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ما ان نفرغ من فعالية طبية او علمية نقيمها 
عمل  لربنامج  تنفيذًا  الأردن  م�شت�شفى  يف 
الذي  باحلدث  ن�شرع  حتى  متكامل  �شنوي 
ان  الردن  م�شت�شفى  يف  قدرنا  وكاأن  يليه، 
ل  الذي  املتوهج  اخلط  ذاك  على  نبقى 
هدفه  الذي  املو�شول  العمل  من  ينقطع 
الغايل  الردن  يف  الن�شان  خدمة  ال�شمى 
التميز  قواعد  وار�شاء  العربي  العامل  ويف 
والريادة الطبية والبداع واخلدمات الطبية 
املتكاملة حتى على ال�شعيد العربي واعالء 

ر�شالة الطب واخالقياته النبيلة.
خط  على  مي�شي  وهو  الردن  م�شت�شفى  ان 
بوابة  على  ليقرتب  العمر  من  ال�شنني 
ان  يوم  بعد  يومًا  يدرك  عامًا،  الع�شرين 
امل�شاريع  اإلى  ال  توؤدي  ل  العمالقة  الفكار 
وان  وامل�شمون،  الر�شالة  ذات  الكبرية 
ا�شحى  وفكرة  حلمًا  بداأ  الذي  امل�شت�شفى 
املتكامل  العربي  الطبي  ال�شرح  اليوم ذاك 

الذي ي�شار له بالبنان.
بعينه،  التحدي  هو  القمة،  يف  البقاء  لكن 
ول ميكن لحد ان يبقى معتليًا �شدة التفوق 
اإل بحمله قيم هامة ا�شا�شها التميز والعمل 
اجلودة  انظمة  وادامة  العلمي،  والبحث 
املتكاملة  واخلدمة  والريادة  والتخطيط 
والعالقات الرحبة يف كل الجتاهات وخدمة 
خمتلف  مع  والتوا�شل  املحلية  املجتمعات 

اجلهات الر�شمية وال�شعبية.
هكذا اردناها منذ البداية.. ر�شالة وهدف 

وروؤية!!
بالنظم  والرتقاء  الن�شان  جتاه  -ر�شالة 
�شحته  اجل  من  تقدمًا  الكرث  الطبية 
الطبية  اخلدمة  م�شتويات  اف�شل  ولتحقيق 
والت�شخي�شية  واجلراحية  والعالجية 

املتكاملة.
طبية  منظومة  ايجاد  نحو  يتوجه  هدف   -
بالتميز  ُيعنى  اردين  طبي  و�شرح  عربية 
الطبية  املجالت  خمتلف  يف  والريادة 
اخلدمات  من  النوعية  اف�شل  وتقدمي 
الطبية املتقدمة مع اللتزام الكامل بتطبيق 
املعايري  وتطبيق  وادارتها  اجلودة  �شيا�شات 
وايجاد  الطبي  املجال  يف  املعتمدة  الدولية 
بتعليم  تعنى  وتدريبية  تعليمية  منظومة 

وتدريب الطباء اجلدد على برامج القامة 
الردنية والعربية.

- روؤية بقدر عمقها ب�شعة ورحابة جمالها، 
كل  مع  وتتعامل  الهداف..  لكل  تت�شع  روؤية 
العلمي وتو�شيع افاقه  املهمات فكان البحث 
والتعليمية  الطبية  البنى  لتطوير  ا�شا�شًا 
احد  لي�شبح  الردن  مل�شت�شفى  والتقنية 
ال�شرق  يف  الرائدة  الطبية  ال�شروح  اهم 
الو�شط.. روؤية اتاحت لنا جناحات عديدة 
والرتقاء  والتطوير  التو�شع  جمال  يف 
التكنولوجيا  اف�شل  وا�شتقدام  باخلدمات 
اآفاق  وفتح  العامل،  م�شتوى  على  الطبية 
كربى  مع  والتعليمية  الطبية  العالقات 
ولعل  العاملية  الطبية  واملراكز  اجلامعات 
التفاقية املوقعة مع جامعة جورج وا�شنطن 
وابتعاث  والطوارئ  ال�شعاف  دوائر  لتطوير 
اكرث من ع�شرين طالبًا طبيًا من م�شت�شفى 
الردن وكليات الطب الردنية اإلى اجلامعة 
ما  املثمرة  التفاقية  هذه  انعكا�شات  احدى 
تكرر اي�شًا مع جامعة توليدو وعدد اخر من 

كربيات املعاهد واملوؤ�ش�شات الطبية.
لعل التقدير الدويل الخري مل�شت�شفى الردن 
كان عرب افتتاح فرع الردن لكلية اجلراحني 
واملجالت  الردن  م�شت�شفى  عرب  المريكني 
الرحبة التي منت بتعاون متوا�شل يف خدمة 
من  العديد  وعرب  الردن  يف  الطب  ر�شالة 
امل�شاركات اخلارجية الناجحة للم�شت�شفى .

الر�شالة  ثالثية  عرب  الردن  م�شت�شفى  ان 
ب�شيا�شات  يحقق  كان  والروؤية  والهدف 
ومتطورة  وديناميكية  فاعلة  لكنها  هادئة 
املكانة الولى على م�شتوى الردن واملنطقة 
وا�شتقطاب  العالجية  ال�شياحة  جمال  يف 
املر�شى غري الردنيني، وهو ما اكدته ارقام 
العالجية  لل�شياحة  الدولية  املنظمة  ووثائق 
املهنية  العالقات  باف�شل  بها  نرتبط  التي 

اليوم.. 
يف  بالريادة  نرتبط  هنا..  و�شنبقى  كنا 
من  ل�شيقًا  جزًء  متثل  ان  لها  ُازيد  عالقة 
والهدف  الر�شالة  جانب  اإلى  اخرى  معادلة 
والرادة  العزمية  معادلة  انها  والروؤية.. 
ان  لنا  حتقق  وعربها  وفيها  والروؤية.. 
يف  متكامل  اردين  م�شت�شفى  اول  نكون 

افتتاح فعاليات امل�ؤمتر الدويل االول جلراحة ال�سمنة

افتتاح اعمال امل�ؤمتر العلمي الطبي ال�ساد�س مل�ست�سفى االأردن

على  الب�شري  احمد  الدكتور  قال 
املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  هام�ش 
ال�شمنة  جلراحة  الول  الدويل 
باأن مر�ش )ال�شمنة( اأ�شبح من 
الأ�شباب الرئي�شة للوفاة بعد ان 
احلديث  الع�شر  مر�ش  ا�شبح 
حلدوث  رئي�شيًا  عن�شرًا  وي�شكل 
اأمرا�ش الع�شر الأخرى وخا�شة 

ال�شرايني  وت�شلب  وال�شغط  القلب 
وال�شكري.

املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  خالل  واأ�شار 
والذي  ال�شمنة  جلراحة  الأول  الدويل 
مع  بالتعاون  الأردن  م�شت�شفى  يعقده 
مدى  على  العاملية  ال�شمنة  منظمة 
الطبي  العلمي  املوؤمتر  ان  اإلى  يومني، 

الدكتور  العيان  جمل�ش  رئي�ش  دعا 
املحافظة  اإلى  الروابدة  عبدالروؤوف 
بها  يحظى  التي  الطبية  النه�شة  على 
حمليا  للعالج  مق�شدا  وجعلته  الردن 
واقليما وعامليا والبناء عليها وتطويرها 
وتعزيز  امل�شتجدات  احدث  مبواكبة 
القدرات التناف�شية مع الدول الخرى.

املوؤمتر  اعمال  افتتاحه  خالل  وقال 
مل�شت�شفى  ال�شاد�ش  الطبي  العلمي 
بكل  معجزة  حقق  الردن  ان  الأردن 
وقيادة  بحكمة  و�شطرها  املقايي�ش 
الردنية  ال�شرة  والتفاف  امللك  جاللة 
الذين  الردنيني  وابداع  قيادته  حول 
الجنازات  من  الكثري  وحققوا  جنحوا 
رغم  الطبي  القطاع  مقدمتها  ويف 
خمتلف  يف  امل�شادر  و�شح  املوارد  قلة 

املجالت«.

ي�شم نخبة من اأ�شحاب الخت�شا�ش 
على  ال�شمنة  معاجلة  جمال  يف 

امل�شتوى العاملي.
من  يعاين  الأردن  ان  الب�شري  وبني 
بانت�شار  لالأمرا�ش  النمطي  التغري 
القلب  مثل  ال�شارية  غري  الأمرا�ش 
وال�شرايني  الدوري  واجلهاز 
المرا�ش  هذه  وا�شبحت  وال�شكري، 

ن�شاأته  منذ  الردن  »ا�شتثمر  وا�شاف 
مبواطنيه الذي عرب عنه جاللة امللك 
بقوله  طالل  بن  احل�شني  الراحل 
عملت  اذ  منلك«  ما  اغلى  »الن�شان 
احلكومات املتعاقبة وعلى مدار اعوام 
التعليم  البناء والرتقاء مب�شتوى  على 
الذين  املواطنني  قدرات  وتنمية 

ت�شكل ال�شباب الرئي�شية للوفاة 
اح�شائيات  بح�شب  اململكة  يف 

وزارة ال�شحة.
ا�شبحت  ال�شمنة  ان  واأ�شاف 
الأردين،  املجتمع  يف  منت�شرة 
من  50باملئة  يعاين  حيث 
الذكور  من  و25باملئة  الناث 
عن  اعمارهم  تزيد  الذين 
ي�شكل  ما  ال�شمنة،  من  �شنة   25
بحدوث  ال�شحة  على  كبريًا  خطرًا 
املتعلقة  ال�شارية  غري  المرا�ش 
ال�شمنة  عالج  ان  موؤكدًا  بال�شمنة، 
هو اولوية لعالج المرا�ش الرئي�شية 
وال�شرايني  وال�شغط  القلب  مثل 

وال�شكري...

ومميزين  عاملني  �شفراء  ا�شبحوا 
والتقنية  الفنية  واخلدمات  املهن  يف 
باإيجابية  الردن  يعك�شون �شورة  كافة 

واقتدار«.
الردن  م�شت�شفى  عام  مدير  وقال 
املوؤمتر  ان  الب�شري  اهلل  عبد  الدكتور 
من  تنقطع  ل  عمل  م�شرية  يكمل 
اجلهد الطبي والعلمي لدائرة التدريب 
البحث  جمال  يف  امل�شتمر  والتعليم 
واطالع  والتطوير  والكادميي  العلمي 
منهم  اجلدد  نخبة  ل�شيما  الطباء 
الطبية  العلوم  م�شتجدات  اخر  على 
ان  مبينا  املختلفة،  والتخ�ش�شات 
امل�شت�شفى  يف  التدريبية  ال�شيا�شة 
لأهمية  الوا�شح  الفهم  على،  تقوم 
خمتلف  يف  الدائم  والرتقاء  التطوير 

التخ�ش�شات الطبية...

مر�س »ال�سمنة« مر�س الع�سر 
ويعترب من اال�سباب الرئي�سية لل�فاة

الروابدة.. االأردن حقق 
معجزة طبية بكل املقايي�س
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م�ست�سفى االأردن .. يرعى 
افتتـاح فرع جمعية 

اجلراحني االمريكية

م�ست�سفى االأردن يحت�سن 
اإطالق امل�ؤمتر ال�طني لل�قاية 

من وباء التدخني

مركــز االخ�ساب وال�راثــة
فـي م�ست�سفى االردن..

ي�ا�سل قفزاته الن�عية من جديد
التفا�شيل �شفحة 8التفا�شيل �شفحة 7التفا�شيل �شفحة ٢

ويبقى الكثري.. !!
بقلم: الدكت�ر عبداهلل الب�سري

رئي�ش هيئة املديرين - املدير العام مل�شت�شفى الردن

التفا�شيل �شفحة ٢

التفا�شيل �شفحة ٢

للم�ساركة فـي �سحيفـة
م�ست�سفى االأردن

تلفون 5608080 06 
العالقات العامة )636(

فاك�س 5607575 06 
jh4news@gmail.com

الدولية  العتمادية  على  يح�شل  الردن 
مدى  على  عليها  احل�شول  وا�شل  والتي 
ومازال.. عدى عن  متتالية  مرات  ثالث 
التقدير  و�شهادات  الوطنية  العتمادية 
بني  الردنية..  اجلهات  من  العديد  من 
كل هذه ال�شهادات والعتماديات الوطنية 
امل�شت�شفى  يوؤكد  التي  والدولية  والعربية 
وا�شمه  عربها،  مكانته  مرة  كل  يف 
ال�شت�شفاء  نحو  �شفر  جواز  ا�شبح  الذي 
يف  الكبرية  والتقنية  الطبية  والمكانات 
كافة الدول العربية التي يق�شد ابناءها 

م�شت�شفى الردن لال�شتطباب..
مكانتنا  تبقى  الجنازات  هذه  كل  بني 
نحمله  الذي  وال�شم  النا�ش  قلوب  يف 
واعتزازًا..  �شرفًا  يوم  يزيدنا كل  والذي 
كانت  هنا  ومن  الهم،  هو  وم�شوؤولية.. 
مع  التفاعل  يف  امل�شت�شفى  �شيا�شة 
مناطق  كافة  يف  املحلية  املجتمعات 
وخدمة  امل�شاعدات  تقدمي  عرب  اململكة 
النا�ش ومئات اليام الطبية املجانية يف 
الفعاليات  مع  والتوا�شل  والقرى،  املدن 
والن�شطة  الردن  رايل  وخدمة  ال�شعبية 
ا�شا�شًا  كلها  املختلفة..  الريا�شية 
الذي  النهج  على  ن�شري  باأننا  لثقتنا 
جاللة  روؤية  لتحقيق  �شبياًل  ارتاأيناه 
يف  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 
طبيًا  الردن  و�شمعة  مكانة  تعزيز 
م�شوؤولية  زادنا  ما  وهو  وتعليميًا  وعلميًا 
ا�شافية ل �شيما مع الثقة امللكية الغالية 
عديدة  زيارات  خالل  اكت�شبناها  التي 
جلاللته للم�شت�شفى، نفذنا عقبها روؤيته 
ال�شعاف  مراكز  اف�شل  بتقدمي  وارادته 
الردن  يف  تقدمًا  واكرثها  والطوارئ 
نوعه  من  مهبط طائرات   اول  مت�شمنة 

يف م�شت�شفى خا�ش باململكة.
مطمئن  انطالقًا  نوا�شل  ال�شورة  بهذه 
اجل  من  ال�شحيح  الطريق  على  اننا 
الذي  الن�شان   اجل  ومن  الغايل  الردن 

هو ال�شا�ش.. 
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م�ست�سفى االأردن.. حمليًا وعامليًا

نظمت م�شت�شفى الأردن حفل افتتاح فرع 
الأردن  يف  المريكية  اجلراحني  جمعية 
اجلمعية  يف  اأردين  ع�شو  اأول  برعاية 
وبح�شور  املجايل،  عبدال�شالم  الدكتور 
والطيبة  العلمية  ال�شخ�شيات  من  عدد 

من امل�شتوى املحلي والعاملي.
للدكتور  حما�شرة  الحتفال  وت�شمن 
عن  فيها  حتدث  املجايل  عبدال�شالم 
خالل  من  الأردن  يف  الطب  تاريخ 
يف  الطبية  امل�شرية  مفا�شل  ا�شتعرا�ش 
على  حققتها  التي  والجنازات  اململكة 
اآمنوا  من  يد  على  املا�شية  العقود  مدى 
يف  وازدهاره  الطبي  القطاع  باأهمية 

الأردن.

التطويرية  �شل�شلة املراحل  وذكر املجايل 
الردن  يف  الطبي  القطاع  بها  مر  التي 
التاريخ احلديث،  اإلى  الدولة  ن�شاأت  منذ 
اأردنية  طبية  ب�شرية  موارد  خلق  وكيفية 
كفوؤة تعنى بحياة واأهمية الإن�شان، م�شريًا 

اإلى متيز الأردن يف القطاع الطبي.
الأردن،  م�شت�شفى  عام  مدير  قال  بدوره 
الأمريكية  الكلية  حكام  جلنة  ع�شو 
الدكتور عبداهلل الب�شري، اإن قرار جمعية 
اجلراحيني الأمريكية يف تاأ�شي�ش فرعها 
هاما  طبيا  حدثا  يعد  الأردن  يف   107

ت�شهده ال�شاحة الطبية الأردنية.
اأمناء  جمل�ش  ان  اإلى  الب�شري  واأ�شار 
اجلمعية وافق على تاأ�شي�ش فرع الأردن يف 
ال�شاد�س من �شباط لعام 2015، مبينًا ان 
فرع الأردن ينتمي اإلى املنطقة 17 جلمعية 
وم�شر  لبنان  ت�شم  والتي  اجلراحني 

وال�شعودية والإمارات وتركيا واإيران.
ملتزمة  اجلمعية  اأن  الب�شري  واأو�شح 
بتح�شني رعاية املر�شى اجلراحية و�شمان 
مثالية  ممار�شة  بيئة  يف  الرعاية  معايري 
واأخالقية من خالل تقدمي برامج تعليمية 
لتلبية الحتياجات للجراحني، وكما تعمد 

اإلى رفع م�شتوى اجلراحة يف العامل.
اجلراحني  جمعية  رئي�ش  قال  جانبه،  من 
الأردنيني الدكتور م�شطفى رجب ا�شتيتيه، 
اأقدم  هي  الأردنيني  اجلراحني  جمعية  اإن 
حيُث  الأطباء،  نقابة  يف  علمية  جمعية 
اأنها  على  موؤكدًا   ،1972 عام  تاأ�ش�شت 
حتر�ش دائمًا على حقوق اجلراحني وترعى 
املهنية  تطوير  على  وتعمل  م�شاحلهم 

و�شبطها بالت�شارك مع نقابة الأطباء.
اجلراحني  جمعية  ان  ا�شتيتيه  واأ�شار 
منُذ  �شنويًا  موؤمترًا  تعقد  الأردنيني 
امل�شتوى  على  عامًا   43 قبل  تاأ�شي�شها 
جانب  اإلى  والدويل  والإقليمي  املحلي 
العلمية  الندوات  العديد  تنظيمها 

خا�شة  احتفالية  عّمان  يف  اقيمت 
للجمعية  الردن  فرع  اطالق  مبنا�شبة 
المريكية للغدد ال�شماء وال�شكري والتي 
جاءت لتتوج اجنازات لطباء الردن يف 
مع  طويلة  عالقة  عرب  التخ�ش�ش  هذا 
موؤخرًا  �شهدت  التي  المريكية  اجلمعية 
الردنيني  الطباء  من  لعدد  تكرمي  حفل 
يف الغدد ال�شماء وال�شكري يف موؤمترها 

ال�شنوي مبدينة تني�شي المريكية...

هذا  ان  ابوحجلة  عمر  الدكتور  واكد 
الطالق جاء بعد الجنازات التي حققها 
يف  ال�شماء  والغدد  ال�شكري  تخ�ش�ش 
فرعها  يف  اجلمعية  يف  مت  حيث  الأردن 
ويعترب  اربعني ع�شوًا  الردن  اجلديد يف 
هذا الفرع هو الثالث ع�شر على م�شتوى 

العامل.
الحتفالية  هذه  ان  اإلى  حجلة  ابو  واكد 
مثلت فر�شة جيدة للتوا�شل بني الطباء 

العامل  يف  املوؤمتر  و�شيوف  الردنيني 
من  العديد  حول  التباحث  مت  حيث 
والتقدم  والتعاون  التخ�ش�ش  ق�شايا 
العلمي والبحوث املتوا�شلة لالرتقاء بهذا 

التخ�ش�ش.
من  عدد  الحتفالية  هام�ش  على  واقيم 
وور�ش  والطبية  العلمية  املحا�شرات 
وال�شكري  الغدد  امرا�ش  حول  العمل 
العظام  وترقق  عالجه  وحتديات 

وامرا�ش الغدة الدرقية.
معر�ش  املوؤتـمر  هام�ش  على  اقيم  كما 
والتقنيات  واملطبوعـات  ال�شور  لهم 
اخلا�شة باأ�شاليب معاجلة هذه المرا�ش 

وباأحدث الو�شائل التقنية.
وتابع املوؤمتر على مدى ثالثـة ايـام عدد 
من  والخ�شائيني  الطباء  من  كبري 
من  وال�شيوف  العربـي  والعامل  الردن 

اجلمعية المريكية.

الدولة  وامل�شاركة يف املوؤمترات واملحافل 
ذات العالقة.

الدكتور  الأردنيني  الأطباء  نقيب  وقال 
يف  الطبي  القطاع  اإن  ح�شان،  اأبو  ها�شم 

اأثبتت  التي  القطاعات  من  يعد  الأردن 
امل�شتوى  على  مذهاًل  وتطورًا  جناحًا 
الإقليمي والعاملي، وهذا ما و�شع الأردن يف 
الطبي،  املتطورة يف املجال  الدول  مقدمة 

كما اأ�شبح رافدًا لالقت�شاد الوطني.
ودعا اأبو ح�شان اإلى احلفاظ على امل�شتوى 
الطبي املتقدم يف الأردن وحماولة تطويره 
والنهو�ش به عامليًا من خالل تعزيز مبداأ 

التعليم الطبي امل�شتمر.
لكلية  الأردن  فرع  رئي�ش  قال  من جهته، 
حممود  الدكتور  الأمريكية  اجلراحني 
ُيعنى  للجمعية  الأردن  اإن فرع  اأبو خلف، 
يف  للجراحني  التعليم  فر�ش  بتوفري 
اإلى  اجلراحة،  ممار�شة  وتطوير  الأردن 
الهائلة  جانب ال�شتفادة من الإمكانيات 
يف  للنهو�ش  الأمريكية  اجلراحني  لكلية 

جمال اجلراحة يف الأردن.
كل  الأردن  فرع  اجلمعية  جمل�ش  وي�شم 
يف  حاكما  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  من 
خلف  ابو  حممود  والدكتور  املجل�ش، 
نائبا  ال�شواعري  خالد  والدكتور  رئي�شا 
للرئي�ش والدكتور ا�شامة حامد �شكرتريا 
اأمينا  �شنيقات  عبدالنا�شر  والدكتور 
لل�شندوق، وع�شوية كل من الدكتور زكي 
وحممد  ال�شوبكي  وحممد  قولغا�شي 
الب�شري  احمد  والدكتور  الزيتاوي، 
ممثال لالأطباء ال�شبان والدكتور حممود 
ال�شرطان  جلراحني  ممثاًل  امل�شري 
ممثلة  ريحاين  حنان  والدكتورة 

للجراحني الن�شاء يف املجل�ش.
الأمريكية  اجلراحني  جمعية  اأن  يذكر 
بالعامل،  للجراحني  منظومة  اأكرب  هي 
اأكرث  وت�شم   ،1913 عام  تاأ�ش�شت  حيُث 
العامل  اأنحاء  من  جراح  األف   100 من 
وتقيم  اأردنيًا،  ع�شوًا   71 منهم  كافة، 
�شنويًا اأكرب موؤمتر جراحة على امل�شتوى 

العاملي.

م�ست�سفى االأردن..
يرعى افتتـاح فرع جمعية 

اجلراحني االمريكية

اطالق فرع االردن من 
اجلمعية االمريكية

للغدد ال�سماء وال�سكري

الأطباء  نقابة  نقيب  قال  جهته  من 
اأهمية  اإن  ح�شان  ابو  ها�شم  الدكتور 
العلمية  والأن�شطة  املوؤمترات  هذه 
الأطباء  اطالع  يف  امل�شاهمة  يف  تكمن 
الطب  اإليه  تو�شل  ما  اأحدث  على 
ومواكبة امل�شتجدات الطبية يف خمتلف 

الخت�شا�شات.
ح�شر  قررت  النقابة  ان  واأ�شاف 
التعليم  ل�شاعات  املعتمدة  املوؤمترات 
التي  باملوؤمترات  امل�شتمر  الطبي 
ال�شحة  ووزارة  النقابة  تعقدها 
واجلامعات  امللكية  الطبية  واخلدمات 
تعقده  موؤمتر  اأي  وان  وامل�شت�شفيات، 
النقابة  تعتربه  اجلهات  تلك  غري 

ن�شاطًا اجتماعيًا.
الطبيب  على  ان  ح�شان  ابو  وقال 
طبي  تعليم  �شاعة   20 على  احل�شول 
م�شتمر يف العام اأو مئة �شاعة كل خم�ش 
املهنة،  مبزاولة  ي�شتمر  حتى  �شنوات 

وال ف�شيتم ايقاف مزاولته للمهنة.
كما قال اخت�شا�شي معاجلة وجراحة 
ان  الب�شري،  احمد  الدكتور  ال�شمنة 
ومنطقة  اململكة  يف  ال�شمنة  ن�شبة 
الن�شب  اعلى  من  تعد  الو�شط  ال�شرق 

يف العامل.
وا�شاف ان ن�شبة ال�شمنة بني الردنيني 
عاما   25 على  اعمارهم  تزيد  الذين 
ت�شل الى 50 % بني الناث و28 % بني 
الذكور، وان الردن من بني اول ع�شر 
دول من حيث ارتفاع ن�شبة ال�شمنة وان 

دول اخلليج وخا�شة الكويت والمارات 
تاأتي يف مقدمتها.

على  ناق�ش  املوؤمتر  ان  الى  وا�شار 
من  لأطباء  حما�شرة   50 يومني  مدى 
والنم�شا  وبلجيكا  املتحدة  الوليات 
بال�شافة  والربازيل  وتايوان  وا�شبانيا 
الى الردن، كما �شارك فيه اطباء من 
ولبنان  وال�شعودية  والمارات  الكويت 

والعراق وم�شر و�شورية.
وبني الب�شري ان املوؤمتر ناق�ش موا�شيع 
ال�شمنة  جراحة  بينها  من  حديثة 
والأي�ش باملنظار ومعاجلتها، والتنظري 
الت�شخي�شي واملتقدم للجهاز اله�شمي، 

مب�شاركة اطباء جهاز ه�شمي.
كما مت عقد ور�ش عمل لأطباء اجلهاز 
اإلى  ا�شافة  والتنظري  اله�شمي 

اخ�شائيي التغذية وممر�شني.
بع�ش  تفا�شيل  نقل  مت  انه  الى  ولفت 
الطباء  اجراها  التي  العمليات 
املوؤمتر  قاعة  الى  الردن  مب�شت�شفى 
يف فندق الرويال، كما مت عرب الفيديو 
كنفرن�ش نقل عدة حما�شرات للطبيب 
يعد  والذي  همبنز  جاك  البلجيكي 
جراحة  يف  العامليني  الطباء  ابرز  من 

ال�شمنة.
للجراحة  اللجوء  ان  الب�شري  واكد 
اخليارات  اخر  هو  ال�شمنة  ملعاجلة 
ال�شمنة  من  يعانون  ملن  املطروحة 
املفرطة، وان الهدف من العملية تغيري 
ان  الى  م�شريا  املري�ش،  حياة  منط 
ال�شمنة هي ال�شبب ال�شاد�ش للوفاة يف 
العامل وم�شوؤولة عن الأ�شباب اخلم�شة 

الولى.
على  الناث  اقبال  ن�شبة  ان  واو�شح 
ال�شمنة  معاجلة  عمليات  اجراء 
مر�شى  وان  الذكور  ن�شبة  من  اكرب 
تلك  لإجراء  للمملكة  يقدمون  عرب 

العمليات.

افتتاح امل�ؤمتر الدويل 
االول جلراحة ال�سمنة

تتمة خرب ال�شفحة الرئي�شية

بها  ي�شطلع  التي  املكانة  الى  وا�شار 
الطبي  امل�شتويني  على  امل�شت�شفى 
ا�شبح  اذ  العربية  املنطقة  يف  والتعليمي 
الردن  من  اجلدد  لالأطباء  مق�شدا 
املتحدة  والوليات  العربي  والعامل 
الطبي  التعليم  جمال  يف  المريكية 
للح�شول  التاأهيل  خالل  من  والتدريب 

على البورد الردين والعربي.

امل�شت�شفى  ان  الى  الب�شري  الدكتور  ولفت 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اوائل  من  كان 
اعرتاف  على  ح�شلت  التي  الردنية 
الطبية  لالخت�شا�شات  للعربي  املجل�ش 

التابع جلامعة الدول العربية.
وبارك نقيب الطباء العني الدكتور 
ها�شم ابو ح�شان للزمالء ب�شدور 
الرادة امللكية باملوافقة على قانون 
والذي حدد  اليوم  النقابة اجلديد 
الخطاء  جمال  يف  امل�شوؤوليات 
الطبية واعطى فر�شة اكرب للتعامل 
الطبي  القطاع  يف  امل�شتجدات  مع 

من حيث الخت�شا�شات والعداد.
ويهدف املوؤمتر وفق مدير دائرة التدريب 
والتعليم الطبي امل�شتمر ال�شتاذ الدكتور 
ريا�ش �شعيد اإلى تعزيز معارف ومهارات 
على  واطالعهم  امل�شاركني  الطباء 
والعلمية  الطبية  امل�شتجدات  احدث 
والفنية العاملية واخر البحوث العلمية يف 

التخ�ش�شات املختلفة .

جلامعة  الدويل  الربنامج  رئي�ش  وا�شار 
جورج وا�شنطن الربوفي�شور �شتانلي نول 
الى اهمية هذا املوؤمتر على �شعيد البحث 
العالقات  م�شرية  مثمنا  والطبي  العلمي 
التي تربط جامعته مع م�شت�شفى الردن.

الروابدة.. االأردن حقق 
معجزة طبية بكل املقايي�س

تتمة خرب ال�شفحة الرئي�شية
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اآفـــاق..

امرًا  الكتابة  ت�شبح  التيه  زمن  يف 
وتتغري  املفاهيم  تنقلب  عندما  مريرًا 
ال�شادقة  الكلمة  فت�شبح  التعريفات 
وجهة  اخليانة  فتكون  املعامل  باهتة 
نظر وال�شذوذ حرية �شخ�شية، وتزداد 
الزمن  ي�شتطيع  ل  عندما  املرارة 
ل�شرعته اللحاق بنف�شه لت�شارع المور 
فت�شبح  اجل�شام  الحداث  وتعاقب 
يف  التاريخ  من  �شيئًا  ال�شباح  مقالة 

امل�شاء.. 
من  كثري  يف  املفاهيم  يف  التغري  ان 
التطور  من  فقط  ياأِت  مل  جوانبه 
خلت  قد  ولكن  للمجتمعات  الطبيعي 
تخطط  التي  القوى  من  كثري  فيه 
املجتمعات  هذه  لتوجيه  زمن  ومن 
على  معتمدة  معينة  �شلوكيات  نحو 
املفاهيم  يف  واخللط  التغيري  هذا 
ثم  ومن  عليها  ال�شيطرة  بغية 
وم�شّللة  طوعية  بطريقة  اجبارها 
مقاومة  دون  خمططاتها  تنفيذ  على 
هذه  داخل  من  جمموعات  وخلق  بل 
املجتمعات تعمل على اخرتاق مفاهيم 
را�شخة  واعراف  وتقاليد  وعادات 
املتوالية  بطريقة  جمتمعاتها  يف 

الهند�شية.
عقب،  على  راأ�شًا  املعايري  انقلبت 
املفردات  وت�شابكت  املعاين  وتداخلت 
الوراق  واختلطت  احلق  �شاع  حتى 
وا�شبحت اللغة زيفًا والتعبري لعبًا على 

حبال الكالم.
اجلديدة  �شفاته  له  التح�شر 
اي�شًا،  اهله  وله  امل�شتحدثة  و�شروطه 
اخلطية  ال�شور  رهني  التخلف  فيما 
او  عمدًا  ال�شقناها  التي  اجلديدة 
بنانا  هي  التي  ال�شيلة  بقيمنا  جهاًل 

التحتية..
اليوم  ال�شلية  قيمنا  هي  اين  ا�شاأل 
واجلود  غابت..  التي  ال�شهامة  يف 
الذي  ال�شيل  والكالم  �شح..  الذي 
ودواوين  الرتاث  كتب  ا�شري  بات 
احلنيف  ديننا  قيم  اين  ثم  ال�شعر، 
من ممار�شات اتت عليها وعلى ديننا 
و�شغائر  �شفا�شف  فتقدمت  احلنيف 
وا�شبح  امل�شهد  على  لتطغى  المور 
اليمنى  بقدمك  )احلمام(  دخول 
الخالق  مكارم  يف  البحث  من  اولى 

التي �شاعت والتي جاء بها ر�شول اهلل 
بعثت  )امنا  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
املعايري  يف  الخالق(..  مكارم  لمتم 
احلقيقية..  ازمتنا  ا�شحت  اجلديدة 

ازمة الخالق.. 
ا�شحى  اجلديدة  املعايري  معجم  يف 
باملكانة  يحظى  متح�شرًا  ال�شذوذ 
والحرتام ويجد دومًا من يدافع عنه 
اللتزام  وا�شبح  واخلارج  الداخل  يف 
واحرتام  القيم  من  الدنى  باحلد 
خريه  هو  الذي  الكالم  وقلة  الخر 
وتقدير  الهادئ  والنقا�ش  والتفكر 
العامل  مقايي�ش  يف  تخلفًا  الراأي.. 

اجلديد..
فهلوي،  واملحتال  �شاطر،  الل�ش.. 
وهكذا  )متدرو�ش(  دينيًا  وامللتزم 
تطول القائمة يف التعريفات اجلديدة 
احرتامها  على  تربينا  ل�شياء 

وتبجيلها..
احلي  وجه  كان  الذي  ال�شتاذ  قيمة 
ومرجعيته النا�ش، تراجعت اإلى احلد 
برمتها  والر�شالة  املهنة  و�شع  الذي 
الت�شريح  ا�شبح  بل  القائمة،  ذيل  يف 
كمعلم  فتاة  خلطبة  املتقدم  مبهنة 

�شبب كاف للرف�ش.
العامة  والداب  الحرتام  قيم  تغريت 
فا�شبح  املعايري  اخرى  مرة  وتداخلت 
والخر  )اهبل(  بـ  يكنى  الوؤدب 
و  )ال�شاطر(  بـ  احد  يحرتم  ل  الذي 

)اجلدع(..
الدين  اختزل  التيه..  زمن  يف 
�شماحته  بكل  احلنيف  ال�شالمي 
الدين  وا�شبح  �شغائر،  بجملة  و�شعته 
القابع يف عقول النا�ش جمرد حجاب 
ديني  ودعاء  وم�شبحة  وحلية  ونقاب 

مربمج كرنة للهاتف النقال..
بال�شكليات..  الكربى  القيم  اختزلت 
املثل  غاب  حني  املعايري  وتاهت 
والقدوة عن جيل كامل دون اهتمامات 
حني  البو�شلة  ا�شاع  جيل  وا�شحة.. 
ابتعد عن قيم دينه وا�شوله يف خ�شم 
املجتمع..  يف  امل�شتعرة  الخالق  ازمة 
وال�شماء  ال�شريعة  الرثوة  وا�شبحت 
التي متطر ماًل.. حلمًا وهاجًا ومي�شي 
ال�شكليات  على  احلكم  وبات  قدوة، 
اخلارجية معيارنا يف تقييم الخرين.. 
يف هذا الزمن.. انقلبت الدنيا عندنا، 
انف�شنا  مع  ت�شاحلنا  فقدنا  لننا 
وابتعدنا عن ديننا ال�شالمي احلنيف 
النهج  وعن  وو�شطيته..  اعتداله  عن 
ان  اردنا  ما  اذا  ن�شاأل  يجعلنا  الذي 
�شيء  كل  يف  العلم  ندعي  ان  ل  نعلم 
كل  تت�شع  الفتاوى  �شاللت  باتت  حتى 

يوم يف كل الجتاهات.. 
نتوقف  ان  علينا  الزمن..  هذا  يف 
اجيالنا  وم�شقبل  جمتمعنا  لنقيم 

القادمة واإل.... !!

يف زمن التيه..
بقلم: املهند�س احمد خطاب

اأقدم خيار، ُدر�ش على عقود عدة،  وهي 
اأهم  وهي  باملنظار.  عملها  يتم  وحديثًا 
مــن  �شفاء  ن�شبة  اأعلى  فلها  اجلراحات، 
بالعمليات  مقارنة   )%85( ال�شكري 
على  معتمد  غري  وال�شفاء  الأخرى، 

نق�شان الوزن.
ن�شبة  تزداد  مبا�شرة،  العملية  فبعد 
الإن�شولني باجل�شم، مع نق�شان حت�ش�ش 
اإلى  يوؤدي  مما  الإن�شولني،  �شد  اجل�شم 
الوزن،  نق�شان  ومع  ال�شكر.  انتظام 
العملية  هذه  ولدى  الن�شب.  هذه  تزداد 
الوزن  لنق�شان  عاٍل  معدل  اجلراحية 
كان  فاإذا  الزائد(.  الوزن  من   %  80(
الثاين  النوع  من  �شكري  املري�ش  لدى 
اخليار  بهذا  فين�شح  ل�شمنة  م�شاحب 

اجلراحي ب�شدة.
٢( ق�س املعدة/

Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

ياأتي متو�شط النتيجة. وهو خياٌر حديٌث 
ن�شبيًا. ويتم فيه ا�شتئ�شال معظم املعدة، 
على عك�ش حتويل املعدة )التي يتم فيها 

جتاوز املعدة ولي�ش ا�شتئ�شالها(.
م�شكلة  لديه  ملن  ممتازة  العملية 
التناول  عن  بعيدا  اجلوع،  يف  م�شتمرة 
ي�شكي  ال  اأن  وي�شرتط  للحلويات.  ال�شره 
معدي  ارتداد  من  املري�شة  املري�ش/ 
قد  كما  حدته  من  يزيد  فالق�ش  حاد، 
ي�شبب الرتداد ملن ل ي�شكو منه. متو�شط 
م�شابه  البداية  يف  الوزن  نق�شان  معدل 
فيما  الوزن  زيادة  ن�شبة  لكن  للتحويل 
 %٦5 على  ي�شتقرون  واملعظم  اأكرث  بعد 
حت�شن  ن�شبة  اأن  كما  الزائد.  الوزن  من 
ال�شكري اأقل مقارنة بالتحويل خ�شو�شا 

من زاد فرتة ت�شخي�شه عن �شنتني.
٣( حتويل املعدة بو�شلة واحدة /  

 Laproscopic Single Anastomosis
Gastric Bypass

وهي �شبيهة بالتحويل الأولى ولكن الفرق 
بينهم هو اأن كمية ما نتجاوزه من المعاء 
امت�شا�ش  من  يقلل  مما  اأكرث،  هنا 

الغذاء مقارنة بالولى.
و�شلها  ويتم  اأكرب  هنا  املعدة  اأن  كما 

فقط،  واحدة  بو�شلة  مبا�شرة  بالمعاء 
المعاء  بني  اأخرى  و�شلة  عمل  دون 
كما  ال�شفراوي  ال�شائل  م�شار  لتحويل 
هنا  الوزن  نق�شان  معدل  الولى.  يف 
التخل�ش  ن�شبة   ،)%85  ( قليال  اأعلى 
من ال�شكري �شبيهة  )85%(، لكن بع�ش 
امل�شاعفات حتدث بن�شبة اأعلى كالقرحة 
وتنفرد  احلديد.  ونق�شان  املعدية 
اأو املراري   باحتمال الرتداد ال�شفراوي 
التنظري  ي�شتدعي  الذي  الأمر   ،)%5(
حدوث  عند  اأو  �شنوي  ب�شكل  للمعدة 
الرتداد  هذا  م�شاكل  لتفادي  الأعرا�ش 

ب�شكل مزمن.
٤( حتويل جمرى الثنى ع�شر / 

Laparsocopic BPD/DS or SADIs 

من   %50 جتاوز  مع  املعدة  ق�ش  وت�شمل 
للوزن  انقا�شا  الكرث  وهي  الأمعاء. 
والكرث  الزائد(  الوزن  من   %90(
مقارنة   )%97( ال�شكري  من  تخل�شا 
هذا  ياأتي  ولكن  الخرى،  العمليات  بكل 
خا�شة  و  الغذاء  امت�شا�ش  ح�شاب  على 
ن�شبة  تناول  املري�ش  وعلى  الدهون.  
الفيتامينات  و  الربوتينات  من  اأعلى 
حتدث  اإل  و  الخرى،  بالعمليات  مقارنة 
وجتب  التغذية.  لنق�ش  م�شاعفات 
هذه  من  اأي  لتفادي  الدورية  املتابعة 

امل�شاكل.
5( ربط املعدة / 

Laparoscopic Adjustable
Gastric Banding

حيث  من  جناحًا  العمليات  اأقل  وهو 
ون�شبة   )%40( الوزن  نق�شان  معدل 
امل�شاحبة.  الأمرا�ش  من  ال�شفاء 
جاد،  ملري�ش  جيد  خياٌر  ولكنه 
وزيارة  التعليمات  اتباع  على  يحافظ 
العملية  هذه  يف  الأهم  الأخ�شائي. 
احلياة  منط  تغيري  يف  اجلدية 
واملواظبة  الطعام  خيارات  يف 
�شعبيتها  الريا�شة.  ممار�شة  على 
لكرثة  جراحي  كخيار  بكثري  قلت 
احلاجة  وكرثة  املزمنة،  م�شاعفتها 
ملعظم من  الوزن  وعودة  ل�شتئ�شالها 

ي�شتاأ�شلها.
مري�ش.  لأي  منا�شب  خيار  كل  ولي�ش 
فتجب زيارة الأخ�شائي ملناق�شة هذه 
اخليارات. والتعاون بني الأخ�شائيني 
واملراكز مطلوب ملواجهة هذا التحدي 

اخلطري.
وهنا يف م�شت�شفى الأردن تتوفر لدينا 
اخلربة لكل هذه اجلراحات باملنظار، 
فرتة  من  ويقلل  ال�شفاء  ي�شرع  مما 
حدوث  ون�شبة  والأمل  النقاهة، 
التقليدية.  باجلراحة  مقارنة  الفتق 
بالإ�شافة الى وجود هذا التعاون حتت 
الذي  وال�شكري  ال�شمنة  مركز  مظلة 
.)GBMC( مت افتتاحه ر�شميا حديثًا

ال�سـُمنـــــة الـمفـــرطــــة..

حديث  املفرطة  ال�شمنة  اأ�شبحت  لقد 
ال�شاعة و م�شكلة تواجه جميع جمتمعات 

العامل.
فالتغري يف منط احلياة، ووفرة املاأكولت 
وقلة  العالية،  احلرارية  ال�شعرات  ذات 
يف  ازدادت  قد  والريا�شة  احلركة 

العقدين الأخريين من عمر جمتمعاتنا.
دول  من  الأردن  كون  من  الرغم  وعلى 
الظاهرة  هذه  اأن  اإل  الثالث،  العامل 
منت�شرة وخطرية، فن�شبة ال�شمنة تزداد 
عامًا،   25 �شن  ففوق  العمر.  بازدياد 
ترتاوح الن�شبة حول 53 % للن�شاء، و %28 
ي�شاحب  ما  ذلك  والأخطر من  للذكور. 
واأهمها   )1( اأمرا�ش  من  ال�شمنة 
من  فالأردن  الثاين،  النوع  من  ال�شكري 
اأعلى ن�شب حدوثه يف العامل )25%(، مع 
العلم اأن 80% من هوؤلء املر�شى يعانون 

من ال�شمنة املفرطة.

االأمرا�س امل�ساحبة لل�سمنة املفرطة:
)Diabetes Type II( 1- ال�شكري

)Hypertension( 2- ال�شغط
)Hyperlipidemia( 3- ارتفاع الكولي�شرتول
النوم  اثناء  التنف�ش  انقطاع   -4

)Obstructive Sleep Apnea(
5- فــ�شــــل عـ�شــلــــــــة القــلــــــب
)Congestive Heart Failure(
)Asthma( ٦- الزمة التنف�شية

7- الرتـــداد الـمــعـــــدي
)Gastro Esophageal Reflex Disease(

8- اإلتهاب املفا�شل حاملة الوزن 
)Arthritis of Weight Bearing Joints(
9- فقدان ال�شيطرة على التحكم مبجرى 
)Urinary Stress Incontinence( البول
الدماغ  يف  ال�شغط  ارتفاع   -10

)Pseudo-Tumor Cerebri(
املبي�ش  اكيا�ش  تعدد  مر�ش   -11

)Polycystic Ovarian syndrome(
املنوية  احليوانات  يف  هبوط   -12

)Hypogonadism In Males(
)Depression( 13- الكتئاب

فاإذا كانت ن�شبة ال�شمنة وال�شكري عالية 
ال�شحية  الأعباء  فاإن  الدرجة،  لهذه 
فن�شبة  خطرية.  عليها  املرتتبة  واملادية 
وكذلك  ال�شمنة،  بازدياد  تزداد  الوفاة 
ذلك،  وغري  وال�شرطان  القلب  اأمرا�ش 

كما هو مو�شح يف اجلدول )٢(.
ازدياد.  يف  فهي  املادية  الأعباء  اأما 
مليون  و200  مبليار  حوايل  وتقدر 
كامل  الدكتور  درا�شات  ح�شب  دينارًا 
يف  ال�شكري  مركز  من  العجلوين 
اجلامعة الأردنية. كل هذا و ما زلنا مل 
نتطرق لو�شع حل نظامي للم�شكلتني. 

التي  ال�شمنة  عالج  يف  يكمن  واحلل 
من  ي�شاحبها  ما  كل  الى  توؤدي 

اأمرا�ش. 
ما  احلياة،  منط  تغيري  هو  احلل  وبداية 
الريا�شة،  ممار�شة  طعــام،  من  نتناوله 
التغييــر. لكن مـــع  واملحافظــة على هذا 
الأ�شف، فاحلميـــة والريا�شـــة، حتى اإذا 
اأ�شفنا بع�ش الأدوية، تنجح يف 2% ممن 
يعانــون من هذه امل�شكلـة، واأُثبت ذلك يف 
درا�شة  اأهمهـا  متعددة،  عاملية  درا�شات 

ال�شمنة ال�شويدية مدتها 20 عامًا.

فكيف ميكن عالج هذة امل�سكلة ؟
فجراحة  اجلراحة؛  دور  ياأتي  هنا 
منط  يف  التغيري  من  ت�شهل  ال�شمنة 
التغيري.  هذا  على  واملحافظة  احلياة 
ولي�شت  للتغيري  و�شيلة  هي  فاجلراحة 
ياأتي  ما  ولكن  مهمة  واجلراحة  احلل، 
قارنت  ولقد  الأهم.  هو  اجلراحة،  بعد 
باحلمية  اجلراحة  ال�شويدية  الدرا�شة 
املبهر  اجلراحة  جناح  واأثبتت  والأدوية 

على مر 20 عامًا.
ومع كرثة الدرا�شات، ات�شح اأن اجلراحة 
النا�ش  من  كثري  �شفاء  الى  اأدت  لل�شمنة 
واأهمها  اأمرا�ش،  من  ي�شاحبها  مما 
جعل  مما  ال�شكري.  من  الثاين  النوع 
مر�ش  اإلى  النظر  العلمية  املجتمعات 
ال�شكري من النوع الثاين على اأنة مر�ٌش 
اأ�شبح  وحديثا  باطني.  ولي�ش  جراحي 
منظمات  يف  وا�شعة  م�شاركة  للجراحني 
ال�شكري، يف اأوروبا واأمريكا، الأمر الذي 
هذه  نتجاهل  ل  اأن  اأي�شا  منا  ي�شتدعي 

الظاهرة.

فكيف نعَرف ال�سمنة ؟
نعَرفها مبقيا�ش كتلة اجل�شم، وهي:

)كغم(       الوزن   = اجل�شم  كتلة  مقيا�ش 
الطول ) مرت تربيع (

 > اجل�شم  كتلة  مقيا�ش  كانت  فاإذا 
م�شاحبة،  اأمرا�ش   دون  م2  كغم/   40
فلديك �شمنة ميكن عالجها باجلراحة. 
م�شاحبة  اأمرا�شًا  لديك  كان  واإذا 
عليه،  امل�شيطر  غري  ال�شكري  واأهمها 

فتقل هذه  30 كغم / م2 .

وما هي جراحة ال�سمنة ؟
اخليارات  الرئي�شية :

١( حتويل املعدة/
Laparoscopic Roux En Y

Gastric Bypas

الدكت�ر احمد الب�سري
ا�شت�شاري اجلراحة العامة باملنظار

وجراحة ال�شمنة

جدول )2( خطورة ال�شمنة املفرطة

الوليات  اأنحاء  امراأة من  و142 
بني  اأعمارهن  ترتاوح  املتحدة 
بعد  ما  فرتة  يف  عاما  و79   50
انقطاع الطمث وتتبعوا اأحوالهن 
وق�شمت  عاما.   13 على مدى  ال�شحية 
الن�شاء يف الدرا�شة اإلى اأربع جمموعات 
الطول.  اإلى  ن�شبة  اأوزانهن  معدل  وفق 
منهن   3388 اأ�شيبت  الإجمايل  ويف 
2010.و�شخ�شت  بحلول  بال�شرطان 
اإ�شابة حوايل خم�شة يف املئة من الن�شاء 
الثدي خالل  ب�شرطان  يف كل جمموعة 
فرتة الدرا�شة كما لوحظ ارتفاع خطر 

الإ�شابة بال�شرطان مع ازدياد الوزن.

حديثة  حتليلية  درا�شة  اأظهرت 
من  يعانني  اللواتي  الن�شاء  اأن 
تتزايد  ال�شمنة  اأو  الزائد  الوزن 
ب�شرطان  اإ�شابتهن  احتمالت 

مقارنة  الطمث  انقطاع  بعد  الثدي 
وتو�شل  العادي.  الوزن  ذوات  بالن�شاء 
الإ�شابة  خطر  اأن  اإلى  الباحثون 
بال�شرطان يرتفع مع زيادة الوزن، كما 
ال�شمنة  من  يعانني  اللواتي  الن�شاء  اأن 
اإ�شابتهن  احتمالت  تزيد  املفرطة 
بالنوع الأكرث �شيوعا من �شرطان الثدي 
واأنواع اأخرى اأكرث تقدما، بن�شبة %8٦.

وفح�ش الباحثون معلومات عن ٦7 األف 

درا�سة تربط بني �سرطان الثدي وال�سمنة
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من  القلبيه  ال�شمامات  امرا�ش  ُتعد 
القلب  يحتوي  حيث  ال�شائعه  المرا�ش 

على اربعه �شمامات :
وال�شمام  )الورطي(  البهري  ال�شمام 
الرئوي  وال�شمام  )امليرتايل(  التاجي 
وتعترب  الثالثه.  ال�شرفات  ذو  وال�شمام 
من  والتاجي  البهري  ال�شمام  امرا�ش 
ياأتي  واأهميته.  انت�شارا  المرا�ش  اكرث 
ت�شيقات  ب�شكل  اما  ال�شمامات  اعتالل 

او ارجاع او الثنني معا.
الى  المرا�ش  هذه  اإهمال  حال  ويف 

الى اعتالل  توؤدي غالبا  مراحل متقدمة 
وهبوط يف عمل القلب والوفاه املبكره.

االعرا�س وطريقه الت�سخي�س
معظم املر�شى امل�شابني بهذه المرا�ش 
املراحل  يف  اعرا�ش  اي  من  يعانون  ل 
عنها  الك�شف  يتم  و  املر�ش  من  الولى 
اجراء  عند  م�شادفه  ت�شخي�شها  و 
فح�ش �شريري او عمل �شوره تلفزيونيه 
للقلب )اإيكو( مما يوؤكد اهميه الفح�ش 

الدوري للت�شخي�ش املبكر.
اعرا�ش  فهناك  املر�ش  تقدم  مع  اما 
متعدده يعاين منها املري�ش مثل الم يف 
ال�شدر او �شيق يف التنف�ش او دوخه مع 
احتمال فقدان الوعي املوؤقت. ويف حالت 
فهناك  وتقدمها  العرا�ش  هذه  اإهمال 
خطوره على عمل القلب توؤدي الى �شعف 
الع�شله القلبيه مما يت�شبب بتوقف القلب 

و الوفاه.
لتحديد  جدا  مهم  الدقيق  الت�شخي�ش 
درجه العتالل والعالج ويتم ذلك عاده 

بالفح�ش ال�شريري من قبل الطبيب مع 
امل�شابني  املر�شى  بع�ش  اليكو.  عمل 
لتحديد  قلبيه  ق�شطره  لإجراء  يحتاجون 
حجرات  �شغط  وقيا�ش  العتالل  درجه 
الأمرا�ش  وت�شخي�ش  الداخليه  القلب 

امل�شاحبه مثل ت�شلب ال�شرايني. 
والعالج  االبهري  ال�سمام  امرا�س 

التقليدي 
بني  الو�شل  نقطه  البهري  ال�شمام  يعد 
ع�شله  ت�شخ  حيث  اجل�شم  وباقي  القلب 
القلب الدم من خالل هذا ال�شمام الى 
ال�شريان البهري وبدوره يتم توزيع الدم 
امرا�ش  فان  ولذلك  اجل�شم  باقي  الى 
ال�شمام مهمه جدا لرتويه اجل�شم  هذا 
مراحل  الى  املر�ش  و�شول  عند  كافه. 
العرا�ش  ظهور  بعد  وخا�شه  متقدمه 
يكون العالج �شروريا وم�شتعجال لتفادي 

امل�شاعفات والوفاه املبكره.
طريق  عن  فيتم  التقليدي  العالج  اما 
توقيف  يتم  حيث  املفتوح  القلب  جراحه 

القلب خالل هذه العمليه وو�شع املري�ش 
لتغذيه  بديل  دمويه  دوره  جهاز  على 
ا�شتئ�شال  فرته  هذه  خالل  اجل�شم 
�شمام  وزراعه  امل�شاب  ال�شمام 

�شناعي.
اأيام يف  املري�ش عده  العمليه ميكث  بعد 
تطول  قد  معينه  حالت  ويف  امل�شت�شفى 
عند  خا�شه  اأ�شابيع  لعقده  الفرته  هذه 
المرا�ش  واأ�شحاب  العمر  متقدمي 

املزمنه.
ال�سمامات  عالج  يف  اجلديد 
االبهري  ال�سمام  زراعه  القلبيه: 
العالجيه  الق�سطره  طريق  عن 

وبدون جراحه
اجلراحة التقليدية قد ت�شبب م�شاعفات 
اأ�شحاب الأمرا�ش  عديدة وبالذات لدى 
ومن  املتقدمة،  القلب  واأمرا�ش  املزمنة 
واجللطات  الوفاة  امل�شاعفات  هذه 
مدة  الى  اإ�شافة  وغريها،  الدماغية 
الإقامة الطويلة يف امل�شت�شفى بعد اإجراء 

عدة  ت�شتغرق  ما  عادة  التي  العملية 
�شاعات.

زراعة ال�شمامات معروف طوال ال�شنيني 
املعاجلة  وفكرة  جراحي،  عالج  املا�شية 
باأنها  يقال  كان  جراحية   غري  بطرق 
اأن حتقيق ذلك قد مت فعليًا  اإل  جنونية، 
البهري عرب  ال�شمام  زراعه  من خالل 
الق�شطرة العالجية حيث اأجريت العملية 
برتكيب  وذلك  املر�شى  من  كبري  لعدد 
ثم  ومن  بالون  على  ال�شناعي  ال�شمام 
يف  �شغري  ثقب  عرب  موقعه  الى  اإدخاله 
يتم  وبعدها  ال�شاعد،  او  الفخذ  �شريان 
فتح البالون احلامل لل�شمام لزراعته يف 
موقعه خالل وقت ق�شري وباأ�شهل الطرق 
وا�شلمها كما هو مو�شح يف ال�شورة. واأما 
فيما يتعلق بالتقنية اجلديدة فقد كنا من 
الأو�شط يف  ال�شرق  ال�شباقني يف منطقه 
الدكتور  فريق  متكن  حيث  املجال  هذا 
لعدد  ال�شمام  زراعه  من  احلداد  عماد 
ما  منذ  والعرب  الأردنيني  املر�شى  من 
عاليه  جناح  بن�شب  �شنوات  اربع  يقارب 

ت�شاهي اف�شل املراكز العامليه.
ن�شبة  تخفي�ش  ذلك  الى  اإ�شافة 
يف  البقاء  مدة  وتق�شري  اخلطورة، 
امل�شت�شفى، وجتنيب املري�ش عملية القلب 

املفتوح.
الأمل  باب  فتح  �شاأنها  من  العملية  فهذه 
للآف املر�شى يف املنطقة لإنقاذهم من 
واأف�شل  باجنح  القلب  �شمامات  امر�ش 

التقنية  هذه  تت�شع  بان  اآملني  الو�شائل، 
لت�شمل اأعداد اكرب من مر�شى �شمامات 
البهري  ال�شمام  الى  اإ�شافة  القلب 
مر�شى  ملعظم  الأف�شل  العالج  لت�شبح 

ال�شمامات القلبية.
تطلعاتنا و ر�سالتنا

من  نتمنى  واأولها  متعددة،  تطلعاتنا 
باأ�شلوب  اللتزام  والأ�شحاء  املر�شى 
راأ�شمالنا  بلد   فنحن  ال�شحي،  احلياة 
املواطن  يكون  اأن  يجب  لذلك  الإن�شان 

�شحيح اجل�شم والعقل.
الأردن كبلد رائد  ي�شتمر  بان  كما نتطلع 
القلب  مر�شى  عالج  وخا�شه  الطب  يف 
للمر�شى  واإمنا  فقط  لالأردنيني  لي�ش 

العرب والعامل كافه.

الطرق احلديثه لعالج ال�سمامات القلبية: زراعه ال�سمام االبهري
عن طريق الق�سطره العالجيه وبدون جراحة

الدكت�ر عماد
عبداحلفيظ احلداد

• ا�شت�شاري امرا�ش القلب والوعيه 
الدموية والتداخالت العالجية

• رئي�ش ق�شم الق�شطرة والتداخالت 
العالجية - م�شت�شفى  الأردن

الدكت�ر حممد البكري
اخت�شا�شي امرا�ش القلب والوعية 

الدموية والتداخالت العالجية

ال�سمام يف م�قعهفتح البال�ن لزراعة ال�سمامادخال ال�سمام يف م�قعه
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�ســفـــــاء ..

حقق فريق طبي برئا�شة الدكتور خالد 
يف  املنظار  جراحة  ا�شت�شاري  ال�شايف 
اآخر؛  طبيا  اإجنازا  الأردن  م�شت�شفى 
جزئي  ا�شئت�شال  عملية  اأجرى  حيث 
ال�شفلي  اجلزء  يف  بورم  م�شابة  لكلية 
كلوي  ق�شور  من  يعاين  �شاب  ملري�ش 
لرتوية  اإيقاف  وبدون  ال�شكري  نتيجة 

الدم للكلية.
العملية  اإن  ال�شايف  الدكتور  وقال 
اأجريت بتقنية جديدة يف املنطقة؛ حيث 
بدون  املنظار  بوا�شطة  ال�شتئ�شال  مت 
احلاجة لوقف تروية الدم ومبا ل يوؤدي 
الى اإحداث اأي �شرر يف اأداء الكلية كما 
الدم،  تروية  ايقاف  حالت  يف  يحدث 
م�شريا الى اأن حتديا كبريا واجه الفريق 
الطبي، ال اأن النجاح كان حليفه ب�شبب 
وغادر  للفريق.  اجلماعي  املهني  الأداء 
وهو  �شريعة،  نقاهة  فرتة  بعد  املري�ش 
ما ميز توابع هذه العملية؛ حيث عادت 
الكليتان للعمل ب�شكل طبيعي، كما يوؤكد 
فريق العمل الطبي والفح�ش الن�شيجي.
من  تعد  العملية  اإن  ال�شايف  وقال 
احلديث  اجلراحي  املفهوم  عمليات 
عاملية  مراكز  يف  وجترى  املنظار  يف 

حمدودة ذات اإمكانات كبرية.
يف  اأخرى  خطوة  الإجناز  هذا  ويعد 
اإجنازات طبية كبرية مل�شت�شفى الأردن، 
الذي اأتاح اإمكانات تقنية كبرية لنجاح 
عمليات يف خمتلف التخ�ش�شات وعرب 
فريق طبي وتخديري ومتري�ش متكامل.

عملية معقدة 
للكلى ب�ا�سطة 

املنظار يف االردن هذه  الدرقية.  الغدة  لإزالة  باجلراحة 
اإما باإزالة ن�شف الغدة  اجلراحة  تكون 
اأو كلها عن طريق فتح جرح يف الرقبــة 
بطــول 5-٦ �شنتمتـــر اأو عــــن طـــريـــــق:

الدقيـــق  اجلراحـــي  • الــتـــدخـــل 
Minimal Invasive

Video-Assisted Thyroid Surgery
الـمـــ�شـــــــع بــاليــــــــود  • الــــعـــــــــالج 

Radioactive Iodine Remnant 
Ablation

الغدة  اإزالة  عند  اجلراحة  يتبع  عادًة 
اثر  اأية  اإزالة  من  نتاأكد  حتى  الدرقية 
لنا  يت�شنى  وحتى  الدرقية  الغدة  خلاليا 
متابعة املري�ش يف امل�شتقبل ب�شورة اأدق.  
وختامًا، فاإن العقد الدرقية �شائعًة جدًا 
حتمل  العقد  هذه  من   %5 فقط  ولكن 

ورمًا �شرطانيًا.
اأخذ اخلزعة املخربية يعترب اأهم خطوة 
الدرقية،  الغدة  اأورام  ت�شخي�ش  عند 
طريق  عن  الدرقية  الغدة  اإزالة  وتعترب 
هما  امل�شع  باليود  والعالج  اجلراحة 
الورم  على  للق�شاء  طريقة  اأجنح 
وبن�شبة  الدرقية  الغدة  يف  ال�شرطاين 

جناح تفوق %90.

الدكت�ر اأ�سامة حمارنه
ا�شت�شــــاري

جـراحــة اأورام الرقبــة والراأ�ش 
والغـــدة الدرقيــة

اأورام الــغــدة الــدرقيــــة..  وعـــالجهـــا

من  الدرقية  الغدة  اأورام  تعترب  حني  يف 
الأمرا�ش الغري ال�شائعة، فاإن العقيدات 
تعترب    Thyroid Nodules الدرقية  
عقدة  وجود  ن�شبة  اإن  حيث  جدًا  �شائعة 
فح�شهم  عند  البالغني  عند  درقية 
 Ultrasound التلفزيوين  بالت�شوير 
قلق  ي�شكل  قد  مما   %50 تقارب   Scan
اأية  وجود  عدم  مع  خا�شة  للمري�ش 
فان  احلظ  وحل�شن  اأخرى.  اأعرا�ش 
العقدة  يف  �شرطاين  ورم  وجود  ن�شبة 

الدرقية ل تتجاوز 5% ب�شكل عام. 
االأعرا�س والعالمات املقلقة:

• تاريخ عائلي لالإ�شابة ب�شرطان الغدة 
الدرقية. 

�شابق  تعر�ش  اأو  �شابق  عالج   •
لالإ�شعاعات. 

• بّحه يف ال�شوت اأو �شعوبة يف التنف�ش 

مرافق للعقد الدرقية. 
خالل  الدرقية  للغدة  مت�شارع  • اإنتفاخ 

اأ�شابيع بدون اأمل. 
يف  اللمفاوية  الغدد  يف  اإنتفاخ  • وجود 

الرقبة مرافق للعقد الدرقية. 
الأطفال. عند  الدرقية  • العقد 

 طرق الت�سخي�س:
الدرقية:  الغدة  وظائف  دم  فح�س   -١
حتى  �شروري  الفح�ش  هذا  يعترب 
الغدة  يف  ن�شاط   فرط  وجود  ن�شتبعد 

الدرقية. 
٢- الت�شوير التلفزيوين: هذا الت�شوير 
خ�شائ�ش  حول  قّيمة  معلومات  يوفر 
العقد الدرقية واإحتمالية وجود اأّية اأورام 
اأي�شًا ي�شاعد على التاأكد من  فيها. وهو 
الرقبة  يف  ملفاوية  غدد  اأية  وجود  عدم 
اخلزعة  اأخذ  يف  امل�شاعدة  يف  واأي�شًا 

املخربية. 
٣- اخلزعة املخربية

)Fine Needle Aspirate Cytology(:
طريق  عن  تاأخذ  التي  اخلزعة  هذه 
عند  خطوة  اأهم  تعترب  رفيعة  اإبرة 
لأنها  الدرقية  الغدة  اأورام  ت�شخي�ش 
من  اجلراحة  اإلى  احلاجة  حتدد  قد 

نوع  واأي�شًا  عدمها، 
اجلراحة املطلوبة.  

العالج: 
اأورام  ت�شخي�ش  عند 
اأو  الدرقية  الغدة 
ال�شك بوجود ورم فان 
اجلرح بعد التدخل اجلراحي اخذ اخلزعة املخربيةالعالج عادة ما يكون 

الدكتــ�ر زهيــر غ��ســه
ا�شت�شـــاري المـــرا�ش الن�شائيـــة

والعقــم وطفــل النبـــوب
-البورد المريكي-

رحلة البحث عن االجناب

ول  احلياة  �شنن  من  �شنة  هو  الجناب 
بدونه،  الر�ش  وعمارة  احلياة  ت�شتقيم 
تاأخر الجناب  نتكلم عن تعريف  و�شوف 

وثم ا�شبابه وعالجه..
تاأخر  فهو  الجناب؛  عدم  تعريف  اما 
حياة  بعد  )العقم(  نقول  ول  احلمل.. 
زوجية مت�شلة ويف اوقات التبوي�ش وملدة 

على  ينطبق  وهذا  �شنة 
الزوجية  ال�شباب  �شنوات 
اي حوايل الـ25 عامًا، ولكن 
قابلية الجناب عند الزوجة 

تقل مع تقدمها يف ال�شن.
النتظار  فرتة  فاإن  ولذلك 
تكون  عامًا  الـ35  �شن  على 
حياة  من  فقط  ا�شهر  �شتة 
وبعدها  مت�شلة،  زوجية 
املخت�ش.  طبيبها  تراجع 

يف  البوي�شات  عدد  ان  هذا  وتف�شري 
ال�شهر  مرحلة  يف  وهي  وحتى  املراأة 
تكون حوايل  بها  امها  ال�شابع من حمل 
مليون  حوايل  وتبلغ  بوي�شة،  مليون   7
ت�شل  البلوغ  وعند  الولدة  عند  بوي�شة 
ت�شل  وعندما  بوي�شة   500٫000 اإلى 
عدد  يبلغ  �شنة   51 اليا�ش  �شن  اإلى 

البوي�شات 1000 بوي�شة.
فقط  لي�ش  يتعر�شن  البوي�شات  وان  كما 
النوعية  ان  بل  ال�شن  ب�شبب  للنق�شان 

وجودة البوي�شات تتقهر اي�شًا.. 
هذه بداية الرحلة يف البحث عن الجناب 
بتحديد موعد املراجعة ولكن ل يعني هذا 
اإلى  �شهور  �شتة  من  بالوقت  اللتزام  ان 
�شنة جتريبية هو مقد�ش بل يجب حتديد 
تعاين  الزوجة  كانت  اذا  مبكر  موعد 
او  بالدورة  اأمل  او  بالدورة  ا�شطراب  من 

اكيا�ش او اورام ليفيه او خالفه.. 
عن  قادمة  حلقات  يف  نتكلم  و�شوف 
ال�شباب الخرى للعقم �شواء يف الزوج او 

الزوجة او كليهما.. وطرق العالج.. 
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ماه� اعتالل ال�سبكيه ال�سكري؟
ال�شكر يف مر�شى  ان م�شتوى  املعروف  من 
م�شتواه  من  اكرث  يكون  ال�شكري  داء 
اعتالل  حتدث  طويلة،  ولفرتة  الطبيعي 
الوعية  ا�شابه  نتيجه  ال�شكري  ال�شبكيه 

الدقيقه املوجوده يف �شبكيه العني.
�شنني من  بعد مرور  التغريات  حتدث هذه 
عدم انتظام م�شتوى ال�شكر يف الدم وتوؤثر 
خاليا  تزود  التي  الدموية  الوعيه  على 

ال�شبكية.
ماهي التغريات التي ممكن ان تطرئ 

على ال�سبكية؟
الدموية  الوعيه  نهايات  يف  انتفاخات   •
الدقيقة تظهر على �شكل بقع نزفية دقيقة 

اثناء الفح�ش. 
املت�شررة. الوعية  من  ر�شوحات  • تكون 

حدوث  مع  الدموية  الوعية  ان�شداد   •

نق�ش يف تروية ان�شجة ال�شبكية.
• منو اوعية دموية غري طبيعية مع حدوث 

نزيف يف ال�شائل الزجاجي.
انف�شال  الياف وعائية مع حدوث  • تكون 

�شبكية يف احلالت املتقدمة.
ال�سبكية  اعتالل  اعرا�س  ماهي 

ال�سكري؟
اعتالل  ان  ال�شائعة  الخطاء  من   •
يكون  ال�شكري  عن  الناجت  ال�شبكية 
ا�شابة  بداية  يف  باعرا�ش  م�شحوبا 

ال�شبكية.
يف  العرا�ش  تكون  الحيان  بع�ش  يف   •
املر�ش  ويكون  الب�شر  �شعف  مثل  بدايتها 
مع  حتى  وي�شعب  متقدمة  مراحل  يف 
العالج احل�شول على النظر الطبيعي مرة 

اخرى.
• ترتاوح العرا�ش من ال�شعف التدريجي 

للب�شر الى فقدان الب�شر.
• قد تكون العرا�ش على �شكل �شعف يف 
حتى  او  متحركة  عتامات  روؤية  اأو  الب�شر 

فقدان مفاجيء للنظر.
املمكن  من  ال�سبكيه  اجزاء  من  اي 

تعر�سها مل�ساعفات ال�سكري؟
• تعترب اللطخة ال�شفراء من اهم اجزاء 
العني وهي اجلزء امل�شوؤول عن دقة الروؤية 
ال�شفراء  اللطخة  تقع  اللوان.  اب�شار  و 

اجلزء  اما  العني.  من  اخللفي  اجلزء  يف 
عن  امل�شوؤوول  فهو  ال�شبكية  من  اخلارجي 
التي  ال�شياء  اب�شار  اي  املحيطي  النظر 

تقع يف طرف م�شاحة الروؤية.
على  ال�شكري  ال�شبكية  اعتالل  يوؤثر  • قد 
ال�شبكية  اجزاء  او  ال�شفراء  اللطخة 

اخلارجي او كالهما معا.
لال�سابة  املعر�سني  املر�سى  هم  من 

باعتالل ال�سبكية ال�سكري؟
من  ال�شكري  داء  يعترب  عامة  ب�شورة   •
العني  �شبكية  على  تاثريا  اكرث  الول  النوع 

من النوع الثاين.
زاد  ال�شكري  مر�ش  فرتة  زادت  كلما   •
مل�شاعفات  ال�شبكية  تعر�ش  احتمال 

ال�شكري. 
وعدم  ال�شكري  داء  على  ال�شيطرة  • عدم 

انتظام م�شتوى ال�شكر يف الدم.
وجدت  حيث  الدم  �شغط  ارتفاع   •
الدرا�شات ان ارتفاع �شغط الدم قد يعجل 
من م�شاعفات داء ال�شكري على ال�شبكية.

قد  ال�شكري  عن  الناجت  الكلى  اعتالل   •
على  ال�شكري  م�شاعفات  من  اي�شا  ي�شرع 

ال�شبكية.
تدهور  يحدث  قد  احلمل  فرتة  اثناء   •
كان  اذا  وخ�شو�شا  ال�شبكية  تغيريات  يف 
قبل  ومتقدمة  موجوده  التغيريات  كانت 

احلمل مع عدم انتظام املر�ش.
التدخني  هو  الخرى  العوامل  من   •
يف  الدهنيات  م�شتوى  وارتفاع  وال�شمنه 

الدم.
م�ساعفات  جتنب  املمكن  من  هل 

ال�سكري على ال�سبكية؟
هذا  يتطلب  ما  وغالبا  نعم  اجلواب   •
اللتزام  حيث  من  املري�ش  من  جهدا 

بالتعليمات و املراجعات الدورية
• يجب اول ان تتم ال�شيطرة على م�شتوى 
اللتزام  يت�شمن  وهذا  الدم  يف  ال�شكر 
وتخفيف  ال�شحي  والغذاء  بالعالجات 
ب�شورة  الريا�شية  التمارين  مع  الوزن 

منتظمة.
وم�شتوى  الدم  �شغط  على  ال�شيطرة   •

الدهنيات يف الدم.
التدخني. • ايقاف 

فح�س ال�سبكية الدوري متى وكيف؟
املبكر  العالج  ان  معرفة  املري�ش  على   •

هو اح�شن و�شيلة لتجنب فقدان الب�شر.
ال�شبكية  عيادة  مراجعة  املري�ش  على   •
ومن  ال�شكري  مبر�ش  ت�شخي�شه  مبجرد 
املراجعات  فرتات  كيف  الطبيب  يقرر  ثم 

الدورية.
العني  واجزاء  النظر  لفح�ش  • بال�شافة 
عن  العني  حدقة  تو�شيع  يتم  المامية 

طريق قطرات من اجل فح�ش ال�شبكية.
 ٦-4 بني  القطرات  هذه  مفعول  • ي�شتمر 
عدم  من  املر�شى  يعاين  وقد  �شاعات 

و�شوح الروؤيه خالل هذه الفرتة.
مرافق. ا�شطحاب  لذلك  • يف�شل 

ماهي الفح��سات التي يتم اجراءها 
عادة ملر�سى ال�سبكية؟

�شبكية  على  تغريات  وجود  حالة  يف   •
يتم ال�شتعانة ببع�ش الفح�شو�شات  العني 
ال�شرر  تقييم  اجل  من  الت�شخي�شية 
اخلطة  اختيار  على  امل�شاعدة  و  احلا�شل 

العالجية املنا�شبة.
ي�شمى  ما  او   )OCT(الـ فح�ش   •
والتي  لل�شبكية  طبقيه  ال�شورة  ا�شطالحا 
ت�شاعد الطبيب يف معرفة كمية الر�شوحات 
ماكان  اذا  ومعرفة  عالية  بدقة  مكانها  و 
على  توؤثر  قد  مرافقة  امرا�ش  اي  هناك 
على  اغ�شية  وجود  مثل  العالجية  اخلطة 

�شطح ال�شبكية.
الظليلي: ال�شبكية  • فح�ش 

)Fundus Fluorescein Angiogram(
مادة  حقن  الفح�ش  هذا  ويت�شمن 
الوريد   طريق  عن   )Fluorescein(الـ
ومن ثم اخذ جمموعة من ال�شور ل�شبكية 
الدموية  العني وتظهر هذه ال�شور الوعية 
داخل  والنزيف  الر�شوحات  عن  امل�شوؤولة 

من  تعاين  التي  الماكن  وكذلك  العني 
�شعف الرتوية داخل ال�شبكية. 

 )Ultrasound B-Scan(الـ فح�ش   •
وي�شاعد هذا النوع من الت�شوير من معرفة 
ال�شكري  عن  ناجت  �شبكية  انف�شال  وجود 
ال�شائل  يف  �شديد  نزيف  وجود  حال  يف 
الزجاجي او وجود املاء البي�شاء )ال�شاد( 

مبا مينع من روؤية ال�شبكية.
ماهي العالجات املت�فرة ومتى ين�سح 

باجرائها؟
العالجات  اعطاع  يتم  ل  عامة  • ب�شورة 
ال يف حالت حمدودة وبعد التقييم الدقيق 

للحالة والفح�شو�شات الت�شخي�شية.
الليزر

اجل  من  للمري�ش  الليزر  اعطاء  يتم   •
وقف تدهور املر�ش واحلفاظ على النظر. 

م�شاعفات  و  تغريات  وجود  حال  يف   •
الليزر  اجراء  يف  ال�شراع  يف�شل  ال�شكري 

من اجل وقف تقدم املر�ش.
قد  الليزر  ان  ال�شائعة  الخطاء  من   •
احلقيقي  ال�شبب  لكن  و  العمى  الى  يوؤدي 
يف  املر�ش  تقدم  هو  النظر  تدهور  يف 
�شبكية العني وعدم انتظام م�شتوى ال�شكر.

ليزر  جل�شة  من  اكرث  العالج  يتطلب  • قد 
بال�شيطرة  مقرونا  العالج  يكون  ان  ويجب 
الثانية  والمرا�ش  ال�شكري  داء  على 

امل�شاحبة له.
احلقن

احلقن  من  متعددة  انواع  هناك   •
امانها  وم�شتوى  فاعليتها  اثبتت  والتي 
املنا�شبني  للمر�شى  اعطيت  اذا  العايل 

وبالطريقة ال�شحيحة.
الول  رئي�شيني  نوعيني  الى  تنق�شم   •
انواع  عدة  وهناك   )Anti-VEGF( هو 
اأو    LUCENTIS اأو   AVASTIN هي 

.EYLEA
ر�شوحات  وجود  حالت  يف  وت�شتعمل 

و�شوائل يف اللطخة ال�شفراء.
الكورتزون،  حقن  هو  الآخر  النوع   •
وا�شتخدامها حمدود، وتعطى يف حالت 

خا�شة جدًا.
اجلراحة

باملتابعة  ال�شكري  مر�شى  ين�شح   •
اجل  من  ال�شبكية  لفح�ش  الدورية 
ال�شكري  م�شافات  عن  املبكر  الك�شف 
الدورية  املتابعة  ان  حيث  لل�شبكية. 

جتنب املر�شى امل�شاعفات و تفاديها.
من  ال�شبكية  جراحة  تعترب   •
اإلى  حتتاج  والتي  املعقدة  اجلراحات 
طويلة  وخربة  جدًا  متطورة  تقنيات 
ال�شائل  ق�ش  بعملية  العملية  وت�شمى 
او  العام  التخدير  حتت  وتتم  الزجاجي 

املو�شعي.
احلالت  يف  العملية  هذه  اجراء  • يتم 
الياف  تكون  مثل  واملعقدة  املتقدمة 
�شكبية  يف  انف�شال  او  و�شد  وعائية 
العني اأو يف حال وجود نزيف يف ال�شائل 

الزجاجي يف بع�ش احلالت.
بال�شافة  الردن  م�شت�شفى  يتميز   •
الثانية  الفرعية  العيون  تخ�ش�شات  اإلى 
بوجود مركز متقدم ومتميز، متخ�ش�ش 

يف جراحة ال�شبكية وال�شائل الزجاجي.
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داء ودواء

اعتالل ال�سبكية..
»ال�سكري«

نزيف دم�ي كثيف م�سبب من 
م�ساعفات  داء ال�سكري اعتالل ال�سبكية

م�ساعفات داء ال�سكري باللطخة  
�سبكية طبيعيةال�سفراء

الدكت�ر في�سل فيا�س
ا�شت�شاري جراحة العيون وال�شبكية 

وال�شائل الزجاجي

ال�شخا�ش  ان  من  اخ�شائيون  حذر 
امل�شابني بحب ال�شباب والذين يق�شرون 
العناية  منتجات  ي�شتخدمون  او  ب�شرتهم 
خطورة  من  يزيدون  قد  املزيلة  بالب�شرة 

حالتهم.
من  واحدة  هي  لطيف  منظف  واختيار 
يعملها  قد  التي  الب�شيطة  التغريات 
لتح�شني  ال�شباب  بحب  امل�شابني 

ب�شرتهم.
بني  ال�شائع  من  انه  الخ�شائيون  وقال 
يقوموا  ان  ال�شباب  بحب  امل�شابني 
املنتجات  وا�شتخدام  ب�شرتهم  بتق�شري 
حب  حالة  فان  هذا  بفعل  ولكن  القا�شية 
اجل  ومن  ا�شواأ.  ت�شبح  قد  ال�شباب 
حت�شني حالة حب ال�شباب فان ال�شخا�ش 
امل�شابني يجب ان يكونوا لطفاء عند مل�ش 
ب�شرتهم وا�شتخدام منتجات لطيفة كتلك 

التي تكون خالية من الكحول.

ن�سائح  االخ�سائي�ن  اقرتح  كما 
اخرى لب�سرة �سحية ت�سمنت:

ومبا�شرة  يوميا  مرتني  الوجه  غ�شل   •
بعد التعرق.

وم�شفيات  القاب�شة  املواد  جتنب   •
الب�شرة )التونيك( واملق�شرات لنها تثري 
منظفات  و�شع  الى  بال�شافة  الب�شرة. 
الب�شرة با�شتخدام اطراف ال�شابع بدل 

من املن�شفة او ال�شفنج او الفر�شاة.
ولي�شت  فاترة  مياه  ا�شتخدام   •

�شاخنة جدا.
حب  يجعل  قد  الزيتي  ال�شعر  ولن   •
ال�شعر  بغ�شل  فين�شح  ا�شواأ  ال�شباب 

يوميا اذا وجدت �شرورة لذلك.
• عدم ال�شغط على تلك احلبوب والتي 
احتمال  من  وتزيد  الب�شرة  ت�شر  قد 
النتباه  ويجب  اجللد.  ب�شرطان  ال�شابة 
ال�شباب  حب  عالجات  بع�ش  ان  الى 
لال�شعة  ح�شا�شية  اكرث  الب�شرة  جتعل 

فوق البنف�شجية.
ب�شرورة  الخ�شائيون  ا�شاف  كما   •
زيارة اخ�شائيي اجللد املعرتف بهم اذا 
حالة  يف  او  ال�شباب  حب  حالة  ازدادت 
التي  للمنتجات  الب�شرة  ا�شتجابة  عدم 
حب  كان  اذا  او  قبل  من  ا�شتخدامها  مت 
ال�شباب يرتك الندب او يزيد من ا�شمرار 

الب�شرة.

ن�سائح لتقليل حب 
ال�سباب



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

الردن  م�شت�شفى  برامج  اإطار  يف 
مناطق  يف  املحلية  املجتمعات  خلدمة 
الأردن  م�شت�شفى  قام  كافة،  اململكة 
بتنظيم عدد من الأيام الطبية املجانية 
يف  واملناطق  الأحياء  من  عدد  يف 

اململكة.
ففي ال�حدات، قامت الفرق الطبية 
التابعة للم�شت�شفى بتنفيذ اليوم الطبي 
نور  امللكة  املتكامل يف مدر�شة  املجاين 
عالج  مت  حيث  بالوحدات؛  احل�شني 
املئات من اأبناء املنطقة الذين توافدوا 
على املدر�شة لال�شتفادة من الفحو�ش 
قدمها  التي  والأدوية  وال�شت�شارات 

الأطباء واملمر�شون يف اليوم الطبي.
كما نفذ امل�شت�شفى يوما طبيا جمانيا يف 
مدر�شة اأ�شماء بنت اأبي بكر يف منطقة 
وادي م��سى؛ حيث مت ا�شتقبال اأكرث 
املنطقة  اأبناء  من  من خم�شمائة حالة 
احلالت  عالج  ومت  املحيطة،  والقرى 
الباطنية  تخ�ش�شات  يف  املر�شية 
والأطفال،  والن�شائية  واجلراحة 
املخربية  الفحو�شات  لتقدمي  اإ�شافة 

ال�شريعة وال�شت�شارات الطبية للحالت 
التي ت�شتدعي تداخالت جراحية و/اأو 

معاجلة طويلة املدى.
عن  مو�شى  وادي  لواء  اأبناء  واأعرب 
م�شت�شفى  ملبادرة  الكبري  تقديرهم 
وتقدمي  املنطقة  اأبناء  جتاه  الأردن 
والأدوية  كافة  الطبية  اخلدمات 

للحالت التي زارت اليوم الطبي.
القراآن  على  املحافظة  جمعية  ويف 
الها�سمي  منطقة  يف  الكرمي 
اجلن�بي، قامت فرق طبية ومتري�شية 
الأردن  مل�شت�شفى  تابعة  و�شيدلنية 
املتكاملة  العالجية  اخلدمات  بتقدمي 
كافة ويف خمتلف التخ�ش�شات الطبية 
اأبناء  من  حالة  ثالثمائة  من  لأكرث 
املنطقة اأموا مكان اإقامة اليوم الطبي 
اأبناء احلي  لنداء  ا�شتجابة  الذي جاء 
تقدير  و�شط  اجلمعية  مع  وبالتعاون 

وا�شع لهذه املبادرة.
اإقامة  يف  مبادراته  امل�شت�شفى  و�شال 
املناطق  خلدمة  جمانية  طبية  اأيام 
اخلدمات  وتقدمي  واملحتاجة  الفقرية 
العالجية والفحو�ش والأدوية وعرب يوم 
البا�شا  عني  جمعية  يف  متكامل  طبي 
عني  منطقة  اأبناء  خلدمة  اخلريية 
حيث  والبقعة؛  و�صافوط  البا�صا 
الدوائية  والعينات  العالجات  قدمت 
للفرق  تقدمت  حلالت  والفحو�ش 
التخ�ش�شات  من  عدد  يف  الطبية 

الطبية.

م�ست�سفى االأردن يقيم اأيام طبية جمانية
مبختلف التخ�س�سات اجلراحية والباطنية واالطفال والن�سائية والتمري�س وال�سيدلة
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نــاقـــ�ش املوؤمتــر الوطنـــي الأول 
التدخني  وباء  مــن  للوقايــة 
الذي  للجميع(  بي�شاء  )قبة 
الردن  م�شت�شفى  يف  التاأم 
الوطنية  اجلمعية  ونظمته 

ال�شحية  البعاد  التدخني  ملكافحة 
والعالمية  والدينية  والت�شريعية 
وخماطره  وتاأثرياته  للتدخني  وال�شبابية 

على الفرد واملجتمع.
حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�ش  وقال 
رئي�ش  افتتحه  الذي  املوؤمتر  يف  �شرمي 
الروؤوف  عبد  الدكتور  العيان  جمل�ش 
ا�شر�ش  التدخني  وباء  »ان  الروابدة 
قاتلة  م�شكلة  واعقد  واعنف  وا�شخم 
م�شتوى  على  ونوعيتها  واحلياة  لل�شحة 
العامل فهو امل�شبب الول للمر�ش والوفاة 
اذ انه يفتك بكل خلية يف اجل�شم ويت�شبب 
ال�شرطانات  انواع  جميع  من  باملئة  بـ33 
الرئة  ب�شرطان  امل�شابني  من  باملئة  و95 

هم من املدخنني«.
وقدم مدير عام م�شت�شفى الردن الدكتور 
ال�شارة  ت�شمن  عر�شا  الب�شري  اهلل  عبد 
الى ارتفاع معدل انت�شار التدخني يف الردن 
٦ر49  الى  لي�شل  البالغني  الذكور  بني 
والبالغ  العاملي  املعدل  مع  مقارنة  باملئة 

التحدي الكرب  30% ف�شال عن 
لالأمرا�ش  النمطي  بالتغري 
ال�شارية  المرا�ش غري  بانت�شار 
وال�شكري  وال�شرطان  )القلب 
التدخني  يعد  والتي  وغريها( 

من اهم عوامل خطر ال�شابة بها.
العاملية  ال�شحة  منظمة  ممثلة  وعربت 
كري�شتينا عن  ماريا  الدكتورة  عمان  يف 
قلق املنظمة من ن�شب ا�شتهالك التبغ يف 
الردن والتي تظهر ارقامه ان ولد من كل 
٦ اولد وفتاة من كل 14 فتاة يدخنون كما 
ان رجال من بني رجلني بالغني وامراأة من 
كل 17 امراأة بالغة هم من فئة املدخنني.

ل�شركة  التنفيذي  املدير  اعترب  جهته  من 
ادوية احلكمة الدكتور �شالح مواجدة ان 
على  التدخني  خماطر  باإظهار  التخويف 
ال�شحي  التثقيف  عنا�شر  كاأحد  ال�شحة 
ل يجدي نفعا ف�شال عن ان القوانني التي 
فهي  ردع  قوة  ت�شكل  مل  التدخني  حتظر 
بحاجة لتف�شري وترجمة على ار�ش الواقع 

من خالل النظمة والتعليمات.
الدكتور  وقال �شماحة مفتي عام اململكة 
التدخني  »بات  اخل�شاونة  الكرمي  عبد 
وخطره ا�شبه بامل�شلمات التي ل يجحدها 
العاملية  القوانني  كل  ان  ويكفي  احد، 

تكتب  ان  التبغ  �شركات  الزمت  ال�شحية 
�شار  )التدخني  عبارة  منتجاتها  على 
جدا بال�شحة ي�شبب الوفاة( فال�شيجارة 
جمعت من �شوء ال�شمعة وف�شاد ال�شرية ما 
مل يجمعه منتج اخر فهي مرفو�شة طبيا 
ومنبوذة دينيا واخالقيا وتعار�ش الفطرة 
ماذا  {ي�شاألونك  تعالى:  لقوله  ال�شليمة 

احل لهم قل احل لكم الطيبات}.
وعر�ش امني عمان عقل بلتاجي جتربته يف 
القالع عن التدخني منذ ثالثني عاما وكيف 
ا�شبح حماربا لهذا الوباء موؤكدا يف الوقت 
ملحال  الرتاخي�ش  �شتمنع  المانة  ان  نف�شه 

الراجيل زيادة على ما هو قائم حاليا.
اجلمعية  رئي�ش  نائب  �شدد  جانبه  من 
الدكتور  التدخني  ملكافحة  الردنية 
جهود  تكاتف  اهمية  على  مراد  حمدي 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  جميع 
موؤ�ش�شات  فيها  مبا  والهلية  والدولية 
التدخني  خطر  ملواجهة  املدين  املجتمع 
من  احلد  �شانها  من  حلول  وايجاد 
والقت�شاد  ال�شحة  على  ال�شلبية  اثاره 
املوؤمتر  يف  امل�شاركون  وبحث  وغريها. 
خالل اربع جل�شات عمل عدة مو�شوعات 
باأبعادها  ال�شحية  اجلوانب  منها 
والدولية  والر�شمية  واملدنية  الوطنية 
والنواحي الت�شريعية بالتطرق الى الطار 
من  والوقاية  التدخني  ملكافحة  القانوين 
واحلقوقي  الديني  واملنظور  ا�شراره 
على  التدخني  وتاأثري  العالم  ودور 
واملدر�شية  اجلامعية  والبيئة  ال�شباب 
والنظر له كبوابة للمخدرات وموقعه من 
ال�شرتاتيجية الوطنية ال�شحية لالأعوام 

.2019-2015
الدروع  الروابدة  وزع  احلفل  نهاية  ويف 
للجهات الداعمة بجهودها لعمل اجلمعية 

الوطنية الردنية ملكافحة التدخني.

م�ست�سفى االأردن يحت�سن اإطالق امل�ؤمتر 
ال�طني لل�قاية من وباء التدخني

حتت رعاية رئي�س جمل�س االعيان الدكت�ر عبدالروؤوف الروابدة 

م�ست�سفى االردن.. اخلدمة املجتمعية

حتت رعاية معايل وزير ال�سحة

ال�شحة  وزير  معايل  رعاية  حتت 
اقامت  احليا�شات  علي  الدكتور 
ومنظمة  بالدم  للتربع  الهلية  اجلمعية 
ال�شحة العاملية احتفاًل مبنا�شبة اليوم 

العاملي للمتربعني بالدم، حتت عنوان:
ThanK You For Saving My Life
وت�شليمه  الردن«  »م�شت�شفى  تكرمي  ومت 
وذلك  احلفل  خالل  تذكاريًا  درع 
على  دوامه  يف  الفّعال  ودوره  ل�شهامه 

يف اإطار احلر�ش الدائم مل�شت�شفى الأردن 
يف توثيق الروابط ال�شرية التي جتمع بني 
كافة  يف  الردن  م�شت�شفى  ا�شرة  كوادر 
املنا�شبات الجتماعية، اأقامت م�شت�شفى 
ماأدبة  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  الردن 
برئا�شة  الدارية  الكوادر  جمعت  افطار 
الب�شري  عبداهلل  الدكتور  الداري  املدير 
ونخبة من الطباء الخ�شائيني والكوادر 

الطبية والتمري�شية لكافة الق�شام.

التربع  ليام  �شنوية  حمالت  تنظيم 
الدم  بنك  مع  بالتعاون  وذلك  بالدم 

الردين. 
عن  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  واعرب 
تقديره لهذا التكرمي، وحر�ش امل�شت�شفى 
على موا�شلة هذه املبادرة التي تاأتي يف 
على  لالنفتاح  امل�شت�شفى  �شيا�شة  اطار 
جمتمعية  مب�شوؤليات  والرتقاء  املجتمع 

خلدمة املواطنني يف كافة مواقعم.

اجلمعية االهلية للتربع بالدم تكرم م�ست�سفـى االأردن

م�ست�سفــــــى االأردن يقيــــم ماأدبــــة افطـــار رم�ســــانــي

jordan.hospital :ان�شموا لـ�شفحتنا الر�شميــة على الفي�س بوك
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انطالقة جديدة..

والوراثة  الخ�شاب  مركز  مازال 
ان  ومنذ  الأردن  م�شت�شفى  يف 
الجناز  تلو  الجناز  ي�شجل  انطلق 
وامرا�ش  العقم  معاجلة  جمال  يف 
حقق  ان  وبعد  والجناب،  الوراثة 
ال�شعد  كافة  على  را�شخة  خطوات 
هذا  يف  والقليمية  والعربية  املحلية 
املجال.. فقد �شجل املركز حتى اليوم 
املتعلقة  الجنازات  من  كبريًا  عددًا 
الأردن  من  املر�شى  اآلف  مبعاجلة 

والعامل العربي وال�شالمي.

جعلت  التي  العديدة  الجنازات  هذه 
العرب  للمر�شى  مق�شدًا  املركز  من 
وكرد�شتان  العربية  الدول  كافة  من 
كما  متثلت  املنطقة  يف  اخرى  ودول 
املدير  غو�شة  زهري  الدكتور  يرى 
والوراثة  الخ�شاب  ملركز  العام 
حجم  باأن  الردن  م�شت�شفى  يف 
التي اجريت بنجاح و�شلت  العمليات 
هو  كما  العامل  يف  الن�شب  ارفع  اإلى 
المرا�ش  كافة  معاجلة  يف  احلال 
املتعلقة بالعقم والجناب والمرا�ش 

الوراثية.. 
اإلى  غو�شة  الدكتور  ي�شري  وهنا 
التي  املتكاملة  الطبية  اخلدمات 
ا�شتح�شانًا  التي لقت  املركز  يقدمها 
واهتمامًا عربيًا وعامليًا كبريين حيث 
مت العتماد على تكنولوجيا طبية هي 

الحدث يف العامل.
اإلى  غو�شة  الدكتور  ي�شري  كما 
التطورات الكبرية التي ادخلها املركز 
من حيث الدوية اجلديدة يف برامج 
الجراءات  وت�شهيل  البا�شة  حتفيز 
امام املر�شى وهنا يوؤكد ان خمتربات 
لها  كان  تطورًا  الكرث  وهي  املركز 
الثر الكرب يف رفع ن�شب جناح كافة 
على  الآلف  �شاعد  مما  العمليات 
وداع العقم واجناب الطفال باأحدث 
واملتطورة  احلديثة  العلمية  ال�شاليب 

على م�شتوى العامل.
اإلى  هنا  غو�شة  الدكتور  ويلفت 
املركز  يف  املتوا�شلة  العمل  ور�شات 
والجراءات  امل�شتجدات  من  للتاأكد 
وهو  الجنة  خمترب  يف  جتري  التي 

ن�شب  ترتفع  حيث  تقدمًا  الكرث  من 
النجاح ب�شكل لفت اكرث من اي مكان 
ال�شريع  الوراثة  ملخترب  ا�شافة  اخر، 
والذي  والتحديث،  التطوير  والدائم 
يف  الرفيعة  العاملية  املعايري  يواكب 

الفحو�شات املخربية.
ويف جمال التطوير امل�شتمر حر�ش مركز 
الردن  م�شت�شفى  والوراثة يف  الخ�شاب 
على ا�شتقبال نخبة من الطباء املتميزين 
الخ�شاب  جمال  يف  واملخت�شني 

وامرا�ش العقم واطفال النابيب. 

ي�شري  الرائدة  املركز  م�شاريع  وحول 
املدير  ملح�ش  عبداحلميد  الدكتور 
جناح  اإلى  الخ�شاب  ملركز  الفني 
التال�شيميا  املركز يف فحو�ش مر�ش 
اإلى  ا�شافة  الجنة،  لدى  واكت�شافها 
ن�شب النجاح يف برامج حتديد جن�ش 
وهي   %99٫9 اإلى  ت�شل  التي  املولود 

العلى يف املنطقة.
املختربات  فاإن  ذلك  اإلى  ا�شافة 
نقل  توا�شل  ت�شمن  التي  التدريبية 
�شباب  لطباء  والتدريب  اخلربة 
دائمة  باأنف�شهم  التقنيات  على  والعمل 
خا�ش  بدعم  املركز  قام  حيث  التطور 
لطباء من فل�شطني ودول نامية اخرى 
اإلى  املختربات،  هذه  عرب  لتدريبهم 
مدى  على  يوا�شل  املركز  ان  جانب 
املوؤمترات  كافة  وح�شور  متابعة  ال�شنة 
والدورات العربية والعاملية املتخ�ش�شة 
اآخر  مع  توا�شل  على  يجعله  ما 

امل�شتجدات العاملية يف هذا املجال.
العمليات  تكاليف  ب�شاأن  يدور  ما  وحول 
والعالج يوؤكد الدكتور ملح�ش ان الآلف 
الردنيني  وطبعًا  والجانب  العرب  من 
الناجحة  جتاربهم  عرب  يدركون 
مركز  ا�شعار  ان  املركز  مع  بحمداهلل 
ا�شعار  هي  والوراثة  لالخ�شاب  الأردن 
مع  العاملي  امل�شتوى  على  جدًا  مناف�شة 
باأف�شل  اخلدمات  على  دائمًا  املحافظة 
اإلى  ا�شافة  وتقنياتها،  م�شتوياتها 
معايري ال�شالمة املرتفعة جدًا اإلى جانب 
ميار�شها  التي  اخل�شو�شية  �شيا�شة 
باأرفع  وا�شرهم  مر�شاه  مع  املركز 

امل�شتويات واملعايري الدولية املحرتفة.

ومن هنا يوؤكد الدكتور ملح�ش ان عدد 
زوار املركز من خمتلف دول املنطقة 
يف تزايد م�شتمر ب�شبب هذه ال�شيا�شة 
التقنية  والمكانات  التطويرية 
طبيًا  الحدث  والجراءات  والب�شرية 
املركز  و�شعت  التي  املناف�شة  واملزايا 
يف مكانة متميزة يف ال�شرق الو�شط 
واك�شبته �شمعة طيبة تعك�ش ما حتقق 

طبيًا يف الأردن.
حقق  الذي  املركز  ان  اإلى  وي�شار 
يف  له  �ُشجلت  خا�شة  طبية  ريادة 
لقى  قد  الدولية  املحافل  خمتلف 
كبريًا يف  وعلميًا  اعالميًا  اهتمامًا 
ثمة  ان  �شيما  ل  واملنطقة،  اململكة 
برامج  ادامة  على  قائمة  �شيا�شة 
التطوير وادارة انظمة اجلودة هي 
الريادة  ا�شتمرارية  ت�شمن  التي 
من  مر�شاه  خدمة  يف  للمركز 

الأردن والعامل العربي.

اإلى  ملح�ش  الدكتور  ي�شري  وهنا 
يقدمها  التي  اخلا�شة  الرعاية 
ب�شبب  العرب  للمر�شى  املركز 
يف  وجدوا  �شيوفًا  ميثلون  انهم 
الردن ويف املركز مق�شدًا للعالج 
بعيوننا..  “نخدمهم  يجعلنا  ما 
الف�شل”  الرعاية  لهم  ونقدم 

ح�شب الدكتور ملح�ش.
جناحات  حقق  املركز  ان  ويذكر 
عقم  معاجلة  جمال  يف  كبرية 
العلمية  لبحاثه  ا�شافة  الرجال، 
املتوا�شلة يف هذا املجال مع معاجلة 
الوراثة،  وامرا�ش  الن�شائي  العقم 
بادخال  جنح  املركز  ان  �شيما  ل 
فتح  ما  البوي�شات  جتميد  تقنيات 

المل امام اآلف الن�شاء للحمل.

مركز الخ�شاب اليوم �شرح طبي 
عدم  حالت  �شتى  ي�شتقبل  عاملي 
برامج  �شمن  ويعاجلها  الجناب 
العقم  جمال  يف  وخرباء  دقيقة 
القدرات  حيث  النابيب  واطفال 
ي�شمها  التي  املتميزة  الب�شرية 

املركز..
كافة  معاجلة  على  يعمل  كما 
الن�شائية  واجلراحة  المرا�ش 
وعمليات  الوراثية  والمرا�ش 
ا�شافة  اجل�شم  خارج  الخ�شاب 
تكي�ش  ظاهرة  عالج  يف  حققه  ملا 
وعمليات  الرحم  وبطانة  املبي�شني 
واجلراحي  الت�شخي�شي  التنظري 

للرحم.
علمية  باإمكانات  طبي  جتمٌع 
الهند�شة  جمال  يف  هائلة 
الت�شخي�ش  وتكنولوجيا  اجلينية 

واملختربات الحدث عامليًا.. 

امكاناته  بكافة  املركز  ويفتح 
ال�شقاء  لكافة  م�شرعة  ابوابه 
موقعه  عرب  للتوا�شل  اي�شًا  العرب 

اللكرتوين:
)www.ivfjh.com(

اأو  عرب الربيد اللكرتوين
)ivf@ivfjh.com(

او الت�شال عرب هواتف املركز
)+9٦2 ٦ 5٦09079 /5٦78778 (

للمركز  اهتمام  �شيمثل م�شدر  ما 
لت  الت�شاوؤ  كافة  على  لالجابة 

والهموم.
يف  والوراثــــة  الخ�شاب  مركـــــز 
م�شت�شفــى الأردن يتـــوج اجنازاتـــه 
الطفــــال  اآلف  وبعــد  اليـــوم 
وعبـــــر  بتقنياتــــه  ولـــدوا  الــذيــن 
الرائــــــدة  العلميــــــة  ا�شاليبــــه 
عبـــر  للم�شتقبـــل  ينظــــــر  زال  مــا 
واجنـــــــازات  اكبــــــر  م�شــــاريـــــــع 
ال�شقــــاء  كافـــة  خلدمـــة  اعظـــم 

وابنـــاء اململكـــة..
الــــذي  احللـــم  يحقـــق  و�شيبقـــى 
ابــــواب  بفتــح  حقيقــة  �شـــار 
امــــام  المـــل  من  اكبــــر  واآفـــــاق 
اُل�شـــر املحـــرومة من نعمة الولد 
بالعقـــم  وامل�شــابني  املر�شــــى  او 

والمرا�ش الوراثية.

مركز االخ�ساب وال�راثة فـي م�ست�سفى االأردن.. ي�ا�سل قفزاته 
الن�عية من جديد يف معاجلة العقم وامرا�س ال�راثة

ا�سبح مق�سدًا للمر�سى العرب.. بعد ان فتح اب�اب االمل لعالج العقم
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روؤى طبية

تراكم  ب�شبب  الوزن  زيادة  هي  ال�شمنة 
الدهون الزائده يف اجل�شم. وذلك نتيجة 
من  املتناوله  الطاقة  بني  التوازن  عدم 
امل�شتهلكة  والطاقة  وال�شراب،  الطعام 
احلالت  يف  ذلك  ويحدث  للج�شم، 

التالية: 
املتناولة. الطاقة  • زيادة 

للج�شم. امل�شتهلكة  الطاقة  • نق�س يف 
يف الطاقة املتناولة ونق�س يف  • زيادة 

الطاقة امل�شتهلكة يف اآن واحد.
وزنه  زاد  اإذا  �شمينا  ال�شخ�ش  ويعترب 
العمر  ح�شب  الطبيعي  وزنه  عن   %20
اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  كان  والطول.واإذا 

)BMI(  30 واأكرث.
تعترب الدهون املرتاكمة يف و�شط اجل�شم 
الناجتة  المرا�ش  حلدوث  موؤ�شر  اهم 
عن ال�شمنة. ويعترب الوزن زائدا اذا كان 
�شم  على88٫5  يزيد  اخل�شر  حميط 

للن�شاء و 92٫5 �شم للرجال.
)BMI( م�ؤ�سر كتالة اجل�سم

على  غرام  بالكيلو  الوزن  بق�شمة  وذلك 
مربع الطول باملرت.

وزنه  و  1٫٦م  طوله  �شخ�ش  مثاًل: 
80كجم، فيكون موؤ�شر كتاة اجل�شم=80 
فيعترب   31٫25  =  )1٫٦  *1٫٦( على 

هذا ال�شخ�ش بدين.
حيث   الع�شر،  اآفة  ال�شمنة  تعترب 
ظاهرة  املفرطة  الوزن  زيادة  ا�شبحت 

�شائعة يف جمتمعات العامل كافة. 
فقد زادت ن�شبة ال�شمنة يف العقود املا�شية 
منها  املتقدمة  القطار  الخرية يف جميع 
خمتلف  وبني  �شواء،  حد  على  والنامية 
وعند  وبالغني،  اطفال  من  العمار 
الغنية  الجتماعية  امل�شتويات  خمتلف 
والن�شاء  الرجال  ولدى  والفقرية  منها 
يف  االفراط  الى  يعود  وذلك  واالطفال, 
والوجبات  املفتوحه  املوائد  يف  الكل 

ال�شريعه وامل�شروبات الغازيه وال�شكريه.
املتحدة  الوليات  وخا�شة  كله  فالعامل 
م�شكلة  من  يعانون  واوروبا  المريكية 
ا�شبحت  انها  حتى  املعاناة  ا�شد  البدانة 
العامل  يف  الولى  ال�شحية  امل�شكلة 
الرئي�شي  ال�شبب  فهي   21 القرن  يف 
مثل  اخلطرية  المرا�ش  معظم  حلدوث 
ال�شريان  جلطة  بانواعها،  ال�شرطانات 
ال�شرايني،  ت�شلب  القلب،  يف  التاجي 
مر�ش ال�شكري من النوع الثاين، التهاب 
والعمود  الركبتني  يف  املزمن  املفا�شل 
اخرى  وامرا�ش  الكبد  تدهن  الفقري، 

كثرية.
على  مبنية  علمية  توقعات  ويف 
جامعة  تتوقع  احلالية  الح�شائات 
 2030 عام  يف  باأنه  المريكية  هارفرد 
بدناء  اإما  المريكيني  معظم  �شي�شبح 

او زائدي الوزن و�شوف يتكلف عالجهم 
من هذا املر�ش حوايل ترليون دولر يف 

كل عام. 
عند  لتقف  ال�شمنة  م�شاعفات  اأن  كما 
�شلبيه  تاثريات  لها  فان  احلد،  هذا 
الدوره  نظام  يف  )خلل  الن�شاء  على 
و�شعوبة   املباي�ش  وتكي�ش  ال�شهريه 
التعر�ش  زيادة  احلمل  ح�شول  وتاأخري 
التعر�ش  يف  وزياده  لالجها�شات 
التعر�ش  وزيادة  لالجنه  للت�شوهات 
وت�شمم  ال�شغط  وارتفاع  ل�شكري احلمل 

احلمل و�شعوبة الولده(. 
فال�شيدة التي تعاين من تكي�ش املباي�ش 
)PCO( اكرث عر�شة لهذه امل�شاعفات. 
يكون  قد  احلمل  على  تاأثريها  ان  كما 
اكرث خطورة حيث ان زيادة الوزن ت�شبب 
زيادة يف فر�س اال�شقاط املبكر للحمل.  
الت�شوهات  بع�ش  يف  طفيفة  وزيادة 
�شكري  حدوث  يف  وتزيد  كما  اخللقية 
قد  مما  الدم  �شغط  وارتفاع  احلمل، 
يوؤدي الى زيادة يف حالت ت�شمم احلمل، 
وزيادة احلاجة الى العمليات القي�شرية 
يف  زيادة  مع  املولود  وزن  يف  وزيادة 
زيادة  ذلك  يف  مبا  الولدة   م�شاعفات 
وزيادة  الولدة.  بعد  النزيف  حالت 
والتعر�ش  الدموية  الوعية  جلطات 
لعـدم القــدرة علــى التنف�ش اثناء النوم 

)Sleep Apnea(
وزن  من  غرام  كيلو   10 فقدان  اإن 
يف  ي�شهم  بالبدانة  امل�شاب  ال�شخ�ش 
ال�شابة  فتقل  املر�ش  م�شاعفات  تقليل 
 %30 وال�شكري   %20 بن�شبة  بال�شغط 

و40% من الدهون.   
الردن  يف  ال�شمنة  ن�شبة  ا�شبحت  لقد 
 %8٦ بلغت  حيث  العامل  ن�شب  اعلى  من 
وذلك  الذكور،  عند  و%82  الناث  عند 
بها  قام  حديثه  وطنية  لدرا�شة  وفق 
املركز الوطني للغدد ال�شماء وال�شكري 
الدكتور  املركز  رئي�ش  وبح�شب  والوراثة 
 5 �شملت  الدرا�شة  فاإن  العجلوين  كامل 

اآلف مواطن من كافة انحاء اململكة. 
يف  والباحثني  العلماء  اآلف  حاول  لقد 
خمتلف دول العامل ان يتو�شلوا الى احلل 
فلم  ال�شمنة  مل�شكلة  والنهائي  املر�شي 
يوفقوا اإلى ذلك ال عن طريق العمليات 
وامل�شحوب  والمعاء  للمعدة  الكربى 
طرق  ن�شر  ومت  كما  باملخاطر  معظمها 
كثرية من احلميات والرجيمات والدوية 
الح�شائيات  ولكن  الوزن  لنقا�ش 
من  الكثري  الكثري  ان  على  تدل  العاملية 
الذين يتبعون هذه النظمة وهذه الدوية 
بعد  فقدوه  الذي  الوزن  ي�شرتجعون 
تركهم اوتخليهم عن هذه النظمة وهذه 

الدوية.
وال�ُشنة  الكرمي  القراآين  العجاز  ومن 
النبوية امل�شّرفة ان اآية واحدة يف القراآن 
اعطيا  قد  واحد  نبوي  وحديث  الكرمي 
مبدء هامًا من مبادىء علوم الطب حلل 

هذه الآفة ال�شحية. 
ِزيَنَتُكْم  ُخُذوا  اآَدَم  َبِني  {َيا  تعالى:  قال 
َوَل  َوا�ْشَرُبوا  َوُكُلوا  َم�ْشِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد 
امْلُ�ْشِرِفنَي}                                                          ُيِحبُّ  َل  اإِنَُّه   • ُت�ْشِرُفوا 

�شورة العراف )31( 
وقال �شلى اهلل عليه و�شلم: )ما مالأ ابن 
ادم وعاء �شر من بطنه، بح�شب ابن ادم 
)اكالت( لقيمات يقمن �شلبه، فاإن كان 
ل حماله فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه 
وثلث لنف�شه(. رواه المام احمد يف م�شنده 

والن�شائي وابن ماجه اي�شًا يف م�شندهما. 

ونالحظ باأن اهلل تعالى قد وجه اخلطاب 
الى بني اآدم، واي�شًا النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم قد  وجه احلديث ال�شريف الى ابن 
وعقائدهم  اجنا�شهم  اختالف  على  اآدم 
اآدم  وابن  اآدم  بني  اإلى  اخلطاب  فكان 

ب�شكل عام -اي جلميع الب�شر-. 
مل  )ان  امل�شلمني  من  كثري  ابتعد  لقد 
الوامر  هذه  تنفيذ  عن  معظمهم(  يكن 
حتى  ال�شريف  النبوي  والهدي  اللهيه 
والواحد  الع�شرين  القرن  يف  ا�شبحنا 
والع�شرين من اكرث �شعوب العامل بدانة 
ال�شحة  منظمة  اح�شائيات  لخر  وفقا 
العاملية وهذا ل يليق باتباع النبي الكرمي 
لو  انهم  حيث  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
من  لكانوا  ال�شريفة  ال�شنة  هذه  طبقوا 
اقل �شعوب العامل بدانة ول�شبحوا قدوة 

لباقي �شعوب العامل . 
علم اللقيمات

ابن  مالأ  )ما  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال 
ادم وعاء �شر من بطنه، بح�شب ابن ادم 
حماله  ل  كان  فاإن  �شلبه،  يقمن  لقيمات 
فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث لنف�شه(. 
يعمل  الذي  العلم  هو  اللقيمات  علم  ان 
اللقيمات  من  الق�شوى  ال�شتفادة  على 
وبالتايل  املعتادة  الوجبات  حمل  لتحل 
ن�شبع بها ول ناكل كميات كبرية فن�شبح 
اجل�شم  وزن  وي�شبح  وعافية  ب�شحة 

مثاليا. 
اعلى  يف  بقعة  اكت�شاف  مت   2008 عام 
بالقرب  اي   )Gastric Fundus( املعدة
الطبيب  قبل  من  املعدة  مدخل  من 
و�شميت  الها�شمي  حممد  د.  امل�شري 
بنقطة الها�شمي ل�شبع املعدة والتي بينها 
وبني مركز املخ املتحكم بال�شبع ات�شال 

مبا�شر عن طريق الع�شب احلائر.
املتكررة  اللقيمات  ا�شتخدام  ان 
اجلوع  هرمون  تباطوؤ  الى  يوؤدي  بكرثة 
الى زيادة  الوقت  )Ghrelin( ويف نف�ش 
الدماغ  الطاقة يف  ال�شبع وحرق  هرمون 
)Leptin( مما يوؤدي اإلى تخفي�ش الوزن 

اإلى الوزن الطبيعي.
هرمون اجلوع )Ghrelin(  تفرزه بطانة 
املعدة  مدخل  منطقة  يف  خا�شة  املعدة 
كل ثالث او اربع �شاعات عندما ل يوجد 
الطعام  اليها  و�شل  اإذا  اما  طعام  بها 
املعدة  افراز  فان  �شغرية  لقيمات  ولو 
للهرمون يقل مما يوؤدي الى عدم اجلوع.
قبل  �شراب  اي  او  املاء  ب�شرب  وين�شح 
اكل  ثم  دقائق  ع�شر  الى  بخم�ش  الكل 
منطقة  يف  اللقيمات  لتبقى  اللقيمات 
او  املاء  مع  تذوب  ول  املعدة  مدخل 

ال�شراب ان �شرب بعد الكل. 
بجميع  ت�شمح  بانها  اللقيمات  وتتميز 
�شعب  اي  يف�شلها  التي  الطعام  انواع 
{اإِنَّ  تعالى:  قال  بكميات �شغرية.  ولكن 
َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ل   َ اهللَّ

ِباأَْنُف�ِشِهْم} �شورة الرعد )11(
بالعامل كله  انت�شرت  قلنا  البدانة كما  ان 
الرئي�شي  ال�شبب  ان  واعتقد  الوباء  مثل 
غريوا  قد  النا�ش  ان  هو  النت�شار  لذلك 
ما باأنف�شهم فاكت�شبوا عادات �شيئة كثرية 
اهمها هو تناول احجام كبرية من الطعام 

وانت�شر بينهم مر�ش البدانة املوؤذي. 
ان  يجب  ما  الى  اج�شامنا  تعود  ولكي 
تكون عليه من الر�شاقة علينا ان نغري ما 

بانف�شنا اي نغري ا�شلوب حياتنا. 
حمية اللقيمات

اللقيمات: هي اأقل كمية من الطعام يتم 
تناولها بحيث متنح اجل�شم طاقة كافية 

ق�شرية  فرتة  �شمن  ن�شاطه  ملمار�شة 
ترتاوح من �شاعة واحدة اإلى �شاعتني.

اللقيمات تكون: اإما حبة فواكة اأو اللوز 
اأو ن�شف رغيف خبز مع قطعه جبنة اأو 
اخر  �شيء  اي  او  ال�شوكالته  من  قطعه 
اإلى   5 بـ  اللقيمات  تناول  قبل  ن�شتهيه 
اأي  اأو  املاء  من  كوب  تناول  دقائق   10

م�شروب اآخر. 
وتتكون حمية اللقيمات من ثالثة اأجزاء:

- اللقيمات املتكررة 
- لقيمات حبات اللوز اأو الفول ال�شوداين
تتكون  )الالحمالة(  املفرحة  الوجبة   -

من ثالثة اأطباق :
الأول: ما يعادل كوب ون�شف  • الطبق 

من الطعام. 
يعادل  ما  فيه  ن�شع  الثاين:  الطبق   •
اأو  الطازجة  اخل�شار  من  ون�شف  كوب 

امل�شروبات كاملاء اأو الع�شري. 
الثالث: بحجم �شحن ال�شاي  • الطبق 
اأو  2 ملعقة كبرية من احللوى )الكنافة 
اي  او  اجللو  اأو  ال�شوكالتة  اأو  البقالوة 

�شيء اآخر ن�شتهيه(.
يجد  �شوف  اللقيمات  على  يتعود  من 
به  املحيطة  النا�ش  كافة  على  يتميز  اأنه 
عندما يجل�ش على مائدة الطعام معهم، 
بكميات  حتكم  عليهم  ي�شعب  فاجلميع 
اللقيمات  على  تّدرب  من  اأما  الطعام، 
من  �شغرية  اأحجامًا  يتناول  ف�شوف 

الطعام.

اخلال�سه:
ال�شريف  النبوي  التغذيه على الهدي  ان 
هي خري ما يجب ان نعود اإليها ونطبقها 
ال�شمنه  اآفة  لنتجنب  بها  ونتم�شك 

البغي�شة واخلطرية.
)وكلوا  الكرمية  الآية  ويطّبق  يّتبع  ومن 
احلديث  و  ت�شرفوا(  ول  وا�شربوا 
�شر  وعاء  ادم  ابن  مالأ  )ما  ال�شريف 
من بطنه( لن ُي�شاب بال�شمنة والبدانة 
بالبدانة  امل�شابون  و�شيتمكن  املفرطة 
اأن  حيث  الطبيعية،  لالأوزان  العودة  اإلى 
واإلى  الفطرة  اإلى  ت�شتند  التغذية  هذه 

وال�ُشنة النبوية ال�شريفة.  
�شغرية  بالوجبات  تدريجيًا  فلرن�شى 
احلجم، فهي احلمية  الوحيدة يف العامل 
مت  ما  اإذا  البدانة  فيها  ت�شتعاد  ل  التي 

التم�شك بها... 
ونرغب،  نحب  ما  كل  �شناأكل  فبذلك 
)بال  الطبيعي  الوزن  على  ونحافظ 

حرمان وال عذاب وال ج�ع(
قال تعالى: {وما كان ملِوؤمن ول موؤمنه 
يكون  ان  اأمرا  ور�شوله   اهلل  ق�شى  اذا 
يع�شي  ومن  اأمرهم  يف  اخلرية  لهم 
اهلل ور�شوله  فقد �شل �شالل مبينا}                        

�شورة الحزاب )3٦(
{ومن يطع اهلل ور�شوله فقد فاز فوزا 

عظيما} �شورة الحزاب )71(
اأخرج  التي  اهلل  زينه  حرم  من  {قل 

لعباده والطيبات من الرزق}
�شورة العراف )32(

اأ�شوة  اهلل  ر�شول  يف  لكم  كان  {لقد 
ح�شنة} �شورة الحزاب )31(

)تركت  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  وقال 
مت�شكتم   ما  ت�شلوا  لن  امرين  فيكم 
المام  رواه  و�شنتي(  اهلل  كتاب  ابدا  بهما 

مالك بن ان�ش. 
والبدانة  ال�شمنة  جنبنا  اللهم 
وم�شاعفاتها واآخر دعوانا ان احلمد هلل 

رب العاملني.

تفادي ال�سمنه باتباع التغذية على الهدي النب�ي ال�سريف

الدكت�ر جميل �سعبان
ا�شت�شاري المرا�ش الن�شائية والتوليد

يف م�شت�شفى الأردن

احل�ساه ال�سفراوية

احل�ساة ال�سفراوية:
احدى  املرارة  بح�شى  يعرف  ما  او 
ال�شائعة  اله�شمي  اجلهاز  م�شاكل 
�شارة  غري  يكون  ما  غالبًا  وهي 
دون  اجل�شم  داخل  كامنة  وتظل 
لعدم  بها  با�شابتهم  املر�شى  علم 
ت�شكل  قد  لكنها  لها  اعرا�ش  ظهور 
املر�شى يف وقت ما عند  خطرًا على 
ال�شفراوية  للقنوات  ان�شداد  حدوث 
ال�شفراء  ي�شمى  مر�شًا  م�شببة 
القنوات  ان�شداد  او  )ال�شفار( 
اإلتهاب  اخلارجية للبنكريا�ش م�شببة 
اجلراحة  تعترب  وعادة  البنكريا�ش 
ال�شفراوية  للح�شوات  المثل  احلل 
فقط  العرا�ش  تعالج  الدوية  لن 

ولي�ش ال�شباب.

احل�س�ات:
متكونة  كر�شتالية  اج�شام  عن  عبارة 
داخل املرارة تنتج لزيادة الرتكيز يف 
الع�شارة ال�شفراوية مت�شمنة بذلك 
املرارة والقناة ال�شفراوية اجلامعة.

احلجم:
يف  ال�شفراوية  احل�شوات  تختلف 
ال�شغري  احلجم  بني  ما  احجامها 
احلجم  اإلى  رمل  ذرة  ميثله  والذي 
الكبري والذي قد ي�شابه كرة اجلولف 
ومن املمكن ان تكون املرارة احجامًا 
ال�شغرية  احل�شوات  من  خمتلفة 
اي  يف  تواجدها  ميكن  كما  والكبرية 

مكان من القنوات ال�شفرواية.

ان�اع احل�س�ات:
تختلف ا�شكال احل�شوات ال�شفراوية 
ذلك  على  وبناًءا  مكوناتها  باختالف 
احل�شوات  انواع  تق�شيم  ميكننا 

ال�شفراوية اإلى:
عادة  كولي�شرتول:  ح�شوات   -١
خ�شراء  احلجم،  كبرية  تكون  ما 
اللون، ناعمة امللم�ش ولكنها يف بع�ش 
بي�شاء  او  �شفراء  تكون  الحيان 
اللون، وهي تتكون ب�شكل ا�شا�شي من 
من   %10 حوايل  ومتثل  الكولي�شرتول 

جملة احل�شوات ال�شفراوية.
يف  وتكون  امل�شبغة:  احل�شوات   -٢
الغالب �شغرية وغامقة اللون، وتتكون 
وامالح  البلريوبني  من  بال�شا�ش 
يف  ا�شا�شًا  توجد  والتي  الكال�شيوم 
الع�شارة ال�شفراوية، هذا النوع من 
املتقدمة  الدول  يف  نادر  احل�شوات 
كما  الفقرية  الدول  يف  منت�شر  لكنه 
النوع  بهذا  املتعلقة  الخطار  ت�شمل 
من احل�شوات فقر الدم النحاليل، 

ال�شفراوية،  القنوات  الكبد،  ت�شمع 
الوراثية  الدم  امرا�ش  اإلى  بال�شافة 

مثل فقر الدم املنجلي.
متثل  املختلطة:  احل�شوات   -٣
احل�شوات  غالبية  املختلطة 
من   %90-75 )بن�شبة  ال�شفراوية 

غالبية احل�شوات ال�شفراوية(.
من  خليط  من  معظمها  ويتاألف 
الكال�شيوم،  وامالح  الكولي�شرتول 
الكال�شيوم  ن�شبة  لرتفاع  ونظرًا 
عن  مالحظتها  املمكن  فمن  فيها 
هذه  ولكن  ال�شينية،  ال�شعة  طريق 
من  قليلة  ن�شبة  متثل  احل�شوات 
ال�شفراوية  احل�شوات  جمموع 

.)%10(
٤- احل�شوات الكاذبة.

اال�سباب:
يعتقد الباحثون باأن عوامل عدة تزيد 
باحل�شوات  ال�شابة  احتمالية  من 
ال�شفراوية منها تغري كيمياء اجل�شم 
ووزن اجل�شم وحركة املرارة والغذاء، 
امل�شابني  ال�شخا�ش  اإلى  بال�شافة 

ببع�ش امرا�ش الدم.

االعرا�س:
ال�شخا�ش  من   %80 اإلى   %٦0
ال�شفراوية  باحل�شوات  امل�شابني 
ي�شلتزم  ول  باإ�شابتهم  يعرفون  ل 
ل  طاملا  عالج  لي  اخل�شوع  المر 
مبتاعب  ال�شعور  ل�شاحبها  تت�شبب 
عندما  ذلك  بعد  العرا�ش  وتن�شاأ 
 8 حوايل  اإلى  احل�شاة  حجم  ي�شل 
الظاهرة  العرا�ش  تتكون  ملليمرت 
للح�شوات ال�شفراوية اأمل مفاجئ يف 
)املغ�ش  باإ�شم  وي�شمى  البطن  اعلى 
باأمل  املري�ش  ي�شعر  وفيه  املراري( 
�شديد ي�شتمر من 15 دقيقة اإلى عدة 
المل يف  املري�ش  يواجه  وقد  �شاعات 
الظهر عادة ما تكون بني الكتاف او 
حتت منطقة الكتف المين ويف بع�ش 
المل  ميتد  قد  املاألوفة  غري  احلالت 
اإلى منطقة  البطن و�شوًل  ا�شفل  اإلى 
احلو�ش وعادة تنجم هذه العرا�ش 
واغالقها  احل�شى  لتحرك  نتيجة 
الع�شارة  ت�شرف  التي  للقناة 
المل  وينتج  اعداده  اإلى  ال�شفراوية 
دفع  ملحاولة  املرارة  انقبا�ش  عند 
مبواجهة  المعاء  اإلى  الع�شارة 
وعادة  جمراها  تغلف  التي  احل�شى 
بال�شعور بهذه  البدء  يالحظ املري�ش 
العرا�ش بعد مرور �شاعة على تناول 
وجبة د�شمة او توقظه ب�شكل مفاجئ 
هذه  تت�شابه  وقد  الليل  منت�شف  يف 
املغ�ش  نوبة  مع  ما  نوعًا  النوبات 
�شعور  المل  ي�شاحب  وقد  الكلوي، 
ي�شاحبه  قد  كما  والتقيوؤ  بالغثيان 
البطن،  انتفاخ  مثل  اخرى  اعرا�شًا 
اله�شم،  وع�شر  الغازات،  التج�شوؤ، 
واذا �شاحبت هذه العرا�ش ال�شابقة 
اجللد  لون  وا�شفرار  وحمى  رع�شات 
حينها  فيجب  الرباز،  لون  يف  وتغري 

مراجعة الطبيب يف احلال.

العالج:
ا�شتئ�شال  يف  اجلراحي  التدخل 
عن  اإما  ح�شى،  من  فيها  ملا  املرارة 
عن  او   %98 بن�شبة  املنظار  طريق 

طريقة اجلراحة التقليدية.

الدكت�ر حمم�د خطاب
اخت�شا�شي جراحه عامه

اخت�شا�شي جراحه الكبد والبنكريا�ش
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�سحتك.. حياتك

العزلة ت�ؤدي 
اإلى االكتئاب 

والت�تر

اأ�شارت جملة ال�شحة النف�شية الربيطانية 
على  اليومية  ال�شلوكيات  بع�ش  تاأثري  اإلى 

ال�شحة ب�شكل عام.
وراأى اخلرباء اأن العزوف عن الزواج مثال 
خطرية  �شحية  مل�شكالت  يوؤديان  والوحدة 

اأهمها الكتئاب واأمرا�ش القلب.
 ٦ نحو  على  اأجريت  درا�شة  املجلة  ون�شرت 
املتزوجني  اأن  وجدت  التي  �شخ�ش،  اآلف 
ومن يعي�شون �شمن عائلة، هم الأكرث �شحة 
ت�شببا  الأمور  اأكرث  بني  من  واأن  واإيجابية. 
مل�شكالت نف�شية �شحية اأي�شا، هي اجللو�ش 
اليوم وعدم اخلروج منه،  يف املنزل طوال 
اإ�شافة اإلى تناول ال�شخ�ش طعامه وحيدا. 
عدم  اأن  اإلى  الدرا�شة  نتائج  وتو�شلت 
فعالية جمتمعية  اأو  ن�شاط  اأي  امل�شاركة يف 
يوؤثر �شلبا يف ال�شحة النف�شية لالإن�شان، ما 

ينعك�ش على �شحته اجل�شدية اأي�شا.
الدكتور  النف�شي  الطب  ا�شت�شاري  وقال 
عن  الفرد  عزلة  اإن  جرج�ش  جوزيف 
واأ�شار  والكتئاب.  للتوتر  توؤدي  املجتمع 
اإلى اأن الفن واملوهبة ي�شاعدان على جتاوز 

ال�شغط النف�شي.

á`©°TC’G IôFGO »`a É``æàdÉ°SQ
Radiology Department

Mission Statement
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IOƒ÷ÉH ¢SÉ°ùŸG ¿hO ø`µ‡ â`bh  ´ô°SCÉH πª©dG RÉ‚G ≈∏Y πª©dG •

¢†jôŸG êÓY »`a ÒKCÉàdGh á`«∏YÉØdG •

We are here to serve you

• Patient Safety is our Priority

• Accurate highly professional diagnosis

• Fast as possible without compromising the quality

• Making an Effective role in the patient management

ببقية  -ا�شوة  الردن  م�شت�شفى  يفخر 
ال�شعة  ودائرة  بق�شم  اق�شامه- 
دائرة  تعترب  حيث  الت�شخي�شية، 
من  الردن  م�شت�شفى  يف  ال�شعة 
القوية  والدعائم  ال�شا�شية  الركائز 
لها  ملا  ال�شامخ  الطبي  ال�شرح  لهذا 
ت�شخي�ش المرا�ش،  فّعال يف  من دور 
النتاج،  وكثرية  معطاءة  دائرة  وهي 
وقد تطورت دائرة ال�شعة يف م�شت�شفى 
الردن حتى ا�شبحت يف وقتنا احلا�شر 

ذات �شمعة طيبة حمليًا وعربيًا.
امل�شت�شفى  يف  ال�شعة  دائرة  عمل  ان 
الخرى  التخ�ش�شات  بجميع  مرتبط 
اجلهاز  القلب،  العظام،  طب  من 
البولية،  امل�شالك  الكلى،  اله�شمي، 
التخ�ش�شات  من  وغريها  الع�شاب، 
اجهزة  ا�شتعمال  يتم  كما  الخرى 
لت�شهيل  العمليات  يف  للت�شوير  ال�شعة 

يف  والت�شوير  اجلراحني  على  العمل 
غرف املر�شى للمر�شى ذوي احلالت 
مع  ال�شعة  دائرة  وتت�شل  احلرجة 
بنظام  النرتنت  �شبكة  امل�شت�شفى عرب 

توا�شل وات�شال وار�شفة لل�شور.
اخت�شا�شيون  ال�شعة  دائرة  يف  يوجد 
ا�شحاب  من  اكفاء  وفنيون  متميزون 
اخلربات الوا�شعة وال�شهادات الُعليا يف 

جمال الت�شوير.
الق�شام  من  ال�شعة  دائرة  وتعترب 
الطباء  توؤهل  انها  حيث  التعليمية 
للح�شول  تدريب  �شنوات  اربعة  خالل 
جمال  يف  التخ�ش�ش  �شهادة  على 
املجل�ش  من  الت�شخي�شية  ال�شعة 

الطبي الردين.
اجهزة  ال�شعة  دائرة  يف  يوجد 
الطبي  التقدم  تواكب  متطورة وحديثة 
واحل�شاري، وتقدم خدماتها 24 �شاعة 

داخل  من  املر�شى  خلدمة  م�شتمرة 
ق�شم  ومن  امل�شت�شفى  وخارج 

الطوارئ.
دائرة ال�شعة جمهزة باأحدث ما 
تو�شلت له التكنولوجيا يف اجهزة 
الت�شوير  املغناطي�شي،  الرنني 
الفوق �شوتية،  المواج  الطبقي، 
ت�شوير الثدي الرقمي، الت�شوير 
ال�شعاعي  والت�شوير  امللون 
جميع  اجراء  يتم  كما  الرقمي، 

اإلى  بال�شافة  الروتينية  الفحو�شات 
والت�شخي�شية  ال�شعاعية  الفحو�شات 
و�شرايني  ال�شرايني  كت�شوير  الدقيقة 
الثدي  وت�شوير  ق�شطرة  دون  القلب 
بال�شافة  املغناطي�شي  الرنني  بوا�شطة 

اإلى ال�شور ثالثية البعاد وغريها من 
الفحو�شات الدقيقة.

العديد  ال�شعة  دائرة  يف  جتري  كما 
اخذ  من  التداخلية  الجراءات  من 
ال�شوائل  وبزل  الورام  من  اخلزعات 

لغرا�ش عالجية وت�شخي�شية.
ال�شعة  دائرة  ح�شلت  وقد 
�شهادتي  على  امل�شت�شفى  مع 
 HCAC الوطنية  العتماد 
ح�شلت  كما   JCIA والعاملية 
�شهادة  على  ال�شعة  دائرة 
اعتماد خا�شة يف ت�شوير الثدي 
ال�شحي  العتماد  موؤ�ش�شة  من 

 HCAC الردين

دائرة اال�سعة الت�سخي�سية فـي م�ست�سفى االأردن
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راأ�شها  وعلى  الطبية  الغازات  توؤدي 
الأهمية  بالغ  مف�شليًا  دورًا  »الأك�شجني« 
والإنعا�ش  التخدير  عامل  يف  واخلطورة 
ركنًا  التخدير  يعترب  حني  ففي  الطبي، 
اأ�شا�شيًا يف جناح العمل اجلراحي، فان 
الغازات الطبية بدورها ت�شكل م�شتلزمًا 
نف�شه،  التخدير  م�شتلزمات  من  رئي�شًا 
التخدير  ق�شم  ورئي�ش  ا�شت�شاري  ويقول 
معاوية  الدكتور  الأردن  م�شت�شفى  يف 
»الأك�شجني«  )اإن  لنا:  حديثه  يف  عبابنة 
- وهو اأكرث الغازات الطبية ا�شتخدامًا - 
يجب اأن يعطى مبقدار معني وفقًا حلالة 
املري�ش(، الأمر الذي يوؤ�شر على اأهمية 
ن�شبة تركيز الأك�شجني اإ�شافًة اإلى نقائه 
وفقًا  اال�شتخدام  �شروط  يحقق  كي 

للد�شاتري العاملية مثل:
United State Pharmacy,
British Pharmacy,
British Journal Of Anaesthesia.
التخدير  »اأن  عبابنه:  الدكتور  وي�شيف 
هائاًل  تطورًا  حقق  الطبي  والإنعا�ش 
اإلى  وو�شل  املا�شية،  العقود  مدار  على 
انعك�شت  التي  وتقنياته،  اأرقى م�شتوياته 
بالن�شبة  والأمان  ال�شالمة  درجات  على 
تتغري  اأن  يجب  الذي  الأمر  للمر�شى، 
والأفكار  والهواج�ش  املخاوف  كافة  معه 
نفو�ش  ت�شكن  تزال  ما  التي  املغلوطة 
واأذهان الكثري من النا�ش حول التخدير 

والإنعا�ش«.
الغازات الطبية واأهميتها

اأن  اإلى  عبابنة  معاوية  الدكتور  ي�شري 
حاليًا  امل�شتخدمة  الطبية  الغازات 
)الأك�شجني،  هي  العمليات  غرف  يف 
ال�شحاك،  الغاز  اأو  النيرتوز  اأك�شيد 
فلورين،  الآيزو  �شيفوفلورين، 
ويكون  والهالوثني(،  الد�شفلورين، 
مرحلة  على  ال�شيطرة  ا�شتكمال  دورها 
ل�شاعات  املري�ش  لدى  الوعي  فقدان 
املري�ش  حالة  ح�شب  ق�شرية،  اأو  طويلة 
عمليات  وهناك  اجلراحية،  العملية  اأو 
كما  �شاعة   )1٦( لنحو  ت�شتمر  جراحية 
يقول الدكتور عبابنة، مثل عملية زراعة 
يف  يتم  حيث  املثال،  �شبيل  على  الكبد 
فقدان  اأدوية  املري�ش  اإعطاء  البداية 
تكمل  ثم  ومن  للعملية  لتهيئته  الوعي 
الوعي  فقدان  حالة  ا�شتمرار  الغازات 
ا�شتخدام  املري�ش، هذا عو�شًا عن  عند 
هذه الغازات وخا�شة الأك�شجني يف ق�شم 

احل�شانة والعناية املركزة اأي�شًا. 
وي�شيف الدكتور عبابنة اأن امل�شت�شفيات 
خالل  من  بالأك�شجني  تتزود  عادًة 
تاأمينها  يتم  لديها  موجودة  خزانات 
من  الأك�شجني  من  كبرية  بكميات 
املوردين، وهناك مراحل خمتلفة تخ�شع 

للمري�ش  الأك�شجني  و�شول  عملية  لها 
متطورة  طبية  اأجهزة  با�شتخدام 
للمراقبة والتحكم وقيا�ش ن�شبة الرتكيز 
الأجهزة  هذه  طريق  وعن  والنقاء، 
بني  ترتاوح  تركيز  ن�شبة  على  نح�شل 
اجلراحية،  العمليات  يف   )%100-99(
وهو مراقب طوال الوقت، مع العلم باأن 
هي  النقي  الهواء  يف  الأك�شجني  ن�شبة 

.)%21(
متى يك�ن االأك�سجني �سامًا ؟

يقول  كما  )عقارًا(  الأك�شجني  ويعد 
يعطى  اأن  ولذلك يجب  الدكتور عبابنة، 
حتى  املري�ش،  حلالة  تبعًا  معني  بقدر 
املري�ش  اأعطي  فاإذا  اخلطورة،  نتجنب 
يحل   )%100( تركيز  بن�شبة  اأك�شجني 
بالرئتني  النيرتوجني  حمل  الأك�شجني 
الت�شاق  حدوث  اإلى  ذلك  ويوؤدي 
ثم  ومن  البع�ش،  ببع�شها  احلوي�شالت 
عدم قدرتها على تبديل غاز ثاين اأك�شيد 
الرئتني  وارتخاء  اجل�شم،  من  الكربون 
اأما  احليوية.  بوظائفها  قيامها  وعدم 
اإعطاوؤهم  ميكن  فال  الولدة  حديثي 

عن  تزيد  تركيز  بن�شبة  اأك�شجني 
)٦0%(، لأن ذلك يوؤثر على تلف �شبكية 

العينني والعمى الدائم.
اإعطاء  ميكن  خا�شة  حالت  هناك  لكن 
مثل  عالية،   تركيز  بن�شبة  الأك�شجني 
�شبيل  على  احلاد  الرئوي  التهاب 
ويكون ذلك لفرتة وجيزة وحتت  املثال، 

املراقبة.  
الأجهزة  اأن  عبابنة  الدكتور  ويوؤكد 
اأثناء  ت�شتخدم  التي  واملتطورة  احلديثة 
ال�شرياين  ال�شغط  ملراقبة  العملية 
يف  الأك�شجني  وكمية  القلب  ونب�شات 
كبريًا  دورًا  تلعب  التخدير،  اأثناء  الدم 
ت�شل  التي  الطبية  الغازات  �شالمة  يف 
اأو  خطاأ  اأي  حدوث  ومنع  املري�ش  اإلى 
على  تراقب  وهي  �شحيح،  غري  خلط 
مدار ال�شاعة ويف حال حدوث خلل تنبه 
 ،)Alarm( اإ�شارة  خالل  من  الطبيب 
ومراقبة  اآمنة  الطبية  فالغازات  ولذلك 

با�شتمرار.
ت�سفية االأك�سجني من اله�اء

اإن  قائاًل:   عبابنة  الدكتور  وي�شتطرد 
كذلك  رافقه  التخدير  طب  تطور 
على  للح�شول  عاملية  تقنيات  يف  تطور 
اأجهزة  حاليًا  توفرت  حيث  الأك�شجني، 
الهواء،  طريق  عن  الأك�شجني  لتجميع 
ظل  يف  اإليها  اللجوء  مت  الأجهزة  وهذه 
وتوفر  الأك�شجني،  ت�شنيع  كلف  ارتفاع 
وبن�شبة  النقي  الأك�شجني  الأجهزة  هذه 
ن�شبة  وهي   ،)%93( اإلى  ت�شل  تركيز 
املذكورة  العاملية  للد�شاتري  مطابقة 
ن�شبة  اأن  على  �شراحة  ن�شت  والتي 
بني  ما  ترتاوح  الطبي  الأك�شجني  تركيز 
اأن ت�شفية  اإلى  )90% - 9٦%(، م�شريًا 
الهواء تعد تقنية جمدية  الأك�شجني من 
للم�شت�شفيات،  ومريحة  اقت�شاديًا 

البيوت  يف  للمر�شى  ا�شتعمالها  وميكن 
اأي�شًا، حيث يرتاوح ثمن اجلهاز الواحد 
بينما  دينارًا،   )٦00  –  500( بني  ما 
ت�شتخدم  احلجم  كبرية  اأجهزة  هناك 
حمليًا يف امل�شت�شفيات منذ ثالث �شنوات 

تقريبًا.
التدخني والتخدير

وحول اأثر التدخني على فعالية التخدير 
املدخن  رئتي  اأن  عبابنة  الدكتور  يبني 
نتيجة  اجل�شم  خارج  اإلى  البلغم  ت�شدر 
الق�شبات  ل�شعريات  امل�شتمرة  احلركة 
تدخني  واأثناء  لالأعلى،  تتجه  التي 
يتوقف  املدخن  �شيجارة واحدة من قبل 
عمل ال�شعريات ملدة )4( �شاعات، مما 
نظيفة  غري  اإفرازات  جتميع  اإلى  يوؤدي 
املمكن  غري  من  وي�شبح  الرئتني  يف 
اإخراجها، واإذا كان املدخن مدمنًا يوؤدي 

ذلك اإلى تلف ال�شعريات تلفًا دائمًا.
ن�شبة  اأن  اإلى  عبابنة  الدكتور  وي�شيف 
الإن�شان  عند  بالأك�شجني  الدم  ت�شبع 
اأن  املعروف  ومن   ،)%98( هي  العادي 
الكربون  اأك�شيد  اأول  غاز  يع�شق  الدم 

وعند  الأك�شجني،  �شعف  مرة   )250(
ينطلق  ال�شيجارة  املدخن  تدخني 
حمل  ليحل  الكربون  اأك�شيد  اأول  غاز 
الأك�شجني يف الدم، وبالتايل يوؤدي نق�ش 
ت�شبع الأك�شجني بالدم اإلى و�شوله لن�شبة 
تركيز )93%( اأو اأقل، وهذا لي�ش ب�شيطًا 
فالأك�شجني  جراحية،  عملية  لديه  ملن 
يكون قلياًل وحتى بعد اإ�شافة الأك�شجني 

فان اأول اأك�شيد الكربون يحل حمله. 
ثقافة مغل�طة

العبارة  هذه  البنج(..  حتمل�ش  )ما 
–كما  النا�ش  يكررها  التي  اخلاطئة 
من  جزء  هي  عبابنة–  الدكتور  يقول 
الكثريين  بروؤى  تدور  التي  الأفكار 
نفو�شهم  يف  ا�شتوطنت  تخوفات  وتعك�ش 
بها،  ت�شبعوا  خاطئة  معلومات  ب�شبب 
زال  ما  التخدير  قطاع  اأن  اإلى  م�شريًا 
والثقافة  النمطية  ال�شورة  من  يعاين 
الكثريين  اأذهان  يف  املوجودة  املغلوطة 
تثقيف  و�شرورة  التخدير،  طب  عن 
بحقيقة  عام  ب�شكل  واملر�شى  املواطنني 
القلق  لإزالة  الطبي،  الخت�شا�ش  هذا 
العبابنة  الدكتور  ودعا  لديهم،  املوجود 
عام،  كل  يف  مفتوح(  )يوم  تنظيم  اإلى 
تنظيم  فيه  يتم  املتقدمة  بالدول  اأ�شوًة 
يف  والتثقيف  والتوعية  املحا�شرات 
�شرورة  مع  العامة،  والأماكن  املولت 
وا�شتخدام  الأطفال  فئة  على  الرتكيز 
مبداأ الو�شوح وال�شفافية من قبل الأهل 
يف التعامل مع اأطفالهم عند خ�شوعهم 
يفقد  ل  حتى  اأوالبنج،  جراحية  لعملية 
اإلى  منوهًا  حوله،  مبن  الثقة  الطفل 
و�شول طب التخدير اليوم اإلى م�شتويات 
والأمان  ال�شالمة  يف  م�شبوقة  غري 
وتطور  العلمي  التقدم  بف�شل  للمر�شى 

الأجهزة والأدوية.

التخدير.. واأ�سرار الغازات الطبية

الدكت�ر معاوية عبابنة
ا�شت�شاري ورئي�ش ق�شم التخدير

يف م�شت�شفى الأردن
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حقائق طبية

الـ�سـكــــري والـعـيــــــ�ن..

حقائق يجب اأن تعرفها:
يتعر�شـــون  ال�شكــري  مر�شـى  اإن 
بعـــ�ش  اإلى  غريهم  من  اأكثـــر 
العينني،  ت�شـــيب  التي  الأمـــرا�ش 
مثــل ال�شـــاد )الـماء الأزرق( وارتفاع 
�شغــط العــني )اجللوكوما( ونـــزيف 
اأو  ال�شبكـــة  يف  الدمويـــة  الأوعيـــة 
وانف�شــال  الزجاجـــي  ال�شائـــل 

ال�شبكيــة. 
ال�شكـــري  تاأثيـــر  جتنـب  ميكـــن 
علـــى العينــني باإجـــراء الفحو�شـــات 
الـــدوريـــــة املنتظمــــة، وبــال�شيطــــرة 
يف  ال�شكــر  م�شتــويات  على  املمتـــازة 

الــــدم.
م�شاعفات  عــالج  ميـكــن  كمــا 

بف�شل  العينني  على  ال�شكري 
كالليزر  املتطورة،  العالجات 
الدقيقة،  اجلراحية  والعمليات 
الوقت  يف  جترى  اأن  وب�شرط 
املنا�شب، ومن قبل الطبيب اخلبري 

بتلك الإجراءات.
حتدث  الأحيان  معظم  يف 
اأعرا�ش،  بدون  العيون  م�شاعفات 
اأن  وبدون  خطورتها،  من  بالرغم 
الروؤيا،  درجة  يف  تغيري  باأي  ت�شعر 
التغيريات  هذه  اكت�شاف  وميكن 
الفحو�شات  باإجراء  وعالجها 
اأو  املعالج  طبيبك  قبل  من  الدورية 

اأخ�شائي العيون.

لذلك عليك:
الفحو�شات  باإجراء  الإلتزام   •

الدورية للعينني.
• اإعالم طبيب العيون باأنك م�شاب 

بال�شكري.
البوؤبوؤ  تو�شيع  مع  الفح�ش  • اإجراء 
وقيا�ش  خا�شة(  قطرة  )بوا�شطة 

�شغط العني.
 3 ملدة  ال�شيارة  قيادة  جتنب   •
�شاعات، بعد اإجراء الفح�ش خا�شة 

يف الليل.
وطبيب  العيون  اخ�شائي  اأن  • تعلم 
اإجراء  ي�شتطيعون  فقط  ال�شكري 
ل  حيث  ال�شليم،  بال�شكل  الفح�ش 
اإجراء  النظارات  اأخ�شائي  ي�شتطيع 

هذا الفح�ش.

• اأن تراجع طبيبك فورًا اإذا �شعرت 
ب�شعف مفاجىء يف النظر. 

• باأن تدون موعدك القادم لفح�ش 
العيون والإحتفاظ به.

النظارات،  باإ�شتعمال  تقوم  • باأن ل 
اإل بعد ال�شيطرة التامة على م�شتوى 

ال�شكر يف الدم، ولعدة اأ�شابيع.

الدكت�ر عمر اب� حجلة
ا�شت�شاري

امرا�ش الغدد ال�شماء وال�شكري
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على  �شلبًا  املر�ش  هذا  يوؤثر  وقد   •
بالكامل،  املختلفة  اجل�شم  اأجهزة 
والرئتني  والعينني  القلب  وخا�شة 
الليمفاوية  والعقد  الدموية  والأوعية 

والطحال، في�شتكي املري�ش:
الدم. �شعف  الهزال  • من 

بينت  القلبية:  والنوبات  • اجللطات 
امل�شابون  اأن  احلديثة  الدرا�شات 
اجللطات  يعانون  الروماتويد  بداء 
اأكرث  اأ�شعاف  اأربع  القلبية  والنوبات 
بهذا  م�شابني  الغري  مثيلهم  من 

املر�ش. 
كالحمرار،  العيون  يف  التهاب   •
بوجود  كالإح�شا�ش  واجلفاف 
وجود  اأو  �شعر  اأو  غريبة  اأج�شام 
من  ي�شتكي  اأن  اأو  بالعني،  تراب 
اأو حكة جلدية حولها  بالعني  حرقان 
ناجت  الفم  يف  جفاف  اإلى  بالإ�شافة 
الدمعية  الغدد  اإفراز  توقف  عن 

واللعابية.
اإ�شابة  عن  ناجت  النف�ش:  �شيق   •

ن�شيج الرئتني. 
املفا�سل  التهاب  عالج  ه�  ما 

الرثياين؟ 
العالج الدوائي: 

لاللتهاب  امل�شادة  اأدوية   •
من  جمموعة  )NSAIDs( هذا 
العالجات التي ت�شاعد يف تقليل الأمل 
وال�شتجابة  املفا�شل  وت�شّلب  وتورم 
لآخر.  �شخ�ش  من  تختلف  للعالج 
فعدم ال�شتجابة لنوع واحد من هذه 
عدم  بال�شرورة  يعني  ل  العالجات 
ال�شتجابة للنوع اآخر واأخذ كثري من 
احتمال  من  يزيد  قد  الأدوية  هذه 
ا  خ�شو�شً اجلانبّية،  الآثار  حدوث 
والّنزيف  القرحة  مثل  املعدة  على 
احلالت  بع�ش  يف  يف�شل  لذلك 
هذه  مع  املعدة  حلماية  دواء  اخذ 

العالجات.
هام   Cortisone الكورتيزون   •
بداية عالج وعند  و�شروري جدا يف 
هذا  يقّلل  املر�س.  ن�شاط  نوبات 
ي�شّبب  وقد  والورم.  اللتهاب  العالج 
هذا الّدواء بع�ش الآثار اجلانبّية عند 
ا�شتخدامه لفرتات طويلة وبجرعات 
ويعمل  العظام  ه�شا�شة  مثل  كبرية 
على فتح ال�شهية مما يوؤدي اإلى زيادة 
اجلانبّية  الآثار  وللتقليل  الوزن.   يف 
اأن يعطي اقل جرعة  يحاول الطبيب 
ولأق�شر  اجل�شم  يحتاجها  ممكنة 
اأحياًنا  والكورتيزون  زمنية.  فرتة 

ُيْعَطى كحقنة يف املفا�شل امللتهبة.
ن�شاط  على  امل�شيطرة  اأدوية   •
حتاول   :)DMARDs( املر�ش 
ومتنع  املر�ش  اإيقاف  الأدوية  هذه 
للمر�ش  امل�شاعفات  حدوث  من 
وت�شتعمل لعدة �شنوات حتت اإ�شراف 

اخت�شا�شي اأمرا�ش الروماتيزم.
البيولوجية: • العالجات 

اأدوية  هي   )Biologic Therapy(
لالأ�شف  التكاليف  عالية  حديثه 

الدكت�ر با�سل امل�سري
ا�شت�شــــاري امـــرا�ش الــرومــاتيــزم 

والعظـام واملفا�شـل

ما ه� التهاب املفا�سل الرثياين؟
اأمرا�ش  واأكرث  اهم  من  واحد  هو 
به  ي�شاب  الذي  املزمنة  الروماتزم 
غ�شاء  يف  التهاب  عن  ناجت  الأن�شان 
 )Synovitis( الزليل  املفا�شل 
باإتالف  اللتهاب  هذا  ويت�شبب 

العظام  بني  يربط  الذي  الغ�شاء 
واأغ�شية  للمف�شل  املبطن  واملفا�شل، 
اأهم  اأحد  ويعد  الع�شلية.   الأربطة 
امل�شببة  املفا�شل  التهابات  اأنواع 

لالإعاقة.
اأكرث من  ي�شيب هذا املر�ش الن�شاء 
العمرية،  املراحل  كل  ويف  الرجال، 
لكن حتدث الإ�شابة باملر�ش ب�شورة 
واخلام�شة  الثالثني  عمر  بني  اأكرب 
والأربعني.  يت�شبب يف حدوث درجات 
حركة  ويقيد  الأمل،  من  متفاوتة 
على  تاأثري  له  يكون  حيث  املري�ش، 
بها  يقوم  التي  الطبيعية  الأن�شطة 

امل�شاب يف حياته اليومية.
ما هي اأ�سباب االإ�سابة بالتهاب 

املفا�سل الرثياين؟
عن  ناجت  هو  الروماتويد  مر�ش  اإن 
اجل�شم  يف  املناعي  اجلهاز  يف  خلل 
واأجهزة  املفا�شل  مبهاجمة  فيقوم 
والقلب  العني  مثل  الأخرى  اجل�شم 
الدموية  الأوعية  ونادرا  الرئة  اأو 
في�شبب اللتهاب بها ويتلفها وال�شبب 

احلقيقي لهذا املر�ش غري معوف.
بع�س الع�امل التي قد تك�ن لها 

دور بظه�ر املر�س:
حيث  باملر�ش  دور  لها  الوراثة   •
امل�شابون  الّنا�ش  بع�ش  اأن  وجد 
الرثياين  املفا�شل  التهاب  مبر�ش 
اآخرون  العائلة  من  اأقارب  لهم 
ولي�ش  املر�ش  بنف�ش  م�شابني 
يف  اآخرين  اأ�شخا�ش  اأن  بال�شروري 
عائلة لديهم مري�ش الروماتويد اأنهم 

�شوف ي�شابون باملر�ش. 
هي  ما  قطعا  يعرف  اأحد  ل   •
�شخ�ش  اإ�شابة  جتعل  التي  الأ�شباب 
بالّرغم  غرية  دون  باملر�ش  بذاته 
من درايتنا عن طريقة تاأثري املر�ش 
باجلهاز  خلل  عرب  وهو  اجل�شم  على 

املناعي يف اجل�شم كما ذكر �شابقا.
مر�ش  اأن  الباحثون  بع�ش  يعتقد   •
اإ�شابة  بعد  يظهر  قد  الروماتويد 
جرثومية  باأمرا�ش  النا�ش  بع�ش 
اإثارة  على  تعمل  التي  فريو�شية  اأو 
اجل�شم  فيهاجم  املناعي  اجلهاز 

نف�شه وي�شبب املر�ش.
االأعرا�س:

املفا�شل  يف  )انتفاخ(  وتورم  اأمل   •
وب�شكل  والقدمني  لليدين  ال�شغرية 
اأخري  مفا�شل  الإ�شابة يف  تبداأ  اقل 
الورك  ومفا�شل  والكتف  كالركبة 

والكاحل.
املفا�شل  يف  عام  تيب�ش  اأو  وجع   •
عند  ال�شباح  يف  خا�شة  امل�شابة 

فرتات  بعد  اأو  النوم  من  ال�شتيقاظ 
الراحة.

• تورم واأمل و�شخونة يف املفا�شل يف 
بداية النوبة.

والتعب  باخلمول  اإح�شا�ش   •
والإرهاق.

يف  مالحظ  غري  طفيف  ارتفاع   •
درجة احلرارة.

يف  املر�س  م�ساعفات  هي  ما 
والعالج  الت�سخي�س  عدم  حالة 

املبكرين؟
مبدى  املر�ش  هذا  خطورة   تتمثل 
التي قد حتدث يف حالة  امل�شاعفات 
التزام  عدم  اأو  املتاأخر  الت�شخي�ش 

املري�ش بالعالج املو�شوف له:
املف�شلي  الغ�شاء  التهاب  يوؤدي   •
اإلى الت�شاق الأن�شجة وحتديد حركة 
التاآكل  يف  املف�شل  يبداأ  ثم  املف�شل 

مما ي�شوه املف�شل ويفقده وظيفته.
يف  مزمن  التهاب  اإلى  يوؤدي    •
ويحدث  تلفها،  ثم  ومن  املفا�شل 
الت�شوهات  من  نوع  لذلك  نتيجة 
الع�شالت،  يف  و�شمور  العظام،  يف 
مزمنة  مرحلة  اإلى  املري�ش  وينتقل 
احلياة  عمليات  اأداء  فيها  ي�شعب 

اليومية وهذا عند اأغلب املر�شى.
اإلى  اأحينا  املري�ش  ويحتاج   •

عمليات ا�شتبدال املفا�شل.  
حال  املري�ش  ي�شاب  ان  وميكن   •
توؤدي  العظام  به�شا�شة  العالج  تاأخر 
والعظام  املفا�شل  تك�شر  �شهولة  اإلى 

وت�شوهها.

يف�شلون  الذين  للمر�شى  تعطى 
ال�شابقة  للعالجات  ال�شتجابة  يف 
غري  قد  الأدوية  هذه  وا�شتعمال 
وقلل من حدوث  املر�ش  جمرى هذا 
املذكورة  وال�شابات  الت�شوهات 

اعاله. 
العالج اجلراحي:

العالج  اإلى  املري�ش  يحتاج   قد 
املفا�شل  اأحد  اأ�شبح  اإذا  اجلراحي، 
كان  اإذا  اأو  كبري  نحو  على  متلف 
املري�ش  فت�شاعد  ا  جدًّ قويًّا  الأمل 
الأف�شل  وال�شتعمال  احلركة  على 
بع�ش  ويف  املذكور.  للمف�شل 
اخلارجي  املظهر  حت�شني  احلالت 
للج�شد ب�شكل اأف�شل.  يقوم الطبيب 
من  اأجزاء  اأو  جميع ّ  باإزالة  اجلراح 
وا�شتبدالهم مبف�شل  املتلف  املف�شل 

ا�شطناعي. 
 العالج الطبيعي والّتمارين:

 يجب جتنب عمل التمارين الريا�شية 
اأثناء ن�شاط املر�س ويجب املثول اإلى 
يف  ا�شتداد  نوبة  عند  التامة  الراحة 
ال�ّشيطرة  بعد  املفا�شل.   التهاب 
املري�س  ي�شتطيع  املر�س  ن�شاط  على 
الطبيعي  والعالج  التمارين  عمل 
اإ�شراف  حتت  تدريجي.  ب�شكل 
الطبيب اخت�شا�شي العالج والتاأهيل 

الطبيعي.  
يف  ت�شاعد  الريا�شية  التمارين  عمل 

املفا�شل  وحتريك  الع�شالت  تقّوية 
ت�شاعد  ا  واأي�شً احلركة  فقدانها  ملنع 
الوزن  على  احلفاظ  على  املري�ش 

املثايل. 
وين�شح اختيار الوقت املنا�شب لعمل 
يف  ولال�شتمرارية  يوميا  التمارين 

التمارين. يجب اتباع ما يلي:
عمل  اأو  كثرية  اأعمال  عمل  عدم   •
يجب  وتكرار  مراًرا  املهّمة  نف�ش 
اًلّتوّقف لوقت ب�شيط لأخذ ق�شط من 

الراحة ثم متابعة العمل. 
الثقيلة  لالأ�شياء  • احلذر عند حمل 

وحاول اأن تكون بالطريقة ال�شليمة.
الظهر  و�شعية  على  احلفاظ   •

ب�شكل م�شتقيم عند اجللو�ش. 
نف�ش  على  البقاء  يف  التجنب   •
وتتجنب  طويلة  لفرتات  الو�شع 
التي  والأو�شاع  مريح  الغري  الو�شع 

قد توؤثر على املفا�شل والأربطة.
اأثناء  الطبية  املخدات  ا�شتخدم   •
العمود  على  حتافظ  التي  النوم 
مريح  ب�شكل  يكون  بان  الفقرّي 
الإن�شان  اأن  حيث  �شحي  وبو�شع 
على  تقريبا  يومه  ثلث  يق�شى 

ال�ّشرير. 
لو�شيعة  املنا�شب  احلذاء  لب�ش   •
اجلبائر  وا�شتعمال  القدم  مفا�شل 

اخلا�شة داخل الأحذية.
• التنبه لو�شع قامتك اأثناء الوقوف 
ب�شكل  نف�شك  تراقب  وان  واجللو�ش 
الأخريني  م�شاعدة  طلب  م�شتمر 
الوقوف  اأو  اجللو�ش  و�شيعيه  ملراقبة 

بو�شع �شليم.
ماهي النقاط العامة التي يجب 

ا�ستخال�سها من هذا املقال؟

لي�ش  املفا�شل  واتهاب  • الروماتويد 
البع�ش  يعتقد  كما  »ع�شبي«  مر�ش 
جهازي  مف�شلي  مر�ش  هو  بل 

مرتبط بجهاز املناعة.  
اأعرا�ش  باإحدى  اأح�ش�شت  اإن   •
اأعاله  املذكورة  الروماتويد  مر�ش 
بتحويلك  طبيبك  من  بالطلب  عليك 
اأمرا�ش  طب  اخت�شا�شي  اإلى 

الروماتيزم والعظام واملفا�شل.
مر�ش  من  يعانون  الذين  معظم   •
طبيعية  بحياة  يتمتعون  الروماتويد 
الت�شخي�ش مبكرًا وا�شتخدام  اأذا مت 
تعليمات  واتباع  مبكرا  العالج 

الطبيب بدقة.
مر�ش  الرثياين  املفا�شل  التهاب   •
وارتفاع  ال�شكري  اأمرا�ش  مثل  مزمن 
عدم  فعليك  والقلب  الدم  �شغط 
اإيقاف الدواء لوحدك بعد اإح�شا�شك 

بال�شيطرة على املر�ش.  
اأو تخفي�ش اجلرعة  • اإيقاف العالج 
احلالت  معظم  يف  يوؤدي  الدوائية 
وخراب  جمددا  املر�س  ن�شاط  اإلى 
اأكرب يف العظام واملفا�شل ناهيك عن 
زيادة يف النتائج ال�شلبية على اأجهزة 
يف  عالية  زيادة  مثل  الأخرى  اجل�شم 
وه�شا�شة  القلبية  اجللطات  حدوث 
الع�شبي  اجلهاز  واأمرا�ش  العظام 
الكتئاب  من  حالة  يف  والدخول 
النف�شي الذي يوؤثر ب�شكل كبري بدوره 
وعدم  بالأمل  الإح�شا�ش  زيادة  على 
اجلهاز  تهيج  اإلى  يوؤدي  مما  النوم 
مر�ش  حدة  فتزداد  للج�شم  املناعي 
املري�ش  ويدخل  بدوره  الروماتويد 
وزيادة  املر�ش  يف  مغلقة  دائرة  يف 

الأمرا�ش اجلانبية امل�شاحبة له. 

اإلتهاب املفا�سل الرثياين  
اأو  »الرومات�يد«

Rheumatoid Arthritis
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وذلك نظمًا لزيادة ن�شاطهم وحركتهم 
وتنوع اللعاب واملخاطر التي يتعر�شون 
والعطل  العياد  موا�شم  يف  خا�شة  لها 
اإملامهم  لعدم  نتيجة  واي�شًا  الر�شمية 
وتعزى  املخاطر.  تلك  ووعيهم مب�شتوى 
اي�شًا زيادة هذه الن�شبة اإلى غياب عني 
حوادث  بع�ش  يف  عنهم  الكبار  مراقبة 
والطفولة  لالطفال  وال�شاءة  الهمال 

الربيئة.

تلعب  الطرق  حوادث  يف  الك�شور  ولعل 
الن�شبة  زيادة هذه  هامًا يف  دورًا  اي�شًا 
عما م�شى خ�شو�شًا حوادث الده�ش يف 
مركبات  يف  ركوبهم  اثناء  او  الطرقات 
ال�شالمة  اجراءات  اتخاذ  دون  ذويهم 

املتعارف عليها.
املخت�شة  المنية  اجلهات  بداأت  وقد 
والر�شادات   التعليمات  بع�ش  بتطبيق 
ال�شابات  هذه  من  للتقليل  الالزمة 

واحلد من اآثارها.
العلوية  الطراف  يف  الك�شور  وتعترب 
م�شببات  اكرث  من  واآثارها  وال�شفلية 
املدى  على  �شواء  املجتمع  يف  العاقات 
ل�شابات  بال�شافة  البعيد  او  القريب 

الراأ�ش والعمود الفقري.
وقد حبى اهلل الطفال وعظامهم مبميزات 
عديدة تختلف عن تلك املميزات يف عظام 
حتّمل  على  قدرتها  حيث  من  البالغني 
و�شرعتها  والزاحة  والتزوي  ال�شدمات 
الذاتي  والتعديل  ال�شفاء  على  بالقدرة 
خ�شو�شية  اي�شًا  ولها  والزاحة،  للتزوي 
وجود مراكز النمو املفتوحة التي قد توؤثر 
عالج  نتائج  على  ايجابيًا  او  �شلبيًا  اما 
ما  على  والتاأثري  الطفال  لدى  الك�شور 

تبقى من النمو يف الطرف امل�شاب.

طرق العالج
ان  عام  ب�شكل  عليه  املتعارف  من 
بالطرق  تعالج  الطفال  ك�شور  معظم 
اجلبائر  مثل  الب�شيطة  التحفظية 
او  والراحة  اجللدي  )التمديد(  وال�شد 
وقلما  اخلارجي.  والتثبيت  املغلق  الرد 
طرقًا  ا�شتخدام  احلالت  ا�شتدعت 
رد مفتوح  لعمل اجراء  زائد  ب�شع  ذات 

وتثبيت داخلي اإل فـي:
الكبرية  الزاحة  ذات  احلالت   -1

والتزوي غري املقبول )املعيب(.
2- جمالت الك�شور املتعددة وال�شابات 

النوعيــة ال�شــديــدة.

3- ا�شابات الراأ�ش.
ومراكز  املفا�شل  حول  ال�شابات   -4

النمو املفتوحة.
واملنتطاه  امل�شاعفة  ال�شابات   -5
واملركبة )بوجود فتحة كبرية يف اجللد(.
٦- ال�شابات املرافقة بالع�شاب الطرفية 

والوعية الدموية القريبة من الك�شر.

من الك�س�ر ال�سائعة لدى االطفال:
1- الك�شور حول الر�شـخ
2- الك�شور حول املـرفـق
3- ك�شـــر عظمة الفخــذ

4- كـــ�شــر الـظـنبـــــــوب
5- الك�شر حول الكاحل

٦- ك�شـــر اعلــى الع�شـد

لدى  العظام  ك�س�ر  وعالج  تط�ر 
االطفال

املراكز  من  الأردن  م�شت�شفى  يعترب 
يف  وحتى  اململكة  يف  الولى  الرائدة 
الطرق  با�شتخدام  بداأت  التي  املنطقة 
الطفال  ك�شور  عالج  يف  الب�شع  قليلة 
خا�شة  ت�شوير  اجهزة  لوجود  وذلك 
العمليات  وغرف  ق�شم  داخل  متطورة 
عظام  ك�شور  تثبيت  و�شائل  ولوجود 
املرنة  ال�شوكية  ال�شفاد  مثل  الطفال 
والتي ت�شتخدم ان ا�شتدعت احلالة وكانت 
من  وقللت  فوفرت  ال�شتطبابات  �شمن 

الوقت الالزم لبقاء املري�ش يف امل�شت�شفى 
من  الفخذ  عظمة  يف  مثاًل  ك�شر  ل�شفاء 
بوا�شطة  عالجه  حال  يف  ا�شابيع  اربعة 
ال�شد والتمديد اجللدي اإلى يومني فقط، 
املرنة  ال�شوكية  ال�شفاد  ا�شتخدمت  اذا 

وهذا ينطبق على بقية الك�شور.
اجلراحية  العالجات  حالت  يف  بالطبع 
املرافق  الطبي  والفريق  اجلراح  فاإن 
ل�شتخدام  كثرية  �شلبية  اآثارًا  يتحملون 
جهاز ال�شعة اثناء العملية وعلى كل فريق 
اخلا�شة  واملعدات  الجهزة  يتخذ  ان 
النظارات  مثل  الثر  هذا  لتخفيف 
واملريول  الدرقية  الغدة  وواقي  اخلا�شة 
كله  ذلك  وقبل  اخلا�ش،  الر�شا�شي 
وتدريب  ل�شعة  �شالمة جهاز  من  التاأكد 

فنيي ال�شعة على الجهزة جيدًا.
بعيدة  �شعيدة  حياة  لطفالنا  نتمنى 
باتخاذ  وذلك  وال�شابات  الك�شور  عن 
اخلا�شة  وال�شاليب  الجراءات  كل 
واثرها  والك�شور  احلوادث  لتخفيف 
ال�شرية  الرقابة  دور  وتعميق  عليهم 

واملجتمعية والر�شمية.

دائرة جراحة العظام واملفا�شل
م�شت�شفى الردن

ق�سر النم� عند االطفالك�س�ر العظام لدى االطفال
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لفحو�شات  هوؤلء  ن�شف  وخ�شع 
�شنويا،  مرات   3 املقطعية  بالأ�شعة 
بينما خ�شع الن�شف الآخر لفحو�شات 

بالأ�شعة ال�شينية على ال�شدر.
اكت�شاف  مت  اأنه   الدرا�شة  ووجدت 
اأورام �شرطانية لدى 1089 من الذين 
بينما  املقطعية،  لالأ�شعة  خ�شعوا 
اكت�شفت الأورام لدى 9٦9 من الذين 

خ�شعوا لالأ�شعة ال�شينية.
اإلى اأن كثريا من  وت�شري هذه النتائج 
الأورام ال�شرطانية التي مت اكت�شافها 
بالأ�شعة املقطعية قد تبقى �شئيلة دون 
الذي  احلجم  اإلى  لت�شل  تتطور  اأن 
التقاطها،  من  ال�شينية  الأ�شعة  ميكن 
وبالتايل قد ل ت�شكل خطرا على حياة 

الإن�شان.

خل�شت درا�شة جديدة 
الأورام  بع�ش  اأن  اإلى 
يتم  التي  ال�شرطانية 
الرئة  يف  اكت�شافها 
على  خطرا  ت�شكل  ل 
توؤدي  ل  اأنها  اإلى  لفتة  الإن�شان،  حياة 
حلدوث اأي اأعرا�ش، كما اأنها ل توؤدي اإلى 

الوفاة.
�شخ�شا   53،452 الدرا�شة  وتابعت 
الرئة  ب�شرطان  لالإ�شابة  معر�شني 
نتيجة عوامل خمتلفة، ملدة ٦ �شنوات.

 10 كل  مقابل  اأنه  الدرا�شة  واأ�شافت 
�شرطان  من  عالجهم  مت  اأ�شخا�ش 
بالأ�شعة  اكت�شافه  مت  الذي  الرئة 
�شخ�شا   14 هناك  فاإن  املقطعية، 
كان من املمكن ت�شخي�شهم ب�شرطان 
على  ليوؤذيهم  يكن  مل  الذي  الرئة 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  الإطالق، 

اأ�شو�شييتد بر�ش.
ومن غري املتوقع اأن تغري هذه الدرا�شة 
من الطريقة التي يتعامل بها الأطباء 
لأن  الرئة،  ال�شرطانية يف  الأورام  مع 
الأطباء ل ميكنهم اأن يحددوا الأورام 
حياة  على  خطرا  ت�شكل  قد  التي 
بالأ�شعة  اكت�شافها  مبجرد  الإن�شان 
يهاجمونها  فاإنهم  لذا  املقطعية، 

بطريقة �شر�شة للتخل�ش منها.

وقال الدكتور اإدوارد باتز الذي �شارك 
النتائج  هذه  اإن  الدرا�شة،  هذه  يف 
طريقة  اإيجاد  على  العلماء  �شتحفز 
متكنهم من متييز الأورام ال�شرطانية 
حياة  على  توؤثر  قد  التي  الرئة  يف 

الإن�شان، وتلك التي ل ت�شكل خطرا.
هذه  نتائج  اإبالغ  يتوجب  اأنه  واأو�شح 
يخ�شعون  الذين  للمر�شى  الدرا�شة 

لفحو�شات متعلقة ب�شرطان الرئة.
اأن  النا�ش  يعلم  اأن  »يجب  واأ�شاف: 
هناك اأوراما �شرطانية مل نكن لنعرف 
بوجودها اأ�شال لو مل جنر فحو�شات، 
لأنها ل توؤدي حلدوث اأي اأعرا�ش ول 

ت�شكل خطرا على حياة الإن�شان«.
مليون   1،5 نحو  هناك  اأن  اإلى  ي�شار 
حالة وفاة �شنويا ب�شبب �شرطان الرئة.

اأورام �سرطانية 
بالرئة ال ت�سكل 

خطرا

نادية  التمري�ش  اإدارة  مدير  وتقدمت 
التمري�شية  الكوادر  كافة  من  �شاهني 
للجهود  بالتقدير  امل�شت�شفى  يف 
هذه  حقق  مما  منهم  املقدمة  املميزة 
يعك�ش  والذي  املر�شى  من  امل�شتويات 

م�شتوى الداء املميز لهم..

نادية  التمري�ش  دائرة  مديرة  اكدت 
�شاهني يف م�شت�شفى الردن يجد �شدًا 
العرب  املر�شى  خمتلف  لدى  طيبًا 
امل�شت�شفى،  يف  العالج  يتلقون  الذين 
ا�شتطالع  درا�شات  ان  اإلى  م�شرية 
التي يجيب عليها  وال�شتبيانات  الراأي 
ت�شري  مغادرتهم  عند  العرب  املر�شى 
خلدمة  متميزة  ر�شى  م�شتويات  اإلى 
املقدمة  للخدمات  وبالذات  امل�شت�شفى 

من الكادر التمري�شي.
ولفتت �شاهني اإلى ان الدورات التدريبية 
تقيمها  التي  والعلمية  الطبية  واليام 
دائراة التمري�ش لكوادرها كفيلة بتحقيق 
ارفع م�شتويات التطوير والتدريب خدمة 

للمر�شى ل�شورة امل�شت�شفى.

التمري�س.. م�ست�يات ر�سا متميزة

موؤ�شر  هو  وال�شليم  الطبيعي  النمو 
ول  الطفال،  عند  ال�شليمة  لل�شحة 
ق�شرها  او  القامة  طول  بذلك  يق�شد 
بل يق�شد بذلك ا�شتمرار النمو باملعدل 
الطبيعي واملقبول يحدد ذلك عن طريق 
خا�شة  عمرية  فئة  لكل  للنمو  بيانات 
املجتمع  فمثال  خمتلفة.  مبجتمعات 
الآ�شيوي  ال�شرق  عن  خمتلف  الأوروبي 
وتتوفر  وهكذا.  الو�شطي  ال�شرق  او 
هذه البيانات يف عيادات الطفال وهي 
من ا�شا�شيات الفح�ش ال�شر�شري عند 

الطفال. 

النمو عند الطفال مير يف عدة مراحل 
وموؤثراتها،  خ�شو�شيتها  مرحلة  لكل 
�شن  فالنمو خالل فرتة احلمل لنتهاء 
البلوغ يق�شم الى اربعة مراحل. املرحلة 
من  ال�شنتني  لعمر  الولدة  من  الولى 
لعمر  متتد  الو�شطى  الطفولة  فرتة  ثم 
الثماين �شنوات، وبعد ذلك النمو خالل 
فرتة البلوغ. اما املرحلة الرابعة فهي ما 
قبل الولدة ولها تاأثريات ل ي�شتهان بها 
وهي حتمية. ففي فرتة الطفولة املبكرة 
يكون للغذاء والتغذية الثر الكرب على 

التاأثري  هذا  ويكون  النمو 
قبل  ما  فرتة  يف  قليل 
البلوغ وخاللها، ففي هذه 
هرمونات  تلعب  املرحلة 
البلوغ وهرمون النمو دورا 

كبريا يف حتفيز النمو.
يراجع عدد لباأ�ش به من 
النمو  عيادات  الطفال 

لوجود قلق من قبل الهل يتعلق بق�شر 
القامة يف معظم احلالت.

الق�شر  �شبب  يكون  احلالت  اغلب  يف 
الم،  او  الب  ق�شر  نتيجة  وراثي 
حتديد  يف  الكرب  الثر  لهل  فالوراثة 
تطمني  يتم  احلالت  هذه  ويف  النمو، 
الهل بعدم وجود �شبب ع�شوي للق�شر 
يلزم  ما  واجراء  �شريريا  الك�شف  بعد 

من حتاليل.
يف بع�ش احلالت الخرى ال�شائعة عند 
تاأخر  هو  الق�شر  �شبب  يكون  الذكور 
البلوغ الغري ع�شوي وغالبا حتدث فورة 
العمر  من  ثالث  او  �شنتني  بعد  البلوغ 
�شن  وهو  ال  الذكور  للبلوغ عند  املتوقع 

الثالث ع�شر.
اما احلالت الع�شوية  فهي مثل ق�شر 
النمو  الناجم عن نق�ش هرمون  النمو 
املبكر  الت�شخي�ش  الى  يحتاج  والذي 
من  املثلى  الفر�شة  الطفل  لإعطاء 
هرمون  نق�ش  ت�شخي�ش  يتم  العالج. 
وعمل  ال�شريري  الفح�ش  بعد  النمو 
مراجعة  ويف�شل  الالزمة،  التحاليل 
يحبذ  ول  عاجال  املخت�ش  الطبيب 
فرتة  لكون  البلوغ  حلني  النتظار 
تكون  الهرموين  العالج  من  ال�شتفادة 

قد ق�شت.
عند  ال�شديد  الق�شر  حالت  يف  اما 
الى  النتباه  فيجب  بالتحديد  الإناث 
مر�ش  وهو  ترنر  متالزمة  حالت 
خلقي يوؤثر بالدرجة الولى على النمو 
طويلة  لفرتات  عالج  الى  ويحتاج 

بهرمون النمو. 
ومن امل�ؤ�سرات التي ممكن لالأهل 

متابعتها فهي :
ل�شنة  املالب�ش  قيا�ش  تغيري  عدم   •

او �شنتني.
• عدم تغري قيا�ش احلذاء ملدة �شنة 

كاملة.
• الق�شر مقارنة بالأقران.

بالعائـلــة. مقارنة  • الق�شر 
اي طفل يعاين من مر�ش مزمن مثل 
فمن  ال�شكري  او  الكلوي  الق�شور 

النمو  متابعة  الفئة  لتلك  ال�شروري 
با�شتمرار.

والأمهات  الباء  جميع  من  وين�شح 
اخلا�شة  النمو  بيانات  متابعة 
طبيب  عند  تتوفر  والتي  باأطفالهم 
مرتبط  البلوغ  توقيت  ولن  الطفال. 
بالنمو فمتابعة البلوغ وتوقيته امر هام 

جدا وله دللت طبية  مهمة. 
واملعتقدات  ال�شائعة  الخطاء  ومن 
النمو  ان  الهايل  من  بع�ش  عند 
مراجعة  ويوؤجلون  البلوغ  بعد  يتح�شن 
ولالأ�شف  ابنائهم  بلوغ  لبعد  الطبيب 
ع�شوي  منو  ق�شر  اي  ت�شخي�ش  فان 
جدا  متاأخر  يعترب  املرحلة  هذه  يف 
وال�شتفادة من العالج تكون  حمددة 

جدا.
والأطباء  الأهلي  جميع  نن�شح  لذلك 
للك�شف  املخت�ش  الطبيب  مبراجعة 
املبكر عن اي طفل ي�شتبه بوجود لديه 

م�شكلة منو .
مرفق بع�ش من بيانات النمو اخلا�شة 
يف  ا�شتخدامها  يتم  التي  بالأطفال 
الثانية  احلالة  ويف  الطفال  عيادات 
بهرمون  عالج  تلقى  لطفل  حالة  نرى 

النمو وكيف متت ال�شتجابة للعالج. 

تعترب ك�س�ر العظام 
لدى االطفال من اكرث 
اال�سابات �سي�عًا يف 

املجتمع

د. �سيما علي كاللدة
امرا�ش الطفال
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نـظـرة ..

يتوجه  واحلاجة  ال�شعف  حالة  يف 
م�شاعدته  بيده  من  اإلى  الإن�شان 
على  هذا  وينطبق  م�شكالته،  وحل 
امل�شت�شفى،  اإلى  يتوجه  الذي  املري�ش 
اأن  ويتطلع  يتوقع  الذي  املكان  وهو 
كما  ال�شحية،  مل�شكلته  حاًل  فيه  يجد 
ا�شتعداد  على  هم  من  يجد  اأن  يتوقع 
يف  اجلهد  وبذل  له  امل�شاعدة  لتقدمي 
وبذل  املري�ش  فم�شاعدة  ذلك.  �شبيل 
توقعاته  �شمن  م�شكلته  حلل  اجلهد 
يف  يعملون  من  واجب  �شميم  من  هي 
منهم.  منة  ولي�شت  ال�شحية  املوؤ�ش�شة 
اأن  امل�شت�شفى  يف  يعمل  من  كل  وعلى 
تفر�شها  حقوقًا  للمري�ش  باأن  يدرك 
القيم الإن�شانية، وتن�ش عليها املعايري 

الدولية كحقوق اأ�شا�شية للمري�ش.
اخلدمات  معرفة  املري�ش  حق  فمن 
وكيفية  امل�شت�شفى  يوفرها  التي 
حقه  ومن  ب�شهولة،  اإليها  الو�شول 
اأثناء  بحقوقه  قائمة  على  احل�شول 
وتلقيه اخلدمة،  امل�شت�شفى  تواجده يف 
وحقه مبعرفة التكاليف املتوقعة لكافة 
والعالجية  الت�شخي�شية  الإجراءات 
والإقامة، وت�شليمه ك�شفا تف�شيليا مبا 
قدم له من خدمات ت�شخي�شية وطبية 
عند  وتكاليفها  وفندقية  وعالجية 

اخلروج.
اخلدمة  له  تقدم  اأن  من حقه  اأن  كما 
النظر عن  بغ�ش  واملنا�شبة  ال�شرورية 
اأو  لونه،  اأو  اأو دينه،  اأو عمره،  جن�شه، 
توجهه  اأو  اأ�شله،  اأو  لغته،  اأو  عرقه، 
ال�شخ�شية،  خ�شائ�شه  اأو  ال�شيا�شي، 
اأو ثقافته، اأوعاداته وتقاليده، وحقه يف 
والوا�شحة  الكاملة  املعلومات  معرفة 
التي متكنه من فهم ت�شخي�شه وحالته 
ال�شحية بالأ�شلوب وامل�شطلحات التي 
يف  وحقه  وا�شتيعابها،  فهمها  ميكنه 
والقرارات  عالجه  خطة  يف  امل�شاركة 

املتعلقة مبعاجلته.
الطبيب  حتديد  حقه  من  اأن  كما 
حالته،  ومتابعة  رعايته  عن  امل�شوؤول 
اأ�شماء  وكذلك  موؤهالته،  ومعرفة 
الرعاية  له  يقدم  الذي  الفريق 

وموؤهالتهم.
ول يقت�شر الأمر على ذلك، فمن حقه 
مالئم  تقييم  على  يح�شل  اأن  اأي�شًا 
خطة  من  كجزء  ومعاجلته  لالأمل 
اأن يتم توفري  العالج الكلية، وحقه يف 
له  ت�شمن  واأن  له،  واحلماية  الأمن 

اخل�شو�شية.
كما اأن من حقه اأي�شًا اأن ل يتم تقييده 
اأو عزله باأي �شكل اإل لل�شرورة الطبية. 
باأن من  يعلم  اأن  وعلى مقدم اخلدمة 
حق املري�ش قبول اأو رف�ش كل اأو جزء 
ن�شيحة  رغم  املعاجلة  اإجراءات  من 
الطبيب املعالج، اأما اإذا كان غري قادر 
فيتم  القرارات  هذه  مثل  اتخاذ  على 
اأخذ قرار وكيله القانوين اأو ال�شرعي، 
ل�شت�شارة  حريته  �شمان  يف  وحقه 
اختالف  حدوث  عند  اآخرين  اأطباء 

ال�شبل  واأف�شل  حالته  حول  الراأي  يف 
ملعاجلته.

مقدم  فعلى  تقدم  ما  لكل  وبالإ�شافة 
للمري�ش  باأن  اأي�شًا  يعلم  اأن  اخلدمة 
التعامل مع معلوماته  اأن يتم  احلق يف 
يتم  واأن  تامة،  ب�شرية  ال�شخ�شية 
فقط  ال�شرورية  املعلومات  تبادل 
يف  امل�شارك  الفريق  اأع�شاء  بني  فيما 
تقدمي الرعاية له، اأو اأن يتم ا�شتخدام 
وحت�شني  تطوير  بهدف  املعلومات 
مراجعة  خالل  من  اخلدمة  نوعية 
اأو  اأ�شخا�ش  تزويد  اأو  الطبي،  �شجله 
خطي  بتفوي�ش  باملعلومات  موؤ�ش�شات 
مطلوبة  املعلومات  كانت  اإذا  اأو  منه، 

جلهات معينة بحكم القانون.
كما من حقه اأن يتم اإفهامه متطلبات 
�شواء  اخلروج،  بعد  العناية  وتعليمات 
طريقة  اأو  الأدوية،  اأخذ  تعليمات 
اأي  اأو  املر�شية،  حالته  مع  التعامل 
ل�شتمرارية  �شرورة  ت�شكل  تعليمات 
يف  وحقه  ال�شحية،  بحالته  العناية 
)الوكيل  عائلته  اأو  تزويده  يتم  اأن 
القانوين اأو ال�شرعي( بنتائج املعاجلة 
وحقه  املتوقعة،  غري  النتائج  فيها  مبا 
على  الطالع  حرية  له  ت�شمن  اأن  يف 
�شجله الطبي، اأو احل�شول على ن�شخة 
قبول  حقه  من  اأن  كما  عنه.  م�شورة 
اأو رف�ش امل�شاركة يف م�شاريع البحث، 
يف  عادة  جترى  التي  الأبحاث  تلك 
الأبحاث  كانت  �شواء  امل�شت�شفيات 
الدوائية، اأو الأبحاث الطبية والعلمية، 
يف  وحقه  الإجتماعية،  الأبحاث  اأو 
اإذا  الرتجمة  خدمة  على  يح�شل  اأن 
ترجمة  كانت  �شواء  لها،  بحاجة  كان 
ب�شبب اختالف اللغة، اأو الرتجمة بلغة 

الإ�شارة للمر�شى ال�شم.
مع  اخلدمة  له  تقدم  اأن  حقه  ومن 
ومعتقداته،  ال�شخ�شية  قيمه  احرتام 
وال�شتجابة لطلباته املعقولة بكل اأدب 

واحرتام وبال�شرعة املمكنة.
احلقوق  من  جملة  للمري�ش  اأن  وكما 
واللتزام  بها  الهتمام  يجب  التي 
فاإن  مقدم اخلدمة  قبل  من  بتوفريها 
التقيد  املري�ش  على  واجبات  هناك 
ومقدم  امل�شت�شفى  جتاه  بها  واللتزام 

اخلدمة.
معلومات  اإعطاء  املري�ش  فعلى 
والتاريخ  املر�شية  احلالة  عن  كاملة 
الرعاية  تقدمي  يف  للم�شاعدة  املر�شي 
املعلومات  واإعطاء  له.  ال�شحيحة 
ال�شم  فيها  مبا  الكاملة،  ال�شخ�شية 
والعنوان،  امليالد،  وتاريخ  الكامل، 
اإن  اللكرتوين  والربيد  الهاتف،  ورقم 
عن  الكاملة  املعلومات  وكذلك  وجد، 
جهة التاأمني، اأو امل�شدر الذي �شيتولى 
دفع نفقات العالج. واملعرفة التامة ملا 
يغطيه التاأمني املايل وما ل يغطيه من 
امل�شت�شفى  يف  الإقامة  اأثناء  خدمات 
لتلقي املعاجلة وما على املري�ش حتمل 
يف  امل�شت�شفى  مع  والتعاون  تكاليفه، 
تكاليف.   من  عليه  يرتتب  ما  دفع 
املحددة  الطبية  باملواعيد  واللتزام 
ال�شحية  اخلدمة  مقدم  واإعالم  له. 
اتباع  ي�شتطيع  ل  اأو  يدرك  ل  كان  اإذا 
اخلطة املقرتحة للعالج. والإدراك باأن 
تاأثري  لها  يحياها  التي  احلياة  اأ�شلوب 

على �شحته. ال�شخ�شية.
�شوؤون  يف  التدخل  عدم  عليه  كما 
يعنيه،  ل  وفيما  الآخرين  املر�شى 
للم�شت�شفى  العامة  بالأنظمة  واللتزام 

مبا ل يوؤثر على حقوقه كمري�ش.

املري�س يف امل�ست�سفى..
ما له وما عليه

بقلم: ها�سم ار�سيد
م�شت�شار ال�شياحة العالجية باأنها  الإجتماعية  امل�شكالت  تعرف 

فيها  الفرد  ي�شبح  التي  املواقف  تلك 
عاجزًا عن القيام باأدواره الإجتماعية، 
مهنيًا  تدخاًل  لذلك  الأمر  ويتطلب 
الأدوار  اأداء  على  املري�ش  مل�شاعدة 
وذلك  اأدائها،  عن  عاجزاً  اأ�شبح  التي 
الإمكانيات  و�شمن  اأف�شل  ب�شورة 
املمكن  من  والتي  املتاحة،  واملوارد 

ا�شتغاللها مل�شلحة املري�ش.
طبيعة  بح�شب  مزمنًا  املر�ش  ُيعد 
للم�شت�شفى،  الدخولت  وكرثة  العالج 
الظروف  من  للعديد  بالإ�شافة 
املر�شى،  ت�شاحب  التي  واخل�شائ�ش 
هم  طاملا  عنهم  ابعادها  وي�شتحيل 
فمري�ش  معني،  مر�ش  مظلة  حتت 
امل�شت�شفى  اإلى  للقدوم  ي�شطر  الكلى 
ثالث مرات يف الأ�شبوع، وبوزن ل يجب 
بربنامج  لالإلتزام  ي�شطر  يتعداه  اأن 
غذائي معني، ومري�ش ال�شرطان الذي 
�شهورًا  امل�شت�شفى  يبقى يف  اأن  يفرت�ش 
يقت�شيه  ما  وفق  طويلة  ا�شابيع  اأو 
العالج فاإنه بذلك يعاين من البعد عن 
الأ�شرة، وانقطاع عن العمل، بالإ�شافة 
اإلى العزلة الإجتماعية التي ي�شطر اأن 
يعي�شها، كما اأن املر�شى �شمن الفئتني 
اإقت�شادية  م�شكالت  من  يعانون  قد 
نظرًا  العمل  عن  كالإنقطاع  خمتلفة 
على  والعمل  العالج،  ووقت  لظروف 

قوائم  �شمن  ميزانية  تخ�شي�ش 
العالج،  اأجل  من  الأ�شرة  ومتطلبات 
كما اأن تكاليف الذهاب اإلى امل�شت�شفى 
مل  خلاًل  حتدث  قد  املر�ش  ومتطلبات 
اأن  ذلك  اإلى  اأ�شف  باحل�شبان،  يكن 
ت�شعف  قد  الفئتني  و�شمن  املر�شى 
قادرين  غري  وي�شبحون  اأج�شادهم 
على ممار�شة ن�شاطات احلياة اليومية، 
بالإ�شافة  الزوجية،  احلياة  ومتطلبات 
لهذا  حياته  طوال  املري�ش  ملرافقة 
للم�شكالت  عر�ش  يلي  وفيما  املر�ش، 
واأ�شرهم،  املر�شى  تواجه  قد  التي 
قد  التي  الإقت�شادية  امل�شكالت  وتعد 
مو�شوعًا  واأ�شرته  املري�ش  منها  يعاين 
على  وتبعاته  اأ�شبابه،  له  الأهمية  بالغ 
من  �شحته  حت�شن  وعلى  املري�ش 
جهة  من  العالج  خطة  اإعاقة  اأو  جهة، 
�شك  بال  املزمن  املر�ش  ويوؤثر  اأخرى، 

كان  اإذا  خا�شة  الأ�شرة  ميزانية  يف 
مفاجئًا اأو ا�شتلزم جراحة، ويزيد اأثره 
يف حال عدم وجود مدخرات لديها وقد 
ت�شطر الأ�شرة للخروج عن املاألوف يف 
هو  املري�ش  كان  واإذا  حياتها،  نظام 
اأي  لديه  ولي�ش  لالأ�شره  الوحيد  العائل 
مدخرات اأخرى، فاإن الأ�شرة قد ت�شطر 
املوجودة  املدخرات  بيع  اأو  لالإ�شتدانة 
مدار�شهم،  من  الأبناء  واإخراج  لديها 
ي�شطر  وقد  للعمل،  الزوجة  اإخراج  اأو 
اإنتهاء  قبل  امل�شت�شفى  ملغادرة  املري�ش 
وقت وخطة العالج املقررة له، ويف كثري 
من احلالت يرف�ش املر�شى العالج يف 
ي�شاع  ملا  وذلك  احلكومية  امل�شت�شفيات 
كفاءة  وعدم  الثقة،  عدم  من  عنها 
املقدمة  اخلدمات  ويف  فيها  العاملني 
للمر�شى من خاللها، ويف حالت اأخرى 
قد ين�شح الطبيب باأن ي�شرتيح املري�ش 

من العمل لفرتة من الزمن، ويتعار�ش 
ذلك مع طبيعة عمله مما قد ي�شطره 
يف  الطبيب  ي�شري  وقد  نهائيًا،  لرتكه 
حالت معينة اإلى تغيري نوع العمل، مما 
ي�شطر املري�ش اإلى تركه وعدم قدرته 
على اإيجاد البديل املنا�شب، ويف حالت 
املري�ش  من  الطبيب  يطلب  قد  اأخرى 
مالءمته  لعدم  وذلك  امل�شكن  تغيري 
العالج  مكان  عن  لبعده  اأو  ملر�شه، 
امل�شت�شفى،  يف  املري�ش  وجود  و�شعوبة 
يف  وجوده  و�شرورة  حالته  وخلطورة 

اأماكن قريبة.
يتعلق  وما  الإقت�شادية  الناحية  اإن 
املري�ش  تواجه  قد  م�شكالت  من  بها 
اأهمية عمل الخ�شائي  واأ�شرته تو�شح 
توفري  على  العمل  يف  الإجتماعي 
جهة،  من  الإقت�شادية  امل�شاعدات 
من  التي  املجتمع  مل�شادر  وار�شاده 
جتاوز  على  املري�ش  ت�شاعد  اأن  �شاأنها 
اخلريية  كاجلمعيات  املحنة،  هذه 
للهيئات  تتبع  التي  ال�شناديق  اأو 
تعني  والتي  املختلفة  الإجتماعية 
دعم  »ك�شندوق  معينة  باأمرا�ش 
يف  املوجود  الكلى«  مر�شى  وم�شاعدة 
اأنه  كما  الها�شمية،  الأردنية  اململكة 
الإجتماعي  الأخ�شائي  على  يجب 
العمال،  وحقوق  العمل  بقانون  الإملام 
حال  يف  بهم  اخلا�شة  وال�شمانات 
بالعمل  اخلا�شة  الإ�شابات  اأو  العجز 

التي من املمكن اأن يواجهها العاملون.
فيبه  يعمل  الذي  املكان  اأن  كما     
وظروف  الإجتماعي  الأخ�شائي 
املوؤ�ش�شة تلعب دورًا ل ميكن الإ�شتهانة 
الأخ�شائي  على  يجب  والذي  به 
واأ�شرته  املري�ش  مل�شلحة  ا�شتغالله 
حقوق  عن  واملحامي  املدافع  فهو 
خطة  جناح  ي�شمن  لكي  املري�ش، 
برالأمان،  اإلى  املري�ش  وو�شول  العالج 
يحاول  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  ففي 
احل�شم  توفري  الإجتماعي  الأخ�شائي 
بالتوا�شل  وذلك  للمري�ش  املنا�شب 
وتقدمي  امل�شوؤولة  الإدارية  اجلهات  مع 
درا�شة للحالة توؤكد اأهمية وجدوى ذلك 
احلكومية  امل�شت�شفيات  ويف  احل�شم، 
بني  الت�شبيك  على  الأخ�شائي  يعمل 
من  والتي  الداعمة  واجلهات  املري�ش 
املعيقات  حدة  من  تخفف  اأن  �شاأنها 
جناح  اأمام  تقف  التي  الإقت�شادية 

اخلطة العالجية.
اأحد  الأ�شرية،  امل�شكالت  وتعد  كما 
الأمرا�ش  عن  الناجمة  امل�شكالت  اأهم 
الأ�شري  الدعم  اأن وجود  املزمنة حيث 
من املوا�شيع بالغة الأهمية، والتي يعمل 
الأخ�شائي الإجتماعي على توفريها مع 
املري�ش واأ�شرته، اأو احلد من امل�شكالت 
ان  املمكن  من  والتي  للمر�ش  املرافقة 
بالتايل  وتوؤثر  املري�ش،  نف�شية  توؤثر يف 
يف مدى تقبله للعالج، والتزامه به، كما 
اأن من واجبات الأخ�شائي الإجتماعي 
املري�ش  كون  من  والتاأكد  الإطمئنان 
اأمنة  وبيئة  اأ�شري  ويعي�ش يف جو  يتمتع 

خالية من ال�شغوطات والتوترات.

الدكت�رة �سروق اأب� حم�ر
مكتب العمل الإجتماعي  

امل�سكالت االجتماعية الناجمة
عن االمرا�س املزمنة
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فقد  الزاويه  هذه  من  ال�شابقه  احللقه  يف 
الدور  وبيان   بالإداره  التعريف  تناولنا 
الدارية  لالهمية  والرئي�ش  احلقيقي 
وغاياتها كوظيفة مهنية ون�شاط اقت�شادي 
ملواجهه  للم�شتقبل  ويعد  ويتنباأ  يخطط 
ي�شتطاع  مبا  والتغريات  التحديات  تلك 

ويتنا�شب مع اهداف هذا الع�شر.
على  �شويا   �شنتعرف  احللقه  هذه  ويف 
تخطيط  من  التنفيذية  الدارة  وظائف 
ا�شاليبها  وعلى  ورقابة  وتوجيه  وتنظيم 
على  تعمل  والتي  الجرائية  وادواتهما 
عالية،  انتاجية  كفاءة  الهداف  حتقيق 
القرار  �شنع  الية  على  للتعرف  وكذلك 
امل�شوؤوليات  وحتديد  ال�شلطة  وفر�ش 
وتو�شيح طرق الت�شال بينهما واملحا�شبة 
تنظيمي  هيكل  خالل  من  عليهما 
التعاون  على  قائم  تنظيمي  مناخ  ي�شوده 

والتخ�ش�ش واملودة.

وظائف االإدارة 
لالإداره  ال�شا�شيه  الوظائف  ح�شر  ميكن 
يف خم�شة عنا�شر هي التخطيط والتنظيم  
والتوظيف والتوجيه والرقابة على التوايل 
من حيث املفاهيم واملبادئ واآلية التطبيق.
نوعه،  كان  مهما  م�شروع  باأي  تتعلق  وهي 
�شواء كان جتاريًا او �شناعيًا او خدميًا ول 

يتحقق الناجت والهداف بدونها. 
ال�شا�شية  الدارية  بينما  ن�شبية  فهي  اإذن 
هذه  كل  البع�ش  لبع�شها  مكملة  وهي  
الوظائف الدارية �شوف تناق�ش بالتف�شيل 

خلفيات هذه الزاويه. 
كل  عن  باإيجاز  �شنتكلم  فاأننا  الن  اما 

وظيفة من الوظائف الداريه كما يلي: 
اواًل - التخطيط: يعترب التخطيط اهم 
ال�شا�شية  الدارية  الوظائف  من  وظيفة 
الوظائف  باقي  على  الولويه  وله  لالإدارة 
املنا�شب  القرار  باتخاذ  وينتهي  الخرى 
ت�شبق  فطرية  عمليه  بانه  اأهميته  وتتجلى 
اي عمل مهما كان وكذلك يف �شلته الوثيقة 

بوظيفتي التنظيم والرقابة.
وتتبلور وظيفة التخطيط باأحد المرين 

التاليني: 
على  يعتمد  والذي  بامل�شتقبل  التنبوؤ   -1

معلومات �شحيحة ودقيقة ومتوفرة. 
اخلربة  على  يعتمد  والذي  التوقيع   -2

والثقافة ال�شخ�شية للمدير. 
الدارية  الوظائف  هذه  تناق�ش  و�شوف 
باإذن  الزواية  هذه  حلقات  يف  بالتف�شيل 
اهلل. اما الآن فاننا �شنتكلم باإيجاز عن كل 

وظيفة من هذه الوظائف كما يلي: 
مفهوم التخطيط العام يجيب على اربع 

ا�شئلة هي: 
1- ماذا نريد ان نفعل؟ وحتديد الهدف؟

2- اين نحن من ذلك الهدف الن ؟ 
اأو  �شت�شاعدنا  التي  العوامل  هي  ما   -3

�شتعيقنا عن حتقيق الهدف ؟ 
لتحقيق  لدينا  املتاحة  البدائل  هي  ما   -4

الهدف ؟ وما هو البديل الف�شل ؟ 
الهدف  التخطيط ح�شب  ت�شنيف  ميكن 
فئات خمتلفة  الى ثالث  ات�شاعه  او  منه 

ت�شمى: 
فيه  يحدد  ال�شرتاتيجي:  التخطيط   -١

الهداف العامه للموؤ�ش�شة.
بالدرجة  يهتم  التكتيكي:  التخطيط   -٢
بتنفيذ اخلطط ال�شرتاتيجية على  الولى 

م�شتوى الدارة الو�شطى . 
على  يركز  التنفيذي:  التخطيط   -٣
امل�شوؤوؤليات  لإجناز  الحتياجات  تخطيط 

املحددة للمدراء او الق�شام او الإدارات.
النظر  ميكن  للتخطيط:  الزمني  الطار 
لأنواع التخطيط وفقًا لالإطار الزمني على 
النحو التايل: خطط طويلة الجل و خطط 

متو�شطة الجل و خطط ق�شرية الجل.
معظم  تتفق  الجل:  طويلة  اخلطط   •
الزمنية  املدة  باأن  املتخ�ش�شني  اآراء 
من  عادة  تغطي  الجل  طويلة  للتخطيط 
3-10 �شنوات ويحدد فيها فل�شفة املن�شاأة 
هذه  لتحقيق  الزمنية  والربامج  واأهدافها 
اعتمادها  بعد  اخلطة  وتعترب  الهداف 
على  الدارة  ت�شاعد  التي  الفل�شفة  مبثابة 
الجابة على كثري من الت�شاوؤلت والو�شول 
اجلوانب  من  للعديد  من�شابة  قرارات  الى 
الالزمة  وال�شتثمارات  املوارد  مثل 
يف  امل�شتخدمة  والتقنية  التمويل  وم�شادر 
النتاج اخلدمات التي تقدم واأهم ما مييز 

هذه اخلطة ما يلي: 
وتتم  عري�شة  خطوط  ذات  انها  اأ- 

بامل�شتويات الدارية العليا.  
ب- املرونه.

ت- تعترب كمظلة تربط بني اخلطط على 
خمتلف امل�شتويات التنظيمية.

القرارات  لتوجية  كاإطار  تعترب  ث- 
باملن�شاأة.

قد  مدتها  الجل:  متو�شطة  اخلطط   •
تبداأ من �شنه لأقل من ثالث �شنوات ويتم 
و�شعها الأوجة الن�شاط الرئي�شية يف املن�شاأة 
والفراد  والبحوث  واخلدمات  كالنتاج 
والت�شويق وذلك ل�شمان حتقيق ال�شتخدام 
الهداف  �شوء  يف  للموارد  الأمثل 
�شبق  التي  وال�شرتاتيجيات  وال�شيا�شات 
و�شعه  ويتم  الأجل  طويلة  باخلطة  و�شعها 
الو�شطى  الإداره  م�شتوى  على  اخلطة  هذه 
مع  معني  وظيفي  مبجال  حمددة  وتكون 
بالثبات  وتتميز  بالتفا�شيل  الهتمام 

مقارنة باخلطط طويلة الجل. 
• اخلطط ق�شرية الجل: يتم التخطيط 
الدنيا  الإدارة  م�شتوى  على  الأجل  ق�شري 
او ال�شبوعي  اليومي  وفيه يتحدد اجلدول 
او ال�شهري للعمل وكيفية اأدائه زمن يوؤديه 
وذلك على �شوء الهداف املحددة للخطة 
تف�شيل  ا�شمل  مبعنى  وهو  الأجل  طويلة 

اأكرث للخطط متو�شطة الأجل.
ثانيًا- وظيفة التنظيم: تعترب وظيفة 
املتعلقة  الإدارية  الوظائف  من  التنظيم 
واجباتهم  لإجناز  يلزم  ما  وبكل  بالأفراد 
الأدوات واللت وتخ�ش�شات وظيفية   من 
هو:  التنظيم  فاإن  اخرى  وبعبارة  خمتلفة 

تاأمالت فـي االإدارة
» احللقـة الثانيــة «
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بتقدمي  تخت�ش  التي  الإدارية  الوظيفة 
املر�شومة وذلك  اإجراءات اخلطة  وترتيب 
خالل  من  واملادية  الب�شرية  املوارد  بدمج 
التي  وال�شلطات  املهام  يبني  ر�شمي  هيكل 
املحددة  املوؤ�ش�شة   غاية  حتقيق  �شتجعل 
�شابقًا يف عملية التخطيط الى ذلك. بحيث 
ميكن اجنازها مب�شتويات عالية على اأيدي 

العاملني من اأ�شحاب الخت�شا�ش.
هناك اأربعة اأن�شطة بارزة يف التنظيم:

ان  يجب  التي  العمل  اأن�شطة  حتديد   -1
تنجز لتحقيق الهداف التنظيمية.

املطلوبة  العمل  انواع  ت�شنيف   -2
عمل  وحدات  الى  العمل  وجمموعات 

اإدارية.
3- تفوي�ش العمل الى ا�شخا�ش اآخرين مع 

اعطائهم قدر منا�شب من ال�شلطة.
4- ت�شميم م�شتويات اتخاذ القرارات.

ماذا يعمل التنظيم ؟ 
املوؤ�ش�شة  غاية  حتقيق  �شتجعل  التي  هي 
اأمرا  التخطيط  �شابقاً يف عملية  املحددة 

ممكنا بالإ�شافة الى ذلك:
اأ- املح�شلة النهائية من عملية التنظيم 
يتاألف  التي  الوحدات  كل  املوؤ�ش�شة:  يف 
منها )النظام( تعمل بتاآلف لتنفيذ املهام 

لتحقيق الهداف بكفاءة وفاعلية.
ب- تو�شيح بيئة العمل: كل �شخ�ش يجب 
وامل�شوؤوليات  فاملهام  يفعل  ماذا  يعلم  ان 
والتق�شيم  واإدارة  فرد  كل  بها  املكلف 
وا�شحًا  يكون  ان  يجب  العام  التنظيمي 
تكون  ان  يجب  ال�شلطات  وحدود  ونوعية 

حمدده.
ت- تن�شيق بيئة العمل: الفو�شى يجب ان 
تكون يف ادنى م�شتوياتها كما يجب العمل 
والروابط بني وحدات  العقبات  اإزالة  على 
كما  وتطور  تنمى  ان  يجب  املختلفة  العمل 
بني  التفاعل  بخ�شو�ش  التوجيهات  ان 

املوظفني يجب ان تعرف.
القرارات:  لتخاذ  الر�شمي  الهيكل 
واملروؤو�ش  الرئي�ش  الر�شمية بني  العالقات 
يجب ان تطور من خالل الهيكل التنظيمي 
مرتب  ب�شكل  الوامر  انتقال  �شيتيح  هذا 

عرب م�شتويات اتخاذ القرارات. 
بتطبيق العملية التنظيمية وبذلك �شتتمكن 
الإدارة من حت�شني اإمكانية اإجناز وظائف 

العمل. 
اخلطوات اخلم�شة يف عملية التنظيم: 

اخلطط  احرتام  الأولى،  اخلطوة   •
املوؤ�ش�شة  على  متلي  اخلطط  والهداف: 
ت�شعى  ان  يجب  التي  والن�شطة  الغاية 
اإدارات  ان�شاء  املمكن  ومن  لجنازها 
جديده او اعطاء م�شوؤوليات جديدة لبع�ش 
بع�ش  اإلغاء  املمكن  كما  القدمية  الدارات 
جديدة  عالقات  تن�شاأ  قد  اي�شًا  الدارات 
فالتنظيم  القرارات  اتخاذ  م�شتويات  بني 
ويقيد  للعالقات  الهيكل اجلديد  �شين�شىء 

العالقات املعمول بها الن .
الن�شطة  حتديد  الثانية،  اخلطوة   •
ماهي  الهداف:  لجناز  ال�شرورية 
الهداف  لتحقيق  ال�شرورية  الن�شطة 
قائمة  اإعداد  يجب  املحددة؟  التنظيمية 
بالعمال  اإبتداء  اإجنازها  الواجب  باملهام 
امل�شتمرة )التي تتكرر عدة مرات( وانتهاء 

باملهام التي تنجز ملرة واحده.
الن�شطة:  ت�شنيف  الثالثة،  • اخلطوة 

- املدراء مطالبون باإجناز ثالث عمليات. 
ملعرفة  حتديده  مت  ن�شاط  كل  فح�س   -

طبيعته )انتاج، ت�شويق،  ...الخ(.
على  بناء  جمموعات  يف  الن�شطة  و�شع   -

هذه العالقات.
ال�شا�شية من  الجزاء  بت�شميم   البدء   -

الهيكل التنظيمي.
العمل  تفوي�س  الرابعة،  اخلطوة   •
وال�شلطات:  ان مفهوم احل�ش�ش كقاعدة 
لهذه اخلطوة هو اأ�شل العمل التنظيمي يف 
بدء الإدارات الطبيعية الغاية املهام واأداء 

الإدارة يجب ان يحدد اول كاأ�شا�ش لل�شلطة 
هذة اخلطوة مهمة يف بداية واثناء العملية 

التنظيمية .
ت�شميم  اخلام�شة:  اخلطوة   •
م�شتويات العالقات اي خطط )ال�شلطة 
حتدد  اخلطوة  هذه  وامل�شوؤولية(: 
والعر�شية  الراأ�شية )العموديه(  العالقات 

)الفقية( يف املوؤ�ش�شة ككل.
الهيكل الفقي يبني من هو امل�شوؤول عن كل 
مهمة اما الهيكل الراأ�شي فيقوم بالتايل : 

ال�شيطرة  حتت  النهائي  القرار  يجعل 
)فعدد املرووؤ�شني حتت كل مدير وا�شح( 

الوظيفة الثالثة: التوظيف.
موظفوا املنتمني للموؤ�ش�شة هم املورد الأكرث 
هذه  الأخرى.  املوارد  جميع  من  اأهمية 
املوارد الب�شرية ح�شلت عليها املنظمة من 
خالل التوظيف. املوؤ�ش�شة مطالبة بتحديد 
املوؤهلني  املوظفني  على  واملحافظة  وجذب 
خالل  من  فيها  ال�شاغرة  املواقع  مللئ 
التوظيف. التوظيف يبداأ بتخطيط املوارد 
طوال  وي�شتمر  املوظفني  واختيار  الب�شرية 

وجودهم باملوؤ�ش�شة.
عملية  اأنها  على  التوظيف  تبيني  ميكن 
لتزويد  �شممت  مهام  ثمان  من  مكونة 
يف  املنا�شبني  بالأ�شخا�ش  املنظمة 
املنا�شب املنا�شبة. هذه اخلطوات الثمانية 
توفري  الب�شرية،  املوارد  تخطيط  تت�شمن: 
باملنظمة،  التعريف  الختيار،  املوظفني، 
التدريب والتطوير، تقييم الأداء، املكافاآت 
والنقل،  الدرجات(  )وخف�ش  والرتقيات 

واإنهاء اخلدمة.
والآن �شنتعرف على كل واحدة من هذه 

املهام الثماين عن قرب.

مهام الت�ظيف:
اأول: تخطيط املوارد الب�شرية: الغاية من 
من  التاأكد  هي  الب�شرية  املوارد  تخطيط 

تغطية احتياجات املوؤ�ش�شة من املوظفني.
املنظمة  خطط  بتحليل  ذلك  عمل  ويتم 
يف  توافرها  املطلوب  املهارات  لتحديد 
املوظفني ولعملية تخطيط املوارد الب�شرية 

ثالث عنا�شر وهي:
من  املنظمة  باحتياجات  التنبوؤ  اأ- 

املوظفني.
مبوظفي  املوؤ�ش�شة  احتياجات  مقارنة  ب- 
املوؤ�ش�شة املر�شحني ل�شد هذه الحتياجات.
عدد  تبني  وا�شحة  خطط  تطوير  ج- 
)من  تعيينهم  �شيتم  الذين  الأ�شخا�ش 
خارج املوؤ�ش�شة( ومن هم الأ�شخا�ش الذين 
�شيتم تدريبهم )من داخل املوؤ�ش�شة( ل�شد 

هذه الحتياجات.
العملية  هذه  يف  املوظفني:  توفري  ثانياً: 
ل�شد  املر�شحني  جذب  الإدارة  على  يجب 
ال�شاغرة.  الوظائف  من  الحتياجات 
و�شت�شتخدم الإدارة اأداتني يف هذه احلالة 

هما موا�شفات الوظيفة ومتطلباتها. 
املر�شحني  تقييم  يتم  الختيار:  ثالثاً: 
عنها،  املعلن  املواقع  ل�شغل  تقدموا  الذين 
ويتم اختيار من تتطابق عليه الحتياجات.
اختيار  املوؤ�ش�شة: مبجرد  التعريف  رابعاً: 

املوظف يجب اأن يتم دجمه باملوؤ�ش�شة.
 عملية التعريف باملوؤ�ش�شة تت�شمن تعريف 
اجلديد  باملوظف  العمل  جمموعات 

واإطالعه على �شيا�شات واأنظمة املوؤ�ش�شة.
خالل  من  والتطوير:  التدريب  خام�شاً: 
زيادة  املنظمة  حتاول  والتطوير  التدريب 
حت�شني  يف  امل�شاركة  على  املوظفني  قدرة 

كفاءة املوؤ�ش�شة.
مهارات  بزيادة  يهتم  التدريب:   -

املوظفني. عنوان و�شلة.
املوظفني  باإعداد  يهتم  التطوير:   -

لإعطائهم م�شوؤوليات جديدة لإجنازها.
هذا  ت�شميم  يتم  الأداء:  تقييم  �شاد�شاً: 
النظام للتاأكد من اأن الأداء الفعلي للعمل 

يوافق معايري الأداء املحددة.

الأردن  م�شت�شفى  خمتربات  اطلقت 
احلم�ش  فحو�شات  اجراء  حديثًا 
املختربات  اكرب  مع  بالتعاون  النووي 
�شركة  وهي  العامل  يف  الدولية 
)CAMSCREEN( يف كامربيدج /  

اململكة املتحدة.
وُيعد اجراء فحو�شات احلم�ش النووي 
كان  حيث  الردن،  يف  نوعه  من  الول 
ال�شّباق  الردن«  »م�شت�شفى  زال  ول 
هو  ما  كل  وا�شتقطاب  مواكبة  يف 
جديد من تقنيات وتكنولوجيا حديثة، 
باآخر  املواطنني  وانتفاع  بخدمة  اإميانًا 

التطورات الطبية يف العامل.
الوكيل  الردن  م�شت�شفى  ويعترب 

لجراء  الردن  يف  والوحيد  املعتمد 
ال�شتق�شائية  الختبارات  هذه 

الوراثية.
خمتربات  يف  اجراوؤها  ويتم 
املعايري  اأعلى  وفق  الردن  م�شت�شفى 

الدولية.
اأما ما ميكن ال�شتفادة منه باإجراء 
معرفة  يف  فتكمن  الفحو�شات  هذه 
املتعلقة وراثيًا، كما ميكن  المرا�ش 
احلميات  تقدمي  النتائج  خالل  من 
طبيعة  مع  تتالئم  التي  الغذائية 

اجل�شم.
ثالثة  اإلى  الفحو�شات  وتق�شم 
 DNAالـ اختبار  وهي:  اختبارات، 

GeneDiet واختبار D25 واختبار
اما اختبار D25 للفحو�شات اجلينية 
اجليني  ال�شتعداد  حتديد  يف 

لال�شابة بـ 25 حالة مر�شية.
حتلياًل   GeneDiet اختبار  ويعد 
اخللفية  فهم  يف  ي�شاعد  وراثيًا 
الوراثية ومعاجلة ال�شباب الرئي�شية 

لزيادة الوزن.

خمتربات م�ست�سفى االأردن 
جُتري فح��سات احلم�س 

الن�وي.. بدقة عالية

َمــاء ! َمـالئَكـًة ُتخــاُل ِمــَن ال�َسّ

�ِسـفـــاًء ِلْلَعليــِل ِمـَن البــالِء !

اأَزْهــَرَة ) اأْرُدٍن( فيُكــْم  َثنائي !

فــا ِمــْن ُكــلِّ داِء ! َر�ســ�اًل لِل�سِّ

نــاِء ! ( اأهــــٌل  ِللثَّ )ُعَبْيــُد اهلّلِ

�سبـاٍح  فـي  ِلالأِحّبـِة  َكــ�اِدُر 

ِبَعْي�ٍس  اأَمـاًل  ِبُ�ج�ِهِهـْم  َتـَرى 

�ُسْكٍر واألـَف  للَجميـِع  َف�ُسْكـرًا 

جميعًا  َيْحُر�ُسُكْم   َ اهلَلّ �سـاأْلُت 

َوَيْحُر�ُس َمْن اأتى ِبَي ُجلَّ م�ْسفًى

عزيزة ب�سري )اأم اأ�سرف(
غرفة رقم )318(

ّبٍة و�سكٍر ِلُكلِّ الك�اِدِر  ِر�ساَلُة حّمَ
الّطبّيِة يف م�ست�سفى االأردن باأِطّبائِه 

�سيِه َوُمَ�ّظفيه َوممرِّ


