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كوفيد19 -

ما هو فريوس كوفيد19 -؟

الفريوسات هي واحدة من أول املخلوقات
الغري حية التي وجدت عىل سطح األرض
عا للتكاثر.
حيث تتخذ من الكائنات الحية مصن ً
يف أواخر ديسمرب  ،2019تفىش فريوس

مجهول يؤدي إىل التهاب رئوي يف
مدينة ووهان ،مقاطعة هويب ،الصني.
مل تعلن منظمة الصحة العاملية آنذاك أن
فريوس كورونا يشكل خط ًرا عامليًا إال بعد

الرسعة الهائلة التي انترش بها الفريوس
يف جميع أنحاء العامل وتم إعالنه كجائحة
عاملية يف أوائل مارس من .2020وقد
مرض
عرف مرض كورونا (كوفيد )19 -بأنه
ٌ
ُ

معدي يحدث بسبب الفريوس املستجد
سارس-كوف 2 -ومن أهم تداعياته
متالزمة الجهاز التنفيس الحادة.

األعراض
قد يكون مرض كوفيد 19 -غري مصاحب ألي أعراض أو قد يصاحبه مجموعة متنوعة
من األعراض ترتاوح من الخفيفة إىل املتوسطة والحادة ومن أهمها التهاب الجهاز
التنفيس العلوي .يف العادة ،ترتاوح فرتة احتضان الفريوس من خمس إىل ستة
أيام وهي الفرتة التي يحمل بها املريض الفريوس ولكن من غري ظهور أي أعراض،
ما .تٌعترب الحرارة ،السعال،
ولكن من املمكن أن تستمر فرتة الحضانة إىل أربعة عرش يو ً

عا ،بينام يندرج
اإلعياء ،االلتهاب الرئوي والضيق يف التنفس من األعراض األكرث شيو ً

عا.
الصداع ،اإلسهال ،سيالن األنف والسعال املصاحب للبلغم تحت األعراض األقل شيو ً
تم إجراء عدد من الدراسات العلمية عن مدى واقعية انعدام حاسة الشم والتذوق

ملصابني كورونا يف عدد من الدول اآلسيوية واألمريكية واألوروبية .بنا ًء عىل عدد
تبي أن املصابني بفريوس كورونا ممن يعانون من أعراض طفيفة
الحاالت املسجلة،
ّ

إىل متوسطة يتعافون من غري الحاجة إىل اللجوء للتدخل الطبي ،بينام تحتاج الحاالت
الحادة والخطرة إىل تدخل طبي عاجل للحد من فشل الرئتني الذي قد يؤدي للموت.
أوجه االختالف والتشابه بني أعراض كوفيد 19 -ونزالت الربد:
يتشابه مرض كوفيد 19 -مع نزالت الربد يف نوعية املسبب حيث إن كالهام يحدثان
بسبب فريوسات تؤدي إىل أمراض رئوية .باإلضافة إىل أن كالهام ينتقالن عن طريق
اللمس وانتقال الجزيئيات املتطايرة يف الهواء من فم املصاب خالل السعال،
صورة :1 -فريوسات كورونا هي مجموعة
من الفريوسات التاجية املغطاة
مبجموعة من الربوتينات البارزة

العطس أو الكالم .الجدير بالذكر أنه ميكن الحد من انتشار كالهام من خالل التباعد
وغسل اليدين باستمرار .يتميز فريوس كوفيد 19 -عن فريوس نزالت الربد برسعة
انتشاره وتسببه بحاالت مرضية أشد خطورة يف بعض املصابني.
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كوفيد:19 -

نزالت الربد:

فرتة الحضانة

ما
متتد إىل  14يو ً

يومان

عا
األعراض األكرث شيو ً

حرارة ،سعال،
إعياء

سيالن األنف ،عطاس،
التهاب الحلق

عا
األعراض األقل شيو ً

احتقان األنف،
إسهال ،التهاب
الحلق

إعياء ،أوجاع بالجسم

صورة : 2 -أعراض كوفيد  ، 19 -االنفلونزا والربد
املسببات:
ينترش فريوس كورونا من خالل الجزيئات
املتطايرة من فم املصاب عند العطاس،
السعال أو الكالم إىل الشخص اآلخر عن
طريق العيون ،األنف أو الفم .يستطيع
الفريوس العيش عىل األسطح لساعات
ويعترب ملس األسطح امللوثة بالفريوس
ومن ثم ملس الوجه من املسببات
الشائعة لنقل اإلصابة باملرض والجدير
بالذكر هنا أن اإلنسان يلمس وجهه بحدود
عرشين مرة يف الساعة .بالرغم من ذلك،
يعترب النقل املبارش من شخص لشخص
هو املسبب األول النتشار الفريوس.
كيـــف تتأكـــد مـــن إصابتـــك بـــ (فـــروس

كورونـــا):

فقط ألنك لست عىل ما يرام  ،فهذا ال
يعني أنك مصاب بفريوس كورونا .هناك
نوعان من األعراض الرئيسية التي يجب
االنتباه لها:
السعال الجاف املستمر  -ليست هذه
الحاجة لتنظيف حلقك ،بل السعال املتكرر
بدون سبب طوال اليوم ،وبدون خروج
املخاط  ،وهو أمر شائع مع نزالت الربد
الحمى  -هذا ليس مجرد شعور بارتفاع درجة

الحرارة ولكن ارتفاع درجة حرارة الجسم

تستخدم عينات الدم عرب وخز اإلصبع

الداخلية فوق  37.7درجة مئوية (100

لفحص الفريوس .يتم إدخال عينة الدم

فهرنهايت) .إذا مل يكن لديك مقياس حرارة،

يف جهاز خاص ويسلط عليها ضوء الليزر.

فإن أحد املؤرشات هو أن صدرك وظهرك
سيشعران بالحرارة إذا ملسه شخص آخر.

رشا.
تنتج خاليا الدم املصابة منطًا منت ً
سيتم إنتاج النتيجة يف غضون دقائق.

نعم ،انها تشابهه أعراض االنفلونزا ،مام

يتمثل الدور الرئييس لهذه الطريقة

يجعله من الصعب معرفة الفرق بينهام

يف الكشف عن كوفيد 19 -االلتهاب يف

بناء عىل األعراض وحده يف هذه الحالة،

الخاليا .هذه الطريقة ليست دقيقة مبا

فالفحص املخربي هو الذي يؤكد الحالة.

يكفي ألنها ال تؤكد العدوى.

والجدير بالذكر هنا أنه هناك فحوصات
تشخيصية أخرى ميكنها املساعدة يف
تأكيد اإلصابة بالفريوس ،ومنها:

تصويـــر الصـــدر (األشـــعة الســـينية أو
التصويـــر املقطعـــي املحوســـب):

يسبب االلتهاب الرئوي كوفيد  ،١٩-الذي
(تفاع ــل البوليم ــراز املتسلس ــل للنس ــخ
العك ــي):

ميكن اكتشافه من خالل تصوير الصدر،
زيادة كثافة الرئتني .قد يُنظر إىل هذا

مسحة من الجزء الخلفي من تجويف األنف

عىل أنه بياض يف الرئتني يف التصوير

للمريض الختبار وجود فريوس كورونا

الشعاعي ،اعتامدًا عىل شدة االلتهاب

بحيث يتم تحويل الحمض النووي الريبي

الرئوي ،يحجب عالمات الرئة التي تُرى

إىل الحمض النووي الريبوزي من خالل

عادةً؛ ومع ذلك ،قد يتأخر هذا يف

عملية تسمى «النسخ العكيس» للكشف

الظهور .ومع ذلك ،فإن معظم املرىض

عن الفريوسات .وهو يعد األكرث فعالية

املصابني بعدوى كوفيد  ١٩-يعانون من

ودقة للكشف عن الفريوس ويستغرق 24

مرض خفيف وال يصابون بالتهاب رئوي.

ساعة عىل األقل للحصول عىل نتيجة.

لهذا السبب قد يكون التصوير الشعاعي

(قياس تداخل الطور االنشطاري):

للصدر طبيع ًيا لدى ما يصل إىل  63٪من

هو عبارة عن تقنية تعتمد عىل الليزر

األشخاص املصابني بااللتهاب الرئوي،
5

العنارص الحيوية ومستوى األكسجني

تسمى (كاسرييفيامب) و (إمديفيامب),

يف الدم .وقد تحتاج إىل تصوير الصدر

و يستخدم لعالج كوفيد  19 -يف

العالج

باألشعة السينية أو األشعة املقطعية.

املرحلة الخفيفة اىل املتوسطة من

يعتمد عالج كوفيد  19 -عىل تعزيز

إذا تم التعرف عىل حالتك عىل أنها

األشخاص

خطرية

مستوى املناعة لدى املرىض وعالج

خطرية وكنت قد أصبت بالفعل أو كان

بسبب الفريوس .وهو عباره عن حقنه

األعراض وتخفيف املضاعفات ،حيث ال

لديك احتامل اإلصابة بالتهاب رئوي  ،فقد

واحده يف الوريد ،ليكن أكرث فعالية يجب

يوجد عالج محدد للفريوس .حتى اآلن،

تحتاج إىل أكسجني إضايف حتى يقوم

إعطاؤها بعد وقت قصري من اإلصابة وقبل

يحاول العلامء واألطباء يف اقرتاح طرق

األطباء بتوصيلك بجهاز ميكنه التنفس من

دخول املستشفى.

للعالج .إن املصطلحات املستخدمة بشكل

أجلك  ،يسمى جهاز التنفس الصناعي.

ء عىل شدته هي:
عام لتصنيف املرض بنا ً

قد تحصل أيضً اعىل سوائل من خالل أنبوب،

العالج بالبالزما

أو وريد  ،يف ذراعك ملنعك من اإلصابة

منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية

 )2خفيف

بالجفاف .يوىص بعدم إعطاء األدوية

ترصيحا لالستخدام الطارئ لعالج بالزما

 )3معتدل

التالية كعالج أو وقاية من كوفيد 19 -خارج

النقاهة لعالج كوفيد  19 -و هو عبارة

 )4شديد

سياق التجارب الرسيرية

عن دم يتربع به من قبل األشخاص الذين

عـــاج كوفيـــد  19 -الخفيـــف وغـــر

العالج املضاد للفريوسات

خاصة يف املراحل املبكرة.

 )1بدون أعراض

املعرضني

ألمراض

تعافوا من الفريوس
املصحـــوب

بأعـــراض

وافقت إدارة الغذاء و الدواء األمريكية

ان تكون بدون اعراض .اذا نتيجة اختبارك

عىل عقار ( فيكلوري) رمديسيفري املضاد

معدِّالت املناعة
ُ

أذنت إدارة الغذاء و الدواء بإستخدام

ايجابية لفريوس كورونا و لكنك ال تتجه

للفريوسات لعالج كوفيد  19 -للبالغني و

(باريكتينيب) «اولومينت» (هو معالج

ألي اعراض أو لديك اعراض خفيفه مثل

االطفال االبالغني من العمر  12عاما او

اللتهاب املفاصل الروماتويدي) لعالج

التهاب الحلق ,الحمى ,ضيق يف التنفس

أكرب يف املستشفى  .قام تطويره قبل

الفريوس يف بعض الحاالت.

فمن املرجح ان تعزل نفسك عىل الفور.

عقد من الزمن و الذي فشل يف التجارب

رجحت إدارة الغذاء والدواء اخذ ال

من املمكن ان تعالج نفسك عن طريق

الرسيرية ضد اإليبوال عام 2014

(باريكتينيب) مع (رمديسيفري) ملرىض

اخذ قسط من الراحة ,مسكنات األألام او

تم إثبات ان رمديسيفري يقرص مدة اإلقامة

املستشفيات املصابون بالفريوس الذين

بالوصفات التقليدية كرشب كمية كوفرية

يف املستشفى للمصابون بفريوس

هم عىل أجهزة مراقبة ميكانيكية أو

من املاء و الحصول عىل فيتامني يس

كوفيد  19 -و لكن مل تجد جميع التجارب

تحتاج اىل اكسجني إضايف.

و الخ , ...ال تأخذ املضادات الحيوية كعالج

الرسيرية انه فعال.

للفريوس .اذا الحظت تطورات يف األعراض

وافقت إدارة الغذاء والدواء حال ًيا للتجارب

عليك بزيارة طبيب يف اقرب وقت ممكن.
 -التحكـــم يف كوفيـــد  -19املعتـــدل

والشـــديد

يف أكرث من عرش مؤسسات طبية يف

عرف عنه الوقاية من
ووهان ،وقد ُ

مريس-كوف.

الكورتيكوستريويد
أوصت املعاهد الوطنية للصحة األمريكية
مؤخ ًرا

باستخدام

الكورتيكوستريويد

ديكساميثازون لألشخاص الذين يعانون
من مرض كوفيد  -19الحاد والذين يحتاجون

ءا نحو الحالة
إذا كان مرضك يزداد سو ً

املعتدلة أو الشديدة ،مع انخفاض

األجسام املضادة أحادية النسيلة

إىل أكسجني إضايف أو تهوية ميكانيكية.

حصل اثنان من ادوية األجسام املضادة

االلتهاب يف الرئتني ،وبالتايل تظهر

أحادية النسيلة عىل ترصيح لالستخدام

عالجات أخرى

أعراض مثل السعال املستمر ،ودرجة

يف حاالت الطوارئ من إدارة الغذاء

أ .مضاد للمالريا :مضاد قديم للمالريا،

الحرارة التي تتجاوز  37.8درجة مئوية،

والدواء األمريكية.

فوسفات الكلور وكني ،كان فعاالً يف منع

والشعور

بالتعب،

وضيق

التنفس،

هذه

األجسام

املضادة

عباره

عن

تفاقم االلتهاب الرئوي بسبب أنشطته

والشعور باألمل أو قد يظهر ضغط عىل

بروتينات تم إنشاؤها يف املخترب

املضادة للفريوسات.

صدرك وفقدان حاسة الشم واإلسهال

ميكنها ان تهاجم بروتينات الفريوس

يف الصني.

يجب عليك طلب

جهاز املناعة .أحد االدوية

ب .العالجات العشبية :كان هناك استخدام

املساعدة الطبية يف أرسع وقت ممكن.

يسمى (بامالنيفيامب) ،اما الثاين فهو

واسع النطاق للطب الصيني التقليدي

سيتحقق أعضاء الطاقم الطبي من

مزيج من اثنينب من األجسام املضادة

خالل تفيش مرض السارس

والغثيان والقيء.

ومساعدة
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تطوير اللقاح

لقد متت املوافقة أخريا ً عىل عدد

من

اللقاحات

ضد

فريوس

كورونا،

وكانت اإلمارات سباقة اىل بدء حملة
وطنية للتلقيح لضامن صحة املواطنني
واملقيمني والتأكد من خطة التعايف
من جائحة كورونا وفيام ييل عدد من
اللقاحات املتوافرة مع رشوحات عنها:
موديرنا  /املعاهد الوطنية للصحة
يف أواخر يوليو ،بدأت موديرنا املرحلة
الثالثة من التجارب الرسيرية للقاح املكون
من

جرعتني من  .mRNAويف أواخر

أغسطس ،بدأت بالتجارب ،وقال مسؤولو
الرشكة إن بيانات املرحلة األوىل من
التجربة أظهرت أن اللقاح أثار استجابة
مناعية واعدة لدى  10أشخاص ترتاوح
ما .باإلضافة إىل
أعامرهم بني  56و  70عا ً

 10أشخاص فوق سن  .70يف منتصف
نوفمرب ،أفاد مسؤولو موديرنا أن لقاحهم
معدل فعالً بنسبة  94يف املائة
ً
فدحق
يف نتائج املرحلة األولية  3التجريبية.
قال الخرباء إن هناك حاجة إىل مزيد من
االختبارات واملزيد من املعلومات .يف
 30نوفمرب ،قال مسؤولون يف موديرنا
إنهم سيتقدمون بطلب إىل إدارة الغذاء

فايزر  /بيوانتك  /فوسون فارما

سينوفارم

تعاونت رشكة األدوية (فايزر) مع رشكة

تخترب رشكة سينوفارم لقاح فريوس

التكنولوجيا الحيوية األملانية (بايونتتش)

ثاين معطل طوره معهد بكني للمنتجات

ورشكة األدوية الصينية (فوسن فارما)

البيولوجية .بدأت تجارب املرحلة الثالثة يف

لتطوير لقاح ثنايئ الجرعات .يف منتصف

يونيو يف اإلمارات العربية املتحدة ويف

أغسطس ،قال مسؤولو الرشكة ان اللقاح

سبتمرب يف األرجنتني .يف سبتمرب  /أيلول،

أنتج استجابة «قوية» يف املرحلة االوىل

وافقت اإلمارات عىل استخدام اللقاح عىل

والثانية من التجارب الرسيرية .أطلقت

العاملني يف مجال الرعاية الصحية.

الرشكة تجربة املرحلة الثالثة يف أواخر
يوليو ،بهدف تجنيد  30,000شخص من

سيفوناك/بيونتيك

الواليات املتحدة و الربازيل و األرجنتني و

أطلقت هذه الرشكة الصينية تجارب

أملانيا .يف أكتوبر ،قالت الرشكة إنها تلقت

املرحلة الثالثة للقاح الفريوس املعطل

املوافقة عىل تسجيل أطفال ال تتجاوز

يف الربازيل يف يوليو ،وإندونيسيا

أعامرهم  12عاما يف التجربة .حتى أواخر

يف أغسطس ،وتركيا يف سبتمرب .يف

أكتوبر  /انضموا أكرث من  42,000شخص.

أغسطس،

أصدرت

الحكومة

الصينية

موافقة طارئة للقاح لالستخدام عىل
معهد ووهان للمنتجات البيولوجية /
سينوفارم

تخترب الرشكة الصينية سينوفارم لقاح

الفئات املعرضة للخطر.
معهد ابحاث الجاملية

فريوس معطل طوره معهد ووهان

طور هذا املعهد الرويس يف أغسطس،

للمنتجات البيولوجية .بعد تجربة املرحلة

وقد أعلن الرئيس فالدميري بوتني أن

األوىل الناجحة ،أطلق الباحثون تجارب

الهيئة التنظيمية يف البالد قد وافقت

املرحلة الثالثة يف اإلمارات العربية

عىل اللقاح  ،حتى قبل بدء تجارب املرحلة

املتحدة يف يوليو  /متوز  ،وبعد شهر

الثالثة .قال املسؤولون الروس يف وقت

يف بريو واملغرب.

الحق إن اللقاح تلقى «شهادة تسجيل
مرشوط» .وجدت نتائج املرحلة  2/1من

معهد بكني للمنتجات البيولوجية /

التجربة أن اللقاح أثار استجابة مناعية مع

والدواء األمريكية للحصول عىل لقاحها
ليتم املوافقة عليه لالستخدام يف
حاالت الطوارئ.
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آثار جانبية خفيفة .تجري تجارب املرحلة

منترشة بشدة ،إىل انها قد تؤدي إىل

القلب) ،وفقدان الشم أو التذوق والضعف

 3حاليًا يف روسيا وبيالروسيا واإلمارات

الوفاة .تحصل بسبب ضعف يف جهاز

اإلدرايك (مبا يف ذلك مشاكل الذاكرة،

املناعة ,حيث ان مريض الكوفيد -19قد

والرتكيز ،أو النوم) ،والطفح الجلدي أو

يصاب بعدوى أخرى (غالبا تكون بكترييا).

تساقط الشعر.

املضاعفات والتأثري طويل املدى لكوفيد19 -

البكترييا التى تؤدي إىل عدوى البكترييا

يؤثـر مـرض كوفيـد  19 -على األعضـاء

املضاعفات التى قد تنتج من مرض كوفيد19 -

الثانوية هي من صنفي :العقدية

األساسـية وهي الدماغ والقلـب والرئتني.

هي:

واملكورات العنقودية

ميكـن أن يؤثـر على الدمـاغ ويـؤدي إىل

متالزمة ضيق النفس الحادة

يؤدي اعتالل يف عملية تخرث الدم اىل نزيف

املسـتقبل ،قد يكون املـرىض أكرث عرضة

يسبب الفريوس رضر يف الرئة عن طريق

داخيل او فشل عضوي .و يف املقابل،

لإلصابـة مبـرض باركنسـون والزهاميـر .قد

ترسب السوائل ،لذلك يصبح من الصعب

بعض املرىض قد يصابوا بتجلط الدم.

يعـاين املـرىض املصابـون مـن تغيرات

العربية املتحدة والهند.

عىل الرئة توفري األكسجني ألعضاء

التخرث املنترث يف األوعية الدموية

تعب مزمن

نوبات وشـلل مؤقت وسكتة دماغية .يف

مزاجيـة وضعـف إدرايك وأرق وخمـول.

الجسم ،وبالتايل يتم استخدام التنفس

بعض املرىض قد يصابوا بتعب شديد ،أمل،

أظهـر التصويـر القلبـي للمـرىض بعـد

الصناعي إىل أن يستطيع املريض

صعوبة يف التفكري ،ودوار.

الشـفاء مـن الفيروس تلفًـا دامئًـا للقلـب

استخدام الرئتني.

التهاب الكبد الحاد

إال أن هذا النوع من املضاعفات سببه

موت العضالت

يف كل مـن املـرىض الذيـن ظهـرت

يف بعض الحاالت النادرة قد يحصل تكرس

عليهـم أعـراض شـديدة وخفيفـة ،وهـذا

يف ألياف العضالت.

يعنـي أنهـم معرضـون بشـكل كبير

مجهول إىل األن هل هو بسبب الفريوس
أم أسباب أخرى.

إصابة الكىل الحاد

لإلصابـة بفشـل القلـب أو مضاعفـات
التأثريات طويلة املدى لـلكوفيد:19 -

أخـرى يف املسـتقبل .نظـ ًرا ألن االلتهـاب

ميكن أن يؤدي الكوفيد 19 -إىل ظهور

الرئـوي هـو أحـد املضاعفـات الشـائعة لــ

يعد من أحد املضاعفات الخطرة ،حيث

عالمات وأعراض ممتدة وتلف دائم

كوفيـد ،19 -فسـيواجه املـرىض مشـاكل

يجب عىل املريض يف بعض الحاالت

لألعضاء واضطرابات يف الدورة الدموية.

يف التنفـس على املـدى البعيـد بسـبب

غسل الكىل ،وقد تتطور هذه املضاعفة

هناك العديد من اآلثار طويلة املدى

تلـف الحويصلات الهوائيـة يف الرئـة.

إىل فشل كلوي مزمن.

لكوفيد 19 -ال تزال غري معروفة .تُصنف

كما يتأثـر جهـاز الـدورة الدمويـة ،وقـد

املدى

يصـاب املـرىض بجلطـات دمويـة ميكـن

فشل القلب الحاد

العالمات

واألعراض

طويلة

بناء عىل تقارير ملرىض يف مستشفيات

لفريوس كورونا إىل:

أن تـؤدي إىل النوبات القلبية والسـكتات

الصني ،تم مالحظة عدم انتظام رضبات

• شائعة :مثل التعب وضيق التنفس

الدماغيـة .من ناحيـة أخرى ،ميكن أن يؤثر

القلب عند بعض املرىض.

والسعال وآالم املفاصل وآالم الصدر.

الفيروس أيضً ـا على األوعيـة الدمويـة

العدوى البكتريية الثانويّة

بالرغم من أن العدوى الثانوية ليست

عا مثل آالم العضالت ،والصداع،
• أقل شيو ً

ورسعة رضبات القلب (عدم انتظام دقات

ويجعلهـا أضعـف ،فيحـدث النزيـف وتلـف
األعضـاء.
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استجابة دولة اإلمارات العربية املتحدة للوباء
مـن أجـل منـع انتشـار الفيروس ،أغلقـت الحكومـة يف الثامـن

اإلمـارات العربيـة املتحـدة الحصـول على قروض بـدون تكاليف

مـن مـارس املـدارس والجامعـات واعتمـدت برنامـج التعلم عن

مقابـل الضامنـات املقدمة مـن البنـك املركزي لدولـة اإلمارات

بعـد لحـوايل  1.2مليون طالـب .يف  25مارس ،تـم تعليق جميع

العربيـة املتحـدة ،كما قامـت البنـوك بتأجيـل املدفوعـات

الرحلات الدوليـة مؤقتًـا وإعلان عمليـة اإلغلاق الكامـل يف

املسـتحقة لعمالئهـا ملـدة  6أشـهر والسماح بإعفـاء مؤقـت

الدولـة .وبـدأ برنامـج التطهير الوطنـي يف  26مـارس لتطهري

مـن املدفوعـات لجميـع رشكات القطـاع الخاص وعملاء التجزئة

األماكـن العامة والشـوارع ووسـائل النقل العام .كما تم افتتاح

املتأثريـن يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

 24مركـز اختبـار لكوفيـد -19يف جميـع أنحـاء البلاد .وبلـغ عـدد
الفحوصـات التـي أجريـت حتـى  28ديسـمرب  20,440,219اختبارا.

أصبحـت القيـود املفروضـة عىل الرحلات الجوية مؤخ ًرا أسـهل

بكثير .حيـث يجـب أن يخضـع جميـع املسـافرون إىل اإلمـارات

بسـبب اإلغلاق والتباعـد االجتامعـي ،أطلقـت الحكومـة خدمـات

لالختبـار بنتيجـة سـلبية يف غضـون  96سـاعة قبـل اإلقلاع.

حكوميـة ذكيـة إلجـراء املعاملات الحكوميـة الرسـمية مـن
املنـزل .ومـن أجـل التغلـب على األثـر النفسي للوبـاء ،شـارك

سـ ُيطلب مـن الـركاب الذيـن يسـافرون إىل أبـو ظبـي ارتـداء

سـوار املعصـم وتطبيـق العـزل الـذايت ملـدة  10أيـام .أيضً ـا،

 50خبيرا يف الصحـة النفسـية يف الحملـة الوطنيـة للدعـم

سـيحصلون على اختبـار  PCRإضـايف يف اليـوم السـادس،

النفسي .وسـاعدت اإلمـارات البلـدان األخـرى حـول العـامل عـن

إذا كانـوا يقيمـون يف اإلمـارة ملـدة سـتة أيـام أو أكثر ،ويف

طريـق إرسـال اإلمـدادات الطبيـة .وتشـمل هـذه الـدول إيطاليـا
وكازاخسـتان وكولومبيـا وإيـران وأوكرانيـا .كما دعمـت دولـة

مـا أو أكثر.
اليـوم  ، 12إذا كانـوا يقيمـون ملـدة  12يو ً

بـدأت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة برنامـج التطعيـم

اإلمـارات الواليـات املتحـدة مـن خلال تغيير مسـاحة العـرض

الوطنـي الطوعـي ،ويتـم إعطـاء األولويـة لألشـخاص يف خـط

التـي متتلكها يف لندن إىل مستشـفى ميداين بسـعة 4000
رسيـر.

شـخصا
الدفـاع األول ضـد كوفيـد .-19تلقـى حـوايل 1,167,251
ً
يف اإلمـارات لقـاح سـينوفارم الـذي يبلـغ فاعليتـه  86٪يف

وعلى الصعيـد االقتصـادي ،حـددت الحكومـة ميزانيـة تحفيزية

الوقايـة مـن الفيروس .يف  23ديسـمرب ،وصلـت الدفعـة

مرنـة بقيمـة  256مليـار درهـم وخفضـت فواتير الكهربـاء

األوىل مـن لقـاح فايـزر إىل ديب وتعطـى األولوية يف تلقي

وامليـاه بنسـبة  20٪ملـدة ثالثـة أشـهر .ميكـن للبنـوك يف

التطعيـم لكبـار السـن والعاملين يف الخطـوط األماميـة.
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مقابلة مع صيدالين :د .أسامة طبارة
دكتور أسامة طبارة هو أحد كبار الدكاترة الذين كان لهم تأثري كبري يف مهنة الصيدلة
يف العرص الحديث ،تخرج من جامعة امللك سعود بشهادة بكالوريوس يف الصيدلة،
اختص يف مجال األمراض الرسطانية ،إضافة إىل أنه أصبح خبري يف علم تغذية األوردة
وحصل عىل شهادة البورد عمل يف العديد من املؤسسات الصحية املعروفة ومن
ضمنها مستشفى امللك فيصل التخصيص ،وكان له دور كبري يف إنشاء مستشفى
كليفالند يف اإلمارات.

1

ملا اخرتت مهنة الصيدلة؟

ألنها واحد من التخصصات القليلة التي تجمع بني العلوم وريادة األعامل ،وهذه املهنة تتميز بالقيادة والتطوير وغريها من امليزات
التي جذبتني إليها ،مع العلم أين كنت ارغب بدخول الهندسة الزراعية أيضاَ ،إال أنه الحمد الله قد حصلت عىل منحة دراسية كاملة يف
أحد الجامعات املرموقة يف السعودية لدراسة الصيدلة.

2

أخربنا عن مسريتك املهنية؟

تخرجت مبرتبة الرشف من جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية ،وكان هديف بعد التخرج أن أعمل يف مستشفى
امللك فيصل التخصيص ،وكانت خيبة األمل بعدم الرد عىل طلبي سواء بالرفض أو بالقبول .شعرت بالضيق النفيس تجاه ذلك ،ومن
ثم جاءين القبول للعمل يف املستشفى العسكري يف الطائف .وكنت أعمل بجد وشغف ،حتى جاء طلب تعييني ألكون مرشف يف
قسم العمليات الصيدالنية ،وبعدها انتقلت من العمل يف العيادات الخارجية إىل التخصص يف مجال األمراض الرسطانية ،أيضا أصبحت
خبريا يف علم التغذية الوريدية ،الذي أهلني للعمل يف قسم الخدمات الرسيرية .ومن ثم طلب مني تأسيس مر كز املعلومات
الدوائية وعينت رئيساُ عليه .وكنت دامئاً ادون كل ما اتعلمه إىل أن ألفت كتاباً يلم بجميع علوم الصيدلة .بعد ذلك قررت أن أعود
والتحق يف القسم الرسيري مبستشفى امللك فيصل .عملت هناك ملا يقارب  11سنة ومن ضمنها  4سنوات يف قسم الدعم
الغذايئ ومتكنت من بعدها من تدريب جميع الصيادلة الرسيرين العرب يف املستشفى يف هذا املجال .بعد هذه السنوات العدة
تم ترقيتي ألكون مسؤول عن قسم األمراض الرسطانية يف املستشفى.

3

متى انتقلت اىل دولة االمارات وكيف كانت مسريتك املهنية هناك؟

قمت بااللتحاق مبستشفى الرحبة باإلمارات كمدير للصيدلية ،وجعلت هذه الصيدلية من أفضل الصيدليات يف ذاك األوان ،ومن ثم تم
تعييني كمسؤول عىل صيدلية املفرق .بعد مرور  6أشهر جاءين عرض عمل مغري من أحد الشخصيات املهمة يف اململكة السعودية،
لتويل منصب مهم يف احدى املؤسسات فقبلت وعدت اىل اململكة وعملت لعدة سنوات فيها ،ومن ثم عدت اىل دولة االمارات
وعملت لدى مستشفى كليفالند الطبي ،وساهمت يف تأسيس املستشفى .فقمت بإحضار أفضل األدوات التكنولوجية وعينت أفضل 100
صيديل يف العامل .وكانت رؤيتنا هي الريادة عامليا يف مامرسة الصيدلة ،وفعال أصبحت صيدلية كليفالند األفضل يف العامل.

4

متى قررت بان تستقل وتقوم بفتح رشكتك الخاصة؟

كانت لدي نظرة بعيدة منذ عام  2012وقمت بإنشائها ،وكانت بداية عبارة عن شبكة تحتوي عىل أكرث من  1600عضو ومختص يقومون
بالرد عىل األسئلة التي تتعلق بالتغذية الوريدية .ومن ثم عىل مر السنني قمت بتطويرها ،وأصبحت تلم ب جميع األسئلة التي تخص
صيدليات املستشفى .إضافة اىل ذلك تحتوي هذه الرشكة عىل مكتبة الكرتونية وتداوين صوتية وخدمات أخرى تهتم بطالب الصيدلة
والصيادلة املامرسني .معظم خدمات هذه الرشكة مجانية للجميع .وكان هدفنا هو تبادل العلوم ،واكتشاف املواهب والخربات
واألشخاص القيادين من أجل توجيهم إىل الطريق الصحيح ودعمهم ،من اجل أن يصبحوا معروفني.
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5

من هو قدوتك؟

ليس لدي قدوة ،كانت قدويت يف الحياة أن أتعلم درسا من كل شخص عاملني بشكل يسء ،ألمتكن من عكس هذه املعاملة
بطريقة إيجابية.

6

كيف تقيض أوقات فراغك؟

 .1خطاط عريب ومختص بالخط الفاريس.
 .2اعزف عىل جميع أنواع اآلالت املوسيقية.
 .3بطل يف كرة الطاولة.
 .4سباح من الطراز االول وأعلم أيضا السباحة.
 .5صياد طيور وسمك.

7

ما هو تأثري الكوفيد –  19عليك بشكل خاص؟

تعلمت أن أسخر كل ما تعلمت بحيايت من أجل أن اتخذ القرار املناسب بأرسع وقت ممكن ،تعلمت أهمية إدارة الوقت والتكيف مع
جميع األحوال واألوضاع .اضافة اىل اتباع مقولة الكامل هو عدو االنجاز ،مبعنى انه عند الرغبة يف تحقيق الكامل هناك أشياء اخرى
قد تنتج مثل الضغوط النفسية والتأخري يف اداء املهام يف األوقات املحددة .لذلك التطلع اىل االداء الجيد أفضل من تحقيق الكامل.

8

نصائح توجهها للطالب:

 .1حب التغيري.
 .2تعلم وعلم.
 .3تعود عىل التكيف.
 .4كن ذا بصمة
 .5حقق الجيد وال تتطلع اىل الكامل
 .6كن عىل معرفة دامئة بسوق العمل
 .7كن شجاعاً وشغوفاً
البد من معرفة موقعك وقيمتك يف سوق العمل التجاري السوق ليك تحرص عىل مواصلة التعلم وتطوير الذات ،ومن أفضل الطرق
لتنفيذ ذلك هو حضور املؤمترات باستمرار .الن الهدف من هذه املؤمترات ال يقف عند التعليم ونرش العلم بل من اجل احداث تغيري.
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ورشة عمل لهيئة التدريس بعنوان :أفضل املامرسات لتخطيط وتقييم
التعليم املهني

اختتمت جامعة العني أعامل ورشة العمل

الصيدلة األمريكية ،عىل مدار يومني يف

الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العني،

مهارات

مقر جامعة العني يف مدينة محمد بن

الدكتور عامر قاسم ،نائب رئيس الجامعة،

زايد يف أبوظبي.

الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة،

اإلقليمية

الخامسة

لتطوير

أعضاء هيئة التدريس يف كليات الصيدلة

الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة،

تحت عنوان «أفضل املامرسات لتخطيط
وتقييم تعليم املهن الطبية املتعددة

حرض الورشة كل من السيد مايك روز مدير

أعضاء الهيئة األكادميية من كلية الصيدلة،

املجاالت» ،والتي نظمتها بالتعاون مع

الخدمات الدولية يف  ،ACPEالسيد

جون

باإلضافة إىل أكرث من  30باحثاً وأكادميياً من

مفوضية االعتامد األكادميي يف وزارة

ريسلر مدير الربامج األكادميية يف ،AACP

ذوي االختصاص والخربة يف مجال الصيدلة

الرتبية والتعليم ،ومجلس اعتامد التعليم

الربوفيسور ستيفن أركل مفوض لجنة االعتامد

الذين حرضوا من مختلف

جامعات وكليات

الصيدالين األمرييك وجمعية كليات

األكادميي يف وزارة الرتبية والتعليم ،األستاذ

املنطقة من داخل وخارج الدولة.
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يحصدون جوائز يف مؤمتر ومعرض ديب الدويل للصيدلة 2020

شارك مجموعة من طالب كلية الصيدلة

ملصقاتهم العلمية وعروضهم التقدميية

يف جامعة العني بفرعيها يف مؤمتر

ويعد مبثابة تشجيع للطالب عىل املشاركة

ومعرض ديب الدويل للصيدلة – دوفات

من خالل ملصقاتهم العلمية .ه َِد َ
ف هذا

سنويًا يف هذا املعرض .يعترب دوفات من

أكرب املؤمترات العلمية الصيدالنية التي

املعرض اىل تعزيز و تبادل الخربات مع

تجرى عىل صعيد الرشق األوسط ،و يعد

طالب الصيدلة من جامعات أخرى ،تعزيز

هذا املعرض مبثابة فرصة لطالب الصيدلة

املعرفة العلمية عند الطالب ،باإلضافة

لالطالع عىل أحدث املواضيع العلمية

إىل تطوير مهارات البحث العلمي لديهم.

املطروحة و التعرف عىل رشكات االدوية

والجدير بالذكر أنه فاز مجموعة طالب

العربية و العاملية فيصبح الطالب عىل

وطالبات من كلية الصيدلة يف جامعة

علم تام بأحدث التقنيات واألبحاث العلمية

العني بخمسة جوائز يف دوفات  2020عن

التي تخص املجال الصيدالين.
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مبادرات طيبة من طالب كلية الصيدلة يف يوم الصيدالين العاملي

ميثل الخامس والعرشين من سبتمرب اليوم

الصيدلة عىل

جهودهم الجبارة إلخراج

العامة عن أهمية الصيدالين ،وكان هذا

العاملي للصيادلة وكان البد من كلية الصيدلة

صيادلة مستقبليني كفؤ .باإلضافة إىل

بزيارة مجموعة من املدارس يف إمارة

يف جامعة العني – أبوظبي  -االحتفال يف

ذلك ،قاموا بتوزيع هدايا عىل الدكاترة من

أبوظبي وإلقاء محارضات تعريفية عن دور

هذا اليوم داخل و خارج الحرم الجامعي.

الكليات األخرى ملشاركة اللحظات الحلوة

الصيدالين الهام يف املنظومة الطبية

يف بداية اليوم ،قام طالب الصيدلة بتوزيع

ما خارج الحرم الجامعي ،هدفت
م ً
عا .أ ّ

والوظائف التي ميكن للصيدالين العمل

هدايا رمزية وشكر معلميهم من كلية

الفعاليات لنرش الوعي بني طالب الثانوية

فيها.
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ترفيه غري محدود يف اليوم املفتوح للصيدلة

قامــت كليــة الصيدلــة يف جامعــة العــن

مميــز لعــدد مــن البلــدان عــرض فيــه

العالقــات وأخرجتهــا مــن إطــار الجديــة.

– فــرع أبوظبــي ـ بتنظيــم عــدة فعاليــات

اللبــاس الشــعبي واألكالت الرتاثيــة لــكل

كان البــ َّد مــن اســتغالل نهايــة الحفــل

لالحتفــال بيــوم الصيدلــة املفتــوح .افْتُتــح

بلــد ،بــرز مــن خاللــه التعايــش الســلمي

لتكريــم املوهوبــن يف كليــة الصيدلــة

بــن الجنســيات املتعــددة يف دولــة

يف الرياضــة والفــن .هــدف هــذا اليــوم

مــن متثيــل وإخــراج مجموعــة موهوبــة

اإلمــارات .باإلضافــة إىل ذلــك ،أقيــم

لنــر الطاقــة اإليجابيــة وكــر الروتــن

ع
مــن طــاب وطالبــات كليــة الصيدلــة .تَبِــ َ

عــى املــرح ألعــاب ومســابقات شــيقة

يف الكليــة وبــن الطــاب والطالبــات قبــل

بــن الطــاب والدكاتــرة عــززت بينهــم

امتحاناتهــم النهائيــة.

الحفــل مــن خــال مرسحيــة حامســية

معــرض ثقــايف
املرسحيــة االفتتاحيــة
ٌ
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يوم تعريفي افرتايض للرتحيب بالطالب الجدد
تلبيــ ً
ة لق ــرارات دول ــة اإلم ــارات يف من ــع
انتشـــار فـــروس كوفيـــد ١٩-وتطبيقًـــا
وحرصـــا
لإلجـــراءات االحرتازيـــة املتبعـــة
ً
عـــى ســـامة الطـــاب ،قامـــت كليـــة

الصيدلـــة بتنظيـــم فعاليـــة افرتاضيـــة
لليـــوم التعريفـــي مـــن خـــال تطبيـــق
 MS teamsللرتحيـــب بالطلبـــة الجـــدد
الذيـــن انضمـــوا لكليـــة الصيدلـــة يف
بدايـــة الســـنة األكادمييـــة لعـــام -2020
 .2021بالبداي ــة ،ع ــرف ال ــكادر األكادمي ــي
واإلداري يف كليـــة الصيدلـــة عـــن
أنفس ــهم وتناول ــوا ع ــدة مواضي ــع ته ــم
الطالـــب أكادمي ًيـــا وأخالق ًيـــا خـــال حياتـــه

الجامعي ــة .حي ــث ق ــام الدكات ــرة بالحدي ــث
عـــن املعلومـــات األكادمييـــة كالنزاهـــة
األكادمييـــة

وتقييـــم

املســـاقات

باإلضاف ــة إىل حق ــوق الطال ــب وواجبات ــه
تج ــاه زمالئ ــه ،معلمي ــه ،وكليت ــه .انته ــى
اللقـــاء الـــودّي بحديـــث مـــن طـــاب
مـــن مختلـــف الســـنوات يشـــاركون بـــه
تجاربه ــم وبع ــض التحدي ــات والصعوب ــات
التـــي واجهوهـــا خـــال مســـرتهم ،و
توجيـــه نصائـــح لطيفـــة للطـــاب الجـــدد
مرحبـــن بهـــم يف عائلـــة الصيدلـــة.
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ورشة عمل لتنمية مهارات التواصل لطلبة الصيدلة املقبلني عىل التخرج
نظمـــت كليـــة الصيدلـــة يف جامعـــة

قوي ــة ع ــن كيفي ــة عم ــل ع ــرض تقدمي ــي

مهـــارات هامـــة يف جميـــع القطاعـــات

العـــن ورشـــة تدريبيـــة حـــول مهـــارات

مميـــز يجـــذب انتبـــاه الســـامعني ويؤثـــر

وليس ــت مقت ــرة ع ــى القط ــاع الصح ــي،

العـــرض والتواصـــل بالتعـــاون مـــع د.

بهـــم .باإلضافـــة إىل ذلـــك ،تـــم تقديـــم

وتنميـــة مثـــل هـــذه املهـــارات يســـاعد

ضحيـــان الشـــافعي للطـــاب املقبلـــن

نصائــح ذهبيــة للطــاب عــن كيفيــة إيصــال

عـــى تلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل

عـــى التخـــرج .كان الهـــدف األســـايس

أفكارهـــم بنجـــاح مـــن خـــال العـــروض

بتوفـــر صيادلـــة مؤهلـــن.

مـــن هـــذه الورشـــة هـــو بنـــاء خلفيـــة

التقدمييـــة .هـــذه املهـــارات تعتـــر
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طلبة كلية الصيدلة

الطلبة املتفوقني
السنة الخامسة

نور سامين

إرساء تريك

رضوى عصام

رنا شئيم

السنة الرابعة

صدق احمد فؤاد

ربا إبراهيم رباح

روال محمد جعدار

ريم فوزي موايف

عمر
حال ّ
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طلبة كلية الصيدلة

السنة الثالثة

باريسا هرمز

سدره كرميش

ألین محمد

عبدالرحمن بوابجي

السنة الثانية

خولة عبدالرحمن

فاطمة موىس

رهف محمد
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أخبار الكلية العلمية

األوراق البحثية الطالبية املشاركة يف مؤمتر دوفات
Molecular modelling studies on human Equilibrative nucleoside transporter, hENT1
Authors: Isamil Moemen, Sedra Jamal
Supervisor: Dr. Mohammad Ghattas, Dr. Azza Ramadan, Ms. Shaima Hassan

Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) are transmembrane proteins that play a central role in nucleoside physiology
and pharmacology. To date, four human equilibrative nucleoside transporters isoforms have been identified (hENT1-4),
with hENT1 being the most characterized. Physiologically, ENTs facilitate the transport of nucleosides, the precursors
of nucleic acids DNA/RNA, and energy molecules ATP/ GTP. Clinically, ENTs are primary drug targets that modulate the
efficacy of > 30 FDA/EMA approved drugs, including anticancer and cardiovascular agents. ENTs mediate the transport
of anticancer nucleoside analog permeants into cancers cell, causing DNA/RNA damage and subsequent cell death.
Alternatively, ENTs serve as a molecular target for drug binding, such as antihypertensive and antiarrhythmic agents
causing transport inhibition. While specific ENT1 protein residues involved in interactions with permeants and inhibitors
have been identified, the structural interaction requirements of permeants and inhibitors with hENT1 is unclear. To this end,
we will utilize molecular modelling techniques to draw out general pharmacophores for each type of molecule. Two lists of
known ligands will be created, one for permeants and another one for inhibitors. Consequently, several pharmacophores
will be elucidated for each type of ENT1 ligands – based on the smallest and most rigid molecules present in each category.
These pharmacophores will be examined for their efficiency via screening the corresponding test set against each one of
them. Then the obtained pharmacophores will be assessed and ranked based on their success rate. Accordingly, top-ranked
pharmacophores will be selected for the ENT1 permeants as well as for the ENT1 inhibitors. Pharmacophores to be obtained
from this study should have great potential for the discovery of new drugs for cancer and heart-related diseases.

Qualitative and Quantitative Analysis of Chemical Composition of the Volatile Oil
Hydrodistilled from Rosmarinus officinalis L.; A Medicinal Herb Growing in UAE
Authors: Abdallah Abu Hajal, Mohammad Sakkal
Supervisor: Prof. Mohammad Hudaib

In the present study the chemical composition of the essential-volatile oil obtained from leaves of Rosmarinus
officinalis L., a medicinal herb grown in UAE (AL-Rahba region), was analyzed by means of gas chromatography
and mass spectrometry (GC-MS). The oil was obtained from the collected plant material by steam distillation
(Hydrodistillation) using a Clevenger type apparatus. The “Mass-Spectral matching combined with retention indices
(Kovat’s index) comparison” approach was applied for constituents’ identiﬁcation. The principal component of the oil
was 1,8-cineole, a compound that is well-known for its medicinal and pharmaceutical values. Camphor and α-pinene
were also among the other major constituents identiﬁed in the tested oil. The study revealed a characteristic, mainly
quantitative, volatile ﬁngerprint (oil proﬁle) of the Emirati rosemary when compared with plant growing in other
countries; however, the qualitative proﬁle was comparable with the general composition known to rosemary oil.

Structure-Activity-Relationship on MN02 Derivatives as an Antimicrobial Agent
Authors: Radwa Essam, Rola Audeh
Supervisor: Ms. Kawthar Kayed, Dr. Mohammad Ghattas
With the increase in microbial resistance to existing antimicrobial agents, there is a constant need for the
development of novel drugs to fight these infectious diseases. Accordingly, previous studies have explored inhibitors
of enoyl‐acyl carrier protein reductases (FabI), which is a crucial enzyme for the survival of bacteria, as it is involved
in the last step, which also happens to be the rate-limiting step in fatty acid biosynthesis for the cell wall formation.
In a previous study done by our group, a small biosphenolic compound named MN02 was discovered, which showed
antibacterial activity that functions through inhibition of FabI enzyme. Accordingly, we tested twenty derivatives
of MN02 identified by computational approaches including similarity search and docking. All selected derivatives
were tested for their antibacterial activity using disc diffusion and MIC against a panel of gram-negative and grampositive bacterial strains. Interestingly, thirteen compounds showed interesting antibacterial profile especially
with regard to their inhibition activity against the methicillin-resistant strain. Furthermore, docking was performed
on all tested compounds and accordingly, many interesting structure-activity relationship conclusions were made.
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Microbial contamination of Al Ain University’s students’ cell phones
Authors: Rola Goaddar, Marwa Kanafani
Supervisor: Dr. Rose Ghemrawi

Undergraduate students handle their cell phones in several places, even in toilets, getting them exposed and
contaminated with a variety of pathogenic and non-pathogenic microorganisms. Therefore, cell phones can be vehicles for
transmitting pathogens, including drug-resistant pathogens to households. The aim of this study is to identify pathogenic
microorganisms present on the surface of the touch screens of smartphones of Pharmacy students of Al Ain University, Abu
Dhabi Campus, understand the causes leading to this contamination and find the best ways/habits to clean and disinfect
smartphones. Therefore, a questionnaire on mobile phone usage/habits was distributed to all participants. Swab samples
of mobile phones are collected using sterile saline water and cotton swabs, before and after cleaning these smartphones
with a sanitizer. Samples were inoculated on Nutrient agar, MacConkey agar, and Eosin Methylene Blue agar. We found
that AAU students’ cell phones are highly contaminated by bacteria mainly the screen and the home button due to the fact
that they take them to the toilets and don’t clean them regularly. Our preliminary data indicated that these bacteria are rod
and spherical shaped, gram negative, lactose non fermenters and lactose/sucrose fermenters. Therefore, full guidelines
about hand hygiene, and frequent decontamination of mobile devices are recommended in Universities, to limit the risk of
cross-contamination and transmission of drug-resistant pathogens through mobile phones.

Knowledge, Attitude and Practice on the Use of Topical Bleaching Agents among Women in
Abu Dhabi, UAE
Authors: Jima Yasir, May Zeid
Supervisor: Dr. Mohammad Bostanudin

The United Arab Emirates (UAE) has a high usage of topical bleaching agents, however since it is highly affected by the
knowledge and attitude of parents, it is crucial to assess these in a rapidly developing and changing society of Abu Dhabi,
UAE. The study utilized cross-sectional survey method and the respondents were among women in the city of Abu Dhabi,
UAE. A specific self-administered questionnaire assessing the knowledge, attitude variables as well as other potential
factors related to these variables were explored based on feedback from 409 respondents. Majority of the respondents
were students (68.6 %), single (69.6 %), with undergraduate educational level and aged below 20 years old (40.8 %). The
most common reason of applying bleaching products on skin is to look beautiful (47.4 %). Even though 73.8 % of them
will not use the products without knowing the ingredients, however almost 50 % of them did not know the harmful
components. Even though many studies reported the potential side effects of it towards our health, however it has been
recorded that only 13.4 % of them believed that the toxic ingredients may general health. While the knowledge towards
the potential toxic effects and the harmful components of bleaching products have been noticed to be low, it is expected
that there is correlation between knowledge and attitude towards the practice of it. Hence, there is a need to educate
women about the possible risks in order to minimize the potential side effects of bleaching agents.

Knowledge and Attitude towards Stroke Risk Factors and Warning Symptoms in UAE population
Authors: Rawan Atassi, Ranem Sobeh
Supervisor: Dr.Azza Ramadan

Background and Purpose: Stroke remains to be a signiﬁcant cause of mortality and morbidity worldwide. In UAE, it is
estimated that 8,000-10,000 patients suffer from a stroke attack annually; i.e., one person per one hour gets a stroke. In UAE,
there is limited available data about the level of knowledge of various aspects of stroke in the community, including early
presentation to hospitals within a short therapeutic window for effective treatment. Therefore, this study aims to determine
national stroke recognition and the correct response to stroke signs and symptoms. Subjects and Methods: A cross sectional
community-based survey of stroke knowledge and awareness will be conducted where a questionnaire will be randomly
distributed to a total of 400 participants between the ages of 18 and 85 years in the UAE. The participants will answer ~30
questions about different aspects of stroke including sociodemographic data, knowledge of what the disease is, recognition
of risk factors; signs and symptoms and the associated immediate appropriate response/action. Statistical analysis will be
conducted with Graph Pad Prism software using Student’s t-test or one-way ANOVA with post-hoc Bonferroni’s corrections.
P value of < .05 will be considered as statistically signiﬁcant. Expected Results: We predict that stroke recognition and
correction action/response rate will correlate with age and level of education. Overall, the ﬁndings of this study will be
integral to increasing public awareness about stroke and appropriate response time for effective treatment/therapy.
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The prevalence of Depression, Anxiety and Stress among Pharmacy Students in Al-Ain University
Authors: Aya Al Qassem, Rana Abdul Rahman
Supervisor: Dr. Zelal Kharaba, MS. Raghad Aldulaymi
Background
Recent studies reported high levels of stress and anxiety among medical students. While, normal levels of
stress may improve performance, excessive levels have been linked with negative deterioration of physical and
mental health. Examination is considered one of the main stressors for medical students. In this study, we aim to
investigate the prevalence of stress, anxiety, and depression among pharmacy students and compare the levels
before and after examination.
Methods
This cross-sectional study will be conducted in December 2019 (before and after final examinations). The study
subjects are undergraduate pharmacy students from all levels of study. The study aims to recruit > 100 students
(male and female). Study participation will be random and entirely voluntary. The instrument used in this study
will be DASS-21, which is a valid and reliable scale to measure depression, anxiety, and stress. Data will be collected
through a self-administered questionnaire that consists of two parts. The first part includes sociodemographic
information and the second part includes the DASS-21 scale. In order to investigate the effect of final exams, the
latter part will be redistributed to each participant during final exams.
Results and conclusion
We expect high levels of stress, anxiety, and depression among pharmacy students. Levels might be especially high
during examination period. If a correlation is established, we will move into identifying the different predisposing
factors attributing to the high incidence of psychological distress.

Analysis of Expired Medications in Arab Households
Authors: Fady Saad, Naji Qasem
Supervisor: Rose Ghemrawi

The accumulation of expired medications in households is a universal problem and most individuals remain unaware
about how to dispose unused or expired medicines. The aim of this study is to therefore investigate the extent and
structure of expired medications in Arab households, determine which therapeutic groups generate the most waste
and assess drugs’ disposal practices. This is a descriptive cross-sectional study conducted among residents of UAE,
Lebanon, and KSA using a pre-validated structured online questionnaire. Statistical Package for Social Science (SPSS) is
going to be used for statistical analysis. We hypothesize that there are relatively large quantities of expired medications
in Arab households, with a high prevalence of antibiotics for systemic use and anti-inflammatory drugs; and that Arab
households are unaware of the proper drug disposal. Therefore, Healthcare practitioners and community pharmacists
are encouraged to offer trainings to educate customers on standard medicine disposal practices. Robust, safe and
cost-effective pharmaceutical waste management program supported by media campaign is needed.
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Prevalence, management, and associated factors of headache disorder among pharmacy students in Abu
Dhabi, UAE.
Authors: Shaden R. Al-Atassi
Supervisor: Dr .Mohammad Bostanudin
Headache is one of the most common nervous system disorders that affecting people worldwide and has been
frequently investigated in research studies due to high prevalence. Although unfavourably underestimated among
student population, it has been associated with significant negative outcomes including quality of life deterioration
and functional impairment. As pharmacy students is considered to have better exposure to public health concepts
and may serve an important role in the future quality of care in the community, therefore investigating headache
prevalence among them may be beneficial. A cross-sectional descriptive study has been conducted involving
undergraduate pharmacy students of Al Ain University of Science and Technology, United Arab Emirates to
determine the prevalence, characteristics, associated factors, and behavioural management of headache among
them in July 2019. Self-administered questionnaire consisting open- and close-ended questions was adapted and
adopted based on the International Headache Society criteria and the resulting data were analysed using SPSS
version 22. The results showed that 82.6 % of 213 respondents suffered from headache in the last 12 months with
86.4 % of them were female and 13.6 % were male students. Among popular headache-triggering factors recorded
were stress, examinations, and insufficient rest. Around 48.2 % of the drug users opted paracetamol as their drug of
choice with only 24.8 % of them sought advice from healthcare professionals. Having demonstrated high prevalence
without appropriate treatment, as well as lack of education and awareness, this demand comprehensive approach
to raise awareness among individuals who are affected with such disorders.factors attributing to the high incidence
of psychological distress.

Exploring the Reasons and Different Sources of Caffeine Consumption among the Students of Al- Ain University
Authors: Nour Sammani and Samar Ashour
Supervisor: Dr Zelal Jaber Kharaba
Over the past few decades, the experimental evidence of the consumption of caffeine among university students
has increased. University students in today’s society have become dependent on caffeine in order to perform at
their best in multiple facets of their hectic lives, including classes, clubs, and internships. Students have a wide
assortment of choices available as to decide the form of caffeine they want to use, like tea, coffee, soft drinks,
energy drinks, or even caffeine tablets. Such companies market their products to young generation in particular
i.e. students. Therefore, there is a need to determine the use of caffeine by students, particularly for ‘academic
purposes’, and their knowledge of its beets, side effects and withdrawal symptoms. The aim of the current study was
to determine (i) the use of caffeine for academic and non-academic purposes, (ii) which caffeinated products were
mostly used, (iii) the frequency of caffeine use for academic purposes, among students at different universities of
UAE. In conclusion, Caffeine consumption is an important issue that should be measured properly by researcher
among different populations. Our results showed that 93.6% of college students consume caffeine once or twice
daily and some exceeding five servings daily. Most of them prefer coffee as a main source of caffeine intake.
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أبحاث الهيئة التدريسية

24

أخبار الكلية العلمية

25

أخبار الكلية العلمية

26

القسم الرتفيهي

الفقرة الرتفيهية

ابحث عن الكلامت الضائعة .ممكن أن تظهر الكلامت يف جميع االتجاهات!
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