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 اجللبة حقيقة وال كذبة

هادي عام باش بانت كورونا وكلنا 
 تقريبا كنا كانقولو بعيدة علينا

شوية بشوية بدات كاتقرب و قوات 
 الهضرة

وشي كايلوح اللومة على شي واحنا 
 كانتفرجو حتى لقيناها عندناجالسين 

 أشنو هاد كورونا؟

هي فيروس من عائلة معروفة ديال الفيروسات اللي 
كتقيس الصدر في يامات البرد ولكن هاذ كورونا قبيح شي 

 3002شوية و قريب لذاك سارس ليضرب آسيا ف 

الفيروس عامة هو واحد الحاجة ماكاتقدرش تعيش و 
لشي جسم و تعيش  تتكاثر بوحدها وخاصها والبد تدخل

فيه و تستغلو باش تتوالد و هوما كايعيشو بزاف عند 
الحيوانات و لكن كايقدرو فبعض الحاالت يدوزو عند بنادم 
و راكم سمعتو على أنفلونزا الطيور و أنفلوانزا الخنازير و 

 مادارو فبنادم
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ملي كايدخل عندنا شي فيروس 
الذات ديالنا كاتحاربو وكاتقتلو 

ديال المناعة اللي عطانا هللا بالجنود 
سبحانه و تعالى، و فديك الوقت 
كايحمى الطرح و كانحسو بالسخانة 

 و العيا وحتى باأللم بعض المرات

ولكن ماشي ديما كانربحو الحرب حيث شي مرات يا 
كايكونو دوك الجنود قالل، يا كايربحهم الفيروس بسرعة 

تخفى على الهجوم و بأعدادو الكثيرة، أما شي أنواع كا
الجنود ديالنا هللا احفظ وما كايعرفوش الفيروس ليدخل 
حتى كاينوض بيهم، داك الشي عالش خاصنا نتهالو 
فروسنا ونحافظو على النظافة و التغذية المزيانة و 
الرياضة حتى هي باش يبقاو جنود المناعة فايقين و على 

 بال

 

ايوا أش نديرو ملي الجنود دياولنا ماقدروش يقتلو 

 لفيروس أو ماعرفوهش؟ا

هادا هوا دور التلقيح أو التطعيم اللي تا نقولو ليه 
 الجلبة: بالدارجة 
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 أشنو هيا الجلبة؟

الجلبة هي طريقة قديمة 
شوية كانديروها باش 
نعاونو الجنود ديال 
المناعة يتعرفو على 
الفيروس بال ما نمرضو 
أو قبل ما يجينا 
 الفيروس ال قدر هللا،

باش يحاربوه و يسجلوه 
عندهم فالذاكرة ديك 
الساعة فين ما لقاوه 
يقتلوه يعني كايولي 
روشيرشي و إال جانا ما 

 كايقضي فينا والو

 

الطريقة اللي تستعمالت من شحال هادا و باقا ناجحة هيا 
كاناخدو الفيروس اللي بغينا نحاربوه و كانبقاو عليه 

نضعفوه أو نقتلوه، بالحرارة أو بالمواد الكيماوية حتى 
ديك الساعة كنديروه فالجلبة لكيديرها اإلنسان، إوا 
ماكايفوتوش الجنود ديالنا فالفيروس بونية وحدة وكايجي 

 كاو
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بعض الفيروسات ويقدر باش الجلبة ديالهم تكون نافعة و 
تكون ديك الذاكرة قوية عند الجنود ديالنا أو يعقلو على 

كيخص نعاودو الجلبة هذا الفيروس أو يعرفوه مزيان، 
 كتذكير مرة أخرى

وقتاش كاتعطى الجلبة و 

 شحال خاصها باش تخدم؟

كاتعطى للوليدات الصغار 
بحال البي سي جي أو ضد 
الشلل، الحصبة، الخناقية، 
الطيطانوس، المينانجيت 

وكتكون على شكل … 
ابرة أو قطرات و كايخص 

و الشخص اللي جلب ياخد دفتر الجلبة المخصص لولدو أ
يدي معاه كارني خاص ويحتفظ بيه حيت غادي يحتاجو 

إوا عنداك تدير التقييدة فالجهة التانية ديال .…فحياتو
 كارني الكريدي واياااااااك

وكاينا اللي كايخص الكبار ايديروها بحال الجلبة ضد 
الزكام بالنسبة للناس اللي حاط عليهم الرواح و كايهلكهم 

ذلك الناس الكبار و أو لي عندهم أمراض مزمنة و ك
العيادات لي حامالت أو الجلبة ضد الحمى الصفرا بالنسبة 
للناس اللي كايسافرو لمناطق استوائية بحال افريقيا جنوب 

 الصحراء و اسيا
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وملي كايتلقح الشخص كايولي قادر يواجه الفيروس اللي 
جلب عليه ولكن من بعد ما يدوز واحد المدة معينة اللي 

السيمانات باش تولي عندو  4أو  2تمشي تال  كاتقدر
المناعة و بعض الجلبات تا تتعاودها عاد تاتولي عندك 

ورد بالك را ما قلناش لك جلب وسير قلب على . المناعة
الفيروس ضبر لراسك اال جلبتي بقى داير االحتياطات ديال 

 السالمة وحمد هللا

 

ارالمصطفى البكأنفو .لدوائي نصكتب ال  

في الشؤون الدوائية متخصص  
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 الجلبة ديال كورونا
 ايوا كيفاش دايرة القضية مع هاد كورونا؟ 

أول حاجة ماخاصناش ننساو باللي كاندويو على وباء، 
والحمد هلل . يعني قاص العالم كلو وباقي كايحصد فاألرواح

 و باش جابت لينا الجلبةبزاف الجهات خدامة ليل ونهار 
 نتفكو من هاد المصيبة

ودابا زعما لقاو شي جلبة 

مزيانة؟ اسمعنا باللي بعض 

جبنا الشركات لقات الجلبة و 

غير هوا … ؟منهم جوج نواع

قوات حمالت التشكيك فهاد 

الجلبات وخاصة فالفايسبوك و 

 إوا كيدايرا القضية؟…الواتساب

اللي خاص يعرف كل واحد راه ماشي غير جي و جيب 
عندنا  وصالتراه ما . وبدا تعطي لعباد هللا جلبة أو دوا

درسو و من المصالح ديال وزارة الصحة  دازتحتى 
قدو ن تأكدو بأنها ما فيها تامشكل و الملف ديالها و

 ستعملوها عاد أراك للجلبةن
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دابا الحمد هلل بزاف ديال البوراطوارات والمؤسسات 
نهم على والنتائج ديال بزاف م لي لقات اللقاحالعلمية 
 ممتازة

النوع اللي . وهاد الجلبات وجدوا فيهم جوج األنواع
مخدوم بالطريقة القديمة المعروفة اللي كايتصاوبو بها 
الجلبات من مدة هادي وهي اللي كاتعتمد على أننا نضعفو 
الفيروس ومن بعد ندخلوه لجسم اإلنسان باش يسهل على 

نستعملو كوالنوع الثاني اللي . جنود المناعة يقضيو عليه
فيها واحد الفقاعة ديال فيروس مكيمرضناش و كانيرو فيه 
شوية ديال فيروس كورونا باش نتمنعو ضدو و هاذ 
الطريقة حتى هيا قديمة و منها لقاح الشلل لكيدرو من 

 زمان الدراري الصغار و لقاح بوصفير

 ودابا آشمن جلبة غانديرو؟

هاد السؤال والجواب عليه خلى  مزيان
بزاف الناس يتكلموا ويصبحو علماء 
وخبراء فعلم األوبئة و حتى فالخيال 

شي كايقول غادين يخشيو لينا . العلمي
واحد الشريحة باش يتحكمو فينا 

شي كايقول ال راه . ويتجسو علينا
الجلبة فيها مواد غادة تردنا عاقرين 
وغادة تنقص من الخصوبة ديال 

 الهضرة كثيرة والسكات خير…االت وزيد و زيد وزيدالعي
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كون بغاو يديرو هاد الشي أعطى هللا فاش يعطيوه الجواب هو 
 أفيقو معانا...لينا

المهم اللي خاص يعرفوه 
المغاربة هوا ماشي غير 
جي و جيب جلبة أو دوا 

راه . وبدا تعطي لعباد هللا
أي دوا كيف ماكان النوع 

راه ديالو أو الش كايليق 
مايمكن يوصل عندي 
وعندك حتى يدوز من مصالح وزارة الصحة بواحد الملف كبير 

فيه باش تصاوب وكيفاش تصاوب ومنين جا ونتائج . وثقيل
البحث اللي جا بها و كيفاش كا يتقلب وشحال كايصبر و الش 

 كايليق ولمن غايليق وواش عندو شي أضرار جانبية و و و

ج التحاليل ديالو مزيانة وخاص يكون الملف مزيان ونتائ
ويتأكدو بأنها ما فيها تامشكل عاد تعطيه الوزارة اإلمكانية 

 باش يتستعمل إوا عاد أراك للجلبة

والناس اللي كاتدير هاد الشي على بال وبشهادة هيئات دولية 
 نقدر نتكلم على هاد الشي مرة اخرى

. وا بقاو غا داوين، راه عندنا ما يدار وباراكا من الضحك
المسألة صعيبة وخاصنا نتحملو المسؤولية ومانضيعوش 
المجهودات اللي تدارت من بزاف ديال الجهات باراكا راه كلنا 

 عينا واش انتوما ما عيتوش؟؟؟؟؟
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 إذن آشنو المطلوب؟

الجلبة خاصنا كلنا  ك النوبة ديالأسيدي، أاللة، ملي توصل
الوزارة من  نديروها حسب المخطط ديال الجلبة اللي وجداتو

 و اولويات قبل على عدة المراحل

المرحلة األولى، غادين 
نسبقو الناس اللي كايواجهو 
الفيروس واللي بال بيهم 

و كنحييو من  نقدرو نوقف
هاذ المنبر اصحاب الوزرة 

  الجيش األبيض...البيضاء

الناس ديال الصحة اللي 
 ة ديالناالمناسبة باش يبقاو واقفين على الصح ذكانحييوهم بها

الناس ديال األمن اللي كايسهرو على األمن والسالمة و حتى 

 .التنظيم و كانصفقو ليهم بحرارة

 كبيرة في السن و كيشكل عليهم هاذ الوباء خطر كبيرالناس ل

 ان شاء هللا و يتبعوهوم الباقين على مراحل

 2المواعيد بيناتهم   3وكل مرحلة مقسومة على 
 تقريبا سيمانات



 
 

 
 

 www.dawa2i.info                                              لقاحموضوع ال  

 ؟أو واش خاص موعد كاتعطى الجلبةفين 

غادي يكونا مصالح و محالت ثابتة و متنقلة تابعة لوزارة 
 … الصحة مع تنظيم الحملة بمساعدة السلطات المحلية 

و باش تاخذ الموعد و تعرف مركز التلقيح لي غادي تجلب 
فرسالة  فيه خاصك تسيفط نمرة ديال الكارط ناصيونال

و ال قلب على  7171عادية من الهاتف المحمول ل 
 لقاح كوروناالموعد ديالك فهاذ الموقع االلكتروني 

… بقى واحد التنبيه مهم

راه واخا نجلبو و نعاودوها 

سيمانات خاصنا  2من بعد 

على التباعد و  نحافظو

شروط السالمة وخاصة 

نديرو الكمامات حتى تدوز 

األسابيع بينما  2واحد 

الجنود ديال المناعة يتعرفو 

على الفيروس وصاوبو 

السالح اللي خاص بيه 

 باش اقتلوه

ودابا يمكن لي نقول ليكم أنا ساليت اللي عندي ودرت اللي 

 عليا و دابا نوبتكم انتوما تديرو اللي عليكم

https://services.liqahcorona.ma/
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 يبعد علينا وعليكم هاد الوباي ويرزقنا أسباب الشفاي إنه هللا

 طايجزيل الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متخصص في الشؤون الدوائية -ار المصطفى البكأنفو .كتب المقال لدوائي

 أنفو.حرر المقال دوائي

https://services.liqahcorona.ma/
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https://www.youtube.com/watch?v=EUSdx6Yt5Yk&feature=emb_title
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https://dawa2i.info/%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83%d8%a7/
https://dawa2i.info/%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86/
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