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ن�صائح اطباء
م�ست�شفى الأردن..
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برعاية دولة رئي�س جمل�س االعيان..

م�ست�شفى الأردن ..على م�شارف
عقدين من الريادة

انطالق امل�ؤمتر العلمي الطبي
ال�ساد�س فـي م�ست�شفى الأردن

�صـرح طبـي يجمــع �أطـبـاء الأردن بالعالــم

بقلم :الدكتور عبداهلل الب�شري
رئي�س هيئة املديرين  -املدير العام مل�ست�شفى االردن

يف �إطار �سيا�سته التعليمية والتدريبية التي متثل رديف ًا لأدائه الطبي يعقد م�ست�شفى
االردن حتت رعاية دولة رئي�س جمل�س االعيان الدكتور عبدالر�ؤوف الروابدة م�ؤمتره
العلمي الطبي ال�ساد�س بح�ضور وم�شاركة نخبة من االطباء يف اململكة والعامل.
واكـد اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل الب�شري مديـر عام م�ست�شفى االردن ان امل�ؤمتـر العلمي
ال�ساد�س ،يكمل م�سرية ال تنقطع من اجلهد الطبي والعلمي لدائرة التدريب والتعليم
امل�ستمر يف جمال البحث العلمي واالكادميي والتطوير واطالع االطباء ال�سيما نخبة من
االطباء اجلدد على �آخر م�ستجدات العلوم الطبية والتخ�ص�صات املختلفة....

التفا�صيل �صفحة 2

افتتـاح فـرع جمعيـة اجلراحني
االمريكية فـي الأردن

يقـام يف م�ست�شفــى االردن يف
اخلامـ�س والع�شــرين من ال�شه ــر
اجلاري حف ــل افتت ــاح فــرع جمعي ــة
اجلراحــني االمريكية يف االردن
حتت رعاية دولة الدكتور عبد
ال�سـالم املجايل وهـو اول ع�ضـو
اردنــي يف جمعي ــة اجلراحني
االمريكيـ ــة يف حدث طبي وعلمــي
هام ت�شهده ال�ساحة الطبيــة االردنية
بع ــد ان قــررت اجلمعية افتتاح فرع
لها يف عمــان وبعد انتخاب الدكتــور
عبد اهلل الب�شيــر حاكمـا يف جمل ــ�س
حك ــام كلية اجلراحـني االمريكيــة
يف االردن.

وتت�ضمن احتفالية اطالق فرع
االردن جلمعية اجلراحني االمريكية
حما�ضرة علمية لدولة الدكتور عبد
ال�سالم املجايل حول تاريخ الطب
يف االردن ي�ستعر�ض خاللها مفا�صل
امل�سرية الطبية يف اململكة واالجنازات
التي حتققت على مدى العقود املا�ضية
على يد من امنوا باهمية القطاع
الطبي وازدهاره يف االردن.
كما يلقي الدكتور عبد اهلل الب�شري
ع�ضو جلنة حكام الكلية االمريكية
كلمة ترحيبية بال�ضيوف واالطباء
من كافة القطاعات الطبية االردنية
ا�ضافة الى كلمة من نقيب االطباء

للم�شاركة فـي �صحيفـة
م�ست�شفى الأردن

تلفون 06 5608080

العالقات العامة ()636

info@jordan-hospital.com

االردنيني وكلمة اخرى للدكتور حممود
ابو خلف رئي�س فرع االردن جلمعية
اجلراحني االمريكية.
وي�ضم جمل�س اجلمعية فرع االردن كل
من اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل الب�شري
حاكما يف املجل�س واال�ستاذ الدكتور
حممود ابو خلف رئي�سا والدكتور خالد
ال�سواعري نائبا للرئي�س والدكتور ا�سامة
حامد �سكرتريا والدكتور عبد النا�صر
�شنيكات امينا لل�صندوق وكل من الدكتور
زكي قوالغا�صي وحممد ال�شوبكي وحممد
الزيتاوي والدكتور احمد الب�شري ممثال
لالطباء ال�شبان والدكتورة حنان ريحاين
ممثلة للجراحني الن�ساء يف املجل�س.
فاك�س 06 5607575
jh4news@gmail.com

�أعوام قليلة (او بدت كذلك) اختزلت
عقود ًا طويلة يحتاجها �إعالء �صرح طبي..
م�ست�شفى الأردن فعلها ،ففي ت�شرين الثاين
 1996افتتح جاللة امللك احل�سني طيب
اهلل ثراه م�ست�شفى الأردن وقد م َثّل هذا
التاريخ نقطة انطالق لواحدة من �أكرب
املنظومات الطبية املتكاملة على م�ستوى
املنطقة العربية.
منذ �أن بد�أ امل�ست�شفى اردنيا خال�صا
يف التفكري والتخطيط والتمويل وارادة
االنطالق ,كانت خطط التطوير واالرتقاء
هي اال�سا�س الدائم مت�سق ًة مع ر�ؤية العمل
اليومية التي كان امل�ست�شفى ب�إمكاناته
وبكوادره الب�شرية يحققها بنجاح الفت.
اي حتد اكرب من ان حتمل ا�سم االردن..
كان وا�ضحا للجميع ان ال خط�أ يف مواجهة
امل�س�ؤولية الطبية فكيف �إن اقرتنت حمليا
وعربيا با�سم الأردن الغايل ,وهكذا كان..
كنا مدفوعني منذ البداية باال�سم
وامل�س�ؤولية وبحجم التحدي واعلى
اجلاهزية ال للمناف�سة فح�سب بل للريادة
والتفوق فكان التميز ال�شعار والريادة
والتفرد هي العنوان ..واال�سم هو وق�سمنا
الطبي وامياننا العميق باهلل جل وعال
وقدراتنا ما اعلينا به م�ست�شفى قامته
االن�سان القادر الكف�ؤ ,وعنوانه التميز
يف كافة �أبعاده العملية الطبية وتقدمي
اخلدمات العالجية واجلراحية املتكاملة
للمر�ضى على امل�ستوى املحلي واخلارجي.
على امتداد ما يربو من عقدين االن..
ع�شرين عاما ور�ؤيتنا بف�ضل اهلل ويامياننا
العميق وثقة قيادتنا واملاليني ممن
ق�صدوا �سمعتنا الطيبة وامكاناتنا الطبية
والعالجية املتكاملة من داخل االردن ومن
العامل العربي والعامل ..تتحقق على االر�ض
وجتني اكلها خري ًا وطب ًا رائد ًا وعمال متقنا
خلري االردنيني والعرب والعامل اجمع..
يف عام  2005كان مل�ست�شفى االردن دور
ال�سبق والريادة والفعالية يف التعامل مع
تداعيات انفجارات فنادق عمان االرهابية
حيث قام بعمل طبي قيا�سي يف انقاذ
وا�سعاف مئات اجلرحى وامل�صابني مبتابعة
حثيثة لعمليات اال�سعافات االولية والعالج
للمواطنني االبرياء الذين �سقطوا يف هذا

احلادث ..وكان جاللة امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني وخالل زياراته مل�ست�شفى
االردن قد ا�شاد بالدور الكبري الذي بذلته
امل�ست�شفى يف التعامل مع هذا احلدث ومدى
االمكانيات الب�شرية والطبية والفنية التي
�سخرها امل�ست�شفى لالرتقاء بعمل طبي
ان�ساين فريد على م�ستوى اململكة.
كان حافز اخر يحركنا مفاده من ر�سالة
امل�ست�شفى العربية التي هي ترجمة لر�سالة
الأردن الإن�سانية العربية ال�سامية ,فنه�ض
امل�ست�شفى بكل قدراته ليكون رئة حقيقية
يتنف�س عربها الأ�شقاء يف فل�سطني ،فكان
ج�سرا طبيا و�إن�سانيا لهم على مدى
�سنوات  ,كما ا�ضطلع امل�ست�شفى بدور الفت
يف ا�ست�ضافة كافة اال�شقاء الفل�سطينيني
خالل اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية وتفوق
يف تقدمي اخلدمات الطبية والعالجية
واجلراحية الالف اجلرحى وامل�صابني
خالل مواجهات االنتفا�ضة ،بل �أ�ضحى
امل�ست�شفى عالمة بارزة ملعاجلة الأ�شقاء
الفل�سطينيني ومتابعة حاالتهم  ,ما مثّل
نقطة �إلتقاء للإعالم العربي والدويل
وكبار ال�ضيوف والزوار والوفود اخلارجية
العديدة �إلى الأردن.
فتح امل�ست�شفى �أبوابه للمر�ضى من العراق
ال�شقيق ،ومل ي�أل جهد ًا يف ا�ستقبال
الأ�شقاء من اليمن ال�شقيق ففتح الأبواب
م�شرعة لتقدمي كافة اخلدمات العالجية
واجلراحية والطبية املتكاملة ليكت�سب
مكانة متميزة يف اليمن ال�شقيق وتقدير ًا
متوا�ص ًال من كافة �أبناء ال�شعب الليبي
ال�شقيق ،الأمر الذي تكرر وما زال
يتوا�صل مع الأ�شقاء يف ال�سودان واجلزائر
والبحرين و�سوريا ودول عربية وجدت من
م�ست�شفى الأردن متنف�س ًا طبي ًا ومركز ًا
طبي ًا متكام ًال ترقى خدماته للم�ستويات
الدولية فر�سخ امل�ست�شفى مكانته كرئة
حقيقية يتنف�س منها كافة الأ�شقاء العرب
رغبتهم يف اال�ست�شفاء يف �أجواء عربية
منا�سبة و�إمكانات طبية عاملية وكوادر
متنورة وخبرية وقادرة بعيد ًا عن التكاليف
الباهظة والغربة والأنظمة املغايرة للحياة
العربية يف دول العامل الأخرى.
ر�سالتنا  ..جتاه �أ�شقاءنا العرب متوا�صلة

بعد �أن فتحنا وما زلنا كافة القنوات
للتوا�صل مع الدول العربية ومراكزها
وم�ؤ�س�ساتها املعنية بتقدمي اخلدمات
الطبية للأ�شقاء العرب.
ونحو العامل بعد ان نفذنا اكرب �شبكة
من االتفاقيات الدولية مع كربى
اجلامعات واملراكز الطبية العاملية
مثل جوروج وا�شنطن وتوليدو وكنا
ومازلنا اول امل�ست�شفيات االردنية
احلا�صلة وللمرة الثالثة على التوايل
وباقتدار على االعتمادية العاملية التي
وثقت واكدت امل�ستوى الرفيع للخدمات
الطبية والعالجية املتكاملة التي
حر�ص امل�ست�شفى ومازال على تقدميها
ملر�ضاه من االردن والعامل العربي كما
ان هذا امل�ستوى الرفيع من اخلدمات
عززت ح�صول امل�ست�شفى الى جانب
�شهادة االعتمادية الدولية على درجة
االعتمادية الوطنية ومراكز التقدير
العاملي االخرى ا�ضافة الى م�شاركاتنا
يف امل�ؤمترات الدولية واالحداث العاملي
عدا عن ما �سجلته املنظمة الدولية
لل�سياحة العالجية عن دورنا ومكانتنا.
ان �سيا�سة امل�ست�شفى يف جمال التعليم
الطبي والتدريب قائمة على فتح افاق
رحبة من التعليم لربامج االقامة ملئات
االطباء اجلدد يف االردن والعامل العربي
فقد ح�صلنا منذ �سنوات على االعرتاف
لغايات االخت�صا�صات والتعليم
والتدريب الطبي من قِبل املجل�س الطبي
االردين (البورد االردين) واملجل�س
الطبي العربي لالخت�صا�صات الطبية
(البورد العربي) ،كما نوا�صل اقامة
امل�ؤمترات العلمية التي نقدم لالردن
اليوم ن�سخته ال�ساد�سة ب�إقتدار اي�ضاً.
ق�صة النجاح ..التي يتوجها بها
م�ست�شفى الأردن وهو على م�شارف
الع�شرين هي م�سرية عمل واجناز كل
يوم ..جت�سدها كل يوم جهود طبية
جبارة �سعت وا�ستطاعت ان جتعل من
م�ست�شفى الأردن مركز ًا طبي ًا رائد ًا على
م�ستوى ال�شرق االو�سط معني خلدماته
الطبية املتكاملة وريادته خلدمة كافة
املر�ضى العرب.
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م�سرية من النجاحات الطبية امل�ستمرة ..انطالق امل�ؤمتر العلمي اجلراح الدكتور كامل
الدكتور عبداهلل الب�شري
الطبي ال�ساد�س
العفيفي يُ�سهم يف مرجع
حاكم ًا فـي جمل�س كلية
طبي عاملي ب�سوي�سرا
اجلراحني االمريكية
قرر جمل�س حكام كلية اجلراحني
االمريكية اختيار العني اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري ع�ضو ًا يف
املجل�س اعتبار ًا من ت�شرين االول/
اكتوبر لعام  2014وملدة ثالثة
�سنوات.
وجاء قرار املجل�س اعرتاف ًا بالدور
الكبري وم�سرية النجاحات الطبية
والعلمية العديدة التي �سجلها الدكتور
الب�شري على مدى ال�سنوات املا�ضية
اختياره حاكما باملجل�س وممث ًال
للكلية يف االردن.
ويذكر ان اختيار جمل�س حكام الكلية
يتم من كبار االطباء واجلراحني
يف الواليات املتحدة وكندا وخمتلف
دول العامل وجمعيات االخت�صا�ص
اجلراحية ليمثلوا اع�ضاء الكلية
يف دولهم ،حيث متت املوافقة
على ت�أ�سي�س فرع لكلية اجلراحني
االمريكية باالردن خلدمة االع�ضاء
اجلراحني ودعم جماالت التدريب
والتعليم الطبي امل�ستمر والنهو�ض
مبهنة اجلراحة وفق اف�ضل املعايري
واملمار�سات العاملية امل�ستندة الى

منظومة اخالق املهنة ور�سالتها.
وكانت جامعة جورج وا�شنطن
االمريكية قد قررت جتديد تعني
اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام م�ست�شفى االردن ا�ستاذ
جراحة زائر بكلية الطب يف اجلامعة
االمريكية العريقة.
ويعترب قرار كلية اجلراحني
االمريكيني وجامعة جورج وا�شنطن
تقدير ًا الفت ًا لالجناز الطبي االردين
ذو ال�سمعة العاملية املتميزة.

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية
 ..وهذا ما يعك�سه برنامج فعاليات
امل�ؤمتر م�شري ًا �إلى ان ال�سيا�سية التدريبية
تنطلق من مدى اهمية التطوير واالرتقاء
الدائم يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية.
وا�شار الدكتور الب�شري �إلى املكانة
الكبرية التي ي�ضطلع بها م�ست�شفى
االردن على امل�ستويني الطبي والتعليمي
يف املنطقة العربية حيث ا�صبح مق�صد ًا
لالطباء اجلدد من االردن والعامل
العربي للتعليم الطبي والتدريب من
خالل الت�أهيل للح�صول على البورد
االردين والعربي ال �سيما بعد ان كان
امل�ست�شفى من امل�ست�شفيات االردنية
احلا�صلة على اعرتاف املجل�س العربي
لالخت�صا�صات الطبية التابع جلامعة
الدول العربية.
واكد اال�ستاذ الدكتور ريا�ض �سعيد
مدير دائرة التدريب والتعليم الطبي
امل�ستمر ان برنامج امل�ؤمتر �شمل كافة
العناوين احليوية املهمة لتطوير معارف
ومهارات االطباء فقد عقدت جل�سات

على مدى ثالثة ايام يف تخ�ص�صات
االمرا�ض الباطنية والتمري�ض واال�شعة
وتخ�ص�ص الن�سائية والتوليد واجلراحة
العامة واالطفال ،م�شريا الى ان هذا
التنوع اتاح ملختلف االطباء االطالع على
اخر البحوث العلمية وامل�ستجدات الطبية
والعلمية والفنية يف التخ�ص�صات ،الفتا
�إلى العدد الكبري الذي يخرجه امل�ست�شفى
�سنويا من اطباء االقامة بعد ان ح�صل
امل�ست�شفى على االعتماد العربي والوطني
ملنح �شهادة البورد االردين والعربي.

الدكتور خطاب :زراعة الكبد فـي الأردن
ت�ضاهي املراكز العاملية
الدكتور حممود خطاب

اخت�صا�صي جراحه عامه
اخت�صا�صي جراحه الكبد والبنكريا�س
لطاملا ت�ساءل كثري منا اي الإع�ضاء
يف اجل�سم هي الأكرث اهمية وال من
�شك ان جميع اع�ضاء اجل�سم هي يف
غاية الأهميه اال ان مع تقدم العلم
والطب ا�ستطاع الإن�سان اخرتاع بع�ض
الإجهره الطبيه التي تقوم بوظائف
بع�ض اع�ضاء اجل�سم �سواء ًا كان ب�شكل
كلي او جزئي ولو لفرته حمدوده مثل:
جهاز غ�سيل الكلى ،جهاز التنف�س
الإ�صطناعي.
اال انه لهذا الوقت مل ي�ستطع االن�سان
ان يجد جهاز ًا طبي ًا يقوم بوظائف
الكبد مثل الوظائف الإي�ضية ،وازالة

ال�سموم من الدم والوظائف التخزينيه
لبع�ض العنا�صر املهمه للج�سم ومن
هنا جاء البحث احلثيث على وجود
بدائل للكبد امل�صاب حتى تو�صل العلم
والطب احلديث الى زراعة الكبد.
ما هي زراعة الكبد؟
زراعه الكبد هو العالج الأمثل
للم�صابني بالف�شل الكبدي �سواء كانوا
من الإطفال او البالغني وبهذه العمليه
يتم ا�ستئ�صال كامل للكبد املري�ض
وا�ستبداله بكبد �سليم كامل او جزء
من كبد �سليم.
من هم املر�ضى الذين يحتاجون
لزراعة الكبد؟
كما ذكرنا �سابق ًا بان امل�صابني بالف�شل
الكبدي والذي ينتج عادة مما يلي :
 )B / C( -1ت�شمع الكبد الناجت عن
داء الكبد الوبائي.
 -2الف�شل الكبدي احلاد والذي عاد ًة
ما ي�صيب الأطفال نتيجة تناول بع�ض
الأدوية.
 -3االمرا�ض االي�ضية حيث يكون
هناك خلل يف عملية االي�ض لبع�ض
العنا�صر ،مثل النحا�س نتيجة نق�ص
بع�ض االنزميات الهامة.
 -4الت�ضيق اخللقي للقنوات املرارية
التي يظهر عادة عند االطفال
 -5بع�ض حاالت �سرطان الكبد البكرة.

 -6اي حاله ت�سبب ف�شل يف وظائف
الكبد.
من اين يتم احل�صول على الكبد
ال�سليم؟
 -1اما ان ي�أخذ الكبد كامال من
املر�ضى امل�صابني باملوت الدماغي
والذين يرغبون بالتربع باع�ضاءهم
حيث يكون املري�ض امل�صاب بالف�شل
الكبدي على قائمة االنتظار حيث
ي�شرتط خلو املتربع من االمرا�ض
الوبائيه املعديه والتوافق بني املتربع
وامل�ستقبل بنوعية الدم.
 -2او ان ي�أخذ من متربع حي يتم
ا�ستئ�صال جزء من كبد التربع احلي
وزرعه يف ج�سم املري�ض بعد ان
يكون قد ا�ستئ�صلت الكبد املري�ضة،
بدات هذه العمليه بنجاح منذ عام
 1989وي�شرتط بهذه العمليه مطايقة
نوعية الدم بني امل�ستقبل واالخذ بعني
االعتبار حجم الكبد املتبقي للمتربع
وحجم اجلزء املزالوع يف ج�سد
املري�ض وذلك مبعادلة خا�صه ح�سب
اوزان املري�ض املتربع
واجلدير بالذكر ان كبد املتربع يعود
الى حجمه الطبيعي بعد �شهرين او
ثالثه ا�شهر.
وزراعة الكبد من متربع حي لها بع�ض
الفوائد حيث يتم زرع الكبد با�سرع

وقت دون احلاجه لالنتظار الذي قد
يعقد وي�ؤخر من حاله املري�ض ووفاته
اثناء انتظاره متربع ميت دماغيا.
وباجلانب االخر �ضمان �سالمه اجلزء
املزروع حيث انه ي�ؤخد من ج�سم �سليم
خايل من االمرا�ض ولكنه يجب االخذ
بعني االعتبار بع�ض امل�ضاعفات التي
قد يعاين منها املتربع ويف القانون
االردين ين�ص على ان املتربع من
اقارب الدرجه االولى وان ال يكون
هناك م�صلحه او فائدة ماليه.
ماذا يحدث للمري�ض بعد زراعة
الكبد؟
هناك ن�سبه كبريه بعد م�شيئة اهلل يعود
الى حياته الطبيعيه بعد تناوله بع�ض
االدويه اخلاف�ضه للمناعه مل�ساعدة
اجل�سم لتقبل الكبد اجلديد وهو
بحاجه للمتابعه امل�ستمره لالطمئنان
على وظائف الكبد اجلديد وجتنب ما
ميكن جتنبه من م�ضاغفات ممكن ان
حتدث بعد مثل هذه العمليات الكربي.
ونحن يف االردن قد بدانا بزراعة الكبد
منذ عقد من الزمن تقربيا وكانت
نتائجنا بحمد اهلل م�شرفه ومقاربه
لنتائج اف�ضل املراكز العاملية.
مع متنياتي جلميع املر�ضى
بال�شفاء

�شارك جراح العظام االردين الدكتور
كامل العفيفي مدير دائرة جراحة
العظام واملفا�صل يف م�ست�شفى االردن
يف ت�أليف كتابا عامليا يعترب من املراجع
الطبية العاملية الهامة يف عالج الك�سور
وا�صابات االربطة ا�صدرته اجلمعية
العاملية للك�سور يف �سوي�سرا.
ويعترب الكتاب الذي ا�سهم الدكتور
العفيفي يف اجزاء علمية هامة منه،
مرجعا دوليا ا�سا�سيا الطباء جراحة
العظام واملفا�صل يف العامل ،واجلراح
االردين احد املدر�سني البارزين على
م�ستوى العامل يف اجلمعية الدولية وهو
احد اع�ضاء هيئة االمناء ال�سابقني
واول رئي�س لفرع االردن واحد م�ؤ�س�سي
اجلمعية يف ال�شرق االو�سط .
واكد الدكتور العفيفي ان هذه
امل�ساهمة تعترب تقديرا دوليا ملكانة هذا

التخ�ص�ص يف االردن حيث كان مركز
العظام والك�سور يف م�ست�شفى االردن
قد اعتمد ك�أول مركز يف االردن من
قبل اجلمعية العاملية لغايات التدريب
يف جراحة العظام لنيل �شهادة الزمالة
املعتمدة عامليا.

كوكبـة االطبـاء
ال بكم
ال�شباب� ..أه ً

يف اطار دوره الكبري يف التعليم الطبي
والتدريب وفتح �آفاق علمية اكادميية
وبحثية وا�سعة جليل من االطباء ال�شباب
املن�ضمني لربامج االقامة يف امل�ست�شفى..
واثراء ال�ساحة الطبية يف االردن مبزيد
من االطباء ال�شباب ..يرحب م�ست�شفى
االردن دائم ًا بان�ضمام كوكبة من
االخت�صا�صيني ال�شباب للم�ست�شفى..
من هذه اال�سماء التي تثبت مكانة طبية
متميزة ن�شري لهم ب�إهتمام كبري متطلعني
مل�ستقبل طبي باهر ب�إذن اهلل..
• الدكتور ا�سامه حمارن ـ ــة
• الدكتور فرا�س ال�صالـ ــح
• الدكتور هاين ابو غو�ش

من االر�شيف

• الدكتور احم ــد الب�شـيــر
• الدكتور حممود خطاب
• الدكتور عماد ال�سمودي
• الدكتور حمم ــد حمـيي
• الدكتور حممد البكري
• الدكتور هيثــم جهماين
• الدكتور في�صـل معايعـة
• الدكتور ا�شـرف �صـربي
• الدكتور ف�ؤاد ريا�ض �سعيد
• الدكتورة ليالــي اال�سيــر
• الدكتورة زينـ ــة املـعــانــي
• الدكتورة �سوزان عثامنـة
• الدكتورة فاديا ابوعي�شة
• الدكتورة روال با�سل �سعيد
• الدكتورة امل ابو عابد

تخريج فوج من االطباء املقيمني فـي م�ست�شفى الأردن
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كلما زادت ن�سبة ال�سمنة زادت �إحتمالية الإ�صابة بال�سكري من النوع الثاين ور�شة طبية عاملية حول
ال�سكري وال�سمنة� ..أخطر �أمرا�ض القرن اجلراحة التنظريية
الواحد والع�شرين
فـي امل�سالك البولية

الدكتور احمد الب�شري

ا�ست�شاري اجلراحة العامة باملنظار
وجراحة ال�سمنة
يعد ال�سكري �أخطر الأمرا�ض التي
يواجهها هذا القرن ،فهو يف ازدياد
م�ستمر على عك�س كل الأمرا�ض التي
تواجهها الب�شرية .وال�سكري من النوع
الثاين على عالقة حميمة بازدياد
الوزن وال�سمنة ،ون�سبة مر�ضى
ال�سكري الذين يعانون من ال�سمنة
املفرطة ت�صل �إلى .%81
وكلما زادت ن�سبة ال�سمنة ,زيادت
�أحتمالية الإ�صابة بال�سكري من
النوع الثاين وللأ�سف ,ف�أن امل�شكلة ال
تكمن يف هذين املر�ضني ,ولكن فيما
يرتتب عليهما من م�ضاعفات وم�شاكل
�صحية ,مالية ,ونف�سية .فتعالو نن�ضر
�إلى مدى تفاقم هاتيني امل�شكلتني.
ففي العام كله ,ي�صل عدد مر�ضى
ال�سكري املعلن عنهم �إلى �أكرث من
 300مليون .وهذا العدد بازدياد ,حيث
يتوثع �أن يت�ضاعف هذا العدد يف عام
 2030لي�صل �إلى قرابة  600مليون,
وال�سمنة بازدياد �أكرب من ذلك بكثري.
فالواليات املتحدة الأمريكية وحدها
حتتوي على  %10من هذه الأرقام,
والأعباء املادية التي تتحملها نتيجة
هذين املر�ضني ت�صل �إلى  6,6ترليون
دوالر �سنوي ًا ح�سب الإح�صاءات ,و�إذا
ف�صل هذا الرقم لكل مري�ض ,فمقدار
ما يدفعه ال�شخ�ص �أو ت�أمينه ت�صل
�إلى � 15-13ألف دوالر �سنوياً .وهذا
عب�أ على مزيانتها خطري .فماذا عنا
نحن؟
ال�ســمــنـــــة وال�سـكــــــري فــي
الواليات املتحدة
مل �أكن �أتوقع �أن تكون امل�شكلة يف
الأردن �أكرب من الواليات املتحدة قبل
قدومي وعودتي �إلى الوطن .فح�سب
�إح�صاءات الدكتور كامل العجلوين
من مركز ال�سكري يف اجلامعة
الأردنية ,ف�إن ن�سبة ال�سكري يف
الأردن ت�صل �إلى  %25من ال�سكان,

باملقارنة بـ  %10يف الواليات املتحدة.
ون�سبة ال�سمنة بازدياد ب�إزدياد العمر.
ففوق  25عاماً ,تقدر ن�سبة ال�سمنة
عند الذكور  .%28وهذا �أي�ض ًا �أكرث من
الواليات املتحدة ,حيث ت�صل الن�سبة
�إلى .%30
والبد �أن تنعك�س هذه الأمور على
امليزانية ,فقدر الدكنور كامل
العحلوين املبالغ التي تدفع لهذه
الأمرا�ض وم�ضاعفاتها ب 1.2مليار
دينار �أردين ,ونحن دولة ال ن�ستطيع
هذه املبالغ املهولة.
�أما العبئ ال�صحي الذي يتحملة
املري�ض فيكمن يف ا�ستمرارية
ال�سكري يف ا�ستمرار ال�سمنة .والكثري
من الأدوية لعالج ال�سكري من النوع
الثاين ,للأ�سف ت�ؤدي �إلى زيادة
الوزن .وينتهي املري�ض مع ا�ستمرارية
املر�ض �إلى االن�سولني الذي ي�ؤدي �إلى
زيادة الوزن �أي�ضاً.
ومع ا�ستمرارية ال�سكري ت�أتي
م�ضاعفاته ,مع ت�صلب ال�شرايني
و�أمرا�ض القلب ,والف�شل الكلوي مما
ي�ؤدي �إلى احلاجة للغ�سيل وزراعة
الكلى .ومع تطور العلم والطب �إال
�أن هذه امل�ضاعفات مل يتغري على مر
العقدين الأخريين.
�أما ال�سمنة فلها م�ضاعفاتها� ,إحداها
ال�سكري ,وهي من متالزمة الأي�ض
التي ت�شمل �أي�ض ًا ال�ضغط ,وارتفاع
الكولي�سرتول ,توقف النف�س عند
النوم ,الإرتداء املعدي� ,أمرا�ض
املفا�صل حاملة الوزن ,وغريها من
الأمرا�ض كما هو مو�ضح يف اجلدول.
ولعل �أهم غريها ت�سرب الدهون يف
الكبد ,الأمر الذي ي�ؤدي بالنهاية �إلى
ف�شل الكبد وزراعته.
الأمرا�ض امل�صاحبة لل�سمنة
املفرطة:
ومع كل هذا ,ن�ستمر مبعاجلة الأمرا�ض
امل�صاحبة ب�شدة بالأدوية ,والق�سطرة
وال�شبكات ,وخزاعات الكلى والكبد,
دون �أن نتطرق لعالج ال�سكنة املفرطة
بنف�س ال�شدة .ولعل الطبيب يالم يف
هذه احلال كما يالم املري�ض .فمعظم
الأطباء يتعاونون نع املر�ضى باحلمية

واتباع نظام غذائي .وبع�ضهم قد �إلى
بع�ض الأدوية التي تفقد ال�شهية �أو
تزيد من ن�سبة الأي�ض يف اجل�سم,.
ولها �أعرا�ض جانبية كثرية .ف�إذا
علمنا ب�أن كلتا الطريقيتني ,احلمية
والأدوية مع تغيري نظام احلياه تنجح
 %5-2من املر�ضى ,وهي ن�سبة �ضئيلة
جداً ,لعزلنا عن اتباع هذه الطرق
با�ستمرار.

الأن�سولني باجل�سم مع نق�صان مناعة
اجل�سم �ضد الأن�سولني ,مما ي�ؤدي �إلى
انتظام ال�سكر ,مع نق�صان الوزن,
تزداد هذه الن�سب ,ولدى هذه العملية
اجلراحية� ,أعلى معدل لنق�صان
الوزن ( %80-60من معدل الوزن
الزائد).
ف�إذا كان لدى املري�ض �سكري من
النوع الثاين م�صاحب لل�سمنة فين�صح
بهذا اخليار اجلراحي ب�شدة.
حتويل املعدة
�أما اخليارات الأخرى:
ق�ص املعدة :ي�أتي تو�سط النتيجة
بني حتويل املعدة وربط املعدة .هو
خيار حديث ن�سبياً .ويتم فيه اتئ�صال
معظم املعدة ,على عك�س حتويل املعدة
(التي بتم فيها جتاوز املهعدة ولي�س
ا�ستئ�صالها).

ففي درا�سة �سويدية على مر  10و20
عاماً ,ن�شرت يف الـ 2004و2010
وقارنت هذه الدرا�سة احلمية
والأدوية ,جلراحات ال�سمنة املفرطة.
وكان النجاح الأكرب للجراحة مبختلف
�أنواعها باملقارنة باحلمية والأدوية
التي يف النهاية مع املتابعة ال�شديدة
من �أخ�صائيني عدة � ,أدت �إلى ازدياد
الوزن بد ًال من نق�صانه .وهناك
العديد من الدرا�سات الأخرى بنتائج
مماثلة ,ولكنها �شددت على �أهمية
احلمية �أو ًال لأنها حت�سن النتائج بعد
اجلراحة.
كيف نعرف ال�سمنة جراحي ًا زما
هي اجلراحة لل�سمنة املفرطة؟
نعرّفها مبقيا�س كتلة اجل�سم.
وهي :مقيا�س كتلة اجل�سم= الوزن
(كغم) الطول (مرت تربيع)
ف�إذا كان مقيا�س كتلة اجل�سم >
40كغم/م 2دون �أمرا�ض م�صاحبة,
فلديك كتلة �سمنة ميكن عالجها
باجلراحة� .إذا كان لديك �أمرا�ض ًا
م�صاحبة و�أهمها ال�سكري فتقل هذه
 30كغم/م.2
�أما جراحة ال�سمنة فهي ثالثة
خيارات رئي�سية:
حتويل املعدة :وهي �أقدم خيار ,در�س
على عقود عدة ,ويتم عملها باملنظار.
وهي �أهم اجلراحات ,فلها �أعلى
ن�سبة �شفاء من ال�سكري ()%85
مقارنة بالعمليات الأخرى .وال�شفاء
غري معتمد على نق�صان الوزن.
فبعد العملية مبا�شرة ,تزداد ن�سبة

ق�ص املعدة
ربط املعدة :وهو من �أقل العمليات
جناح ًا من حيث نق�صان الوزن ون�سبة
ال�شفاء من الأمرا�ض امل�صاحبة.
ولكنه خيار جيد ملري�ض جاد,
يحافظ على اتباع التعليمات وزيارة
الأخ�صائي ,مل�شاكلها املزمنة الكثرية
كقارنة بالعميليات الأخرى.
ربط املعدة
ولي�س خيار منا�سب لأي مري�ض.
فيجب زيارة الأخ�صائي ملناق�شة هذه
اخليارات .والتعاون بني الأخ�صائيني
واملراكز مطلوبة ملواجهة التحديات
اخلطرية.
وهنا يف م�ست�شفى الأردن تتوفر لدينا
اخلربة لهذه اجلراحات باملنظار,
مما ي�سرع ال�شفاء ويقلل من فرتة
النقاهة ,والأمل ون�سبة حدوث الفتق
مقارنة باجلراحة التقليدية.
بالإ�ضافة �إلى وجود التعاون حتت
مظلة مركز ال�سمنة وال�سكري الذي
�سيتم افتتاحه ر�سمي ًا حديثاً.

اقامت م�ست�شفى الأردن فعاليات ور�شة
العمل العاملية للجراحة التنظريية
املتقدمة يف امل�سالك البولية التي
عُ قدت ب�إ�شراف الربوف�سور توما�س
وليامز جاريت ا�ستاذ جراحة امل�سالك
البولية يف جامعة جورج وا�شنطن الذي
زار امل�ست�شفى �ضمن برنامج التعاون
واالتفاقية الت�شاركية بني امل�ست�شفى
وجامعة جورج وا�شنطن االمريكية.
واكد الدكتور عبد اهلل الب�شري ان هذه
الور�شة تهدف الى اطالع جمهور االطباء
واملتخ�ص�صني واملهتمني على احدث
تقنيات وا�ساليب التعامل مع اجلراحة
التنظريية يف تخ�ص�ص امل�سالك البولية.
واتاحت اتفاقية العمل والت�شارك مع
جامعة جورج وا�شنطن االمريكية �آفاقا
وا�سعة من العمل ومت عر�ض احدث
االجراءات الطبية على م�ستوى العامل
ا�ضافة الى تطوير برامج اال�سعاف
والطوارىء ودوائر طبية اخرى عديدة
يف امل�ست�شفى.
الدكتور نادر يون�س ا�ست�شاري جراحة
امل�سالك البولية �أكد ان الور�شة التي

ت�ضمنت برناجم ًا حاف ًال كان منها اجراء
عمليات ا�ستئ�صال �أورام الكلى بوا�سطة
املنظار مب�شاركة الطبيب العاملي كما ومت
بث هذه العمليات مبا�شر ًة على الهواء
وعرب ال�شا�شات الى قاعة املحا�ضرات
الرئي�سية حيث تابع احل�ضور من
الزمالء االطباء احداث هذه العمليات
والتي ا�ستمرت على مدى ثالثة �أيام.
كما اقام حما�ضرة يف اجلمعية االردنية
للم�سالك البولية تتطرقت الى احدث
اال�ساليب العاملية املتبعة يف جمال
التنظري اجلراحي للم�سالك البولية
والكلى و�أورامها.

انقطاع النف�س قد يزيد
من احتمال اال�صابة
بااللتهاب الرئوي
تت�سبب ا�ضطرابات النوم يف ان�سداد
القنوات التنف�سية العلوية مما
مينع االك�سجني من الو�صول للدم
خالل النوم مما يزيد من احتمال
االرت�شاف او ا�ستن�شاق حمتويات او
�سوائل من احللق الى الرئتني مما
يزيد من احتمال اال�صابة بااللتهاب
الرئوي.
اقرتحت درا�سة حديثة ان اال�شخا�ص
امل�صابني بانقطاع النف�س اثناء
النوم قد يكون لديهم احتمال مرتفع
لال�صابة بااللتهاب الرئوي ,وكلما
زادت �شدة انقطاع النف�س اثناء النوم
كلما زاد احتمال اال�صابة.
وت�ضمنت الدرا�سة  34100مري�ض
واكرث من  7000من بينهم م�صاب
بانقطاع النف�س اثناء النوم و 27000
غري م�صابني وا�ستمرت الدرا�سة ملدة
 11عام.
ووجد الباحثون ان اكرث من  %9من
املجموعة امل�صابة بانقطاع النف�س
اثناء النوم قد ا�صيبوا بااللتهاب
الرئوي مقارنة بن�سبة ا�صابة تقل

عن  %8من غري امل�صابني با�ضطراب
النوم.
وكان احتمال اال�صابة اكرب بني
املر�ضى الذين ي�ستخدمون ال�ضغط
الهوائي االيجابي امل�ستمر والذي
يعترب العالج القيا�س النقطاع النف�س
اثناء النوم.
ووجد الباحثون ان الذين ا�صيبوا
بااللتهاب الرئوي كانوا اكرب عمرا
ولديهم م�شاكل �صحية اخرى
ك�أمرا�ض القلب وال�سكري واخلرف.

درا�ســات واجنــــازات
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حتت ا�شراف الدكتور عماد احلداد درا�سة علمية ت�شمل  57مركز عاملي يف اوروبا

امرا�ض القلب وال�شرايني ت�صيب اال�صغر عمر ًا فـي منطقتنا

الدكتور عماد
عبداحلفيظ احلداد

• ا�ست�شاري امرا�ض القلب واالوعيه
الدموية والتداخالت العالجية
• رئي�س ق�سم الق�سطرة والتداخالت
العالجية  -م�ست�شفى الأردن
�إليكم احلقائق..
تعترب امرا�ض القلب وال�شرايني االكرث
�شيوعا وامل�سبب الرئي�سي للوفاة عاملي ًا
حيث يقدر نحو  %35-25من الوفيات
متعلقه بهذه االمرا�ض مما يجعلها
االخطر على حياه االن�سان املعا�صر.
ت�شكل امرا�ض ت�صلب ال�شرايني االكرث
انت�شارا بني هذه االمرا�ض ،لذا يجب
االهتمام بها ب�شكل خا�ص من حيث
الوقايه منها ملنعها وعالجها ب�أحدث
الطرق واجنعها للتخفيف من �أ�ضرارها
والنجاة منها.

تتلخ�ص عوامل اخلطورة امل�سببة
لهذه االمرا�ض بالتايل:
• تق ــدم العـ ـمـ ــر.
• مر�ض ال�سكري.
• التدخني.
• ارتفاع الكولي�سرتول.
• ال�ضغـط.
• ال�سمـنـ ــة املفرط ـ ــة.
• ق ـلـ ــة احلـرك ــة.
• ال�ضغط النف�سي والقهر.
• عوامـل الوراثــة.
اهمية امـرا�ض القـلب وال�شرايني
يف منطقتنا:
حتتل امرا�ض القلب وال�شرايني يف
منطقتنا اهمية عالية تتفوق على كثري
من مناطق العامل.
ففي اح�صائيات حديثة تبني ان اكرث من
 %40من الوفيات يف منطقتنا �سببها هذه
االمرا�ض.
ا�ضافه �إلى ذلك ف�إن هذه االمرا�ض ت�ؤثر
على الفئه اال�صغر عمر ًا يف منطقتنا
مقارنه بالعامل الغربي .ففي درا�سة
عاملية ()E-Biomatrix Registry
�شملت  57مركز ًا عاملي ًا معظمها يف
اوروبا باال�ضافه �إلى م�ست�شفى االردن
(املركز الوحيد يف ال�شرق الأو�سط)
وكــانت حتت ا�شراف د .عماد احلداد
امل�س�ؤول الرئي�سي للدرا�سة يف االردن
وع�ضو اللجنه االر�شادية العُليا للدرا�سة

�أمرا�ض الركبة وعالجها

الدكتور حممد نزال
اخت�صا�صي
جــراحــة العظــام واملفــا�صــل

�ضمن اهتمامنا واخت�صا�صنا ب�أمرا�ض
الركبة واال�صابات الريا�ضية ،فلقد
اجرينا ول�سنوات عديدة الكثري من
العمليات املنظارية لعالج متزقات
الغ�ضاريف الهاللية وترميم االربطة
ال�صليبية كذلك جميع العمليات
املنظارية اخلا�صة مبف�صل الركبة مبا
فيها ا�ستئ�صال مر�ض الروماتيزم ،ولقد
متيزنا يف هذا التخ�ص�ص بن�سب جناح
عاملية مما كان له االثر الكبري يف تزايد
اقبال املر�ضى لإجراء هذه العمليات ملا
مل�سوه عملي ًا من نتائج ايجابية.
اهتمام خا�ص بالعمود الفقري
و�آالم الظهر
لدينا خربتنا الطويلة يف التعامل با�سلوب
علمي مع م�سببات �آالم العمود الفقري.
ولدينا اي�ض ًا ا�ساليب عالجية فعالة
ومتطورة ومميزة وجمربة للتخل�ص

النهائي من �آالم العمود الفقري ،ونود ان
نطمئن املر�ضى ب�أن معظم �آالم العمود
الفقري مبا فيها االنزالق الغ�ضرويف
ت�ستجيب للعالج التحفظي وال�شفاء
التلقائي.
الت�شوهات اخللقية عند االطفال
ان الت�شخي�ص ال�صحيح والعالج املبكر
جد ًا للعيوب اخللقية عند االطفال هو
اف�ضل و�سيلة لوقايتهم من اعاقة دائمة.
عالج الك�سور واال�صابات
من خالل خربة  30عام ًا والتعامل
اليومي مع اال�صابات املختلفة ف�إننا
بال ادنى �شك �سنعالج ا�صابتك ح�سب
ال�ضرورة و�أولوياتنا هي �سالمتك
وعودتك ملمار�سة حياتك الطبيعية
ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
حر�ص ًا على راحة املري�ض
• يتم الك�شف على املراجعني الذين مل
يح�صلوا على موعد م�سبق ح�سب اولوية
ح�ضورهم �إلى العيادة وتعطي االولوية
ال�صحاب احلجز امل�سبق.
• ميكن ترتيب زيارة املري�ض يف املنزل
وذلك للحاالت الطارئة �أو يف حالة
تعذر نقل املري�ض للعيادة �أو امل�ست�شفى.
• ميكن الرتتيب الدخال احلاالت
الروتينية والطارئة للعالج يف
امل�ست�شفيات اخلا�صة.
• يف حالة ادخال املري�ض كحالة طارئة
لأي من امل�ست�شفيات اخلا�صة فب�إمكاننا
احل�ضور دون �أي موعد م�سبق لعالج
احلاالت الطارئة بنا ًء على طلب
املري�ض.

يف �سوي�سرا.
لقد �شملت هذه الدرا�سه اكرث من خم�سه
�آالف مري�ض حيث احتل م�ست�شفى
االردن مركز ًا متقدم ًا يف الدرا�سة
بف�ضل قدراتنا العلمية والعملية على
مواكبة كل ما هو حديث يف عالج القلب
مما ترتجم على ادراج عدد كبري من
مر�ضانا يف الدرا�سة.
وكانت الأهداف الرئي�سية لهذا البحث
العلمي هو درا�سة نتائج مر�ضى ت�صلب
ال�شرايني التاجية بعد تو�سيعها بوا�سطه
الق�سطره العالجية مع تركيب �شبكات
مغلفة عالجي ًا من اجليل الثاين والنوعية
املميزة .Biomatrix
لقد اتاحت هذه الدرا�سة الفريدة القدرة
لنا على مقارنة طبيعة املر�ضى وطبيعة
ت�صلب ال�شرايني وت�أثري العالج ونتائجها
بني مر�ضانا ومر�ضى املراكز الأوروبية
املتقدمة.
تـ�أثيـر امــرا�ض القلب وال�شـــرايني
علــى املجتمـع والقوى العامله:
لقد بيّنت الدرا�سة ان امرا�ض ت�صلب
ال�شرايني ب�أنواعها ت�صيب مر�ضانا على
عمر مبكر مقارنة مع نظرائهم االوروبني
كما هو مو�ضح يف اجلدول.
وهذه احلقيقه خميفه و ينطوي عليها
الكثري من الأهمية حيث ان هذه
االمرا�ض ت�ؤثر على االفراد يف قمه �سن
العطاء والعمل يف منطقتنا مما ي�ؤثر

مقارنــة بني مر�ضانــا ومر�ضــى الــدول االوروبيــة مـن حيث
عــوامل اخلطورة:

على القدره االنتاجيه ملجتمعنا .ومن
املثري لالنتباه من نتائج الدرا�سه اي�ضا
ان ت�صلب ال�شرايني يف منطقتنا ي�ؤثر
ب�شكل اكرب على ال�شرايني حيث ي�ؤدي الى
�شرايني ارفع حجما وت�ضيقات اكرث طوال
و هذا بدوره ي�ؤدي الى �صعوبات م�ضاعفه
يف عالجها �سواء عن طريق الق�سطره
العالجيه او العمليات اجلراحيه.
ا�سباب هذه الظاهره
هناك ا�سباب رئي�سيه لزياده امرا�ض
ال�شرايني لدى الفئه اال�صغر عمرا يف
منطقتنا تتلخ�ص بانت�شار كبري لعوامل
اخلطوره عند افراد جمتمعنا مقارنه
مع املجتمـع الأوروبـي كما هو مو�ضح يف
اجلدول.

وننوه هنا الى انت�شار هائل للتدخني
على اعمار مبكره هنا يف االردن حيث
تعترب هذه املنطقه من االكرث ا�ستهالكا
للتدخني ب�أنواعه مما له االثر ال�سلبي
الكبري على �صحه االفراد .وكذلك هناك
انت�شار كبري لعوامل اخلطوره االخرى
وبالذات ال�سكري وارتفاع الكولي�سرتول
وال�سمنه باال�ضافه الى ال�ضغوطات
النف�سيه والقهر وا�سعه االنت�شار يف بالدنا
مقارنه الى املناطق الأوروبيه .ا�ضافه الى
ذلك انخفا�ض م�ستويات التوعية وو�سائل
الوقايه عند افراد املجتمع.
نتائج تو�سيع ال�شرايني يف منطقتنا
مقارنه مع اوروبا
بالرغم من انت�شار ت�صلب ال�شرايني
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ب�شكل اكرب ووجود عوامل خطوره اكرث
واعتالل يف ع�ضلة القلب ب�صوره اكرب
يف مر�ضانا اال ان الدرا�سه تبني ان
نتائج املر�ضى الذين عوجلو بال�شبكات
املتطوره من قبلنا كانت اف�ضل من
نظائرهم االوروبني كما هو مو�ضح يف
اجلدول.
ان هذه اال�ستنتاجات ت�ؤكد م�ستوى
التقدم الطبي يف عالج القلب وال�شرايني
والق�سطرة العالجية عندنا حيث انها
ت�ضاهي بل تتفوق على كثري من املراكز
العامليه مما له الأثر الإيجابي على �صحه
مر�ضانا وجمتمعنا.
الن�صائح واالجراءات امل�ساعدة:
ال بديل هنا من ت�ضافر و م�ضاعفه
اجلهود ل�ضروره �ضبط عوامل اخلطوره
يف جمتمعنا لتحقيق الوقايه والك�شف
املبكر لهذه االمرا�ض الفتاكة والعالج
املنا�سب باحدث الطرق العلميه
واجنعها .ا�ضافه الى ذلك ،هناك
�ضروره لإيجاد توجهات حكوميه
وقانونيه للحد من التدخني توفري
ار�شادات غذائيه �صحيه للتخفيف من
ن�سبه اال�صابه مبر�ض ال�سكري وال�سمنه
ملا لذلك من ت�أثري كبري للوقايه و منع
مثل هذه االمرا�ض الفتاكه وغريها.
و كما هو معروف “احلركه بركه” فان
اجلهد اجل�سدي وممار�سة الريا�ضة
له الأثر الإيجابي الكبري على القلب و
الدوره الدمويه و �صحه االفراد.
لذلك ف�إن التوعية وتكاثف اجلهود
�ضرورية على كل امل�ستويات للخروج
مبجتمع �صحي اقل عر�ضه لالمرا�ض
واكرث �إنتاجا و�أطول عمراً.
واهلل املوفق،

ال�سفري ال�سعودي يزور
جرحى «غـزة»
فـي م�ست�شفى الأردن

ا�ستقبلت م�ست�شفى االردن بالتعاون مع
منظمة االغاثة اال�سالمية عدد ًا من
جرحى غزة لتقدمي العالج لهم على
نفقة اململكة العربية ال�سعودية ويبلغ
عدد اجلرحى ( )24جريح ًا منهم
اطفال غالبية ا�صاباتهم خطرة مثل برت
االطراف واحلروق.
من جهته قال ال�سفري ال�سعودي يف
االردن �سامي بن عبداهلل ال�صالح خالل
تفقدة جناح اململكة ال�سعودية الذي يرقد
به اجلرحى «اننا يف اململكة نقف وندعم
جرحى قطاع غزة الذين نتمنى لهم

التعافى وان يعودوا �ساملني الى ديارهم
وي�شاركوا يف بناء وطنهم».
مثمنا لالردن قيادة و�شعب ًا تقدمي
امل�ساعدة والعون البناء فل�سطني وغزة
حتديدا ومنا�صرة الق�ضية الفل�سطينية
على كافة ال�صعد.
وقال مدير م�س�شفى االردن عبداهلل
الب�شري ان كوادر امل�ست�شفى عاجلت
العديد من اال�صابات واجرت عمليات
�صعبة ومعقدة مثل عمليات االع�صاب
والدماغ وزراعة العظم واجراء الق�سطرة
للقلب بدون جراحة وزراعة االع�ضاء.

م�ست�شفى الأردن ..عربي ًا وعاملي ًا
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وفد �أمريكي فـي جمل�س الأعيان وم�ست�شفى الأردن

قام وفد من جامعة جورج وا�شنطن
الأمريكية برئا�سة مدير الربنامج
الدويل �ستانلي نول بزيارة الى
عمان ،يف �إطار متابعة االتفاقية
املربمة بني اجلامعة وم�ست�شفى
الأردن للتعاون يف جمال تطوير
الربامج الطبية واجلراحية وبرامج
الطوارئ والإ�سعاف؛ حيث �أ�شاد
الوفد الذي التقى الدكتور عبداهلل
الب�شري مدير امل�ست�شفى بامل�ستوى
الذي و�صل له امل�ست�شفى يف االرتقاء
برباجمه الطبية املختلفة وفتح

برامج اجلراحة املتطورة وزراعة
الأع�ضاء ،ا�ضافة الى تكامل ق�سم
الطوارئ والإ�سعاف على �أرفع
امل�ستويات واملعايري الدولية.
وكان الوفد قد التقى رئي�س جمل�س
الأعيان عبدالر�ؤوف الروابدة،
الذي �أكد �أهمية فتح �آفاق التعاون
الدويل بني امل�ست�شفيات الأردنية
وجامعات عاملية كبرية على م�ستوى
جورج وا�شنطن ،ما يعود بالنفع على
القطاع الطبي الأردين و�إجنازاته.
كما التقى الوفد الأمريكي الدكتور

عبداهلل عويدات رئي�س جلنة الرتبية
والتعليم يف جمل�س الأعيان والدكتور

يا�سني ح�سبان رئي�س اللجنة
ال�صحية يف املجل�س؛ حيث دار

احلوار حول �آفاق العمل والتعاون بني
م�ؤ�س�سات تعليمية وطبية �أمريكية
وامل�ؤ�س�سات الطبية الأردنية التي
قدم م�ست�شفى الأردن مثال لها يف
التعاون.
و�أك ــد الدكتور عبداهلل الب�شري �أن
م�ستوي ــات الت ـ ـع ــاون الــدولـ ــي
م�ستمـ ـ ــرة م ــع امل�ست�شف ـ ــى بـ ـم ــا
يخدم م�سيـ ــرة الإجن ــاز الطب ـ ــي
ويفتــح �آفاق الفــائدة الق�صوى من
اخلب ــرة الأكادمييـ ــة والطبي ــة
الأمريكي ــة.

ق�سم جراحة العظام واملفا�صل فـي م�ست�شفى الأردن

يفخر م�ست�شفى االردن -ا�سوة ببقية
اق�سامه -بق�سم ودائرة جراحة العظام
واملفا�صل والذي كانت انطالقته قد
بد�أت بتميز منذ افتتاح امل�ست�شفى عام
 ،1997حيث زود بكل ما هو حديث
يف عامل جراحة العظام واملفا�صل
وحدثت جتهيزاته با�ستمرار كلما جد
يف العلم جديد.
اخلدمات التي يقدمها الق�سم:
يقدم الق�سم اخلدمة الطبية
واجلراحية يف خمتلف املجاالت يف
جراحة العظام واملفا�صل لت�شمل:
• �إ�صابات حوادث الطرق وك�سور
اجلهاز احلركي مبختلف �أنواعها.
• الإ�صابات الريا�ضية وعالجها
جراحي�أ وبوا�سطة املنظار خا�صة
للركبة والكتف.
• زراعة الرباط املت�صالب الأمامي
واخللفي و�إ�صالح الغ�ضاريف الهاللية.
• عمليات زراعة املفا�صل للورك
والركبة والكتف.
• جراحة عظام الأطفال والك�سور
بكافة �أنواعها واخللع الوركي اخللقي
وت�شوه اخللقي للقدمني بالإ�ضافة �إلى
معاجلة م�ضاعفات ال�شلل الدماغي.
�أطباء الدائرة:
ي�شرف على هذا الق�سم خم�سة
�أخ�صائيني من ذوي خربة طويلة
وحا�صلني على �شهادات من جامعات
وم�ست�شفيات مرموقة.
د .كامل العفيفي
د .م�صطفى ال�سامل

د .فوزي عليان
د .ها�شم الق�ضاة
د .غ�سان اخلياط
بالإ�ضافة �إلى ع�شرة �أطباء مقيمني يف
ق�سم العظام للم�ساعدة يف الإ�شراف
ومتابعة املر�ضى.
ق�سم العمليات:
غرفة العظام يف امل�ست�شفى جمهزة
ب�أحدث الأجهزة والعدد اجلراحية
والت�شخي�صية احلديثة و�أجهزة
ت�صوير �شعاعي عالية اجلودة ,كما
�أنها الوحيدة يف اململكة والتي ت�ستخدم
�ألب�سة خا�صة ( )Helmetsللحد
وتقليل �أي نوع من االلتهابات �أثناء
زراعة املفا�صل بالإ�ضافة �إلى غرف
عمليات خا�صة ال ت�ستعمل �إال يف جراحة
العظام واملفا�صل ،وي�شرف على هذه
الغرف طاقم مدرب من التمري�ض
درب خ�صي�ص ًا لهذه الغاية.وقد �أجريت
يف الق�سم عمليات عالية التعقيد كللها
اهلل بالنجاح والنتائج املميزة.
ق�سم الطوارئ:
يرفد ق�سم جراحة العظام واملفا�صل
يف م�ست�شفى الأردن غرفة طوارئ
خا�صة ب�إ�صابات وك�سور العظام
جمهزة لتلقي �أنواع الإ�صابات كافة
وتقوم بتقدمي العالجات الأولية
والإ�سعافات اخلا�صة وتقدم خدمة
ا�ست�شارية على مدار الأربع والع�شرين
�ساعة طيلة �أيام اال�سبوع.
التدريب والتعليم االكادميي
امل�ستمر:

بحثت ادارة م�ست�شفى االردن والقطاع
الطبي اخلا�ص مع رئي�س جامعة
جورج وا�شنطن الربوف�سور �ستيفن
ناب ت�أ�سي�س جامعة طبية خا�صة
باململكة حتت ا�سم (جامعة عمون
االردن).
وقال مدير عام امل�ست�شفى الدكتور
عبداهلل الب�شري يف ت�صريح �صحفي
ان اجلانبني االردين واالمريكي
بحثا م�شروع ان�شاء اجلامعة يف اطار
الربامج املنهجية والتطوير و�سيا�سات
االعتماد وبرامج التدري�س ا�ضافة
مل�شاريع البحوث والدرا�سات امل�شرتكة

لكلية الطب والعلوم ال�صحية يف
جامعة جورج وا�شنطن وجامعة عمون
االردن املنوي ا�شهارها.
واو�ضح الب�شري خالل لقاء �صحفي
�ضم الربوف�سور �ستيفن ناب رئي�س
جامعة جورج وا�شنطن االمريكية
وعددا من القيادات االكادميية
والطبية يف االردن يف م�شت�شفى
االردن ان كلية طب جورج وا�شنطن
تعترب بني احد ع�شر كلية طب االعرق
واالقدم يف الواليات املتحدة وال تزال
يف طليعة امل�ؤ�س�سات االكادميية املعنية
بالتدريب الطبي املتخ�ص�ص ف�ضال

الق�ســم معتـ ــرف به من البورد العربي
للتخ�ص�صـ ــات الطبيـ ــة واجلراحيـ ــة
واملجل�س الطب ـ ــي الأردين ،وه ــو �أول
ق�ســم يف القطـ ــاع اخل ــا�ص يقوم
بالت ــدريب والتعلي ــم للح�ص ــول على
�شه ـ ــادة االخت�صـ ــا�ص يف جراحـ ــة
العظ ــام واملفا�صل منذ ع�شـ ــرة
�أعـ ــوام.
ويح ــر�ص الق�س ــم على �إر�سال الأطباء
املقيمني يف بعثات خارجية لأوروبا
و�أمريكا واملنطقــة املجـ ــاورة يف دورات
تدريبيـ ــة عاليـ ــة امل�ست ـ ــوى يف جمـ ـ ــال
جراحـ ــة العظام واملفا�صل والك�سـور,
وح�ضـ ــور معظـ ــم امل�ؤمترات ع ـل ـ ــى
م�س ـت ـ ــوى املـملـ ـ ـكـ ـ ــة واملنطقة.
ُيعـد ق�س ــم جراحـة العـظام يف
م�ست�شفـى الأردن الوح ـي ـ ــد يف
املنطق ـ ـ ــة العربي ــة املعتــرف ب ــه
للح�ص ـ ـ ــول عل ــى زمالـ ـ ــة
AO Trauma fellowship

وي�ست�ضيف الق�سم عدد من اجلراحني
والأطباء املحا�ضرين املميزين عامليا
لعقد دورات وور�ش تدريبية داخل

م�ست�شفى الأردن وجامعة جورج
وا�شنطن يبحثان �إن�شاء جامعة طبية
عن التزام الكلية بالتطوير واالرتقاء
مب�ستوى �صحة املجتمعات حمليا
واقليميا وعامليــا.
وقد حققت الكلية جزء كبريا من هذه
ال�سيا�سة واهدافها عرب عالقاتها
العميقة واملثمرة مع عدد من ال�شركاء
االكادمييني يف العامل ويف منطقة
ال�شرق االو�سط.

امل�ست�شفى مما يعود بالنفع والفائدة
واملعرفة واملهارات لدى الأطباء
املقيمني.
تخرج من هذا الق�سم حتى الآن ثمانية
�أخ�صائيني ي�شغلون �أماكن متميزة
يف م�ست�شفيات خمتلفة يف الأردن

ودول وجماورة  .وهناك عدد منهم
�أعرتف بتدريبهم يف دول �أوروبية مثل
�أملانيا و�أمريكا ,ويعملون االن هناك
يف برامج تدريبية للح�صول على
�شهادات اخت�صا�ص عليا يف العظام بعد
ح�صولهم على االعرتاف من تلك الدول
بالربنامج التعليمي يف امل�ست�شفى.
وتبع ًا لل�سمعة املتميزة يرد على
الق�سم مر�ضى من حاملي اجلن�سية
الأردنية ومن كافة اجلن�سيات الأخرى:
اخلليج العربي ،اليمن ،العراق ،ليبيا،
ال�سودان ومن �أمريكا و�أوروبا.
ق�سم العالج الطبيعي والت�أهيل:
يتبع للق�سم ق�سم خا�ص يف العالج
الطبيعي والت�أهيل ،يقوم بالإ�شراف
وت�أهيل املري�ض قبل وبعد العملية ويف
بع�ض الأحيان متابعتهم بعد خروجهم
من امل�ست�شفى �إلى البيت.
الر�ؤية امل�ستقبلية:
نحن يف هذا الق�سم نفتخر مبا نقدمه
ملر�ضانا ون�سعى دوم ًا �إلى املحافظة
على ما و�صلنا �إليه ود�ؤوبني على تطوير
الق�سم بكل ما هو حديث ومطور.
وللمحافظة على ذلك ير�سل الأطباء
واملمر�ضني دوم ًا وبا�ستمرار �إلى
دورات تدريبية للرفع من كفاءاتهم
العلمية والعملية.
كما �أن �إدارة الق�سم حري�صة على
ا�ستقطاب الكفاءات العالية من
الأطباء الأردنيني الذين يعملون يف
اخلارج لت�شجيعهم للعمل والعودة
للبالد بتهيئة الظروف الالزمة للعمل.
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التوا�صل
االجتماعي يعجل
�شفاء الأطفال

�أظهرت درا�سة �أجراها باحثون
�أمريكيون على ا�ستخدام الأطفال
املر�ضى للأجهزة اللوحية ،بهدف
التوا�صل مع العائلة يف فرتة العالج� ،أن
التوا�صل االجتماعي خف�ض من ن�سبة
التوتر واخت�صر مدة العالج.
وتبني �أنه من الأهمية مبكان �إبقاء
االبت�سامة على �شفاه الأطفال حتى يف
�أ�صعب الظروف ،من خالل توا�صلهم مع
�أ�سرهم و�أ�صدقائهم.
وثمة �أمرا�ض مزمنة �أو �أخرى ت�ستلزم
املكوث يف امل�ست�شفى لفرتات طويلة ،مثل
طفلة تعاين من التهاب القولون.
وي�سعى الباحثون �إلى اخت�صار فرتة
عالج الطفلة عن طريق جعلها تتوا�صل
مع �أقربائها و�إبعادها عن التفكري بالأمل
واملر�ض.
وتو�صلت درا�سات �أمريكية ،من جامعة
كاليفورنيا حتديداً� ،إلى �أن التوا�صل
واملحادثات العائلية عن طريق الفيديو
تعجل ب�شفاء الأطفال املر�ضى.
ويقول الباحث امل�ساعد مادان درمار �إن
التوا�صل االجتماعي مع الأهل «ي�سهل
ويخفف درجات التعب والتوتر وي�شعرهم
ب�أنهم ب�صحة �أف�ضل».
ودر�س الباحثون مدى ت�أثري الأجهزة
اللوحية على الأطفال ،ووجدوا �أن
من يتعامل مع هذه الأجهزة للتوا�صل
االجتماعي يتمتعون ب�صحة �أف�ضل.
وتعاون فريق البحث مع �إدارة امل�ست�شفى
ب�إدخال عدد من الأطفال املر�ضى �إلى
برنامج ت�أهيلي يدعى «رابط الأ�سرة»
عن طريق توفري �أجهزة لوحية بهدف
التوا�صل مع عائالتهم.
ويقول الباحث توما�س ني�سبت «يف حال
�أردنا تخفيف التوتر عن طريق التوا�صل
االجتماعي ،ف�إننا نبعد الطفل عن جو
املر�ض لنحو  10دقائق ،ما ي�ساعد يف
�إدخالهم لبيئة �أكرث �إيجابية».

م�ست�شفى االردن يوقـع اتفاقيـة
مع امل�ست�شفى االهلي فـي اخلليل
وق ـ ــع م�ست�شفـ ــى االردن
وامل�ست�شفى االهلي يف مدينة
اخلليل اتفاقية هي االولى
من نوعها للتعاون والتدريب
وتبادل اخلربات بني املركزين
الطبيني حيث وقع االتفاقية
الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام م�ست�شفى االردن
والدكتور جهاد �شاور مدير عام
امل�ست�شفى االهلي يف اخلليل.
وتعترب االتفاقية التي حر�ص م�ست�شفى
االردن تنفيذها مع امل�ست�شفى
الفل�سطيني خطوة متميزة على �صعيد

دعم القطاع الطبي الفل�سطيني وفتح
قنوات التوا�صل مع مركز التدريب
والتعليم امل�ستمر يف م�ست�شفى االردن
لتحقيق الفائدة وح�صول على اطباء
امل�ست�شفى االهلي يف اخلليل على برامج

االقامة امل�ؤهلة للح�صول على
البورد االردين والعربي.
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري
ان م�ست�شفى االردن فتح ابوابه
دوما لدعم القطاع الطبي
الفل�سطيني وت�أهيل الكوادر
الطبية ال�شابة يف فل�سطني
لهذا لهذا القطاع من اهمية
يف مواجهة اعباء االحتالل
و�صمود ابناء فل�سطني يف وجهه م�شريا
الى متيز امل�ست�شفى االهلي وتقديره
للخطوة التي من �ش�أنها حتقيق ارفع
م�ستويات التعاون املثمر.

داء ودواء
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ال�سمنة املفرطة والطرق احلديثة
فـي عالجها

الدكتور �سامي �سامل

ا�ست�شاري جراحة اجلهاز اله�ضمي
وجراحة ال�سمنة باملنظار
ماهي ال�سمنة؟ وهل ميكن التخل�ص
منها؟
ال�سمنة هي زيادة الوزن مبا يقارب
 %30-%20من الوزن الطبيعي لذلك
ال�شخ�ص على �شكل دهن مرتاكم على
�أع�ضاء اجل�سم ،بحيث يثقل العبء
عليها ،ويرهقها لدرجة عدم القدرة على
القيام بوظائفها على �أكمل وجه ،مما
ي�ؤدي بج�سمه �إلى الإ�صابة بالأمرا�ض
التي قد تكون مميتة ،مما ي�ضع ال�سمنة
على ر�أ�س �أخطر الأمرا�ض حاليا
الرتباطها الوثيق بالعديد من الأمرا�ض
كمر�ض القلب وت�صلب ال�شرايني،
ال�ضغط ،اجللطات وال�سكري و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي واملفا�صل و�أمرا�ض
ال�سرطان (الثدي ،القولون) وعدم
القدرة على االجناب عند الطرفني،
عدا عن �آثارها يف التقليل من القدرات
العقلية والفيزيائية واالجتماعية ،مما
يدعو لإلى �أخذ قرار يف التخل�ص منها
�سريعا.
ما هي �أ�سباب ال�سمنة؟
هناك عدة �أ�سباب ت�ؤدي �إلى ظهور
ال�سمنة منها خلل هرموين ،عوامل
وراثية ك�أن يكون �أحد �أفراد عائلتك
يعاين من ال�سمنة مما يزيد من خطر
ا�صابتك بها� ،أو العادات الغذائية ال�سيئة
من زيادة تناول الوجبات وعدم االهتمام
بالنوعية وقلة التمارين الريا�ضية ف�ضال
عن العوامل الف�سيولوجية مثل زيادة
تناول الطعام يف حالة الغ�ضب وال�سعادة
واملنا�سبات ،حيث تعتربهذه من اال�سباب
الرئي�سية لل�سمنة.
ما هي طرق عالج ال�سمنة
املفرطة؟
لي�س هناك اثنان يختلفان يف الر�أي يف
�أنها م�شكلة ويجب �إيجاد حل لها ،وهذا
يبد�أ من املري�ض نف�سه ،حني �شعوره
برف�ض و�ضعه احلايل و�صرخته يف
طلب التغيري ،والتخل�ص مما هو عليه
من �سمنة تعيق ن�شاط حياته وتهددها
باخلطر! واخلطوة الأولى يجب �أن تكون
بالتعاون ما بينه وبني الطبيب املخت�ص
يف هذا املجال ،لت�شخي�ص و�ضعه وكيفية
التخل�ص من الوزن الزائد بالتدريج
وبالطريقة ال�صحيحة ،حيث ميكن �أن
تبد�أ مبحاولة تخفيف الوزن عن طريق
�إر�شادات وحميات غذائية واللياقة
البدنية ،ويف بع�ض احلاالت يكون الوقت
قد ت�أخر ومر زمن طويل على زيادة

الوزن مع تكرارحماولة تخفيفه من
طرف املري�ض وحده ،ولكن ومع تطور
العلم فقد �أوجد حل ملثل هذه امل�شكلة
وم�ساعدة املري�ض على تقوية �إرادته
وعدم تركه معاودة املحاولة دون جدوى،
مما يدفعه للي�أ�س والإحباط و�شاكل
�أخرى بال حدود ،وذلك عن طريق
العمليات بامنظار اجلراحي.
العمليات باملنظار اجلراحي ،هو
علم حديث بد�أ يف �آخر الثمينينات
وتطور يف الت�سعينات ،حيث مل يعد هناك
داع لفتح البطن كامال ،بل عن طريق
ثقوب يف جدارالبطن لإدخال �أدوات
جراحية رفيعة وكامريا دقيقة وبذلك
يجري اجلراح العملية مبتابعتها ب�شا�شة
مرتبطة بتلك الكامريا عو�ضا عن فتح
البطن وخماطره ومبدة �أق�صر.
وظهرت هذه العمليات ملا ا�ستدعته
احلاجة من زيادة مطردة يف الوزن
لدى �أ�شخا�ص ال ميلكون القدرة على
�إنزال وزنهم للطبيعي �أو املحافظة على
ما فقدوه والثبات عليه بعد بذل جهد
كبري يف ذلك ،بل على العك�س! يعودوا
ملا كانوا عليه بعد فرتة ق�صرية ،ورمبا
بوزن �أعلى! وهنا يظهر دور اجلراحة
يف م�ساعدة ه�ؤالء الأ�شخا�ص من بداية
نزولهم حتى الثبات دون العودة �إليه،
وذلك عن طريق عمليتني �شائعتني يف
هذا املجال ،ملا �أثبتتاه من جناح لدى
العديد من الأ�شخا�ص الذين �سجلوا يف
تاريخهم الكثري من املعاناة والف�شل� ،أال
وهي حزام املعدة وتدبي�س املعدة ،والتي
ين�صح ب�أي منها ح�سب كل حالة على
حدة.
بالون املعدة يف عالج ال�سمنة:
يجرى عن طريق الفم بدون تخدير عام
او جراحه.
يقوم البالون باخذ حيز داخل املعدة
واعطاء ال�شعور بال�شبع بعد وجبات
�صغرية ،هي عمليه تتم بوا�سطة منظار
املعدة ويكون التخدير مو�ضعيا ،وال
يحتاج �إلى �أكرث من  30دقيقة.
و يجب �أن يكون املري�ض �صائما .يجرى
البالون للمر�ضى الذين ال تتجاوز
زيادتهم يف الوزن اكرث من  20كيلو
غرام ،والبالون فرتته م�ؤقتة ال تتجاوز
 6ا�شهر.
حزام املعدة:
هذه العملية حتد من كمية الطعام بو�ضع
حزام �سيليكوين مملوء ب�سائل معقم
حول اجلزء العلوي من املعدة ،واحلزام
مو�صول بخزان يو�ضع حتت اجللد �أثناء
العملية ،حيث ميكن الطبيب من تغيري
حجم ال�سائل املوجود يف احلزام بزيادته
وت�ضييقه� ،أو التقليل منه ونو�سيعه وذلك
ح�سب احلاجة.
فهذه العملية تتم دون قطع �أو و�صل ،مع
�إمكانية التحكم به �أو �إعادة الو�ضع ملا
كان عليه �سابقا يف حال وجود م�شكلة مع
احلزام� ،أو ال ي�ستطيع الت�أقلم مع حياته
اجلديدة ،ولكنها تتطلب متابعة منتظمة
للح�صول على �أف�ضل النتائج املرجوة مع
بع�ض الن�صائح واالر�شادات الغذائية
والطبية.
تدبي�س املعدة:

هي عملية ق�ص املعدة باملنظار اجلراحي
ب�شكل انبوب بدون حتويل وهذا ما ي�سمى
بتكميم املعدة .وجترى هذه العملية
لتغيري حجم وتقليل كمية الغذاء املمت�ص
من االمعاء.
ق�ص املعدة مع حتويل م�سار:
هي عملية تدبي�س املعدة يف اجلزء
العلوي و�إي�صاله بالأمعاء الدقيقة
مبا�شرة بحيت يق�صر طريق جمرى
الطعام للو�صول �إلى الأمعاء الدقيقة،

وال ي�ستطيع ال�شخ�ص �إال �أخذ كميات
�صغرية ،ويف بع�ض احلاالت تنق�ص كمية
امت�صا�ص الطعام من الأمعاء ،وجترى
هذه العملية باملنظار اجلراحي �أي�ضا.
يف كلتا احلالتني ،العملية اجلراحية هي
و�سيلة مل�ساعدتك للح�صول على الوزن
املطلوب وتثبيته ،وال بد من الت�أكيد مرة
�أخرى على �أن ال�سمنة (البدانة) بعد
حد معني ت�صبح حالة مر�ضية ويجب
عالجها قبل تفاقم الو�ضع ال�صحي
لل�شخ�ص ،وهذا يتطلب زيارة �أهل
االخت�صا�ص لإعطاء الن�صيحة الالزمة.
فقد حان الوقت الآن للتحرر من ال�سمنة
والأمرا�ض والتعب النف�سي واجل�سدي..
حان الوقت لأخذ خطوة جادة نحو
حياة جديدة� ..أمامك احللول وبيدك
القرار� ،أيها تختار ت�ستطيع �أن تخل�صك

من ال�سمنة ،وتعود لت�شارك �أ�سرتك
و�أطفالك و�أ�صدقائك حياتهم الطبيعية
ال�صحية.
ماذا يحدث ملر�ضى ال�سكري اللذين
يعانون اي�ضا من ال�سمنة املفرطة

عند عالج ال�سمنة؟
مر�ض ال�سكري نوعني:
 .1النوع الأول هو الذي يعتمد على مادة
االن�سولني من ال�صغر.
� .2أما النوع الثاين من ال�سكري
وامل�صاب به معظم اال�شخا�ص اللذين
يعانون من ال�سكري فيتح�سن او يختفي
مبا�شرة بعد عالج ال�سمنة املفرطة،
وتبلغ ن�سبة ال�شفاء من مر�ض ال�سكري
بن�سبة  %90-70والذي يتمثل �إلى عدم
حاجة ال�شخ�ص الى اخذ اي نوع من
انواع االدوية ملر�ض ال�سكري .وما تبقى
من اال�شخا�ص يحدث لديهم حت�سن
جيد بحيث تقل كميات االدوية التي
يحتاجون لها لتنظيم ال�سكر يف الدم.
تعمل عمليات ال�سمنة املفرطة على
تخفيف ال�سكريف الدم باجتاهني:
اوالً :كميات االكل تقل وتتوزع على
�ساعات النهار بحيث ي�ستطيع اجل�سم
مبا عنده من كمية ان�سولني ب�أن يحرق
ال�سعرات احلرارية امل�أخوذة.

وهناك اي�ضا تغريات هرمونية ت�ساعد
على تقليل كمية ال�سكر بالدم.
تخفيف كمية الدهن يف اجل�سم ت�ساعد
على زيادة فاعلية الأن�سولني املفرز من
البنكريا�س وحرقة ملادة اجللوجوز.
هل ميكن عالج مر�ض ال�سكري عن
طريق هذه العملية ؟
لذلك احدث التطورات احلالية لعالج
ال�سمنة املفرطة هو ارتباط هذه
العمليات احلالية بعالج مر�ضى ال�سكري
 .الدرا�سات التي تقام حاليا وظهرت
ايجابياتها هي هل جترى هذه العمليات
ملر�ضى ال�سكري حتي لو كانت اوزانهم

الزائدة لي�ست كبرية اي م�شعر الكتلة
اقل من  .30اما اال�شخا�ص اللذين
يعانون من زيادة الوزن وم�ؤ�شر الكتله
اكرث من  30فتبدو النتائج ممتازة جدا
ويف جتربتنا ال�شخ�صية لهذا االمر
هناك �شفاء ملر�ض ال�سكري بن�سبة %70
عند ه�ؤالء اال�شخا�ص ،ويتمتعون ب�صحة
اف�ضل بعد هذة العمليات .كذلك مر�ضى
الكولي�سرتول والدهنيات الثالثية العالية
احتمالية حت�سنهم عالية من .%70-60
اي�ضا الكثري من مر�ضى �ضغط الدم
يتعافون من هذة احلاله بعد عالج
ال�سمنة .لذلك نن�صح كل �شخ�ص
باملحافظة على الوزن الطبيعي للتمتع
ب�صحة جيدة.

ال�سُ منة تزيد
اال�صابة ب�أمرا�ض
اللثة املختلفة
�أ�شارت مقالة مت ن�شرها م�ؤخر ًا
يف املجلة التابعة لأكادميية طب
اال�سنان العام الى �أن ال�سُ منة تُ�شكل
عامل خطر لال�صابة ب�أمرا�ض اللثة
املختلفة ,اذ �أن زيادة الوزن ت�ؤثر يف
عدد من اجلوانب ال�صحية يف حياة
االن�سان ومنها ال�صحة الفموية حيث
يعتقد الباحثون �أن �أج�سام املُ�صابني
بفرط ال�سُ منة تُفرز كميات كبرية من
الربوتينات التي حتمل اخل�صائ�ص
االلتهابية ( )Cytokineالتي
ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف �أن�سجة اللثة
�أو تت�سبب يف تناق�ص التدفق الدموي
لالن�سجة ذاتها وبالتايل زيادة فر�صة
اال�صابة بامرا�ض اللثة املختلفة.
ذكرت املقالة ذاتها �أن ن�صف �سكان
الواليات املتحدة الذين تزداد
�أعمارهم عن  30عام ًا يت�أثرون
ب�أمرا�ض اللثة التي مُتثل �أحد �أمناط
العدوى االلتهابية املُزمنة التي ت�ؤثر
يف الرتاكيب الداعمة واملُحيطة
باال�سنان  ,ويُنتج التهاب اللثة بحد
ذاته ال�سيتوكينات وبالتايل يزيد
من م�ستوى الربوتينات االلتهابية يف
املجرى الدموي يف ج�سم املُ�صاب
التي تحُ فز �سل�سلة من التفاعالت
االلتهابية لأمـرا�ض
الـتـه ــابيـ ــة �أخ ــرى
يف منـاطــق اجل�سم
املختلفة.
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م�ست�شفى الأردن يقيم �أيام طبية جمانية

يف �إطار �سيا�سته خلدمة املجتمع ,وا�صل
م�ست�شفى الأردن برناجمه ال�سنوي
لتنفيذ �أيام طبية جمانية يف عدد من
مناطق اململكة.
و�أكد الدكتور عبد اهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى الأردن� ,أن �سيا�سة الأيام
الطبية املجانية للم�ست�شفى متوا�صلة
خلدمة قطاعات جمتمعية يف خمتلف
مناطق اململكة ت�أكيد ًا للدور املجتمعي
للم�ست�شفى الدائم مع القطاعات
املختلفة يف الأردن.
ون�ستعر�ض لكم يف هذه الزاوية موجز
عن بع�ض الربامج التي قدمتها
م�ست�شفى االردن هذا العام خلدمة
املجتمع املحلي:
• فـي قرية �أورمي /حمافظة
الطفيلة وبالتعاون مع مع مدر�ستي
�أورمي وال�شهداء الأ�سا�سية ،قدم الفريق
الطبي اخلدمات العالجية لأكرث من
� 500شخ�ص.
• فـي م�أدبا وبالتعاون مع مدر�سة
خولة بنت الأزور ،قدم الفريق

الطبي املخت�ص العالج والفحو�صات
الت�شخي�صية والدواء لأكرث من 300
�شخ�ص.
• فـي بلعما وبالتعاون مع كلية
التمري�ض يف جامعة الزرقاء اخلا�صة,
قدم الفريق الطبي املخت�ص اخلدمات
العالجية والفحو�صات الت�شخي�صية
والدواء الكرث من � 400شخ�ص توافدوا
�إلى اليوم الطبي الذي اُقيم يف جمعية
التنمية االجتماعية حتت ا�شراف
اطباء من م�ست�شفى الأردن يف خمتلف
التخ�ص�صات اجلراحية والباطنية
والأطفال والن�سائية ومب�شاركة
التمري�ض وال�صيادلة على عالج
وا�ستقبال احلاالت التي ح�ضرت.
• فـي حي نزال /عمّان وبالتعاون
مع مدر�سة مي�سلون الثانوية للبنات،
قدم فريق طبي متكامل من م�ست�شفى
الأردن خدمات الفح�ص والعالج لأكرث
من ثالثمائة حالة ,ت�ضمنت خمتلف
الفئات العمرية من �أهايل املنطقة
الذين احت�شدوا �إلى املدر�سة لال�ستفادة

بالتعاون مع بنك الدم االردين

حملة التربع بالدم
فـي م�ست�شفى الأردن

�أقام م�ست�شفى الأردن بالتعاون مع بنك
الدم حملة تطوعية للتربع بالدم مببنى
امل�ست�شفى ا�ستقبلت بح�ضور مكثف
من موظفي امل�ست�شفى وزواره و�أ�سر
املر�ضى و�أعداد �أخرى من املتطوعني
الذين توجهوا للتربع بالدم دعما لهذه
املبادرة.
و�أكد الدكتور عبد اهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى الأردن �أن هذه املبادرة
ت�أتي يف �إطار �سيا�سة امل�ست�شفى
لالنفتاح على املجتمع واالرتقاء
مب�س�ؤليات جمتمعية خلدمة املواطنني
يف كافة مواقعهم ,م�شري ًا ملبادرات
الإيام الطبية املجانية التي يقوم بها
امل�ست�شف ــى يف مناط ــق اململك ــة كافـ ــة.

وتاب ــع بـ ـ�أن هذه احلملـ ــة التطوعي ــة
للتبــرع بال ــدم يف مركز اال�سعـ ــاف
والط ـ ــوارئ وم�ست�شف ـ ــى الأردن
االدارة وع ــدد من �أطبـ ـ ــاء
امل�ست�شفـ ــى وممثلـ ــي بنـ ــك ال ـ ــدم
و�سـ ـ ــط اهتمـ ــام وا�ســع من قبـ ـ ــل
املتطـ ــوعني.
و�أكد الدكتور عبد اهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى الأردن �أن هذه املبادرة
ت�أتي يف �إطار �سيا�سة امل�ست�شفى
لالنفتاح على املجتمع واالرتقاء
مب�س�ؤليات جمتمعية خلدمة املواطنني
يف كافة مواقعهم ,م�شري ًا ملبادرات
الإيام الطبية املجانية التي يقوم بها
امل�ست�شف ــى يف مناط ــق اململك ــة كافـ ــة.

من اخلدمات الطبية املجانية.
• فـي الب�صريا /حمافظة الطفيلة
وبالتعاون مع مدر�سة البتول الأ�سا�سية
املختلطة ،قدم فريق طبي من م�ست�شفى
الأردن اخلدمات الطبية والعالجية
والت�شخي�صية ملئات احلاالت التي
ت�ضمنت اجراء الفحو�صات ال�سريرية
والت�شخي�صية و�صرف العينات الدوائية
وقدم االطباء املخت�صيني جملة
من الن�صائح والإر�شادات الوقائية
والعالجية.
وعرب ابناء لواء الب�صريا عن تقديرهم
الكبري لهذه املبادرة االن�سانية
واالجتماعية الطبية من م�ست�شفى
الأردن جتاه ابناء اللواء الذين اقبلوا
على اليوم الطبي لال�ستفادة من
اخلدمات الطبية والتمري�ضية املتوفرة.
• فـي كفرجنة وبالتعاون مع جمعية
رائدات كفرجنة اخلريية ،وحتت رعاية
رئي�س االحتاد العام للجمعيات اخلريية
االردنية واملحامي فالح الق�ضاة
وبح�ضور رئي�سة اجلمعية منى بني ن�صر

واع�ضاء اجلمعية ،ا�ستقبل الوفد الطبي
املخت�ص من م�ست�شفى االردن ابناء
كفرجنة يف اليوم الطبي املجاين الذي
اُقيم يف ديوان ع�شرية ال�شويات ،وقدم
الفريق الطبي اخلدمات العالجية الكرث
من � 500شخ�ص.
وا�شادت ال�سيدة منى بني ن�صر
باخلدمات الطبية التي قدمتها
م�ست�شفى الأردن البناء كفرجنة
والتي ا�شتملت على عدة تخ�ص�صات
منها الأطفال والباطنية واجلراحة
والن�سائية والعظام واملفا�صل ,م�شرية
�إلى ا�ستفادت املئات من املواطنني بهذه
املبادرة االن�سانية.
• فـي ال�ضليل وبتنظيم كلية التمري�ض
يف جامعة الزرقاء اخلا�صة اقيم اليوم
الطبي املجاين يف جمعية وادي ال�ضليل
اخلريية.
ورحب مدير ق�ضاء ال�ضليل رئي�س جلنة
�صحة منطقة ال�ضليل خلف بني خالد،
ب�إقامة هذه الأيام التي تقدم الرعاية
ال�صحية البناء املنطقة.
كما ثمنت عميدة كلية التمري�ض
الدكتورة منال زينهم م�شاركة م�ست�شفى
االردن يف هذا اليوم الطبي املجاين.
وقدم الفريق الطبي اخلدمات العالجية
والت�شخي�صية ملئات من ابناء املنطقة
والتي �شملت على عيادات تنظيم
الأ�سرة والعظام وامل�سالك البولية
والأطفال والتربع بالدم.

• فـي الرتا�سنطة /جبل اللويبدة
اقامت م�ست�شفى االردن وبالتعاون مع
كلية الرتا�سنطة يوما طبي ًا جمانيـ ًا يف
مقر الكلية بجبل اللويبدة.
وقدم الفريق الطبي اخلدمات العالجية
وال�صحية جلموع الطلبة وا�سرهم من
خالل فريق طبي متكامل �ضمن خمتلف
تخ�ص�صات اجلراحة والباطنية
واالطفال وفريق من املمر�ضني
وال�صيادلة ،حيث مت التعامل مع اكرث
من مئات احلاالت املر�ضية من خمتلف
الفئات العمرية وبكافة التخ�ص�صات.
وقدم الفريق الطبي العينات الطبية
املجانية والعالجات املختلفة ا�ضافة
الجراء كافة الفحو�ص الطبية حيث

�شهد اليوم الطبي اقباال وا�سعا حلاالت
يف خمتلف التخ�ص�صات كما اقام
امل�ست�شفى حما�ضرة تثقيفية وعلمية
حول �سرطان الثدي واهمية التعرف
على جوانب هذا املر�ض من باب الوقاية
واالرتقاء بالرعاية ال�صحية للمواطن.
وا�شادت ادارة كلية الرتا�سنطة واولياء
االمور والطلبة بهذه املبادرة التي
اطلقها م�ست�شفى االردن مقدّرة جهد
الفريق الطبي واالداري الذي ا�شرف
على اجناز هذا اليوم الطبي يف تقدمي
اخلدمات الطبية للطلبة ا�ستكماال
ل�سل�سلة االيام الطبية املجانية التي
يقيمها امل�ست�شفى على مدار العام يف
خمتلف مناطق اململكة.

م�ست�شفى االردن
م�ست�شفى االردن
يحتفل بعيد االم يحتفل باملولد النبوي

فـي مبادرة الدامــة التوا�ص ــل الرحي ــم
بني املر�ض ــى والتوا�صـ ــل م ــع
املر�ضـ ــى وا�سرهم واملوظفني وبخا�صة
االمهات احتفل م�ست�شفـ ــى االردن
بعي ـ ــد االم ب�إقام ــة احتفالية التقى
خاللهـ ــا اع�ضـ ــاء ا�سرة م�ست�شفى
االردن ومت تقدمي الهداي ــا والعرو�ض
و�س ــط فرح ــة غامرة.
كمـا ق ــام موظفو امل�ست�شف ــى بزي ــارة
للمر�ض ــى املقيم ــني يف امل�ست�شف ــى
على ا�سـ ــرة العالج حيث قدمـ ــوا
لالمه ــات منه ــم الهدايا التكرميية

باملنا�سبة.
واكـ ــد الدكتور عبد اهلل الب�شي ــر
مديـ ــر عام م�ست�شفـ ــى االردن
ان امل�ست�شفـ ـ ــى يح ــر�ص على
ادامـ ــة التفاعـ ــل مع كل املنا�سبات
االجتم ـ ــاعية ملـ ــا لــذلك من اهميـ ــة
بالغـ ــة فـي حتقي ــق ارفع م�ستويات
التوا�ص ــل االجتمـ ــاعي واالن�س ـ ـ ــاين
مع اع�ضاء ا�سرة امل�ست�شفـ ــى واملر�ضى
وابناءهـ ــم واالمهــات ،وهو ما ا�شار
�إلي ــه عبد القادر خطـ ــاب نائب املدير
العام يف االحتفالية.

يف اطار حر�صه الدائم على التوا�صل
مع خمتلف املنا�سبات الوطنية
والدينية واالجتماعية ،احتفلت ا�سرة
م�ست�شفى االردن بذكرى املولد النبوي
ال�شريف.
وا�ستذكر الدكتور عبداهلل الب�شري
يف كلمة ال�سرة امل�ست�شفى باملنا�سبة
الكرمية اهمية ا�ستح�ضار مناقب
الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم
و�ضرورة اعالء مبد�أ اخلُلق
الكرمي الذي جاء �صلوات
اهلل عليه المتامه لالمة
اال�سالمية.
واعرب الدكتور الب�شري عن
مدى �سعادته بالتوا�صل مع
ابناء امل�ست�شفى يف هذه
املنا�سبة الطيبة.

وقال ال�سيد عبدالقادر خطاب نائب
رئي�س هيئة املديرين ان االحتفال
بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوب كل
امل�سلمني هي حمطة يحر�ص امل�ست�شفى
على التوقف فيها اعالءًا ملبادئ �سيد
اخللق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقدمت فرقة من االطفال عر�ض ًا
متميز ًا من االنا�شيد اال�سالمية يف
االحتفال.

ن�صيحة طبية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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مر�ض ال�سكري �أ�سبابه و�أنواعه

الدكتور عمر ابو حجلة
ا�ست�شاري
امرا�ض الغدد ال�صماء وال�سكري

�أ�صبح مر�ض ال�سكري من �أكرث الأمرا�ض
�شيوع ًا يف العامل يف الوقت احلا�ضر
ون�سبته �آخذة يف الأرتفاع وخا�صة يف
عاملنا العربي وذلك ب�سبب التغري ال�سريع
يف احلالة االقت�صادية والعادات الغذائية
واالجتماعية عالوة على ال�ضغوط
النف�سية التي يتعر�ض لها الإن�سان يف
الوقت احلا�ضر.
لقد �أ�صبح مر�ض ال�سكري ي�شكل عبئ ًا
كبري ًا على الأفراد والدول ملا يحتاجه
مري�ض ال�سكري من عناية ورعاية
متوا�صلة وملا ينتج عن هذا املر�ض من
م�ضاعفات مزمنة ت�صيب خمتلف
�أجهزة اجل�سم والتي تنتهي ب�أحداث
حمزنة يف بع�ض الأحيان.
ماهو مر�ض ال�سكري :هو مر�ض
مزمن ويعترب من �أكرث �أمرا�ض الغدد
ال�صم انت�شار ًا وغالب ًا مايالزم املري�ض
مدى احلياة ،يحدث مر�ض ال�سكري

حينما يعاين ال�شخ�ص امل�صاب من
ارتفاع ال�سكر يف الدم عن معدالته
الطبيعية ،ان ارتفاع معدل ال�سكر يف
الدم ينتج ب�سبب النق�ص يف الأن�سولني
وهذا يتم طرحه �إما لقلة �إفرازه من غدة
البنكريا�س ال�صماء (خاليا بيتا) �أو لأن
الأن�سولني مل يعد قادر ًا على �أداء دوره يف
�إدخال ال�سكر املوجود يف الدم �إلى خاليا
اجل�سم �أو كالهما معاً.
ماهو ال�سكر؟ هو تلك املادة احليوية
والهامة جد ًا حلياة الإن�سان� ،إن امل�صدر
الرئي�سي لل�سكر يف الدم هو الغذاء
(خا�صة الن�شويات وال�سكريات) الذي
تتناوله بعد �أن يتم ه�ضمه ونقله �إلى
الكبد حيث يتم طرحه يف الدم على
�شكل �سكر اجللوكوز ويقوم الأن�سولني
ب�إدخاله ملختلف خاليا اجل�سم لتزويدها
بالطاقة حتى تتمكن من القيام بوظائفها
احليوية.
�أ�سباب مر�ض ال�سكري:
 .1الوراثة :وهي تلعب دور ًا كبري ًا يف
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري خا�صة �إذا كان
�أحد الوالدين �أو الأخوة م�صاب ًا بال�سكري
من النوع الثاين �أما النوع الأول الذي
ي�صيب ال�صغار فدور الوراثة فيه �أقل
�أهمية.
 .2منط احلياة :احلياة املرفهة
واخلالية من الن�شاط احلركي والريا�ضة
ت�ؤدي �إلى الإ�صابة بال�سكري وكذلك
العادات الغذائية اخلاطئة كتناول كميات
كبرية من الطعام دون حاجة اجل�سم
لذلك وخا�صة الن�شويات واحللويات
والتي ت�ؤدي بدورها �إلى ال�سمنة وزيادة
الوزن وهذه بحد ذاتها ت�ضعف من

فاعلية الأن�سولني.
 .3احلالة النف�سية والتوتر
والأمرا�ض الأخرى :متهد للإ�صابة
بال�سكري ملن لديهم اال�ستعداد لذلك.
 .4الأدوية :خا�صة مركبات
الكورتيزون ومدرات البول و�أقرا�ص منع
احلمل وهذه الأدوية قد تكون عام ًال يف
�إظهار مر�ض ال�سكري.
 .5التهابات البنكريا�س :والتي تنتج
من الإدمان على الكحول لفرتة طويلة �أو
�أمرا�ض القنوات ال�صفراوية وااللتهابات
الناجتة عن الإ�صابة بالفايرو�سات
خا�صة عند ال�صغار حيث ت�ؤدي �إلى تلف
البنكريا�س والإ�صابة بال�سكري.
 .6احلمل :طبيعة احلمل ت�ؤدي �إلى
زيادة حاجة اجل�سم من الأن�سولني و�إذا
مل ي�ستطع البنكريا�س تزويد اجل�سم
بالكميات الكافية ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي
�إلى حدوث مر�ض ال�سكري �أثناء احلمل
والذي قد يختفي بعد الوالدة �أو ي�ستمر
تبع ًا لقدرة البنكريا�س وكفاءته.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ظهور مر�ض
ال�سكري يعتمد على توافر هذه العوامل،
وهذا مايحدد �شدته وطرق عالجه.
�أنواع مر�ض ال�سكري:
 .1النوع الأول :وهو عادة ما ي�صيب
�صغار ال�سن يف مرحلة الطفولة وحتى
�سن الثالثني عام ًا وهو ي�شكل مان�سبته
 10%من جمموع حاالت ال�سكري،
وعادة مايظهر فج�أة وب�أعرا�ض �شديدة
وي�صيب الأ�شخا�ص ذوي الوزن الطبيعي
ويعالج باحلمية الغذائىة والأن�سولني لأن
اجل�سم يعاين من نق�ص �شديد يف �إفراز
الأن�سولني حيث ال ت�ستطيع الأقرا�ص

• تفاقم حالة مر�ضية كامنة اثناء
احلمل �أو بعد الوالدة.
اكتئاب احلمل والوالدة:
يعني االكتئاب يف اللغة احلزن ومن الناحية
النف�سية يعني فقدان املتعة بكل �شيء.
اعرا�ض اكـتئاب احلمل والوالدة:
• ال�شعور بحزن م�صحوب ب�سحابة
خفيفة من ا�ضطراب التفكري واحلرية.
• الت�شا�ؤم.
• الع�صبية الزائدة.
• تقلب املزاج خالل �ساعات النهار.
• فقدان املتعة مبجريات احلياة اليومية.
• زيادة القلق والـخوف الغري حمدود.
• عدم الفرحة بالطفل.
• عدم الرغبة بالعناية بالطفـل �أو
ار�ضاعه.
• اف ـك ـ ــار ابتــدائيـ ــة للطفـ ـ ــل ورب ـم ــا
لالم نف�سها.
متى يحدث االكتئاب:
لي�س بال�ضرورة ان يحدث اال�ضطراب

النف�سي يف كل حمل �أو بعد كل والدة
كما انه لو حدث يف حمل �أو والدة فال
يعني ذلك انه �سيتكرر يف كل حمل �أو
والدة.
العالج:
• اذا حدثت الك�آبة اثناء احلمل �أو بعد
الوالدة مبا�شرة وكانت االعرا�ض خفيفة
فيكفي طم�أنة احلمل ب�أن احلالة م�ؤقتة
و�أنها �ستزول مع ا�ستمرار احلمل �أو مع
الوالدة �إذا كانت الوالدة قريبة.
• �إذا كانت االعرا�ض �شديدة �أو �إذا
ا�ستمرت احلالة اخلفيفة مدة اطول من
ا�سبوعني فال بد من ا�ست�شارة الطبيب
النف�سي والذي �سوف يو�صي بعد اخذ
ال�سرية املر�ضية الكاملة بتناول بع�ض
العالجات املهدئة وبعدم ار�ضاع الطفل
وال نحتاج يف هذه احلالة �إلى ادخال
للم�ست�شفى �إذ انه ميكن معاجلة الوالدة
يف بيتها مع ت�أمني من يعتني بالطفل يف
الفرتة احلرجة.

اال�ضطرابات النف�سية واحلمل
الدكتور افتيم عازر
ا�ست�شاري الن�سائية والتوليد

ا�سباب اال�ضطرابات النف�سية:
• التغريات الهرمونية التي ت�صاحب
مراحل احلمل املختلفة.
• القلق امل�صاحب للحمل فيما يتعلق
مبعرفة جن�س املولود (ذكر �أم انثى).
• اخلوف من ان يكون الولد غري
مكتمل �أو م�شوهاً.
• اخلوف من عملية الوالدة والتفكري
بخطورتها على املولود وتزداد هذه
املخاوف عادة �إذا كان الطفل عظيظ ًا ك�أن
ي�أتي بعد طول انتظار �أو يف عمر مت�أخر.
• اخلوف من تكرار حالة حدثت يف
حمل �سابق.
• عالقة �سيئة مع الزوج.
• وجــود احل ــامــل بعي ــدة عــن االه ــل
يف الغربة.
• �أ�سباب وراثية.

اخلاف�ضة لل�سكر �أن تعو�ض عن نق�ص
الأن�سولني.
 .2النوع الثاين :والذي عادة ي�صيب
كبار ال�سن بعد �سن الأربعني ولكنه يف
هذه الأيام بد�أ ي�صيب حتى �صغار ال�سن
ممن جتاوزوا �سن اخلام�سة والع�شرين
وهو ي�شكل حوايل  90٪من جمموع
حاالت ال�سكري وهو ينتج لأن اجل�سم
مل يعد قادر ًا على ا�ستعمال الأن�سولني
بال�شكل املطلوب خا�صة لدى �أ�صحاب
الوزن الزائد قليلي احلركة والن�شاط
البدين ويتناولون كميات كبرية من
الطعام ويتعر�ضون ل�ضغوط نف�سية
كبرية ،ولهم �أقرباء م�صابون بال�سكري
من نف�س النوع ،وعالج ه�ؤالء يتلخ�ص
يف نظام غذائي مع ممار�سة التمارين
الريا�ضية و�إنقا�ص الوزن و�إذا مل تنجح
هذه الو�سائل ميكن ال�سيطرة على املر�ض
باحلبوب اخلاف�ضة لل�سكر ،ويف مراحله
املت�أخرة قد يحتاج �إلى حقن الأن�سولني
نتيجة العجز الكبري يف البنكريا�س.
� .3سكري احلمل :وهو ي�صيب الن�ساء
احلوامل ون�سبة حدوثه يف احلمل قليلة
جد ًا وتزداد ن�سبة حدوثه كلما تقدم
احلمل وهو يعالج باحلمية �أو الأن�سولني
ولي�س هناك مكان لعالجه باحلبوب
اخلاف�ضة لل�سكر حتى الآن وغالب ًا
مايختفي هذا النوع من ال�سكري بعد
الوالدة.
� .4أنواع �أخرى :كال�سكري الذي
ي�صيب بع�ض العائالت دون ا�ستثناء
لأحد الأفراد (الأب والأم وجميع
الأوالد) ويظهر يف �سن مبكر وهذا ميكن
عالجه عادة بالنظام الغذائي والأقرا�ض
الفمية دومنا حاجة �إلى الأن�سولني
وهناك �أنواع �أخرى كثرية ولكنها نادرة
احلدوث وتكون م�صاحبة لأعرا�ض
مر�ضية �أخرى.

ن�صائح عند تناول
الدواء..
اختالف تركيز االدوية
يظن بع�ض املر�ضى ان االدوية ذات
الرتكيز العايل تكون اكرث فائدة له,
وبع�ضهم يظن انها اكرث �ضرراً ,وكال
االعتقادين غري �صحيح ..فجرعة
الفعاله لبع�ض االدوية مث ًال تكون
برتكيز 500ملغم يف حني انها تقت�صر
يف ادوية �أخرى �إلى 10ملغم ,وهذا
لي�س له عالقة بقوة الدواء و�ضعفه,
بل هو يرجع �إلى طبيعة تركيب املادة
الفعاله للدواء وا�ستجابة اجل�سم لها.
ال ت�ستعجل ت�أثري الدواء
ي�ستعجل بع�ض النا�س ح�صول الت�أثري
الدوائي ,وقد يرتك العالج او يغريه
اذا مل ي�شعر بتح�سن فوري ,وباملقابل
يرتك الكثريون الدواء عند ظهور اول
حت�سن.
وكال االمرين خط�أ ,وي�شكل خطورة
على املري�ض من عدة جوانب ومنها:
احتمال عودة املر�ض ,وانتكا�س حالة
املري�ض بعد بداية متاثله لل�شفاء.
مقاومة العدوى اجلرثومية للم�ضادات
احليوية التي ا�ستخدمها بحيث ال ت�ؤثر
فيها م�ستقبالً.
بقلم :ال�صيدالين مهند احلاج
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مر�ض ال َّت َفوُّل
(فافيزم)

الدكتور يو�سف �أبوا�صبع
ا�ست�شاري طب االطفال والعناية
املركزة للمواليد واخلدج

مر�ض التفول هو عيب وراثي يف ن�شاط
احد انزميات (خمائر) كريات الدم
احلمراء ،هذا االنزمي G6PD
ا�سا�سي ل�ضمان فرتة حياة طبيعية
لكرات الدم احلمراء وحمايتها من
التلف عند تعر�ضها الطعمة �أو ادوية
معينة ،ي�سبب نق�ص هذا االنزمي تك�سر ًا
مفاجئ ًا لكريات الدم احلمراء وي�ؤدي
�إلى فقر الدم االنحاليل واال�صفرار بعد
تناول هذه املواد امل�ؤك�سدة.
ميكن لل�شخ�ص امل�صاب ان يتمتع بحياة
طبيعية جداً ،ول�ضمان ذلك ،وحفاظ ًا
على �سالمة طفلك نن�صحك باتباع
التعليمات التالية:
• ال تعطي الطفل �أي ادوية بدون
ا�ست�شارة الطبيب ،فبع�ض االدوية يجب
جتنبها النها قد ت�سبب حدوث االنحالل
املفاجئ يف كريات الدم احلمراء ،كما
يجب على االم جتنب تناول مثل هذه
االدوية اثناء ار�ضاعها لطفلها امل�صاب،
�إال اذا �سمح الطبيب بذلك.
• يجب عدم اكل الفول بجميع ا�شكاله
كالفول االخ�ضر �أو الفول النا�شف �أو
الفول املجرو�ش �أو الفول املعلب ،كذلك
يجب عدم تناول اي اطعمة يدخل فيها
الفول كبع�ض انواع الفالفل (الطعمية)
وبع�ض اطباق احلم�ص وبع�ض االطباق
االخرى .كما يجب على االم جتنب تناول
مثل هذه االطعمة اثناء ار�ضاعها لطفلها
امل�صاب.
• التعر�ض لنبات الفول االخ�ضر
وخا�صة زهر الفول ب�سبب تك�سر ًا يف

كريات الدم احلمراء مثله كمثل اكل
حبوب الفول بل قد يكون ا�شد ت�أثرياً،
لذا يجب جتنبه �إذا كان ال�شخ�ص
م�صاب ًا بالتفول.
• اذا �شعرت ان طفلك يعاين من
االعرا�ض التالية ،يجب مراجعة
الطبيب �أو اقرب م�ست�شفى يف احلال:
 االرتفاع املفاجئ يف درجة حرارةاجل�سم �أو ا�صفرار لون اجللد واالغ�شية
املخاطية.
 البول الربتقايل اال�صفر الغامق. التنف�س ال�سريع والثقيل. النب�ض ال�سريع ال�ضعيف.• يجب اخبار الطبيب �أو املمر�ضة
ب�أن الطفل م�صاب بهذا املر�ض عند
مراجعة �أو يف حالة احلاجة لدخول
امل�ست�شفى ال قدر اهلل.
• اف�ضل عالج لهذا املر�ض هو بب�ساطة
جتنب االطعمة واالدوية املحظورة.
�أما يف حالة حدوث انحالل وتك�سر
بالدم ،فقد يتطلب االمر االدخال �إلى
امل�ست�شفى ونقل الدم.
• ان هذا املر�ض هو حالة موروثة ولي�س
مر�ض ًا معدياً ،لذلك ال ميكن ان ن�صاب
به نتيجة االت�صال مع �شخ�ص م�صاب.
• مبا �أن مر�ض التفول هو مر�ض
وراثي ،فمن االف�ضل اجراء فح�ص
جلميع افراد العائلة ملعرفة ما �إذا كانوا
م�صابني بهذا املر�ض �أم ال.
�إذا كان لديك اية ا�ستف�سارات اخرى
ميكنك االت�صال مبقيم طب االطفال
مب�ست�شفى االردن �أو طبيبك اخلا�ص.
مع اطيب التمنيات مبوفور ال�صحة
والعافية لطفلك العزيز.

جمموعة من مركز االيتام
يزورون مر�ضى م�ست�شفى الأردن

زار جمموعة من اطفال «مركز االنوار لرعاية االيتام» م�ست�شفى االردن يف لفتة
تغمرها الرباءة لاللتقاء واالطمئنان على املر�ضى الذين يتلقون عالجهم يف
م�ست�شفى االردن وقاموا بتوزيع جمموعة من الهدايا التذكارية ..وعربوا عن
امنياتهم ال�صادقة لهم بال�شفاء العاجل.
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عمليات ا�ستبدال املفا�صل
اال�صطناعية

الدكتور غ�سان اخلياط
ا�ست�شاري
جراحة العظام واملفا�صل

تعترب خ�شونة (ت�آكل) املفا�صل من
اكرث االمرا�ض ال�شائعة التي ت�ؤثر على
�شريحة كبرية من املجتمع.
�إذ يعاين مر�ضى ت�آكل املفا�صل من �آالم
مزمنة وحادة يف املفا�صل خ�صو�ص ًا
مف�صلي الركبة والورك ،وعند و�صول
الت�آكل مراحل متقدمة ي�صبح املري�ض
عاجز ًا عن امل�شي مل�سافات اكرب من
 500مرت ويرافقه �أمل يومي قد يزعج
منامه ويف معظم االحيان ال ي�ستجيب
للم�سكنات الدوائية ،يف هذه املرحلة
ال يكون امام جراح العظام ح ًال دوائي
وال جراحي �إال ان يقوم ب�إجراء عملية
ا�ستبدال مبف�صل ا�صطناعي.
معظم املر�ضى ينتابهم اخلوف من
م�سمى العملية ،ولكن باحلقيقة انها
عملية ب�سيطة ون�سبة جناحها تفوق الـ
. % 98
حيث نقوم بعد تخدير املري�ض ن�صفي ًا
او كلي ًا ب�إزالة ال�سطح املت�آكل من
املف�صل ب�سماكة ال تزيد عن 10-2
ميلليمرت.
و�إعادة توازن املحور امليكانيكي
للمف�صل ,ثم يتم زرع املف�صل ب�أجزائه
املكونة من �سبائك معدنية و�سرياميكة
عدمية االحتكاك ..مدة االجراء
اجلراحي يف معظم االحيان ال تتجاوز
ال�ساعة �إلى ال�ساعة والن�صف.

يف اليوم التايل للعملية يقوم املري�ض
بامل�شي بوزنه الكامل على املف�صل
مب�ساعدة جهاز امل�شي والعالج
الطبيعي ،وباليوم الثاين بعد العملية
يكون املري�ض جاهز ًا للعودة �إلى منزله
بعد قيام املعالج الطبيعي بتعليمه كيفية
ال�صعود والنزول من الدرج وال�سيارة.
تعليمات اخلروج للمر�ضى تكون
كاالتي:
• املوا�ضبة على امل�شي كل �ساعة ملدة
ال تقل عن اخلم�سة دقائق.
• عدم و�صول املاء للجرح ملدة
�أ�سبوعني  -الغيار على اجلرح يوم ًا
بعد يوم من قِبل طبيب �أو ممر�ض
متخ�ص�ص.
• ويكون فك القُطب اجلراحية بعد
�أ�سبوعني من العملية.
• ترك جهاز امل�شي بعد ا�سبوعني
وا�ستخدام عكازة ملدة ا�سبوع �آخر ثم
امل�شي بدون م�ساعدة.
�س :ما هو العمر الإفرتا�ضي
للمف�صل؟
ج :حوايل  %90من املفا�صل
اال�صطناعية تدوم مدة � 25-15سنة,
وهناك عوامل ت�ؤثر فى عمر املف�صل
منها :وزن املري�ض ودقة �إجراء
اجلراحة و�إتباع املري�ض للتعليمات
وجودة �صناعة املف�صل ال�صناعي
نف�سه.

بطاقـة طبيب ..

�س :ما هى امل�ضاعفات املحتملة
جلراحة املفا�صل اال�صطناعية؟
ج :هذه اجلراحة �آمنة للغاية واحتماالت
حدوث م�ضاعفات عادة ال تتعدى %0.5
من احلاالت.
ومن امل�ضاعفات املحتملة حدوث
�إلتهاب مبو�ضع اجلراحة ولذا يكون
هناك �إهتمام فائق بالتعقيم فى هذه
اجلراحات ويتم �إ�ستخدام امل�ضادات
احليوية ب�صورة وقائية.
 ين�صح املري�ض ب�إخطار الطبيبفور ًا �إذا حدث تورم �أو �إحمرار مبو�ضع
اجلرح �أو ارتفاع فى درجة احلرارة.
ومن امل�ضاعفات الأخرى تكون خرثات
فى �أوردة ال�ساق ولذا عادة ما يتم
�إعطاء املري�ض دواء ملدة �ستة �أ�سابيع
ي�ساعد على احلفاظ على �سيولة الدم.
 ين�صح املري�ض بعد اجلراحة بعملمتارين ت�ساعد على جتنب اجللطات.
 ين�صح املري�ض ب�إخطار الطبيب فورحدوث تورم بال�ساق او �أمل بع�ضالت
ال�ساق.
�س :ما هي فوائد املف�صل
اال�صطناعي؟
ج  :التخل�ص من الآالم بن�سبة تزيد عن
 %95حت�سني حركة املف�صل وخا�صة
تلك التي تعر�ضت حلالة التيب�س.
القدرة على ال�سري باملف�صل ال�صناعي
وبالتايل �صعود الدرج.

بعد

فوائد الزجنبيل الأخ�ضر..

فوائد الزجنبيل االخ�ضر عديدة
فهو ي�ستخدم فـي:
عالج الغثيان والقيء.عالج اال�سهال.عالج التلبكات املعوية وع�سر اله�ضم.مهدىء لآالم البـط ــن. مهدىء لأمل اال�سنان .مهدىء لآالم الروماتيزم والتهاباتاملفا�صل.
 م�ضاد لاللتهابات ،وم�صدر غنيمل�ضادات االك�سدة التي تقوي املناعة
وحتمي اجل�سم �ضد ال�سرطانات وخا�صة
�سرطان القولون.
 يعزز �صحة الدورة الدموية وال�شرايني. امل�ساعدة يف اال�سرتخاء وتقليلاالجهاد والتوتر.
وا�شتهر الزجنبيل االخ�ضر بفوائده
العديدة والكبرية التي تعود على

الدكتور م�أمون الزبدة ..خربة عاملية
واجنازات فـي م�ست�شفى الأردن
• زميل جمعية اجلراحني امللكية الربيطانية �سابق ًا
• حا�صـل علـى �شهــادة التخ�ص�ص فـي جامعـة لنـدن

الدكتور م�أمون الزبدة
ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك
البولية وزراعة الكلى

اجلهاز اله�ضمي والوزن ال�صحي!
 -1باحتواء الزجنبيل االخ�ضر على
ن�سبة من االلياف الغذائية فهو ي�ساعد
على زيادة االح�سا�س بال�شبع ،كما وان
هذه االلياف تلعب دور مهم يف ت�سهل
حركة االمعاء وامل�ساعدة يف عالج
التلبكات املعوية.
 -2ي�ساعد يف الوقاية من قرحة املعدة
عن طريق تعزيز افراز املخاط.
 -3ي�ساعد يف عملية حرق الدهون عن
طريق زيادة �سرعة عمليات االي�ض.
 -4ي�ساعد على تعزيز عمل وافراز
االنزميات الها�ضمة وبالتايل ي�سهل
اله�ضم ويعزز االمت�صا�ص.
 -5فوائد الزجنبيل االخ�ضر يف امل�ساعدة
على خف�ض م�ستويات الكولي�سرتول
يف الدم وبالتايل تعزيز �صحة القلب
وال�شرايينت والدورة الدموية.

 -6ت�شري الدرا�سات الى انه من خالل
تناول اال�شخا�ص للزجنبيل فقد يتم
فقدان ما ي�صل الى  ٪ 20من الدهون
اكرث من الذين ال يتناولونه.
 -7ومن فوائد الزجنبيل االخ�ضر اي�ضاً،
امل�ساعدة يف التخل�ص من غازات البطن،
واعرا�ض القولون الع�صبي.

ان�ضم �إلى ا�سرة م�ست�شفى االردن منذ اربع �سنوات ،وي�ؤكد ان هذا االن�ضمام
جاء حلر�صه على العمل فـي بيئة طبية متكاملة تتوفر فيها االجهزة الالزمة
لهذه اجلراحة ،مثل :منظار الكلى ومنظار احلالب وا�ستعماالت الليزر
باال�ضافة لوجود مركز متخ�ص�ص لدرا�سة ع�صبية املثانة وامرا�ض العانة
ومركز تفتيت احل�صى.
الدكتور (م�أمون الزبدة) وجه طبي م�شرّف من وجوه نراها دائماً ..ومزيد
من االجنازات فـي م�ست�شفى االردن.

العقم عند الرجال..

ا�ستخال�ص احليوانات املنوية با�ستخدام
املجهر اجلراحي من اجل االخ�صاب
يزيد فر�صة النجاح

الدكتور ابراهيم الغالييني
قبل
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ا�ست�شاري اول جراحة الكلى
وامل�سالك البوليه والتنا�سلية والعقم
وزراعة الكلى

العقم عند الزّوجني ممكن �أن يكون
�سببه الرّجل �أو املر�أة �أو الإثنان معاً.
فعقم الرّجال يتلخّ �ص بعدم القدرة
على �إنتاج احليوانات املنويّة �أو
انتاجها بكميّات قليلة التكفي للحمل.
العقم عند الرجل ي�شار به �إلى عدم
قدرة الذكور لتحقيق احلمل يف
الإناث اخل�صبة .ت�شري التقارير �إلى
ان هذه احلالة ت�شكل بني %50 -40
من حاالت العقم.
كتري من حاالت العقم عند الرجال
تعزى الى خلل فى اخلاليا امل�صنعية
للحيوانات املنوبة فـي اخل�صية.
ا�سباب هذه احلالة ال�شائعة كثرية
منها خلل يف اجلين ــات اخللويـ ــة
واخل�صي ــة الهاجرة وكــذلك
التعر�ض لال�شعاع ــات واملواد
ال�سام ــة مث ــل االدويـ ــة الكيماويـ ــة
 %10مــن الرج ــال امل�صابني بالعق ــم
يعان ــون من هذه امل�شكلة
Azospermia Non-obstructive
ميكن ا�ستخراج احليوانات املنوية من
اخل�صية له�ؤالء الرجال بطرق عدة
منها ال�سحب باالبر او اخذ اخلزعات
املتعددة من اخل�صيتني .جميعها
تتفاوت ن�سب جناحها بني .%27 -%6

حديثا مت ا�ستبدال هذه الطرق
بطريقة ا�ستخدام املجهر اجلراحي
ال�ستخال�ص احليوانات املنوية والتي
جترى يف معظم املراكز الطبية
العاملية ويف االردن وبن�سب اكرث
جناحا واقل م�ضاعفات.
هذه الطريقة ادت الى زيادة فر�صة
االخ�صاب الى اكرث من ال�ضعف عند
هذه الفئة من الرجال.
هناك عوامل ت�ؤثر على ن�سبة
النجاح مثل:
 .1حجم اخل�صية.
 .2احلالة املر�ضية لالن�سجة يف
اخل�صية.
 .3اخللل الهرموين عند الرجل.
 .4اخللل اجليني عند الرجل.
مت اجراء درا�سات يف العامل على
الرجال الذين يعانون من العقم ومت
اجراء فحو�صات طبية �شاملة لهم.
اثبتث جميعها ان ن�سبة ا�ستخال�ص
احليوانات املنوية بوا�سطة املجهر
اجلراحي تزيد باكرث من ال�ضعف
مقارنة بالطرق االخرى .لقد مت
ا�ستخراج حيوانات منوية الكرث من
 %60من ال�شرائح التي مت درا�ستها
بوا�سطة املجهر اجلراحي مقارنة ب
 %35للطرق اجلراحية ال�سابقة مثل
اخلزعة وال�سحب باالبر وبن�سب اقل
حلدوث امل�ضاعفات.
يف هذه الدرا�سات مت مقارنة نتائج
طريقة املجهر والطرق ال�سابقة
وذلك مبا يخ�ص حجم اخل�صية
واحللة الن�سيجية للخ�صية وكذلك
اخللل الهرموين عند كل جمموعة
مدرو�سة من الرجال.
كذلك اثبتث هذه الدرا�سات ان
امل�ضاعفات امل�ؤقتة واملزمنة تقل
كثريا با�ستخدام املجهر اجلراحي
وهذه الطريقة هي االكرت اعتمادا يف
العامل.
نو�صي جميع اجلراحني با�ستخدام
طريقة املجهر اجلراحي ال�ستخراج

احليوانات املنوية وعدم اللجوء الى
الطرق القدمية وذلك العطاء اف�ضل
الفر�ص للمر�ضى امل�صابني بالعقم
من اجل حل م�شكلة االخ�صاب لديهم
رغم ان تكاليف هذا االجراء اجلديد
تزيد قليال عن الطرق ال�سابقة.

املجهر يك�شف عن وجود انبوب
يحـوي على احليـوانـات املنويـه

املجهر يك�شف عن وجود انبوب
يحـوي على احليـوانـات املنويـه

FIGURE 1. Microdissection TESE
involves wide incision of tunica
albuginea to allow extensive
visualization of testicular tubules.

�صحتك ..حياتك
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االقالع عن التدخني معظم الن�ساء ال تعرفن الإ�صابة بالإنفلونزا
العالمات املحذرة قد ال ت�صاحبها �أي
يُح�سن من ال�صحة
�أعرا�ض
اجل�سدية والعقلية لل�سكتة الدماغية

ازداد اهتمام االخ�صائيني والباحثني يف
االونة االخرية بالت�شجيع على االقالع
عن التدخني نظرا لالثار ال�سلبية
التي يحدثها التدخني يف اجل�سم من
الناحية اجل�سدية والعقلية .اظهرت
درا�سة حديثة ان اال�شخا�ص الذين
يتوقفون عن التدخني ي�ؤدي الى حت�سن
ال�صحة العقلية وب�شكل وا�ضح مقارنة
باال�شخا�ص الذين ا�ستمروا يف التدخني.
وعمل الباحثون على اجراء حتليل لـ 26
درا�سة عملت على تقييم ال�صحة العقلية
قبل االقالع عن التدخني وبعد �ستة ا�سابيع
من االقالع عن التدخني يف جمموعات
ب�صحة جيدة وجمموعات �سريرية.
وكان معدل عمر امل�شاركني  44عام

ومتت متابعتهم ملدة �ستة ا�شهر كما كان
معدل تدخينهم اليومي � 20سيجارة
وجميعهم كانوا معتمدين على النيكوتني.
ووجد الباحثون ان اال�شخا�ص الذين
اثلعوا عن التدخني كان لديهم انخفا�ض
وا�ضح يف القلق واالكتئاب واختالط
القلق واالكتئاب والتوتر مقارنة
باال�شخا�ص الذين ا�ستمروا بالتدخني.
كما ظهرت لديهم زيادة يف جودة احلياة
النف�سية والت�أثريات االيجابية.
وكان حجم الت�أثريات مت�شابها بني
املجموعات املتمتعة ب�صحة جيدة
واملجموعات ال�سريرية التي ت�ضمنت
امل�صابني باال�ضطرابات النف�سية او
ا�ضطرابات املزاج او القلق.

اظهرت درا�سة حديثة ان معظم
الن�ساء �سيت�صلن بالطوارئ فور
ا�صابتهم بال�سكتة الدماغية اال ان
عدد كبري منهن ال يدركن االعرا�ض
والعالمات الكربى املحذرة لال�صابة
بال�سكتة الدماغية.
وعمل الباحثون على اجراء ا�ستبيان
الكرث من  1200امر�أة لتقييم مقدار
فهمه العرا�ض اال�صابة بال�سكتة
الدماغية.
ووجد الباحثون ان  %51من الن�ساء
يعلمن انه عند ظهور اعرا�ض مثل
ال�ضعف او الوخز يف جهة واحدة من
الوجه وااليدي واالرجل فانها تكون
عالمات حتذيرية لال�صابة بال�سكتة

 ,وانه اقل من  %44من الن�ساء يعلمن
ان �صعوبة التحدث هي من عالمات
اال�صابة بال�سكتة الدماغية.
كما وجد الباحثون انه اقل من ربع
الن�ساء ي�ستطعن ان يحددن االعرا�ض
التالية بانها يف مقدمة عالمات
اال�صابة بال�سكتة الدماغية وهي
ال�صداع املفاجئ ال�شديد والدوار
والتعب غري املف�سر وفقدان الر�ؤية
املفاجئ يف عني واحدة او كال العينني.
وتقرتح هذه النتائج ان زيادة الوعي
بني الن�ساء باالعرا�ض التي حتذر من
اال�صابة بال�سكتة الدماغية لها اهمية
كبرية يف حت�سني النتائج ال�صحية
وتقليل امل�ضاعفات املرتبطة باملر�ض.

تتمثل اعرا�ض اال�صابة بفريو�س
االنفلونزا بال�سعال واحلمى وال�صداع
والتعب والدوار والتهاب احللق وال�سيالن
االنفي والتي تتال�شى يف مدة اق�صاها
�سبعة ايام.
وجدت درا�سة حديثة ان  %75من
اال�شخا�ص ي�صابون باالنفلونزا املو�سمية
وانفلونزا اخلنازير دون ظهور اي اثار
عليهم.
عمل الباحثون على حتليل بيانات جمعت
من عام  2006الى عام  2011ت�ضمنت
اال�صابات التي حدثت عام 2009
بانفلونزا اخلنازير.
ووجد الباحثون ان  %18من اال�شخا�ص
غري متلقي اللقاح ا�صيبوا بفريو�سات

االنفلونزا من بينهم  %23فقط ظهرت
عليهم اعرا�ض االنفلونزا .من بينهم
 %17فقط كانت االعرا�ض �شديدة
ب�شكل كايف لزيارة الطبيب وباملقارنة مع
�سالالت فريو�س االنفلونزا املختلفة كانت
االعرا�ض امل�صاحبة النفلونزا اخلنازير
اقل �شدة من بني احلاالت جميعها.
وب�شكل عام كان معدل اال�صابة
بفريو�سات االنفلونزا املو�سمية خالل
ف�صل ال�شتاء اعلى بـ  22مرة من املعدالت
القيا�سية.
واو�ضح الباحثون انهم بحاجة الى
اثبات فيما اذا كانت االعرا�ض اخلفيفة
امل�صاحبة لال�صابة بفريو�س االنفلونزا
قادرة على نقل الفريو�س بني اال�شخا�ص.

تكنولوجيا الطب
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نن�صح املواطن االردين بفح�ص وظائف الكبد ولو مرة واحدة..
كلنا قادرون على جتنب امرا�ض الكبد

الدكتور انور جرّ اد :نحن
متقدمون يف الأردن بربنامج
زراعة الكبد

الدكتور انور جرّ اد

ا�ست�شاري امرا�ض اجلهاز اله�ضمي
ومدير املـركز الطبـي لزراعـة الكبـد
الدكتور انور جرّاد مدير املركز الطبي
لزراعة الكبد يف م�ست�شفى الأردن يجيب
على العديد من الت�سا�ؤالت عن امرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والكبد..
ما الذي يح�صل الآن يف عامل
مت�سارع اخلطى هو الكبد � ..أي
تطور يحدث االن يف ت�شخي�ص
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
عاملي َا و�أردنياً؟
 هناك عدة جماالت حدث فيهاتطور مثل الفحو�صات املخربية وطرق
الت�شخي�ص والأمور امل�ساعدة كالأ�شعة
�أو املناظري والكب�سوالت جميعها �أمور
جديدة يف الت�شخي�ص ،ويعترب الأردن من
الدول املتقدمة يف جميع املجاالت الطبية
والتكنولوجيا اخلا�صة بالت�شخي�ص
والعالج ،منها الكب�سوالت ودرا�سة حركة
الأمعاء واملريء والرنني املغناطي�سي
والألرتا�ساوند واملنظار الت�شخي�صي
(البالونني).
ما هي �أهم �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
التي ي�صاب بها الأردنيون..
ال�س�ؤال هنا يطرح نف�سه يف جمتمع
ت�شتهر به �أوجاع اجلهاز اله�ضمي؟
 نعم هي �أمرا�ض املعدة والقولونالع�صبي والإرتداد املريئي واملرارة
والقناة ال�صفراوية والكبد والبنكريا�س.
ما هي �أمرا�ض الكبد التي ي�صاب
بها الأردنيون؟
 هناك �أمرا�ض الكبد التي ت�صيب�شرائح خمتلفة مثل �إلتهاب الكبد
الفريو�سي ب و ج والتهابات الكبد
الوبائية الأخرى والأمرا�ض املناعية
والوراثية والأمرا�ض الناجتة عن
ال�سمنة.
ما هي �أ�سباب تلك الأمرا�ض؟
• �أمرا�ض فريو�سية �أ ،ب ،ج
• �أ�سباب مناعية
• �أمرا�ض ناجتة عن الدهن (الت�شحم)
الكبدي
• �أمرا�ض وراثية مثل مر�ض ول�سون.
• �أمرا�ض ناجتة عن الأدوية......
وغريها.
ما هي �أهم الأعرا�ض امل�صاحبة
للأمرا�ض �أو التهابات الكبد؟

 نعم تق�سم الأعرا�ض الى �أعرا�ضحادة و�أعرا�ض مزمنة:
احلادة :وهي الأعرا�ض العامة ملر�ض
الكبد مثل �ضعف عام ،هزال ،فقدان
�شهية ،قيء ،ارتفاع درجات احلرارة،
�صفار يف العني �أو يف البول .وهذه
الأعرا�ض من ال�سهل التعرف عليها لأن
املري�ض ي�شكو منها ويطلب امل�ساعدة.
املزمنة :ف�إنها تكت�شف بال�صدفة �أو
بوجود م�ضاعفات معينة عند تقدم
احلالة ت�صل �إلى دوايل املريء وت�ضخم
الطحال وح�صول غيبوبة كبدية و�صو ًال
الى مرحلة الف�شل الكبدي.
كيف تنت�شر �إلتهابات الكبد
ب�أنواعه املختلفة يف الأردن ؟
 ال توجد احلمد هلل بيئة معينة ت�سببيف انتقال التهابات الكبد لكن هناك
�أمرا�ض كبدية تنتقل عن طريق الدم،
مثل الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق
�أدوات احلجامة و�أدوات الو�شم
وال�سرجنات التي يعاد تعقيمها والأدوات
امل�ستخدمة يف عيادات الأ�سنان اذا مل
تطبق معايري التعقيم العاملية ،و�أثناء
غ�سيل الكلى ،لذا نن�صح مر�ضى الف�شل

متى يحتاج املري�ض لعملية زراعة
كبد؟
 عند حدوث الف�شل الكبدي �أو�سرطانات الكبد ،ويف حالة الف�شل
الكبدي ال�صاعق وقد يحتاج مر�ضى
الكبد الوراثي زراعة الكبد و�أحيان ًا
جترى الزراعة ملر�ضى عندهم كبد
�سليم كمر�ضى الكول�سرتول العايل الذي
ال عالج له يتم زراعة الكبد ،لأن الكبد
هو امل�س�ؤول عن �صناعة الكول�سرتول �أو
مر�ضى الأوكزالو�سي�س.
كيف تقيم ن�سبة جناح هذا النوع
من العمليات ؟
يجيب د� .أنور جرّاد بفخر ون�شوة وا�ضحة
من � 20إلى  30حالة جترى يف الأردن
يف م�ست�شفى االردن واخلدمات الطبية
امللكية وبن�سبة جناح ت�ضاهي الن�سب
العاملية  %90بال�سنة الأولى و %80بعد
ثالث �سنوات و %70بعد خم�س �سنوات.
من هو املري�ض املنا�سب لإجراء
عملية زراعة كبد؟ هل هناك
�شروط حمددة؟
�أوال ً ،يجب �أن يكون املري�ض بحاجة الى
زراعة كبد.

الكلوي ب�أخذ مطعوم التهاب الكبد
الفريو�سي �أ و ب و نن�صح اعطاء هذه
املطاعيم لكل النا�س من جميع الأعمار،
ولكن هناك �أولويات للمر�ضى ذوي
املناعة املنخف�ضة ،وللكوادر الطبية.
كيف تقيم امل�ستوى العلمي لعالج
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
�أردنياً؟
 احلقيقة ان الأردن متقدم بالطبب�شكل عام و�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
والكبد ب�شكل خا�ص ويعترب الأردن
متقدم على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
كامالَ.
ويف كثري من احلاالت ال ت�ضيف الدول
الأجنبية �شيئ ًا على ت�شخي�ص �أو عالج
املر�ض عما يقدمه الكادر الأردين
وين�صحون املري�ض بالرجوع الى بلده
ليكون بني �أهله واقاربه.
ما هي امل�ضاعفات على املدى البعيد
لإلتهابات الكبد املزمنة؟
 �إذا مل يكن هناك تدخل عالجي قدي�شعر املري�ض بال�ضعف العام �أو الهزال،
ومن امل�ضاعفات �أي�ض ًا �إما �سرطانات
الكبد �أو قد ي�صاب املري�ض بالف�شل
الكبدي.

ثانياً ،يكون مري�ض ف�شل كبدي �أو
�سرطان كبدي
ثالثاً ،ال يوجد موانع طبية� ،أي عدم
وجود م�شاكل يف القلب �أو الكلى �أو الرئة
�أو غريها التي متنع من �إجراء العملية.
رابعاً :وجود متربع.
خام�ساً :القدرة املالية حيث �أن عملية
زراعة الكبد من كربى العمليات الطبية
وتكلفتها يف الأردن �سبعون �ألف دينار
مقارنة مع � 200ألف دينار يف الدول
الأجنبية.
ماذا ين�صح الدكتور �أنور جراد قراء
جوهارت للمحافظة على كبدهم؟
 ب�شكل عام الأكل ال�صحي وممار�سةالريا�ضة وجتنب جميع انواع ال�سموم
والأدوية ومتابعة الأعرا�ض اجلانبية
للأدوية ،ومتابعة الأمور الوراثية ،اذا
كان �أحد من �أفراد العائلة م�صاب ب�أحد
�أمرا�ض ،و ال نن�سى التطعيم املتوفر
لأمرا�ض الكبد.
ويف غياب الأعرا�ض �أن�صح القراء
ب�إجراء الفح�ص املخربي لوظائف الكبد
و�إجراء �صورة االلرتا�ساوند التي تو�ضح
احلالة ال�صحية للكبد كل �سنتني او ثالث
�سنوات.
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بدائل �آمنة وفعالة تتفوق على
اجلراحة التقليدية

الدكتور خالد ال�صافـي
ا�ست�ش ــاري
جراح ــة امل�س ــالك البولي ـ ــة

�شهد علم اجلراحة تطورات مذهلة
منذ نهايات القرن الع�شرين ،بدخول
جراحة املناظري يف عالج �أمرا�ض
امل�سالك البولية والتنا�سلية وزرع الكلى،
والتي تقوم �أ�سا�س ًا على �إ�ستبدال ال�شق
اجلراحي بفتحات �صغرية يتم من
خاللها �إ�ستعمال املنظار والأجهزة
اجلراحية ،لتنفيذ �أعقد العمليات
اجلراحية بنف�س الكفاءة والأداء
املتعارف عليها طبياً،مما �ضمن لها
�إنت�شار ًا وا�سع ًا بني الأطباء واملر�ضى
على حد �سواء لأنها خففت وب�شكل
كبري الآالم الناجتة عن ال�شق اجلراحي
و�ضمن �سرعة نقاهة املري�ض و�إ�ستعادته
ل�صحته وعافيته و�سرعة رجوعه �إلى
عمله.
تعترب جراحة املنظار حالي ًا هي اخليار
الأول يف جراحة �أغلب حاالت امل�سالك
البولية يف امل�ست�شفيات املرموقة ،والتي
تت�سابق يف �إ�ستقطاب الكفاءات املدربة
لن�شر هذا النوع من اجلراحة ب�شكل
وا�سع وكبري.
ما هي احلاالت اجلراحية املمكن
�أن جترى باملنظار؟
جراحة الكلى:
جتري عمليات الكلى اجلراحية
التقليدية عاد ًة عن طريق الفتح
(ال�شق) اجلراحي يف جدار البطن
اجلانبي �أو الأمامي ،مما يقارب -20
� 30سم ،للو�صول �إلى الكلية و�إجراء
عمليات الإ�ستئ�صال اجلذري �أو اجلزئي
�أو عمليات �آخذ الكلية من متربع حي
لزراعتها ملري�ض الف�شل الكلوي املزمن،
وكذلك عمليات جراحة حو�ض الكلية
واحلالب للم�صابني ب�إن�سداد حو�ض
الكلية اخللقي على خمتلف �أعمارهم.
وهنا جاء دور جراحة املنظار وب�شكل
تدريجي لتكون البديل الآمن والفعال
للفتح اجلراحي ملا لها من � إيجابيات
كثرية على املري�ض ،من تخفيف الآالم
وم�ضاعفات ما بعد العملية .و�أثبت
املنظار كفاءة عالية ونتائج ممتازة
من خالل ثقوب ال تتعدى � 1 -0.5سم
غالباً ،مما �إنعك�س على تعايف املري�ض
ال�سريع خالل �أيام بدال من �أ�سابيع �أو
حتى �شهور وعودته �إلى ن�شاطه املعتاد
و�إنتاجيته يف املجتمع.
�أثبتت الدرا�سات التي �أجريت على
مر�ضى �أورام الكلى ومر�ضى التربع،
فعالية وكفاءة املنظار ب�شكل مت�سا ٍو
لل�شق اجلراحي على املدى القريب

واملتو�سط .ولكن املنظار تفوق كثري ًا يف
تقليل الآالم وامل�ضاعفات واحلاجة لنقل
الدم.
وكذلك يف عودة املر�ضى لن�شاطهم
وحيويتهم ب�شكل �أ�سرع من مر�ضى ال�شق
اجلراحي ،كما �أن املنظار يرتك �آثار ًا
ب�سيطة جد ًا على اجل�سم مقارنة بال�شق
اجلراحي الكبري وامل�ؤمل والذي يرتك
�آثر ًا وا�ضح ًا على ج�سم املري�ض ب�صفة
دائمة.
ويف حالة مر�ضى التربع بالكلى من حي،
�أثبتت الدرا�سات كفاءة املنظار امل�شابهة
للعملية اجلراحية املعتادة ،حيث �أن
وظيفة الكلية املزروعة تت�شابه متاماً،
�سواء مت �إ�ستئ�صالها باملنظار �أو بالفتح
اجلراحي.
لقد خففت عملية املنظار �آالم ومعاناة
املتربع ب�شكل كبري ،والذي هو �إن�سان
�سليم يتعر�ض للمخاطر والآالم من
�أجل مري�ض �آخر قرر �أن يتربع له بهدية
احلياة ،وهي الكلية املزروعة .عمليات
املنظار �إنت�شرت كثري ًا و�أ�صبحت هي
اخليار الأول لزرع الكلى يف الكثري من
املراكز الطبية املتقدمة.
كذلك �أ�صبحت جراحة املنظار هي
اخليار الأف�ضل لغالبية مر�ضى �إن�سداد
حو�ض الكلية وبفعالية عالية جداً.
عمليات غدة الربو�ستات
و�إ�ستئ�صال املثانة:
يعترب �سرطان الربو�ستات من �أكرث
الأمرا�ض �إنت�شار ًا بني الرجال يف العامل
الغربي.
كذلك ت�شري ال�سجالت العربية لل�سرطان
عن �إنت�شار هذا املر�ض بني املر�ضى
العرب �أي�ضاً.
�أحد �أهم الطرق العالجية الفعالة
ل�سرطان الربو�ستات املو�ضعي وبع�ض
حاالت ال�سرطان املتقدم كذلك هو
الإ�ستئ�صال اجلراحي اجلذري والذي
يجرى عاد ًة بالفتح اجلراحي �أ�سفل
البطن.
�أثبت املنظار كفاءته يف �إجراء هذه
العملية املعقدة بنتائج توازي العملية
اجلراحية املعتادة ،و�أ�صبح �أحد البدائل
الفعالة لل�شق اجلراحي ومتفوق ًا عليه
يف و�ضوح الر�ؤية وقلة نزيف الدم
واحلاجة �إلى نقله �أثناء العملية ،وقد
يتفوق املنظار كذلك يف ق�صر فرتة رقود
املري�ض يف امل�ست�شفى ،و�سرعة العودة
للن�شاط واحليوية املعتادة.

كذلك �أ�صبح املنظار من البدائل الفعالة
يف عملية �إ�ستئ�صال املثانة اجلذري
وجتريف العقد اللمفاوية يف احلو�ض
وحتويل جمرى البول وعمل املثانة
البديلة من الأمعاء.
متفوق ًا على اجلراحة التقليدية يف �سرعة
نقاهة املري�ض وعودة عمل الأمعاء ب�شكل
طبيعي يف وقت ق�صري وبنتائج م�ضاهية
للعمليات اجلراحية املعتادة.
العمليات االخرى:
يعد املنظار بدي ًال �أف�ضل من ال�شق
اجلراحي يف عمليات �أخرى كثرية
كعمليات اخل�صية الهاجرة ،وعمليات
جتريف العقد اللمفاوية يف البطن
واحلو�ض ملر�ضى �سرطان اخل�صية،
وكذلك الأكيا�س املائية عن الكلية
و�إ�ستئ�صال الغدة الكظرية اجلزئي �أو
الكلي.
وقد مت �إجراء جميع هذه العمليات
بكفاءة وفعالية عن طريق املنظار.
ما �إمكانية �إجراء عمليات املنظار
يف الأردن؟
يتمتع الأردن ب�سمعة طيبة يف املجال
الطبي ،وكان وال يزال �سباق ًا يف دخول
التقنيات احلديثة �إلى املنطقة العربية.
حالي ًا كل عمليات جراحة املنظار
للم�سالك البولية ،والتي مت ذكرها �آنف ًا
يتم القيام بها يف الأردن بنجاح وفعالية
وكفاءة عالية ،ت�ضاهي املراكز الطبية
املرموقة عاملياً.
ماذا عن �إ�ستخدام الروبوت
(الإن�سان الآيل)؟
�أحدث دخول الروبوت يف جراحة
املناظري قفزة نوعية يف دقة �إجراء
عمليات املنظار وخ�صو�ص�أ العمليات
التي تتطلب �إجراء عمليات خياطة
باملنظار و�إعادة التو�صيل بني الأن�سجة
ملا لها من دقة ومهارة تتغلب على
حمدودية احلركة ورع�شة اليد.
ي�ستعمل الروبوت الآن ب�شكل روتيني يف
�إجراء عمليات �إ�ستئ�صال الربو�ستات
اجلذري يف �أمريكا و�أوروبا ،وكذلك
�إنت�شر وب�شكل �سريع يف �إجراء خمتلف
العمليات الدقيقة الأخرى.
املجال ال يزال يف مراحله الأولى،
و�سيحمل الكثري من التطورات خا�صة
مع تطور تقنية املعلومات والإت�صاالت
والتطوير ال�سريع يف تقنية الرنني
املغناطي�سي ودجمها مع جراحة املنظار
لإعطاء �أدق و�أف�ضل النتائج.

حوار مع طبيب
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حافظ على كليتك حتمي قلبك..

د .ريا�ض �سعيد :للحفاظ على الكلى �سليمة
يجب معرفة ا�سباب املر�ض وعالجه

�أ .د .ريا�ض �سعيد

البورد االمريكي لالمرا�ض
الباطنية وامرا�ض الكلى
الربوفي�سور الدكتور ريا�ض عبدالر�ؤوف
�سعيد احلا�صل على دكتوراه يف الطب،
وزميل الكلية االمريكية الطباء الكلى
وع�ضو اجلمعية الدولية المرا�ض
الكلى ،وم�س�ؤول التدريب والتعليم
الطبي باجلمعية الدولية المرا�ض
الكلى بال�شرق االو�سط ،ورئي�س �سابق
كل من اجلمعية االردنية المرا�ض
الكلى واجلمعية العربية المرا�ض
وزراعة الكبد ..ن�ست�ضيفه ليجيب لنا
على عدد من الت�سا�ؤالت التي طرحها
علينا القراء.
ما هو مر�ض التوتر ال�شرياين/
�ضغط الدم؟
 هو عبارة عن ارتفاع يف قي�س �ضغطالدم خارج النطاق العادي واملتعارف
عليه واملعروف ب  80/12مليمرت زئبقي
و�أي قيا�س فوق معدل -80/120-139
 89يعترب �صاحبه عنده القابلي للإ�صابة
ب�ضغط الدم
( ,)pre-Hypertensiveو�أن �أي
قيا�س �أعلى من  90/140يعترب �صاحبه
م�صاب بغط الدم مرتفع.
ما �أنواع و�أ�سباب و�أعرا�ض وعالج
التوتر ال�شرياين� /ضغط الدم؟
 هناك عدة �أنواع ل�ضغط الدم منهاالنوع الأويل هو غري معروف الأ�سباب
والغالبية العظمى م�صابا به دون تدري
ون�سبتهم بني  %90/85وهذه ن�سب عاملية
وتنطبق علينا حملياً ,والنوع الثانوي وله
م�سبباته ترتاوح ن�سبة امل�صابني به بني
 ,%15-10و�أ�سبابه عديدة و�أكرثها
�شيوع ًا الق�صور الكلوي وت�ضيق �شريان
الكلى الذي ي�ؤدي �إلى �إفراز هرمون
(رينني) مما ي�ؤدي الرتفاع �ضغط
الدم ,بالإ�ضافة �إلى خلل بعمل الغدد
ال�صماء باجل�سم و�أهمها �أفرازات
الغدة الكظرية ,وكذل هرمون الغدة
الدرقية .بالإ�ضافة �إرتفاع ال�ضغط عند
ال�سيدة احلامل وكذلك ال�سيدات الالتي
ي�أخذن حبوب منع احلمل.
هل ي�صاب الأطفال بالتوتر
ال�شرياين �أو /ب�ضغط الدم؟
 �ضغط الدم عند الأطفال غالب ًا مايكون من النوع الثانوي الذي له م�سببات
عدة منها الق�صور الكلوي ,ت�ضيق يف
�شرايني الكلى وت�شوه خلقي يف ال�شريان
الأبهر ,مما ينتج عنه ارتفاع يف �ضغط

الدم باجلزء العلوي من اجل�سم /
اليدين وكذلك بع�ض الأدوية ت�ؤدي
الرتفاع �ضغط الدم يف �سن املراهقة.
ما هو �ضغط الدم الكلوي؟
 هو �ضغط الدم الثانوي الناجت عنم�شاكل يف الكليتني ,م�صاحب لق�صور
كلوي حاد �أو مزمن �أو ناجت عن ت�ضيق
يف �شرايني الكلى.
ماهي ن�سبة الإ�صابة ب�ضغط
الدم حملي ًا ومن هي �أكرث الفئات
امل�صابة به؟
 وفق ًا لدرا�سة حملية يف هذا املجالفالن�سبة ترتاوح ما بني  %35-30من
املواطنني �أن هذه الن�سبة متقاربة مع
الن�سب العاملية واملقدرة بـ  ,%30وتعد
الفئات املتقدمة بال�سن �أكرث عر�ضة
للإ�صابة به وي�صاب به عادة ممن بلغو
�سن  40للرجال و 50عام ًا لل�سيدات
لذا ي�صنف التوتر ال�شرياين�/ضغط
الدم من الأمرا�ض التي ت�صيب الفئة
العمرية متو�سطو العمر وامل�سنني �أما
الفئة العمرية للمراهثيني غالب ًا ما يكون
�ضغط الدم ثانوياً.
ما هي �أعرا�ض �ضغط الدم وكيف
يعالج؟
 ال يوجد �أعرا�ض حمددة ل�ضغط الدملذا ي�سمى بالقاتل ال�ساكت ولكن قد
ي�شتكي امل�صابون به من �أعرا�ض �صداع
ودوخة  /دوار وم�ضاعفات على الدماغ
والقلب .عاملي ًا هناك  %50من امل�صابون
ال يعلمون �أن لديهم ارتفاع ب�ضغط الدم
و  %50الأخريني يعرفون عن املر�ض
ون�صفهم �أي  %25منهم فقط ي�أخذون
العالج.
ما هي الأ�سباب امل�ساعدة على
�سرعة الإ�صابة ب�ضغط الدم؟
 ان ارتفاع �ضغط الدم ال يوجد عادةمنفرداً ,بل م�صاحب ًا لعدة م�سببات
م�ضاعفة �أحرى ومنها :الإ�صابة
بال�سكري وزيادة الوزن/ال�سمنة
واملدخنني ,والأ�شخا�ص الذين يوجد
عندهم �إرتفاع بالدهنيات.
متى ي�ؤدي �ضغط الدم �إلى
م�ضاعفات �أخرى باجل�سم؟
 الأع�ضاء الرئي�سية باجل�سم التيتت�أثر بارتفاع ال�ضغط هي القلب
والأوعية الدموية والدماغ والكليتني
و�شبكة العني وهذه الأعرا�ض هي الأكرث
عر�ضة للإ�صابة باخللل لدى مر�ضى
ال�سكري .هذا وتتنا�سب ن�سبة ت�أثر هذه
الأع�ضاء طردي ًا مع درجة ارتفاع �ضغط
الدم لذلك منهم بحاجة �إلى عناية �أكرث
والعالج واملتابعة.
ما هي الن�صائح التي ين�صح بها
مري�ض التوتر ال�شرياين�/ضغط
الدم؟
 يف�ضل �أخذ عدة قيا�سات لل�ضغط قبلالبدء بالعالج لتحديد الأ�صابة وقبل
العالج ين�صح املري�ض بالوقاية من
م�سببات املر�ض وتغيري منط حياته مثل
تخفيف تناول امللح /االبتعاد عن املوالح
قدر الإمكان /تخفي�ض الوزن ترك
التدخني واالمتناع عن تناول الدهنيات

ويجب ممار�سة الن�شاط الريا�ضي..
ف�إذا مل ينخف�ض ال�ضغط للم�ستوى
العادي (�أقل من  )140/90يجب
البدء بالعالج ,وعلى املري�ض اال�ستماع
لن�صائح الطبيب املعالج.
هل هناك روابط ما بني �ضغط
الدم وال�سكري؟
 ت�ؤكد درا�سات عامللية وحملية �أنامل�صابني بال�سكري امل�صاحب ل�ضغط
الدم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالف�شل
الكلوي حيث �أن  %50من مر�ضى الف�شل
الكلوي املزمن ناجت عن اجلمع بني
مر�ض �ضغط الدم وال�سكري.
ملاذا يرتافق ال�سكري وال�ضغط
عند معظم احلاالت؟
 �أن العوامل املتعددة وامل�سببةوامل�ساعدة على مر�ض ال�سكري/
�ضغط الدم (زيادة الوزن /التدخني/
عدم ممار�سة الن�شاط الريا�ضي) هي
نف�س العوامل امل�ساعدة لوجود ال�ضغط
وهذا ما ي�سمى عادة (metabolic
)syndrome
كم بلغ عدد امل�صابني بالف�شل
الكلوي لدينا؟
 و�صل عددهم لـ 3400م�صاببعاجلون على �أجهزة الغ�سيل الكلوي يف
جميع القطاعات الطبية وا�أن غالبيتهم
م�صابون ب�ضغط الدم وال�سكري مع ًا
(حوايل  %50من جميع املر�ضى).
كم عملية زراعة كلى ناجحة
جترى يف الأردن؟
 يتم يف الأردن زراعة ( )200كليةوجميع الزارعيني للكلى يح�صلون عليها
من خالل التربع من �أقرباء بالدم وال
يوجد يف الأردن بيع كلى �أبداً ,وتبلغ
ن�سبة الغري الأردنني الزارعيني حوايل
 %60فيما الأردنني .%40
وان معدل الأ�صابة ال�سنوي بالف�شل
الكلوي (� )100-75إ�صابة لكل مليون
مواطن �أي ما بني � 450-400إ�صابة
ف�ضل كلوي �سنوي ًا بالأردن ن�سبة ال�سكان
يبلغ ( )6ماليني ن�سمة.
هل يوجد ن�سب لعدد الأ�شخا�ص
الذين يتوفون نتيجة الف�شل

ال يوجد اعرا�ض
حمددة الرتفاع
�ضغط الدم
الكلوي �سنويا؟
 يفارق احلياه من امل�صابني بالف�شلالكلوي �سنوي ًا ما ن�سبته  %15وال يوجد
حل للتخل�ص من م�شاكل الف�شل الكلوي
الأخذ بالزيادة �إال ت�شجيع التربع
بالأع�ضاء من حاالت املوت الدماغي,
علم ًا ب�أن كلفة عالج مر�ضى الف�شل
الكلوي حوايل ( )40-35مليون دينار

والدولة م�شكورة تغطي جميع هذه
النفقات.
ما هي كلفة عملية نقل الكلى
بالأردن؟
 كلفة عملية نقل الكلى بالأردن تقاربالـ(� )10آالف دينار للأردنني وغريهم
ما مل حت�صل م�ضاعفات طبية لدى
املري�ض ت�ؤدي لرفع كلفة العالج ,وجترى
هذه العمليات من قبل �أطباء �أردننيون
خرباء يف هذا املجال ذوي كفائات
عالية وي�ضهد لهم �أقليم ًا وعاملياً.
ماهي الن�صائح التي يقدمها
الدكتور ريا�ض �سعيد للقراء؟
 للمحافظة على كلى �سليمة ..يجبمعرفة �أ�سباب املر�ض وعالجه قيا�س
�ضغط الدم و�أن وجد يجب عالجه
وااللتزام بالأدوية التي يو�صفها الطبيب
وعدم تركها من قبل املري�ض ,وعلى
مر�ضى ال�سكري �ضبط ال�سكر يف
�أج�سامهم واالبتعاد نهائي ًا عن الأدوية
امل�سكنة للآالم حيث تعترب العدو الأول
للمر�ضى الذين يعانون من ق�صور كلوي.
املطلوب متابعة حالة املري�ض مع طبيبه
دورياً ..اتباع نظام غذائي �صحي
وممار�سة الن�شاط البدين والريا�ضي
با�ستمرار ووقف التدخني.

د .ها�شم الق�ضاه
ع�ضو ًا فـي اجلمعية
االردنية للجراحني
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العمل الإجتماعي..
وعالقته بالأمرا�ض
املزمنة

تعد العلوم االجتماعية وخا�ص ًة علم
الإجتماع ،والأنرثوبولوجيا الإجتماعية،
من العلوم التي تهتم مبعاجلة ق�ضايا
ال�صحة واملر�ض وتناولها من حيث
الدرا�سة والتحليل ،وطرق العالج،
وح�صر العوامل والق�ضايا االجتماعية
ذات العالقة بها والنظريات التي من
املمكن �أن تف�سرها ،وقد كان للعلوم
االجتماعية دور ًا يف احلديث عن تطور
النظرة الى الطرق التي كانت تتناول بها
الأمرا�ض ال�سارية واملعدية منذ العقود
املا�ضية ،وما �أ�صبح عليه املجتمع االن
وذلك من خالل علوم االنرثوبولوجيا
املختلفة والتي تعد االنرثوبولوجيا
الطبية �أحد فروعها حيث عنى هذا
اجلزء من العلم بدرا�سة الطرق املتبعة
يف العالج منذ القدم ومقارنتها ملا
تو�صل له العلم حالياً ،ففي ال�سابق
كان القدماء يعتقدون �أن �شخ�ص ًا ما
م�سه العني �أو �أ�صيب بال�سحر �أو حلت
عليه لعنة الألهة فيقومون بحرقه �أو
نبذه عن البقية فيموت دون �أن يتلقَ
العالج وبعدها تطور املجتمع لي�صل يف
مرحلة من مراحلة للعالج عن طريق
قر�أة التعاويذ� ،أو عن طريق الأع�شاب
وما الى ذلك ،ومع تطور الطب والعالج
وما �شهده املجتمع من نقالت خمتلفة
�أ�صبحت ن�سبة الوفيات التي كانت
تت�سبب بها الأمرا�ض ال�سارية �أقل من
ال�سابق ،كما �أ�صبحت طرق العالج �أكرث
تطوراً ،كما �أن مفهوم ال�صحة مل يعد
كما يف ال�سابق مقت�صر ًا على ال�سالمة
اجل�سدية حيث تعرف كما عرفتها
منظمة ال�صحة العاملية ب�أنها( :حالة
من اكتمال ال�سالمة البدنية ،والعقلية،
واالجتماعية ،ولي�س جمرد خلو اجل�سد
من املر�ض �أو العجز)
World Health Organization
1997

اجرت الهيئة العامة للجمعية االردنية
جلراحي العظام اجتماع ًا لها وبح�ضور
( )120ع�ضو ًا النتخابات رئي�س واع�ضاء
الهيئة العامة للجمعية لدورة - 2014
 2016وحتت �إ�شراف جمل�س النقابة
حيث فاز الدكتور حممد قا�سم �أبو
عني برئا�سة اجلمعية ،ولع�ضوية الهيئة
االدارية فاز كل من:
 -1الدكتور ها�شم الق�ضاة.
 -2الدكتور وائل عزازي.
 -3الدكتور قتيبة دروي�ش.
 -4الدكتور فرا�س االبراهيم.
 -5الدكتور جميل الكوز.
 -6الدكتور جمال قنا�ش.
وتعترب جمعية جراحي العظام من ابرز
اجلمعيات املنبثقة عن نقابة االطباء وقد
ت�أ�س�ست عام .1984
كما يذكر ان الدكتور الق�ضاة اي�ض ًا مت
انتخابه م�ؤخر ًا رئي�س ًا جلمعية جراحي
الك�سور العاملية..
()Aotrauma Jordan Chapter
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كما تعترب الأمرا�ض املزمنة مو�ضوع ًا ذا
�أبعاد خمتلفة ال ميكن ف�صل احداها عن
الأخر ،حيث تلعب الأو�ضاع االجتماعية
وا�ستقرارها دور ًا هام ًا يف جناح العالج
�أو عدمه ،كما و�أن الأمرا�ض املزمنة يف
حد ذاتها من املمكن �أن تفرز العديد
من امل�شكالت الإجتماعية التي لي�س
من املمكن جتاهلها ،والتي يلعب العمل
الإجتماعي والأخ�صائي االجتماعي
الطبي العامل مع هذه الفئة دور ًا كبري ًا
يف التخفيف من حدتها وم�ساعدة
املري�ض و�أ�سرته على جتاوزها ،وت�أتي
الأمرا�ض غري ال�سارية يف مقدمة �أهم
�أ�سباب الوفاة يف العامل ،حيث تقف
وراء حدوث �أكرث من  %63من جمموع
الوفيات ال�سنوية .واملالحظ �أن ربع
جمموع النا�س الذين يق�ضون نحبهم
كل عام جرّاء تلك الأمرا�ض والبالغ
عددهم نحو  36مليون ن�سمة تقل
�أعمارهم عن � 60سنة ،وعليه ف�إنّ تلك
الوفيات تُعترب من الوفيات املبكرة التي
ميكن توقيها �إلى حد كبري ،واجلدير
بالذكر �أنّ نحو  %80من جمموع الوفيات
الناجمة عن الأمرا�ض غري ال�سارية تقع

يف البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان
املتو�سطة الدخل (منظمة ال�صحة
العاملية.) 2014 ،
ويف اململكة الأردنية الها�شمية والتي
يبلغ عدد �سكانها  6.621.954وفق
�أخر �إ�صدار عن دائرة االح�صاءات
العامة للعام ( 2014دائرة االح�صاءات
العامة.)2014 ،
فقد باتت ق�ضية الأمرا�ض املزمنة
مو�ضوع ًا ال ميكن جتاهله حيث بلغت
الأ�سر التي يعاين �أحد �أفرادها من
مر�ض مزمن حوايل  %34من عدد
ال�سكان الكلي للعام  ،2010واحتلت
حمافظة عجلون املرتبة الأولى حيث
بلغت  %41.1يف حني كانت حمافظة
مادبا �أقل املحافظات وبلغت ن�سبة
الأفراد الذين يعانون من �أمرا�ض
مزمنة بها  %28.5و�أو�ضحت
الإح�صاءات �أن ن�سب انت�شار الأمرا�ض
املزمنة بني الإناث هي �أعلى منها بني
الذكور ،حيث كانت بني االناث بن�سبة
 %13.9وبني الذكور  %11.8وكان
مر�ض ارتفاع �ضغط الدم هو الأول من
حيث ترتيب الأمرا�ض املزمنة ون�سب
انت�شارها هو ،%11والفئة العمرية
تتمركز بني من تزيد اعمارهم عن
 25عام وبلغت ن�سبته  ،%39واحتلت
�أمرا�ض ال�سرطان باختالف انواعها
املرتبة الأخرية من حيث االنت�شار،
كما �أن هذه االح�صاءات �أو�ضحت �أن
ن�سبة ان�شار الأمرا�ض املزمنة بني كبار
ال�سن هي الأكرب وبلغت  ،%6و�أو�ضحت
الأرقام اي�ض ًا �أن ن�سب انت�شار الأمرا�ض
املزمنة يف الأماكن احل�ضرية هي
الأكرب باملقارنة باملناطق الريفية وبلغت
 ،%13.4كما بينت هذه الأح�صاءات
�أن ن�سب انت�شار الأمرا�ض املزمنة يف
اململكة عند الأرامل هي الأكرب باملقارنة
مع العزاب وبلغت الن�سبة ،%94.4
والعزاب  ،%1.9و�أن الأميون كذلك
يعانون من �أمرا�ض مزمنة �أكرث من
غريهم ون�سبتهم  ،%66و�أو�ضحت هذه
االح�صاءات �أن ما ن�سبتهم %95.5
من الأفراد امل�صابني بالأمرا�ض
املزمنة ي�ستخدمون الأدوية والعالجات
املو�صوفة لهم (دائرة الإح�صاءات
العامة.)2011 ،
وتعد الأمرا�ض املزمنة ميدان ًا خ�صب ًا
ملهنة العمل الإجتماعي والذي يعد
العمل يف املجال الطبي �أحد فروعه فهي
كما عرفها قامو�س العمل الإجتماعي
ب�أنها( :الن�شاط املهني مدفوع الأجر
والذي يهدف �إلى م�ساعدة النا�س على
مواجهة ال�صعوبات اجلادة التي تواجه
حياتهم من خالل تزويدهم بالرعاية
واحلماية �أو الإر�شاد �أو من خالل
الدعم الإجتماعي� ،أو املنا�صرة �أو العمل
الإجتماعي)
Pierson and Thomas 2002
p. 516

مكتب العمل الإجتماعي
�شروق �أبو حمور
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انت والدواء..
بقلم :ال�صيدالين مهند احلاج

عن�صران ا�سا�سيان لل�سيطرة على
معدل ال�سكري فـي الدم

اظهرت اح�صائيات
االحتاد العاملي جلمعيات
مر�ضى داء ال�سكري ان
خم�س دول خليجية
تقع �ضمن الدول الع�شر
االعلى انت�شار ًا لداء
ال�سكري يف العامل

انهم م�صابون به .ويتم البحث عن
هذا املر�ض والت�أكيد من وجوده او
عدمه بالتحاليل حيث ان هناك فئات
يجب الرتكيز عليها والتنبيه ب�ضرورة
عمل التحاليل واال�سراع بها حتى ولو
مل ت�شكو من �شيء وهم من تخطو
�سن االربعني وكل من لديهم تاريخ
مر�ضي مع اال�سرة باال�صابة بال�سكري
باال�ضافة �إلى ال�سيدات اللواتي اجننب
بوزن كبري ،وكذلك اللواتي يعانني من
تكي�س املباي�ض.

ان مر�ض ال�سكري ال ي�أتي منفرد ًا بعد
�سن االربعني حيث انه ال يعترب جمرد
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم فقط
حيث يتبعه ارتفاع اي�ض ًا يف �ضغط
الدم باال�ضافة �إلى ارتفاع يف ن�سبة
الدهون عند املري�ض وارتفاع ن�سبة
الكولي�سرتول يف الدم ،من هنا ،ال بد
من ان يقوم كل م�صاب بال�سكر عن
طريق عمل حتليل الن مر�ض ال�سكري
�صامت ال ي�شكو املري�ض من �شيء
ب�سبب ال�سكر فكل املراكز واملنظمات
الدوليةاكدت ان ن�صف مر�ضى
ال�سكري على م�ستوى العامل ال يعلمون

الغذاء وال�سكري
يلعب الغذاء ال�صحي دور ًا ا�سا�سي ًا يف
احلفاظ على ال�صحة العامة ويف ابعاد
�شبح االمرا�ض ومنها مر�ض ال�سكري،
حيث اكدت الدرا�سات ان االفراد
الذين يتبعون نظام ًا غذائي ًا �صحي ًا
هم االقل عر�ضه لال�صابة بال�سكري،
فالنظام الغذائي يجب �أال يقت�صر على
الكبار والبالغني فقط ،بل يجب ت�شجيع
االطفال على تناول الغذاء ال�صحي
ومراقبة غذائهم وخ�صو�ص ًا يف
املدار�س ،فاكت�ساب العادات الغذائية
ال�صحية يبد�أ من الطفولة.

الرمان بح�سب
الدرا�سات..
عالج لكثري من
الأمرا�ض

الرمان يعالج �أكرث من �إحدى
ع�شر مر�ض فهو عالج للكثري من
الأمرا�ض
حيث �أ�شارت العديد من الدرا�سات
الربيطانية احلديثة �أهمية تناول
الرمان ملا له من �أهمية كبرية على
�صحة اجل�سم و�أكدت الدرا�سة على
�أنه ي�ستخدم كعالج مفيد للكثري من
الأمرا�ض التي ي�صاب بها الإن�سان،
كما �أن الرمان يزود اجل�سم بالكثري
من العنا�صر الغذائية الهامة التي
يحتاجها اجل�سم.
و�أكدت الكثري من الدرا�سات �أن تناول
حبوب الرمان ت�سبب التخل�ص من
البكترييا املوجودة يف ج�سم الإن�سان
مما يجعلها ت�ستخدم كعالج للكثري
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وقد اثبتت الدرا�سات ان اغلب
مر�ضى ال�سكري الكبار كانوا يتبعون
عادات غذائية �سيئة عندما كانوا
اطفاالً ،ومل يكن لديهم اهتمام
ب�ضرورة احل�صول دائم ًا على االغذية
ال�صحية ،اي كانوا اطفا ًال �إما بدناء
او يعي�شون يف ا�سر ال تراعي كثري ًا من
العادات الغذائية ال�صحية ،كما انهم
مل يكونوا مهتمني مبمار�سة الريا�ضة.
يحتاج مري�ض ال�سكري �إلى نظام
غذائي خا�ص بهدف ال�سيطرة على
معدل ال�سكري لديه ،ا�ضافة �إلى
معدل الدهون التي يجب �ضبطها
ومعدل �ضغط الدم ،كون ان مري�ض
ال�سكري عر�ضة للم�ضاعفات الناجتة
عن مر�ضه والتي ميكن جتنبها
بالنظام الغذائي ال�سليم.
كما ان مر�ضى ال�سكري يحتاجون
يف حاالت معينة �إلى االن�سولني بعد
�سنوات ،وميكن ت�أخري ذلك بالنظام
الغذائي املنا�سب ،وميكن حتقيق
ذلك بتعليم املري�ض طرق التمييز بني
الطعام ال�صحي وذلك غري �صحي،
ا�ضافة �إلى اهمية و�ضع حدود معينة
لنف�سه يف االكل.
ومن الطبيعي ان يختلف النظام
الغذائي ملري�ض ال�سكري بح�سب
حالته وبح�سب امل�ضاعفات التي
يعانيها ،فقد يعاين ان�سداد ًا يف
ال�شرايني ويحتاج �إلى نظام خا�ص،
كما ميكن ان يعاين م�شكالت يف
الكليتني نتيجة مر�ضه ،او ان يكون
خمزون ال�سكر مرتفع ًا لديه ،كما
يختلف النظام اخلا�ص باملري�ض
بح�سب معدل ال�سكر لديه عند
فح�صه يف حياة املري�ض نهائي ًا النه
نظام يجب ان يتبعه طيلة حياته
ولي�س �سه ًال تقييده بقواعد �صارمة
ي�صعب التزامها.
اذا كان مري�ض ال�سكري يعاين زيادة
يف الوزن ،ين�صح ب�أن يخف�ض وزنه
لتح�سني معدل ال�سكر يف الدم؛ فقد

تبني انه يكفي خف�ض  500وحدة
حرارية او  100لدى من يعاين زيادة يف
الوزن ،لتح�سني معدل ال�سكري لديه.
ميكن ال�سماح له بتناول احللويات
مرة يف اال�سبوع بكمية �صغرية على
ان ت�ستبدل من ح�صة الفاكهة يتم
تناولها مبا�شرة بعد االكل حتى ال
يرتفع م�ستوى ال�سكر ب�سرعة ،ميكن
اختيار الكيك او نوع من احللويات
العربية او غريها .يف كل احلاالت
يجب تعديل النظام الغذائي اخلا�ص
مبري�ض ال�سكري مبا يت�أقلم مع منط
حياته حتى ال ي�شعر باحلرمان يف
املدى البعيد.
يعترب الن�شاط اجل�سدي �ضروري ًا
ليتجاوب اجل�سم ب�شكل اف�ضل مع
االدوية ويتح�سن معدل ال�سكر يف
الدم ،كما يجب اجراء الفحو�ص
املنتظمة للكليتني الن مري�ض ال�سكري
هو اكرث عر�ضه لت�ضرر الكليتني
ويجدر به مراقبة �ضغط الدم
وم�ستوى الدهون يف الدم بانتظام،
مع احلر�ص على كمية الربوتينات يف
الغذاء.
ثمة حاجة احيان ًا لدى املر�ضى الذين
يعانون ال�سمنة املفرطة� ،إلى عملية
ربط معدة ،خ�صو�ص ًا اذا كان م�ؤ�شر
البدانة لدى املري�ض بتخطي  35ولديه
م�ضاعفات عدة ،يف هذه احلاالت من
ال�ضروري اجراء العملية.
ويجب احلفاظ دائم ًا على معدل
مرتفع للمغنيزيوم والبوتا�سيوم
والزنك ،اذ تبني ان اخللل فيها ي�ؤثر
�سلب ًا على معدل ال�سكر يف الدم.
ميكن حتقيق ذلك باملكمالت
الغذائية �إلى جانب الغذاء املنا�سب.
وميكن ا�ستبدال ال�سكر بالفركتوز
واال�سربتام �شرط احلر�ص على عدم
التعر�ض لال�سهال يف حال االكثار
منه ،كما ان الفركتوز ،يف حال
االفراط يف تناوله ،قد ي�ؤدي �إلى
ارتفاع م�ستويات ال�شحوم الثالثية.

من الأمرا�ض احلادة منها الإ�سهال
احلاد و�أمرا�ض القلب وزيادة ن�سبة
الكولي�سرتول يف الدم و�أمرا�ض الكلى
وم�شاكلها و�إرتفاع درجة احلرارة
والإ�صابة ب�سرطان القولون و�آالم
النقر�س والإ�صابة بع�سر اله�ضم
والنزيف و�أمرا�ض العيون وعدم
القدرة على الر�ؤية بو�ضوح و�أمرا�ض
اللثة وترهالتها وال�صداع املزمن.
ومن وجهة نظر �أخرى �أو�ضحت �أنه
نتيجة لتناول حبوب الرمان بجانب
بذورها عن طريق �إ�ضافته �إلى �سلطة
الفواكه �أو عمل �سلطة الرمان الغنية
بهذه احلبوب ب�إ�ضافة القليل من ماء
الزهر.
كما �أنه ميكن عمل ع�صري الرمان

اللذيذ وال�صحي خا�صة يف ف�صل
ال�صيف ب�سبب اجلو احلار كما �أنه
ميكن غلي ق�شور الرمان ب�إ�ضافة املاء
املغلي وتناولها لال�ستفادة من فوائدها
الهامة.
كما ي�ساعد يف التخل�ص من ال�شحوم
وال�سمنة حيث ميتلك القدرة على
تقلي�ص ال�شحم املخزن حول املعدة.
يقلل من احتمال الإ�صابة باجللطات
القلبية والدماغية و�أمرا�ض الكلية.
ي�ستخدم يف عالج حاالت احلمى
ال�شديدة والإ�سهال املزمن والد�سنتاريا
االمبيبة وال�صداع و�ضعف الب�صر.
ي�ستخدم “منقوع ق�شر جذور الرمان”
يف طرد الديدان املعوية وخا�صة الدودة
ال�شريطية وعالج البوا�سري .

ما هو الدواء؟
هو كل مادة ت�ستعمل يف ت�شخي�ص او
معاجلة االمرا�ض او الوقاية منها او
ت�ساهم يف حت�سني حياة املري�ض.
ماهي اثار الدواء على اجل�سم؟
متتاز االدوية بالتنوع الهائل يف
مفعولها وت�أثرياتها على اجل�سم
ولكنها ال تخرج يف جملتها عن
الت�أثريات التالية:
 احداث تغيرياترع�ضوية او نف�سيةيف وظائف �أجهزة اجل�سم.
 الق�ضاء على الكائنات احليةالدقيقة التي ت�سبب االمرا�ض او
احلد من فعالياتها وانت�شارها.
 تن�شيط او تثبيط حيوية بع�ض�أع�ضاء اجل�سم او خالياه او بع�ض
عنا�صره كاالنزميات.
 التعوي�ض عن النق�ص يف بع�ضعنا�صر اجل�سم او مركباته
كالفيتامينات والهرمونات واالمالح.
من اين ي�ستخرج الدواء؟
هناك العديد من امل�صادر التي
ي�ستخرج منها الدواء ,ومن �أهمها:
 امل�صدر النباتي :حيث ي�ستخرجاملادة الدوائية الفعالة من الأع�شاب
والنباتات الطبية.
 امل�صدر احليواين :حيثت�ستخرج املادة الفعالة دوائي ًا من
غدد احليوانات او �سوائلها احلب�سية
او زيوتها.
 الكائنات احلية :ومنهابع�ض الفطريات التي ميكنها انتاج
امل�ضادات احليوية.
 امل�صدر املعدين :وذلك مثلالنظائر امل�شعة واالمالح.
الرتكيبية
امل�صادر
الكيميائية :حيث متثل هذه
امل�صادر اغلب االدوية املطروحة
يف الأ�سواق حالياً ,ويتم حت�ضريها
با�ستخدام تقنيات حديثة يف
الت�صنيع وكثري منها يف الأ�صل كان
ي�ستخرج من امل�صادر ال�سابقة.
ماهي العوامل التي ت�ؤثر يف

فاعلية الدواء؟
 مقدار جرعة الدواء :لكل عالججرعته الكافية حتى ت�ؤدي فعاليته,
ويتم حتديدها عن طريق الأبحاث
والدرا�سات العلمية ,وال ميكن
زيادتها اال �ضمن حدود م�سموح بها,
فان زادت عن ذلك �أدت الى ظهور
اعرا�ض غري املرغوب فيها او حدوث
الت�سمم.
 ال�شكل ال�صيدالين للم�ستح�ضروطريقة تناوله :قد يكون للدواء
ت�أثري مو�ضعي او ت�أثري عام على
اجل�سم ب�أكمله ,واكرث الطرق
�شيوع ًا للح�صول على الت�أثري العام
حتى تناول الدواء عن طريق الفم
(حبوب ,كب�سوالت ,ا�شربه) ثم عن
طريق احلقن وهي الطريقه الأ�سرع,
اما الت�أثري املو�ضعي فيحدث
عن طريق ا�شكال �أخرى للدواء
كالقطرات والبخاخات والتحاميل
ال�شرجية واملهبلية والكرميات
واملراهم ,وقد ت�ستخدم التحاميل
للح�صول على الت�أثري العام لدى
بع�ض الفئات العمرية كاالطفال
وامل�سنني او يف حاالت الطوارئ
كاالغماء وكذلك البخاخات يف
بع�ض االدوية.
 مدى التزام املري�ض باالر�شاداتالطبية :كلما ازداد التزام املري�ض
باالر�شادات املقدمة من الطبيب
وال�صيديل� ,أرى ذلك �إلى ح�سن
ا�ستجابته للدواء ,وحدوث الت�أثري
املطلوب ,اما اذا حدث خمالفات
لهذه االر�شادات ف�إن ذلك �سي�ؤدي
�إلى �ضعف الت�أثري او رمبا كان �سبب ًا
لتفاقم املر�ض ,او حدوث الت�سمم.
 وزن املري�ض وعمره وجن�سهوحالته املر�ضية :يعتمد انت�شار
الدواء يف اجل�سم على وزن املري�ض,
ويحتاج الرجل عموم ًا �إلى جرعة
اكرث من اجلرعة التي حتتاجها
املر�أة ,كما ي�ؤدي ا�ستعمال بع�ض
االدوية اثناء احلمل او الر�ضاعة
�إلى حدوث بع�ض االثار غري املرغوبه
على اجلنني او الر�ضيع.
كما تختلف درجة ت�أثري الدواء اي�ض ًا
باختالف عمر املري�ض ,فبع�ض
االدوية قد حتدث ا�ضرار ًا بالغة عند
الأطفال وامل�سنني ب�سبب انخفا�ضها
وظائف بع�ض الأع�ضاء التي تلعب
دور ًا هام ًا يف اي�ض الدواء واخراجه
من اجل�سم كالكبد والكلى.
وتت�أثر فعالية الدواء اي�ض ًا باحلالة
ال�صحية للمري�ض ,فامل�صابون
بق�صور بع�ض وظائف بع�ض الأع�ضاء
�ستكون ا�ستجابتهم للدواء �سلب ًا او
ايجابي ًا خمتلفه عند اال�صحاء.

عادات �سيئة فـي الأكل
ت�سبب ال�سرطان
يحذر االطباء املتخ�ص�صون يف عالج
ال�سمنة املفرطة من ا�ستخدام ريجيم
غذائى يعتمد على الربوتني فقط
مثل اللحوم احلمراء والدجاج بدون
تناول كميات منا�سبة من اخل�ضروات
فقد ي�ؤدى ذلك �إلى اال�صابة مبر�ض
�سرطان املعدة.
معللني ذلك كون ان اخل�ضروات
والفاكهة تعطي م�ضادات �أك�سدة عالية

جدا ومتنع دخول الأورام ب�شكل مبا�شر
الى اجل�سم باال�ضافة ايل م�ساعدتها
يف �سحب ال�سموم من املري�ض.
وين�صحون بعدم تناول اللحمة
احلمراء �أكرث من مرتني �أ�سبوعيا
وبحجم ال يزيد عن  150جراما يف
كل �أ�سبوع .وب�أن اال�سماك بديل مميز
عن اللحوم احلمراء فهو يعطي نف�س
الطاقة ونف�س الفائدة.
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الريا�ضة..
و�أثرها ال�صحي
على اجل�سم
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م�ست�شفى الأردن يعزز
�صناعة ال�سياحة
العالجية فـي الأردن
بقلم :ها�شم ار�شيد
م�ست�شار ال�سياحة العالجية

هناك  1440دقيقة يف اليوم الواحد
ويجب ترتيب ثالثني دقيقة منها من �أجل
التمارين الريا�ضية البدنية!.
فالتمارين املنتظمة جز ٌء حا�سم من
احلفاظ على ال�صحة والنا�س الذين
ُعمّرون �أكرث
يحافظون على ن�شاطهم ي ِ
وي�شعرون بحالٍ �أف�ضل ،ويمُ كن �أن
ت�ساعد التمارين الريا�ضية على احلفاظ
على الوزن ال�صحي ،كما يمُ كن �أن متنع
�أو ُت�ؤخر الإ�صاب َة بالأمرا�ض مثل :مر�ض
ال�سكّري وبع�ض �أنواع ال�سرطانات
وامل�شاكل القلبية.
يحتاج معظم النا�س البالغني �إلى ثالثني
دقيقة من التمارين البدنية املعتدلة ملدة
خم�سة �أيام يف الأ�سبوع كحد �أدنى.
وتت�ضمن الأمثلة عن هذه الن�شاطات:
امل�شي ال�سريع وج ّز ع�شب احلديقة
وال�سباحة وركوب الدراجة .كما يمُ كن
ِّ
لتمارين التمدد ورفع الأثقال �أن تُقوي
اجل�سم و�أن تحُ �سن م�ستوى اللياقة.
ومفتاح الق�ضية هو يف �إيجاد التمارين
املنا�سبة لكل �شخ�ص.

فوائد اجلوز..

 ي�ساعد يف تخفي�ض �ضغط الدم:بف�ضل احما�ض االوميجا  3املوجودة فيه
يعترب اجلوز من اف�ضل االطعمة املفيدة
ل�صحة القلب والآوعيه الدمويه.
 ي�ساعد يف خف�ض ن�سبةالكولي�سرتول يف الدم :ويرجع
ذلك ايل احما�ض الآوميجا  3وااللياف
الطبيعية املوجودة فيه.
 ي�ساعد يف الوقاية من ال�سرطان:وخ�صو�صا �سرطان الثدي والربو�ستاتا
والقولون الحتوائه على ن�سبة عالية من
م�ضادات االك�سدة واحما�ض االوميجا.
 مفيد ل�صحه الدماغ :اثبتتالبحوث ان احما�ض االوميجا  3املوجودة
به ت�ساعد علي تقوية الذاكرة وحت�سني
االداء الوظيفي للدماغ .
 مينع تكون احل�صوات :ان تناولاجلور ب�شكل يومي يقي من ح�صوات
املرارة وين�صح ب�إ�ضافة كعن�صر ا�سا�سي
يف نظامك الغذائي .
 ي�ساعد يف احل�صول على نومهادئ :الحتوائه على عن�صر امليالتونني
احليوي امل�س�ؤول عن النوم املنتظم.
 ي�ساعد اجلوز يف احلفاظ علي�صحة العظام
 -ي�ساعد يف فقدان الوزن.

مل يكن م�ست�شفى الأردن ك�أكرب
م�ست�شفى خا�ص ليكتفي بالدور
التقليدي للم�ست�شفيات املتمثل يف
تقدمي اخلدمة الطبية ،و�إمنا �أدرك
مبكر ًا �أنه يحمل م�س�ؤولية وطنية
ور�سالة تنموية يف خدمة املجتمع
املحلي.
وهو يعرف ما لل�سياحة العالجية
ومنوها من �أثر �إيجابي كبري على
االقت�صاد الأردين .وي�ؤمن �أي�ض ًا ب�أن
�صناعة ال�سياحة العالجية هي من
�أهم �أعمدة االقت�صاد الوطني .و�أن
متطلبات جناحها تعتمد على جودة
اخلدمة الطبية وبناء �سمعة اقليمية
ودولية للم�ست�شفيات الأردنية.
وبناء ًا على ذلك فقد عمل امل�ست�شفى
منذ ت�أ�سي�سه على �أن يكون متميز ًا
على امل�ستوى املحلي والإقليمي ،و�أن
يحقق الريادة يف جمال جودة الرعاية
الطبية املقدمة.
ولإدراكه �أي�ض ًا حلجم املناف�سة
الإقليمية يف جمال ال�سياحة العالجية
فقد عمل امل�ست�شفى على توفري
الكفاءات الطبية والتمري�ضية والفنية
والإدارية املتميزة والأجهزة الطبية
احلديثة ،وكان �أول م�ست�شفى بني
امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة الذي
يح�صل على �شهادة االعتماد الدويل،
الأمر الذي �ساهم يف �أن حتذوا حذوه

بع�ض امل�ست�شفيات الأخرى لرفع �سوية
ومعايري اخلدمة فيها.
وكم�ست�شفى تعليمي �أي�ض ًا عمل على
عقد اتفاقيات تعاون مع كل من
جامعة جورج وا�شنطن وجامعة
نربا�سكا وجامعة توليدو لتبادل
اخلربات وتطوير التخ�ص�صات
الطبية.
كما قام امل�ست�شفى بفتح قنوات
ات�صال عديدة مع خمتلف دول
العامل ومنها الدول العربية من
خالل امل�شاركة مب�ؤمترات ومعار�ض
ال�سياحة العالجية الدولية وور�ش
العمل املحلية والإقليمية ،و�إبرام
االتفاقيات مع العديد من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية والأهلية ال�ستقطاب املر�ضى
للمعاجلة يف الأردن.
وقد �أثمرت جهود امل�ست�شفى ب�أن
زادت �أعداد املر�ضى غري الأردنيني
الذين �أدخلوا امل�ست�شفى من خمتلف
دول العامل ب�شكل ملفت للنظر خالل
الثمانية �أعوام املا�ضية من � %21إلى
 %42من جمموع �إدخاالت امل�ست�شفى،
ومن  58جن�سية حول العامل .وكان
مل�ست�شفى الأردن ال�سبق يف ا�ستقطاب
مر�ضى من الواليات املتحدة
الأمريكية ومن كازخ�ستان ونيجرييا
وغريها.
لهذه اجلهود فقد جاء ت�صنيف
م�ست�شفى الأردن يف التقارير الدولية
كواحد من  42م�ست�شفى يف العامل
الأكرث طلب ًا لل�سياحة العالجية .وهنا
ال بد من الت�أكيد على �أن ال�سياحة
العالجية بالإ�ضافة لعائدها املبا�شر
على القطاع ال�صحي فهي �أي�ض ًا
م�صدر �إنعا�ش للعديد من القطاعات
االقت�صادية ال�صناعية والتجارية
واخلدمية يف الأردن وما يرتتب على
ذلك من حت�سن يف النمو االقت�صادي
وتقليل ن�سب البطالة.

الدفاع املدين يحا�ضر
يف م�ست�شفى االردن
«الطوارئ و�إدارة االزمات»

يف اطار الربامج التطويرية التي يقوم
بها م�ست�شفى االردن يف جمال الطوارئ
والتعامل مع االزمات وبالتعاون مع
مديرية الدفاع املدين قام النقيب
حممد العتوم من الدفاع املدين بالقاء
حما�ضرة حول ادارة االزمات واجراءات
عملية االخالء حلاالت ال�ضرورة وذلك
لعدد كبري من املوظفني
االداريني واالطباء والفنيني
يف م�ست�شفى االردن.
وا�شاد العتوم بالتعاون
القائم بني م�ست�شفى االردن
والدفاع املدين لتحقيق ارفع
م�ستويات التوعية والتدريب
يف جماالت االخالء
والطوارئ.

واجاب العتوم على ت�سا�ؤالت م�س�ؤويل
واداريي امل�ست�شفى حول اجلوانب
العديدة لعمليات الطوارئ حيث ان
م�ست�شفى االردن وبالتعاون مع الدفاع
املدين �سيقوم باجراء مترين وهمي
لالخالء يف اطار براجمه املتوا�صلة على
مدار العام.

الأخرية..
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م�ست�شفى الأردن حتتفي برئي�س ال�ش�ؤون املالية واالدارية �شهادة االعتماد..
لوحدة ت�صوير
الثدي

عبدالقادر خطاب ..يُ�سَ طر م�سريته
بـ (ال�شم�س خلف الغيوم) ويهديها
ال�سرة م�ست�شفى الأردن واحبابه

اقامت م�ست�شفى الأردن حف ًال تكرميي ًا
لل�سيد عبدالقادر حممد خطاب نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون املالية واالدارية،
مبنا�سبة �صدور كتابه (ال�شم�س خلف
الغيوم) الذي تناول به �سطور ًا م�ضيئة
من �سريته الذاتيه وخطواته املليئة
بامل�صاعب والتحديات ،حيث �ألقى يف
احلفل ال�سيد عبداهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى الأردن كلمة هنئ بها
خطاب هذا االجناز معل ًال خطوات
النجاح ثمرة كفاح و�صمود يف وجه كل
التحديات.
كما �ألقى الدكتور حممد بركات كلمته
مثني ًا بها على �صدق الكلمات النابعة
من القلب التي حاول الكاتب بوحها يف
كلمات كتابه املدجج باملعاين الطيبة
والكرمية.
كما امتزجت م�شاعر الفرح واالعتزاز
بكلمات املهند�س احمد خطاب املدير
االداري مبا يحمله يف �صدره من حمبة
وفخر لوالده �صاحب الكلمة والفعل
والنجاح واالجناز.
كما �ألقى ال�سيد عبدالقادر خطاب
كلمة ترحيبية للحا�ضرين �شكر خاللها

كل من �ساهم يف هذا احلفل الكرمي
وح�ضوره االكارم .وا�ستهل خطاب
كلمته بنبذة خمت�صرة عما احتواه
الكتاب من م�سرية حياته التي ت�صف
حال التحديات التي واجهها وتخطاها
بكل ا�صرار وعزمية ،وا�صف ًا
هذه اخلطوات باالجناز على
مدى �سنوات من الكفاح
ال�شخ�صي له ولعائلته.
ويف ختام احلفل قام
ال�سيد خطاب بتوقيعه
على جمموعة من الكتاب
(ال�شم�س خلف الغيوم)

اهداها جلموع احلا�ضرين ..واحبائه..
وثمن احل�ضور هذه اخلطوة خلطاب
وو�صفوها باخلطى الناجحة التي يتعلم
بها اجيال قادمة وتدفعهم العزمية على
اال�صرار واملثابرة.

بجدارة وا�ستحقاق ح�صلت وحدة
ت�صوير الثدي يف دائرة اال�شعة
يف م�ست�شفى االردن على �شهادة
االعتمادية الوطنية من جمل�س اعتماد
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،ا�ستحقاق ًا لـما
ا�ستوفته من كافة متطلبات معايري
اعتماد وحدات الفح�ص الت�صويري
للثدي.

الدكتور امل�صري
يح�صل على
جائزة الر�ؤ�ساء
للطواقم الطبية يف حت�سني ادائها
وموا�صلة امل�سرية التفاعلية مع امل�ؤ�س�سات
ال�صحية العاملية والعربية.

وتخلل احلفل جمموعة من االن�شطة
االجتماعية يف ر�سم االبت�سامة على وجوه
االطفال املر�ضى يف م�ست�شفى االردن.

حما�ضرة تثقيفية يف م�ست�شفى
الأردن بالتعــاون مــع الربنامــج
الأردين ل�سرطان الثدي
�ضمن الربنامج التثقيفي الذي تقيمه
م�ست�شفى الأردن خلدمة املجتمع
املحلي ،اقامت امل�ست�شفى وبالتعاون
مع الربنامج االردين ل�سرطان الثدي
حما�ضرة قيّمة حتت عنوان اهمية
الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي،

حيث �ألقت املحا�ضرة ال�سيدة لطيفة
زهدي يف قاعة املحا�ضرات بح�ضور
العامة وجمموعة من االطباء والكوادر
التمري�ضية والفنية يف امل�ست�شفى.
واجلدير بالذكر ب�أن م�ست�شفى االردن
عمل على اطالق حملة (حياتك
�صحيفة دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

تُعنى باخلدمات الطبية املتكاملة و�أخبار
م�ست�شفى االردن واجنازاته..

اغلى ..تذكري ..وافح�صي)
والتي ا�شرف عليها الربنامج
االردين ل�سرطان الثدي اميان ًا من
ادارة امل�ست�شفى الهمية هذه الثقافة
واي�صالها الكرب قدر ممكن �إلى املر�أة
يف جمتمعنا املحلي.

منحت اجلمعية االردنية للوقاية من
ترقق العظم اخلريية الدكتور با�سل
خالد امل�صري يف مدينة ا�شبيليا
اال�سبانية (جائزة الر�ؤ�ساء)
املُقدمة من امل�ؤ�س�سة الدولية لرتقق
العظم ،والتي تمُ نح للر�ؤ�ساء املتميزون
عاملي ًا يف جمال الوقاية من ترقق
العظم وللدور الكبري الذي قام به
من خالل قيادته للجمعية االردنية
والرابطة العربية لرتقق العظم وادارة
املكتب االقليمي للم�ؤ�س�سة الدولية يف
منطقة ال�شرق االو�سط.

رئي�س هيئة املديرين  -املدير العام:

اال�ش ــراف الـ ـع ـ ــام:

الـدكتـور عبداهلل الـب�شيـر
املدير االداري:

املهند�س �أحمــد خطـــاب

فـي اخلتــام..

ت�أمالت فـي الإدارة
بقلم :عبدالقادر خطاب

نائب رئي�س هيئة املديرين لل�ش�ؤون املالية واالدارية

م�ست�شفى االردن ي�شارك بيوم التغيري

حتت رعاية �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
منى احل�سني –حفظها اهلل -قام جمل�س
اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحيه ولأول مرة
ب�إطالق مبادرة (يوم التغيري) ،والتي
تهدف �إلى حت�سني م�ستوى الرعاية
ال�صحية املقدمه و�سالمة املر�ضى على
م�ستوى اململكه ،من خالل م�شاركة جميع
العاملني يف القطاع ال�صحي من �أفراد
�أو م�ؤ�س�سات بالتعهد يف تطبيق التعهد
بتح�سني االداء الوظيفي يف تقدمي اف�ضل
معايري الرعاية ال�صحية يف االردن.
وقد حر�صت م�ست�شفى االردن مب�شاركة
هذا احلدث االول يف االردن ت�شجيع ًا
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�ساعة العمل االولى ،غالب ًا ما حتدد
م�سار عملنا طيلة اليوم ،لذا ترتكز
مهمة بع�ضنا على نيل حلظات قبل
العمل ،خالية من ال�سلبيات ،ليتمكنوا
من ممار�سة عملهم بهمة ون�شاط
وايجابية.
كان ا�سالفنا ،يتمتعون بروح متيقظة
لالنتاج ،فهم يعتربون ال�ساعة االولى
من العمل ،هي امل�ؤ�شر على يوم
انتاجي مميز ،فيتجهزون لها قبل
ذلك ،وي�ستعدون الن تكون م�شرقة
ومب�شرة ومباركة.
ففي العامل كله ،ت�شكل اللحظات
االولى للعمل فاحتة لتنفيذ برنامج
االنتاج اليومي على نحو جيد ،بعيد ًا
عن العرثات ،و�إن تخللته بع�ض
الهنات هنا وهناك ،فمن يعمل ال
بد وان يخطئ ،لكن خط�أ عن خط�أ
يفرق ،لكن االخطاء تتفاوت ،وخط�أ
االن�سان العامل ،غالب ًا ما يكون
ب�سيطاً ،وحمتمالً.
لذا ،تتجه فنون االدارة وعلومها
�إلى جعل �صباحات العاملني يف
م�ؤ�س�ساتهم خمتلفة من حيث
نوعيتها ،وتقاليد العمل املميزة ،وخلق
ف�ضاءات للحوافز الب�سيطة التي
جتعل قدرتهم على االنتاج ايجابية
وفاعلة.
وهذا تفكري علمي وعملي ،فحني تبد�أ
يجب ان تبد�أ وانت بكامل يقظتك
وبكامل حوا�سك اخلم�س ،م�ستعد ًا
وجاهز ًا خلو�ض غمار يوم من االنتاج
واالجناز ،لينعك�س ذلك على جمموع
�ساعات االنتاج يف امل�ؤ�س�سة التي
تعمل فيها ،ايجابياً ،ومن ت�شكل هذه
االيجابية ،تنبثق حوافز لالداريني
لتطوير مفاهيم العمل على نحو يتيح
للعامل واملوظف �آفاق ًا جديدة.
تاريخي ًا حني كان الفالح يذهب
لالر�ض كي يزرع ،كان يذهب �إليها
مبكراً ،بُعيد �صالة ال�صبح ورمبا
بعد االذان ،مدرك ًا بفطرته ان هذه
ال�ساعة امل�شرقة تبث يف روحه رغبة
قوية يف االنتاج ،فيتقدم نحو االر�ض
ويزرع بهمة ون�شاط ،منتظر ًا نتائج
هذه الهمة يف نهاية املو�سم.
�إن االدارة احلديثة ،تو�صلت �إلى
هذا الحقاً ،لكنها و�ضعت �شروطها
ال�صارمة من حيث �ساعة بدء العمل
ونهايته ،وبرناجمه املح�شو باملواظبة
على تنفيذ املهام ،هذا كله ادى �إلى
انتاج ثقافة العمل احلديث يف العامل
فالياباين مث ًال يظهر قدرة كبرية
على ا�ستقبال يوم عمله بهمة ون�شاط
ا�ستثنائيني ،حتى �سُ جل كواحد من
اف�ضل العاملني يف العامل ،بل يف
التاريخ ،لينعك�س هذا «االف�ضل»
على �شكل ثقافة االنتاج اليابانية
التي برغم تعر�ضها للحظات هبوط،
حافظت على قوة االنتاج الياباين
لي�صبح االول يف العامل.
لنذهب �إلى العمل ونحن م�ستعدون
ليوم انتاجي مميز ،يبعدنا عن
املنغ�صات ،ويحقق لنا ر�ضاء فريد ًا
عن النف�س.
وبعد هذه املقدمة ف�إنني قررت ان

اتوا�صل معكم جميع ًا من خالل هذه
الزاوية كل عدد ب�إذن اهلل ال�ضع بني
يديكم زبدة جتربتي االدارية والتي
اكت�سبتها خالل �سنني حياتي العملية..
لعلها ت�ضيء الطريق الداريني �شباب
يبحثون عن النجاح ..ولنبد�أ �سوي ًا يف
ا�سا�سيات علم االدارة.
املقدمة:
تعترب االدارة اليوم من االهمية
مبكان نظر ًا لتغلغلها يف جميع اوجه
الن�شاط االن�ساين �سواء كان ذلك يف
امل�ؤ�س�سات وال�شركات او القطاعات
احلكومية ،واالدارة تعمل على حتديد
االهداف واالولويات ليتم حتقيق
تلك االهداف عن طريق ا�ستثمار
االمكانيات املادية والب�شرية.
تعريف االدارة:
تعرف مو�سوعة العلوم االجتماعية
االدارية (ب�أنها العملية التي ميكن
بوا�سطتها تنفيذ غر�ض معني
واال�شراف عليه) يرى جون مي ان
االدارة هي فن احل�صول على اق�صى
النتائج ب�أقل جهد حتى ميكن حتقيق
اق�صى رواج و�سعادة لكل من �صاحب
العمل والعاملني مع تقدمي اف�ضل
خدمة ممكنة للمجتمع.
اهمية درا�سة االدارة:
تعترب االدارة من االمور احليوية
واجلوهرية يف ع�صرنا احلا�ضر نظر ًا
النها ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف ت�سهيل
االعمال وتركيز االنتباه على االهداف.
برزت اهمية االدارة ب�شكل وا�ضح
بعد احلرب العاملية الثانية حيث
كان هناك تو�سع كبري جد ًا يف ان�شاء
امل�صانع مما اوجب نقلة كمية ونوعية
يف تطوير علم االدارة من خالل
م�ساهمات عدد كبري من العلماء يف
هذا املجال.
اهداف االدارة:
 -1اال�ستخدام االمثل للموارد
الب�شرية واملادية ومواد اخلام
واملعلومات بحيث ت�ؤدي �إلى زيادة
االنتاج اجلودة وب�أقل تكلفة ممكنة.
 -2تنمية القدرات والكفاءات
الب�شرية التي تعمل على تنفيذ
اخلطط من اجل حتقيق اهداف
امل�شروعات على اختالف انواعها.
 -3االرتقاء مب�ستويات املعي�شة
لالفراد العاملني يف امل�شروع ب�شكل
خا�ص وحتقيق الرفاهية للمجتمع
ب�شكل عام.
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