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L’association HAJAR cherche à faire intégrer les DIP
 dans la liste des maladies de longue durée

لضمان عالج مرضى ضعف املناعة أألولي في ظروف حسنة وجيدة، تسعى جمعية هاجر إلدخال 
هذا املرض ضمن الئحة األمراض طويلة املدى، حتى يتمكن املرضى املتوفرين على التغطية الصحية 
من االستفادة أكثر من هذه التغطية، و هكذا حررت اجلمعية طلبني أحدهما موقعا من السيدة 
طبيبا،  بصفته  بوصفيحة  األستاذ  من  موقعا  الثاني  و  املرضى،  أمور  أولياء  و  العامة  الكاتبة 

وأرسلتهما إلى الوكالة الوطنية للتأمني الصحي . 



IójóL ádÉM ™e QGƒM
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جسلت مجعية هاجر مؤخرا تزايدا ملحوظا يف عدد املرىض املصابني بضعف املناعة األويل، و ذلك راجع إىل امحلالت 
التحسيسية اليت تنمظها لفائدة األطباء يف خمتلف مدن و أقالمي اململكة ممثلة باألستاذ بوصفيحة و األستاذة أيالل .

يف عددنا هذا، سنتناول قصة الصغري سعد، البالغ من العمر 6 أهشر، و الذي اكتشف األطباء إصابته مبرض ضعف 
املناعة من النوع اخلطري، اكن لنا لقاء مع والدته اليت رسدت قصهتا و معاناهتا فقالت:

ثاليث الصبيغ 21).  سعد، آخر أبنايئ امخلسة، الذين ترتاوح أمعارمه ما بني 16 سنة و 6 أهشر، من بيهنم معاق ( 
نقطن مبدينة ابن جرير، زويج ليس له معل قار فهو يعمل مكياوم، أسكن مع والدي يف بيهتام، بدأت حاكييت مع مرض 
ابين عند بلوغه سن ثالثة أهشر، حيث أصيب بسعال حاد ، تعفن يف األذنني، الهتاب يف اللسان، ارتفاع يف احلرارة و 
توقف يف الوزن فهو منذ ثالثة أهشر ال يزال حيتفظ بنفس الوزن، أخذته إىل طبيبة أطفال مبدينيت، أجرت له عدة 
حفوصات و وصفت له عدة أدوية لكن دون جدوى. عند ذلك أرسلتين إىل مستشىف دمحم السادس مبراكش، ظل هناك 

مدة أسبوع أجرى له األطباء مجيع التحاليل 
15 يوما عادت له نفس  و الفحوصات و أخذ عدة أدوية، حتسنت حالته شيائ ما مث عدت إىل بييت، لكن بعد مرور 
األعراض، أخذته مرة ثانية إىل نفس املستشىف، مكث 23 يوما، لكن مل تتحسن حصته، عند ذلك أرسلين الدكتور رضا 

إىل الدكتور بوصفيحة مبستشىف عبد الرحمي اهلارويش مبدينة الدار البيضاء.
إىل  أنه حيتاج  ابين أخربين  بفحص  قيامه  عند  و  الدكتور بوصفيحة،  استقبلين  املستشىف،  هذا  إىل  عند وصويل 
استشفاء للعالج و إجراء التحاليل الالزمة لتخشيص حالته، و مل أجد خيارا آخر رمغ أين تركت بييت و أبنايئ و رمغ 
انه ال يوجد يل أقارب بالدار البيضاء. و بالفعل فقد أجريت إلبين حتاليل طبية جديدة مل يسبق له  إجراؤها،و اليت 
تكفلت هبا مجعية هاجر ألن تاكليفها تفوق كثريا استطاعيت،  فثبت أنه يعاين من مرض ضعف املناعة األويل من النوع 
اخلطري الذي ال ينفع لعالجه إال إجراء معلية زرع النخاع العمظي، هذه العملية ال جترى باملغرب و تلكفهتا باهضة جدا 
( 1000000.00 درمه)،و أنه يف انتظار ذلك هيلع أخذ حقن من مادة االميينوغلوبيلني، و تلكفهتا 1150.00 درمه مرتني 

يف الهشر. 
عندما أبلغين األطباء هبذه احلقيقة، أحسست بصدمة قوية، بكيت كثريا، لكين عند تعريف عىل حاالت مشاهبة إلبين ، 
محدت اهللا أنه قد اكتشف مرض ابين يف سن مبكرة باملقارنة مع أطفال آخرين، ألنه بذلك تكون فرص جناح عالجه أقوى، 
و أدعو اهللا العيل القدير أن يخسر إلبين و مجليع األطفال املصابني هبذا املرض حمسنني ينقذوهنم من معاناهتم، و اهللا 

ال يضيع أجر احملسنني.

Interview avecune nouvelle famille

الطفل سعد ديـدوح يحتـاج
 إلى عملية زرع النخاع العظمي
 بـصـفـة مستـعـجـلــة
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استطاعت الطالبة البيولوجية و العضوة بامجلعية املغربية لضعف املناعة األويل Moroccan PID ، اآلنسة ليىل 

جدان إجناز حبث عيمل مهم اكتشفت من خالله نوعا جديدا من ضعف املناعة األويل و حررت  مقاال حول هذا 

االكتشاف، مت قبوله للنرش بإحدى أهشر املجالت العملية بالعامل.

و هبذه املناسبة، كرمت مجعية هاجر اآلنسة ليىل جدان خالل االجمتاع العيمل األسبويع لضعف املناعة األويل ، 

و قدمت هلا هدية رمزية تجشيعا هلا و تقديرا ملجهوداهتا املعهودة.

Activité scienti�que : 

Réalisation scienti�que 
Importante 
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عرفانا مهنا جبميل موظيف املصلحة رمق 1 مبستشىف األطفال عبد 
الرحمي اهلارويش، و تقديرا مهنا ملجهوداهتم  و هسرمه عىل راحة 
املرىض و عالجهم، مبا فهيم املصابني بضعف املناعة األويل، قامت 
أعوان  و  ملمريض  طبية  بدالت  و  وزرات  بتقدمي   هاجر  مجعية 

اخلدمة هبذه املصلحة  

  á«Hô¨ŸG áaÉë°üdG ‘ ôLÉg

Hajar dans la presse marocaine

الوقوف على معاناة و مشاكل األطفال املصابني  األولي، و كذا من أجل  املناعة  التحسيسية املستمرة بضعف  إطار  احلملة   في 
التي  الصباح  جريدة  الغرض، منها  هذا  ألجل  اإلعالمية  املنابر  من  مجموعة  مع  االتصال  بربط  هاجر  جمعية  الداء، قامت  بهذا 

أولياء أمورهم  و  املرضى  لقاء مع بعض  أجرت  األولي حيث  املناعة  يوم 14 – 01 – 2013، عن مرضى ضعف  نشرت مقاال 

، و قدمت تفسيرا كافيا حول هذا املرض و مشاكل العالج و تكاليفه. 
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