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

حقق م�ست�شفى االردن اجناز ًا عاملي ًا
جديد ًا بعد ان ح�صل على جتديد
االعمادية الدولية للمرة الرابعة على
التوايل من هيئة اعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية الدولية يف �شيكاغو  -الواليات
املتحدة االمريكية ،وذلك لتطبيقه ارفع
امل�ستويات واملعايري الدولية يف الرعاية
ال�صحية واخلدمات الطبية املتكاملة
و�سالمة املر�ضى وم�ستويات ر�ضاهم
ا�ضافة �إلى �سالمة االجراءات الطبية
واالدارية واخلدمية يف امل�ستوى ما يواكب
املعايري املتبعة عامليا يف هذا املجال.
واكد الدكتور عبد اهلل الب�شري مدير عام
م�ست�شفى االردن ان ح�صول امل�ست�شفى

على التجديد للمرة الرابعة على �شهادة
االعتماد الدولية ي�ؤكد جمدد ًا �سيا�سته
يف الريادة الطبية املتكاملة ونهجه
الرا�سخ يف املحافظة عليها كثقافة
وا�سلوب عمل متكامل يف امل�ست�شفى على
م�ستوى املنطقة كاملة م�شري ًا الى ان
امل�ست�شفى يتبنى ثقافة اجلودة ك�أ�سا�س
للعمل يف كافة قطاعاته.
ويقوم مفهوم االعتمادية على �سيا�سات
التطوير واالرتقاء امل�ستمر وحت�سني
اخلدمات ب�شكل م�ستمر وب�أعلى معايري
اجلودة بهدف توفري بيئة �آمنة للمر�ضى
والعاملني واملرافقني يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية..
التفا�صيل �صفحة 2

افتتح الدكتور علي احليا�صات وزير
ال�صحة م�ؤمتر االردن االول للجراحة
الذي عقدته الكلية االمريكية للجراحني/
فرع االردن بالتعاون والت�شارك مع
جمعيات اجلراحة االردنية ،حيث اكد
على اهمية انعقاد هذا امل�ؤمتر يف ظل
اجنازات طبية كبرية يحققها االردن
على امل�ستوى العاملي.
واكد اال�ستاذ الدكتور العني عبداهلل
الب�شري ع�ضو جمل�س حكام كلية
اجلراحني االمريكية ان هذا امل�ؤمتر
ي�أتي بر�ؤيا واهداف والتزام تتطابق
مع الكلية االمريكية للجراحني ك�أكرب
منظومة للجراحني بالعامل..
التفا�صيل �صفحة 3

ا�ستكما ًال لنهجه يف تطوير ال�سيا�سة
التعليمية والتدريبية التي متثل رديف ًا
لأدائه الطبي عقد م�ست�شفى االردن
م�ؤمتره العلمي الطبي ال�سابع بح�ضور
وم�شاركة نخبة من االطباء يف اململكة
والعامل.

واكـد اال�ستاذ الدكتور العني عبداهلل
الب�شري مدير عام م�ست�شفى االردن ان
امل�ؤمتر العلمي ال�سابع ،يدفع مب�سرية
العمل الطبي والعلمي الذي اطلقه
م�ست�شفى االردن كرائد يف اخلدمات
الطبية املتكاملة على م�ستوى ال�شرق
االو�سط م�شريا الى النجاح الكبري
الذي حققته عرب جهد طبي وعلمي
رفيع لدائرة التدريب والتعليم امل�ستمر
يف جمال البحث العلمي واالكادميي
والتطوير واطالع االطباء ال�سيما نخبة
من االطباء اجلدد على اخر م�ستجدات

انطــالق اعمــال الـم�ؤمتــر العـلمــي
ال�سابع لـم�ست�شفى الأردن

التفا�صيل �صفحة 3

ا�سئلة عديدة يف القطاع الطبي ,على
كل املهتمني باحلفاظ على ما مت
اجنازه يف م�سرية الطب يف االردن
وما ي�أتي من اجنازات ان يوجهوه االن
ويواجهوه ..فقد باتت املكا�شفة بني
القطاع واحلكومة طوق النجاة الذي
علينا ان نتم�سك به لالنطالق بعملية
وا�سعة حتافظ على اجنازنا الطبي
الذي اعطى للمملكة مكانتها الطبية
احلقيقية يف العامل العربي والعامل من
جهة وتطلق �آفاق جديدة لتطوير العملية
الطبية واالرتقاء مب�ستويات ال�سياحة
العالجية التي تعرثت مرار ًا وال�سباب
عديدة بع�ضها جاء من الرحم الطبي
نف�سه والكثري منها جاء ب�سبب قرارات
حكومية واجراءات عديدة ا�ضافت من
قوة الدفع الذاتي التي حافظنا عليه على
مدى عقدين من الزمان.
يف اكرث من مرة �أ�شار �صاحب اجلاللة
الها�شمية ويف خطابات العر�ش ال�سامي
�إلى �ضرورة �إحداث نقلة نوعية و�إ�صالح
جذري يف قطاعي ال�صحة والتعليم ,فقد
حقق الأردن الريادة بالقطاع ال�صحي
و�أ�صبح املق�صد الأول لل�سياحة العالجية
لدول املنطفة بف�ضل توفر الكوادر
ال�صحية املدربة وامل�ؤهلة �إ�ضافة الى
جودة و�سالمة اخلدمات املقدمة وفق
معايري االعتماد العاملية ...و�أ�صبحت
ال�سياحة العالجية رافد ًا مهم ًا
للإقت�صاد الوطني حيث ت�سهم بن�سبة
 %3.6من الناجت الوطني الإجمايل
�إ�ضافة لتوفري �آالف فر�ص العمل مما
يتطلب دعمها وتطويرها وخا�صة يف
ظل املناف�سة الإقليمية والعاملية ..وهذا
يتطلب نظرة �شمولية الى هذا القطاع
تتناول احلا�ضر وامل�ستقبل و�إتخاذ
�إجراءات وا�سرتاتيجيات للحفاظ
على دميومة الريادة على ال�صعيدين
االقليمي والدويل.
�إن حا�ضر القطاع الطبي اخلا�ص الرافد
اال�سا�سي لل�سياحة العالجية يعاين
من �أزمة تهدد �إ�ستمراره بالعمل نتيجة
م�شاكل حادة ومزمنة .

امل�شكلة احلادة الأولى التي واجهت هذا
القطاع يف الأ�شهر املا�ضية هي م�شكلة
ت�أ�شريات الدخول والتي �أدت الى تراجع
حركة ال�سياحة العالجية ب�شكل غري
م�سبوق.
ومع ادراكنا التام للو�ضع االمني االقليمي
وثقتنا الكاملة بقدرة م�ؤ�س�ساتنا الأمنية
يف حماية �أمن وا�ستقرار الأردن فان
مبد�أ االجراءات املتزامنة بني البعد
االمني ومناء اقت�صاد الوطن جزء
ا�سا�سي من ر�ؤية امل�ستقبل.
ثاين امل�شاكل احلادة هي اخللل بالكوادر
الب�شرية املتخ�ص�صة العمود الفقري
لتقدمي اخلدمة الطبية اجليدة والتي
طاملا كانت امل�صدر اال�سا�سي لقوته
وحتقيقه الريادة ،فالقطاع ممنوع من
ا�ستقدام التمري�ض املتخ�ص�ص منذ
ثالث �سنوات وكذلك �أدى قيام وزارة
ال�صحة تعيني عدد كبري من الكوادر
العاملة بهذا القطاع مرة واحدة ودون
�إنذار م�سبق الى �إرباك العمل وتراجع
م�ستوى اخلدمة املعتاد عليها.
ورغم متابعتنا احلثيثة يف جلنة ال�صحة
والبيئة وال�سكان يف جمل�س االعيان
مع احلكومة الى ان حال مل يرى النور
رغم مذكرة جلية وا�ضحة دقيقة رفعها
زميلنا الدكتور يا�سني احل�سبان وانا يف
هذا االطار.
�إن ت�صنيف برنامج البكالوري�س
للتمري�ض وتخ�ص�صات طبية �أخرى
راكدة وم�شبعة ,ح�سب املعلومات الواردة
من ديوان اخلدمة املدنية وهذا يقودنا
�إلى �ضرورة �إ�صالح م�سار التعليم
العايل و�ضرورة تنفيذ ا�سرتاتيجيات
ربط خمرجات التعليم ب�إحتياجات
�سوق العمل ،كما �أن ال عالقة لهذا الأمر
بالتمري�ض املتخ�ص�ص.
فالقطاع العام واخلا�ص يعانيان من
نق�ص التمري�ض املتخ�ص�ص وال�سماح
ب�إ�ستقدام هذا التمري�ض املتخ�ص�ص
مثله مثل امل�شاريع الر�أ�سمالية كما �أنه
يحافظ على ا�ستمرارية وجودة اخلدمة
وي�ساهم يف تدريب الكوادر الأردنية.

وتتلخ�ص اجابة ال�س�ؤال على ال�سياحة
العالجية �إلى اين..؟! بجملة م�شاكل
مزمنة يعاين منها قطاع ال�سياحة
العالجية واهمها:
 )1ارتفاع تكاليف الت�شغيل وفاتورة
الطاقة مع عدم وجود درا�سات حتدد
الكلفة الإقت�صادية و�أ�سعار اخلدمة
املقدمة ون�أمل م�ساعدة احلكومة
لهذا القطاع يف م�شاريع الطاقة
البديلة ومعاملة امل�ست�شفيات معاملة
الفنادق.
� )2إقرار قانون امل�س�ؤولية الطبية
والرقابة وتنظيم املهنة.
 )3م�أ�س�سة القطاع من جميع اجلهات
املعنية لتح�سني الأداء ورفع تناف�سية
الأردن على م�ستوى املنطقة والعامل.
 )4حل م�شكلة الت�أمينات والديون
املرتاكمة على احلكومات العربية مما
ي�ساعد هذا القطاع على اال�ستمرار
يف ظل الظروف الإقليمية ال�صعبة.
�أما بالن�سبة مل�ستقبل ال�سياحة
العالجية ودميومة الريادة يف املنطقة
والعامل فهذا يرتبط ب�شكل �أ�سا�سي
بتوفري �أطباء الإخت�صا�ص وخا�صة
يف التخ�ص�صات النادرة والدقيقة
حيث ت�شري الإح�صائيات الى تناق�ص
�أعداد املمار�سيني داخل الأردن مما
يجعلنا �أمام فجوة م�ستقبلية بعدد
ونوعية اطباء االخت�صا�ص ولذلك من
ال�ضروري �إتخاذ ا�سرتاتيجيات فاعلة
لتوفري كوادر الإخت�صا�ص امل�ؤهلة
واملدربة وهذا يتطلب دعم املجل�س
الطبي و�إعادة التظر بت�شريعاته
و�آليات عمله وتطوير وتو�سيع برامج
الإخت�صا�ص ح�سب املعايري العاملية.
نتطلع الى تفهم حكومي واجراءات
حقيقية مثمرة على االر�ض تنقذ
قطاع ال�سياحة العالجية ليبقى رافد ًا
مهم ًا للإقت�صاد الوطني ويحافظ
على دميومة الريادة واملكانة التي
حققها الأردن يف العامل كما دعى الى
ذلك جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن
احل�سني حفظه اهلل ورعاه دائما..
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للمرة الرابعة..
م�ست�شفى االردن يح�صل على
«االعتمادية الدولية»
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وذلك يف اطار تطبيق �سيا�سات واجراءات
و�ضاحة تغطي كافة اخلدمات.
واكد بيان مل�س�شتفى االردن ان احل�صول
على هذه الدرجة العاملية االبرز واالرفع
يف العامل على م�ستوى اجلودة يف
اخلدمات ال�صحية وللمرة الرابعة جاء
بعد جولة من التحقق الدويل لتطبيق
املعايري وذلك من قِبل وفد رفيع من
هيئة االعتماد الدولية ا�ستمرت على مدى
ا�سبوع يف امل�ست�شفى.
واكد الدكتور الب�شري عقب قرار
الهيئة مبنح التجديد بثقة دولية كبرية
للم�ست�شفى ان هذا القرار توّج جهود فرق
العمل يف م�ست�شفى االردن بكافة دوائره
حيث التقى الوفد العاملي كافة املدراء
واخلرباء واملتخ�ص�صني والتنفيذيني قبل
منح امل�ست�شفى ال�شهادة العاملية.
وكان م�ست�شفى االردن قد ُمنِح عام 2007
هذه الدرجة الدولية الول مرة ك�أول
م�ست�شفى �شامل يح�صل على �شهادة
االعتمادية ثم تكرر التجديد للمرات
الثالث التالية بعد ان اجتاز امل�ست�شفى
متطلبات هذه الثقة العاملية بح�سب بيان
امل�ست�شفى الذي اعتربها جواز �سفر
حقيقي وبوابة للم�ؤ�س�سات الطبية املعتمدة
للدخول �إلى ال�سوق الطبي الدويل.

وا�شار البيان �إلى ما اجنزه م�ست�شفى
االردن يف اعقاب ح�صوله على
االعتمادية الدولية يف دوراتها املختلفة
ال �سيما يف جمال ال�سياحة العالجية
وا�ستقباله �آالف احلاالت الطبية
من الواليات املتحدة و�آوروبا ودول
�شرق �آ�سيا وافريقيا والعامل العربي
حمقق ًا جناحات عاملية وا�سعة ,وكان
امل�ست�شفى قد ح�صل منذ عام 2008
على �شهادة االعتمادية الوطنية من
قِبل جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ا�ضافة �إلى عدد من �شهادات اجلودة
العربية والعاملية.
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انطـالق م�ؤمتـر الأردن
اجلـراحـي للكليـة االمريكية
للجراحني بعمّان

ولفت الدكتور الب�شري �إلى االفاق التي
�سيحققها فرع االردن للكلية واملعني ببناء
معايري الكفاءة و�سلوكيات ممار�سة اجلراحة
واال�ستفادة الكاملة من الربامج التعليمية
لتلبية احتياجات تعليم وتدريب اجلراحني
والتي �ست�ساعدهم القيام مب�س�ؤولياتهم
ل�ضمان الكفاءة والتعليم امل�ستمر.
و�شدد الدكتور الب�شري على ان انطالق
م�ؤمتر اجلراحة باالردن حتت عنوان
«التعليم اجلراحي االمثل للرعاية االف�ضل»
ينعك�س على الربنامج العلمي وحلقات
النقا�ش وور�شات العمل حيث �سيحظى
مو�ضوع التدريب اجلراحي مبناق�شة هامة

ي�شارك بها كبار اجلراحني العامليني من
كلية اجلراحني االمريكية.
ودعا الدكتور الب�شري �إلى اال�ستفادة
الكبرية من الربامج التدريبية والتعليمية
للكلية االمريكية وقال اننا نتطلع �إلى
التعاون مع الكلية يف دعم املجل�س
الوطني االردين بحيث يكون هذا التعاون
منوذج ًا لتعاون الكلية مع فروعها
العاملية وخا�صة فيما يتعلق مبناهج
برامج االقامة وا�ساليب تقييم التدريب
واملتدربني وتدريب املدربني واال�ستفادة
من م�ساقات وبرامج التعليم والتدريب
للكلية االمريكية.
وكان امل�ؤمتر قد ناق�ش على مدى ثالثة
ايام وبجل�سات عمل وندوات وور�ش ق�ضايا
تتعلق باجلراحة والتدريب والتعليم امل�ستمر
وتقييم عمليات التدريب وبرامج امل�سابقات
وانعا�ش اال�صابات واملراجعة ال�شاملة
لق�ضايا اجلراحة واالطالع على احدث
م�ستجدات العمل اجلراحي يف العامل.

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

انطــالق اعمــال املـ�ؤمتـر
العلمـي الطبـي ال�سـابـع
مل�ست�شفـى االردن
العلوم الطبية والتخ�ص�صات املختلفة،
وهذا ما يعك�سه برنامج فعاليات امل�ؤمتر
م�شريا الى ان �سيا�ستة التدريبية تنطلق
من فهمه الهمية التطوير واالرتقاء الدائم
يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية.
وا�شار الدكتور الب�شري �إلى املكانة الكبرية
التي ي�ضطلع بها م�ست�شفى االردن الآن
على امل�ستويني الطبي والتعليمي يف
املنطقة العربية حيث ا�صبح مق�صدا
لالطباء اجلدد من االردن والعامل العربي
والواليات املتحدة االمريكية للتعليم
الطبي والتدريب من خالل الت�أهيل
للح�صول على البورد االردين والعربي
ال �سيما بعد ان كان امل�ست�شفى من اوائل
امل�ست�شفيات االردنية احلا�صلة على
اعرتاف املجل�س للعربي لالخت�صا�صات
الطبية التابع جلامعة الدول العربية.
واكد اال�ستاذ الدكتور ريا�ض �سعيد مدير
دائرة التدريب والتعليم الطبي امل�ستمر
ان برنامج امل�ؤمتر ال�سابع يت�ضمن كافة
العناوين احليوية املهمة لتطوير معارف
ومهارات االطباء.
وت�شمل جل�سات امل�ؤمتر على مدى ثالثة
ايام يف تخ�ص�صات االمرا�ض الباطنية
والتمري�ض واال�شعة وتخ�ص�ص الن�سائية
والتوليد واجلراحة العامة واالطفال،
وا�شار �سعيد الى ان هذا التنوع اتاح
ملختلف االطباء االطالع على اخر البحوث

العلمية وامل�ستجدات الطبية والعلمية
والفنية يف التخ�ص�صات ،الفتا �إلى
العدد الكبري الذي يخرجه امل�ست�شفى
�سنويا من اطباء االقامة بعد ان ح�صل
امل�ست�شفى على االعتماد العربي والوطني
ملنح �شهادة البورد االردين والعربي.
وا�شاد عدد من االطباء احلا�ضرين الى
املكانة التي حققها م�ست�شفى االردن
على �صعيد ال�سياحة العالجية يف االردن
واملكانة العلمية التي حققها عرب عالقاته
الطبية واالكادميية مع عدد من كربيات
املراكز واجلامعات يف العامل ويف
مقدمتها جامعة جورج وا�شنطن.
ويت�ضمن جدول اعمال امل�ؤمتر جل�سات
نقا�شية وور�ش عمل وحما�ضرات يف
�شتى التخ�ص�صات الطبية مت�ضمنة
عرو�ضا حول اخر التطورات الطبية
واجلراحية يف العامل وندوات عمل مكثفة
يف االمرا�ض الباطنية واجلراحة العامة
والن�سائية والتوليد والتخدير واالنعا�ش
واال�شعة الت�شخي�صية وطب االطفال.
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حوار مع اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري رئي�س هيئة املديرين  /املدير العام مل�ست�شفى االردن

اجنازاتنا منحتنا ثقة اجلميع ..وريادتنا
الطبية هي جواز �سفرنا للنجاح

• يحمل درجة البكالوريو�س بدرجة
امتياز بالطب من جامعة القاهرة /
م�صر عام 1969م.
• عُني ك�أول طبيب غري م�صري يف
جامعة القاهرة يف حينه وتدرّج حتى
و�صل �إلى مرتبة ا�ستاذ م�ساعد يف
اجلراحة  /جامعة القاهرة حتى عام
1979م ،ثم عاد �إلى االردن.
• كان رئي�ساً جلمعية اجلراحني
االردنية منذ عام 1992 - 1988م
ومن ثم ا�س�س م�ست�شفى االردن الذي
افتتح ر�سمياً عام 1996م وعمل به.
• �شغِل الدكتور الب�شري من�صب املدير
العام ا�ضافة �إلى ممار�سته ملهنة الطب
واجلراحة يف م�ست�شفى االردن.
• الدكتور الب�شري هو اي�ضاً ا�ستاذ زائر
يف كلية طب جامعة جورج وا�شنطن /
الواليات املتحدة االمريكية.
• انتُخب حاكماً يف جمل�س حكام
كلية اجلراحني االمريكية يف االردن.
نلقي ال�ضوء يف هذا العدد على
�شخ�صية طبية مرموقة ،ونركز على
اجنازاته داخل وخارج امل�ؤ�س�سة
الطبية التي ميثلها ...انه اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري مدير عام
ورئي�س جمل�س ادارة م�ست�شفى االردن،
هذا ال�صرح الطبي الذي ت�أ�س�س قبل
ع�شرون عام ًا وعالج حتى الآن ما يفوق
املليون مري�ض ،وهو ب�سعة � 300سرير
وي�ضم كافة االخت�صا�صات الطبية،
ويعمل به اكرث من  1000موظف،
ويعترب من اكرب م�ست�شفيات القطاع
اخلا�ص حجم ًا يف االردن.

ما هو اهم اجناز حتقق للقطاع
الطبي االردين؟
منح م�ست�شفى االردن �شهادة
االعتمادية الدولية العامة للمرة
الرابعة على التوايل ..ب�إقتدار ،ك�أول
م�ست�شفى خا�ص يف االردن يح�صل
على هذا التقدير بعد اهم اجناز
حتقق للقطاع الطبي االردين برمته
�إلى الآن ..وتعترب �شهادة هيئة اعتماد
امل�ست�شفيات االمريكية وتخول مر�ضى
الواليات املتحدة والدول االوروبية
بتلقي العالج يف امل�ست�شفى ،مما يعزز
ال�سوق الطبي االردين بهذا املجال.
ماذا تعني االعتمادية الدولية؟
االعتمادية تعني «تطبيق املعايري العاملية
يف رعاية املر�ضى وتقدمي اخلدمات
العالجية لهم وفق معايري عاملية
حمددة ودقيقة ،وقد تطلب التح�ضري
لالعتمادية عام ًا ون�صف العام من
العمل املتوا�صل من كافة االدارات
وامل�ستويات الوظيفية يف امل�ست�شفى.

ماذا ا�ضفتم للقطاع الطبي االردين؟
ا�ستطعنا بالعمل املتوا�صل ب�أن ي�صبح
االردن املركز التحويلي االول يف
املنطقة اي ان (غالبية املر�ضى من
الدول املحيطة ا�صبحت ت�أتي �إلينا
للعالج) وهذا االجناز ينبغي ان
نحافظ عليه.
ما هي التحديات التي تواجه
القطاع االردين؟
ال �شك ان الو�ضع ال�سيا�سي امللتهب يف
املنطقة العربية ي�ؤثر �سلب ًا على العمل،
ا�ضافة �إلى املناف�سة مع دول اجلوار
التي ت�سعى �إلى تقلي�ص ح�صة االردن
من مر�ضى اخلارج .لذا ال بد من ان
نركز على جودة اخلدمات الطبية
وتطورها ،ونحافظ على متيزنا خا�صة
وان حجم االنفاق على تقدمي الرعاية
ال�صحية يف العامل و�صل �إلى اكرث من
 15مليار دوالر ،لذا ال بد من �شحذ
الهمم والرتويج للخدمات الطبية
االردنية وم�ست�شفياتها مراكزها
للح�صول على ح�صة من االنفاق
خا�صة خ�صو�ص ًا وان ن�صف املر�ضى
الذين يتعاجلون يف االردن  ٪50من
غري االردنيني.

وحدة زراعة الكبد يف
م�ست�شفى االردن ،اجناز
طبي كبري على م�ستوى
املنطقة..
ماذا حققتم لالردن من ت�أ�سي�س
وحدات طبية متكاملة؟
مـن اهـم االجنـازات التـي حتققــت
لالردن ت�أ�سيـ�س وحــدة زراع ــة
الكبــد الوحيــدة ل ــدى القطـ ــاع
الطب ــي اخل ــا�ص يف م�ست�شفـ ــى
االردن ،وقــد ب ــد�أت عمله ــا م ــع
ف ــرق طبي ــة م�شرتكـ ــة اردني ــة
وتركي ــة و�أملاني ــة.
وقــد ا�ستطعنــا خــالل � 4سنــوات
مــن انطالق الوحدة اجــراء 40
عملية زراعة كبد ملر�ضى اردنيني
وعرب ،وو�صلت ن�سبة جناحها �إلى
 ٪75وهذه الن�سبة م�ساوية للن�سب
العاملية� ،سيما وان هذه اجلراحات
املعقدة وعمليات الزرع ال�صعبة
يتم اجراءها ملر�ضى الف�شل
الكبدي التام.

خرجنا  150طبيب ًا
ّ
اردين وعربي
باخت�صا�صات طبية
خمتلفة..
وللعلم ف�إن عملية زراعة الكبد ت�ستغرق
� 12ساعة وحتتاج �إلى فريق كادر طبي
يتكون من  20فرد ًا على االقل وزراعة
الكبد جتري با�ستئ�صال كبد امل�صاب
كام ًال واخذ قطعة من كبد متربع
�سليم وزراعته مكان كبد امل�صاب،

وبعد فرتة زمنية يبد�أ كبد املتربع
بالنمو من جديد ويبد�أ املتربع له
بالتدرج بال�صحة والعافية.
هل �شاركتم ب�إعداد كوادر طبية؟
نحو  150طبيب اخت�صا�ص من االردن
والدول العربية تخرجوا من امل�ست�شفى
يف كافة فروع الطب.
ويتــدرب ح ــالـي ـ ًا اك ـثــر م ـ ــن 100
طبي ــب مقيـ ــم يتخ�ص�ص ــون بـفـ ــروع
متنوع ــة ،الن م�ست�شفــى االردن ُيعــد
م�ست�شفــى تعليمي ـ ًا ومعتــرف بــه
مــن ِقبــل املجـلـ�س الطبــي االردنــي
واملجلـ ــ�س العــربـ ــي لالخت�صا�صـ ــات
الطبيــة ولدي ــه برامــج اقامة لكافة
التخ�ص�صات الطبية.
هل �ساهمتم ب�إدخال التكنولوجيا
الطبية �إلى االردن؟
م�ست�شفى االردن ادخل التكنولوجيا
الطبية املتقدمة مبكراً ،ويوجد لدينا
اول (ريبوت �آلى) يقوم ب�إجراء عمليات
الدماغ واالع�صاب الدقيقة ،كمــا لدينا
اجهـزة املالحة اجلراحية واجهـزة
بــالـغـ ــة احل�ســا�سيـ ــة لال�ستخـدام ــات
الطبية تقدّر مباليني الدنانري.
ماذا يقول الدكتور الب�شري لقراء
�صحيفـــة (م�ست�شفـــــى الأردن)
وللمتابعني؟

ن�شعــر بالفخــر واالعتــزاز مبوا�صلــة
ا�صـدار هـذه القيمـة الطبيـة الت ــي
ت�سهــم فيهــا م�ست�شفــى الأردن ،لن�شــر
الوعــي ال�صحــي بــني اف ــراد املجتم ــع
املحلــي.
واخيـراً ،امل ان ينمو وي�ستمر هذا
التطور يف املجال الطبي باالردن
وان يرتقي �إلى اعلى امل�ستويات ،وان
ي�ستفيد النا�س من هذه اخلدمات.
كمـ ــا واحـ ــذر مـ ــن ا�ضمـحــالل بع ــ�ض
التخ�ص�صـات اجلراحية وخا�صة الدقيقة
مثـل :القلب والدماغ واالع�ص ــاب
والعظـ ــام وامل�ســالك البولية املتقدمة
وال�صدرية ،واطالب بتوفــري ف ــر�ص
التعلـي ــم والتــدريب الطب ــي امل�ستم ــر
داخ ـ ــل االردن وخارجه.

ريــادة عالـميـة

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

نهدي هذا االجناز جلاللة امللك عبداهلل الثاين قائد االجناز ..الزميل البدري
م�ست�شفى االردن ..يحظى بالثقة يح�صل على
جائزة االبداع
االعالمي..
العاملية فـي جراحة العظام
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الـ�ضميـــر ..
بقلم :املهند�س احمد خطاب
املدير االداري  -م�ست�شفى الأردن

واملفا�صل والك�سور

ريادة علمية وعاملية جديدة لدائرة جراحة العظام واملفا�صل

جددت ( )AOTRAUMAثقتها
واعتمادها للمرة الثانية على التوايل
لدائرة جراحة العظام واملفا�صل
والك�سور يف م�ست�شفى الأردن لغايات
التدريب واحل�صول على �شهادة
الزمالة يف جراحة العظام واملفا�صل
والك�سور  Aotraumaومركزها
الرئي�سي يف دافو�س – �سوي�سرا.
ويعترب م�ست�شفى الأردن هو املركز
الوحيد والأول على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط الذي يح�صل على هذه
االعتمادية.
وتـ�أتي هــذه القيم ــة بــدالالت وا�ضحـ ــة
ت�ؤك ــد حــر�ص م�ست�شف ــى االردن
وك ــادره املخت ــ�ص بقــ�سم ج ــراحة
العظ ــام واملفا�ص ـ ــل على اهمي ــة
توفيــر ك ــافة املتطلب ــات الـ ــواجب
توافره ــا لني ــل هــذا اال�ستحق ــاق
الطبي العاملي.

ففي العام املن�صرم ا�ستقبلت
م�ست�شفى االردن  -ق�سم جراحة
العظام طبيبني عربيني خ�ضعا
للتدريب وا�ستحقا ح�صولهما على
�شهادة الزمالة املعرتف بها عاملياً،
وهما:
• الدكتور �أحمد عبدالعزيز /من
جمهورية م�صر العربية .
• الدكتور زياد جالل /من اجلمهورية
العراقية.

م�ست�شفى الأردن هو
اول مركز يف املنطقة
يتم االعرتاف به لهذه
الغاية..

ح�صل الزميل الدكتور هاين البدري
امل�ست�شار االعالمي مل�ست�شفى االردن
ومقدم برنامج و�سط البلد على «جائزة
االبداع االعالمي» التي مينحها امللتقى
االعالمي العربي �سنوي ًا لل�شخ�صيات
االعالمية التي تقدم جهود ًا ابداعية
يف القطاع االعالمي يف العامل العربي.

وي�شرف ر�سمي ًا على هذا الربنامج من
قِبل جلنة التدريب العاملية كل من:
 .1الدكتور كامل العفيفي� :أحد
�أبرز الأع�ضاء العامليني يف امل�ؤ�س�سة
الأم ويعترب �أحد امل�ؤ�س�سني والراعني
و�أول رئي�س جمعية يف الأردن وهو �أحد
�أن�شط ع�ضو تدري�س يف �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية العاملية ،وقد �شارك كرئي�س
يف دورات تدريبية جلراحة الك�سور يف
الأردن وعلى م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط ويف دافو�س – �سوي�سرا عدة
مرات ،ومازال ع�ضو ًا يف جلنة كبار
�أمناء امل�ؤ�س�سة العاملية و�ساهم يف ت�أليف
كتاب ومرجع عاملي يف جراحة الك�سور
العام املا�ضي.
 .2الدكتور ها�شم الق�ضاة :رئي�س
جمعية الك�سور العاملية – فرع الأردن
والذي يعمل يف م�ست�شفى الأردن
كاخ�صائي عظام و�شارك يف عدة
دورات تدريبية كع�ضو هيئة تدري�س
ورئي�س يف الأردن وعلى م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو�سط ويف دافو�س – �سو�سرا
ويعد الآن كرئي�س م�ؤمتر لتح�ضري دورة
يف جراحة الك�سور يف عمان �شهر �شباط
ويف دبي يف �شهر ت�شرين الأول القادمني.
وتُعترب الأردن من الدول الراعية
وامل�ؤ�س�سة ال�سبّاقة يف جمعية جراحة
الك�سور العاملية وعقدت خالل العقد
املن�صرم �أكرث من ع�شر دورات متقدمة
يف جمال معاجلة الك�سور والإ�صابات
على �أعلى امل�ستويات ح�ضرها �أكرث
من �ستمائة م�شارك من الأردن ودول
اجلوار.
كما ي�ساهم بقية الزمالء يف امل�ست�شفى
يف الربنامج مبجهود عايل يف التدريب
والتعليم .
ويُعترب م�ست�شفى الأردن �أول م�ست�شفى
خا�ص يف اململكة يح�صل على االعرتاف
من قِبل املجل�س الطبي الأردين
لالخت�صا�صات الطبية واملجل�س العربي
للتدريب والإعداد للأطباء املقيمني
للح�صول على �شهادة البورد الأردين
والعربي يف جراحة العظام واملفا�صل
منذ عام 2004م ،وقد تخرّج منذ
ذلك الوقت ع�شرة اخت�صا�صيي عظام
يعملون يف الأردن ودول اجلوار و�أمريكا
و�أوروبا يف الوقت احلا�ضر.

و�سلم اجلائزة للدكتور البدري يف ختام
اعمال امللتقى االعالمي العربي الثالث
ع�شر ,الذي ُيعد اكرب تظاهرة وجتمع
اعالمي عربي يجمع االعالميني
والفنانني والكتّاب ور�ؤ�ساء التحرير
و�ص ّناع الدراما وال�سينما ,وزير
االعالم الكويتي ال�شيخ �سلمان احلمود
ال�صباح مندوب ًا عن رئي�س جمل�س
الوزراء الكويتي ال�شيخ جابر املبارك
ال�صباح وبح�ضور الدكتور حممد
املومني وزير االعالم االردين وعدد
من وزراء اخلارجية واالعالم العرب
وال�شخ�صيات ال�صحفية واالعالمية
والفنية العربية.
ومنح البدري اجلائزة ح�سب امللتقى
«لدوره يف تقدمي امناط ابداعية
يف الربامج احلوارية االذاعية
والتلفزيونية ,واعالءه قيم املهنية
واالحرتافية االعالمية» ,واختار امللتقى
لهذا العام االردن ك�ضيف �شرف
يف دورته احلالية تقدير ًا للمملكة
واحرتامها لقيم التعبري واحلريات
ال�صحفية.

واكد الدكتور هاين البدري ان جائزة
االبداع االعالمي هي م�س�ؤولية
م�ضاعفة ملوا�صلة العمل خلدمة
امل�شاهد وامل�ستمع يف االردن والعامل
العربي وتقدمي اعالم نظيف يحرتم
القيم ال�صحفية ويعزز دور االعالم يف
تغيري ال�سلوك املجتمعي وبناء املجتمع
ال�سوي والق�ضاء على ازمة االخالق
التي ا�ست�شرت يف العامل العربي متوجها
باهداء اجلائزة جلماهري و�سط البلد
اذاعيا وتلفزيونيا يف االردن واخلارج.
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نتداول يف حياتنا اليومية
م�صطلحات ومفردات تبدو �سهلة
من حيث النطق وبالإ�ستخدام
اللفظي لها ،يف حني �أن م�ضمونها
وحقيقة ت�أثريها قد تكون �سبب ًا
رئي�سي ًا يف ف�شل او جناح منظومة
كاملة ،ولعل واحدة من �أهم تلك
امل�صطلحات (ال�ضمري) ،ورغم
الإختالف يف تعريفه �أو ت�أكيد �إن
كان مكت�سب ًا او مورث ًا �إال �إن ذلك
الإختالف مل يتطرق �أبد ًا الى
�أهميته يف الإرتقاء بالفعل الإن�ساين
والتطور ال�سلوكي الإيجابي له.
�إن ال�ضمري هو ذلك اجلزء من
النف�س الإن�سانية الذي يحرك الأمل
النف�سي وال�شعور بالذنب عندما
ننتهك قيمة �أخالقية ن�ؤمن بها،
ومن ناحية �أخرى م�شاعر ال�سرور
والر�ضا عندما يتوافق �سلوكنا مع
هذه القيمة الأخالقية ،ولعل من
�أبلغ ما قيل يف هذا ال�ش�أن هو قول
ابن م�سعود (ر�ضى اهلل عنه):
((�إن امل�ؤمن يرى ذنوبه ك�أنه قاعد
حتت جبل يخاف �أن يقع عليه  ،و�إن
الفاجر يرى ذنوبه كذباب م ّر على
�أنفه فقال به هكذا (وحرك يده)!!
�إن كثري ًا من �أزمات جمتمعنا من
جانبه الأخالقي وال�سلوكي والإنتاجي
يكمن يف عدم (ن�ضوج) ال�ضمري �أو
غيابه من الأ�سا�س بحيث ي�صبح
ت�صرف الفرد يف املجتمع ت�صرف ًا
�أناني ًا ال يقيم فيه وزن ًا ملنظومة
القيم ،فال يبا�شر ال�ضمري وظيفته
الأ�سا�سية من داخل الفرد من
�إدراك قيمة الأفعال والأقوال ،فال
مبادئ وال �شرائع �أو قواعد حتكم ،بل
امل�صالح ال�شخ�صية والأهواء.
ال�ضمري هو الرادع الداخلي املحفز
الذي ي�ساعد الإن�سان على �إتخاذ
ال�سلوك ال�صالح والقرار ال�سليم
املتوافق مع القواعد الإجتماعية
والأعراف املتبعة ،ومن �أدنى
درجات الوعي ال�ضمريي ف�إنه قد
ال مينع وقوع اخلط�أ ولكنه بالت�أكيد
مينع حالة الإ�ستمتاع بهذا اخلط�أ
لأنه يحا�سبه فهو مرتكز �أ�سا�سي

لتهذيب النف�س في�أنبها �إن جتاوزت
و�إنفلتت.
ولعل من �أبرز حاالت بروز الوعي
ال�ضمريي هو حالة ال�ضمري املهني،
فمع �أن العمل هو �إلتزام �إن غاب
عنه ال�ضمري حتول الى �سلوك
جمرد من املعيار الأخالقي ميكن
التفلت منه كلما �سَ نَحتْ الفر�صة
لذلك ،ف�إن ال�ضمري هو �إرادة الوعي
الراف�ضة للخروج عن منظومة قيم
العمل وااللتزام املهني.
ويف هذا ال�سياق قد يح�صل خلط
بني مفهومني خمتلفني هما ال�ضمري
املهني والكفاءة املهنية ،فالأول هو
املعايري الأخالقية والرادع الذاتي
الداخلي التي تدفع بالإن�سان للعطاء
والإخال�ص والإنتماء ومراعاة
م�صلحة اجلميع والعمل ،وهو مرتبط
ب�شكل م�ؤكد بالأمانة ،فالتق�صري
بالعمل والتعامل معه على �أنه واجب
و�ساعات يجب ق�ضا�ؤها وعدم �إجناز
املهام املطلوبة ب�شكل متقن هو خيانة
للأمانة وجتريد ل�سلوكنا من �شِ ق ِه
الإن�ساين وحتويله الى فعل جمرد
قد ي�سهل �إخرتاقه ،فالأمانة ب�شكلها
العملي هو جت�سيد لل�ضمري املهني
التي لو مت�سكنا بها من �سلوكنا
اليومي ف�إنها حتافظ على متا�سك
املنظومة وترتقي بالأداء وتر�سيخ
مفاهيم اجلودة والإن�ضباط كمنهاج
وا�ضح ومُعا�ش يف املجتمع� .أما
الثاين فهو جمموعة من القواعد
والتعليمات واللوائح التنظيمية
والنظريات الإدارية التي قد تُظْ هِر
�إحرتافية الفرد بغ�ض النظر عن
منظومة الأخالق احلاكمة.
وهنا وعند احلديث عن ال�ضمري ال
يعلو قول الب�شر على حديث ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم):
((فقد �س�أله ال�صحابي واب�صة
ابن معبد عن الرب والإثم ،فقال
له :يا واب�صة� ،إ�ستفت قلبك ،الرب
ما �إطم�أنت �إليه النف�س ،و�إطم�أن
�إليه القلب ،والإثم ما حاك من
القلب وتردد يف ال�صدر و�إن �أفتاك
املفتون)) .هذا هو املفهوم احلقيقي
لل�ضمري الذي �إن مت الإلتزام به
ت�ضاعف الإح�سا�س بامل�س�ؤولية
فيت�ضاعف العطاء والبذل واجلهد
فريتقي العمل وينعك�س هذا �إيجاب ًا
على الناجت �سواء خدم ًة �أو �سلوكاً.
ولعلنا اليوم يف ام�س احلاجة
لهذه القيمة ال�سامية يف حياتنا
ال�شخ�صية والعملية و�سلوكنا
اليومي كما يف عالقتنا مع االخر
ومع الوطن وقبل ذلك كله مع اهلل.

تكنولوجيا الطب

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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عمليات جراحة ال�سمنة رحلة البحث عن االجناب

ودورها فـي عالج ال�سكري
من النوع الثاين..

-الـحلقــة الثالثة-

الدكتــور زهيــر غو�شــه
الدكتور احمد ب�شري

الدكتور ا�شرف حداد

�إ�ست�شاري اجلراحة العامة باملنظار
وجراحة ال�سمنة

�إ�ست�شاري اجلراحة العامة باملنظار
وجراحة ال�سمنة

ملاذا تعترب عملية حتويل امل�سار
اف�ضل من عملية الق�ص لعالج
ال�سكري؟
مر�ض ال�سكري هو من االمرا�ض
الرئي�سية و التي نالت اهتمام ًا كبري ًا يف
جميع �أنحاء العامل.
وال�سبب هو �أنه اعتبار ًا من عام  ،2012مت
ت�شخي�ص  371مليون م�صاب بال�سكري
يف جميع �أنحاء العامل .وعالوة على ذلك؛
تويف  4.8مليون �شخ�ص من م�ضاعفات
ال�سكري يف نف�س العام.
اما يف الأردن ،ف�إن ن�سبة مر�ض ال�سكري
وال�سمنة �آخذة يف االرتفاع.
ان ربع ال�سكان الأردنيني يعانون من
ال�سكري من النوع الثاين .االمر الذي
ي�شكل عبئ ًا مالي ًا كبري ًا على هذا البلد.
ووفق ًا للدرا�سات من املركز الوطني
لل�سكري والدكتور كامل العجلوين ،فت�شري
التقديرات �إلى �أن مر�ض ال�سكري يكلف
 1.2مليار دينار �أردين بطرق مبا�شرة
وغري مبا�شرة.
يف عام  1991اعترب املعهد الوطني
االمريكي لل�صحة ب�أن جراحة ال�سمنة
هي احد خيارات عالج مر�ض ال�سكري
من النوع الثاين عند وجود م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم �أكرث من .35
وقد و�صف الدكتور والرت بوريز عام 1991
ت�أثري هذه اجلراحات على ال�سكري.
و�أ�شار يف �سل�سلة �أعماله �أن  ٪82.9من
املر�ضى الذين يعانون من ال�سكري و
 ٪98،7من املر�ضى الذين يعانون من
�ضعف ال�سيطرة على ن�سبة اجللوكوز
متكنوا من احلفاظ على م�ستويات
طبيعية من ال�سكر والأن�سولني يف الدم
بعد العملية.
كما �شكل االحتاد الدويل لل�سكري فريق
عمل يتكون من اخ�صائيي الغدد ال�صماء
وال�سكري واجلراحني ملراجعة دور
اجلراحة يف العالج والوقاية من مر�ض
ال�سكري من النوع الثاين.

و�أو�صوا مبا يلي:
• عمليات جراحة ال�سمنة هي العالج
املنا�سب للأ�شخا�ص الذين يعانون
من مر�ض ال�سكري من النوع الثاين
مع ال�سمنة وخا�صة عند عدم حتقيق
�أهداف العالج املو�صى بها مع العالجات
الطبية.
• يجب �أن تكون اجلراحة احد
اخليارات لدى مر�ضى ال�سكري من
النوع الثاين وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم لديهم
اكرث من . 35
• ينبغي النظر يف اجلراحة كخيار بديل
عند املر�ضى الذين يعانون من م�ؤ�شر
كتلة اجل�سم بني  30و  35خ�صو�صا
املر�ضى الذي ال ميكن ال�سيطرة على
ال�سكري لديهم ب�شكل كاف عن طريق
العالجات ،خا�صة عند وجود عوامل
تزيد ن�سبة اال�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية.
• الدرا�سات املتوفرة ت�شري �إلى �أن
العمليات اجلراحية اوفر ماديا لعالج
مر�ض ال�سكري من النوع الثاين على
املدى الطويل.
• �إن معدالت امل�ضاعفات والوفيات
املرتبطة بجراحة ال�سمنة منخف�ضة
ومماثلة لعمليات املرارة.
• جراحات ال�سمنة لديها العديد من
الفوائد ال�صحية ،مبا يف ذلك تخفي�ض
ن�سبة الوفيات من خمتلف الأ�سباب.
كما �أظهرت درا�سة �سويدية ان العمليات
اجلراحية هي احلل االف�ضل لعالج
مر�ض ال�سكري من النوع الثاين على
املدى الطويل عند املر�ضى الذين يعانون
من ال�سمنة املفرطة.
وقد ايدت درا�سة امريكية من كليفالند
هذه النتائج .ووجدت الدرا�سة ان
عمليات حتويل امل�سار هي خيار اف�ضل
من عملبات الق�ص والتكميم �إذا كان
املري�ض يعاين من ال�سكري.
عملية حتويل امل�سار:

ا�ست�ش ــاري اجلراحة الن�سائية
والتوليد والعقــم وطفــل االنب ــوب
-البورد االمريكي-

متابعة ملا قدمناه �سابق ًا من ا�سباب
العقم عند الن�ساء ،فننتقل الآن لدرا�سة
قنوات فالوب حيث ان انغالق القنوات
يكون ب�سبب التهابات حمى النفا�س او
التهابات الرحم واملوا�سري بعد عمليات
االجها�ض او ميكن درا�سة البوا�سري.
بطريقتني ،االولى عملية ت�صوير �شعاعي
للرحم واملوا�سري با�ستخدام مادة ظليلة
تبني الرحم واذا كان هناك اي حلميات

او ت�شوهات خلقية بالرحم كرحم ذو
القرنني وجتري عادة يف ق�سم اال�شعة
مع ا�ستعمال  fluoroscopyواما وقتها
فيكون يف حوايل اليوم التا�سع او العا�شر
من بداية الدورة مع اعطاء املري�ض
م�ضادات حيوية مثل ()Doxycycline
 100ملغم بعد االكل يومي ًا قبل ال�صورة
بيومني واال�ستمرار بذلك بعدها بيومني
ف�إذا ظهر ان االنبوبني �سليميني ومنتجتني
فهذا جيد جد ًا واما اذا كانت احدى
القناتني مفتوحة واالخرى مغلقة فهذا
ميكن اعتباره ناجح ًا الن الزوجة ممكن
ان حتمل وعندها قناة واحدة فقط.

اما اذا كانت القناتني مغلقتني عند
ات�صالهما بالرحم فيمكن ان يح�صل
هذا نتيجة االمل الذي ي�ؤدي �إلى
ت�شنج ع�ضالت الرحم عند ات�صاله
بالقناة عادة ما يكون  ٪35-30بني
حاالت االن�سدادات ال�سليمة وميكن
الت�أكد من ذلك باجراء عملية تنظري
(.)Laparoscopy
ولنا عودة يف امل�ستقبل القريب ملتابعة
طريق البحث عن االجناب.

�آالم الـظـهــر..

الدكتور ن�ضال الرو�سان
ا�ست�شاري جراحة الدماغ
واالع�صاب والعمود الفقري

يعترب �آالم الظهر من اكرث االمرا�ض
�شيوع ًا يف املنطقة وتتعدد ت�سمياته
كـ(عرق الن�سا ،االنزالق الغ�ضرويف،
الد�سك) وهي جميعها تندرج حتت
ا�سم مر�ض واحد وهو (�آالم الظهر).
وهو عبارة عن حترك الغ�ضروف من
مكانه واحتكاكه يف الع�صب املمتد من
الظهر �إلى ال�ساق او من الظهر �إلى
اليد ،وبالتايل ميتد االمل بنف�س اجتاه
الع�صب.
ويتم معاجلة هذا االنزالق �إما بال�شكل
التحفظي اي الدوائي او احلقن او
العالج الطبيعي ،ففي حال عدم
اال�ستجابة وبقاء الأمل متوا�صل نلج�أ
�إلى اجلراحة.
ويعترب الهدف اال�سا�سي من اجلراحة
هو �إزالة ال�ضغط عن الع�صب �أي

حترير الع�صب املمتد �إلى ال�ساق او
اليد.
ويتم التعامل معه ب�إجراء جراحة
على �أن تكون اقل تداخ ًال ك�إ�ستخدام
املناظري او املجهر اجلراحي.
ويف حاالت اخرى قد يُ�ضطر �إلى اجراء
عملية تثبيت او تدعيم للعمود الفقري
وذلك يف حال حترير الع�صب ووجد
�ضعف او تخلخل بني الفقرات .ويكون
هذا االجراء ال�سفل العمود الفقري يف
حاالت عدم ا�ستقراره �أو وجود ك�سر،
ويتم زراعة ما ي�سمى بالبالتني يف
الظهر؛ وهو عبارة عن تثبيت براغي
من مادة التيتانيوم الطبي ،وتو�صل
ببع�ضها بو�صلة حديدية اي�ض ًا من مادة
التيتانيوم.
اما التعامل مع فقرات العمود الفقري
العنقي ،فيكون ت�أثري �ضغط الع�صب
موجه �إلى االيدي �إما اليمنى او
الي�سرى مع اثر للخدران.
ويكون التعامل اجلراحي كما هو يف
ال�سفلي �إما باملنظار او املجهر اجلراحي
ولكن يختلف امل�سار اجلراحي من
االمام كونه حماط بالنخاع ال�شوكي
وكذلك ل�صغر حجم الفقرات مقارنة
بالفقرات ال�سفلية (القطنية) ،وهنا ال
بد من حترير النخاع ال�شوكي ومن ثم
زراعة غ�ضروف ا�صطناعي يف املكان
امل�صاب كي مينع هبوط الفقرات
واحتكاكها ببع�ضها.
ويف العدد القادم ،نقدم لكم �شرحاً عن
امرا�ض وجراحة الدماغ واالع�صاب.
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�أخطاء �شائعة يقع بها
املر�ضى عند �إ�ستخدام الدواء
بقلم :ال�صيدالين مهند احلاج

مدير ال�صيدلة والتزويد  -م�ست�شفى الأردن

الأخطاء ال�شائعة التي يقوم بها
املر�ضى عند �إ�ستخدامهم للأدوية
الكثرية ،وقد ت�ؤدي �أحيان ًا �إلى نتائج
عك�سية �ضارة تتعدى فقدان الدواء
لفعاليته �أو حتول فائدته �إلى �ضرر �أو
حتى �سمية ،وال�سبب يف ذلك تهاون
الكثريون بالدواء وعدم �إ�ستخدامه
بالطريقة ال�صحيحة الآمنة وعدم
الدراية مبخاطره وم�ضاعفاته.
و�سوف نذكر هنا من باب التنويه
بع�ض الأخطاء ومظاهر �سوء
�إ�ستخدام الأدوية التي يجب تالفيها
لتجنب الأخطار ولكي ال تتحول
الفائدة �إلى م�ضرة ومنها:
 -1عدم �إلتزام املري�ض باجلرعة
املقررة من الطبيب :حيث يقوم
بع�ض املر�ضى بزيادة اجلرعة
ظن ًا منهم ب�أن ذلك ي�سرع ال�شفاء
واحلقيقة �أن هذه الزيادة قد ت�سرع
الإ�صابة بالأعرا�ض اجلانبية للدواء
وتزيد �سميته.
 -2تناول دواء �شخ�ص �آخر بدون
�إ�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل
بحجة �أنه ي�شتكي من نف�س
الأعرا�ض :يعد هذا �سلوك ًا خطري ًا
لأن معاجلة الدواء حلالة مري�ض ما
ال يعني بال�ضرورة منا�سبته لعالج
نف�س احلالة لكل املر�ضى ول�سبب
ب�سيط فقد يكون املري�ض م�صاب ًا
مبر�ض مينعه من �إ�ستخدام هذا
الدواء �أو لديه ح�سا�سية �إجتاه �أو �أخذ
مكوناته.
وهنا يجب التذكري بوجوب عدم
�إ�ستخدام �أدوية الكبار لل�صغار
و�أدوية ال�صغار للكبار بدون تعديل
اجلرعة �أو بدون �إ�ست�شارة الطبيب
علم ًا �أن الطبيب هو ال�شخ�ص املعني
بو�صف الدواء للمري�ض بعد معاينته.
 -3التخزين اخلاطىء للأدوية:
�إما يف الثالجة� ،أو حتت حرارة
ال�شم�س املرتفعة �أو تعري�ضها لل�ضوء
خ�صو�ص ًا الأدوية احل�سا�سة لل�ضوء،
�أو خلط �أكرث من دواء يف وعاء واحد،
فالدواء يجب �أن يحفظ يف الظروف
املو�صى بها حلفظه لكي ال يفقد
فعاليته ،وعليه يجب على املري�ض ان
ينظر �إلى علبة الدواء ويقر�أ ما كتب
عليها ملعرفة الطريقة املثلى حلفظه
�أو ا�س�أل ال�صيديل عن ذلك عند
�صرف الدواء.
 -4عدم �س�ؤال الطبيب عن الدواء
املو�صوف وعدم التحدث مع
ال�صيديل ب�ش�أن الدواء� :أما ما يجب
فعله هو احلر�ص على معرفة الدواء
ودواعي �إ�ستخدامه وعن الوقت
املنا�سب لتناوله وعن الأعرا�ض
اجلانبية له وعن �إمكانية ت�ضارب
العالج مع العالجات الأخرى التي
قد يتناولها املري�ض ب�شكل روتيني.
فال�صيديل موجود لإجابة جميع

هذه الت�سا�ؤالت فيجب على املري�ض
طرح ما لديه من �أ�سئلة و�إن ا�ضطر
للذهاب �إلى ال�صيدلية مرات عديدة.
 -5عدم الإلتزام ب�أوقات تناول
الأدوية ح�سب ن�صائح الطبيب
�أو ال�صيديل والقيام بقطع مدة
العالج ح�سب �شعوره بالفائدة �أو
تقلي�ص الفرتات بني اجلرعات بدون
�إ�ست�شارة طبية.
�إن عدم مراعاة الإر�شادات املو�صى
بها عند تناول الدواء قد ت�سبب
العديد من الآثار وامل�ضاعفات
اجلانبية عالوة عن فقدان الفعالية
املرجوة من �إ�ستخدام العالج.
 -6ترك كبار ال�سن يتناولون الأدوية
مبفردهم مما يعر�ضهم لتجاوز �أو
نق�ص اجلرعة ب�سبب �سوء الر�ؤية
�أو �ضعف الذاكرة� .أو نتيجة تدهور
حالتهم ال�صحية بالإ�ضافة �إلى تناول
الأدوية يف الظالم مما ي�ؤدي �إلى
اخلط�أ يف اجلرعة ونوعية الدواء.
 -7عدم احلر�ص على ت�أمني
العالجات الالزمة ملدة كافية �أثناء
ال�سفر مما قد ي�ؤدي �إلى م�شاكل
�صحية نتيجة نق�ص الدواء �أو توقف
تناوله خا�صة عند عدم توفره �أو
معرفته من قبل الآخرين.
� -8إحتفاظ كثري من النا�س بكميات
كبرية ومتنوعة من الأدوية حتى
تنتهي مدة �صالحيتها و�إ�ستخدامها
بعد ذلك التاريخ دون �إ�ست�شارة
طبية ،وهذا مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على
حالة املري�ض �أو اخل�سارة املادية
لقيمة هذه الأدوية وحرمان الأخرين
من الإ�ستفادة منها.
� -9سوء �إ�ستخدام امل�ضادات احليوية
والتهاون يف �إ�ستخدامها بدون دواعي
طبية وم�ضاعفة اجلرعة دون و�صفة
�أو بدون �إ�ست�شارة الطبيب �أو عدم
�إكمال مدة العالج بدعوى �شعورهم
بالتح�سن مما ي�ؤثر �سلب ًا وي�ؤدي �إلى
ظهور عدد من امل�ضاعفات مثل ظهور
�سالالت جديدة من البكرتيا مقاومة
لهذا امل�ضاد احليوي.
 -10تناول الأدوية بطريقة خاطئة:
على �سبيل املثال قطرات العني الآنف
ت�ؤخذ عن طريق الفم ،مراهم اجللد
قد تو�ضع داخل العني ،التحاميل
ت�ؤخذ عن طريق الفم وكذلك
عدم حفظ الأدوية عموم ًا والأدوية
النف�سية خ�صو�ص ًا بعيد ًا عن متناول
الأطفال مما قد ي�سبب �إ�ستخدام
الأطفال لتلك الأدوية وتعر�ضهم
مل�شاكل �صحية خطرية.
 -11عدم �أخذ الإحتياطات واحلمية
الالزمة والتي يجب �إتباعها مع تناول
الأدوية يف عالج بع�ض الأمرا�ض
كال�سكري والربو وغريها �أو �إ�ستخدام
الأع�شاب �أو الأدوية الع�شبية بدون
�إ�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل مما
قد ي�سبب تفاهم احلالة املر�ضية
نتيجة التفاعالت التداخلية بني هذه
الأع�شاب والأدوية املو�صوفة.
و�أخرياً ف�إن الإ�ستخدام اخلاطىء
للأدوية هو �سبباً رئي�سياً الذية
املري�ض وتكلفته كلفة �إ�ضافية و�أن
على الطبيب وال�صيديل �أن يقوما
ب�شرح كاف عن الأدوية مل�ساعدة
املري�ض على تناول هذه الأدوية
بطريقة �صحيحة و�آمنه جتلب له
ال�شفاء ولي�س ال�شقاء.

حمليــ ًا وعالـميــ ًا

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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تـوهــــم الـمــر�ض..
الدكتور عدنان التكريتي
اخ�صائي الطب النف�سي

هو عباره عن وجود اعرا�ض ج�سديه
بدون وجود مر�ض ع�ضوي .وهذه
االعرا�ض ميكن ان حتدث على �شكلني:
 -ا�ضطراب الأعرا�ض اجل�سديه

Somatic Symptom Disorder

وهو عبارة عن تواجد عر�ض ج�سدي
�أو اكرث ي�ؤدي �إلى الث�أثري على نوعية
احلياة الن�شغال املري�ض والتفكري مبدى
تطورها.
ميكن ان يكون املر�ض ب�شكل �أمل يف
ع�ضو �أو اكرث وقد ترتاوح �شدة االعرا�ض
وبالتايل ت�أثريها على حالة املري�ض
النف�سية.
 ا�ضطراب القلق املرتبط باملر�ضdisorder

anxiety

Illness

االن�شغال الزائد ب�أن املري�ض م�صاب
مبر�ض خطري كال�سرطان ،اجللطه
او االيدز .وهناك قلق �شديد يتعلق
ب�إ�صابته باملر�ض االفرتا�ضي ويقوم
املري�ض ب�سلوكات مرتبطه باالعرا�ض.
وعادة ما يقوم املري�ض بزيارة االطباء
والقيام بعمل فحو�صات متكررة حتى
يت�أكد انه غري مري�ض وعادة ما يقوم
بعمل منظار او ا�شعه ح�سب العر�ض
الذي ي�شكو منه املري�ض وميكن
للأعرا�ض ان تطال بع�ض او جميع
اع�ضاء اجل�سم.
وعادة ما تدوم االعرا�ض ملدة �ستة
ا�شهر او اكرث .وهذا الت�شخي�ص يختلف
عن ا�ضطراب القلق العام او ا�ضطراب
الهلع او الو�سوا�س القهري.
وبع�ض املر�ضى يخافون ان يزوروا االطباء
خوفا من اكت�شاف املر�ض االفرتا�ضي.

واخري ًا عندما يزور املري�ض الذي
يعاين من اعرا�ض ج�سدية او القلق
ب�أنه م�صاب باملر�ض الطبيب النف�سي
يحمل حتت ابطه جمموعة كبرية من
اال�شعة والفحو�صات التي اجريت له
وقد تكلف مببالغ كبرية وخا�صة اذا
كانت الفرتة الزمنية التي يعاين فيها
من هذه االعرا�ض طويلة وقد تناول
املري�ض جمموعة كبرية من العالجات
�سواء الطبية او النف�سية التي و�صفت له
من قبل االطباء الذين قام بزيارتهم
قبل ان يزور الطبيب النف�سي.
ومن املمكن ان تكون بع�ض العالجات
امل�صروفة له هي من املهدئات التي
ت�سبب االدمان وعندما ي�صل املري�ض
�إلى الطبيب النف�سي يكون قد �ضاعف
من جرعات تلك املهدئات دون
ا�ست�شارة الطبيب وقد و�صل به احلال
الى حالة من االدمان يحتاج �إلى
عالجها ب�شكل خا�ص وهذا يعود �إلى
عدم املتابعه ال�صحيحه لهذا املر�ض.
ان هذه اال�ضطرابات حتتاج الى
الطبيب النف�سي الذي يقوم بت�شخي�ص
اال�ضطراب والتعامل معه �سواء بو�صف
العالجات املنا�سبة والتي هي بحاجة
الى متابعة حتى يتخل�ص املري�ض من
اال�ضطراب .وعادة ال ت�شمل العالجات
التي ي�صفها الطبيب النف�سي على
املهدئات التي ميكن ان ت�ؤدي �إلى
االدمان �إذ ان املري�ض بحاجة �إلى
تقييم حالته من النواحي النف�سية
واالجتماعية وتقييم ال�ضغوط النف�سية
املمار�سة عليه والتعامل معها �سواء
بالعالج املنا�سب باال�ضافة �إلى جل�سات
عالجية نف�سية ت�ؤدي �إلى التعامل مع
حالته بال�شكل ال�صحيح وال يت�أتى ذلك
�إال باملتابعة حتى ي�شفى املري�ض من
حالته وتتح�سن نوعية احلياة لديه
بزوال اعرا�ض املر�ض والتعامل مع بيئته
بال�شكل الذي يخف�ض م�ستوى التوتر
والتفكري ال�سلبي لديه.
وعادة ما ي�صاحب هذه اال�ضطرابات
القلق العام في�صاب ب�أعرا�ض متنوعة
مثل اخلدران يف اي جزء من اجزاء
اجل�سم ،ال�شعور ال�شديد باحلرارة
(ج�سمي بدو ينحرق) �أو الربودة
واعرا�ض اخرى كالدوخه ،الدوار،

و�شي�ش االذن ،الرجفان ،ال�صداع،
اخلفقان ،التعرق ،الغثيان ،تكرار
التبول� ،صعوبة الرتكيز الذهني،
اخلوف من اال�صابه باجلنون واخلوف
من املوت.
ان كل االعرا�ض الآنفة الذكر هي
اعرا�ض ت�صنف يف كتاب ت�صنيف
االمرا�ض النف�سية وتعالج لدى عيادة
الطبيب النف�سي �سواء بالعالجات او
العالج النف�سي او كليهما .وال تعالج
بالعقاقري املهدئه التي ت�سبب االدمان
وعادة ما يو�صف للمري�ض جمموعه
كبريه من العالجات
ان املعاجلة املبكرة �ضرورية حتى
ال ت�ؤدي �إلى ازمان املر�ض من قبل
االطباء الذي يزورهم يف خمتلف
االخت�صا�صات ومن �ضمنها العالجات
النف�سية وعندما يزور عيادة الطب
النف�سي بعد زمن طويل يكون املري�ض
قد عانى من اال�ضطراب لفرتة طويلة
ومل يكن قد حت�سن.
لذا ف�إن املعاجلة املبكرة عند الطبيب
النف�سي �ضرورية حتى ال يزمن
اال�ضطراب.
ان الطبيب النف�سي هو الوحيد من
�ضمن االخت�صا�صات الأخرى الذي
ي�ستطيع ان يقيّم حالة املري�ض وي�سعى
�إلى الت�شخي�ص ال�صحيح ومن ثم
و�صف العالج املنا�سب.
ان هناك نقطة هامة ال بد من
الإ�شارة �إليها ..وهي ان الطبيب الذي
ايقن ان االعرا�ض اجل�سدية من�ش�أها
نف�سي وهي بحاجة �إلى الطبيب
النف�سي رمبا تكون لديه خربة �سابقة
ان التحويل للطبيب النف�سي ت�شكل
و�صمة اجتماعية .لأن بع�ض املر�ضى
يرف�ضون الذهاب لعيادة الطبيب
النف�سي لأن هذا التحويل للطب
النف�سي من اجل اعرا�ض ج�سدية
غري مقبول الن الطبيب النف�سي يعالج
اجلنون.
ان على الطبيب ان ي�شرح للمري�ض ان
االعرا�ض اجل�سدية الغري ناجمة عن
املر�ض الع�ضوي هي من اخت�صا�ص
الطب النف�سي وهو بذلك يوفر الوقت
واجلهد واملال ويعالج بالطريقة
ال�صحيحة.

الأجهزة الإلكرتونية تدمر حياة املراهقني
حذر خرباء من الت�أثريات ال�سلبية الت�صال
املراهقني املنتظم بالإلكرتونيات ،و�سط
خماوف من �أن ق�ضاء الكثري من الوقت
�أمام �شا�شات الأجهزة الإلكرتونية ميكن
�أن ي�ضر بنمو املراهقني وارتقائهم.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الأملانية �أن
الدرا�سات تثبت �أن الطريقة الوحيدة
لتقليل الآثار ال�سلبية الناجتة عن التعر�ض
املفرط للأجهزة الإلكرتونية على
املراهقني هو بالرتويج لفوائد االبتعاد
عنها حتى ولو لفرتات ق�صرية يومي ًا.
و�أ�ضافت �أن عدم القدرة على جتنب
التكنولوجيا ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
«الإجهاد التكنولوجي» ،ما ي�ؤدي
�إلى زيادة فر�ص الإ�صابة باالكتئاب
واال�ضطراب العاطفي لدي املراهقني.
وتابعت �أن تخ�صي�ص وقت منتظم

لالبتعاد عن التكنولوجيا �أمر مهم،
نظرا لأن املخ بحاجة لوقت لالنتعا�ش
لينمو ويتطور.
وب�شكل عام ميكن �أن ي�ؤدي تخ�صي�ص
وقت لالبتعاد عن التكنولوجيا �إلى
�أمور �إيجابية عديدة ،بينها خف�ض
ال�شعور بعدم الراحة والأمل يف خمتلف
�أنحاء اجل�سم.
وينت�شر ما يعرف بـ«الرقبة التكنولوجية»
وهي �آالم يف الرقبة جراء ال�ضغط
الذي ي�ضعه كاتبو الر�سائل الن�صية
على احلبل ال�شوكي والرقبة من خالل
التحديق �إلى الأ�سفل يف �شا�شة كمبيوتر
والهاتف لفرتة طويلة.
كما �أنه ي�ؤدي �إلى زيادة الوعي
مبحيطك ،فعند االبتعاد عن الأجهزة
الإلكرتونية تزال كمية ت�شتيت هائلة من

العامل املحيط مب�ستخدم التكنولوجيا.
و�أ�شار التقرير �إلى �أنه من املحتمل �أن
يالحظ املراهقون ب�شكل �أكرب تفا�صيل
�صغرية و�أماكن و�أ�شياء مل يالحظوها
قط من قبل.
ويفيد االبتعاد عن الأجهزة الإلكرتونية
يف النوم ب�شكل �أف�ضل ،ويعتمد النظام
اليومي للإن�سان على الظالم لإعداد
اجل�سم للنوم.
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د� .صالح البي�شاوي :مر�ض االنزالق
الغ�ضروفـي العنقـي ا�سبابه وعالجه

ان مر�ض االنزالق الغ�ضرويف العنقي
هو عبارة عن مر�ض �شائع ب�شكل عام،
وهو ناجت عن ا�سباب عديدة منها وراثية
او مكت�سبة وان بع�ض هذه اال�سباب قد
نتجت عن اجللو�س لفرتات طويلة يف
و�ضعية غري �صحية للفقرات العنقية،
وقد اثبتت بع�ض الدرا�سات ان عدم
املوا�ضبة على ممار�سة الريا�ضة التي
تقوي الع�ضالت العنقية ت�ساهم يف
احتمالية اال�صابة بهذا املر�ض.
ويـذكر ان هـناك عــوامل بيولوجيــة
اخرى ال ميكن تفاديها فمنها :نق�صان
املاء يف الغ�ضاريف وذلك مع تقدم
العمر ،حيث ان معدل العمر لالن�سان
قد ازداد يف معظم بالد العامل وخا�صة
املتطورة منها.
جدير بالذكر ان ن�سبة االنزالق
الغ�ضرويف العنقي قد ازدادت عند
اال�شخا�ص املدخنني حيث اثبتت
بع�ض الدرا�سات ان هناك عالقة بني
التدخني ومر�ض االنزالق الغ�ضرويف.
ان ت�شخيــ�ص هــذا املر�ض قد ا�صبــح
دقيقـ ـ ًا جــد ًا يف ال�سن ــوات االخيــرة
وخ�صو�صـ ـ ًا بعــد ظه ــور جهــاز ال ــرنني
املغناطي�ســي وال ــذي �ساه ــم كثـيــر ًا
يف دقــة الت�شخي ــ�ص حيث تخت ــلف
طريق ــة الع ــالج م ــن �شخ�ص لآخ ــر
فمنهــا مــا هو حتفظـي ـ ًا او جــراحي ـ ًا
عــن طريق ا�ستعمــال املجهر اجلراحي

مما جـعـل ن�سبــة جنــاح هــذه العملي ــة
مرتفع ًا جد ًا ويقلل من م�ضاعفاتها،
هذا يعتمد ب�شكل ا�سا�سي على خربة
اجلــراح الذي �سيجري العملية ،فمثل
هذه العمليات يجب ان ال جترى من
قبل االخ�صــائيني حديثــي اخلبــرة
وذلك لدقتها.
وقد �شارك الدكتور �صالح البي�شاوي
بتقدمي اوراق علمية حول هذا املو�ضوع
الطبي الهام يف عدد من امل�ؤمترات
العاملية ،ومنها:
امل�ؤمتر العاملي للجراحة عــن طري ــق
الثقوب اجللدية يف ا�سطنبول -
تركيا ،حيث القى حما�ضرة علمية
تتحدث عن ما يق ــارب مائ ــة حال ــة
مت اجرائها من قِبل الدكتور �صالح
البي�شاوي عن احدث التقنيات ال�صالح
الك�سور يف العمــود الفقري عــن طريــق
الثق ــوب اجللدية.

د .عماد احلداد..
مـ�ؤتـمـــرات القلـــب
وع ّمان
بني �شيكاغو َ

�شارك اال�ستاذ الدكتور عماد احلداد
ا�ست�شاري امرا�ض القلب وال�شرايني
واالوعية الدموية يف امل�ؤمتر ال�سنوي
للجمعية االمريكية الطباء القلب يف
�شيكاغو بالواليات املتحدة االمريكية،
حيث قدم الدكتور احلداد ورقة عمل
تناول فيها ر�ؤيته يف جمال االرتقاء
بعمليات الق�سطرة العالجية على
امل�ستوى العاملي.
وو�سط م�شاركة عاملية وا�سعة يف كافة
دول العامل بحث امل�ؤمتر يف عدد من
جل�سات العمل واوراق العمل اخر
امل�ستجدات يف تخ�ص�ص امرا�ض
القلب وال�شرايني واالوعية الدموية
والتطور الهائل الذي يتحقق الآن على
�صعيد الكفاءة الطبية والتكنولوجيا
املتقدمة يف عمليات الق�سطرة.
واكد الدكتور احلداد ان جمل�س

اجلمعية قرر عقد م�ؤمتر اقليمي
لبحث اخر امل�ستجدات واملناق�شات
التي منت يف م�ؤمتر �شيكاغو وذلك يف
اال�سبوع االول من �آيار  /مايو القادم
يف االردن.
م�شري ًا �إلى ان انعقاد هذا احلدث
الطبي العاملي يف االردن مب�شاركة
نخبة من كبار االطباء واال�ست�شاريني
واخ�صائني امرا�ض القلب وال�شرايني
من الواليات املتحدة االمريكية والعامل
يعترب حدث عاملي كبري ..وله ابعاده
االيجابية على االردن يف املجاالت
ال�سياحية والطبية والعلمية.
ويتوقع ح�ضور عدد كبري من االعالم
الطبية املعروفة عاملي ًا يف هذا املجال
بامل�ؤمتر الذي ي�ضم الدكتور عماد
احلداد ،ع�ضو ًا يف جلانه وم�ؤ�س�س ًا
مل�شروع امل�ؤمتر االقليمي يف االردن.

واملـ ـ�ؤمت ـ ــر ال ـ ـعـ ـ ــامل ـ ــي للج ــراح ـ ــة
التنظيـريـ ــة للعم ـ ــود الفق ـ ــري يف
مدينــة غوا  -الهند.
وكذلك يف امل�ؤمتر االوروبي للفقرات يف
مدينة كوبنهاجن  -الدمنارك.
وامل�ؤمتر العاملي للجهاز العظمي/
الع�ضلي والتابع جلامعة بو�سطن والذي
عُ قد يف بريوت  -لبنان ،حيث ح�صل
م�ست�شار جراحة الدماغ واالع�صاب
الدكتور �صالح البي�شاوي على اف�ضل
ورقة علمية يف امل�ؤمتر والتي حتدث
فيها عن خربته العلمية يف اجراء
عمليات جراحة الفقرات العنقية
حلوايل �ألف انزالق غ�ضرويف عنقي.
ا�ضافة �إلى م�ؤمتر اجلراحة االمريكية
يف وا�شنطن  -الواليات املتحدة
االمريكية.
وامل�ؤمتر العاملي لتنظري العمود الفقري
والذي عقد يف زيورخ � -سوي�سرا.

ن�صـائــح للعناية
بـال ـظـهـر..

• مار�س متارين الظهر بانتظام �إن
امل�شي وال�سباحة (خ�صو�ص ًا ال�سباحة
على الظهر) وا�ستخدام دراجات
التمرين كلها طرق ممتازة لتقوية
ع�ضالت الظهر.
ً
احن ركبتيك ووركيك دائما ،ولي�س
• ِ
ظهرك.
• ال تقم �أبد ًا باللوي والثني يف نف�س
الوقت.
ً
• ارفع واحمل الأ�شياء قريبا من
اجل�سم دائم ًا.
• حاول دائم ًا �أن حتمل الأوزان
الأكرب يف حقيبة ظهر وجتنب
احلقائب اجلانبية.
• حافظ على متو�ضع جيد .جت ّنب
االنزالق يف كر�سيك� ،أو االنحناء على
مكتب �أو امل�شي مع كتفيك يف و�ضعية
منحنية.
• ا�ستخدم كر�سي ذو م�سند للظهر.
اجل�س مع قدميك يف و�ضعية م�سطحة
على الأر�ض �أو على م�سند للقدمني.
• تخل�ص من �أي وزن زائد.
• اخرت فرا�ش ًا مالئم ًا للطول والوزن.

حمايـة اطفالنـا

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الإمـ�ســـاك عـنــد الأطفــال..
الأ�سبـاب والعـالج
واحدة .وما بني �سنة وثالث �سنوات،
ي�صبح العدد ما بني � 4إلى  21مرة.
ويف �سن ما فوق الثالثة ،يرتاوح العدد
ما بني � 3إلى  14مرة .وهذا التناق�ص
يف العدد هو نتيجة للتطور الطبيعي
يف عمل اجلهاز اله�ضمي ويف قدرات
التحكم يف التربز لدى الطفل.

الدكتور �صائب حمودي
�إ�ست�شاري جـراحة االطفـال
ع�ضو فريق زراعة الكبد
فـي م�ست�شفى االردن

االم�ساك عند االطفال نوعني:
 ام�ساك وظيفي ام�ساك ع�ضوي نـ ــات ــج عـ ــن مـ ــر�ضع�ضوي
�سن�شرح يف املقالة احلالية االم�ساك
الوظيفي عند االطفال..
االمـ�ســـاك الوظيفــي

Functional Constipation

هو نوع من الإم�ساك الذي ينجم عن
العادات الغذائية �أو العادات البيئية �أو
عوامل نف�سية  -اجتماعية.

وهو م�شكلة لدى الأطفال ،ذلك
�أن الدرا�سات الطبية ت�شري �إلى
ت�سبب «الإم�ساك الوظيفي» يف %95
من حاالت الإم�ساك لدى الأطفال
ال�صغار .وم�شكلة الإم�ساك هذه لدى
الأطفال ذات ت�أثريات �سلبية بالغة على
نف�سية الطفل وثقته بنف�سه وتفاعله
يف التح�صيل الدرا�سي وامل�شــاركات
االجتماعية ،بالإ�ضافــة �إلى �ألــم البط ــن
والغثيـان واخل ــوف م ــن الإقبـال عل ــى
تناول الطعام.
ولفهم م�شكلة الإم�ساك لدى الأطفال،
علينا �أن نتعرف على ما هو الطبيعي
يف عدد مرات الإخراج لدى الطفل
باختالف مراحل العمر.
وت�شري م�صادر طب الأطفال �إلى �أن
الطفل من وقت الوالدة �إلى عمر 3
�أ�شهر ،يتربز ما بني � 5إلى  40مرة يف
الأ�سبوع ،حينما ير�ضع ب�شكل طبيعي
من ثدي الأم� .أما �إذا كان ير�ضع من
القارورة حليب غري الأم ،ف�إن عدد
املرات يف الأ�سبوع الواحد يرتاوح ما بني
� 5إلى  28مرة.
ثم يبد�أ عدد مرات التربز الأ�سبوعي
يف التناق�ص ،لي�صل �إلى ما بني � 5إلى
 28مرة يف ما بني عمر � 6أ�شهر و�سنة

حب�س الطفل للرباز..
وعدم تربزه بالوقت
الطبيعي واملنا�سب ي�ؤدي
لالم�ساك
�أعرا�ض و�أ�سباب
الإم�ساك هو حالة غري طبيعية يح�صل
فيها نق�ص يف عدد مرات الإخراج عن
ما اعتاد عليه الطفل� ،أو �إخراج الطفل
برازا �صلب ًا وجاف ًا وذا قطع كبرية غري
معتادة ،مع مواجهته ل�صعوبات يف
�إمتام الإخراج ورمبا �أمل خالل ذلك.
وهناك �أمور �أخرى ميكن مالحظتها
على الطفل ،مثل تلطيخ املالب�س
الداخلية ب�شيء من الرباز ،ومثل

مالحظة حترك الطفل بطريقة غري
معتادة واخذ او�ضاع خالل الرغبة
يف التربز ملنع خروج الرباز خوفا من
االمل.
وهناك عدة �أ�سباب حل�صول الإم�ساك
لدى الأطفال ،منها ما هو وظيفي
كما تقدم ،ومنها ما هو غري ذلك.
ومن �أهم الأ�سباب ،التي ال عالقة
لها بعدم تناول الألياف يف الغــذاء
�أو عـدم �ش ــرب كميات كافية من
املاء ،هو عدم تربز الطفل يف الوقت
الطبيعي واملنا�سب� .أي حب�س الطفل
للرباز ()stool withholding
�إلى حني وقت يراه منا�سبا لذلك.
وذلك �إما لعدم توفر املرحا�ض
املنا�سب ،خ�صو�صا يف الأماكن العامة
واملدار�س� ،أو لعدم الرغبة يف االنقطاع
عن اللعب واللهو� ،أو خلوفه من الأمل
وال�صعوبة يف التربز �إذا كان لديه
بالفعل �إم�ساك� ،أو لعدم قدرته على
التجاوب والتفاعل املطلوب خالل فرتة
تعويده على عدم و�ضع احلفا�ضات
وبدء ا�ستخدام املرحا�ض.
وهذا الت�أخري للإخراج ي�ؤدي �إلى
زيادة �صالبة وجفاف الرباز بفعل
عمليات امت�صا�ص املاء من الرباز

يف الأمعاء الغليظة .وبالتايل تزداد
امل�شكلة �سوءا لدى الطفل .ورمبا
يظهر تلطيخ املالب�س الداخلية بالرباز
( )soilingنتيجة للخروج الال�إرادي
لت�سريب الرباز .وامل�شكلة �أن كثريا
من الأمهات يف�سرون تلطيخ املالب�س
الداخلية بالرباز على �أنه عالمة على
الإ�سهال ال الإم�ساك.
معاجلة الإم�ساك
ت�ستخدم ثالثة عنا�صر يف معاجلة
الإم�ساك لدى الأطفال.
وهي تغيري نوعية مكونات الطعام
اليومي للطفل ،تناول الأدوية امللينة،
و�إعادة �ضبط عادة التربز ب�شكل
�صحي .وتعتمد نوعية املعاجلة بح�سب
ال�سبب وعمر الطفل وحدة امل�شكلة.
ويجب بدء احلر�ص على تناول الطفل
كميات وافية من الألياف الغذائية،
وهي التي تتوفر يف اخل�ضراوات
والفواكه ب�أنواعها والبقول واحلبوب
كالقمح والذرة .وكذلك ع�صري اخلوخ
الطبيعي .وكذلك احلر�ص على تعويد
الطفل �شرب كميات كافية من املاء.
وذلك �أثناء تناول الطعام ،وبعده،
و�أثناء اللعب وغري ذلك من الأوقات.
ورمبا تعطى �أدوية ملينة لت�سهيل
�إخراج ما تراكم من الف�ضالت يف
القولون ،ولكن هذا يجب �أن يكون حتت
�إ�شراف الطبيب ب�شكل مبا�شر ،وعدم
الت�ساهل يف تكرار �إعطاء الطفل تلك
النوعية من الأدوية.
ومن املهم جدا احلر�ص على تعويد
الطفل على التربز بانتظام ،وكلما
�شعر بالرغبة يف ذلك .وخا�صة بُعيد
الفراغ من تناول وجبات الطعام.
ويجب �إعطاء فر�صة للطفل للبقاء على
كر�سي املرحا�ض لفرتة ال تقل عن 10
دقائق .وت�سليته �أثناء ذلك �إذا رغب يف
مغادرته دون �إمتامه للتربز� ،إما ب�سرد
�إحدى الق�ص�ص له �أو قراءتها عليه.
عالمات الإم�ساك عند الأطفال
 نق�ص عدد مرات التربز �إلى �أقل من 3مرات يف الأ�سبوع� ،أو �إلى �أقل من
املعتاد له.
 �إخراج براز �صلب وجاف وذي حجمكبري ب�صفة غري معتادة.
 مواجهة �صعوبات يف �إمتام الإخراج. تلطيخ املالب�س الداخلية للطفلبالرباز.
 تدين �شهية الإقبال على الأكل. نق�ص وزن اجل�سم. �أمل �أثناء التربز.�إم�ساك الأطفال..
متى جتب مراجعة الطبيب؟
 �إم�ساك ي�ستمر ملدة �أكرث من�أ�سبوعني.
 �إم�ساك م�صحوب بارتفاع حرارةاجل�سم �أو القيء �أو انتفاخ البطن.
 نق�ص وزن اجل�سم. �أمل وت�شققات جلدية يف منطقةال�شرج.
 -خروج دم مع الرباز.

وقـفـــة تعريفيـــة هامــــة المــــان و�ســـالمة �أطفالنـــا

خـتــان الأطـفــال

ن�ستعر�ض يف هذه الزاوية التوعوية،
�ضمن املنظومة الوا�سعة التي يقدمها
م�ست�شفى االردن لكافة ابناء املجتمع
املحلي من مطبوعات تعريفية
وتوعوية ،نقدم احد اهم املوا�ضيع
الطبية املهمة واملتعلقة ب�أطفالنا وهو
(ختان االطفال).
يعترب ختان االطفال الذي هو ا�سا�س
طبي �سليم يبد�أ فيه الطفل حياته
�سليم ًا معافى ،من الق�ضايا التف�صيلية
املهمة التي علينا �أن تعرف تفا�صيلها
ومراحلها الدقيقة ،حفاظ ًا على
�سالمة اطفالنا ورفاههم وال�ستكمال
فرحة املولود الذكر يف بيوتنا وبني
ا�سرنا واهلينا.
مراحل االعداد والعناية
بختان االطفال
تخفيف الأمل :يتم ا�ستعمال خمدر
مو�ضعي قبل �إجراء عملية اخلتان يف
العيادة وي�ستمر ت�أثري التخدير املو�ضعي
ما يقارب �ساعة ويجب ا�ستعمال
خمفف الأمل (التحاميل) التي و�صفها
الطبيب خالل �ساعة من اخلتان.
الغذاء :ميكن ار�ضاع الطفل مبا�شرة
بعد العملية وينبغي احت�ضانه ب�أكرب
قدر ممكن.
احلفا�ض :ينبغي تغيري حفا�ض
الطفل يف اقرب وقت ي�صبح رطبا �أو
مت�سخاً.

الت�ضميد :يف العادة تو�ضع �ضمادة
خفيفة على اخلتان وقد ي�ضع الطبيب
�ضمادة على الق�ضيب بكامله ،وال تقلق
اذا �سقطت ال�ضمادة مبكر ًا يف �أي من
احلالتني ،وال توجد هناك حاجة لو�ضع
�ضمادة اخرى.
واما اذا مل ت�سقط ال�ضمادة يف غ�ضون
� 24ساعة ف�إنه يتعني �إزالتها بعد و�ضع
الطفل يف حمام دافئ ملدة خم�سة
دقائق وفك ال�ضمادة بلطف ،توقف
كلما �شعرت مبقاومة لفكها واترك املاء
يغ�سل وينقع الدم املتجلط ثم ا�ستمر
حتى يتم ازالتها كامالً.
التورم (االنتفاخ) :يحتمل تورم
الق�ضيب بكامله بعد اخلتان وظهور
بقع زرقاء �أو بي�ضاء على الق�ضيب،
ان هذا اثر عادي من التخدير وعملية
اخلتان و�سيتح�سن تدريجيا خالل
اال�سبوع �أو اال�سبوعني التاليني.
النزف� :إذا كان هناك نزف زائد
ا�ضغط با�ستعمال االبهام وال�شاهد
على �شكل حلقة حول اجلزء العلوي من
الق�ضيب وا�ضغط بطريقة حمكمة ملدة

خم�س دقائق ،واذا مل يتوقف النزف
ات�صل بالطبيب فور ًا لطلب امل�شورة �أو
التوجه �إلى طوارئ �أقرب م�ست�شفى.
الغرز (اخليوط اجلراحية):
�إذا جرى ا�ستعمال اخليوط اجلراحية
ف�إنها �ستزول تلقائي ًا بعد  10-7ايام وال
توجد هناك حاجة لإتخاذ اجراءات
خا�صة حيال ذلك.
االت�صال يف حالة الطوارئ:
اطلب من الطبيب رقم االت�صال به
حالة الطوارئ اذا ح�صلت اي من
امل�شاكل التالية:
• �إذا حـ�صـ ـ ــل نـ ـ ـ ــزف م�سـتـمـ ـ ـ ــر.
• �إذا كـ ـ ــان هن ـ ــاك تـ ـ ــورم زائ ـ ــد.
• �إذا مل ت�سقـط القطب بعد  14يوم.
• �إذا ل ــم ت�ستـق ـ ــر حــالـ ــة الطفـ ــل.
و�أخرياً تبقى عملية اخلتان ال�سليمة
والآمنة يف م�ست�شفى االردن وعلى ايدي
اطباء خرباء وكفاءات طبية مميزة..
اخلطوة االولى يف رفاه الطفل حيث
ت�سهيل حياته املديدة باخلري والربكة
وبال�سالمة الدائمة التي ن�سعى لها
دوماً يف م�ست�شفى االردن.

ر�ؤى طبية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

املثانة املتوترة ..ا�سبابها وعالجها
اعرا�ض توتر او ت�شنج املثانة:
ال�شعور املفاجئ باحلاجة �إلى البول
وقد يكون من ال�صعب ال�سيطرة على
البول او فقدان ال�سيطرة والتبول
الالارادي وكذلك التبول ب�شكل متكرر
تزيد عن ثماين مرات والتبول اثناء
الليل مبا يزيد عن مرتني يومياً.

الدكتور م�أمون الزبدة

زميل كلية اجلراحة امللكية الربيطانية
ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك البولية
وزراعة الكلى  /م�ست�شفى الأردن
املثانة املتوترة او املتهيجة هو زيادة
ن�شاط املثانة النا�شئ عن التقل�ص
الالارادي للمثانة مما ي�ؤدي �إلى
دافع مفاجئ وقوي للتبول مع تكرار
التبول لي ًال ونهار ًا وقد ي�صاحبه �سل�س
بويل .وهذا املر�ض �شائع جد ًا ي�صيب
الن�ساء بن�سبة  ٪17والرجال بن�سبة
 ٪16وخا�صة بعد �سن ال�ستون ،نتيجة
لت�ضخم غدة الربو�ستات.
ويجب ان نفرق بني ال�سل�س البويل
االحلاحي والناجت عن ت�سرب كمية من
البول نتيجة انقبا�ض الفجائي االرادي
للمثانة من اال�سباب التالية االخرى
لل�سل�س البويل ،وهي:
�أ -ال�سل�س البويل اجلهدي :والذي
يحدث مع اي جمهود مفاجئ ،مثل
ال�ضحك وال�سعال والكحة واحلركة

وهذا قد حتتاج �إلى تدخل جراحي
لتقوية عنق املثانة.
ب -ال�سل�س البويل الفي�ضي :وهو
ت�سرب البول نتيجة امتالء املثانة
النا�شئ عن �ضعف ع�ضلة املثانة
النا�شئ يف معظم االحيان عن ت�ضيق
جمرى االحليل او ت�صم الربو�ستات،
ويحتاج هذا �إلى عالج اال�سباب
امل�ؤدية �إليه.
التحكم باملثانة:
يف االحوال العادية (لي�س عند
التبول) تكون ع�ضالت املثانة مرتخية
فتتمدد كي تقوم بتخزين البول
وتقوم ع�ضالت احلو�ض باالنقبا�ض
كي تدعم عنق املثانة اثناء ارتخاء
ع�ضالتها وتعمل ع�ضالت املثانة
واحلو�ض مع ًا يف منع ت�سرب اي بول
من املثانة.
وعند امتالء املثانة بالبول تقوم
ب�إر�سال ار�شادات ع�صبية �إلى املخ،
في�شعر االن�سان باحلاجة �إلى التبول.
وعند التبول ترتخي ع�ضالت احلو�ض
وتنقب�ض ع�ضالت املثانة كي تقوم
ب�إفراغ البول من املثانة �إلى االحليل
وبالتايل �إلى خارج اجل�سم.

ا�سباب توتر املثانة:
يحدث ذلك نتيجة خلل يف اع�صاب
املثانة او ع�ضالتها لال�سباب التالية:
�أ -اال�ضطرابات الع�صبية ,مثل مر�ض
باركن�سون ،وال�سكتات الدماغية او
الت�صلب املتعدد.
ب -االلتهابات املتكررة للمثانة.
ج -ا�صابة اع�صاب املثانة اثناء
العمليات اجلراحية باحلو�ض او
اجلهاز التنا�سلي.
د -ت�ضيق جمرى البول �أو ت�ضخم غدة
الربو�ستات بالرجل.
وتزداد حدة هذه العوامل مع زيادة
العمر و�سن الي�أ�س بالن�ساء وال�سمنة
املفرطة واالكثار من تناول الكحول
او ال�سوائل التي حتتوي على الكافيني
واالم�ساك املزمن.
م�ضاعفات توتر املثانة:
قد ي�سبب ذلك خال ًال كبري ًا يف
حياة املر�ضى وخا�صة اال�ضطربات
العاطفية وامل�شاكل اجلن�سية بني
الزوجني وا�ضطراب النوم واالكتئاب
و�ضعف الثقة بالنف�س ،وعدم
االختالط باملجتمع.

عالج توتر املثانة:
 -1العالج ال�سلوكي :هـذا يعتبــر
مــن الو�سائــل احلديثــة للع ــالج
وق ــد ت ـ�ؤدي �إلــى اختفــاء او التقليــل
م ــن االعــرا�ض يف حوال ــي  ٪60من
املر�ضــى ،املق�صـود هـو تغيري يف
�سلوكيات ومنط احلياة للتخل�ص من
االعرا�ض املزعجة.
وت�شمل هذه تخفيف الوزن وممار�سة
الريا�ضة وكذلك االعتدال يف �شرب
ال�سوائل (حيث ان ال�سلوكيات العامة
يف عالج اعرا�ض اجلهاز البويل
هو االكثار من �شرب ال�سوائل وهذا
�صحيح بالن�سبة لعالج االلتهاب او
ح�صى اجلهاز البويل ولي�س توتر او
ت�شنج املثانة) .ونن�صح املري�ض من
االمتناع او التقليل من �شرب ال�سوائل
التي تهيج املثانة وتدر البول والتي
حتتوي على الكافيني مثل ال�شاي
والقهوة وال�شكوالته .باال�ضافة �إلى
تثقيف املري�ض او املري�ضة حول �آلية
التبول للتقليل من حدوث التقل�صات
يف املثانة التي تدفعهم �إلى اللجوء
�إلى التبول املتكرر وتدريبه على تفريغ
املثانة بطريقة منتظمة اي كل �ساعتني
يف البداية وبعد ذلك متدد تلك الفرتة

الزمنية خم�سة ع�شر دقيقة او ثالثون
دقيقة كل ا�سبوعني حتى ن�صل �إلى
وقت يكون فيه الزمن ما بني التبول
اربع �ساعات ،واالهم من ذلك تدريبه
على تقلي�ص ال�صمام اخلارجي
وع�ضالت احلو�ض على االقل ثالث
مرات يومي ًا وملدة طويلة حتى تختفي
االعرا�ض وت�سمى هذه الطريقة
بتمارين كيجل ويجب اال�ستمرار
مبمار�ستها ملدة ال تقل عن ثمانية
ا�سابيع قبل ان يالحظ املري�ض الفرق
يف االعرا�ض.
 -2العالج عن طريق العقاقري:
ي�ساعد ذلك على �ضبط االحلاح
وتكرار التبول �شرط ان ي�ستعمل ملدة
ال تقل عن اربعة �شهور وتقبله املري�ض
دون حدوث م�ضاعفات .وت�شتمل هذه
على مرخيات ع�ضالت املثانة املل�ساء
واملثبطة للم�ستقبالت امل�سكاراينية
او حديث ًا املن�شطة للم�ستقبالت
االدرجنية ولكن رغم جناح تلك
العقاقري بن�سبة ت�صل �إلى ٪75-60
من تلك احلاالت �إال ان اعرا�ضها
اجلانبية التي ت�صل �إلى ٪35-15
من احلاالت قد تدفع املري�ض �إلى
التوقف من تناولها ،واهم تلك
امل�ضاعفات ن�شفان يف احللق وعدم
و�ضوح النظر واالم�ساك ،وخفقان
القلب .اما بالن�سبة للم�ستقبالت
االدرجنية فيجب جتنبها من املر�ضى
الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم
ال�شديد.
واجلدير بالذكر ان اف�ضل نتائج هو
دمج االجراءات ال�سلوكية مع العالج
بالعقاقري مع ًا ومعاجلة االم�ساك.
 -3العالج يف حل ف�شل العالج
ال�سلوكي او الدوائي.

اذا ف�شلت الطرق ال�سلوكية او العالج
عن طريق العقاقري ممكن حقن مادة
البوتوك�س يف ع�ضالت املثانة ولكن
ذلك قد يكون ناجح ًا يف  ٪70-60من

احلاالت ولكن ي�ستمر مفعولها ملدة
 9-6ا�شهر وحتتاج �إلى تكرار العالج
وم�ضاعفات هذا النوع من العالج
التهاب جمرى البول او ح�صر البول.
ومن زرع جهاز لتنظيم النب�ضات
الع�صبية حيث يتم و�ضع ا�سالك رقيقة
قرب االع�صاب العجزية التي حتمل
اال�شارات الع�صبية للمثانة مع تثبيت
جهاز مت�صل بهذه اال�سالك لتو�صيل
النب�ضات الكهربائية �إال ان هذا
اجلهاز مكلف جداً.
وقد ي�صاحبه التهاب مبكان زرع
اجلهاز او قد يح�صل خلل باجلهاز
او عدم االنتظام يف ال�شحنات
الكهربائية مبا ي�ستدعي ازالته .ويف
حاالت قليلة جد ًا قد يحتاج املري�ض
�إلى عملية جراحية لتكبري املثانة
عن طريق رقعها بجزء من االمعاء
لتح�سني قدرتها على التخزين .هذه
عملية كربى قد ي�صاحبها بع�ض
امل�ضاعفات مثل االلتهابات املتكررة
وقد يكون املري�ض بحاجة �إلى ان
ي�ستخدم الق�سطرة البولية الكرث من
مرة باليوم لتفريغ املثانة.

متارين كيجل لتقويه ع�ضالت احلو�ض وعنق املثانه

العمــل واحلمــل

عملك يت�ضمن التعامل مع مواد
�إذا كان ِ
كيميائية �أو ر�صا�ص �أو الأ�شعة ال�سينية،
�أو تعملني يف وظيفة تت�ضمن رفع الكثري
من الأوزان ،فقد تكونني بذلك تخاطرين
طفلك.
ب�صحتك وب�صحة ِ
ِ
لديك �أي قلق حول هذا الأمر،
و�إذا كان ِ
طبيبك �أو القابلة� ،أو
فعليك ا�ست�شارة
ِ
ِ
ممر�ضة املركز ال�صحي يف مكان عملك،
�أو ممثل النقابه� ،أو �أي �شخ�ص من كادر
الق�سم حيث تعملني.
بع�ض الن�ساء ي�شعرن بالقلق �إزاء التقارير
التي تفيد ب�أن �شا�شات الكمبيوتر قد ت�ؤثر
�سلب ًا على عملية احلمل .معظم الأبحاث
احلديثة تظهر ب�أنه ال توجد �أدلة على
وجود خطر �صادر من �أجهزة العر�ض
الب�صري التابعة لأجهزة الكمبيوتر.
الت�أقلم فـي العمل:
قد ت�شعر املر�أة احلامل بالتعب �أكرث
من املعتاد خا�صة يف �أ�سابيع احلمل
الأولى والأخرية ،حاويل �أن ت�ستغلي
فرتة ا�سرتاحة الغداء للأكل واال�سرتخاء
ولي�س للقيام بالت�سوق� .إذا كان ال�سفر
يرهقك،
والتنقل يف فرتة ذروة االزدحام
ِ
�أطلبي من رب عملك تغري �ساعات عملك
قلي ًال لفرتة من الزمن لتجنب االزدحام.
ال تتعجلي بالذهاب للمنزل وال�شروع يف
�شريكك �أو
التنظيف والطهي ،اطلبي من
ِ
عائلتك القيام بذلك �إذا كان
�أحد �أفراد
ِ
ذلك ممكنا.
لوحدك ،فحاويل �إبقاء
كنت تعي�شني
�إذا ِ
ِ
الأعمال املنزلية باحلد الأدنى و حاويل
اخللود للنوم باكر ًا .
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حتويل جمرى االثني
ع�شر باملنظار
Laparoscopic Duodenal switch

الدكتور احمد ب�شري

�إ�ست�شاري اجلراحة العامة باملنظار
وجراحة ال�سمنة
اجريت عملية تبديل االثني ع�شر لأول
مرة يف عام ١٩٨٦م .وهي البديل
عن عملية �أخرى ت�سمى حتويل م�سار
البنكريا�س والقنوات ال�صفراوية
�أجراها الدكتور �سكوبينارو.
امليزة الرئي�سية لهذا الإجراء هو
ارتفاع معدل فقدان الوزن مقارنة مع
الإجراءات الأخرى .وهي حتمل �أعلى
ن�سبة �شفاء من ال�سكري مقارنة مع
كافة الإجراءات الأخرى .معدالت
�شفاء ال�سكري يف وقت مبكر ت�صل
ال حد  .٪١٠٠كما يف ال�صورة �أعاله،
ف�إنها تت�ألف من عن�صرين اثنني:
 .١تقليل كمية الطعام:
قطع املعدة عمودي ًا وت�صغريها،
تخف�ض كمية الطعام املتناولة يومياً.
هنا يتم احلفاظ على اجلزء الأول من
االثني ع�شر ،وهذا يقلل من حدوث
القرحة ،و يزيد من امت�صا�ص احلديد
و الكال�سيوم كذلك ،باملقارنة مع عملية
حتويل املعدة و عملية �سكوبينارو.
 .٢تقليل االمت�صا�ص:
هنا يتم جتاوز غالبية الأمعاء واحلفاظ
على � ٧٥إلى �١٠٠سم فقط من الأمعاء
المت�صا�ص الدهون الالزمة .ومع
ذلك ،هناك تعديالت �أخرى يتم
اجرائها على طول الأمعاء املتجاوزة
للتقليل من ق�ضايا �سوء االمت�صا�ص.
وهذا من �ش�أنه تقليل �سوء امت�صا�ص
الفيتامينات ،والعنا�صر الغذائية

الأخرى ،ويقلل من الإ�صابة بالإ�سهال
والرباز كريه الرائحة.
عموم ًا ف�إن الطريقة املعدلة حتمل
م�ضاعفات �أقل .وال تزال توفر معدالت
�شفاء �أف�ضل لل�سكري مقارنة مع عملية
حتويل املعدة ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة
لأولئك الذين يحتاجون جرعات
ان�سولني عالية .كما �أن هذه العملية
ال حتمل خطر القرحة املعدية عند
املدخنني �أو الذين يحتاجون م�سكنات
الأمل امل�ضادة لاللتهابات (امل�سكنات).
ومع ذلك ،ف�إن هذه العملية ال توفر
فوائد عالج للذين يعانون من االرتداد
املريئي .كما �أنها ال حتد من تناول
احللويات ،الأمر الذي ميكن �أن يكون
م�شكلة للمر�ضى الذين يتناولون
احللويات بكرثة يف �سوء فقدان الوزن.
حدوث امل�ضاعفات يف الطريقة املعدلة
�أقل من الطريقة الأ�صلية ،ولكن �أعلى
قليال من عملية الق�ص (التكميم) �أو
التحويل .فهذه العملية حتتاج متابعة
�شديدة ،وخا�صة بالن�سبة مل�ستويات
الفيتامينات .امل�ضاعفات املحتملة
هي:
• الت�سريب :الن�سبة هي � ١إلى .٪٢
• الإ�سهال و الرباز كريه الرائحة:
قد يحدث هذا بالعادة بعد تناول
الأغذية الدهنية و الكربوهيدرات.
• االرتداد املريئي :يحدث يف حوايل
 ٪١٠من املر�ضى.
• نق�ص الفيتامينات :يحدث عادة يف
� ١٥إلى  ٪٢٠من املر�ضى.
• الفتق الداخلي :يحدث يف � ١إلى ٪٢
من املر�ضى.
• �سوء التغذية :لقلة تناول
الربوتينات و ي�ؤدي �إلى اال�ستمرار يف
فقدان الوزن .ويحدث ب�شكل �أقل يف
الطريقة املعدلة.
هذه العملية ممتازة للمر�ضى
امللتزمني غري القادرين على ال�سيطرة
على مر�ض ال�سكري لديهم� ،أو من
�أجرى عملية ق�ص املعدة (التكميم �أو
التدبي�س) ()Sleeve Gastrectomy
ومل يح�صل على نتيجة جيدة.
وتتوفر اخلربة لدينا يف مركز اجلهاز
اله�ضمي وال�سمنة  GBMCلعملها
ومتابعة املر�ضى على املدى البعيد.
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¿OQC’G ≈`Ø°ûà°ùe
≈``∏`µ`dG Ió``Mh

≈∏µdG π«°ùZ ≈°VôŸ á«FGòZ äGOÉ°TQG
:á«dÉàdG Qƒe’G IÉYGôe …ƒ∏µdG π°ûØdG ¢†jôe ≈∏Y Öéj

:≈dEG º°ù≤Jh ,(Ωƒ«dG ‘ ¢ü°üN 3 - 1) á¡cÉØdG áYƒª›
.(É¡æY OÉ©àH’G π°†Øj) ¢ûª°ûŸG ,ΩÉª°ûdG áaGƒ÷G ,∫É≤JôH ,Rƒe :Ωƒ«°SÉJƒÑdG á`«dÉY
.ÚàdG ,ï«£ÑdG ,Öæ©dG :Ωƒ«°SÉJƒÑdG á`` `£°Sƒàe
.¢UÉLEG ,ìÉØJ :Ωƒ«°SÉJƒÑdG á`°†Øîæe
.ádhÉæàŸG πFGƒ°ùdG øe π«∏≤à∏d á¡cÉØdG Ò°üY ¢ù«dh á¡cÉØdG ∫hÉæJ π°†Øjh á°ü◊G ºéM ¿ƒµjh (Ωƒ«dG ‘ ¢ü°üM 5-3) øe äÉ«dƒ≤ÑdGh Ωƒë∏dG áYƒª›
.ºZ30 øY IQÉÑY
.í∏ŸG π«∏b ¢†«H’G Í÷G / πé©dG º◊ / ∂ª°S / êÉLódG º◊ ∫hÉæJ π°†Øj
.QÉØ°üdG øY OÉ©àH’Gh ¢†«ÑdG ¢VÉ«H ∫hÉæJ π°†Øjh ´ƒÑ°S’G ‘ ÚJôe ¢†«ÑdG ∫hÉæJ øµÁ
.(∫Éë£dG ,Ö∏≤dG ,óÑµdG) AÉ°†Y’G º◊ øe π«∏≤àdG π°†Øj
.äÉ«dƒ≤ÑdG ∫hÉæJ øe π«∏≤àdG π°†Øj
¿ƒµjh (Ωƒ«dG ‘ ¢ü°üM 5-1) øe ¿ÉÑd’Gh ¿ÉÑL’Gh Ö«∏◊G áYƒª›
:á°ü◊G ºéM
.Íd hG Ö«∏M Üƒc
.äƒjõdGh ¿ƒgódG áYƒª›
.QƒØ°ùØdÉH á«dÉ©dG äÉYƒªéŸG øe Èà©J É¡fG å«M É¡dhÉæJ øe π«∏≤àdG π°†Øj

-ê
•
•
•
-O

•
•
•
•
-`g
•
-h
•

:»gh ,É¡æe π«∏≤àdGh OÉ©àH’G π°†Øj »àdGh QƒØ°ùØdÉH á«æ¨dG ájòZ’G
.äGô`°ùµŸG ´Gƒ`fG áaÉc •
.Ö«∏◊G •
.Qhò`` ` `Ñ` `dG ´Gƒ`fG áaÉc •
.¢Só`©dG •
.ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR •
.AÉ`°†«ÑdG AÉ`«dƒ°UÉØdG •
.π``eÉ`µdG í``ª≤dG õ``ÑN •
.ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh ¬J’ƒcƒ°ûdG •

Ωƒ``«°SÉ`` Jƒ`` ÑdG á`` `«`ªc ≈`` dEG á``aÉ`` `°V’É`` H ÚJhô`` `ÑdG á`` `«ª``c ¢†``jô``ª∏d Oó``ë`j
.πFGƒ°ùdGh QƒØ``°ùØdGh
áeÓ°ùd áeÉ¡dG á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG øe Òãc ≈∏Y É¡dhÉæàf »àdG áª©W’G …ƒà–
.≈∏µdG ≥jôW øY ô°UÉæ©dG √òg øe óFGõdG øe ¢ü∏îàdG ºàjh º°ù÷G
Ωƒ«°SÉJƒÑdÉH á`«æ¨dG á`ª©W’G ∫hÉ`æ`J ø`e π``«∏≤àdÉH ≈`` ∏µdG π`` «°ùZ ≈``°VôŸ í`°üæj
.ΩƒjOƒ°üdGh QƒØ°ùØdGh
.º¨c2^5 - 2 ÚH Ée äÉ°ù∏÷G ÚH IOÉ`jõdG ¿ƒ`µJ ¿G π`°†Øj
π«∏≤àdGh Ωƒ«dG ‘ Îd ∞°üf øY RhÉéàJ ’ å«ëH πFGƒ°ùdG á«ªc ¢SÉ«b Öéj
:¢û£©dÉH Qƒ©°ûdG øe
.OQÉ`` Ñ` `dG AÉ`` ª`dG Üô`` ` `°TG
.è`∏`ãdG äÉ`` Ñ©µe Ωó``îà°SG
.(áµ∏Y) ¿ÉÑd á©£b ∫hÉæJ
.IOQÉ`H ¿ƒ``µ`J ¿G π``°†Øjh AÉ`` ŸG ø``e π``«∏≤H ∂``ªa ¢†`` ª°†e
.äÉÑLƒdG ÚH IOQÉ``H á``Mƒª°ùŸG á`¡cÉØdGh äGhô°†ÿG ∫hÉæJ
.QÉ«ÿGh ï«£ÑdG πãe πFGƒ°ùdÉH á«æ¨dG á¡cÉØdG ∫hÉæJ øe π∏b

-1
-2
-3
-4
-5

•
•
•
•
•
•
≈∏Y πãªàjh º«∏°S »FGòZ ΩÉ¶f ™Ñàj ¿G ≈∏µdG ¢†jôe ≈∏Y Öéj -6
:‹ÉàdG ƒëædG
:¢ü°ü◊G ºéM ¿ƒµjh ¢ü°üM 9 - 6 ∫hÉæJ π°†Øj) äÉjƒ°ûædG áYƒª› -CG
õÑN hG ΩÉªM õÑN 1/2 hG »HôY õÑN ∞«ZQ ™HQ hG (¢†«HG â°SƒJ) õÑN áëjô°T •
.º°ùª°S ¿hóH á∏°Tôb hG ôZÈdG
.RQCG hCG áfhô``µ`©e Üƒ`` c 1/2
:≈dEG º°ù≤eh ,(Ωƒ«dG ‘ ¢ü°üM 5 - 3) QÉ°†ÿG áYƒª›
.IQhóæÑdGh ,á«Nƒ∏ŸG ,ïfÉÑ°ùdG πãe É¡dhÉæJ ΩóY π°†Øjh ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG á«dÉY QÉ°†N
.Ωƒ«°SÉJƒÑdG á£°Sƒàe QÉ°†N
.AGô°†ÿG É«dƒ°UÉØdGh ,É°SƒµdG ,QÉ«ÿG :πãe ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG á`` ` ` ` ` `∏` «`∏`b QÉ°†N

•
-Ü
•
•
•
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العنـايـــة بالرقبــة ..متـالزمـة تـكيـ�س املبايـ�ض
�أ .د .حممود الكرمي
ا�سـتـ�شــاري ج ــراح ـ ــة الـ ــدمـ ــاغ
واالع�صـاب والعمـود الفـقــري

�إن اجهاد العنق ا�سهل من اجهاد اي
ع�ضو �آخر يف اجل�سم .ومن املمكن ان
ي�سبب هذا االجهاد اوجاع ًا م�ؤملة وغري
مريحة ،وت�شنجات  cricksداخل
العنق ذاته ،كما ي�سهم يف جمموعة
من االعرا�ض ت�سمى يف الغالب �صداع
«التوتر الع�صبي» Nervous tension
او حالة «التوتر العنقي التي من
اعرا�ضها ال�صداع والدوار واالمل يف

الوجه وجلدة الر�أ�س واالذنني وحتى
ال�شعور بعدم التوازن واحيان ًا «الغيبوبة»
ولعل احد اكرث م�سببات �آالم الكتف
والذراع يف من تخطى �سن االربعني هو
حدوث م�شكلة يف العنق.
ومن املهـم ان نـعي ان االلــم ال�شدي ــد
واملزمــن يف العنــق ميك ــن ان ي�س ــبب
امرا�ضـ ـ ًا خطيــرة ،مثل :التهاب املفا�ص ــل
 Arthritisاو ه�شا�شـ ــة العظـ ــام
 Osteoporosisواذى خطيــر ًا كحدوث
ك�سر يف العنق.
وهنا نبحث يف االجهاد ال�شائع للعنق
الذي ميكن عالجه يف البيت بالراحة
املنا�سبة وتخفيف االجهاد وال�ضغوط
النف�سية وحت�سني الهيئة يف الوقوف
واجللو�س واحلركة واال�سرتاحة والنوم.
و�إذا املرء �شعر ب�أمل �شديد يف العنق او
�أمل وت�صلب مل ي�ستجيبا للعالج بالراحة
فعليه ان يعر�ض نف�سه على طبيب.
وعلى املرء ان يتذكر ان ا�سو�أ
االجهادات للعنق ميكن ان حتدث
واملرء ال يعمل �شيئ ًا او حتى وهو غارق
يف نومه .فم�شاهدة التلفزيون او النوم
يف و�ضع غري �سليم ميكن ان يكونا �سبب ًا
يف اجهاد العنق بالقدر ذاته الذي
يحدثه ا�صطدام ال�سيارة التي يقودها
املرء ب�أخرى .و�أو�ضح ان الراحة
ال�صحيحة املنا�سبة ميكن ان تعطي
�شفاء من االجهاد.
�آالم الرقبة هي واحدة من اكرث الآالم
التي يراجع املري�ض عيادة العظام
واملفا�صل من اجلها خم�سون باملئة
من النا�س ي�شكون من �أمل الرقبة مرة
واحدة يف عمرهم.

تتكون الرقبة من:
� - 1سبعة فقرات.
� - 2سبعة د�سكات بني الفقرات،
يتكون الد�سك من جزئني:
• الداخل ــي :من مادة لزجة رخوية.
• اخلارجي :من خيوط لفية.
وظيفة الد�سك هو امت�صا�ص ال�ضغط
واحلركات على العمود الفقري.
 - 3اربطة امام وخلف وعلى جانبي
العمود الفقري.
 - 4احلبل ال�شوكي :يوجد يف داخل
القناة ال�شوكية للفقرات.
 - 5االع�صاب :حيث تنبثق من النخاع
ال�شوكي ،وتخرج �إلى االطراف العلوية
للج�سم من جانبي الفقرات.
 - 6ع�ضالت على جانبي العمود الفقري.
اال�سباب :هناك عدة ا�سباب ،اهمها:
 - 1زيادة اجهاد وا�ستخدام ع�ضالت
الرقبة.
 - 2اال�ضطرابات النف�سية غري
الع�ضوية (ال�ضغط النف�سي)� :سببه
كرثة التفكري يف م�شاكل العمل وهموم
احلياة ،ي�سبب ت�شنج يف ع�ضالت الرقبة
وميكن معاجلته ب�سهولة باال�سرتخاء مع
قلة التفكري يف هموم احلياة ،وميكن
يف بع�ض احلاالت اخذ ادوية تقلل من
التفكري مع ا�سرتخاء الع�ضالت.
 - 3قلة التمارين الريا�ضية :ان
الع�ضالت ال�ضعيفة واملرتهلة ال ت�سند
العمود الفقري مما ت�سبب الأمل يف
الرقبة.

 - 4اجللو�س بطريقة خاطئة :ان
اجللو�س بطريقة خاطئة ي�سبب زيادة
االجهاد وال�ضغط على فقرات الرقبة
مما يزيد من الأمل يف الرقبة ،وهي
اكرث اال�سباب المل الرقبة وعادة
ت�صيب اال�شخا�ص حتت �سن االربعني
او من يقودون ال�سيارات لفرتة طويلة،
او من يقومون بالنظر للتلفزيون
لفرتات طويلة.
 - 5ت�آكل مفا�صل الرقبة :هي جزء
من عملية التقدم يف العمر فمع
الت�ضيق الذي يحدث يف اقرا�ص
الرقبة ين�ش�أ التهاب يف مفا�صل عظام
الرقبة ويحدث احتكاك مع ن�شوء
نتوات عظمية على اطراف الفقرات
مما ي�سبب �ضيق يف قناة نخاع ال�شوكي
او �ضغط على اع�صاب الرقبة.
 - 6التواء املفا�صل و�شد الع�ضالت:

ان الدوران او االنحناء بطريقة خاطئة
ميكن ان يحدث التواء يف املفا�صل
و�شد االربطة والع�ضالت.
 - 7ا�صابة الت�سارع والتباط�ؤ يف
الرقبة اثناء حوادث ال�سيارات :مما
ت�سبب انحناء الرقبة �إلى اخللف او
�إلى االمام ب�شدة مما ي�ؤدي �إلى متزق
يف اربطة وع�ضالت الرقبة و�إذا كان
احلادث �شديد ي�سبب ك�سر او خلع يف
فقرات الرقبة.
 - 8الت�ضيق يف القناة ال�شوكية� :سببه
ت�ضخم يف العظم والغ�ضاريف حول
الفقرات.
 - 9النوم بطريقة خاطئة :مما
ي�سبب ت�شنج يف ع�ضالت الرقبة واالمل.
 - 10ا�سباب اخرى:
• ورم �سرطاين يف فقرات الرقبة.
• التهاب فريو�سي يف اع�صاب الرقبة.
• ك�سر او خلع يف فقرات الرقبة.
 - 11االنزالق الغ�ضرويف :وهو بروز
الغ�ضروف املوجود بني الفقرات �إلى
اخللف او �إلى اجلهة اجلانبية للقناة
ال�شوكية مما يحدث �ضغط على اغ�شية
النخاع ال�شوكي او االع�صاب ينتج يف
اغلب االحيان من زيادة ال�ضغط داخل
الغ�ضروف ب�سبب حركة غري طبيعية
للرقبة او حمل �شيء ثقيل او �سعال
ب�شدة مما ي�ؤدي �إلى نتوء او متزق يف
الغ�ضروف.
وعلى املرء ان يعي ان اي ميل للعنق
والر�أ�س يحتاج �إلى تقل�ص ع�ضالت
من ع�ضالت العنق وارتخاء الع�ضالت
املعاك�سة لها .ولذا يتم ميل العنق وعلى
ذلك فعلى املرء ان يراعي العدالة
بني الع�ضالت املتعاك�سة يف العمل فال
يطيل الو�ضع مدد ًا طويلة و�إال يحدث
االجهاد للع�ضالت.
ومن ال�ضروري تدريب ع�ضالت العنق
با�ستمرار وذلك بحني العنق �إلى
االمام واخللف ومينى وي�سرى عدة
مرات يف اليوم الواحد.
ومتى قويت ع�ضالت العنق وت�ضخمت
قلي ًال �صار العنق قادر ًا على حتمل
االجهاد .اما اذا بقيت ع�ضالت
العنق دون تدريب ومترين ف�إنها تكون
�ضعيفة ناعمة وبذا تقل حمايتها
للعنق يف حالة احلركة املفاجئة
والعنيفة مثل حدوث ا�صطدم بني
�سيارة واخرى.

نتابع يف العدد القادم اهم الن�صائح
للوقاية والعناية بالرقبة...

د .عبداحلميد ملح�س
ا�سـتـ�شـ ــاري
امـرا�ض الن�سـاء والتوليــد والعقــم

تكي�س املبي�ضني يعني وجود �سماكة يف
ق�شرة املبي�ضني وعدم ا�ستجابته ب�شكل
طبيعي للهرمونات املحفزة للمبي�ض مما
ي�ؤدي �إلى منو العديد من البوي�ضات يف
كل �شهر بد ًال من بوي�ضة واحدة وبالتايل
عدم و�صول �أي من هذه البوي�ضات
للحجم املنا�سب وعدم حدوث احلمل.
يف حاالت تكي�س املبي�ضني تكون بطانة
الرحم �سميكة نتيجة عدم التبوي�ض،
وبالتايل عدم �إفراز هرمون الربوج�ستريون
يف الن�صف الثاين من الدورة ال�شهرية.
هرمون الربوج�سرتون :هو الهرمون
املخت�ص ب�إزالة بطانة الرحم ونزولها،
وهو ما ن�سميه بالدورة ال�شهرية.
يف حالة تكي�س املبي�ض تظهر �أكيا�س
�صغرية داخل املبي�ض ويالحظ كرب حجم
املبي�ض وت�ضخمه.
العالج يق�سم على مرحلتني:
• الأولـى :يجب وقـف ن�شــاط املبيـ�ض
حتـى ال يتكون املزيد من التكي�سات
(الطريقة القدمية).
• الثانية :بعد تــوقف الن�شــاط وعالج
التكي�س يقوم الطبيب بتن�شيط املبي�ض.
�إذا ثبت عدم التبوي�ض نتيجة تكي�سات
املبي�ضني يلزم �أوال �أخذ حبوب منع
احلمل ملدة � 6أ�شهر ،ثم �أخذ من�شطات
للمبي�ضني ثم متابعة التبوي�ض.
ثبت �أن الزواج وح�صول احلمل هو
�أف�ضل عالج حلالة تكي�س املبي�ض حيث
يتوقف ن�شاط املبي�ضني �أثناء احلمل
وبالتايل توقف تكوُن هذه التكي�سات ،
وبالتايل الفتاة امل�صابة بتكي�س املباي�ض
قبل الزواج  % 90من احلاالت ت�شفى بعد
الزواج واحلمل االول ،وحاالت اخرى قد
تتناول املن�شطات يف كل مرة مل�ساعدتها
على تكرار احلمل .
من �أعرا�ض التكي�س:البدانة ،وت�أخر
احلمل ،وارتفاع �ضغط الدم و�إ�ضطراب
يف الدورة والتبوي�ض �أي�ض�آ وعدم القدرة
على الإجناب ،وظهور �شعر زائد ،حب
ال�شباب ،زيادة دهنية الب�شرة.
لي�س من عالمات التبوي�ض نزول الدم
على �شكل �أن�سجة قبل الدورة بيومني،
فالتبوي�ض يحدث قبل نزول الدورة
ب�أ�سبوعني تقريبًا وهذا يعترب من عالمات
التكي�س وا�ضطراب الدورة �أو قلّتها.
الوقت الذي يحدث فيه التبوي�ض هو يف
الغالب من اليوم العا�شر البتداء نزول
دم الدورة �إلى اليوم ال�سابع ع�شر ،وقد
يختلف من امر�أة لأخرى ح�سب مقدار
دورتها ال�شهرية� .أي تكي�س للمبي�ض ال بد
�أن يرفع يف ن�سبة هرمون الت�ستو�ستريون
الذكري (هرمون الذكوره).
ولفهم �سبب زيادة هذا الهرمون:
تكي�س املباي�ض ي�سبب ارتفاع يف م�ستوى
هرمون  LHوزيادة هرمون الأن�سولني
وهذان ي�ؤديان �إلى زيادة �إفراز هرمون
الت�ستو�ستريون الذكري من املباي�ض مما
ي�ؤدي �إلى منع النمو الطبيعي للأجربة يف
املبي�ض ،وبالتايل قلة التبوي�ض.

يجب �أن تعلمي �أن الوزن الزائد يعيق
ومينع عالج تكي�س املبي�ض لذلك عليك
�أولآ ب�إنقا�ص وزنك وبعد ذلك عليك
التوجه �إلى الطبيب.
حالة التكي�س لي�ست واحدة عند كل
مري�ضات تكي�س املباي�ض بل للتكي�س
درجات �إما اخلفيفة او املتو�سطة او
ال�شديدة على النحو التايل:
• النوع اخلفيف MILD PCOS
وتكون الدورة عند ه�ؤالء الن�ساء منتظمة
والإبا�ضة عادية ،ولكن يحدث تاخر
يف احلمل مقارنة بالن�ساء العاديات.
وهناك فر�صة االجها�ض التلقائي
 Spontaneous Miscarriageعالية
عندهم نتيجة ارتفاع هرمون الـ .LH
• النوع املعتدل Moderate Form
يكون هناك عدم انتظام يف الدورة
واحيانا الحتدث �إبا�ضة.
• النوع ال�شديد �أو املتقدم Sever Form
تكون هناك �سمنة مفرطة مع زيادة
يف منو ال�شعر ،وظهور وحب ال�شباب
وت�صبح الب�شرة دهنية يحدث انقطاع يف
احلي�ض �أحياناً.
الت�شخي�ص :يتم الت�شخي�ص مبراجعة
خمت�ص �أمرا�ض الن�ساء والتوليد ،حيث
يطلب الفحو�صات التالية ليت�أكد من
الت�شخي�ص ال�صحيح للمر�ض:
• فحـ ــ�ص امل ـبـايــ�ض بجـه ــاز املوج ــات
فوق ال�صوتية.
•عمـل قيا�س مل�ستوى هرمون الأن�سولني
يف الدم.
• عمل حتليل للهرمونات الأنثوية يف
اليوم الثاين �أو الثالث من تاريخ نزول
الدورة خا�صة لهرموين الـ  FSHوالـ .LH
• عمل حتليل لن�سبة هرمون الذكورة
.Testosterone
• عمل حتليل لوظائف الغدة الدرقية
TSH؛ لأن ق�صورها ي�سبب ارتفاعا
يف هرمون احلليب  Prolactineوعدم
انتظام الدورة؛ ولذلك ال بد من عمل
هذا التحليل ،حت�سبا من �أن يكون
خلل وظائف الغدة الدرقية هو امل�سبب
لظهور �أعرا�ض م�شابهة لأعرا�ض تكي�س
املباي�ض.
خطة العالج :النقطة التالية او�ضح فيها
ان يوجد خطط عالج قدمية وحديثة:
• الطريقة القدمية يف العالج :هى
�أ�سلوب ما زالت تتبعه بع�ض املدار�س رغم
قدمه ،وهو ا�ستخدام �أقرا�ص منع احلمل،
حيث تعمل على تنظيم عمل املبي�ضني
بتثبيط التبوي�ض لفرتة يقررها الطبيب
وي�ضمن من خاللها منع تكون هذه الأكيا�س
وت�صغري حجمها تدريج ًيّا ،وينتظر بعدها
عملية تبوي�ض طبيعية وت�ستخدم ملدة ال تقل
�أو تزيد عن �ستة �أ�شهر.
وهذه احلبوب تعمل على:
• تخفي�ض م�ستويات الهرمونات
الذكورية التي تكون مرتفعة يف حالة
تكي�س املبي�ض .وعادة يف حالة ارتفاع
هذا الهرمون الذكري يحدث ظهور
منو زائد لل�شعر يف الذقن وعلى البطن
والفخذين وهو ما ي�سمى (بامل�شعرانية).
• تنظيم الدورة ال�شهرية التي تكون
م�ضطربة يف حالة تكي�س املبي�ض.
• �إزالة التكي�سات واحلد منها.
الطريقة احلديثة يف العالج هى:
• عـن طـريق ا�ستخ ــدام الهرمونــات
املحفــزة لعم ــل املب ــاي�ض (احلبوب
املن�شطــة) ،ويع ــد عقــار الكلــوميـفـني
�س ـتــرات (الككلومي ــد) ه ــو االختيـ ــار
الأول لهذه املهمة نتيجة لن�سبة جناحه
املرتفعة كعقار حمفز للتبوي�ض ،مقارنة
ب�سعره ،وندرة حدوث م�ضاعفاته.
في�ستخدم الكلوميد ملدة ال تقل اي�ضا عن
� 6أ�شهر او ح�سب ما يقرره الطبيب ..
لذلك فهناك طرق جديدة لتح�سني

النتائج مثل امتداد فرتة العالج
بالكلوميفني �سرتات� ،أو ا�ستخدام
الكورتيزون� ،أو الربموكريتني� ،أو عقار
امليتفورمني مع الكلوميفني �سرتات،
وهذا ي�ؤدي �إلى حث التبوي�ض يف % 86
من ه�ؤالء ال�سيدات.
�إال �أن هناك من � % 15إلى  % 30من
احلاالت ال ت�ستجيب للعالج بالكلوميفني
�سرتات ،ويالحظ ذلك ب�صورة �أكرث يف
ال�سيدات الالتي يعانني من زيادة الوزن
وزيادة ن�سبة هرمون الأن�سولني.
لذلك قد حتتاجني �إلى حبوب تخف�ض
م�ستوى الأن�سولني يف الدم مثل (جلوكوفاج
�أو ميتفورمني  )Metforminالنه عادة
يكون مرتفع ًا مع حالة تكي�س املبي�ض.
�أما الأعرا�ض التي تظهر �أثناء العالج من
التكي�س فهي غالبا �أعرا�ض او ا�ضطرابات
معوية ت�صاب بها حوايل  % ٣٠من الن�ساء
�أثناء العالج وهي:
• غثيان وقيء او امل يف البطن و�إ�سهال
عند بداية ا�ستخدام العالج.
• انتفاخات يف البطن وزيادة الغازات.
• فقدان ال�شهية �أو الإح�سا�س بطعم
غريب معدين على الل�سان او الفم .
• وغالبا ما تكون هذه الأعرا�ض م�ؤقتة
وت�ستمر من � 4 -1أ�سابيع وهذا العالج
الميكن ان ي�سبب ال�سكري لأنه عالج
لل�سكري.
قد حتتاجني �أي�ض�آ �إلى حبوب
الربوج�سرتون مثل (داف�ستون) او
( )Proveraلأنه عاد ًة احلاالت التي تعاين
من تكي�س املباي�ض يكون م�ستوى هرمون
الربوج�سرتون منخف�ض مما ي�سبب زيادة
يف �سمك بطانة الرحم .وهذه احلبوب
تزيل وتخفف من �سماكة بطانة الرحم.
لكن قد حتتاجني �إلى عملية كحت لبطانة
الرحم �إذا كانت �سميكة ج ًدّا لأن �أقرا�ص
(� )Proveraسوف ت�ستغرق وقتًا طوي ًال
حتى ت�أتي بالنتيجة املطلوبة .ومن فوائد
هذه احلبوب �أي�ض�آ �أنها تقوم ب�إنزال
الدورة ال�شهرية يف مواعيد منتظمة.
ي�صاحب حالة تكي�س املبي�ض �أي�ض�آ
ارتفاع يف م�ستوى هرمون احلليب
(الربوالكتني) والعالج هنا يف املرحلة
الأولى با�ستخدام الأدوية مثل:
بروموكربتني � Bromocriptineأو البارلوديل
�أو الدوبرجني �أو الدو�ستانك�س  Dostinexمع
باقي الأدويه املن�شطة واملنظمة للدورة.
مالحظة مهمة حول هرمون احلليب:
• يجب التوقف عن تناول هذه احلبوب
عند حدوث احلمل لأن هرمون احلليب
بطبيعته �سيزداد يف فرتة احلمل.
• يكون العالج دائمًا حتت الإ�شراف
الطبي ،وميتد عادة لفرتات طويلة
«�ستة �أ�شهر �أو �أكرث ،يرافقها �إجراء
الفحو�صات الهرمونية ومتابعة التبوي�ض
طوال فرتة العالج.
• �إذا مل ي�ستجيب اجل�سم للعالج
الدوائي ف�سيلج�أ الطبيب �إلى العالج
اجلراحي وذلك بعمل ثقوب يف املبي�ض
بوا�سطة املنظار .وتعرف بعملية ازالة
�أو تدمري جزء من املبي�ض بالإنفاذ
احلراري هي تعرف بامل�صطلح الطبي
 Laproscopic Ovarian Drillingوهي
�أي�ضا تعرف بـ Ovarian Diathermy
وت�ستخدم هذه العملية يف حاالت متالزمة
تكي�س املباي�ض التي الت�سجيب لعالج العقم
بالأدوية والميكن �إنقا�ص الوزن فيها.
حيث ي�ستخدم تيار اليكرتوحراري �أو
الليزر لإجراء ثقب يف املبي�ض وازالة
جزء منه �أو تدمري جزء منه...للم�ساعدة
يف عودة الإبا�ضة.
وختاماً مو�ضوع تكي�س املباي�ض مو�ضوع
يطول �شرحه ولكن �سلطنا ال�ضوء يف هذا
العدد على املعلومات الهامة لتعم الفائدة،
وقد تتباين الأعرا�ض من �سيدة الى �أخرى.

ن�شاطات وفعاليات

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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م�ؤمتر اجلودة الثالث يكرم
م�ست�شفى االردن

يف اطـار �إلتـزام «م�ست�شفى االردن»
الدائــم بدعــم كافــة الن�ش ــاط ــات
والفع ـ ــاليـ ــات الـمتعل ـقـ ـ ــة بتحــ�س ـ ــني
االداء وجــودة اخلدم ــات ال�صح ـيــة يف
امل�ست�شفيات..
ك ـ ــرم جملـ ــ�س اعـتـمـ ــاد الـم ـ�ؤ�س�ســات
ال�صحـيــة ( )HCACم�ست�شفــى االردن
لرع ــايت ــه مـ�ؤتـم ــر اجل ــودة الث ــالــث
لـع ــام .2015

م�ست�شفـى الأردن يقيـم ايامــ ًا
طبيـة جمانية فـي اململكـة
ماركا اجلنوبية:
يف �سعيه للتوا�صل مع خمتلف
املجتمعات املحلية و�ضمن �سـيا�سته يف
خدمة هذه املجتمعات املحليــة اقام
م�سـت�شــفى االردن بالتعاون مع مدر�سة
امامة بنت ابي العا�ص الثانوية للبنات
يوم ًا طبي ًا جمانيـ ًا يف مقر املدر�سة
مباركا اجلنوبية.

الطبي اقباال وا�سعا حلاالت يف خمتلف
التخ�ص�صات.
وا�شــادت ادارة املدر�سة واولي ــاء
االمــور والطلبــة بهــذه املبـادرة التـي
اطلقها م�ست�شفى االردن مقدرة جهد
الفريق الطبي واالداري الذي ا�شرف
على اجناز هذا اليوم الطبي وتقدمي
اخلدمات الطبية للطلبة ا�ستكماال
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االعتمادية الدولية
للمرة الرابعة
بقلم :ها�شم ار�شيد
م�ست�شــار اجل ــودة وال�سيــاحـ ــة الـعـالجي ــة

م�ست�شفى االردن يكرم «الأم»..

اقام م�ست�شفى االردن احتفالية مبنا�سبة
عيد االم كرم خاللها االمهات من
كوادره الطبية والتمري�ضية واالدارية
وا�ستذكر الدكتور عبد اهلل الب�شري اهمية
املنا�سبة لتكرمي االم كنموذج للعطاء بال
حدود ال �سيما االمهات العامالت اللواتي
ميثلن العمود الفقري للبيت واملجتمع.
واكد عبد القادر خطاب نائب رئي�س
هيئة املديرين ان املنا�سبة تتعلق مبعاين
�سامية علينا االرتقاء بها دوما ا�ساقا مع
دعوة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
بالرب بالوادين وبان اجلنة حتت اقدام
االمهات كما ا�شادت ناديا �شاهني
مديرة التمري�ض بدور املمر�ضة كعن�صر
فاعل يف خدمة االن�سان وتخفيف االالم
فكيف اذا كانت ام اي�ضا فهي تتوج

ل�سل�سلة من االيام الطبية املجانية
التي يقيمها امل�ست�شفى على مدار
العام يف خمتلف مناطق اململكة ،وقــد
ا�شــرف علــى تن�سي ــق هـذه الفعالي ــة
االجتماعيــة دائــرة العالق ــات العام ــة
يف امل�ست�شفــى.

بذلك معاين اخلري والربكة والعطاء.
ومت يف االحتفالية تكرمي املمر�ضات
والعامالت يف امل�ست�شفى مل�سرية عملهن
واجنازاتهن باملنا�سبة التي يحر�ص
م�ست�شفى االردن على االحتفاء بها
ومع ال�سيدات االمهات من بني املر�ضى
احرتاما لدورهن ومكانتهن يف املجتمع.

الكفرين  /ال�شونة اجلنوبية:
كما اقام م�ست�شفى االردن يوم ًا طبي ًا
جماني ًا يف منطقة ال�شونة اجلنوبية
بالتعاون مع مبادرة «اب�شر» البناء
املنطقة حيث قدم العديد من
اخلدمات الطبية والعالجية ،وقام
بالفحو�ص الت�شخي�صية الكاملة البناء
املنطقة الذين توافدوا على مدر�سة
العجاجرة مبنطقة الكفرين يف ال�شونة
اجلنوبية.
وا�شاد القائمون على مبادرة «اب�شر»
وابناء املجتمع املحلي بجهود م�ست�شفى
االردن يف هذا االطار وخ�صو�ص ًا
حلجم اخلدمات املقدمة يف هذا
احلدث االن�ساين والطبي واالجتماعي.

«م�ست�شفى االردن» ي�شارك
فـي معر�ض اخلرطوم الدويل
يف اطار حر�صه على التواجد بكافة
االحداث والفعاليات االقليمية والعربية
الهامة� ،شارك م�ست�شفى االردن يف
اعمال معر�ض اخلرطوم الدويل يف
ال�سودان وذلك عرب تواجد كبري يف جناح
اململكة االردنية الها�شمية يف امل�ؤمتر.

طبية غري م�سبوقة على م�ستوى ال�شرق
االو�سط خ�صو�ص ًا بعد ح�صوله املتكرر
ل�شهادات االعتمادية الدولية و�شراكائه
مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العاملية.
واجاب اجلناح على ا�سئلة الآالف
من الزوار حول تفا�صيل تتعلق

وقدم اجلناح اخلا�ص للم�ست�شفى الذي
امّه االالف من زوار املعر�ض الدويل من
ال�سودانيني والعرب ومن خمتلف دول
العامل املطبوعات واالدوات املعرفية حول
اجنازات امل�ست�شفى والتخ�ص�صات النادرة
التي يقدمها ا�ضافة لدوره يف ا�ستقبال
ال�سياحة العالجية القادمة �إلى االردن.
كما قدم جناح امل�ست�شفى عرو�ض ًا
مرئية حول م�سرية النجاح والتميز
والريادة مل�ست�شفى االردن كان على
مدى ع�شرين عام ًا قدم خاللها ريادة

بالتخ�ص�صات الطبية وزراعة
االع�ضاء والتكنولوجيا املتقدمة التي
يحوز عليها امل�ست�شفى ،حيث تعترب
ال�سودان من اكرث الدول التي ي�ستقبل
فيها م�ست�شفى االردن مر�ضى للعالج
واال�ستطباب به.
وا�شاد القائمون على املعر�ض بحجم
وتوعية امل�شاركة التي قدمها م�ست�شفى
االردن وحجم االقبال وما تناوله
االعالم ال�سوداين حول اجنازاته
الطبية العديدة.

وقدم اليوم الطبي املجاين خدمات
عالجية و�صحية جلموع الطلبة
وا�سرهم واهايل املنطقة من خالل
فريق طبــي متكامــل �ضمـن خمتلـف
تخ�ص�ص ــات اجلراحة والباطني ــة
واالطفــال وف ــريق من املمر�ضــني
وال�صيادلـة ،حيث مت التعامــل مع
اكرث من املئات من احلاالت املر�ضية
من خمتلف الفئات العمرية وبكافة
التخ�ص�صات.
وقــدم فريــق م�ست�شفــى االردن يف
اليوم الطبــي العينــات الطبية املجانية
والعالجات املختلفة ا�ضافة الجراء
كافة الفحو�ص الطبية حيث �شهد اليوم

يف مليح /م�أدبا:
واقام امل�ست�شفى يوم ًا طبي ًا يف قرية
مليح مبحافظة م�أدبا بالتعاون مع
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لهذه الأ�سباب جميع ًا �سعى م�ست�شفى
الأردن يف عام  2007للح�صول على
االعتمادية الدولية ك�أول م�ست�شفى
متعدد التخ�ص�صات يف الأردن
ليكون �صاحب الريادة والتميز يف
هذا املجال ،وقد فتح الطريق �أمام
امل�ست�شفيات الأخرى للدخول يف هذا
الربنامج �إميان ًا منه ب�ضرورة رفع
�سوية الأداء و�ضرورة االرتقاء مب�ستوى
اخلدمات الطبية يف م�ست�شفيات
اململكة ،وتعزيز�أ لدور الأردن ومكانته
الطبية على م�ستوى املنطقة .وت�أكيد�أ
من م�ست�شفى الأردن على التزامه
بالتميز فقد ا�ستمر يف هذا الربنامج
ليحقق االعتمادية الدولية للمرة
الرابعة هذا العام .2016
ت�شري العديد من الدرا�سات ب�أن
برامج االعتماد ت�شكل قاعدة �أ�سا�سية
وقوية لدعم نوعية وجودة خدمات
الرعاية ال�صحية ،وحت�سن من النتائج
ال�سريرية ،وترفع من م�ستوى الأداء
الفردي واجلماعي يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،وتخف�ض من التكاليف
الت�شغيلية على املدى الطويل.
مما ال �شك فيه ب�أن الهدف الأهم
لالعتمادية هو العمل على تعزيز
�سالمة املر�ضى ،وتخفيف املخاطر
ال�سريرية والفنية والإدارية من خالل
�إدارة فعّالة للمدخالت والإجراءات
يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية ،و�ضمان م�ستوى
مقبول من اجلودة وحتفيز حت�سينها
ب�شكل م�ستمر ،ورفع كفاءة الأداء

لتح�سني نتائج الرعاية ال�صحية.
كل ذلك ينعك�س �إيجاب ًا على �سمعة
امل�ست�شفى بني املر�ضى وعائالتهم
واملتعاملني معه ،ويعزز من �صورته
الإيجابية لديهم ،ويرفع من م�ستوى
ر�ضاهم عن امل�ست�شفى وخدماته.
�أما على امل�ستوى الداخلي للم�ست�شفى
فيلعب االعتماد دور ًا يف تعزيز بناء
القدرات والتعليم امل�ستمر ،ورفع
م�ستوى الوعي لدى العاملني ب�أهمية
اجلودة و�ضرورة تطبيق معايري الأداء
التي تفر�ضها االعتمادية ،كما ت�ساعد
يف توفري �إطار منظم ي�ساعد يف �إن�شاء
وتنفيذ نظام للمعلومات من �ش�أنه
حت�سني فعالية الت�شغيل وتعزيز النتائج
الإيجابية ،ومتكني امل�ست�شفى من �أداء
التقييم الذاتي امل�ستمر فيما يتعلق
بالتزامه بتطبيق املعايري ،مما يقلل
من التباين يف املمار�سة بني مقدمي
اخلدمة ،ويوفر التنا�سق املو�ضوعي
يف الأداء فيما بينهم ،ويعترب حافز ًا
�إيجابي ًا وفعّا ًال للتغيري املنظم نحو
الأف�ضل ،ومما ال �شك فيه ب�أن �سلوك
هذا النهج يخف�ض التكاليف الت�شغيلية
على املدى الطويل ،ويقنن �آليات العمل
ويوحد الأداء ب�صورة وا�ضحة متنع
الإزدواجية وتقلل من هدر املوارد
املتاحة.
االلتزام الأكيد بالتميز ،والإميان
باجلودة من قبل هيئة املديرين
واملدير العام ،والتعاون التام
والعمل الد�ؤوب من قبل كوادر
امل�ست�شفى الذين عملوا جميع ًا
ك�أ�سرة واحدة منتمية مل�ؤ�س�ستها
من كافة التخ�ص�صات الطبية
والتمري�ضية والفنية والإدارية كان
وراء هذا الإجناز ،لإنهم ي�ؤمنون
ب�أن طريق رحلة التميز واجلودة هي
طريق بال نهاية ،و�أن ر�سالتهم يف
العمل هي االلتزام بالأداء الأف�ضل
وبا�ستمرار ،ولإنهم كذلك ا�ستحقوا
هذا الإجناز.

طـالبـات مــن مدر�ســة خــلدا..
فـي زيـارة م�ست�شفـى الأردن

طالبات من مدر�سة خلدا الثانوية للبنات بزيارة مل�ست�شفى االردن بهدف التعرف
على املهن والتخ�ص�صات املوجودة بامل�ست�شفى واخذ نبذة عن تخ�ص�صات الطب،
التمري�ض ،ال�صيدلة واملختربات.

�شركة ال�صايف ل�صناعة االلب�سة حيث
قامت الفرق الطبية والتمري�ضية
واالدارية ال�شاملة للم�ست�شفى بتقدمي
كافة الفحو�صات والعالجات واالدوية
لع�شرات املواطنني من ابناء القرية
ويف كافة التخ�ص�صات الطبية.
وا�شاد ابناء قرية مليح بهذه املبادرة
االن�سانية املقدمة من م�ست�شفى
االردن.

للم�شاركـة فـي �صحيفـة
م�ست�شفى الأردن

تلفون  06 5608080فاك�س 06 5607575
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jh4news@gmail.com
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دور القطاع الطبي اخلا�ص فـي التعامل
مع حاالت العنف �ضد املر�أة

الدكتورة �شروق ابو حمور
اخ�صائية اجتماعية

تعرف منظمة ال�صحة العاملية
العنف ب�أنه :الإ�ستعمال املتعمد للقوة
الفيزيائية املادية� ،سواء بالتهديد �أو
الإ�ستعمال املادي احلقيقي �ضد الذات،
�أو �ضد �شخ�ص �أخر� ،أو �ضد جمموعة
�أو �ضد جمتمع ،بحيث ي�ؤدي �إلى حدوث
�إ�صابة �أو موت� ،أو �إ�صابة نف�سية� ،أو �سوء
النماء� ،أو احلرمان.
�أما عن عالقة حاالت العنف
بامل�ست�شفيات ف�إن غرفة الطواريء هي
املكان الأول الذي تلج�أ له ال�ضحية بعد
تعر�ضها للعنف ،طلب ًا للم�ساعدة الطبية
ورغب ًة يف التخل�ص من الأوجاع اجل�سدية
التي تعاين منها ونظر ًا لأهمية هذا
املكان ف�إن العديد من اجلهات الأمنية

والقانونية واالجتماعية قد �أعطت له
االهمية الكبرية من حيث العمل على
�إ�صدار القوانني اخلا�صة ب�إلزامية
التبييغ عن واقعة العنف ،والتعريف
باجلهات التي ييتوجب التوا�صل معها
يف مثل هذه احلاالت وهي« :مديرية
حماية الأ�سرة التابعة جلهاز الأمن
العام» ،كما �أولت العديد من اجلهات
الإهتمام باخلطوات التي يجب القيام
بها عند و�صول مثل هذه احلاالت
�إلى ق�سم الطواريء ،ويعد العمل
الإجتماعي ،والأخ�صائي الإجتماعي
الطبي العامل يف امل�ست�شفيات �أحد
�أهم الركائز املهمة يف التعامل مع
حاالت العنف الأ�سري يف امل�ست�شفيات
منذ ا�ستقبال احلالة وحتى حتويلها
للجهات املخت�صة ،وذلك بالتعاون مع
الفريق الطبي والتمري�ضي امل�ستقبل
للحالة.

�أما عن اخلطوات التي يجب �أن تتبع عند
التعامل مع مثل هذه احلاالت من قبل
مزودي اخلدمات ال�صحية فتتمثل بــ:
 -1حتديد العنف �أو الإ�ساءة (نوعها).
 -2تقدمي �إجراءات امل�ساندة والعالج
الطارئة.
 -3تقييم درجة الأمان.
 -4تقييم درجة اخلطورة.
 -5توثيق واقعة العنف احلالية وغريها
�إن وجدت يف ال�سابق.
 -6تزويد احلالة مبعلومات عن مكتب
العمل الإجتماعي وتزويدها ب�أ�سماء
اجلهات وامل�ؤ�س�سات الإجتماعية الداعمة.
وتذكر دائماً� ..أنه على مقدم اخلدمة
ال�صحية تقدمي الدعم املعنوي
مبا�شرة لل�ضحية بعيداً عن �إطالق
الأحكام امل�سبقة وطم�أنتها �أن هناك
من ي�ساندها ويدعمها ،ويقف �إلى
جانبها.
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�ســـ�ؤال وجـــواب ..ما يهمنــا معرفـتـه عــن الكبـــد

�أورام الكـبـــد ..انــواعـهـــا و�آلــيـــة عــالجـهــا

الدكتور امين عبيد

ا�ستاذ جراحة الكبد ،البنكريا�س
والقنوات املرارية وزراعة االع�ضاء
م�ست�شفى االردن-نلتقي يف هذا العدد بحوار خا�ص مع
الدكتور امين عبيد ا�ستاذ جراحة الكبد
يف م�ست�شفى االردن ليجيب لنا على
العديد من الت�سا�ؤالت حول الكبد وما
ميكن ان ي�صيبه من امرا�ض واورام
وامكانية تفاديها و�آلية العالج ..وتالي ًا
احلوار بالتف�صيل:
ما هو الكبد؟ ومما يتكون؟
الكبد هو اكرب اع�ضاء اجل�سم الب�شري
ويقع يف اجلزء العلوي من جتويف
البطن حتت احلجاب احلاجز خلف
اال�ضلع وهو من اهم االجهزة يف
اجل�سم الب�شري ،حيث ي�ؤدي جمموعة

كبرية من الوظائف املهمة ن وبدونه ال
ي�ستطيع العمل ب�شكل �سليم.
الكبد يق�سم �إلى ق�سمني ف�ص امين
وف�ص �أي�سر ويق�سم كال منهما الى
اربعة اجزاء ويتم تروية الكبد بالدم
عن طريق �شريان الكبد الوريد البابي.
ما هي اورام الكبد ب�شكل عام؟
وهل من املمكن ان تتحدث لنا
عنها بالتف�صيل؟
اورام الكبد ب�شكل عام تق�سم �إلى
ق�سمني اورام حميدة واورام خبيثة.
اورام الكبد احلميدة:
هي الوحمات الكبدية والب�ؤر التلفية
( )Adenoma, FNHا�ضافة الى
االكيا�س املائية واالكيا�س الكالبية
ويتم اكت�شافها غالبا بال�صدفة عن
طريق االلرتا �ساوند او ا�شعة املقطع
املحوري للبطن ( )CT–Scanحيث
يعاين املري�ض اعرا�ض غري حمددة،
ك�أوجاع خفيفة بالبطن ،مغ�ص ،اوجاع
بال�ضهر وهي اعرا�ض عامة بالعادة.
وطرق عالج االورام احلميدة تتم
بالغالب الى تدخل جراحي �إال يف بع�ض
احلاالت النـادرة عند بلوغ وحمة الكبد
( )Hemanjiomaحجم اكرث من
�20سم وتكون قريبة الى غ�شاء الكبد
ال�سطحي .فقط عندها جترى العملية
لتاليف انفجار الوحمة او حدوث نزيف
حاد منها.
اما بالن�سبة لـ ()Adenoma, FNH

فيتم عالج كل حالة على حدا ويتم
التفكري باال�ستئ�صال اجلراحي ببلوغ
حجم � 10سم وببلوغ �سريع .
ماذا عن االكيا�س املائية
الكبدية؟
هنا نفرق بني اكيا�س مائية ب�سيطة
واكيا�س مائية كالبية ،فاالكيا�س
املائية يتم العودة للجراحة فقط عند
�ضغط االكيا�س على اع�ضاء داخل
البطن م�ؤدية الى ان�سداد يف االمعاء او
املعدة او القنوات ال�صفراوية.
�أما بالن�سبة لالكيا�س املائية الكالبية
فهناك حاجة للعالج باالدوية وبعدها
باجلراحة ويتم التمييز بني االكيا�س
املائية الب�سيطة والكالبية عن طريق
فح�ص االلرتا �ساوند وحتليل خمربي
للدم.
اورام الكبد اخلبيثة :وتق�سم �إلى
ق�سمني:
• اورام �أولية :فهي تن�ش�أ من خاليا
الكبد او خاليا القنوات ال�صفراوية
داخل الكبد او خارج الكبد ويتم
اكت�شافها عن طريق دالالت االورام
ال�سريرية (الرتا �ساوند الكبد) ،ا�شعة
مقطعية ،رنني مغناطي�سي.
ويف بع�ض االحيان نلج�أ �إلى اخذ عينة
من الورم وي�شعر املري�ض امل�صاب
ب�أعرا�ض غالب ًا ما تكون اعرا�ض عامة
غري حمددة مثل التعب (�أرق ،جهد،
خ�سارة وزن ،خمول) ويتم عالجها

بالتن�سيق مع اكرث من طبيب متخ�ص�ص
باجلهاز اله�ضمي وجراحة الكبد
واال�شعة الت�شخي�صية ،حيث يتم درا�سة
احلالة اذا كان من�ش�أها خاليا الكبد �أو
خاليا القنوات ال�صفراوية فاذا كان
الورم ناجت من خاليا الكبد ()HCC
ف�إن عالجها يكون باال�ستئ�صال
اجلراحي وميكن ا�ستئ�صال ما ن�سبته
 %80من حجم الكبد ويف حال وجود
ت�شمع بالكبد فان االمر يختلف كلي ًا �إذا
كانت مرحلة الت�شمع بالكبد (Child
 )Aيتم بحد اق�صى ا�ستئ�صال %50
من الكبد.
اما �إذا كان مبرحلة ()Child B
فيتـم ا�ستئ�صـال  %25بحد اق�صــى
مــن الكب ــد .وامــا باملرحلة االخرية
( )Child Cفيتم ا�ستئ�صال مو�ضعي
او تداخلي مثل ق�سطرة الكبد.
متى يتم اللجوء �إلى زراعة
الكبد يف مرحلة االورام االولية
()HCC؟
يف بع�ض احلاالت ميكن اجراء زراعة
كبد عند مر�ضى الت�شمع امل�صابني
باالورام �إذا مل يتجاوز الورم مراحل
معينة وبهذه احلالة نكون قد تخل�صنا
من الت�شمع والورم يف نف�س الوقت.
وما هو ت�شمع الكبد؟
الت�شمع يحدث نتيجة اال�صابة مبر�ض
كبدي مزمن بحيث يتم ا�ستبدال ن�سيج
الكبد ال�سليم بان�سجة ليفية (عقد،

وندب) وبناء عليه يتوقف الكبد جزئي ًا
عن اداء وظائفه.
نعود �إلى اورام الكبد االولية
الناجتة عن القنوات ال�صفراوية
وهي غالب ًا ما تكت�شف مبراحل
متقدمة وي�صعب اجراء اي
تدخل جراحي بهذه املرحلة
ملاذا؟
هذا ب�سبب ان الورم ي�ستحوذ على
غالبية الكبد ويكون من امل�ستحيل
ا�ستئ�صال جزء كبري من الكبد ،يف
مراحل مبكرة من الورم يكون التدخل
اجلراحي العالج الوحيد لل�شفاء.
• االورام اخلبيثة الثانوية:
وهي التي تنتقل للكبد من اماكن اخرى
مثل اجلهاز اله�ضمي والبنكريا�س او
على �سبيل املثال عن طريق (الثدي)
عند الن�ساء و(الربو�ستاتا) عند
الرجال.
كيف يتم اكت�شافها؟
يتم اكت�شافها عن طريق متابعة املري�ض
( )Followupمن قِبل االخ�صائي
امل�شرف على عالجه وحتديد ًا من
الفحو�صات الدورية التي تتم ح�سب
بروتوكول معني خا�ص بهذا املر�ض
مثل( :الرتا �ساوند ،م�ؤ�شر االورام يف
الدم) فمن املمكن ان يكون املري�ض
م�صاب �سابقا بورم يف القولون او يف
الثدي او الربو�ستاتا ومت عالجه بنجاح
عن طريق اجلرعات الكيماوية او

جراحة االورام املو�ضعية وبعد �سنوات
من العالج عاد ظهور الورم بالكبد.
ما هي �آلية و�ضع خطة العالج
لكل حالة؟
هنا يتم بالتعاون احلثيث بني االطباء
املخت�صني لو�ضع خطة عالج وهذا
يعتمد على فحو�صات املري�ض وحجم
الورم والتقييم ال�سريري العام  .فلكل
مري�ض خطة عالج خا�صة بحالته يتم
النظر فيها اذا كان اال�ستئ�صال ممكنا
او مفيد للمري�ض.
هل وجود ورم بالكبد هو نهاية
املطاف بالن�سبة للمري�ض؟
قطع ًا ال ،الن التدخل اجلراحي تقني ًا
غري وارد فهنالك �إمكانية لعالجات
كيميائية ولتدخالت عالجية مثل:
الق�سطرة �أو كي االورام بالكبد ا�ضافة
�إلى العالج البيولوجي والهرموين يف
بع�ض االورام.
باخلتام هل يوجد هنالك ن�صائح
للوقاية من اال�صابة ب�أي من
امرا�ض الكبد؟
• اتباع ا�سلوب حياة �سليم خايل من
الكحول ،التدخني.
• املحافظة على الوزن املثايل.
• عمـ ـ ــل فح ــو�ص ــات دوري ـ ــة
�شـامل ــة لفحو�صات الكبد واال�شعة
فوق ال�صوتية وخ�صو�ص ًا لال�شخا�ص
الذين ا�صيبوا افراد من عائالتهم
ب�أورام خمتلفة.

غذاء ودواء
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م�ضاعفات ال�سكري املزمنة
الدكتور عمر ابو حجلة
ا�سـتـ�شـ ــاري
امرا�ض الغدد ال�صماء وال�سكري

قد ي�ؤدي مر�ض ال�سكري �إلى م�ضاعفات
مزمنة ي�صعب ال�شفاء منها ،وال�سبب
الرئي�سي حلدوث هذه امل�ضاعفات هو
عدم ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر
يف الدم ب�شكل جيد وبقائه يف م�ستويات
عالية طيلة فرتة املر�ض.
واهم هذه امل�ضاعفات:

• تلف االوعية الدموية ال�صغرية :وي�ؤدي
�إلى م�ضاعفات خطرية على العينني
والكلى واالع�صاب واجللد.
• ت�صلب ال�شرايني :خا�صة �شرايني
القلب والدماغ واالطراف ،وي�ؤدي �إلى
تكون الرت�سبات الدهنية التي ت�سبب
ت�ضيق ال�شرايني و�ضعف الرتوية الدموية
لهذه االع�ضاء ،وما ينتج عنه من جلطات
قلبية ودماغية وبرت االطراف.
• اعتالل وظائف االع�صاب احل�سية

واحلركية والالرادية :وي�ؤدي �إلى عدم
االح�سا�س باالمل او التمييز بني درجات
احلرارة املختلفة او فقدان حا�سة
اللم�س ،وقد ي�شعر املري�ض بحرقة او امل
يف االقدام او االيدي ،او تنميل او االم
خاطفة كالتيار الكهربائي.
ويف حاالت اخرى ي�ؤدي تلف االع�صاب
�إلى �ضعف يف ع�ضالت االرجل او
االيدي و�ضمورها م�سبب ًا عدم القدرة
على ال�سري او التوازن ،وقد ي�ؤدي �إلى
�ضعف الع�ضالت التي حترك العينني و
ازدواجية الر�ؤية.
• اما اذا ت�أثرت االع�صاب الالرادية،
والتي تنظم عمل القلب االمعاء
واجلهاز البويل والتنا�سلي ،ف�إن ذلك
ي�ؤدي �إلى الدوخة يف و�ضع الوقوف
نتيجة هبوط �ضغط الدم ،باال�ضافة
لالم�ساك او اال�سهال وانتفاخ البطن
او عدم ال�سيطرة على البول او ال�ضعف
اجلن�سي (العنة).
• �ضعف القدرة على مقاومة االلتهابات
التي ت�صيب اجلهاز البويل واجلهاز
التنا�سلي ،خا�صة عند الن�ساء والتهابات
اجللد وبني اال�صابع واللثة ،مما ي�ؤدي
�إلى �سقوط اال�سنان.
ان هذه امل�ضاعفات تختلف يف �شدتها
ووقت حدوثها من مري�ض �إلى اخر،
فالبع�ض ال يتعر�ض لها والبع�ض االخر
يعاين منها جمتمعة ،دون وجود �سبب
وا�ضح لهذا االختالف ،ومع ذلك
اجتمعت الآراء على ان املحافظة على
م�ستويات ال�سكر� ،ضمن املعدالت

املقبولة ،هو ال�ضمان الوحيد للتقليل من
�شدة هذه امل�ضاعفات وت�أخري حدوثها
واحلد من خطورتها ومنع حدوثها يف
بع�ض احلاالت.

ونذكر هنا ان مر�ضى ال�سكري
معر�ضون لال�صابة ب�أمرا�ض عديدة
اكرث من غريهم واهمها:

• ارتفاع �ضغط الدم.
• الذبحة ال�صدرية او اجللطات
القلبية.
• اجللطات الدماغية.
• �ضعف او فقدان الب�صر.
• التهابات اجلهاز البويل املزمنة
والف�شل الكلوي.
• التقرحات يف االقدام وبرت ال�ساق.
• ال�ضعف اجلن�سي.

رغم كل ما تقدم ف�إن خط الدفاع االول
يف جتنب هذه امل�ضاعفات واحلد من
�آثارها ال�سلبية ،على ال�صحة العامة
واحلالة النف�سية واالجتماعية ممكن
اذا ما حتقق الآتي:

• املحافظة على م�ستويات ال�سكر يف
الدم �ضمن احلدود املقبولة.
• ال�سيطرة الكاملة وال�صارمة على
ارتفاع �ضغط الدم ال�شرياين.
• املحافظة على م�ستويات الكولي�سرتول
والدهنيات يف الدم �ضمن املعدالت
املن�شودة.
• االمتناع او االقالع عن التدخني.
• ممار�سة الريا�ضة ب�إ�ستمرار.
• املحافظة على الوزن املثايل وجتنب
ال�سمنة.
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�سل�سلـة اجلـواب ال�شـافـي للعناية بطفـلك فـي ال�شهـر الأول..

بعــد �أن يـولــد طفلــي

�أ.د .يو�سف ابوا�صبع
ا�ست�شاري طب االطفال والعناية
املركزة للمواليد واخلدج

ارتئيت ان اطرح لقراء �صحيفة
«م�ست�شفى الأردن» هذه ال�سل�سلة
التثقيفية لكل امر�أة تنتظر مولودها
اجلديد ،حيث الن�صح واالر�شاد لآلية
التوا�صل والتعامل مع الطفل منذ والدته
وحتى مراحل منوه ،والك�شف عن الكثري
من االفكار املغلوطة التي يتعامل بها
البع�ض مع املواليد اجلدد.
ابد�أها اليوم ،باملرحلة االولى «بعد
الوالدة» وا�ستقبال املولود اجلديد،
�أخل�صها تالي ًا مبجموعة من النقاط:
ومداعبتك
ومل�سك
حملك
• �إن
ِ
ِ
ِ
لطفلك بعد الوالدة �أمر مهم
وحديثك
ِ
ِ
ولطفلك ..ان ذكريات ذلك
لك
ِ
ومفيد ِ
معك �إلى االبد.
�ستبقى ِ

• �إن هذا الوقت منا�سب جدا البتداء
الر�ضاعة من الثديني ،اخربي هيئة
انك ترغبني يف ار�ضاع
التمري�ض ِ
طفلك طبيعي ًا من الثدي وان ال
ِ
غريك.
ير�ضعه �أحد ِ
ـدك
• �سيفحـ�ص طــبيب االطفــال وليـ ِ
مـدقـق ـ ًا يف ل ــون الـجــلد ،ا�ستـجــابت ــه
لالثـ ــارة ،التنفـ ــ�س ،دقـ ــات الـقلـ ـ ــب
وم ــدى ن�شاط ــه وحــركـت ــه وذلك
لتقريــر مـا �إذا كان يحتاج �إلى عنايـة
خا�صة.
طفلك
ميكنك �أن تطلبي و�ضع
•
ِ
ِ
بجانبك على ال�سرير ..تلم�سيه
ِ
وتداعبيه.
• ا�س�أل ــي هيئة التمري�ض كيف
ميكنك �أخذ وقراءة درجة حرارة
ِ
الطفل.
• �إذا كـ ــان لديـ ِـك �أو لــدى زوجك
بعـ�ض الأ�سئل ــة عن كيفيــة حمل
الطفـ ــل ،او �إر�ض ــاعه وط ــريق ــة
ا�ستحمام ــه ،تغييــر حــفاظ ــات ــه �أو
مالب�سـه ،فــا�س ـ�أيل �أحــد �أفــراد الهيـئة
مل�ساعدتك.
الطبية
ِ
طفلك بحاجة الى ك ــل احلب
• ان
ِ
والرع ــاية اللــتني ميكن �أن متنحينه ــا
ـلك ف�إنــه
لــه ،فمهم ــا �أحببتِ طفـ ِ
بحــاجــة �إلــى املزيـد ،دع ــي جمي ــع
ـاركونك هذه
ـرتك ي�شـ ـ
ِ
�أف ــراد �أ�س ِ
طفلك.
العواطــف جتاه ِ
• يف�ضل �أن ال تتناويل �أدوية منع

ا�ست�شريي طبيبك عند
اال�ضطرار
لأخذ �أي عالج ملعرفة
ت�أثريه
على الر�ضيع
احلمل �أثناء الر�ضاعة ،كما �أن
كثريا من االدوية ميكن �أن تفرز
طبيبك عند
مع احلليب ،ا�ست�شريي
ِ
اال�ضطرار لأخذ �أي عالج ملعرفة
ت�أثريه على الر�ضيع.
• ميكن الك�شف عن العديد من
االمرا�ض الوراثية وذلك ب�إجراء
حتليل لعينة �صغرية من دم الطفل
يف الأ�سبوع الأول من العمر ،مثل:

(نق�ص الغدة الدرقية ،نق�ص �أنزمي
نازعة الهيدروجني (التفول) ,فينيل
كيتونيوريا  ،)PKUوتقوم مراكز
الرعاية ال�صحية بهذه الفحو�صات
جمان ًا جلميع املواليد.
كما ميكن الك�شف املبكر عن العديد
من الأمرا�ض الأخرى مثل( :فقر الدم
املنجلي ،والثال�سيميا وكذلك بع�ض
�أمرا�ض االإ�ستقالب).
ان الك�شف عن هذه االمرا�ض مفيد جدا
ويب ّكر يف العالج ويقي من امل�ضاعفات،
رغبت يف
ناق�شي طبيب االطفال اذا
ِ
لطفلك.
اجراء هذه الفحو�صات
ِ

د� .سيما علي كاللدة
امرا�ض االطفال

تنح�صر م�شاكل البلوغ عند االطفال،
ذكوراً او اناثاً يف �شقني رئي�سيني هما:
 ت�أخر البلوغ البلوغ املبكرومن اجل اخلو�ض يف امل�شكلتني
ال�سابقتني يحبذ ان ن�أخذ فكرة ب�سيطة
عن الت�سل�سل الزمني للبلوغ عند االطفال
يف احلالة الطبيعية.
يف االناث تبد�أ عالمات البلوغ من عمر
� 8سنوات ،خ�صو�ص ًا يف املناطق احلارة
مثل الدول االفريقية او حو�ض البحر
االبي�ض املتو�سط ،وذلك يت�ضمن دو ًال
مثل االردن ،اما يف البالد الباردة مثل
الدول االوروبية فعادة يحدث البلوغ
مت�أخر ًا نوع ًا ما قريب ًا من العمر  11او
� 12سنة ،ال تعرف اال�سباب لذلك ،اي
ملاذا يحدث البلوغ مبكر ًا او مت�أخر ًا،

يف بع�ض احلاالت يكون
البلوغ املت�أخر متوارث ًا
يف العائلة الواحدة
وال يكون هناك �سبب
ع�ضوي..
معرفة ال�سبب ميكن ان تعالج االمور
بنا ًءا على الت�شخي�ص يف ذلك الوقت.
يف بع�ض احلاالت ممكن اعطاء الذكور
او االناث ان مل يكن هناك �سبب
ع�ضوي للبلوغ املبكر هرمونات لوقف
البلوغ ملنع ا�ستمرار التطورات.
اما بالن�سبة للبلوغ املت�أخر ف�أي�ض ًا
له فرتة زمنية حمددة وهذه تكون
ب�إ�ست�شارة طبيب الغدد امل�شرف على
الطفل ،وعادة يف االناث يكون عمر
 15عام ًا هو احلد االعلى املقبول به
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العلكة «مفيدة» ل�صحة
�أ�سنان الأطفال

ذكرت درا�سة طبية حديثة �أن م�ضغ
العلكة «اخلالية من ال�سكر» يح�سن
�صحة �أ�سنان الأطفال ،وتعترب من
العوامل امل�ساعدة للح�صول على �أ�سنان
قوية و�صحية ،وت�ساعد على تنظيف
الأ�سنان ،فيما يرجح خرباء �أن م�ضغ
 3حبات يقي من ت�سو�س الأ�سنان.
و�أو�ضحــت الدرا�سة �أن م�ضــغ العلكـة
ي�ساعــد على حتفيــز �إنتاج اللعاب،
الذي يق�ضي على االحما�ض التي
تنتجـهـا البكتيــريا يف الفم ،فهو يعمل
على زيـادة الكال�سيوم والفو�سفور يف
الأ�سنان.
و�أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن «العلكة» متنع
الت�سو�س عند الأطفال حال ا�ستخدامها
بعد وجبات الطعام.

وذكر خرباء يف �صحة الأ�سنان �أن
م�ضغ  3حبات من العلكة «اخلالية من
ال�سكر» يوميا يقي الأطفال من ت�سو�س
الأ�سنان.
وقالت هيئة ال�صحة الربيطانية �إن
الأطفال حتت  12عاما �إذا تناولوا 3
حبات من العلكة يوميا� ،سيوفر لها نحو
حوايل  3مليون جنيه �إ�سرتليني من
نفقات عالج الأ�سنان.
و�أو�ضحت �أنه �إذا ا�ستطاع كل طفل
م�ضغ علكة واحدة «خالية من ال�سكر»
يوميا �ستوفر الهيئة الربيطانية نحو
 2.8مليون �إ�سرتليني �سنويا.
يذكر �أن عملية م�ضغ العلكة تعد �أي�ضا
�أحد �أنواع التمارين الريا�ضية لتقوية
فك الأ�سنان.

تف�ضلوا بزيارة �صفحتنا الر�سمية
على الفي�س بوك:
jordan.hospital

م�شــاكــل البـلـــوغ عـنــد االطـفـــال
وممكن ان تكون لعوامل عدة مثل
طبيعة املناخ والطعام.
من الناحية الطبية عندما نتحدث عن
البلوغ عند االناث ينظر �إلى االمور
مبقيا�س خمتلف عن عامة ال�شعب.
النا�س ب�شكل عمومي تربط البلوغ
بحدوث الدورة ال�شهرية ،ولكن الطبيب
ينظر �إلى البلوغ عند ظهور عالمات
البلوغ االولى عند االناث وهي بروز
ال�صدر ،واالمران خمتلفان فربوز
ال�صدر ي�سبق حدوث الدوة ب�سنتني.
اما بالن�سبة للذكور ،فعادة يكون
البلوغ نوع ًا ما مت�أخر ًا عن االناث،
فيحدث بعد عمر � 9سنوات وما فوق
واولى عالمات البلوغ عند الذكور كرب
اخل�صيتني.
نتحدث عن البلوغ املبكر وهو �شائع
اكرث من البلوغ املت�أخر ،ففي التعريف
ال�سابق يكون البلوغ املبكر عند االناث
قبل � 8سنوات بظهور ال�صدر وعند
الذكور قبل � 9سنوات عند ت�ضخم
اخل�صيتني.
يف معظم احلاالت يكون البلوغ املبكر
عند االناث حالة طبيعية ال ت�ستوجب
القلق ولي�س لها م�سببات ع�ضوية ويبقى
االمر حم�صور ًا يف الت�أثري النف�سي
واخلوف من ق�صر القامة ،خ�صو�ص ًا
اذا كانت االنثى ق�صرية القامة،
اما عند الذكور يكون الو�ضع خمتلف ًا
باحتمالية وجود ا�سباب ع�ضوية اكرث
مثل وجود اورام دماغية ،في�ستوجب
اجراء الفحو�صات ال�شاملة ،وعند
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يف حال عدم وجود اي عالمات للبلوغ
لتدخل طبيب.
اما يف الذكور فيكون عمر  16عاماً
هو احلد االعلى املقبول به للتدخل
الطبي ،ي�ستثنى من هاتني احلالتني
االطفال اللذين يعانون من مر�ض
ع�ضوي �سابق يكون فيه البلوغ املت�أخر
احد م�ضاعفات املر�ض او العالج مثل
االورام الدماغية او زيادة ال�شحنات
الكهربائية او عمليات جراحية �سابقة
يف الدماغ لالطفال ،يف بع�ض احلاالت
يكون البلوغ املت�أخر متوارث ًا يف العائلة
الواحدة وال يكون هناك �سبب ع�ضوي
فيها وعندها يف معظم االحيان
ال ي�ستوجب العالج وامنا املراقبة
الدورية.
يكون لكل حالة خ�صو�صيتها وال يكون
العالج �شام ًال لكل احلاالت امنا لكل
حالة على حدا وين�صح مبراجعة طبيب
غدد خمت�ص لتقييم احلالة وو�صف
العالج الالزم.

الر�ضاعة الطبيعية
تزيـد مـن ذكــاء الطـفـل

حذر العلماء من �أن الر�ضاعة الطبيعية
لفرتة تقل عن ثالثة �أ�شهر عقب والدة
الطفل قد ت�ؤدي �إلى الت�أثري �سلبا على
ذكائه.
فقد �أجرى باحثون من الرنويج
والدامنارك درا�سة على نحو ثالثمائة
وخم�سني طف ًال ترتاوح �أعمارهم بني
ثالثة ع�شر �شهر ًا وخم�س �سنوات
ملعرفة الفرتة التي ح�صلوا خاللها على
ر�ضاعة طبيعية وعالقتها مب�ستويات
الذكاء والقدرة على التح�صيل.
و�أظهرت الدرا�سة �أن الأطفال الذين
ح�صلوا على ر�ضاعة طبيعية ملدة تقل
عن ثالثة ا�شهر كانوا عر�ضة النخفا�ض
م�ستوى الذكاء �إلى �أدنى من املتو�سط
عن الأطفال الذين ح�صلوا على
ر�ضاعة طبيعية ملدة �ستة ا�شهر �أو اكرث.
وحتى عند �أخذ عوامل �أخرى مثل عمر
الأم ،و وم�ستوى تعليمها و�إذا ما كانت
تدخن �أم ال يف االعتبار ،ا�ستمرت تلك
االختالفات يف الظهور.

ولكن مل تظهر الدرا�سة وجود
اختالفات بني الأطفال الذين ح�صلوا
على ر�ضاعة طبيعية ،ومن مل يح�صلوا
عليها فيما يتعلق بالتوافق الع�ضلي
الع�صبي للطفل.
ويقول الدكتور تور�شتاين فيك من �إدارة
الطب الأ�سري باجلامعة الرنويجية
للعلوم والتكنولوجي �إن نتائج الدرا�سة
ت�شري �إلى �أن طول فرتة الر�ضاعة
الطبيعية مفيد لزيادة قدرة الطفل على
التعلم.
وي�ضيف �أن ال�سبب قد يعود �إلى قوة
الرابطة التي متنحها الر�ضاعة
الطبيعية بني االم والطفل �أو ما يحتويه
لنب االم من مواد مغذية �ضرورية للنمو.
وي�شري �إلى احتماالت �أن تكون تلك
الأحما�ض الدهنية هي ال�سبب وراء
زيادة فعالية الغذاء الالزم لنمو الطفل.
وقد تكون هذه هي حلقة الو�صل بني �أثار
التغذية من خالل الر�ضاعة الطبيعية
والنمو العقلي للطفل.

الأخرية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

تع ّرف على ق�سم الطب النووي
فـي م�ست�شفى الأردن
�سعى م�ست�شفى االردن منذ انطالقته �إلى
توفري كافة امل�ستلزمات الطبية املتقدمة،
وتقدمي اخلدمات العالجية وفق ًا للمعايري
الدولية ،وا�ستكما ًال لتلك امل�ساعي املتطورة
ا�ستحدث م�ست�شفى االردن ق�سم ًا خا�ص ًا
للطب النووي املت�ضمن ا�ستخدام املواد
امل�شعة يف ت�شخي�ص وعالج االمرا�ض.
حيث مت جتهيز الق�سم بكافة امل�ستلزمات
واالجهزة احلديثة ،ومن اهم ما مييزه جهاز
GE Double head Gamma Camera

املتطور ،كما وي�ضم الق�سم كادر م�ؤهل

حتت �إ�شراف ا�ست�شارية الطب النووي
الدكتورة �سهاد املنري احلا�صلة على
البورد االردين والبورد االوروبي يف الطب
النووي ويعمل الق�سم منذ ت�أ�سي�سه على
تطوير اخلدمات الطبية املقدمة للمر�ضى
ح�سب املعايري العاملية برفده بالكوادر
الطبيه امل�ؤهله ليُقدم �أحدث اخلدمات
الطبيه ت�صوير ًا وعالج ًا مع �ضمان
اجلودة واملحافظة على البيئة بتطبيق
قانون الوقاية ال�شعاعية.

يتم ت�صوير خمتلف اجهزة واع�ضاء
اجل�سم الروتينية واملتقدمة للبالغني
والأطفال يف الق�سم ،منها:
• ت�صوير العظام واملفا�صل.
• ت�صوير الـغدد ال�صمــاء وال ــدرقـيـ ــة
وجــارات الدرقي ــة.
• ت�صـويــر الـغــدد الكظريـة.
• ت�صوير تروية ع�ضلة القلب ووظائف القلب.
• ت�صوير الرئتني.
• ت�صوير القنوات املرارية والكبد.
• ت�صـويــر الكبد والطحال ووظائفه
ومتابعـة عمــل الكبـد املزروع.
• ت�صوير جماري الغدد الدمعية.
• ت�صـويــر الـغــدد اللـمـفـ ــاوي ــة والـغــدد
اللمفاوية احلار�س ــة ل�سرطان ــات
اجلـلــد ،الثدي وعنق الرحم.
• ت�صويــر ال ـث ــدي.
• ت�صويـر اورام القول ــون ،الربو�ستـ ــات
والرئة باملناعة ال�شعاعية.
• ت�صوير وظائف الكلى وح�ساب الـ
 GFRومتابعة عمل الكلية املزروعة.
• ت�صوير نخاع العظم.
• تلوين الكريات البي�ضاء لتحديد
مكان االلتهاب.
• ت�صوير تروية الدماغ.
• تلوين كرات الدم احلمراء لت�صوير
ام الدم يف الكبد كما ميكن حتديد
مكان النزيف يف االمعاء.
• الت�صويــر باجلالي ــوم.
• ح�ساب مدة تفريغ املعده لل�سوائل
والطعام وحتديد مكان االرداد.
كما يتوفر بالق�سم عالج االمرا�ض
بالنظائر امل�شعة مثل:
• عالج فرط افراز الغدة الدرقية
باليود امل�شع.
• عالج �سرطانات الغدة الدرقية.
• عالج اورام ال ـغ ــدة الكظــري ــة
(.)I 131-MIBG
• تلطيف �آالم العظام الناجت عن
انتقال االورام للعظام.
• عالج املـناعة ال�شعاعية ملر�ض هوت�شكن.
• عالج بالنظائر امل�شعة ل�سرطان الكبد.
• عالج باملناعة ال�شعاعية ل�سرطان الغدد
ال�صماء (.)Neuroendocrin tumors
• عالج التهاب املفا�صل وتخفيف االمل
()Radio Synovectomy

احذر من ت�أثري �أدوية احلمو�ضة على الكلى
«درا�سـة» ك�شفت درا�سة طبية
حديثة �أن �أحد الأدوية ال�شهرية
امل�ضادة للحمو�ضة ،والتي يتناولها
ع�شرات املاليني من الأ�شخا�ص حول
العامل ،ت�ساهم يف رفع خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض الكلى املزمنة .وتنتمي هذه
العقاقري امل�ضادة للحمو�ضة �إلى فئة
الأدوية املثبطة للربوتون «،»PPIs
وهي ت�شمل املواد الفعالة الآتية :عقار
«�أوميربازول» وعقار «النزوبرازول»
وعقار
«رابيربازول»
وعقار
«بانتوبرازول» وعقار «�إي�سوميربازول»،
وهي ت�ساهم يف عالج احلمو�ضة

وارجتاع املريء وقرحة املعدة.
و�أكد فريق من العلماء مبركز جونز
هوبكنز الطبي يف �أمريكا �أن هذه
الآثار اجلانبية نادرة احلدوث،
كما مل تُثبت نتائج الدرا�سة �أن هذه
الأدوية تت�سبب يف الإ�صابة بالف�شل
الكلوي.
جدير بالذكر �أن العديد من الأبحاث
الطبية قد حذرت من الأ�ضرار
ال�صحية لأدوية احلمو�ضة املثبطة
للربوتون مثل :التهاب الكلى وتغيري
طبيعة بكترييا الأمعاء ،ورفع خطر
الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية.
�صحيفة دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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

فـي اخلتــام..

ت�أمالت فـي الإدارة
« احللقـة الرابعة »

بقلم :عبدالقادر خطاب
نائب رئي�س هيئة املديرين لل�ش�ؤون املالية واالدارية

ن�ستكمل يف هذه احللقة من �سل�سلة حلقات
ت�أمالت يف الإدارة حديثنا عن النظرية
البريوقراطية احدى النظريات التقليدية
لالدارة..
حيث يرى ماك�س فيرب �أن التنظيم
البريوقراطي املثايل يقوم على الأ�س�س
التالية:
 -1هناك جماالت للتخ�ص�ص الوظيفي
حمددة ر�سمي ًا وثابته ,وتنظم القواعد
واللوائح عملية جتديد تلك املجاالت
الوظيفية.
 -2توزع الن�شاطات والأعمال الالزمة
لت�سيري دفة التنظيم البريوقراطي على
�أع�ضاء التنظيم باعتبارها واجبات ر�سمية
وبطريقة ثابتة وحمددة.
 -3توزع ال�سلطة الالزمة لإعطاء الأوامر
بتنفيذ الواجبات املحددة ب�شكل ر�سمي
ثابت ووفق ًا لقواعد وا�ضحة وحمددة,
وحتدد هذه القواعد مدى ال�سلطة التي
متح لكل موظف ,ونوع تلك ال�سلطة.
 -4هناك طرق و�أ�ساليب حمددة للعمل
وتنفيذ املهام والواجبات وبالتايل ال يعني
يف التظيم البريوقراطي �إال من كان م�ؤه ًال
لأداء تلك املهام.
 -5ينق�سم التنظيم البريوقراطي �إلى عدة
م�ستويات متخذا �شك ًال هرمي ًا وبالتايل
يوحد نظام حا�سم ودقيق من الرئا�سة,
حيث ت�شرف امل�ستويات العليا من التنظيم
البريوقراطي على �أعمال ون�شاطات
امل�ستويات الدنيا.
وي�سمح هذا النظام للعاملني �أو املر�ؤو�سني
ب�أن يتظلموا من قرارات �أحد الر�ؤ�ساء
�إلى امل�ستوى الإداري الأعلى منه بطريقة
منظمة وحمددة ,وي�سود هذا التنظيم
الهرمي �أ�شكال التنظيمات ال�ضخمة كافة,
العامة واخلا�صة على حد ال�سواء.
 -6تعتمد �إدارة التنظيم البريوقراطي
على امل�ستندات وبالتايل يوجد جهاز
من املوظفني والكتبة مهمتهم االحتفاظ
بالوثائق وامل�ستندات ,وعلى هذا الأ�سا�س
يرى فيرب �أن جمموعة العاملني بق�سم
معني وماي�ستخدمونه من معدات ووقائق
(ملفات) يكونون مكتباً.
 -7يف�صل التنظيم البريوقراطي املكتب
عن الن�شاط اخلا�ص للموظف ,مبعنى
�أن العمل البريوقراطي يجب �أن ينف�صل
ويبتعد عن حياة املوظف اخلا�صة ,وعلى
هذا الأ�سا�س ف�إن الأموال العامة واملعدات
اخلا�صة بالتنظيم يجب �أن تُف�صل متاما
عن امللكية ال�شخ�صية للموظف.
� -8إن الإدارة املكتبية حتتاج �إلى خربة
ومران وتدريب ,ومن ناحية �أخرى فحني
يكتمل التنظيم ف�إنه يتطلب عادة كل ن�شاط

وجهد املوظف حتى ولو كانت �ساعات عملة
حمددة مبعنى �أن العمل الر�سمي ي�أتي
يف املقام الأول بالن�سبة لوقت املوظف وال
ميكن ت�أخريه لأداء �أعمال خا�صة.
 -9تطبق الإدارة يف هذه املنظمات
قواعد وتعليمات للعمل وتت�صف بال�شمول
والعمومية والثبات الن�سبي ,كذلك
ت�ستخدم الإدارة �أنواع القواعد والتعليمات
التي ميكن للموظف تعلمها وفهمها,
كلما زاد فهم املوظف لتلك القواعد
والإجراءات كلما ارتفعت خربته وكفاءته.
وتلك هي خ�صائ�ص التنظيم البريوقراطي
كما ر�سمها ما�س فيرب يف �أوائل هذا القرن
وتدل على اهتمامه بتقدمي نظرية مثالية
حتدد منط العمل وال�سلوك الواجب يف
التنظيم املثايل.
ومن ثم ,ف�إن ماك�س فيرب يق�صد
بالبريوقراطية و�صف التنظيم الإداري
ال�ضخم وما يت�ضمنه من قواعد وت�أثريه
يف الإدارة وال�سلوك التنظيمي ,كل ذلك
يف �إطار مايجب �أن يكون ,كما يعدد
مزايا كثريه للتنظيم البريوقراطي,
�أهمها :ال�سرعة ,الإن�ضباط ,اال�ستقرار
 ,اال�ستمرارية ,الدقة يف تطبيق مبد�أ
التخ�ص�ص ,تق�سم العمل ,املعرفة يف
م�سائل امل�ستندات ,الو�ضوح التام يف
خطوط ال�سلطة وت�سل�سلها الهرمي,
اخل�ضوع الكامل للر�ؤ�ساء ,تخفي�ض
الإحتكاك بني الأفراد وتخفي�ض التكلفة
الإن�سانية واالقت�صادية للعمل.
مما �سبق ,يت�ضح �أن تفكري ماك�س فيرب
عن البريوقراطية يختلف متام ًا عن
املفاهيم ال�شائعة عنها والتي تربط بينها
وبني انخفا�ض الكفاءة ,وتعقيد الإجراءات
يف الأجهزة احلكومية و�صعوبة التعامل مع
اجلماهري.
االجتاهات احلديثة يف البريوقراطية
لقد خ�ضع النموذج املثايل للتنظيم
البريوقراطي للعديد من حماوالت التحليل
الناقدة ,ولقد تركزت معظم حماوالت
تقومي ونقد النموذج يف �إبراز �أن التنظيم
البريوقراطي و�إن كان يوفر املو�ضوعية
والر�شد واالن�ضباط والدقة وال�سرعة
واال�ستقرار واال�ستمرارية للجهاز
احلكومي وللمنظمات التي تنتهج منطه,
�إال �أن االلتزام به يقود �إلى �آثار ونتائج
غري متوقعة مناق�ضة للكفاءة التي افرت�ض
ماك�س فيرب �أن هذه النموذج يحققها.
وقد كانت معظم التحليالت الناقدة
للنموذج ,واملو�ضحة للآثار ال�سلبية غري
املتوقعة التي ترتتب عليه ,تدور يف �إطار
املنظمة الواحدة ,وقد �أو�ضحت هذه
التحليالت �أن املنظمة البريوقراطية
مثلما ت�ؤدي �إلى ال�ضبط واال�ستقرار
وزيادة القدرة على التنب�ؤ ,فهي ت�ؤدي
�أي�ض ًا �إلى �إمكانية اجلمود و�إلى خطر
�إحالل الو�سائل حمل الأهداف النهائية,
و�إلى تقييد كفاءة الأداء ,فهناك �إذن,
�آثار �سلبية غري متوقعة ترتتب على الأخذ
بالنمط البريوقراطي للتنظيم.
وكان مريتون يف الأعوام 1939م وما
بعدها ,و�سلزنيك عام 1943م وجولدنر
عام 1954م .من �أوائل علماء االجتماع
الذين تنبهو �إلى ما بالنموذج املثايل
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من نقاط �ضعف ,فقد كان فيرب يعتقد
�أن الإ�شراف الدقيق والرقابة التامة
على �أعمال و�سلوك �أع�ضاء التنظيم,
وتطبيق القواعد والتعليمات ي�ؤدي �إلى
ا�ستقرار �سلوك الأفراد و�إمكان التنب�ؤ
بال�سلوم البريوقراطي ,و�إال �أن مريتون
ر�أى يف ذلك احتما ًال النت�شار اجلمود يف
التنظيم وتغليب الو�سائل على الغايات,
�أي �أن الرتكيز على القواعد والإجراءات
والتم�سك بها قد يجعل الفرد ي�ؤمن بهذه
القواعد والإجراءات لذاتها باعتبارها
هدفا ي�سعى �إليه ولي�ست جمرد و�سيلة
للو�صول �إلى �أهداف التنظيم ,وبالتايل
ت�صبح مظاهر العمل البريوقراطي
و�شكلياته �أهم من حمتوى العمل ,وي�صبح
التم�سك بالإجراءات �أهم من خدمة
ورعاية م�صالح املواطنني.
كما �أن هذه النتائج غري املق�صودة للتنظيم
البريوقراطي قد ت�صل �إلى اجلمود
والثبات حيث ت�ؤدي �شكوى املواطنني
وتذمرهم �إلى �شدة مت�سك املوظف
بالتعليمات واللوائح خوف ًا من امل�ساءلة �أي
�إلى مزيد من اجلمود والروتني وبالتايل
مزيد من الرقابة والإ�شراف.
وبينما يركز مريتون على القواعد
والتعليمات كنتيجة لإ�صرار الإدارة العليا
على حتقيق قدر �أكرب من الرقابة ,ف�إن
�سلزنيك يركز تفوي�ض ال�سلطة ,ولكن
الهدف واحد ,فكالهما ي�سعى �إلى �إظهار
كيف �أن الرغبة يف الرقابة وا�ستخدام
�أ�ساليب رقابية حازمة ت�ؤدي �إلى ظهور
نتائج غري متوقعة بالن�سبة للتنظيم.
ويتفق �سلزنيك مع مريتون يف �أن تلك
النتائج غري املتوقعة تن�ش�أ عن امل�شكالت
املتعلقة بوجود عالقات �إن�سانية متداخلة
يف التنظيم البريوقراطي ,تلك العالقات
الإن�سانية التي �أغفل ماك�س فيرب �أهميتها
يف منوذجة املثايل.
وي�شرتك جولدنر مع مريتون و�سلزنيك
يف كونه ي�سعى �إلى �إبراز �أثر التنظيم
البريوقراطي وما يحدث فيه من نتائج
غري متوقعة وال مرغوبة بعفل خ�صائ�ص
التنظيم ذاتها.
�إذ �أن رغبة الإدارة العليا يف حتقيق الرقابة
على ن�شاطات التنظيم و�سلوك �أع�ضائه
تتبلور يف تطبيق قواعد وتعليمات عامة.
وعادة ما تنحو هذه التعليمات ناحية
العمومية لتغطي معظم االحتماالت مما
ي�ؤدي يف النهاية �إلى العجز عن مواجهة �أي
موقف خا�ص بفعالية ,وكثري ًا ماتق�صر عن
تغطية احلاالت الب�سيطة ب�سبب �إ�صرارها
عن التف�صيالت التي ال تدع جما ًال منا�سب ًا
ملرونة الت�صرف �أو حرية االختيار.
وعندئذ يحث لدى �أع�ضاء التنظيم عدم
تفهم للأهداف ,نتيجة ال�ستغراقهم يف
االجراءات وبذلك تقل االنتاجية.
وتنعقد امل�شكلة حني تعمد الإدارة العليا
�إلى رقابة �أ�شد ,و�إ�شراف �أدق ,ومزيد من
القواعد والتعليمات يف حماولة لرفع هذه
الإنتاجية املنخف�ضة فتكون النتيجة زيادة
التوتر بني العاملني وال�صراع بينهم مما
ي�ؤدي �إلى الإخالل بالتوازن التنظيمي.
وقد انتقد بيرت بالو كغريه من علماء
االجتماع النموذج املثايل للبريقراطية,
وفند خ�صائ�صة ,وقال�« :إن �إعادة
النظر يف هذه اخل�صائ�ص يك�شف عن
تناق�ضات وعن اجتاهات متعار�ضة فيها,
و�أن ال�صورة التي ر�سمها فيرب المتثل
خ�صائ�ص البريوقراطية ب�صفة عامة,
و�إمنا متثل طراز ًا خا�ص ًا من املنظمات
البريوقراطية» ...
وال �شك �أن انتقادات بيرت بالو للنموذج
املثايل للبريوقراطية ,جعلت درا�ساته
للبريقراطية ت�ضم �أفكار ًا تت�سم كلها بقبول
�أثر العن�صر الإن�ساين ,وطبيعة العقالقات
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الإن�سانية على ال�سلوك التنظيمي ,كما �أن
اعرتافه بالتنظيمات غري الر�سمية �إلى
جانب التنظيمات الر�سمية ميثل انحراف ًا
�أ�سا�سي ًا عن خط التفكري الرئي�س وعن
مفهوم البريوقراطية املثالية عند ماك�س
فيرب.
ويف عام 1964م حاول عامل االجتماع
الفرن�سي مي�شيل كروزير �أن يرجع نقاط
ال�ضعف والنتائج ال�سلبية غري املتوقعة
خل�صائ�ص التنظيم البريوقراطي كما
و�ضعها ماك�س فيرب يف منوذجة املثايل,
�إلى �إغفال العامل الإن�ساين ,وتركيز �سلطة
اتخاذ القرارات يف �أيدي فئه قليلة يف �أعلى
امل�ستويات الإدارية يف التنظيم ,و�ضغوط
اجلماعات غري الر�سمية للعاملني حلماية
�أنف�سهم.
�أما الكاتب الأمريكي �أنتوين داونز يف عام
1967م فقد قبل بفكرة النظام املفتوح
�أ�سا�س ًا لتعريف التنظيم البريوقراطي,
على عك�س نظرية ماك�س فيرب التي
التعرتف ب�أثر املجتمع على التنظيم
وتعتربه نظام ًا مغلق ًا ال يت�أثر بالبيئة �أو
ي�ؤثر فيها.
ولعل ال�صفة الأ�سا�سية التي متيز
هذه االجتاهات احلديثة يف درا�سة
البريوقراطية ,هي �إدخال العن�صر
الإن�ساين والبيئة املحيطة كمحددات
�أ�سا�سية لل�سلوك البريوقراطي.
نظرية الإدارة العلمية
�إذا كانت النظرية الأولى من النظريات
التقليدية وهي نظرية البريوقراطية قد
ن�ش�أت يف �أملانيا على يدي ماك�س فيرب ,ف�إن
نظرية الإدارة العلمية قد ن�ش�أت وتطورت
يف الواليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة
بني 1900م – 1925م ,على يد جمموعة
من املفكرين ي�أتي يف مقدمتهم فريدريك
تايلور الذي يعترب املنظر الرئي�س لأفكار
هذه احلركة.
وقد تطورت حركة الت�صنيع يف بداية
تلك الفرتة نظر ًا لتوافر املوارد الطبيعية
الالزمة وكفاية �أعداد العاملني ,وكرثة
الأ�سواق الداخلية و�أت�ساعها بالإ�ضافة �إلى
الزيادة الكبرية يف �أ�سواق الت�صدير .الأمر
الذي جعل املنتجني يركزون على م�شكالت
الإنتاج حيث مل يكن الت�سويق ميثل م�شكلة
بالن�سبة لهم ,وقد �ساعدت التعريفية
اجلمركية �آنداك على ت�شجيع ال�صناعة
و�سرعة منوها.
ومن العوامل الأ�سا�سية التي �ساعدت
على النه�ضة ال�صناعية يف ذلك الوقت,
وا�ضطراد االخرتاعات العلمية احلديثة
وتطور التقنية من ناحية ,وظهور فئة من
املنظمني الذين تخ�ص�صوا يف عمليات
الإدارة والتنظيم ,وبرغم كل تلك الظروف
والعوامل امل�ساعدة ,فقد كان الإ�سراف
وانخفا�ض الإنتاجية ال�صناعية مييزان
امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ال�صناعية .وكانت
رواتب العمالة زهيدة وخمتلفة من م�صنع
لآخر للحرفة نف�سها وباملدينة نف�سها
وذلك لعدم توافر قاعدة علمية لتقدير
الأجور العادلة ,ومل يكن هناك تدريب
للعاملني ,ف�صاحب العمل كان يهدف �إلى
زيادة الربح ب�شكل كبري وذلك عن طريق
تخفي�ض �أجور العمال قدر الإمكان ودون
�أي اهتمام بالعامل من النواحي النف�سية �أو
التحفيزية ,ومل تكن هناك معايري لتقومي
�إنتاج العامل ك�أ�سا�س لتحديد الأجور.
وقد ا�سرتعى ذلك �أنظار عدد من
املفكرين من �أمثال فريدريك تايلور
وهارجنيتون واميري�سون وهرنى جانت
وغريهم  , ..فقد بد�أوا يفكرون يف �أ�سباب
انخفا�ض الإنتاجية ال�صناعية ,وكفاءة
العمل الإداري ,وكيفية التوا�صل �إلى حلول
لهذه امل�شكالت.
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