكويت.

د. سليمان آدم حسن علي

- مواليد جمهورية م�سر العربية.

- اأخ�سائي اأمرا�س القلب.

- يعمل يف م�ست�سفى اجلهراء، وزارة ال�سحة - دولة الكويت.
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