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اختزلت  كذلك(  بدت  )او  قليلة  اأعوام 
عقودًا طويلة يحتاجها اإعالء �صرح طبي.. 
م�صت�صفى الأردن فعلها، ففي ت�صرين الثاين 
طيب  احل�صني  امللك  جاللة  افتتح   1996
هذا  مَثّل  وقد  الأردن  م�صت�صفى  ثراه  اهلل 
اأكرب  من  لواحدة  انطالق  نقطة  التاريخ 
م�صتوى  على  املتكاملة  الطبية  املنظومات 

املنطقة العربية. 
خال�صا  اردنيا  امل�صت�صفى  بداأ  اأن  منذ 
وارادة  والتمويل  والتخطيط  التفكري  يف 
والرتقاء  التطوير  كانت خطط  النطالق، 
هي ال�صا�س الدائم مت�صقًة مع روؤية العمل 
باإمكاناته  امل�صت�صفى  كان  التي  اليومية 
لفت. بنجاح  يحققها  الب�صرية  وبكوادره 
الردن..  ا�صم  ان حتمل  اكرب من  اي حتد 
كان وا�صحا للجميع ان ل خطاأ يف مواجهة 
اقرتنت حمليا  اإن  فكيف  الطبية  امل�صوؤولية 

وعربيا با�صم الأردن الغايل، وهكذا كان..
بال�صم  البداية  منذ  مدفوعني  كنا 
واعلى  التحدي  وبحجم  وامل�صوؤولية 
للريادة  بل  للمناف�صة فح�صب  ل  اجلاهزية 
والريادة  ال�صعار  التميز  فكان  والتفوق 
وال�صم هو وق�صمنا  العنوان..  والتفرد هي 
وعال  جل  باهلل  العميق  وامياننا  الطبي 
قامته  م�صت�صفى  به  اعلينا  ما  وقدراتنا 
التميز  وعنوانه  الكفوؤ،  القادر  الن�صان 
وتقدمي  الطبية  العملية  اأبعاده  كافة  يف 
املتكاملة  واجلراحية  العالجية  اخلدمات 

للمر�صى على امل�صتوى املحلي واخلارجي.
الن..  عقدين  من  يربو  ما  امتداد  على 
ع�صرين عاما وروؤيتنا بف�صل اهلل ويامياننا 
ممن  واملاليني  قيادتنا  وثقة  العميق 
الطبية  وامكاناتنا  الطيبة  �صمعتنا  ق�صدوا 
والعالجية املتكاملة من داخل الردن ومن 
العامل العربي والعامل.. تتحقق على الر�س 
وجتني اكلها خريًا وطبًا رائدًا وعمال متقنا 

خلري الردنيني والعرب والعامل اجمع..
دور  الردن  مل�صت�صفى  كان   2005 عام  يف 
مع  التعامل  يف  والفعالية   والريادة  ال�صبق 
الرهابية  فنادق عمان  انفجارات  تداعيات 
انقاذ  يف  قيا�صي  طبي  بعمل  قام  حيث 
وا�صعاف مئات  اجلرحى وامل�صابني مبتابعة 
والعالج  الولية  ال�صعافات  لعمليات  حثيثة 
هذا  يف  �صقطوا  الذين  البرياء  للمواطنني 

عبداهلل  امللك  جاللة  وكان  احلادث.. 
الثاين بن احل�صني وخالل زياراته مل�صت�صفى 
بذلته  الذي  الكبري  بالدور  ا�صاد  قد  الردن 
امل�صت�صفى يف التعامل مع هذا احلدث ومدى 
التي  والفنية  والطبية  الب�صرية  المكانيات 
طبي  بعمل  لالرتقاء  امل�صت�صفى  �صخرها 

ان�صاين فريد على م�صتوى اململكة.
ر�صالة  من  مفاده  يحركنا  اخر  حافز  كان 
امل�صت�صفى العربية التي هي ترجمة لر�صالة 
الأردن الإن�صانية العربية ال�صامية، فنه�س 
حقيقية  رئة  ليكون  قدراته  بكل  امل�صت�صفى 
الأ�صقاء يف فل�صطني، فكان  يتنف�س عربها 
مدى  على  لهم   واإن�صانيا  طبيا  ج�صرا 
�صنوات ، كما ا�صطلع امل�صت�صفى بدور لفت 
الفل�صطينيني  ال�صقاء  كافة  ا�صت�صافة  يف 
خالل اندلع النتفا�صة الفل�صطينية وتفوق 
والعالجية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف 
وامل�صابني  اجلرحى  للف  واجلراحية 
اأ�صحى  بل  النتفا�صة،  مواجهات  خالل 
الأ�صقاء  ملعاجلة  بارزة  عالمة  امل�صت�صفى 
مّثل  ما  حالتهم،   ومتابعة  الفل�صطينيني 
والدويل  العربي  لالإعالم  اإلتقاء  نقطة 
وكبار ال�صيوف والزوار والوفود اخلارجية 

العديدة اإلى الأردن.
اأبوابه للمر�صى من العراق  فتح امل�صت�صفى 
ا�صتقبال  يف  جهدًا  ياأل  ومل  ال�صقيق، 
الأبواب  ففتح  ال�صقيق  اليمن  من  الأ�صقاء 
العالجية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  م�صرعة 
ليكت�صب  املتكاملة  والطبية  واجلراحية 
وتقديرًا  ال�صقيق  اليمن  يف  متميزة  مكانة 
الليبي  ال�صعب  اأبناء  كافة  من  متوا�صاًل 
زال  وما  تكرر  الذي  الأمر  ال�صقيق، 
يتوا�صل مع الأ�صقاء يف ال�صودان واجلزائر 
والبحرين و�صوريا  ودول عربية وجدت من 
ومركزًا  طبيًا  متنف�صًا  الأردن  م�صت�صفى 
للم�صتويات  خدماته  ترقى  متكاماًل  طبيًا 
كرئة  مكانته  امل�صت�صفى  فر�صخ  الدولية 
العرب  الأ�صقاء  يتنف�س منها كافة  حقيقية 
عربية  اأجواء  يف  ال�صت�صفاء  يف   رغبتهم 
وكوادر  عاملية  طبية  واإمكانات  منا�صبة 
متنورة وخبرية وقادرة بعيدًا عن التكاليف 
الباهظة والغربة والأنظمة املغايرة للحياة 

العربية يف دول العامل الأخرى.
متوا�صلة  العرب  اأ�صقاءنا  جتاه  ر�صالتنا .. 

القنوات  كافة  زلنا   وما  فتحنا  اأن  بعد 
ومراكزها  العربية  الدول  مع  للتوا�صل 
اخلدمات  بتقدمي  املعنية  وموؤ�ص�صاتها 

الطبية لالأ�صقاء العرب.
�صبكة  اكرب  نفذنا  ان  بعد  العامل  ونحو 
كربى  مع  الدولية  التفاقيات  من 
العاملية  الطبية  واملراكز  اجلامعات 
وكنا  وتوليدو  وا�صنطن  جوروج  مثل 
الردنية  امل�صت�صفيات  اول  ومازلنا 
التوايل  على  الثالثة  وللمرة  احلا�صلة 
التي  العاملية  العتمادية  على  وباقتدار 
وثقت واكدت امل�صتوى الرفيع للخدمات 
التي  املتكاملة  والعالجية  الطبية 
ومازال على تقدميها  امل�صت�صفى  حر�س 
كما  العربي  والعامل  الردن  من  ملر�صاه 
اخلدمات  من  الرفيع  امل�صتوى  هذا  ان 
جانب  الى  امل�صت�صفى  ح�صول  عززت 
درجة  على  الدولية  العتمادية  �صهادة 
التقدير  ومراكز  الوطنية  العتمادية 
الى م�صاركاتنا  ا�صافة   العاملي الخرى 
العاملي  يف املوؤمترات الدولية والحداث 
الدولية  املنظمة  �صجلته  ما  عن  عدا 
العالجية عن دورنا ومكانتنا.  لل�صياحة 
التعليم  امل�صت�صفى يف جمال  �صيا�صة  ان 
افاق  فتح  على  قائمة  والتدريب  الطبي 
التعليم لربامج القامة ملئات  رحبة من 
الطباء اجلدد يف الردن والعامل العربي 
فقد ح�صلنا منذ �صنوات على العرتاف 
والتعليم  الخت�صا�صات  لغايات 
والتدريب الطبي من ِقبل املجل�س الطبي 
واملجل�س  الردين(  )البورد  الردين 
الطبية  لالخت�صا�صات  العربي  الطبي 
اقامة  نوا�صل  كما  العربي(،  )البورد 
لالردن  نقدم  التي  العلمية  املوؤمترات 

اليوم ن�صخته ال�صاد�صة باإقتدار اي�صًا.
بها  يتوجها  التي  النجاح..  ق�صة 
م�صارف  على  وهو  الأردن  م�صت�صفى 
كل  واجناز  عمل  م�صرية  هي  الع�صرين 
طبية  جهود  يوم  كل  جت�صدها  يوم.. 
من  جتعل  ان  وا�صتطاعت  �صعت  جبارة 
م�صت�صفى الأردن مركزًا طبيًا رائدًا على 
م�صتوى ال�صرق الو�صط معني خلدماته 
كافة  خلدمة  وريادته  املتكاملة  الطبية 

املر�صى العرب.

برعاية دولة رئي�س جمل�س االعيان..

بالعالــم  االأردن  اأطـبـاء  يجمــع  طبـي  �صـرح 
م�صت�صفى  يعقد  الطبي  لأدائه  رديفًا  متثل  التي  والتدريبية  التعليمية  �صيا�صته  اإطار  يف 
الردن حتت رعاية دولة رئي�س جمل�س العيان الدكتور عبدالروؤوف الروابدة موؤمتره 

العلمي الطبي ال�صاد�س بح�صور وم�صاركة نخبة من الطباء يف اململكة والعامل.
واكـد ال�صتاذ الدكتور عبد اهلل الب�صري مديـر عام م�صت�صفى  الردن ان املوؤمتـر العلمي 
ال�صاد�س، يكمل م�صرية ل تنقطع من اجلهد الطبي والعلمي لدائرة التدريب والتعليم 
امل�صتمر يف جمال البحث العلمي والكادميي والتطوير واطالع الطباء ل�صيما نخبة من 

الطباء اجلدد على اآخر م�صتجدات العلوم الطبية والتخ�ص�صات املختلفة....

يف  الردن  م�صت�صفــى  يف  يقـام 
ال�صهـــر  من  والع�صــرين  اخلامـ�س 
اجلاري حفـــل افتتـــاح فــرع جمعيـــة 
الردن  يف  المريكية  اجلراحــني 
عبد  الدكتور  دولة  رعاية  حتت 
ع�صـو  اول  وهـو  املجايل  ال�صـالم 
اجلراحني  جمعيـــة  يف  اردنــي 
وعلمــي  طبي  حدث  يف  المريكيــــة 
هام ت�صهده ال�صاحة الطبيــة الردنية 
بعـــد ان قــررت اجلمعية افتتاح فرع 
لها يف عمــان وبعد انتخاب الدكتــور 
عبد اهلل الب�صيــر حاكمـا يف جملـــ�س 
المريكيــة  اجلراحـني  كلية  حكـــام 

يف الردن.

فرع  اطالق  احتفالية  وتت�صمن 
المريكية  اجلراحني  جلمعية  الردن 
عبد  الدكتور  لدولة  علمية  حما�صرة 
الطب  تاريخ  حول  املجايل  ال�صالم 
مفا�صل  خاللها  ي�صتعر�س  الردن  يف 
امل�صرية الطبية يف اململكة والجنازات 
التي حتققت على مدى العقود املا�صية 
القطاع  باهمية  امنوا  من  يد  على 

الطبي وازدهاره يف الردن.
الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  يلقي  كما 
المريكية  الكلية  حكام  جلنة  ع�صو 
والطباء  بال�صيوف  ترحيبية  كلمة 
الردنية  الطبية  القطاعات  كافة  من 
الطباء  نقيب  من  كلمة  الى  ا�صافة 

الردنيني وكلمة اخرى للدكتور حممود 
جلمعية  الردن  فرع  رئي�س  خلف  ابو 

اجلراحني المريكية.
كل  الردن  فرع  اجلمعية  جمل�س  وي�صم 
الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  ال�صتاذ  من 
الدكتور  وال�صتاذ  املجل�س  يف  حاكما 
خالد  والدكتور  رئي�صا  خلف  ابو  حممود 
ا�صامة  والدكتور  للرئي�س  نائبا  ال�صواعري 
النا�صر  عبد  والدكتور  �صكرتريا  حامد 
�صنيكات امينا لل�صندوق وكل من الدكتور 
زكي قولغا�صي وحممد ال�صوبكي وحممد 
ممثال  الب�صري  احمد  والدكتور  الزيتاوي 
لالطباء ال�صبان والدكتورة حنان ريحاين 

ممثلة للجراحني الن�صاء يف املجل�س.

انطالق امل�ؤمتر العلمي الطبي 
ال�صاد�س فـي م�صت�صفى االأردن

افتتـاح فـرع جمعيـة اجلراحني 
االمريكية فـي االأردن
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التغذية املنا�صبة 
والريا�صة..

الريا�صة.. واأثرها 
ال�صحي على اجل�صم

ن�صائح اطباء 
م�صت�صفى االأردن..
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للم�صاركة فـي �صحيفـة
م�صت�صفى االأردن

تلفون 5608080 06 
العالقات العامة )636(

فاك�س 5607575 06 
jh4news@gmail.com

م�صت�صفى االأردن.. على م�صارف 
عقدين من الريادة
بقلم: الدكت�ر عبداهلل الب�صري

رئي�س هيئة املديرين - املدير العام مل�صت�صفى الردن

التفا�شيل �شفحة ٢
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الإع�صاء  اي  منا  كثري  ت�صاءل  لطاملا 
من  ول  اهمية  الأكرث  هي  اجل�صم  يف 
اجل�صم هي يف  اع�صاء  ان جميع  �صك 
العلم  تقدم  مع  ان  ال  الأهميه  غاية 
والطب ا�صتطاع الإن�صان اخرتاع بع�س 
بوظائف  تقوم  التي  الطبيه   الإجهره 
بع�س اع�صاء اجل�صم �صواءًا كان ب�صكل 
كلي او جزئي ولو لفرته حمدوده مثل: 
التنف�س  جهاز  الكلى،  غ�صيل  جهاز 

الإ�صطناعي.
ال انه لهذا الوقت مل ي�صتطع الن�صان 
بوظائف  يقوم  طبيًا  جهازًا  يجد  ان 
وازالة  الإي�صية،  الوظائف  مثل  الكبد 

ال�صموم من الدم والوظائف التخزينيه 
ومن  للج�صم  املهمه  العنا�صر  لبع�س 
وجود  على  احلثيث  البحث  جاء  هنا 
بدائل للكبد امل�صاب حتى تو�صل العلم 

والطب احلديث الى زراعة الكبد.
ما هي زراعة الكبد؟

الأمثل  العالج  هو  الكبد  زراعه 
للم�صابني بالف�صل الكبدي �صواء كانوا 
من الإطفال او البالغني وبهذه العمليه 
املري�س  للكبد  كامل  ا�صتئ�صال  يتم 
جزء  او  كامل  �صليم  بكبد  وا�صتبداله 

من كبد �صليم.
يحتاج�ن  الذين  املر�صى  هم  من 

لزراعة الكبد؟
كما ذكرنا �صابقًا بان امل�صابني بالف�صل 

الكبدي والذي ينتج عادة مما يلي :
B / C( -1(  ت�صمع الكبد الناجت عن 

داء الكبد الوبائي.
والذي عادًة  الكبدي احلاد  الف�صل   -2
ما ي�صيب الأطفال نتيجة تناول بع�س 

الأدوية.
يكون  حيث  الي�صية  المرا�س   -3
لبع�س  الي�س  عملية  يف  خلل  هناك 
نق�س  نتيجة  النحا�س  مثل  العنا�صر، 

بع�س النزميات الهامة.
املرارية  للقنوات  اخللقي  الت�صيق   -4

التي يظهر عادة عند الطفال
5- بع�س حالت �صرطان الكبد البكرة.

وظائف  يف  ف�صل  ت�صبب  حاله  اي   -6
الكبد.

الكبد  يتم احل�ص�ل على  اين  من 
ال�صليم؟

من  كامال  الكبد  ياأخذ  ان  اما   -1
الدماغي  باملوت  امل�صابني  املر�صى 
باع�صاءهم  بالتربع  يرغبون  والذين 
بالف�صل  امل�صاب  املري�س  يكون  حيث 
حيث  النتظار  قائمة  على  الكبدي 
المرا�س  من  املتربع  خلو  ي�شرتط 
املتربع  بني  والتوافق  املعديه  الوبائيه 

وامل�صتقبل بنوعية الدم.
يتم  حي  متربع  من  ياأخذ  ان  او   -2
احلي  التربع  كبد  من  جزء  ا�صتئ�صال 
ان  بعد  املري�س  ج�صم  يف  وزرعه 
املري�صة،  الكبد  ا�صتئ�صلت  قد  يكون 
عام  منذ  بنجاح  العمليه  هذه  بدات 
مطايقة  العمليه  بهذه  وي�شرتط   1989
امل�صتقبل والخذ بعني  الدم بني  نوعية 
للمتربع  املتبقي  الكبد  حجم  العتبار 
ج�صد  يف  املزلوع  اجلزء  وحجم 
ح�صب  خا�صه  مبعادلة  وذلك  املري�س 

اوزان املري�س املتربع
يعود  املتربع  كبد  ان  بالذكر  واجلدير 
او  �صهرين  بعد  الطبيعي  حجمه  الى 

ثالثه ا�صهر.
وزراعة الكبد من متربع حي لها بع�س 
با�صرع  الكبد  زرع  يتم  حيث  الفوائد 

قد  الذي  لالنتظار  احلاجه  دون  وقت 
ووفاته  املري�س  حاله  من  ويوؤخر  يعقد 
دماغيا.  ميت  متربع  انتظاره  اثناء 
وباجلانب الخر �صمان �صالمه اجلزء 
املزروع حيث انه يوؤخد من ج�صم �صليم 
خايل من المرا�س ولكنه يجب الخذ 
التي  امل�صاعفات  بع�س  العتبار  بعني 
القانون  ويف  املتربع  منها  يعاين  قد 
من  املتربع  ان  على  ين�س  الردين 
يكون  ل  وان  الولى  الدرجه  اقارب 

هناك م�صلحه او فائدة ماليه. 
للمري�س بعد زراعة  ماذا يحدث 

الكبد؟
هناك ن�صبه كبريه بعد م�صيئة اهلل يعود 
بع�س  تناوله  بعد  الطبيعيه  حياته  الى 
مل�صاعدة  للمناعه  اخلاف�صه  الدويه 
وهو  اجلديد  الكبد  لتقبل  اجل�صم 
لالطمئنان  امل�صتمره  للمتابعه  بحاجه 
على وظائف الكبد اجلديد وجتنب ما 
ميكن جتنبه من م�صاغفات ممكن ان 
حتدث بعد مثل هذه العمليات الكربي.  
ونحن يف الردن قد بدانا بزراعة الكبد 
وكانت  تقربيا  الزمن  من  عقد  منذ 
ومقاربه  م�صرفه  اهلل  بحمد  نتائجنا 

لنتائج اف�صل املراكز العاملية.

مع متنياتي جلميع املر�صى 
بال�صفاء

الدكت�ر خطاب: زراعة الكبد فـي االأردن
ت�صاهي املراكز العاملية

الدكت�ر حمم�د خطاب
اخت�صا�صي جراحه عامه

اخت�صا�صي جراحه الكبد والبنكريا�س

فـي م�صت�صفى االأردن

فعاليات  برنامج  يعك�صه  ما  وهذا   ..
املوؤمتر م�صريًا اإلى ان ال�صيا�صية التدريبية 
تنطلق من مدى اهمية التطوير والرتقاء 
الدائم يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية.

املكانة  اإلى  الب�صري  الدكتور  وا�صار 
م�صت�صفى  بها  ي�صطلع  التي  الكبرية 
والتعليمي  الطبي  امل�صتويني  على  الردن 
يف املنطقة العربية حيث ا�صبح مق�صدًا 
والعامل  الردن  من  اجلدد  لالطباء 
من  والتدريب  الطبي  للتعليم  العربي 
البورد  على  للح�صول  التاأهيل  خالل 
كان  ان  بعد  �صيما  ل  والعربي  الردين 
الردنية  امل�صت�صفيات  من  امل�صت�صفى 
العربي  املجل�س  اعرتاف  على  احلا�صلة 
جلامعة  التابع  الطبية  لالخت�صا�صات 

الدول العربية.
�صعيد  ريا�س  الدكتور  ال�صتاذ  واكد 
الطبي  والتعليم  التدريب  دائرة  مدير 
كافة  �صمل  املوؤمتر  برنامج  ان  امل�صتمر 
املهمة لتطوير معارف  العناوين احليوية 
جل�صات  عقدت  فقد  الطباء  ومهارات 

تخ�ص�صات  يف  ايام  ثالثة  مدى  على 
وال�صعة  والتمري�س  الباطنية  المرا�س 
واجلراحة  والتوليد  الن�صائية  وتخ�ص�س 
هذا  ان  الى  م�صريا  والطفال،  العامة 
التنوع اتاح ملختلف الطباء الطالع على 
اخر البحوث العلمية وامل�صتجدات الطبية 
التخ�ص�صات، لفتا  والفنية يف  والعلمية 
اإلى العدد الكبري الذي يخرجه امل�صت�صفى 
ان ح�صل  بعد  القامة  اطباء  �صنويا من 
امل�صت�صفى على العتماد العربي والوطني 

ملنح �صهادة البورد الردين والعربي.

الدكتور  الردين  العظام  �صارك جراح 
جراحة  دائرة  مدير  العفيفي  كامل 
واملفا�صل يف م�صت�صفى الردن  العظام 
يف تاأليف كتابا عامليا يعترب من املراجع 
الطبية العاملية الهامة يف عالج الك�صور 
اجلمعية  ا�صدرته  الربطة  وا�صابات 

العاملية للك�صور يف �صوي�صرا. 
الدكتور  ا�صهم  الذي  الكتاب  ويعترب 
منه،  هامة  علمية  اجزاء  يف  العفيفي 
جراحة  لطباء  ا�صا�صيا  دوليا  مرجعا 
واجلراح  العامل،  يف  واملفا�صل  العظام 
على  البارزين  املدر�صني  احد  الردين 
م�صتوى العامل يف اجلمعية الدولية وهو 
ال�صابقني  المناء  هيئة  اع�صاء  احد 
واول رئي�س لفرع الردن واحد موؤ�ص�صي 

اجلمعية يف ال�صرق الو�صط .
هذه  ان  العفيفي  الدكتور  واكد 
امل�صاهمة تعترب تقديرا دوليا ملكانة هذا 

اجلراحني  كلية  حكام  جمل�س  قرر 
ال�صتاذ  العني  اختيار  المريكية 
يف  ع�صوًا  الب�صري  عبداهلل  الدكتور 
الول/  ت�صرين  من  اعتبارًا  املجل�س 
ثالثة  وملدة   2014 لعام  اكتوبر 

�صنوات.
بالدور  اعرتافًا  املجل�س  قرار  وجاء 
الطبية  النجاحات  وم�صرية  الكبري 
والعلمية العديدة التي �صجلها الدكتور 
املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  الب�صري 
وممثاًل  باملجل�س  حاكما  اختياره 

للكلية يف الردن.
ويذكر ان اختيار جمل�س حكام الكلية 
واجلراحني  الطباء  كبار  من  يتم 
وخمتلف  وكندا  املتحدة  الوليات  يف 
الخت�صا�س  وجمعيات  العامل  دول 
الكلية  اع�صاء  ليمثلوا  اجلراحية 
املوافقة  متت  حيث  دولهم،  يف 
اجلراحني  لكلية  فرع  تاأ�صي�س  على 
الع�صاء  خلدمة  بالردن  المريكية 
التدريب  جمالت  ودعم  اجلراحني 
والنهو�س  امل�صتمر  الطبي  والتعليم 
املعايري  اف�صل  وفق  اجلراحة  مبهنة 
الى  امل�صتندة  العاملية  واملمار�صات 

التخ�ص�س يف الردن حيث كان مركز 
الردن  م�صت�صفى  يف  والك�صور  العظام 
من  الردن  يف  مركز  كاأول  اعتمد  قد 
التدريب  لغايات  العاملية  اجلمعية  قبل 
يف جراحة العظام لنيل �صهادة الزمالة 

املعتمدة عامليا.

منظومة اخالق املهنة ور�صالتها. 
وا�صنطن  جورج  جامعة  وكانت 
تعني  جتديد  قررت  قد  المريكية 
الب�صري  عبداهلل  الدكتور  ال�صتاذ 
ا�صتاذ  الردن  م�صت�صفى  عام  مدير 
جراحة زائر بكلية الطب يف اجلامعة 

المريكية العريقة.
اجلراحني  كلية  قرار  ويعترب 
وا�صنطن  جورج  وجامعة  المريكيني 
تقديرًا لفتًا لالجناز الطبي الردين 

ذو ال�صمعة العاملية املتميزة.

اجلراح الدكت�ر كامل 
العفيفي ُي�صهم يف مرجع 

طبي عاملي ب�ص�ي�صرا
الدكت�ر عبداهلل الب�صري 
حاكمًا فـي جمل�س كلية 
اجلراحني االمريكية 

انطالق امل�ؤمتر العلمي 
الطبي ال�صاد�س

الطبي  التعليم  يف  الكبري  دوره  اطار  يف 
اكادميية  علمية  اآفاق  وفتح  والتدريب 
وبحثية وا�صعة جليل من الطباء ال�صباب 
املن�صمني لربامج القامة يف امل�صت�صفى.. 
الطبية يف الردن مبزيد  ال�صاحة  واثراء 
م�صت�صفى  يرحب  ال�صباب..  الطباء  من 
من  كوكبة  بان�صمام  دائمًا  الردن 

الخت�صا�صيني ال�صباب للم�صت�صفى.. 
من هذه ال�صماء التي تثبت مكانة طبية  
متميزة ن�صري لهم باإهتمام كبري متطلعني 

مل�صتقبل طبي باهر باإذن اهلل..
حمارنـــــة ا�شامه  • الدكتور 
ال�شالــــح فرا�س  • الدكتور 
غو�س ابو  هاين  • الدكتور 

الب�شـيــر احمـــد  • الدكتور 
• الدكتور حممود خطاب
• الدكتور عماد ال�شمودي
• الدكتور حممـــد حمـيي
البكري حممد  • الدكتور 
هيثــم جهماين • الدكتور 
في�شـل معايعـة • الدكتور 
�شـربي ا�شـرف  • الدكتور 
• الدكتور فوؤاد ريا�س �شعيد
• الدكتورة ليالــي ال�شيــر
املـعــانــي زينــــة  • الدكتورة 
• الدكتورة �شوزان عثامنـة
• الدكتورة فاديا ابوعي�شة
• الدكتورة رول با�شل �شعيد
عابد ابو  امل  الدكتورة   •

ك�كبـة االطبـاء 
ال�صباب.. اأهاًل بكم

م�صرية من النجاحات الطبية امل�صتمرة..

تتمة خرب ال�شفحة الرئي�شية

تخريج ف�ج من االطباء املقيمني فـي م�صت�صفى االأردنمن االر�صيف
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ور�صة  فعاليات  الأردن  م�صت�صفى  اقامت 
التنظريية  للجراحة  العاملية  العمل 
التي  البولية  امل�صالك  يف  املتقدمة 
توما�س  الربوف�صور  باإ�صراف  ُعقدت 
امل�صالك  جراحة  ا�صتاذ  جاريت  وليامز 
الذي  وا�صنطن  جورج  جامعة  يف  البولية 
التعاون  برنامج  �صمن  امل�صت�صفى  زار 
امل�صت�صفى  بني  الت�صاركية  والتفاقية 

وجامعة جورج وا�صنطن المريكية.
هذه  ان  الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  واكد 
الور�صة تهدف الى اطالع جمهور الطباء 
احدث  على  واملهتمني  واملتخ�ص�صني 
اجلراحة  مع  التعامل  وا�صاليب  تقنيات 
التنظريية يف تخ�ص�س امل�صالك البولية.

مع  والت�صارك  العمل  اتفاقية  واتاحت 
اآفاقا  المريكية  وا�صنطن  جورج  جامعة 
احدث  عر�س  ومت  العمل  من  وا�صعة 
العامل  م�صتوى  على  الطبية  الجراءات 
ال�صعاف  برامج  تطوير  الى  ا�صافة 
عديدة  اخرى  طبية  ودوائر  والطوارىء 

يف امل�صت�صفى.
جراحة  ا�صت�صاري  يون�س  نادر  الدكتور 
التي  الور�صة  ان  اأكد  البولية  امل�صالك 

ت�صمنت برناجمًا حافاًل كان منها اجراء 
بوا�صطة  الكلى  اأورام  ا�صتئ�صال  عمليات 
املنظار مب�صاركة الطبيب العاملي كما ومت 
الهواء  على  مبا�صرًة  العمليات  هذه  بث 
املحا�صرات  قاعة  الى  ال�صا�صات  وعرب 
من  احل�صور  تابع  حيث  الرئي�صية 
العمليات  هذه  احداث  الطباء  الزمالء 

والتي ا�صتمرت على مدى ثالثة اأيام.
كما اقام حما�صرة يف اجلمعية الردنية 
احدث  الى  تتطرقت  البولية  للم�صالك 
جمال  يف  املتبعة  العاملية  ال�صاليب 
البولية  للم�صالك  اجلراحي  التنظري 

والكلى واأورامها.

ور�صة طبية عاملية ح�ل 
اجلراحة التنظريية 

فـي امل�صالك الب�لية
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فـي م�صت�صفى االأردن

التي  الأمرا�س  اأخطر  ال�صكري  يعد 
ازدياد  يف  فهو  القرن،  هذا  يواجهها 
م�صتمر على عك�س كل الأمرا�س التي 
تواجهها الب�صرية. وال�صكري من النوع 
بازدياد  حميمة  عالقة  على  الثاين 
مر�صى  ون�صبة  وال�صمنة،  الوزن 
ال�صمنة  من  يعانون  الذين  ال�صكري 

املفرطة ت�صل اإلى %81.
زيادت  ال�صمنة،  ن�صبة  زادت  وكلما 
من  بال�صكري  الإ�صابة  اأحتمالية 
النوع الثاين ولالأ�صف، فاأن امل�صكلة ل 
فيما  ولكن  املر�صني،  تكمن يف هذين 
يرتتب عليهما من م�صاعفات وم�صاكل 
�صحية، مالية، ونف�صية. فتعالو نن�صر 

اإلى مدى تفاقم هاتيني امل�صكلتني.
مر�صى  عدد  ي�صل  كله،  العام  ففي 
من  اأكرث  اإلى  عنهم  املعلن  ال�صكري 
300 مليون. وهذا العدد بازدياد، حيث 
يتوثع اأن يت�صاعف هذا العدد يف عام 
مليون،   600 قرابة  اإلى  لي�صل   2030
وال�صمنة بازدياد اأكرب من ذلك بكثري. 
وحدها  الأمريكية  املتحدة  فالوليات 
الأرقام،  هذه  من   %10 على  حتتوي 
نتيجة  تتحملها  التي  املادية  والأعباء 
هذين املر�صني ت�صل اإلى 6،6 ترليون 
دولر �صنويًا ح�صب الإح�صاءات، واإذا 
ف�صل هذا الرقم لكل مري�س، فمقدار 
ت�صل  تاأمينه  اأو  ال�صخ�س  يدفعه  ما 
وهذا  �صنويًا.  دولر  األف   15-13 اإلى 
عنا  فماذا  عباأ على مزيانتها خطري. 

نحن؟
فــي  وال�صـكــــــري  ال�صــمــنـــــة 

ال�اليات املتحدة
يف  امل�صكلة  تكون  اأن  اأتوقع  اأكن  مل 
الأردن اأكرب من الوليات املتحدة قبل 
فح�صب  الوطن.  اإلى  وعودتي  قدومي 
العجلوين  كامل  الدكتور  اإح�صاءات 
اجلامعة  يف  ال�صكري  مركز  من 
يف  ال�صكري  ن�صبة  فاإن  الأردنية، 
ال�صكان،  من   %25 اإلى  ت�صل  الأردن 

واتباع نظام غذائي. وبع�صهم قد اإلى 
اأو  ال�صهية  تفقد  التي  الأدوية  بع�س 
اجل�صم.،  يف  الأي�س  ن�صبة  من  تزيد 
فاإذا  كثرية.  جانبية  اأعرا�س  ولها 
احلمية  الطريقيتني،  كلتا  باأن  علمنا 
والأدوية مع تغيري نظام احلياه تنجح 
2-5% من املر�صى، وهي ن�صبة �صئيلة 
الطرق  هذه  اتباع  عن  لعزلنا  جدًا، 

با�صتمرار.

ففي درا�صة �صويدية على مر 10 و20 
و2010  الـ2004  يف  ن�صرت  عامًا، 
احلمية  الدرا�صة  هذه  وقارنت 
والأدوية، جلراحات ال�صمنة املفرطة.

وكان النجاح الأكرب للجراحة مبختلف 
والأدوية  باحلمية  باملقارنة  اأنواعها 
ال�صديدة  املتابعة  مع  النهاية  يف  التي 
من اأخ�صائيني عدة ، اأدت اإلى ازدياد 
وهناك  نق�صانه.  من  بدًل  الوزن 
العديد من الدرا�صات  الأخرى بنتائج 
اأهمية  على  �صددت  ولكنها  مماثلة، 
بعد  النتائج  لأنها حت�صن  اأوًل  احلمية 

اجلراحة.
كيف نعرف ال�صمنة جراحيًا زما 
هي اجلراحة لل�صمنة املفرطة؟

نعّرفها مبقيا�س كتلة اجل�صم. 
الوزن  اجل�صم=  كتلة  مقيا�س  وهي: 

)كغم( الطول )مرت تربيع( 
 > اجل�صم  كتلة  مقيا�س  كان  فاإذا 
م�صاحبة،  اأمرا�س  دون  40كغم/م2 
عالجها  ميكن  �صمنة  كتلة  فلديك 
اأمرا�صًا  لديك  كان  اإذا  باجلراحة. 
فتقل هذه  ال�صكري  واأهمها  م�صاحبة 

30 كغم/م2.
اأما جراحة ال�صمنة فهي ثالثة 

خيارات رئي�صية:
حتويل املعدة: وهي اأقدم خيار، در�س 
على عقود عدة، ويتم عملها باملنظار.

اأعلى  فلها  اجلراحات،  اأهم  وهي 
 )%85( ال�صكري  من  �صفاء  ن�صبة 
وال�صفاء  الأخرى.  بالعمليات  مقارنة 
الوزن.  نق�صان  على  معتمد  غري 
ن�صبة  تزداد  مبا�صرة،  العملية  فبعد 

الأن�صولني باجل�صم مع نق�صان مناعة 
اجل�صم �صد الأن�صولني، مما يوؤدي اإلى 
الوزن،  نق�صان  مع  ال�صكر،  انتظام 
تزداد هذه الن�صب، ولدى هذه العملية 
لنق�صان  معدل  اأعلى  اجلراحية، 
الوزن  معدل  من   %80-60( الوزن 

الزائد(.
من  �صكري  املري�س  لدى  كان  فاإذا 
النوع الثاين م�صاحب لل�صمنة فين�صح 

بهذا اخليار اجلراحي ب�صدة.
حت�يل املعدة

اأما اخليارات الأخرى:
النتيجة  تو�صط  ياأتي  املعدة:  ق�س 
هو  املعدة.  وربط  املعدة  حتويل  بني 
خيار حديث ن�صبيًا. ويتم فيه اتئ�صال 
معظم املعدة، على عك�س حتويل املعدة 
ولي�س  املهعدة  جتاوز  فيها  بتم  )التي 

ا�صتئ�صالها(.

ق�س املعدة
العمليات  اأقل  من  وهو  املعدة:  ربط 
جناحًا من حيث نق�صان الوزن ون�صبة 
امل�صاحبة.  الأمرا�س  من  ال�صفاء 
جاد،  ملري�س  جيد  خيار  ولكنه 
وزيارة  التعليمات  اتباع  على  يحافظ 
الكثرية  املزمنة  مل�صاكلها  الأخ�صائي، 

كقارنة بالعميليات الأخرى.
ربط املعدة

مري�س.  لأي  منا�صب  خيار  ولي�س 
فيجب زيارة الأخ�صائي ملناق�صة هذه 
الأخ�صائيني  والتعاون بني  اخليارات. 
التحديات  ملواجهة  مطلوبة  واملراكز 

اخلطرية. 
وهنا يف م�صت�صفى الأردن تتوفر لدينا 
باملنظار،  اجلراحات  لهذه  اخلربة 
فرتة  من  ويقلل  ال�صفاء  ي�صرع  مما 
الفتق  حدوث  ون�صبة  والأمل  النقاهة، 

مقارنة باجلراحة التقليدية.
حتت  التعاون  وجود  اإلى  بالإ�صافة 
الذي  وال�صكري  ال�صمنة  مركز  مظلة 

�صيتم افتتاحه ر�صميًا حديثًا.

باملقارنة بـ 10% يف الوليات املتحدة. 
ون�صبة ال�صمنة بازدياد باإزدياد العمر. 
ال�صمنة  ن�صبة  تقدر  عامًا،   25 ففوق 
عند الذكور 28%. وهذا اأي�صًا اأكرث من 
الن�صبة  املتحدة، حيث ت�صل  الوليات 

اإلى %30.
على  الأمور  هذه  تنعك�س  اأن  ولبد 
كامل  الدكنور  فقدر  امليزانية، 
لهذه  تدفع  التي  املبالغ  العحلوين 
مليار  ب1.2  وم�صاعفاتها  الأمرا�س 
ن�صتطيع  ل  دولة  ونحن  اأردين،  دينار 

هذه املبالغ املهولة.
يتحملة  الذي  ال�صحي  العبئ  اأما 
ا�صتمرارية  يف  فيكمن  املري�س 
ال�صكري يف ا�صتمرار ال�صمنة. والكثري 
النوع  من  ال�صكري  لعالج  الأدوية  من 
زيادة  اإلى  توؤدي  لالأ�صف  الثاين، 
الوزن. وينتهي املري�س مع ا�صتمرارية 
املر�س اإلى الن�صولني الذي يوؤدي اإلى 

زيادة الوزن اأي�صًا.
تاأتي  ال�صكري  ا�صتمرارية  ومع 
ال�صرايني  ت�صلب  مع  م�صاعفاته، 
الكلوي مما  القلب، والف�صل  واأمرا�س 
وزراعة  للغ�صيل  احلاجة  اإلى  يوؤدي 
اإل  والطب  العلم  تطور  ومع  الكلى. 
اأن هذه امل�صاعفات مل يتغري على مر 

العقدين الأخريين.
اأما ال�صمنة فلها م�صاعفاتها، اإحداها 
الأي�س  متالزمة  من  وهي  ال�صكري، 
وارتفاع  ال�صغط،  اأي�صًا  ت�صمل  التي 
عند  النف�س  توقف  الكولي�صرتول، 
اأمرا�س  املعدي،  الإرتداء  النوم، 
من  وغريها  الوزن،  حاملة  املفا�صل 
الأمرا�س كما هو مو�صح يف اجلدول. 
يف  الدهون  ت�صرب  غريها  اأهم  ولعل 
الكبد، الأمر الذي يوؤدي بالنهاية اإلى 

ف�صل الكبد وزراعته.
لل�صمنة  امل�صاحبة  االأمرا�س 

املفرطة:
ومع كل هذا، ن�صتمر مبعاجلة الأمرا�س 
امل�صاحبة ب�صدة بالأدوية، والق�صطرة 
والكبد،  الكلى  وخزاعات  وال�صبكات، 
دون اأن نتطرق لعالج ال�صكنة املفرطة 
يف  يالم  الطبيب  ولعل  ال�صدة.  بنف�س 
هذه احلال كما يالم املري�س. فمعظم 
الأطباء يتعاونون نع املر�صى باحلمية 

ال�صكري وال�صمنة.. اأخطر اأمرا�س القرن 
ال�احد والع�صرين

الدكت�ر احمد الب�صري
ا�صت�صاري اجلراحة العامة باملنظار

وجراحة ال�صمنة

كلما زادت ن�صبة ال�صمنة زادت اإحتمالية االإ�صابة بال�صكري من الن�ع الثاين

انقطاع النف�س قد يزيد 
من احتمال اال�صابة 

بااللتهاب الرئ�ي
ان�صداد  النوم يف  ا�صطرابات  تت�صبب 
مما  العلوية  التنف�صية  القنوات 
للدم  الو�صول  من  الك�صجني  مينع 
احتمال  من  يزيد  مما  النوم  خالل 
او  حمتويات  ا�صتن�صاق  او  الرت�صاف 
مما  الرئتني  الى  احللق  من  �صوائل 
باللتهاب  ال�صابة  احتمال  من  يزيد 

الرئوي.
اقرتحت درا�صة حديثة ان ال�صخا�س 
اثناء  النف�س  بانقطاع  امل�صابني 
النوم قد يكون لديهم احتمال مرتفع 
وكلما  الرئوي،  باللتهاب  لال�صابة 
زادت �صدة انقطاع النف�س اثناء النوم 

كلما زاد احتمال ال�صابة.
مري�س   34100 الدرا�صة  وت�صمنت 
م�صاب  بينهم  من   7000 من  واكرث 
بانقطاع النف�س اثناء النوم و 27000 
غري م�صابني وا�صتمرت الدرا�صة ملدة 

11 عام.
من   %9 من  اكرث  ان  الباحثون  ووجد 
النف�س  بانقطاع  امل�صابة  املجموعة 
باللتهاب  ا�صيبوا  قد  النوم  اثناء 
تقل  ا�صابة  بن�صبة  مقارنة  الرئوي 

عن 8% من غري امل�صابني با�صطراب 
النوم.

بني  اكرب  ال�صابة  احتمال  وكان 
ال�صغط  ي�صتخدمون  الذين  املر�صى 
والذي  امل�صتمر  اليجابي  الهوائي 
يعترب العالج القيا�س لنقطاع النف�س 

اثناء النوم.
ا�صيبوا  الذين  ان  الباحثون  ووجد 
عمرا  اكرب  كانوا  الرئوي  باللتهاب 
اخرى  �صحية  م�صاكل  ولديهم 

كاأمرا�س القلب وال�صكري واخلرف.
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ديارهم  الى  �صاملني  يعودوا  وان  التعافى 
وي�صاركوا يف بناء وطنهم«.

تقدمي  و�صعبًا  قيادة  لالردن  مثمنا 
وغزة  فل�صطني  لبناء  والعون  امل�صاعدة 
الفل�صطينية  الق�صية  ومنا�صرة  حتديدا 

على كافة ال�صعد.
عبداهلل  الردن  م�ص�صفى  مدير  وقال 
عاجلت  امل�صت�صفى  كوادر  ان  الب�صري 
عمليات  واجرت  ال�صابات  من  العديد 
الع�صاب  عمليات  مثل  ومعقدة  �صعبة 
والدماغ وزراعة العظم واجراء الق�صطرة 

للقلب بدون جراحة وزراعة الع�صاء.

الدكت�ر عماد
عبداحلفيظ احلداد

• ا�صت�صاري امرا�س القلب والوعيه 
الدموية والتداخالت العالجية

• رئي�س ق�صم الق�صطرة والتداخالت 
العالجية - م�صت�صفى  الأردن

امرا�س القلب وال�صرايني ت�صيب اال�صغر عمرًا فـي منطقتنا
حتت ا�صراف الدكت�ر عماد احلداد درا�صة علمية ت�صمل 57 مركز عاملي يف اوروبا

 اإليكم احلقائق..
الكرث  وال�صرايني  القلب  امرا�س  تعترب 
عامليًا  للوفاة  الرئي�صي  وامل�صبب  �صيوعا 
الوفيات  من   %35-25 نحو  يقدر  حيث 
يجعلها  مما  المرا�س  بهذه  متعلقه 

الخطر على حياه الن�صان املعا�صر.
الكرث  ال�صرايني  ت�صلب  امرا�س  ت�صكل 
يجب  لذا  المرا�س،  هذه  بني  انت�صارا 
حيث  من  خا�س  ب�صكل  بها  الهتمام 
باأحدث  وعالجها  ملنعها  منها  الوقايه 
اأ�صرارها  الطرق واجنعها للتخفيف من 

والنجاة منها. 

امل�صببة  اخلط�رة  ع�امل  تتلخ�س 
لهذه االمرا�س بالتايل:

العـــمــــر.  • تقـــدم 
ال�صكري.  • مر�س 

• التدخني.
الكولي�صرتول.  • ارتفاع 

• ال�صغـط. 
املفرطـــــة.  • ال�صمـنــــة 

احلـركـــة. • قــلــــة 
والقهر.  النف�صي  • ال�صغط 

الوراثــة.  • عوامـل 
وال�صرايني  القـلب  امـرا�س  اهمية 

يف منطقتنا:
يف  وال�صرايني  القلب  امرا�س  حتتل 
كثري  على  تتفوق  عالية  اهمية  منطقتنا 

من مناطق العامل.
ففي اح�صائيات حديثة تبني ان اكرث من 
40% من الوفيات يف منطقتنا �صببها هذه 

المرا�س.
ا�صافه اإلى ذلك فاإن هذه المرا�س توؤثر 
منطقتنا  يف  عمرًا  ال�صغر  الفئه  على 
درا�صة  ففي  الغربي.   بالعامل  مقارنه 
 )E-Biomatrix Registry( عاملية 
يف  معظمها  عامليًا  مركزًا   57 �صملت 
الردن  م�صت�صفى  اإلى  بال�صافه  اوروبا 
الأو�صط(  ال�صرق  يف  الوحيد  )املركز 
احلداد  عماد  د.  ا�صراف  حتت  وكــانت 
الردن  يف  للدرا�صة  الرئي�صي  امل�صوؤول 
للدرا�صة  الُعليا  الر�صادية  اللجنه  وع�صو 

يف �صوي�صرا.
لقد �صملت هذه الدرا�صه اكرث من خم�صه 
م�صت�صفى  احتل  حيث  مري�س  اآلف 
الدرا�صة  يف  متقدمًا  مركزًا  الردن 
على  والعملية  العلمية  قدراتنا  بف�صل 
مواكبة كل ما هو حديث يف عالج القلب 
من  كبري  عدد  ادراج  على  ترتجم  مما 

مر�صانا يف الدرا�صة.
البحث  لهذا  الرئي�صية  الأهداف  وكانت 
ت�صلب  مر�صى  نتائج  درا�صة  هو  العلمي 
بوا�صطه  تو�صيعها  التاجية بعد  ال�صرايني 
�صبكات  تركيب  مع  العالجية  الق�صطره 
مغلفة عالجيًا من اجليل الثاين والنوعية 

.Biomatrix املميزة
لقد اتاحت هذه الدرا�صة الفريدة القدرة 
وطبيعة  املر�صى  طبيعة  مقارنة  على  لنا 
ت�صلب ال�صرايني وتاأثري العالج ونتائجها 
الأوروبية  املراكز  ومر�صى  مر�صانا  بني 

املتقدمة.
تـاأثيـر امــرا�س القلب وال�صـــرايني 

علــى املجتمـع والق�ى العامله: 
ت�صلب  امرا�س  ان  الدرا�صة  بّينت  لقد 
ال�صرايني باأنواعها ت�صيب مر�صانا على 
عمر مبكر مقارنة مع نظرائهم الوروبني 

كما هو مو�صح يف اجلدول.
عليها  ينطوي  و  خميفه  احلقيقه  وهذه 
هذه  ان  حيث  الأهمية  من  الكثري 
المرا�س توؤثر على الفراد يف قمه �صن 
يوؤثر  مما  منطقتنا  يف  والعمل  العطاء 

ومن  ملجتمعنا.  النتاجيه  القدره  على 
اي�صا  الدرا�صه  نتائج  من  لالنتباه  املثري 
يوؤثر  منطقتنا  يف  ال�صرايني  ت�صلب  ان 
ب�صكل اكرب على ال�صرايني حيث يوؤدي الى 
�صرايني ارفع حجما وت�صيقات اكرث طول 
و هذا بدوره يوؤدي الى �صعوبات م�صاعفه 
الق�صطره  طريق  عن  �صواء  عالجها  يف 

العالجيه او العمليات اجلراحيه.
ا�صباب هذه الظاهره

امرا�س  لزياده  رئي�صيه  ا�صباب  هناك 
يف  عمرا  ال�صغر  الفئه  لدى  ال�صرايني 
لعوامل  كبري  بانت�صار  تتلخ�س  منطقتنا 
مقارنه  جمتمعنا  افراد  عند  اخلطوره 
مع املجتمـع الأوروبـي كما هو مو�صح  يف 

اجلدول. 

حيث  مـن  االوروبيــة  الــدول  ومر�صــى  مر�صانــا  بني  مقارنــة 
عــ�امل اخلط�رة: 

للتدخني  هائل  انت�صار  الى  هنا  وننوه 
حيث  الردن  يف  هنا  مبكره  اعمار  على 
ا�صتهالكا  الكرث  من  املنطقه  هذه  تعترب 
ال�صلبي  الثر  له  مما  باأنواعه  للتدخني 
الكبري على �صحه الفراد. وكذلك هناك 
الخرى  اخلطوره  لعوامل  كبري  انت�صار 
الكولي�صرتول  وارتفاع  ال�صكري  وبالذات 
ال�صغوطات  الى  بال�صافه  وال�صمنه 
النف�صيه والقهر وا�صعه النت�صار يف بالدنا 
مقارنه الى املناطق الأوروبيه. ا�صافه الى 
ذلك انخفا�س م�صتويات التوعية وو�صائل 

الوقايه عند افراد املجتمع. 
نتائج ت��صيع ال�صرايني يف منطقتنا 

مقارنه مع اوروبا 
ال�صرايني  ت�صلب  انت�صار  من  بالرغم 

اكرث  خطوره  عوامل  ووجود  اكرب  ب�صكل 
اكرب  ب�صوره  القلب  ع�صلة  يف  واعتالل 
ان  تبني  الدرا�صه  ان  ال  مر�صانا  يف 
بال�صبكات  عوجلو  الذين  املر�صى  نتائج 
من  اف�صل  كانت  قبلنا  من  املتطوره 
يف  مو�صح  هو  كما  الوروبني  نظائرهم 

اجلدول.
م�صتوى  توؤكد  ال�صتنتاجات  هذه  ان 
التقدم الطبي يف عالج القلب وال�صرايني 
انها  حيث  عندنا  العالجية  والق�صطرة 
املراكز  تتفوق على كثري من  بل  ت�صاهي 
العامليه مما له الأثر الإيجابي على �صحه 

مر�صانا وجمتمعنا.  
الن�صائح واالجراءات امل�صاعدة:

م�صاعفه  و  ت�صافر  من  هنا  بديل  ل 
اجلهود ل�صروره �صبط عوامل اخلطوره 
والك�صف  الوقايه  لتحقيق  جمتمعنا  يف 
والعالج  الفتاكة  المرا�س  لهذه  املبكر 
العلميه  الطرق  باحدث  املنا�صب 
هناك  ذلك،  الى  ا�صافه  واجنعها. 
حكوميه  توجهات  لإيجاد  �صروره 
توفري  التدخني  من  للحد  وقانونيه 
من  للتخفيف  �صحيه  غذائيه  ار�صادات 
ن�صبه ال�صابه مبر�س ال�صكري وال�صمنه 
منع  و  للوقايه  كبري  تاأثري  من  لذلك  ملا 

مثل هذه المرا�س الفتاكه وغريها.
“احلركه بركه” فان  و كما هو معروف 
الريا�صة  وممار�صة  اجل�صدي  اجلهد 
و  القلب  على  الكبري  الإيجابي  الأثر  له 

الدوره الدمويه و �صحه الفراد.
اجلهود  وتكاثف  التوعية  فاإن  لذلك 
للخروج  امل�صتويات  كل  على  �صرورية 
لالمرا�س  عر�صه  اقل  �صحي  مبجتمع 

واكرث اإنتاجا واأطول عمرًا.
واهلل امل�فق،
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باأمرا�س  واخت�صا�صنا  اهتمامنا  �صمن 
فلقد  الريا�صية،  وال�صابات  الركبة 
من  الكثري  عديدة  ول�صنوات  اجرينا 
متزقات  لعالج  املنظارية  العمليات 
الربطة  وترميم  الهاللية  الغ�صاريف 
العمليات  جميع  كذلك  ال�صليبية 
مبا  الركبة  مبف�صل  اخلا�صة  املنظارية 
فيها ا�صتئ�صال مر�س الروماتيزم، ولقد 
متيزنا يف هذا التخ�ص�س بن�صب جناح 
عاملية مما كان له الثر الكبري يف تزايد 
العمليات ملا  اقبال املر�صى لإجراء هذه 

مل�صوه عمليًا من نتائج ايجابية.
الفقري  بالعم�د  خا�س  اهتمام 

واآالم الظهر
لدينا خربتنا الطويلة يف التعامل با�صلوب 

علمي مع م�صببات اآلم العمود الفقري.
فعالة  عالجية  ا�صاليب  اي�صًا  ولدينا 
للتخل�س  وجمربة  ومميزة  ومتطورة 

النهائي من اآلم العمود الفقري، ونود ان 
العمود  اآلم  معظم  باأن  املر�صى  نطمئن 
الغ�صرويف  النزلق  فيها  مبا  الفقري 
وال�صفاء  التحفظي  للعالج  ت�صتجيب 

التلقائي.
الت�ص�هات اخللقية عند االطفال

املبكر  والعالج  ال�صحيح  الت�صخي�س  ان 
هو  الطفال  عند  اخللقية  للعيوب  جدًا 
اف�صل و�صيلة لوقايتهم من اعاقة دائمة.

عالج الك�ص�ر واال�صابات
والتعامل  عامًا   30 خربة  خالل  من 
فاإننا  املختلفة  ال�صابات  مع  اليومي 
ح�صب  ا�صابتك  �صنعالج  �صك  ادنى  بال 
�صالمتك  هي  واأولوياتنا  ال�صرورة 
الطبيعية  حياتك  ملمار�صة  وعودتك 

باأق�صى �صرعة ممكنة.
حر�صًا على راحة املري�س

الذين مل  الك�صف على املراجعني  • يتم 
يح�صلوا على موعد م�صبق ح�صب اولوية 
الولوية  وتعطي  العيادة  اإلى  ح�صورهم 

ل�صحاب احلجز امل�صبق.
• ميكن ترتيب زيارة املري�س يف املنزل 
حالة  يف  اأو  الطارئة  للحالت  وذلك 

تعذر نقل املري�س للعيادة اأو امل�صت�صفى.
احلالت  لدخال  الرتتيب  ميكن   •
يف  للعالج  والطارئة  الروتينية 

امل�صت�صفيات اخلا�صة.
• يف حالة ادخال املري�س كحالة طارئة 
لأي من امل�صت�صفيات اخلا�صة فباإمكاننا 
لعالج  م�صبق  موعد  اأي  دون  احل�صور 
طلب  على  بناًء  الطارئة  احلالت 

املري�س.

اأمرا�س الركبة وعالجها

الدكت�ر حممد نزال
اخت�صا�صي

جــراحــة العظــام واملفــا�صــل

مع  بالتعاون  الردن  م�صت�صفى  ا�صتقبلت 
من  عددًا  ال�صالمية  الغاثة  منظمة 
على  لهم  العالج  لتقدمي  غزة  جرحى 
ويبلغ  ال�صعودية  العربية  اململكة  نفقة 
منهم  جريحًا   )24( اجلرحى  عدد 
اطفال غالبية ا�صاباتهم خطرة مثل برت 

الطراف واحلروق.
يف  ال�صعودي  ال�صفري  قال  جهته  من 
الردن �صامي بن عبداهلل ال�صالح خالل 
تفقدة جناح اململكة ال�صعودية الذي يرقد 
به اجلرحى »اننا يف اململكة نقف وندعم 
لهم  نتمنى  الذين  غزة  قطاع  جرحى 

ال�صفري ال�صع�دي يزور 
جرحى »غـزة«

فـي م�صت�صفى االأردن
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بحثت ادارة م�صت�صفى الردن والقطاع 
جامعة  رئي�س  مع  اخلا�س  الطبي 
�صتيفن  الربوف�صور  وا�صنطن  جورج 
خا�صة  طبية  جامعة  تاأ�صي�س  ناب 
عمون  )جامعة  ا�صم  حتت  باململكة 

الردن(.
الدكتور  امل�صت�صفى  عام  مدير  وقال 
�صحفي  ت�صريح  يف  الب�صري  عبداهلل 
والمريكي  الردين  اجلانبني  ان 
بحثا م�صروع ان�صاء اجلامعة يف اطار 
الربامج املنهجية والتطوير و�صيا�صات 
ا�صافة  التدري�س  وبرامج  العتماد 
مل�صاريع البحوث والدرا�صات امل�صرتكة 

الردن  م�صت�صفــــى  وقـــــع 
مدينة  يف  الهلي  وامل�صت�صفى 
الولى  هي  اتفاقية  اخلليل 
والتدريب  للتعاون  نوعها  من 
وتبادل اخلربات بني املركزين 
التفاقية  وقع  حيث  الطبيني 
الب�صري  عبداهلل  الدكتور 
الردن  م�صت�صفى  عام  مدير 
والدكتور جهاد �صاور مدير عام 

امل�صت�صفى الهلي يف اخلليل.
التي حر�س م�صت�صفى  التفاقية  وتعترب 
امل�صت�صفى  مع  تنفيذها  الردن 
�صعيد  على  متميزة  خطوة  الفل�صطيني 

يف  ال�صحية  والعلوم  الطب  لكلية 
جامعة جورج وا�صنطن وجامعة عمون 

الردن املنوي ا�صهارها.
�صحفي  لقاء  خالل  الب�صري  واو�صح 
رئي�س  ناب  �صتيفن  الربوف�صور  �صم 
المريكية  وا�صنطن  جورج  جامعة 
الكادميية  القيادات  من  وعددا 
م�صت�صفى  يف  الردن  يف  والطبية 
وا�صنطن  جورج  طب  كلية  ان  الردن 
تعترب بني احد ع�صر كلية طب العرق 
والقدم يف الوليات املتحدة ول تزال 
يف طليعة املوؤ�ص�صات الكادميية املعنية 
ف�صال  املتخ�ص�س  الطبي  بالتدريب 

وفتح  الفل�صطيني  الطبي  القطاع  دعم 
التدريب  مركز  مع  التوا�صل  قنوات 
الردن  م�صت�صفى  يف  امل�صتمر  والتعليم 
اطباء  على  وح�صول  الفائدة  لتحقيق 
امل�صت�صفى الهلي يف اخلليل على برامج 

والرتقاء  بالتطوير  الكلية  التزام  عن 
حمليا  املجتمعات  �صحة  مب�صتوى 

واقليميا وعامليــا. 
وقد حققت الكلية جزء كبريا من هذه 
عالقاتها  عرب  واهدافها  ال�صيا�صة 
العميقة واملثمرة مع عدد من ال�صركاء 
منطقة  ويف  العامل  يف  الكادمييني 

ال�صرق الو�صط.

على  للح�صول  املوؤهلة  القامة 
البورد الردين والعربي. 

الب�صري  عبداهلل  الدكتور  واكد 
ان م�صت�صفى الردن فتح ابوابه 
الطبي  القطاع  لدعم  دوما 
الكوادر  وتاأهيل  الفل�صطيني 
فل�صطني  يف  ال�صابة  الطبية 
اهمية  من  القطاع  لهذا  لهذا 
الحتالل  اعباء  مواجهة  يف 
و�صمود ابناء فل�صطني يف وجهه م�صريا 
وتقديره  الهلي  امل�صت�صفى  متيز  الى 
ارفع  حتقيق  �صاأنها  من  التي  للخطوة 

م�صتويات التعاون املثمر.

م�صت�صفى االأردن وجامعة ج�رج 
وا�صنطن يبحثان اإن�صاء جامعة طبية

م�صت�صفى االردن ي�قـع اتفاقيـة
مع امل�صت�صفى االهلي فـي اخلليل

قام وفد من جامعة جورج وا�صنطن 
الربنامج  مدير  برئا�صة  الأمريكية 
الى  بزيارة  نول  �صتانلي  الدويل 
التفاقية  متابعة  اإطار  يف  عمان، 
وم�صت�صفى  اجلامعة  بني  املربمة 
تطوير  جمال  يف  للتعاون  الأردن 
وبرامج  واجلراحية  الطبية  الربامج 
اأ�صاد  حيث  والإ�صعاف؛  الطوارئ 
عبداهلل  الدكتور  التقى  الذي  الوفد 
بامل�صتوى  امل�صت�صفى  مدير  الب�صري 
الذي و�صل له امل�صت�صفى يف الرتقاء 
وفتح  املختلفة  الطبية  برباجمه 

وزراعة  املتطورة  اجلراحة  برامج 
ق�صم  تكامل  الى  ا�صافة  الأع�صاء، 
اأرفع  على  والإ�صعاف  الطوارئ 

امل�صتويات واملعايري الدولية.
رئي�س جمل�س  التقى  قد  الوفد  وكان 
الروابدة،  عبدالروؤوف  الأعيان 
التعاون  اآفاق  فتح  اأهمية  اأكد  الذي 
الأردنية  امل�صت�صفيات  بني  الدويل 
وجامعات عاملية كبرية على م�صتوى 
جورج وا�صنطن، ما يعود بالنفع على 

القطاع الطبي الأردين واإجنازاته.
الدكتور  الأمريكي  الوفد  التقى  كما 

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

اللجنة  رئي�س  ح�صبان  يا�صني 
دار  حيث  املجل�س؛  يف  ال�صحية 

احلوار حول اآفاق العمل والتعاون بني 
اأمريكية  وطبية  تعليمية  موؤ�ص�صات 
التي  الأردنية  الطبية  واملوؤ�ص�صات 
يف  لها  مثال  الأردن  م�صت�صفى  قدم 

التعاون.
اأن  الب�صري  عبداهلل  الدكتور  واأكـــد 
الــدولــــي  التــــعـــاون  م�صتويـــات 
بـــمـــا  امل�صت�صفـــــى  مـــع  م�صتمــــــرة 
الطبـــــي  الإجنـــاز  م�صيــــرة  يخدم 
من  الق�صوى  الفــائدة  اآفاق  ويفتــح 
والطبيـــة  الأكادمييــــة  اخلبـــرة 

الأمريكيـــة.

وفد اأمريكي فـي جمل�س االأعيان وم�صت�صفى االأردن
م�صت�صفى االأردن.. عربيًا وعامليًا

ببقية  -ا�صوة  الردن  م�صت�صفى  يفخر 
اق�صامه- بق�صم ودائرة جراحة العظام 
قد  انطالقته  كانت  والذي  واملفا�صل 
بداأت بتميز منذ افتتاح امل�صت�صفى عام 
حديث  هو  ما  بكل  زود  حيث   ،1997
واملفا�صل  العظام  جراحة  عامل   يف 
جد  كلما  با�صتمرار  جتهيزاته  وحدثت 

يف العلم جديد.
اخلدمات التي يقدمها الق�صم:

الطبية  اخلدمة  الق�صم  يقدم 
يف  املجالت  خمتلف  يف  واجلراحية 

جراحة العظام واملفا�صل لت�صمل: 
وك�صور  الطرق  حوادث  اإ�صابات   •

اجلهاز احلركي مبختلف اأنواعها. 
وعالجها  الريا�صية  الإ�صابات   •
خا�صة  املنظار  وبوا�صطة  جراحياأ 

للركبة والكتف.  
الأمامي  املت�شالب  الرباط  زراعة   •
واخللفي واإ�صالح الغ�صاريف الهاللية.
للورك  املفا�صل  زراعة  عمليات   •

والركبة والكتف.
والك�صور  الأطفال  عظام  جراحة   •
اخللقي  الوركي  واخللع  اأنواعها  بكافة 
اإلى  بالإ�صافة  للقدمني  اخللقي  وت�صوه 

معاجلة م�صاعفات ال�صلل الدماغي.
اأطباء الدائرة: 

خم�صة  الق�صم  هذا  على  ي�صرف 
طويلة  خربة  ذوي  من  اأخ�صائيني 
جامعات  من  �صهادات  على  وحا�صلني 

وم�صت�صفيات مرموقة. 
د. كامل العفيفي

د. م�شطفى ال�شامل

د. فوزي عليان
د. ها�شم الق�شاة

د. غ�شان اخلياط 
بالإ�صافة اإلى ع�صرة اأطباء مقيمني يف 
الإ�صراف  يف  للم�صاعدة  العظام  ق�صم 

ومتابعة املر�صى.
ق�صم العمليات:

جمهزة  امل�صت�صفى  يف  العظام  غرفة 
اجلراحية  والعدد  الأجهزة  باأحدث 
واأجهزة  احلديثة  والت�صخي�صية 
كما  اجلودة،  عالية  �صعاعي  ت�صوير 
اأنها الوحيدة يف اململكة والتي ت�صتخدم 
للحد   )Helmets( خا�صة  األب�صة 
اأثناء  اللتهابات  من  نوع  اأي  وتقليل 
غرف  اإلى  بالإ�صافة  املفا�صل  زراعة 
عمليات خا�صة ل ت�صتعمل اإل يف جراحة 
هذه  على  وي�صرف  واملفا�صل،  العظام 
التمري�س  من  مدرب  طاقم  الغرف 
درب خ�صي�صًا لهذه الغاية.وقد اأجريت 
كللها  التعقيد  الق�صم عمليات عالية  يف 

اهلل بالنجاح والنتائج املميزة.
ق�صم الط�ارئ:

واملفا�صل  العظام  جراحة  ق�صم  يرفد 
طوارئ  غرفة  الأردن  م�صت�صفى  يف 
العظام  وك�صور  باإ�صابات  خا�صة 
كافة  الإ�صابات  اأنواع  لتلقي  جمهزة 
الأولية  العالجات  بتقدمي  وتقوم 
خدمة  وتقدم  اخلا�صة  والإ�صعافات 
ا�صت�صارية على مدار الأربع والع�صرين 

�صاعة طيلة اأيام ال�صبوع. 
االكادميي  والتعليم  التدريب 

امل�صتمر:

الق�صــم معتــــرف به من البورد العربي 
واجلراحيــــة  الطبيــــة  للتخ�ص�صــــات 
اأول  وهـــو  الأردين،  الطبـــــي  واملجل�س 
يقوم  اخلـــا�س  القطــــاع  يف  ق�صــم 
على  للح�صـــول  والتعليـــم  بالتـــدريب 
جراحــــة  يف  الخت�صــــا�س  �صهـــــادة 
ع�صــــرة  منذ  واملفا�صل  العظـــام 

اأعــــوام.
ويحـــر�س الق�صـــم على اإر�صال الأطباء 
لأوروبا  خارجية  بعثات  يف  املقيمني 
واأمريكا واملنطقــة املجــــاورة يف دورات 
تدريبيــــة عاليــــة امل�صتـــــوى يف جمــــــال 
والك�صـور،  واملفا�صل  العظام  جراحــــة 
عــلـــــى  املوؤمترات  معظــــم  وح�صــــور 

م�صــتـــــوى املـملـــــكــــــة واملنطقة.
يف  العـظام  جراحـة  ق�صـــم  ُيعـد 
يف  الوحــيـــــد  الأردن  م�صت�صفـى 
بـــه  املعتــرف  العربيـــة  املنطقـــــــة 

للح�صـــــــول علـــى زمالــــــة
AO Trauma fellowship

وي�صت�صيف الق�صم عدد من اجلراحني 
عامليا  املميزين  املحا�صرين  والأطباء 
داخل  تدريبية  وور�س  دورات  لعقد 

والفائدة  بالنفع  يعود  مما  امل�صت�صفى 
الأطباء  لدى  واملهارات  واملعرفة 

املقيمني.
تخرج من هذا الق�صم حتى الآن ثمانية 
متميزة  اأماكن  ي�صغلون  اأخ�صائيني 
الأردن  يف  خمتلفة  م�صت�صفيات  يف 

منهم  عدد  وهناك   . وجماورة  ودول 
مثل  اأوروبية  دول  يف  بتدريبهم  اأعرتف 
هناك  الن  ويعملون  واأمريكا،  اأملانيا 
على  للح�صول  تدريبية  برامج  يف 
�صهادات اخت�صا�س عليا يف العظام بعد 
ح�صولهم على العرتاف من تلك الدول 

بالربنامج التعليمي يف امل�صت�صفى.
على  يرد  املتميزة  لل�صمعة  وتبعًا 
اجلن�صية  حاملي  من  مر�صى  الق�صم 
الأردنية ومن كافة اجلن�صيات الأخرى: 
اخلليج العربي، اليمن، العراق، ليبيا، 

ال�صودان ومن اأمريكا واأوروبا.
ق�صم العالج الطبيعي والتاأهيل:

العالج  يف  خا�س  ق�صم  للق�صم  يتبع 
بالإ�صراف  يقوم  والتاأهيل،  الطبيعي 
ويف  العملية  وبعد  قبل  املري�س  وتاأهيل 
بع�س الأحيان متابعتهم بعد خروجهم 

من امل�صت�صفى اإلى البيت.
الروؤية امل�صتقبلية:  

نحن يف هذا الق�صم نفتخر مبا نقدمه 
املحافظة  اإلى  دومًا  ون�صعى  ملر�صانا 
على ما و�صلنا اإليه ودوؤوبني على تطوير 
ومطور.  حديث  هو  ما  بكل  الق�صم 
الأطباء  ير�صل  ذلك  على  وللمحافظة 
اإلى  وبا�صتمرار  دومًا  واملمر�صني 
كفاءاتهم  من  للرفع  تدريبية  دورات 

العلمية والعملية.
على  حري�صة  الق�صم  اإدارة  اأن  كما 
من  العالية  الكفاءات  ا�صتقطاب 
يف  يعملون  الذين  الأردنيني  الأطباء 
والعودة  للعمل  لت�صجيعهم  اخلارج 
للبالد بتهيئة الظروف الالزمة للعمل.

ق�صم جراحة العظام واملفا�صل فـي م�صت�صفى االأردن

باحثون  اأجراها  درا�صة  اأظهرت 
الأطفال  ا�صتخدام  على  اأمريكيون 
بهدف  اللوحية،  لالأجهزة  املر�صى 
التوا�صل مع العائلة يف فرتة العالج، اأن 
ن�صبة  من  خف�س  الجتماعي  التوا�صل 

التوتر واخت�صر مدة العالج.
اإبقاء  مبكان  الأهمية  من  اأنه  وتبني 
يف  حتى  الأطفال  �صفاه  على  البت�صامة 
اأ�صعب الظروف، من خالل توا�صلهم مع 

اأ�صرهم واأ�صدقائهم.
ت�صتلزم  اأخرى  اأو  مزمنة  اأمرا�س  وثمة 
املكوث يف امل�صت�صفى لفرتات طويلة، مثل 

طفلة تعاين من التهاب القولون.
فرتة  اخت�صار  اإلى  الباحثون  وي�صعى 
تتوا�صل  الطفلة عن طريق جعلها  عالج 
مع اأقربائها واإبعادها عن التفكري بالأمل 

واملر�س.
جامعة  من  اأمريكية،  درا�صات  وتو�صلت 
التوا�صل  اأن  اإلى  حتديدًا،  كاليفورنيا 
الفيديو  طريق  عن  العائلية  واملحادثات 

تعجل ب�صفاء الأطفال املر�صى.
ويقول الباحث امل�صاعد مادان درمار اإن 
»ي�صهل  الأهل  مع  الجتماعي  التوا�صل 
ويخفف درجات التعب والتوتر وي�صعرهم 

باأنهم ب�صحة اأف�صل«.
الأجهزة  تاأثري  مدى  الباحثون  ودر�س 
اأن  ووجدوا  الأطفال،  على  اللوحية 
للتوا�صل  الأجهزة  هذه  مع  يتعامل  من 

الجتماعي يتمتعون ب�صحة اأف�صل.
وتعاون فريق البحث مع اإدارة امل�صت�صفى 
اإلى  املر�صى  الأطفال  من  عدد  باإدخال 
الأ�صرة«  »رابط  يدعى  تاأهيلي  برنامج 
بهدف  لوحية  اأجهزة  توفري  طريق  عن 

التوا�صل مع عائالتهم.
ني�صبت »يف حال  توما�س  الباحث  ويقول 
اأردنا تخفيف التوتر عن طريق التوا�صل 
جو  عن  الطفل  نبعد  فاإننا  الجتماعي، 
يف  ي�صاعد  ما  دقائق،   10 لنحو  املر�س 

اإدخالهم لبيئة اأكرث اإيجابية«.

الت�ا�صل 
االجتماعي يعجل 

�صفاء االأطفال
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ال�صمنة املفرطة والطرق احلديثة 
فـي عالجها

ماهي ال�صمنة؟ وهل ميكن التخل�س 
منها؟

يقارب  مبا  الوزن  زيادة  هي  ال�صمنة 
لذلك      الطبيعي  الوزن  من   %30-%20
على  مرتاكم  دهن  �صكل  على  ال�صخ�س 
العبء  يثقل  بحيث  اجل�صم،  اأع�صاء 
عليها، ويرهقها لدرجة عدم القدرة على 
مما  وجه،  اأكمل  على  بوظائفها  القيام 
بالأمرا�س  الإ�صابة  اإلى  بج�صمه  يوؤدي 
التي قد تكون مميتة، مما ي�صع ال�صمنة 
حاليا  الأمرا�س  اأخطر  راأ�س  على 
الأمرا�س  من  بالعديد  الوثيق  لرتباطها 
ال�صرايني،  وت�صلب  القلب  كمر�س 
واأمرا�س  وال�صكري  اجللطات  ال�صغط، 
واأمرا�س  واملفا�صل  التنف�صي  اجلهاز 
وعدم  القولون(  )الثدي،  ال�صرطان 
الطرفني،  عند  الجناب  على  القدرة 
القدرات  التقليل من  اآثارها يف  عدا عن 
مما  والجتماعية،  والفيزيائية  العقلية 
منها  التخل�س  يف  قرار  اأخذ  لإلى  يدعو 

�صريعا.
ما هي اأ�صباب ال�صمنة؟

ظهور  اإلى  توؤدي  اأ�صباب  عدة  هناك 
عوامل  هرموين،  خلل  منها  ال�صمنة 
عائلتك  اأفراد  اأحد  يكون  كاأن  وراثية 
خطر  من  يزيد  مما  ال�صمنة  من  يعاين 
ا�صابتك بها، اأو العادات الغذائية ال�صيئة 
من زيادة تناول الوجبات وعدم الهتمام 
بالنوعية وقلة التمارين الريا�صية ف�صال 
زيادة  مثل  الف�صيولوجية  العوامل  عن 
تناول الطعام يف حالة الغ�صب وال�صعادة 
واملنا�صبات، حيث تعتربهذه من ال�صباب 

الرئي�صية لل�صمنة.
ال�صمنة  عالج  طرق  هي  ما 

املفرطة؟
يف  الراأي  يف  يختلفان  اثنان  هناك  لي�س 
اإيجاد حل لها، وهذا  اأنها م�صكلة ويجب 
�صعوره  حني  نف�صه،  املري�س  من  يبداأ 
يف  و�صرخته  احلايل  و�صعه  برف�س 
عليه  هو  مما  والتخل�س  التغيري،  طلب 
وتهددها  حياته  ن�شاط  تعيق  �صمنة  من 
باخلطر! واخلطوة الأولى يجب اأن تكون 
املخت�س  الطبيب  وبني  بينه  ما  بالتعاون 
يف هذا املجال، لت�صخي�س و�صعه وكيفية 
بالتدريج  الزائد  الوزن  من  التخل�س 
اأن  ميكن  حيث  ال�صحيحة،  وبالطريقة 
طريق  عن  الوزن  تخفيف  مبحاولة  تبداأ 
واللياقة  غذائية  وحميات  اإر�صادات 
البدنية، ويف بع�س احلالت يكون الوقت 
زيادة  على  طويل  زمن  ومر  تاأخر  قد 

هي عملية ق�س املعدة باملنظار اجلراحي 
ب�صكل انبوب بدون حتويل وهذا ما ي�صمى 
العملية  هذه  وجترى  املعدة.   بتكميم 
لتغيري حجم وتقليل كمية الغذاء املمت�س 

من المعاء.
ق�س املعدة مع حت�يل م�صار:

اجلزء  يف  املعدة  تدبي�س  عملية  هي 
الدقيقة  بالأمعاء  واإي�صاله  العلوي 
جمرى  طريق  يق�صر  بحيت  مبا�صرة 
الدقيقة،  الأمعاء  اإلى  للو�صول  الطعام 

كميات  اأخذ  اإل  ال�صخ�س  ي�صتطيع  ول 
�صغرية، ويف بع�س احلالت تنق�س كمية 
وجترى  الأمعاء،  من  الطعام  امت�صا�س 

هذه العملية باملنظار اجلراحي اأي�صا.
يف كلتا احلالتني، العملية اجلراحية هي 
الوزن  على  للح�صول  مل�صاعدتك  و�صيلة 
املطلوب وتثبيته، ول بد  من التاأكيد مرة 
بعد  )البدانة(  ال�صمنة  اأن  على  اأخرى 
ويجب  مر�صية  حالة  ت�صبح  معني  حد 
ال�صحي  الو�صع  تفاقم  قبل  عالجها 
اأهل  زيارة  يتطلب  وهذا  لل�صخ�س، 
الخت�صا�س لإعطاء الن�صيحة الالزمة.

فقد حان الوقت الآن للتحرر من ال�صمنة 
واجل�صدي..  النف�صي  والتعب  والأمرا�س 
نحو  جادة  خطوة  لأخذ  الوقت  حان 
وبيدك  احللول  اأمامك  جديدة..  حياة 
القرار، اأيها تختار ت�صتطيع اأن تخل�صك 

اأ�صرتك  لت�صارك  وتعود  ال�صمنة،  من 
الطبيعية  حياتهم  واأ�صدقائك  واأطفالك 

ال�صحية.
ماذا يحدث  ملر�صى ال�صكري اللذين 
املفرطة  ال�صمنة  من  اي�صا  يعان�ن 

عند عالج ال�صمنة؟
مر�س ال�صكري ن�عني:

1. النوع الأول هو الذي  يعتمد على مادة 
الن�صولني من ال�صغر. 

ال�صكري  من  الثاين  النوع  اأما   .2
اللذين  ال�صخا�س  معظم  به  وامل�صاب 
يختفي  او  فيتح�صن  ال�صكري  من  يعانون 
املفرطة،  ال�صمنة  عالج  بعد  مبا�صرة 
ال�صكري  مر�س  من  ال�صفاء  ن�صبة  وتبلغ 
اإلى عدم  بن�صبة 70-90%  والذي يتمثل 
من  نوع  اي  اخذ  الى  ال�صخ�س  حاجة 
تبقى  وما  ال�صكري.  ملر�س  الدوية  انواع 
حت�صن  لديهم  يحدث   ال�صخا�س  من 
التي  الدوية  كميات  تقل  بحيث  جيد 

يحتاجون لها لتنظيم ال�صكر يف الدم.
على   املفرطة  ال�صمنة  عمليات  تعمل  

تخفيف ال�صكريف الدم باجتاهني:
على  وتتوزع  تقل  الكل  كميات  اواًل: 
اجل�صم  ي�صتطيع  بحيث  النهار  �صاعات 
يحرق  باأن  ان�صولني  كمية  من  عنده  مبا 

ال�صعرات احلرارية املاأخوذة.

ت�صاعد  هرمونية  تغريات  اي�صا  وهناك 
على تقليل كمية ال�صكر بالدم.

ت�صاعد  اجل�صم  الدهن يف  كمية  تخفيف 
من  املفرز  الأن�صولني  فاعلية  زيادة  على 

البنكريا�س وحرقة ملادة اجللوجوز.
هل ميكن عالج مر�س ال�صكري عن 

طريق هذه العملية ؟
لعالج  احلالية  التطورات  احدث  لذلك 
هذه  ارتباط  هو  املفرطة  ال�شمنة 
العمليات احلالية بعالج مر�صى ال�صكري 
وظهرت  حاليا  تقام  التي  الدرا�صات   .
ايجابياتها  هي هل جترى هذه العمليات 
اوزانهم  كانت  لو  حتي  ال�صكري  ملر�صى 

الكتلة  م�صعر  اي  كبرية  لي�صت  الزائدة 
اللذين  ال�صخا�س  اما   .30 من  اقل 
الكتله  وموؤ�صر  الوزن  زيادة  من  يعانون 
النتائج ممتازة جدا  اكرث من 30 فتبدو 
المر  لهذا  ال�صخ�صية  جتربتنا  ويف 
هناك �صفاء ملر�س ال�صكري بن�صبة %70 
عند هوؤلء ال�صخا�س، ويتمتعون ب�صحة 
اف�صل بعد هذة العمليات. كذلك مر�صى 
الكولي�صرتول والدهنيات الثالثية العالية 

احتمالية حت�صنهم عالية من %70-60.
الدم  �صغط  مر�صى  من   الكثري  اي�صا 
عالج  بعد  احلاله  هذة  من  يتعافون 
�صخ�س  كل  نن�صح  لذلك  ال�صمنة. 
للتمتع  الطبيعي  الوزن  على  باملحافظة 

ب�صحة جيدة.

من  تخفيفه  تكرارحماولة  مع  الوزن 
تطور  ومع  ولكن  وحده،  املري�س  طرف 
امل�صكلة  هذه  ملثل  حل  اأوجد  فقد  العلم 
اإرادته  تقوية  على  املري�س  وم�صاعدة 
وعدم تركه معاودة املحاولة دون جدوى، 
و�شاكل  والإحباط  للياأ�س  يدفعه  مما 
طريق  عن  وذلك  حدود،  بال  اأخرى 

العمليات بامنظار اجلراحي.
هو  اجلراحي،  باملنظار  العمليات 
الثمينينات  اآخر  يف  بداأ  حديث  علم 
وتطور يف الت�صعينات، حيث مل يعد هناك 
طريق  عن  بل  كامال،  البطن  لفتح  داع 
اأدوات  لإدخال  جدارالبطن  يف  ثقوب 
وبذلك  دقيقة  وكامريا  رفيعة  جراحية 
يجري اجلراح العملية مبتابعتها ب�صا�صة 
فتح  عن  عو�صا  الكامريا  بتلك  مرتبطة 

البطن وخماطره ومبدة اأق�صر.
ا�صتدعته  ملا  العمليات  هذه  وظهرت 
الوزن  يف  مطردة  زيادة  من  احلاجة 
على  القدرة  ميلكون  ل  اأ�صخا�س  لدى 
على  املحافظة  اأو  للطبيعي  وزنهم  اإنزال 
جهد  بذل  بعد  عليه  والثبات  فقدوه  ما 
يعودوا  العك�س!  على  بل  ذلك،  يف  كبري 
ورمبا  ق�صرية،  فرتة  بعد  عليه  كانوا  ملا 
اجلراحة  دور  يظهر  وهنا  اأعلى!  بوزن 
بداية  الأ�صخا�س من  يف م�صاعدة هوؤلء 
اإليه،  العودة  دون  الثبات   حتى  نزولهم 
يف  �صائعتني  عمليتني  طريق  عن  وذلك 
لدى  جناح  من  اأثبتتاه  ملا  املجال،  هذا 
يف  �صجلوا  الذين  الأ�صخا�س  من  العديد 
تاريخهم الكثري من املعاناة والف�صل، األ 
وهي حزام املعدة وتدبي�س املعدة، والتي 
على  حالة  كل  ح�صب  منها  باأي  ين�صح 

حدة.
بال�ن املعدة يف عالج ال�صمنة:

يجرى عن طريق الفم بدون تخدير عام 
او جراحه.

املعدة  داخل  حيز  باخذ  البالون  يقوم 
وجبات  بعد  بال�صبع  ال�صعور  واعطاء 
منظار  بوا�صطة  تتم  عمليه  �صغرية، هي 
ول  مو�صعيا،  التخدير  ويكون  املعدة 

يحتاج اإلى اأكرث من 30 دقيقة.
اأن يكون املري�س �صائما .يجرى  و يجب 
تتجاوز  ل  الذين  للمر�صى  البالون 
كيلو   20 من  اكرث  الوزن  يف  زيادتهم 
تتجاوز  ل  موؤقتة  فرتته  والبالون  غرام، 

6 ا�صهر. 
حزام املعدة:

هذه العملية حتد من كمية الطعام بو�صع 
معقم  ب�صائل  مملوء  �صيليكوين  حزام 
حول اجلزء العلوي من املعدة، واحلزام 
مو�صول بخزان يو�صع حتت اجللد اأثناء 
تغيري  من  الطبيب  ميكن  حيث  العملية، 
حجم ال�صائل املوجود يف احلزام بزيادته 
وت�صييقه، اأو التقليل منه ونو�صيعه وذلك 

ح�صب احلاجة.
فهذه العملية تتم دون قطع اأو و�صل، مع 
ملا  الو�صع  اإعادة  اأو  به  التحكم  اإمكانية 
كان عليه �صابقا يف حال وجود م�صكلة مع 
احلزام، اأو ل ي�صتطيع التاأقلم مع حياته 
اجلديدة، ولكنها تتطلب متابعة منتظمة 
للح�صول على اأف�صل النتائج املرجوة مع 
الغذائية  والر�صادات  الن�صائح  بع�س 

والطبية.
تدبي�س املعدة:

الدكت�ر �صامي �صامل
ا�صت�صاري جراحة اجلهاز اله�صمي 
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داء ودواء

ال�ُصمنة تزيد 
اال�صابة باأمرا�س 

اللثة املختلفة
موؤخرًا  ن�صرها  مت  مقالة  اأ�صارت 
طب  لأكادميية  التابعة  املجلة  يف 
ُت�صكل  ال�ُصمنة  اأن  الى  العام  ال�صنان 
اللثة  باأمرا�س  لال�صابة  خطر  عامل 
املختلفة، اذ اأن زيادة الوزن توؤثر يف 
عدد من اجلوانب ال�صحية يف حياة 
الن�صان ومنها ال�صحة الفموية حيث 
يعتقد الباحثون اأن اأج�صام املُ�صابني 
بفرط ال�ُشمنة ُتفرز كميات كبرية من 
اخل�صائ�س  حتمل  التي  الربوتينات 
التي   )Cytokine( اللتهابية 
اللثة  اأن�صجة  يف  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر 
اأو تت�صبب يف تناق�س التدفق الدموي 
لالن�صجة ذاتها وبالتايل زيادة فر�صة 

ال�صابة بامرا�س اللثة املختلفة.
ذكرت املقالة ذاتها اأن ن�صف �صكان 
تزداد  الذين  املتحدة  الوليات 
يتاأثرون  عامًا   30 عن  اأعمارهم 
باأمرا�س اللثة التي ُتثل اأحد اأمناط 
العدوى اللتهابية املُزمنة التي توؤثر 
واملُحيطة  الداعمة  الرتاكيب  يف 
بال�صنان ، وُينتج التهاب اللثة بحد 
يزيد  وبالتايل  ال�صيتوكينات  ذاته 
من م�صتوى الربوتينات اللتهابية يف 
املُ�صاب  ج�صم  يف  الدموي  املجرى 
التفاعالت  من  �صل�صلة  حُتفز  التي 

اللتهابية لأمـرا�س
الـتـهـــابيــــة اأخـــرى
يف منـاطــق اجل�صم

املختلفة.
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يف اإطار �صيا�صته خلدمة املجتمع، وا�صل 
ال�صنوي  برناجمه  الأردن  م�صت�صفى 
من  عدد  يف  جمانية  طبية  اأيام  لتنفيذ 

مناطق اململكة.
مدير  الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  واأكد 
عام م�صت�صفى الأردن، اأن �صيا�صة الأيام 
متوا�صلة  للم�صت�صفى  املجانية  الطبية 
خمتلف  يف  جمتمعية  قطاعات  خلدمة 
املجتمعي  للدور  تاأكيدًا  اململكة  مناطق 
القطاعات  مع  الدائم  للم�صت�صفى 

املختلفة يف الأردن.
ون�شتعر�س لكم يف هذه الزاوية موجز 
قدمتها  التي  الربامج  بع�س  عن 
خلدمة  العام  هذا  الردن  م�شت�شفى 

املجتمع املحلي:
حمافظة  اأورمي/  قرية  فـي   •
مدر�صتي  مع  مع  وبالتعاون  الطفيلة 
اأورمي وال�صهداء الأ�صا�صية، قدم الفريق 
من  لأكرث  العالجية  اخلدمات  الطبي 

500 �صخ�س.
مدر�صة  مع  وبالتعاون  ماأدبا  فـي   •
الفريق  قدم  الأزور،  بنت  خولة 

والفحو�صات  العالج  املخت�س  الطبي 
 300 من  لأكرث  والدواء  الت�صخي�صية 

�صخ�س. 
كلية  مع  وبالتعاون  بلعما  فـي   •
اخلا�صة،  الزرقاء  جامعة  يف  التمري�س 
اخلدمات  املخت�س  الطبي  الفريق  قدم 
الت�صخي�صية  والفحو�صات  العالجية 
والدواء لكرث من 400 �صخ�س توافدوا 
ُاقيم يف جمعية  الذي  الطبي  اليوم  اإلى 
ا�صراف  حتت  الجتماعية  التنمية 
الأردن يف خمتلف  اطباء من م�صت�صفى 
والباطنية  اجلراحية  التخ�ص�صات 
ومب�صاركة  والن�صائية  والأطفال 
عالج  على  وال�صيادلة  التمري�س 

وا�صتقبال احلالت التي ح�صرت.
وبالتعاون  عّمان  نزال/  حي  فـي   •
للبنات،  الثانوية  مي�صلون  مدر�صة  مع 
م�صت�صفى  من  متكامل  طبي  فريق  قدم 
والعالج لأكرث  الفح�س  الأردن خدمات 
خمتلف  ت�صمنت  حالة،  ثالثمائة  من 
املنطقة  اأهايل  من  العمرية  الفئات 
الذين احت�صدوا اإلى املدر�صة لال�صتفادة 

من اخلدمات الطبية املجانية.
• فـي الب�صريا/ حمافظة الطفيلة 
الأ�صا�صية  البتول  مدر�صة  مع  وبالتعاون 
املختلطة، قدم فريق طبي من م�صت�صفى 
والعالجية  الطبية  اخلدمات  الأردن 
التي  احلالت  ملئات  والت�صخي�صية 
ال�صريرية  الفحو�صات  اجراء  ت�صمنت 
والت�صخي�صية و�صرف العينات الدوائية 
جملة  املخت�صيني  الطباء  وقدم 
الوقائية  والإر�صادات  الن�صائح   من 

والعالجية.
وعرب ابناء لواء الب�صريا عن تقديرهم 
الن�صانية  املبادرة  لهذه  الكبري 
م�صت�صفى  من  الطبية  والجتماعية 
اقبلوا  الذين  اللواء  ابناء  جتاه  الأردن 
من  لال�صتفادة  الطبي  اليوم  على 
اخلدمات الطبية والتمري�صية املتوفرة.

وبالتعاون مع جمعية  كفرجنة  • فـي 
رائدات كفرجنة اخلريية، وحتت رعاية 
رئي�س الحتاد العام للجمعيات اخلريية 
الق�صاة  فالح  واملحامي  الردنية 
وبح�صور رئي�صة اجلمعية منى بني ن�صر 

واع�صاء اجلمعية، ا�صتقبل الوفد الطبي  
ابناء  الردن  م�صت�صفى  من  املخت�س 
الذي  املجاين  الطبي  اليوم  كفرجنة يف 
وقدم  ال�صويات،  ديوان ع�صرية  ُاقيم يف 
الفريق الطبي اخلدمات العالجية لكرث 

من 500 �صخ�س. 
ن�صر  بني  منى  ال�صيدة  وا�صادت 
قدمتها  التي  الطبية  باخلدمات 
كفرجنة  لبناء  الأردن  م�صت�صفى 
تخ�ص�صات  عدة  على  ا�صتملت   والتي 
واجلراحة  والباطنية  الأطفال  منها 
م�صرية  واملفا�صل،  والعظام  والن�صائية 
اإلى ا�صتفادت املئات من املواطنني بهذه 

املبادرة الن�صانية.
• فـي ال�صليل وبتنظيم كلية التمري�س 
اليوم  اقيم  الزرقاء اخلا�صة  يف جامعة 
الطبي املجاين يف جمعية وادي ال�صليل 

اخلريية.
ورحب مدير ق�صاء ال�صليل رئي�س جلنة 
بني خالد،  ال�صليل خلف  �صحة منطقة 
الرعاية  تقدم  التي  الأيام  هذه  باإقامة 

ال�صحية لبناء املنطقة.
التمري�س  كلية  عميدة  ثمنت  كما 
الدكتورة منال زينهم م�صاركة م�صت�صفى 

الردن يف هذا اليوم الطبي املجاين.
وقدم الفريق الطبي اخلدمات العالجية 
املنطقة  ابناء  من  ملئات  والت�صخي�صية 
تنظيم  عيادات  على  �صملت  والتي 
البولية  وامل�صالك  والعظام  الأ�صرة 

والأطفال والتربع بالدم.

• فـي الرتا�صنطة/ جبل الل�يبدة 
مع  وبالتعاون  الردن  م�صت�صفى  اقامت 
يف  جمانيـًا  طبيًا  يوما  الرتا�صنطة  كلية 

مقر الكلية بجبل اللويبدة.
وقدم الفريق الطبي اخلدمات العالجية 
من  وا�صرهم  الطلبة  جلموع  وال�صحية 
خالل فريق طبي متكامل �صمن خمتلف 
والباطنية  اجلراحة  تخ�ص�صات 
املمر�صني  من  وفريق  والطفال 
اكرث  مع  التعامل  مت  حيث  وال�صيادلة، 
من مئات احلالت املر�صية من خمتلف 

الفئات العمرية وبكافة التخ�ص�صات.
الطبية  العينات  الطبي  الفريق  وقدم 
ا�صافة  املختلفة  والعالجات  املجانية 
حيث  الطبية  الفحو�س  كافة  لجراء 

�صهد اليوم الطبي اقبال وا�صعا حلالت 
اقام  كما  التخ�ص�صات  خمتلف  يف 
وعلمية  تثقيفية  حما�صرة  امل�صت�صفى 
التعرف  واهمية  الثدي  �صرطان  حول 
على جوانب هذا املر�س من باب الوقاية 

والرتقاء بالرعاية ال�صحية للمواطن.
واولياء  الرتا�صنطة  كلية  ادارة  وا�صادت 
التي  املبادرة  بهذه  والطلبة  المور 
جهد  مقّدرة  الردن  م�صت�صفى  اطلقها 
ا�صرف  الذي  والداري  الطبي  الفريق 
على اجناز هذا اليوم الطبي يف تقدمي 
ا�صتكمال  للطلبة  الطبية   اخلدمات 
التي  املجانية  الطبية  اليام  ل�صل�صلة 
يف  العام  مدار  على  امل�صت�صفى  يقيمها 

خمتلف مناطق اململكة.

م�صت�صفى االأردن يقيم اأيام طبية جمانية
مبختلف التخ�ص�صات اجلراحية والباطنية واالطفال والن�صائية والتمري�س وال�صيدلة
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فـي مبادرة لدامــة التوا�صـــل الرحيـــم 
مـــع  والتوا�صــــل  املر�صـــى  بني 
املر�صــــى وا�صرهم واملوظفني وبخا�صة  
الردن  م�صت�صفــــى  احتفل  المهات 
التقى  احتفالية  باإقامـــة  الم  بعيـــــد 
م�صت�صفى  ا�صرة  اع�صــــاء  خاللهــــا 
والعرو�س  الهدايـــا  تقدمي  ومت  الردن 

و�صـــط فرحـــة غامرة.
بزيـــارة  امل�صت�صفـــى  موظفو  قـــام  كمـا 
امل�صت�صفـــى  يف  املقيمـــني  للمر�صـــى 
قدمــــوا  حيث  العالج  ا�صــــرة  على 
التكرميية  الهدايا  منهـــم  لالمهـــات 

التوا�صل  على  الدائم  اطار حر�صه  يف 
الوطنية  املنا�صبات  خمتلف  مع 
ا�صرة  احتفلت  والجتماعية،  والدينية 
م�صت�صفى الردن بذكرى املولد النبوي 

ال�صريف.
الب�صري  عبداهلل  الدكتور  وا�صتذكر 
باملنا�صبة  امل�صت�صفى  ل�صرة  كلمة  يف 
مناقب  ا�صتح�صار  اهمية  الكرمية 
الر�صول الكرمي عليه ال�صالة وال�صالم 

اخُللق  مبداأ  اعالء  و�صرورة 
�صلوات  جاء  الذي  الكرمي 
لالمة  لمتامه  عليه  اهلل 

ال�صالمية.
عن  الب�صري  الدكتور  واعرب 
مع  بالتوا�صل  �صعادته  مدى 
هذه  يف  امل�صت�صفى  ابناء 

املنا�صبة الطيبة.

باملنا�صبة. 
الب�صيـــر  اهلل  عبد  الدكتور  واكــــد 
الردن  م�صت�صفــــى  عام  مديــــر 
على  يحـــر�س  امل�صت�صفــــــى  ان 
املنا�صبات  كل  مع  التفاعــــل  ادامــــة 
اهميــــة  من  لــذلك  ملــــا  الجتمـــــاعية 
م�صتويات  ارفع  حتقيـــق  فـي  بالغــــة 
والن�صـــــــاين  الجتمــــاعي  التوا�صـــل 
مع اع�صاء ا�صرة امل�صت�صفــــى واملر�صى 
ا�صار  ما  وهو  والمهــات،  وابناءهــــم 
اإليـــه عبد القادر خطــــاب نائب املدير 

العام يف الحتفالية.

نائب  خطاب  عبدالقادر  ال�صيد  وقال 
الحتفال  ان  املديرين  هيئة  رئي�س 
كل  قلوب  على  العزيزة  املنا�صبة  بهذه 
امل�صلمني هي حمطة يحر�س امل�صت�صفى 
�صيد  ملبادئ  اعالًءا  فيها  التوقف  على 
اخللق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
عر�صًا  الطفال  من  فرقة  وقدمت 
يف  ال�صالمية  النا�صيد  من  متميزًا 

الحتفال. 

م�صت�صفى االردن 
يحتفل بعيد االم 

م�صت�صفى االردن 
يحتفل بامل�لد النب�ي 

اأقام م�صت�صفى الأردن بالتعاون مع بنك 
الدم حملة تطوعية للتربع بالدم مببنى 
مكثف  بح�صور  ا�صتقبلت  امل�صت�صفى 
واأ�صر  وزواره  امل�صت�صفى  موظفي  من 
املتطوعني  من  اأخرى  واأعداد  املر�صى 
الذين توجهوا للتربع بالدم دعما لهذه 

املبادرة.
مدير  الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  واأكد 
املبادرة  اأن هذه  الأردن  م�صت�صفى  عام 
امل�صت�صفى  �صيا�صة  اإطار  يف  تاأتي 
والرتقاء  املجتمع  على  لالنفتاح 
املواطنني  خلدمة  جمتمعية  مب�صوؤليات 
ملبادرات  م�صريًا  مواقعهم،  كافة  يف 
بها  يقوم  التي  املجانية  الطبية  الإيام 
امل�صت�صفـــى يف مناطـــق اململكـــة كافــــة.

التطوعيـــة  احلملــــة  هذه  بـــاأن  وتابـــع 
ال�صعــــاف  مركز  يف  بالـــدم  للتبــرع 
الأردن  وم�صت�صفـــــى  والطـــــوارئ 
اأطبــــــاء  من  وعـــدد  الدارة 
الـــــدم  بنــــك  وممثلــــي  امل�صت�صفــــى 
قبــــــل  من  وا�صــع  اهتمــــام  و�صــــــط 

املتطــــوعني.
مدير  الب�صري  اهلل  عبد  الدكتور  واأكد 
املبادرة  اأن هذه  الأردن  م�صت�صفى  عام 
امل�صت�صفى  �صيا�صة  اإطار  يف  تاأتي 
والرتقاء  املجتمع  على  لالنفتاح 
املواطنني  خلدمة  جمتمعية  مب�صوؤليات 
ملبادرات  م�صريًا  مواقعهم،  كافة  يف 
بها  يقوم  التي  املجانية  الطبية  الإيام 
امل�صت�صفـــى يف مناطـــق اململكـــة كافــــة.

حملة التربع بالدم 
فـي م�صت�صفى االأردن

بالتعاون مع بنك الدم االردين

نـ�صــــاطــات اجتمــاعـيــــة



Jordan Hospital مـ�شـتـ�شــفـــــى الأردن
www.jordan-hospital.com

ل مر�س ال�صكري اأ�صبابه واأن�اعه َف�ُّ مر�س التَّ
)فافيزم(

اأ�صبح مر�س ال�صكري من اأكرث الأمرا�س 
احلا�صر  الوقت  يف  العامل  يف  �صيوعًا 
يف  وخا�صة  الأرتفاع  يف  اآخذة  ون�صبته 
عاملنا العربي وذلك ب�صبب التغري ال�صريع 
يف احلالة القت�صادية والعادات الغذائية 
ال�شغوط  على  عالوة  والجتماعية 
يف  الإن�صان  لها  يتعر�س  التي  النف�صية 

الوقت احلا�صر.
عبئًا  ي�صكل  ال�صكري  مر�س  اأ�صبح  لقد 
يحتاجه  ملا  والدول  الأفراد  على  كبريًا 
ورعاية  عناية  من  ال�صكري  مري�س 
من  املر�س  هذا  عن  ينتج  وملا  متوا�صلة 
خمتلف  ت�صيب  مزمنة  م�صاعفات 
باأحداث  تنتهي  والتي  اجل�صم  اأجهزة 

حمزنة يف بع�س الأحيان.
مر�س  هو  ال�صكري:  مر�س  ماه� 
الغدد  اأمرا�س  اأكرث  من  ويعترب  مزمن 
املري�س  مايالزم  وغالبًا  انت�صارًا  ال�صم 
ال�صكري  مر�س  يحدث  احلياة،  مدى 

من  امل�صاب  ال�صخ�س  يعاين  حينما 
معدلته  عن  الدم  يف  ال�صكر  ارتفاع 
يف  ال�صكر  معدل  ارتفاع  ان  الطبيعية، 
الأن�صولني  يف  النق�س  ب�صبب  ينتج  الدم 
وهذا يتم طرحه اإما لقلة اإفرازه من غدة 
البنكريا�س ال�صماء )خاليا بيتا( اأو لأن 
الأن�صولني مل يعد قادرًا على اأداء دوره يف 
اإدخال ال�صكر املوجود يف الدم اإلى خاليا 

اجل�صم اأو كالهما معًا.
احليوية  املادة  تلك  هو  ال�صكر؟  ماه� 
والهامة جدًا حلياة الإن�صان، اإن امل�صدر 
الغذاء  هو  الدم  يف  لل�صكر  الرئي�صي 
الذي  وال�صكريات(  الن�صويات  )خا�صة 
اإلى  ونقله  ه�صمه  يتم  اأن  بعد  تتناوله 
على  الدم  يف  طرحه  يتم  حيث  الكبد 
الأن�صولني  ويقوم  اجللوكوز  �صكر  �صكل 
باإدخاله ملختلف خاليا اجل�صم لتزويدها 
بالطاقة حتى تتمكن من القيام بوظائفها 

احليوية.
اأ�صباب مر�س ال�صكري:

ال�راثة: وهي تلعب دورًا كبريًا يف   .1
الإ�صابة مبر�س ال�صكري خا�صة اإذا كان 
اأحد الوالدين اأو الأخوة م�صابًا بال�صكري 
الذي  الأول  النوع  اأما  الثاين  النوع  من 
اأقل  فيه  الوراثة  فدور  ال�صغار  ي�صيب 

اأهمية.
املرفهة  احلياة  احلياة:  منط   .2
واخلالية من الن�شاط احلركي والريا�شة 
وكذلك  بال�صكري  الإ�صابة  اإلى  توؤدي 
العادات الغذائية اخلاطئة كتناول كميات 
اجل�صم  حاجة  دون  الطعام  من  كبرية 
واحللويات  الن�صويات  وخا�صة  لذلك 
وزيادة  ال�صمنة  اإلى  بدورها  توؤدي  والتي 
من  ت�صعف  ذاتها  بحد  وهذه  الوزن 

فاعلية الأن�صولني.
والت�تر  النف�صية  احلالة   .3
لالإ�صابة  متهد  االأخرى:  واالأمرا�س 

بال�صكري ملن لديهم ال�صتعداد لذلك.
مركبات  خا�صة  االأدوية:   .4
الكورتيزون ومدرات البول واأقرا�س منع 
الأدوية قد تكون عاماًل يف  احلمل وهذه 

اإظهار مر�س ال�صكري.
التهابات البنكريا�س: والتي تنتج   .5
من الإدمان على الكحول لفرتة طويلة اأو 
اأمرا�س القنوات ال�صفراوية واللتهابات 
بالفايرو�صات  الإ�صابة  عن  الناجتة 
خا�صة عند ال�صغار حيث توؤدي اإلى تلف 

البنكريا�س والإ�صابة بال�صكري.
اإلى  توؤدي  احلمل  طبيعة  احلمل:   .6
واإذا  الأن�صولني  زيادة حاجة اجل�صم من 
اجل�صم  تزويد  البنكريا�س  ي�صتطع  مل 
يوؤدي  الكافية فاإن ذلك �صوف  بالكميات 
اأثناء احلمل  اإلى حدوث مر�س ال�صكري 
ي�صتمر  اأو  الولدة  بعد  يختفي  قد  والذي 

تبعًا لقدرة البنكريا�س وكفاءته.
هذا وجتدر الإ�صارة اإلى اأن ظهور مر�س 
ال�صكري يعتمد على توافر هذه العوامل، 

وهذا مايحدد �صدته وطرق عالجه.
اأن�اع مر�س ال�صكري:

الن�ع االأول: وهو عادة ما ي�صيب   .1
وحتى  الطفولة  مرحلة  يف  ال�صن  �صغار 
مان�صبته  ي�صكل  وهو  عامًا  الثالثني  �صن 
ال�صكري،  حالت  جمموع  من   10%
�صديدة  وباأعرا�س  فجاأة  مايظهر  وعادة 
وي�صيب الأ�صخا�س ذوي الوزن الطبيعي 
ويعالج باحلمية الغذائىة والأن�صولني لأن 
اجل�صم يعاين من نق�س �صديد يف اإفراز 
الأقرا�س  ت�صتطيع  ل  حيث  الأن�صولني 

نق�س  عن  تعو�س  اأن  لل�صكر  اخلاف�صة 
الأن�صولني.

الن�ع الثاين: والذي عادة ي�صيب   .2
يف  ولكنه  الأربعني  �صن  بعد  ال�صن  كبار 
هذه الأيام بداأ ي�صيب حتى �صغار ال�صن 
والع�صرين  اخلام�صة  �صن  جتاوزوا  ممن 
جمموع  من   90% حوايل  ي�صكل  وهو 
اجل�صم  لأن  ينتج  وهو  ال�صكري  حالت 
الأن�صولني  ا�صتعمال  على  قادرًا  يعد  مل 
اأ�صحاب  لدى  خا�صة  املطلوب  بال�صكل 
والن�شاط  احلركة  قليلي  الزائد  الوزن 
من  كبرية  كميات  ويتناولون  البدين 
نف�شية  ل�شغوط  ويتعر�شون  الطعام 
بال�صكري  م�صابون  اأقرباء  ولهم  كبرية، 
يتلخ�س  هوؤلء  وعالج  النوع،  نف�س  من 
التمارين  ممار�صة  مع  غذائي  نظام  يف 
تنجح  واإذا مل  الوزن  واإنقا�س  الريا�صية 
هذه الو�صائل ميكن ال�صيطرة على املر�س 
لل�صكر، ويف مراحله  باحلبوب اخلاف�صة 
الأن�صولني  حقن  اإلى  يحتاج  قد  املتاأخرة 

نتيجة العجز الكبري يف البنكريا�س.
�صكري احلمل: وهو ي�صيب الن�صاء   .3
قليلة  احلمل  يف  حدوثه  ون�صبة  احلوامل 
تقدم  كلما  حدوثه  ن�صبة  وتزداد  جدًا 
الأن�صولني  اأو  باحلمية  يعالج  وهو  احلمل 
باحلبوب  لعالجه  مكان  هناك  ولي�س 
وغالبًا  الآن  حتى  لل�صكر  اخلاف�صة 
بعد  ال�صكري  من  النوع  هذا  مايختفي 

الولدة.
الذي  كال�صكري  اأخرى:  اأن�اع   .4
ا�صتثناء  دون  العائالت  بع�س  ي�صيب 
وجميع  والأم  )الأب  الأفراد  لأحد 
الأولد( ويظهر يف �صن مبكر وهذا ميكن 
عالجه عادة بالنظام الغذائي والأقرا�س 
الأن�شولني  اإلى  حاجة  دومنا  الفمية 
نادرة  ولكنها  كثرية  اأخرى  اأنواع  وهناك 
لأعرا�س  م�صاحبة  وتكون  احلدوث 

مر�صية اأخرى.

الدكت�ر عمر اب� حجلة
ا�صت�صاري

امرا�س الغدد ال�صماء وال�صكري
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ن�شاط  يف  وراثي  عيب  هو  التفول  مر�س 
الدم  كريات  )خمائر(  انزميات  احد 
 G6PD النزمي  هذا  احلمراء، 
طبيعية  حياة  فرتة  ل�صمان  ا�صا�صي 
من  وحمايتها  احلمراء  الدم  لكرات 
ادوية  اأو  لطعمة  تعر�صها  عند  التلف 
معينة، ي�صبب نق�س هذا النزمي تك�صرًا 
ويوؤدي  احلمراء  الدم  لكريات  مفاجئًا 
اإلى فقر الدم النحاليل وال�صفرار بعد 

تناول هذه املواد املوؤك�صدة.
ميكن لل�صخ�س امل�صاب ان يتمتع بحياة 
وحفاظًا  ذلك،  ول�صمان  جدًا،  طبيعية 
باتباع  نن�صحك  طفلك  �صالمة  على 

التعليمات التالية:
بدون  ادوية  اأي  الطفل  تعطي  ل   •
يجب  الدوية  فبع�س  الطبيب،  ا�صت�صارة 
جتنبها لنها قد ت�صبب حدوث النحالل 
كما  احلمراء،  الدم  كريات  يف  املفاجئ 
هذه  مثل  تناول  جتنب  الم  على  يجب 
الدوية اثناء ار�صاعها لطفلها امل�صاب، 

اإل اذا �صمح الطبيب بذلك.
ا�صكاله  بجميع  الفول  اكل  عدم  • يجب 
اأو  النا�صف  الفول  اأو  الخ�صر  كالفول 
كذلك  املعلب،  الفول  اأو  املجرو�س  الفول 
فيها  يدخل  اطعمة  اي  تناول  عدم  يجب 
)الطعمية(  الفالفل  انواع  كبع�س  الفول 
الطباق  وبع�س  احلم�س  اطباق  وبع�س 
الخرى. كما يجب على الم جتنب تناول 
مثل هذه الطعمة اثناء ار�صاعها لطفلها 

امل�صاب.
الخ�صر  الفول  لنبات  التعر�س   •
يف  تك�صرًا  ب�صبب  الفول  زهر  وخا�صة 

اكل  كمثل  مثله  احلمراء  الدم  كريات 
تاأثريًا،  ا�صد  يكون  قد  بل  الفول  حبوب 
ال�صخ�س  كان  اإذا  جتنبه  يجب  لذا 

م�صابًا بالتفول.
من  يعاين  طفلك  ان  �صعرت  اذا   •
مراجعة  يجب  التالية،  العرا�س 

الطبيب اأو اقرب م�صت�صفى يف احلال:
حرارة  درجة  يف  املفاجئ  الرتفاع   -
اأو ا�صفرار لون اجللد والغ�صية  اجل�صم 

املخاطية.
- البول الربتقايل ال�صفر الغامق.

- التنف�س ال�صريع والثقيل.
- النب�س ال�صريع ال�صعيف.

املمر�صة  اأو  الطبيب  اخبار  يجب   •
عند  املر�س  بهذا  م�صاب  الطفل  باأن 
لدخول  احلاجة  حالة  يف  اأو  مراجعة 

امل�صت�صفى ل قدر اهلل.
• اف�صل عالج لهذا املر�س هو بب�صاطة 

جتنب الطعمة والدوية املحظورة.
وتك�صر  انحالل  حدوث  حالة  يف  اأما 
اإلى  الدخال  المر  يتطلب  فقد  بالدم، 

امل�صت�صفى ونقل الدم.
• ان هذا املر�س هو حالة موروثة ولي�س 
مر�صًا معديًا، لذلك ل ميكن ان ن�صاب 

به نتيجة الت�صال مع �صخ�س م�صاب.
مر�س  هو  التفول  مر�س  اأن  مبا   •
فح�س  اجراء  الف�صل  فمن  وراثي، 
جلميع افراد العائلة ملعرفة ما اإذا كانوا 

م�صابني بهذا املر�س اأم ل.
اخرى  ا�صتف�صارات  اية  لديك  كان  اإذا 
الطفال  طب  مبقيم  الت�صال  ميكنك 

مب�صت�صفى الردن اأو طبيبك اخلا�س.
ال�صحة  مبوفور  التمنيات  اطيب  مع 

والعافية لطفلك العزيز.

الدكت�ر ي��صف اأب�ا�صبع
ا�صت�صاري طب الطفال والعناية 

املركزة للمواليد واخلدج

الدكت�ر افتيم عازر
ا�صت�صاري الن�صائية والتوليد

اثناء  كامنة  مر�صية  حالة  تفاقم   •
احلمل اأو بعد الولدة.

اكتئاب احلمل وال�الدة:
يعني الكتئاب يف اللغة احلزن ومن الناحية 

النف�صية يعني فقدان املتعة بكل �صيء.
اعرا�س اكـتئاب احلمل وال�الدة:

ب�صحابة  م�صحوب  بحزن  ال�صعور   •
خفيفة من ا�صطراب التفكري واحلرية.

• الت�صاوؤم.
الزائدة. • الع�صبية 

النهار. �صاعات  خالل  املزاج  • تقلب 
• فقدان املتعة مبجريات احلياة اليومية.
حمدود. الغري  والـخوف  القلق  • زيادة 

بالطفل. الفرحة  • عدم 
اأو  بالطفـل  بالعناية  الرغبة  عدم   •

ار�صاعه.
وربــمـــا  للطفــــــل  ابتــدائيــــة  • افــكـــــار 

لالم نف�صها.
متى يحدث االكتئاب:

لي�س بال�صرورة ان يحدث ال�صطراب 

النف�صي يف كل حمل اأو بعد كل ولدة 
كما انه لو حدث يف حمل اأو ولدة فال 
يعني ذلك انه �صيتكرر يف كل حمل اأو 

ولدة.
العالج:

اأو بعد  الكاآبة اثناء احلمل  • اذا حدثت 
الولدة مبا�صرة وكانت العرا�س خفيفة 
موؤقتة  احلالة  باأن  احلمل  طماأنة  فيكفي 
مع  اأو  احلمل  ا�صتمرار  مع  �صتزول  واأنها 

الولدة اإذا كانت الولدة قريبة.
اإذا  اأو  �صديدة  العرا�س  كانت  اإذا   •
ا�صتمرت احلالة اخلفيفة مدة اطول من 
الطبيب  ا�صت�صارة  من  بد  فال  ا�صبوعني 
اخذ  بعد  يو�صي  �صوف  والذي  النف�صي 
بع�س  بتناول  الكاملة  املر�صية  ال�صرية 
الطفل  ار�صاع  وبعدم  املهدئة  العالجات 
ادخال  اإلى  احلالة  هذه  يف  نحتاج  ول 
للم�صت�صفى اإذ انه ميكن معاجلة الوالدة 
يف بيتها مع تاأمني من يعتني بالطفل يف 

الفرتة احلرجة.

ا�صباب اال�صطرابات النف�صية:
ت�صاحب  التي  الهرمونية  التغريات   •

مراحل احلمل املختلفة.
يتعلق  فيما  للحمل  امل�صاحب  القلق   •

مبعرفة جن�س املولود )ذكر اأم انثى(.
غري  الولد  يكون  ان  من  اخلوف   •

مكتمل اأو م�صوهًا.
والتفكري  الولدة  عملية  من  اخلوف   •
هذه  وتزداد  املولود  على  بخطورتها 
املخاوف عادة اإذا كان الطفل عظيظًا كاأن 

ياأتي بعد طول انتظار اأو يف عمر متاأخر.
يف  حدثت  حالة  تكرار  من  اخلوف   •

حمل �صابق.
الزوج. مع  �صيئة  • عالقة 

الهـــل  عــن  بعيـــدة  احلـــامــل  • وجــود 
يف الغربة.

وراثية. • اأ�صباب 

اال�صطرابات النف�صية واحلمل
اختالف تركيز االدوية

ذات  الدوية  ان  املر�صى  بع�س  يظن 
له،  فائدة  اكرث  تكون  العايل  الرتكيز 
وكال  �صررًا،  اكرث  انها  يظن  وبع�صهم 
فجرعة  �صحيح..  غري  العتقادين 
تكون  مثاًل  الدوية  لبع�س  الفعاله 
برتكيز 500ملغم يف حني انها تقت�صر 
وهذا  10ملغم،  اإلى  اأخرى  ادوية  يف 
و�صعفه،  الدواء  بقوة  عالقة  له  لي�س 
املادة  تركيب  طبيعة  اإلى  يرجع  هو  بل 

الفعاله للدواء وا�صتجابة اجل�صم لها.

ال ت�صتعجل تاأثري الدواء
التاأثري  ح�صول  النا�س  بع�س  ي�صتعجل 
يغريه  او  العالج  يرتك  وقد  الدوائي، 
وباملقابل  فوري،  بتح�صن  ي�صعر  مل  اذا 
يرتك الكثريون الدواء عند ظهور اول 

حت�صن.
خطورة  وي�صكل  خطاأ،  المرين  وكال 

على املري�س من عدة جوانب ومنها:
حالة  وانتكا�س  املر�س،  عودة  احتمال 

املري�س بعد بداية متاثله لل�صفاء.
مقاومة العدوى اجلرثومية للم�صادات 
احليوية التي ا�صتخدمها بحيث ل توؤثر 

فيها م�صتقباًل.

بقلم: ال�صيدالين مهند احلاج

ن�صائح عند تناول 
الدواء..

لفتة  زار جمموعة من اطفال »مركز النوار لرعاية اليتام« م�صت�صفى الردن يف 
يف  عالجهم  يتلقون  الذين  املر�صى  على  والطمئنان  لاللتقاء  الرباءة  تغمرها 
عن   وعربوا  التذكارية..  الهدايا  من  جمموعة  بتوزيع  وقاموا  الردن  م�صت�صفى 

امنياتهم ال�صادقة لهم بال�صفاء العاجل.

جمم�عة من مركز االيتام 
يزورون مر�صى م�صت�صفى االأردن
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العقم عند الرجال..

ا�صتخال�س احلي�انات املن�ية با�صتخدام 
املجهر اجلراحي من اجل االخ�صاب 

يزيد فر�صة النجاح

العقم عند الّزوجني ممكن اأن يكون 
�صببه الّرجل اأو املراأة اأو الإثنان معًا. 
القدرة  بعدم  يتلّخ�س  الّرجال  فعقم 
اأو  املنوّية  احليوانات  اإنتاج  على 
انتاجها بكمّيات قليلة لتكفي للحمل. 
العقم عند الرجل ي�صار به اإلى عدم 
يف  احلمل  لتحقيق  الذكور  قدرة 
اإلى  الإناث اخل�صبة. ت�صري التقارير 
ان هذه احلالة ت�صكل بني 40- %50 

من حالت العقم.
الرجال  عند  العقم  من حالت  كتري 
تعزى الى خلل فى اخلاليا امل�صنعية 
اخل�صية.  فـي  املنوبة  للحيوانات 
كثرية  ال�صائعة  احلالة  هذه  ا�صباب 
اخللويــــة  اجلينـــات  يف  خلل  منها 
وكــذلك  الهاجرة  واخل�صيـــة 
واملواد  لال�صعاعـــات  التعر�س 
الكيماويــــة  الدويــــة  مثـــل  ال�صامـــة 
10% مــن الرجـــال امل�صابني بالعقـــم 

يعانـــون من هذه امل�صكلة
Azospermia Non-obstructive

ميكن ا�صتخراج احليوانات املنوية من 
عدة  بطرق  الرجال  لهوؤلء  اخل�صية 
منها ال�صحب بالبر او اخذ اخلزعات 
جميعها  اخل�صيتني.  من  املتعددة 
تتفاوت ن�صب جناحها بني %6- %27.

الطرق  هذه  ا�صتبدال  مت  حديثا 
اجلراحي  املجهر  ا�صتخدام  بطريقة 
ل�صتخال�س احليوانات املنوية والتي 
الطبية  املراكز  معظم  يف  جترى 
اكرث  الردن  وبن�صب  ويف  العاملية 

جناحا واقل م�صاعفات.
هذه الطريقة ادت الى زيادة فر�صة 
الخ�صاب الى اكرث من ال�صعف عند 

هذه الفئة من الرجال.
ن�صبة  على  ت�ؤثر  ع�امل  هناك 

النجاح مثل:
1. حجم اخل�صية.

يف  لالن�صجة  املر�صية  احلالة   .2
اخل�صية.

3. اخللل الهرموين عند الرجل.
4. اخللل اجليني عند الرجل.

على  العامل  يف  درا�صات  اجراء  مت 
الرجال الذين يعانون من العقم ومت 
لهم.  �صاملة  طبية  فحو�صات  اجراء 
ا�صتخال�س  ن�صبة  ان  جميعها  اثبتث 
املجهر  بوا�صطة  املنوية  احليوانات 
ال�صعف  من  باكرث  اجلراحي  تزيد 
مت  لقد  الخرى.  بالطرق  مقارنة 
من  لكرث  منوية  حيوانات  ا�صتخراج 
درا�صتها  مت  التي  ال�صرائح  من   %60
بوا�صطة املجهر اجلراحي مقارنة ب 
ال�صابقة مثل  35% للطرق اجلراحية 
اخلزعة وال�صحب بالبر وبن�صب اقل 

حلدوث امل�صاعفات.
نتائج  مقارنة  مت  الدرا�صات  هذه  يف 
ال�صابقة  والطرق  املجهر  طريقة 
اخل�صية  حجم  يخ�س  مبا  وذلك 
وكذلك  للخ�صية  الن�صيجية  واحللة 
جمموعة  كل  عند  الهرموين  اخللل 

مدرو�صة من الرجال.
ان  الدرا�صات  هذه  اثبتث  كذلك 
تقل  واملزمنة  املوؤقتة  امل�صاعفات 
اجلراحي  املجهر  با�صتخدام  كثريا 
وهذه الطريقة هي الكرت اعتمادا يف 

العامل.
با�صتخدام  اجلراحني  جميع  نو�صي 
ل�صتخراج  اجلراحي  املجهر  طريقة 

الى  اللجوء  وعدم  املنوية  احليوانات 
الطرق القدمية وذلك لعطاء اف�صل 
بالعقم  امل�صابني  للمر�صى  الفر�س 
من اجل حل م�صكلة الخ�صاب لديهم 
رغم ان تكاليف هذا الجراء اجلديد 

تزيد قليال عن الطرق ال�صابقة.

الدكت�ر ابراهيم الغالييني
ا�صت�صاري اول جراحة الكلى 

وامل�صالك البوليه والتنا�صلية والعقم 
وزراعة الكلى
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روؤى طبية

املجهر يك�صف عن وجود انبوب 
يحـوي على احليـوانـات املنويـه

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

املجهر يك�صف عن وجود انبوب 
يحـوي على احليـوانـات املنويـه

عمليات ا�صتبدال املفا�صل 
اال�صطناعية

املري�س  يقوم  للعملية  التايل  اليوم  يف 
املف�صل  على  الكامل  بوزنه  بامل�صي 
والعالج  امل�صي  جهاز  مب�صاعدة 
العملية  بعد  الثاين  وباليوم  الطبيعي، 
يكون املري�س جاهزًا للعودة اإلى منزله 
بعد قيام املعالج الطبيعي بتعليمه كيفية 

ال�صعود والنزول من الدرج وال�صيارة.
تك�ن  للمر�صى  اخلروج  تعليمات 

كاالتي: 
ملدة  �صاعة  كل  امل�صي  على  • املوا�صبة 

ل تقل عن اخلم�صة دقائق.
ملدة  للجرح  املاء  و�صول  عدم   •
يومًا  اجلرح  على  الغيار   - اأ�صبوعني 
ممر�س  اأو  طبيب  ِقبل  من  يوم  بعد 

متخ�ص�س.
بعد  اجلراحية  الُقطب  فك  ويكون   •

اأ�صبوعني من العملية.
ا�صبوعني  بعد  امل�صي  جهاز  ترك   •
ثم  اآخر  ا�صبوع  ملدة  عكازة  وا�صتخدام 

امل�صي بدون م�صاعدة.
االإفرتا�صي  العمر  ه�  ما  �س: 

للمف�صل؟
املفا�صل  من   %90 حوايل  ج: 
�صنة،   25-15 مدة  تدوم  ال�صطناعية 
املف�صل  عمر  فى  توؤثر  عوامل  وهناك 
اإجراء  ودقة  املري�س  وزن  منها: 
للتعليمات  املري�س  واإتباع  اجلراحة 
ال�صناعي  املف�صل  �صناعة  وجودة 

نف�صه.

املحتملة  امل�صاعفات  هى  ما  �س: 
جلراحة املفا�صل اال�صطناعية؟

ج: هذه اجلراحة اآمنة للغاية واحتمالت 
حدوث م�صاعفات عادة ل تتعدى %0.5 

من احلالت.
حدوث  املحتملة  امل�صاعفات  ومن 
يكون  ولذا  اجلراحة  مبو�صع  اإلتهاب 
هذه  فى  بالتعقيم  فائق  اإهتمام  هناك 
امل�صادات  اإ�صتخدام  ويتم  اجلراحات 

احليوية ب�صورة وقائية.
الطبيب  باإخطار  املري�س  ين�صح   -
فورًا اإذا حدث تورم اأو اإحمرار مبو�صع 

اجلرح اأو ارتفاع فى درجة احلرارة.
تكون خرثات  الأخرى  امل�صاعفات  ومن 
يتم  ما  عادة  ولذا  ال�صاق  اأوردة  فى 
اأ�صابيع  �صتة  ملدة  دواء  املري�س  اإعطاء 

ي�صاعد على احلفاظ على �صيولة الدم.
بعمل  اجلراحة  بعد  املري�س  ين�صح   -

متارين ت�صاعد على جتنب اجللطات.
- ين�صح املري�س باإخطار الطبيب فور 
بع�صالت  اأمل  او  بال�صاق  تورم  حدوث 

ال�صاق.
املف�صل  ف�ائد  هي  ما  �س: 

اال�صطناعي؟
ج : التخل�س من الآلم بن�صبة تزيد عن 
وخا�صة  املف�صل  حركة  حت�صني   %95

تلك التي تعر�صت حلالة التيب�س.
ال�صناعي  باملف�صل  ال�صري  القدرة على 

وبالتايل �صعود الدرج.

الدكتور غ�سان اخلياط
ا�صت�صاري

جراحة العظام واملفا�صل

من  املفا�صل  )تاآكل(  خ�صونة  تعترب 
توؤثر على  التي  ال�صائعة  المرا�س  اكرث 

�صريحة كبرية من املجتمع.
اإذ يعاين مر�صى تاآكل املفا�صل من اآلم 
خ�صو�صًا  املفا�صل  يف  وحادة  مزمنة 
و�صول  وعند  والورك،  الركبة  مف�صلي 
املري�س  ي�صبح  متقدمة  مراحل  التاآكل 
من  اكرب  مل�صافات  امل�صي  عن  عاجزًا 
يزعج  قد  يومي  اأمل  ويرافقه  مرت   500
ي�صتجيب  ل  الحيان  معظم  ويف  منامه 
املرحلة  هذه  يف  الدوائية،  للم�صكنات 
ل يكون امام جراح العظام حاًل دوائي 
عملية  باإجراء  يقوم  ان  اإل  جراحي  ول 

ا�صتبدال مبف�صل ا�صطناعي.
من  اخلوف  ينتابهم  املر�صى  معظم 
انها  باحلقيقة  ولكن  العملية،  م�صمى 
الـ  تفوق  جناحها  ون�صبة  ب�صيطة  عملية 

. % 98
املري�س ن�صفيًا  بعد تخدير  نقوم  حيث 
من  املتاآكل  ال�صطح  باإزالة  كليًا  او 
 10-2 عن  تزيد  ل  ب�صماكة  املف�صل 

ميلليمرت. 
امليكانيكي  املحور  توازن  واإعادة 
للمف�صل، ثم يتم زرع املف�صل باأجزائه 
و�صرياميكة  �صبائك معدنية  املكونة من 
الجراء  مدة  الحتكاك..  عدمية 
تتجاوز  الحيان ل  اجلراحي يف معظم 

ال�صاعة اإلى ال�صاعة والن�صف.

بعدقبل

بطاقـة طبيب ..

الدكت�ر ماأم�ن الزبدة
ا�صت�صاري جراحة الكلى وامل�صالك 

البولية وزراعة الكلى

�صابقًا الربيطانية  امللكية  اجلراحني  جمعية  • زميل 
لنـدن جامعـة  فـي  التخ�ص�س  �صهــادة  علـى  • حا�صـل 

ان�صم اإلى ا�صرة م�صت�صفى الردن منذ اربع �صنوات، ويوؤكد ان هذا الن�صمام 
جاء حلر�صه على العمل فـي بيئة طبية متكاملة تتوفر فيها الجهزة الالزمة 
الليزر  وا�صتعمالت  احلالب  ومنظار  الكلى  منظار  مثل:  اجلراحة،  لهذه 
العانة  وامرا�س  املثانة  ع�صبية  لدرا�صة  متخ�ص�س  مركز  لوجود  بال�صافة 

ومركز تفتيت احل�صى. 
الدكتور )ماأم�ن الزبدة( وجه طبي م�صّرف من وجوه نراها دائمًا.. ومزيد 

من الجنازات فـي م�صت�صفى الردن. 

ف�ائد الزجنبيل االخ�صر عديدة 
فه� ي�صتخدم فـي: 

-عالج الغثيان والقيء.
-عالج ال�صهال.

-عالج التلبكات املعوية وع�صر اله�صم.
-مهدىء لآلم البـطـــن.
- مهدىء لأمل ال�صنان .

والتهابات  الروماتيزم  لآلم  -مهدىء 
املفا�صل.

غني  وم�صدر  لاللتهابات،  م�صاد   -
املناعة  تقوي  التي  الك�صدة  مل�صادات 
وحتمي اجل�صم �صد ال�صرطانات وخا�صة 

�صرطان القولون.
- يعزز �صحة الدورة الدموية وال�صرايني.
وتقليل  ال�صرتخاء  يف  امل�صاعدة   -

الجهاد والتوتر.
وا�صتهر الزجنبيل االخ�صر بف�ائده 
على  تع�د  التي  والكبرية  العديدة 

اجلهاز اله�صمي وال�زن ال�صحي!
على  الخ�صر  الزجنبيل  باحتواء   -1
ي�صاعد  فهو  الغذائية  اللياف  من  ن�صبة 
وان  كما  بال�صبع،  الح�صا�س  زيادة  على 
ت�صهل  يف  مهم  دور  تلعب  اللياف  هذه 
عالج  يف  وامل�صاعدة  المعاء  حركة 

التلبكات املعوية.
الوقاية من قرحة املعدة   2- ي�صاعد يف 

عن طريق تعزيز افراز املخاط.
عن  الدهون  حرق  عملية  يف  ي�صاعد   -3

طريق زيادة �صرعة عمليات الي�س.
وافراز  عمل  تعزيز  على  ي�صاعد   -4
ي�صهل  وبالتايل  الها�صمة  النزميات 

اله�صم ويعزز المت�صا�س. 
5- فوائد الزجنبيل الخ�صر يف امل�صاعدة 
الكولي�صرتول  م�صتويات  خف�س  على 
القلب  �صحة  تعزيز  وبالتايل  الدم  يف 

وال�صرايينت والدورة الدموية.

خالل  من  انه  الى  الدرا�صات  ت�صري   -6
يتم  فقد  للزجنبيل  ال�صخا�س  تناول 
الدهون  من   %  20 الى  ي�صل  ما  فقدان 

اكرث من الذين ل يتناولونه.
7- ومن فوائد الزجنبيل الخ�صر اي�صًا، 
امل�صاعدة يف التخل�س من غازات البطن، 

واعرا�س القولون الع�صبي.

         ف�ائد الزجنبيل االأخ�صر..  

الدكت�ر ماأم�ن الزبدة.. خربة عاملية 
واجنازات فـي م�صت�صفى االأردن
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االقالع عن التدخني 
ُيح�صن من ال�صحة 
اجل�صدية والعقلية

معظم الن�صاء ال تعرفن 
العالمات املحذرة 
لل�صكتة الدماغية

االإ�صابة باالإنفل�نزا 
قد ال ت�صاحبها اأي 

اأعرا�س

�صحتك.. حياتك

ازداد اهتمام الخ�صائيني والباحثني يف 
القالع  على  بالت�صجيع  الخرية  الونة 
ال�صلبية  لالثار  نظرا  التدخني  عن 
من  اجل�صم  يف  التدخني  يحدثها  التي 
اظهرت  والعقلية.  اجل�صدية  الناحية 
الذين  ال�صخا�س  ان  حديثة  درا�صة 
حت�صن  الى  يوؤدي  التدخني  عن  يتوقفون 
مقارنة  وا�صح  وب�صكل  العقلية  ال�صحة 
بال�صخا�س الذين ا�صتمروا يف التدخني.

 26 لـ  حتليل  اجراء  على  الباحثون  وعمل 
درا�صة عملت على تقييم ال�صحة العقلية 
قبل القالع عن التدخني وبعد �صتة ا�صابيع 
جمموعات  يف  التدخني  عن  القالع  من 

ب�صحة جيدة وجمموعات �صريرية.
عام   44 امل�صاركني  عمر  معدل  وكان 

معظم  ان  حديثة  درا�صة  اظهرت 
فور  بالطوارئ  �صيت�صلن  الن�صاء 
ان  ال  الدماغية  بال�صكتة  ا�صابتهم 
العرا�س  يدركن  ل  منهن  كبري  عدد 
لال�صابة  املحذرة  الكربى  والعالمات 

بال�صكتة الدماغية.
ا�صتبيان  اجراء  على  الباحثون  وعمل 
مقدار  لتقييم  امراأة   1200 من  لكرث 
بال�صكتة  ال�صابة  لعرا�س  فهمه 

الدماغية.
الن�صاء  من   %51 ان  الباحثون  ووجد 
مثل  اعرا�س  ظهور  عند  انه  يعلمن 
من  واحدة  جهة  يف  الوخز  او  ال�صعف 
تكون  فانها  والرجل  واليدي  الوجه 
بال�صكتة  لال�صابة  حتذيرية  عالمات 

بفريو�س  ال�صابة  اعرا�س  تتمثل 
وال�صداع  واحلمى  بال�صعال  النفلونزا 
والتعب والدوار والتهاب احللق وال�صيالن 
اق�صاها  مدة  يف  تتال�صى  والتي  النفي 

�صبعة ايام.
من   %75 ان  حديثة  درا�صة  وجدت 
ال�صخا�س ي�صابون بالنفلونزا املو�صمية 
اثار  اي  ظهور  دون  اخلنازير  وانفلونزا 

عليهم.
عمل الباحثون على حتليل بيانات جمعت 
ت�صمنت   2011 عام  الى   2006 عام  من 
 2009 عام  حدثت  التي  ال�صابات 

بانفلونزا اخلنازير.
ال�صخا�س  من   %18 ان  الباحثون  ووجد 
بفريو�صات  ا�صيبوا  اللقاح  متلقي  غري 

ومتت متابعتهم ملدة �صتة ا�صهر كما كان 
�صيجارة   20 اليومي  تدخينهم  معدل 
وجميعهم كانوا معتمدين على النيكوتني.
الذين  ال�صخا�س  ان  الباحثون  ووجد 
اثلعوا عن التدخني كان لديهم انخفا�س 
واختالط  والكتئاب  القلق  يف  وا�شح 
مقارنة  والتوتر  والكتئاب  القلق 
بالتدخني.  ا�صتمروا  الذين  بال�صخا�س 
كما ظهرت لديهم زيادة يف جودة احلياة 

النف�صية والتاأثريات اليجابية.
بني  مت�صابها  التاأثريات  حجم  وكان 
جيدة  ب�صحة  املتمتعة  املجموعات 
ت�صمنت  التي  ال�صريرية  واملجموعات 
او  النف�صية  بال�صطرابات  امل�صابني 

ا�صطرابات املزاج او القلق.

، وانه اقل من 44% من الن�صاء يعلمن 
عالمات  من  هي  التحدث  �صعوبة  ان 

ال�صابة بال�صكتة الدماغية.
ربع  من  اقل  انه  الباحثون  وجد  كما 
الن�صاء ي�صتطعن ان يحددن العرا�س 
عالمات  مقدمة  يف  بانها  التالية 
وهي  الدماغية  بال�صكتة  ال�صابة 
والدوار  ال�صديد  املفاجئ  ال�صداع 
الروؤية  وفقدان  املف�صر  غري  والتعب 
املفاجئ يف عني واحدة او كال العينني.
الوعي  زيادة  ان  النتائج  هذه  وتقرتح 
التي حتذر من  بالعرا�س  الن�صاء  بني 
اهمية  لها  الدماغية  بال�صكتة  ال�صابة 
ال�صحية  النتائج  حت�صني  يف  كبرية 

وتقليل امل�صاعفات املرتبطة باملر�س.

ظهرت  فقط   %23 بينهم  من  النفلونزا 
بينهم  من  النفلونزا.  اعرا�س  عليهم 
�صديدة  العرا�س  كانت  فقط   %17
ب�صكل كايف لزيارة الطبيب وباملقارنة مع 
�صاللت فريو�س النفلونزا املختلفة كانت 
اخلنازير  لنفلونزا  امل�صاحبة  العرا�س 

اقل �صدة من بني احلالت جميعها.
ال�صابة  معدل  كان  عام  وب�صكل 
خالل  املو�صمية  النفلونزا  بفريو�صات 
ف�صل ال�صتاء اعلى بـ 22 مرة من املعدلت 

القيا�صية.
الى  بحاجة  انهم  الباحثون  واو�صح 
اثبات فيما اذا كانت العرا�س اخلفيفة 
النفلونزا  بفريو�س  لال�صابة  امل�صاحبة 
قادرة على نقل الفريو�س بني ال�صخا�س.
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الطبي  املركز  مدير  جّراد  انور  الدكتور 
لزراعة الكبد يف م�صت�صفى الأردن يجيب 
امرا�س  الت�صاوؤلت عن  العديد من  على 

اجلهاز اله�صمي والكبد..
عامل  يف  االآن  يح�صل  الذي  ما 
اأي   .. الكبد  ه�  اخلطى  مت�صارع 
ت�صخي�س  يف  االن   يحدث  تط�ر 
والكبد  اله�صمي  اجلهاز  اأمرا�س 

عامليَا واأردنيًا؟
فيها  حدث  جمالت  عدة  هناك   -
وطرق  املخربية  الفحو�صات  مثل  تطور 
كالأ�صعة  امل�صاعدة  والأمور  الت�صخي�س 
اأمور  جميعها  والكب�صولت  املناظري  اأو 
جديدة يف الت�صخي�س، ويعترب الأردن من 
الدول املتقدمة يف جميع املجالت الطبية 
بالت�صخي�س  اخلا�صة  والتكنولوجيا 
والعالج، منها الكب�صولت ودرا�صة حركة 
املغناطي�صي  والرنني  واملريء  الأمعاء 
الت�صخي�صي  واملنظار  والألرتا�صاوند 

)البالونني(.
ما هي اأهم اأمرا�س اجلهاز اله�صمي 
االأردني�ن..  بها  ي�صاب  التي 
ال�ص�ؤال هنا يطرح نف�صه يف جمتمع 

ت�صتهر به اأوجاع اجلهاز اله�صمي؟
والقولون  املعدة  اأمرا�س  هي  نعم    -
واملرارة  املريئي  والإرتداد  الع�صبي 
والقناة ال�صفراوية والكبد والبنكريا�س.

ي�صاب  التي  الكبد  اأمرا�س  هي  ما 
بها االأردني�ن؟

ت�صيب  التي  الكبد  اأمرا�س  هناك    -
الكبد  اإلتهاب  مثل  خمتلفة  �صرائح 
الكبد  والتهابات  ج  و  ب  الفريو�صي 
املناعية  والأمرا�س  الأخرى  الوبائية 
عن  الناجتة  والأمرا�س  والوراثية 

ال�صمنة.
ما هي اأ�صباب تلك االأمرا�س؟

ج  ب،  اأ،  فريو�صية  • اأمرا�س 
مناعية • اأ�صباب 

• اأمرا�س ناجتة عن الدهن )الت�صحم( 
الكبدي

ول�صون. مر�س  مثل  وراثية  • اأمرا�س 
الأدوية......  عن  ناجتة  اأمرا�س   •

وغريها.
امل�صاحبة  االأعرا�س  اأهم  هي  ما 

لالأمرا�س اأو التهابات الكبد؟

اأعرا�س  الى  الأعرا�س  تق�صم  نعم    -
حادة واأعرا�س مزمنة:

ملر�س  العامة  الأعرا�س  وهي  احلادة: 
فقدان  هزال،  عام،  �صعف  مثل  الكبد 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  قيء،  �صهية، 
وهذه  البول.  يف  اأو  العني  يف  �صفار 
لأن  التعرف عليها  ال�صهل  الأعرا�س من 

املري�س ي�صكو منها ويطلب امل�صاعدة.
اأو  بال�صدفة  تكت�صف  فاإنها  املزمنة: 
تقدم  عند  معينة  م�صاعفات  بوجود 
اإلى دوايل املريء وت�صخم  احلالة ت�صل 
و�صوًل  كبدية  غيبوبة  وح�صول  الطحال 

الى مرحلة الف�صل الكبدي.
الكبد  اإلتهابات  تنت�صر  كيف 

باأن�اعه املختلفة يف االأردن ؟
ت�صبب  معينة  بيئة  توجد احلمد هلل  ل   -
هناك  لكن  الكبد  التهابات  انتقال  يف 
الدم،  طريق  عن  تنتقل  كبدية  اأمرا�س 
طريق  عن  تنتقل  التي  الأمرا�س  مثل 
الو�صم  واأدوات  احلجامة  اأدوات  
وال�صرجنات التي يعاد تعقيمها والأدوات 
مل  اذا  الأ�صنان  عيادات  يف  امل�صتخدمة 
واأثناء  العاملية،  التعقيم  معايري  تطبق 
غ�صيل الكلى، لذا نن�صح مر�صى الف�صل 

الكبد   التهاب  مطعوم  باأخذ  الكلوي 
هذه  اعطاء  نن�صح  و  ب   و  اأ  الفريو�صي 
املطاعيم لكل النا�س من جميع الأعمار، 
ذوي  للمر�صى  اأولويات  هناك  ولكن 

املناعة املنخف�صة، وللكوادر الطبية.
لعالج   العلمي  امل�صت�ى  تقيم  كيف 
والكبد  اله�صمي  اجلهاز  اأمرا�س 

اأردنيًا؟
بالطب  متقدم  الأردن  ان  احلقيقة   -
اله�صمي  اجلهاز  واأمرا�س  عام  ب�صكل 
الأردن  ويعترب  خا�س  ب�صكل  والكبد 
الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  متقدم 

كاماَل.
الدول  ت�صيف  ل  احلالت  من  كثري  ويف 
عالج  اأو  ت�صخي�س  على  �صيئًا  الأجنبية 
الأردين  الكادر  يقدمه  عما  املر�س 
بلده  الى  بالرجوع  املري�س  وين�صحون 

ليكون بني اأهله واقاربه.
ما هي امل�صاعفات على املدى البعيد 

الإلتهابات الكبد املزمنة؟
قد  عالجي  تدخل  هناك  يكن  مل  اإذا   -
ي�صعر املري�س بال�صعف العام اأو الهزال، 
�صرطانات  اإما  اأي�صًا  امل�صاعفات  ومن 
بالف�صل  املري�س  ي�صاب  قد  اأو  الكبد 

الكبدي.

زراعة  لعملية  املري�س  متى يحتاج 
كبد؟

اأو  الكبدي  الف�صل  حدوث  عند   -
الف�صل  حالة  ويف  الكبد،  �صرطانات 
مر�صى  يحتاج  وقد  ال�صاعق  الكبدي 
واأحيانًا  الكبد  زراعة  الوراثي  الكبد 
كبد  عندهم  ملر�صى  الزراعة  جترى 
�صليم كمر�صى الكول�صرتول العايل الذي 
الكبد  لأن  الكبد،  يتم زراعة  له  ل عالج 
اأو  الكول�صرتول  �صناعة  عن  امل�صوؤول  هو 

مر�صى الأوكزالو�صي�س.
الن�ع  هذا  جناح  ن�صبة  تقيم  كيف 

من العمليات ؟
يجيب د. اأنور جّراد بفخر ون�صوة وا�صحة 
الأردن  يف  جترى  حالة   30 اإلى   20 من 
الطبية  واخلدمات  الردن  م�صت�صفى  يف 
الن�صب  ت�صاهي  جناح  وبن�صبة  امللكية 
بعد  و%80  الأولى  بال�صنة   %90 العاملية 

ثالث �صنوات و70% بعد خم�س �صنوات.
الإجراء  املنا�صب  املري�س  ه�  من 
هناك  هل  كبد؟  زراعة  عملية 

�سروط حمددة؟
اأن يكون املري�س بحاجة الى  اأولً، يجب 

زراعة كبد.

اأو  كبدي  ف�صل  مري�س  يكون  ثانياً، 
�صرطان كبدي

عدم  اأي  طبية،  موانع  يوجد  ل  ثالثاً، 
وجود م�صاكل يف القلب اأو الكلى اأو الرئة 

اأو غريها التي متنع من اإجراء العملية.
رابعاً: وجود متربع.

عملية  اأن  حيث  املالية  القدرة  خام�شاً: 
زراعة الكبد من كربى العمليات الطبية 
دينار  األف  �صبعون  الأردن  يف  وتكلفتها 
الدول  يف  دينار  األف   200 مع  مقارنة 

الأجنبية.
ماذا ين�صح الدكت�ر اأن�ر جراد قراء 

ج�هارت للمحافظة على كبدهم؟
وممار�صة  ال�صحي  الأكل  عام  ب�صكل   -
ال�صموم  انواع  جميع  وجتنب  الريا�صة 
اجلانبية  الأعرا�س  ومتابعة  والأدوية 
اذا  الوراثية،  الأمور  ومتابعة  لالأدوية، 
كان اأحد من اأفراد العائلة م�صاب باأحد 
املتوفر  التطعيم  نن�صى  ل  و  اأمرا�س، 

لأمرا�س الكبد.
القراء  اأن�صح  الأعرا�س  غياب  ويف 
باإجراء الفح�س املخربي لوظائف الكبد 
تو�صح  التي  اللرتا�صاوند  واإجراء �صورة 
احلالة ال�صحية للكبد كل �صنتني او ثالث 

�صنوات.

الدكت�ر ان�ر جّراد: نحن 
متقدم�ن يف االأردن بربنامج 

زراعة الكبد

الدكت�ر ان�ر جّراد
ا�صت�صاري امرا�س اجلهاز اله�صمي
ومدير املـركز الطبـي لزراعـة الكبـد

نن�صح امل�اطن االردين بفح�س وظائف الكبد ول� مرة واحدة.. 
كلنا قادرون على جتنب امرا�س الكبد

مذهلة  تطورات  اجلراحة  علم  �صهد 
بدخول  الع�صرين،  القرن  نهايات  منذ 
اأمرا�س  عالج  يف  املناظري  جراحة 
امل�صالك البولية والتنا�صلية وزرع الكلى، 
ال�صق  اإ�صتبدال  على  اأ�صا�صًا  تقوم  والتي 
من  يتم  �صغرية  بفتحات  اجلراحي 
والأجهزة  املنظار  اإ�صتعمال  خاللها 
العمليات  اأعقد  لتنفيذ  اجلراحية، 
والأداء  الكفاءة  بنف�س  اجلراحية 
لها  �صمن  طبيًا،مما  عليها  املتعارف 
واملر�صى  الأطباء  بني  وا�صعًا  اإنت�صارًا 
وب�صكل  خففت  لأنها  �صواء  حد  على 
كبري الآلم الناجتة عن ال�صق اجلراحي 
و�صمن �صرعة نقاهة املري�س واإ�صتعادته 
اإلى  رجوعه  و�صرعة  وعافيته  ل�صحته 

عمله.
املنظار حاليًا هي اخليار  تعترب جراحة 
امل�صالك  حالت  اأغلب  جراحة  يف  الأول 
والتي  املرموقة،  امل�صت�صفيات  يف  البولية 
املدربة  الكفاءات  اإ�صتقطاب  يف  تت�صابق 
ب�صكل  اجلراحة  من  النوع  هذا  لن�صر 

وا�صع وكبري.
املمكن  اجلراحية  احلاالت  هي  ما 

اأن جترى باملنظار؟
جراحة الكلى:

اجلراحية  الكلى  عمليات  جتري 
الفتح  طريق  عن  عادًة  التقليدية 
البطن  جدار  يف  اجلراحي  )ال�صق( 
-20 يقارب  مما  الأمامي،  اأو  اجلانبي 
واإجراء  الكلية  اإلى  للو�صول  �صم،   30
عمليات الإ�صتئ�صال اجلذري اأو اجلزئي 
حي  متربع  من  الكلية  اآخذ  عمليات  اأو 
لزراعتها ملري�س الف�صل الكلوي املزمن، 
الكلية  حو�س  جراحة  عمليات  وكذلك 
حو�س  باإن�صداد  للم�صابني  واحلالب 

الكلية اخللقي على خمتلف اأعمارهم.
وب�صكل  املنظار  جراحة  دور  جاء  وهنا 
والفعال  الآمن  البديل  لتكون  تدريجي 
من  اإيجابيات  لها  ملا  اجلراحي  للفتح 
الآلم  تخفيف  من  املري�س،  على  كثرية 
واأثبت  العملية.  بعد  ما  وم�صاعفات 
ممتازة  ونتائج  عالية  كفاءة  املنظار 
من خالل ثقوب ل تتعدى 0.5- 1 �صم 
املري�س  تعايف  على  اإنعك�س  مما  غالبًا، 
اأو  اأ�صابيع  من  بدل  اأيام  خالل  ال�صريع 
املعتاد  ن�صاطه  اإلى  وعودته  �صهور  حتى 

واإنتاجيته يف املجتمع. 
على  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأثبتت 
التربع،  ومر�صى  الكلى  اأورام  مر�صى 
مت�صاٍو  ب�صكل  املنظار  وكفاءة  فعالية 
القريب  املدى  على  اجلراحي  لل�صق 

تفوق كثريًا يف  املنظار  ولكن  واملتو�صط. 
تقليل الآلم وامل�صاعفات واحلاجة لنقل 

الدم.
لن�صاطهم  املر�صى  عودة  يف  وكذلك 
وحيويتهم ب�صكل اأ�صرع من مر�صى ال�صق 
اآثارًا  يرتك  املنظار  اأن  كما  اجلراحي، 
ب�صيطة جدًا على اجل�صم مقارنة بال�صق 
يرتك  والذي  واملوؤمل  الكبري  اجلراحي 
ب�صفة  املري�س  ج�صم  على  وا�صحًا  اآثرًا 

دائمة.
ويف حالة مر�صى التربع بالكلى من حي، 
اأثبتت الدرا�صات كفاءة املنظار امل�صابهة 
اأن  حيث  املعتادة،  اجلراحية  للعملية 
متامًا،  تت�صابه  املزروعة  الكلية  وظيفة 
بالفتح  اأو  باملنظار  اإ�صتئ�صالها  �صواء مت 

اجلراحي.
ومعاناة  اآلم  املنظار  عملية  خففت  لقد 
اإن�صان  هو  والذي  كبري،  ب�صكل  املتربع 
من  والآلم  للمخاطر  يتعر�س  �صليم 
اأجل مري�س اآخر قرر اأن يتربع له بهدية 
عمليات  املزروعة.  الكلية  وهي  احلياة، 
هي  واأ�صبحت  كثريًا  اإنت�صرت  املنظار 
من  الكثري  يف  الكلى  لزرع  الأول  اخليار 

املراكز الطبية املتقدمة.
هي  املنظار  جراحة  اأ�صبحت  كذلك 
اإن�صداد  مر�صى  لغالبية  الأف�صل  اخليار 

حو�س الكلية وبفعالية عالية جدًا.
الربو�صتات  غدة  عمليات 

واإ�صتئ�صال املثانة:
اأكرث  من  الربو�صتات  �صرطان  يعترب 
الأمرا�س اإنت�صارًا بني الرجال يف العامل 

الغربي.
كذلك ت�صري ال�صجالت العربية لل�صرطان 
املر�صى  بني  املر�س  هذا  اإنت�صار  عن 

العرب اأي�صًا.
الفعالة  العالجية  الطرق  اأهم  اأحد 
وبع�س  املو�صعي  الربو�صتات  ل�صرطان 
هو  كذلك  املتقدم  ال�صرطان  حالت 
والذي  اجلذري  اجلراحي  الإ�صتئ�صال 
اأ�صفل  اجلراحي  بالفتح  عادًة  يجرى 

البطن.
هذه  اإجراء  يف  كفاءته  املنظار  اأثبت 
العملية  توازي  بنتائج  املعقدة  العملية 
اجلراحية املعتادة، واأ�صبح اأحد البدائل 
عليه  ومتفوقًا  اجلراحي  لل�صق  الفعالة 
الدم  نزيف  وقلة  الروؤية  و�صوح  يف 
وقد  العملية،  اأثناء  نقله  اإلى  واحلاجة 
يتفوق املنظار كذلك يف ق�صر فرتة رقود 
العودة  و�صرعة  امل�صت�صفى،  يف  املري�س 

للن�شاط واحليوية املعتادة.

كذلك اأ�صبح املنظار من البدائل الفعالة 
اجلذري  املثانة  اإ�صتئ�صال  عملية  يف 
احلو�س  يف  اللمفاوية  العقد  وجتريف 
املثانة  وعمل  البول  جمرى  وحتويل 

البديلة من الأمعاء.
متفوقًا على اجلراحة التقليدية يف �صرعة 
نقاهة املري�س وعودة عمل الأمعاء ب�صكل 
طبيعي يف وقت ق�صري وبنتائج م�صاهية 

للعمليات اجلراحية املعتادة.
العمليات االخرى:

ال�صق  من  اأف�صل  بدياًل  املنظار  يعد 
كثرية  اأخرى  عمليات  يف  اجلراحي 
وعمليات  الهاجرة،  اخل�صية  كعمليات 
البطن  يف  اللمفاوية  العقد  جتريف 
اخل�صية،  �صرطان  ملر�صى  واحلو�س 
الكلية  عن  املائية  الأكيا�س  وكذلك 
اأو  اجلزئي  الكظرية  الغدة  واإ�صتئ�صال 

الكلي.
العمليات  هذه  جميع  اإجراء  مت  وقد 

بكفاءة وفعالية عن طريق املنظار.
املنظار  اإجراء عمليات  اإمكانية  ما 

يف االأردن؟
املجال  يف  طيبة  ب�صمعة  الأردن  يتمتع 
دخول  يف  �صباقًا  يزال  ول  وكان  الطبي، 
العربية. املنطقة  اإلى   التقنيات احلديثة 
املنظار  جراحة  عمليات  كل  حاليًا 
اآنفًا  ذكرها  مت  والتي  البولية،  للم�صالك 
يتم القيام بها يف الأردن بنجاح وفعالية 
الطبية  املراكز  ت�صاهي  عالية،  وكفاءة 

املرموقة عامليًا.
الروب�ت  اإ�صتخدام  عن  ماذا 

)االإن�صان االآيل(؟
جراحة  يف  الروبوت  دخول  اأحدث 
اإجراء  دقة  يف  نوعية  قفزة  املناظري 
العمليات  وخ�صو�صاأ  املنظار  عمليات 
خياطة  عمليات  اإجراء  تتطلب  التي 
الأن�صجة  بني  التو�صيل  واإعادة  باملنظار 
على  تتغلب  ومهارة  دقة  من  لها  ملا 

حمدودية احلركة ورع�صة اليد.
روتيني يف  ب�صكل  الآن  الروبوت  ي�صتعمل 
الربو�صتات  اإ�صتئ�صال  عمليات  اإجراء 
وكذلك  واأوروبا،  اأمريكا  يف  اجلذري 
خمتلف  اإجراء  يف  �صريع  وب�صكل  اإنت�صر 

العمليات الدقيقة الأخرى.
الأولى،  مراحله  يف  يزال  ل  املجال 
خا�صة  التطورات  من  الكثري  و�صيحمل 
والإت�صالت  املعلومات  تقنية  تطور  مع 
الرنني  تقنية  يف  ال�صريع  والتطوير 
املغناطي�صي ودجمها مع جراحة املنظار 

لإعطاء اأدق واأف�صل النتائج.

بدائل اآمنة وفعالة تتف�ق على 
اجلراحة التقليدية

الدكت�ر خالد ال�صافـي
ا�صت�صـــاري
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الردنية  للجمعية  العامة  الهيئة  اجرت 
وبح�صور  لها  اجتماعًا  العظام  جلراحي 
)120( ع�صوًا لنتخابات رئي�س واع�صاء 
 -  2014 لدورة  للجمعية  العامة  الهيئة 
النقابة  جمل�س  اإ�صراف  وحتت   2016
اأبو  قا�صم  حممد  الدكتور  فاز  حيث 
الهيئة  ولع�صوية  اجلمعية،  برئا�صة  عني 

الدارية فاز كل من:
1- الدكتور ها�صم الق�صاة.

2- الدكتور وائل عزازي.
3- الدكتور قتيبة دروي�س.

4- الدكتور فرا�س البراهيم.
5- الدكتور جميل الكوز.
6- الدكتور جمال قنا�س.

ابرز  العظام من  وتعترب جمعية جراحي 
اجلمعيات املنبثقة عن نقابة الطباء وقد 

تاأ�ص�صت عام 1984.
مت  اي�صًا  الق�صاة  الدكتور  ان  يذكر  كما 
جراحي  جلمعية  رئي�صًا  موؤخرًا  انتخابه 

الك�صور العاملية..
)Aotrauma Jordan Chapter(

د. ها�صم الق�صاه 
ع�ص�ًا فـي اجلمعية 
االردنية للجراحني

الريا�شي..  الن�شاط  ممار�صة  ويجب 
للم�صتوى  ال�صغط  ينخف�س  مل  فاإذا 
يجب   )140/90 من  )اأقل  العادي 
البدء بالعالج، وعلى املري�س ال�صتماع 

لن�صائح الطبيب املعالج.
�صغط  بني  ما  روابط  هناك  هل 

الدم وال�صكري؟ 
اأن  وحملية  عامللية  درا�صات  توؤكد   -
ل�صغط  امل�صاحب  بال�صكري  امل�صابني 
بالف�صل  لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  الدم 
الكلوي حيث اأن 50% من مر�صى الف�صل 
بني  اجلمع  عن  ناجت  املزمن  الكلوي 

مر�س �صغط الدم وال�صكري.
وال�صغط  ال�صكري  يرتافق  ملاذا 

عند معظم احلاالت؟ 
وامل�صببة  املتعددة  العوامل  اأن   -
ال�صكري/ مر�س  على  وامل�صاعدة 
/التدخني/ الوزن  )زيادة  الدم  �صغط 
هي  الريا�صي(  الن�شاط  ممار�شة  عدم 
نف�س العوامل امل�صاعدة لوجود ال�صغط 
 metabolic( عادة  ي�صمى  ما  وهذا 

)syndrome
بالف�صل  امل�صابني  عدد  بلغ  كم 

الكل�ي لدينا؟ 
م�صاب  لـ3400  عددهم  و�صل   -
بعاجلون على اأجهزة الغ�صيل الكلوي يف 
جميع القطاعات الطبية وااأن غالبيتهم 
معًا  وال�صكري  الدم  ب�صغط  م�صابون 

)حوايل 50% من جميع املر�صى(.
ناجحة  كلى  زراعة  عملية  كم 

جترى يف االأردن؟ 
كلية   )200( زراعة  الأردن  يف  يتم   -
وجميع الزارعيني للكلى يح�صلون عليها 
ول  بالدم  اأقرباء  من  التربع  خالل  من 
وتبلغ  اأبدًا،  كلى  بيع  الأردن  يف  يوجد 
حوايل  الزارعيني  الأردنني  الغري  ن�صبة 

60% فيما الأردنني %40.
بالف�صل  ال�صنوي  الأ�صابة  معدل  وان 
مليون  لكل  اإ�صابة   )100-75( الكلوي 
اإ�صابة   450-400 بني  ما  اأي  مواطن 
ف�صل كلوي �صنويًا بالأردن ن�صبة ال�صكان 

يبلغ )6( ماليني ن�صمة.
االأ�صخا�س  لعدد  ن�صب  ي�جد  هل 
الف�صل  نتيجة  يت�ف�ن  الذين 

الكل�ي �صن�يا؟
بالف�صل  امل�صابني  من  احلياه  يفارق   -
يوجد  ول  ن�صبته %15  ما  �صنويًا  الكلوي 
حل للتخل�س من م�صاكل الف�صل الكلوي 
التربع  ت�صجيع  اإل  بالزيادة  الأخذ 
الدماغي،  املوت  حالت  من  بالأع�صاء 
الف�صل  مر�صى  عالج  كلفة  باأن  علمًا 
دينار  مليون   )40-35( حوايل  الكلوي 

اأ. د. ريا�س �صعيد
البورد المريكي لالمرا�س 

الباطنية وامرا�س الكلى

الربوفي�شور الدكتور ريا�س عبدالروؤوف 
الطب،  يف  دكتوراه  على  احلا�شل  �شعيد 
الكلى  لطباء  المريكية  الكلية  وزميل 
لمرا�س  الدولية  اجلمعية  وع�شو 
والتعليم  التدريب  وم�شوؤول  الكلى، 
لمرا�س  الدولية  باجلمعية  الطبي 
�شابق  ورئي�س  الو�شط،  بال�شرق  الكلى 
لمرا�س  الردنية  اجلمعية  من  كل 
لمرا�س  العربية  واجلمعية  الكلى 
لنا  ليجيب  ن�صت�صيفه  الكبد..  وزراعة 
طرحها  التي  الت�صاوؤلت  من  عدد  على 

علينا القراء.
ال�صرياين/ الت�تر  مر�س  ه�  ما 

�صغط الدم؟
ارتفاع يف قي�س �صغط  - هو عبارة عن 
واملتعارف  العادي  النطاق  خارج  الدم 
عليه واملعروف ب 80/12 مليمرت زئبقي 
فوق معدل 80/120-139- قيا�س  واأي 
89 يعترب �صاحبه عنده القابلي لالإ�صابة 

ب�صغط الدم
اأي  واأن   ،)pre-Hypertensive(
قيا�س اأعلى من 90/140 يعترب �صاحبه 

م�صاب بغط الدم مرتفع.
اأن�اع واأ�صباب واأعرا�س وعالج  ما 

الت�تر ال�صرياين/ �صغط الدم؟
منها  الدم  ل�صغط  اأنواع  عدة  هناك   -
الأ�صباب  معروف  غري  هو  الأويل  النوع 
والغالبية العظمى م�صابا به دون تدري 
ون�صبتهم بني 90/85% وهذه ن�صب عاملية 
وتنطبق علينا حمليًا، والنوع الثانوي وله 
به بني  ن�صبة امل�صابني  م�صبباته ترتاوح 
واأكرثها  عديدة  واأ�صبابه   ،%15-10
�صريان  وت�صيق  الكلوي  الق�صور  �صيوعًا 
هرمون  اإفراز  اإلى  يوؤدي  الذي  الكلى 
�صغط  لرتفاع  يوؤدي  مما  )رينني( 
الغدد  بعمل  خلل  اإلى  بالإ�صافة  الدم، 
اأفرازات  واأهمها  باجل�صم  ال�صماء 
الغدة  هرمون  وكذل  الكظرية،  الغدة 
الدرقية. بالإ�صافة اإرتفاع ال�صغط عند 
ال�صيدة احلامل وكذلك ال�صيدات الالتي 

ياأخذن حبوب منع احلمل.
بالت�تر  االأطفال  ي�صاب  هل 

ال�صرياين اأو/ ب�صغط الدم؟
ما  غالبًا  الأطفال  عند  الدم  �صغط   -
يكون من النوع الثانوي الذي له م�صببات 
يف  ت�صيق  الكلوي،  الق�صور  منها  عدة 
�صرايني الكلى وت�صوه خلقي يف ال�صريان 
الأبهر، مما ينتج عنه ارتفاع يف �صغط 

 / اجل�صم  من  العلوي  باجلزء  الدم 
توؤدي  الأدوية  بع�س  وكذلك  اليدين 

لرتفاع �صغط الدم يف �صن املراهقة. 
ما ه� �صغط الدم الكل�ي؟ 

عن  الناجت  الثانوي  الدم  �صغط  هو   -
لق�صور  م�صاحب  الكليتني،  يف  م�صاكل 
ت�صيق  ناجت عن  اأو  اأو مزمن  كلوي حاد 

يف �صرايني الكلى.
ب�صغط  االإ�صابة  ن�صبة  ماهي 
الفئات  اأكرث  هي  ومن  حمليًا  الدم 

امل�صابة به؟ 
املجال  هذا  يف  حملية  لدرا�صة  وفقًا   -
من   %35-30 بني  ما  ترتاوح  فالن�صبة 
مع  متقاربة  الن�صبة  هذه  اأن  املواطنني 
وتعد   ،%30 بـ  واملقدرة  العاملية  الن�صب 
عر�صة  اأكرث  بال�صن  املتقدمة  الفئات 
لالإ�صابة به وي�صاب به عادة ممن بلغو 
لل�صيدات  عامًا  و50  للرجال   40 �صن 
ال�صرياين/�صغط  التوتر  ي�صنف  لذا 
الفئة  ت�صيب  التي  الأمرا�س  من  الدم 
اأما  وامل�صنني  العمر  متو�صطو  العمرية 
الفئة العمرية للمراهثيني غالبًا ما يكون 

�صغط الدم ثانويًا.
ما هي اأعرا�س �صغط الدم وكيف 

يعالج؟ 
- ل يوجد اأعرا�س حمددة ل�صغط الدم 
قد  ولكن  ال�صاكت  بالقاتل  ي�صمى  لذا 
ي�صتكي امل�صابون به من اأعرا�س �صداع 
ودوخة / دوار وم�صاعفات على الدماغ 
والقلب. عامليًا هناك 50% من امل�صابون 
ل يعلمون اأن لديهم ارتفاع ب�صغط الدم 
املر�س  عن  يعرفون  الأخريني   %50 و 
ياأخذون  فقط  منهم   %25 اأي  ون�صفهم 

العالج.
على  امل�صاعدة  االأ�صباب  هي  ما 

�صرعة االإ�صابة ب�صغط الدم؟
الدم ل يوجد عادة  ارتفاع �صغط  ان   -
م�صببات  لعدة  م�صاحبًا  بل  منفردًا، 
الإ�صابة  ومنها:  اأحرى  م�صاعفة 
الوزن/ال�صمنة  وزيادة  بال�صكري 
يوجد  الذين  والأ�صخا�س  واملدخنني، 

عندهم اإرتفاع بالدهنيات.
اإلى  الدم  �صغط  ي�ؤدي  متى 

م�صاعفات اأخرى باجل�صم؟ 
التي  باجل�صم  الرئي�صية  الأع�صاء   -
القلب  هي  ال�صغط  بارتفاع  تتاأثر 
والكليتني  والدماغ  الدموية  والأوعية 
و�صبكة العني وهذه الأعرا�س هي الأكرث 
مر�صى  لدى  باخللل  لالإ�صابة  عر�صة 
ال�صكري. هذا وتتنا�صب ن�صبة تاأثر هذه 
الأع�صاء طرديًا مع درجة ارتفاع �صغط 
الدم لذلك منهم بحاجة اإلى عناية اأكرث 

والعالج واملتابعة.
بها  ين�صح  التي  الن�صائح  هي  ما 
ال�صرياين/�صغط  الت�تر  مري�س 

الدم؟ 
- يف�صل اأخذ عدة قيا�صات لل�صغط قبل 
وقبل  الأ�صابة  لتحديد  بالعالج  البدء 
من  بالوقاية  املري�س  ين�صح  العالج 
م�شببات املر�س وتغيري منط حياته مثل 
تخفيف تناول امللح/ البتعاد عن املوالح 
ترك  الوزن  تخفي�س  الإمكان/  قدر 
التدخني والمتناع عن تناول الدهنيات 

هذه  جميع  تغطي  م�صكورة  والدولة 
النفقات.

الكلى  نقل  عملية  كلفة  هي  ما 
باالأردن؟ 

- كلفة عملية نقل الكلى بالأردن تقارب 
لالأردنني وغريهم  دينار  اآلف  الـ)10( 
لدى  طبية  م�صاعفات  حت�صل  مل  ما 
املري�س توؤدي لرفع كلفة العالج، وجترى 
اأردننيون  اأطباء  قبل  العمليات من  هذه 
كفائات  ذوي  املجال  هذا  يف  خرباء 

عالية وي�صهد لهم اأقليمًا وعامليًا.
يقدمها  التي  الن�صائح  ماهي 

الدكت�ر ريا�س �صعيد للقراء؟ 
يجب  �صليمة..  كلى  على  للمحافظة   -
قيا�س  وعالجه  املر�س  اأ�صباب  معرفة 
عالجه  يجب  وجد  واأن  الدم  �صغط 
واللتزام بالأدوية التي يو�صفها الطبيب 
وعلى  املري�س،  قبل  من  تركها  وعدم 
يف  ال�صكر  �صبط  ال�صكري  مر�صى 
الأدوية  عن  نهائيًا  والبتعاد  اأج�صامهم 
الأول  العدو  تعترب  حيث  لالآلم  امل�صكنة 
للمر�صى الذين يعانون من ق�صور كلوي.
املطلوب متابعة حالة املري�س مع طبيبه 
�صحي  غذائي  نظام  اتباع  دوريًا.. 
والريا�شي  البدين  الن�شاط  وممار�شة 

با�صتمرار ووقف التدخني.

علم  وخا�صًة  الجتماعية  العلوم  تعد 
الإجتماعية،  والأنرثوبولوجيا  الإجتماع، 
ق�صايا  مبعاجلة  تهتم  التي  العلوم  من 
حيث  من  وتناولها  واملر�س  ال�صحة 
العالج،  وطرق  والتحليل،  الدرا�صة 
الجتماعية  والق�صايا  العوامل  وح�صر 
من  التي  والنظريات  بها  العالقة  ذات 
للعلوم  كان  وقد  تف�صرها،  اأن  املمكن 
دورًا يف احلديث عن تطور  الجتماعية 
النظرة الى الطرق التي كانت تتناول بها 
العقود  منذ  واملعدية  ال�صارية  الأمرا�س 
الن  املجتمع  عليه  اأ�صبح  وما  املا�صية، 
النرثوبولوجيا  علوم  خالل  من  وذلك 
النرثوبولوجيا  تعد  والتي  املختلفة 
هذا  عنى  حيث  فروعها  اأحد  الطبية 
اجلزء من العلم بدرا�صة الطرق املتبعة 
ملا  ومقارنتها  القدم  منذ  العالج  يف 
ال�صابق  ففي  حاليًا،  العلم  له  تو�صل 
ما  �صخ�صًا  اأن  يعتقدون  القدماء  كان 
حلت  اأو  بال�صحر  اأ�صيب  اأو  العني  م�صه 
اأو  بحرقه  فيقومون  الألهة  لعنة  عليه 
يتلَق  اأن  دون  فيموت  البقية  عن  نبذه 
العالج وبعدها تطور املجتمع لي�صل يف 
طريق  عن  للعالج  مراحلة  من  مرحلة 
الأع�صاب  طريق  عن  اأو  التعاويذ،  قراأة 
وما الى ذلك، ومع تطور الطب والعالج 
خمتلفة  نقالت  من  املجتمع  �صهده  وما 
كانت  التي  الوفيات  ن�صبة  اأ�صبحت 
من  اأقل  ال�صارية  الأمرا�س  بها  تت�صبب 
ال�صابق، كما اأ�صبحت طرق العالج اأكرث 
يعد  مل  ال�صحة  مفهوم  اأن  كما  تطورًا، 
ال�صالمة  على  مقت�صرًا  ال�صابق  يف  كما 
عرفتها  كما  تعرف  حيث  اجل�صدية 
)حالة  باأنها:   العاملية  ال�صحة  منظمة 
والعقلية،  البدنية،  ال�صالمة  اكتمال  من 
ولي�س جمرد خلو اجل�صد  والجتماعية، 

من املر�س اأو العجز(
 World Health Organization 

1997
كما تعترب الأمرا�س املزمنة مو�صوعًا ذا 
اأبعاد خمتلفة ل ميكن ف�صل احداها عن 
الأخر، حيث تلعب الأو�صاع الجتماعية 
وا�صتقرارها دورًا هامًا يف جناح العالج 
اأو عدمه، كما واأن الأمرا�س املزمنة يف 
العديد  تفرز  اأن  املمكن  من  ذاتها  حد 
لي�س  التي  الإجتماعية  امل�صكالت  من 
من املمكن جتاهلها، والتي يلعب العمل 
الجتماعي  والأخ�صائي  الإجتماعي 
الطبي العامل مع هذه الفئة دورًا كبريًا 
وم�صاعدة  حدتها  من  التخفيف  يف 
وتاأتي  جتاوزها،  على  واأ�صرته  املري�س 
اأهم  مقدمة  يف  ال�صارية  غري  الأمرا�س 
تقف  حيث  العامل،  يف  الوفاة  اأ�صباب 
جمموع  من   %63 من  اأكرث  حدوث  وراء 
ربع  اأن  واملالحظ  ال�صنوية.   الوفيات 
نحبهم  يق�صون  الذين  النا�س  جمموع 
والبالغ  الأمرا�س  تلك  جّراء  عام  كل 
تقل  ن�صمة  مليون   36 نحو  عددهم 
فاإّن تلك  اأعمارهم عن 60 �صنة، وعليه 
الوفيات ُتعترب من الوفيات املبكرة التي 
واجلدير  كبري،  حد  اإلى  توقيها  ميكن 
بالذكر اأّن نحو 80% من جمموع الوفيات 
الناجمة عن الأمرا�س غري ال�صارية تقع 

والبلدان  الدخل  املنخف�صة  البلدان  يف 
ال�صحة  )منظمة  الدخل  املتو�صطة 

العاملية، 2014 (.
والتي  الها�صمية  الأردنية  اململكة  ويف 
وفق   6.621.954 �صكانها  عدد  يبلغ 
الح�صاءات  دائرة  عن  اإ�صدار  اأخر 
العامة للعام 2014 )دائرة الح�صاءات 

العامة، 2014(.
املزمنة  الأمرا�س  ق�صية  باتت  فقد 
بلغت  حيث  جتاهله  ميكن  ل  مو�صوعًا 
من  اأفرادها  اأحد  يعاين  التي  الأ�صر 
عدد  من   %34 حوايل  مزمن  مر�س 
واحتلت   ،2010 للعام  الكلي  ال�صكان 
حيث  الأولى  املرتبة  عجلون  حمافظة 
حمافظة  كانت  حني  يف   %41.1 بلغت 
ن�صبة  وبلغت  املحافظات  اأقل  مادبا 
اأمرا�س  من  يعانون  الذين  الأفراد 
واأو�صحت   %28.5 بها  مزمنة 
الأمرا�س  انت�صار  ن�صب  اأن  الإح�صاءات 
بني  منها  اأعلى  هي  الإناث  بني  املزمنة 
بن�صبة  الناث  بني  كانت  حيث  الذكور، 
وكان    %11.8 الذكور  وبني   %13.9
مر�س ارتفاع �صغط الدم هو الأول من 
ون�صب  املزمنة  الأمرا�س  ترتيب  حيث 
العمرية  والفئة  هو%11،  انت�صارها 
عن  اعمارهم  تزيد  من  بني  تتمركز 
واحتلت   ،%39 ن�صبته  وبلغت  عام   25
انواعها  باختالف  ال�صرطان  اأمرا�س 
النت�صار،   حيث  من  الأخرية  املرتبة 
اأن  اأو�صحت  الح�صاءات  هذه  اأن  كما 
ن�صبة ان�صار الأمرا�س املزمنة بني كبار 
واأو�صحت  وبلغت %6،  الأكرب  ال�صن هي 
الأرقام اي�صًا اأن ن�صب انت�صار الأمرا�س 
هي  احل�صرية  الأماكن  يف  املزمنة 
الأكرب باملقارنة باملناطق الريفية وبلغت 
الأح�صاءات  هذه  بينت  كما   ،%13.4
يف  املزمنة  الأمرا�س  انت�صار  ن�صب  اأن 
اململكة عند الأرامل هي الأكرب باملقارنة 
 ،%94.4 الن�صبة  وبلغت  العزاب  مع 
كذلك  الأميون  واأن   ،%1.9 والعزاب 
من  اأكرث  مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون 
هذه  واأو�صحت   ،%66 ون�صبتهم  غريهم 
 %95.5 ن�صبتهم  ما  اأن  الح�صاءات 
بالأمرا�س  امل�صابني  الأفراد  من 
والعالجات  الأدوية  ي�صتخدمون  املزمنة 
الإح�صاءات  )دائرة  لهم  املو�صوفة 

العامة، 2011(.
خ�صبًا  ميدانًا  املزمنة  الأمرا�س  وتعد 
يعد  والذي  الإجتماعي  العمل  ملهنة 
العمل يف املجال الطبي اأحد فروعه فهي 
الإجتماعي  العمل  قامو�س  عرفها  كما 
الأجر  مدفوع  املهني  )الن�شاط  باأنها: 
النا�س على  اإلى م�صاعدة  والذي يهدف 
تواجه  التي  ال�صعوبات اجلادة  مواجهة 
بالرعاية  تزويدهم  خالل  من  حياتهم 
خالل  من  اأو  الإر�صاد  اأو  واحلماية 
الدعم الإجتماعي، اأو املنا�صرة اأو العمل 

الإجتماعي(
  Pierson and Thomas 2002

p. 516

مكتب العمل الإجتماعي
�صروق اأب� حم�ر

حافظ على كليتك حتمي قلبك..

د. ريا�س �صعيد: للحفاظ على الكلى �صليمة 
يجب معرفة ا�صباب املر�س وعالجه

العمل االإجتماعي..  
وعالقته باالأمرا�س 
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ح�ار مع طبيب

ال ي�جد اعرا�س 
حمددة الرتفاع 

�صغط الدم



Jordan Hospital مـ�شـتـ�شــفـــــى الأردن
www.jordan-hospital.com

ياأتي منفردًا بعد  ال�صكري ل  ان مر�س 
جمرد  يعترب  ل  انه  حيث  الربعني  �صن 
فقط  الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  ارتفاع 
�صغط  يف  اي�صًا  ارتفاع  يتبعه  حيث 
ن�صبة  يف  ارتفاع  اإلى  بال�صافة  الدم 
ن�صبة  وارتفاع  املري�س  عند  الدهون 
بد  ل  هنا،  من  الدم،  يف  الكولي�صرتول 
عن  بال�صكر  م�صاب  كل  يقوم  ان  من 
ال�صكري  مر�س  لن  حتليل  عمل  طريق 
�صيء  من  املري�س  ي�صكو  ل  �صامت 
واملنظمات  املراكز  فكل  ال�صكر  ب�صبب 
مر�صى  ن�صف  ان  الدوليةاكدت 
يعلمون  ل  العامل  م�صتوى  على  ال�صكري 

عن  البحث  ويتم  به.  م�صابون  انهم 
او  وجوده  من  والتاأكيد  املر�س  هذا 
فئات  هناك  ان  حيث  بالتحاليل  عدمه 
ب�صرورة  والتنبيه  عليها  الرتكيز  يجب 
ولو  حتى  بها  وال�صراع  التحاليل  عمل 
تخطو  من  وهم  �صيء  من  ت�صكو  مل 
تاريخ  لديهم  من  وكل  الربعني  �صن 
بال�صكري  بال�صابة  ال�صرة  مع  مر�صي 
اللواتي اجننب  ال�صيدات  اإلى  بال�صافة 
من  يعانني  اللواتي  وكذلك  كبري،  بوزن 

تكي�س املباي�س.

الغذاء وال�صكري
يف  ا�صا�صيًا  دورًا  ال�صحي  الغذاء  يلعب 
احلفاظ على ال�صحة العامة ويف ابعاد 
ال�صكري،  ومنها مر�س  المرا�س  �صبح 
الفراد  ان  الدرا�صات  اكدت  حيث 
�صحيًا  غذائيًا  نظامًا  يتبعون  الذين 
بال�صكري،  لال�صابة  عر�صه  القل  هم 
فالنظام الغذائي يجب األ يقت�صر على 
الكبار والبالغني فقط، بل يجب ت�صجيع 
ال�صحي  الغذاء  تناول  على  الطفال 
يف  وخ�صو�صًا  غذائهم  ومراقبة 
الغذائية  العادات  فاكت�صاب  املدار�س، 

ال�صحية يبداأ من الطفولة.

اغلب  ان  الدرا�صات  اثبتت  وقد 
يتبعون  كانوا  الكبار  ال�صكري  مر�صى 
كانوا  عندما  �صيئة  غذائية  عادات 
اهتمام  لديهم  يكن  ومل  اطفاًل، 
ب�صرورة احل�صول دائمًا على الغذية 
بدناء  اإما  اطفاًل  كانوا  اي  ال�صحية، 
او يعي�صون يف ا�صر ل تراعي كثريًا من 
العادات الغذائية ال�صحية، كما انهم 
مل يكونوا مهتمني مبمار�صة الريا�صة.

نظام  اإلى  ال�صكري  مري�س  يحتاج 
على  ال�صيطرة  بهدف  خا�س  غذائي 
اإلى  ا�صافة  لديه،  ال�صكري  معدل 
�صبطها  يجب  التي  الدهون  معدل 
مري�س  ان  كون  الدم،  �صغط  ومعدل 
ال�صكري عر�صة للم�صاعفات الناجتة 
جتنبها  ميكن  والتي  مر�صه  عن 

بالنظام الغذائي ال�صليم.
يحتاجون  ال�صكري  مر�صى  ان  كما 
بعد  الن�صولني  اإلى  معينة  حالت  يف 
بالنظام  تاأخري ذلك  �صنوات، وميكن 
حتقيق  وميكن  املنا�صب،  الغذائي 
ذلك بتعليم املري�س طرق التمييز بني 
�صحي،  غري  وذلك  ال�صحي  الطعام 
اإلى اهمية و�صع حدود معينة  ا�صافة 

لنف�صه يف الكل.
النظام  يختلف  ان  الطبيعي  ومن 
بح�صب  ال�صكري  ملري�س  الغذائي 
التي  امل�صاعفات  وبح�صب  حالته 
يف  ان�صدادًا  يعاين  فقد  يعانيها، 
خا�س،  نظام  اإلى  ويحتاج  ال�صرايني 
يف  م�صكالت  يعاين  ان  ميكن  كما 
يكون  ان  او   مر�صه،  نتيجة  الكليتني 
كما  لديه،  مرتفعًا  ال�صكر  خمزون 
باملري�س  اخلا�س  النظام  يختلف 
عند  لديه  ال�صكر  معدل  بح�صب 
لنه  نهائيًا  املري�س  حياة  يف  فح�صه 
حياته  طيلة  يتبعه  ان  يجب  نظام 
�صارمة  بقواعد  تقييده  �صهاًل  ولي�س 

ي�صعب التزامها.
زيادة  يعاين  ال�صكري  مري�س  كان  اذا 
وزنه  يخف�س  باأن  ين�صح  الوزن،  يف 
فقد  الدم؛  يف  ال�صكر  معدل  لتح�صني 

وحدة   500 خف�س  يكفي  انه  تبني 
حرارية او 100 لدى من يعاين زيادة يف 

الوزن، لتح�صني معدل ال�صكري لديه.
احللويات  بتناول  له  ال�صماح  ميكن 
على  �صغرية  بكمية  ال�صبوع  يف  مرة 
يتم  الفاكهة  ح�صة  من  ت�صتبدل  ان 
ل  حتى  الكل  بعد  مبا�صرة  تناولها 
ميكن  ب�صرعة،  ال�صكر  م�صتوى  يرتفع 
احللويات  من  نوع  او  الكيك  اختيار 
احلالت  كل  يف  غريها.  او  العربية 
يجب تعديل النظام الغذائي اخلا�س 
مبري�س ال�شكري مبا يتاأقلم مع منط 
يف  باحلرمان  ي�صعر  ل  حتى  حياته 

املدى البعيد.
�شروريًا  اجل�شدي  الن�شاط  يعترب 
مع  اف�صل  ب�صكل  اجل�صم  ليتجاوب 
يف  ال�صكر  معدل  ويتح�صن  الدوية 
الفحو�س  اجراء  يجب  كما  الدم، 
املنتظمة للكليتني لن مري�س ال�صكري 
الكليتني  لت�صرر  عر�صه  اكرث  هو 
الدم  �صغط  مراقبة  به  ويجدر 
بانتظام،  الدم  يف  الدهون  وم�صتوى 
مع احلر�س على كمية الربوتينات يف 

الغذاء.
ثمة حاجة احيانًا لدى املر�صى الذين 
عملية  اإلى  املفرطة،  ال�صمنة  يعانون 
ربط معدة، خ�صو�صًا اذا كان موؤ�صر 
البدانة لدى املري�س بتخطي 35 ولديه 
م�صاعفات عدة، يف هذه احلالت من 

ال�صروري اجراء العملية.
معدل  على  دائمًا  احلفاظ  ويجب 
والبوتا�صيوم  للمغنيزيوم  مرتفع 
والزنك، اذ تبني ان اخللل فيها يوؤثر 

�صلبًا على معدل ال�صكر يف الدم.
باملكمالت  ذلك  حتقيق  ميكن 
املنا�صب.  الغذاء  جانب  اإلى  الغذائية 
بالفركتوز  ال�صكر  ا�صتبدال  وميكن 
وال�شربتام �شرط احلر�س على عدم 
الكثار  حال  يف  لال�صهال  التعر�س 
حال  يف  الفركتوز،  ان  كما  منه، 
اإلى  يوؤدي  قد  تناوله،  يف  الفراط 

ارتفاع م�صتويات ال�صحوم الثالثية.

التغذية املنا�صبة والريا�صة
االفراد الذين يتبع�ن نظامًا غذائيًا �صحيًا هم اقل عر�صه لال�صابة بال�صكري

عن�صران ا�صا�صيان لل�صيطرة على 
معدل ال�صكري فـي الدم

اإحدى  من  اأكرث  يعالج  الرمان 
من  للكثري  عالج  فه�  مر�س  ع�صر 

االأمرا�س
الدرا�صات  من  العديد  اأ�صارت  حيث 
تناول  اأهمية  احلديثة  الربيطانية 
على  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  الرمان 
على  الدرا�صة  واأكدت  اجل�صم  �صحة 
من  للكثري  مفيد  كعالج  ي�صتخدم  اأنه 
الإن�صان،  بها  ي�صاب  التي  الأمرا�س 
بالكثري  اجل�صم  يزود  الرمان  اأن  كما 
التي  الهامة  الغذائية  العنا�صر  من 

يحتاجها اجل�صم.
واأكدت الكثري من الدرا�صات اأن تناول 
من  التخل�س  ت�صبب  الرمان  حبوب 
الإن�صان  ج�صم  يف  املوجودة  البكترييا 
للكثري  كعالج  ت�صتخدم  يجعلها  مما 

الإ�صهال  منها  احلادة  الأمرا�س  من 
ن�صبة  وزيادة  القلب  واأمرا�س  احلاد 
الكلى  واأمرا�س  الدم  يف  الكولي�صرتول 
احلرارة  درجة  واإرتفاع  وم�صاكلها 
واآلم  القولون  ب�صرطان  والإ�صابة 
اله�صم  بع�صر  والإ�صابة  النقر�س 
وعدم  العيون  واأمرا�س  والنزيف 
واأمرا�س  بو�صوح  الروؤية  على  القدرة 

اللثة وترهالتها وال�صداع املزمن.
اأنه  اأو�صحت  اأخرى  نظر  وجهة  ومن 
بجانب  الرمان  حبوب  لتناول  نتيجة 
�صلطة  اإلى  اإ�صافته  بذورها عن طريق 
الغنية  الرمان  �صلطة  عمل  اأو  الفواكه 
ماء  من  القليل  باإ�صافة  احلبوب  بهذه 

الزهر.
الرمان  ع�صري  عمل  ميكن  اأنه  كما 

ف�صل  يف  خا�صة  وال�صحي  اللذيذ 
اأنه  كما  احلار  اجلو  ب�صبب  ال�صيف 
ميكن غلي ق�صور الرمان باإ�صافة املاء 
املغلي وتناولها لال�صتفادة من فوائدها 

الهامة.
ال�صحوم  من  التخل�س  يف  ي�صاعد  كما 
على  القدرة  ميتلك  حيث  وال�صمنة 

تقلي�س ال�صحم املخزن حول املعدة .
باجللطات  الإ�صابة  احتمال  من  يقلل 

القلبية والدماغية واأمرا�س الكلية .
احلمى  حالت  عالج  يف  ي�صتخدم 
ال�صديدة والإ�صهال املزمن والد�صنتاريا 

المبيبة وال�صداع و�صعف الب�صر.
ي�صتخدم “منقوع ق�صر جذور الرمان” 
يف طرد الديدان املعوية وخا�صة الدودة 

ال�صريطية وعالج البوا�صري .

الرمان بح�صب 
الدرا�صات.. 

عالج لكثري من 
االأمرا�س
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غذاء ودواء..

اظهرت اح�صائيات 
االحتاد العاملي جلمعيات 
مر�صى داء ال�صكري ان 

خم�س دول خليجية 
تقع �صمن الدول الع�صر 

االعلى انت�صارًا لداء 
ال�صكري يف العامل

عالج  يف  املتخ�ص�صون  الطباء  يحذر 
ريجيم  ا�صتخدام  من  املفرطة  ال�صمنة 
فقط  الربوتني  على  يعتمد  غذائى 
بدون  والدجاج  احلمراء  اللحوم  مثل 
تناول كميات منا�صبة من اخل�صروات 
مبر�س  ال�صابة  اإلى  ذلك  يوؤدى  فقد 

�صرطان املعدة.
اخل�صروات  ان  كون  ذلك  معللني 
والفاكهة تعطي م�صادات اأك�صدة عالية 

جدا ومتنع دخول الأورام ب�صكل مبا�صر 
م�صاعدتها  ايل  بال�صافة  اجل�صم  الى 

يف �صحب ال�صموم من املري�س.
اللحمة  تناول  بعدم  وين�صحون 
اأ�صبوعيا  مرتني  من  اأكرث  احلمراء 
يف  جراما   150 عن  يزيد  ل  وبحجم 
اأ�صبوع. وباأن ال�صماك بديل مميز  كل 
نف�س  يعطي  فهو  احلمراء  اللحوم  عن 

الطاقة ونف�س الفائدة.

عادات �صيئة فـي االأكل              
   ت�صبب ال�صرطان

ما ه� الدواء؟
هو كل مادة ت�صتعمل يف ت�صخي�س او 
معاجلة المرا�س او الوقاية منها او 

ت�صاهم يف حت�صني حياة املري�س.

ماهي اثار الدواء على اجل�صم؟
يف  الهائل  بالتنوع  الدوية  متتاز 
اجل�صم  على  وتاأثرياتها  مفعولها 
عن  جملتها  يف  تخرج  ل  ولكنها 

التاأثريات التالية:
- احداث تغيرياترع�صوية او نف�صية 

يف وظائف اأجهزة اجل�صم.
احلية  الكائنات  على  الق�صاء   -
او  المرا�س  ت�صبب  التي  الدقيقة 

احلد من فعالياتها وانت�صارها.
بع�س  حيوية  تثبيط  او  تن�صيط   -
بع�س  او  خالياه  او  اجل�صم  اأع�صاء 

عنا�صره كالنزميات.
بع�س  يف  النق�س  عن  التعوي�س   -
مركباته  او  اجل�صم  عنا�صر 
كالفيتامينات والهرمونات والمالح.

من اين ي�صتخرج الدواء؟
التي  امل�صادر  من  العديد  هناك 

ي�صتخرج منها الدواء، ومن اأهمها:
- امل�صدر النباتي: حيث ي�صتخرج 
املادة الدوائية الفعالة من الأع�صاب 

والنباتات الطبية.
حيث  احلي�اين:  امل�صدر   -
من  دوائيًا  الفعالة  املادة  ت�صتخرج 
غدد احليوانات او �صوائلها احلب�صية 

او زيوتها.
ومنها  احلية:  الكائنات   -
انتاج  ميكنها  التي  الفطريات  بع�س 

امل�صادات احليوية.
مثل  وذلك  املعدين:  امل�صدر   -

النظائر امل�صعة والمالح.
الرتكيبية  امل�صادر   -
هذه  متثل  حيث  الكيميائية: 
املطروحة  الدوية  اغلب  امل�صادر 
حت�صريها  ويتم  حاليًا،  الأ�صواق  يف 
يف  حديثة  تقنيات  با�صتخدام 
الأ�صل كان  الت�صنيع وكثري منها يف 

ي�صتخرج من امل�صادر ال�صابقة.

يف  ت�ؤثر  التي  الع�امل  ماهي 

فاعلية الدواء؟
عالج  لكل  الدواء:  جرعة  مقدار   -
فعاليته،  توؤدي  حتى  الكافية  جرعته 
الأبحاث  طريق  عن  حتديدها  ويتم 
ميكن  ول  العلمية،  والدرا�صات 
زيادتها ال �صمن حدود م�صموح بها، 
الى ظهور  اأدت  زادت عن ذلك  فان 
اعرا�س غري املرغوب فيها او حدوث 

الت�صمم.
للم�شتح�شر  ال�شيدلين  ال�شكل   -
للدواء  يكون  قد  تناوله:  وطريقة 
على  عام  تاأثري  او  مو�صعي  تاأثري 
الطرق  واكرث  باأكمله،  اجل�صم 
العام  التاأثري  على  للح�صول  �صيوعًا 
الفم  طريق  عن  الدواء  تناول  حتى 
)حبوب، كب�صولت، ا�صربه( ثم عن 
طريق احلقن وهي الطريقه الأ�صرع، 
فيحدث  املو�صعي  التاأثري  اما 
للدواء  اأخرى  ا�صكال  طريق  عن 
والتحاميل  والبخاخات  كالقطرات 
والكرميات  واملهبلية  ال�صرجية 
التحاميل  ت�صتخدم  وقد  واملراهم، 
لدى  العام  التاأثري  على  للح�صول 
كالطفال  العمرية  الفئات  بع�س 
الطوارئ  حالت  يف  او  وامل�صنني 
يف  البخاخات  وكذلك  كالغماء 

بع�س الدوية.
بالر�شادات  املري�س  التزام  مدى   -
املري�س  التزام  ازداد  كلما  الطبية: 
الطبيب  من  املقدمة  بالر�صادات 
ح�صن  اإلى  ذلك  اأرى  وال�صيديل، 
التاأثري  وحدوث  للدواء،  ا�صتجابته 
خمالفات  حدث  اذا  اما  املطلوب، 
�صيوؤدي  ذلك  فاإن  الر�صادات  لهذه 
اإلى �صعف التاأثري او رمبا كان �صببًا 

لتفاقم املر�س، او حدوث الت�صمم.
وجن�شه  وعمره  املري�س  وزن   -
انت�صار  يعتمد  املر�شية:  وحالته 
الدواء يف اجل�صم على وزن املري�س، 
جرعة  اإلى  عمومًا  الرجل  ويحتاج 
حتتاجها  التي  اجلرعة  من  اكرث 
بع�س  ا�صتعمال  يوؤدي  كما  املراأة، 
الر�صاعة  او  احلمل  اثناء  الدوية 
اإلى حدوث بع�س الثار غري املرغوبه 

على اجلنني او الر�صيع.
كما تختلف درجة تاأثري الدواء اي�صًا 
فبع�س  املري�س،  عمر  باختالف 
الدوية قد حتدث ا�صرارًا بالغة عند 
انخفا�صها  ب�صبب  وامل�صنني  الأطفال 
تلعب  التي  الأع�صاء  بع�س  وظائف 
دورًا هامًا يف اي�س الدواء واخراجه 

من اجل�صم كالكبد والكلى.
باحلالة  اي�صًا  الدواء  فعالية  وتتاأثر 
فامل�صابون  للمري�س،  ال�صحية 
بق�صور بع�س وظائف بع�س الأع�صاء 
او  �صلبًا  للدواء  ا�صتجابتهم  �صتكون 

ايجابيًا خمتلفه عند ال�صحاء.

انت والدواء..
بقلم: ال�صيدالين مهند احلاج
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نـظـرة ..

الواحد  اليوم  يف  دقيقة   1440 هناك 
ويجب ترتيب ثالثني دقيقة منها من اأجل 

التمارين الريا�صية البدنية!. 
من  حا�صم  جزٌء  املنتظمة  فالتمارين 
الذين  والنا�س  ال�صحة  على  احلفاظ 
اأكرث  رون  ُيعِمّ ن�صاطهم  على  يحافظون 
اأن  ومُيكن  اأف�صل،  بحاٍل  وي�صعرون 
ت�صاعد التمارين الريا�صية على احلفاظ 
على الوزن ال�صحي، كما مُيكن اأن متنع 
اأو ُتوؤخر الإ�صابَة بالأمرا�س مثل: مر�س 
ال�صرطانات  اأنواع  وبع�س  ال�صّكري 

وامل�صاكل القلبية. 
يحتاج معظم النا�س البالغني اإلى ثالثني 
دقيقة من التمارين البدنية املعتدلة ملدة 

خم�صة اأيام يف الأ�صبوع كحد اأدنى.
الن�صاطات:  هذه  عن  الأمثلة  وتت�صمن 
احلديقة  ع�صب  وجّز  ال�صريع  امل�صي 
مُيكن  كما  الدراجة.  وركوب  باحة  وال�ِصّ
ُتقوي  اأن  الأثقال  ورفع  التمدد  لتمارين 

اجل�صم واأن حُت�صن م�صتوى اللياقة. 
التمارين  اإيجاد  يف  هو  الق�صية  ومفتاح 

املنا�صبة لكل �صخ�س.

- ي�صاعد يف تخفي�س �صغط الدم: 
بف�صل احما�س الوميجا 3 املوجودة فيه 
املفيدة  اف�صل الطعمة  يعترب اجلوز من 

ل�صحة القلب والآوعيه الدمويه.
ن�صبة  خف�س  يف  ي�صاعد   -
ويرجع  الدم:  يف  الك�لي�صرتول 
واللياف   3 الآوميجا  احما�س  ايل  ذلك 

الطبيعية املوجودة فيه.
- ي�صاعد يف ال�قاية من ال�صرطان: 
والربو�صتاتا  الثدي  �صرطان  وخ�صو�صا 
والقولون لحتوائه على  ن�صبة عالية من 

م�صادات الك�صدة واحما�س الوميجا.
اثبتت  الدماغ:  ل�صحه  مفيد   -
البحوث ان احما�س الوميجا 3 املوجودة 
وحت�صني  الذاكرة  تقوية  علي  ت�صاعد  به 

الداء الوظيفي للدماغ .
تناول  ان  احل�ص�ات:  تك�ن  مينع   -
ح�صوات  من  يقي  يومي  ب�صكل  اجلور 
املرارة وين�صح باإ�صافة كعن�صر ا�صا�صي 

يف نظامك الغذائي .
ن�م  على  احل�ص�ل  يف  ي�صاعد   -
هادئ: لحتوائه على عن�صر امليالتونني 

احليوي امل�صوؤول عن النوم املنتظم.
علي  احلفاظ  يف  اجل�ز  ي�صاعد   -

�صحة العظام 
-  ي�صاعد يف فقدان ال�زن.

الريا�صة.. 
واأثرها ال�صحي 

على اجل�صم

ف�ائد اجل�ز..

يقوم  التي  التطويرية  الربامج  اطار  يف 
بها م�صت�صفى الردن يف جمال الطوارئ 
مع  وبالتعاون  الزمات  مع  والتعامل 
النقيب  قام  املدين  الدفاع  مديرية 
بالقاء  املدين  الدفاع  من  العتوم  حممد 
حما�صرة حول ادارة الزمات واجراءات 
وذلك  ال�صرورة  حلالت  الخالء  عملية 

املوظفني  من  كبري  لعدد 
والفنيني  والطباء  الداريني 

يف م�صت�صفى الردن.
بالتعاون  العتوم  وا�صاد 
الردن  م�صت�صفى  بني  القائم 
ارفع  والدفاع املدين لتحقيق 
والتدريب  التوعية  م�صتويات 
الخالء  جمالت  يف 

والطوارئ.

م�صوؤويل  ت�صاوؤلت  على  العتوم  واجاب 
اجلوانب  حول  امل�صت�صفى  واداريي 
ان  حيث  الطوارئ  لعمليات  العديدة 
الدفاع  مع  وبالتعاون  الردن  م�صت�صفى 
وهمي  مترين  باجراء  �صيقوم  املدين 
لالخالء يف اطار براجمه املتوا�صلة على 

مدار العام.

الدفاع املدين يحا�صر 
يف م�صت�صفى االردن 

»الط�ارئ واإدارة االزمات«

كاأكرب  الأردن  م�صت�صفى  يكن  مل 
بالدور  ليكتفي  خا�س  م�صت�صفى 
يف  املتمثل  للم�صت�صفيات  التقليدي 
اأدرك  واإمنا  الطبية،  اخلدمة  تقدمي 
وطنية  م�صوؤولية  يحمل  اأنه  مبكرًا 
املجتمع  خدمة  يف  تنموية  ور�صالة 

املحلي.
العالجية  لل�صياحة  ما  يعرف  وهو 
على  كبري  اإيجابي  اأثر  من  ومنوها 
باأن  اأي�صًا  ويوؤمن  الأردين.  القت�صاد 
من  هي  العالجية  ال�صياحة  �صناعة 
واأن  الوطني.  القت�صاد  اأعمدة  اأهم 
جودة  على  تعتمد  جناحها  متطلبات 
اقليمية  �صمعة  وبناء  الطبية  اخلدمة 

ودولية للم�صت�صفيات الأردنية.
وبناءًا على ذلك فقد عمل امل�صت�صفى 
متميزًا  يكون  اأن  على  تاأ�صي�صه  منذ 
واأن  والإقليمي،  املحلي  امل�صتوى  على 
يحقق الريادة يف جمال جودة الرعاية 

الطبية املقدمة.
املناف�صة  حلجم  اأي�صًا  ولإدراكه 
الإقليمية يف جمال ال�صياحة العالجية 
توفري  على  امل�صت�صفى  عمل  فقد 
الكفاءات الطبية والتمري�صية والفنية 
الطبية  والأجهزة  املتميزة  والإدارية 
بني  م�صت�صفى  اأول  وكان  احلديثة، 
الذي  واخلا�صة  العامة  امل�صت�صفيات 
يح�صل على �صهادة العتماد الدويل، 
الأمر الذي �صاهم يف اأن حتذوا حذوه 

بع�س امل�صت�صفيات الأخرى لرفع �صوية 
ومعايري اخلدمة فيها.

على  عمل  اأي�صًا  تعليمي  وكم�صت�صفى 
من  كل  مع  تعاون  اتفاقيات  عقد 
وجامعة  وا�صنطن  جورج  جامعة 
لتبادل  توليدو  وجامعة  نربا�صكا 
التخ�ص�صات  وتطوير  اخلربات 

الطبية.
قنوات  بفتح  امل�صت�صفى  قام  كما 
دول  خمتلف  مع  عديدة  ات�صال 
من  العربية  الدول  ومنها  العامل 
ومعار�س  مبوؤمترات  امل�صاركة  خالل 
وور�س  الدولية  العالجية  ال�صياحة 
واإبرام  والإقليمية،  املحلية  العمل 
املوؤ�ص�صات  العديد من  مع  التفاقيات 
الر�صمية والأهلية ل�صتقطاب املر�صى 

للمعاجلة يف الأردن.
باأن  امل�صت�صفى  جهود  اأثمرت  وقد 
الأردنيني  غري  املر�صى  اأعداد  زادت 
خمتلف  من  امل�صت�صفى  اأدخلوا  الذين 
دول العامل ب�صكل ملفت للنظر خالل 
اإلى  املا�صية من %21  اأعوام  الثمانية 
42% من جمموع اإدخالت امل�صت�صفى، 
وكان  العامل.  حول  جن�صية   58 ومن 
مل�صت�صفى الأردن ال�صبق يف ا�صتقطاب 
املتحدة  الوليات  من  مر�صى 
ونيجرييا  كازخ�صتان  ومن  الأمريكية 

وغريها.
ت�صنيف  جاء  فقد  اجلهود  لهذه 
التقارير الدولية  م�صت�صفى الأردن يف 
العامل  يف  م�صت�صفى   42 من  كواحد 
الأكرث طلبًا لل�صياحة العالجية. وهنا 
ال�صياحة  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل 
املبا�صر  لعائدها  بالإ�صافة  العالجية 
اأي�صًا  فهي  ال�صحي  القطاع  على 
م�صدر اإنعا�س للعديد من القطاعات 
والتجارية  ال�صناعية  القت�صادية 
وما يرتتب على  الأردن  واخلدمية يف 
ذلك من حت�صن يف النمو القت�صادي 

وتقليل ن�صب البطالة.

م�صت�صفى االأردن يعزز 
�صناعة ال�صياحة 

العالجية فـي االأردن
بقلم: ها�صم ار�صيد
م�صت�صار ال�صياحة العالجية
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وحدة  ح�صلت  وا�صتحقاق  بجدارة 
ال�صعة  دائرة  يف  الثدي  ت�صوير 
�صهادة  على  الردن  م�صت�صفى  يف 
العتمادية الوطنية من جمل�س اعتماد 
لـما  ا�صتحقاقًا  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات 
معايري  متطلبات  كافة  من  ا�صتوفته 
الت�صويري  الفح�س  وحدات  اعتماد 

للثدي. 

�صهادة االعتماد.. 
ل�حدة ت�ص�ير 

الثدي

فـي اخلتــام..

اهداها جلموع احلا�صرين.. واحبائه.. 
خلطاب  اخلطوة  هذه  احل�صور  وثمن 
وو�صفوها باخلطى الناجحة التي يتعلم 
بها اجيال قادمة وتدفعهم العزمية على 

ال�صرار واملثابرة.

�شحيفة دورية داخلية ت�شدر عن:
» م�صت�صفى االأردن «

ُتعنى باخلدمات الطبية املتكاملة واأخبار 
م�شت�شفى الردن واجنازاته..

رئي�س هيئة املديرين - املدير العام:
الـدكتـ�ر عبداهلل الـب�صيـر

املدير الداري:
املهند�س اأحمــد خطـــاب

ال�شـــراف الـــعـــــام:
ق�صم العالقات العامة

التن�شيق واملتابعة:
مـنـــار الزواهــــرة

النتــــاج العـالمـــي: 

م�صت�صفى االأردن حتتفي برئي�س ال�ص�ؤون املالية واالدارية 
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تكرمييًا  حفاًل  الأردن  م�صت�صفى  اقامت 
نائب  خطاب  حممد  عبدالقادر  لل�صيد 
والدارية،  املالية  لل�صوؤون  الرئي�س 
خلف  )ال�صم�س  كتابه  �صدور  مبنا�صبة 
�صطورًا م�صيئة  به  تناول  الذي  الغيوم( 
املليئة  وخطواته  الذاتيه  �صريته  من 
يف  األقى  حيث  والتحديات،  بامل�صاعب 
مدير  الب�صري  عبداهلل  ال�صيد  احلفل 
بها  هنئ  كلمة  الأردن  م�صت�صفى  عام 
خطوات  معلاًل  الجناز  هذا  خطاب 
وجه كل  و�صمود يف  كفاح  ثمرة  النجاح 

التحديات.
كلمته  بركات  حممد  الدكتور  األقى  كما 
النابعة  الكلمات  �صدق  على  بها  مثنيًا 
من القلب التي حاول الكاتب بوحها يف 
الطيبة  باملعاين  املدجج  كتابه  كلمات 

والكرمية.
والعتزاز  الفرح  م�صاعر  امتزجت  كما 
املدير  خطاب  احمد  املهند�س  بكلمات 
الداري مبا يحمله يف �صدره من حمبة 
والفعل  الكلمة  �صاحب  لوالده  وفخر 

والنجاح والجناز.
خطاب  عبدالقادر  ال�صيد  األقى  كما 
كلمة ترحيبية للحا�صرين �صكر خاللها 

الكرمي  احلفل  هذا  يف  �صاهم  من  كل 
خطاب  وا�صتهل  الكارم.  وح�صوره 
احتواه  عما  خمت�صرة  بنبذة  كلمته 
ت�صف  التي  حياته  م�صرية  من  الكتاب 
وتخطاها  واجهها  التي  التحديات  حال 

بكل ا�صرار وعزمية، وا�صفًا 
هذه اخلطوات بالجناز على 
الكفاح  من  �صنوات  مدى 

ال�صخ�صي له ولعائلته.
قام  احلفل  ختام  ويف 
بتوقيعه  خطاب  ال�صيد 
الكتاب  من  جمموعة  على 
الغيوم(  خلف  )ال�صم�س 

عبدالقادر خطاب.. ُي�َصطر م�صريته 
بـ )ال�صم�س خلف الغي�م( ويهديها 

ال�صرة م�صت�صفى االأردن واحبابه

الدكت�ر امل�صري 
يح�صل على 

جائزة الروؤ�صاء 

من  للوقاية  الردنية  اجلمعية  منحت 
با�صل  الدكتور  اخلريية  العظم  ترقق 
ا�صبيليا  مدينة  يف  امل�صري  خالد 
الروؤ�صاء(  )جائزة  ال�صبانية 
لرتقق  الدولية  املوؤ�ص�صة  من  املُقدمة 
العظم، والتي مُتنح للروؤ�صاء املتميزون 
ترقق  من  الوقاية  جمال  يف  عامليًا 
به  قام  الذي  الكبري  وللدور  العظم 
الردنية  للجمعية  قيادته  خالل  من 
والرابطة العربية لرتقق العظم وادارة 
يف  الدولية  للموؤ�ص�صة  القليمي  املكتب 

منطقة ال�صرق الو�صط.

حتدد  ما  غالبًا  الولى،  العمل  �صاعة 
ترتكز  لذا  اليوم،  طيلة  عملنا  م�صار 
قبل  حلظات  نيل  على  بع�صنا  مهمة 
العمل، خالية من ال�صلبيات، ليتمكنوا 
ون�شاط  بهمة  عملهم  ممار�شة  من 

وايجابية.
كان ا�صالفنا، يتمتعون بروح متيقظة 
لالنتاج، فهم يعتربون ال�صاعة الولى 
يوم  على  املوؤ�صر  هي  العمل،  من 
قبل  لها  فيتجهزون  مميز،  انتاجي 
م�صرقة  تكون  لن  وي�صتعدون  ذلك، 

ومب�صرة ومباركة.
اللحظات  ت�صكل  كله،  العامل  ففي 
برنامج  لتنفيذ  فاحتة  للعمل  الولى 
بعيدًا  جيد،  نحو  على  اليومي  النتاج 
بع�س  تخللته  واإن  العرثات،  عن 
ل  يعمل  فمن  وهناك،  هنا  الهنات 
خطاأ  عن  خطاأ  لكن  يخطئ،  وان  بد 
وخطاأ  تتفاوت،  الخطاء  لكن  يفرق، 
يكون  ما  غالبًا  العامل،  الن�صان 

ب�صيطًا، وحمتماًل.
وعلومها  الدارة  فنون  تتجه  لذا، 
يف  العاملني  �صباحات  جعل  اإلى 
حيث  من  خمتلفة  موؤ�ص�صاتهم 
نوعيتها، وتقاليد العمل املميزة، وخلق 
التي  الب�صيطة  للحوافز  ف�صاءات 
ايجابية  النتاج  على  قدرتهم  جتعل 

وفاعلة.
وهذا تفكري علمي وعملي، فحني تبداأ 
يقظتك  بكامل  وانت  تبداأ  ان  يجب 
م�صتعدًا  اخلم�س،  حوا�صك  وبكامل 
وجاهزًا خلو�س غمار يوم من النتاج 
والجناز، لينعك�س ذلك على جمموع 
التي  املوؤ�ص�صة  يف  النتاج  �صاعات 
تعمل فيها، ايجابيًا، ومن ت�صكل هذه 
لالداريني  حوافز  تنبثق  اليجابية، 
لتطوير مفاهيم العمل على نحو يتيح 

للعامل واملوظف اآفاقًا جديدة.
يذهب  الفالح  كان  حني  تاريخيًا 
اإليها  يذهب  كان  يزرع،  كي  لالر�س 
ورمبا  ال�صبح  �صالة  ُبعيد  مبكرًا، 
هذه  ان  بفطرته  مدركًا  الذان،  بعد 
رغبة  روحه  يف  تبث  امل�صرقة  ال�صاعة 
الر�س  فيتقدم نحو  النتاج،  قوية يف 
نتائج  منتظرًا  ون�شاط،  بهمة  ويزرع 

هذه الهمة يف نهاية املو�صم.
اإلى  تو�صلت  احلديثة،  الدارة  اإن 
�صروطها  و�صعت  لكنها  لحقًا،  هذا 
العمل  ال�صارمة من حيث �صاعة بدء 
باملواظبة  املح�صو  وبرناجمه  ونهايته، 
اإلى  ادى  كله  هذا  املهام،  تنفيذ  على 
انتاج ثقافة العمل احلديث يف العامل 
كبرية  قدرة  يظهر  مثاًل  فالياباين 
على ا�شتقبال يوم عمله بهمة ون�شاط 
من  كواحد  �ُصجل  حتى  ا�صتثنائيني، 
يف  بل  العامل،  يف  العاملني  اف�صل 
»الف�صل«  هذا  لينعك�س  التاريخ، 
اليابانية  النتاج  ثقافة  �صكل  على 
التي برغم تعر�شها للحظات هبوط، 
الياباين  النتاج  قوة  على  حافظت 

لي�صبح الول يف العامل.
م�صتعدون  ونحن  العمل  اإلى  لنذهب 
عن  يبعدنا  مميز،  انتاجي  ليوم 
فريدًا  ر�صاء  لنا  ويحقق  املنغ�صات، 

عن النف�س.
ان  قررت  فاإنني  املقدمة  هذه  وبعد 

هذه  خالل  من  جميعًا  معكم  اتوا�صل 
بني  باإذن اهلل ل�صع  كل عدد  الزاوية 
والتي  الدارية  جتربتي  زبدة  يديكم 
اكت�صبتها خالل �صنني حياتي العملية.. 
�صباب  لداريني  الطريق  ت�صيء  لعلها 
يبحثون عن النجاح.. ولنبداأ �صويًا يف 

ا�صا�صيات علم الدارة.

املقدمة:
الهمية  من  اليوم  الدارة  تعترب 
اوجه  جميع  يف  لتغلغلها  نظرًا  مبكان 
الن�شاط الن�شاين �شواء كان ذلك يف 
القطاعات  او  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 
احلكومية، والدارة تعمل على حتديد 
حتقيق  ليتم  والولويات  الهداف 
ا�صتثمار  طريق  عن  الهداف  تلك 

المكانيات املادية والب�صرية.

تعريف االدارة:
الجتماعية  العلوم  مو�صوعة  تعرف 
ميكن  التي  العملية  )باأنها  الدارية 
معني  غر�س  تنفيذ  بوا�صطتها 
ان  مي  جون  يرى  عليه(  وال�صراف 
الدارة هي فن احل�صول على اق�صى 
النتائج باأقل جهد حتى ميكن حتقيق 
اق�صى رواج و�صعادة لكل من �صاحب 
اف�صل  تقدمي  مع  والعاملني  العمل 

خدمة ممكنة للمجتمع.

اهمية درا�صة االدارة:
احليوية  المور  من  الدارة  تعترب 
واجلوهرية يف ع�صرنا احلا�صر نظرًا 
ت�صهيل  يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم  لنها 
العمال وتركيز النتباه على الهداف.
وا�صح  ب�صكل  الدارة  اهمية  برزت 
حيث  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
كان هناك تو�صع كبري جدًا يف ان�صاء 
امل�صانع مما اوجب نقلة كمية ونوعية 
خالل  من  الدارة  علم  تطوير  يف 
يف  العلماء  من  كبري  عدد  م�صاهمات 

هذا املجال.

اهداف االدارة:
للموارد  المثل  ال�صتخدام   -1
اخلام  ومواد  واملادية  الب�صرية 
زيادة  اإلى  توؤدي  بحيث  واملعلومات 

النتاج اجلودة وباأقل تكلفة ممكنة.
والكفاءات  القدرات  تنمية   -2
تنفيذ  على  تعمل  التي  الب�صرية 
اهداف  حتقيق  اجل  من  اخلطط 

امل�صروعات على اختالف انواعها.
املعي�صة  مب�صتويات  الرتقاء   -3
ب�صكل  امل�صروع  يف  العاملني  لالفراد 
للمجتمع  الرفاهية  وحتقيق  خا�س 

ب�صكل عام.

تاأمالت فـي االإدارة

حما�صرة تثقيفية يف م�صت�صفى 
االأردن بالتعــاون مــع الربنامــج 

االأردين ل�صرطان الثدي 

م�صت�صفى االردن ي�صارك بي�م التغيري

تقيمه  الذي  التثقيفي  الربنامج  �صمن 
املجتمع  خلدمة  الأردن  م�صت�صفى 
وبالتعاون  امل�صت�صفى  اقامت  املحلي، 
الثدي  ل�صرطان  الردين  الربنامج  مع 
اهمية  عنوان  حتت  قّيمة  حما�صرة 
الثدي،  �صرطان  عن  املبكر  الك�صف 

لطيفة  ال�صيدة  املحا�صرة  األقت  حيث 
بح�صور  املحا�صرات  قاعة  يف  زهدي 
العامة وجمموعة من الطباء والكوادر 

التمري�صية والفنية يف امل�صت�صفى.
واجلدير بالذكر باأن م�صت�صفى الردن 
)حياتك  حملة  اطالق  على  عمل 

وافح�صي(  تذكري..  اغلى.. 
الربنامج  عليها   ا�صرف  والتي 
من  اميانًا  الثدي  ل�صرطان  الردين 
الثقافة  هذه  لهمية  امل�صت�صفى  ادارة 
واي�صالها لكرب قدر ممكن اإلى املراأة 

يف جمتمعنا املحلي.

 حتت رعاية �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 
منى احل�صني –حفظها اهلل- قام جمل�س 
مرة  ولأول  ال�صحيه  املوؤ�ص�صات  اعتماد 
والتي  التغيري(،  )يوم  مبادرة  باإطالق 
الرعاية  م�صتوى  حت�صني  اإلى  تهدف 
على  املر�صى  و�صالمة  املقدمه  ال�صحية 
م�صتوى اململكه، من خالل م�صاركة جميع 
اأفراد  من  ال�صحي  القطاع  يف  العاملني 
التعهد  تطبيق  يف  بالتعهد  موؤ�ص�صات  اأو 
بتح�صني الداء الوظيفي يف تقدمي اف�صل 

معايري الرعاية ال�صحية يف الردن. 
الردن مب�صاركة  م�صت�صفى  وقد حر�صت 
ت�صجيعًا  الردن  يف  الول  احلدث  هذا 

ادائها  حت�صني  يف  الطبية  للطواقم 
وموا�صلة امل�صرية التفاعلية مع املوؤ�ص�صات 

ال�صحية العاملية والعربية.

الن�صطة  من  جمموعة  احلفل  وتخلل 
الجتماعية يف ر�صم البت�صامة على وجوه 

الطفال املر�صى يف م�صت�صفى الردن. 
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