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 م�ع  ونس�تمر ...  الص�حیة  العلوم وترجمة لتألیف العربي المركز یصدرھا التي الشھریة النشرة ھذه في – العزیز القارئ – معك نستمر

 مختلف�ة،  تحورات من تبعھ وما ،19- كوفید وباء لنا سبب الذي الفیروس ھذا مع إیجابي وضع عن نتكلم ھنا ناولكن ،19 – كورونا فیروس

 م�ن  كثیر تخفیف في بدأت حیث سبق، مما صرامة أقل إجراءات العالم دول من عدد واتخاذ ،الوباء ھذا انحسار بدء ھو الجدید ضعالو ھذاو

 19-كوفی�د  سیس�تمر : " بعن�وان  مھمًا موضوعًا النشرة من العدد ھذا ویتضمن ،الصحي الحجر وإلغاء وتقلیل ،المطارات فتح: ومنھا القیود

 وج�دنا  وأھمیت�ھ  لق�اح  م�ن  ص�احبھ  وما الوباء ذلك عن نتكلم دمنا وما ،  The Lancet عن مترجم مقال وھو". یكةوش الوباء نھایة ولكن

 عل�ى  وتأثیرھ�ا  ودورھ�ا  اللقاح�ات  ح�ول  تساؤالت" :الذي ھو بعنوان الثاني المقال جاء لذلك العامة، الصحة على مؤثر دور لھا اللقاحات أن

 ".صحةال

: ھ�و  تناول�ھ  ال�ذي  األساس�ي  الموض�وع  ك�ان  حی�ث  ،الط�ب  تعری�ب  مجل�ة  م�ن ) 64( الع�دد  ص�در  فقد ،توالىت المركز إصدارات تزال ماو

 ،الوس�طى  األذن والتھ�اب  ،الواح�دة  الص�حة : مث�ل  م�ن  أھمیتھ�ا  لھ�ا  أخرى لموضوعات إضافة واألوبئة، األمراض وانتشار المناخي التغیر"

. وی�ل  ب�الك  ویل�ي  النش�ر  دار أص�درتھ  مت�رجم  كت�اب  م�ن وھ�و  " الس�ریریة  قی�ادة ال مب�ادئ " كت�اب  المرك�ز  أص�در  كم�ا  ،..." والحیوان والطب

 أھمی�ة  وت�أتي  ،الناص�ر  الجبار عبد سارةاألستاذة : و ،اهللا الجار فھد خالد .د.أ بترجمتھ وقام ماكیم، وجودي سوانویك، تیم قبل من والمحرر

 إذ القی�ادة،  مب�دأ  عل�ى  تنطوي الطب مھنة أن كونو  ،شؤونھا تنظم ادةقی من لھا البد البشریة المجتمعات أن یبین كونھ الكتاب ھذاموضوع 

 الدراس�ات  بین�ت  وق�د  المھنی�ة،  مس�یرتھم  خ�الل  إداری�ة  بمھ�ارات  للتحل�ي  ح�اجتھم  إل�ى  إض�افة  قیادی�ة،  مسؤولیات یتحملون األطباء جمیع نإ

 ومؤسس�ات  الطبی�ة،  الخدم�ة  ومس�تخدمي  الم�رض،  نت�ائج  ل�ى ع إیجابی�اً  ت�ؤثر  الرش�یدة  اإلداری�ة  والممارس�ات  القیادیة المھارات أن المختلفة

  .مستویاتھا بجمیع الصحیة الرعایة

م2022 مارس
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 العرب�ي  المرك�ز  ف�ي  األول الباح�ث  الس�حیمي  فھم�ي  أحم�د  :ال�دكتور  تألیف من وھو" الدیسلكسیا.. القراءة عسر" كتاب ذلك بعد ویأتي

 وذل�ك  ؛األعص�اب  بط�ب  التربی�ة  علم�اء  ب�ھ  اھ�تم  ل�ذلك  ؛ ال�تعلم  ص�عوبات  أھ�م  من القراءة عسر أن بین حیث ، الخلیج لدول التربویة للبحوث

 الرئیس�ي  الس�بب  أن عتق�د ُی أن�ھ  الكت�اب  وبین ،الطالب یتلقاھا أن یجب التي المعلومات جمیع علیھا تقوم التي المھارات أھم من القراءة لكون

 .وراثیة و ، بیئیة عوامل إلى یرجع القراءة لعسر

   .العربیة اللغة في الشائعة األخطاء وبعض رالمفسََّ الطبي المعجم من مصطلحات وھي الثابتة أبوابھاب النشرة ُتختم و

التوفیق،، ولي واهللا
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 وشیكة الوباءلكن نھایة  19-سیستمر كوفید 

إسالم حسني عبدالمجید أمین  : الدكتورة وترجمة عدادإ

 وترجمة العلوم الصحیةالمركز العربي لتألیف  -محرر طبي 

تشیر التقدیرات المستندة إلى نماذج معھد و ،2كوفید  - ر من سارسالمتحّوانتشار عدوى أومیكرون یشھد العالم موجة ضخمة من 
في  ومیكرون یومیًاأملیون إصابة ب 125م كان ھناك 2022 عام ینایرمن  17) إلى أنھ في حوالي IHMEالقیاسات الصحیة والتقییم (

تصل موجة أومیكرون بال ھوادة إلى كل قارة مع وجود وم. 2021عام  الم، وھو ما یزید عن عشرة أضعاف ذروة موجة دلتا في أبریلالع
یشیر و المتحّور،بعد موجة ھذا  فیھا وجنوب شرق آسیا وأوقیانوسیا التي لم تبدأ ،وشمال إفریقیا ،عدد قلیل من البلدان في أوروبا الشرقیة

 عام ونھایة مارس ،م2021 بین نھایة نوفمبربأومیكرون من العالم سُیصابون  %50لمسبوق من العدوى إلى أن أكثر من المستوى غیر ا
قد  2كوفید  -على الرغم من أن نماذج معھد القیاسات الصحیة والتقییم تشیر إلى أن اإلصابات الیومیة العالمیة بفیروس سارسو ،م2022

 غ عنھا في ھذه الفترةالمبّل 19-كوفید حاالتإال أن م، 2022 عام ینایر من 17م إلى 2021 عام نوفمبر مرة من نھایة 30زادت بأكثر من 
ألن نسبة الحاالت غیر المصحوبة بأعراض أو مصحوبة بأعراض خفیفة قد زادت مقارنًة  نظرًا ؛ستة أضعاف فقط بمقدار قد زادت

 .%5إلى  20من  شاف العدوى عالمیًاقد انخفض معدل اكتوالسابقة،  2كوفید  -سارس بمتحورات

منھجیة تستند إلى  دراسةاقترحت و غیر المصحوبة بأعراض،العدوى  انتشار بشكل حاسم على نسبةالمتحور أومیكرون یعتمد فھم 
 غیر المصحوبةوتشیر الدالئل إلى أن نسبة العدوى  ،من العدوى كانت بدون أعراض % 40أن  2كوفید  -متغیرات سابقة لـسارس

في جنوب إفریقیا  شخصًا 230وجد جاریت وزمالؤه أنھ من بین و ،%90 -80 من أعراض أعلى بكثیر بالنسبة ألومیكرون، وربما تصلب
متحور أومیكرون وكانوا مصابین ب ،2كوفید  -لـسارس PCRلفحص الـ  ) إیجابیًا%31 بنسبة( منھم 71سجلوا في تجربة سریریة، كان 

ًال للسكان، فإن الوقوع الضمني مقارنة بالحاالت المكتشفة یشیر إلى أن أن انتشار العدوى ھذا كان ممّثبافتراض ، وأعراضلكن بدون 
 من العدوى كانت بدون أعراض في جنوب إفریقیا. % 90 أكثر من

د من من عدوى أومیكرون تعني أن دخول المستشفیات یتزاید في عدیالشدیدة الموجة إال أن المرض انتشار  انخفاض شدةومع 
 ًافي بعض البلدان وفقسابقًا إلى الضعف أو أكثر  19 - كوفید الناتجة عن إصابات وسوف یرتفع عدد حاالت دخول المستشفیات ،البلدان
، ستكون نسبة 19-عن كوفید في البلدان التي یتم فیھا فحص جمیع حاالت دخول المستشفیات بحثًاو ،التقییمالقیاسات الصحیة و لمعھد

بدون  2 كوفید -والذین یعانون عدوى سارس ،  19 -الت اإلدخال ھذه بین األفراد القادمین إلى المستشفى ألسباب غیر كوفیدكبیرة من حا
بین   2كوفید  -سارسعدوى  النتشار نظرًا ؛متزایدة على المستشفیاتأعباء ومع ذلك فإن متطلبات مكافحة العدوى تضع ، أعراض

 كما ورد في مسح العدوى الصادر عن مكتب اإلحصاء الوطني في لندن، وإنجلترا، فإن أعدادًاو، %10من  السكان بنسبة تصل ألكثر
سوف و ،مما یضاعف الضغط على المستشفیات ؛طلب منھم الحجر الصحيكبیرة من العاملین الصحیین كانت نتیجة فحوصھم إیجابیة وُی

ومع ذلك فإن البیانات الواردة من الیونان تحمل األمل في أن  ،ابیع المقبلةاألس تحتاج البلدان إلى إعطاء األولویة لدعم النظم الصحیة في
من  21من من عشرة أضعاف  بما یقرب 19 - زادت حاالت كوفیدو ،الشدیدة من موجة أومیكرون محدودة 19 - تكون نتائج كوفید

عام  في دیسمبرھي كما ظلت  19-مرضى كوفید بین یاتلمستشفاالتنبیب في  حاالت لكن، م2022 عام ینایرمن  17 م إلى2021دیسمبر 
 .م2021

اإلجراءات لدرجة أن  الصحیة والتقییم تشیر إلى أن كثافة انتقال أومیكرون عالیة جدًاالقیاسات من المثیر للدھشة أن نماذج معھد 
 یتم تطعیمھم، أو تقدیم جرعات ثالثة من  على سبیل المثال: زیادة استخدام القناع، أو توسیع تغطیة التطعیم لألشخاص الذین لماالحترازیة 
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تشیر تقدیرات معھد القیاسات الصحیة والتقییم إلى أن و ،سیكون لھا تأثیر محدود على مسار موجة أومیكرون 19 -لقاحات كوفید
التراكمیة خالل األشھر لن یؤدي إال إلى تقلیل اإلصابات  - على سبیل المثال - من السكان %80إلى  بنسبة تصل زیادة استخدام األقنعة
أو تطعیم األشخاص الذین لم یتم تطعیمھم بعد  19  - من غیر المحتمل أن یكون لزیادة معززات لقاح كوفیدو ،%10األربعة المقبلة بنسبة 

 ،ى حد كبیرألنھ بحلول الوقت الذي یتم فیھ توسیع نطاق ھذه التدخالت ستنتھي موجة أومیكرون إل ؛أي تأثیر كبیر على موجة أومیكرون
 تزال ھذه التدخالت تعمل على، وما في البلدان التي لم تبدأ فیھا موجة أومیكرون بعد أن یكون لتوسیع استخدام القناع تأثیر أكبرویمكن 

لى ذكر عتأثیر ُی االحترازیةإلجراءات لبحیث لن یكون  في االنتشار ، لكن موجة األومیكرون سریعة جدًا19 - حمایة األفراد من كوفید
 األسابیع القادمة.  مسارھا على مستوى العالم في

الوالیات المتحدة من والیة  19وفي  ،خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمیةمن دولة  25أومیكرون ذروتھا في  ةبلغت موج
اب من خالل استبعاد مزید من إلى زیادة االضطر 2 كوفید -من المرجح أن تؤدي اإلجراءات الرامیة إلى زیادة اختبار سارسو ،األمریكیة

عتقد أن ُیأومیكرون  انتشار في عصر، وعلى مسار موجة أومیكرون ذلك ؤثریأو المدرسة، ولكن من غیر المرجح أن  ،األفراد من العمل
المبذولة  جھودالیبدو أن  موجة أومیكرون انتشار بالنظر إلى سرعة وشدةو ،بحاجة إلى إعادة ضبط 19 -استراتیجیات التحكم في كوفید

 غیر مجدیة.لتتبع الحاالت المخالطة أصبحت 

ستخدم مصطلح الجائحة لإلشارة إلى الجھود المجتمعیة غیر العادیة على مدار العامین الماضیین لالستجابة لمسببات األمراض ُا
لقد أنقذت ھذه الجھود و ،لعالموكیف تطورت سیاسات الحكومات في جمیع أنحاء ا ،الجدیدة التي غیرت الطریقة التي یعیش بھا األفراد

قد یكون بعضھا أكثر حدة من  2كوفید  -جدیدة من سارس متحوراتتظھر بالتأكید َسو ،على مستوى العالم األفرادحصى من ُی ال عددًا
 ،2 كوفید -الستمرار انتقال فیروس سارس العدوى أو التطعیم، مما یخلق فرصًا بسببسوف تتضاءل المناعة، سواء و ،أومیكرون

 وبالنظر إلى الموسمیة یجب أن تتوقع البلدان زیادة محتملة في انتقال العدوى في أشھر الشتاء.

 ض السابق والواسع للفیروس،في المستقبل على الصحة ستكون أقل بسبب التعّر 2كوفید  - ومع ذلك فإن تأثیرات انتقال سارس   
ضعیفي المناعة لفیروسات، ومعرفة أن لوظھور مضادات  المتحورات أو ،الجدیدة واللقاحات التي یتم تكییفھا بانتظام لمولدات المضادات

 19  - سیصبح كوفیدو ، یمكنھم حمایة أنفسھم خالل الموجات المستقبلیة عند الحاجة باستخدام أقنعة عالیة الجودة والتباعد الجسدي
في  - یبدو أن عدد الوفیات من أومیكرون یشبھ :على سبیل المثالف، ن على النظم الصحیة والمجتمعات إدارتھسیتعیَّو ،آخر متكررًا مرضًا

وقدرت المراكز األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة  ،في بلدان نصف الكرة الشماليالمنتشرة مستوى موسم األنفلونزا   -معظم البلدان 
وقد وصلت ذروة حاالت الوفاة  ،حالة وفاة 52000لي م) تسبب في حوا 2018-2017(من األنفلونزا خالل العقد الماضي انتشار منھا أن 

، وسینتھي عصر التدابیر االستثنائیة التي اتخذتھا الحكومة والمجتمعات للسیطرة على  انتقال سارس حالة وفاة یومیًا 1500إلى أكثر من 
 عود.یلن  الوباءلكن  19 - كوفید سیعودوبعد موجة أومیكرون،  2كوفید  -

 ھذا المقال  مترجم تحت عنوان :
COVID-19 will continue but the end of the pandemic is near 

 اسم المجلة :
The Lancet 

 تاریخ اإلصدار :
January 19, 2022  

الموقع اإللكتروني : 
www.thelancet.com  Published Online January 19, 2022 
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الصحة  على وتأثیرھا ودورھا اللقاحات حول التتساؤ

یاسر األصیل  جمانة : دكتورةعداد الإ

 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -محرر طبي 

 ةالمناع�  ض�عیف  الف�رد  یك�ون  عن�دما  وخاصة أجسامنا، في أو فیھا، نعیش التي البیئة في سواء والفیروسات، بالجراثیم محاطون نحن
 .والموت المرض إلى ذلك یؤدي فقد ممرضًا، عامًال ویواجھ

 والمخاط، الجلد، من كلٌّ ویعمل ،)لألمراض المسببة الحیة الكائنات( الممرضة العوامل ضد نفسھ عن للدفاع عدیدة سبل للجسم
 األول، المقام في الجسم لدخو من الممرضة العوامل تمنع مادیة كحواجز) الھواء مجرى یبطن الذي المجھري الشعر( واألھداب

 الجسم ُیفّعل ،)الجسم داخل المرض یسبب أن یمكن ُفطر أو ُطفیلي، أو فیروس، أو جرثومة،( ممرض عامل الجسم یھاجم وعندما
 ما عادة فرعیة أجزاء عدة من ممرض عامل كل ویتكون وُتدمَّر، الممرضة العوامل فُتھاَجم المناعي، الجھاز علیھا ُیطلق التي دفاعاتھ

 المضادة األجسام تكوین في یتسّبب الذي الممرض العامل من الفرعي الجزء وُیسمى یسببھ، الذي وبالمرض بھ، تحدیدًا مرتبطة تكون
 األضداد وُتعتبر المناعي، الجھاز من مھمًا جزءًا الممرض العامل لمستضد استجابًة ُتنَتج التي األضداد وتشكل المستضد،) األضداد(

 .للجسم الدفاعي النظام في جنود بمثابة

 المرض؟ من الحمایة في یساعد وكیف اللقاح ما

 معین حي كائن من ُموِھنة أجزاء على اللقاح ویحتوي معین، مرض تجاه مكتسبة مناعة یعطي بیولوجي، مستحضر ھو اللقاح
 یتلقى الذي للشخص المرض تسّبب نالموھنة أضعف من أ النسخة ھذه حیث تكون الجسم، داخل مناعیة استجابة إلى یؤدي) مستضد(

 .الفعلي الممرض للعامل األولى استجابتھ كانت لو كما اإلمكان قدر االستجابة إلى المناعة جھاز ستدفع ولكنھا اللقاح،
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 آمن؟ التطعیم ھل

 أي ترخیص قبل مكثفة اتاختبار إجراء طریق عن أمانھا من العلماء یتأكد إذ أمانًا؛ الطبیة المنتجات أكثر التطعیمات ُتعتبر
 ومؤقتة، بسیطة تكون ما عادًة فھي لھ، المرافقة الجانبیة اآلثار عن أما استخدامھ، فترة طوال المراقبة تحت التطعیم ویبقى تطعیم،
 وعلى الحدوث، نادر أمرًا الخطیرة الفعل ردود وُتعد خفیفة، حّمى من المعاناة أو الحقن، مكان بألم الشعور: مثل علیھا السیطرة ویمكن

 عدم حال في عالجھ ویصعب عدیدة مضاعفات لھ خطیر بمرض اإلصابة احتمالیة مقابل المحتمل، النادر الخطر موازنة ینبغي حال أیة
 . التطعیم أخذ

 ؟ اللقاحات دور ما

 جھاز یزال ما ثحی لألطفال خصوصًا الوفاة، أو خطیرًا، ضررًا تسبب أن یمكن أمراض من الفرد حمایة في اللقاحات تساعد
 مرضًا، یسبب أن دون الجسم، في مناعیة استجابة لتولید وفّعالة آمنة وسیلة ھو اللقاح فإن لذلك التطور؛ مرحلة في لدیھم المناعة

 جرعة الفرد تلقي بمجرد إنھ حیث التذّكر، على قدرة اإلنسان لجسم المناعیة لألجھزة جعل أن خلقھ في تتجلى التي اهللا معجزات ومن
 أوًال تھدف إنھا إذ للغایة، فّعالة اللقاحات یجعل ما وھذا عقود، أو لسنوات المرض من حمایة ذلك فسیمنحھ اللقاح، من جرعات عدة وأ

 .بھ اإلصابة بعد العالج إلى اللجوء قبل المرض من وقایتنا إلى

 اللقاحات؟ منھا تقي التي األمراض ما

 واألنفلونزا، ،B الكبد والتھاب ،)الُخناق( والدفتیریا الكولیرا،: ذلك في ابم عدیدة، مختلفة أمراض من اللقاحات تحمي
 األلمانیة، والحصبة العجلیة، والفیروسة ب،َلالَك وداء األطفال، وشلل الرئوي، وااللتھاب والنُّكاف، السحایا، والتھاب والحصبة،

 عدة لقاحات مضادة لھ مؤخرًا). (حیث تم اعتماد 19 -، و كوفیدالصفراء والحمى والتیفوئید، والكزاز،

 المجتمعات صحة على التطعیم أثر

 یسببھا التي الخسائر من االقتصاد وحمایة األفراد، حمایة في األھمیة بالغ عامًال الممرضة للعوامل المضادة اللقاحات نشر ُیعد
 الفیروس بھذا الخاص للتطعیم كان وقد لمجاالت،ا كافة في خسائر بعدة الحالي الوقت في 19-كوفید أزمة تسببت فقد األوبئة، انتشار

 اإلصابة من یقي أّنھ أیضًا التطعیم فوائد ومن المجاالت، مختلف في واضحة بصورة األضرار وتقلیل الوضع تحّسن في واضح أثر
 التطعیم فإن لذا طویلة، لفترات الطبیة والرعایة المالیة والمصاریف الوقت وتستنزف إعاقات، تسبب التي أو المزمنة، األمراض ببعض

 تقوم حیث الوطنیة، التطعیم برامج عبر العالم حول المسؤولة الجھات تغطیھ ما وعادًة والجھد، والمال، الوقت، لتوفیر فّعالة طریقة یعّد
 . األفراد لجمیع وإتاحتھا اللقاحات على الحصول فرص بتوفیر

 عام بشكل التطعیم فوائد

 َثمَّ من الخطیرة، ومضاعفاتھا المعدیة األمراض ببعض اإلصابة من والبالغین األطفال ،)اللقاحات( التطعیمات تحمي •
 .واألوبئة المعدیة األمراض من خاٍل معافى مجتمع إلى تؤدي

 .والمجتمعات األفراد حمایة •

 .وأنجحھا الطبیة التدخالت أفضل من ُتعتبر التطعیمات •

 بالتطعیمات منھا الوقایة یمكن حیث منھا التخلص أو األمراض انتشار لتقلیل الوقائیة الوطنیة البرامج أھداف تحقیق •
 .الممارسات وأفضل العالمیة االستراتیجیات إلى استنادًا

 .فضلى بجودة حیاة وتحقیق الصحي النظام تطویر •
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 . 64مجلة تعریب الطب العدد ) 1 
 ش�ھر  نم 31 الموافق األحد یوم المتحدة بالمملكة جالسكو مدینة في ُعقد

 مس�ألة  في للبحث وذلك)  26كوب( للمناخ العالمي المؤتمر م2021 عام أكتوبر
 ھ�ذا  وألھمی�ة  دولة، 200 حوالي المؤتمر ضم وقد الحراري، االحتباس احتواء

 عواق�ب  ھن�اك  أن م�ن  ح�ذروا  ق�د  العلم�اء  وك�ان  أسبوعین، لمدة استمر المؤتمر
 إل�ى  المن�اخ  تغی�ر  لمن�ع  عةس�ری  إج�راءات  ُتتخ�ذ  ل�م  إذا العام�ة  الصحة على سیئة

 تھدی��د أكب��ر ُیعتب��ر المن��اخ تغی��ر أن العالمی�ة  الص��حة منظم��ة أك��دت وق��د األس�وأ، 
 الح��ر موج��ات ف��ي المتمث�ل  المن��اخ فتغی��ر الم��وت، إل�ى  ی��ؤدي ق��د فھ��و للبش�ریة، 

 آثـــ�ـاراً  المن�اخ  لتغیر أن كما المختلفة، األمراض انتشار إلى یؤدي والفیضانات
 .المیاه ونقص الشدیدة، الحرارة سببھا العامة الصحة لىع المدى بعیدة سیئة

 م2030 ع��امي ب��ین أن��ھ إل��ى العالمی��ة الص��حة منظم��ة تق��دیرات وتش��یر
 حال�ة  ألف 250 حوالي حدوث في المناخ تغیر یتسبب أن المتوقع من م2050و

 والفیض�انات،  الح�ر،  موج�ات : مث�ل  قاس�یة  مناخی�ة  أح�داث  بوج�ود  مرتبطة وفاة
 .الغذائیة النظم تعطل التي والعواصف

 العام��ة والص��حة البیئ��ي التغی��ـر أستـ��ـاذ وھـ��ـو ھینـ��ـز، أنـ��ـدي ذكـ��ـر وق��د
 المن�اخ  تغی�ر  أن) 26 ك�وب  م�ؤتمر ( خ�الل  االستوائي والطب للصحة لندن بكلیة
 خ�الل  أن�ھ  وذك�ر " الع�الم  أنح�اء  جمی�ع  ف�ي  متنوع�ة  ص�حیة  تھدیدات بالفعل یثیر

 .المناخ تغیر سببھا الوفیات لثث كان م2018 إلى م1990 من الفترة

: منھ�ا  بالمن�اخ،  المرتبط�ة  الص�حیة  اآلث�ار  م�ن  التخفی�ف  ف�ي  تس�اعد  أن یمك�ن  الت�ي  الحل�ول  مـ�ـن  عددًا)  26كوب مؤتمر( وضــع وقــد
 یض��انات،الف لمعالج�ة  الم��نخفض ال�دخل  ذات المن�اطق  ف��ي المی�اه  لتمتـ�ـص  الخض��راء المس�احات  م��ن مزی�د  وإض�افة  المتج��ددة، الطاق�ة  زی�ادة 

 .الحرارة ومخاطر

 مـ��ـن %99 أن العالمی��ة الص��حة منظم��ة وبین��ت الفقی��رة، المجتمعـ��ـات تعانیھـ��ـا المن��اخي للتغی��ر الس��لبیة اآلث��ار معظ��م أن والمش��كلة
 نامی�ة  دول�ة  50 ح�والي  تمث�ل  الفقی�رة  المجتمع�ات  ھ�ذه  أن م�ن  الرغم وعلى المناخي، التغیر إلى منسوبة النامیة الدول تعانیھا التي الخسائر

 ارتف�اع  ظ�اھرة  ف�ي  تتس�بب  والت�ي  الح�راري،  لالحتب�اس  المس�ببة  الغازات انبعاث من %1 من أكثر عن مسؤولة ُتعد ال أنھـا إال العالم، حول
  .العالم حول الحرارة درجة

 ثالث�ة  الع�دد  تض�من  حی�ث  العام�ة،  الص�حة  عل�ى  المناخ تغیر أثر حول الطب تعریب مجلة من العدد ھذا ُخصص الموضوع ھذا وألھمیة
 :ھي الموضوع ھذا عن رئیسیة موضوعات

 .19 -كوفید بوباء وعالقتھ المناخ تغیر ــ

 .المعدیة واألمراض المناخ تغیر ــ

 .البیئة على وتأثیره المناخي التغیر ــ

 .الكریم القارئ تھم العامة وبالصحة العربیة باللغة تھتم لموضوعات إضافة

.عامة منفعة ذا ناھ قدمناه ما یكون أن راجین
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 .السریریة القیادة مبادىء )2 

 القی�ادة  وتش�كل  أمورھ�ا،  وتق�ّیم  ش�ؤونھا  تنّظم قیادة من البشریة للمجتمعات بدال

 وخاص�ة  والخاص�ة،  العام�ة  المنظم�ات  ف�ي  النش�اطات  مختل�ف  علیھ ترتكز مھمًا محورًا

 وتأثرھ��ا وتش��ابكھا الداخلی��ة العالق��ات وتن��ّوع والمنظم��ات، المجتمع��ات تن��امي ظ��ل ف��ي

 التغیی�ر  إح�داث  بغ�رض  واجتماعیة واقتصادیة، سیاسیة، مؤثرات من الخارجیة بالبیئة

 التي البوتقة وھي تنظیم، أي لفّعالیة األساسي المحرك ھي الواعیة فالقیادة والتطویر،

 اإلیجابی�ة  الق�وى  وت�دعیم  والسیاسات، واالستراتیجیات، المفاھیم، كافة داخلھا تنصھر

 لخدم�ة  وتوظیفھا المحیطة المتغیرات ومواكبة اإلمكان، قدر السلبیة الجوانب یصوتقل

  .المنشودة األھداف من مجموعة لتحقیق وذلك البشریة؛ المجتمعات

 مس��ؤولیات جم��یعھم األطب��اء یتحّم��ل إذ القی��ادة مب��دأ عل��ى الط��ب مھن��ة تش��تمل

 المھنی��ة، مس��یرتھم لخ��ال أیض��ًا إداری��ة بمھ��ارات للتحل��ي ح��اجتھم إل��ى إض��افة قیادی��ة،

 الرش�یدة  اإلداری�ة  والممارس�ات  القی�ادة  مھ�ارات  أن والدراس�ات  األدل�ة  م�ن  كثیر وتبّین

 مؤسس��ات  وك��ذلك الطبی��ة، الخدم��ة  ومس��تخدمي المرض��ى نت��ائج  عل��ى إیجابی��ًا ت��ؤثر

 لھ�ذه  الطبی�ة  المؤسس�ات  حاج�ة  م�ن  ال�رغم  وعل�ى  مستویاتھا، بجمیع الصحیة الرعایة

 المھ�ارات  تل�ك  ُتدرس أن النادر من أنھ إال ،"أساسیة طبیة كفاءة" واعتبارھا المھارة

 رس�میة  بص�ورة  القی�ادة  أساس�یات  على التدریب دمج إلى الحاجة دعت لذا الطبي؛ والتعلیم التدریب من متصلة سلسلة عبر ُتعزز أو القیادیة،

 بدای�ة  ف�ي  الطبی�ة  واألطق�م  الِف�َرق  ب�إدارة  األطب�اء  یب�دأ  خرىاأل المھن جمیع عكس على أنھ فنجد المقیمین، لألطباء الطبي التدریب مناھج في

 م�ن  ِفَرق�اً  التخصص�ات  جمی�ع  ف�ي  المقیم�ون  األطب�اء  یق�ود  التخ�رج  حدیثي لألطباء الطبي التدریب من األولى السنوات فخالل المھنیة، حیاتھم

 فالمنظم��ة الطبی��ة، والط��واقم الِف��َرق إدارة ج��الم ف��ي خب��رة ودون رس��مي، ت��دریب ألي یخض��عوا أن دون الرعای��ة أطق��م م��ن وغی��رھم الط��الب

 عمالئھ�ا  م�ع  والتعام�ل  المنظم�ة،  ومتطلب�ات  طبیع�ة  تفھ�م  عل�ى  ق�ادر  خاص�ة  طبیع�ة  ذي قائ�د  إل�ى  تحتاج خاصة ومتطلبات طبیعة ذات الصحیة

 للعملی�ة  العمی�ق  الفھ�م  أن كم�ا  ،)الخدم�ة  ومس�تخدمي  المرض�ى، ( الخ�ارجیین  وعمالئھا) إلخ... واإلداري، الصحي والكادر األطباء( الداخلیین

  .السلیمة والقیادة اإلدارة مفتاح ُیعد عاٍل علمي بمؤھل مقترن لالرتقاء والجھد اإلداریة

 الدراس��ة ھ��ذه وتق��دیم الجدی��د المبح��ث ھ��ذا نش��ر ض��رورة الص��حیة العل��وم وترجم��ة لت��ألیف العرب��ي المرك��ز ارت��أى المنطل��ق ھ��ذا وم��ن

 المج�ال  بھ�ذا  والمھتم�ین  الط�ب  ط�الب  عل�ى  لیس�ھِّل  الص�حیة  الرعای�ة  مج�ال  في الحدیثة الطبیة لممارساتا من الجانب ھذا حول الموضوعیة

 النش�ر  دار ع�ن  ص�ـدر  كت�اب  وھ�و  أی�دینا،  ب�ین  ال�ذي " الس�ریریة  القی�ادة  مب�ادئ " كت�اب  ف�ي  ووج�دنا  لھ�م،  مرجع�اً  ولیك�ون  والفھ�م،  االط�الع 

"Wiley Blackwell" ومنظم�ات  مؤسسات داخل للقیادة العامة األسس - طیاتھ بین ــ الكتاب ھــذا ویحوي ،المھمــة لتلك جیــدًا مرشحًا 

 الم��دیرین ع��ن عوض��ًا القیادی��ة المھم��ة بھ��ذه واستش��اریین أطب��اء م��ن الص��حیة الرعای��ة مھنی��و یض��طلع عن��دما وخاص��ة الص��حیة، الرعای��ة

 وفّعال�ة،  آمن�ة  رعای�ة  وتق�دیم  المرض�ى  احتیاج�ات  تلبی�ة  م�ن  للتأك�د  ؛الس�ریریة  ومھ�اراتھم  خب�راتھم  م�ن  المثلي االستفادة یوفر مما المھنیین؛

 للمؤسسة الناجحة للقیادة الرئیسي المقیاس ھي الصحیة الرعایة خدمات عن المریض ورضا بأمان والمتعلقة الجیدة النتائج تعتبر حیث
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 القائ�د  ومس�ؤولیات  أدوار ویس�تعرض  الص�حیة،  لرعای�ة ا تق�دیم  مج�ال  ف�ي  واإلدارة القیادة أھمیة على الضوء الكتاب یلقي كما الطبیة، 

 المرض�ى،  وتفض�یالت  احتیاج�ات  عل�ى  یرك�ز  وال�ذي  التخصص�ات،  أو المج�االت،  متعدد للفریق الزاویة حجر ھو الذي التعاوني العمل وطبیعة

  .االحتیاجات تلك تلبیة عند الشخصیة المسؤولیة وتحّمل

 القی��ادة ب��ین والف��رق الس��ریریة، القی��ادة أھمی��ة التاس�ع  إل��ى األول م��ن فص��ولھ ف��ي اولیتن�� حی�ث  فص��ًال، عش��ر س��بعة م��ن الكت��اب یت�ألف 

 التغیی��ر یخ��دم عن��دما التغیی��ر وإدارة قی��ادة وك��ذلك والِف��َرق، المجموع��ات وقی��ادة القی��ادة، ب��نظم المتعلق��ة والمف��اھیم النظری��ات وأھ��م واإلدارة،

 الس�ریریة  الخ�دمات  تحس�ین  في ودورھا المعقدة، البیئات في القیادة إلى ینتقل ثم مات،المنظ قیادة في ذلك وتأثیر والتابعین الصحیة المنظمة

 أو التربوی�ة  والقی�ادة  المش�روعات  قی�ادة  عش�ر  الراب�ع  إل�ى  العاش�ر  م�ن  الفص�ول  وتس�تعرض  الطبی�ة،  الخدم�ة  ومستخدمي بالمرضى المتعلقة

 وُیخت�تم  للت�ابعین،  الثق�افي  التن�وع  ظ�ل  ف�ي  الص�حیة  الخ�دمات  قی�ادة  وك�ذلك  ش�راكة، بال والعمل التعاونیة القیادة إلى الكتاب ینتقل ثم التعلیمیة،

 الس�ریریة،  القیادة على ذلك وتأثیر أنثى أو ذكرًا القائد كون حیث من الجنس نوع مناقشًا عشر السابع إلى عشر الخامس من بفصولھ الكتاب

 .المستویات جمیع على لقیادةا تطویر في واألخالق القیم على القائمة القیادة دور وموضحًا
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 .الدیسلكسیا...عسرالقراءة) 3

 الع��الم، ف��ي كبی��رة أع��داد (Dyslexia) الدیسلكس��یا أو الق��راءة ُعس��ر یع��اني 

 والفـنـانـی�ـن،  األعـم�ـال،  رواد م�ن  أصـبح�ـوا  المص�ابین  ھ�ؤالء  م�ن  كثیرًا أن والغریب

 األعم�ال  رواد م�ن %20  و األم�ریكیین،  األعم�ال  رواد م�ن % 35 كفھنا والمشاھیر،

 بُعس�ر  المصاب أن تبین والمتابعة للدراسات ونتیجة المشكلة، تلك یعانون البریطانیین

 أو كاتب��ًا، أو أعم��ال، رائ��د أو فنان��ًا، أو مخترع��ًا، أو مب��دعًا، یك��ون أن یمك��ن الق��راءة

 وفق��د الفش�ل،  إل��ى الم�رض  بھ�ذا  ص��ابالم إحس�اس  یق��ود ق�د  نفس�ھ  الوق��ت وف�ي  قائ�دًا، 

 ال�ذات  احت�رام  انخف�اض  ذل�ك  ویص�احب  والتش�رد،  اإلجرام، إلى یؤدي مما بذاتھ، الثقة

 ومعامل��ة اللغوی��ة، المھ��ارات ف��ي زمالئھ��م مج��اراة ع��ن لعج��زھم ب��ھ؛ المص��ابین ل��دى

 لط��ب الع��المي االتح��اد ق��ام وق��د وفش��لة، وكس��الى، أغبی��اء، أنھ��م عل��ى لھ��م اآلخ��رین

 ص�عوبة  ف�ي  یظھ�ر  اض�طراب  ھ�و  الت�الي  النح�و  عل�ى  الق�راءة  ُعسر بتعریف األعصاب

 الف��رص ووج��ود الك��افي، وال��ذكاء المناس��ب، التعل��یم م��ن ال��رغم عل��ى الق��راءة، تعّل��م

 وق��د  ص�حیًا،  االض��طراب ھ�ذا  س��بب یك�ون  م��ا وغالب�اً  المالئم��ة، والثقافی�ة  االجتماعی�ة 

 كولث�ارت،  م�ـن  ك�لٌّ  َص�نَّف  م1993 ع�ام  ففي القراءة؛ ُعسر المھتمین من عدید وصف

 ُعس�ر : ھم�ا  نوع�ان  بأن�ھ  الق�ـراءة  ُعـس�ـر   (Coltheart and Castles) وكاس�تلز 

 الـنــطـ��ـق ف��ي خ��ـلل وج��ود عل��ى تعتم��د الت��ي التجریبی��ة القدیم��ة المص��طلحات بقی��ت ولك��ن الص��وتي، الق��راءة وُعس��ر الس��طحي، الق��راء

(Dysphonetic)، الـبـص��ـري والخ��ـلل (Dyseidetic)، اإلدراك بَض��ْعف فمرتبط��ة الثانی��ة أم��ا الك��الم، تمیی��ز ف��ي ب��العجز األول��ى فت��رتبط 

 الق�راءة  اكتساب على یؤثر مما االنتباه، في صعوبة یعانون (Dyseidetic) البصري اإلدراك بَضْعف المصابین معظم أن ُوِجد وقد البصري،

  .السلیمة

 األساس�یة  المھ�ارات  م�ن  الق�راءة  لك�ون  األعص�اب،  وط�ب  التربیة علماء بھ اھتم فقد لكلذ التعّلم؛ صعوبات أھم من القراءة ُعسر ُیعتبر

 مھ�ارات  أی�ة  یكتس�ب  أن للم�تعلم  یمك�ن  ال غیرھ�ا  وم�ن  الدراس�ة،  مقاع�د  عل�ى  الطال�ب  یتلقاھا أن یجب التي المعلومات جمیع علیھا تقوم التي

 ال�ذین  األش�خاص  ل�دى  الق�راءة  ُعس�ر  یح�دث  الغال�ب  وفي ووراثیة، بیئیة عوامل إلى یرجع القراءة لُعسر الرئیسي السبب أن وُیعتقد تعلیمیة،

 الق�راءة  ُعس�ر  مشكلة وُتعد ،(Attention deficit disorder with hyperactivity)  النشاط فرط مع االنتباه نقص اضطراب یعانون

 بھ�ذه  المص�ابون  ی�تعلم  أن الممك�ن  م�ن  واألس�رة  لمعلم�ین ا م�ن  المناس�ب  بال�دعم  ولك�ن  ناجع�ًا،  عالج�اً  لھ�ا  نج�د  أن یص�عب  التي المشكالت من

 الممك�ن  م�ن  ولكن طویلة، سنوات إلى بھ المصاب مع یمتد قد القراءة عسر إن إذ البسیط، باألمر ھذا أن ُیعتقد وال والكتابة، القراءة المشكلة

 .وتعلیمھ الطفل توعیة زیادة طریق عن بالعالج البدء

 الث�اني  الفص�ل  وین�اقش  ومش�كالتھا،  الق�راءة  ع�ن  مقدم�ة  األول الفص�ل  یع�رض  فص�ول،  أربع�ة  على) ءةالقرا ُعسر( الكتاب ھذا یحتوي

 ع�ن  بالح�دیث  الراب�ع  بفص�لھ  الكت�اب  وُیخت�تم  وتشخیص�ھا،  الق�راءة  ُعس�ر  أن�واع  الثال�ث  الفص�ل  ویس�تعرض  وأس�بابھا،  القراءة ُعسر أعراض

 .القراءة ُعسر عالج
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م المرك�ز العرب�ي لت�ألیف وترجم�ة العل�وم الص�حیة حالی�ًا باس�تكمال تنفی�ذ مش�روع المعج�م المفس�ر للط�ب والعل�وم               یقو         
الصحیة باللغة العربیة، وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة الترجمة إلى اللغة العربی�ة ف�ي مج�ال الط�ب،     

یزی�ة ومقابلھ�ا المص�طلح باللغ�ة العربی�ة م�ع التفس�یر والش�رح لك�ل          مصطلح طب�ي باللغ�ة اإلنجل   150,000حیث یحتوي على 
مص��طلح، ویھ��دف ھ��ذا المش��روع إلیج��اد أداة موح��دة للمص��طلحات الطبی��ة العربی��ة لتك��ون المرجعی��ة الوحی��دة المعتم��دة عل��ى  

لك�ل ح�رف    وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات، وج�اري العم�ل ف�ي عملی�ة المراجع�ة     مستوى الوطن العربي، 
 ونشره أوًال بأول، ونحن ھنا نختار للقارئ الكریم بعض المصطلحات وتفسیرھا وذلك لالطالع علیھا.
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 حمد عبدالفتاح أحمدم/   مـلـقـب

 لصحیةم العلواترجمة ولعربي لتألیف المركز ا -ي َلغو قمدق

لسببا  لخطأا ابلصوا

 بھ����ا اتص����ل إذا إال تتك����رر ال) ب����ین( ألن     -
. فالن وبین بینك جلست: مثل ضمیر

 ف�����الن ب�����ین جلس�����ت     - . فالن و فالن بین جلست     -
 . فالن نوبی

1 

 أما البعید، الزمن على تدل) سوف( ألن    -
 . القریب الزمن على فتدل) السین(

 س����وف  لحظ����ات  بع����د    - .سنبدأ لحظات بعد     -
 .نبدأ

2 

 3  . البلد فالن وصل     - . البلد إلى فالن وصل     - . متعدیًا ولیس الزم فعل) وصل( ألن    -

 المس����تقیم ھ����و اللغ����ة ف����ي الس����وي ألن     -
 . المعتدل

 4  . سوّیًا ذھبنا     - . معًا ذھبنا     -

 ، العداوة: الخصومةأي من الخصم ألن     -
 . القطع فھو الحسم أما

 م���ن درج���ة خص���م ت���م    - . الطالب من درجة حسم تم     -
 . الطالب

5 

)  من�����ذ(،و بالمك�����ان تخ�����تص) م�����ن( ألن     -
 . بالزمان تختص

 6  . أمس من رأیتھ ما     - .أمس منذ رأیتھ ما     -

 ِبُح��وٍر َوَزوَّْجَن��اُھم َك��َذِلَك: { تع��الى لقول��ھ     -
 . 54آیة:الدخان سورة}ِعین

 7  . فالنة من فالن تزوج     - . بفالنة فالن تزوج     -

 ، المفاج�أة  یعن�ي  زم�ان  ظرف) بینما( ألن     -
 . الجملة دایةب في تكون أن ویجب

 غاض���بًا ال���زوج ك���ان بینم���ا      -
 . تضحك زوجتھ كانت

 غاضبًا الزوج كان     -
 . تضحك زوجتھ كانت بینما

8 

ة ي كثیرن، وھللسااحیانًا على أجة ارلدوالشائعة اللغویة ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذھفي       

للغویة ء األخطاه اذھنا بعضًا  من ض ھنعرت، ولكلماه اذع ھسماا لفوألذین اس لناابین ن لمضموامفھومة و

 جة ما یلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربیةاللغة ابھا في اصوو
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لسببا  لخطأا ابلصوا

. ِنفایات ،ولیس ُنفایات)  ُنفایة(  جمع ألن -  9  . ِنفایات     - . ُنفایات     -

  بالكف ضربھ    - . مذكرًا ولیس مؤنث اسم) الكف( ألن     -

 . الیسرى

.  األیسر بالكف ضربھ     -  10 

 -: نلتذكیر بأد انو

مدمجة  اصقرأعلى و "،E-Book"نیة ولكترإنسخ وقیة ورنسخ  للطبیة متاحة من خالالكتب المركز من ا تجمیع مطبوعا -
"CD's" . 

 .ني وإللكتره المركز عبر بریداسلة الك عن طریق مر، وذلمركزت اجمیع مطبوعااء یمكن شر -
 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ع الطَّالایمكن  -
 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل المركز من خالارات اصدت إعلى كافة بیانال لحصوایمكن  -
 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مھتسا تتعلیقا أو تمالحظا یةوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر یمكن -
 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذھبنشر  منقو -
 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  ًاخیروأ  -

http://www.acmls.org/

