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رسالة من املحرر

Letter from the Editor

إن ظهور فريوسات جديدة، واحتامل اجتياز هذه الفريوسات للحواجز الفاصلة بني خمتلف أنواع األحياء، يمثل هتديدًا حقيقيًا للصحة واألمن العامليني، عىل 
نحو ما أظهرته التجارب األخرية نسبيًا والتي متثلت يف املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )سارس(، التي ظهرت عام 2003، وجائحة اإلنفلونزا  H1N1 عام 
2009، وإنفلونزا الطيور التي ما برحت التقارير ترد حول اإلصابة هبا منذ عام 1997. لذلك، فإن وقوع حالتني ملرض تنفيس وخيم مرتبط بفريوس برشي 
جديد من الفريوسات التاجية )الكورونا(، يف شهري حزيران/يونيو، وأيلول/سبتمرب املاضيني، قد أثار قلقًا واسع النطاق. وقد ظهرت هاتان احلالتان يف 
اململكة العربية السعودية، وقطر. وتبحث افتتاحية هذا العدد يف هذه الواقعة، وتداعياهتا، وما ينبغي عمله يف هذا اإلقليم من حيث االستعداد ألحداث من 

هذا القبيل، ومن َثم اإلسهام يف االسرتاتيجيات العاملية للمحافظة عىل الصحة العمومية.

للصحة  كبريًا  هتديدًا  األخرى  هي  تشكل  املختلفة،  العامل  أنحاء  يف  املكروبات  ملضادات  املتزايدة  املقاومة  فإن  اجلديدة،  الفريوسات  ظهور  إىل  وباإلضافة 
والسالمة عىل الصعيد العاملي. ويف الوقت ذاته، فإن هناك ُشّحًا يف األدوية املضادة للمكروبات التي جيري تطويرها وطرحها يف األسواق. وإن أشد ما يبعث 
عىل القلق بشأن النتيجة املحتملة هلاتني احلقيقتني أن نجد أنفسنا يف عامل خاٍل من أدوية ناجعة نكافح هبا األمراض املعدية، األمر الذي يمثل ردة إىل عرص ما 
قبل املضادات احليوية. ويمكننا، عندئذ، أن نتخيل تأثري ذلك عىل الصحة العاملية، وعىل غريها من مناحي احلياة. ويف حني تدعو احلاجة إىل تضافر اجلهود يف 
جمال البحث لتطوير مضادات حيوية جديدة، فإن احلاجة تدعو، يف ذات الوقت، إىل مد فرتة صالحية األدوية املتوافرة حاليًا ألطول وقت ممكن. وهذا األمر 
ال يستوجب فقط وصف األدوية عىل نحو رشيد، بل يتطلب كذلك مراقبة اجتاهات املقاومة الناشئة للكائنات الدقيقة، كام ُيعد االلتزام القوي من جانب 
احلكومات هباتني االسرتاتيجيتني أمرًا حاساًم يف هذا املجال. ويف هذا العدد ورقة من اململكة العربية السعودية حول بحث أداء مراكز الرعاية الصحية األولية 
العاملية/الشبكة  الصحة  بمنظمة  املؤرشات األساسية لوصف األدوية، اخلاصة  فيه  باململكة، يف ما خيتص بوصف األدوية، استخدمت  الرشقية  املنطقة  يف 
الدولية الستعامل األدوية عىل نحو رشيد. وتشري الدراسة إىل أن نسبة ما صودف من حاالت وصف فيها مضاد حيوي بلغت 32.2%، وهي نسبة تتجاوز 
بقليل القيمة املثىل املوىص هبا )≤ 30%(. كام أجريت دراسة أخرى يف املغرب، تم التعرف فيها عىل أسباب أمراض اجلراثيم الغزوية لدى األطفال وحساسية 
املكروب للمضادات احليوية. ورغم أن معدالت املقاومة للمضادات احليوية مل تكن مرتفعة جدًا، إال أن الباحثني خلصوا إىل رضورة مواصلة اجلهود ملكافحة 

الزيادة يف هذه املعدالت وأوصوا باحلاجة إىل توخي احلصافة لدى استعامل املضادات احليوية.

The threat to global health and security from the emergence of new viruses and from the potential of viruses to cross the species 
barrier is very real as has been demonstrated by the relatively recent experiences with severe acute respiratory syndrome (SARS) 
in 2003, HINI in 2009 and avian influenza reported since 1997. Thus the occurrence in June and September this year of 2 cases of 
severe respiratory illness linked to a new human coronavirus caused widespread concern. The cases originated from Saudi Arabia and 
Qatar and we present in this issue an editorial discussing the incident, the implications and what needs to be done in our Region to 
be prepared for such events and contribute to the global strategies in order to safeguard public health.

As well as the emergence of new viruses, another major threat to global health and safety is the increasing antimicrobial resistance 
across the world. At the same time, there is a dearth of new antimicrobial medicines being developed and coming onto the market. 
The most alarming potential consequence of these two realities is a world without effective medicines to combat infectious diseases, 
a return to a pre-antibiotic era. The impact on global health and all other aspects of life can be imagined. While there is a need for con-
certed research efforts to develop new antimicrobial medicines, at the same time we need to extend as long as possible the shelf life of 
the medicines that are currently available. This requires not only the rational prescribing of medicines but also surveillance on trends 
in emerging resistance in microorganisms, and strong government commitment to both these strategies is vital. A paper from Saudi 
Arabia examined the drug prescribing performance of primary health care centres in Eastern province using the WHO/International 
Network of Rational Use of Drugs core drug prescribing indicators. The study reports that the percentage of encounters with an 
antibiotic prescribed was 32.2%; this is marginally higher than the optimal value recommended (≥ 30%). Another study in Morocco 
determined the causes of invasive bacterial diseases in children and the antibiotic susceptibility of the organisms. While antibiotic 
resistance rates were not very high, the authors concluded that efforts were still needed to control the increase in the rates and recom-
mended the need for a policy on judicious antibiotic use in Morocco.


