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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات أﻛﺎدﻤﻳﻴﻮ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﰲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﰲ "دوﻓﺎت "2019

اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻠﻮﻳﺤﻲ
ﻣﺎ ﻫﻮ ،وﻣﺎ ﻋﻼﺟﻪ؟
ﻣﴪﺣﻴﺎت ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﰲ
"اﻟﻴﻮم اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ"

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
اﻷوﱃ ﰲ اﻹﻣﺎرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﲆ

اﻻﻋﺘﺎﻤد اﻟﺪوﱄ
ACPE

املحتويات

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مقر أبوظبي
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أنشطة الكلية

ورشة عمل «التعليم التجريبي» تعزز مهارات أعضاء هيئة التدريس
يف كلية الصيدلة

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

األمرييك  ،ACPEوجمعية كليات الصيدلة

التعليم التجريبي» ،وتهدف لتطوير خربات

ورشة العمل اإلقليمية الرابعة لتطوير

األمريكية  .AACPوحرض أكرث من  50باحثاً

التعليم التجريبي ملستوى أعىل ،وإدراك

مهارات أعضاء هيئة التدريس يف كليات

وأكادميياً من ذوي االختصاص والخربة

أهمية تطبيق التعليم التجريبي ومدى

الصيدلة تحت عنوان االرتقاء بالتعليم

يف مجال الصيدلة من مختلف الجامعات

مواءمته مع متطلبات املناهج الدراسية

التجريبي إىل مستوى أفضل ،والتي

والكليات من داخل وخارج الدولة .تعترب

األخرى،

واملرشدين

نظمتها عىل مدار ثالثة أيام يف مقر

هذه ورشة العمل امتداد لورشة العمل

ومواقع التدريب لبيئة تعليم تجريبي

أبوظبي بالتعاون مع مفوضية االعتامد

اإلقليمية الثالثة التي نظمتها الجامعة

متميزة ،إضافة إىل خلق سياسة تقييم

األكادميي يف وزارة الرتبية والتعليم،

العام املايض تحت عنوان «أفضل

فعالة لربنامج التعليم التجريبي الخاص

الصيدالين

يف

ومجلس

اعتامد

التعليم

املامرسات

للتخطيط

والتقييم

وإعداد

الطلبة

بكل فرد.
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أنشطة الكلية

مشاركة مميزة لطلبة الصيدلة يف دوفات 2019

شـــاركوا طلبـــة كليـــة الصيدلـــة يف

العـــن حريصـــة عـــى املشـــاركة ســـنوياً

جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا

يف دوفـــات ،ألهميـــة هـــذا املعـــرض

 -أبوظبـــي ،مبعـــرض ومؤمتـــر ديب

ال ــذي يجم ــع تح ــت س ــقفه أك ــر ال ــركات

ال ــدويل للصيدل ــة والتكنولوجي ــا «دوف ــات

واملؤسســـات العاملـــة يف مجـــال

 »2019يف دورت ــه  24ال ــذي أقي ــم تح ــت

الصيدل ــة باإلضاف ــة لكلي ــات الصيدل ــة م ــن

رعاي ــة الس ــمو الش ــيخ حم ــدان ب ــن راش ــد

جامعــات مختلفــة ،والــذي بدورهــم يزيــد

املكتـــوم .متثلـــت مشـــاركة الطلبـــة

م ــن تعزي ــز مه ــارات الطالب ــة وتأهيله ــم

مـــن خـــال مجموعـــة مـــن الدراســـات

للتعامـــل مـــع ســـوق االدويـــة ومنحهـــم

واألبحـــاث الطبيـــة ،وامللصقـــات العلميـــة

الفــرص للحفــاظ عــى التحديــث املســتمر

التـــي تهـــدف اىل تبـــادل الخـــرات مـــع

م ــع التكنولوجي ــا والتقني ــات الجدي ــدة يف

املؤسســـات املختلفـــة .كـــا ان جامعـــة

تصنيـــع األدويـــة ومســـتلزمات الصيدلـــة.
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أنشطة الكلية

ورشة عمل تعريفية بالفرص الوظيفية للصيادلة

استضافت كلية الصيدلة بجامعة العني

التدريس وطالب كلية الصيدلة.

رشكات التأمني الصحي .وأيضا تشجيعهم

للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة منى

تهدف ورشة العمل هذه لزيادة الوعي

عىل املشاركة يف مؤمتر مهنة

املوصيل مستشار الشؤون التنظيمية،

لدى طلبة الكلية بالفرص الوظيفية

الصيدلة لالطالع عىل الوظائف املتاحة

يف  ،PRA Eventsلتقديم ورشة عمل

املناسبة لهم بعد تخرجهم ،وتثقيفهم

لدى الرشكات الطبية ورشكات األدوية،

تعريفية حول مؤمتر مهنة الصيدلة.

حول طبيعة الفرص الوظيفية يف مجال

إضافة إىل تطوير مهاراتهم يف كتابة

والذي تم انعقاده يف  26من يناير .2019

الصيدلة ،التي تتعدد مجاالتها مثل

السرية الذاتية وتعزيز التواصل مع

وذلك بحضور نائب عميد كلية الصيدلة

الصيدلة الرسيرية ،والعمل يف أدوية

املجتمع الخارجي وتكوين عالقات جديدة

الدكتور محمد غطاس ،أعضاء هيئة

العالج الكيميايئ أو رشكات األدوية أو

مع اآلخرين.
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أنشطة الكلية

أجواء ترفيهية ممتعة يف «اليوم املفتوح للصيدلة»
نظم طالب كلية الصيدلة يف جامعة العني

روتني الدراسة اليومي ،إضافة إىل تعزيز

للعلوم والتكنولوجيا مبقر ابوظبي يوم

التواصل بني الطلبة وأساتذتهم .بدأ هذا

مفتوح والذي تضمن العديد من األنشطة،

اليوم بافتتاح نائب رئيس الجامعة ونائب

وعروضا مرسحية ترفيهية ،ومعرضاً ثقافياً

عميد كلية الصيدلة ،الصيدلية االفرتاضية

تضمن مجموعة من املشاريع الطالبية

األوىل يف مقر الجامعة بأبوظبي والتي

إضافة إىل قسم املأكوالت الشعبية

متثل منوذجاً حقيقياً لصيدليات املجتمع

والذي يسعى ايل نرش ثقافة التسامح

الخارجي ،وتهدف إىل تعزيز مهارات

جاء تنظيم هذا

الطلبة يف الكلية من خالل مامرستهم

اليوم بهدف الرتويح عن الطلبة قبل موعد

للعمل الصيدالين قبل الخوض يف سوق

االمتحانات ،وخلق أجواء ترفيهية بعيدا ً عن

العمل.

بني مختلف الثقافات.
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أنشطة الكلية

طلبة الصيدلة يحصلون عىل املركز الرابع يف «صيادلة املستقبل»
شـــاركت

جامعـــة العـــن للعلـــوم

والتكنولوجيـــا

يف

يـــوم

صيادلـــة

املســـتقبل و الـــذي يعقـــد للمـــرة
الثانيـــة يف

جامعـــة الشـــارقة و

مبشـــاركة مختلـــف الجامعـــات يف دولـــة
االم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،حي ــث حصل ــت
الطالبتـــان ايـــة القاســـم وجيـــا يـــارس
ع ــى املرك ــز الراب ــع ع ــن افض ــل ملص ــق
علمـــي وعـــرض ملوضـــوع بحـــث تحـــت
ارشاف الدكتــورة روز غمــراوي و الدكتــور
محمـــد غطـــاس ومبســـاعدة الصيدالنيـــة
ســـارة الرواشـــده .و تهـــدف الكليـــة مـــن
خـــال هـــذه املشـــاركة إىل تشـــجيع
الطلبـــة عـــى اكتســـاب وتبـــادل الخـــرات
والتجـــارب مـــع مختلـــف املؤسســـات
الصحيـــة والتعليميـــة يف املجتمـــع،
به ــدف تعزي ــز مه ــارات الطلب ــة وتوس ــيع
آفاقهـــم عـــى الصعيـــد العلمـــي
واملهنـــي.
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طلبة كلية الصيدلة

الطلبة املتفوقني
سنة ثالثة

اية محمود القاسم

نور سامين

سمر سامر عاشور

شادن ريم األتايس

رنا شئيم

سنة ثانية

صدق احمد فؤاد

ربا إبراهيم رباح

ريم فوزي موايف

روال محمد جعدار
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أخبار الكلية العلمية

األوراق البحثية الطالبية املشاركة يف مؤمتر دوفات 2019
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أخبار الكلية العلمية
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أخبار الكلية العلمية

أبحاث الهيئة التدريسية

منح علمية
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الصحة والصيدلة

التصلب اللويحي
ما هو التصلب اللويحي؟

التصلب اللويحي هو مرض عصبي مزمن

يصيب الجهاز العصبي املركزي (الدماغ
و الحبل الشويك) ,حيث يقوم

جهاز

املناعة مبهاجمة الغمد (ميالني ) الذي
يغطي األلياف العصبية  ,مام يؤدي إىل
تصلب يف الخاليا وبالتايل فقدان العقل
قدرته عىل إرسال واستقبال اإلشارات من
باقي أجزاء الجسم .ويف النهاية ،ميكن
أن يتسبب املرض يف تدهور األعصاب
نفسها أو تلفها بشكل دائم.

األعراض
•

الرعاش

•

اإلرهاق

•

فقدان االحساس أو تنميل يف األطراف

•

خلل يف التوازن

•

ضعف أو تشنج يف العضالت

•

تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية
أو عدم متييز األلوان

•

صعوبة يف النطق

•

تأثر الذاكرة والقدرة عىل اتخاذ القرار

•

مشاكل يف وظائف األمعاء أو املثانة

أنواع التصلب اللويحي

 .1التصلـــب اللويحـــي االنتـــكايس هـــو النـــوع األكـــر شـــيوعا ،حيـــث يتعـــرض
الش ــخص املص ــاب لنوب ــات ش ــديدة م ــن تده ــور الوظائ ــف العصبي ــة (االنتكاس ــات)
تتبعهــا فــرات مــن التعــايف الجــزيئ أو الكامــل ،وال تحــدث خاللهــا أيــة تطــورات
للم ــرض
 .2التصل ــب اللويح ــي الرئي ــي املتق ــدم :ح ــدوث تده ــور بط ــيء يف الوظائ ــف
العصبي ــة م ــن البداي ــة دون ظه ــور واض ــح النتكاس ــات أو ه ــدوء للم ــرض  .وميك ــن
أن يتف ــاوت مع ــدل تق ــدم امل ــرض م ــع م ــرور الزم ــن ،م ــع ف ــرات متقطع ــة م ــن
االس ــتقرار والتحس ــنات الطفيف ــة املؤقت ــة .

 .3التصلـــب اللويحـــي الثانـــوي املتقـــدم :هـــذا النـــوع يعقـــب حـــاالت اإلصابـــة
بالن ــوع األول م ــن امل ــرض (التصل ــب العصب ــي املتع ــدد اإلنت ــكايس) ،حي ــث يتط ــور
بســـبب تغـــر مســـار املـــرض .فبعـــد اإلصابـــات األوىل ،مـــن املمكـــن أن ال تـــزول
كل األع ــراض متامــاً ،وه ــذا يعن ــي أن الش ــخص ق ــد تب ــدأ حالت ــه بالتده ــور بش ــكل
تدريجـــي
 .4التصل ــب اللويح ــي االنت ــكايس املتق ــدم :يتس ــم ه ــذا الن ــوع بتده ــور مس ــتمر
لنش ــاط امل ــرض دون ح ــدوث ح ــاالت تحس ــن ،وح ــاالت انت ــكاس متقطع ــة ولكنه ــا
واضح ــة تس ــبب ضعفــاً واخت ــاالً يف الوظائ ــف العصبي ــة .
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الصحة والصيدلة

املسببات
اﻟﻔﺮﻴوﺳﺎت

اﻟﺘﺪﺧﻦﻴ

ﺑﻌﺾ أﻣﺮاض اﳌﻨﺎﻋﺔ
Glutamate
receptor

Na+
Na+

Ca2+
Ca2+

ASIC1

Na+
Na+

H+

اﻟﺴﻤﻨﺔ

Ca2+

Nav channel
TRPM4
Ca v channel

بالرغم من أن السبب الرئييس غري
معروف إىل األن ,إال أنه هناك بعض
العوامل التي قد تكون من األسباب التى
تؤدي إىل هذا املرض
• عوامل وراثية (الجينات) :احتامل
اإلصابة مبرض التصلب اللويحي يزداد
عند وجود أفراد من العائلة مصابني،
أو أصيبوا ،مبرض التصلب اللويحي .
عىل سبيل املثال ،احتامل اإلصابة
مبرض التصلب اللويحي عند شخص
يعاين (أو عاىن) أحد والديه أو إخوته
من املرض هو  ،3% - 1%مقابل 1%
فقط عند األشخاص اآلخرين .ومع ذلك،
أثبتت التجارب بني التوائم املتامثلة
أن الوراثة ليست العامل الوحيد
لإلصابة مبرض التصلب اللويحي  .فلو
كان مرض التصلب املتعدد يتعلق
بالعوامل الوراثية وحدها فقط ،لكان

Barr Viruse_ EBV) and (human
 )herpes virus-6 HHV-6قد تكون من
العوامل املوجهة للمرض
الفريوسات لها عالقة مبرض التصلب

كندا والواليات املتحدة الشاملية

اللويحي  .املوضوع األكرث إثارة ،يف

ونيوزيلندا وجنوب رشق أسرتاليا

اآلونة األخرية ،هو العالقة بني مرض

وأوروبا.

التصلب اللويحي ( )MSوبني فريوس

• بعض أمراض املناعة الذاتية :قد

إبشتاين – بار (- )EB - epstein barr

تكون أكرث عرضة لإلصابة مبرض

وهو الفريوس املسبب ملرض كرثة

التصلب املتعدد عىل نحو طفيف إذا

(Infectious

كنت تعاين من مرض الغدة الدرقية

الوحيدات

العدوائية

.( )mononucleosis
• التدخني :أثبتت دراسات أن التدخني

من أنواع الفريوسات مثلEpstein( :

التهاب األمعاء.

يزيد من احتاملية االصابة باملرض
بنسبة  1.5مرة مقارنة بالشخص الغري

عليه مع بقية األمراض أنه مع زيادة

مدخن أو قد يزيد من حدة املرض.

العمر يصبح

جسم اإلنسان أضعف

• السمنة :أكدت دراسات كندية أنها

مقاومة للمرض) تحدث اإلصابة به

مع زيادة اإلصابة مبرض السمنة تزداد

عا يف األعامر التي
بشكل أكرث شيو ً

• ال ِ
عرق :يكون األشخاص البيض ،خاصة

إىل أن النساء معرضون لإلصابة بهذا

احتامل اإلصابة لدى توأمني متامثلني

• فريوسات :حمل أو تعرض لبعض

وداء السكري من النوع األول ومرض
• العمر والجنس :كام هو املتعاود

األشخاص الذين ينحدرون من أصل

مصابا بالتصلب املتعدد.

عا يف الدول التي يسود
أكرث شيو ً

• امللوثات :من املعروف إن كثريا من

احتامل اإلصابة لدى التوائم املتامثلة

هو  30%فقط إذا كان شقيقه التوأم

• املناخ :يكون مرض التصلب املتعدد
بها مناخ معتدل ،مبا يف ذلك

فرصة التعرض للمرض

متساويا .لكن الوضع ليس كذلك ،إذ أن

أقل عرضة لإلصابة.

ترتاوح بني  15و 60عاماً ,.باإلضافة
املرض بضعف نسبة الرجال.

شاميل أوروپي ،أكرث عرضة لخطر

• التاريخ العائيل :إذا عاين أحد والديك

اإلصابة مبرض التصلب املتعدد .يكون

أو أشقاؤك من مرض التصلب املتعدد

األشخاص الذين ينحدرون من أصل

( ،)MSفتكون أكرث عرضة لخطر اإلصابة

أسيوي أو أفريقي أو أمرييك أصيل

باملرض.
14

الصحة والصيدلة

التأكد من االصابة باملرض
• األعراض

قد تختلف عالمات التصلب املتعدد
وأعراضه من شخص إىل آخر بدرجة كبرية
ء عىل موقع
وعىل مدار املرض بنا ً

األلياف العصبية امل ُصابة .قد تشمل:

 .1خد ًرا أو ضعفًا يف واحد أو أكرث من
ة يف جانب واحد
األطراف ويحدث عاد ً
من جسمك يف كل مرة أو الساقني
والجذع.
ة
 .2فقدانًا جزئيًا أو كليًا للرؤية ،يحدث عاد ً
يف نفس العني يف كل مرة ويصاحبه

الشعور باألمل يف أثناء تحريك العني
يف كثري من األحيان
 .3الرؤية املزدوجة امل ُطولة
 .4الشعور بالوخز أو األمل يف أجزاء
جسمك
 .5أحاسيس الصدمة الكهربية التي
تصاحبها حركات معينة يف الرقبة،
وخصوصا انحناء الرقبة لألمام (عالمة
ً

لريميت)

 .6الرعاش أو انعدام التنسيق أو املشية
غري املتزنة
 .7الكالم املتداخل
 .8اإلرهاق
 .9الدوخة
 .10مشـــاكل يف وظائـــف األمعـــاء أو
املثانـــة.

عصب مصاب
بالتصلب اللويحي

الطبيعي

امليالني
املترضر

عقدة رانفري
ليف عصبي
مكشوف

خاليا شوان
ليف عصبي
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عالج مرض التصلب املتعدد
عالج نوبات التصلب املتعدد:
حاليا ال يوجد عالج للشفاء من مرض
التصلب املتعدد ،بل

• الكورتيكوستريويدات،

يركز العالج

مثل الربيدنيزون الذي يتم تناوله عن

عادة عىل إرساع وترية التعايف من

طريق الفم وميثيل بريدنيزولون من

النوبات ،وإبطاء تطور املرض والتحكم

خالل الوريد ،تستخدم لتقليل التهاب

يف أعراض التصلب املتعدد ( .)MSكام

العصب .قد تتضمن اآلثار الجانبية

أن تغيري منط الحياة قد يساهم يف

األرق وزيادة ضغط الدم والتقلبات

تخفيف حدة األعراض.

املزاجية واحتباس السوائل.

• تبادل البالزما :حيث يُزال الجزء
السائل من جزء من جسمك (البالزما)
ويُفصل من خاليا الدم .ت ُخلط بعد
ذلك خاليا الدم الحمراء مع محلول

الربوتني (األلبومني) ويتم إرجاعها
إىل الجسم .ميكن استخدام تبادل
البالزما ،إذا كانت أعراضك حديثة
الظهور وشديدة ومل تستجب
للستريويدات.

العالجات التي تحد من تفاقم املرض
عا لإلعاقة.
الهدف األسايس من العالج بهذه األدوية هو إعادة الوظيفة الحيوية بعد النوبات ،منعاً لحدوث أخرى جديدة ،ومن ً

أوكرليزوماب

الجات إنرتفريون بيتا Beta interferons

ناتاليزوماب ()Natalizumab Tysabri

()Ocrelizumab Ocrevus

عا لعالج
تعد هذه األدوية األكرث شيو ً

تم تصميم هذا الدواء ملنع حركة الخاليا

الوحيد الذي متت املوافقة عليه من

مرض التصلب العصبي املتعدد .يتم

قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج

حقنها تحت الجلد أو يف العضالت

كل من االنتكاس والهجوع واألشكال

وميكن أن تقلل من مرات تكرار

التصلب

االنتكاسات وشدتها .قد تشمل اآلثار

أسيتات الغالتريامر

املتعدد .يتم إعطاء أوكرليزوماب عن

الجانبية إلنرتفريون بيتا أعراض مامثلة

( Glatiramer acetateكوباكسون).

طريق الحقن الوريدي  ،وقد يتضمن

ألعراض اإلنفلونزا وردود الفعل يف

قد يساعد هذا الدواء يف وقف هجوم

آثار جانبية مثل تهيج يف موقع الحقن

موضع الحقن .كام سيحتاج املريض

نظام املناعة عىل امليالني ويجب حقنه

وانخفاض ضغط الدم والحمى والغثيان

إىل إجراء فحوصات الدم ملراقبة

تحت الجلد .قد تتضمن اآلثار الجانبية

وغريها.

أنزميات الكبد ألن تلف الكبد يُعد أحد

تهيج البرشة يف موضع الحقن.

التدريجية

األولية

ملرض

املناعية الضارة من مجرى الدم إىل
الدماغ والحبل الشويك.

اآلثار الجانبية املحتملة الستخدام
اإلنرتفريون.
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مضاعفات التصلب اللويحي
االكتئاب:

الرصع:

يصيب االكتئاب املرىض بنسبة ( )30%-15

مرض التصلب العصبي املتعدد يدمر

ويعود السبب يف ذلك اىل ان املرض قد

أجزاء عديدة من الدماغ (املادة البيضاء

يتسبب يف تدمري الطبقة الواقية حول

يف الدماغ  ،املادة الرمادية العميقة ،

األعصاب التي تساعد الدماغ عىل إرسال

والقرشة) مام قد يؤدي إىل اضطرابات

لالطـــراف.

إشارات تؤثر عىل الحالة املزاجية.

يف نقل اإلشارات.

تشنج العضالت:

يسبب مرض التصلب املتعدد (تصلبات)

يشـــر التشـــنج اىل وجـــود خلـــل يف

مشاكل يف املثانة واألمعاء:

التي تكون عائقا امام انتقال اإلشارات

اإلش ــارات الكهربائي ــة مبنطق ــة الدم ــاغ و

يتسبب مرض التصلب العصبي املتعدد

العصبية اىل املسارز

الحبـــل الشـــويك و هـــذا الخلـــل يـــؤدي

يف تلف املايلني يف الجهاز العصبي

يعـــاين املصـــاب مـــن صعوبـــة يف
امل ــي وذل ــك بس ــبب تكوي ــن التصلب ــات
التـــي متنـــع انتقـــال اإلشـــارات العصبيـــة

اىل فـــرط النشـــاط يف ردود فعـــل

املركزي ،وذلك يؤدي اىل مقاطعة

الشلل:

العضـــات و حـــدوث تقلصـــات ال اراديـــة

الرسائل بني الدماغ وقسم النخاع الشويك

إذا أصـــاب الـــداء مركـــز الحركـــة فـــإن

به ــا و يتس ــبب زي ــادة توت ــر العض ــات يف

الذي يتحكم يف املثانة واالمعاء مام

املريـــض يشـــعر بالضعـــف يف األطـــراف

فق ــدان الس ــيطرة ع ــى حرك ــة العض ــات

يؤدي اىل حوث مشاكل فيهام.

او اذا كانــت اإلصابــة يف النخــاع الشــويك،

و بالتـــايل حـــدوث نوبـــات التشـــنج.

التعايش مع التصلب اللويحي
الدعم املعنوي والنفيس

استغالل الوقت

الدعم العاطفي

توسيع العالقات االجتامعية

تنمية اإلدراك واملعرفة

العمل يف املنزل

اتباع حمية غذائية

مامرسة األنشطة
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التكنولوجيا يف التصلب اللويحي
الستريويد التي ثبت أنها ترسع من عملية

بدوره يحسن االتصال العصبي ويرسع

إعادة تأهيل املريض .تم اكتشاف تقنية

عملية التعلم ويعزز املهارات املعرفية

جديدة مؤخرا تسمى (التحفيز املبارش

كحل املشاكل ومهارات الذاكرة ،التي

عرب التيار الكهربايئ للجمجمة) لتحسني

تحدث أثناء إعادة تأهيل مريض التصلب

أعراض مرض التصلب اللويحي عن طريق

اللويحي.

مترير تيار كهربايئ منخفض السعة
مبجموعة من األقطاب مثبتة عىل رأس

إن التكنولوجيا املقدمة يف هذا العالج

التصلب املتعدد يف الوقت الحايل،

املريض.

تساعد املريض عىل التغلب عىل األعراض

مم
يحفز التيار الكهربايئ قرشة الدماغ،
ّ

التي يواجها يومياً وعىل تحسني نوعية

األعراض ومن أكرثها شيوعاً هي عقاقري

إىل بعضها البعض بسهولة أكرب ،هذا

عىل الرغم من عدم وجود عالج ملرض
إال أن خيارات العالج متوفرة لتخفيف

يكّن الخاليا العصبية من نقل اإلشارات
ُ

حياته عىل عكس العالجات األخرى التي
تعمل عىل تخفيف تطور املرض.

قصة عن التصلب اللويحي

أنا الدكتور م.ش .ابلغ من العمر

الالزمة ،والتي كان من ضمنها صورة

بدأتُ

دولة اإلمارات .بدأت قصتي عندما

اظهرت نتائج الفحص احتاملية إصابتي
بالتصلب اللويحي .أُدخلت حينها اىل

إضافة اىل اإلبتعاد عن أي يش قد

الخامسة واالربعني عاما ،طبیب يف
كنت يف الخامسة والعرشین من
عمري بينام انا يف سنة اإلمتیاز يف

الطب يف جامعة أوكسفورد إنجلرتا.
كنت قبلها قد شعرت ببعض التغريات

كفقدان التوازن من حین إىل آخر،
واالحساس بالتنمیل يف أماكن متفرقة

من جسمي ،مع انخفاض يف مستوى
الرؤية .مل یخطر ببايل أن هذه األعراض
قد تكون أعراض مرض عصبي ،حيث

كنت دامئاً أربط هذه األعراض بالقلق
و التوتر و اإلجهاد خصوصا ألنني عىل

مشارف تخرجي من كلیة الطب.

(الرنین املغناطیيس للدماغ) ،حيث

یهیج مناعة الجسم .اكملت حيايت

قريبايت ورزقت منها بأبناء.

الشويك) لتأكید االصابة باملرض او

عدة هجامت من هذا املرض ،استخدمت

يل فحص یسمى (خزعة السائل

عدمها ،بعدها بدأت باسرتجاع البرص
والحمد لله فخرجت من املستشفى.

بعدها بثالثة ايام أخربت من قبل

استشاري االعصاب يف املستشفى
عىل نتائج الفحوصات التي أكدت

إصابتي مبرض التصلب اللويحي.

كشخص

طبيعي

فتزوجت

احدى

خالل العرشین سنة املاضیة واجهت

حينها عالجات مختلفة.

إصابتي كان لها دور كبري يف اختياري
الختصاص االعصاب ،حيث أنشأت رابطة

تساعد مرىض التصلب اللویحي يف

بریطانیا و اإلمارات ،و شاركت مع عدة
رشكات

أدویة ملساعدة

املرىض

املصابین به و لدعمهم للحصول عىل

مل أتقبل وضعي الصحي خصوصا أنه

االدوية رغم سعارها الباهضة.

ن
الوحید هو السیطرة عىل االعراض .لك ّ

العاملین ،واآلن أنا أب لثالث أطفال

يف یوم من االيام اثناء فحيص ملريض
اإلبصار كليا ،نُقلت حينها إىل الطوارئ

عزميتي و إرصاري ساعداين عىل

برسعة .بدأ األطباء بإجراء الفحوصات

(انرتفیرون) ثالث مرات يف األسبوع

املستشفى حيث بدأ أخصايئ األعصاب
بإعطايئ االدوية الالزمة اىل ان أُجري

ال یوجد عالج تام لهذا املرض ،و العالج

يف املستشفى فقدت القدرة عىل

خطة

العالج

بتلقي

عقار

تخطي تلك املرحلة الصعبة.

عىل اإلنسان أن ال یفقد األمل برب

وأعيش حیاة سعیدة مع زوجتي و

أبنايئ .
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الصيدالين أسامه بهجت أبو شعبان
أنا الصيدالين أسامه بهجت أبو شعبان رئيس قسم التدقيق الصحي للمنشآت الصيدالنية
يف إمارة أبو ظبي .انضممت للهيئة العامة للخدمات الصحية والتي تعرف حاليا بدائرة
الصحة يف عام  2006كمسؤول لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية املقدمة من املنشآت
الصيدالنية .مسرييت الدراسية ابتدأت من أمريكا حيث أمتمت البكالوريوس يف الصيدلة
ومن ثم حصلت عىل ماجستري يف إدارة الرعاية الصحية وهذا بدوره أهلني للعمل
كصيدالين ثم كمدير قسم ملدة سبعة أعوام يف رشكة مسؤوله عن إدارة عدد من
الصيدليات املنترشة يف أغلب الواليات يف أمريكا.

1

ملاذا الصيدلة؟

الصيدلة مل تكن خياري األول ،لطاملا حلمتاالقدار أن أسلك طريق الصيدلة .اآلن وبعدفيها ملا لهذه املهنة اإلنسانية تأكدت بأنه
وسعيت حتى ادخل كلية الطب ولكن شاءتكل هذه السنوات وبسبب السعادة التي أناكان الطريق الصحيح.

2

ما هو النهج الذي اتبعته يك تصل لهذه املرحلة؟

خالل عميل كصيدالين كان نهج تركيزيمبارشه مع املريض لضامن توفري أفضلوبناء عالقات جيدة مع زمالئك يف العمل
ينصب عىل املريض نفسه لتحقيق الرىضرعاية دوائية والتي بدورها تحسن منأساسها الود واالحرتام ومحاكة العقل
عن الرعاية الصحية املقدمة له .هذهنوعية حياته .أما عىل صعيد اإلدارة ،أنالضامن إنتاجهم الفعال يف العمل.
املهنة اإلنسانية تتطلب عالقة مهنيةأؤمن أنه يجب عليك خلق بيئة عمل مريحة

3

ما الصعوبات التي واجهتها يف حياتك؟

أكرب الصعوبات التي واجهتها يف حيايت كانت خالل دراستي يف الجامعة ،بالتحديد خالل السنة الثالثة والرابعة من البكالوريوس
بسبب كرثة املساقات والعالمات املطلوبة الجتياز كل مساق ،وباإلضافة اىل نظام السنوات الذي كان يضع علينا ضغط كبري كطالب ألن
الرسوب يسبب تأخر يف الدراسة ملدة سنه ألن املساقات تطرح مره سنويا .كانت تلك السنوات مبثابة تحدي كبري ولكنني اكتشفت
مع األيام أن الصيدلة تستحق كل هذا التعب وأكرث ،وإن اإلرصار املستمر وعدم االستسالم هو مفتاح النجاح.
أما عىل الصعيد الشخيص ،تعرض والدي لوعكه صحية واضطررت أن أترك عميل لفرته حتى أرعاه واعتني به .ويف عام  2013فقدت
والديت العزيزة وهذا كان له أثر كبري يف حيايت.

4

ماهي السامت او املهارات التي يجب ان تكون عند الصيدالين ليك يتفوق وميتاز؟

الصيدالين املميز يجب أن ميتلك بشكل أسايس الخربة بالعلوم الصيدالنية وكيفية رصف االدوية ولكن حتى ميتاز ويتفوق يجب أن
ميتلك أفضل مهارات للتواصل مع املريض ،بحيث يكون لديه خربه يف كيفية توصيل املعلومة بالشكل الصحيح ويف الوقت املناسب.
عالوة عىل ذلك متيزك كصيدالين يعتمد عىل بناءك لنفسك سمعه جيدة كشخص وعن قدراتك ومهاراتك وخرباتك العلمية والعملية.

5

ماهي النصائح التي تقدمها لطالب الصيدله؟

الصدق واإلخالص يف تقديم الرعاية الصيدالنية للمريض.
اجعل املريض محور اهتاممك يف عملك حتى تضمن تلبية احتياجاته وتضع بصمة يف حياته.
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