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للعام الثاني على التوالي
تجوب محافظات مصر.. 

لتقديم أفضل الخدمات للصيدلي المصري

فارما توداي
 تشارك طلبة كلية الصيدلة 

جامعة 6 أكتوبر يوم 
«الصيدلة الصناعي»..

8
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Deja Vu

تؤمن لوريال مصر بأهمية التدريب 
والتعليم والذى يعد جزء ال يتجزأ 

من سياسة لوريال العالمية،

  É«dƒL √GƒæH /ó«°ùdG
المدير العام لشركة لوريال مصر

الموقف ده حصل لي قبل كده 
بالضبط !! ازاي؟ امتى؟ فين؟



تؤمن لوريال مصر بأهمية التدريب والتعليم والذى 
يعد جزء ال يتجزأ من سياسة لوريال العالمية،

السيد/ بنواه جوليا 
المدير العام لشركة

لوريال مصر
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من  لك  حدث  قد  الموقف  هذا  أن  شعور 
قبل.. أن هذا المكان الذي تدخله -ول مرة 

قد رأيته من قبل... لكن أين وكيف ؟؟!

Déjà vu

ماذا تعني كلمة ديجا فو « Déjà vu»؟

الموقف ده حصل لي قبل كده 
بالضبط !! ازاي؟ امتى؟ فين؟

هل اقشعر بدنك وُذِهل عقلك عندما 
شعرت أن تلك اللحظة التي تعيشها 

قد تكررت من قبل بكل تفاصيلها؟ 

للهل عقلك عندما  ُدنك وُذ

هل تسلل إ
ليك يوًما هذا الشعور؟ 

Deja Vu

OÉ``«Y ¬``jEG /OGóYEG

12P H A R M A  T O D AY
i s s u e  5 3





ما تفسير ظاهرة الـ»ديجا فو»؟ 

Life Science»

أنواع الديجا فو:
 اتفق العلماء على تقسيمها إلى ثالثة أنواع:

 deja vecu

deja senti 

deja visite 

متى أحتاج
 إلى زيارة الطبيب للعالج؟
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وهي  عام  مائة  من  أكثر  لنحو  لوريال  انطالق  منذ 
على  والجمال  التجميل  مستحضرات  رواد  من  رائدة 
مستوى العالم، ليصبح لديها حتى يومنا هذا 34 براند 
واحد  رقم  المجموعة  هي  الوقت  نفس  وفي  عالمي، 
لمستحضرات التجميل في العالم؛ سواء مستحضرات 
الطبية.  المستحضرات  أو  البروفيشينال  التجميل 
والبحث  والتكنولوجيا  الطرق  أحدث  الشركة  وتمتلك 
العلمي والتطوير من خالل معاملها ومراكزها العلمية 
والبحثية والتي يصل عددها إلى ما يقارب من23 مركًزا 
باإلضافة  بمعاملها،  عالم  العالم، و4000  بحثيًا حول 
للعديد من براءات االختراع حتى اآلن،  إلى تسجيلها 
بتقديم منتجات  التزام مجموعة لوريال  مما يدل على 
المستهلكين  احتياجات  وتلبية  عالية،  جودة  ذات 
المختلفة تبًعا لطبيعة كل منطقة بالعالم، فلوريال لديها 

بصمة واضحة في تقدم الجمال من خالل العلم. 
قمة  من  الثالث  اإلصدار  بتقديم  لوريل  شركة  قامت 
 ،Vichy Hair Summit« عنوان  تحت  الشعرة، 
جميع  دعوة  فيه  تم   ،VICHY نظمته  بمؤتمر 
مساعدين  وأساتذة  كأساتذة  مصر  في  الجلدية  أطباء 

المهنة بشكل علمي في مصر  تمارس  وأطباء جلدية 
خاصة الجلدية والتجميل، وذلك لمناقشة أهم وأحدث 
التطورات لمشاكل الشعر وطرق عالجها، حيث تمتلك 
شركة VICHY براند »ديركوس« الذي يعتبر أقوى 

براند للشعر في العالم.
مجموعة  من  األول  اإلصدار  الشركة  وقدمت   
»ديركوس« ألول مرة في مصر عام 2016، لتطرح 
بعد ذلك في عام 2017 اإلصدار الثاني من المجموعة 

وهو إصدار متطور ومتميز من ديركوس.
وانطالقًا من التجديد والتطوير التي تتميز به الشركة 
الحلول  أهم  ، وهو واحد من  الثالث  أطلقت إصدارها 
لمشاكل فراغات الشعر والصلع الوراثي، بحضور أكثر 
من 400 طبيب جلدية من جميع انحاء مصر. وتميز 
وفروة  للشعر  األبحاث  قسم  رئيس  بحضور  المؤتمر 
ومشاركة  وحضور  لوريال،  مجموعة  في  الرأس 
أساتذة ألكثر من دولة، إلى جانب الجامعات المصرية 
المختلفة )عين شمس، الزقازيق، األسكندرية، طنطا، 

القصر العيني، المركز القومي للبحوث( .

في ملتقى علمي.. 
لوريال تعقد مؤتمرها السنوي 

للعام الثالث على التوالي 
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يقول الدكتور عبد اهلل يعقوب، مدير التدريب 
مستحضرات  قسم  الطبية  والعالقات 

التجميل الطبية بشركة لوريال:
أحدث  بل  الشعر  منتجات  أهم  من  واحد  ديركوس  يعد 
منتج للشعر الموجود في العالم التي تنتجه فيشي تحت 
براند »ديركوس« وهو عبارة عن مجموعة متكاملة، 
المتمثلة في  المحلول )االسبراي( لعالج فراغات الشعر، 
المتكسر،  التالف   الشعر  وتقوية  لعالج  البلسم  وهناك 
وهناك الشامبو لزيادة كثافة الشعر وسمكه؛ وكل هذه 

المجموعة برأة اختراع لشركة لوريال.
مادة  على   تحتوي  بأنها  ديركوس  منتجات  فتتميز 
)stemoxydine( وهذه المادة تحفز الخاليا الجذعية 
للشعرة إليصال إشارة لبصيلة الشعر إلعادة اإلنبات أو 
الدخول في دورة حياة جديدة للشعرة، وهذا يساعد على 
إلى ما يقارب من  أن تملئ فراغات الشعر الذي يصل 
1600شعرة خالل 3 شهور وهذا هو المتوسط،خاصة 
كما هو معروف بأن عالج الشعر وفروة الرأس تحتاج 
إلي فترة زمنية طويلة للعالج،  كما أن ديركوس يحتوي 

على  مادة مضادة لألكسدة تساعد بشكل كبير في ظهور 
نتائج سريعة ومتميزة لمشاكل الشعر وفروة الرأس.

العمر،  لتقدم  مضادة  مادة  إضافة  يتم  األولى  وللمرة   
التي تقلل عوامل تقدم السن، والتي تظهر على الوجه 
وفروة الرأس؛ كسقوط الشعر وقلة كثافة الشعر وحدوث 
فراغات في الرأس وهي مادة  )Rhamnose( وهي 
موجودة في المجموعة الكاملة ) اإلسبراي- الشامبو- 

البلسم(.
وهي   )Filloxane( مادة  على  الشامبو  يحتوي  كما 
مادة تساعد على أن يكون سمك الشعرة أو فتلة الشعرة 

أقوى بكثير .
كما أن البلسم به مادة )»Ceramide”R( وهي مادة 
موجودة بشكل طبيعي في الشعر، وهذه المادة شبيهه 
بها تماًما، وهي من إنتاج معامل شركة فيشي، وتعمل 
أقوى جدا مما  الشعرة وجعلها  تقوية  المادة على  هذه 
لدينا مجموعة متكاملة من  .. وبهذا يكون  كانت عليه 

الــ »ديركوس«
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حافة  على  أطفال  إلنقاذ  أقوى  وتشريعات  أفضل  رعاية  إلى  يدعو  عالمي  تحالف 
الموت ُيوَلد كل عام ما يقرب من 30 مليون طفل مبكراً قبل أوان والدتهم الطبيعية 
أو ُيوَلدون صغيري الحجم جداً أو يصابون بالمرض، ويحتاجون إلى رعاية متخصصة 
عالمي يضم  تحالف  تقرير جديد صدر عن  أورده  ما  الحياة؛ هذا  ليظلوا على قيد 

منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسف« ومنظمة الصحة العالمية.
ويقول عمر عبدي، نائب المديرة التنفيذية 
لليونيسف »عندما يتعلق األمر بالمواليد 
واألمهات، فمن الممكن أن تُحِدث الرعاية 
الصحيحة في الوقت الصحيح وفي المكان 
الماليين من  أن  كبيراً. بيد  فرقاً  الصحيح 
ومن  والمرضى  الحجم  صغيري  المواليد 
النساء يموتون كل عام لغير سبٍب إال أنهم 
ال يحصلون على الرعاية الجيدة التي هي 

حقهم ومسؤوليتنا الجماعية«.
»البقاء  وعنوانه   - التقرير  هذا  ويخلص 
على قيد الحياة والنمو: إحداث نقلة نوعية 
الحجم  صغير  مولود  بكل  الرعاية  في 
ومريض«- إلى أن حديثي الوالدة الذين يعانون 
من مضاعفات بسبب االبتسار، أو إصابة في 
الدماغ أثناء الوالدة، أو عدوى بكتيرية وخيمة، 
من  يعانون  الذين  األطفال  أو  الصفراء،  أو 
األكثر  المواليد  بين  ِخلقية هم من  حاالت 
ذلك،  على  وعالوة  اإلعاقة.  أو  للوفاة  عرضة 
يمكن للعبء المالي والنفسي الواقع على 
كاهل أسر هؤالء المواليد أن يترك آثاراً ضارة 

على نموهم المعرفي واللغوي واالنفعالي.
نائب  الدكتورة سمية سواميناثان،  وتقول 
الصحة  بمنظمة  للبرامج  العام  المدير 
العالمية »من الضروري لكل أم ومولود أن 
مروراً  الحمل  من  صحية  بداية  األمر  يبدأ 
بالوالدة وحتى األشهر األولى بعد الميالد. 
الشاملة  الصحية  التغطية  وتستطيع 
فيهم  بمن  الجميع،  حصول  تضمن  أن 
الخدمات  على  الوالدة،  حديثو  األطفال 
دون  من  إليها  يحتاجون  التي  الصحية 
تقدٍم  وإحراز  مالية.  ضائقة  يواجهوا  أن 
بالمواليد  الصحية  الرعاية  مجال  في 
فهذه   - الجميع  على  بالنفع  يعود  وضع 
األهمية  بالغة  وهي  األرواح  تُنِقذ  الرعاية 
األسر  على  تؤثِّر  ثم  ومن  األطفال،  لنماء 

والمجتمع واألجيال المستقبلية«. 
العالج  دون  من  إنه  التقرير  ويقول 
المتخصص، لن يعيش كثير من المواليد 

األول.  شهرهم  بعد  للخطر  الُمعرَّضين 
مليون   2.5 حوالي  توفي   ،2017 عام  ففي 
من  كان  أسباب  من  أكثرهم  مات  مولود، 
الممكن الوقاية منها. وما يقرب من ثلثي 
أوان  قبل  ولِدوا  قد  يموتون  الذين  األطفال 
لهؤالء  قُدِّر  لو  وحتى  الطبيعية.  والدتهم 
كانوا  الحياة،  قيد  على  البقاء  األطفال 
سيعانون من أمراض مزمنة أو سيواجهون 
تأخراً في النمو. أضف إلى ذلك أن ما يُقدَّر 
ومريض  الحجم  صغير  مولود  بمليون 

يعيش بإعاقة على المدى الطويل.
توفرت  متى  األطفال،  هؤالء  ويستطيع 
دون  من  يعيشوا  أن  التنشئة،  رعاية  لهم 
مضاعفات خطيرة. ويشير التقرير إلى أنه 
أذكى،  استراتيجيات  باتباع  الممكن،  من 
إنقاذ أرواح 2.9 مليون امرأة ومولود مليص 
عام  بحلول  بلداً   81 في  ومولود  )ميت( 
2030.     فعلى سبيل المثال، إذا ُعِهد إلى 
فريق صحي واحد برعاية األم والمولود في 
المخاض والوالدة وما بعدهما، سيكون في 
مقدور هذا الفريق تحديد المشكالت في 

مرحلة مبكرة جداً.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تفادي ما يقرب 
من 68% من وفيات المواليد في عام 2030 
بتطبيق حلول بسيطة من قبيل االقتصار 
تغذية  في  الطبيعية  الرضاعة  على 
األب  أو  األم  بشرة  ومالمسة  المواليد؛ 
والمعدات  األدوية  وإتاحة  المولود؛  لبشرة 
األساسية؛ وإمكانية الوصول إلى المرافق 
والتي  زة جيداً  والُمجهَّ النظيفة  الصحية 
بها عاملون صحيون مهرة. وهناك  يعمل 
الماليين  حياة  أيضاً  تُنِقذ  قد  أخرى  تدابير 
الذين  المواليد  إنعاش  مثل  المواليد  من 
صحيح،  بشكل  التنفس  على  يقدرون  ال 
أو تأخير  النزيف،  وإعطاء حقنة لألم لمنع 

قطع الحبل السري. 
العالم  التقرير، لن يحقق  لما ذكره  ووفقاً 
الغاية المتمثلة في توفير الصحة للجميع 

ما لم يُحِدث نقلة نوعية في الرعاية بكل 
مولود. وما لم يتحقق تقدم سريع في هذا 
هذه  البلدان  بعض  تحقق  لن  المضمار، 
الغاية طيلة 11 عقداً آخر. ويوصي التقرير 

بما يلي إلنقاذ حياة المواليد:
• توفير الرعاية في العيادات الداخلية على 	

الوالدة  حديثي  الساعة لألطفال  مدار 
طوال أيام األسبوع.

• تقديم 	 التمريض على  طواقم  تدريب 
الرعاية العملية بالشراكة مع األسر.

• خالل 	 واألسر من  اآلباء  طاقة  تسخير 
في  خبراء  يصيرون  كيف  تعليمهم 
الرعاية وكيف يرعون أطفالهم،  تقديم 
األمر الذي يمكن أن يقلل التوتر ويساعد 
عقلهم  ونمو  األطفال  وزن  زيادة  في 

بشكل صحيح.
• ينبغي أن يكون تقديم الرعاية ذات الجودة 	

البلدان،  سياسات  من  العالية جزءاً 
ألولئك  العمر  طيلة  يستمر  واستثماراً 

المواليد المرضى أو صغار الحجم.
• صغار 	 المواليد  جميع  يسمح إحصاء 

وتتبُّعهم للمديرين  والمرضى  الحجم 
المجال  هذا  في  الُمحرَز  التقدم  برصد 

وتحسين النتائج.
• تخصيص الموارد الالزمة، إذ إن استثماراً 	

إضافياً قيمته 0.02 سنتاً أمريكياً لكل 
من  اثنين  حياة  يُنِقذ  أن  يمكن  شخص 
كل ثالثة مواليد في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل في عام 2030.
ويذكر التقرير أن اتفاقية حقوق الطفل قد 
كفلت، منذ ما يقرب من ثالثة عقود، حق 
كل مولوٍد في أعلى مستوى يمكن بلوغه 
الوقت  حان  وقد  الصحية،  الرعاية  من 
تتأكد  أن  العالم  أرجاء  جميع  في  للبلدان 
والطبية  التشريعية  مواردها  توافر  من 
والبشرية والمالية لتحويل هذا الحق إلى 

واقع يعيشه كل طفل
مأخوذ من: منظمة الصحة العالمية
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مولود مريض ومبتسر 
تقريبًا في حاجة ماسة 

إلى العالج كل عام مليون30





مؤتمر

تحت شعار شريكك المفضل والوفاء بوعد المجموعة 
اهتمامها  هي  دائًما  الصيدلي  مصلحة  ستظل  »بأن 
والتطوير  التنمية  أو  عليها  المحافظة  سواء  األول؛ 
المستمر وخلق كل ما هو جديد ومبتكر في إفادة سوق 
 »HO الصيدلة فى مصر«، واصل وأستكمل »مؤتمر
تحت عنوان »شريكك المفضل« مشوار احتفاالته مع 
أكثر من  HO عدد  برنامج  الصيادلة بوصول  السادة 
10,000 صيدليه ليصبح أكبر برنامج تسويقي لخدمة 
والشرق  مصر  في  اقتصادياته  وتحسين  الصيدلي 
األوسط وأفريقيا، من خالل مؤتمر يعتبر األول واألهم 
سواء  الحضور  إعجاب  نال  الذى  نوعه  من  واألميز 
جديدة  مؤتمرات  عقد  الموردة،  الشركات  أو  العمالء 
الشركة  قطار  لينطلق  المختلفة   مصر  بمحافظات 
طنطا  مدينتي  وباألخص  الدلتا  منطقة  من  جديد  من 
وذلك  القاهرة.  وغرب  شرق  ومنطقتي  والمنصورة، 

بعد النجاح الهائل الذي حققه المؤتمر العام الماضي.

كانت  المجموعة  من  المعتاد  هو  وكما  بجديد  وليس 
حيث  من  ومتنوعة  ومتميزة  مبتكرة  المؤتمر  فكرة 

االستفادة لكل الصيادلة الحضور والشركات المشاركة.

وتضمن المؤتمر العديد من األنشطة المكونة من المادة 
تجارية؛  أو  اقتصادية  أو  تثقيفية  كانت  العلمية سواء 
وتوعية بجميع الخدمات المقدمة من المجموعة لخدمة 
الصيدلي سواء مستخدمة أو غير مستخدمة مثل ميكنة 
التوزيع  وخدمات  والتصنيع  والتمويل  الصيدليات 
العمالء  وخدمه  والدعائية  االئتمانية  والتسهيالت 

وتحسين اقتصاديات الصيدلي المصري.

كما قامت المجموعة بتكريم العديد من السادة الصيادلة، 
وقدمت  المجموعة والشركات المشاركة فى المؤتمر 

العديد من الهدايا والجوائز لكل الصيدلة المشاركين.

وامتداًدا لفكر د/ حسام عمر توعدكم المجموعة، ستظل 
وبذل  األول،  اهتمامها  هي  دائًما  الصيدلي  مصلحة 
تواجهكم  التي  والمشاكل  العقبات  لتذليل  الجهود  كل 
الصيدلي  يقدمها  أن  يمكن  خدمة  ألفضل  وصوالً 
للمريض المصري الذي سيظل الهدف وراء كل أعمالنا 

وأعمالكم.

للعام الثاني على التوالي»HO«  تجوب محافظات مصر.. 
لتقديم أفضل الخدمات للصيدلي المصري

HO »شريكك المفضل«
 ليس مجرد شعار بل هو تطبيق على أرض الواقع
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يقول د. إسماعيل عمر 
مدير جهاز )HO( بمجموعة شركات

 د. حسام عمر:

ح�سام  د.  �سركات  مجموعة  لبرنامج  ت�سويقي  ن�ساط  هو  الموؤتمر   
التي  الخدمات  عن  للتعرف  ال�سيدلي  مع  التواجد  هدفه  عمر، 
تقدمها المجموعة، وكيفية اال�ستفادة منها لرفع كفاءته واقت�ساد 
يجوب  فالموؤتمر  الخدمات،  هذه  خالل  من  به  الخا�سة  ال�سيدلة 
محافظات م�سر باأكملها، للو�سول الى الهدف الرئي�سي وهو خدمة 
د.  اأن  هو  المجموعة  نجاح  ف�سر  عام،  بوجه  الم�سري  المري�ض 
ح�سام عمر �سيدلي فكان هدفه االأول واالأخير منذ بداأ العمل هو 
والذي  عام  بوجه  م�سر  في  وال�سيدلة  الم�سري  ال�سيدلي  خدمة 
ب�ساأنه ي�سب في خدمة المري�ض الم�سري، من خالل  توفير الدواء 
االآن  فنحن  للجميع،  منا�سب  وب�سعر  مكان  كل  وفي  وقت  اأي  في 
خدمة  نقدم  اأ�سبحنا  بل  الم�سري؛  ال�سوق  في  تقليدي  موزع  ل�سنا 
تكون  الأن  الروؤية  كانت  لذلك  م�سر،  في  ال�سيدلي  للقطاع  �ساملة 
نكون  اأن  ا�ستطعنا  وبالفعل  لل�سيدلي؛  المف�سل  ال�سريك  )HH( هو 
�سريك ال�سيدلي المف�سل بف�سل رفع الخدمات لل�سيدلي من خالل 

مجموعة الخدمات المقدمة له.

أ. أيمن خليفة إبراهيم
 رئيس القطاع اإلداري لمجموعة شركات 

د. حسام عمر:

 ا�ستمرًار لبرنامج )HO( للعام الثاني على التوالي مجموعة 
�سركات د. ح�سام عمر تجوب محافظات م�سر للتواجد مع 

ال�سيادلة الم�سرية لتقديم الخدمات المختلفة التي من �ساأنها 
تحقيق النجاح العلمي واالقت�سادي لل�سيدلة في م�سر، ونظًرا 
للنجاح الذي حققه البرنامج العام الما�سي حر�ض العديد من 
ال�سيادلة وال�سركات التواجد والم�ساركة معنا هذا الموؤتمر؛ 

فنحن االآن ا�ستطعنا اأن نتخطى 40% من حجم التغطية لل�سوق 
الم�سري بف�سل ال�سيا�سات التي تتبعها المجموعة وحر�ض كل فرد 

فيها على موا�سلة النجاح والتقدم وتحقيق الهدف الرئي�سي وهو 
خدمة المري�ض الم�سري.

من  ال�ساغل  ال�سغل  هو  اأنه  حيث  للمجموعة  دائم  تطوير  فهناك 
تفكير واإيمان د. ح�سام عمر، فالمجموعة تعمل على اإن�ساء المراكز 
على  الجمهورية  م�ستوى  على  المختلفة  اللوج�ستية  والمخازن 
اأعلى م�ستوى من التخزين واالأمان لالأ�سناف الدوائية، التي تهدف 
الوقت  في  الدواء  و�سول  ي�سمن  مما  المجموعة  فروع  خدمة  اإلى 
المنا�سب وتوفيره في ال�سيدليات في جميع اأوقات ال�سنة، مما يلبي 
احتياجات المري�ض الم�سري، ف�سر نجاح المجموعة هو اهتمام د. 
ح�سام عمر بالعامل الب�سري والتنمية الب�سرية والتطوير الم�ستمر 
بها  العاملين  من  قوي  فريق  لديها  فالمجموعة  الجانب،  هذا  في 
اإدارتها، فالجميع ال يكل جهًدا في التوا�سل مع العمالء  في جميع 
والو�سول اإلى حل اأي عوائق اأو م�ساكل تواجه في اأقل وقت ممكن؛ 
اأف�سل خدمات للمري�ض الم�سري،  حتى تمكنه من موا�سلة تقديم 
المتميزة واالأ�سناف  ال�سركات  اأكبر عدد من  نعمل على جذب  كما 

الدوائية المتنوعة.

أ. وليد رؤوف
رئيس القطاع المالي للشركة المتحدة 

للتجارة والتوزيع:

 للعام الثاني على التوالي موؤتمر )HO( يثبت نجاحه ويوؤكد على 
عدد  في  ملحوظة  زيادة  فهناك  المف�سل،  �سريك  هو   )HO( اأن 
ال�سركات  من  العديد  فوجود  البرنامج،  في  الم�ساركة  ال�سيدليات 
خا�سة متعددة الجن�سيات وم�ساركتهم لل�سيادلة في االإجابة على 
ت�ساوؤالتهم المختلفة من خالل المحا�سرات العلمية المقدمة لهم 
و�سرح المنتجات الجديدة وكيفية التعامل معها وتقدميها للمري�ض 

نحاج كبير للقطاع ال�سيدلي الم�سري بوجه عام.

فالموؤتمر يقدم لل�سيدلي كل ما هو جديد من الناحية االقت�سادية 
ناجحة  اقت�سادية  اإدارة  به  الخا�سة  ال�سيدلة  اإدارة  وكيفية 
خدمة  له  نقدم  اليوم  فنحن  ومالي،  نف�سي  ر�سى  حالة  في  تجعله 
الدفع االلكتروني التي تجعل حركة الدوران للب�ساعة المتواجدة 
فعال  توا�سل  هناك  �سيكون  القادمة   والفترة  اأ�سرع،  ال�سيدلة  في 
وم�ستمر من كل العاملين بال�سركة المخت�سين بالتوا�سل مع ال�سادة 
اال�ستفادة  وكيفية  الخدمة  هذه  حول  اأكثر  لتعريفهم  ال�سيادلة 
منها مما يعود بالنفع على الناتج القومي للمجتمع الم�سري، فهذا 
له في  فتح فروع جيدة  التفكير في  اآفاق  ال�سيدلي  اأمام  يفتح  كله 
على  المنفعة  تعود  وبالطبع  مختلفة؛  ومحافظات  مختلفة  اأماكن 

الجميع بما فيها ال�سركات والمري�ض الم�سري.    
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د. أحمد عبد الباسط سعد
 صيدليات عبد الباسط سعد الشرقية:

مقدمة  جًدا  رائعة  فكرة   )HO( برنامج   
جديد  هو  ما  كل  معرفة  من  ُتمكنهم  لل�سيادلة، 
هذا  في  تطور  كل  ومواكبة  ال�سيدلة،  عالم  في 
خا�سة  جًدا  متميز  فالموؤتمر  الهام،  المجال 
قبل  من  الجديدة  المنتجات  عر�ض  طريقة  في 
على  المختلفة  العرو�ض  وتقديم  ال�سركات 
المنتجات المتنوعة، اأتمنى الموؤتمرات القادمة 
االهتمام اأكثر باالأدوية ولي�ض فقط م�ستح�سرات 

التجميل.

ال�سركة المتحدة تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة لل�سيادلة وتفتح 
لهم مجال التقدم والنجاح في حياتهم العملية؛ خا�سة ال�سيادلة الجدد 
بقوة  �سيدليتهم  لبدء  الم�ساعدة  يد  لهم  تمد  التي  التخرج،  حديثي 

.)HO( وبالتالي النجاح في اأ�سرع وقت ممكن، ف�سريكي المف�سل

د.حسام أحمد محمد حماد
 صيدلة حسام حماد الجديدة، ميت غمر:

 ال�سركة المتحدة �سركة عريقة ت�سعى اأن تكون 
بهذا  الموؤتمر  هذا  عقد  وبالتالي  دائًما،  االأف�سل 
ال�سركة  نجاح  على  دليل  خير  المتميز  التنظيم 
م�سر،  في  ال�سيادلة  من  عدد  الأكبر  الو�سول  في 
فالموؤتمر فر�سة كبيرة لل�سيادلة لال�ستفادة من 
م�ساركة هذا العدد الهائل من ال�سركات والح�سول 
اأف�سل  من   )HO( فـ  لهم،  المميزة  العرو�ض  على 

ال�سركات التي يمكن التعامل معها فتواجدك معها �سامن حقيقي لتميزك 
ونجاحك.     

د.أحمد صالح هالل
 صيدلة دكتور أحمد هالل، فرع دسوق:

مع  متميز  توا�سل  يعطي  محترم   )HO( برنامج   
التفاعل  هو  البرنامج  في  ما  فاأف�سل  ال�سيدلي، 
بع�ض  على  الخ�سومات  واإعطاء  ال�سركات  مع 
ح�سب  على  اأو  اأ�سبوعية  ب�سفة  �سواء  الطلبيات 
فالمتحدة  الخ�سومات،  لهذه  المخ�س�ض  الوقت 
ال�سيدلي، فتجمع  المزيد لخدمة  دائًما ما تقدم 
المختلفة  المناطق  من  ال�سيادلة  من  العدد  هذا 
عالقات  فتح  في  اأهمية  ذات  نقطة  ذاته  حد  في 

معهم  التعامل  مجال  وفتح  وال�سركات،  ال�سيادلة  الزمالء  مع  مبا�سرة 
من  ممكن  عدد  اأكبر  تواجد  اأتمنى  ومرونة،  احترافية  اأكثر  بطريقة 
�سركات االأدوية ولي�ض فقط �سركات م�ستح�سرات التجميل، فالتعاون مع 
المتحدة متميز جًدا فجميع الم�ساكل التي تواجه ال�سيدلي يتم حلها 

.)HO( باأ�سرع وقت ممكن وباأف�سل واأحدث الطريق، ف�سريكي المف�سل

د. نهى
عزت  محمد  دكتور  صيدلة 

مشعل الجديدة، قويسنا:
في  وال�سرعة  بالمرونة  يتميز   )HO( برنامج   
يلبي  اأنه  كما  وقت،  اأ�سرع  في  الطلبيات  تو�سيل 
االأ�سناف  جميع  في  ال�سيدلي  احتياجات  جميع 
عر�سه  تم  الذي  ال�سمينار  اأن  كما  يطلبها،  التي 
المعلومات  من  العديد  وبه  للغاية  مميز  اليوم 

من  اال�ستفادة  وكيفية  والمنتجات  بال�سركات  معرفتنا  من  تزيد  التي 
�سركات  اأف�سل  هي  فالمتحدة  يقدمونها،  التي  والخ�سومات  العرو�ض 

التوزيع في م�سر و)HO( هو �سريكنا المف�سل.

د. أحمد محمود حسن
 صيدلة أحمد محمود، بني سويف:

بالن�سبة  جًدا  جديدة   )HO( برنامج  فكرة   
ذلك،  قبل  ال�سركات  فيها  تفكر  لم  لل�سيادلة 
�سيء؛  كل  في  لهم  �سريًكا  تكون  اأن  ففكرته 
ال�سيدلية  ربح  زيادة  كيفية  على  ي�ساعدك 
كبيرة  �سيدلية  وجعلها  تكبيرها  وكيفية 
البرنامج  يوؤهلك  ال�سوق،  في  ووزن  حجم  ذات 
لكيفية اال�ستفادة من جميع العرو�ض المقدمة، 

كنا  االأفكار  هذه  فكل  لل�سيدلة؛  المنا�سبة  الدعاية  عمل  في  والتفكير 
ال�سركات  عن  الكثير  تعلمنا  فاليوم  ذلك،  قبل  اإليها  االفتقار  غاية  في 
هو  دائما  المف�سل  ف�سريكنا  لنا،  قدموها  التي  العرو�ض  من  وا�ستفدنا 

.)HO(

د أية عبد القادر السعيد
 صيدلة دكتور أحمد محمود، حدائق حلوان:

الجوانب  جميع  من  ممتاز   )HO( برنامج   
المحا�سرات  خالل  من  والعلمية  العملية  �سواء 
المختلفة  المنتجات  و�سرح  تقدميها  يتم  التي 
والربحية  الت�سويقية  والعملية  لل�سركات، 
خا�سة الخ�سومات المقدمة، فالموؤتمر من اأوله 
اإلى اآخره مليء بالمميزات التي ال يمكن توافرها 
 )HO( المف�سل  ف�سريكنا  اآخر،  موؤتمر  اأي  في 
من  العديد  بها  فال�سركة  فراغ  من  لي�ض  وهذا 

البوان�ض ون�سبة النواق�ض بها قليلة جدًا مقارنة بال�سركات االأخرى.

د. عالء شحاتة،
 صيدليات عالء شحاتة، الدقي:

فيه،  اأح�سر  الذي  الثاني  الموؤتمر  هو  هذا 
مثل  المميزات  من  الكثير  هناك  العام  فهذا 
مفهومي  اأغير  يجعلني  مما  الذكية،  المحفظة 
هناك  ا  اأي�سً معي،  )الكا�ض(  تواجد  كيفية  عن 
تحت  وهذا  لالأ�سرة  ال�سحية  الرعاية  برنامج 
مميزات  فهذه  عمر،  ح�سام  د.  ومظلة  رعاية 
احتياجات  يلبي  فالموؤتمر  لنا،  وفريدة  جديدة 
ويجعلنا  الموؤتمر  في  تطور  فهناك  ال�سيادلة 

.)HO( ننتظر الم�ساركة فيه كل عام، فاأنا فخور بانتمائي لبرنامج

المؤتمر نقلة كبيرة للصيدلي
 في التعرف على كل ما هو جديد
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د. مها محمود حسن
 صيدلة مها الشمللي، منطقة حلوان:

الموؤتمر ممتاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما 
اأنه يتيح الفر�سة لل�سيدليات المميزة الم�ساركة 
وهذا يجعل جميع ال�سيدليات في ا�ستفادة دائمة 
المثمرة  العالقات  خالل  من  البع�ض  بع�سهم  من 
فال�سركة  الموؤتمر،  هذا  داخل  من  تنبع  التي 
تو�سيل  في  بال�سرعة  دائما  تتميز  المتحدة 
�سريكنا  يجعلها  مما  النواق�ض،  وتوفير  الطلبيات 

المف�سل دائما.

د. مصطفى علي أبو زيد
 صيدلة دكتورة فاطمة أحمد، اإلسماعيلية:

العرو�ض  من  العديد  يقدم   )HO( برنامج 
لل�سيدليات فهناك فرق كبير بين �سيدلية عادية 
 ،)HO( ببرنامج  م�ستركة  اأخرى  و�سيدلة 
فالموؤتمر ناجح جدا والقائمين عليه لديهم هدف 
لل�سيادلة  اأف�سل  هو  ما  اإلى  الو�سول  وهو  واحد 
�سريكنا    )HO( فــ  م�سر،  في  ال�سيدلي  والقطاع 
وبوان�ض  عرو�ض  من  لنا  يقدمه  ما  لكل  المف�سل 
جميع  وحل  احتياجاتنا  وتلبية  وخ�سومات 

الم�ساكل التي تواجهنا في اأ�سرع وقت ممكن.

د. نبيل محمد إمام
 صيدلية نبيل إمام، فاقوس:

من  لل�سيدلة  خدمته  في  متميز   )HO( برنامج   
جوانب متعددة اأهمها تواجد المنتج ب�سكل دائم، 
على  والعمل  يومًيا  ال�سيدلي  مع  ال�سركة  وتواجد 
وقت  اأ�سرع  في  ال�سيدلية  متطلبات  كل  توفير 
�سدق  فبكل  دائم،  تطوير  في  فالموؤتمر  ممكن، 

واأمانة )HO( هو �سريكنا المف�سل دائما.

د. مصطفى إبراهيم علم
 صيدلية مصطفى علم، الشرقية:

عمل  حيث  �سيدلي،  الأي  اإ�سافة   )HO( برنامج 
الخا�سة  االأرباح  ن�سبة  زيادة  على  البرنامج 
يريح  اأنه  اإلى  باالإ�سافة  الم�ساركة،  بال�سيدليات 
الطلبيات  في  ال�سركة  مع  التعامل  في  ال�سيدلي 
والمرتجعات، فالبرنامج اأحدث فرق كبير بالن�سبة 
الموؤتمر  هذا  اأن  كما  بي،  الخا�سة  لل�سيدلية 
ال�سركات  مع  عالقات  بناء  في  الفر�سة  يعطيني 
الدواء  �سركات  �سواء  ال�سيدلة  عالم  في  الكبيرة 

االأ�سا�سية  ال�سركة  هي   )HO( فـ  التجميل،  م�ستح�سرات  �سركات  اأو 
بالن�سبة لل�سيدلية الخا�سة لي، وهي �سريكي المف�سل و�سيظل.  

د. أحمد عبد القادر
متميز   )HO( برنامج 
عالقاتنا  يقوي  للغاية، 
ال�سيادلة؛  بال�سادة 
المزيد  تحقيق  بجانب 
وتعريف  االنت�سار  من 
عن  اأكثر  ال�سيادلة 
ال�سركة واأهم ما تقدمه 
الفترة  في  �ستقدمه  وما 

لديها  فال�سركة  جديدة،  منتجات  من  القادمة 
تقدمها  اأن  ت�ستطيع  التي  العرو�ض  من  العديد 
لل�سيادلة، فهذا التجمع الهائل ي�سهل لنا تقديم 
جميع  في  ال�سيادلة  من  عدد  الأكبر  عرو�سنا 
 )HO( مجموعة  تقيم  التي  المحافظات 
لي�ض  نجاح  ذاته  حد  في  وهذا  فيها  موؤتمرها 
وال�سيدليات،  ولل�سركات  للمجموعة  نظير  له 
المجموعة  تقدمه  الذي  ال�سمينار  اأن  كما 
خارج  »الفكرة  للمقولة:  عملي  تحقيق  هو 
 )HO( مجموعة  اأن  على  يدل  مما  ال�سندوق« 
اأف�سل الخدمات للجميع مما  تعمل على تقديم 

يعود بالنفع على الجميع.

جميع  م�ساركة  القادمة  الموؤتمرات  اأتمنى 

ال�سركات وال�سيادلة الأن حجم اال�ستفادة كبير 
 )HO( المجموعة  اأو  الموؤتمر  ف�سعار  جًدا 
�سريكك المف�سل لي�ض �سعار بل هو تطبيق على 

اأر�ض الواقع. 

أحمد الشيخ
اأن  نظري  وجهة  من   
ال�سيدليات  قطاع 
القطاعات  من  واحدة 
قليلة  اأو  المهم�سة 
عقد  من  االهتمام 
خا�سة  موؤتمرات 
في  وبالتوعية  بها 
اأن  اإال  المجال؛  هذا 

المبادرة  اأخذت  عمر  ح�سام  د.  مجموعة 
واأقامت هذا الموؤتمر للعام الثاني على التوالي 
بعمالئها  المجموعة  اهتمام  مدى  يوؤكد  مما 
في  الحيوي  القطاع  هذا  تطوير  على  والعمل 
كبيرة  فر�سة  هنا  اليوم  راميدا  فوجود  م�سر، 
الكثير من منتجات �سركتنا ب�سورة  لتقديم  لنا 
بالطرق  ال�سيدليات  مع  التوا�سل  من  اأ�سرع 
الموؤتمرات  اأتمنى  المتعارف عليها،  الت�سويقية 

لل�سركات  اأكبر خا�سة  اإعطاء م�ساحة  القادمة 
منتجاتها  حول  علمية  محا�سرة  تقدم  التي 

الجديدة.

محمد حسين
)ال�سركات  الجميع  جعل   )HO( برنامج 

 )HOو وال�سيادلة 
ظل  في  واحدة  يد  على 
االقت�سادي  الو�سع 
على  للعمل  الم�سري، 
المري�ض  خدمة 
الم�سري وتقديم اأف�سل 
هي  فهذه  له،  الخدمات 
لل�سمينار  الثانية  المرة 

الذي حقق نجاح كبير العام الما�سي مما جعل 
الجميع يحر�ض على ح�سوره هذا العام فالعدد 
الما�سي،  العام  عن  وملحوظ  م�ستمر  تزايد  في 
مما له تاأثر اإيجابي لل�سركات وال�سيادلة �سواء 
الربحية،  العملية  اأو  الت�سويقية  الناحية  من 
المف�سل  �سريكنا  نجاح  على  دليل  اأكبر  وهذا 

.)HO(

مؤتمرات HO  تؤكد على الصيدلي أول
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عمرو عبد الناصر
من  اال�ستفادة  ن�سبة 
له   )HO( موؤتمر 
الجانب  جوانب  ثالث 
اال�ستفادة  هو  االأول 
خالل  من  الربحية 
بنا  الخا�سة  العرو�ض 
ال�سيادلة  وتعريف 

بها و�سرح كل ما يتعلق بها وبالتالي قبول هذه 
الجانب  على  مبا�سر،  بيع  وعمليات  العرو�ض 
المنتجات  تقديم  خالل  من  الت�سويقي، 
بها  والتعريف  بال�سركة  الخا�سة  الجديدة 
الجانب  وعلى  لها،  الخا�سة  المميزات  و�سرح 
االآخر التعرف على عمالء جدد لم نتعامل معهم 
من قبل، فمن كل الجوانب الجميع م�ستفاد من 

.)HO( الموؤتمر، ف�سريكنا المف�سل

محمد السيد
ال�سركة  ا�ستفادت 
موؤتمر  من  كثيًرا 
والبرنامج   )HO(
ا�ستطعنا  المقدم، 
على  اأكثر  التعرف 
العمالء  من  عدد  اأكبر 
فعله  يمكننا  الذي  وما 
خدمة  اأف�سل  لتقديم 
معهم  والتوا�سل  لهم 

الكبير  العدد  فهذا  الت�سويقية؛  العملية  لرفع 
نتوا�سل معهم بهذه  اأن  ال�سيادلة ال يمكن  من 
موؤتمر  بف�سل  اإال  ال�سهولة  وهذه  ال�سرعة 
فالعمالء  الموؤتمرات،  اأف�سل  من  فهو   )HO(
في المحافظات اأ�سبحوا ينتظرون اإقامته في 
ممكنة  ا�ستفادة  اأكبر  لتحقيق  محافظاتهم 
العرو�ض  ا  واأي�سً الكبيرة  ال�سركات  تجمع  من 
اأكبر  تواجد  واأتمنى  لهم،  تقدمها  التي 
الموؤتمرات  في  وال�سيدليات  لل�سركات  واأكبر 

القادمة.

عاصم يوسف
جًدا  فخورين  نحن 
هذا  مثل  بجود 
م�سر،  في  الموؤتمر 
الفر�سة  يعطي  الذي 
عر�ض  في  لل�سركات 
منتجاتها  جميع 
لجميع �سيدليات م�سر 
ممكن  وقت  اأقل  في 

العر�ض  وهي  اأال  عر�ض  طريقة  وباأف�سل 
فالموؤتمر  يميزه،  ما  واأهم  للمنتج  المبا�سر 
الخطة  و�سع  في  الفر�سة  لل�سركات  يعطي 
الناحية  من  �سواء  لمنتجاتها  المنا�سبة 
التوا�سل  بف�سل  الربحية؛  اأو  الت�سويقة 
لمالحظته  واال�ستماع  ال�سيدلي  مع  المبا�سر 
وبالتالي  ال�سركة،  منتجات  حول  وتعليقاته 
الخا�سة  وال�سعف  القوة  نقاط  على  العمل 

بالمنتج الخا�ض.

محمد عبد العاطي
جًدا  �سعداء  نحن 
هذا  في  للم�ساركة 
ي�سعى  الذي  الموؤتمر 
كل  لتقديم  دائًما 
في  جديد  هو  ما 
�سواء  المنتجات 
الدوائية  المنتجات 
الم�ستح�سرات  اأو 

كبيرة  نجاح  نقطة  فالموؤتمر  المختلفة، 
هذا  في  حقننا  م�سر،  في  ال�سيدلي  للقطاع 
حيث  ت�سويقية  ا�ستفادة  اأكبر  الموؤتمر 
ال�سادة  من  عدد  اأكبر  مع  التوا�سل  ا�ستطعنا 
 )HO( حر�ض  خا�سة  الم�ساركين،  ال�سيادلة 
على اإقامة الموؤتمر في المحافظات المختلفة 
هذه  في  ال�سيدليات  من  اأكثر  واالقتراب 

المناطق.

مصطفى محمود فهمي
يعمل   )HO(موؤتمر  
تلبية  على  جاهًدا 
جميع  احتياجات 
ال�سركات  �سواء  العمالء، 
ال�سيادلة،  ال�سادة  اأو 
فالموؤتمر يخت�سر الكثير 
في  والجهد  الوقت  من 

الو�سول اإلى اأكبر قاعدة من العمالء وتحقيق 
الكثير من النجاح الربحي والت�سويقي.

فتحي ناصف
بال�سكر  التقدم  اأود 
 )HO( لمجموعة 
التي  النجاح  �سريك 
الفر�سة  لنا  اأتاحت 
و�سط  التواجد  في 
الهائل  التجمع  هذا 
وال�سادة  ال�سركات  من 

ب�سكل  معهم  التعامل  تجعل  والتي  ال�سيادلة، 
مبا�سر لتقديم اأف�سل العرو�ض لهم وتعريفهم 
كيفية اال�ستفادة العظمى من منتجات �سركتنا 
لمنتجاتنا  التنظيمية  الناحية  من  �سواء 
لها،  االأمثل  العر�ض  وطريقة  ال�سيدلة  داخل 
المبيعات  ن�سبة  زيادة  على  ي�ساعدهم  مما 

الخا�سة بهم.

عبده إبراهيم عبده
عظيمة  فر�سة  الموؤتمر 
لنا ولل�سركات الم�ساركة، 
يمكننا  خالله  فمن 
عدد  اأكبر  مع  التوا�سل 
العمالء  من  ممكن 
اإليهم  الو�سول  واإمكانية 
في  ال�سيدليات  خا�سة 
ي�سعب  التي  االأماكن 

الم�سافة  لبعد  نظًرا  تغطيتها  ال�سركات  على 
مكان  في  مًعا  فوجودنا  الجغرافي،  التوزيع  اأو 
لل�سركات  الخا�سة  العرو�ض  وتقديم  واحد 
الت�سويقي  الجانب  على  جًدا  كبير  تاأثير  له 

والربحي. 
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شريف محمد حسن، 
فكرة    )HO( برنامج 
بالن�سبة  جديدة 
تكن  لم  لل�سيادلة 
قبل،  من  لهم  تحدث 
مجموعة  فاهتمام 
بال�سادة   )HO(
مدلول  له  ال�سيادلة 

كبير على مدى اهتمام المجموعة بهم والعمل 
النجاح  على  ي�ساعدهم  ما  كل  تقديم  على 
المري�ض  خدمة  في  كله  ي�سب  بما  والتقدم 
اأكثر  العام  هذا  ال�سمينار  اأن  كما  الم�سري، 
تزايد  هناك  ا  اأي�سً ال�سابق،  العام  من  تميًزا 
ملحوظ في ن�سبة الم�ساركين؛ فهذا نجاح غير 
م�سبوق للموؤتمر خا�سة ذهاب الموؤتمر للعمالء 
محافظات  بجميع  المختلفة  مناطقهم  في 
م�سر  �سيدليات  جميع  اأرى  اأن  اأتمنى  م�سر، 
المف�سل  �سريكنا  مع  الموؤتمر  في  متواجدة 

.)HO(

مينا وجدي
اإحدى   )HO( موؤتمر 
التي  القوة  نقاط 
مجموعة  به  تتميز 
ح�سام  د.  �سركات 
من  غيرها  عن  عمر 
االأخرى،  ال�سركات 
ت�ستطيع  حيث 

ال�سركات في هذا الموؤتمر زيادة عدد عمالئها 
وفتح منافذ بيع جديدة في محافظات مختلفة 
مما يعود بالنجاح على ال�سركة وزيادة الجانب 
الموؤتمر  تنقل  وكلما  والربحي،  الت�سويقي 
اال�ستفادة  كانت  كلما  المحافظات  بين  ما 
اأكثر، وهذا لن يتحقق اإال مع �سريكنا االأف�سل 

.)HO(

محمد عامر
هذا  تجميع  فكرة   
من  الكبير  العدد 
وال�سيادلة  ال�سركات 
هي  واحد  مكان  في 
من  عبقرية  فكرة 
د.  �سركات  مجموعة 

ا�ستفادة متميزة  ح�سام عمر، الجميع هنا في 
والربحية  الت�سويقية  الجوانب  جميع  من 
اأكثر  العام  هذا  فال�سمينار  وال�سيدالنية، 
�سواء  الهدف  تقديم  في  وروؤية  تنظيما 
الم�ساركة  لل�سركات  اأو  عام  بوجه  للموؤتمر 
م�ستمر  تزايد  في  العدد  ا  اأي�سً خا�ض،  بوجه 
للم�ساركة  العمالء  حر�ض  على  داللة  له  مما 
والخروج باأكبر ا�ستفادة ممكنه، وهذا ما نادت 
الما�سي من دعوة الجميع  العام  ال�سركات  بها 
حدث  ما  وهذا   )HO( موؤتمر  في  الم�ساركة 

    )HO( بالفعل ف�سريكنا المف�سل دائًما

أيه جمال
كبيرة  فر�سة  الموؤتمر 
االأطراف  لجميع 
بع�سها  مع  للتوا�سل 
والتعامل  البع�ض 
من  بدال  مبا�سر  ب�سكل 
عن  بالتعامل  االكتفاء 
اأو  المندوب  طريق 
من  فكثير  �سنتر،  الكول 

المنتجات  اأ�سماء  يعرفون  ال�سيادلة  ال�سادة 
لكن ال يعرفون ال�سركة المنتجة اأو على االأقل 
 )HO( فــ مبا�سرة،  يتعاملوا معها بطريقة  لم 
عدد  زيادة  اأتمنى  الفر�سة،  هذه  لنا  اأتاحت 
هنا  الجميع  الأن  القادمة  الموؤتمرات  العمالء 
اأن  فائز خا�سة في ظل �سريك متميز ي�سعدنا 

.)HO( يكون دائما �سريكنا المف�سل

إبراهيم جمال صابر
من   )HO( موؤتمر 
الموؤتمرات  اأكبر 
التي تعمل على جذب 
ال�سيادلة  ال�سادة 
م�سر،  في  وال�سركات 
جًدا  مميز  فال�سمينار 
اأكبر  تقديم  ي�ستطيع 

حولها،  والمعلومات  المنتجات  من  ممكن  عدد 
ت�سجع  ال�سركات  تقدمها  التي  فالعرو�ض 
التعامل  اأبواب  فتح  في  ال�سيادلة  من  الكثير 
اأف�سل  من  واال�ستفادة  ال�سركات  من  عدد  مع 
�سيدليته  على  بالنفع  يعود  مما  العرو�ض 
يجد  الذي  المري�ض  منفعة  ا  اأي�سً الخا�سة، 
اأكبر عدد من االأ�سناف الدوائية في ال�سيدلة 
الكائنة في منطقة اإقامته، كل هذه اال�ستفادة 
بل  فقط  لنا  لي�ض  �سريك  خير   )HO( تجعل 

لجميع الم�سريين.

د.ميسرة محمد حسن
مميز   )HO( برنامج 
خالله  فمن  جًدا 
مزايا  تقديم  يتم 
للعمالء  متعددة 
العالقة  يزيد  مما 
ال�سركات  بين  ما 
وتحقيق  والعمالء 
ربحية  ن�سبة  اأكبر 

بين  ما  الم�سافة  يقرب  فال�سمينار  للجميع، 
مما  ممكن  وقت  اأقل  في  وال�سيادلة  ال�سركات 
بينهم، فاال�ستمرارية  الم�سترك  العامل  يزيد 
بمختلف  موؤتمر  كل  في  جدد  عمالء  وتواجد 
االأهمية  غاية  في  اأمر  م�سر  محافظات 
فمن  للجميع،  بل   )HO( لــ  فقط  لي�ض 
باختالف  االأ�سواق  احتياج  اختالف  الطبيعي 
التعرف  ال�سركات  ي�ساعد  مما  المحافظات؛ 
توفيرها  على  والعمل  االأ�سواق  احتياج  على 
لهم، فكل هذه االإيجابيات ال يمكن اأن نجدها 

.)HO( اإال من خالل �سريكنا المف�سل

فادي جرجس
الثاني  العام  هو  هذا   
للموؤتمر  التوالي  على 
اأكثر  اأ�سبح  الذي 
واحتراًفا  تنظيًما 
الخدمات  تقديم  في 
ال�سيادلة  لل�سادة 
اإلى  بدوره  يوؤدي  مما 
من  المزيد  تقديم 

اأكثر بمنتجاتها  منتجات ال�سركات والتعريف 
ال�سوق  في  الموجودة  �سواء  المتنوعة 
طرحها  �سيتم  التي  االأ�سناف  اأو  الم�سري 
تجمع  اأكبر  يعد  فالموؤتمر  المقبلة،  الفترة 
�سقف  تحت  وال�سيادلة  االأدوية  ل�سركات 
واحد، فهو في حد ذاته خطوة هامة جًدا من 
خطوات النجاح لل�سركات وال�سيادلة فالجميع 
عدد  زيادة  تمنينا  ال�سابق  العام  في  م�ستفيد، 
هناك  العام  هذا  وبالفعل  الم�ساركين  العمالء 
تعمل   )HO( فــ  للم�ساركين،  ملحوظ  تزايد 
اأف�سل الخدمات لعمالئها  جاهدة على تقديم 
 »HO المجموعة  ل�سعار  عملي  تطبيق  وهو 

�سريك المف�سل«
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كريم عبد الحميد
جديدة  �سركة  نحن   
الم�سري،  ال�سوق  في 
بهذا  الموؤتمر  وهذا 
من  المتميز  العدد 
والعمالء  ال�سركات 
لنا  تعو�ض  ال  فر�سة 
ال�سادة  تعريف  في 
بال�سركة  ال�سيادلة 

التي  العرو�ض  مميزات  واأهم  منتجاتها  واأهم 
اأكبر دليل على نجاح  نقدمها لهم، فهذا العدد 
القادم  الموؤتمر  اأتمنى   ،)HO( مجموعة 
 )HO( فـ  ال�سيدليات،  من  اأكبر  عدد  تواجد 

هو خير �سريك لل�سركة.

أشرف سعيد
يميز  ما  اأكثر   
تعاملنا  هو  الموؤتمر 
ال�سيدلي  مع  المبا�سر 
مما ي�ساعد على �سرح 
ال�سركة  منتجات 
وارتياحية   بدقة 
وتعريفه كل ما يخ�ض 

هذه المنتجات، وهناك اأمر في غاية االأهمية 
ال�سركات  من  الهائل  العدد  هذا  تواجد  وهو 
مما  المناف�سة  غير  اأو  المناف�سة  كانت  �سواء 
القوة  نقاط  معرفة  على  ال�سركات  ي�ساعد 
وال�سعف لديها والعمل على تطوير نف�سها اأكثر 
اإعطاء  القادمة  الموؤتمرات  اأتمنى  واأكثر، 
تقديم  الم�ساركة  ال�سركات  لجميع  الفر�سة 
يكون  ال  حتى  الجميع،  اأمام  والتحدث  اأنف�سها 
االأمر مقت�سر في عدد محدود من ال�سركات.   

حازم محمد 
عبدالمجيد

من  لنا  ا�ستفادة  اأف�سل   
الو�سول  هو  الموؤتمر 
عدد  اأكبر  مع  والتعامل 
ال�سيدليات  من  ممكن 
يكمننا  لم  التي  خا�سة 
في  اإليها  الو�سول 
فهناك  المحافظات، 
ربحية  ا�ستفادة 

وت�سوقيه كبيرة لنا حيث زيادة عدد العمالء 
التي تتعامل معنا ب�سكل لم يكن متوقع.

فادي سامح
اأتيحت  التي  الفر�ض  اأكبر  من   )HO( موؤتمر 

لنا  تعريف العمالء بنا، 
والتعرف على مجموعة 
كبيرة  �سركات 
ال�سوق  في  متواجدة 
ف�سركة  الم�سري، 
جديدة  البطل  الراعي 
الم�سري  ال�سوق  في 

وهذا الموؤتمر فتح لنا الكثير من منافذ البيع 
كبرى  و�سط  الم�سري  لل�سوق  بقوة  والدخول 
 )HO( مع  فوجودنا  المتواجدة،  ال�سركات 
الكلمة  خير �سامن لنجاحنا، فبكل ما تحمله 

.)HO( من معنى �سريكنا المف�سل

 د. محمود عثمان
 هناك ا�ستفادة ممتازة 
الموؤتمر  هذا  من 
وجهة  فمن  المتميز 
ا�ستفادة  اأف�سل  نظري 
هي العملية الت�سويقية 
ال�سيادلة  وتعريف 
الجديدة  بالمنتجات 
والتعامل  لل�سركات 

اأ�ساألتهم  على  واالإجابة  معهم  المبا�سر 
منتجاتها  اأو  ال�سركة  عن  �سواء  المختلفة 

الموجودة في ال�سوق.

إيهاب فوزي
 هذه المرة االأولى 

لم�ساركة ال�سركة في 
هذا الموؤتمر االأكثر 

من رائع الذي اأتاح لنا 
التواجد و�سط هذا 

التجمع الهائل لكبرى 
�سركات م�سر وم�ساركة 
اأكبر عدد من ال�سادة 

ال�سيادلة، وعر�ض المنتج الخا�ض لنا الذي 
القى قبول كبير من العمالء لم يكن اأن ن�سل 
اإليه بالطرق الت�سويقية التقليدية، وهذا لم 
يكن اأن يم اإال بوجودنا مع �سريكنا المف�سل 

.)HO(
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للتعبير  يُستخدم  عاميٌّ  مصطلح  هو  المخ  في  الزائدة  الكهرباء 
مصاباً  المرء  ويُعّد  الصرع،  مرض  تُصاحب  التي  النَّوبات  عن 
بمرض الصرع إذا عانى من نوبتَين أو أكثر، على أن تكون هذه 
النَّوبات غير ناتجة عن أيٍّ من الحاالت الطبية غير الدائمة. فال 
يُعّد الُمصاب مريضاً بالّصرع إذا تعّرض لنَوبٍة إثر عامٍل غير دائٍم؛ 
كالنَّوبات التي تنشأ كأحد األعراض االنسحابية إلدمان الكحول، أو 
تلك الناتجة عن االنخفاض الشديد في مستوى السكر في الدم، أو 
التعّرض لضربٍة على الرأس، أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة 
الجسم. ومن الجدير بالذكر أّن %60 من الحاالت ال يمكن فيها 
تحديد سبب اإلصابة بمرض الصرع، إال أنّه قد ينشأ بعد التعّرض 
لضربٍة على الدماغ، أو المعاناة من السكتة الدماغية التي تُعّد أبرز 
أسباب مرض الصرع في األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 35 
عاماً، باإلضافة إلى مرض ألزهايمر والخرف، ونقص األكسجين 
عن الدماغ، وكذلك بعض أنواع العدوى كالتهاب السحايا واإليدز.

في مرض الصرع بسبب حدوث اضطراٍب في  النَّوبات   وتنتج هذه 
العصبّي  السّيال  تدّفق  يُسّبب  مما  للدماغ،  الكهربائّي  التوصيل 
في خاليا الدماغ بسرعة. ولنوبات الصرع نوعان رئيسّيان؛ النَّوبات 
الدماغ،  من  محدد  جزء  في  تؤثر  التي  وهي  الجزئّية،  أو  البؤريّة 
والنَّوبات العامة التي تؤثر في الدماغ كله. ويُعّد الصرع مرضاً واسع 
االنتشار؛ إذ يُصيب ما يقارب65 مليون شخص في العالم، ويُعتبر 
الشباب في مقتبل العمر وكبار السن األكثر ُعرضًة لإلصابة به. 
وتكون حاالت الصرع في الذكور أعلى مّما عليه في اإلناث. وتجدر 
عليه  تترتّب  إذ  الُمصاب،  على  الصرع  مرض  خطورة  إلى  اإلشارة 
المرض على حياة  تأثير  إلى  باإلضافة  مضاعفاٌت صحّية خطيرةٌ، 
المريض االجتماعية والعملية، ويتفاوت تأثيره بين المرضى بتفاوِت 
ومّدتها.  الدماغ،  تأثيرها على  نوعها، وحجمها، وقدرة  النّوبات في 
األطباء  أّن  إال  الصرع،  لمرض  نهائّي  عالٌج  يوجد  ال  الحقيقة  وفي 
التي من  واإلجراءات  األدوية  األنواع من  إلى بعض  يلجأون  ما  غالباً 

شأنها أن تُسيطر على المرض.

أعراض الكهرباء الزائدة في المخ 
تختلف األعراض المصاحبة لمرض الصرع باختالف نوع النَّوبات التي 
يُعاني منها المريض، فبعض النّوبات قد تظهر على المريض على 
شكل ارتباٍك مؤقٍت، أو حركات ارتعاشية ال إراديّة، أو تشنّجاٍت في 
نفسية،  أعراض  أو  وعٍي،  فقدان  أو  تحديٍق،  أو  الرّجلين،  أو  الذراعين 
وأهّم  مرة،  كل  في  متشابهة  نوباٍت  من  المريض  يعاني  ما  وغالباً 

األعراض الُمرافقة لنوبات الصرع بأنواعها ما يلي:

وبات الجزئّية 	• النَّ
وهي النَّوبات التي تحدث نتيجة اضطراب مكاٍن واحٍد في الدماغ، 

ولها نوعان: 
• وبات الجزئية البسيطة 	 ·النَّ

ال يُسّبب هذا النوع من النّوبات فقدان الوعي، لكنّه قد يتسّبب 
في اضطراب حواس المريض؛ كالبصر، والسمع، والشّم، والذوق. 
أحد  في  الإرادية  ارتعاشية  حركات  النَّوبات  هذه  تُصاحب  وقد 
أطراف الجسم، وفي بعض األحيان قد يُعاني المريض من أعراض 

حسية تلقائية، كالخدر والدوخة.

• بة 	 وبات الجزئية المركَّ النَّ
النَّوبات فقدان الوعي، وقد يقوم المريض بأفعال  هذه   تُسّبب 
للمحيط  يستجيب  وال  الفراغ  في  محّدقاً  يبقى  وقد  متكررة، 

الخارجيّ. 

وبات العاّمة	• النَّ
 وهي النَّوبات التي تنشأ من اختالٍل في النشاط الكهربائي للدماغ 

كله كما ذكرنا. ولها عدة أنواع هي:
• نوبات الغياب وتتمثل بتحديق المريض في الفراغ، وقيامه 	

بحركات غريبة كالرمش بكثرة، وتحريك الشفتين، وكثرة رمش 
الَعينين، وقد تُسبب هذه النَّوبات فقدان الوعي لفترة بسيطة.

• عضالت 	 تشنّج  النَّوبات  هذه  وتُسّبب  التوترية  وبات  النَّ
الجسم، وعادة ما تؤثر في عضالت الظهر، والذراعين، والرجلين، 

مما يؤدي إلى سقوط المريض على األرض.

• المريض 	 فقدان  تُسّبب  التي  االرتخائية  الصرع  نوبات 
التحكم بعضالت الجسم، ُمسّببًة سقوطه بشكل مفاجئ.

• وبات االرتجاجية وتُصاحبها معاناة المريض من حركاٍت 	 النَّ
والوجه،  الرقبة،  عضالت  في  تؤثر  ما  عادةً  متكررة  ارتعاشية 

والذراَعين.

• شكل 	 على  تظهر  التي  العضلية  الرمعية  وبات  النَّ
وتستمرّ  القدمين،  أو  الذراعين  في  مفاجئة  ارتعاشية  حركاٍت 

لمدة وجيزة.

• من 	 العديد  وتُصاحبها  الرمعية  التوترية  وبات  النَّ
من  يعاني  وقد  وعيه،  المريض  يفقد  فقد  والعالمات،  األعراض 
يقوم  وقد  ارتعاشية،  حركات  من  أو  الجسم،  عضالت  تشنج 
المريض بعّض لسانه تحت تأثير النّوبة، كما قد يفقد التحكم 

بمثانته.

عالج الكهرباء الزائدة في المخ 
هناك العديد من طرق عالج الصرع، ويتّم اختيار طريقة العالج 	•

باالعتماد على درجة تكرار وشدة النَّوبات، وعمر المريض، وحالته 
الصحية وتاريخه المرضّي، واستجابته للعالج الُمستخدم من 
النَّوبات التي  التأكد من نوع  التنبيه إلى ضرورة  بُّد من  قبل، وال 
يُعاني منها المريض؛ إذ يختلف العالج باختالف نوع النَّوبة، ومن 
باألدوية،  عليها  يُسيطر  الصرع  حاالت  أغلب  أّن  بالذكر  الجدير 
تعمل هذه األدوية على تقليل عدد النَّوبات التي قد يتعرض لها 

المريض، وقد تشفيها تماماً في بعض الحاالت .

• العالج بتحفيز العصب المبهم، وذلك بتركيب جهاز 	
صغير على الصدر يقوم بإرسال إشارات كهربائية لتحفيز هذا 

العصب، وذلك قد يساعد على منع حصول النَّوبات

• الجراحة: ويتم اللجوء إليها في بعض الحاالت، وذلك إلزالة أو 	
تعديل البؤرة المضطربة الُمسببة لنوبات الصرع.

• قليل 	 بالدهون  الغنّي  الغذاء  هو  الكيتوني:  الغذاء 
لهذا  يستجيبون  الصرع  مرضى  من  كثيراً  وإّن  الكربوهيدرات، 

النمط من الغذاء بشكٍل جّيد.

 أعراض الكهرباء الزائدة في المخ؟
ما هي
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مستحضر فليبانورين.. العلبة الهرمية الروز 
حتى تعود الحياة إلى طبيعتها
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»الرغبة الجنسية لدى النساء« »أو عالج الرغبة الجنسية 
الحديث  أو  قراءتها  أو  بمجرد سماعها  النساء«جملة  لدى 
عنها، يتبادر إلى أذهان معظمنا بأن الحديث سيكون حديثًا 
من  العديد  طرح  مخيلته  في  منا  كل  ويبدأ  بحتًا،  جنسيًا 
الحديث  تحتاج  الحالة  هذه  كانت  إذا  ما  حول  التساؤالت؛ 
عنها؛ وفي أي اتجاه أو زاوية، وهل ما إذا كانت هذه الحالة 
أيضا  أنها موجودة  أم  فقط؛  العالمي  المجتمع  في  موجودة 
مجرد  أم  مرض  الحالة  هذه  وهل  المصري؟  مجتمعنا  في 
كيف  مرض  كونه  حالة  وفي  ويزول؟  يأتي  مؤقت  عرض 

يمكن عالجه؟ 
مًعا نتعرف على اإلجابة حول هذه األسئلة وأكثر، من خالل 
حوارنا مع د. حسين عزمي، أستاذ أمراض القلب واألوعية 
الدموية والرئيس اإلقليمي للقطاع الصيدلي وتطوير األعمال 

بشركة راميدا.. وإلى نص الحوار:

في البداية نريد تعريف الجمهور أكثر 
بشركة راميدا..

شركة راميدا واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الدواء، 
وذلك من خالل مصنعنا في أكتوبر الذي يعد واحًدا من أكبر 
المصانع في الشرق األوسط وأفريقيا، والذي يتميز بإنتاج 
المضادات  الطبية مثل  المجاالت  األدوية في  العديد من 
أدوية  والبدانة،  والسكر  القلب  أمراض  أدوية  الحيوية، 
التكميلية  المستحضرات  القطرات،   واألعصاب،  المخ 
الغذائية، المستحضرات الغذائية، المستلزمات الطبية 
واألدوية الخاصة بالصحة الجنسية لدى الرجال والنساء.

ما هي المراحل الطبيعية للعالقة الحميمة 
عند الرجل والمرأة؟ وما هي الفروق 

الجوهرية؟
قة  لعال ارتباط ا فمعها  جًدا،  راقية  عالقة  الحميمة 

كال  أن  حيث  الطرفين،  بين  متكامل 
فيه،  ويؤثر  اآلخر  على  يؤثر  الطرفين 
خلل  أو  بمرض  الطرفين  أحد  وإصابة 
ما في هذه العالقة يؤثر على حدوث 
بوجه  األسرية  العالقة  في  خلل 
هي  ما  الحميمة  فالعالقة  عام، 
للطرفين،  واستقبال  إرسال  إال 
في  أمر  الجنسية  والرغبة 
للصحة  األهمية  غاية 
الرجل  لدى  الجنسية 
بداية  ألنها  والمرأة، 

العالقة الحميمة.

هل ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء 
منتشراً في مجتمعنا المصري؟ وما هي 

مقارناتنا بالمجتمعات الغربية؟
ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء منتشر بشكل كبير 
في العالم كله وليس فقط في الدول الغربية أو هنا في 
األطباء، حيث  أكثر مما كان متوقعا من  وانتشاره  مصر، 
في  10سيدات  بين  ما  أن  والدراسات:  البحوث  أفادت 
العالم هناك 3 سيدات لديهم ضعف في هذه الرغبة ومن 
بين هؤالء الــ 3 هناك سيدة تعاني من ضيق بشكل كبير 

ومؤثر قد يؤثر على جودة الحياة بكل جوانبها.

هل يؤثر ضعف الرغبة الجنسية لدى 
السيدات على جودة الحياة؟ وعلى حياتها 

الجنسية بشكل عام؟
يؤثر  السيدات  لدى  الجنسية  الرغبة  ضعف  بالتأكيد 
بدوره  والذي  الجنسية؛  للغاية على حياتها  بشكل كبير 
اكتئاب،  حدوث  إلى  ويؤدي  األسرية،  العالقة  على  يؤثر 
القيام  على  القدرة  وعدم  المرأة،  لدى  الثقة  وانعدام 
آخر  بمعنى  والعمل،  المنزل  داخل  األساسية  بالواجبات 

)انعدام جودة الحياة لدى هذه السيدة(.

هل يرتبط ظهور ضعف الرغبة الجنسية 
لدى النساء بفئة معينة من المجتمع؟  

يمكننا القول بأن ضعف الرغبة الجنسية، يبدأ من سن 
18 عاًما ويظهر بعد الزواج في مجتمعنا المصري، وليس 
له عالقة بالسيدات الكبيرة في السن أو فئات معينة من 

المجتمع.







هل ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات مرض 
حقيقي أم مجرد عرض؟ مؤقت أم مزمن؟

ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات مرض مزمن يمكن 
عالجه وليس عرض، ويتم عالجه بنظام »كورس« عالجي 
لمدة شهرين على األقل يومًيا، لتحسين الرغبة الجنسية.

ما هي أسباب ضعف الرغبة الجنسية لدى 
النساء؟

بيولوجي/سيكولوجي،  مرض  هو  الجنسية  الرغبة  ضعف 
وسببه هو خلل بالكيمياء العصبية في المخ ممثالً في زيادة 
مستوى السيروتونين و انخفاض مستوى كل من الدوبامين 

والنورابينيفرين عن المعدالت الطبيعية في المخ. 

ماهى التخصصات الطبية التي يمكنها 
عالج هذا النوع من المرض؟

هذا  عالج  على  العمل  يمكنهم  تخصصات  عدة  هناك 
وأخصائيون  والتوليد،  النساء  أخصائيون  وهم:  المرض 
النفسية،  األمراض  وأخصائيون  الجنسية،  الصحة 
فجميعهم يلعبون مًعا دورًا كبيرًا نحو عالج هذا المرض. 

ما هي العوامل التي تساعد على ظهور 
ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء؟

هناك بعض العوامل التي تساعد على وجود هذا المرض، 
المرأة  ختان  مثل  لحدوثه،  األسباب  تُشكل  ال  ولكنها 
المزمنة  واألمراض  الضغط  وأمراض  السكر  وأمراض 

والضعف العام، وبعض العقاقير.

ما هو  مستحضر »فليبانورين«؟ 
الكيمياء  خلل  يُصحح  عالج  هو  فليبانورين  مستحضر 
خفض  على  فليبانورين  فيعمل  المخ،  في  العصبية 
مستوى السيروتينين الزائد  في المخ وإعادته لمعدالته 
الدوبامين  من  كل  مستوى  رفع  و  ناحية  من  الطبيعية 
والنورابينيفرين المنخفضين وإعادتهما أيضاً لمعدالتهما 
الطبيعية وبالتالي عودة الرغبة الجنسية إلى طبيعتها، 
وإحداث  السيدات  لدى  الرغبة  زيادة  يُشاع  كما  وليس 
فليبانورين  مستحضر  ويتميز  أخر،  نوع  من  مشكلة 
راميدا  منتجات شركة  المميز، فجميع  الهرمي  بشكله 
للصحة الجنسية تتمتع بشكلها الهرمي، وهذا ما يميز 

شركتنا عن باقي الشركات األخرى.

هل فليبانورين كما ُيشاع عنه فياجرا 
نسائية؟

فليبانورين ليس فياجرا، ألنه ال يعمل على زيادة تدفق الدم 
إلى األعضاء التناسلية للمرأة، وتناوله غير مرتبط بوقت 

العالقة الحميمة.
عند  مساًء  يومياً  عالجى  كنظام  فليبانورين  تناول  يتم 
النتائج  المرأة بعدها إلى قمة  النوم لمدة شهرين تصل 

الملحوظة والمرجوة.
تأثير  أى  لتفادي  مساًء  النوم  عند  فليبانورين  تناول  يتم 
سلبي أثناء النهار نتيجًة للنعاس الذي قد يحدث لبعض 

السيدات مع بداية االستخدام.  
فال  الصيدلي،  أو  الطبيب  من  استشارة  وجود  من  البد 

يمكن أن تتناول السيدة فليبانورين من تلقاء نفسها.

هل هناك دراسات أتثبت فعالية وأمان 
فليبانورين؟

أجريت  التي  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  هناك  نعم   
وأمان  بفاعلية  فليبانورين  استخدام  يمكن  أنه  وأظهرت 

لمدة تصل حتى عام ونصف. 

هنا سؤال: هل من الممكن عدم حدوث 
نتيجة بعد استخدام مستحضرفليبانورين؟

نعم  بعض السيدات في األبحاث لم يحدث معهم نتيجة 
أو تغيير، لكن من حدثت معهم نتيجة كانت فعالة بشكل 
كبير جدًا، حيث أجريت األبحاث على 11 ألف سيدة، وكانت 
األغلبية ذات نتائج مذهلة؛ ومن هنا فمستحضر فليبانورين 
هو أول دواء مصرح به من قبل الهيئات الدولية المسئولة 
غير  ألنه  النساء،  لدى  الجنسية  الرغبة  ضعف  لعالج 
هرموني ومثبت أمانه وفاعليته، فهو على العكس تماًما من 
األدوية األخرى التي ال صحة لها علمًيا، والتي يستخدمها 
المرضى، فهي عادة ما تكون على هيئة دهانات موضوعية، 
أو أقراص عبارة عن هرمونات؛ وهذه خطيرة جدًا ألنها تغير 
مسرطن،  بعضها  أن  كما  الجسم،  هرمونات  بعض  من 
وغير  مضر  بعضها  طبية،  أعشاب  عن  عبارة  وبعضها 
صحي أيًضا، كما أنها أدوية تأثيرها مؤقت، وكانت نتائجها 
غير مرضية للمريضة أو الطبيب المعالج ولكن كان يتم 

وصفها للمرضى نظراً لعدم وجود البديل الصحي لها.

هل يوجد نواهي الستخدام فليبانورين؟
الالتي  للسيدات  فليبانورين  مستحضر  استخدام  ينهي 
يعانين من أمراض الكبد كما ينهي استخدتمة مع تناول 

المشروبات الكحولية.

ما هو دور المجتمع في التوعية وحل هذه 
المشكلة؟

الطالق،  حاالت  من   % 50 حدوث  إلى  يؤدي  المرض  هذا 
فعدم حدوث العالقة الحميمة بشكل طبيعي يؤدي إلى 
وجود المشاكل األسرية والتي يترتب عليها حدوث الطالق.

لذلك ال وقت لالنتظار فعلى السيدة التي تعاني من هذه 
والذهاب  زوجها  مع  تتحدث  أن  المرض  هذا  أو  المشكلة 
اآلن  أنه  خاصة  إليه  والتحدث  الُمختص  الطبيب  إلى 
أصبح وجود عالج فعال وأمن لهذا المرض – تم الموافقة 

عليه من قبل الهيئات الدولية المسئولة.
كما أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل من شركات 
األدوية واألطباء والصيادلة واإلعالم، حيث أن هناك الكثير من 
فليبانورين،  ومستحضر  النسائية  الفياجرا  بين  ما  الخلط 
في  البعض  استخدمها  التي  الخاطئة  التفسيرات  وبعض 
السوق  في  فليبانورين  مستحضر  طرح  بعد  األخيرة  الفترة 

المصري.
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 يذبل ويموت
العضو الذى ال يستخدم.

بقلم: اإيمان عبد الرا�سي

 مل�ساهدة الفيديو قم بتحميل تطبيق فارما توداي على 
موبيلك االأندرويد من خالل الرابط التايل

http://bit.ly/pharmatoday_android

اأو من خالل  الـ   Qr Code  التالى  

وللدخول على املجلة من خالل �سبكة االأنرتنت 
على املوبايل اأو التابلت اأو الكمبيوتر

 من خالل الرابط التايل
pharmtoday-magazine.com
اأو من خالل  الـ   Qr Code  التالى   

هل شعرت يومًا بأن أطراف 
بها  أو  متجمده  جسدك 
وال  تخدر،  أو  وخذ  أو  تنميل 
إال  تحريكها  على  تقوى 
وأنت تعانى من شدة األلم!! 
معظمنا  ينتاب  شعور  إنه 
فصل  وصول  مع  خاصة 
الشتاء نتيجة لعدم وصول 
الدم لألطراف. ويرجع حدوث 
ذلك ألسباب بعضها مرضي 
السكر  نسبة  ارتفاع  مثل 
للضعف  نتيجة  أو  بالدم 
العام أو ألسباب أخرى كثيرة 
إلى  يحتاج  ومتشعبة، وهذا 

مراجعة الطبيب.
االستمرار  منها  أخرى  أسباب  إلى  يرجع  وقد   
الجلوس  أو  طويلة  لمدة  جسدى  وضع  على 
يمكنكم  األحوال  كل  وفى  خاطئة.  بطريقة 
نصف  بالمشى  الحالة   هذه  من  التخلص 
الرياضية  التمارين  بممارسة  أو  يوميًا،  ساعة 

لتنشيط الدورة الدموية لكامل الجسد، وفى 
التمارين  بعض  على   سنتعرف  الفيديو  هذا 
الحالة  هذه  على  للقضاء  لليدين  البسيطة 

إلى األبد.

مع تمنياتى لكم بشتاء دافئ وحياة ملؤها 
الحيوية والنشاط حتى آخر العمر.
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 يذبل ويموت



أياٍم  منذ  نستعد  كنا  فبينما  رجعة،  أو  توقف  دون  الحياة  قطار  بنا  يسير 
الستقبال هذا العام.. إذ بأيامه تنطوي سريًعا لنصل إلى النهاية.. ونستعد 
األيام  ُمضّي  في  إن  مضى..  مما  أسرع  إال  يمضي  لن  جديد  عام  الستقبال 

ِعبر.. فهل من معتبر؟!
وشر،  خيٍر  من  فيها  ما  بكل  الصحائف  طويت 
ُحلٍو ومر، سعادٍة وحزن، عاٌم مضى وانقضى من 

العمر لنشهد بنهايته بداية باقي العمر .

بين  وما  نهاية..  شيء  ولكل  بداية  شيء  لكل 
البدايات والنهايات تتبدل األيام، وتفنى األعمار، 
وتتحقق اآلمال، وُتصنع اإلنجازات.. وأجمل ما في 
تعقبها  التي  الجديدة  البدايات  هي  النهايات 
حاملة معها فرصة لليقظة، وأمًلا في التغيير، 
فمع بداية كل عام جديد يشعر اإلنسان باألمل 

في التغيير والرغبة في التجديد.

ربك  حق  في  أخطاءك  ارصد  وتصالح،  ارُصد 
في  ساهم  عما  وابحث  وغيرك،  ونفسك 
أخطاءك  تقّبل  ُثم  تكرره،  ال  حتى  وقوعها 
بروح  الجديد  العام  لتدخل  نفسك؛  مع  وتصالح 
جديدة. وارصد كذلك كل خير لديك واستشعره 

واستمتع به. 

ابحث دائًما عن التحسين والتطوير، فما بداخلك 
من أحالم وطموحات قد خلقها اهلل لك لتسعى 
في تحقيقها.. اعمل واجتهد وأحِسن واطمئن، 

فأنت تستطيع.

نقِّ محيطك من السلبية؛ فالشكوى مثل الماء، 
فاختر  ُيغِرق؛  منها  والكثير  ُينِبت  منها  القليل 
 Face الـ  وانتِق صفحات  من تسمع ومن تجالس 
تتابعها  التي   Whats app الـ  ومجموعات   book

واألخبار التي تقرأها.

حالة  له  ليس  العقل  الفكرية،  مدخالتك  غذِّ 
ضمر  تركته  وإن  ونضج  نما  غذيته  إن  ثبات.. 

ل وصدأ. واضمحَّ

ومالية  بشرية  موارد  تمتلك  الشركة  مثل  أنت 
ارتقيت  إدارتها..  أحسنت  إن  ووقت،  ومعارف 
 .. عبًثا  تعيش  إدارة  دون  تركتها  وإن  وربحت، 

تفاجأت بالخسارة. 

غير  بشكل  أفكارك  واطرح  نفسك  عن  عّبر 
صدامي، واحرص على معرفة معلومة جديدة 

كل يوم، واسعد غيرك وساعد تسعد.

استغاللها  فأحسن  تنقضي،  أيام  إال  حياتنا  ما 
فيما ينفع ويثمر.. كل عام وأنتم سعداء 2019.

 وبداية
نهاية..

اإعداد/ اإيــه عيــاد
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عزيزى الصيدلى دائما وأبدا ما تحتاج إلى تسهيالت لزيادة حجم نشاط الصيدلية سواء إن كان 
عن طريق أخذ تعاقدات جديدة أو تم فتح مستشفى بجوار صيدليتك أو عيادات جديدة أو 
الروشتات كاملة وعندما  المرضى وصرف  احتياجات  لتلبية  بالصيدلية  األدوية  زيادة  حجم 
السبب   الموافقة وعندما تسأل عن  الغرض تفاجأ بعدم  تتقدم لطلب تسهيل مالى لهذا 
التأخر فى  أو  أو شيك مرتد تأخرت فى سداده  بالفيزا لم تسدد مثال  يتبين أن هناك مبالغ 
سداد أقساط قرض أو أى سلعة معمرة تم شرائها فى السابق عن طريق السهو وبناءا على 
ما تقدم أنصحك باالنتظام  فى سداد أى التزامات ماليه وتصفية الفيزا وكروت الشراء أول 
بأول فى المدة المتفق عليها وال تسهو عن ذلك وأيضا سداد الشيكات بانتظام فى التواريخ 
المتفق عليها  وتصفيه الموقف الضريبى أول بأول حتى ال يظهر اسم حضرتك فى القوائم 
السلبية، والتأمين على الصيدلية وعلى شخص سيادتك بانتظام واالحتفاظ باإليصاالت. كل 
ما سبق سيقوي مركزك المالى ويسهل ويدعم سيادتك فى الحصول على التمويل المناسب 
والمطلوب. والنصيحة الثانية وهى وجود ملف كامل بجميع المستندات  الشخصية والتى 
تخص النشاط ومراعاة التجديد كلما حان وقت التجديد وتكون جاهز لمثل هذه الظروف وما 

شابها.

بأقــل تكلفـة وأسرع
وقت وأقل مستندات

مــول صيـدلتـك



لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على أرقام التليفونات االتيه:
 مسئولي االدارة :  أ/ محمد محمود:  01001393393  -  أ/ جمال: 01154016906 

أ/ احمــد منـيــر:  01007486800  -  أ/ عبـيـر سمـيـر:  01157254488 
أ/  علياء يوسف:  01117118973 

 مول صيدليتك بأقل تكلفه 
وأسرع وقت واقل مستندات ))وأكثر ربحية((

التى تقدمها مجموعه شركات د/ حسام عمر وإيمانا  استكماال لمنظومة الخدمات 
الرائد فى خدمة جموع الصيادلة من خالل الشركة المتحدة للصيادلة  منها بدورها 
البنوك  إدارة  في  متمثلة  للكيماويات  األوسط  والشرق  والتوزيع  للتجارة  والمتحدة 
مصر   بنوك  من  نخبة  مع  بالتعاون  المجموعة  لشركات  المرابحات  وإدارة  واالئتمان 
تكلفة  بأقل  مرابحات(( مميزة  ))بنظام  بالبضاعة  الصيدليات  تمويل  برامج  تقدم  أن 
واألصناف  األدوية  من  الصيدلية  احتياجات  لتلبية  ممكن  وقت  وأسرع  ومستندات 

ولزيادة الربحية)H.O.G( شريكك المفضل

تمويــل بضاعــة لفتح 
فـرع جديد للصيدلية 

واستكمال قائمة البضاعة 
وزيـادة المبيعـــات وزيــادة 

األربـاح بأقل تكلفة  
خاص بمجموعة شركات 

المستندات المطلوبه

•  صورة رخـصـــة الصيـــدليـــــــة.

•  صورة رخصـة مــزاولة  المهنة.

•  صورة كــــارنـــيــة النـقـابـــــــة.

•  صورة عقد االيجار او  التمليك.

•  صورة اخــر ايصــــــال مرافـــــق.

•  صورة اخــر ايصــــــال تأمين. 

•  مستخـرج حـديث مــن السجل  
    التجارى.

•  موقف غرف تجارية آخر عامين.

•  صورة بطاقة ضريبية سارية بآخر   
    ختم سداد.  

•  صـورة بطـاقـة الرقم القومي 
   للصيدلي والضامن.

•  ميزانية قوائم مالية.  

قـد تستجـد بعـض 
المستندات حسب ظــروف 

الصيدلي والبنك

ملحوظه: المبلغ يحدد حسب دراسة كل عميل



فارما توداي
 تشارك طلبة كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر يوم 

»الصيدلة الصناعي«..

استمراًرا للدعم الدائم التي توليه الشركة المتحدة بقادة رجل التطوير واإلبداع في المجال 
الصيدلي أ.د/حسام عمر، شاركت المتحدة أبنائها الطلبة من كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر 
معرض »الصيدلة الصناعي«، الذي يقدم فيه طلبة الفرقة الخامسة نتائج دراستهم وأفكارهم 
الواقع،  أرض  لتصبح حقيقة على  المقررة عليهم،  الصناعي  الصيدلة  مادة  في  وأبحاثهم 
الدواء، لالستفادة منها والعمل على تطويرها من أجل تطوير  تشاهدها شركات ومصانع 
عملية تصنيع الدواء بأفكار وأيدي مصرية.. حيث شارك الطالب بجهاز يعمل على تسهيل 
واختصار الوقت على العينة الدوائية المعمول عليها من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية 

بأسرع وقت ودون فقدان جزء كبير من مكونات العينة األساسية.

حيث  من  جهاز  تطوير  على  بالعمل  الطلبة  قام  كما 
تماًما  يختلف  شكل  في  وتقديمه  واإلمكانات،  الشكل 
عما كان عليه من قبل، والذي يعمل على قياس نسبة 
الدخول  قبل  وتنظيفها  الدواء،  أقراص  في  الهشاشة 

لمراحله األخيرة . 

نسبة  تقليل  على  يعمل  آخر  جهاز  الطلبة  قدم  كما   
أصغر  القرص  وجعل  الدواء،  قرص  في  الهشاشة 
النهائي، مما  التكوين والشكل  حجًما وأقوى من حيث 
يسهل عملية تناوله من قبل المرضى. في البداية كان 

حوارنا مع
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د/ أحمد عطية 
رئيس جامعة 6 أكتوبر

نود من حضرتك الحديث عن جامعة 6 أكتوبر، وأهم ما 
تتميز به الجامعة وسط جامعات مصر الخاصة؟

فكانت  مصر،  في  خاصة  جامعة  أول  أكتوبر  جامعة   
البداية لها بعدد 8 كليات، أولهم كلية الطب والصيدلة، 
كلية  وتعد  واحد،  عام  مرور  بعد  كلية   15 إلى  لتصل 
الصيدلة جامعة 6 أكتوبر من الكليات الرائدة في مصر 
بوجه عام وفي الجامعة والقطاع الصيدلي بوجه خاص، 
تعتمد  مصر  في  الخاصة  الكليات  من  كلية  أول  فهي 
واالعتماد،  التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة  من 
الجودة،  ضمان  تأخذ  األخرى  الكليات  بدأت  بعدها  ومن 
فالكلية بها العديد من األقسام، ومجموعة متميزة من 

أعضاء هيئة التدريس.

ما هي المعايير التعليمية المطبقة داخل الجامعة، خاصة 
الكليات العملية؟

كل  تطبق  تضمها  التي  الكليات  بجميع  الجامعة 
بنظام  الطلبة  تعليم  في  والعالمية  الدولية  المعايير 
فكلية  مصرية،  وبأيدي  مستوى  أعلى  على  تعلمي 
الطلبة  من  تجذب مجوعة  6 أكتوبر  الصيدلة جامعة 
بقدر  بالكم  تهتم  ال  فالكلية  فيها،  للدراسة  األجانب 
تعليمية  بعملية  تقوم  ألنها  بالكيف،  اهتمامها 
تطبيقية في نفس الوقت، فنحن نبني في المقام األول 

صيدلي صاحب شخصية متميزة. 

معرض »الصيدلة الصناعي« ما هذا المعرض؟
»الصيدلة  الكلية كل عام بعمل معرض يسمى  تقوم 
في  يعملون  الذين  بالصيادلة  يهتم  الذي  الصناعي« 
الدواء،  بصناعة  الخاصة  األجهزة  وعلى  الدواء،  مصانع 
بعض  بتقديم  الخامسة  السنة  طلبة  تقوم  حيث 
سواء  األدوية  و  األجهزة  بعض  بتطوير  الخاصة  األفكار 
أو الحجم، لخدمة عملية التصنيع  من ناحية الشكل 
وتقليل الفاقد وزيادة اإلنتاج، فهذا المعرض يعد بمثابة 
واالنتشار  الجامعة  من  تخرجهم  قبل  للطلبة  تجربة 
توظيفي  بمثابة ملتقى  يعد  أنه  العمل، كما  في سوق 
الذين  مصغر لبعض شركات ومصانع األدوية في مصر 
اليوم  هذا  الطلبة  ومشاركة  التواجد  على  يحرصون 

سواء  يقدمونه  ما  حول  والمناقشة  معهم  والتفاعل 
الموجودة  التطوير في األجهزة  أو  الفكره  على مستوى 
بالفعل على أسس علمية متميزة، أو عمل جهاز جديد 
الكلية  تقوم  كما  للياء،  األلف  من  هم  صنعهم  من 
معرض  مثل  الهامة،  الفاعليات  من  مجموعة  بعمل 
خاص بقسم العقاقير، كما يتم عمل يوم تُدعى فيه كل 
الموزعة لمشاركة  والشركات  المنتجة  الدواء  شركات 
الطلبة والتفاعل معهم فيما يخص القطاع الصيدلي 
بكل مجاالته وأقسامه المتنوعة. بكل تأكيد كل هذا 
فصناعة  مصر،  في  الدواء  صناعة  خدمة  في  يصب 
نتملك  أننا  حيث  حقيقي  معترك  في  مصر  في  الدواء 
قدرات هائلة في صناعة الدواء، فكنا في السابق نصدر 
بعض  تخفيف  من  اآلن  البد  أفريقيا،  دول  لكل  األدوية 
القيود الملقاه على عاتق شركات الدواء حتى تستطيع 

االنطالق والمنافسة عالمًيا.

ماذا عن عالقة الجامعة وخاصة كلية الصيدلة بشركات 
الدواء في مصر؟

الدواء في مصر متميزة، فهي  عالقاتنا بجميع شركات 
الطلبة  من  مجموعة  نمتلك  أننا  خاصة  تعاون  عالقة 
هذه  بعض  عليها  تعتمد  أن  يمكن  التي  المتميزة 
في  الدواء  وتطوير  وإنتاج  صناعة  سوق  في  الشركات 

مصر وخدمة المجتمع المصري والمجتمعات األخرى.

ما هي نصيحة حضرتك للطلبة؟
نصيحتي للطلبة تتلخص في: 

والمشاركة  المحاضرات  بحضور  االلتزام  ·  ضرورة 
الفعالة في كل ما يطلب منهم.

·   يجب على طالب في كلية الصيدلة أن يكون متعاون 
مع مجتمعه.

العمل؛ بمعنى  على  منفتح  الطالب  يكون  أن  يجب     ·
هذا  في  فعال  يكون  بالتدريب  تكليفه  حالة  في  أنه 
وعندما  يقضيه  وقت  وليس  التعلم  وهدفه  التدريب 
للطلبة  فرصة  هذه  صفر،  بنتيجة  منه  يخرج  ينتهى 
العملي  فالتدريب  جيًدا؛  استثمارًا  استثمارها  يجب 
والمحاضرات،  الكتب  في  موجودة  ليست  أشياء  فيه 
تركيبها  وطريقة  تصنع  المنتجات  يشاهد  وعندما 
بل  تخرج  وال  العقل  في  تثبت  المختلفة  وتركيزتها 
يكونوا  حتى  واإلبداع؛  التفكير  على  القدرة  يعطيك 
مصر  في  الدواء  صناعة  ورموز  قيادات  أحد  بعد  فيما 

والعالم.
في النهاية أتمنى أن يعود الصيدلي كما كان عليه في 
أتمنى  كما  المتميز)البالطو(،  األبيض  بردائه  الماضي 
عهدها؛  سابق  في  كانت  كما  الصيدلة  عودة  أيًضا 
في  المطهرات  أنواع  كل  تنتج  الصيدليات  فكانت 
أكبر  وتأثير  كفاءة  وذات  الثمن  رخصية  فكانت  داخلها، 

ألنها حديثة اإلنتاج )فريش(.   
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د. محمود كحيل،
عميد كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر

ماذا عن اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة 
التعليم واالعتماد؟

في  خاصة  كلية  أول  أكتوبر،   6 كلية الصيدلة جامعة 
الجمهورية تحصل على االعتماد األكاديمي من الهيئة 
2013م،  واالعتماد عام  التعليم  القومية لضمان جودة 
وهي اآلن في طريقها للتقديم على االعتماد مرة أخرى 
تقدم  خاصة  كلية  أول  وهي  سنوات،  خمس  مرور  بعد 
مما  التوالي،  على  الثانية  للمرة  االعتماد  تجديد  على 
يؤكد على أن الكلية على مستوى عالي جًدا في الناحية 

العلمية والتعلمية والتطبيقية.

ما هو يوم أو معرض«الصيدلة الصناعي«؟
استمرارًا  للكلية  الخامسة  الفرقة  طلبة  اليوم 
الصيدلة  معرض  إقامة  يواصلون  الماضية  للسنوات 
مادة  وهي   ،)Industrial Pharmacy ( الصناعية
لهذه  الدارسة  أصبحت  حيث  الكلية،  في  يدرسونها 
فالطلبة  ذلك؛  قبل  كانت  عما  تماًما  مختلفة  المادة 
عملًيا  دراستهم  ويطبقون  نظريًا  المادة  هذه  يدرسون 
في هذا اليوم الهام جًدا بالنسبة لهم وبالنسبة للكلية 
أيًضا، فالطلبة تقوم بالفعل بصناعة أجهزة يقدمون من 
خاللها منتجات في شكل جديد وبطريقة متميزة عما 
هي عليه، مما يجعل الطالب لديه القدرة على اإلبداع 
 6 الصيدلة جامعة  يميز طالب كلية  والتميز، وهذا ما 

أكتوبر.

وما الذي يميز ويتميز به طالب كلية الصيدلة جامعة 6 
أكتوبر؟

طالب كلية الصيدلة بوجه عام حتى يصل إلى الفرقة 
فالطلبة  جًدا،  كثيرة  عملية  بمراحل  يمر  الخامسة 
سواء  مستوى  أعلى  على  تدريبية  دورات  يأخذون  لدينا 
بالكلية، فالكلية بها  الوحدات ذات الطابع الخاص  في 
التعلمية  الصيدلية  ذات طابع خاص؛ بجانب  7 وحدات 
التدريب  أو  مستوى،  أعلى  على  بالتدريب  تقوم  التي 
أو شركات ومصانع  الميداني على مستوى الصيدليات 
ميداني  تدريبي  برنامج  فأكبر  المستشفيات،  أو  األدوية 
يوضع للطلبة هم طلبة صيدلة 6 أكتوبر، كما أن هناك 
وجود  وهي  أال  الكلية  في  هنا  الطلبة  بها  يتمتع  ميزة 

مستشفى 6 أكتوبر داخل الجامعة مما يتيح للطلبة 
التدريب لمدة شهر في المستشفى في جميع أقسام 

المستشفى، وهذه فرصة عظيمة جًدا للطلبة.

وماذا عن عالقة الكلية بشركات ومصانع األدوية؟
األدوية  شركات  مع  جًدا  ومثمر  مستمر  تعاون  هناك 
الشركة  رأسهم  على  تأتي  الطلبة؛  بتدريب  تقوم  التي 
المتحدة التي تقدم التدريب لطلبة الكلية ليس فقط في 
القاهرة بل على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب 
بحث  ألفضل  متميزة  مكافأة  بعمل  للطلبة  دعمها 
مقدم، ومشاركة الطلبة حفالت التخرج، وتشجيعهم 
خريج  من  تجعل  التي  واألساليب  الطرق  بكل  الدائم 
كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر مشروع صيدلية مبدع 
قادر على تقديم المزيد في هذا المجال الحيوي والهام 
جًدا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم؛ فنحن 
نعتز بهذا الدعم الدائم للشركة المتحدة وعلى رأسها 

الدكتور حسام عمر.

ما هي نصيحة حضرتك للطلبة؟
داخل  والمشاركة  والتركيز  المحاضرات  حضور  أوال: 
قاعة التدريس لالستفادة من األساتذة، مما يفتح أمام 

الطالب آفاق التفكير واإلبداع.
ثانًيا: الحرص كل الحرص على أخذ أكبر كم من الدورات 

التدريبية المتنوعة قبل التخرج.
بالطموح،  الصيدلة  كلية  طالب  يتمتع  أن  البد  ثالثًا: 

وماذا يريد أن يكون.        

ويقول د./ طارق سعد مكرم،
أستاذ الصيدلة الصناعي كلية الصيدلة جامعة 

6 أكتوبر:

جامعة  الصيدلة  كلية  التوالي  على  الثامنة  للسنة   
أجهزة  وتحديث  »تطوير  معرض  تقيم  أكتوبر   6
األجهزة  بتصنيع  يقومون  البكالوريوس  فطلبة  الدواء« 
ويتم  بأنفسهم،  األدوية  مصانع  في  المستخدمة 
تطويرها عما هي موجودة عليها في المصانع؛ مما يمثل 
إضافة كبيرة للطالب ولعملية التصنيع في المجتمع 
الطلبة  من  نابعة  األفكار  تكون  أن  فالبد  المصري. 
التطور  مواكبة  نستطيع  حتى  المصرية  والصيادلة 
واالبتكار في عملية التصنيع حولنا سواء في المنطقة 

العربية أو على مستوى العالم.
الطالب كيف  الكلية نساعد  وأضاف د.طارق: نحن في 
إضافة  على  وقادر  مبدع  ويكون  يصنع  وكيف  يفكر 
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المزيد في مجاله، كما نعمل على تقديم أعلى مستوى 
خريج  أي  منافسة  على  قادر  الصيدلة  كلية  خريج  من 
صيدلة على مستوى العالم، والسيما أننا حاصلين على 
اعتماد الجودة منذ عام 2013م، وفي طريقنا لتجديدها.

وأكد د./مكرم على أهمية دور شركات األدوية المصرية 
وعلى  يقدمونه  فيما  الطلبة  ومساعدة  تطوير  في 
رأسهم الشركة المتحدة التي تلعب دورًا فعال ورائد مع 

طلبة كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر.    

ويقول د./على عبد العزيز على
الدراسات  لشئون  أكتوبر   6 جامعة  رئيس  نائب 

العليا

التي  األنشطة  باقي  عن  تماما  يختلف  النشاط  هذا 
 Industrial  ( بــ  يرتبط  ألنه  الجامعة  بها  تقوم 
هنا  فالطلبة  جًدا،  مهمة  عملية  وهي   )Pharmacy
بالفعل  موجودة  أجهزة  تجهيز  على  بالعمل  يقومون 
وإدخال بعض التغيرات والتطوير عليها، أو عمل وتكوين 
جهاز جديد؛ وهذا ما ال تجده في باقي الجامعات األخرى، 
من  الكثير  تملك  أكتوبر   6 جامعة  الصيدلة  فكلية 
الخبرات العلمية والتعلمية، وطلبة قادرة على االبتكار 

والتجديد في عالم صناعة الدواء.

ويقول د./ محمد يوسف
رئيس اللجنة العلمية لجامعة 6 أكتوبر

 ما يحدث هنا في كلية الصيدلة أمر في غاية األهمية، 
فمجرد قيام الطلبة بوضع تصور لفكرة جهاز أو تطوير 
في  يوجد  ال  أمر  المصانع،  في  بالفعل  موجود  جهاز 
جامعات أخرى، فتطبيق الطلبة ما يدرسونه على أرض 
الواقع أمر مهم جدا ألنه يساعدهم على المشاركة مع 
المجتمع الخاص باألعمال، التي تفتح لهم الكثير من 
في  الدوائية  والمصانع  الشركات  داخل  للعمل  الفرص 

مصر ألنهم يمتلكون الرؤية والتجربة.

فيما أضافت د. سحر فايز،
المدرس بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعي، 

كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر:

تدرس طلبة الفرقة الخامسة في الكلية كباقي كليات 
الصيدلة في الجامعات األخرى مادة الصيدلة الصناعي، 
وتتميز هذه المادة في الكلية بأنها ال تدرس فقط نظريًا 
أحدث  على  بأنفسهم  الطلبة  يبحث  بل  الورق  على 
األجهزة الموجودة بالفعل على أرض الواقع والعمل على 
تطوريها وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية وهذا ما حققوه 
بالفعل مع أحد األجهزة الذي يصل سعره 30 ألف دوالر 
تقريبا، ليقوموا بتصنيعه بتكلفة 20 ألف جنية فقط، 
جميع  مع  والتواصل  بالتعاون  إال  يتم  ال  بالفعل  وهذا 

األقسام داخل الكلية. 
وأكدت د.سحر على أن الجميع في الكلية يعملون على 

تخريج طالب قادر على اإلبداع والتغيير.

تقول د./ هاله همام،
الصيدلة  بكلية  الجودة  ضمان  وحدة  مدير   

جامعة 6 أكتوبر

على  حاصلة  الصيدلة  كلية  أن  الجميع  يعلم  كما 
أكبر  تحدي  في  جعلنا  وهذا  الجودة،  لضمان  االعتماد 
النقطة بل مواصلة  بأال نقف فقط عند هذه  ألنفسنا 
خالل  من  أكثر،  أنفسنا  على  والعمل  والتقدم  النجاح 
الوحدات  زيادة  مثل  الهامة  النقاط  بعض  على  التركيز 
ذات الطابع الخاص، والتدريب الميداني للطلبة سواء من 
جانب زيادة عدد الطلبة أو عدد جهات التدريب نفسها، 
%75 من طلبة الكلية يتم تدريبهم من خالل  فهناك 
الكلية، أيًضا العمل على تطوير عملية التدريس للطلبة 
وقيام الطلبة بالتجريب بأنفسهم وتطبيق ما يدرسونه 
المقررات  تفعيل  كذلك  بأيديهم،  القاعات  داخل 
في  الطلبة  تطوير  على  يعمل  هذا  فكل  االلكترونية، 
المهارات الخاصة لديهم واستغاللها ووضعها  تفعيل 

في مكانها ووضعها السليم القادر على التغيير.
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القرارات  من  يعد  الطالق  أن  من  الرغم  على 
المصيرية المؤلمة التى قد تصيب اإلنسان بكتلة 
من مشاعر الوهن والضعف والميل إلى السلبية 
يجمع  كان  الذى  المقدس  الرباط  لتمزق  نتيجة 
الزوجين معاً خاصةً مع وجود األبناء، إال أنه قد 
والدروس،  العظات،  من  طياته مزيجاً  فى  يحمل 
من  الخروج  من  صاحبها  تَُمِكن  قد  التى  والعبر 

التجربة كشخص أفضل وأقوى وأكثر حكمه.
1 فى ارتفاع نسبة الطالق   تعد مصر هى الدولة رقم 
الزوجة  دفع  الذى  الُخلع  قانون  أهمها  ألسباب متعددة 
اختالف األسباب  الطالق مع  المطالبة بحقها فى  إلى 
من حالة إلى أخرى، والتى من أبرزها الضعف الجنسى 
للزوج نتيجة لإلكثار من استخدام المنشطات خاصًة 
التواصل  مواقع  براثن  فى  األربعين،.. الدخول  بعد سن 
االجتماعى أو ما شابه ذللو بحثاً عن مغامرة عاطفيه 
نتيجة النشغال الزوجة بأداء واجباتها فى رعاية أبنائها 
إلى جانب قيامها بالدور المنوط به الزوج وهو خروجها 
من  التخفيف  فى  معه  للمساهمة  العمل  سوق  إلى 
والتراحم  للمودة  العالقة  افتقار  المعيشة..  أعباء 
العنف  إلى  الزوج  ميل  باألمان..  الشعور  وفقدان 

واستخدام األلفاظ البذيئة خاصة أمام األبناء. 

وتعتبر الظروف االقتصادية سبباً رئيسياً من ضيق ذات 
اليد وقلة الحيلة تتفاقم معه المشاكل وتنهار الحياة 
الزوجية خاصًة مع تدخل األهل.. وغير ذلك من األسباب 

التى ال حصر لها والتى قد تتشابك مع بعضها البعض 
لُتكَون سد منيع يصعب معه استمرار الحياة الزوجية.

وعلى الرغم من اتخاذ الزوجين أو أحدهما لقرار االنفصال 
على  لذلك  كأبوين.  بينهما  تستمر  قد  العالقة  أن  إال 
ومن  لصالحهم،  االنفصال  قرار  أن  استيعاب  األبناء 
يليق  ال  بما  اآلخر  الطرف  عن  الحديث  عدم  المهم 
ليس  فهو  بإيجابية،  عنه  التحدث  يجب  بل  أمامهم، 
خصم أو عدو ألحد بل هو شريك فى تربيتهم وسيظل 
كذلك دائماً. يجب عدم استمالتهم باستخدام وسائل 
الطرف  حساب  على  ودهم  لكسب  المفرطة  التدليل 
اآلخر ألن ذلك منافى لكل مبادئ التربية وسيأتى بنتائج 

مدمرة لهم فى نهاية المطاف. 

على  تقع  التى  المسئولية  حجم  تفهم  األبوين  على 
عاتقيهما حيث يمكن للطالق أن يكون تجربة يستمد 
وأن  القرار،  هذا  فى  اإليجابية  الجوانب  صاحبها  منها 
يتقبل العالقة بشكلها الجديد وأن يحافظ على وجود 
عالقة طيبة حتى يستطيع كل طرف أن يستمر فى أداء 
دوره كشريك فى تربية األبناء كما كان فى السابق، وأن 
تنتهى هذه  بنضج وحكمة حتى  الموقف  مع  يتعامل 
هذه  فى  دوره  طرف  كل  ليستكمل  خير  على  المحنة 
الحياة تجاه أبناءه على الوجه األكمل ليصل بهم إلى 

بر األمان.

الحب..  آمنة مستقرة ملؤها  بحياة  تمنياتى لكم  مع 
والمودة.. والرحمة.

بقلم: اإيمان عبد الرا�سي

الطالق

أبناء
 ما بعد
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العالي  التعليم  الغفار، وزير   تحت رعاية د. خالد عبد 
والبحث العلمي، ود. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة 
نظم  للصيادلة،  المتحدة  الشركة  عين شمس، ورعاية 
مركز الدراسات البردية والنقوش، بجامعة عين شمس، 
األرثوذكسي،  القبطي  الثقافي  المركز  مع  بالتعاون 
مصر  في  والصيدلة  »الطب  السنوي  الدولي  المؤتمر 
العصر  حتى  القديمة  العصور  من  األدنى  والشرق 
الشخصيات  من  العديد  بحضور  الباكر«  اإلسالمي 
من  كبيًرا  وعدًدا  العربية  الدول  من  والخبراء  الهامة 
نظمي  أ.د/  بينهم  من  واألجانب،  العرب  المشاركين 
لشئون  شمس  عين  جامعة  رئيس  نائب  الحميد،  عبد 
وأ.د/  المؤتمر،  البيئة، رئيس  وتنمية  المجتمع  خدمة 
والنقوش،  البردية  الدراسات  مركز  مدير  سالم،  نهى 

وأ.د/ طارق منصور، وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة 
الدراسات  مركز  ومستشار  البيئة،  وتنمية  المجتمع 

البردية والنقوش.
وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار ثالثة أيام بداية من 
يوم الثالثاء الموافق 18 من ديسمبر وحتى الخميس 20 
واألوراق  الموضوعات  من  2018م، العديد  ديسمبر  من 
البحثية المشاركة من العديد من الدول العربية، على 
جلسة  أعقبتها  يومين  علي  موزعة  جلسة،   12 مدار 

ختامية إلعالن توصيات المؤتمر.

اآلداب جامعة  الدكتور طارق منصور، وكيل كلية  يقول 
الدراسات  مركز  ومستشار  المؤتمر  مقرر  شمس،  عين 

البردية والنقوش:

»الطب والصيدلة في مصر والشرق األدنى«

بدار الضيافة جامعة عين شمس
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يعتبر هذا المؤتمر واحًدا من أهم المؤتمرات التي تعقد 
اهتمامها  إطار  في  شمس  عين  جامعة  في  العام  هذا 
الوطني  تاريخنا  وتوثيق  واإلنسانية  االجتماعية  بالعلوم 

بأيدي عربية ومصرية خالصة.

المقدمة  البحثية  األوراق  من خالل  وأضاف د.طارق: أنه 
بأن  القول  نستطيع  بحثية،  ورقة   80 عن  تزيد  والتي 
اآلخر،  الفضل على  التاريخ هم أصحاب  العرب على مر 
فهم أصحاب الفضل في تطور علوم الطب والصيدلة 
العالم كله. فالمؤتمر يشهد مشاركة كبيرة جًدا  في 
من الباحثين من عدد من الدول العربية من بينها )مصر- 

العراق- األردن- السعودية- الجزائر- سوريا(.

والتقدير  الشكر  توجيه  يجب  أنه  إلى  د.منصور  ولفت 
لهذا  ودعمها  رؤيتها  ثاقب  على  المتحدة  للشركة 
شركات  هناك  تكون  أن  الجميل  فمن  الكبير،  المؤتمر 
ذات  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  ترعى  ومؤسسات 
مصلحة  في  يصب  بشأنه  والذي  الوطن  بهذا  الصلة 

المجتمع المصري بكل فئاته المختلفة.

الدراسات  مركز  مدير  سالم،  نهى  الدكتورة  وتقول 
البردية والنقوش جامعة عين شمس: لقد حقق المركز 
أهمها  اإلنجازات  من  العديد  الماضية  الفترة  خالل 
تطوير معمل الترميم، و التعاون مع عدد من الجامعات 
العلمية  للخبرات  البحثي  التبادل  وتفعيل  العالمية، 

واألكاديمية.

وأشارت د.نهى إلى أن هذا المؤتمر يختلف عن مؤتمرات 
عنوان  يحمل  المؤتمر  هذا  أن  حيث  السابقة  السنوات 
مخصوص ذات مضمون وهو »الطب والصيدلة في مصر 
والشرق األدنى« والذي القى اهتمام وإقبال بالغ من قبل 
الباحثين واألساتذة من مختلف دول العالم مما جعلهم 
يساهمون بأوراق بحثية ذات أهمية كبيرة، وكيف ربطت 

هذه البحوث ما بين الطب القديم والطب الحديث.

وأكدت د. نهى على أن هناك كثيرًا من الوصفات الطبية 
تم  التي  سواء  البردية  األوراق  على  ومدونة  مكتوبة 
اكتشافها أو التي لم يتم اكتشافها بعد، فمصر تمتلك 
بصدد  اآلن  فنحن  والعلمية،  الطبية  الكنوز  من  الكثير 
تحقيق هذا التراث لربط ما بينه وبين إمكانية تطبيقه 
الوصفات ذات  وإلى أي مدى فاعليتها، حيث كانت هذه 
مقادير ومكاييل ومعايير دقيقة متزنة ومتناسبة جًدا. 

برعاية  والنقوش  البردية  الدراسات  مركز  مديرة  وأشادة 
على  القائمون  أن  معتبرة  للمؤتمر،  المتحدة  الشركة 
فالشركة  الشركة معهم،  بوجود  المؤتمر محظوظين 
مسؤولية  وتحمل  المؤتمر  تنظيم  في  وسًعا  تدخر  لم 
تواجدهم  فمجرد  الثقل؛  وهذا  الحجم  بهذا  إقامته 
معنا هو في حد ذاته جزء ال يتجزأ من محتوى ومضمون 

المؤتمر، وخير داعم للمؤتمر.     
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االهتمام  به  ويتفتح  الفائدة،  تتجدد معه  لقاء جديد،  اليوم معكم  لنا  الخير،  صباح 
عليه  يطلق  اإلنسان،  جسم  من  جديد  ولجزء  الصحة،  نواحي  من  جديدة  لناحية 
العصعص، نعم سنتحدث اليوم عن العصعص، والشكر هنا يعود لمدام فايزة، سيدة 
الظهر  آالم أسفل  المستديمين لصيدليتنا، وتعاني من  الزبائن  الخمسينات، من  في 
في الفقرة األخيرة من العمود الفقري وبالتحديد بين األرداف )العصعص(. ويغلب أن 
يكون األلم مرافقًا لجلوسها، كما أنها الحظت وجود كدمات ظاهرة في الجلد حول 

هذه المنطقة ، طلبت إلي أن أكتب لها ذات يوم عنه، وها أنا ذا ألبي لها رغبتها.

يتكون  الفقري،  العمود  األسفل من  الجزء  العصعص هو 
بعضها  مع  متصلة  أو  منفصلة  فقرات،  أربع  أو  ثالث  من 
البعض، ويقع أسفل الظهر فوق الشق للمؤخرة مباشرة، 
غير  الحاالت  من  العصعص  ألم  يعتبر  و  لألمام،  منحنيا 
الشائعة، إال أن المريض يعاني من آالمه بين الحين واآلخر.

ويختلف شكل العصعص عند الرجال عن النساء، فلدى 
استقامة،  أكثر  وضع  في  العجزي  العظم  يكون  الرجال 
على  الوزن  يقع  الرجل  يجلس  فعندما  للداخل،  ومائال 
الجزء األسفل من عظام الفخذ مما يساعد على حماية 
فإن  للنساء  بالنسبة  أما  إصابات،  أية  من  العصعص 
يسمح  الذي  وهو  للخارج،  مائال  يكون  العجزي  العظم 
بنزول الجنين أثناء الوالدة الطبيعية، ويكون عندها عظام 
الفخذ مائلة لألمام، لذلك عندما تجلس المرأة يقع وزنها 
أكثر عرضة لإلصابة  النساء  العصعص، مما يجعل  على 

بآالم العصعص.

أسباب حدوث آالم في العصعص:
تنقسم إلى جزء من جراء الحوادث والكدمات الموضعية، 	•

أي السقوط على هذه المنطقة الذي يتسبب في حدوث 
التهاب في األربطة أو تجرح في العصعص، وفي بعض 
األحيان قد تسبب حدوث كسر بالعصعص، كذلك أثناء 
عملية الوالدة، حيث يمر رأس الطفل عبر الجزء العلوي 
بعض  في  يؤدي  قد  مما  عليه  ضاغطا  العصص  من 

أو  األربطة  أو  )الديسك  مكوناته  إصابة  إلى  الحاالت 
العظام( ومن المحتمل أن تصل لمرحلة الكسر أيضا، 

ولكنه غير شائع. 

في 	• يتمثل  العصعص  آالم  يسبب  الذي  اآلخر  والجزء 
يسببان  اللذان  الرياضية  األنشطة  أو  اليومي  الروتين 
ضغطا على هذه المنطقة لفترات طويلة، مثل رياضة 
سطح  على  طويلة  لفترات  والجلوس  الخيل  ركوب 
المنطقة  هذه  في  دائمة  غير  آالما  يسبب  مما  صلب، 
األلم  عندها  يصبح  تعالج،  لم  إذا  ولكن  الحساسة، 

مزمنا.

أيضا قد يكون السبب الكامن وراء آالم العصعص وجود 	•
بعض األمراض الروماتيزمية، وأمراض المناعة التي تؤدي 
والمفاصل  الصغيرة  المناطق  في  التهابات  حدوث  إلى 
التي تحيط بعظامه مثل المفصل العجزي الحرقفي، 
تزداد  والعصعص  الظهر  أسفل  بآالم  المريض  فيشعر 

حدتها مع مرور الزمن.

أحد 	• تكون  قد  األورام  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  هنا  وتجدر 
في  تحدث  حيث  اآلالم،  هذه  لحدوث  النادرة  األسباب 
العمود  منطقة  من  األسفل  الجزء  تكون  التي  العظام 
أنه  إال  ندرتها  ورغم  العجز،  باسم  والمعروفة  الفقري 
يجب الشك في حدوثها، عندما تكون هذه اآلالم مزمنة 
و تزداد مع مرور الوقت، وعندما تصير مزعجة أثناء الراحة 

أو النوم وال تستجيب أيضا ألي عالج.

اإعداد: د. اأمنيـــه وجيـــــه

اآالم الع�صع�ص
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أما عن األعراض،
فهي عبارة عن الشعور باأللم عند الجلوس لفترات طويلة 
أو عند اللمس أو الضغط على هذه المنطقة، أيضا عند 
االنتقال من وضع الوقوف إلى الجلوس أو البدء بالقيام من 
أثناء  أو  الوقوف  بعد  يختفي  ما  سرعان  ولكنه  الكرسي، 
باإلمساك  اإلصابة  عند  اآلالم  هذه  تزداد  كذلك  المشي، 

وتتحسن بعد عملية اإلخراج.

التشخيص:
الطبي  التاريخ  الحالة عن طريق أخذ  يتم تشخيص هذه 
الدقيق للمريض منه شخصيا أثناء الكشف اإلكلينيكي، 
ثم إجراء بعض االختبارات مثل األشعة السينية أو التصوير 
بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى 
برغم  وهذا  السرطان،  مثل  أمراض  أية  واستبعاد  لأللم 
تكون  الحالة  هذه  لظهور  تؤدي  التي  األسباب  غالبية  أن 
حميدة وغير مقلقة، إال أن التشخيص الدقيق مطلوب في 
حساسة  المنطقة  هذه  ألن  تتطور،  ال  حتى  الحالة  هذه 
عند  للضغط  الوقت  طوال  لتعرضها  نظرا  ومزعجة 

الجلوس.

العالج:
العالج في صورة خطة عالجية متكاملة تتكون  دور  يأتي 
من عدة خطوات يجب إتباعها للوصول للشفاء التام، أما 
اإلهمال وعدم تنفيذها سيكون هو السبب وراء تحول هذه 

اآلالم إلى مشكلة مزمنة.

وإليك هذه الخطوات، والتي ترتكز على:
تجنب الجلوس لفترات طويلة، مع الحرص على الميل 	•

لألمام حتى ال يتركز وزن الجسم على عظمة العصعص 
مع محاولة النوم على أحد الجانبين، 

فوق 	• اسفنجة  وضع  أو  لينة  مرتبة  استخدام  ومراعاة 
المرتبة، 

باإلضافة إلى وضع كمادات ثلج على منطقة األلم في 	•
حالة وجود إصابة أو كدمة، 

لتخفيف 	• جيدا  مبطنة  مقاعد  استخدام  من  مانع  وال 
الضغط على المنطقة المصابة.

ويمكن تخفيف األعراض أيضا عن طريق الجلوس على 	•
أحد األرداف، أو على وسادة رخوة قطنية أو تكون مملوءة 
كما  وسطها،  في  تجويف  على  تحتوي  بحيث  بالهواء، 
االلتهاب  مضادات  وأخذ  اإلجهاد  عن  والبعد  الراحة  أن 

والمسكنات له دور كبير في التخفيف من األلم.

وقد تساعد الملينات و تناول األطعمة الغنية باأللياف 	•
األمعاء  حركة  وتقليل  باإلمساك  اإلصابة  عدم  على 
حقن  تستخدم  األعراض  تكرار  حالة  وفي  المؤلمة، 

موضعية للكورتيزون.

األعصاب 	• حقن  فإن  المزمنة  الحاالت  بعض  في  أما 
في  أما  جدا،  المفيدة  األمور  من  موضعي  بمخدر 

السابقة،  العالجات  من  ألي  تستجيب  ال  التي  الحاالت 
من  جزء  الستئصال  لجراحة  تحتاج  أن  المحتمل  فمن 
إجراء جراحة  ولكن في حالة  لأللم،  المسببة  العظمة 
المريض  يكون  أن  الجائز  فمن  العصعص،  الستئصال 
أكثر تعرضا لحدوث مضاعفات مثل النزيف وااللتهابات 
وإصابة المستقيم، مما يؤدي إلى صعوبة التحكم في 

عميلة التبرز، لذلك يلزم عندها التدخل الجراحي.

العضو المعجزة
الطبية،  الناحية  من  العصعص  عن  حدثتكم  وقد  أما 
فدعوني اآلن أخبركم عن اإلعجاز الخلقي في هذا العضو

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( في رواية لمسلم: 
»إن في اإلنسان عظًما ال تأكله األرض أبدا، فيه يركب يوم 
عجب  قال:  اهلل؟  رسول  يا  هو  عظم  أي  قالوا:  القيامة. 

الذنب«

هذا الحديث يحتوي على حقيقة علمية لم تتوصل العلوم 
المكتسبة إلى معرفتها إال منذ سنوات قليلة، حين أثبت 
المتخصصون في علم األجنة أن جسد اإلنسان ينشأ من 
شريط دقيق للغاية يسمى »الشريط األولي« الذي يتخلق 
بقدرة الخالق )سبحانه وتعالى( في اليوم الخامس عشر 
بكل  الجنين  يتشكل  ظهوره  وإثر   ، البويضة  تلقيح  من 
القدرة  لديه  الشريط  وهيكله؛ ألن هذا  وأعضائه  طبقاته 
والتمايز  والتخصص،  االنقسام،  على  الخاليا  تحفيز  على 
متكاملة. وأعضاء  متخصصة،  أنسجة  في   والتجمع 

صغير  جزء  عدا  فيما  يندثر  األولي  الشريط  هذا  أن  وثبت 
وهو  )العصعص(،  الفقري  العمود  نهاية  في  يبقى  منه، 
أشارت  النبوي، كما  الحديث  في  الذنب  بعجب  المقصود 
إال  كله  جسده  يبلى  اإلنسان،  مات  إذا  أنه  إلى  األحاديث 
عجب الذنب، وهو الجزء الذي يعاد خلق اإلنسان منه يوم 
)تبارك  اهلل  بأمر  السماء،  من  خاص  مطر  بنزول  القيامة 
تنبت  كما  ذنبه،  عجب  من  مخلوق  كل  فينبت  وتعالى( 

النبتة من بذرتها.

وقد أثبتت مجموعة من علماء الصين في عدد من التجارب 
كيميائيا  العصعص(  )نهاية  إفناء  استحالة  المختبرية 
باإلذابة في أقوى األحماض، أو فيزيائيا بالحرق، أو بالسحق، 
سابقة  يؤكد  ما  وهو  المختلفة،  لألشعة  بالتعريض  أو 
الحديث النبوي لكافة العلوم المكتسبة بألف وأربعمائة 

سنة على األقل

فسبحان الذي خلق فأبدع، وعلم فعلم، وأوحى على خاتم 
أنبيائه ورسله بالحق الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال 
من خلفه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه.

 
حياتكم  ومأل  دوما  والعافية  بالصحة  اهلل  متعكم 

بالسعادة واألمل
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سؤال العـدد

املرا�سلة على العنوان التالى
 6 �ض النباتات جاردن �سيتى- القاهرة 

ت : 27929291  ف : 27929293 
info@pharmatodday.net

صيدلية كمال 
 الغردقة

صيدلية المني
 القاهرة

صيدلية أبو علي 
 الجيزة

سؤال العدد السابق
مرض يسببه افتقار النظام الغذائي إلى فيتامين 

)C( )ج( إي حمض االسكوربيك، حيث يصاب 
مرضى هذا الداء بفقر الدم والوهن، واإلرهاق، 
والتورم في بعض أجزاء الجسم،وأحيانا نزيف و 
تقرحات في اللثة وفقدان بعض األسنان، وقد 

عُرف عندما كان شائع االنتشار بين البحارة، وذلك 
لندرة تناولهم للفواكه والخضراوات الطازجة أثناء 

الرحالت الطويلة؟

اإلجابة:
مرض اإلسقربوط.

بالتحديد  ويصيب  الصبغي،  الشبكية  بـالتهاب  أيضًا  ويسمى  العين  مرض يصيب 
منطقة الشبكية، فيؤثر هذا المرض على مجال الرؤية عند الشخص المصاب به، 
ويحدث هذا في أماكن مظلمة أو في الليل، ويحدث بسبب نقص فيتامين أ في 

الدم نتيجة سوء التغذية خصوصًا في األطفال؟
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فى  أمل  جديد..  وأمل  جديد  بزى  علينا  أطلت  جديدة  سنة 
فى  وأمنيات  أحالم  طياته  فى  يحمل  أمل  ولياليها..  أيامها 
ولو  وأمانيه  أحالمه  من  بعض  تتحقق  بأن  إنسان  كل  نفس 
جدال  بال  هو  واألمانى  األحالم  ولب  املائة..  فى  نصف  حتى 
الدعاء.. هو عام جديد يحمل الكثير من أفاق جديدة ولعله 
يناير  الجديدة... وشهر  األيام  فى  استبشار خير وتفاؤل عميق 
يناير من كل عام  فى  وبالتحديد  أيامه  فى  يحمل  من كل عام 
الكاتب واألديب  الغالى  أبى  1905... موعد ميالد  منذ عام 
واإلنسان األستاذ يحيى حقى... وثمانية وعشرون عاما على 
وخصبة  طويلة  رحلة  وهى   1992 إلى   1905 من  رحيله... 
مألت الدنيا فكرا وأدبا وفنا وعلمًا ونظرات ثاقبة من إنسان 
وهو  الصديق...  وهو  بلده  ألهل  عميقا  حبا  قلبه  فى  يحمل 
لكل  جالله  جل  اهلل  إلبداع  والعاشق  األستاذ  وهو  األب... 
محبته  عن  أو  للحيوان  حبه  عن  أتحدث  ولن  املخلوقات 
مع  وله  إبداعاته.  من  اهلل  حباها  والتى  الخالبة  للطبيعة 
فى  بالقلم  غمز  قد  أظن  فيما  حيث  صادقة  مسيرة  األدب 
قلب القارئ وأعطى لألدب عصارة فكره وثقافته وموهبته 
يعيش  جديد  عنوان  الصادق  للعمل  يعطى  حتى  ودراساته 
مفتاح  هما  املوهبة  مع  اإلتقان  أن  على  ودليل  وجداننا  فى 
النجاح ويعتقد هذا الكاتب بأن اإلنسان قناعته هى النظارة 
خالل  من  حقى  يحيى  كان  أجمل...  الحياة  رأى  لبسها  إذا 
القرن  مطلع  منذ  مصر  قلب  فى  العميقة  الخصبة  رحلته 
املاضى صاحب النظرة الثاقبة فى نسيج الفكر األدبى بأفكاره 
تجارب  من  حولها  يحدث  ما  كل  مع  وتتفاعل  تنمو  التى 
وتواريخ  باألحداث  مليئة  حافلة  أيام  عاش  وخبرات... 

الحديثة  الجسام شكلت صورة مصر  الحوادث  متصلة من 
واملنطقة العربية بل والعالم كله تفاعل معها األستاذ يحيى 
حقى وأعطاها من فكره وثقافته وإبداعاته فى نفس الوقت 
وقدم  وثقافته  حضارته  استوعب  بل  اآلخر  عن  ينفصل  لم 
القصة  كتاب  أهم  من  أصبح  حتى  خالصة  عربية  ثقافة  لنا 
أبا  فى أدبنا املعاصر وواحد من طليعة مثقفينا الكبار. عاش 
ثقة  وفى  حنو  فى  يرعاها  بعده  من  جاءت  التى  األجيال  لكل 
وفى تقدم على الطريق هو الكاتب الكبير يحيى حقى أبى الغالى 
أن  شرفنى  قد  العظيم  العلى  اهلل  بأن  وأعتز  أفتخر  الذى 
جعله لى أبا أعيش دائما على ذكراه ذكرى عطره تعيش فى 
وجدان هذه األمة ويكون واحدا من رموزها الذين أعطوا 
الومضات الحضارية فى أفق حياتنا العصرية وهذه هى كنوز 

مصرنا الغالية التى تجعلها دائما أم الدنيا. 

بقلم: نهــى حقــى

سنة جديدة
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ما هي أسباب فقدان 
الشهية

 )Anorexia( يحدث فقدان الشهية
في  الشخص  رغبة  تقل  عندما 
أسباب كثيرة  وهناك  الطعام،  تناول 
يمكنها أن تؤثر في شهية الشخص، 
المشاكل  األسباب  هذه  وتشمل 
التي  الجسدية  واألمراض  العقلية 
كما  اإلنسان،  بها  يصاب  أن  يمكن 
الشهية  فقدان  يسّبب  أن  ويمكن 
سوء  أو  الوزن  كفقدان  أعراضاً 
التغذية، بالتالي يعّد معرفة السبب 
الكامن وراء فقدان الشهية وعالجه 

أمراً ضرورياً.

أسباب فقدان الشهية 
هناك أسباب طبّية عديدة تؤدي إلى 
فقدان الشهية، بعضها مؤقت كأن 
األعراض  من  الشهّية  فقدان  يكون 
وبعضها  األدوية،  لبعض  الجانبية 
صحية  مشكلة  بسبب  يكون 
بعض  وفي  طويلة،  لفترة  تستمرّ 
مع  الشهية  فقدان  يرتبط  األحيان 
فقدان الشهّية العصبّي، وفي أحيان 
أخرى يرتبط بتغير في حاسة التذوق.

قد  التي  الطبّية  األسباب  من   
الجانبية  أعراضها  من  يكون 

فقدان الشهّية هي:
ويعني 	• الكحولي  الكبد  مرض 

من  اإلكثار  نتيجة  الكبد  تدمير 

شرب الكحول.
ويحدث 	• والفم  والقدم  اليد  مرض 

هذا المرض نتيجة عدوى فيروسية 
وعلى  الفم  في  تقرّحات  تسّبب 

اليدين والقدمين.
مرض 	• ويعّد  األطفال،  عند  الربو 

يصيب  مزمناً  التهابياً  الربو مرضاً 
المجاري التنّفسية عند المريض.

أحد 	• وهو  الطعام   نهم  اضطراب 
اضطرابات األكل ويعاني المصاب بها 
الطعام  من  كبيرة  كميات  أكل  من 
يشعر  ثم  سريعة،  بطريقة  غالباً 
من  بالتخلص  يقوم  وقد  بالذنب. 

الطعام المأكول بطرق غير صحّية.
لعالج 	• الجانبية  واآلثار  السرطان، 

السرطان.
ويحدث 	• القمح  حساسية  مرض 

ضّد  مناعي  فعل  ردّ  نتيجة 
القمح  في  الموجود  الجلوتين 

والشعير والحنطة.
داء كرون حيث يؤثر هذا المرض في 	•

القدرة على هضم الطعام، باإلضافة 
إلى أعراض األلم واإلسهال.

فضفاض 	• مصطلح  وهو  الخرف 
يعني تدهور القدرات العقلية عند 

المريض بشكل يؤثّر في حياته.
الجسم، 	• في  يؤثر  حيث  االكتئاب؛ 

وكذلك العقل ويمكن أن يؤثر في 
طريقة األكل عند الشخص.

داء السكري.	•

الضغط النفسي.	•
مرض االرتجاع المعدي المريئي وهو 	•

اضطراب يؤثّر في العضلة العاصرة 
بين  تفصل  التي  المريء  ألسفل 
إلى  يؤدي  مما  والمعدة،  المريء 
ارتجاع أحماض المعدّة إلى المريء.

•	.C التهاب الكبد الفيروسي
الفشل الكلوي.	•
التهاب البنكرياس.	•

 عالمات فقدان الشهية
التفريق  الصعب  من  يكون  أحياناً 
الشهية  فقدان  أعراض  بين 
ما  غذائي  نظام  إتباع  وسلوكيات 
العادي،  األكل  سلوكيات  حتى  أو 
ويمكن التفريق بين فقدان الشهية 
طريق  عن  األخرى  الطبية  والحاالت 
اآلتية  المرضية  العالمات  مالحظة 

على المريض:
·فقدان الوزن الشديد.

المظهر النحيل.	•
الدوخة واإلغماء.	•
اإلعياء العام.	•
حدوث اختالجات.	•
ضعف األظافر.	•
ضعف الشعر وتكسره وتساقطه.	•
انخفاض ضغط الدم.	•
غياب الحيض )انقطاع الطمث(.	•
اإلمساك.	•
عدم انتظام ضربات القلب.	•

فقدان 
الشهية
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عدم احتمال البرد.	•
ارتفاع إنزيمات الكبد.	•
الجفاف.	•
وفقدان 	• العظام،  هشاشة 

يؤدي  العظام مما  الكالسيوم من 
إلى حدوث كسور.

أما العالمات المرضية 
األشد خطورة، والتي قد 

تدّل على أن الشخص 
يعاني من أحد اضطرابات 

األكل وهو فقدان 
الشهية العصبي فهي 

كاآلتي:
رفض تناول الطعام.	•
تفادي وجبات الطعام.	•
يتضور 	• عندما  حتى  الجوع،  إنكار 

الشخص من الجوع.
إيجاد األعذار لعدم األكل.	•
الهوس بحجم وشكل الجسم.	•
صعوبة في التركيز.	•
تناول أصناف طعام معينة وقليلة، 	•

الدهون  وعادة ما تكون منخفضة 
والسعرات الغذائية.

كبصق 	• غذائية،  عادات  اعتماد 
تقطيع  أو  مضغه،  بعد  الطعام 

الطعام إلى قطع صغيرة.
وزن الطعام.	•
طهي الوجبات لآلخرين لكن رفض 	•

تناولها.

تشخيص مرض فقدان 
الشهية 

الشهية  فقدان  تشخيص  يتم 
يعاني  التي  األعراض  بمعرفة  بدايًة 
وطوله  وزنه  وقياس  المريض،  منها 
الطبيعي  المتوسط  مع  ومقارنته 
التاريخ  معرفة  ثم  والوزن،  للطول 
التي  واألدوية  للمريض  المرضي 
الغذائي  النظام  ومعرفة  يأخذها، 
يعرف  أن  يجب  كذلك  للمريض، 
األعراض،  ظهور  بداية  وقت  الطبيب 
ومدة شّدة هذه األعراض، وكمية الوزن 
حدثت  وهل  المريض،  فقدها  التي 
حياة  في  مهم  حدث  إثر  األعراض 
أعراض  أية  يعاني من  وهل  المريض، 

يطلب  أن  يمكن  ذلك  بعد  أخرى. 
لمعرفة  معينة  فحوصات  الطبيب 
كفحص  الشهية،  فقدان  سبب 
الصوتية،  فوق  بالموجات  البطن 
وفحص  للدم،  كامل  تعداد  وطلب 
الدرقية  والغدة  الكبد  لوظائف 
لرؤية  والكلى، وصورة أشعة سينية 
الدقيقة،  واألمعاء  والمعدة  المريء 
كما يمكن أن يطلب الطبيب تصويراً 
والصدر  للرأس  محوسباً  مقطعّياً 
يمكن  كذلك  والحوض،  والبطن 
إذا  حمل  فحص  الطبيب  يطلب  أن 

كانت المريضة أنثى،وفحص بول.

عالج فقدان الشهية
على  الشهية  فقدان  عالج  يعتمد 
إذا كان سبب فقدان  السبب، فمثالً 
الشهية عدوى فيروسية أو بكتيرية؛ 
فإن فقدان الشهية في هذه الحالة 
ال يحتاج عالجاً، فعند شفاء المريض 
المرء  شهية  تعود  العدوى  هذه  من 
إذا  المنزلية  الرعاية  كانت.  كما 
حالة  الشهية  فقدان  سبب  كان 
مرضاً  أو  السرطان  كمرض  طبية 
مزمناً، فمن الصعب في هذه الحالة 
تحفيز شهية المرء، لكن األكل مع 
إلى طبخ  األهل واألصدقاء باإلضافة 
أو  الشخص  يفضله  الذي  الطعام 
من  ما  مطعم  في  الطعام  تناول 
شأنه أنه يحّفز الشخص على تناول 
ممارسة  ذلك  إلى  إضافة  الطعام، 
التمارين الرياضية الخفيفة أيضاً قد 

تحّسن شهية الشخص.

 من النصائح التي قد 
تجدي مع األشخاص 

الذين يعانون من فقدان 
الشهية

أن يتم تناول وجبات صغيرة بدالً من 
الكبيرة خالل اليوم، حيث تستوعبها 
التأكيد  مع  أفضل،  بصورة  المعدة 
غنية  الوجبات  هذه  تكون  أن  على 
أن  ويمكن  والبروتينات،  بالسعرات 
البروتين  مشروبات  المريض  يجرّب 
السائلة. يمكن للمريض أن يحتفظ 
التي  الوجبات  لتسجيل  بمفكّرة 

يتناولها على مدى عّدة أيام أو أسبوع، 
وهذا قد يساعد الطبيب على تقييم 
كمية الطعام التي يتناولها المريض 

ومدى انخفاض الشهية.

 العالج الدوائي
للمريض  الطبيب  يصف  أن  يمكن   
الفاتحة للشهية،  األدوية  من  واحداً 
يتم  تغذية،  سوء  هناك  كان  وإذا 
الغذائية  بالعناصر  المريض  تزويد 
يتم  كما  الوريد،  طريق  عن  الالزمة 
عن  الناجم  الشهية  فقدان  عالج 
األدوية  هذه  جرعات  بتغيير  األدوية 
يجب  لكن  بآخر،  الدواء  استبدال  أو 
إال  الدواء  تغيير  عدم  على  التأكيد 
وإذا  واستشارته،  الطبيب  بإعالم 
الشهية  فقدان  أن  الطبيب  اشتبه 
سببه نفسّي، فيتم تحويل المريض 
لعالج  مختص  نفسي  طبيب  إلى 
أم  اكتئاباً،  أكان  سواء  السبب 
اضطراب األكل، أم استخداماً خاطئاً 

لألدوية.

مضاعفات عدم عالج 
فقدان الشهية

بسبب  الشهية  انخفاض  كان  إذا 
حالة قصيرة األجل، فمن المرّجح أن 
تعود الشهية طبيعية كما السابق 
دون أي آثار طويلة األجل، ومع ذلك إذا 
طبية،  حالة  الشهية  انخفاض  كان 
تُركت  إذا  تزداد سوءاً  قد  الحالة  فإن 
دون عالج، ويمكن أن ترافق انخفاض 
الشهية أعراض أكثر شدة، كاآلتي: 

شعور المريض بالتوّعك.	•
التعب الشديد.	•
فقدان الوزن.	•
زيادة معدل ضربات القلب.	•
ارتفاع درجة حرارة الجسم.	•
التهّيج	•

إذا استمرت حالة فقدان الشهيّة عند 
المريض ألكثر من بضعة أسابيع أو 
في  ونقصاً  تغذية  سوء  لديه  سبّبت 
فيجب  الجسم؛  في  المهمة  العناصر 
مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن 
مضاعفات  للمريض  يحدث  ال  كي 

يمكن أن تهّدد حياته.
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يزيد حجمه عن قبضة  ال  الذي  اإلنسان  قلب  أن  تعلم  هل 
اليد ووزنه عن 300 جرام يضخ كمية من الدم يصل وزنها 
إذا  أما  فقط!!!!  ساعة  ربع  فى  نفسه  اإلنسان  وزن  قدر 
الماراثون  عدائي  من  أو  المحترفين  السباحين  من  كنت 
أثناء  الدماء  من  كمية  يضخ  الجبار  العضو  هذا  فإن 
فقط!!!!  دقائق  ثالث  فى  وزنك  تساوى  بالمجهود   قيامك 
الجنين  فى  يتكون  عضو  أول  هو  القلب  أن  تعلم  وهل 
تم  قد  يكون  ال  ووقتها  فقط،  أسابيع  ستة  بعد  كامال 
أم  ذكر  هو  هل  جينيا(  )وليس  عضويا  الجنين  تميز 
 250 ب  تغذيه  القلب  شرايين  أن  تعلم  وهل  أنثى!!!!..... 
الكمية  هذه  وأن  الراحة،  أثناء  دقيقة  كل  الدماء  من  سم 
وأن  الشديد،  العضلى  المجهود  أثناء  أضعاف  سبعة  تزيد 
الجسم  فى  األوردة  أكثر  هى  القلب  من  القادمة  األوردة 
فقرا فى األكسجين مما يدل علي االستهالك العالى جدا 
بزل مجهود.  عدم  أثناء  القلب، حتى  بواسطة   لألكسجين 
الوقود  فإن  الجسم  أعضاء  أغلب  عكس  أنه  تعلم  وهل 
يؤدى  والتى  الدهنية  األحماض  هو  القلب  لخاليا  المفضل 
ترسبها إلى تصلب الشرايين، لذلك فإن استهالك القلب لها 
كوقود يقلل من سرعة حدوث هذه الكارثة فى شرايينه..... 
والتي  القلب  لعضلة  مفضل  وقود  كثانى  اللكتات  وتأتى 
تراكمها في أي عضلة يسبب اإلجهاد وتوقف العضلة على 
االنقباض القوى، لذا فإن استهالك القلب لها يجعله دائم 
 االنقباض بكفاءة..... بينما يأتى الجلوكوز فى المرتبة األخيرة!

)وهى  القلب  لعضلة  الميكانيكية  الكفاءة  أن  تعلم  وهل 
المستهلكة( تساوى  الطاقة  إلى  المبذول  الشغل  نسبة 
حوالى 30 بالمائة أثناء المجهود العضلى وهى تتفوق بذلك 
اإلنسان!  اخترعها  آلة  ألعظم  الميكانيكية  الكفاءة   على 
خمس  بمفرده  يستهلك  اإلنسان  مخ  أن  تعلم  هل 
رغم  كله  الجسم  يستهلكها  التى  األكسجين  كمية 
نقص  وإن  الجسم!!  وزن  من  بالمائة   2 يتعدى  ال  وزنه  أن 
الوعى!  تفقد  يجعلك  ثوانى  لعدة  للمخ   األكسجين 
وهل تعلم أن الجلوكوز هو الوقود الوحيد الذي يستهلكه المخ 
وإنه من رحمة اهلل أن األنسولين الذى يساعد دخول الجلوكوز 

إلى خاليا الجسم ليس له أى تأثير على خاليا المخ، وذلك حتى ال 
 يعانى المصابون بمرض السكر من نقص الجلوكوز الكارثى.
إمداد  يزيد  ال  الذى  الوحيد  العضو  هو  المخ  أن  تعلم  وهل 
مسائل  حل  مثل  شديد،  بمجهود  قيامه  أثناء  له  الدم 
الذى  وكل  قليال  يقل  ربما  بل  شطرنج،  لعب  أو  رياضية 
بالمخ.  التفكير  مناطق  إلى  الدماء  توزيع  إعادة  هو   يحدث 
وهل تعلم رغم أن وزن المخ 1400 جرام إال إنه يعوم على 
تجعل  الجمجمة  داخل   CSFمعين سائل  من  وسادة 
كما لو إن وزنه فقط 50 جرام، ولوال ذلك لتمزقت أنسجة 
وهل  بشدة.......  رأسك  هز  مجرد  من  الرقيقة  مخك 
الجسم  فى  الوحيدة  بالمخ هى  الدموية  األوعية  أن  تعلم 
مانعه  مادة  وهى  الثرمبوموديولين-  مادة  تكون  ال  التى 
المخ عرضة أكثر من غيره  للتجلط- وهذا لألسف يجعل 
سبحانه. اهلل  إال  يعلمها  ال  لحكمه  وهذا   للجلطات 
وهل تعلم أن الكليتين رغم أن وزنهما ال يزيد عن 300 جرام 
فإنهما يتلقيان كل دقيقة كمية من الدم تفوق وزنهما أربع 
مرات، وهذه الكمية الكبيرة لتنقيتها وليس لتغذية أنسجة 
الكلى، وبذلك تقوم الكليتين بتنقية بالزما الجسم حوالى 
ستين مرة فى اليوم بينما الغسيل الكلوى لمرضى الفشل 
الكلوى يتم ثالث مرات أسبوعيا على أحسن تقدير! لذلك 
صحيحا،  ليعيش  اإلنسان  تكفى  الكلى  كتلة  ثلث  فإن 
ولذلك فإن الفشل الكلوى ال يحدث إال بعد تلف ثلثى الكلى 
أضيرت.  إذا  الوظيفية  وحداتها  تتجدد  ال  لألسف   والتى 
هل تعلم أنه في أى وقت تكون تسعين بالمائة من شعيرات 
الدم فى جسمك مغلقة ال تحتوى دماء وأن المفتوح منها هو 
عشرة بالمائة فقط، وتحتوى على500  سم من الدماء هى 
أهم كمية من دماء جسمك، ألن خاللها فقط يحدث تبادل 
األكسجين والغذاء وإنه لو فتحت نصف شعيرات جسمك 
بصدمة  وتصاب  كلها  دماءك  تبتلع  سوف  فإنها  أكثر  أو 
حاالت  في  يحدث  ما  وهذا  الدموية،  الدورة  وتوقف  قاتلة 
. Anaphylaxis shockالمسماة الشديدة   الحساسية 

كانت هذه بعض اإلعجازات القليلة فى خلق اإلنسان علها 
تذكرنا بعظمة الخالق.

بعض االعجازات القليلة
في خلق اإلنسان تدل على عظمة الخالق

إعداد أ.د./ إسالم شحاتة
)مدرس وإستشارى القلب والقسطرة القلبية بجامعة الزقازيق(
)زمالة جامعة يونسيه لقسطرة القلب كوريا الجنوبية(

اإعداد / ح�سام الجبالى
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هنا يجب أن تتوقف قليالً مع نفسك وتسأل ذاتك بضع 
من األسئلة واألهم أن تجاوب عليها بمنتهى الصراحة 
والشفافية. يجب أن تسال نفسك هل أنت مقصر في 
حق نفسك؟ هل أعطيت لنفسك مساحه من التعلم 

والمعرفة؟ هل جربت أن تتغير؟

بكل صراحة سوف تجد اإلجابات سهله ويسيره ولكن 
من  تخاف  انك  بسبب  وهذا  بها  االعتراف  تستطيع  لن 
الغربية  المجتمعات  وآثاره. أن من أسباب نجاح  التغير 
ومعظم  أقول  حين  بجديد  إليك  أتي  إني  أظن  وال 
في  تماما  نجحوا  قد  والعربية   الشرقية  المجتمعات 
بل  البشري  أو  اإلداري  المستوى  على  كان  سواء  التغير 
واعتمدوا وراهنوا على القدرة على نجاح تغير المنظومة 
الثقافة  تغير  والخدمية من خالل نجاحهم في  اإلدارية 

البشرية والقدرات لدى مواطنيها ورعاياها. 

إن من أهم الوسائل التي استخدمتها إدارات الدول لتغير 
مفاهيم المواطنين هو رؤية واضحة للمستقبل واآلثار 
المترتبة على التغير والثقافة المفترض أن تكون سائدة 

بين األفراد و بعضهم البعض، وأيضا واألهم اآلخرين.

واالبتكار،  التطوير  يعشق  بطبعه  المصري  المواطن 
ومثال  اآلخر  الجانب  على  وذكيه  للغاية  طيبه  وخامة 
على ذلك عندما يعمل المواطن المصري في بيئة عمل 
يبدع  نجده  االلتزام  من  صارمة  حدود  وتحت  خارجية 
ويخرج أعظم ما لديه ونجده قد غير الكثير من طباعه 

وسلوكياته ليجاري البيئة المحيطة به.

من  ونغير  نعدل  أن  نستطيع  نستطيع...  فنحن  إذن 
سلوكنا وثقافاتنا من اجل مستقبل أفضل ليس فقط 
من اجلنا ولكن من اجل أطفالنا وأحفادنا . يجب أن نجدد 
للتغير.  واقعيه  مساحة  ونعطيها  انسفنا  في  الثقة 
ومقاسه  محدده  أهداف  ألنفسنا  نضع  أن  علينا  يجب 
زمنيه  فترات  نحدد  أن  يجب  الوقت  نفس  وفي  وسهله 

قصيرة المدى وطويلة لتحقيق أهدافنا.

 واألهم  أن نواجه أنفسنا بقدراتنا ونعترف بها، وهنا يجب 
القدرات  أنفسنا محدودي  وجدنا  إذا  أمرين  بين  نفرق  أن 
فأول خطوه هي االعتراف بذلك وبذلك قد قطعنا نصف 
أيدينا على  للتغير، ومن ثم يجب علينا وضع  المسافة 
أيدينا  وضع  وأيضا  لتنميتها  والسعي  الضعف  نقاط 

على نقاط القوه ونسعى لثقلها.

وأصحاب  اآلخرين  استشارة  من  نخجل  أال  علينا  يجب 
التجارب الناجحة ونتعلم من أخطائهم قبل أن نستفيد 
انتهى  حيث  من  نبدأ  أن  علينا  يجب  نجاحهم.  من 

الناجحين حتى نوفر الوقت ألنفسنا لالبتكار والتميز.

تجد  عندما  كثيرا  تنزعج  ال  البسيط  المواطن  عزيزي 
وناجح  ومخترع  عبقري  من  فكم  محدودة  إمكانياتك 

خرجوا من رحم المعاناة.

كيف  وطاقتك  شبابك  عن  تسأل  سوف  الشاب  عزيزي 
ووطنك  اهلك  لخدمه  وظفتها  وكيف  استخدمتها 

ونفسك.

عزيزي الطفل هل تعلم انك محظوظ الن لديك الوقت 
الكافي لتصبح األفضل.

البد من أن نتغير حتى لو تحملنا بعض المخاطر وواجهنا 
الكثير من التحديات. يجب علينا أن نبحث عن األفضل 
ونؤمن بشده إننا الزال لدينا المزيد لنتفوق. البد من أن 
لهم  والتطوير  نشرح  التغير  أطفالنا فكرة  لدى  ننمي 

أمثله النجاح والتفوق وما أكثرها.

عزيزي القارئ ممكن أسالك سؤال
تحب تتغير... 

من فضلك.... 
ممكن تتغير

من األمور الصادمة جدا انك تجد نفسك وسط ظروف بيئية تجعلك 
تشعر انك بعيد وغريب عن باقي المتواجدين واألكثر ضيقا أن تكون 

على علم يقيني انك أنت السبب.

محمد حسين
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عند استعراض مشكلة 
اإلجهاض المتكرر يجب علينا 

أن نتوقف أوال على أسبابه. ثم 
معرفة كيفية تشخيصها.

أوال: ما معنى اإلجهاض؟ اإلجهاض هو انتهاء 
الحمل قبل 20 أسبوعا من تاريخ الحمل.

هو  المتكرر؟  اإلجهاض  معنى  ما  ثانيا: 
أو  متتاليتين  مرتين  اإلجهاض  حدوث 
السيدة  أن  تلقائيا  )ومعنى  تلقائيا  أكثر 
ال تجهض نفسها( وتزداد األمور سوءا 

كلما كثر عدد مرات اإلجهاض.
 %1 بنسبة  المتكرر  اإلجهاض  ويحدث 
كلما  يزداد  حدوثه  ومعدل  السيدات  بين 
يصل  حتى  اإلجهاض  مرات  عدد  كثر 
إلى حوالي نسبة 100% بعد اإلجهاض 

السادس أو أكثر.
وفي هذه الحلقة سأستعرض لكم أسباب 

حدوث اإلجهاض المتكرر.

األسباب:
أوال: اإلجهاض المتكرر 

بسبب الجنين 
ويحدث هذا نتيجة لعيوب وراثية واضطرابات 
في كروموسومات الجنين، ويمثل هذا النوع 
المتكرر  اإلجهاض  أسباب  من   %50 حوالي 
في  اإلجهاض  فيه  يحدث  النوع  هذا  وكل 

الثالثة شهور األولى من الحمل.

ثانيا: اإلجهاض المتكرر 
بسبب األب.

اإلجهاض  من  ضئيلة  نسبة  ويمثل   
المتكرر، ويحدث هذا النوع نتيجة لوجود 
في  الظاهرة(  )غير  االضطرابات  بعض 
إلى  بدورها  تنتقل  األب  كروموسومات 
ولذلك  إجهاضه  إلى  يؤدي  مما  الجنين 
أيضا في هذا النوع يحدث اإلجهاض في 

الثالثة شهور األولى من الحمل.

ثالثا :اإلجهاض المتكرر 
بسبب األم:

1. أمراض هرمونية:
لتأثيره  )نتيجة  المتقدم  السكري  داء 

وإمكانية  الرحم  في  الدم  سريان  على 
حدوث عيوب وراثية بالجنين(.

إلى  )يؤدي  الحليب  هرمون  إفراز  زيادة 
تقليل كفاءة البويضة(.

زيادة إفراز هرمون الغدة )LH( )يؤدي إلى 
تقليل كفاءة البويضة(.

النصف  البروجسترون في  نقص هرمون 
يؤدي  )وهذا   )LBD( الدورة  من  الثاني 

إلى ضعف الجدار الرحمي(.

2. أمراض عامة:
التجلط  منع  عوامل  نسبة  في  نقص 
Natural anti-( الطبيعية 

حدوث  إلى  يؤدي  )وهذا   )coagulant
جلطة في المشيمة وتقليل الدم الوارد 

إلى الجنين(.
على سريان  )يؤثر  المرتفع   الدم  ضغط 

الدم للرحم(.

3. أمراض الجهاز التناسلي 
للمرأة:

)وراثيا  الرحم  عنق  عضلة  في  ارتخاء 
)وهذه  فيها(  تمزق  لحدوث  نتيجة  أو 
حفظ  عن  المسئولة  هي  العضلة 

الجنين داخل الرحم(.
التصاق  على  )تؤثر  ليفية  أورام  وجود 

الجنين بجدار الرحم(.
وجود أكياس على المبيض )تسبب اضطرابات 

في الهرمونات المسئولة عن الحمل(.

4.  اإلجهاض المتكرر بسبب 
اضطرابات في الجهاز 

المناعي.
أو  الزوجة  دم  )في  مضادة  أجسام  وجود 

في عنق الرحم( للحيوان المنوي.
 ) الزوجة  دم  )في  مضادة  أجسام  وجود 

للبويضات الناتجة منها.
الزوج(  دم  في   ( مضادة  أجسام  وجود 

للسائل المنوي الخاص به.
مرض  مثل  أخرى  مناعية  أمراض  وجود 

.)SLE( الذئبة الحمراء
التماثل الجيني الشديد بين الزوج والزوجة.

من  سبب  كل  أن  هنا  أوضح  أن  وأحب 
إلى  يحتاج  المتكرر  اإلجهاض  أسباب 

صفحات لكي نستوفيه.

التشخيص:
المتكرر  اإلجهاض  سبب  تشخيص  عند 

يجب أن يعتمد على عدة عوامل:

أوال: األعراض اإلكلينيكية:
وجود أعراض معينة قد يشخص المرض 
مثل  المتكرر  لإلجهاض  المسبب 
 Cervical( الرحم  عنق  عضلة  ارتخاء 
Incompetence( والتي غالبا ما يحدث 
اإلجهاض في الثلث األوسط من الحمل 
وتقل مدة الحمل مع كل إجهاض ويبدأ 
الوالدة  مثل  الطريقة  بنفس  اإلجهاض 
تماما غير أن األلم يكون قليال، وفي أمراض 
إجهاض  كل  مع  الحمل  مدة  تزيد  أخرى 
 Uterine( مثل حاالت صغر حجم الرحم
Hypoplasia( وأثناء الفحص للمريضة 
من الممكن أن نكتشف ارتفاع الضغط، 
اضطرابات في الغدة الدرقية، أورام ليفية، 

أكياس على المبيض.... الخ

ثانيا: الفحوصات
1. بالنسبة لألم 

فحوصات األمراض الهرمونية
فحوصات األمراض العامة

فحوصات للجهاز التناسلي
فحوصات للجهاز المناعي

2. بالنسبة لألب:
 دراسة أي خلل في كروموسومات الزوجين 
مثل الـ inversion، Dilation..... الخ .

3. تحليل نواتج اإلجهاض
غير  كروموسومات  وجود  لنا  يظهر  قد 
ميكروبات  وجود  أو  الجنين  في  طبيعية 

معينة... الخ.
وأخيرا سيظهر إلى السطح هنا سؤال: 
هل من الضروري عمل كل هذه التحاليل 

في حال حدوث إجهاض؟
هذه  كل  ال،  بالتأكيد  ستكون  اإلجابة 
المجموعة من التحاليل يتم عملها في 
حال ال يوجد ما يفسر اإلجهاض، فمعظم 
حاالت اإلجهاض يكون تشخيصها واضح 

ويسير باتجاه أو اتجاهين على األكثر.

 الحلقة
اإلجهاضالرابعة عشر
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اكتشاف الصمم
لدى األطفال

الّصمم:
الوظيفية  الناحية  من  الصمم  يعرّف 
يمكّن  ال  الذي  الّسمع  فقدان  بأنه 
صاحبه من فهم اللغة المنطوقة حتى 
باستخدام المعينات الّسمعية، ومن ثم 
يتعطل أو ينعدم نمو لغة الكالم لديه.

هناك عدة تصنيفات للصمم. 
• نوع وراثي وآخر غير وراثي. 	
• الجزء 	 حسب  إكلينيكيا  تصنف  أو 

المسبب لضعف السمع.
الصمم  أن  العالمية  الدراسات  وتشير 
من   %50 قرابة  يشكل  المكتسب 
الحاالت، في حين أن حوالي 25% يبقى 
غير معروف السبب، أما القسم المتبقي 
ويمثل  25% هو الصمم الوراثي المنشأ.

أما عن انواع الصمم فهناك:
1.ضعف السمع التوصيلي:

أو  الخارجية  األذن  في  خلل  عن  ينتج 
الداخلية  األذن  سالمة  مع  الوسطى 
توصيل  في  مشكلة  إلى  يؤدي  مما 

»الصوت« إلى اإلذن الداخلية. 

2. ضعف السمع الحسي 
العصبي:

أجزاء  يصيب  خلل  عن  ينتج 
والخاليا  كالقوقعة  األذن الداخلية 

الشعرية التي بها.

3. ضعف السمع المختلط:
يتضمن  مشترك  سمعي  ضعف 
الضعف السمعي التوصيلي والحسي 
العصبي وذلك نتيجة لوجود خلل في 

أجزاء األذن الثالثة.

4. ضعف السمع المركزي:
أو  السابع  العصب  إصابة  عند  يحدث 
لتأثر مركز  نتيجة  المخ  أو  المخ  جذع 
أو  الحوادث  نتيجة  الدماغ  في  السمع 
يؤثر على  أن  بالضرورة  وليس  األمراض، 
يؤثر على  ولكنه  الصوت  مستوى علو 

مستوى فهم الكالم.

5. تقسيمات أخرى:

تكون  )قبل  اللغة  قبل  سمع  ضعف 
 Prelingual hearing loss)اللغة

 Postlingual ضعف سمع بعد اللغة
.hearing loss

 )congenital( وجميع األنواع الوالدية
قبل  السمع  ضعف  أنواع  من  تصنف 

اللغة.

ضعف  شدة  تقسم  كما 
أربعة  إلى  والصمم  السمع 

أقسام
 Mild البسيط  السمع  1 -  ضعف 
الضعف  )مستوى   Hearing Loss
باختبار السمع بين 26 إلى 45 ديسبل(.
المتوسط السمع  2 -  ضعف 
 Moderate Hearing Loss
)مستوى ضعف السمع باالختبارات 

بين 46 إلى 65 ديسبل(.
 Severeالشديد السمع  3 -  ضعف 
)مستوى   Hearing Loss
بين  باالختبارات  السمع  ضعف 

66 إلى 85 ديسبل(.
جدا الشديد  السمع  4 -   ضعف 
 Profound Hearing Loss
السمع  ضعف  )مستوى 
من  أكثر  السمعية  باالختبارات 

86 ديسبل(.
االكتشاف  جدا  المهم  من  وألنه 
أن  آثرت  السمعية،  لإلعاقة  المبكر 
أعرض لكم في هذه المقالة العالمات 
إذا  ما  االهل على معرفة  التي تساعد 
في  مشكلة  من  يعاني  طفلهم  كان 

السمع أم ال ومن أبرزها:
• يجد صعوبة في فهم ما يقال له.	
• ينادى 	 عندما  ألسمه  يستجيب  ال 

عليه عدة مرات.
• يستخدم )ها( أو )ماذا( باستمرار.	
• المسجل 	 أو  التلفاز  صوت  يرفع 

بشكل عالي جدا.
• ال يستجيب لصوت رنين الهاتف. 	
• وهذه 	 شديد  لغوي  تأخر  من  يعاني 

من  ولذلك  جدا،  مهمة  نقطة 
اللغوي  النمو  معرفة  لألم  الضروري 

أو التطور اللغوي للطفل الطبيعي.
• النمو اللغوي لألطفال	
• أن 	 الوالدة  حديث  الطفل  بإمكان 

يحدد أن هناك صوتا.
• خمسة 	 الطفل  عمر  يصبح  عندما 

مصدر  يحدد  أن  بإمكانه  أشهر 
الصوت.

• ستة 	 الطفل  عمر  يصبح  عندما 
األصوات  يحدد  أن  بإمكانه  أشهر 

المألوفة لديه.
• بإمكان 	 أشهر  تسعة  عمر  عند 

الطفل فهم كلمات بسيطة )مثل 
ماما، باي، بابا(.

• بإمكان 	 أشهر  عشرة  عمر  عند 
الطفل قول مقاطع مثل دا- ما.

• 18 شهرا بإمكان الطفل 	 عند عمر 
فهم عبارات بسيطة بدون استخدام 

اإلشارة مثل:
يشير  الطفل:  عينك؟  أين  -)األم: 
اللغوية  حصيلته  وتكون  إليها( 
جملة   50-20 من  التعبيرية 

فبإمكان الطفل قول )ماما فوق(.
• عند عمر )24( شهرا تكون حصيلته 	

اللغوية من 200 إلى 300 كلمة.
• ما بين )3– 5( سنوات يجب أن تكون 	

مفهومة  الحروف  ومخارج  لغته 
وصحيحة.

لهذا إذا الحظت األم أن ابنها يعاني من 
تأخر لغوي شديد يجب عليها اإلسراع 
ثم  ومن  له  سمعي  تخطيط  بعمل 
له  المناسب  السمعي  المعين  وضع 
باستمرار وإعطاؤه تدريبات لغوية لرفع 

مستوى العمر اللغوي لديه.

فهم  األهل  على  يجب  كذلك 
واحدة  طريقة  هناك  ليس  أنه 
له  األطفال فكل طفل  مع كل 

احتياجاته الخاصة حسب:
• العمر الذي تم عنده اكتشاف 	

اإلعاقة السمعية.
• وضع المعين السمعي.	
• العمر اللغوي اإلرسالي 	

واالستقبالي.
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منذ اليوم األول من الوالدة يعتمد الطفل على حليب األم 
يحتوي  ال  الذي  السرسوب  لبن  بتكون  إفرازه  يبدأ  الذي 
ولكنه  الهامة،  الغذائية  العناصر  جميع  على  فقط 
يحتوي أيضاً على األجسام المناعية التي تقي الطفل 
الطبيعية،  الرضاعة  حالة  في  مناعته  األمراض وتدعم 
الرضاعة  حالة  في  المناسب  الصناعي  الحليب  أو 
الصناعية يعتمد الطفل اعتماداً كلياً على الرضاعة في 
تلبية احتياجاته الغذائية في الشهور الستة األولى من 
عمره، ثم يتم إدخال الوجبات اللينة سهلة الهضم بعد 

ذلك مع استمرار الرضاعة حتى سن العامين  تقريبا. 

في  األم  تضعها  أن  يجب  التي  المهمة  األشياء  من 
اعتبارها أثناء تغذية طفلها هي  تناوله كمية مناسبة 
من الطعام للحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام. يعتمد المقدار الصحيح من الغذاء 
الحياة  ونمط  والعمر  والطول  الجنس  على  للطفل 
الدهون  القليل من  أخرى كاستخدام  عن عوامل  فضالً 
والسكريات  الدهون  أن  من  الرغم  على  والسكريات، 
بالعناصر  غنية  ليست  أنها  إال  للطاقة،  جيدة  مصادر 
الغذائية األخرى، لذلك ينبغي أن تؤكل بشكل معتدل 

باإلضافة إلى غيرها من األطعمة. 

األسس الغذائية
 الصحيحة لنمو الطفل :

مبادئ  نفس  على  لألطفال  التغذية  أساسيات  تستند 

إلى  يحتاج  فالجميع  للبالغين،  التغذية  وأساسيات 
والمعادن  الفيتامينات  الغذائية مثل  المواد  أنواع  نفس 
األطفال  أن  إال  والدهون،  والبروتين  والكربوهيدرات 
العناصر  هذه  من  مختلفة  كميات  إلى  يحتاجون 
باألساس  راجع  ذلك  مختلفة  أعمار  في  الغذائية 

لمتطلبات نموهم المتزايدة.

يجب تشجيع الطفل على تناول مجموعة متنوعة من 
األطعمة المختلفة. فال يوجد طعام واحد يحتوي على 
جميع البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات 

والمعادن التي يحتاجها لصحة جيدة.

المواد  للطفل على  أن تحتوي كل وجبة  وكذلك يجب 
كمية  الطفل  وجبة  توفر  بحيث  األساسية،  الغذائية 
جيدة من الكربوهيدرات وبعض البروتينات. هناك العديد 
الحبوب  التي تشمل  الصحية  الغذائية  االختيارات  من 
مثل األرز والذرة والقمح والشوفان والبقول مثل العدس 

والفاصوليا والشعير والجذور النشوية مثل البطاطا.

والفواكه كل يوم  يتناول األطفال الخضروات  أن  ويجب 
وجبة  من  مهم  جزء  والفواكه  الخضروات  تعد  حيث 
صحية ومتوازنة حيث توفر الفيتامينات والمعادن التي 

تحافظ على أداء وقوة الجسم والجهاز المناعي.

من أهم مايجب تقديمه للطفل هو منتجات األلبان مثل 
الحليب ولبن الزبادي والجبن حيث توفر هذه المنتجات، 
الهامة  الغذائية  العناصر  العديد من  باإلضافة للبيض 
للنمو مثل الكالسيوم الهام لصحة العظام واألسنان.

األسس الغذائية الصحيحة

 لنمو الطفل
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