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)م�شت�شفى  كان  حني  عامًا،  ع�شرين  منذ 
املتطلعني  من  نخبة  يراود  ُحلمًا  االردن( 
مل�شت�شقبل الطب يف االردن والعامل العربي، 
كانت الروؤية التي جعلت من احللم الفكرة 
رائدًا  وم�شروعا  االر�ض  على  حقيقة 
واقليمية  عربية  طبية  مراكز  ُي�شاهي 

عريقة ...
فالروؤية التي مثلت خارطة طريق انطلقت 
د�شتور  ا�شحت  التاأ�شي�ض،  خطوات  منها 
الذي  الريادي  النوعي  ونهجا لالداء  عمل 
جعل من م�شت�شفى االردن عرب عقدين من 
الزمان مركزًا اقليميًا وعربيًا يرنو لتحقيق 
ريادة طبية وخدمات متكاملة لكافة فروع 
الكوادر  اأكفاأ  الطب، متكاأة على نخبة من 
الطبية اخلبرية وم�شتثمرة الرقى واحدث 
تكنولوجيا الطب يف العامل ومر�شحة لفكرة 
و�شمان  اجلودة  ومفاهيم  الواعية  االدارة 
من  موؤهلة  فرق  اإلى  ا�شافة  دميومتها 

الكوادر التمري�شية والفنية واالدارية.
م�شت�شفى  حققه  ما  كل  الى  وا�شافة 
االردن على �شعيد تطوير برامج اجلراحة 
والنجاح  املتكاملة  الطبية  الرعاية  وتقدمي 
يف  االع�شاء  زراعة  برامج  يف  الالفت 
برامج  وتطوير  والكبد  والكلى  املا�شل 
على  للح�شول  اهّله  ما  والتميز،  اجلودة 
وطنية  اعتمادية  ودرجات  �شهادات  عدة 
الرائدة  وا�شهاماته  ودولية  وطنية  ودولية 
وا�شتقطاب  العالجية  ال�شياحة  جمال  يف 
العدد االكرب من املر�شى العرب واالجانب 

القادمني اإلى اململكة لال�شتقطاب...
احد  الطبي  للقطاع  يقدم  امل�شت�شفى  كان 
ا�ش�ض  حني  ومتيزا  ن�شوجا  براجمه  اكرث 
والتعليم  التدريب  دائرة  مبهام  وارتقى 
الطبي  العمل  �شوق  لريفد  امل�شتمر  الطبي 
االردين والعربي بكوادر طبية �شابة موؤهلة 
اال�شاتذة  االطباء  واكرث  اخلربات  باف�شل 
خربة وعلما عرب برامج االقامة والتدريب 
والبورد العربي اعرتافا من املجل�ض الطبي 
لالخت�شا�شات  العربي  واملجل�ض  االردين 

بامكانات  العربية  للجامعة  التابع  الطبية 
امل�شت�شفى يف هذا املجال احليوي. 

الدور  بهذا  االردن  م�شت�شفى  يكتفي  مل 
من  عدد  عرب  �شعى  فقد  التعليمي 
العاملية  اجلامعات  كربى  مع  االتفاقيات 
مثل جامعة جورج وا�شنطن التي ا�شبحت 
عرب ال�شنوات املا�شية �شريكا ا�شرتاتيجيا 
مل�شت�شفى االردن يف عدة قطاعات، ا�شافة 
عرب  امل�شت�شفى  �شعى  توليدو،  جامعة  الى 
برنامج  اف�شل  لتحقيق  االتفاقيات  هذه 
يف  طموحا  واكرثها  الطب  لطلبة  تبادل 

االردن والعامل العربي. 
فقد قام م�شت�شفى االردن باإيفاد اول وفد 
جامعة  الى  اردنيني  طب  طالب  ي�شم 
هذا  اطار  يف   2011 عام  وا�شنطن  جورج 
ايجابية  نتائج  اعطى  الذي  الربنامج 
ملمو�شة ات�شحت لدى عودة هوؤالء الطلبة 
على  ومطلعني  الطبية  باملعرفة  مدجمني 
تخ�ش�شاته  يف  الطب  تطورات  اخر 
من  عدد  ايدي  وعلى  العامل  يف  املختلفة 
اجلامعة  يف  الطب  كلية  يف  اخلرباء 
فنح  الى  بامل�شت�شفى  حدا  ما  بوا�شنطن 

افاق او�شع لهذا الربنامج.
ايفاد  مت  التالية  الثالثة  ال�شنوات  يف 
وا�شنطن  جورج  جامعة  اإلى  وفد  من  اكرث 
وجامعة توليدو لتفتح افاق جديدة للطلبة 

وللقطاع الطبي االردين برمته. 
غري  التعليمي  الطبي  الربنامج  هذا  ان 
كبرية  جناحات  حقق  والذي  امل�شبوق 

االطالع  عرب  ر�شدت 
املعرفية  اخلربات  على 
املوفدين  للطلبة  والعلمية 
االردن،  الى  عودتهم  بعد 
امل�شت�شفى  نظرة  يعزز 
باهمية  اال�شا�شية  وروؤيته 
كاأ�شا�ض  باالن�شان  االرنقاء 
الطبية  العملية  يف  متني 
ومعارف  خربات  فتنمية 
خرباتهم  ورفع  االطباء 

الدكتور عبداهلل الب�شري من �شيكاغو

الب�شري  عبداهلل  الدكتور  العني  �شارك 
املوؤمتر  باأعمال  االردن  م�شت�شفى  مدير 
ال�شنوي ملجل�ض احلكام جلمعية اجلراحني 
االمريكية يف �شيكاغو، حيث مت يف املوؤمتر 
مع  بالتعاون  تتعلق  قرارات  جملة  تبني 

القطاع الطبي يف االردن ودعمه.
جمل�ض  ع�شو  ب�شفته  الب�شري  والتقى 
الطبي  املجل�ض  رئي�ض  ونائب  احلكام 
جمعية  م�شوؤويل  من  عددًا  االردين 
قرروا  الذين  االمريكية  اجلراحني 
كافة  يف  االردين  الطبي  املجل�ض  دعم 
البورد  امتحانات  عقد  وعرب  مهامه 
جلان  لتدريب  عمل  ور�شات  واقامة 

من  فريق  كان  عامًا  ع�شرين  منذ 
و�شع  انهوا  قد  واجلراحني  االطباء 
خا�ض  م�شت�شفى  اول  القامة  روؤيتهم 
مزايا  جملة  يجمع  االردن  يف  نوعه  من 
الطبية  اخلدمات  على  تعتمد  م�شافة 
املتكاملة واحدث تكنولوجيا الطب واكرث 
الكفاءات الطبية مهارًة وخربة ومعرفة، 

واكرث االنظمة االدارية تقدمًا.
الطبي  االجناز  كان  االثناء  تلك  يف 
�شنوات  مدى  على  حقق  قد  االردين 

املناهج  وو�شع  باملجل�ض  االمتحان 
االقامة  لربامج  اال�شا�شية  املعيارية 
�شاملة  مراجعة  الجراء  دورات  وعقد 
املمار�شني  للجراحني  اجلراحة  لعلم 

واالطباء املقيمني.
املوؤمتر  يف  االردنية  امل�شاركة  وعك�شت 
جمعية  وفد  خالل  من  الفتًا  ح�شورًا 
االردن  فرع  االمريكني  اجلراحني 
الب�شري  اأكد  العديدة  مداخالته  وعرب 
االمريكي  التعاون  وا�شعة من  اآفاقًا  اأن 
االردين �شُتفتح بعد هذا احلدث الهام 
القطاع  على  ايجابيًا  �شينعك�ض  والذي 

الطبي االردين.

العربي  امل�شتوى  على  اجنازات  طويلة 
واملثابر  املبا�شر  امللكي  الدعم  ب�شبب 
وجاء م�شروع م�شت�شفى االردن الروؤية 
ال�شاملة  امل�شتقبلية  والنظرة  املتكاملة 
طبيًا  �شرحًا  االجناز  هذا  على  لتبني 
التي  ال�شنوات  يف  له  �شي�شجل  عربيًا 
تلت تلك االيام ابعد من الروؤية واكرث 
االحالم  من  واوقع  التوقعات  من 
من  الفريق  ذلك  ادمغة  راودت  التي 

االطباء.

يف ت�شرين ثاين نوفمرب عام 1996 كان 
ي�شع  احل�شني  امللك  جاللة  له  املغفور 
م�شروعًا  يطلق  ومعها  االنطالق  نقطة 
طبيًا اردنيًا �شيحمل ا�شم االردن عاليًا 
ليكون اال�شم والبداية على يد احل�شني 
مب�شت�شفى  دفعت  التي  امل�شوؤولية  هم 

االردن اإلى اجناٍز يتلوه اجنازات.
البداية  منذ  مدعومًا  امل�شت�شفى  كان 
وحجم  وامل�شوؤولية  اال�شم  بحوافز 
اآنذاك  املا�شة  واحلاجة  التحدي 
االجناز  تعزز  متكاملة  طبية  ملنظومة 
اآفاقًا بال حدود  وتفتح  الطبي االردين 
والعاملية  العربية  العالجية  لل�شياحة 

اإلى االردن.
يف عقدين من الزمن ومع علو البنيان 
ال�شمعة  حتققت  واخلدمات  والعالج 
م�شت�شفى  من  جعلت  التي  واملكانة 
االردن مق�شدًا عالجيًا ملالين املر�شى 

االردنيني والعرب.
ولعل ابرز املحطات التي اعطت م�شت�شفى 
واحل�شور  التميز  من  الُبعد  هذا  االردن 

تعامله االحرتافـي امل�شهود له..

اآفاق وا�شعة من الدعم االمريكي 
للطب فـي االأردن

ع�شرون عامًا.. وم�شت�شفى االأردن 
يـكـبـر بـاإجنـازاتـه

طفلي يق�شي �شاعات طويلة على 
الهاتف والكمبيوتر اللوحي..
فما تاأثري  ذلك على عينيه؟

تناول احلليب واللنب يقي
من اله�شا�شة

ن�شائح اتباع التغذية
ال�شحية للمراأة احلامل
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اإيفــاد طلبـة الطـب مـن م�شت�شفـى 
االأردن اإلـى اجلامعـات االمريكيـة

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

للم�شاركة فـي �شحيفـة
م�شت�شفى االأردن

تلفون 5608080 06 
العالقات العامة )636(

فاك�س 5607575 06 
jh4news@gmail.com

با�شمى اال�شاليب العلمية والعملية ميثل 
باف�شل  مقرتنا  الطبي  القطاع  عماد 
اخلدمات  وبخربات  التكنولوجيا 

امل�شاندة املتميزة. 
يف  يلج  وهو  االردن  م�شت�شفى  يوؤكد 
الطموح  ان  يافعًا  �شابًا  الع�شرين  عامه 
احلدود  يعرف  ال  والنجاح  له  �شقف  ال 
ومازالت  كانت  التي  روؤيته  يف  فيوا�شل 
القمة  يف  للبقاء  الطريق  خارطة 
اف�شل  وتقدمي  الطب  ر�شالة  خلدمة 
واملحافظة  املتكاملة  الطبية  اخلدمات 
على الريادة وخدمة  املجتمعات املحلية 
بكل ما اوتي امل�شت�شفى وادارته وكوادره 
باأف�شل  القطاع  ورفد  وعزم  قوة  من 
افاق  وفتح  ال�شابة  الطبية  الكوادر 
متوا�شلة من االيفاد للجامعات العاملية 
وتعاون  �شراكة  باتفاقيات  ن�شطلع  التي 
معها م�شتثمرين م�شداقيتنا وم�شريتنا 
اململكة  اقت�شاد  لرفد  ا�شافة  املهنية 
ا�شتحواذ  اطار  يف  كبرية  مب�شاهمات 
امل�شت�شفى على املكانة االولى يف جمال 

ال�شياحة العالجية.
االحالم متوا�شلة.. النها ت�شبح حقيقة 
كبرية  و�شروح  االر�ض  على  واقعة 
القيمة  مفهوم  واعالء  النا�ض  خلدمة 
وامل�شاهمة  والريادة..  والتميز  والعمل 
القيمة والعميقة يف اعالء نه�شة االردن 
حتت مظلة وقيادة جاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�شني -حفظه اهلل-.

التفا�شيل �شفحة 4

اناً
جم

زع 
  تو

|  ٢
٠1

6 -
ير 

ينا
  | 

ث 
ثال

 ال
دد

لع
-  ا

ة  
اني

الث
نة 

ل�ش
- ا

ن 
رد

االأ
ى 

شف
شت�

م�
فة 

حي
�ش مـ�شـتـ�شـفـــــى االأردن

�شحيفــــة



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

2
Issue No. (03) January 2016

حمـليـــًا وعـالـميــًا

انتخب الدكتور �شائب حمودي ا�شت�شاري 
جراحة االطفال يف م�شت�شفى االردن يف 
للجمعية  االدارية  الهيئة  امناء  جمل�ض 
موؤمترها  يف  الكبد  لزراعة  العربية 

ال�شاد�ض بالقاهرة.
علميا  عر�شا  حمودي  الدكتور  وقدم 
زراعة  م�شرية  حول  للموؤمتر  متكامال 

لالرتقــاء  الراقيــة  اجلهــود  اطـار  يف 
املوؤ�ش�شـــات  يف  الطبيـــة  باخلدمــات 
اعلى  وحتقيــــق  الوطنية  الطبيـــة 
و�شالمـــة  اخلدمـــات  جــودة  م�شتويات 
االردن  م�شت�شفــى  احتفـــل  املر�شـــى 
الذي اقره جمل�ض اعتماد  التغييـر  بيوم 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.
الطبية  واالق�شام  الدوائر  كافة  وكانت 
باإعالن  واالدارية  والفنية  والتمري�شية 

ارفع  لتحقيق  التغيري  يوم  تعهداتها يف 
واخلدمة  باجلودة  االلتزام  م�شتويات 
مع  والتوا�شل  االآالم  عن  والتخفيف 
املر�شى وذويهم باأف�شل ال�شبل، ا�شافة 
لتقدمي املعونات وامل�شاعدات للمر�شى 
اخلدمة  وتوا�شل  القادرين  غري 
للمجتمعات  للم�شت�شفى  املجتمعية 

املحلية.
مدير  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  واكد 

التغيري  يوم  ان  االردن  م�شت�شفى  عام 
لكافة  مميزة  ايجابية  خطوة  مثل 
العاملني يف امل�شت�شفى طبيًا ومتري�شيًا 
العالن  واداريًا  وفنيًا  وت�شخي�شيًا 
ارقى  تطبيق  نحو  وااللتزام  تعهداتهم 
برامج الرقابة وحت�شني االداء وتطبيق 
انظمة اجلودة واخلدمات، والعمل على 
لدى  االيجابية  حالة  وا�شاعة  التطوير 

االطفال واملر�شى وا�شرهم.

�شارك فريق طبي من جراحي القولون 
يف  االردن  م�شت�شفى  يف  وامل�شتقيم 
اعمال املوؤمتر العربي جلراحة القولون 

بالقاهرة.
اجلراحيني  من  عدد  قدم  حيث 
علمية  وعرو�ض  مداخالت  االردنيني 
القولون  متخ�ش�شة يف جمال جراحة 
ا�شداًءا  اثارت  وامل�شتقيم..  وال�شرج 

ايجابية وا�شعة يف املوؤمتر.

الكبد يف االردن كتجربة رائدة يف العامل 
العربي من خالل درا�شة اكرث من مئتي 
حالة لزراعة الكبد يف كل من م�شت�شفى 

االردن ومدينة احل�شني الطبية.
التي  اجلمعية  ان  حمودي  الدكتور  واكد 
ا�شتطاعت  العربية  الدول  كافة  ت�شم 
منذ تاأ�شي�شها النهو�ض بافاق عمل زراعة 

اهتمامًا  العرب  امل�شاركون  وابدى 
قدمه  الذي  العلمي  العر�ض  يف  الفتًا 
حدادين  جمد  الدكتور  اجلراحني 
الدكتور  وباإ�شراف  عناب  وعمرو 
عماد  والدكتور  افتيحة  حممد 
م�شرية  تناول  والذي  م�شطفى 
التي  واجلراحية  الطبية  النجاحات 
هذا  يف  االردن  م�شت�شفى  حققها 
على  اجنازاته  وخ�شو�شًا  املجال 

ان  الى  م�شريا  العربي  العامل  يف  الكبد 
تنظر  والتطلعات  االمال  من  العديد 
اليها  الهيئة اجلديدة للجمعية لالرتقاء 
بهذا القطاع الطبي الهام وتطوير برامج 
التجارب  من  عربيا  واال�شتفادة  الريادة 
ال�شعودية  من  كل  يف  واملبكرة  الناجحة 

وم�شر واالردن.

�شعيد ال�شياحة العالجية وا�شتقطاب 
العربية  الدول  كافة  من  املر�شى 
يف  القولون  عمليات  الجراء  والعامل 
ومكانته  ل�شمعته  نظرًا  امل�شت�شفى 

العربية يف هذا املجال.
جمعية  ورئي�ض  املوؤمتر  رئي�ض  وقام 
بتكرمي  امل�شرية  القولون  جراحي 
باحرتافيته  م�شيدًا  االردين  الوفد 

وم�شاركته الغنية يف املوؤمتر.  

الدكتور حمودي على جمل�س امناء اجلمعية 
العربية لزراعة الكبد

م�شت�شفى االأردن يحتفل بيوم التغيري

م�شت�شفى االردن ي�شارك يف موؤمتر جراحة 
القولون وامل�شتقيم يف م�شر

وفد من جامعة جورج وا�شنطن 
يزور م�شت�شفى االأردن

وفد من جامعة توليدو  يزور م�شت�شفى االأردن
ور�شة عمل حول النزف الدماغي

بني  املربمة  التعاون  التفاقية  تفعياًل 
جورج  وجامعة  االردن  م�شت�شفى 
اق�شام  دعم  يف  االمريكية  وا�شنطن 
الطوارئ واالرتقاء باأداءها للو�شول اإلى 
امل�شتويات العاملية يف التعامل مع حاالت 
الطبي،  واالخالء  والطوارئ  اال�شعاف 
وا�شنطن  جورج  جامعة  من  وفد  قام 

االمريكية  توليدو  جامعة  من  وفد  قام 
االردن،  م�شت�شفى  اإلى  خا�شة  بزيارة 
بني  امل�شرتكة  التعاون  اتفاقية  �شمن 

م�شت�شفى االردن وجامعة توليدو.
وقد قام الوفد برئا�شة الدكتور كري�ض 
حول  عمل  ور�شة  باإقامة  بريكمان 
يف  واثره  والدويل  الطبي  التعاون 
والنزف  اجلراحة  بربامج  االرتقاء 

يف  للم�شاركة  االردن  م�شت�شفى  بزيارة 
للعناية  امل�شرتكة  العمل  وور�شة  موؤمتر 
موا�شيع  جملة  ت�شمنت  والتي  احلثيثة 

طبية هامة.
�شعيد  ريا�ض  الدكتور  اال�شتاذ  واكد 
مدير التدريب والتعليم الطبي امل�شتمر 
مع  تعاملت  الور�شة  ان  امل�شت�شفى  يف 

عدد  ح�شرها  والتي  الدماغي 
االردن  م�شت�شفى  اطباء  من  كبري 
العاملية  اخلربات  من  لال�شتفادة 
والتقنيات احلديثة التي ا�شتفا�ض بها 

الدكتور ال�شيف.  
واكد اال�شتاذ الدكتور عبداهلل الب�شري 
حر�شه  االردن  م�شت�شفى  عام  مدير 
اخلربات  هذه  ا�شتدامة  على  الدائم 

يف  الطبية  املوا�شيع  من  كبري  عدد 
امل�شادات  وحزمة  االلتهابات  مقدمتها 
العناية  يف  ت�شتخدم  التي  احليوية 
املركزة وااللتهابات امل�شاحبة الجهزة 
�شدمات  وعالج  ال�شناعي  التنف�ض 
الدورة الدموية واعتالالت امالح الدم.
كما مت يف الور�شة اجراء املرور امل�شرتك 
وحدة  وم�شوؤويل  االمريكي  الفريق  بني 
االردن  م�شت�شفى  يف  احلثيثة  العناية 
وبحث احلاالت ب�شكل علمي دقيق وعلى 

ا�ش�ض طبية وفق ارفعها عامليًا.
ومت عر�ض ا�شتخدامات العالج بوا�شطة 
خف�ض احلرارة ملر�شى العناية املركزة 
ومناق�شة احلاالت اخلا�شة واملعقدة يف 

هذا املجال.
الب�شري  عبداهلل  الدكتور  اال�شتاذ  واكد 
مدير عام م�شت�شفى االردن ان الزيارة 
الرفيع  التعاون  عالقات  حجم  تعمق 
بني امل�شت�شفى وجامعة جورج وا�شنطن 
وتطوير  العمل  ارقى م�شتويات  لتحقيق 
م�شتوى  ورفع  والتقنيات  ال�شيا�شات 

الكفاءات الطبية االردنية. 

واملزيد من اقامة ور�ض العمل التي تليق 
بكيان هذا ال�شرح الطبي العظيم.

حمودي  �شائب  الدكتور  ا�شاد  وقد 
يف  االطفال  جراحة  ا�شت�شاري 
الور�شة  هذه  باإقامة  االأردن  م�شت�شفى 
يف  كبري  ب�شكل  ا�شهمت  التي  العلمية 
تبادل االفكار والروؤى والتي بحثت اهم 

ما تو�شل له العلم احلديث.
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اآفـــاق..

الرفاهية  حتقق  �شناعة  ال�شياحة 
اقت�شادية  ابعاد  لها  للمجتمع 
واجتماعية وجمالية وعمرانية و�شحية 
ال�شناعات  وهي �شناعة خمتلقة عن 
االخرى حيث تنفرد مبالم�شة اجلانب 
له  تتيح  فح�ض  لالن�شان  النف�شي 
فر�شة الراحة واال�شتجمام مما يعيد 
التي  والع�شبية  الذهنية  قدرته  له 
زيادة  على  ايجابيًا  �شتوؤثر  بالنتيجة 

انتاجيته.
واهميتها  ال�شياحة  ولعل احلديث عن 
عن  احلديث  بال�شرورة  ي�شتوجب 
الذي  والباب  ال�شياحة  مقومات  اهم 
يدخل من خالله ال�شياح اأال وهو االمن 

واال�شتقرار.
ال يقدر نعمة االمن اإاّل َمّن احرتق بنار 
فقدان  والت�شريد،  والرعب  اخلوف 
االمن يخلق عاملًا جتتاحه فنت وحروب 
واجلوع  بالقلق  النا�ض  يحيط  وقالقل 

والتوتر والفو�شى العارمة.
احلياة  بنيان  هو  باال�شا�ض  فاالمن 
على  يحافظ  الذي  العظيم  ومطلبها 
اال�شا�شيات اخلم�ض )الدين، النف�ض، 
ال�شماء  النه  املال(  الن�شل،  العقل، 
اللذان  واالزدهار  التطور  تظّلل  التي 
كافة  يف  واالرتقاء  النمو  يحققان 
واالجتماعية  االقت�شادية  امليادين 
مرتبط  واالمن  والطبية..  والعلمية 
بعالقة  باال�شتقرار  وثيقًا  ارتباطًا 
ا�شتقرار  يكون  فال  و�شبيبة،  طردية 
دون  حقيقيًا  امنًا  يكون  وال  امن  دون 
ان تكون نتيجة احلتمية حالة ا�شتقرار 
نتيجة  ال�شعوب  جتعل  رافعيًا  معا�شة 
و�شيانة  تقدمها  و�شنع  اوطانها  لبناء 

مكت�شباتها احل�شارية.
عن  الب�شيطة  املقدمة  تلك  ولعل 
اهمية االمن واال�شتقرار تكون مدخاًل 
وال�شياحة  ال�شياحة،  عن  للحديث 
غدت  حيث  االردن،  يف  العالجية 
اهم  احد  من  مبطلقها  ال�شياحة 
ولها  العامل  يف  االقت�شادية  املوارد 
البالد  تنمية  يف  انكاره  ميكن  ال  دور 
اخلريطة  على  وو�شعها  وتطويرها 
كقوة اقت�شادية ا�شتثمارية فال�شياحة 
التي  مداخليها  لها  حرفية  �شناعة 
يف  وت�شاهم  وتدعمه  االقت�شاد  ترفد 
من  العالجية  ال�شياحة  ولعل  التنمية 
ال�شياحات النا�شئة على م�شتوى العامل 
واملتوقع ان يكون لها ح�شة كبرية من 

مداخيل ال�شياحة بتنوعها.
العالجية كما ورد تعريفها  فال�شياحة 

واملنظمات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  يف 
من  ال�شخ�ض  )انتقال  هي  الدولية 
 24 عن  تقل  ال  ملدة  اآخر  اإلى  ما  بلد 
متوا�شلة  �شنة  عن  تزيد  وال  �شاعة، 
البحث  منها  ال�شباب  العالج،  بهدف 
عن خدمة طبية غري متوفرة يف بلده، 
او انها متوفرة ولكن بجودة متدنية او 

الرتفاع كلفتها..(.
يف  الها�شمية  القيادة  تنبهت  وقد 
العالجية  ال�شياحة  الهمية  االردن 
القومي  الدخل  دعم  يف  وعائدتها 
فاأر�شلت العديد من الر�شائل ال�شمنية 
ملوؤ�ش�شات الدولة احلكومية وال�شحية 
ت�شهل  التي  االجراءات  كافة  التخاذ 
كانت  وقد  ال�شياحة،  هذه  وتدعم 
املوؤ�ش�شات  اول  من  االردن  م�شت�شفى 
هذه  م�شمون  فهمت  التي  الطبية 
الر�شائل الها�شمية وعملت عرب الكثري 
الرائدة  والقرارات  االجراءات  من 
التنفيذ  مو�شوع  الر�شائل  هذه  لو�شع 

الواقعي، حيث:
على  يح�شل  م�شت�شفى  اول  كانت   -
االعتمادية الدولية )JCI( بهدف رفع 
والتمري�شية  الطبية  اخلدمة  جودة 
اإلى  الو�شول  بغية  واالدارية  والفنية 
م�شتوى العاملية، كذلك احل�شول على 

.)HCAC( االعتمادية الوطنية
يف  الفّعالة  وامل�شاركة  امل�شاهمة   -
حمليًا  العالجية  ال�شياحة  موؤمترات 

ودوليًا.
وموؤ�ش�شات  جامعات  مع  التوئمة   -
جورج  جامعة  مثل  عاملية  طبية 

وا�شنطن.
متميزين  باأطباء  امل�شت�شفى  رفد   -
خربات  ا�شحاب  العامل  م�شتوى  على 
ونظم  ا�شاليب  باأحدث  عري�شة 

العالج.
موؤهل  وفني  متري�شي  كادر  توفري   -
تاأهياًل عاليًا ومدرب تدريب احرتافيًا.
متقدمة  باأجهزة  االق�شام  تزويد   -
التقنيات  احدث  ت�شتخدم  تكنولوجيًا 

العلمية.
العربية  الدول  مع  االتفاقات  عقد   -
املر�شى  ا�شتقدام  بهدف  واالجنبية 

من هذه الدول للعالج يف االردن.
با�شتثمار  �شياحيًا  االردن  ت�شويق   -
مق�شرًا  ليكون  توؤهله  التي  مزاياه 

لل�شياح حيث انه يتمتع:
• باالمن باال�شتقرار يف منطقة متوج 

باال�شطرابات.
يف  �شاربة  ح�شارة  تتجذر  تاريخ   •
اماكن  فيه  اوجد  مما  الزمن  عمق 
دينية  ومزارات  تراثية  �شياحية 

لالديان ال�شماوية.
موروث. وان�شاين  ديني  • ت�شامح 

مثل  وعالجية  �شياحية  مناطق   •
عفرا  وحمامات  امليت  البحر 

وحمامات ماعني.
النقابات  قبل  من  دائمة  متابعة   -
املهنية للتاأكد من ح�شول ال�شائح على 
منا�شبة  ا�شعار  وفق  املتميزة  اخلدمة 

ومعقولة حتول دون ا�شتغالله.

ال�شياحـة فـي االأردن..
بقلم: املهند�س احمد خطاب

املدير االداري - م�شت�شفى االأردن

يعترب الكبد من اهم واكرب اع�شاء اجل�شم 
اجهزة  اكرب  ميثل  انه  كما  الداخلية 
يف  غدة  اكرب  وكذلك  باجل�شم  اله�شم 
يقوم  ان  على  قادر  وهو  االن�شان.  ج�شم 
من  بـ%30  طبيعي  ب�شكل  وظائفه  بجميع 
اداره  على  قدرة  لديه  انه  حيث  طاقته 
وظائفه وجتديد خالياه بعد ا�شتئ�شال او 

فقدان 70% قدرته الوظيفية.
وتاليــاً ا�شئلـــة فـي ال�شميــم حــــول زراعــــة 

الكبــد:
اين  الكبد..  زراعة  عن  ماذا 
العامل يف  و�شلت.. واين موقعنا من 

هذا املجال احليوي الهام؟ 
- اواًل علينا ان نعّرف عملية زراعة الكبد؛ 
وظائفه  ويتدهور  الكبد  مير�ض  عندما 
الغري  الكبدي  التليف  مرحلة  اإلى  وي�شل 
متكافئ ويتدهور �شحة االن�شان وال يجدي 
معه اي عالج ويكون احلل الوحيد النقاذ 
املري�ض  الكبد  ا�شتبدال  املري�ض هو  حياة 
عملية  باإ�شم  ُيعرف  ما  وهذا  �شليم  باآخر 

زراعة الكبد.
جزء  نقل  هي  الكبد  زراعة  عملية  وتعترب 
-حديث  متويف  او  �شليم  ان�شان  كبد  من 
متت  حيث  كبدي،  ف�شل  ملري�ض  الوفاة- 
عام  االن�شان  لدى  كبد  زراعة  عملية  اول 
النتائج �شيئة  1938م، ففي البداية كانت 
املر�شى  من  قلياًل  عددًا  ان  حيث  جدًا، 
فاإن  ذلك،  ومع  االولى.  ال�شنة  يف  جنوا 
ويف  اجلراحية،  اخلربة  يف  التقدم 
العناية  ويف  واملتلقني،  املتربعني  اختيار 
اجلديدة  االدوية  ويف  والتخدير،  الطبية 
الرف�ض  وعالج  ومنع  العدوى  مكافحة  يف 
من  كثريًا  اف�شل  حاليًا  النتائج  جعل  قد 
املر�شى  من  الكثري  عاد  بحيث  ال�شابق، 
جودتها  بنف�ض  الطبيعية  حياتهم  اإلى 

وطولها تقريبًا. 
ا�شاليب  تطوير  مت  املا�شي  العقد  وخالل 
زراعة ف�ض كبدي من متربع حي، اما ان 
ومينح  بالغًا  او  لطفل،  ومينح  بالغًا  يكون 
الكبد  ثلث  نحو  الطفل  يلزم  البالغ، حيث 
الكبد،  ن�شف  البالغ  يلزم  بينما  للبالغ، 
اخذت  م�شت  عامًا   16 من  اكرث  وخالل 
والتطور  بالتو�شع  الكبد  زراعة  عمليات 
اجرائها،  كيفية  من  متعددة  جوانب  يف 
املراحل  يف  باملر�شى  العناية  وا�شاليب 

التالية من العملية.
مت اجراء اكرث من 200 حالة زراعة الكبد 
من متربع حي يف االردن، وهناك حت�شن 
ملحوظ يف نتائجها )ن�شبة النجاح ترتاوح 

مطابقة  تكون  وبهذا   )%90 و   %80 بني 
احلياة  معدل  وي�شل  العاملية،  للن�شبة 
للع�شو املزروع 80% : 90% لدى البالغني 
خم�ض  مرور  وبعد  االولى،  ال�شنة  يف 
�شنوات من اجلراحة ي�شل معدل البناء 
الكبد  زراعة  وا�شبحت   %70  :  %60 اإلى 
من  جزء  او  ف�ض  )اخذ  حي  متربع  من 
والعالج  احلديث،  اخليار  هي  الكبد( 
واملزمنة  احلادة  احلاالت  لعالج  املقبول 

التي نتج عنها الف�شل الكبدي.
على  تدل  التي  االعرا�س  هي  ما 

وجود م�شاكل يف الكبد؟
- االعرا�ض التي تدل على وجود م�شاكل 
له  الوظيفي  واالداء  الكبد  كفاءة  يف 
ال�شعور  مثل  الكبد(  تليف  )م�شاعفات 
ال�شهية  بالتعب والك�شل واخلمول فقدان 
والوزن وتورم يف ال�شاقني واال�شت�شقاء او 
انتفاخ البع�ض الريقان او ا�شفرار اجللد 
عدم  املتكرر(  الدموي  القيء  )نوبات 

القدرة على الرتكيز والغيبوبة الكبدية.
ما هي دواعي عمليات زراعة الكبد؟
- ف�شل الكبد املزمن الذي تنتج عنه امرا�ض 

الكبد املزمنة يف مراحلها املتقدمة.
الكبد  ق�شور  او  احلاد  الكبد  ف�شل   -

الفجائي احلاد.
- امرا�ض الكبد الوراثية او امليتابوليزمية.
االورام  من  ال  االولى  الكبد  اورام   -
الثانوية، وال يزيد حجم على 5�شم، واأال 
ت�شاحبه عقدة ليمفاوية ثانوية، او ثانويًا 

خارج الكبد.
- التهاب الكبد املناعي الذاتي.

- تليف الكبد املراري االويل.
�شمور  مثل  متنوعة  اخرى  امرا�ض   -
ا�شباب  اهم  من  وهو  املرارية،  القنوات 

زراعة الكبد يف االطفال.
اال�شابة  عن  الناجت  الكبد  تليف  ويعترب 
من   )B-C( املزمنة  الكبد  بفريو�شات 
يف  �شيوعًا  الكبد  زراعة  ا�شباب  اكرث 
دول العامل ومنها م�شر، حيث ان م�شر 
ُتعد من اعلى معدالت اال�شابة بفريو�ض 
)C( عامليًا، وكذلك يعترب وجود �شرطان 
اي مكان  ينت�شر يف  االولى ومل  الكبد  يف 

اخر من ثاين ا�شباب زراعة الكبد.
ماهي موانع زراعة الكبد؟

باإلتهاب  م�شاب  املري�ض  كان  اإذا   -
ميكروبي فّعال خارج الكبد.

ب�شرطان  م�شابًا  املري�ض  كان  اإذا   -
خارج الكبد.

- اذا كان املري�ض م�شابًا مبر�ض نق�ض 
املناعة املكت�شبة )االيدز(.

- اذا كان املري�ض م�شابًا بق�شور قلبي 
او رئوي نهائي.

- اذا كان املري�ض م�شابًا ب�شرطان اخلاليا 
او  5�شم،  من  اكرث  احلجم  كبرية  الكبدية 

متعدد البوؤر )اكرث من 3 ا�شابات(.
بجلطة  م�شاب  املري�ض  كان  اذا   -

بالوريد البابي.
كيف يتم التقييم لعملية الزرع؟

باأمرا�ض  امل�شابون  املر�شى  معظم   -
عيادات  يف  متابعتهم  تتم  املزمنة  الكبد 
الذي  هو  والطبيب  متخ�ش�شة  كبد 
يحدد ما اذا كان الوقت منا�شب لتقييم 
عملية زراعة الكبد ام ال، وعندما يقرتب 
املري�ض  كان  اذا  الزراعة  عملية  وقت 
فاإن  اخليار،  هذا  على  موافقًا  طبعًا 

بناء  ترتيبها:  يتم  �شوف  التقييم  فرتة 
هذا  يتم  ان  وميكن  املري�ض،  و�شع  على 
العيادات  يف  او  امل�شت�شفى  يف  التقييم 
االع�شاء  زراعة  وحدات  يف  اخلارجية 
االجابة  هو  التقييم  هدف  املتخ�ش�شة، 
الوقت  حان  هل  التالية:  اال�شئلة  عن 
اية  هناك  هل  الكبد؟  زراعة  لعملية 
من  حت�شن  ان  ميكنها  اخرى  عالجات 
اطول؟ هل  وقتًا  تعطيه  او  املري�ض  حالة 
هناك  هل  باأمان؟  الزرع  اجراء  ميكن 
عملية  قبل  احلل  اإلى  حتتاج  م�شائل  اية 
هل  باأمان؟  حتل  ان  وميكن  الزراعة 

املري�ض نف�شه يريد عملية الزراعة؟ 
ما هي �شروط اخذ الف�ص )اجلزء( 

من املتربع؟
الدم، وحجم  - وجود تطابق يف ف�شيلة 
الكبد بني املتربع واملتلقي، وجود اجلزء 
جناح  يف  ا�شا�شيًا  عاماًل  ت�شكل  املزروع 

اجلراحة.
املعدية،  ان يكون خاليًا من االمرا�ض   -

وبالتحديد الفريو�شات الكبدية.
- ان يكون خاليًا من ال�شحم الكبدي، او 

التليف ال�شباب اخرى.
والقلب  ال�شدر  حالة  تكون  ان  يجب   -

جيدة ويعمالن بكفاءة عالية.
كيف يتم التربع بالكبد؟

يف االردن، معظم حاالت زراعة الكبد يكون 
اقارب  احد  يكون  ان  ويجب  حي،  املتربع 

املتلقي من الدرجة االولى او الثانية.
�شخ�ض  يقوم  احلي؛  التربع  حالة  ففي 
بجزء  بالتربع  �شحيًا  ومعافى  �شليم 
بالن�شبة  العملية  للم�شتقبل،  الكبد  من 
ولكن  جدًا  �شغري  خطر  حتمل  للمتربع 
جدًا،  خطرية  تكون  ان  ميكن  العواقب 
االحياء  املتربعون  كل  فاإن  ال�شبب  لهذا 
قبل  جدًا  �شديد  بحذر  تقييمهم  يتم 
هام  دور  احلكومة  وتلعب  التربع  عملية 
كامل  علم  على  املتربع  تاأمني  يف  جدًا 

باملخاطر والفوائد وال يوجد اي اجبار.
اما املتربع املتويف ذو القلب الناب�ض؛ يكون 
ب�شبب  )رمبا  دماغيًا  ميتًا  املتربع  ذلك 
�شكتة دماغية كبرية او اذية للراأ�ض نتيجة 
القلب  ولكن  بال�شيارة(  ت�شادم  حلادث 
مو�شواًل  املري�ض  ويكون  ينب�ض  مازال 
وعندما  اال�شطناعي،  التنف�ض  باجهزة 
املانح يقوم  التعرف على هذا املتويف  يتم 
الفريق الطبي بالو�شول اإلى اقاربه ملعرفة 
اذا كان هذا ال�شخ�ض كان يريد ان يكون 
يقوم  بنعم  االجابة  كانت  اذا  متربع. 
له  الطبي  التاريخ  باأخذ  الطبي  الفريق 
من العائلة ويطلب حتليل عينة دم للتاأكد 
من ان عملية التربع لن تنقل مر�ض كبري 
للمتلقي. ويقوم فريق م�شتقل مبجموعتان 
من االختبارات للتاأكد من ان املتربع خمه 
الطبي  الفريق  يقوم  ان  قبل  بالفعل  ميت 
باأخذ االع�شاء لعملية الزراعة، املتربع ذو 
القلب  امليت: )الذي ال ينب�ض( يف بع�ض 
احلاالت ينتظر الفريق حتى يتوقف القلب 
اجلراحي  الفريق  يقوم  ثم  النب�ض  عن 
باإزالة االع�شاء لعملية الزراعة ويتم اخذ 
االع�شاء خالل فرتة ال تتجاوز 12 �شاعة.
ما هي املراحل التي متر بها الزراعة؟
- يقوم فريق زراعة الكبد مبقابلة كل من 
الزراعة  عملية  و�شرح  واملتلقي،  املتربع 
وامل�شاعفات والتاأكد من �شلة القرابة بني 

االثنني والتاأكد من ان املتربع يقوم بذلك 
بكامل ارادته.

يتم  حيث  معقد  اجراء  هي  العملية:   •
ازالة الكبد القدمي ويتم و�شع اخر جديد، 
اإلى   8 من  العملية  هذه  ت�شتهلك  ما  عادة 
يعد  ال  العملية  وقت  طول  ان  �شاعة،   12
التي  امل�شاكل  اكرب  ومن  لنجاحها.  موؤ�شر 
تواجه هذه العملية هو فقد الدم، وهو امر 
بال�شرورة.  لي�ض  ولكن  احيانًا  يحدث  قد 
وعادة ما يتم و�شع الكبد اجلديد يف نف�ض 
اخرى  احيانًا  ولكن  القدمي،  الكبد  مكان 
ويو�شع  مكانه  يف  القدمي  الكبد  ترك  يتم 
احيانًا  البطن.  يف  اآخر  مكان  يف  اجلديد 
اال�شلي  الكبد  من  �شغري  جزء  ازالة  يتم 
املق�شوم  الكبد  من  جزء  و�شع  ويتم  فقط 

عليه.
يعود  العملية،  بعد  العملية:  بعد  ما   •
املري�ض اإلى وحدة الرعاية املركزة، وبناء 
على العديد من العوامل يتم حتديد فرتة 
ايام  او  قليلة  �شاعات  ملدة  املري�ض  بقاء 
وميكن اخراجه بعد عدة ايام اإلى جناحه 
كثريًا  يختلف  املدة  طول  منزله.  اإلى  ثم 
املر�شى  من  العديد  ولكن  وا�شح  وب�شكل 
من  ا�شبوعان  خالل  ملنازلهم  يعودون 
بالن�شبة  تدريجيًا،  ال�شفاء  يكون  العملية. 
اإلى 12  النا�ض يتطلب االمر من 9  ملعظم 

�شهر لكي يتعافوا ب�شكل كامل.
ما هي م�شاكل وم�شاعفات العملية؟

اإلى  ا�شافة  امل�شاكل  اكرب  الرف�ض  يعترب 
وان�شداد   النزف  مثل  االخرى  امل�شاكل 
االوعية او الو�شالت او االلتهابات ا�شافة 
العامة  وامل�شاعفات  التخدير  م�شاكل  اإلى 
الي عملية. ملنع الكبد من ان يتم رف�شه من 
اجل�شم، يجب على املتلقي ان يح�شل على 
االدوية املثبطة للمناعة. بالن�شبة للغالبية 
العظمى من النا�ض يكون هذا االمر مدى 
احلياة، هناك العديد من االدوية املختلفة 
واآثاره  بن�شاطه  يختلف  منها  كل  املتاحة، 
االولى  لال�شابيع  بالن�شبة  عادة  اجلانبية. 
يكون هناك الكثري من االدوية التي توؤخذ، 
وكلما ا�شتقرت حالة الكبد اكرث كلما قلت 
�شوف  املتلقيني  معظم  ولكن  االدوية  هذه 
يحتاجون مراقبة طوال حياتهم للتاأكد من 
انهم يح�شلون على اقل قدر من الرف�ض. 
ومزمن،  الرف�ض: حاد  نوعان من  هنالك 
كال منهما ميكن ان يحدث يف اي مرحلة 
على الرغم من ان الرف�ض احلاد يوجد يف 
ما يحدث  انه عادة  اإال  الن�شف،  اقل من 
اول  ا�شهر واملوؤمن دائمًا يف  اول ثالثة  يف 
�شنة. ميكن الك�شف عن الرف�ض من خالل 
ي�شتجيب  ما  وعادة  للكبد  خزعة  اجراء 
ب�شكل جيد للتغيري يف ادوية املناعة. وعادة 
يكون الكبد اقل عر�شة للرف�ض عن الكلى 

او القلب.
ما هي فر�س احلياة بعد الزراعة؟

امل�شاعفات  انواع  لكل  احتمال  هناك   -
بعد عملية الزراعة، وبعد كل �شيء هناك 
�شوف  املتلقي  ان   %90 من  اكرب  فر�شة 
يكون على قيد احلياة وبخري بعد عام من 
تكون  ذلك  بعد  النجاة  وفر�شة  العملية. 
كان  الزرع  عمليات  بداية  يف  جدًا.  جيدة 
االطباء يركزون على احلياة ملدة عام بعد 
الزرع ولكننا نرى اليوم العديد من النا�ض 
الزراعة  لعملية  تلقيهم  من  عامًا   20 بعد 

ومازالوا بخري.

ا�شاأل كل ما يخطر ببالك حول زراعة الكبد
والدكتور �شائب حمودي يجيب.. 

الدكتور �شائب حمودي
اإ�شت�شاري جـراحة االطفـال

ع�شو فريق زراعة الكبد
فـي م�شت�شفى االردن
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علوم وتكنولوجيا

يقابلهم  من  اول  هم  التخدير  اأطباء 
�شواء  العمليات  غرفة  يف  املري�ض 
اول  اي�شا  وهم  باال�شوات  او  بالوجوه 
العملية.  من  االنتهاء  بعد  يقابلهم  من 
وا�شع  واالنعا�ض هو علم  التخدير  وعلم 
وكبري له اأهميته وخماطره اأي�شا، فكم 
من ال�شعب التخيل ان جترى العمليات 

اجلراحية بدون التخدير؟.
يف  واالنعا�ض  التخدير  ا�شت�شاري  يقول 
م�شت�شفى االردن الدكتور معاوية عبابنة 
ميثل  والطب  العلم  يف  التخدير  اإن 
ال�شور  من  بجملة  حماطا  غريبا  عاملا 
مغلوطة  افكار  على  املبنية  النمطية 
وخاطئة، وقد ا�شهم بع�ض االأفراد غري 
تطورا  �شهد  الذي  العلم  بهذا  العاملني 
الى  املا�شية  العقود  مدار  على  مطردا 
وتقنياته  م�شتوياته  ارقى  الى  و�شل  ان 
هوؤالء  ا�شهم  حيث  احلايل  وقتنا  يف 
املغلوطة  ال�شورة  هذه  بخلق  االفراد 

املتعلقة بالتخدير.
اأ�شبح  التخدير  اأن  عبابنة  واو�شح 
اليوم علما متكامال وفنا دقيقا خلدمة 
ولرفع  واجلراحي  الطبي  االجناز 
املر�شى  ماليني  عن  واالأمل  املعاناة 
جراحية  لعمليات  يتعر�شون  الذين 
حتتاج لعلم التخدير واالإنعا�ض كاأ�شا�ض 

لنجاحها.
وبني الدكتور عبابنة ان طبيب التخدير 

التقائه  منذ  وهام  حيوي  بدور  يقوم 
باملري�ض قبل العملية بفرتة من الزمن، 
يتيح لطبيب  اللقاء  ان هذا  الى  م�شريا 
من  متعددة  جوانب  معرفة  التخدير 
التعرف  خالل  من  املري�ض  �شخ�شية 
على عاداته وامرا�شه من حيث ال�شحة 
العامة واالأدوية والعقاقري التي يتناولها 
�شيخ�شع  الذي  املري�ض  كان  واذا 
له  اجريت  واذا  ال  ام  مدخنا  للعملية 
عمليات �شابقة ام ال ويف حالة اجراء اي 
عملية �شابقة كيف كان تاأثري البنج عليه 
املعلومات بح�شب عبابنة  حيث ان هذه 
وقد  العملية  الجراء  كبرية  اهمية  لها 
ب�شحة  املتعلقة  االأمور  بع�ض  ت�شتوجب 
املري�ض العامة من تاأخري موعد العملية 
�شروط  ل�شمان  �شروري  �أمر  وهو 

ال�شالمة.
اإنه  قال  املتوفرة  البنج  انواع  وعن 
البنج  من  الرئي�شة  االأنواع  الى  ا�شافة 
بع�ض  يف  يعطى  للعمليات  امل�شتخدم 
للعملية  املري�ض  انتقال  واثناء  االأحيان 
بالنعا�ض  ال�شعور  الى  يوؤدي  عقار 
جيد  ب�شكل  يهيئ  الذي  االأمر  والهدوء 
�شكل  على  العقار  هذا  ويعطى  للعملية، 
يف  وميكن  بالع�شل  حقنة  او  حبوب 
بعد  املري�ض  يتذكر  اال  االحيان  بع�ض 
العقار.  لهذا  نتيجة  جرى  ما  ذلك 
انهما  عبابنة  فيو�شح  البنج  انواع  اما 
نوعان رئي�شان هما البنج العام والبنج 
يف  �شيوعا  االكرث  هو  والعام  املو�شعي: 
هذا  �شاأن  ومن  اجلراحية  العمليات 
النوع من البنج ان يفقد املري�ض الوعي 
متاما يف غرفة العمليات بحيث ال ي�شعر 
مع  االت�شال  ويفقد  االأمل  من  نوع  باي 

من حوله حتى انتهاء العملية.
ينح�شر  الذي  فهو  املو�شعي  البنج  اما 
اإن  حيث  اجل�شم  من  معينة  منطقة  يف 
املري�ض الي�شعر باأمل يف ذلك اجلزء من 
البنج  وي�شتخدم  العملية،  اثناء  اجل�شم 
املو�شعي احيانا مع دواء مهدئ ليجعل 
املري�ض يف حالة هدوء ونعا�ض لكن من 
او  املحادثة  املري�ض  ي�شمع  ان  املمكن 

حتى ان يجيب عن اال�شئلة املوجهة له.

للبنج  متعددة  طرقا  هناك  ان  واو�شح 
التخدير  طبيب  يقوم  حيث  املو�شعي 
يف  للمري�ض  املقررة  الكيفية  ب�شرح 
احيانا  الطبيب  ان  الى  البنج.وا�شار 
للمري�ض  العملية  جترى  ان  يقرر 
امل�شمى  الن�شفي  البنج  با�شلوب 
الدواء  ويحقن  ال�شوكية(  )القثطرة 
املخدر يف هذه احلالة يف الظهر حيث 
يتم تخدير احلبل ال�شوكي وهي طريقة 
�شائعة هذه االيام كثريا وين�شح بها يف 
�شالمة  اكرث  تكون  وقد  معينة  حاالت 
احلاالت  بع�ض  يف  العام  التخدير  من 
يف  انه  عبابنة  الدكتور  املر�شية.وبني 
هذه احلالة يعطى للمري�ض العديد من 
ال�شوائل عن طريق االبرة الوريدية ثم 
يطلب من املري�ض ان يتخذ و�شعا معينا 
مثل اال�شتلقاء على اجلنب او اجللو�ض.

املنطقة  تخدير  يتم  اال�شلوب  هذا  ويف 
بقاء  امكانية  مع  باجلراحة  املعنية 
ولكن  جزئيا  او  كامال  بوعيه  املري�ض 
بدون اأمل اطالقا ويتال�شى تاأثري البنج 

الن�شفي تدريجيا بعد انتهاء العملية.

وا�شار الدكتور عبابنة الى ان التخدير 
ارفع  وحقق  امل�شتويات  ارقى  الى  و�شل 
ما  كل  ورغم  واالأمان  ال�شالمة  درجات 
ان  امل�شاعفات ميكن  بع�ض  فان  حتقق 
املر�شية  احلاالت  لبع�ض  تبعا  حت�شل 
وامل�شاعفات  ال�شكري  )مر�شى  مثل 
ال�شرياين  التوتر  �شغط  او  التنف�شية 
العايل(. ومن هنا نوؤكد �شرورة اخبار 
عن  املري�ض  قبل  من  التخدير  طبيب 

تفا�شيل تاريخه املر�شي ومواجهته باأي 
ت�شاوؤالت ميكن ان تخطر يف باله او اي 

تخوفات.
الدكتور  ال�شالمة، بح�شب  ا�شباب  ومن 
املري�ض  يلتزم  ان  انه البد من  عبابنة، 
وال�شراب  الطعام  تناول  عن  باالمتناع 
الطعام  تواجد  الأن  العملية  اجراء  قبل 
يف املعدة ميكن ان يوؤدي الى اال�شتفراغ 
الى  يوؤدي  قد  الذي  االأمر  البنج  اثناء 
اال�شتن�شاق  مثل  كبرية  م�شاعفات 
عن  االمتناع  ان  مو�شحا  الرئتني،  يف 
يف  فقط  يطلب  ال  وال�شراب  الطعام 
يف  اي�شا  ُيطلب  ان  فيمكن  العام  البنج 
�شرورة  املري�ض  وعلى  املو�شعي  البنج 

االلتزام بذلك: ل�شحته و�شالمته.
طبيب  مهمة  ان  عبابنة  الدكتور  وبنّي 
مع  وم�شتمرة  جًدا  كبرية  التخدير 
يوؤّمن طبيب  الذي  الوقت  ففي  املري�ض 
اأثناء  التخدير التنف�ض بحرية للمري�ض 
من  الوعي  عن  غيابه  واأثناء  العملية 
خالل و�شع انبوب يف الفم او الق�شبات 
للعناية  يتخذ كافة االجراءات  الهوائية 
اي�شا باالأ�شنان حيث اإن بع�ض االأ�شنان 
غري الثابتة او اجل�شر ميكن ان تتعر�ض 

للتلف اثناء عملية التخدير.
يبقى  التخدير  طبيب  اأن  عبابنة  وبنّي 
العمليات  غرفة  يف  للمري�ض  مرافقا 
له  �شي�شمن  كما  ال�شالمة  له  لي�شمن 
من  االنتهاء  عند  اأمل  بدون  ال�شحو 
العديد  يوجد  انه  الى  م�شريا  العملية، 
من االأجهزة التي ت�شتخدم اثناء العملية 
ونب�شات  ال�شرياين  ال�شغط  ملراقبة 
القلب وكمية االوك�شجني يف الدم اثناء 
هذه  بع�ض  تو�شع  ان  ميكن  كما  البنج 
الى  املري�ض  خلود  قبل  حتى  االأجهزة 

النوم وهي غري موؤملة على االطالق.
مهمة  ان  الى  عبابنة  الدكتور  ولفت 
طبيب التخدير ال تنتهي مبجرد انتهاء 
افاقة  على  بالعمل  يقوم  ولكن  العملية 
املري�ض يف الغرفة املجاورة حيث يوجد 
املجال  هذا  يف  مدربون  ممر�شون 
والوقوف  االأوقات  جميع  يف  للم�شاعدة 
الى جانب طبيب التخدير عند احلاجة.

التخـديـر.. ومـعـاجلـة االألـم
تطــور مطــرد.. واأفكــار مغلوطــة!!

الدكتور معاوية عبابنة
ا�شت�شاري ورئي�ض ق�شم التخدير

يف م�شت�شفى االأردن

على  الن�شطة  الطبية  م�شاركاته  �شمن 
عماد  الدكتور  قام  الدويل،  امل�شتوى 
القلب  امرا�ض  ا�شت�شاري  احلداد 
بح�شور  الدموية  واالوعية  وال�شرايني 
ملوؤ�ش�شة  الدويل  املوؤمتر  يف  وامل�شاركة 
اكرب  احد  وهي  ا�شطنبول  يف   PCR
موؤ�ش�شة عاملية للتداخالت العالجية على 
بتنظيم  ا�شهمت  والتي  العامل،  م�شتوى 
املتخ�ش�شة  العاملية  املوؤمترات  ع�شرات 
يف �شنغافورة واالمارات وفرن�شا واليابان 

وجنوب افريقيا وال�شني وبريطانيا..
ابرز  احد  احلداد  عماد  الدكتور  ويعترب 
املوؤ�ش�شني لهذا املوؤمتر الدويل الهام حيث 
قام باإجراء عدة عمليات مت نقلها يف بث 
حي ومبا�شر من كربى املراكز الطبية يف 
ا�شطنبول ومت متابعتها من قبل امل�شاركني 
االطباء  اهم  من  نخبة  وهم  املوؤمتر  يف 
القلب  جمال  يف  املخت�شني  واجلراحني 

وال�شرايني واالوعية الدموية.

هذا  ان  احلداد  عماد  الدكتور  واكد 
هذا  وتطوير  اعالء  اإلى  يهدف  املوؤمتر 
حيث  العاملي،  امل�شتوى  على  التخ�ش�ض 
عن  العالج  طرق  احدث  ا�شتعرا�ض  مت 
باالوعية  العالجية  التداخالت  طريق 

الدموية على م�شتوى العامل.
احلداد  الدكتور  اختيار  املوؤمتر  يف  ومت 
فيه  الرائد  واال�شماء  موؤ�ش�شيه  كاأحد 
م�شتوى  على  املتميزين  االطباء  كاأحد 
القلب  امرا�ض  جمال  يف  العامل 
وال�شرايني واالوعية الدموية والتداخالت 
ا�شهر  من  نخبة  جانب  اإلى  العالجية 

االطباء من خمتلف دول العامل.
عن  احلداد  عماد  الدكتور  واعرب 
يف  االردين  االجناز  بتمثيل  اعتزازه 
تخ�ش�ض  ويف  عمومًا  الطب  جمال 
ب�شكل خا�ض  وال�شرايني  القلب  امرا�ض 
العامل حول مكانة ما  اإلى  ر�شالة  لتكون 
حققه االردن يف جمال اخلدمات الطبية 

وال�شياحة  الطبية  والرعاية  املتكاملة 
مبا  اعتزازه  اإلى  م�شريًا  العالجية، 
امل�شتوى  على  االردن  م�شت�شفى  يحققه 

العاملي يف هذا املجال.
عن  يزيد  ما  املوؤمتر  يف  و�شارك 
القلب  اطباء  ا�شهر  من  خم�شمائة 
العامل  يف  دولة  �شتني  من  وال�شرايني 
يف  كبري  وطبي  اعالمي  اهتمام  و�شط 

تركيا.

والدكتور عماد احلداد.. اجناز عاملي اآخر

 2005 عام  عمان  انفجارات  خالل 
حني ا�شاد جاللة امللك عبداهلل الثاين 
عربها  قام  مرات  لعدة  احل�شني  ابن 
ب�شيوف  مرفوقًا  امل�شت�شفى  بزيارة 
تبني  اآنذاك  واجانب  عرب  وم�شوؤولني 
الب�شرية  القدرات  وللعامل  لالردن 
التي  والفنية  الطبية  واالمكانات 
التعامل  يف  االردن  م�شت�شفى  �شخرها 
مع الطوارئ واال�شعاف وهو الذي اقام 
اول مهبط للطائرات مل�شت�شفى خا�ض 

يف االردن.
تعامل  كان  املحطات  هذه  تلك  بني 
اجلرحى  الآالف  وا�شتقباله  امل�شت�شفى 
ممتد  طبي  ج�شر  يف  الفل�شطينني 
وكان  االنتفا�شة..  احداث  مدى  على 
ملعاجلة  بارزة  عالمة  امل�شت�شفى 
مركز  مثل  ما  الفل�شطنيني  اال�شقاء 

اهتمام لالعالم العربي والعاملي.
الفت  بنجاح  ابوابه  امل�شت�شفى  فتح 
العراق  من  االخوة  مع  التعامل  يف 
ا�شتقباله  اإلى  ا�شافة  وليبيا  واليمن 
ال�شودان واجلزائر  اآالف املر�شى من 
ودول  وال�شعودية..  والبحرين  و�شوريا 
االردن  م�شت�شفى  من  وجدت  عربية 
متنف�شًا ومق�شدًا عالجيًا بارزًا فحقق 
ال�شياحة  جمال  دور  اكرب  امل�شت�شفى 

العالجية يف االردن.
اكرب  عقدين  يف  امل�شت�شفى  حقق 
الدولية  االتفاقيات  من  منظومة 
واملراكز  اجلامعات  كربى  مع 
وا�شنطن  جورج  مثل  العاملية  الطبية 
اعرتافًا  ي�شجل  ان  قبل  وتوليدو، 
ادارة  يف  باإمكاناته  ودوليًا  وطنيًا 
�شهادة  على  فح�شل  اجلودة،  انظمة 
مرات  لثالث  الدولية  االعتمادية 
االعتمادية  و�شهادات  التوايل  على 
الوطنية و�شهادات تقدير من املنظمة 
من  وعدد  العالجية  لل�شياحة  الدولية 

املوؤمترات العاملية.
الطبي  القطاع  امل�شت�شفى  رفد  لقد 
طبية  بكوادر  والعربي  االردين 
اآفاق  فتح  ان  بعد  متميزة  �شابة 
على  وح�شل  االقامة  لربامج  التعليم 
االخت�شا�شات  لغايات  االعرتاف 
الطبي من  والتدريب  والتعليم  الطبية 
واملجل�ض  االردين  الطبي  املجل�ض  ِقبل 

الطبي العربي.
عرب عقدين من الزمان تّوج م�شت�شفى 
واجنازاته  جناحه  ق�شة  االردن 
ب�شورٍة متميزة يف كل االآفاق واملحافل 
فتحت  طبية  جهود  يوم  كل  جت�شدها 
االع�شاء  وزراعة  اجلراحة  برامج 
الت�شخي�ض  وتكنولوجيا  واالخ�شاب 

واملختربات والعلوم الطبية الرائدة.

بالن�شبة  متثل  اليوم  عاماً  ع�شرون 
مل�شت�شفى االردن جمرد... بداية.

ع�شرون عامًا.. 
وم�شت�شفى االأردن 

يكرب باإجنازاته
تتمة خرب ال�شفحة الرئي�شية

فـي اطــار متابعتـــه للفعاليـات الطبيــة 
العــربيـــة والدوليـــة ومـــواكبتـــه الآخـــــر 

امل�شتجـــدات التقنيــة الطبيـــــة..

ا�شت�شاري  يون�ض  نادر  الدكتور  قام 
والتنا�شلية  البولية  امل�شالك  جراحة 
بامل�شاركة  العام،  املدير  نائب  والكلى/ 
ملعاجلة  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  فـي 
بوا�شطة  البويل  اجلهاز  ح�شى 

املناظري فـي لندن.
احدث  على  م�شاركته  خالل  واطلع 
هذا  تكنولوجيا  فـي  املوؤمتـر  قدمه  ما 

القطاع.
يونــ�ض  الدكتــــور  �شـــارك  كمــــا 
دوليـــة  طبيــــة  عــمـــل  ور�شـــــة  فـي 
معــاجلـــة  طــــرق  احـــــدث  حـــــول 
)الكلى  البـــولـــي  اجلهـــاز  اورام 
فـي  وذلك  واملثانــــة(  والربو�شتات 

العا�شمــة االيطاليـــة رومـــا.
حيث التقى عدد من االطباء العامليني 
واطلع على ما طرحته الور�شة و�شارك 

فـي عدد من مداخالتها.

الـدكتـور نــــادر يـونـــ�س..
» ح�شور دويل م�شرف «

ان  اأ�شبانيا  يف  اأجري  بحث  اأظهر 
ا�شتهالك �شبع وجبات واأكرث يف االأ�شبوع 
يقلل  الد�شم  قليلي  واللنب  احلليب  من 

ب�شكل كبري من خطر اله�شا�شة.
بني  العالقة  احلايل  البحث  قّيم 
ا�شتهالك منتجات احلليب وبني خطر 
�و�شاط  يف   )frailty( اله�شا�شة 
امل�شنني الذين يقيمون داخل املجتمع.

و�شملت الدرا�شة 1871 من امل�شنني 
الذين ترتاوح اعمارهم 60 وما فوق 
ممن  املجتمع،  داخل  يعي�شون  ممن 
مل يعانوا من ال�شعف واله�شا�شة يف 

نقطة اال�شا�ض.
الغذاء  ا�شتهالك  تقييم  جرى 
حتى   2008 عام  من  للم�شاركني 
وا�شع   توثيق  خالل  من   2010 عام 

للتاريخ التغذوي. 
وقد مت فح�ض امل�شاركني مرة اخرى يف 
مت  والتي  اله�شا�شة،  لتقييم   2012 عام 
خم�شة  من  لثالثة  كا�شتيفاء   حتديدها 
  Fried Criteria لـ  وفقا  معايري 
)التعب و�شعوبة القيام باجلهد، ال�شعف 
�مل�شي  �ملتدين،  �لبدين  �لن�شاط  �لبدين، 

ببطء وفقدان الوزن غري املق�شود(.
خالل فرتة املتابعة، مت ت�شخي�ض 134 
اله�شا�شة.  حاالت  من  جديدة  حالة 
اله�شا�شة بني  اقل من  �شجلت معدالت 
امل�شاركني الذين تناولوا �شبع ح�ش�ض 
الد�شم  قليل  احلليب  من  اكرث  او 
االرجحية  )ن�شبة  الد�شم   قليل  واللنب 
اولئك  مع    باملقارنة   )OR X:0.52
الذين تناولوا اقل من وجبة واحدة يف 

اال�شبوع.

تنــاول احلـلــيب 
واللــنب يـقــي

مــن الـهـ�شـــا�شـــة

التخدير..
و�شـل اإلى ارقــى 

الـم�شتـويــات وحقـــق
ارفــع درجــات

ال�شالمـة واالأمـان

الدكتور نادر يون�س
ا�شت�شاري جراحة امل�شالك البولية

والتنا�شلية والكلى
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درا�شــات واجنــــازات

م�شت�شفى االأردن ي�شتحدث اأحدث 
اأجهزة �شفط الدهون فـي العامل

مــركــــز االأردن جلراحــة التجميـــل

االردن  م�شت�شفى  جراحي  خربة  ان 
طويلة  زمنية  فرتة  على  وممتدة  كبرية 
كافة  وت�شمل  عامًا،  الع�شرين  عن  تزيد 
مثل  الدهون  ب�شفط  واخلا�شة  االجهزة 

املوجات فوق ال�شوتية وغريها.
على  االردن  م�شت�شفى  ح�شل  وحديثًا 
الدهون  ل�شفط  نوعه  من  جهاز  احدث 
تختلف  خا�شة  بتقنية  يعمل  والذي 
مت  والتي  االخرى  االجهزة  باقي  عن 
ع�شرة  �شبعة  خالل  وحتديثها  تطويرها 

عامًا وهي تكنولوجيا:
Nutational Infrasonic
Liposculpture N.I.L

�شركة  اإنتاج  االأحدث عامليا من  التقنية 
تتمتع  التي  بلجيكا،  يف   Euromi
بخربة تفوق 20 عاما يف جمال جراحة 
�شفط الدهون واحلا�شلة على �شهادات 
اجلودة العاملية يف هذا املجال، وحديثا 
مت توفري هذه التقنية يف اململكة االأردنية 

الها�شمية.
وتتوفر هذه التقنية احلديثة فـي جهـــاز 

Eva SP Lipomatic
�شوتية  دون  موجات  ببث  يقوم  حيث 
تعطي  التي  هريتز   20 من  اأقل  برتدد 
ف�شل  على  ت�شاعد  وذبذبات  اهتزازات 
بها  املحيطة  االن�شجة  عن  الدهون 
االأوعية  على  احلفاظ  مع  �شفطها  ثم 

اي  دون  املحيطة  واالأن�شجة  الدموية 
اإجراء  اإلى  باالإ�شافة  تاأثري  اأو  �شرر 
العملية ب�شكل اأكرث فعالية واأمان ودون 
العملية  وبعد  اأثناء  م�شاعفات  اية 
تلقائي  ب�شكل  اجللد  يقوم  بحيث 
الو�شع  لياأخذ  باالنقبا�ض  وتدريجي 
مظهر  املري�ض  مينح  مما  الطبيعي 

طبيعي و متجان�ض. 

من اهم مميزات اجلهاز اجلديد:
Eva SP Lipomatic

العملية  اأثناء  االآمن  القفل  نظام   •
غري  االأن�شجة  على  تاأثري  اأي  لتفادي 

الدهنية.
للطبيب  يتيح  واآيل  رقمي  نظام   •
خطوات  بجميع  دقيق  ب�شكل  التحكم 

العملية.
ووقت  اأعلى  بدقة  العملية  اجراء   •

اأق�شر.
• يتيح اجراء العملية يف كافة مناطق 
اجل�شم مبا فيها االأماكن الدقيقة مثل 

الركبة، الكاحل و العنق.
تخت  العملية  اجراء  امكانية   •

التخدير املو�شعي او الكامل.
او  اأمل  بدون  العملية  اجراء   •

م�شاعفات اأثناء وبعد العملية.
للمري�ض. اأق�شر  نقاهة  • فرتة 

-الـحلقــة الثانيــة-

الدكتــور زهيــر غو�شــه
ا�شت�شـــاري اجلراحة الن�شائية 

والتوليد والعقــم وطفــل االنبـــوب
-البورد االمريكي-

رحلة البحث عن االجناب

تاأخر  ا�شباب  عن  نتكلم  ان  قبل 
او  الزوج  عند  ب�شبب  �شواء  االجناب 
اعرف  ان  فاأود  الزوجة  عند  ا�شباب 
اي  عندها  لي�ض  التي  املراأة  خ�شوبة 
لالجناب  املثايل  ال�شن  ويف  م�شاكل 
وهو 18 - 25 �شنة )20%( احتمالية 
احلمل يف دورة �شهرية واحدة بالن�شبة 
اي  عندهم  ولي�ض  طبيعني  لزوجني 
اإلى  الزوجني  يحتاج  ولذلك  م�شاكل 
�شنة حياة زوجية متوا�شلة قبل  فرتة 

ان نقول ان هناك تاأخري باحلمل.

وا�شباب عدم االجناب واالف�شل 
القول تاأخر االجناب:

اي  بالرجل  ا�شباب   %40  -  %30  -1
الزوج.

املراأة  يف  ا�شباب   %40  -  %30  -2
التبوي�ض.

يف  املراأة  يف  ا�شباب   %40  -  30  -3
املوا�شري )قنوات فالوب( من ان�شداد 

او خالفه.
املر�شية  ال�شرية  اخذ  بعد  وعادة 
حيث  الزوج  عند  من  نبداأ  للزوجني 
ان فحو�شات غري معقدة مثل الزوجة 
وهو فح�ض واحد وهو فح�ض ال�شائل 
املنوي، وعادة ال نعطي راأي قاطع اإال 
بعد ان ناأخذ ثالثة فحو�شات متكررة 
بني كل واحد والثاين �شهر فاإذا اتفق 
راأي  ناأخذ  واإال  جيد  فهذا  الثالثة 

اثنني من ثالثة.
املنوي يجب متابعة  ال�شائل  ولدرا�شة 

ثالثة امور:
احلوينات  عدد  وهو  الرتكيز:   -1

املنوية يف امليلليرت واقله 20 مليون.
2- احلركة وخا�شة االمامية.

3- االج�شام الطبيعية: واملطلوب اكرث 
من 14% على مقيا�ض »كر وجزر«.

العاملية  ال�شحة  منظمة  اعادت  وقد 
احلد   2010 �شنة  يف   »WHO«
 15 من  اكرث  فاأ�شبح  للرتكيز  االدنى 
اكرث  اإلى  احلركة  امليلليرت  يف  مليون 
من 40% بداًل من 50%. اما االج�شام 

الطبيعية 3-4% فما فوق.
يف  االمور  هذه  احد  وجد  واإذا 
�شهر  بينهما  متتاليني  فح�شيني 
الزوج  حتويل  ميكن  االقل  على 
الكلى  جراحة  يف  اخت�شا�شي  الى 
املري�ض  ن�شح  مع  البولية.  وامل�شالك 
للزوج  املنوي  ال�شائل  بتجميد 
انبوب  طفل  او  تلقيح  يف  ال�شتعماله 
الن من طبيعة هذه االمرا�ض النزول 
فياأتي  واحلركة  العدد  يف  املتوا�شل 
واحد  املخترب حوين  فيه  يجد  ال  يوم 

ال�شتعماله.

استمتع بالحياة الزوجية
دون توتر أو قلق

استشر الطبيب او الصيدلي



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

ي�شتهجن كثري من النا�ض عندما ي�شمعون 
عن طفل م�شاب بال�شكري العتقادهم انه 
مر�ض ي�شيب الكبار فقط. اال ان �شكري 
ويجهل  املتزايده  االمرا�ض  من  االطفال 

�شبب ذلك.
ارادة  جمعية  اجرتها  حديثة  درا�شة  يف 
جمعية  وهي  ال�شكري،  و�شباب  الطفال 
�شكري  بامور  تعنى  ربحية  غري  اردنية 
النوع  �شكري  ومر�شى  وال�شباب  االطفال 
االول قدر عدد االطفال امل�شابني بحوايل  
�شبعة االالف طفل، وهذا العدد يف تزايد 

م�شتمر.
ولكن من  ال�شكري  انواع من  هنالك عدة 
يف  يظهر  وهو  االول  النوع  �شكري  اهمها 
فرتة ال�شباب والطفولة ويعتمد ب�شكل كلي 

على العالج باالن�شولني.
مرتبط  فهو  الثاين  النوع  ال�شكري  اما 
بالكرب او بال�شمنة املفرطة وميكن عالجه 

يف معظم احلاالت بغري االن�شولني.

على  كبريا  عبئا  املر�ض  هذا  وي�شكل 
يتطلب  اذ  وحميطه،  وعائلته  امل�شاب 
الدم،  يف  لل�شكر  الدائم  القيا�ض  منه 
ونوعيتها  الطعام  كميات  ومراعاة 

ب�شكل يومي.
عند  خ�شو�شا  كبري  حتدي  وهذا 
االطفال، اذ حتكم االطفال بدرجة كبرية 
مع  يتناق�ض  ما  وهو  والعفوية  الع�شوائية 
الى  يحتاج  اذ  ال�شكري،  مر�ض  طبيعة 

�ن�شباط وح�شاب و قيا�س.
الى وجود  التي ت�شري  العوار�ض  من اهم 
والتبول  املاء  �شرب  بال�شكري  ا�شتباه 
الوزن  نق�شان  الى  باال�شافة  بكرثة، 
امللحوظ. ويف فئة االطفال دون اخلام�شة 
ي�شبب  ان  لل�شكري  ممكن  العمر  من 
فورا،  يعالج  مل  اذا  ال�شديد  اجلفاف 
ال�شريع  والعالج  املبكر  الفح�ض  لذلك 
�شلبية  م�شاعفات  لتفادي  مهمة  عوامل 

على �شالمة الطفل.
ب�شكري  خ�شو�شية  لها  التي  االمور  من 
�شبط  على  املدر�شة  تاثري  هو  االطفال 

ال�شكر عند االطفال.
من  ب�شيط  غري  جزء  االطفال  يق�شي 
يومهم يف املدر�شة ويف هذه االثناء يتناول 
يوميا،  وجبتني  او  وجبة  االطفال  معظم 
باال�شافة الى امل�شاركة بن�شاطات املدر�شة 
يوميا. ونتيجة  نف�شية   لعوامل  التعر�ض  و 
يتاثر  منفردة  او  م�شرتكة  العوامل  لهذه 
�شبط ال�شكر ب�شكل �شلبي، ويرتفع معدل 
ال�شكر عند االطفال يف املدر�شة باملجمل.

يف  ا�شا�شي  دور  للمدر�شة  كان  هنا  من 
اوالدهم،  متابعة  يف  االهل  مع  التعاون 

اعطاء  او  ال�شكر  فح�ض  يف  وامل�شاهمة 
ما  يف  االهل  مع  والت�شاور  االن�شولني، 

ينا�شب اوالدهم.
من  بات  ا�شا�شي  املدر�شة  دور  والن 
االطفال  تناول  على  التاكيد  ال�شروري 
وتعاون  املدار�ض  يف  ال�شحية  االغذية 
االطعمة  و�شول  من  للحد  املدر�شة 
احلرارية  بال�شعرات  املليئة  اجلاهزة 
من  فقط  لي�ض  احلافظة  واملواد  العالية 
ولكن  منهم  بال�شكري  امل�شابني  اجل 
من اجل حماية اوالدنا من البدانة التي 
بدانا  اوالدنا  على  جديدة  افة  ا�شبحت 

نلم�ض اثارها وم�شاعفاتها. 
مل�شاعفات  عر�شة  ال�شكري  اطفال 
ي�شتوجب  ولذلك  كبري،  ب�شكل  ال�شكر 
كبرية  بدرجة  العالج  بخطة  االلتزام 
ومراعاة كميات وانواع الطعام باال�شافة 
ممار�شة  على  ال�شكريني  ت�شجيع  الى 
حت�شني  يف  الكبرية  لفائدتها  الريا�شة 
كميته  من  وتقليل  االن�شولني  امت�شا�ض 

ومنع ال�شمنة. 
فهي مرتفعة  العالج  لتكلفة  بالن�شبة  اما 

نوعا ما خ�شو�شا الفئات الغري موؤمنه.
م�شمولة  االن�شولني غري  ف�شرائح فح�ض 
خا�ض،  او  كان  عام  ال�شحي  بالتامني 
�شبط  يريد  ملن  ا�شتهالكها  ويزيد 

ال�شكراكرث.
�شكري االطفال يف تزايد م�شتمر، والجل 
ان يكرب اطفالنا وي�شبحوا افرادا فاعلني 
جهودهم  يوحدوا  ان  اجلميع  على  يجب 
ال�شكر  �شبط  على  ال�شكريني  معاونة  يف 

لينعموا بحياة خالية من امل�شاعفات.
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م�شتقبـــل اأطفالنـــا.. 

�شــكــري االأطــفـــال

نظمت  لل�شكري  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
ال�شكري  و�شباب  االطفال  ارادة  جمعية 
يومًا علميًا تثقيفيًا واجتماعيًا لالطفال 
م�شخات  ي�شتخدمون  ممن  وذويهم 
عالج  و�شائل  احدث  وهي  االن�شولني 
االحتفالية  واقيمت  العامل،  يف  ال�شكري 
للحلول  الكفاية  �شركة  مع  بالتعاون 
الطبية وفارم�شي ون، بهدف فتح قنوات 
التوا�شل مع االطفال امل�شتخدمني لهذه 
االحتفالية  عن  متخ�ض  حيث  التقنية 
االطفال  تخ�ض  توا�شل  �شبكة  ان�شاء 
الدعم  وتوفري  خلق  بهدف  وا�شرهم 

ب�شكري  املتعلق  والعلمي  املعنوي 
االطفال.

رئي�شة  كاللدة  �شيما  الدكتورة  واأكدت 
جمعية اإرادة االطفال و�شباب ال�شكري 
عليها  يبني  اخرى  لبنة  االحتفالية  ان 
املثمر بق�شية  العالء �شروح االهتمام 
�شكري االطفال يف االردن م�شرية الى 
اأن �شبكة التوا�شل اجلديدة هي االولى  
على  االبقاء  �شاأنها  ومن  نوعها  من 
ب�شكل  واأ�شرهم  االطفال  مع  توا�شل 
دائم ما يخلق جمتمعًا �شحيًا متكاماًل 

عرب اجلمعية.

تاأمني �شبكة توا�شل 
خا�شة الطفال 
مر�شى ال�شكري

د. �شيما علي كاللدة
امرا�ض االطفال

االأجهزة  من  جعل  التكنولوجي  التقدم 
من  اأ�شكالها  مبختلف  االإلكرتونية 
مع  التوا�شل  وكذلك  التعلم  اأ�شا�شيات 
اأجرتها  درا�شة  تظهر  حيث  االآخرين. 
اأن  االأمريكية  االأطفال  اأطباء  اكادميية 
االأطفال بني �شن ال�شت و الع�شر �شنوات 
يق�شون متو�شط �شبع �شاعات يوميا بني 

التلفزيون والكمبيوتر والهاتف.
االأجهزه  با�شتعمال  املرتبطة  امل�شاكل 
الى  ثالثة  تق�شيمها  االألكرتونية  ميكن 

اأق�شام:
اأواًل: تاأثري ا�شتعمال االأجهزه االألكرتونية 

على �شحة العني. 
على  طويلة  �شاعات  ق�شاء  تاأثري  ثانيًا: 
االأطفال  هوؤالء  قدرة  مدى  على  االأجهزة 
قدرتهم  وكذلك  العلمي  حت�شيلهم  على 
على التوا�شل مع االآخرين يف اأر�ض الواقع.
الطفل  ي�شاهده  قد  الذي  املحتوى  ثالثا 

من عنف وم�شاهد غري الئقة.
احلا�شوب  اأجهزة  �شا�شات  من  ينبعث 
اأنواع خمتلفة من ال�شوء وهي  والهاتف 
ال تختلف يف لونها فح�شب واإمنا تختلف 
العني  �شحة  على  تاأثريها  يف  اأي�شًا 

واجل�شم.
هذه  من  ينبعث  الذي  االأزرق  فال�شوء 
االأجهزة يوؤثر على جميع طبقات العني.

هارفرد  بجامعة  اأجريت  درا�شة  تظهر 
يوؤثر  االأزرق  لل�شوء  التعر�ض  اأن  اإلى 
ويعتقد  امليالتونني  هرمون  اإفراز  على 
هرمون  يف  النق�ض  ان  الباحثني 
االأمرا�ض  بالكثري  يرتبط  امليالتونني 
كذلك  و  القلب  اأمرا�ض  و  كال�شكري 

بع�ض اأنواع ال�شرطان.
يندرج حول تاأثري ال�شوء االأزرق على 

�صحة العني عدة نقاط:
اكرث  من  وهو  العينني  جفاف  اواًل: 
امل�شاعفات املرتبطة با�شتعمال االأجهزه 
االأطفال  من  كثري  ويعاين  االلكرتونية 
والكبار من هذه امل�شكلة ومن اأعرا�شها 
داخل  غريب  ج�شم  بوجود  االإح�شا�ض 
العني وكذلك االأحمرار و الدمع الزائد.

درا�شة  تظهر  النظرحيث  ق�شر  ثانيًا: 
اأن  اأمرييكيه  جامعات  عدة  اأجرتها 
طويلة  �شاعات  يق�شون  الذين  االأطفال 
با�شتعمال االأجهزة االإلكرتونية معر�شني 
الذين  اأقرانهم  من  اكرث  النظر  لق�شر 
اأخرى.  ن�شاطات  يف  اأوقاتهم  يق�شون 
اأكرث  فاالأطفال يف ال�شني مثال هم من 
االأطفال الذين  يعانون من ق�شر النظر 
مقارنة بالبلدان االأخرى، و ذلك يرتبط 

ل�شاعات  وق�شائهم  حياتهم  بطبيعة 
طويلة على االأجهزة االإلكرتونية.

وهي  املبكرة  ال�شبكية  اإعتالالت  ثالثًا: 
ولكن  ال�شن  كبار  عند  تظهر  ما  عادة 
تورونتو  جامعة  اأجرتها  درا�شة  تظهر 
ال�شادر من  االأزرق  ال�شوء  ان  الكنديه 
االإلكرتونية ي�شاهم يف حدوث  االأجهزة 

هذه االإعتالالت يف �شن مبكرة.
امل�شكلة  هذه  اأبعاد  ناق�شنا  وقد  اأما 
التو�شيات  تاأتي من خالل  احللول  فاإن 
االأطفال  اأطباء  اأكادميية  تن�شرها  التي 

االأمريكية وهي:

عمرهم  يقل  الذين  االأطفال  منع   •
الو�شائل  ا�شتخدام  من  عامني  عن 
وذلك  التلفاز  ذلك  يف  مبا  االإلكرتونية 
االولى،  ال�شنوات  ينمو خالل  العقل  الأن 
واأن االأطفال يتعلمون من خالل التوا�شل 

مع االآخرين ولي�ض مع ال�شا�شات.
واالأجهزة  التلفاز  �شاعات  من  احلد   •
�شاعتني  من  الأقل  االأخرى  االإلكرتونية 

ملن هم بني �شن الثانية والع�شر �شنوات.
خارج  االإلكرتونية  االأجهزة  و�شع   •

غرفة نوم االأطفال.
ا�شرار  • اجللو�ض مع طفلك ومناق�شة 
وق�شاء  االإلكرتونية  االأجهزة  ا�شتعمال 
ذلك  يف  مبا  عليها،  طويلة  �شاعات 
�شاعات  حتدد  عائلية  قوانني  و�شع 

ا�شتعمال االأجهزة االإلكرتونية.
1-20-20 قاعدة   تّذكر  • واأخريا 

طفـلـي يق�شـي �شــاعــات طويلــة علــى الهـاتــف 
والكمبيوتر اللوحي.. فما تاأثري  ذلك على عينيه؟

jordan.hospital

تف�صلوا بزيارة �صفحتنا الر�صمية
على الفي�س بوك: 

اإلتهابات الرئة عند االطفال

عند  التنف�شي  اجلهاز  اأمرا�ض  تتكرر 
الزيارات  معظم  �شبب  وتكون  االأطفال، 
ف�شل  يف  والطوارئ  للعيادات  الطبية 

ال�شتاء خا�شة.
زيادة  بني  ما  االأعرا�ض  وترتاوح 
�شعوبات  �شعلة،  عطا�ض،  باالإفرازات، 
غري  اأو  م�شحوبة  وتكون  التنف�ض  يف 
اأحيانًا. معظم هذة  م�شحوبة باحلرارة 
فريو�ض  نتيجة  تكون  بالعادة  االأمرا�ض 

الر�شح وتكون عابرة.
العلوية  االأجزاء  على  توؤثر  ما  وعادة 
االأذن،  االأنف،  مثل:  التنف�شي،  للجهاز 
الهوائية..  والق�شبات  احلنجرة  احللق، 
الرئة  ت�شاب  االحيان  بع�ض  ويف 
بالتهابات م�شاحبة الإلتهابات الق�شبات 

الهوائية العليا اأو منفردة.
بــــذات  الـــرئـــة  اإلتهـــــاب  وي�شمـــــى 
واالأ�شبـــاب   )pneumonia( الـــرئــــة 
احلميات  ال�شبب  يكون  فقد  متعددة، 
االأكـثــــر  ال�شـبب  وهــي  )الفريو�شـــات( 
�شيوعــــًا اأو ب�شـــبب اجلــراثيـــم، وب�شكـــل 
الرئويـــة  العقــدية  اجلراثيـــم  خـــا�ض 
اأو   streptococcus pneumonia

Mycoplasma pneumonia
تت�شم ذات الرئة باأعرا�ض خمتلفه منها 
احلرارة، اأمل يف احللق، االآم يف البطن، 
اجلاف  ال�شعال  عام،  واإرهاق  �شداع 

والق�شعريرة،  التنف�ض،  يف  و�شعوبة 
ال�شهية. وفقدان  ال�شديد،  واالإنهاك 
اإ�شابة  من  اأيام  بعد  حت�شل  ما  وغالبًا 
اللوزتني  اأو  احللق  يف  بالتهابات  الطفل 
فعااًل  العالج  يكن  مل  اإن  اأو  يعالج  مل  اإن 
بال�شكل الذي ي�شيطر على اإنت�شار املر�ض 
اأعرا�ض  واأهم  اأول  ومن  الرئتني.  اإلى 
�شريعًا  ي�شبح  التنف�ض  اأن  هو  املر�ض 

»وغري عميق«.
�شريريًا  الرئة  اإلتهاب  مر�ض  ي�شخ�ض 
م�شحوبًا  ال�شريري  الفح�ض  طريق  عن 
يكون  والعالج  لل�شدر.  اأ�شعة  ب�شور 
فريو�شًا  كان  �شواء  ال�شبب،  بح�شب 
م�شادات  العالج  ويت�شمن  بكترييا  اأو 
للعالج  باالإ�شافة  و�شوائل  للحرارة 

بامل�شادات احليوية.

امل�شت�شفى  دخول  الى  الطفل  يحتاج  قد 
للمراقبة يف بع�ض احلاالت واأخذ الدواء 
احلاالت  بع�ض  ويف  الوريد  طريق  عن 
يكون  ولهذا  االأك�شجني.  ن�شبة  تتدنى 

الدخول للم�شت�شفى �شروريًا.
االإ�شابة  تتكرر  االأطفال  بع�ض  يف 
من  الفئة  وهذه  الرئة،  ذات  مبر�ض 
االإ�شت�شارات  اأجراء  ت�شتوجب  االأطفال 
مراحل  اأولى  ت�شتوجب  الالزمة.  الطبية 
وتدقيق  مراجعة  اإلى  الطبي  اال�شتف�شار 

الوالدة  مثل  للطفل،  الطبي  التاريخ 
املبكرة وعدم اكتمال منو الرئة اأو ظهور 
منذ  التنف�ض  جمرى  يف  خلقية  ت�شوهات 
يف  تكي�شات  بوجود  اأو  املبكرة  الطفولة 
الع�شالت  يف  �شعف  وجود  او  الرئتني 

وم�شكالت يف العظام املكونة لل�شدر.
الى  توؤدي  قد  التي  االأمرا�ض  اأهم  من  و 
الربو  مر�ض  هو  املتكررة  االإلتهابات 
مزمن  مر�ض  والربو   )Asthma(
االإ�شابة  توؤدي  التنف�ض،  جمرى  ي�شيب 
وحدوث  املتوا�شل  ال�شعال  اإلى  بالربو 
من  التاأكد  يجب  لذا  متكررة،  اإلتهابات 
وعدم  �شائع  مر�ض  الأنه  املر�ض  هذا 
التهابات  الى  توؤدي  قد  عليه  ال�شيطرة 

رئوية متكررة.
هنالك �شبب اآخر قد يوؤدي الى االإلتهابات 
املتكررة وهو االإرتداد املريئي. وعادة ما 
كاالإ�شتفراغ  باأعرا�ض  م�شحوبًا  يكون 
ال  االأحيان  بع�ض  يف  ولكن  واحلرقة. 
ولهذا  اأعرا�ض،  اأية  االإرتداد  ت�شاحب 
االإ�شعاعية  ال�شور  بعمل  التاأكد  يجب 

املنا�شبة اأو التنظري يف بع�ض احلاالت.
االلتهابات  �شبب  يكون  ما  ونادر 
حركة  يف  خلل  ب�شبب  بالرئة  املتكررة 
 )ciliary dyskinesia( االأهداب 
واإ�شطرابات يف جهاز املناعة اأو التكي�ض 

.)cystic fibrosis( الليفي
لهذا يجب التعامل مع مري�ض االإلتهابات 
ويجب  خا�شة،  بعناية  املتكررة  الرئوية 
واملخربية  ال�شريرية  الفحو�شات  عمل 
اأي مر�ض من  للتاأكد من وجود  واالأ�شعة 

هذه االأمرا�ض.

الدكتورة منى خاطر
ا�شت�شاري امرا�ض �شدرية وتنف�شية

وامرا�ض احل�شا�شية واملناعة

بقلم: الدكتور لوؤي الدويك
اخت�شا�شـــي عيــون اطفـــال
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خلدمة  الدائمة  �شيا�شته  اطار  يف 
م�شت�شفى  وا�شل  املحلي،  املجتمع 
اأيام  لتنفيذ  ال�شنوي  برناجمه  االردن 
مناطق  من  عدد  يف  جمانية  طبية 
االردن  م�شت�شفى  اقام  فقد  اململكة، 
االردنيني  املعلمني  نقابة  مع  بالتعاون 
فرع ماأدبا يومًا طبيًا جمانيًا ا�شتهدف 
واأهايل  وعائالتهم  املعلمني  كوادر 
الفريق  قدم  حيث  املحلي  املجتمع 
الطبية  اخلدمات  والتمري�شي  الطبي 
وللع�شرات  وا�شرهم  للمعلمني  املختلفة 
مناطق  يف  القاطنني  املواطنني  من 
الطبي  اليوم  اأموا  والذين  ماأدبا 

املجاين.
يف  الطبية  التخ�ش�شات  وتركزت 

االردن  مل�شت�شفى  اخلا�ض  الفريق 
واجلراحة  الباطنية  باالمرا�ض 
وامرا�ض االطفال والن�شائية باال�شافة 
من  وفريق  وال�شيدلة  للتمري�ض 

العالقات العامة .
الفحو�شات  باإجراء  الفريق  وقام 
وفحو�شات  وال�شغط  لل�شكر  املتكاملة 
الالزمة  االدوية  بتوزيع  قام  كما  الدم 
الربنامج  مع  بالتعاون  واجريت 
فحو�شات  الثدي  ل�شرطان  االردين 
حما�شرة  قدمت  كما  للن�شاء  خا�شة 

توعوية متخ�ش�شة.
مواطن  خم�شمائة  من  اكرث  وا�شتفاد 
وال�شريرية  املخربية  الفحو�شات  من 
التي قدمها اليوم الطبي املجاين و�شط 
نقابة  ِقبل  من  الفتة  اإدارية  اجراءات 

املعلمني يف ماأدبا. 
اأيامًا  االردن  م�شت�شفى  اقامت  كما 
طبية جمانية اخرى يف مناطق متعددة 
من اململكة كان من ابرزها يف حمافظة 
جر�ض خميم غزة، ويف حمافظة اربد 

منطقة �شوم.

م�شت�شفى االأردن يقيم اأيام طبية جمانية
مبختلف التخ�ش�شات اجلراحية والباطنية واالطفال والن�شائية والتمري�س وال�شيدلة
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دعم  لل�شرطان  احل�شني  موؤ�ش�شة  ثّمنت 
احلملة  يف  االردن  م�شت�شفى  وم�شاركة 
االردين  الربنامج  موؤخرًا  اطلقها  التي 
)خليكي  �شعار  حتت  الثدي  ل�شرطان 

بحياتي.. افح�شي(.

احل�شني  موؤ�ش�شة  اإدارة  واعربت 
لل�شرطان والربنامج االردين ل�شرطان 
ال�شرة  وتقديرها  �شكرها  عن  الثدي 
الفّعال  دورهم  على  االردن  م�شت�شفى 

يف جناح حملة اكتوبر لعام 2015.
االردنـــي  البــرنامـــج  �شّنــف  كمـــا 
»م�شت�شفى االردن«  الثــدي  ل�شرطــان 
قــدمـــت  خا�شــة  طبيــة  جهــة  اكثـــر 
لل�شيـدات  الثـدي  ت�شـوير  خــدمة 
ا�شتحـقـت  وعليـه   2015 عام  خــالل 

هــذا ال�شكــر والتقديـــر.

دائرة  يف  االردن  م�شت�شفى  يوا�شل 
على  بالعمل  امل�شتمر  والتعليم  التدريب 
من  املتخ�ش�شة  الطبية  الكوادر  تدريب 

اخلارج. 
حيث �شّلم اال�شتاذ الدكتور ريا�ض �شعيد 
امل�شتمر  والتعليم  التدريب  دائرة  مدير 
�شهادات  الكلى،  غ�شيل  وحدة  ومدير 
غ�شيل  وحدة  يف  للمتدربات  التدريب 

الكلى والقادمات من فل�شطني ال�شقيقة.

دوري  وب�شكل  االردن  م�شت�شفى  يحر�ض 
والوظيفية  الطبية  كوادره  تكرمي  على 
لالفراد  واعتزاز  تقدير  من  يحمله  بـما  

املنت�شبني لهذا ال�شرح الطبي العريق.
املمثل  االردن  م�شت�شفى  يكرم  فاليوم 
بالدكتور �شائب حمودي املـوظف املثالــي 
ل�شهــر اكتوبــر 2015 املمر�س امل�شاعد 
دائرة  مديرة  بح�شور  زعرت  حممد 

التمري�ض ال�شيدة نادية �شاهني. 

نطاق  بتو�شيع  االردن  م�شت�شفى  ي�شعى 
املوؤ�ش�شات  كبار  مع  التنموية  ال�شراكة 
لتقدمي  االردن  يف  والتنموية  اخلريية 

املزيد من اخلدمات املجتمعية املحلية. 
ق�ش�ض  احدى  علي«  اأم  »تكية  وتعترب 

النجاح لثمرة هذا التعاون امل�شرتك.
�شكٍر  درع  علي«  اأم  »تكية  تقدم  واليوم.. 
وتقدير مل�شت�شفى االأردن للجهود امل�شرتكة 
يف مكافحة اجلوع عرب ال�شنوات املا�شية. 

الربنامج االردين ل�شرطان 
الثدي يكرم م�شت�شفى االأردن

د. ريا�س �شعيد ي�شلم �شهادات 
التدريب للمتدربني من اخلارج

م�شت�شفى االأردن يكرم املوظف 
املثايل لعام 2015

»تكية ام علي« تكرم اإدارة
م�شت�شفى االأردن

مع  بالتعاون  االردن  م�شت�شفى  اقامت 
جتربة  االردين  امللكي  اجلو  ال�شالح 
الطائرات  مهبط  يف  الطبي  االخالء 

لدى م�شت�شفى االردن.
وتعترب هذه التجربة النوعية دلياًل على 
االردن  م�شت�شفى  توا�شل  الذي  التقدم 
يف ال�شعي لتحقيق اعلى درجات التقدم 
حلاالت  واالخالءات  اال�شعافات  يف  

الطوارئ.

م�شت�شفـى االأردن يعمل على 
جتربة االخالء الطبي

االأردين  الربنامج  جهود  ت�شجيلية 
ثماين  مدى  على  الثدي  ل�شرطان 
قبل  اإجنازات،  من  حققه  وما  �شنوات، 
رئي�ض  قتيبة،  ي�شار  الدكتورة  تقدم  اأن 
احل�شني  مركز  يف  املبكر  الك�شف  ق�شم 

عر�شت  علمية،  حما�شرة  لل�شرطان، 
الثدي،  ل�شرطان  العلمي  للجانب  فيها 
مبا  ومعاجلته  املبكر،  ك�شفه  واإمكانات 

ينقذ ع�شرات االآالف من الن�شاء.

يوم للتوعية ومكافحة �شرطان الثدي 
فـي م�شت�شفى االأردن

مع  بالتعاون  االأردن،  م�شت�شفى  اأقام 
الثدي،  ل�شرطان  االأردين  الربنامج 
لتوعية  االأردن  »يوم  فعالية 
ومكافحة �شرطان الثدي«، يف حرم 
اجلهود  اإطار  يف  وذلك  امل�شت�شفى، 
لدى  عامة  توعية  لتحقيق  املتوا�شلة 
املبكر،  الفح�ض  باأهمية  املواطنني 
هذا  على  املرتتبة  اجلوانب  ومعرفة 

املر�ض واأثره على املجتمع.

الدكتور  العني  امل�شت�شفى  مدير  واأكد 
اأدرك  امل�شت�شفى  اأن  الب�شري،  اهلل  عبد 
االأردين  الربنامج  اأهمية  البداية  منذ 
يف  اأثر  من  جلهوده  ملا  الثدي،  ل�شرطان 
من  االأردنيات،  ال�شيدات  اآالف  اإنقاذ 

خالل الفح�ض املبكر.
اأتاح  االأردن  م�شت�شفى  اأن  الى  م�شريا 
كافة  والت�شخي�شية  الطبية  اإمكاناته 
للمراأة  النبيل  الهدف  هذا  خلدمة 

االأردنية.
االأردين  الربنامج  مديرة  وقالت 
ل�شرطان الثدي ن�شرين قطام�ض »اإن هذا 
جمال  يف  نوعية  قفزات  حقق  الربنامج 
ب�شكل  رفع  ما  العامة،  واملعرفة  التوعية 

كبري ن�شب الفح�ض املبكر، 
االإ�شابة  اكت�شاف  ون�شب 
بدور  م�شيدة  باملر�ض«، 
كموؤ�ش�شة  االأردن  م�شت�شفى 
يف  رائدة  طبية  وطنية 
خدمة هذا امل�شروع الرائد.

وحدة  رئي�ض  وعر�ض 
يف  االأ�شعة  ت�شوير 
�شومان  الدكتور  امل�شت�شفى 

حممد، لالإمكانات التقنية الكبرية التي 
هذا  خلدمة  االأردن،  م�شت�شفى  اأتاحها 

الفح�ض للمراأة.
كما عر�ض فيلما وثائقيا تناول ب�شهادات 

�شمن  التالية  ال�شحية  االأطعمة  اأدرجوا 
�شحية  تعترب  االأطعمة  هذه  حميتكم، 
لأنها حتقق ثالثة على �لأقل من �ل�شروط 

التالية:
الفيتامينات،  باالألياف،  غني  م�شدر   •

املعادن واملواد الغذائية االأخرى.
• غنية باملواد الغذائية النباتية وم�شادات 
 E وفيتامني   A فيتامني  مثل  االأك�شدة، 

وبيتا كاروتني.
احتمال  تقلي�ض  يف  ت�شاهم  اأن  • ميكن 
االإ�شابة باأمرا�ض القلب وم�شاكل �شحية 

اخرى.
احلرارية،  ال�شعرات  من  قليلة  كثافة   •
اأكرب  كمية  على  حت�شلون  اأنكم  اي 
ال�شعرات  من  اأقل  وكمية  الطعام  من 

احلرارية متوفرة يف كل مكان.

وهو  املعروفة  ال�شحية  االأطعمة  من 
يحتوي  الفوليك،  حلم�ض  جيدًا  م�شدرًا 
النباتية  املغذيات  على  ا  اأي�شً الربوكلي 
ت�شاعد  التي  املكونات  من  جمموعة   -
اأمرا�ض  مثل  املزمنة  االأمرا�ض  منع  على 
ال�شرطان.  اأنواع  وبع�ض  ال�شكري  القلب، 
ممتازا  م�شدرا  الربوكلي  ي�شكل  كذلك 
يحمي  لالأك�شدة  م�شاد   -  C لفيتامني 
هو  كذلك  ال�شرر.  من  اجل�شم  خاليا 
املعروف   A لفيتامني  ممتاز  م�شدر 

بوظيفته يف احلفاظ على �شحة العني.

 C و   A بالفيتامينات  غني  ال�شبانخ 
ال�شبانخ،  وي�شكل  الفوليك.  وبحم�ض 
للمغنيزيوم.  جيدا  م�شدرا  اأي�شا، 
ت�شاهم  ال�شبانخ  يف  النباتية  املغذيات 
على  واحلفاظ  املناعة  جهاز  تعزيز  يف 
الكاروتينات  وب�شرتكم.  �شعركم  �شحة 
كاروتني،  -بيتا  ال�شبانخ  يف  املوجودة 
لوتني والزياك�شانثني- حتمي من اأمرا�ض 
مثل  ال�شيخوخة،  ترافق  التي  العيون 
الليلي،  الب�شر  وفقدان  البقعي  التنك�ض 
القلب  اأمرا�ض  من  اأي�شا  حتمي  كما 

وبع�ض اأنواع ال�شرطان.

االطعمة ال�شحية: 
بناء اال�شا�س 

للتغذية ال�شليمة 

الربوكلـــي

ال�شبــانــخ
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عن  امل�شوؤول  اجلهاز  هو  البويل  اجلهاز 
امالح  وتنظيم  ال�شموم  من  الدم  تنقية 
من  منها  الزائد  من  والتخل�ض  الدم 
خالل انتاج البول، ويتكون اجلهاز البويل 

من الكليتني واحلالبني واملثانة واالحليل.
بلورات  البويل من  تتكون ح�شوة اجلهاز 
الداخلي  اجلدار  على  تتجمع  ملحية 
على  البول  ويحتوي  املثانة.  او  للكلى 
مواد متنع تكون هذه البلورات ولكن هذه 
املوانع الطبيعية قد ال تكون موجودة عند 
تكوين  اإلى  يوؤدي  مما  اال�شخا�ض  بع�ض 
احل�شى، وب�شورة عامة تتكون احل�شوة 

اذا توفرت العوامل التالية:
اواًل: اال�صباع؛ وهو زيادة تركيز االمالح 

يف البول.
حول  االمالح  تر�شب  اأو  التبلور  ثانياً: 

بع�شها البع�س.
قلة  عن  ناجت  وهو  اجلفاف؛  ثالثاً: 

ال�شوائل داخل الكلية.

ا�شباب تكون ح�شى اجلهاز البويل:
تكوين احل�شى غري  الرئي�شي يف  ال�شبب 
للجينات  يكون  قد  لكن  حتديدًا  معروف 
اإلى  باال�شافة  اال�شابة.  يف  اثر  الوراثية 
و�لفر�ط  �ل�شو�ئل،  �شرب  وقلة  �جلفاف 
ت�شوهات  او  واملوالح،  اللحوم  اكل  يف 
املتكرر ملجرى  وااللتهاب  البويل،  اجلهاز 

البول.
اعرا�س ح�شى اجلهاز البويل:

اعرا�ض  يظهر  ال  قد  احلاالت  بع�ض  يف 
تدل على وجود ح�شى يف اجلهاز البويل 
وقد  ال�شامت،  باحل�شى  ُيعرف  ما  وهو 
ويف  الروتينية  الفحو�شات  اثناء  تكت�شف 
ب�شكل  االعرا�ض  تظهر  احلاالت  معظم 

مفاجئ.
وتتمثل هذه االعرا�ض باأمل �شديد مفاجئ 
يف ا�شفل الظهر او اخلا�شرة، وممكن ان 
واجلهاز  والفخذ  البطن  ا�شفل  اإلى  ميتد 
ال�شعور  االمل  ي�شاحب  وقد  التنا�شلي، 
بالغثيان والقيء وهذا ما يعرف باملغ�ض 

الكلوي.

اكرث  من  الركبة  ا�شابات  تعترب 
يف  نواجهها  التي  �شيوعًا  اال�شابات 
عيادة جراحة العظام واملفا�شل والطب 
الريا�شي، وغالبًا ما ياأتي املري�ض ي�شكو 
ا�شابة  بعد  الركبة  يف  وتورم  اآالم  من 

الركبة اثناء ممار�شته الريا�شة.
و�لرباط  �لهاللية  �لغ�شاريف  وتعترب 
ال�شليبي االمامي االكرث تعر�شًا للتمزق. 

هذه  عن  ينتج  االحيان  معظم  ويف 
التمزقات اعرا�ض مت�شابهة عند املر�شى 
من اآالم وتورم وتعليق وعدم ثباتية. ويتم 
الفح�ض  بوا�شطة  الدقيق  الت�شخي�ض 

ال�شريري و�شور الرنني املغناطي�شي. 

اإلى  البويل  اجلهاز  ح�شى  يوؤدي  وقد 
وتكرار  البول مع �شعوبة  الدم يف  ظهور 
درجة  يف  احلاد  االرتفاع  او  التبول 

احلرارة الناجت عن التهاب الكلى.
ت�شخي�س ح�شى اجلهاز البويل:

نتاأكد  ان  ممكن  االعرا�ض  ظهور  بعد 
مكانها  وحتديد  احل�شى  وجود  من 
وحجمها وم�شاعفاتها عن طريق ال�شور 
للجهاز  الظليلية  او  الب�شيطة  ال�شعاعية 
واال�شرع حاليًا هو  االمثل  البويل واحلل 
اإلى  املري�ض  ويحتاج  الطبقي،  الت�شوير 
للتحري عن  والدم  للبول  اجراء حتاليل 
ن�شب  وجود  او  البول  يف  االلتهاب  وجود 
ان  ميكن  التي  الدم  امالح  من  مرتفعة 

ت�شبب بت�شكيل احل�شيات الكلوية.
انواع احل�شى:

يتكون  البويل  اجلهاز  ح�شى  معظم 
 %65 بن�شبة  اوك�شاليت  الكال�شيوم  من 
 .%15 بن�شبة  الكال�شيوم  فو�شفات  او 
عن  )النا�شئة  االنتانية  واحل�شيات 
املختلطة  وهي  البول(،  جمرى  اإلتهاب 
واالمونيوم  واملغني�شيوم  الفو�شفات  من 
اليوريك  حم�ض  وح�شى   %10 بن�شبة 
التي تكون 10% من احل�شى. اما ح�شى 
ال�شي�شتني فهو وراثي وي�شبب 1-2% من 

احل�شى.
عالج ح�شى اجلهاز البويل:

البويل  واجلهاز  الكلى  ح�شى  عالج 
جراحي  او  )حتفظي(  طبي  يكون  قد 
ومكانها  احل�شوة  حجم  على  ويتوقف 
والعالج  عنها  الناجمة  وامل�شاعفات 
اإذا  ي�شتخــدم  ان  ممكــن  التحفظـي 
5ملم  من  اقل  �شغيـرة  احل�شـوة  كــانت 
ال�شوائل  �شــرب  االكثـار مـن  عـن طريـق 
)2-3( لرت يوميًا مع ا�شتخدام مو�شعات 
ي�شتخدم  ان  ممكن  وكذلك  احلالب. 
العالج الطبي يف عالج احل�شى املكونة 
 %10 متثل  )هذه  البوليك  حامــ�ض  من 
تذوب  ان  ممكن  والتي  احل�شى(  من  
اإلى  البول  تغري  التي  العقاقري  بوا�شطة 

الو�شط القاعدي.
تفتيت احل�شى باملوجات الت�شادمية:
غري  العالجية  الطرق  اكرث  من  تعد 
ال  النتيجة  ول�شمان  انت�شارًا  اجلراحية 
وال  للتفتيت  قابلة  احل�شوة  تكون  ان  بد 
يزيد قطرها عن 1٫5 - 2�شم يف الكلية 

او اجلزء العلوي من احلالب.
عدم  من  التاأكد  يجب  احلالة  هذه  ويف 
ا�شفل  البويل  باجلهاز  �شيق  وجود 
احل�شوة مينع نزول قطع احل�شى املفتتة. 
موجات  توجيه  العملية  هذه  خالل  يتم 
ت�شادمية ت�شل اإلى احل�شاة بعد حتديد 
ال�شونار.  او  اال�شعة  طريق  عن  موقعها 
احل�شى  تفتيت  على  تعمل  واملوجات 
خروجها  ي�شهل  �شغرية  اجزاء  اإلى 
اإلى  حتتاج  ال  العملية  وهذه  البول،  مع 
وت�شتغرق ما بني 40 - 60 دقيقة  تخدير 

اجلراحي  التنظري  عملية  هي  ما 
للركبة؟

يقوم  حيث  ب�شيطة  جراحية  عملية  هي 
من  املنظار  عد�شة  بادخال  اجلراح 
طوله  يتعدى  ال  الركبة  يف  جرح  خالل 
العد�شة  وتو�شل  الواحد  ال�شنتيمرت 
ب�شا�شة تلفزيونية عالية الو�شوح وجهاز 

ت�شجيل لتوثيق احلالة.

وبعد ان يقوم اجلّراح مب�شاهدة تفا�شيل 
االأداة  باإدخال  يقوم  الداخل  من  الركبة 
اجلراحية املنا�شبة من خالل جرح �شغري 
اآخر بنف�ض الطول لرتميم الغ�شروف اأو 
تنظيفه من االجزاء املتمزقة واملنف�شلة 

عن ج�شد الغ�شروف. 
الرباط  ترميم  عملية  هي  ما 

ال�شليبي؟
اجلولة  باأخذ  اجلّراح  يقوم  ان  بعد 
وا�شالح  باملنظار  الت�شخي�شية 
�لرباط  بتفقد  يقوم  �لغ�شروف، 
للتاأكد من وجود قطع كلي ام  ال�شليبي 

جزئي اأو �شالمته.
�لرباط  يف  متزق  وجود  حال  ويف 
ال�شليبي مع وجود اعرا�ض عدم ثباتية 
يف الركبة )عادة يعرّب املري�ض عن هذا 
ال�شعور بخيانة الركبة له( يكمل اجلّراح 
بزر�عة  �ل�شليبي  �لرباط  ترميم  عملية 
رباط بديل بنف�س مكان وو�شعية �لرباط 

ال�شليبي ال�شابق بوا�شطة املنظار.
على  للح�شول  طريقة  اف�شل  ويعد 
�لرباط �لبديل �ن يقوم �جلّر�ح بح�شد 
لهما  للركبة  جماورين  وترين  او  وتر 
يتعدى  ثانوية من خالل جرح ال  وظيفة 
يوؤثر  ال  وح�شدهما  �شنتيمرتات  االربع 

على وظيفة الركبة اطالقًا.
الوترين  بتجهيز  اجلّراح  ويقوم 
لتاأخد  عظمية  قنوات  يف  وزراعتهما 

جل�شة  من  اكرث  اإلى  املري�ض  يحتاج  وقد 
جناح  وبن�شبة   احل�شوة  من  للتخل�ض 

ت�شل اإلى %90.
عالج ح�شى الكلى بوا�شطة املنظار:

ح�شى الكلية الذي ال يتجاوب عن طريق 
وخا�شة  الت�شادمية  باملوجات  التفتيت 
اذا كان �شغريًا ممكن تفتيته عن طريق 
ادخاله  يتم  الذي  املرن  احلالب  منظار 
وتفتيت  الكلية،  اإلى  احلالب  خالل  من 
احل�شى عن طريق الليزر ومن ثم ترك 
نزول  ا�شتكمال  بعد  تزال  بولية  ق�شطرة 
 6  -  2 من  ت�شتغرق  فرتة  بعد  احل�شى 

ا�شابيع.
من  اكرب  كبرية  احل�شوة  كانت  اذا  اما 
املنظار  ا�شتخدام  1٫5 - 2�شم فيف�شل 
عملية  وهي   )PCNL( اجللد  عرب 
وبفتحة  العام  التخدير  حتت  جتري 
بالظهر حوايل 1-2�شم يتم خاللها عمل 
ممر من اجللد اإلى احلوي�شالت وحو�ض 
الكلية، ثم يتم تفتيت احل�شى عن طريق 
من  احل�شى  و�شحب  خا�شة  اجهزة 
خالل املنظار ومن املمكن ترك ق�شطرة 
داخلية ما بني حو�ض الكلية واملثانة يتم 
من  ا�شبوعني  خالل  الحقًا  ا�شتخراجها 
العملية، ويحتاج املري�ض اإلى االقامة ما 
اإلى  بعدها  املري�ض  يعود  ايام   3-2 بني 
عمله، ونتائج هذه العملية جيدة وممكن 
ب�شكل  احل�شوات  من  التخل�ض  يتم  ان 

كامل يف 80 - 90% من املر�شى.

عالج ح�شى احلالب:
يعالج ح�شى احلالب الذي يزيد حجمه 
عن 5ملم اما بالثقب اذا كانت احل�شوة 
منظار  طريق  عن  او  احلالب  اعلى  يف 
العام.  البنج  طريق  عن  وتتم  احلالب، 
البول  فتحة  خالل  من  املنظار  واداخال 
اإلى احلالب وتفتيت احل�شى عن طريق 

الليزر.

عالج ح�شى املثانة:
يجب اإزالة ح�شى املثانة، ويتم ذلك عن 
طريق ا�شتخدام منظار املثانة، وبتفتيت 
او  الليزر  ا�شتخدام  احل�شى عن طريق 
اآلية  اجهزة  اأو  �شوتية  الفوق  املوجات 
اإلى  االجزاء  �شفط  ثم  احل�شى  لتفتيت 

خارج املثانة.

هذا  مع العلم ان جميع هذه الو�شائل 
احلديثة متوفرة يف م�صت�صفى االردن..

�ل�شليبي  للرباط  و�ملكان  �مل�شار  نف�س 
�جلديد  �لرباط  تثبيت  ويتم  �ل�شابق 
تذوب  معدنية  غري  براغي  بوا�شطة 
بالعظم  اجل�شم  وي�شتبدلها  الوقت  مع 
ثباتية  ليعطي  ذوابانها  مع  بالتزامن 

عالية للرباط �ملزروع.
جدير بالذكر �ن �لرباط �ل�شليبي �ملتمزق 
وعمليات  نف�شه  تلقاء  من  ابدًا  يلتئم  ال 
نلجاأ  لذلك  االكيد  بالف�شل  تبوء  خياطته 
برباط  )��شتبد�له  �لرباط  ترميم  لعملية 

اخر بنف�ض مكانه وم�شاره(.

مر�شى  تاأهيل  اعادة  يتم  كيف 
املنظار و الرباط ال�شليبي؟

ُيعطى مر�شى �ملنظار و�لرباط �ل�شليبي 
العملية  بعد  مبا�شرة  بامل�شي  تعليمات 
بدون عكازات او مرابط للركبة. وعادة 
امل�شت�شفى  من  املر�شى  تخريج  يتم 
اليوم  �شباح  يف  اأو  العملية  يوم  بنف�ض 
ملمار�شة  املنظار  مر�شى  يعود  التايل. 
ا�شبوعني.  الى  ا�شبوع  خالل  الريا�شة 
ويعود مر�شى �لرباط �ل�شليبي ملمار�شة 
اربعة  اإلى  ا�شبوعني  خالل  الريا�شة 
تت�شمن  التي  الريا�شات  عدا  ا�شابيع 
وكرة  القدم  كرة  مثل  مبا�شرًا  احتكاكًا 
حيث  التن�ض  وكرة  واجلمباز  ال�شلة 
ي�شمح لهم بالعودة بعد �شتة اإلى ثمانية 

ا�شهرعلى االقل.

الطرق احلديثة لعالج ح�شى
اجلهاز البويل

عمليات تنظري  الركبة 
وتـرميــم الــربـاط ال�شـليبــي

الدكتور ماأمون الزبدة
زميل كلية اجلراحية امللكية الربيطانية
ا�شت�شاري جراحة الكلى وامل�شالك البولية

وزراعة الكلى / م�شت�شفى االأردن

الدكتور غ�شان اخلياط
ا�شت�شاري 

جراحة العظام واملفا�شل

اماكن تواجد ح�شى اجلهاز البويل

منظار احلالب ال�شلب واملرن لعالج ح�شى احلالب والكلى

منظار الكلى من خالل فتحة اجللد

جهاز تفتيت احل�شى احلديث باملوجات الت�شادمية

متوفر فـي
م�شت�شفى

االأردن

متزق الغ�شروف

الغ�شروف

عملية التنظري اجلراحي للركبة

عملية التنظري اجلراحي للركبة

زرع وترين يف القنوات العظمية
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تقنيات حديثة

تقنية جديدة لزرع �شبكات لل�شرايني يف م�شت�شفى االأردن

يحقق الفريق الطبي املتخ�ش�ض باأمرا�ض 
ريادية  اجنازات  الدموية  واالوعية  القلب 
من  متعددة  جماالت  يف  متقدمة  طبية 
تو�شيع  يف  احلديثة  التقنيات  �شمنها 
ال�شباتية للحماية من اجللطات  ال�شرايني 

الدماغية.
الدكتور حران زريقات ا�شت�شاري امرا�ض 
ق�شم  رئي�ض   - الدموية  واالوعية  القلب 
يوؤكد  االردن  م�شت�شفى  يف  القلب  امرا�ض 
اخطر  من  هي  الدماغية  اجللطات  ان 
املري�ض  على  �شررًا  االمرا�ض  وا�شد 
اجللطات  هذه  ا�شباب  واحد  وعائلته 
ال�شباتية  ال�شرايني  ت�شيق  هو  الدماغية 
والطرق  الدماغ،  مهمة يف  املغذية الجزاء 
املتبعة للك�شف عن هذه الت�شيقات عديدة 
منها الت�شوير باالمواج ال�شوتية وال�شور 

امللونة لل�شرايني.
 - ال�شعافني  عوين  منذر  الدكتور 
واالوعية  القلب  امرا�ض  اخت�شا�شي 
التقنيات  ا�شتخدم  من  اول  الذي  الدموية 
عدة  منذ  احلبيب  بلدنا  يف  اجلديدة 
على  تعتمد  العالج  طرق  ان  يقول  �شنوات 
الت�شيق  اذا كان هذا  وفيما  الت�شيق  حدة 
فاإذا  ال،  ام  �شابقة  جلطة  يف  ت�شبب  قد 
فاإن عالجه   50% اقل من  الت�شيق  كان 
للكولي�شرتول  اخلاف�شة  باالدوية  يتم 
الت�شيق  كان  اذا  اما  للدم،  وباملميعات 
يف  ت�شبب  وقد   50% من  اكرث  بن�شبة 
ومل   70% من  اكرث  او  �شابقة  جلطة 

يت�شبب بجلطة �شابقة فاإنه يف هذه احلالة 
بالعالجات  الت�شيق  هذا  معاجلة  يجب 
لتو�شيع  عملية  اما  اجراء  مع  املذكورة 
زراعة  مع  الق�شطرة  طريق  عن  الت�شيق 
الزالة  جراحية  عملية  اجراء  او  �شبكة 

الت�شيق او عمل و�شلة جراحية.
التقنيات  ان  ال�شعافني  الدكتور  وي�شيف 
احلماية  ا�شتخدام  يف  تكمن  احلديثة 
 )Proximal Protection( املثلى 
تتلخ�ض  والتي  التو�شيع  عملية  خالل 
ال�شباتي  ال�شريان  داخل  جهاز  و�شع  يف 
الدماغ  بحماية  يقوم   )Mo-Ma(
حتى  الت�شيق  بلم�ض  نقوم  ان  قبل  من 
قد  نكون  وبهذا  اخلا�شة  باال�شالك 
جتنبنا الت�شبب يف جلطات دماغية ممكن 
با�شتخدام  االجراء  خالل  حتدث  ان 
الدماغ  حلماية  التقليدية  الطريقة 
)Distal Protection( وهذه التقنية 

هي   )Proximal Protection(
املراكز  معظم  يف  االآن  املتبعة  الطريقة 
املتحدة  والواليات  اوروبا  يف  العاملية 
ا�شتخدام  اإلى  باال�شافة  االمريكية 
احدث انواع ال�شبكات التي حتظى بنتائج 

ممتازة يف الدرا�شات العاملية.
القراء  العزائنا  نتمنى  وباخلتام 

ولعائلتكم ال�شالمة العافية.

التقنيـات احلـديثـة فـي تو�شيـع ال�شـرايني 
اأحد ال�شباتية للحماية من اجللطات الدماغية الزهامير  مر�ض  يعترب 

التي  املتطورة  الدماغية  االأمرا�ض 
ويوؤدي  املخ،  خاليا  تدمري  على  تعمل 
والتفكري  الذاكرة  يف  م�شكالت  اإلى 
عمل  يف  ب�شدة  ويوؤثر  وال�شلوك، 
ومنط  امل�شاب،  ال�شخ�ض  وحياة 
يتدهور  حيث  االإجتماعي،  توا�شله 
الوقت  مبرور  امل�شاب  املري�ض  و�شع 
النهائية  املح�شلة  تكون  ما  وغالبًا 

مر�ض  وي�شنف  بالوفاة،  املر�ض  لهذا 
الرئي�ض  ال�شبب  بكونه  اليوم  الزهامير 
يوجد  ال  حيث  عامليًا،  للوفاة  ال�شاد�ض 
يتم  ولكن  املر�ض،  لهذا  نهائي  عالج 
عالج االأعرا�ض ودعم املر�شى امل�شابني 
على  وم�شاعدتهم  اأف�شل  حياتهم  جلعل 

التعاي�ض مع املر�ض.
من  العديد  من  الزهامير  مري�ض  يعاين 
حيث  واالجتماعية،  النف�شية  امل�شكالت 
م�شتويات  ي�شنف �شمن  املر�ض  ان هذا 
وجود  اأو  كالن�شيان،  الأثاره  تبعًا  خمتلفة 
م�شاكل اأكرب يف الذاكره، ومن امل�شكالت 

ذات العالقة باملر�س:
من  واحدًا  ويعد  الذاكرة:  فقدان   -
اأكرث عالمات مر�ض الزهامير ال�شائعة، 
االأخرية  معلوماته  املري�ض  ين�شى  اإذ 
الهامة،  املواعيد  كن�شيان  املكت�شبة 

ون�شيان االأخرين.
وال�شخ�شية:  املزاج  يف  تغري   -
مزاجه  الزهامير  مري�ض  يفقد  حيث 
و�شخ�شيته املاألوفه فيبدو م�شو�ض املزاج 

وم�شابًا باالإكتئاب، واخلوف، والقلق.
والعمل:  التخطيط  يف  م�شاكل   -

من  احلد  على  الزهامير  مر�ض  يعمل 
ومتابعة  التطوير،  على  املري�ض  قدرة 
كما  االأرقام،  مع  والتعامل  اخلطط، 
على  القدرة  عدم  ا�شكالية  تواجهه 
الرتكيز، وا�شتغراق وقت اأطول يف اجناز 
�شابقًا  بها  يقومون  كانوا  التي  االأعمال 

بوقت وجهد اأقل.
بني  التميز  على  القدرة  عدم    -
مر�شى  لدى  يختلط  واملكان:  الزمان 
وبالتايل  باملكان  الزمان  الزهامير 
يفقدون القدرة على التميز بني التواريخ، 
واأحيانًا  والوقت،  والف�شول،  واالأيام، 
اأكرب  ومعاناة  ل�شعوبات  يتعر�شون 

فين�شون مكان وجودهم.
املعانون  يتجنب  قد  االإنعزال:   -
االإجتماعية  امل�شاركة  الزهامير  من 
لها  يتعر�شون  التي  التغريات  نتيجة 
ويعزلون  العمل  بيئة  من  ين�شحبون  كما 
باحلياة،  يربطهم  ما  كل  عن  اأنف�شهم 
االإجتماعية،  واالأن�شطة  كالهوايات 
االأ�شرة  من  بال�شجر  ي�شعرون  ورمبا 
العالقة  ذات  االأخرى  واالإلتزامات 

بطبيعة حياتهم.
القرار:  �شنع  على  القدرة  عدم   -

اأو ا�شدار حكم �شحيح على االأمور، اأو 
م�شائل  من  م�شئلة  اأي  حا�شم يف  قرار 

احلياة التي يعي�شونها.
واالأ�شماء:   الكلمات  ن�شيان   -
واالأ�شماء  الكلمات  ا�شتح�شار  م�شاكل 
من  ت�شبح  الكتابة  اأو  احلديث  يف 
مر�شى  لدى  �شعوبة  املوا�شيع  اأكرث 

الزهامير.
وعن االأ�شاليب والطرق التي من املمكن 
من خاللها التعاي�ض مع مر�ض الزهامير 

فاننا من املمكن اأن جنملها باالتي:
للحد  املنتظم  الروتني  على  • املحافظة 
على  وم�شاعدته  املري�ض  ت�شو�ض  من 

التوا�شل.
واالأ�شدقاء حول  العائلة  وجود  • اأهمية 

املري�ض.
وتقليل  ال�شكن  مبكان  االهتمام   •

الفو�شى قدر االإمكان.
للعائلة  الهواتف  باأرقام  االحتفاظ   •
اليه،  الو�شول  ي�شهل  مكان  يف  واالأقارب 

مل�شاعدة املري�ض يف حال الن�شيان.
املواقع  حتديد  برنامج  ا�شتخدام   •
العثور  لت�شهيل  املحمول  الهاتف  على 
ون�شيان  ال�شياع  حال  يف  ال�شخ�ض  على 

اجلهات.
• االإحتفاظ باملفاتيح والهواتف املحمولة 
نف�ض  يف  الثمينة  االأ�شياء  من  وغريها 
العثور  ي�شهل  حتى  املنزل  يف  املكان 
من  املري�ض  منه  يعاين  ما  ظل  يف  عليها 

الن�شيان.
مكتب العمل االإجتماعي

الدكتورة �شروق اأبو حمور

مــر�س الــزهـايـمــر..
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داء.. ودواء

اأن ا�شتعمال ال�شعر عالجًا  على الرغم من  
التعبريية،  الفنون  بني  ن�شبيًا،  حديثًا،  يبدو 
التي كانت  االأولى،  الرتاتيل  فاإنه قدمي قدم 
البدائيون  الب�شر  التي كان  النار  تن�شد حول 
الق�شيدة،  االأغاين،  الرتاتيل،  يوقدونها. 
وهذا  والروح،  القلب  مبداواة  يقوم  ما  هي 
ماتقرتحه كلمة �شايكولوجي. ويف االأ�شطورة 
“الكلمات  اأّن  بروميثو�ض  اأو�شينو�ض  يخرب 

هي طبيب العقول املري�صة”.
طبيب  وجود  اإلى  ي�شري  ما  وجود  ورغم 
االأول  القرن  يف  �شورانو�ض،  يدعى  روماين 
والدراما  ال�شعر  بو�شف  وقيامه  امليالدي، 
ال�شعر  بني  الرابط  اأّن  اإال  مر�شاه،  ملعاجلة 
والطب مل يتم توثيقه ب�شكل جيد. ومن املهم 
امل�شتعمرة  يف  م�شت�شفى  اول  اأن  اإلى  التنويه 
كانت  العقلية  باالأمرا�ض  للعناية  االأمرييكية 
بنجامني  اأن�شاأها  التي  بن�شلفانيا،  م�شت�شفى 
من  العديد  ووظف   1751 عام  فرانكلني، 
االأ�شاليب يف معاجلة املر�شى، ومن �شمنها 

القراءة، والكتابة.
العالج  يبدو م�شطلح  العالج بالقراءة: 
العالج  م�شطلح  من  �شيوعًا  اأكرث  بالقراءة 
ال�شتينيات  يف  ماألوفًا  اأ�شبح  الذي  بال�شعر، 
والذي  الفائت،  القرن  من  وال�شبعينيات  
ا�شتعمال االأدب يف  يدل معناه احلريف على 
النفع او امل�شاعدة. كتب فرويد، مرة: »ل�شت 
اأنا، بل هو ال�شاعر الذي اكت�شف الالوعي«، 
وقال، اأي�شًا: »العقل ع�شو ل�شناعة ال�شعر«، 
ثم كتب عدد من الباحثني عن مقدار العلم 

الذي يجنى من درا�شة ال�شعراء.
ويعترب اإيلي جريفر، وهو �شيدالين وحمام، 
م�شت�شفى  يف  بال�شعر،  العالج  بداأ  من  اأول 
مب�شاعدة  نيويورك،  يف  كريدمور   مقاطعة 
النف�شيني،  االخت�شا�شيني  من  جمموعة 
وقام اأحد الذين اآزروا جتربته، وهو الدكتور 
هذا  -يف  كتاب  اأول  بطباعة  ليدي،  جاك 
املجال- اأ�شماه »العالج بال�شعر«، وذلك عام 
كتبها  مقاالت  الكتاب  ت�شمن  وقد   1969
و�شيئًا  املجال.  هذا  يف  الرواد  من  العديد 
يقومون مب�شاعدة ذوي  النا�ض  اأخذ  ف�شيئًا، 
ال�شعر  اإدخال  من  لتمكينهم  االخت�شا�ض 
عالجًا يف املجموعات. ومن بني هوؤالء كان 
اآرثر لرينر، الربوفي�شور الذي قام بتاأ�شي�ض 
معهد املعاجلة بال�شعر، يف ال�شبعينيات من 
واألف  الغربي،  ال�شاحل  يف  املا�شي،  القرن 

كتاب »ال�شعر يف التجارب العالجية«. 
ويف عام 1980 عقد لقاء جلميع النا�شطني، 
ل�شوغ   البالد  اأنحاء  يف  املجال   هذا  يف 
جمال  يف  ال�شهادات  ومنح  للتدريب،  دليل 
العالج بال�شعر، وتاأ�شي�ض ما ي�شمى -االآن- 

»اجلمعية الوطنية للمعاجلة بال�شعر«. 
عنا�شر ال�شفاء بال�شعر:

االأعمق  ذواتنا  ا�شتجابة  هو  »ال�شعر 
احلميم،  والعناق  املربح،  واالأمل  للن�صوة، 
مع غمو�ض احلياة.. انه اأغنية، اأو تنهيدة، 
هذه  جميع  يكون  ما  وغالباً  بكاء،  اأو 

العنا�شر« )ت�شارلز اأجنوف، 1994(.
الأنه  االإن�شانية  �شفته  ال�شعر  »يكت�شب 
خرباته:  بجوهر  االإن�صان  يربط  يقوم 
اإنها كلمات االآخر، التي ال ميكن الأي �صكل 
اأ�صكال التو�صيل اأن يقوم بها. ال�صعر،  من 
التي نعي�شها  العزلة  كذلك، يخفف غلواء 

جميعاً« )مريا كوهني ليفينك�شتون(.
فكري  عاطفي  بناء  الق�صيدة  اأن  »اأعتقد 
وذلك   ، القارئ  عقل  مالم�صة  اإلى  يهدف 
يعني اأنها تهدف اإلى اأن يتم اختبارها من 

نافذة  الق�صيدة  اأن  واأعتقد  القارئ،  قبل 
يف  يعي�صون  �صخ�ض  اأكرثمن  بني  ت�صل 
غرفة مظلمة، واأعتقد، اأي�صاً، اأن الق�صيدة 
�صكاًل  يتخذ  ال�صجيج  وهذا  �صجيج، 

معيناً« )�شتيفن دوبينز 1997(. 
االقتبا�شات اأعاله ت�شمل بع�ض �شمات العالج 
اإلى املجموعات  انتموا  الذين  اأغلب  بال�شعر. 
فعلوا  واإن  اأبدًا،  ال�شعر،  يكتبوا  مل  العالجية 
فاإنهم ي�شعرون انهم غري ناجحني، وتنتابهم 
رغبة يف مغادرة املجموعة. من املهم التو�شيح 
حاجة،  يف  اإنهم  يكتبوا:  اأْن  عليهم  لي�ض  اأنه 
عندما  املناق�شات  اإلى  لالن�شمام  فقط، 
يكونون جاهزين. ومن املهم، اأي�شًا، االإ�شارة 
اإلى اأن املجموعة لي�شت �شفًا مدر�شيًا، ولي�ض 
اذا  اإال  حترير،  اإعادة  اأو  درجات،  هناك 
اأن يفعلوا ذلك بن�شو�شهم، التي  اأرادوا هم 
و�شيلة  واإمنا  للنقد،  غريخا�شع  ف�شاء  هي 
ذلك  وبعد  عنها،  والتعبري  الذات  الكت�شاف 
عر�ض  يتم  جل�شة،  كل  يف  البداية.  كانت 
الق�شيدة  عنا�شر  اختيار  ويعتمد  ق�شيدة، 
ي�شتمد  الذي  باملو�شيقى،  العالج  علم  على 
يعني  وذلك  املو�شيقية،  العنا�شر  من  تاأثريه 
اأن انفعاالت الق�شيدة، هي ذاتها التي يرجى 
فاذا  املجموعة.  ت�شتويل على مزاج  اأن  منها 
كانت الكاآبة هي املزاج املهيمن، فاإن ق�شيدة 
فيها  دامت  ما  مفيدة،  �شتكون  الكاآبة  عن 
هذه  “وتبدو  والتفاوؤل:  االأمل  تعك�ض  اأبيات 
للم�صاركني  ت�صمح  الأنها  مريحة،  القاعدة 
مبفردهم،  يعانون،  ال  اأنهم  يدركوا  اأن 
الأنه  معاناتهم،  يتفهم  من  هناك  واإمنا 
خرب املعاناة، وكتب عنها، وقام مب�صاركتهم 
اأن  امل�شرف  وي�شتطيع  بالياأ�س”.  اإح�شا�شهم 
اليوم،  لذلك  الق�شيدة،  الختيار  �شببًا  يبني 
ثم  بقراءتها،  اأحدهم  يقوم  حتى  ينتظر  اأو 
كانت  اإن  تقرر  كي  للمجموعة  املجال  يف�شح 
تت�شمن �شيئًا ميكنهم التفاعل معه. غالبًا ما 
تتم قراءة الق�شيدة مرتني، من قبل واحد، 
االإيقاع  يجعل  ما  االأع�شاء،  من  اثنني،  اأو 
عقولهم،  اإلى  يتغلغل  الق�شيدة-  -مو�شيقى 
ويقوم باإحالل الرتكيز بدياًل عن الفو�شى يف 
التفكري. عادة ما يتبع القراءة �شمت، يقوم، 
خالله، امل�شاركون با�شتك�شاف حقل احلروف 
كما لو اأنه بحرية، اأو مرج اأخ�شر، يف حماولة 

ال�شتيعاب امل�شهد. 
لتنف�ض  فر�شة  امل�شاركني  مينح  ال�شمت 
ملناق�شة  فر�شة  مينحهم  مثلما  ال�شعداء، 
تلفت  التي  ال�شعرية،  وال�شور  االأبيات، 
كلمة  ا�شت�ش�شرختهم  ورمبا  انتباههم، 
اإعجابهم،  الق�شيدة  تنل  مل  ورمبا  واحدة، 
الق�شيدة،  غمو�ض  يثريهم  وقد  مطلقًا. 
ونحاول  تعنيه،  عما  ي�شاألوا  اأن  يحبون  فهم 
تو�شيح  خالل  من  لت�شاوؤالتهم،  اال�شتجابة 
االحتماالت املمكنة، ولي�ض بال�شرح املبا�شر لها 
، وهذه االحتماالت ت�شبح طريقًا وا�شعًا لروؤية 
االأ�شياء بطريقة جديدة ، حتى مع املاأزق الذي 
ميكن اأن ت�شعهم فيه. ومهما كان لهم، اأو مل 
يكن، من راأي، فاإنهم ي�شمعون، وير�شون مبا 

�شمعوا، وال ي�شدرون االأحكام، مطلقًا. 
قافية،  على  الق�شيدة  حتتوي  ال  اأن  ويجب 
وقد  اإيقاع.  على  حتتوي  اأن  يجب  ولكن 
من  يتحدثون  عندما  النا�ض،  اأن  اكت�شفت 
رقيق  اإيقاع  هناك  يكون  ما  غالبًا  قلوبهم، 
اأ�صكال  يف  ياأتي  “االإيقاع  يف ثنايا كالمهم: 
يحمل  ما  وغالباً  الق�صيدة،  يف  متعددة 
معه م�شاعر مكبوحة متداخلة مع فو�شى 
االأحداث الداخلية، واخلارجية، يف التجربة 
يف  االإيقاع  ي�شهم  ما  وغالبًا  ال�صخ�صية”. 
ويزيد  اآخر،  اإلى  مكان  امل�شاركني من  حركة 
التي  امل�شاعر  يف  الوقوع  من  خ�شيتهم  من 
ال�شلوك  اأو  االأمل،  اأو  التعب،  لهم  ت�شبب 
االن�شحابي. غالبًا ما يزيل االإيقاع التوتَر عن 
الكلمات،  وقع  من  االإيقاع  ويتاأتى  املجموعة، 
الذي  التكرار  ذلك  معينة،  اأ�شوات  وتكرار 
ياأخذ �شكل املنوم املغناطي�شي، الذي ي�شاعد 
اإلى  “اجل�شر  ال�شرية”  “املنطقة  خلق  يف 
منه  تنبع  الذي  املكان  حيث  الالوعي” 
من  ا�شتجابة  هناك  كانت  وكلما  الق�شيدة. 
الق�شيدة،  يف  الرقيق  للجانب  امل�شاركني 
كانت روؤيتهم لها اأعمق، ما يجعلهم يحادثون 
ك�شر  اإلى  يوؤدي  ما  وذلك  بع�شًا،  بع�شهم 
التَّما�ض  اإلى  تاأخذهم  ال  فالق�شيدة  العزلة، 
تعزز  واإمنا  الداخلية،  مو�شيقاهم  مع 

ات�شالهم ببع�شهم بع�شًا كذلك.

بالـ�ِشـعــر  العــالج 

ترجمة: عبود اجلابري 
�شـــــاعـــر عــــراقـــي

بيريي ج. لوجنو

مر�ض الذئبة احلمراء )اأو احلمى الذوؤابية( 
قد  مزمن  مناعي  روماتيزمي  مر�ض  هو 
ي�شيب اأحد اأجزاء اأو اأجهزة اجل�شم، وغالبًا 
ما ي�شيب اأكرث من جزء او جهاز من اجل�شم 

ولذا ي�شمى بال�شامل اأو اجلهازي.
وي�شنف هذا املر�ض �شمن اأمرا�ض املناعة 
Autoimmune Diseases الذاتية 
اجللد،  املفا�شل،  املر�ض  وي�شيب 
الكلى، اجلهاز الع�شبي، الرئتني، القلب 
واأحيانا  وال�شفائح.   الدم،  وكريات 

تنح�شر االإ�شابة باجللد.
االإناث هم االأكرث اإ�شابة بن�شبة ت�شع اإ�شابات 
من االإناث مقابل اإ�شابة واحدة من الذكور. 
وي�شيب الن�شاء بالعادة يف �شن مبكر خا�شة 
اللواتي  من  احلمل  �شن  يف  اللواتي  الن�شاء 
ع�شرة  اخلام�شة  بني  ما  اأعمارهن  ترتاوح 

واخلام�شة واأربعني عامًا.

االأ�شباب:
املناعة،  بجهاز  خلل  عن  ينتج  مر�ض 
م�شادة  اأج�شام  بتكوين  يقوم  حيث 
تهاجم  ذاتية(  مناعية  )اأج�شام  مناعية 
م�شادات  واأهمها  اجل�شم  اأجزاء  بع�ض 
عوامل  وجود  مع   )ANA(اخللية نواة 

جينية )وراثية(. 
وتهاجم هذه االأج�شام امل�شادة يف معظم 
اإلى  يوؤدي  ما  ال�شام،  الن�شيج  االأحيان 
االإن�شان  ج�شم  يف  حيوية  اأع�شاء  تدمري 
مثل؛ املفا�شل والكلى واملخ والقلب. وقد 
االأدوية  بع�ض  ا�شتعمال  املر�ض عن  ينتج 
و  الدم،  �شغط  ارتفاع  عالجات  مثل 

اأمرا�ض القلب، وال�شرع. 
االأعرا�ض ولي�ض بال�شرورة ان تكون كلها 

موجودة معًا:
فقدان  مع  عام  وتعب  باالإرهاق  �شعور   •

لل�شهية و�شعور بالغثيان.
• اآالم املفا�شل وتورمها خا�ض اليديني. 

• طـفــح جـلــدي واحـمــرار عـلــى الـوجــه 
ومناطق اأخرى من اجل�شم.

• ت�شاقط ال�شعر.
• تقرحات يف الفم واأالم يف احللق.

• اآالم اأو وخز يف ال�شدر.
• �شيق تنف�ض.

يف  وتدهور  البول  يف  الزالل  اإفراز   •
وظائف الكلى.

• ارتفاع �شغط الدم.
• انخفا�ض عدد كريات الدم البي�شاء اأو 

ال�شفائح الدموية و�شعف الدم. 
اأ�شهر  الثالث  خالل  متكرر  اإجها�ض   •

االأولى من احلمل ناجت عن تكون اأج�شام 
م�شادة يف الدم.

• ا�شطرابات نف�شية اأو ت�شنجات عندما 
ي�شيب املر�ض اجلهاز الع�شبي )املخ(.

عالج مر�ض احلمى الذوؤابية: 
وتكمن  مزمن  مر�ض  الذوؤابية  احلمى 
اأهمية العالج يف متابعة وانتظام العالج 
يف  املخت�ض  الطبيب  ا�شراف  حتت 
واملفا�شل  الروماتيزم  العظام  اأمرا�ض 
الذي يعترب جزء من االأمرا�ض الباطنية.
خطري  ال�شابق  يف  يعترب  املر�ض  كان 
اأع�شاء  اإ�شابة  عند  احيانًا  ومميت 
حيوية يف اجل�شم مثل: اجلهاز الع�شبي 

)الدماغ( والكلى والقلب.
لل�شيطرة  قابل  مر�ض  اإلى  حتول  لكنه 

عليه ب�شكل كبري وذلك ب�شب:
ال�شحي  القطاع  لدى  الوعي  اإزدياد   •

والت�شخي�ض املبكرللمر�ض.
والتزامهم  املر�شى  وعي  اإزدياد   •
الطبيب  ِقبل  من  املقررة  بالعالجات 

املخت�ض.
يف  كبري  ب�شكل  العالجات  تطورت   •

الع�شرون ال�شنة املا�شية.
مع  مزمن  مر�ض  اإلى  املر�ض  حول  مما 
ارتفاع  ازدياد  مثل  امل�شاعفات  ارتفاع 
وه�شا�شة  املفا�شل  واآالم  الدم  �شغط 

العظام وال�شكري. 
الذوؤابية  للحمى  حاليًا  املتاح  العالج  اإن 
ال يحقق ال�شفاء التام واق�شى ما يحققه 
هو التحكم يف اأعرا�شه املختلفة والوقاية 

من م�شاعفات املر�ض املذكورة �شابقًا.

وتعتمد املنظومة العالجية على:
• تثقيف املري�ض مبر�شه واملتابعة ب�شكل 

منتظم الطبيب املعالج.
التي  ال�شم�ض  ال�شعة  التعر�ض  تقليل   •

توؤدي اإلى تن�شيط اأعرا�ض املر�ض.
التهابية  اأعرا�ض  اأي  اهمال  عدم   •
ا�شتعمال  عند  خا�شة  بها  ي�شاب 

الكورتيزون واأدوية املناعة.
العالج الدوائي مثل:

• م�شادات التهاب او م�شكنات
• دواء الكورتيزون
• م�شادات املالريا

• اأدوية خاف�شة اأو منظمة للمناعة.
• العالج الكيماوي والبيولوجي.

• االأدوية الوقائية من م�شاعفات املر�ض 
مثل: ال�شغط ونق�ض فتامني د. وه�شا�شة 

اأو ترقق العظام... اإلخ.
الذوؤابية   احلمى  مر�ض  عالج  جناح  ان 
وم�شاعفاتها  اأعرا�شها  على  وال�شيطرة 
املري�ض  توعية  على  كبري  ب�شكل  يعتمد 
والتوا�شل  املر�ض  هذا  عن  واالأقارب 
االإخت�شا�شي  الطبيب  مع  منتظم  ب�شكل 
ال�شكون  حاالت  يف  حتى  املر�ض  بهذا 
يتن�شط  ان  املمكن  من  النه  للمر�ض 

وينفجر يف اي وقت دون �شابق انذار.

مر�س الذئبة احلمراء ال�شامل )اجلهازي(
Systemic Lupus Erythematous

د. با�شل خالد امل�شري
ا�شت�شاري امرا�ض العظام 

والروماتيزم واملفا�شل

اأ�شهر  من  احللوة  البطاطا  تعترب 
م�شادر فيتامني )اأ(، وم�شاد االك�شدة 
اإلى  باال�شافة  كاروتني،  بيتا  القوي 
واملعادن  الفيتامينات  من  العديد 
العديد من  لها  االأ�شا�شية، مما يجعل 

الفوائد التي قد تعود على ج�شمك!
- غنية بالبوتا�شيوم، مما يجعل لها دور 
كبري يف تعزيز �شحة القلب وال�شرايني 

و�شبط م�شتويات �شغط الدم.
بالكربوهيدرات  غني  م�شدر  تعترب   -
والن�شويات التي ُتعد امل�شدر اال�شا�شي 

للطاقة يف اجل�شم.
هبوط  نوبات  خف�س  يف  ت�شاعد   -
االن�شولني  ومقاومة  الدم،  يف  ال�شكر 

عند مر�شى ال�شكري.
املناعة  تقوية  يف  كبري  دور  تلعب   -

وتعزيزها.
- م�شدر للحديد والفوليت مما يجعل 
االنيميا  الوقاية من  دور عظيم يف  لها 

وفقر الدم.
يعزز  مما  الغذائية  بااللياف  غنية   -

�شحة  اجلهاز اله�شمي.

القيمة الغذائية
للبطاطا احللـوة
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ن�شــــائــح وقــائيـــة

الطـــــاقــــــــة
يجب  احلمل  من  االأولى  ال�شهور  خالل 
من  الكمية  نف�ض  تقريبًا  ت�شتهلكي  اأن 
زيادة  من  فبداًل  احلرارية  ال�شعرات 
االأغذية  على  تركزي  اأن  يجب  االأكل 
الغنية بالعنا�شر الغذائية قليلة ال�شعرات 

احلرارية )كالفيتامينات واملعادن(.
اأما يف ال�شهور الثالثة التالية فيجب زيادة 
 350 بحوايل  املتناول  والطعام  ال�شعرات 

اإلى 450 �شعر حراري.
اجلدول التايل يبني الزيادة املو�صى بها 

خالل فرتة احلمل: 

احلــــــــديــــــــد
امل�شاكل  اأهم  من  احلديد  نق�ض 
املراأة  لها  تتعر�ض  التي  ال�شحية 
نن�شحك  احلمل،  فرتة  خالل  احلامل 
باحلديد  الغنية  االأغذية  من  باالإكثار 
احلمراء  اللحوم  و  الكبدة  مثل 
جتنبي  ولكن  احليوانية،  واملنتجات 
الن�شف  والبي�ض  املغلي  غري  احلليب 
جيدًا  املطهوة  غري  واللحوم  نا�شج 
الحتوائها على بكترييا اللي�شترييا التي 
�جلنني  �شقوط  �حتمالية  من  تزيد 

وعدم اكتمال منوه اأو والدته املبكرة. 

والقهوة  ال�شاي  �شرب  عن  ابتعدي   •
التي تقلل من امت�شا�ض احلديد. 

امل�شادر  من  الكفاية  عدم  حالة  يف   •
الغذائية  املكمالت  اإلى  نلجاأ  الغذائية 
بعد  لكن  و  احلديد  م�شتوى  لتح�شني 

ا�شت�شارة الطبيب. 

حمــ�س الفـــوليـــك 
تكون احلاجة اإليه يف االأيام 28 االأولى 
ب�شتة  احلمل  قبل  وما  احلمل  من 
كافية  بكميات  تناوله  يجب  و  �شهور، 
)400-800 ميكروغرام( من م�شادره 

الطفل  اإ�شابة  من  للتقليل  الطبيعية 
تعترب  الع�شبي.  االأنبوب  يف  بت�شوهات 
اخل�شراء  االأوراق  ذات  اخل�شراوات 
واحلبوب  والبقول  والكبد  واملك�شرات 

م�شادر غنية بهذا احلم�ض. 
الكــــالــ�شيـــــوم

يحتاجها  التي  االأ�شا�شية  العنا�شر  من 
فعلى  العظمي،  الهيكل  لبناء  اجلنني 
االأم اأن تتوجه للعنا�شر الغذائية الغنية 
بالكال�شيوم كاحلليب ومنتجات االألبان 
وال�شمك،  وال�شبانخ  الربتقال  وع�شري 

ل�شمان عدم حدوث م�شاكل �شحية يف 
عظام االأم واجلنني. 

الدهــــون 
التي حتتاجها  ال تزداد كمية الدهون 
احلاجة  يزيد  واإمنا  احلامل  املراأة 

للرتكيز على نوعية الدهون ال�شرورية 
الذي   )3 )اأوميغا  مثل  اجلنني  لنمو 
ب�شكل  وزيوتها  االأ�شماك  يف  يتوفر 

كبري للنمو الذهني للجنني. 

بكميات  �شحية  اأطعمة  تناويل   •
تناول  يف  االإ�شراف  دون  حم�شوبة 

الطعام. 
ال  �شروري،  االأطعمة  يف  التنويع   •
منتجات  من  االأغذية  على  تعتمدي 

حيوانية فقط اأو نباتية فقط.
 / التدخني  احلمل:  خالل  مينع   •
)اأدوية  االأدوية  بع�ض  الكحول  تناول 
واأدوية  )اأ(  وفيتامني  ال�شباب  حب 

ال�شرطان(. 

الريا�شة  ممار�شة  ميكنك   •
ال�شباحة(  اأو  )كامل�شي  املتو�شطة 
االأخرية  اأ�شهر  الثالثة  خالل  وذلك 

من احلمل.

ما  اإذا  الريا�شة  متابعة  عدم  ويجب   •
وجتنب  ج�شدي،  تعب  اأو  اإرهاق  ح�شل 
الريا�شات التي ت�شبب خطر على اجلنني 

ككرة القدم اأو رفع االأثقال اأو الغط�ض.
اعرا�ض �صائعة خالل احلمل: 

من  العديد  تعاين  التقيوؤ:  اأو  الغثيان   .1
بدرجات  والتقيوؤ  الغثيان  من  الن�شاء 
من  االأول  الثلث  يف  وخا�شة  متفاوتة، 

احلمل.
االأعرا�ض  هذه  من  التخفيف  ميكن 

بوا�شطة االإجراءات التالية:
�شغرية  وجبات  على  الطعام  توزيع   •

وفرتات متفاوتة.
اليوم. طول  على  ال�شرب  • توزيع 

الب�شكويت  اأو  املحم�ض  اخلبز  • تناول 
غري املحلى.

• االبتعاد عن االأطعمة املقلية والدهون.

باالم�شاك  ال�شعور  عند  االم�شاك:   .2
خالل احلمل اأكرثي من �شرب املاء على 
االأطعمة  تناويل  كوب،   15-12 االأقل 
والفواكه  كاخل�شار  باالألياف  الغنية 

واخلبز واحلبوب الكاملة. 

ق�شم التغذية - م�شت�شفى االأردن

تغذية املراأة احلامل
تعترب فرتة احلمل من الفرتات الهامة

فـي تكون ج�شـم �شليم؛ فالتغذيـة ال�شحيحة لالأم
خالل احلمل تعني والدة اأطفال اأ�شحاء ومتنحك 
العنا�شـر الغذائيـة ال�شرورية لتدعيم منو طفلك 
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حوار مع طبيب..

يف  والرتميم  التجميل  جراحة  م�شتوى   •
العاملي  امل�شتوى  ي�شاهي  جدًا  عايل  االأردن 
االأطباء ذوي اخلربة  الكثري من  حيث يوجد 

واالخت�شا�ض والتجربة والعلم الوا�شع.
على  االأردين  الطبي  املجل�ض  امتحان   •
االأردن  من  اطباوؤنا  ويحر�ض  عال  م�شتوى 
التقدم  العربية على  الدول  اأطباء  وكثري من 

والنجاح للح�شول على �شهادته.  
اخلدمات  يف  والرتميم  بتاأ�شي�ض  قمنا   •
وحدة  جناحًا  حققت  حيث  امللكية  الطبية 
ق�شم  �شمن  الوالدية  الت�شوهات  عالج 

جراحة التجميل باهرًا يف العالج.
الروح  وجمال  التنا�شق..  هو  اجلمال   •
ال�شكل  جميلة  املراأة  كانت  فاإن  جدا  مهم 
اأن  فيجب  متكاماًل،  لي�ض  اجلمال  فاإن  فقط 

يتكامل اجلمال الداخلي مع اخلارجي.  
مركز  يف  الواحد  الفريق  بروح  نعمل   •
م�شت�شفى  يف  التجميل  جلراحة  االأردن 
فيما  واملعرفة  اخلربات  نتبادل  حيث  االأردن 

بيننا لن�شل الى اف�شل نتيجة ملر�شانا.
جترى  اجل�شم  نحت  اأو  الدهون  �شفط  • ان 
اأنها ال جترى  �شيء  واأهم  يف حاالت حمددة 
اأماكن  لتخفيف الوزن بل الإزالة الدهون من 

معينة من اجل�شم ولكن بكميات حمددة.
وموهبة  وا�شع  خليال  الفنان  يحتاج   •
على  يطبقها  ثم  مبخيلته  ال�شورة  لري�شم 

اأر�ض الواقع.
• منذ �شغره كان يتمتع الدكتور بخيال خ�شب 
لكل  امل�شرقة  ال�شورة اجلميلة  تخيل  من  مكنه 
طريق  بذلك  لري�شم  حياته،  يف  ي�شادفه  ما 
جراحة  اخت�شا�ض  اختيار  خالل  من  جناحه 
البدء  من  مكّنه  والذي  والرتميم  التجميل 
واأج�شاد  وجوه  وتعديل  بتجميل  حلمه  بتحقيق 

الب�شر ور�شم ال�شعادة على وجوههم.
املليء  الطويل  امل�شـوار  بـداية  كـانت  • وهنـا 

بالتحديات..
وجتميل  عالج  يف  فرعيًا  تخ�ش�شًا  • اكمل 
على  فرن�شا  يف  واجلمجمة  الراأ�ض  ت�شوهات 
العاملي   Paul Tessier اخلبري  يدي 
لي�شبح طبيبًا رائدًا يف هذا االخت�شا�ض على 

م�شتوى ال�شرق االو�شط.
رحمهما  والديه    وم�شاندة  بت�شجيع  • حظي 
الفر�ض  اح�شن  بتوفري  قاموا  اإذ  اهلل 

التعليمية له اميانًا منهم مبوهبته وعلمه. 
الكبري  الدور  لها  وكان  زوجته  �شاندته  • كما 
يف دعمه وت�شجيعه و�شربها وحتملها م�شوؤولية 

العائلة ليتفرغ ل�شفره من اأجل العلم.
عالج  وحدة  بتاأ�شي�ض  وزمالءه  قام   •
جراحة  ق�شم  �شمن  الوالدية  الت�شوهات 
الطبية  اخلدمات  يف  والرتميم  التجميل 

امللكية حيث حققت جناحًا باهرًا يف العالج.
• ميثل االأردن يف اجلمعية العاملية جلراحي 
املجل�ض  املمتِحنة يف  اللجنة  رئي�ض  التجميل، 

الطبي االأردين.

جراحة  ا�شت�شاري  االإن�شان  الطبيب  اإنه 
الوجه  وجراحة  وك�شور  والرتميم  التجميل 
والفكني يف م�شت�شفى االأردن الدكتور معتز 
زهري الكرمي، وكان لنا معه احلوار التايل:

اإلى  بحاجة  التجميل  جراحة 
الى  باالإ�شافة  فنية  موهبة 
ق�شة  عن  حدثنا  واخلربة،  العلم 

التحاقك بهذا االخت�شا�س؟
د. معتز الكرمي: يجيب بابت�شامة املعتز 

مبوهبته....
باخت�شا�ض جراحة  التحاقي  بداأت ق�شة 
التجميل عندما كنت على مقاعد الدرا�شة 
حيث كنت اأحب اأن اأتخيل واأت�شور االأمور 
كما يجب اأن تكون عليه، وكانت يل نظرة 
و�شعت  التي  اأو  اخلاطئة  لالأمور  انتقادية 
ان  احب  وهنا  ال�شحيح  مكانها  غري  يف 
وما  اهلل  رحمهما  والدَي  دور  الى  انوه 
قدماه لت�شجيعي وم�شاندتي وتوفري اح�شن 
الفر�ض التعليمية يل يف اف�شل اجلامعات. 
االأمور  بداأت  الطب  كلية  دخلت  وعندما 
باالأمور  معرفتي  بعد  خ�شو�شا  بالتطور 
اجلراحية وات�شح يل اأن جراحة التجميل 
هي املجال االأمثل والتخ�ش�ض الذي ميكن 

اأن اأتفاعل معه واأبدع فيه.
و�شامل  وا�شع  تخ�ش�ض  التجميل  جراحة 
اجلراحية،  التخ�ش�شات  اكرب  ومن 
يكمل  اأن  يجب  االأمثل  التجميل  وجراح 
كاأ�شا�ض  العامة  اجلراحة  اخت�شا�ض 
يكون  الأن  موؤهاًل  يكون  حتى  ويتقنها 
جراحًا جتميليًا. اإن هذا التخ�ش�ض لي�ض 
بحد  التجميل  ي�شكل  فقد  فقط  للتجميل 
جراحة  من  الُربع  الى  اخُلم�ض  من  ذاته 
جمال  يكمن  حيث  والرتميم  التجميل 
االأع�شاب  جراحي  مع  التعاون  يف  العمل 
وجراحي العيون وجراحي الوجه وجراحي 
وجراحي  العامني  واجلراحني  العظام 
القلب وال�شدر وجراحي االأوعية الدموية. 
مع  ت�شرتك  التجميل  جراحة  اأن  مبعنى 
حالة  بح�شب  االأخرى  االخت�شا�شات 
الوالدية:  الت�شوهات  اأي�شًا  املري�ض. 
الوالدية  كلمة  على  اأوؤكد  اأن  يل  وا�شمحوا 
ما  يخلق  ال  اخلالق  الن  اخللقية  ولي�شت 
اإلى الت�شوه اإمنا الت�شوهات الوالدية  يوؤدي 
الوالدة  اأو  احلمل  اأثناء  ح�شلت  التي  هي 
اليدين،  الراأ�ض،  )الوجه،  ت�شمل  هي  و 

ال�شفه -الذي ي�شمى ب�شق ال�شفة-(.
الوالدية خا�شة اخلارجية ويف  الت�شوهات 
الداخلية  الت�شوهات  بع�ض  االأحيان  بع�ض 
مثل ت�شوهات جمرى البول واملثانة، اأي�شا 
قدمية  اأو  كانت  حديثة  احلروق  ت�شوهات 
واجللد  الوجه  عظام  يف  االأورام  وجراحة 
االإ�شابات،  واأخريا  الطرية.  واالأن�شجة 
وهنا يتم االإ�شرتاك مع جراحي االأع�شاب 
واجلراحيني  وال�شدر  القلب  وجراحي 
اأغلب  يف  الأنه  العظام  وجراحي  العامني 
الطرية  واالأن�شجة  اجللد  يكون  االأحيان 
والع�شالت م�شابة بال�شرر ويجب اأن يتم 

تغطية هذه االأن�شجة.
عندئذ ياأتي دور جراح التجميل يف التغطية 
وهنا يتم التعاون بني اأكرث من جراح وهذا 
للتجميل  االأردن  مركز  يف  عمله  يتم  ما 
اأربعة  ي�شم  حيث  االأردن  م�شت�شفى  يف 
ا�شت�شاريني موؤهلني يف اجلراحة  جراحني 
التجميل  جراحة  يف  ثم  ومن  العامة 
والرتميم، ونحن يف مركز االأردن جلراحة 
حيث  الواحد  الفريق  بروح  نعمل  التجميل 
نتبادل اخلربات واملعرفة فيما بيننا لن�شل 
اأن  يف�شل  لكن  ملر�شانا  نتيجة  اف�شل  الى 
يكون لكل جراح تخ�ش�ض مييزه وميار�شه 
من  كال  هم  والفريق  و�شغف،  اأكرث  بحب 
حممود  الدكتور  قّر�ض،  با�شل  الدكتور 

الوريكات والدكتور فادي الزبدة.

القوات  يف  بداأت  فقد  خلربتي  وبالن�شبة 
امل�شلحة يف اخلدمات الطبية امللكية حيث 
ت�شرفت باخلدمة الأكرث من 24 عاما، بعد 

ذلك انتقلت اإلى القطاع اخلا�ض.
يدي  على  تدربت  لقد  معتز  دكتور 
تي�شييه  بول  العاملي  الربوفي�شور 
اخت�شا�س  يف   Paul Tessier
جراحة  وهي   Craniofacial
ت�شوهات اجلمجمة والوجه، حدثنا 

اأكرث عن هذا االخت�شا�س؟
وي�شتذكر  الوراء  اإلى  بالذكريات  يعود 
احلاجة املّلحة لوجود مثل هذا التخ�ص�ض 

الفرعي مل�صاعدة هوؤالء النا�ض..
بالت�شوهات  االهتمام  قلة  راأيت  عندما 
وهي  واجلمجمة  الوجه  خا�شة  الوالدية، 
جراحي  فيها  ويهتم  �شائعة  لالأ�شف 

االأع�شاب فقط.
اأ�شهر  عن  بالبحث  البدء  ارتاأيت 
وكان  املجال  هذا  اخت�شا�شيي 
اأ�شهر  من   Paul Tessier الربوفي�شور 
من  املجال  هذا  يف  بداأوا  الذين  النا�ض 
بداياته يف فرتة اخلم�شينات وله نظريات 
�شعيد  وكنت  وم�شهورة،  كثرية  وعمليات 
فرن�شا  اإلى  دورة  يف  ابتعثت  حيث  احلظ 
من قبل القوات امل�شلحة واأم�شيت حوايل 
يوؤمه  كان  حيث  الربوفي�شور  مع  العام 
كاأوروبا  العامل  اأنحاء  جميع  من  النا�ض 
وكنت  وكندا  االأمريكية  املتحدة  والواليات 
خالل  له  الدائمة  مبرافقتي  جدًا  �شعيدا 
معه  جيده  خربة  واكت�شبت  وتعلمت  العام 

وحققت جزءُا من حلمي.
ابتداأ  الوطن  اأر�ض  اإلى  عودتي  عند 
اخلربة  هذه  نقل  يف  بداأت  حيث  امل�شوار 
وحدة  تاأ�شي�ض  ومت  زمالئي  اإلى  واملعرفة 
للت�شوهات  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف 
التجميل  جراحة  �شمن  من  الوالدية 
الوحدة  تعمل  تزال  فال  وحمدا  والرتميم 
وتعاونه  الطبي  الطاقم  بف�شل  بنجاح 

الإجناز العمل على اأكمل وجه.
ع�شو  هو  االأردن  ان  هنا  بالذكر  وجدير 
جلراحي  العاملية  اجلمعية  يف  موؤ�ش�ض 
ال�شابق مل  الوجه واجلمجمة والفكني. يف 
يكن هنالك االهتمام الواجب بهذه االأمور 
ل�شعوبة عالجها وتعدد مراحلها حيث اأن 
يف  بعالجها  البدء  يجب  احلاالت  بع�ض 
االأ�شهر االأولى للطفل خا�شة عندما تكون 
مما  الوالدة  عند  مغلقة  اجلمجمة  دروز 
العينني  وحمجر  الدماغ  منو  عدم  يعني 
يجب  وعندئذ  طبيعي  ب�شكل  والوجه 
مهم  الطفل  لدى  الدماغ  الأن منو  التدخل 
الطفل  دماغ  منو  من   %85 فحوايل  جدا 
يح�شل يف ال�شنة االأولى، وبعد عودتي من 
فرن�شا متت خدمة وعالج جمموعة كبرية 

من النا�ض يف هذا املجال واحلمد.
هل لك اأن حتدثنا عن اأهم املفا�شل 
طبيب  م�شرية  يف  املثرية  والق�ش�س 
رائد يف جراحة التجميل والرتميم 

يف االأردن؟ 
املفا�صل اأهم  من  وعزة..  بفخر  يجيب 
اأواًل  التجميل  جراحة  جمال  يف  املوؤثرة 
امللكية  الطبية  اخلدمات  الى  انتمائي 
واأكت�شب  الأتعلم  الفر�شة  اأعطاين  والذي 
الثاين،  املف�شل  ثم  واملعرفة.  اخلربة 
الدعم،  يل  وقدموا  �شاعدوين  اأ�شخا�شًا 
�شبيالت  غيث  الدكتور  منهم  اأذكر 
واملرحوم الدكتور نائل العجلوين حيث كان 
عندما  م�شاعدتي  يف  الكبري  الف�شل  لهم 
ورغبتي  الطبية  وموؤهالتي  قدراتي  راأوا 
�شحاتيت  مغنم  الدكتور  زمالئي  واأي�شا 

واملرحوم الدكتور عادل حداد. 
احلياة  يف  اما  العمل  جمال  يف  هذا 
زوجتي  دور  الى  انوه  ان  فيجب  اخلا�شة 
وت�شجيع  م�شاندة  من  قدمت  مبا  الكبري 

حل�شور  �شفري  يف  معي  وال�شرب  وتفهم 
املنزل  اعباء  واملوؤمترات وحتمل  الدورات 
باال�شافة لعملها لتوفر يل اف�شل الظروف 

الأتفرغ لعملي.
من  يربز  التي  التحديات  وي�شتعر�ض 
خاللها ذوو االإرادة ال�شلبة.. واأكرث ق�شة 
التي  باإجراء اجلراحات  البدء  موؤثرة هي 
تعلمتها والتي تعترب معقدة وطويلة ويجب 
اأن تتم مبعاونة جراحي اأع�شاب يف حاالت 
كثرية فكنت اأبذل جمهودًا الإقناع االأطباء 
والتي  عملها  ممكن  االإجراءات  هذه  اأن 
اجراء  مت  وفعاًل  لهم  جمهواًل  اأمرًا  كانت 
اأول عملية لطفل يدعى اأ�شرف، ا�شتغرقت 
العملية 10 �شاعات وكانت نتائجها جيدة 
جدًا واإلى االآن اأ�شرف يتوا�شل معي و ياأتي 
اأبناء  ولديه  متزوج  االن  هو  وها  لزيارتي 
و�شوؤايل  بزيارتي  قام  زواجه  قبل  لكنه 
ال  اأم  مبر�شه  اأطفاله  ا�شابة  باحتمالية 
وهذا بال�شيء اجليد باأنه مل يرد اأن ينجب 
اأطفااًل يورثهم مر�شه، ولديه االآن اأطفال 

اأ�شحاء.
ما راأيك مب�شتوى جراحة التجميل 
نحن  اأين  االأردن؟  يف  والرتميم 

مقارنة بدول العامل؟
يجيب بهدوء وثقة...

ي�شاهي  جدًا  عايل  م�شتوى  يف  نحن 
اآخر  بلد  اأي  اإلى  بالن�شبة  العاملي  امل�شتوى 
ذوي  االأطباء  من  الكثري  يوجد  حيث 
والعلم  والتجربة  واالخت�شا�ض  اخلربة 

الوا�شع يف هذا املجال.
التجميل  جراحة  ال�شديد  لال�شف  لكن 
يقوم  عندما  ال�شوائب  بع�ض  ت�شوبها  قد 
البع�ض وخا�شة من غري جراحي التجميل 
حمددة  زمنية  فرتة  خالل  دورة  باأخذ 
من  لي�شت  اأعمال  باإجراء  يقوم  وبعدها 
اخت�شا�شه، ولكن عمومًا م�شتوى جراحة 

التجميل جيد جدًا.
العاملية  اجلمعية  يف  ع�شو  هو  واالأردن 
جلراحي التجميل والتي ت�شم ممثلني من 
جميع انحاء العامل وجتتمع دوريا للتباحث 
التخ�ش�ض ويتم  التي تهم هذا  االأمور  يف 
احدث  يف  والندوات  املحا�شرات  اإلقاء 
للدكتور  كان  وقد  العلم  اإليه  تو�شل  ما 
االأمر  هذا  ا�شا�شي يف  دور  �شبيالت  غيث 
وانا ات�شرف حاليا بتمثيل االأردن يف هذه 

اجلمعية.
املراأة؟  لدى  اجلمال  عالمات  هي  ما 
من  االإجابة  ملعرفة  ب�شغف  ن�شاأله 

اأحد رواد جراحة التجميل؟
يجيب بنظرة ثاقبة جتعلك تدرك ان له 

روؤيا خا�شة للجمال...
الروح  جمال  اجلمال:  من  نوعان  هناك 
مهم  الروح  جمال  اأوال:  ال�شكل.  وجمال 
ال�شكل فقط  املراأة جميلة  جدا فاإن كانت 
اأن  فيجب  متكاماًل.  لي�ض  اجلمال  فاإن 
اخلارجي.  مع  الداخلي  اجلمال  يتكامل 
اأما جمال ال�شكل فاملعايري قد تختلف من 
�شخ�ض الى اآخر ومن مكان الى اآخر ولكن 
ميكن القول ان اجلمال هو التنا�شق حيث 
باجراء  القدمي  الزمن  يف  اليونان  قام 
املراأة  جمال  �شر  عن  للتعرف  درا�شة 
اجلميل  الوجه  اأن  وراأوا  باملقارنة  واأخذوا 
اجلبهة  مثل  مكوناته  بني  متنا�شقا  يكون 

والعينني واالأنف الفم والذقن. 
ومن  التنا�شق  هو  ذكرت  كما  فاجلمال 
ال�شروري االأخذ بعني االعتبار للعمر. كما 
يختلف اجلمال ح�شب املنطقة اجلغرافية 
اجلنوب،  اأم  ال�شمال  يف  اأكانت  �شواء 
اأن  يجب  ن�شب  عن  عبارة  هو  فاجلمال 
جراحة  دور  يكمن  وهنا  متوازنة  تكون 

التجميل يف موازنة هذه الن�شب. 
على  واجلمال  ال�شعادة  تر�شم  كيف 
وجوه طالبي اجلمال؟ و اأين برعت 

يف جراحة التجميل؟
يجيب ب�شفافية.. بداية الكمال..

يريد  ما  اإلى  للو�شول  يتطلع  املرء  لكن 
عليه  وما  له  ما  يعي  عندما  �شعادة  من 
وخا�شة  ميكن  ال  وما  حتقيقه  ميكن  وما 
جراح  الأن  الوالدية  الت�شوهات  جمال  يف 
ا�شتطاعته  يف  ما  كل  يعمل  التجميل 
للح�شول على اأف�شل النتائج، لكن هناك 
ي�شلحها  اأن  ي�شتطيع  ال  الت�شوهات  بع�ض 
اإمنا يحاول ان يح�شنها. عموما الكمال  و 
اإليه  الو�شول  ميكن  داخلي  كاإح�شا�ض 
هو  مبا  املري�ض  يقتنع  عندما  ب�شهولة 
اأن  الو�شائل  بكل  يحاول  والطبيب  موجود 
يحقق طلب مري�شه وعلى املري�ض اأن يكون 
على علم ودراية مبا ميكن حتقيقه وما ال 
ا�شبح  التجميل  جراحة  تقدم  ومع  ميكن 
الكثري من  اجراء  التجميل  بامكان جراح 
العمليات الناجحة وبامكانه اجراء العديد 
من االجراءات الغري جراحية مثل احلقن 

واحل�شوات والليزر وغريها.
وا�شع،  عامل  والتجميل  الرتميم  اإن 
عامة  العرب  يقبلون  ماذا  على 
جمال  يف  خا�شة  واالأردنيون 

التجميل؟؟
اأكرث العمليات التي يتم االإقبال عليها هي 
تاأتي  ذلك  وبعد  االأنف  جتميل  عمليات 
عمليات تكبري او ت�شغري الثدي وبعد ذلك 
تاأتي عمليات �شد البطن اأو �شفط الدهون 
تكبري  عملية  فاإن  لالأجانب  بالن�شبة  اأما 

الثدي هي االأكرث �شيوعا.
اأو  الدهون  �شفط  لعمليات  بالن�شبة 
نحت اجل�شم، ما هو االإجراء االأمثل 
كجراحني  نحن  وهل  واالآَمن.. 
الإجرائها  اخلربة  منتلك  اأردنيني 
على النحو االأمثل؟؟ خ�شو�شا عند 
بعد  م�شاعفات  بح�شول  �شماعنا 

اإجراء هذه العمليات؟ 
نحت  اأو  الدهون  �شفط  اأن  وي�شدد  يوؤكد 
واأهم  حمددة  حاالت  يف  جترى  اجل�شم 
حيث  الوزن  لتخفيف  جترى  ال  اأنها  �شيء 
الوزن.  لتخفيف  اأخرى  اأن هناك عمليات 
من  معينة  اأماكن  من  الدهون  واإزالة 
ومن  حمددة،  بكميات  ولكن  اجل�شم 
باإزالة  نقم  مل  جتميل  كجراح  خربتي 
اأكرث من )6 5( لرت دهون واإذا كان هناك 
اأن  املري�ض  فعلى  ذلك  من  الكرث  حاجة 
العملية  هذه  الأن  اأخرى،  طرق  اإلى  يلجاأ 
الوزن.  لتخفيف  جترى  ال  ذكرت  كما 
او  الدهون  )�شفط  العملية  يتم عمل هذه 
جتميل  جراح  طريق  عن  اجل�شم(  نحت 
العيادة،  يف  ولي�ض  امل�شت�شفى  يف  خمت�ض 
وكل  التخدير  وطبيب  اجلراح  وبوجود 
هذه  مدة  وتختلف  العملية  م�شتلزمات 
العمليات. ولالجابة على ال�شوؤال نعم نحن 
يف االأردن منتلك اخلربة والرباعة الكافية 
الجراء مثل هذه العمليات وانا احتدث عن 

جراحي التجميل.
الكرمي برعت يف جراحة  معتز  د. 
عالج  يف  وبرعت  عامة  التجميل 
الوالدية،  الت�شوهات  وجتميل 
اجراء  بعد  ما  عن  اأكرث  حدثنا 
حتى  يلزم  الوقت  من  كم  العملية، 
قد  عمليته  باأن  املري�س  اإخبار  يتم 

جنحت؟؟
ي�صمت ويبداأ كما لو من جديد وي�صيف 
املر�صى  يخاطب  اأنه  حت�ض  قوية  بنربة 

لتوعيتهم...
فرتة  اإلى  حتتاج  التجميل  عمليات  نتائج 
ب�شبب  املرجوة  النتائج  تعطي  زمنية حتى 
التورمات التي حتدث بعد العملية وتختلف 
اإلى  ال�شيف  ف�شل  من  الزمنية  الفرتات 
ف�شل ال�شتاء وتختلف من حالة الى اخرى 
عمليات  تقريبا.  �شهران  هو  املعدل  ولكن 

مراحل  الى  بحاجة  الوالدية  الت�شوهات 
عملية  بينما  االأمثل.  النتائج  الى  للو�شول 
ت�شل  اجرائها  بعد  ملتابعة  حتتاج  االأنف 
يتم  حتى  كاملة  �شنة  اإلى  اأ�شهر  �شتة  من 

الو�شول اإلى النتيجة النهائية.
كم تكلفة عمليات التجميل؟

يو�صح برتوي مدركاً حاجة مر�صاه الى 
عملياته...

تكلفة عمليات التجميل تختلف من عملية 
احلاجة  او  مدتها  بح�شب  اخرى  اإلى 
اجلراح.  وخربة  للعملية  مل�شتلزمات 
الوالدية  الت�شوهات  جمال  يف  وخا�شة 
وهنا احب ان او�شح باأن �شركات التاأمني 
جراح  كان  اذا  التكلفة  تغطية  ترف�ض 
ل�شركات  لل�شرح  ن�شطر  كاأطباء  جتميل 
جتميلية  لي�شت  العملية  هذه  باأن  التاأمني 
املري�ض  اإخبار  يتم  كيف  تقوميية.  واإمنا 
وترميم  جتميل  عملية  باإجراء  �شيقوم 
ويف  الوالدية  الت�شوهات  جمال  يف  وحتى 

جميع اأنحاء العامل! فنحن
يتم  عملية؟  من  اأكرث  اإلى  يحتاج  باأنه 
اإخباره اأثناء ت�شخي�ض احلالة واأثناء عمل 

اخلطة العالجية له حيث هناك
على  عالجها  �شيتم  اأنه  معروف  حاالت 
يتم  اأخرى  حاالت  وهناك  مراحل  عدة 

عالجها يف مرحلة واحدة. كخبري
ما  التجميل٫  جراحة  تخ�ش�ض  يف  رائد 
هذا  على  املقبلني  لالأطباء  ر�شالتك  هي 

التخ�ش�ض؟ بلهجة الطبيب اخلبري
هذا  على  املقبلني  االأطباء  ين�شح   ....
اتخاذ  قبل  جيدا  بالتفكري  التخ�ش�ض 
القرار الأن التخ�ش�ض يف جراحة التجميل
كما ذكرت جمال طويل والبد من الرغبة 
االخت�شا�ض.  بهذا  الطبيب  لدى  االأكيدة 

ون�شيحتي لالأطباء املتخ�ش�شني
اأال يقدموا على �شيء ال يعرفون » فيه وال 
واأال يقدموا على �شيء مل يجربوه  يدركوه 
حتت الرقابة ومل يروه. يف املجل�ض الطبي 
يف  املقرر  االمتحان  اجتياز  وبعد  االأردين 

جراحة التجميل والرتميم
وا�شمحوا يل ان انوه باأن امتحان املجل�ض 
الطبي االأردين على م�شتوى عال ويحر�ض 
من  فقط  لي�ض  فيه  والنجاح  التقدم  على 
من  كثري  من  ولكن  االأردن  يف  اطباوؤنا 
جنح  من  اإخبار  ويتم  العربية  االأقطار 
الطريق  بداية  هو  هذا  بان  باالإمتحان 
يبداأ  اأن  وعليه  الطريق  نهاية  ولي�ض 
ولي�ض  مراده  اإلى  ي�شل  حتى  بالتدريج 
زميل  ب�شوؤال  الطبيب  يقوم  اأن  العيب  من 
طبيب �شاحب خربة اأكرب منه حر�شًا على 

�شالمة مري�شه.
براأيي متى اأ�شتطيع القيام باإجراء جراحي 
اأو  م�شكالته  عالج  اأ�شتطيع  عندما  هو 

م�شاعفاته...
اأخريًا ما هي ن�شيحتك للمقبلني على 

اإجراء عمليات التجميل ؟
بكل ثقة وان�صانيه ودعم يقول..

التجميل  عمليات  على  املقبلني  على  يجب 
الإجراء  املوؤهل  اخلبري  الطبيب  اختيار 
على  وطرحها  اأ�شئلة  وتكوين  العملية 
طبيبك واحل�شول على التثقيف ال�شحيح 
بدوره يجب  والطبيب  العملية٫  حول هذه 
من  ملري�شه  لديه  ما  كل  يعطي  ان  عليه 
وتغطية  وتوقعات  ومعلومات  ا�شتف�شارات 

لالأ�شئلة التي مل يطرحها املري�ض.
ذوي  اأطباء  جمموعة  هناك  كان  ما  وكل 
النجاح  فر�ض  تزداد  وموؤهالت  خربة 
للعملية وتزداد ن�شبة احل�شول على نتائج 
مر�شية ب�شبب تنوع اخلربات وانفراد كل 
طبيب بطريقته يف العالج وهذا ما مل�شناه 
هنا يف مركز االأردن للتجميل يف م�شت�شفى 
كفريق  االأطباء  وت�شاور  تعاون  من  االأردن 

واحد من اأجل م�شلحة املري�ض.

الدكتور معتز الكرمي
ا�شت�شاري جراحة التجميل والرتميم 

وك�شور وجراحة الوجه والفكني

دكتور معتز: م�شتوى جراحة التجميل والرتميم فـي االأردن 
عـالـي جــدًا ي�شـاهـي الـم�شتـوى العالـمـي

نعمل بروح الفريق الواحد فـي مركز االأردن جلراحة التجميل فـي م�شت�شفى االأردن
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�شحتك.. حياتك

فـعـاليـة و�شـالمـة اجلـراحـة التنظيـريــة
الأورام الكليـة

اكت�صاف  يتم  احلايل  الوقت  يف 
الكلية  �شرطانات  من   3/4 وت�صخي�ض 
الزدياد  نتيجة  عر�صية  ب�صورة 
)الت�صوير  ال�صونار  فح�ض  ا�صتخدام 
مما  ال�شوتية(  فوق  املوجات  بوا�شطة 
لكثري من  املبكر  االكت�شاف  �شاعد على 

هذه ال�شرطانات.
هو  الكلية  ل�شرطان  اال�شا�شي  العالج  اإن 
ازالة الورم ب�شعوبة كاملة، بعملية تدعى 
ا�شتئ�شال الكلية اجلذري، حيث يتم ازالة 
والغدة  املحيطة  الدهنية  االن�شجة  مع 

الكظرية عند احلاجة.
على مدى العديد من ال�شنوات كانت هذه 
العملية جتري بوا�شطة اجلراحة التقليدية 

)�شق البطن(، ولكن مع التطور احلا�شل 
بوا�شطة  اجرائها  حاليًا  املمكن  فمن 

 .)Laparoscopy( منظار البطن
عند ا�شتخدام اجلراحة املنظارية يكون 
العملية ا�شغر  الناجتة عن  الندبة  حجم 
ويتمكن  الدموي،  للنزف  اقل  ن�شبة  من 
ن�شاطاته  ملمار�شة  الرجوع  من  املري�ض 
اجلراحة  من  ا�شرع  ب�شورة  اليومية 

التقليدية.
يف حاالت اورام الكلية ال�شغرية )4�شم 
مع  الورم  ازالة  املمكن  من  اقل(  او 

املحافظة على بقية ن�شيج الكلية �شليم.
 partial nephrectomy -
nephron sparing surgery
بوا�شطة  العملية  هذه  اجراء  وميكن 
اجلراحة التقليدية يف عالج اورام الكلى 
حينما  فقط  احلاالت  بع�ض  على  حاليًا 
هناك  او  جدًا  كبري  الورم  حجم  يكون 
اوردة  يف  للورم  وا�شع  انت�شار  على  دليل 

الكلية.
لعالج  التنظريية  اجلراحة  ا�شبحت 
جتري  واجلزئي  اجلذري  الكلى  اورام 
اغلب  يف  اول  وكخيار  روتينية  ب�شورة 

امل�شت�شفيات املتقدمة يف العامل.
هل هناك دليل علمي على فعالية 
يف  التنظريية  اجلراحة  و�شالمة 

عالج اورام الكلية؟
الربيطاين  الوطني  املركز  ا�شدر 
دور  حول  حديثًا  وال�شالمة  لل�شحة 

اورام  عالج  يف  التنظريية  اجلراحة 
و�شالمة  بفعالية  تتعلق  تو�شيات  الكلى 
مبراجعة  اجلراحة  من  النوع  هذا 
لهم  اجريت  املر�شى  ملئات  درا�شة 
باملنظار،  جذري  ا�شتئ�شال  عملية 
ا�شتئ�شال  لهم  اجريت  وجمموعة 
وقد  التقليدي  اجلراحي  بال�شق  جزئي 
بينت الدرا�شة ان %98 من املر�شى مل 

تكن لديهم عالمات رجوع للورم خالل 
للمجموعتني،  املتابعة  من  �شنوات   5
نتائج  اخرى  درا�شات  بينت  كذلك 
م�شابهة لال�شتئ�شال اجلذري باملنظار 
اال�شتئ�شال  وكذلك  واحلالب  للكلية 

اجلزئي الورام الكلية.
جراحة  اجراء  ب�شالمة  يتعلق  وفيما 
ت�شعة  مراجعة  الكلى مت  الورام  املنظار 
املو�شوع  هذا  حول  من�شورة  درا�شات 
ن�شبة حدوث  ان  الدرا�شات  بينت  حيث 
يف  هي  املنظار  جراحة  يف  امل�شاعفات 
%5 وهي ن�شبة مقارنة  الواقع اقل من 
التقليدية،  اجلراحة  من  اقل  حتى  او 
وا�شتخل�ض املعهد الوطني اإلى تو�شيات 
التقنية ب�شورة روتينية  باإ�شتعمال هذه 
وحتت  املتحدة  اململكة  م�شت�شفيات  يف 
التفوي�ض  اخذ  بعد   )NHS( نظام 
نتائج هذه  ومتابعة  املري�ض  من  الطبي 

العمليات ب�شورة دورية.

الدكتور خالد ال�شافـي
البولية امل�شالك  جراحة  ا�شت�شاري 
باملنظار االورام  وجراحة  ا�شبحت اجلراحة والتنا�شلية 

التنظريية لعالج اورام 
الكلى اجلذري واجلزئي
جتري ب�شورة روتينية 

وكخيار اأول..
العظام  جراحة  دائرة  عقدت 
دورة  االردن  م�شت�شفى  يف  واملفا�شل 
ك�شور  لعالج  للمقيمني  تدريبية  
جراحة العظام واملفا�شل باإ�شتخدام 
امل�شتبطن  اجلديد  املعدين  ال�شفد 
بالتعــاون  وذلك   )LFNA( للنقي 
للمعدات  االخوين  م�شتودعات  مع 
لـموؤ�ش�شــة  املعتمد  الوكيل  الطبيــة 
ال�شوي�شرية   )SYNTHES( �شينث�ض 

هــذا  يعتبــر  حيث  له-  -امل�شّنعه 
والبحــث  العلــم  اإليه  تو�شــل  ما  اآخر 
ياأخـــذ  الــذي  ال�شفــد  هذا  بابتــداع 
مع  املتوافـــق  الت�شريحــي  ال�شكــل 
طريقـــة  ي�شهـــل  مما  الفخــذ  �شكـــل 

ا�شتخدامـــه.
ا�شت�شاريي  من  عدد  الدورة  ح�شر 
العظام  جراحة  ومقيمي  واخ�شائيي 

واملفا�شل يف امل�شت�شفى.

دورة تدريبة فـي م�شت�شفى االأردن 
لعالج ك�شور عظمة الفخذ

العالـمية  ال�شحة  منظمة  اعلنت 
لـ50  اليومي  اال�شتهالك  ان    )WHO(
غرامًا من اللحوم امل�شّنعة -النقانق وحلم 
اجلاهز،  الهمربغر  اأو  املقدد  اخلنزير 
على �شبيل املثال- يزيد من خطر اال�شابة 
 .%18 بن�شبة  وامل�شتقيم  القولون  ب�شرطان 
ال�شحة  منظمة  عن  �شادر  بيان  وذكر 
نتائج  الى   ي�شتند  التقييم  هذا  ان  العاملية 

من ع�شر درا�شات.
قد  املنظمة  ان  اي�شًا،  االعالن  يف  وا�شيف 
 2A شمت اللحوم املعاجلة ملجموعة خطر�
للخطر  امل�شببة  املواد  من  جمموعة  وهي 
حيث  حا�شمة  نتائج  حيالها  توجد  ال  والتي 

االدلة حمدودة. 
�شمن  مناق�شات  بعد  االعالن  هذا  وجاء 
فريق مكّون من 22 باحثا من 10 دول والذين 
تراكمت  درا�شة   800 فح�شوا  انهم  اعلنوا 
اللحوم  ل�شمل  االدلة  من  يكفي  ما  فيها 
امل�شّنعة �شمن الفئة االكرث �شرامة، والتي 
ال�شجائر،اال�شب�شتو�ض،  مثل  مواد  ت�شم  

الكحول وبع�ض انواع الوقود.
اف�شل  »ان  زينجر:  بيري   الربوفي�شور 
القولون  �صرطان  من  للوقاية  طريقة 
هي ممار�صة الريا�صة، والتي تخف�ض من 

خطر اال�شابة بن�شبة ٪4٠«

منظمة ال�شحة العاملية: 
اللحوم امل�شّنعة توؤدي 

لال�شابة ب�شرطان 
االأمعاء الغليظة..

التوا�شل  على  الدائم  اطار حر�شه  يف 
الوطنية  املنا�شبات  خمتلف  مع 
ا�شرة  احتفلت  واالجتماعية،  والدينية 
م�شت�شفى االردن بذكرى املولد النبوي 

ال�شريف.
واالداريني  االطباء  من  عدد  بح�شور 
الدكتور  بينهم  من  االكارم  وال�شيوف 
عبداهلل  والدكتور  حمد  بني  جعفر 

ال�شواهنة.
بهذه  املحا�شرين  كلمات  تعّطرت  وقد 

اقام م�شت�شفى االردن بالتعاون مع بنك 
للتربع  تطوعية  حملة  االردين  الدم 
بالدم مببنى م�شت�شفى االردن يف مركز  

اال�شعاف والطوارئ.
�شارك فيها عدد من موظفي امل�شت�شفى 
اخرى  واعداد  املر�شى  وا�شر  وزواره 
للتربع  توجهوا  الذين  املتطوعني  من 
بالدم دعمًا لهذه املبادرة ال�شنوية التي 

يقيمها م�شت�شفى االردن.

مناقب  باإ�شتح�شار  املباركة  املنا�شبة 
عليه  حممد  الكرمي  الر�شول  وُخلق 

ال�شالة وال�شالم.
واعرب ال�شيد عبدالقادر خطاب نائب 
االحتفال  ان  املديرين  هيئة  رئي�ض 
قلوب  على  العزيزة  املنا�شبة  بهذه 
يحر�ض  حمطة  هي  امل�شلمني  كل 
اعالًءا  فيها  التوقف  على  امل�شت�شفى 
�شلى  اهلل  ر�شول  اخللق  �شيد  ملبادئ 

اهلل عليه و�شلم.

م�شت�شفى االأردن يحتفل بذكرى املولد 
النبوي ال�شريف

حملة التربع بالدم يف م�شت�شفى االردن

وجــه مــن الـمـ�شت�شفـى ..

تقدير  و�شط  حا�شرًا  دائمًا  يكون  واالن�شطة  الفعاليات  من  العديد  وبني 
الفت.. انه رئي�ض ق�شم العالقات العامة �شفيان عبدالهادي الذي 
يبا�شر العمل مبكرًا ويتوا�شل مع العديد من االن�شطة والفعاليات اخلا�شة 

بامل�شت�شفى ويف املنا�شبات العديدة مبعية فريقه..
هذا وجه من الوجوه التي نراها يف امل�صت�صفى.. ونقول لها »�صكراً«

بحيوية ون�شاط د�ئمني.. ميكنك �ن تتابع هذ� �لوجه 
يف اكرث من زاوية ويف غري دائرة وق�شم يف امل�شت�شفى 
االخوة  مع  والتوا�شل  االردنيني  املر�شى  خدمة  بني 
واجراءات  معامالتهم  وت�شهيل  العرب  املر�شى  من 

اقامتهم..



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

هي  الفخذ  عظمة  ان  املعروف  من 
اطول عظمة يف ج�شم االن�شان وتعترب 
اال�شخا�ض  يف  خا�شة  اقواها  من 
ن�شيجي  بغالف  حماطة  وهي  البالغني 
جزء  من  يقيها  الع�شالت  من  �شميك 

كبري من اال�شابات والك�شور.
مدى  يتخيل  ان  االن�شان  في�شتطيع 
ك�شر  لت�شبيب  االأزمة  والطاقة  القوة 
ان  هنا  نتذكر  ان  ويجب  العظمة  لهذه 
واملحدثة  املفرغة  والطاقة  اال�شابة 
حول  فقط  ترتكز  ان  ميكن  ال  للك�شر 
منطقة واحدة يف اجل�شم وامنا تنت�شر 
مناطق  يف  اخرى  ا�شابات  حمدثة 

اجل�شم.
جمال  يف  �شريعا  تطورا  العامل  ي�شهد 
واالت�شاالت  والعمران  ال�شناعات 
وبالتايل ازدادت اال�شابات واحلوادث 
كما ونوعا وذلك اما لزيادة االخطار يف 
مثل هذه امل�شاريع او ل�شعف اجراءات 
بداأنا  باملح�شلة  لكن  حولها.  ال�شالمة 
ا�شابات  و�مناط  نوعيات  مع  نتعامل 
مل  التعقيد  يف  غاية  جديدة  وك�شور 
جعل  مما  املا�شي   يف  عليها  نعتد 
م�شاعفات  وا�شاف  �شعبا  عالجها 
ي�شتدعي  �شديدة وكثرية وجديدة مما 
جديد  من  لدرا�شتها  عندها  التوقف 
ومتطورة  حديثة  ا�شرتاتيجيات  لو�شع 
لتح�شني  العالج  با�شاليب  للنهو�ض 
وبالتايل  امل�شاعفات  وتقليل  النتائج 
للمعاجلة  ق�شري  وقت  على  نح�شل 
لوظيفته  �شريعا  امل�شاب  وعودة 
مما  االأ�شابة  قبل  الطبيعي  ون�شاطه 
يخفف ايجابيا من العبئ املايل الناجم 

عن مثل هذه االأ�شابات.
من  يبداأ  اال�شابات  هذه  عالج  ان 
تقليل  �شبل  عن  البحث  وهو  اال�شا�ض 
ومنع االأ�شابات يف حوادث الطرق مثال 

التوعية والتدريب اجليد لل�شائقني.
وو�شع  الطرق  و�شع  حت�شني   •
ترقى  جديدة  مرورية  �شيا�شات 

بال�شالمة مل�شتويات عالية.
• برامج فح�ض لل�شيارات وموا�شفات 

خا�شة. 
للم�شاة. توعوية  • برامج 

عالج  و  االأ�شعاف  خدمات  حت�شني   •
وو�شع  واالخالء  امل�شابني  ونقل 

�شيا�شات ثابتة لذلك. 
�شيا�شات  و�شع  اي�شًا  يجب  كما 
اثار  من  والتخفيف  للتقليل  خا�شة 
اهمية  تقل  ال  التي  العمل  ا�شابات 
واتخاذ  ال�شري  حوادث  ا�شابات  عن 
قبل  �شارمة  وامان  �شالمة  اجراءات 
البدء باإجراء الرتاخي�ض الالزمة الأي 
ايجاد  �شرورة  مع  م�شنع   او  م�شروع 
اآليات متابعة  هذه الربامج  عن طريق 
خري  وقاية  »فدرهم  خمت�شة  جهات 

من قنطار عالج«..
وكلما تطورت الب�شرية حداثة تطورت ال 
ان�شانيتها وعدوانيتها بابتداع االخطار 
�ي�شا نالحظ �مناط  وبد�أنا  واال�شلحة 
ا�شابات حروب ال ميكن ت�شنيفها باي 
عليها  اعتدنا  التي  االأ�شكال  من  �شكل 
وال يوجد ا�شلوب للوقاية من مثل هذه 
الى  الب�شر  لرجوع  بدعوة  اال  املا�شي 

ان�شانيتهم ووقف احلروب واالرهاب.
املري�ض  نقل  بعد  الطبيب  دور  ياأتي 
واح�شاره  للم�شت�شفى  واخالئه 

بالطريقة املنا�شبة.
هو  املعاجلة  ا�شاليب  اهم  من  وكان 

مع  للتعامل  اخلا�شة  الفرق  ت�شكيل 
باالأ�شاليب  واحلوادث  االأ�شابات 

احلديثة.
فيتم تدريب هوؤالء االطباء وتعليمهم 
وبروح  واملعاجلة  التقييم  طريقة 
علمي  وبت�شل�شل  الواحد  الفريق 
خطوة   خطوة  االأ�ش�ض  ح�شب  وعملي 
التي  واخلطورة  االأهمية  ح�شب 

ت�شكلها اال�شابة على حياة االأن�شان.
اجلهاز  �شالمة  من  التاأكد  فيتم 
واعطاء  الدوران  وجهاز  التنف�شي 
واالأدوية  الوريدة  وال�شوائل  املحاليل 

الالزمة.
ياأتي بعد ذلك دور الت�شوير ال�شعاعي 
فكرة  العطاء  املخربية  والفحو�شات 
و�شع  وحتديد  اال�شابة  طبيعة  عن 
ح�شب  عالجه  وت�شل�شل  امل�شاب 
ب�شكل  اال�شابات  وو�شع  العام  و�شعه 

خا�ض. 

املر�شى على �شوء  يتم ت�شنيف 
ما تقدم لـ:

ب�شيطة ال  - حالة م�شتقرة وا�شابات 
تتطلب اجراءات جراحية او عالجات 
ودخول  مراقبة  حتتاج  وال  اخرى 

م�شت�شفى وو�شعها العام جيد.
ا�شابات  بوجود  م�شتقرة  حالة   -
حتتاج للعالج غري اجلراحي او حتتاج 
او  ب�شيط غري طارئ  اجراء جراحي 
ال�شريرية  للمراقبة  للدخول  حتتاج 

الب�شيطة وو�شعها العام جيد.
- حالة م�شتقرة ب�شكل عام مع حاجتها 
الأجراء تداخل جراحي متو�شط-معقد 
االطراف  يف  اكرث  او  ك�شر  عالج  مثل 
وبعد  اخلا�شة  اجلبائر  بتقدمي  تعالج 
يف  طارئ  غري  ب�شكل  جراحيا  ذلك 
واملعدات  املنا�شب  اجلو  توفر  حال 
ما  متو�شط  العام  وو�شعها  ال�شرورية 

مل حتدث م�شاعفات. 
- حاالت غري م�شتقرة بحاجة للمراقبة 
جراحيا  اجراءا  تتطلب  وقد  احلثيثة 
ا�شابات  مثل  احلياة  النقاذ  للتدخل 
البطن  اع�شاء  او  وال�شدر  الراأ�ض 

وحالتها العامة متو�شطة-�شيئة. 
متعددة  م�شتقرة  غري  حاالت   -
احلثيثة  للمراقبة  بحاجة  اال�شابات 
للتدخل  جراحيا  اجراءا  تتطلب  وقد 
الراأ�ض  ا�شابات  مثل  احلياة  النقاذ 
ولكنها  البطن  اع�شاء  او  وال�شدر 
اي�شا حتتاج الجراءات جراحية اخرى 
االطراف  ا�شابات  لعالج  معقدة 
ا�شتقرار  بعد  الحقا  جترى  والك�شور 

احلالة وحاتها العامة �شيئة.

فكما  الفخذ  عظمة  ك�شور  بخ�شو�ض 
ا�شابات  مع  ترتافق  فانها  انفا  ذكرنا 
متعددة وحتتاج لتقييم امل�شاب ب�شكل 
عام وتقدمي الالزم له ال�شتقرار حالته 
الك�شر  مع  التعامل  يتم  ذلك  وبعد 
عندما ت�شمح احلالة العامة للمري�ض. 
الطرف  عالج  ثم  اوال  احلياة  انقذ 

املك�شور.
الك�شور  عالج  وطرق  ا�شاليب  تطورت 
املا�شية   العقود  مدى  على  عام  ب�شكل 
اال�شلوب  ابتداع  باالخ�ض  وكان 
احلاجة  دون  الب�شع  قليل  اجلراحي 
للتعامل مع الك�شر ب�شكل مبا�شر وامنا 
بفتحات  بعد  عن  تثبيته  و  رده  يتم 
الك�شر  عن  بعيدة  و  �شغرية  جلدية 
منا�شبة  معدنية  �شفيحة  وبا�شتخدام 
او �شفد معدين م�شتبطن لنقي العظم 
برباغي  واالأ�شفل  االعلى  من  يثبت 
�شفاء  يف  ي�شاعد  مما  القطة  معدنية 
الك�شر بوقت �شريع ن�شبيا وعودة مبكرة 
مقارنة  الطبيعي  لن�شاطه  للمري�ض 
دون  العالج  يف  القدمية  لال�شاليب 
العديدة  للم�شاعفات  املري�ض  تعري�ض 
على الك�شر ب�شكل خا�ض او على و�شعه 

ال�شحي ب�شكل عام.

حياة  ونحو  ال�شالمة  للجميع  نتمنى 
هانئة بعيدة عن االخطار

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

ك�شر الفخذ عند البالغني
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دنيا الطب..  

انقذ احلياة اواًل..
ثم عالج الطرف 

الـ�شعــف اجلن�شــي عنــد الــرجـــالاملك�شور

اأ.د. ابراهيم الغالييني 
ا�شتاذ جراحة الكلى وامل�شالك البولية

كلية الطب - جامعة العلوم والتكنولوجيا 

اإلى  تهدف  االردن  يف  درا�شة  اجراء  مت 
عند  اجلن�شي  ال�شعف  ن�شبة  حتديد 
احلالة  هذه  اأ�شباب  وكذلك  الرجال 
من  تزيد  اأن  ميكن  التي  وال�شلوكيات 
 1150 ا�شتجواب  مت  لقد  حدوثها.  حدة 
الدويل  اال�شتبيان  تعبئة  اأجل  من  رجاًل 
ِقبل  من   )IIEF-5( عامليًا  املعتمد 
تبني  العامة.  لل�شحة  الدولية  املراكز 
اأو  خلل  عندهم  الرجال  من   %49٫9 اأن 

�شعف جن�شي. 
ال�شعف  عن  امل�شوؤولة  العوامل 

اجلن�شي عند الرجال هي:
حيث  عامل  اأهم  وهذا  العمر:   •
تقدم  مع  يزيد  اجلن�شي  ال�شعف  اأن 
الرجال يف  من  اأن %53  ثبت  وقد  العمر 
االداء  يف  م�شكلة  لديهم  االأربعينيات 
اجلن�شي مقارنة ب 72% من الرجال يف 

ال�شتينيات و 89% من الرجال الذين هم 
فوق �شن 70 عامًا. 

الوزن: هوؤالء الرجال هم اكرث  • زيادة 
خطرا حلدوث ال�شعف اجلن�شي مقارنة 

مع الرجال اأ�شحاب الوزن الطبيعي.
• التدخني: اأكرث من 54% من الرجال 
من  هم  الدرا�شة  يف  �شاركوا  الذين 
وتركوا  مدخنني  كانوا  اأو  املدخنني 
طويلة.  لفرتة  التدخني  بعد  التدخني 
كانت ن�شبة ال�شعف اجلن�شي عالية جدًا 

عند هوؤالء مقارنة بغري املدخنني.
و�شاء  ال�شهري  املايل  الدخل  قلَّ  كلما 
الو�شع االقت�شادي للرجل كلما كان اأكرث 
اجلن�شي.  بال�شعف  لالإ�شابة  عر�شة 
التدهور  اأن  اإلى  يعود  ذلك  يف  وال�شبب 
االقت�شادي للرجل يزيد من ن�شبة حدوث 
اأن  املعروف  اأنه من  النف�شي حيث  القلق 
لل�شعف  م�شبب  اأكرب  هو  النف�شي  القلق 
يف  وخ�شو�شًا  الرجال  عند  اجلن�شي 
ذلك  يوؤثر  كذلك  ال�شغرية.  االأعمار 
العالج  على  الرجل  قدرة  على  �شلبيًا 
امل�شببة  االأمرا�ض  ومعاجلة  احلالة  لهذه 
العالجات  كلفة  اأن  حيث  ثانويًا  لها 
االأمرا�ض  ملختلف  الطبية  والفحو�شات 

تكون عالية يف بع�ض احلاالت.
قل  كلما  العلمي:  التح�شيل   •
كان  كلما  الرجل  عند  العلمي  التح�شيل 
اأكرث عر�شة لالإ�شابة بال�شعف اجلن�شي. 
الرجل املتعلم واملثقف يعي اأهمية العناية 
�شكاوي  من  ي�شيبه  ما  وعالج  ب�شحته 
الناحية  على  ثانويًا  توؤثر  واأمرا�ض 

اجلن�شية وعلى حياته ب�شكل عام.

ثبت  البدين:  واجلهد  الريا�شة   •
الذين  الرجال  اأن  الدرا�شة  هذه  يف 
الريا�شة ويبذلون جهدًا بدنيًا  ميار�شون 
لالإ�شابة  عر�شة  اأقل  هم  منتظم  ب�شكل 
من  كثريًا  وهناك  اجلن�شي  بال�شعف 
اجلن�شي  االأداء  حت�شن  الذين  النا�ض 
ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  بعد  عندهم 

منتظم.
االأ�شخا�ض  واالأمرا�س:  االأدوية   •
امل�شابون باأمرا�ض متنوعة مثل ال�شكري 
ال�شرايني  وت�شلب  الدم  �شغط  وارتفاع 
بال�شعف  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  هم 
الذين  وخ�شو�شًا  غريهم  من  اجلن�شي 
ال�شكري  مر�ض  بالعالج.  يلتزمون  ال 
لل�شعف  امل�شببة  الرئي�شية  االأ�شباب  من 
االأ�شخا�ض  عند  وخ�شو�شًا  اجلن�شي 
املعدل  بتنظيم  يلتزمون  ال  الذين 
فاإن  كذلك  الدم  يف  لل�شكر  الرتاكمي 
لعالج  امل�شتخدمة  االأدوية  من  كثريًا 
احلالة  على  توؤثر  املنت�شرة  االأمرا�ض 
اجلن�شية للرجل ولكن اخلطر يكون اأكرث 
بكثري عندما ال يتم عالج هذه االأمرا�ض 

بالطريقة ال�شحيحة.
عملية القذف عند الرجال

الرجال  من   %17،8 من  اأكرث  اأن  تبني 
وخ�شو�شًا  ال�شريع  القذف  من  يعانون 
قوة  عندهم  الذين  ال�شن  �شغار  عند 
هذه  توؤثر  ما  اأحيانًا  طبيعيه.  جن�شية 
الظاهرة على العالقة التي تربط الرجل 

مع �شريكته.
لهذه  والعالج  الطبية  اال�صت�صارة 

احلالة

اأقل من 30% من الرجال الذين يعانون 
من ال�شعف اجلن�شي قاموا با�شت�شارة 
االأطباء لهذه احلالة. كذلك فاإن %39 
من الرجال كانوا قد ا�شتخدموا اأحيانًا 
ال�شعف  لعالج  املخ�ش�شة  االأدوية 

 .Cialis اأو Viagra اجلن�شي مثل
دون  حال  املادية  املوارد  وقلة  احلياء 
جلوء املر�شى اإلى االأطباء لعالج هذه 
الرجال  من   %8،5 فقط  الظاهرة. 
اجلن�شي  ال�شعف  من  يعانون  الذين 
املذكورة  االأدوية  با�شتخدام  قاموا 

ب�شكل منتظم.
امللخ�س:

هذه الدرا�شة وكذلك الدرا�شات االأخرى 
الطريق  فتحت  العامل  يف  اأجريت  التي 
�شيا�شة  خلق  اأجل  من  العمل  اأمام 
حدوث  من  للتخفيف  متكاملة  �شحية 
هذه الظاهرة التي ميكن عالجها والتي 
اأمرا�ض  اكت�شاف  خاللها  من  ميكن 
له  معروفة  تكن  مل  الرجل  عند  اأخرى 
واالرتقاء  العالج  اإمكانية  مع  �شابقًا 

مب�شتوى احلياة اإلى االأف�شل.
على  الدرا�شة  هذه  اأكدت  كذلك 
�شرورة العمل على حت�شني ال�شلوكيات 
التدخني  مثل  الرجل  عند  اخلاطئة 
التقيد  وعدم  والريا�شة  احلركة  وقلة 
ب�شرورة عالج االأمرا�ض املختلفة مثل 
ال�شكري وارتفاع �شغط الدم وت�شلب 
الع�شوائي  واال�شتعمال  ال�شرايني 
بدون  واخلاطئة  الكثرية  لالأدوية 
ت�شبب  وجميعها  الطبيب  ا�شت�شارة 
حدوث ال�شعف اجلن�شي عند الرجال.
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نـظـرة ..

بداية  زالت  ما  اأنها  اأعتقد  اأنني  ومع 
نعم   بعد.  ينتهي  مل  فالطريق  الطريق.. 
وله  كله  الف�شل  -له  هلل  واحلمد  جنحت 
ال�شكر كله- واجتزت امتحان االخت�شا�ض- 
اأخ�شائية  كاأول  للعظام  االأردين  البورد 

متار�ض املهنة يف االأردن.
كلية  يف  اخلام�شة  ال�شنة  يف  البداية  كانت 
واحببته  العظام  در�شت طب  الطب عندما 
عمر  الدكتور  اذكر  ومازلت  �شديدًا،  حبًا 
العظام  �شمارة الذي كان �شبب حبي لطب 
عملية  ح�شور  يل  بالن�شبة  وبقي  بداية.. 

عظام حلمًا بحد ذاته.
الطب  كلية  من  وتخرجت  االيام  ومرت 
يف  االمتياز  �شنة  وبداأت   2009 عام  يف 
اأحد  اأن  ال�شدفة  وكانت  االأردن  م�شت�شفى 
زمالئي يف االمتياز هو الدكتور فائق كامل 
العفيفي، ابن الدكتور كامل العفيفي جراح 
�شابا  امل�شهور. كان فائق  واملفا�شل  العظام 
ويخرج  يدخل  اأراه  وكنت  جدا،  متوا�شعا 
من غرفة عمليات العظام  »غرفة 8« حيث 
باإجراء  العفيفي  كامل  الدكتور  والده  يقوم 
ال�شديدة  رغبتي  تزال  ما  وكانت  عملياته. 
يف ح�شور عملية عظام تالزمني دائما ومل 
كانت  ولو  حتى  الرغبة  هذه  تثبيط  ا�شتطع 
اأنني  حتى  الف�شول.  بداعي  واحدة  عملية 
ي�شطحبني  اأن  فائق  الدكتور  من  طلبت 
واأنظر  الغرفة  معه مرة واحدة الأدخل هذه 
العظام  عمليات  يف  به  يقومون  ملا  قليال 
والده  اأرهب  كنت  الوقت  ذلك  يف  الأين   -
عنه  �شمعت  –فاأنا  العفيفي  كامل  الدكتور 
كان  التي  املعقدة  العمليات  وعن  كثريا 
مبتورة  اأجزاء  اإعادة  من  اليد  يف  يجريها 
الدقيقة–  وبالطبع  العمليات  وغريها من 
مل يلبي يل طلبي فهذه الغرفة لي�شت مكانا 
للت�شلية وال اأ�شتطيع الدخول اإال باإذن.  ولكن 
رغبتي يف م�شاهدة عمليات العظام اأخذت 
جاءت  اأن  اإلى  تثبيطها  اأ�شتطع  ومل  تزداد 
ر�شميا  طلبا  اأطلب  باأن  ذلك  بعد  الفكرة 
من  واملفا�شل  العظام  ق�شم  يف  اأتدرب  باأن 
بحمد  وتي�شرت  االإمتياز،  برنامج  �شمن 
فتدربت  الدائرة.  رئي�ض  عليها  ووافق  اهلل 
اأ�شابيع  ال�شتة  يقارب  ما  العظام  ق�شم  يف 
على فرتات خمتلفة مع االأ�شت�شاري الدكتور 
ها�شم  الدكتور  واالأخ�شائي  العفيفي  كامل 
وكان  ب�شدة.  بي  رحبوا  الذين  الق�شاة، 
له  كابنة  يعاملني  العفيفي  كامل  الدكتور 
من اأول يوم عرفته. و يف خالل هذه الفرتة 
اجلراحية  العمليات  من  العديد  ح�شرت  
الكثري  على  وتعرفت  كما  امل�شتوى  عالية 
املفا�شل.  و  العظام  جراحة  اأ�شا�شيات  من 
كان يف وقتها فريق مقيمي جراحة العظام 
كنت يف  اأنني  ومع  املفا�شل طيبون جدا،  و 
بينهم  وجودي  من  باخلجل  اأ�شعر  البداية 
فتاة بني جمموعة  الأي  �شعور طبيعي  -وهو 
وجدت  وقت  بعد  واأنه  اإال  ال�شبان-   من 

نف�شي مرتاحة معهم.
عن  يت�شاءل  الق�شاة  ها�شم  الدكتور  كان 
يف  واحدة  طبيبة  وجود  عدم  يف  ال�شبب 
العظام  جراحة  يف  تتخ�ش�ض  االأردن 
الدول  يف  يوجد  اأنه  من  بالرغم  واملفا�شل 
االأجنبية جراحات عظام، واأن هناك الكثري 
واملفا�شل  العظام  جراحة  يف  املجاالت  من 
االأطفال  عظام  وجراحة  اليد  كجراحة 
والطب الريا�شي واجلراحة بوا�شطة املنظار 
احلاجة  دون  اجراءها  للمراأة  ميكن  والتي 
اأ�شبحت  الوقت  مرور  ومع  البدنية.  للقوة 
يف  اأبحث  وبداأت  داخلي  يف  تكرب  الفكرة 
االإنرتنت عن هوؤالء الفتيات.. ووجدت فعال 
واأوروبا  اأمريكا  يف  ال�شيدات  من  العديد 
العظام  جراحة  يف  تخ�ش�شن  اللواتي 

واملفا�شل و عن ال�شعوبات التي واجهنها.
يف  اأرغب  اأنني  يف  قراري  اأتخذ  وبداأت 
ولكن  واملفا�شل  العظام  جراحة  تخ�ش�ض 
فاأنا كنت  فعل من حويل  ردة  يخيفني  كان 
اأبي للفكرة فهو كل �شيء  اأخاف من رف�ض 
بالن�شبة يل واأنا اأعرتف اأنني فعلت كل هذا 
من اأجله.. نعم در�شت الطب من اأجلك يا 

اأبي كي اأ�شبح طبيبة مثلك.

واإخوتي  اأنا  اأبي  يا  اأذكر  مازلت 
عندما كنا �شغارا ننتظر عودتك 
من العمل بكل �شوق وعندما تاأتي 
ن�شتقبلك ونحن فرحني بعودتك. 
ارافقك  كنت  اأنني  اأي�شا  واأذكر 
عيادتك  اإلى  عطلتي  اأيام  يف 
املر�شى..  تعالج  واأنت  واأراقبك 
وكنت  الطب  مهنة   اأحب  كنت 
�شغري  منذ  مب�شاعدتك  اأ�شعد 
االأدوية  من  الكثري  اأحفظ  وكنت 
للمر�شى..  ت�شتخدمها  التي 

واأ�شع  الطبيب  مريول  اأرتدي  اأن  اأحب  وكنت 
هذه  واأن  الطبيبة  اأنني  متظاهرة  نظارتك 
تتفانى  كنت  كم  اأتذكر  زلت  وما  عيادتي.. 
وقت  اأي  ويف  كان  اينما  مري�ض  اأي  عالج  يف 
�شعرت  اأنت  تقاعدت  وعندما  مقابل،  ودون 
الأ�شتكمل  دوري  االآن  اأ�شبح  واأنه  بامل�شوؤولية 
الطب  در�شت  نعم  اأنت..  بداأته  التي  الطريق 
الأجلك يا اأبي كي اأ�شبح طبيبة مثلك، وكل ما 
تكون فخورا  لكي  لي�ض  الالآن الأجلك،  به  اأقوم 
اأن  ودون  دائما  بي  فخور  اأنك  اأعرف  فانا  بي 
اأراك  اأن  اأحب  الأنني  ولكن  هذا،  بكل  اأقوم 
على وجهك،  االبت�شامة  اأرى  اأن  واأحب  �شعيدا 
فاأنا اأعرف كم حتملت الأجلنا وكم عانيت حتى 
كربنا. عذرًا يا اأمي الغالية فلي�ض هذا اإنقا�شا 

ل�شاأنك يا نور عيني. 
الكالم  هذا  على  اأنتقد  �شوف  اأنني  اأعرف 
و�شيقولون يل: »كان يجب اأن تقويل اأنك فعلته 

هلل«.. نعم فعلته هلل، فهو من اأمرين بحبهم.
م�شارحة  ا�شتطعت  اهلل  من  وبتثبيت 
اأول ردة فعل له كانت  والدي برغبتي واأذكر 
خوفه  اأبدى  اأنه  رغم  �شجعني  فقد  اإيجابية، 
علي من عدم جناح هذه اخلطوة فكثري من 

جمتمعنا ال يثقون باملراأة حتى لو كانت كفوؤ.
وهنا بداأت ثقتي تزداد �شيئا ف�شيئا، وبداأت 
اأقتنع اأكرث بقراري، وبداأ اخلرب ينت�شر �شيئا 
ف�شيئا. القيت وقتها املعار�شة من الكثريين 
من  و�شخر  واالأطباء  والزمالء  االأقرباء  من 
با�شت�شارة  قمت  وحينها  اخرون،  خياري 
�شجعني  الذي  الق�شاة  ها�شم  الدكتور 
االخت�شا�ض،  طلبات  تقدمي  وبداأت  كثريا. 
واملفا�شل،  العظام  بالتقدمي جلراحة  وقمت 
بتوفيق  وح�شلت  القبول  المتحان  وتقدمت 
من اهلل على اأعلى عالمة. ومت قبويل بف�شل 
االأردن  م�شت�شفى  يف  االإقامة  لربنامج  اهلل 
الذي  العفيفي،  كامل  الدكتور  رعاية  حتت 
حلظة  اأول  من  الف�شل  له  وكان  دعمني 
ومازال يدعمني اإلى االأن هو وعائلته الكرام.

انتقلت يف ال�شنة الثانية يف عام 2011 اإلى 
ق�شم العظام، وكان من مميزات العمل يف 
ق�شم العظام يف م�شت�شفى االأردن هو تلقي 
على  معروفني  اأ�شاتذة  من  واخلربة  العلم 
م�شتوى املنطقة والعامل من مدار�ض خمتلفة 
وكانت  العفيفي  كامل  الدكتور  مع  فبداأنا 
يف  الطويلة  وخربته  اخلا�شة  مدر�شته 
واملناظري  واملفا�شل  العظام  جراحة  جمال 
املفا�شل  وا�شتبدال  احلديثة  واجلراحات 
ما  عن  والبحث  لالإ�شطالع  ال�شديد  وحبه 
ما  اأكرث  من  واجلراحة  العلم  هو جديد يف 
كما  التعليمي.  و�شلوكي  طموحي  على  اأثر 
اأفخر اأي�شا باأنني ا�شتطعت اأن اأتلقى و اأنهل 
اجلراحة  جمال  يف  عظيم  معلم  منهل  من 
والعظام واملفا�شل والك�شور، ا�شتفاد الكثري 
من علمه واأعطى دون اأن ينتظر مقابل وعمل 
ا�شتاذ  اأول  كان  اأن  منذ  املهنة  رفعة  على 
اأال  االأردنية  اجلامعة  يف  االخت�شا�ض  لهذا 
ي�شتطيع  وال  ال�شامل  الدكتور م�شطفى  وهو 
االخت�شا�ض  هذا  على  ف�شله  نكران  اأحد 
يعطي من جهده  زال  وما  منذ فرتة طويلة 
املتميز لي�ض على م�شتوى امل�شت�شفى فح�شب 
واإمنا على م�شتوى البلد. ثم التحق الدكتور 
�مل�شت�شفى  يف  بالعمل  �خلياط  غ�شان 
واأ�شاف ما اأ�شاف يف جمال جراحة العظام 
واملفا�شل واملفا�شل االإ�شطناعية والك�شور، 
فتعرفنا على اجلراحة والك�شور من منظور 
فوزي  الدكتور  التحق  ثم  اأخرى.  مدر�شة 
عليان بالق�شم – وكان رئي�ض ق�شم العظام 
اأحببت  وقد  �شابقا-  االإ�شالمي  بامل�شت�شفى 
يف  كبري  ف�شل  له  وكان  كثريا  معه  العمل 
العمليات اجلراحية  يف  الكثري من  تعليمي 

جماالت جراحة العظام واملفا�شل وجراحة 
يف  ثقتي  زاد  مما  والك�شور  االأطفال  عظام 
تعر�شت  خم�شرمة  نف�شي  واأعترب  العمل. 
نف�ض  يف  حمظوظة  و  مدر�شة  من  الأكرث 
املتميزة،  املجموعة  هذه  مع  لعملي  الوقت 
تلقيتها  التي  العاملية  الدورات  عن  ف�شال 
اأملانيا، دبي، واأمريكا،  البلدان:  يف خمتلف 
االأردن  يف  املحلية  الدورات  الى  ا�شافة 

بدعم من الدكتور كامل العفيفي.
عظام  جراحة  كمقيمة  حياتي  عن  واأما 
ومفا�شل، فقد كانت مغامرة حقيقية مليئة 
الليلية  املناوبات   يف  اأما  بالتحديات... 
االأحيان،  معظم  يف  وحدي  اأناوب  فكنت 
العظام،  ق�شم  يف  �شاب  اأي  كمثل  مثلي 
االإ�شابات  جميع  عن  فيها  م�شوؤولة  اكون 
ليال  الطوارئ  والك�شور يف ق�شم  واحلوادث 
وطبعا ا�شطر فيها ملواجهة جميع احلاالت 
معي  احد  يكون  اأن  دون  و  تواجهني  التي 
من فريق اأطباء العظام واملفا�شل... كانت 
حيث  �شهلة  ولي�شت  كبرية  م�شوؤولية  هذه 
من  �شواء  احلاالت  من  الكثري  اأواجه  كنت 
والتي  املفا�شل  اإحدى  يف  خلع  اأو  ك�شور 
اإ�شافة  البدنية  للقوة  كثريا منها ما حتتاج 
اإلى ما يحتاج لقوة ال�شخ�شية ملنح املري�ض 
الثقة النف�شية باملقدرة على عالجه.. ومما 
مييز ق�شم احلوادث و الك�شور اأنه كثريا ما 
العنيفة  للمواجهات  الطبي  الكادر  يتعر�ض 
من اأهايل املر�شى، الذين يكونون يف بع�ض 

لل�شجار.  ا�شتعداد  وعلى  ثائرين  االأحيان 
وحدي  هذا  كل  اأواجه  اأن  علي  يجب  كان 
واأحل امل�شاكل دون اأن اأ�شطر اإلى ا�شتدعاء 
ليقوم  العمل من منزله  اأي من زمالئي يف 
انني  اأح�ض  �شوف  عندها  الأين  مقامي... 
غري قادرة على حتمل امل�شوؤولية املوكلة اإيل.
كبري  حتد  كانت  فقد  العمليات  عن  واأما 
كل  يف  اأدخل  اأن  اأحب  كنت  حيث  اأي�شا 
منها،  الكبرية  خا�شة  اجلراحية  العمليات 
والتي  وحتمل  ج�شدية  قوة  تتطلب  والتي 
�شاب  وجود  االأخ�شائيني  يف�شل  ما  كثريا 
بها  يتلفظ   مل  اأنه  مع  مني-  بدال  معهم 
اأحد قط اإال اأنني كنت اأعرف ذلك- لكنني 
كنت اأريد اأن اأتعلم واأرى كل �شيء و هذا لن 
العمليات.  هذه  يف  �شاركت  اإذا  اإال  يتحقق 
ي�شاعدونني كثريا حيث كانوا  كان زمالئي 
يدخلونني للعملية ويبقون على ا�شتعداد يف 
اإلى  املهمة.. وهكذا  ا�شتطع اجناز  حال مل 

اأن ا�شتطعت اإجناز كل ما اأريد.
واأعمل  اأ�شتكي  اأال  الوقت  اأحاول طيلة  كنت 
فريق  من  اأحد  يح�ض  ال  حتى  با�شتمرار 
عليهم..  عالة  كفتاة  وجودي  اأن  العظام 
والاأنكر اأنه كان يف داخلي خوف من الف�شل 
�شلبية  اأفكار  تراودين  كانت  ما  واحيانا 
يف  ت�شرعت  رمبا  وباأنني  اأجنح  لن  باأنني 
هذا اخليار، فكوين اأحب العظام لي�ض �شببا 
كافيا، وما زاد االأمر �شوءا هو تزايد �شعوري 
اأن  من  بالرغم  يوم  بعد  يوما  بالوحدة 
معاملتي  يح�شنون  كانوا  جميعهم  زمالئي 

اأنني  كثريا...اإال  ويحرتمونني 
ال�شابقة  حياتي  اأفتقد  كنت 
لدي  كان  حيث  عادية   كفتاة 
تفا�شيل  ي�شاركنني  �شديقات 
حياتي، واأما االآن وبعد دخويل 
هذا   اأ�شبح  العظام  ق�شم 
�شعبا جدا الأن حياتي اأ�شبحت 

اأكرث تعقيدا.
�شليمان  الدكتور  لزميلي  كان 
فال  مميزًا..  دورًا  اجلعربي 
يف  حياتي  يف  موقفا  اأذكر  اأكاد 
تلك الفرتة يخلو من وجوده فيها.. اأجل كنت 
�شديد  فطن  �شاب  ف�شليمان  جدًا  حمظوظة 
الذكاء، طيب القلب، ورجل �شهم، يحب العمل 
كثريًا ويحب م�شاعدة االآخرين. كان �شليمان 
يعينني على اإجناز الكثري من املهام، كان يثق 
عليه  اأتكئ  وكنت  دائمًا،  وي�شجعني  بقدراتي 
يف بع�ض االأحيان، وكثريا ما كنت اأرمي بحمل 
دائما..  عني  يدافع  وكان  كاهله،  على  العمل 
اأجل فقد كان �شليمان نعم الزميل ونعم االخ 
دائما..  بالتوفيق  له  واأدعو  ال�شديق،  ونعم 

حفظه اهلل هو واأهله االأعزاء.
اأجل اأعرتف اأنني يف فرتة تهاونت وتراجعت 
همتي وفقدت االأمل واهتزت ثقتي بنف�شي، 
وكان �شعبا علي اأن اأ�شتعيدها ولكن اهلل مل 
وقفوا  طيبون  اأنا�شا  حويل  وجعل  ين�شاين 
اإلى جانبي دائما ودعموين اإلى اخر حلظه 
اإلى اأن ا�شتعدت قوتي وح�شلت على البورد 
يف  واملفا�شل  العظام  جلراحة  االأردين 

�شبتمرب 2015 بحمد اهلل.
هذا  يف  يل  نعمة  اأجمل  با  الغالية...  اأمي 
و�شهرك  تعبك  امل�شتمرو  فعطاوؤك  الوجود، 
و�شعورك الدائم معي  و دعاوؤك يل هو من 
اأو�شلني اإلى ما اأنا عليه االأن.. هذا النجاح 
يا اأمي جناحك انت.. اعذريني يا اأمي كم 
ق�شرت يف حقك وكم رميت على كاهلك كل 
اأعبائي.. ر�شاك يا اأمي ر�شاك يا حياتي..

معتز،  )اينا�ض،  واأخواتي  اإخوتي  يا  اأعذروين 
وعدم  عنكم  غيابي  عن  وحممد(  دعاء، 

�شند  خري  دائمَاً  كنتم  حياتكم..  م�شاركتكم 
اأخي  جدا..  اأحبكم  ومازلتم..  �شغري  منذ  يل 
احلبيب حممد ما زلت مل اأعتد على بعدك عني 
اأ�شاأل اهلل العظيم لك التوفيق والنجاح والهداية.

العزيزات:  �شديقاتي  االأعزاء،  زمالئي 
�شكرا لوجودكم يف حياتي.

العفيفي،  كامل  الدكتور  الكرام:  اأ�شاتذتي 
والدكتور  ال�شامل،  م�شطفى  والدكتور 
�خلياط،  غ�شان  و�لدكتور  �لق�شاة،  ها�شم 
عليان..   فوزي  الدكتور  ومعلمي  واأ�شتاذي 
على  اتدرب  اأن  ال�شرف  عظيم  يل  كان 
يجزيكم  اأن  العظيم  اهلل  وا�شاأل  اأيديكم 
عظيم اجلزاء، ثقتكم بي هي التي حملتني 
اإلى االأمام، واأمتنى  على االجتهاد ودفعتني 
الذي  اأ�شكراهلل  بي..  فخوربن  تكونوا  اأن 
ال  ال�شكر  وكلمة  واأ�شكركم  بكم  علي  اأنعم 
تكفي وال تفيكم حقكم. كما واأتقدم بال�شكر 
لكل من �شاهم يف ت�شجيعي على اإكمال هذا 
االخت�شا�ض من اأ�شاتذة ومدر�شني  جلراحة 
القطاعات  خمتلف  يف  واملفا�شل  العظام 
علي  يبخلوا  مل  الذين  االأردن  يف  الطبية 

بالدعم وامل�شاعدة ف�شكرا جزيال.
اأ�شتاذي ومعلمي الدكتور فوزي عليان: لقد 
اأنعم اهلل علي مرة اأخرى باأن ا�شتكمل العمل 
معك، وتعجز الكلمات عن الو�شف والتعبري 
اأن  العظيم  اهلل  واأ�شاأل  �شعادتي،  عن مدى 
يجعلني على قدر الثقة التي منحتني اياها.
يا رب لك احلمد كله ولك ال�شكر كله.. وكما 
قلت يف بداية الكالم: »مازالت هذه البداية«..

الأجـلك يــا اأبـي.. فعلــت كـــل هــذا

تت�شكل مبادئ العمل يف امل�شت�شفيات 
ملنظومة  الرئي�شة  املفاهيم  من 
القيم املرتبطة باجلوانب االأخالقية 
تتداخل  حيث  واالإن�شانية،  واملهنية 
االأحيان  من  كثري  يف  املفاهيم  هذه 
للعاملني  املميزة  ال�شخ�شية  لت�شكل 
ويف  والطبي  ال�شحي  القطاع  يف 

امل�شت�شفيات على وجه اخل�شو�ض.
قيم  منظومة  باعتبارها  فاالأخالق 
من  �شكل  وهي  باخلري،  مرتبطة 
ال�شلوك  يحدد  الذي  الوعي  اأ�شكال 
الب�شري، وتعك�ض ال�شخ�شية والبيئة 
التي يعي�ض فيها االإن�شان، ت�شبح مع 
املعنوي  االإلتزام  من  نوعًا  املمار�شة 
فال�شخ�ض  واالجتماعي.  والثقايف 
الذي يو�شف باأنه على ُخُلق غالبًا ما 
حمط  جتعله  نبيلة  ب�شفات  يت�شف 
تقدير واحرتام من قبل املحيطني به 

ومن قبل من يتعاملون معه.
فهي  باملهنة  املرتبطة  القيم  اأما 
بااللتزام  املرتبط  املنهجي  التفكري 
التي  وال�شلوك  االآداب  بقواعد 
ت�شاحب االإن�شان املحرتف يف مهنته 
وجتاه  نف�شه،  وجتاه  عمله،  جتاه 

جمتمعه.
منظومة  هي  املهنة  واأخالقيات 
ب�شكل  االأخالق  منظومة  من  فرعية 
اأخالقيات  يف  نق�شًا  ويعد  عام. 

اأن  ال�شخ�ض  اعترب  اإذا  املهنة 
القيام  يف  فقط  تنح�شر  م�شوؤوليته 
من  اإليه  املوكل  االأدنى  باحلد 
تفر�ض  املهنة  فاأخالقيات  اأعمال، 
عمله  ممار�شة  ال�شخ�ض  على 
اإطار  فنية ممكنة يف  باأف�شل �شورة 
احل�شيلة العلمية التي اكت�شبها اأثناء 
اخلربة  وكذلك  درا�شته،  �شنوات 
مرور  مع  لديه  ترتاكم  التي  العملية 
عليه  تفر�شه  ما  اإطار  ويف  الوقت، 
قواعد  من  املهنة  ممار�شة  اأ�شول 

والتزامات واأمانة.
ويف االإطار االإن�شاين فهناك منظومة 
االلتزام  من  بد  ال  القيم  من  اأ�شمل 
واحرتام  احلياة،  يف  كاحلق  بها 
وامل�شاواة  واحلرية  االإن�شان،  كرامة 
والعدل، باالإ�شافة اإلى مراعاة ثقافة 
وتر�شيخها  الب�شر  بني  االختالف 
باعتبارها حق لالإن�شان بغ�ض النظر 

عن عرقه وجن�شه ولونه ودينه.
هذه املبادئ جمتمعة هي التي حتكم 
اأو  امل�شت�شفيات،  يف  العمل  طبيعة 
�شواء  عليه  تكون  اأن  يجب  ما  هي 
مع  اأو  عائالتهم،  اأو  املر�شى  مع 
فيما  اأو  امل�شت�شفى،  مع  املتعاملني 
بني العاملني يف امل�شت�شفى اأنف�شهم. 
يجب  نعي�شها  التي  املادية  فاحلياة 
اإن�شانيتنا،  عن  بعيدًا  تاأخذنا  ال  اأن 
متيز  التي  االأخالقية  املبادئ  وعن 
غريها  عن  املتح�شرة  املجتمعات 
من املجتمعات التي تعي�ض على مبداأ 

�شريعة الغاب.
التم�شك بهذه املبادئ ال ينتق�ض من 
مهنتنا من حيث  وال من  �شخ�شيتنا 
بنا،  االآخرين  ثقة  يعزز  بل  املبداأ، 
ويعك�ض  لنا،  وتقديرهم  واحرتامهم 
على  واالإن�شانية  الطيبة  ال�شمعة 
يف  ويوؤثر  بها،  نعمل  التي  املوؤ�ش�شة 

تقدمها وجناحها.

مبـادئ العمـل
فـي الـم�شت�شفيـــات

بقلم: ها�شم ار�شيد
م�شت�شار ال�شياحة العالجية

بقلم: د. اآالء عمر اأبو حجلة

الالعب حممد خطاب يتّوج
فـي املراتب االولى

فاز الالعب حممد احمد عبدالقادر 
خطاب باملركز االول للفتن�ض بفئة:

sport physique up 175cm
لبناء  الدولية  البطولة  �شمن 
ريا�شي  باإجناز  تايلند  يف  االج�شام 
الفت وغري م�شبوق لالعب اأردين يف 

ريا�شة كمال االج�شام.
بني  رفيع  باأداء  خطاب  وتناف�ض 
الذين  العامليني  الالعبني  ع�شرات 
بطولة  يف  الوزن  هذا  على  تناف�شوا 
العب   480 م�شاركة  �شهدت  دولية 

من 48 دولة من العامل. 
الالعب  فوز  االجناز  هذا  �شبق  وقد 
اململكة  ببطولة  خطاب  حممد 
عّمان  يف  اقيمت  التي  لـ»الفتن�ض« 
رئي�ض  عّمان  اأمني  نائب  رعاية  حتت 
يو�شف  دكتور  االج�شام  بناء  جلنة 
ال�شواربة، ومب�شاركة وا�شعة وتناف�ض 
امل�شاركني  الالعبني  بني  حمتدم 
خمتلف  من  العب   113 وعددهم 

االطوال واالوزان. 
االول  باملركز  خطاب  تربع  وقد 
ملناف�شات الرجال طول 190�شم وتّوج 

بلقب )�شوبر مب جيم(. 



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

فـي اخلتــام..

�شحيفة دورية داخلية ت�شدر عن:
» م�شت�شفى االأردن «

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

رئي�س هيئة املديرين - املدير العام:
الـدكتـور عبداهلل الـب�شيـر

املدير االداري:
املهند�س اأحمــد خطـــاب

املتابعة والتن�شيق:
ق�شم العالقات العامة

�شفيان عبدالهادي
مـنـــار الــزواهــــرة

االنتــــاج االعـالمـــي: 
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الزاوية  هذه  من  ال�شابقه  احللقات  يف 
وبيان  باالداره  التعريف  تناولنا   فقد 
لالأهمية  والرئي�ض  احلقيقي   الدور 
مهنية  كوظيفة  وغاياتها  االدارة 
ويتنباء  يخطط   �قت�شادي  ون�شاط 
ويعد للم�شتقبل ملواجهة تلك التحديات 
مع  ويتنا�شب  ي�شتطاع   مبا  والتغريات 

اهداف هذا الع�شر.
كما بينا اي�شًا وظائف االدارة التنفيذية 
وتوجيه   وتنفيذ  وتنظيم  تخطيط  من 
حتقيق  على  تعمل  والتي  ورقابة، 

االأهداف بكفائة انتاجية عالية.  
القرار   نع  �شُ اآلية  على  التعّرف  وكذلك 
امل�شوؤوليات  وحتديد  ال�شلطة  وفر�ض 
بينهما   االت�شال  طرق  وتو�شيح 
هيكل  خالل  من  عليهما  واملحا�شبة 
تنظيمي  قائم على التخ�ش�ض والتعاون 
م�شلحة  فيه  ملا  االأفراد  بني  واملودة 

الفرد واملوؤ�ش�شة. 
ويف هذه احللقة �شاأتناول تاريخ االدارة 
املدار�ض  وبع�ض  الع�شور  خمتلف  يف 

التي قامت عليها هذه االدارة.
ومن هذه املدار�ض املدر�شة الكال�شيكية 

اأو التقليدية يف االإدارة.
ظهرت املدر�شة الكال�شيكية والتي متثل 
الرافد االول من الفكر االداري يف اواخر 
 القرن التا�شع ع�شر، وتعترب نتاج التفاعل 
خالل  �شائدة  كانت  تيارات  عدة  بني 
هذه الفرتة، وكان حمور تفكري روادها 
اأن  العمل، وما يجب  تق�شيم  يدور حول 

يكون لتحقيق الكفاءة االإنتاجية.
اأو  الكال�شيكية  املدر�شة  وت�شتمل 
نظريات  ثالث  على  لالإدارة  التقليدية 

هي:
1- النظرية البريوقراطية.
2- نظــريـة االإدارة العلمية.

3- نظرية التق�شيم االإداري.
اأواًل: النظرية البريوقراطية

كما  البريوقراطية  نظرية  تعترب 
البداية  هي  فيرب:  ماك�س  و�شفها 
هدف  وقد  العلمية،  التنظيم  لنظرية 
البريوقراطية  عن  نظريته  من  فيرب 
للتنظيمات  االإداري  اجلهاز  و�شف  اإلى 
وال�شلوك  االأداء  على  يوؤثر  وكيف 

التنظيمي.
وكان فيرب يق�شد بتعبري البريوقراطية 
للتنظيم  املثايل  النموذج  ي�شف  اأن 
التق�شيم  من  ا�شا�ض  على  يقوم  والذي 

االداري والعمل املكتبي.
من  البريوقراطية  مفهوم  ويعترب 
تت�شمنه  ملا  ن�شبيًا  الغام�شة  املفاهيم 
الهدف  وفق  متعددة،  معان  من 
م�شطلح  اأن  وذلك  ا�شتعماله،  من 

 )Bureaucracy( البريوقراطية 
مبعنى   Bureau كلمتني  من  يتكون 
Cracy مبعنى حكم، والكلمة  مكتب و 
اأو  املكتب  �شلطة  تعني  جمموعها  يف 
فاإن  اأخرى  وبعبارة  املكتب،  حكم 
ممار�شة  اأ�شلوب  تعني  البريوقراطية 
التنظيم  خالل  من  االإداري  العمل 
املكتبي الذي يكت�شب �شلطته من خالل 
فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  التنظيم،  هذا 
املوظفني  تعني   Bureaucrats كلمة 
املكتبيني، اأي الذين يعملون يف الوظائف 
املكتبية واالإدارية يف املكاتب احلكومية.
اال�شتعماالت  يف  املفهوم  معاين  وتتعدد 

التي �شاع فيها، فعلى �شبيل املثال:
تنظيما  البريوقراطية  تعني  قد   -1
بخ�شائ�ض  يت�شم  �شخمًا  اإداريا 

ومميزات معينة.
االإجراءات  جمموعه  تعني  وقد   -2
العمل  مبا�شرة  يف  اإتباعها  يجب  التي 
املكاتب  داخل  عامة  ب�شورة  احلكومي 

اأو التنظيمات االإدارية.
3- وقد ت�شتعمل البريوقراطية ال�شلطة 
اأو  العام،  املوظف  ميار�شها  التي 

التنظيم االإداري احلكومي.
الدور  البريوقراطية  تعني  وقد   -4
يف  العموميون  املوظفون  ميار�شه  الذي 
لتنفيذ  وذلك  ال�شيا�شي  النظام  اإطار 

ال�شيا�شة العامة يف الدولة.
5- ميكن النظر اإلى البريوقراطية من 
على  التنظيم  بناء  خ�شائ�ض  خالل 
اأ�شا�ض اأنها مرادفة ملفهوم بناء ال�شلطة 
والذي  االإداري  التنظيم  )يف  الهرمية 

يتحقق فيه تق�شيم وا�شح للعمل.
6- هناك اجتاه يقول باأن البريوقراطية 
منط معني من ال�شلوك الذي يعتمد على 

القواعد( واالإجراءات املحددة �شلفًا.
البريوقراطية  فكرة  تتحدد  قد   -7
التنظيم  ذلك  تعني  اأنها  اأ�شا�ض  على 
يف  الكفاية  من  قدر  اأكرب  يحقق  الذي 
االإدارة ويف حتديد الو�شائل التي حتكم 

التنظيم االجتماعي بدقة.
البريوقراطجية  مفهوم  يعني  قد   -8
تعترب  حيث  بال�شلبية  يت�شم  اآخر  معنى 
وتعقيد  للروتني  م�شدرًا  البريوقراطية 
مع  التعامل  و�شعوبة  االإجراءات 

اجلماهري.
تعني  البريوقراطية  اأن  نرى  ونحن   -9
الذي  ال�شخم  االإداري  التنظيم  ذلك 
يف  وتوزيعها  االأعمال  بتق�شيم  يت�شم 
على  حمددة  ر�شمية  واجبات  �شكل 
العالقات  تنظيم  يتم  حيث  الوظائف، 
وال�شلطان بينها باأ�شلوب هرمي لتحقيق 
الإجناز  االإدارية  الكفاية  من  قدر  اأكرب 

اأهداف التنظيم.
�شحم  اإداري  كتنظيم  والبريوقراطية 
تواجد  اإلى  التاريخية  ن�شاأتها  يف  ترجع 
يف  التاريخ  عرفها  حكومة  اأقدم 
احل�شارة  منذ  القدمية،  احل�شارات 
االإدارة  �شهدة  القدمية، حيث  امل�شرية 
الفرتة  يف  خا�شة  القدمية  امل�شرية 
تنظيما  ق.م(   2475 –  2900( مابني 
درجة  على  احلكومي  للجهاز  وتن�شيقًا 
عالية من الكفاءة يدل على مدى تقدم 

االإدارة اآنذاك.

تاأمالت فـي االإدارة
» احللقـة الثالثة «

امل�شرف العام:
الدكتور هاين البدري
الربيد االإلكرتوين اخلا�ض بال�صحيفة:

jh4news@gmail.com

بقلم: عبدالقادر خطاب
نائب رئي�ض هيئة املديرين لل�شوؤون املالية واالدارية

ت�شميم واخراج:
موؤ�ش�شة ميكال للت�شويق والت�شميم

www.mikal4design.com

0777506200  
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الذي  الكبري  االإمرباطور �شن  ويف عهد 
يرجع تاريخه اإلى عام 2200ق.م. كانت 
االإدارة يف ال�شني القدمية على م�شتوى 

عايل من التنظيم احلكومي.
قبل  ال�شابع  القرن  مابعد  فرتة  ويف 
يف  ال�شينية،  االإدارة  �شهدت  امليالد، 
فال�شفة  من  وغريه  كونفو�شيو�ض  عهد 
واجتماعيًا  �شيا�شيًا  اأ�شتقرارًا  ال�شني، 
واإداريًا نتيجة لتطبيق القوانني، ونتيجة 
�شغل  يف  االمتحانات  نظم  لتطبيق 

الوظائف االإدارية.
القدمية  اليونانية  االإدارة  عرفت  ولقد 
مبداأ  مثل  االإدارية  املبادئ  بع�ض 
مبداأ  عرفت  كما  الوظيفة  دوران 
اخلدمة العامة والذي يتمثل يف التاأكيد 
على  ت�شمو  العامة  امل�شلحة  اأن  على 
من  مايعترب  وهو  ال�شخ�شية،  امل�شالح 
االإداري  لل�شلوك  املميزة  اخل�شائ�ض 

اجليد يف ا لبريوقراطيات احلديثة.
وقد عرفت االإدارة الرومانية القدمية، 
 500 عام  مابني  الفرتة  يف  خا�شة، 
الكثري  ميالدية   14 عام  وحتى  ق.م. 
من التطورات التي كان لها االأثر الكبري 
تاأثرت بها  يف تنظيم اجلهاز احلكومي 

االإدارات االوربية فيما بعد.
االإ�شالمية  احل�شارة  �شهدت  ولقد 
الكثري من املمار�شات االإدارية املتقدمة 
مثل اختيار االأفراد للوظائف العامة على 
بني  فرقت  كما  اجلدارة،  مبداأ  اأ�شا�ض 
)التنفيذ(  وعمالة  )التفوي�ض(  عمالة 
وهذه التفرقة هي التي عرفتها االإدارة 
احلديثة ب�شورة التفرقة بني الوظائف 

االإ�شت�شارية والوظائف التنفيذية.
مبداأ  االإ�شالمية  االإدارة  عرفت  كذلك 
كما  العمل،  وتق�شيم  ال�شلطة  تفوي�ض 
احلكم  نظم  يف  ال�شورى  مبداأ  طبقت 

واالإدارة.
اال�شالمية  االدارة  الأهمية  »مالحظه 
الواقع  لها يف هذا  التاريخ وحاجتنا  يف 
املرير فاإننا قد خ�ش�شنا حلقة خا�شه 
اال�شالمية  االدارة  فيها  �شاأتناول 
القارئ  يدي  بني  وا�شعني  بالتف�شيل، 
م�شدرها  والتي  االدارة  هذه  منوذجية 
القراآن الكرمي والذي يعترب د�شتور هذه 
االأمة  و�ُشنة نبيه حممد �شلى اهلل عليه 
واخللفاء  الرا�شدين  وخلفائه  و�شلم 
الدولة  ع�شور  خمتلف  يف  امل�شلمني 
�شويًا  نرى  اأن  اأجل  من  اال�شالمية، 
اال�شالمي  االداري  الفكر  و�شمو  و�شوح 
يف  االدارة  هية  وما  كنه  لنا  وحتدد 

اال�شالم«.
ظاهرة  اأن  لنا  يت�شح  �شبق،  مما 
وفق  اأ�شا�شًا،  تعلقت  قد  البريوقراطية 
الن�شاأة  ن�شاأتها التاريخية وظاهرة هذه 
العامة  بالوظيفة  واأ�شبابها  ومنوها 

واالإدارة احلكومية.
ي�شتثري  كمو�شوع  البريوقراطية  اأن  بيد 
االجتماعي  بعامل  ارتبط  العلماء  عمة 
 - 1864م  فيرب  )ماك�ض  االأملاين 
عن  كتاباته  اأثارت  والتي  1920م( 
التعليات  من  العديد  البريوقراطية 

واملزيد من االأبحاث والدرا�شات.
جميع  يكاد  فيرب  ماك�ض  درا�شات 
اأن  على  االإدارية  العلوم  يف  الباحثون 
ماك�ض  بها  اأ�شهم  التي  الدرا�شات  اأهم 
فيرب، فيما يتعلق بالدرا�شات التنظيمية 
واالإدارية، هي كتاباته اخلا�شة بنظرية 
اإلى  قادته  الدرا�شات  هذه  ال�شلطة 
واأ�شاليب  التنظيمات  من  كثري  حتليل 
هذه  د�خل  �ل�شلطة  خطوط  و�ن�شباب 
كانت  الدرا�شات  وهذه  التنظيمات، 
االأ�شا�شية  اهتماماته  نطاق  يف  تدور 
االأفراد  يطيع  ملاذا  تو�شح  التي 
وملاذا  اليهم؟...  ت�شدر  التي  االأوامر 
وفقًا  االأعمال  باأداء  االأ�شخا�ض  يقوم 

اإليهم يف حدود  للتعليمات التي تن�شاب 
يف  تتلخ�ض  والتي  امل�شددة  االأوامر 
قام يف  توؤمر« وقد  »اإ�شدع مبا  مفهوم 
اإك�شاب  اأ�شلوب  بتو�شيح  الدرا�شة  هذه 
هذه  داخل  ال�شلطة  ملمار�شة  ال�شرعية 

التنظيمات وق�شمها اإلى ثالثة اأنواع.
النــــوع االأول: ال�شلطة البطولية.
النوع الثانـي: ال�صلطة التقليدية.

القانونية  ال�صلطة  الثالث:  النوع 
الر�صيدة.

وقد او�شح يف درا�شاته الفرق بني هذه 
االأنواع  هذه  باأن  اأعرتافه  مع  االأنواع، 
تنظيم  يت�شمنها  اأن  ميكن  الثالثة 

واحد.
االأول  النوع  اأن  درا�شته،  اأو�شح يف  كما 
املوا�شفات  خالل  من  ال�شلطة  ميار�ض 
القائد،  بها  يتحلى  التي  ال�شخ�شية 
مقتب�شة  وهي  كلمة  ا�شتخدم  ولذلك 
مدى  تو�شح  والتي  اليونانية  اللغة  من 
االإن�شان مبوا�شفات غري عادية،  حتلى 
ومتكنه من ممار�شة �شلطاته باالأ�شلوب 
�شبط  من  هائال  قدرًا  له  يحقق  الذي 
ممار�شة  يف  ا�شتثنائية  وطاقة  النف�ض، 
العاملني  على  التاأثري  يف  ال�شلطة  هذه 
معــه بحيث يتقبلــون هذه التعليمات اأو 
هــذه التوجيهات برحابة �شــدر ور�شــى 

كامل.
وقد اأدى هذا اإلى اجتاه عدد من العلماء 
بدرا�شات  تاأثروا  الذين  واملفكرين 
�شمات  عن  البحث  اإلى  فيرب  ماك�ض 

و�شفات هوؤالء القادة.
القائم  الثاين  بالنوع  يتعلق  فيما  اأما 
القائد  فاإن  التقليدية«  »العالقات  على 
يف  موقعة  خالل  من  �شلطته  ميار�ض 

التنظيم.
القائد  هذه  مثل  ميار�ض  ما  وكثريًا 
والتقاليد  العادات  خالل  من  �شلطته 
يف  فيرب  ما�ض  �شرب  وقد  املتوازنة، 
تو�شح  التي  االأمثلة  من  الكثري  بحوثه 
االأ�شاليب  بينها  ومن  االأ�شلوب،  هذه 
ممتلكاتهم  االإقطاعيون  بها  اأدار  التي 
ومن�شاآتهم الوا�شعة، واأو�شح اأن املراكز 
االأب  بالوراثة من  تنتقل  االإدارية كانت 

اإلى االإبن.
اأما النوع الثالث، وهو تر�شيد العالقات 
والوحدات  املن�شاآت  داخل  القانونية 
البريوقراطي  ال�شكل  خالل  من 
يف  يوجد  الذي  التنظيم  وهو  للتنظيم 
هذه  اأن  فيرب  ويرى  احلديثة،  املن�شاآت 
و�شلت  الذي  التطور  مع  يتفق  التعبري 
املجتمعات  يف  الوحدات  خمتلف  اإليه 
املعا�شرة، ذلك اأن ال�شرعية اأو قانونية 
خالل  من  القائد  ميار�شها  ال�شلطة 

جمموعة من القواعد واالإجراءات.
التي  هي  واالإجراءات  القواعد  هذه 
ال�شلطة  ممار�شة  �شرعية  تك�شبه 
اأثناء  فيه  يتواجد  الذي  املوقع  يف 
فيها  ي�شدر  التي  الزمنية  الفرتة 
وهذه  �شلطاته،  فيها  وميار�ض  تعليماته 
واالإجراءات  القواعد  من  املجموعة 
التي  املراكز  خالل  من  متار�ض  التي 
املختلفة  االإدارية  امل�شتويات  ت�شغلها 
واحلديثة،  ال�شخمة  التنظيمات  يف 
اأطلق عليها ما�ض فيرب كلمة  التي  وهي 

بريوقراطية.
ويالحظ عند االإطالع على بحوث ودرا�شات 
حتقيق  اإلى  يهدف  كان  اأنه  فيرب  فاك�ض 
الكفاية  من  ممكن  قدر  اأعلى  على  تنظيم 
اأ�شلوب  البريوقراطية هي خري  اأن  اإذ يرى 
واالإدارية  املكتبية  االأعمال  الإجناز  فني 
باأعلى قدر ممكن من الكفاءة القائمة على 
يجعله  ما  وهو  العمل،  وتق�شيم  التخ�ش�ض 
ي�شف البريوقراطية باأنها النموذج املثايل 

للتنظيمات االإدارية ال�شخمة.
يف احللقة القادمة نتابع االدارة يف اال�صالم

قررت الهيئة االدارية للجمعية االأردنية 
فرع   - والك�شور  االأ�شابات  جلراحة 
   AOTRAUMA / JORDAN االأردن 
رئي�شًا  العفيفي  كامل  الدكتور  ت�شمية 
ن�شاطاتـهـا  وجميــع  للجمعية  فخريًا 
تقديريــًا  وذلك  العلميــة  وموؤمتراتهــا 
للجهــود العظيمــة التي بذلهــا لتاأ�شيــ�ض 
عـــالج  مفاهيــم  وتر�شيــخ  اجلمعيــة 
الك�شــور احلديثة حمليـًا وعلــى م�شتـوى 
وجهـــوده  االأو�شــط  ال�شـــرق  منطقــــة 
العقد  خالل  ن�شاطها  لدعم  املتوا�شلــة 

املن�شرم.

مت اعالن ذلك ومباركته من ِقبل الهيئة العامة خالل اليوم العلمي العا�شر للجمعية 
والذي اقيم يف الثالثني من اكتوبر 2015 يف فندق الرويال والذي حظي بح�شور 

متميز على امل�شتوى املحلي والدويل.

د. كـــامـــل العفيفـــي
رئيـ�شــًا فخـريـًا لـ

AOTRAUMA / JORDAN

كبرية  اهمية  ذو  العامة  العالقات  ق�شم 
اإلى  موؤ�ش�شته  وخدمات  ان�شطة  نقل  يف 
ف�شاًل  امل�شت�شفى،  ومن�شوبي  اجلمهور 
الربامج  تنمية  على  ي�شاعد  انه  عن 
االجتاه.  مزدوج  ات�شال  طريق  وان�شاء 
كما يقوم با�شتق�شاء راأي اجلمهور ازاء 
تطويرها  على  والعمل  املوؤ�ش�شة  برامج 

�شمن االمكانات لتتوائم معهم.
العامة  العالقات  موظف  ان  حيث 
زيارة  ومنها  كثرية  مهام  اإلى  ي�شتند 
والتوا�شل  باملكتب  وا�شتقبالهم  املر�شى 
وا�شتقبال  مطالبهم  مع  والتعامل  معهم 
بها  واالخذ  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم 
يتمتع  وان  النظام،  مع  يتالئم  ما  �شمن 
التعامل  من  يتمكن  جتعله  عالية  بروح 
بكفاءة مع املر�شى ومرافقيهم باختالف 
نغفل  وال  جن�شياتهم،  وتنوع  اطباعهم 
لدى  االنفعال  امت�شا�ض  على  القدرة 
انا�ض  مع  يتعامل  انه  حيث  املر�شى 

تختلف موازينهم لالمور .
حتت  رحب  ب�شدر  يعاملهم  ان  عليه  اإذ 
عالية  يتطلب طاقة  لذلك  الظروف،  كل 
من املوظف ت�شاعده على معاجلة االمور 
العالقات  ق�شم  ويقوم  بدبلوما�شية، 
يرقدون  اللذين  املر�شى  جميع  بزيارة 
لي�شيع  االعياد  يف  ال�شفاء  �شرير  على 

يعود  الواحدة مما  لهم اح�شا�ض اال�شرة 
عليهم بالفرح وال�شعادة والراحة.

وباال�شافة اإلى ذلك يتوجب عليه ان يقوم 
مبهام ا�شتقطاب املر�شى من داخل البلد 
ال�شياحة  اجناح  يف  وي�شاهم  وخارجه 
املتزن  الرتويج  طريق  عن  العالجية 
واخلارجية  الداخلية  املوؤمترات  وح�شور 

وعقد االتفاقات مع اجلهات االخرى.
بالتعامل  العامة  العالقات  وتقوم 
واالهتمام  امل�شت�شفى  موظفي  مع 
تن�شيق  على  وتعمل  مبتطلباتهم.. 
وتنظيم املوؤمترات الداخلية واخلارجية 
اي�شًا  الدوائية  ال�شركات  مع  بالتعاون 
العمل  وور�شات  حما�شراتها  بعقد 
امل�شت�شفى  داخل  والطبية  العلمية 
وال  للكادر  جديد  هو  ما  كل  لتو�شيل 
الراحة  بتاأمني  الفاعل  دوره  عن  نغفل 
الداخلية  الن�شاطات  باإقامة  للموظفني 
جو  لطفاء  �لعمل  �شغوط  من  للخروج 

يحفزهم للعمل بروح متجددة.
ان موظف العالقات العامة له ادوار كثرية 
ان  كاهله  على  يجعل  وهذا  ومت�شعبة، 
يعمل بكٍد ويحاول جاهدًا ان يوؤدي جميع 
ادواره باأكمل وجه وهذا يدفعه ملتابعة كل 
الر�شمي  الدوام  اوقات  خارج  االعمال 

حتى ي�شاعد على امتام مهامه كاملة.
يظهر  مما  اكرب  دوٌر  العامة..  العالقات 

للكثريين..

العالقات العامة فـي امل�شت�شفى 
وجوه عديدة.. لر�شالة واحدة

بقلم: منار الزواهرة  - العالقات العامة


