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والتوجيهات  والعديدة  الهامة  اال�شارات  ان 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اطلقها  التي 
وكتب  العر�ش  خطابات  يف  احل�شني  بن 
التكليف ال�شامية ويف غري منا�شبة ل�شرورة 
البناء على االجناز الطبي االردين واالرتقاء 
التي  االردنية  العالجية  ال�شياحة  مبجاالت 

ا�شبحت مثال وقدوة لالخرين.
العر�ش  خطاب  يف  امللك  جاللة  اكد  فقد 
ال�شامي يف جمل�ش االمة 2015 انه ال بد من 
احداث نقلة نوعية وا�شالح جذري يف جمال 
على  يرتكز  وال�شحية  التعليمية  اخلدمات 
املوؤ�ش�شات  جميع  فيه  ي�شارك  وطني  حوار 
الوطنية للحفاظ على مكانة االردن الريادية 
يف هذه املجاالت احليوية الهامة، ومل يغفل 
الدكتور  حلكومة  التكليف  كتاب  يف  جاللته 
االرتقاء  و�شرورة  اهمية  امللقي  هاين 
بال�شياحة العالجية وايالء هذا القطاع جل 
االردن  ريادة  على  احلفاظ  بغية  االهتمام 

ومكانته املتقدمة يف هذا املجال.
حتقق  ما  بب�شاطة  لي�ش  انه  هنا  نوؤكد 
االولى  للمرتبة  نرتقي  ان  االردن  يف  لنا 
الدول  بني  عامليًا  اخلام�شة  واملرتبة  عربيًا 
امل�شتقطبة لل�شياحة العالجية.. ومل يكن من 
ال�شهل ان حتول بلدًا ذو اإمكانات اقت�شادية 
وعاملي  عربي  طبي  مق�شد  اإلى  متوا�شعة 
املعادلة  املنطقة..  يف  رائدًا  طبيًا  ومركزًا 
الب�شري  بالعن�شر  اإال  تتحقق  مل  برمتها 
عنا�شر  على  املعتمدة  الذاتية  وباالمكانات 
االداء  وتطوير  واملعرفة  واملهنية  االحرتاف 
ما اعطى لالردن باإمكانات الطبية الب�شرية 
�شمعة مميزة ومكانة طيبة يف العامل العربي 

ورمبا يف العديد من املحافل الدولية.
طوياًل  به  تغنينا  الذي  االجناز  هذا  و�شط 
حلركة  وكدافع  الوطني  لالقت�شاد  كرافد 
والطباءه  لالردن  اجليدة  ولل�شورة  التنمية 
يف  �شيما  ال  والعالجية  الطبية  ومراكزه 
القطاع اخلا�ش االردين الذي ما زال  ميثل 
االأردنية  العالجية  لل�شياحة  الفقري  العمود 
واملورد اال�شا�شي له ومركز رفد اال�شتطباب 
القطاع  هذا  لكن  باالمكانات،  اخلارجي 
اخلا�ش العمالق طبيًا على امل�شتوى العربي 
يهدد  يعاين من و�شع خطري وحرج  زال  ما 

ا�شتمراره بالعمل ويقو�ش جناحاته.
ل�شتذكار  الن  احلاجة  ام�س  يف  ولعلنا 

بالن�شبة  الردين  اخلا�س  القطاع  اهمية 
لل�شياحة العالجية. 

-  ي�شهم القطاع اخلا�ش بـ 3.6% من الناجت 
الوطني االجمايل. 

- يوفر اآالف فر�ش العمل: يعمل به 64% من 
جمموعة االطباء العاملني باململكة و92% من 
القانونيني  املمر�شني  من   % و51  ال�شيادلة 

ج�شب اح�شائيات وزارة ال�شحة. 
من  مهم  جزء  هو  اخلا�ش  القطاع   –

القطاع الطبي حيث يوفر: 
- 34% من جمموع اال�شرة يف 61 م�شت�شفى 
خا�ش من جمموع 103 م�شت�شفى باململكة.   

باململكة  االدخاالت  جمموع  من   %  35  -
من  و%31  اجلراحية  العمليات  من  و%44 

الكوادر ح�شب اح�شائيات وزارة ال�شحة.
يف مواجهة هذه اال�شهامات الكبرية ما زال 
القطاع الطبي اخلا�ش يف االردن يعاين من 
جملة م�شاكل ويواجه العديد من التحديات 
االنعكا�ش  وبالتايل  العمل  عن  بتوقفه  تنذر 
وال�شياحي  االقت�شادي  دوره  جممل  على 

والعلمي.. 
حادة  م�شاكل  ُيعترب  ما  االزمات  هذه  بني 

تنذر بتاأزم القطاع ومنها.. 
- تقنيني تاأ�شريات الدخول للمر�شى العرب 

واتخاذ اجراءات جديدة يف هذا االطار. 
وخا�شة  التمري�شية  بالكوادر  اخللل   -
ال�شماح  عدم  نتيجة  التخ�ش�شية 
للم�شت�شفيات اخلا�شة باإ�شتقدام ممر�شات 
التمري�ش  تخ�ش�ش  جماالت  يف  اجنبيات 

منذ ثالث �شنوات. 
- قيام وزارة ال�شحة بتعيني عدد كبري من 
اخلا�شة  بامل�شت�شفيات  العامل  التمري�ش 

وتفريغها من الكوادر التمري�شية.
زال  ما  اخلا�س  الطبي  القطاع  ان  كما 
يعاين من م�شاكل مزمنة ت�ؤثر على عمله 

ب�شكل مبا�شر, ومنها: 
عدم  �شوء  يف  الت�شغيل  تكاليف  ارتفاع   -

وجود درا�شات لتحدد الكلفة االقت�شادية. 
الطاقة  م�شاريع  يف  القطاع  م�شاعدة   -
معاملة  امل�شت�شفيات  ومعاملة  البديلة 

الفنادق يف فاتورة الطاقة. 
اجلهات  جميع  من  القطاع  ماأ�ش�شة  دعم   -
املعنية لتح�شني االداء ورفع تناف�شية االردن 

على م�شتوى املنطقة والعامل. 

- اقرار قانون امل�شمولية الطبية وتنظيم 
املهنة.

والديون  التاأمينات  م�شكلة  حل   -
املرتاكمة على احلكومات العربية. 

ويف البحث عن احللول املاأمولة للم�شاكل 
امل�شاكل  هذه  الى  النظر  يجب  املزمنة، 

ح�شب االولويات.
ان النظرة امل�شتقبلية للحفاظ على ريادة 
اأمرين  القطاع ال�شحي باالأردن تت�شمن 
اأطباء  من  الكوادر  توفري  يف  يتمثالن 

االخت�شا�ش.
وبناءة  متميزة  لعالقة  االآفاق  واطالق 
والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�شراكة  من 
ال  التكاملية  من  ا�ش�ش  على  اخلا�ش 

التناف�شية.
يواجه  ان  املتوقع  من  القطاع  ان  كما 
غلى  قدرته  يف  تتمثل  م�شتقبلية  م�شاكل 
يف  وخا�شة  االخت�شا�ش  اطباء  توفري 
�شوء  يف  والدقيقة  النادره  التخ�ش�شات 
تناق�ش  الى  ت�شري  التي  االح�شائيات 

اعداد االطباء املمار�شني داخل االردن.
وعلينا هنا ان نوؤكد �شرورة العمل لدعم 
النظر  واإعادة  االردين  الطبي  املجل�ش 

بت�شريعات واآليات عمله.
ومتبادلة  دائمة  باأنها  لل�شراكة  النظر   -
اجلامعة  م�شروع  مثل  عابرة  ولي�شت 

الطبية اخلا�شة.
- التاأمني ال�شحي املدين لوزارة ال�شحة 
للذوات  اخلا�ش  القطاع  مع  يتعامل 
باقي  ولي�ش  والنواب،  واالعيان  الوزراء 

القطاعات.
املكلي  الديوان  من  العالج  اإعفاءات   -

العامر ال تت�شمن القطاع اخلا�ش.
ان دعم القطاع الطبي اخلا�ش يف االردن 
الذي ميثل رافدًا ورديفًا للقطاع العام من 
م�شتوياتها  باف�شل  العجلة  اعادة  �شاأنه 
ت�شرر  الذي  العالجية  ال�شياحة  لقطاع 
م�شاهمة  وتعظيم  املا�شية  الفرتة  خالل 
القطاع يف االقت�شاد الوطني االردين ويف 
وال�شيا�شية  االقت�شايدة  الطروف  ظل 
امل�شافة  القيمة  ان  �شيما  ال  الراهنة 
اململكة   يف  واالمن  باال�شتقرار  املتمثلة 
ت�شكل عنا�شر ا�شافية م�شاعدة وم�شاندة 

على �شوء الو�شع االقليمي املتدهور..

ال�سياحة العالجية والقطاع اخلا�ص.. 
التحديات واالآمال!!
بقلـم: العـني الـدكتور عبـداهلل الب�سيـر
رئي�ش هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام لـم�شت�شفـى االأردن

�شحيفــــةمـ�شـتـ�شـفــى الأردن
اناً
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اإجنـاز طبي فـي م�ست�سفى االأردن 
يحول املري�ص من »ميوؤو�ص منه« 

اإلى حالة ال�سفاء الكامل

الكامل  اال�شتئ�شال  بعد  طبيعي  ب�شكل 
للورم بحجم 3 كيلو غرام من الكبد. 

واأكّد الدكتور اأمين عبيد اأن هذه التقنية 
اجلديدة جاءت مكملة لال�شلوب القدمي 
املعتمد على ق�ش اجلزء املت�شرر وف�شله 
كاماًل عن اجلزء ال�شليم يف اأق�شى ي�شار 

الكبد قبل منوه خالل ع�شرة اأيام... 

اأمين  الدكتور  برئا�شة  جراحي  فريق  قام 
الكبد  وجراحة  اأمرا�ش  ا�شتاذ  عبيد 
وزراعة  املرارية  والقنوات  والبنكريا�ش 
جراحي  طبي  �شبق  بتحقيق  االع�شاء، 
مري�شة  انقذ  اجناز  ت�شجيل  بعد  عاملي 
�شعودية كانت تعترب من احلاالت امليوؤو�ش 
اجلراحي  الفريق  ا�شتطاع  حيث  منها 
كبد  من  كبري  ب�شكل  االورام  انت�شار  وبعد 
املري�شة من ا�شتئ�شال الورم ب�شكل كامل.
اجلزء  وق�ش  ف�شل  نظرية  اعتماد  مت 
املت�شرر يف اق�شى اليمني من الكبد وابقاءه 
منف�شاًل عن اجلزء املت�شرر، واثبتت هذه 
التقنية االولى من نوعها جناح غري م�شبوق 
يف  كبري  ب�شكل  ال�شليم  اجلزء  منا  ان  بعد 
للحياة  املري�شة  عادت  حيث  ايام  �شتة 

فقد الأردن.. وفقدت ال�شرة الطبية الردنية.. وفقد م�شت�شفى الردن 
ال�شتاذ الزميل )طبيب القل�ب( الدكت�ر حران زريقات الع�ش� امل�ؤ�ش�س 
يف امل�شت�شفى.. واأحد اعالم الطب وقامات الجناز الطبي الأردين على 
العلمي  والجناز  العطاء  من  الكثري  خاللها  قدم  ط�يلة,  عق�د  مدى 
والطبي, وزرع خاللها على �شفاه الآلف فرحة ال�شفاء وابت�شامة المل..
الدوؤوب  العمل  من  عمر  بعد  ل  ترجَّ الذي  الفار�س  زريقات  حران  د. 
والنجاح املت�ا�شل ترك فينا جياًل كاماًل من تالميذه وحمبيه الذين 
�شي�ا�شل�ن امل�ش�ار وي�شتفيدون ببذور العلم التي زرعها فيهم حران.. 

ليزهروا جياًل طبياً متميزاً..
عن  نعرب  الردن  م�شت�شفى  ا�شرة  يف  فاإننا  القل�ب..  طبيب  ن�دع  واذ 
تقديرنا البالغ مل�شريته الطبية املتميزة التي ق�شاها يف خدمة ر�شالته 
الدكت�ر  املر�شى... وزراعة المل.. ف�داعاً.. للعزيز  الطبية وعالجه 

حران زريقات. 

التفا�شيل �شفحة 2

مر�شية  حالة  االأردن  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
عاموية  طائرة  منت  على  اُقّلت  طارئة 

قادمة من حمافظة العقبة.
واال�شعاف  الطوارئ  ق�شم  كوادر  وعملت 
واجراء  املر�شية  احلالة  باإ�شتقبال 

اخلطوات الالزمة.
وياأتي هذا النجاح ل�شل�شلة من التجارب 
ال�شابقة لالخالءات الطبية التي اقامها 
ودوري  م�شتمر  ب�شكل  االردن  م�شت�شفى 
بالتعاون مع ال�شالح اجلو امللكي االردين.
موؤ�شرًا  النوعية  التجربة  هذه  وتعترب 
الدائم  و�شعيه  االردن  م�شت�شفى  ملوا�شلة 
لتحقيق اعلى درجات التقدم والتفوق يف 

حاالت الطوارئ واال�شعاف واالخالء.

م�ست�سفى االأردن
ت�ستقبـل حــالــة 

اإ�سعافية بالطائرة

دكـتور حران زريقات.. وداعـًا
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اآفاق طبية

)ال�شكتة  الدماغية  اجللطة  اأهميه  تكمن 
الوفاة  عوامل  اهم  من  كونها  الدماغية( 

وال�شبب الرئي�شي لالعاقة اجل�شدية. 
ى  يتلقَّ ال  الدماغّية عندما  ال�شكتُة  حت�شل 

ي�شبِّب  قد  الدم.  من  كافية  ية  كمِّ الدماغ 
التي  الدم  ية  كمِّ يف  املفاجئ  النق�ُش 
ت�شل اإلى الدماغ لفرتة موؤقتة اإلى حدوث 
ي�شتمر  وعندما  العابرة  ة  االإقفاريَّ النوبة 
نق�ش الرتوية لفرتة اأطول يوؤدي اإلى تلف 
جزئي اأو كلي يف منطقه الرتوية الدماغية 
اأعرا�ُش  ت�شمل  قد  الدماغية«.  »ال�شكتة 
باخلدر  �شعورًا  وية  الرتَّ نق�ش  نوبة 
وؤية  الرُّ اأو  الكالم  يف  و�شعوبة  عف  وال�شَّ
اأو �شعف يف قوة احلركة اأو االإح�شا�ش يف 
فقدان  اإلى  يوؤدي  وقد  اجل�شم  من  ق�شم 
الن�شفي. يجب معاجلة  ال�شلل  اأو  النطق 
اأو  ملنع  فائقة  ب�شرعة  الدماغية  ال�شكتة 

تخفيف �شدة االعاقة اجل�شدية.
تغذي  التي  الرقبة  �شرايني  ت�شلب  يعترب 
الدماغ »ال�شرايني ال�شباتية« من االأ�شباب 
ومعاجلتها  الدماغية  للجلطة  الرئي�شية 
يخفف  اأو  مينع  ال�شحيحة  بالطرق 
ت�شلب  يحدث  واالعاقة.   اال�شابة  من 
موادُّ  ترتاكم  عندما  باتي  ال�شُّ ريان  ال�شِّ
الكول�شرتول يف جدار ال�شريان مما يوؤدي 

اإلى ت�شيق اأو ان�شداد ال�شريان. 

َة  اأيَّ ال�شباتيِّ  ال�شريان  مر�ش  ُي�شبِّب  ال 
ُيدرك  وال  رة،  املبكِّ مراحله  يف  اأعرا�ٍش 
النا�ش اأنَّهم ُيعانون من م�شكلة عادًة حتَّى 
مما  دماغيَّة  ب�شكتة  لالإ�شابة  �شوا  يتعرَّ
املبكر  والت�شخي�ش  الوقاية  اهمية  يوؤكد 

قبل اال�شابة وحدوث االعرا�ش.
ان�شداد  عند  الدماغية  ال�شكتة  حتدث 
�شغرية  قطعة  انف�شال  عند  اأو  ال�شريان 
بات على جدار ال�شريان، وتطفو  من الرت�شُّ
الدماغ.  اإلى  ت�شل  حتَّى  الدم  مع  �شائرة 
قد ت�شمل خياراُت عالج ت�شلب ال�شرايني 
تغيرَي منط  االولية  ال�شباتية يف مراحلها 
احلياة وا�شتعمال االأدوية وال�شيطرة على 
التدخني،  )ال�شكري،  اخلطورة  عوامل 
ال�شغط، الكول�شرتول وغريها( ملنع تطور 
املر�ش. اأما يف حاالت الت�شيق، قد تكون 
لل�شريان  تو�شيع  اإجراء  اإلى  هناك حاجة 
عملية  اأو  العالجية  الق�شطرة  طريق  عن 

جراحية يف احلاالت ال�شديدة.
اختيار الطريق االأف�شل لتو�شيع ال�شريان 
ال�شباتي يعتمد على حاله املري�ش وخربة 
هذه  بتو�شيع  اخلا�شة  املعالج  الطبيب 

ال�شرايني.
لقد عاي�ش الدكتور عماد احلداد و�شاهم 
وتركيب  العالجية  الق�شطرة  تطوير  يف 
بدايتها  من  ال�شباتية  ال�شرايني  �شبكات 
من  امتدت  عامًا  ع�شرين  من  اكرث  منذ 
اف�شل امل�شت�شفيات االمريكية اإلى االأردن 
احلاالت  هذه  من  املئات  خاللها  اجرى 

بنتائج ت�شاهي اف�شل املراكز العامليه. 
ال�شبكات  تركيب  اإجراء  و�شل  لقد 
ال�شالمة  من  عالية  درجة  اإلى  ال�شباتية 
االأ�شاليب  احدث  با�شتخدام  والفاعلية 
اأثناء  اجللطات  املانعة حلدوث  واالأدوات 
الطريقة  تعترب  حيث  ال�شبكة  تركيب 

االجنع لدينا لعالج هذه ال�شرايني.

اجللطة الدماغية وت�سلب 
ال�سرايني ال�سباتية

الــدكـتــــور
عماد عبداحلفيظ احلداد
ا�شت�شـــاري القلــب واالوعيــة الدمويــة 

والق�شطــرة العالجيـــة

ت�سيق �سديد فـي ال�سريان ال�سباتي ومعاجلته عن طريق الق�سطرة العالجية وتركيب �سبكة

االأردن  م�شت�شفى  يف  طبي  فريق  قام 
املر�شى  الحد  جراحية  عملية  باإجراء 

باإ�شتئ�شال ورم عظمي نادر.
واعرب الدكتور خالد عطا رئي�ش الفريق 
الطبي عن �شكره وتقديره للطاقم الطبي 
هذه  اجناح  يف  �شاهم  الذي  امل�شاعد 

العملية اجلراحية املعقدة. 
واو�شح الدكتور عطا عن حاالت عالجية 
عديدة متت بنجاح خالل الفرتة املا�شية، 

وباأن املر�شى حاليًا يتماثلون لل�شفاء.
�شجل  االردن  م�شت�شفى  ان  اإلى  وي�شار 
خالل ال�شنوات القليلة املا�شية عدد كبري 
من  عدد  ويف  اجلراحية  االجنازات  من 
كاإجنازات  �شجلت  والتي  التخ�ش�شات 
االو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  رائدة 
والكبد  الكلى  زراعة  جمال  يف  ال�شيما 
وامرا�ش  االورام  وا�شتئ�شال  واملفا�شل 

اجلهاز اله�شمي.

اإجناز طبي فـي م�ست�سفى االردن 
يحول املري�ص من »ميوؤو�ص منه« 

اإلى حالة ال�سفاء الكامل
م�شريًا الى اأن التقنية التي حققها تفتح 
غري  كانت  حلول  اأمام  وا�شعة  االفاق 
امليوؤو�ش  احلاالت  هذه  عالج  يف  متبعة 
طبي  اجناز  يعترب  ذلك  اأن  الى  منها 
العربي  امل�شتوى  على  جديد  اأردين 

والعاملي. 
وا�شتغــرقت العمليـــة باأجزاءهــا املختلفة 
12 �شـــاعــــة قـــــام خـــاللـهــا الــفـــريـــــق 
اجلراحـي بق�ش وف�شل اجلزء املت�شرر 
اكرث  ا�شتئ�شال  مت  الثانية  املرحلة  ويف 
الورم  وا�شتئ�شال  الكبد  من   %80 من 
حتقق  ان  اإلى  القولون  يف  اال�شا�شي 
ت�شنف  كانت  التي  للمري�شة  ال�شفاء 

�شمن حالة )امليوؤو�ش منها(. 

الــدكتـــور  ان  بالـذكــر  واجلـديـر 
لــه اي�شـًا م�شاهمـة  اأميــن عبـيــد كــان 
 2012 العـلمــــي  بــاالجنــــاز  كــبيـــرة 
ال�شليــم  اجلــزء  بف�شــل  يتعـلـق  فيمـا 
تــم  والـــذي  الكبــد  ي�شــار  اق�شــى  يف 
العامليــة  اجلراحيـة  املجلـة  يف  ن�شـره 

.)Annals of  Surgery(
االجناز  هذا  اأن  عبيد  الدكتور  واأكد 
االردين ما كان ليتحقق لوال دعم الدكتور 
م�شت�شفى  عام  مدير  الب�شري  عبداهلل 
الجناح  االمكانات  كافة  وتوفري  االردن 
التي  التقنية  هذه  وحتقيق  العملية  هذه 
من �شاأنها فتح اأبواب االأمل اأمام املر�شى 

ذو احلاالت ال�شعبة بالكبد.

تتمة خرب ال�شفحة الرئي�شية

الدكت�ر  االردين  الطبي  املجل�ش  اختار 
وعناية  تخدير  ا�شت�شاري  �شهاب  رفعت 
مركزة وعالج االأمل يف م�شت�شفى االردن، 

كطبيبًا ممتحنًا.
عن  االردن  م�شت�شفى  ا�شرة  وتعرب 
الزمالء  الحد  االختيار  بهذا  اعتزازها 
من اطباء م�شت�شفى االردن.. متمنني له 
املزيد من التقدم والنجاح يف حمل هذه 

امل�شوؤولية االن�شانية.

الدكتور رفعت �سهاب ممتحنًا 
فـي البورد االأردين

ا�ستئ�ســال
ورم عظمـــي فـي 
م�ست�سفى االأردن 
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من  جمموعة  الزاوية  هذه  يف  نقدم 
احلامل  للمراأة  واالر�شادات  الن�شائح 
تفيدها  ت�شاوؤالت  عدة  على  واالجابة 
من  واملزيد  الوالدة،  اآالم  ت�شكني  يف 
برامج العناية التي جتدها يف م�شت�شفى 
خفيفة  اآالمك  تكون  ان  وناأمل  االردن، 
مريحة  طفلك  والدة  ت�شبح  حتى 

وممتعة لك..

االح�سا�ص بالوالدة
تقل�شات  تالحظي  قد  احلمل  نهاية  يف 
بدء  عند  ولكن  الخر،  وقت  من  رحمية 
الرحمية  التقل�شات  ت�شبح  املخا�ش 
اكرث انتظامًا و�شدة وت�شبة اإلى حد كبري 
اآالم احلي�ش ال�شديدة ولكن هذه اآالآالم 

تزداد حدتها مع املخا�ش.
اإلى اخرى ومن  اأم  ان اآالمل يختلف من 
االوالدة  عادة  ولكن  اخرى  اإلى  والدة 
االولى تكون اال�شعب واالطول ويف بع�ش 
اال�شطناعي  التحري�ش  يلزم  االحيان 
للوالدة وهذا بدورة يزيد االمل وما يزيد 
على 90% من الن�شاء حتتاج اإلى م�شكن 

لالمل اثناء املخا�ش.
التح�سري للوالدة

درو�ش  اعطاء  طريق  عن  ذلك  يتم 
خا�شة عن الوالدة يف بع�ش امل�شت�شفيات 
املتمر�شات  القانونيات  القابالت  من 
فكرة  العطائكم  مدربات  انهن  حيث 
بطفلك  واالعتناء  والوالدة  احلمل  عن 
حتتاجني  ما  اإلى  ير�شدونك  و�شوف 
اإلية من اجراءات مما �شيكون له االثر 

الكبري يف والدة مريحة وممتعة، لذلك 
نن�شحك بان تقومي بزيارة للم�شت�شفى 
لروؤية  احلمل  اثناء  فية  ت�شعني  الذي 
عن  معلومات  والعطائك  القابالت 
هذا  مع  والتعامل  الوالدة  عملية 
احلدث من متارين تنف�شية واالرتخاء 
حيث  ظهرك  لراحة  املثلى  والطريقة 
ان كل هذا يتم يف حما�شرات خمت�شة 
م�شكنات  عن  فكرة  العطائك  لذلك 

االمل اثناء الوالدة.
املتوفرة  الطريقة  ماهي 

وامل�ستخدمة الزالة االمل؟
هناك طرق عدة مل�شاعدتك يف التعامل 
مع اآالمل وحيث انه من ال�شعوبة مبكان 
يف بع�ش االحيان ان تعلمي اأي طريقة 
املوجودة  القابلة  فاإن  املنا�شبة لك  هي 
يقدم  الوالدة هي خري من  اثناء  معك 
املعلومات  واعطائك  الن�شح  لك 
احلقائق عن  بع�ش  يلي  وفيما  الكافية 
والتي  اآالمل  لت�شكني  الرئي�شية  الطرق 

من املمكن ان تتوفر لك وهي:
1 - الطرق الب�شيطة 

يف بداية املخا�ش االمل عادة ب�شيط  نوعًا 
ما ومن الطرق الب�شيطة اي�شًا ملعاجلته.

املعنوي.  • الدعم 
• االرتخاء واحلركة مع التمارين الب�شيطة. 

دافئ.  • حمام 
الكهربائي عرب  الع�شبي  التنبيه   -  2

TENS
معتدل  كهربائي  تيار  عن  عبارة  وهي 
تو�شع  ال�شقة  �شفائح  اربع  عرب  مير 
بالراحة  �شعور  الى  توؤدي  الظهر  على 
التقل�شات  اثناء  االمل  وتخفيف 
انه  كما  املخا�ش  بداية  يف  الب�شيطة 
ح�شب  التيار  ب�شدة  التحكم  ميكن 
عوار�ش  اية  يوجد  وال  التقل�شات  قوة 
وهذه  اجلنني  او  احلامل  على  جانبية 
فرتة  لكل  تكفي  ال  وحدها  الطريقة 
و�شائل  الى  حتتاجني  وقد  املخا�ش 

م�شكنة اخرى لالمل.
Entonox 3 - اين�ك�س

من   %50 بن�شبة  الغاز  من  مزيج 
االوك�شجني ياأخذ عن طريق التنف�ش او 
او بقطعة تو�شع يف  بالكمامة اخلا�شة 

الفم، املميزات:
الفعالية  و�شريعة  ب�شيطة  طريقة   •
ويزول تاثريها خالل دقائق ويف بع�ش 
بالدوار  ال�شعور  الى  توؤدي  االحيان 
حتى  او  الرا�ش  يف  طائ�ش  و�شعور 

الغثيان لفرتة وجيزة.
اجلنني. • التوؤذي 

• ال ت�شكن كل االمل ولكن ت�شاعد على 
التخفيف منه. 

اثناء  وقت  اأي  يف  ا�شتعماله  ميكن   •
املخا�ش. 

كمية  يف  تتحكمني  التي  الوحيدة  انت 
الغاز امل�شتن�شق لكن من املهم انه يجب 
التي  اللحظة  يف  اال�شتن�شاق  يبداأ  ان 
حتى  التقل�شات  بقدوم  بها  ت�شعرين 

يكون املفعول كافيًا.
ال ت�شتخدمني الغاز عند الراحة او عند 
فالتنف�ش  رحمية  تقل�شات  وجود  عدم 
العميق  والتنف�ش  املطلوب  الطبيعي هو 

�شار باجلنني.
 Pethidine 4 - حقن البيثيدين

الع�شلي  احلقن  طريق  عن  تعطى   •
بوا�شطة القابلة القانونية.

وعدم  بدوار  ال�شعور  الى  توؤدي   •
بع�ش  يف  والغثيان  لالمل  اكرتاث 

االحيان. 
افاقة  درجة  على  يوؤثر  ان  ميكن   •
اجلنني ما بعد الوالدة وهناك م�شاد له 
احلقنة  اعطاء  )توقيت  االمر  لزم  اذا 

مهم(. 
املعدة  وافراغ  ه�شم  على  يوؤثر   •
تخدير  حالة  الى  حتولت  واذا  للطعام 
تاأثري  له  ذلك  فان  ما  ل�شبب  عام 
عليك  خطرا  يكون  ان  ممكن  �شلبي 
يجب    Pethidine اعطاء  عند  لذلك 

ال�شيام وعدم االكل.
الطبيعية. الر�شاعة  • توؤخر 

الغاز  من  االمل  لت�شكني  فاعلية  • اقل 
االمل  على  حمدود  تاثري  له  ان  حيث 
يحدث  انه  يجدن  االمهات  وبع�ش 
حتمل  على  القدرةة  وزيادة  ا�شرتخاء 
االمل واخريات يجدنه خميب لالآمال. 

Epidural 5 - القثطرة ال�ش�كية
بو�شع  املخول  هو  التخدير  طبيب   •

القثطرة ال�شوكية. 
�شغري  انبوب  طريق  عن  يعطى   •

يو�شع يف الظهر.
اقل. اجلنني  على  • التاأثري 

  %  5  –  1 جدًا   ب�شيطة  اخلطورة   •
يف حدوث �شداع.

يف  م�ؤقت  هب�ط  يحدث  ان  ميكن   •
�شغط الدم. 

• االكرث فعالية يف ت�شكني االم املخا�ش. 
من جترى له القثطرة ال�سوكية؟

لكن  النا�ش  لغالبية  جتري  ان  ميكن 
فرتة  يف  امل�شاعفات  بع�ش  هناك 
مثل  القثطرة  اجراء  متنع  احلمل 

اظطربات الدموي. 
فمن  ومعقدة  طويلة  الوالدة  كانت  اذا 
االف�شل اخذ القثطرة حيث ان هذا له 
فائدة على الطرفني احلامل واجلنني. 

االجراءات املتبعة يف القثطرة
وريدية العطاء  قثطرة  تو�شع  بداية   •
ال�ض�ائل حيث ان يقي من هب�ط �ضغط 

الدم املحتمل وال�شباب اخرى. 
• تو�شع الوالدة على جنبها االي�شر او 

جتل�ش ب�شكل منحني. 
• يعقم الظهر بوا�شطة معقمات خارجية. 
بنج مو�شعي يف اجللد مكان  يو�شع   •

القثطرة. 
ايل  احلاجة  دون  القثطرة  تو�شع   •

وجود جرح يف اجللد.
عرب  الظهر  يف  �شغري  انبوب  يو�شع   •
االنبوب  ويبقى  االبرة  وتزال  االبرة 

العطاء املواد امل�شكنة من خالله. 
• يجب احلذر من ثقب الغ�شاء ال�شوكي 
لتجنب حدوث �شداع الحقا لذلك من 
االهمية مبكان ان تكون الوالدة متعاونة 
جدا مع الطبيب املخدر وعدم احلركة 

منها  يطلب  حيث  القثطرة  و�شع  عند 
ميكن  االنبوب  يو�شع  وعندما  ذلك 

احلركة بحرية. 
• عادة حتتاج القثطرة مدة 20 دقيقة 

لتاخذ مفعولها. 
 ماهي التاأثريات؟

• القثطرة ال�شوكية التوؤدي الى ال�شعور 
امل�شكنات  الغثيان مثل بقية  او  بالدوار 

االخرى وال يوؤثر على افراغ املعدة.
هب�ط  يح�ضل  االحيان  بع�ض  يف   •
اعطاء  يجب  لذلك  الدم  �شغط  يف 

ال�شوائل عن طريق الوريد م�شبقًا. 
يف  بالرع�شة  الوالدة  ت�شعر  احيانا   •
البداية ثم تزول الحقا وميكن ان تودي 
الثانية من  املراحل  امد  اطالة يف  الى 
احلو�ش  يف  اجلنني  ةتقدم  الوالدة 
االعرا�ش  هذه  تزول  ان  يلبث  ال  ثم 
ويبدا الرحم بدفع اجلنني يف احلو�ش 
طبيعي  ب�شكل  الوالدة  عملية  وي�شهل 

اكرث من اأي طريقة اخرى. 
ان هذا  الوالدة حيث  توتر  تقلل من   •
مفيد للجنني واالم ، وميكن ان يحدث 
�شداع بن�شبة1 % اذا حدث هذا ممكن 

معاجلته. 
وما  احلمل  خالل  �شائع  الظهر  امل   •
على  دالئل  اية  توجد  وال  الوالدة  بعد 
لكن  الظهر  امل يف  ت�شبب  القثطرة  ان 
ميكن ان ت�شعري بامل ملدة يوم او اثنني.
ام   2000 من  واحدة  ام  حوايل   •
ت�شعر بوخز او خدران يف �شاق واحدة 
عادة  حتدث  وهي  اجلنني  والدة  عند 
من  ولي�ش  نف�شها  الوالدة  عملية  من 

القثطرة.
اإلى  الوالدة  حتولت  لو  ماذا 

عملية قي�سرية!
اإذا حتولت الوالدة اإلى عملية قي�شرية 
العام  للتخدير  داعي  فال  بامللقط  اأو 
القثطرة  طريق  عن  جترى  ان  وميكن 
لك  ا�شلم  هذا  ان  حيث  ال�شوكية 

ولطفلك.

ماذا عن القثطرة داخل ال�سوكية 
بع�ش  الى  حتتاج  ال�شوكية  القثطرة 
اذا  ولكن  مفعولها  لتاخذ  الوقت 
فان  ال�شوكية  داخل  االدوية  اعطيت 
ي�شتعمل  ما  عادة  وهذا  فوري  مفعولها 

يف القي�شرية.

ن�سائح.. ت�سكني اآالم الوالدة

الدكتور معاوية عبابنة
ا�شت�شاري تخدير وعناية مركزة 

وعالج االأمل

لـتـكـن والدة طفلك مريحة وممتعة لِك..

االأطفال  عند  االإربي  الفتق  يظهر 
يف  تورم  اأو  كانتفاخ  الذكور  ة  خا�شّ
بع�ش  ويف  العانة  اأو  البطن  اأ�شفل 
ال�شفن  كي�ش  اإلى  ينزل  االأحيان 
احلالة  تقدم  مع  اخل�شية(  )بجانب 
بكاء  عند  يظهرالورم  ما  وعادًة 
نومه  عند  ويختفي  وقوفه  اأو  الطفل 

االإربي  الفتق  ويعترب  ا�شرتخائه،  اأو 
ال�شائعة  اجلراحّية  االأمرا�ش  من 
الوالدة  حديثي  ة  خا�شّ االأطفال  عند 
الر�شع  االأطفال  ي�شيب 5% من  حيث 
 %10 اإلى  الن�شبه  وترتفع  الطبيعيني 
اأو املولودون قبل  عند االأطفال اخلّدج 
ال�شهر التا�شع من احلمل حيث ت�شاب 
عادة اإحدى اجلهتني ولكن قد ت�شاب 
كلتا اجلهتني معًا يف 15% من احلاالت.
عند  الفتق  لهذا  امل�سبب  هو  ما 

االأطفال؟
كي�ش  اإلى  البطن  من  اخل�شية  تنزل 
رقيقة  قناة  اأثناء احلمل عرب  ال�شفن 
تقفل تلقائيًا ُقبيل الوالدة، ولكن ل�شبب 
القناة  تبقى  االأطفال  بع�ش  عند  ما 
اإلى  يوؤدي  مما  الوالدة  بعد  مقتوحة 
كي�ش  اإلى  البطن  من  االأح�شاء  نزول 
ويحدث  القناة.  تلك  عرب  اخل�شية 
ذلك بكرثة عند االأطفال الغري مكتملي 

احلمل )اخُلّدج(.
 هل ي�سيب البنات؟

على  ويظهر  اأقل.  بن�شبة  ولكن  نعم   
اإحدى  يف  البطن  اأ�شفل  انتفاخ  �شكل 

اجلهتني.
عند  اخل�سية  يف  انتفاخ  كل  هل 

االأطفال هو فتق اإربي؟
القيلة  اأو  املائي  الكي�ش  ويعترب  ال، 
للتورم  ال�شائعة  االأ�شباب  من  املائية 
يف كي�ش اخل�شية عند حديثي الوالدة 
تدخل  اإلى  عادة  يحتاج  وال  ع.  والر�شّ
اأن  اأي نوع حيث ما يلبث  اأو عالج من 

يختفي تدريجيًا.
يزداد  قد  االأحيان  بع�ش  يف  ولكن 
ي�شتمر  اأو  اأمل  ي�شاحبه  اأو  حجمه 

عمر  من  الثانية  ال�شنة  بعد  ما  اإلى 
التدخل  يتم  احلاالت  تلك  ويف  الطفل 
جراح  مراجعة  من  والبد  اجلراحي. 

االأطفال للتعرف على طبيعة املر�ش.
ما هي اخلطورة امل�ساحبة لذلك 

املر�ص؟
يف  االإربي  الفتق  خطورة  تكمن 
احتمال نزول االأمعاء يف جمرى الفتق 
كي�ش  يف  االمعاء  واختناق  وان�شدادها 
الفتق مما ي�شبب تورمًا للفتق ي�شاحبه 

االآما مربحة اأو تقيوؤ.
تدخل  اإلى  احلاالت  تلك  وت�شتدعي 
البطن  اإلى  الإرجاعه  طاريء  اإ�شعايف 
اأو  يوم  خالل  الفتق  اإ�شالح  ثم  من  و 
تلك  حدوث  خطورة  تزداد  يومني. 
ع.  احلاالت عند حديثي الوالدة والر�شّ
وقد يوؤدي ان�شداد الفتق لعّدة �شاعات 
انقطاع  نتيجة  اخل�شّية  �شمور  اإلى 
الدم يف �شغط االمعاء عليها اأو ت�شرر 

اجلزء النازل من االأمعاء.
بعد  تلقائيًا  الطفل  ي�سفى  هل 

فرتة من الزمن؟
التدخل  تاأخر  كلما  العك�ش  على  ال، 
الفتق  حجم  ازداد  كلما  العالجي 
امل�شاعفات  حدوث  احتمال  وازداد 

التي يت�شبب فيها.
ما هي خطورة التدخل اجلراحي 
اأخر  عالج  يوجد  هل  و  لعالجه 

غري اجلراحة؟
نادرة  اجلراحّية  امل�شاعفات  تعترب 
جراح  قبل  من  اإجرائها  حال  يف  جدًا 

متخ�ش�ش يف االأطفال.
كقطع  امل�شاعفات  اإحتمالّية  وتزداد 
االأوعية  اأو  املنوّية  احليوانات  قناة 
املغذية للخ�شية مما يوؤدي اإلى �شعف 
اخل�شوبة م�شتقباًل يف حالة قّلة خربة 
اجلراح يف التعامل مع حاالت الأطفال. 
الوقت  يف  اجلراحي  التدخل  ويعد 

احلايل العالج الوحيد لتلك احلاالت.
اجلراحي  التدخل  يتم  كيف 

لعالج تلك احلاالت؟
يتم  البطن  اأ�شفل  ب�شيط  �شق  عرب 
بني  الوا�شلة  القناة  واإزالة  اإغالق 
ت�شتغرق  اخل�شية.  وكي�ش  البطن 
ن�شف  من  اقل  عادًة  العملّية  تلك 
اإلى  بعدها  املري�ش  يخرج  �شاعة، 
اإفاقته  املنزل يف نف�ش اليوم حاملا تتم 
وي�شتخدم  )البنج(  التخدير  من 
احلرارة(  )خمف�ش  البارا�شيتامول 

لت�شكني االأمل بعد العملّية.
احتمال  يف  زيادة  هناك  هل 
بنف�ص  الطفل  اإخوة  اإ�سابة 

املر�ص؟
امل�شاب  الطفل  اإخوة  اإ�شابة  احتمال 
من  ويقرتب  قليلة  االإربي  بالفتق 

احتمال اإ�شابة اأي طفل. 

»الـفـتـــق االإربــــي«
عنـد االأطفـال

الدكتور �سائب حمودي
اإ�شت�شاري جـراحة االطفـال

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

يعترب الفتق االربي.. 
من االمرا�ص ال�سائعة 
عند االطفال وخا�سة 

حديثي الوالدة
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لروؤيــة او�ســح..

مــــر�ص اعــتــالل اللطـخـــة 
الـ�سفـــراء ال�سيخـــوخـــي..

الليزر احدث واف�سل و�سيلة 
لالقالع عن التدخني

التعريف باملر�ص.. وت�سخي�سه

اللطخة  اعتالل  مر�ص  هو  ما 
ال�سفراء ال�سيخي؟ 

هو مر�ش يوؤدي اإلى �شعف الب�شر وي�شيب 
من عمرهم فوق اخلم�شني �شنة. يت�شبب هذا 
املر�ش بحدوث �شرر على اللطخة ال�شفراء 
وهي املنطقة امل�شوؤولة عن حدة الب�شر وروؤية 

اال�شياء الدقيقة والقراءة ومتييز االلوان.
ب�شورة  املر�ش  يتطور  املر�شى  بع�ش  يف 
اإال  النظر  يف  تغيريات  حتدث  وال  بطيئة 
بعد فرتة طويلة ويف البع�ش االخر يت�شبب 
عني  يف  للب�شر  ال�شريع  بالتدهور  املر�ش 

واحدة او كلتا العينني.

ال�شجائر  تدخني  ان  النا�ش  معظم  يدرك 
�شبب من ا�شباب اال�شابة ب�شرطان الرئة 
االخرى.  اخلطرية  االمرا�ش  من  والكثري 
التبغ  ادمان  خماطر  مدخن  كل  ويعرف 
و�شعوبة التخل�ش من ذلك االدمان، ولهذا 
ال�شبب، البد من احل�شول على امل�شاعدة 
نهائيًا،  التدخني  عن  االقالع  يف  الالزمة 
ا�شتخدام  مت  ال�شابقني،  العقدين  خالل 
كالعلكة  التدخني  عن  لالقالع  طرق  عدة 
والرقعة وكالهما يحتويان على النيكوتني، 
االدمان  عالج  جدوى  عدم  البديهي  ومن 
النيكوتني،  على  حتتوي  مواد  با�شتخدام 
لذلك مت اال�شتفادة من الليزر ذو امل�شتوى 
املنخف�ض لتحفيز نقاط خا�ضة يف اجل�ضم 
ادمان  لعالج  م�شاعفات  او  اأمل  بدون 

ال�شجائر وبنتائج جتاوزت %80.
االقالع عن التدخني بالليزر:

ال�شينية  باالبر  التدخني  عالج  جناح  مع 
الليزر  ال�شتخدام  االولى  البحوث  بداأت 
نهاية 1980 يف  ال�شينية يف  لالبر  كبديل 
كندا وفرن�شا وبريطانيا ومنذ ذلك التاريخ 
تطورت اجهزة الليزر والربامج امل�شتخدمة 

بتدهور  املري�ش  ي�شعر  املر�ش  تقدم  مع 
احلقل  من  الو�شطى  املنطقة  يف  الب�شر 
الب�شري وقد ي�شعر بوجود مناطق معتمة 
او اعتام كلي عند القراءة او عند النظر 

اإلى االخرين.

ما هي اللطخة ال�سفراء؟
ماليني  من  ال�شفراء  اللطخه  تتكون 
امل�شتقبالت ال�شوئية )املخاريط( امل�شوؤولة 
عن النظر يف املركز وحدة الب�شر ومتييز 
االلوان والروؤية النهارية وهي اكرث منطقه 
اجلزء  يف  وتقع  العني  �شبكية  يف  ح�شا�شة 
امل�شتقبالت  تقوم  العني،  من  اخللفي 
ال�شوئية بتحويل ا�شعة ال�شوء اإلى ا�شارات 
الدماغ  اإلى  بدورها  ت�شل  والتي  كهربائية 
يقوم  الذي  الب�شري  الع�شب  خالل  من 

بتحويلها الى ال�شور التي نراها.
منطقة  يف  �شرر  اي  حدوث  حال  ويف 
بحدوث  املري�ش  ي�شعر  ال�شفراء  اللطخه 

بها حتى ا�شبحت تتفوق يف نتائجها على 
يف  خماطرها  حتمل  وال  ال�شينية  االبر 
نقل االمرا�ش املعدية وا�شبحت من اكرث 
يف  التدخني  عن  لالقالع  فعالية  الطرق 
العديد من الدول الغربية )كندا، امريكا، 

بريطانيا، فرن�شا(.
ويف اطار �شيا�شة م�شت�شفى االردن للحاق 
بركب احدث التكنولوجيا وتقنيات العالج 
التقنية  هذه  امل�شت�شفى  ا�شتقدم  فقد 
امل�شبوقة  وغري  االولى  اخلطوة  لتكون 
املدخنني  من  االآالف  خلدمة  االردن  يف 
التدخني.  عن  بالتوقف  الراغبني 
واال�شتفادة من هذه التكنولوجيا املتقدمة 

يف م�شت�شفى االردن.
االردن  م�شت�شفى  �شحيفة  وجهت  وهنا 
االذهان  يف  تدور  التي  اال�شئلة  من  عدد 
الطب  مركز  مدير  نائل  �شعيد  للدكتور 

الدويل يف م�شت�شفى االردن.
من هم امل�ستفيدين من هذه التكنولوجيا؟

حتى  املدخنني  من  العديد  يتخوف 
ثقتهم  لعدم  التدخني  قطع  فكرة  من 
على  اعتادوا  ولكونهم  ال�شابقة  بالربامج 
ال�شلبية  االثار  يالحظوا  ومل  التدخني 
وا�شع  اقبال  فهنالك  هذا  ومع  للتدخني، 
على  الذين  من  وخا�شة  اجلن�شني  من 
يف  امل�شاعدة  طالبني  باالنرتنت  اطالع 
بتدهور  تتعلق  ال�شباب  التدخني  عالج 
للمحافظة  او  املظهر  او  ال�شحية  احلالة 
على افراد اال�شرة وخا�شة االطفال منهم 

يف  اعوجاجات  او  باالب�شار  كبري  �شعف 
ال�شورة او عتامات مركزية.

املعر�سني  اال�سخا�ص  هم  من 
لال�سابة بهذا املر�ص؟ 

العوامل  اهم  من  العمر  تقدم  يعترب 
املوؤدية لهذا املر�ش ويحدث ب�شورة اكرب 

ملن عمرهم اكرث من �شتني �شنه.
التي  الخرى  الع�امل  بع�س  وهناك 
تزيد من احتمال حدوث املر�س واهمها:
الدرا�شات  اظهرت  حيث  التـدخـــني:   •
احتمال  من  ي�شاعف  التدخني  ان 
اللطخة  اعتالل  مبر�ش  اال�شابة 

ال�شفراء ال�شيخي.
يف  اكـــثـــر  املــــر�ش  يــ�شـيـــع  الِعـــــرق:   •

املر�شى ذووي اجلذور اال�شكندنافية.
والعامـــــل  للعائلـــة  الطبـــي  التـــاريــخ   •
حــــدوث  احتماليـــة  تــــزداد  ال�راثـــــي: 
املـــر�ش يف حـــال وجـــود حــاالت ا�شـــابة 
ال�شفــراء  اللطخـــة  اعتـــالل  مبـــر�ش 
اظهرت  العائلـــة.  نفــ�ش  يف  ال�شيخــي 
الع�شرين  يقارب  ما  وجود  الدرا�شات 

جينا م�شوءال عن اال�شابة بهذا املر�ش.
الخرى:  والمرا�س  احلياة   منط   •
املر�ش  ان  متعددة  درا�شات  اظهرت 
ي�شيع اكرث بني املر�شى امل�شابني بارتفاع 
وال�شمنة  ال�شكري  وداء  الدم  �شغط 

وامرا�ش القلب. 

من التاأثري ال�شلبي للتدخني، وهنا جتدر 
اال�شارة انه ال جدوى من معاجلة املر�ش 
افراد  قبل  من  العالج  على  املرغمني 
ا�شرتهم او روؤ�شائهم يف العمل الن العالج 

يتطلب رغبة حقيقية من املر�ش للتغري.
كيف يتم العالج؟

يبداأ العالج بعد اال�شت�شارة واي�شاح بع�ش 
التعليمات التي ت�شاعد املري�ش لل�شيطرة 
االيام  خالل  بالتدخني  تفكريهم  على 
ن�شبة  قيا�ش  يتم  ثم  العالج،  من  االولى 
التنف�ش  يف  الكربون  اوك�شيد  اول  غاز 
البداأ  قبل  مرتفعة  تكون  الغالب  يف  التي 
الطبيعية  الن�شب  اإلى  لتعود  العالج  يف 
ويطلب  العالج،  بعد  الثاين  اليوم  يف 
االخرية  ال�شيجارة  توديع  املر�شى  من 
والتخل�ش من كل علب الدخان والوالعات 
العالج  يتم  العيادة،  مهمالت  �شلة  يف 
على  واقعة  نقاط  على  الليزر  بت�ضليط 
االذنني وحول االنف والفم واليدين بدون 
اأمل ويف اجواء مريحة مع مو�شيقى هادئة 
ويراعى خ�شو�شية  ال�شو�شاء  بعيدًا عن 
�شاعة  االولى  اجلل�شة  ت�شتغرق  املر�شى، 
والهدوء  بالراحة  بعدها  املري�ش  يح�ش 
هرمون  لزيادة  نتيجة  املريح  والنوم 
يحاولون  الذين  خالف  على  االندرفني 
ترك التدخني بدون الليزر فاإنهم يعانون 
من االعرا�ش االن�شحابية لرتك التدخني 
يف  تباطئ  النوم،  �شعوبة  وتوتر،  )قلق 
هرم�ن  هب�ط  نتيجة  القلب(  دقات 

بالع�امل  الغنية  الطعمة  تناول   •
التي ت�ؤدي الى زيادة الك�شدة. 

ما الذي ميكن عمله لتقليل احتمال 
اللطخة  اعتالل  مبر�ص  اال�سابة 

ال�سفراء ال�سيخي؟
• جتنب او ايقاف التدخني.

• اجراء التمارين الريا�شية ب�شورة دائمة.
طبيعـيــة  م�شتويــات  على  املحافظــة   •

ل�شغط الدم وال�شكر والدهنيــات.
تنـــــاول غــــذاء �شحـــي يحتــوي علــى   •
واالليـــــاف  اخل�شـــراء  اخل�شــراوات 
املـــاأكوالت  عـــن  واالبتعــاد  واال�شمـــاك 
االك�شــــدة  زيـــــادة  اإلــى  تـــوؤدي  التـي 
واللحوم  كــالدهـون  اجل�شـــم  داخـــل 

احلمراء.
اعتالل  مر�ص  ت�سخي�ص  يتم  كيف 

اللطخة ال�سفراء ال�سيخي؟
يعاين  ال  املر�ش  من  االولى  املراحل  يف 
يف  ميكن  وال  اعرا�ش  اي  من  املري�ش 

اعطاء  يتم  الثاين  اليوم  يف  االندورفني. 
يتم  ثم  بالليزر  التقوية  جل�شة  املري�ش 
الثالثة  اجلل�شة  واعطاءه  احلالة  متابعة 

ح�شب ا�شتجابة كل مري�ش.
هذا  تناول  �شهولة  املر�شى  يالحظ 
الربنامج مقارنة مع العالجات التقليدية 
اإلى  تدريجية  ب�شورة  وي�شعرون  االخرى 
حت�شن يف قابليتهم اجل�شدية نتيجة لطرد 
مع  االوك�شجني  كمية  وزيادة  ال�شموم 
ا�شتقرار �شغط الدم وبعد عدة ايام �شوف 
ي�شتعيدون حا�شة التذوق مما يدفعهم اإلى 
تناول املزيد من االطعمة وهنا ين�شحون 
مبالحظة ذلك ل�شمان عدم زيادة الوزن.

كيف يعمل الليزر على ايقاف التدخني؟
االذنني  حول  خا�شة  مواقع  حتفيز  ان 
من  اجل�شم  ادمان  معاجلة  يف  ي�شاعد 
الذي  االندورفني  هرمون  زيادة  خالل 
يجنب املري�ش االعرا�ش االن�شحابية لرتك 
طرد  على  اي�شًا  الليزر  وي�شاعد  التدخني 
�شموم التدخني وتغيري يف مذاق ال�شجائر.

الربنامج  هذا  جناح  ن�سبة  ماهي 
وكيف  التدخني؟  عن  االقالع  يف 
تتعاملون مع الذين يعودون للتدخني؟
ن�شبة  ان  واملقاالت  الدرا�شات  ا�شارت 
يف   %80 بلغت  الربنامج  هذا  جناح 
ا�شهر،  بعد ثالثة  االولى و%60  اال�شابيع 
للذين  ثاين  عالجي  كور�ش  اعطاء  ويتم 

يعودون للتدخني.

هذه احلالة ت�شخي�ش املر�ش يف مراحله 
االولى اإال بالفح�ش الدقيق والكامل.

يت�سمن الفح�ص االجراءات التالية:

الب�شار. حدة  • فح�س 
الفح�ش  يت�شمن  ال�شبكية:  فح�س   •
العينني  كلتا  يف  تو�شيع  قطرات  و�شع 
حتى  العينني  حدقة  تو�شيع  اجل  من 
يتمكن طبيب العيون من فح�ش ال�شبكية 

واللطخة ال�شفراء ب�شورة دقيقة. 
يقوم الطبيب با�شتعمال عد�شات خا�شة 

من اجل اجراء هذا الفح�ش.
الطبيب  يقوم   :”Amsler Grid“  •
حيث  الفح�ش  بهذا  املري�ش  بتزويد 
عم�دية  خط�ط  اإلى  املري�ض  ينظر 
معينة  م�شافة  على  متقاطعة  وافقية 
اعوجاج  وجود  حال  يف  الطبيب  ويبلغ 
يف هذه اخلط�ط او وج�د مناطق غري 

وا�شحة. 
�شبغة  با�شتعمال  ال�شبكية  فح�س   •
 :)Fluorescein angiogram( الفل�ري�شني
املريـــ�ش  اعطـــاء  الفحــ�ش  يت�شمــن 
حقنـــة عـــن طريـــق الوريــــد ومـــع اخـــذ 
با�شتعمال  العينني  لكلـتـا  �شـــور متعـــدده 
ال�شبغة  تدخل  خا�ش.  ت�شوير  جهاز 
طبقة  يف  املوجودة  الدموية  االوعية 
من  الطبيب  ويتمكن  وال�شبكية  امل�شيمة 
االوعية  ر�شوحات  م�شاهدة  من  خاللها 
تنك�شيه  تغيريات  او  امل�شيمية  الدموية 

ناجتة عن املر�ش.

طبية  ا�ستخدامات  توجد  هل 
اخرى جلهاز الليزر؟

نعــم، فهــو يعالج حاالت التوتر من خـــالل 
ملعـــاجلة  برنامج  وهناك  واحدة،  جل�شة 
حيـــث  ال�شهيــة  من  باحلـــد  ال�شمنـــة 
جل�شات،  اربعـــة  اإلى  املري�ش  يحتاج 
من  العديد  عــــالج  املمكــــن  ومن  كمـــا 
مــــن  باال�شتفـــادة  اجل�شـــم  امرا�ش 
مثل:  املنخف�شــة  الطاقــــة  ذو  الليـــزر 
)االكزميــــا وداء ال�شــدفيــة، احلــــروق، 
للمفا�شـــل،  الــمــزمنـــة  االآالم  تخفيــــف 
الع�شبـــي،  الــقولــــون  ال�شقيقــــة،  وداء 
والـــدوايل  الدمــويــة  الــدورة  وتن�شيـــط 

وامــرا�ش كثيـــرة اخرى(.
هل ممكن ان تو�سح لنا ما هي م�سار 

التدخني؟ 
النيكوتني  خالل  من  التدخني  ي�شبب 
من  العديد  ويحدث  االدمان  على  فيه 
للمدخن  مبا�شرة  ب�شورة  االمرا�ش 
وب�شورة غري مبا�شرة لغري املدخنني من 

خالل تلويث البيئة:
1- الدمان: مل ُي�شّنف النيكوتني ر�شميًا 
االخرية،  االآونة  يف  اإال  خمدرة  كمادة 
االبحاث  على  القائمني  ان  تبني  وقد 
تقدمي  عن  امتنعوا  التبغ  �شناعة  يف 
ادمان  طبيعة  حول  والبيانات  املعلومات 
ادمان  وُيقا�ش  طويلة.  لعقود  النيكوتني 
التي  ال�شعوبة  منها  عوامل  بعدة  املادة 
االقالع  حماولة  عند  ال�شخ�ش  يواجهها 

عن التدخني.
على  ال�شجائر  حتتوي  المرا�س:   -2
حوايل 4000 مادة كيماوية �شارة ت�شاهم 
يف رفع معدل خفقات القلب والت�شبب يف 
تغذية  و�شعف  الدموية  الدورة  م�شاكل 
االوك�شجني  م�شتوى  وتقليل  االن�شجة 
ال�شعر  وفقدان  الب�شرة  وت�شوه  الدم  يف 

الطبقي ال�شبكية  • فح�س 
 :)Optical Coherence Tomography(
�شـــور  بــاأخذ  اجلهـــاز  هـــذا  يقــــوم 
ال�شبكيـــــــة  لطبقــــات  الدقــــة  عاليــــة 
مـــن  خــاللــــه  مـــن  الطــــبيب  ويتمـكــــن 
املـــر�ش  عــن  ناجتـــة  تغيريات  اي  روؤيـــة 

ومــن اجـــل املتابـعـــة اثنـــاء العـــالج.
وبعدم  ب�شرعته  الفح�ش  هذا  يتميز 

احلاجة الأخذ حقن الفلو�شني.

اللطخة  اعتالل  مراحل  هي  ما 
ال�سفراء ال�سيخي

هناك ثالث مراحل لهذا املر�س:
هذه  ت�شخي�ش  يتم  املبكرة:  املرحلة   •
متو�شطة   )Drusen( بتكون  املرحلة 
باأي  املري�ش  ي�شعر  ال  عادة  احلجم. 

اعرا�ش بهذه املرحلة.
لتكون  باالإ�شافة  املت��شطة:  املرحلة   •
ت�شبغ  يف  تغيريات  حتدث   )Drusen(الـ
اخلاليا الطالئية. ال ي�شعر معظم النا�ش باي 
اعرا�ش على الرغم من ذلك قد توءدي هذه 
املرحلة اإلى �شعف الب�شر يف بع�ش املر�شى.
املرحلة  هذه  يف  املتقدمة:  املرحلة   •
نتيجة  الب�شر  املر�شى من �شعف  يعاين 
تكون  او  الب�شر  حدوث �شمور يف مركز 
ال�شبكية  اوعية دموية غري طبيعية حتت 
وح�شول ر�شوحات دموية او دهنيات مع 

جتمع �شوائل يف مركز ال�شبكية. 
نتابع فـي العدد القادم طرق العالج..  

وال�شيخوخة املبكرة و�شعف قوة التنف�ش، 
كما توؤدي اإلى التهاب الق�شبات الهوائية 
اوك�شيد  اول  غاز  م�شتويات  ورفع  املزمن 
ع�شر،  واالثنى  املعدة  قرحة  الكربون، 
»بينزبريين«  مادة  م�شتويات  وزيادة 
وغريها من املواد امل�شرطنة االخرى والتي 
ب�شرطان  اال�شابة  احتماالت  من  تزيد 

)الرئتني، احلنجرة، الفم، املثانة(.
الذي  االثر  وهو  ال�شلبي:  التدخني   -3
لتلوث  كنتيجة  املدخنني  غري  ي�شيب 
ما  غالبًا  وهو  ال�شجائر،  بدخان  البيئة 
يعاين منه افراد ا�شرة املدخن ومرتادي 
االندية والنوادي. ي�شبب التدخني ال�شلبي 
الرئتني  ب�شرطان  اال�شابة  ن�شبة  زيادة 
وي�شبب  كما  والثدي،  االنفية  واجليوب 
اطفال  ويعاين  والربو  القلب  امرا�ش 
واالذن  الرئتني  التهابات  من  املدخنني 

الو�شطى والربو كما يولدون بوزن اقل.
كل  قام  اذا  القت�شادية:  امل�شار   -4
بح�شاب  ب�شيطة  ح�شابية  بعملية  مدخن 
كلفة علبة ال�شجائر يف عدد االيام �شوف 
يجد انه قد ا�شرف مبالغ كبرية للتدخني 
او  �شفر  يف  ي�شتغلها  ان  به  االجدر  كان 
�شعيد  على  هذا  �شيارة  او  اثاث  تبديل 
ال�شجائر  فاإن  للبلدان  بالن�شبة  اما  الفرد 
القومي،  الدخل  من  الكثري  ت�شتنزف 
يغطي  فاإنه  التبغ  تزرع  التي  البلدان  اما 
املمكن  من  كان  وا�شعة  زراعية  ارا�شي 

ا�شغالها باملحا�شيل الزراعية املفيدة.

الدكتور في�سل فيا�ص
ا�شت�شاري جراحة العيون وال�شبكية 

وال�شائل الزجاجي

عني م�شابة تظهر الع�اجات و العتامات

عني طبيعية تظهر خطوط عمودية و�أفقية 
م�شتقيمة وبدون عتامات
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وعن�ضر  التكليف،  مناط   ه�  العقل 
الت�شريف، ومو�شع التكرمي  والتميز، 
اهلل  خ�ش  الذي  االأعظم  والنعمة 
متكينه  يف  �شببًا  وكان  االإن�شان،  به 
فالعقل  االأر�ش،  يف  اخلالفة  من 
التمييز  على  القادر  اجلزء  هو 
القرار،  واتخاذ  واالإختيار  واالدراك 
املرتاكمة  اخلربات  من  باال�شتفادة 
التجربة  وتعددية  العمر  �شنني  عرب 
والقدرة  العامة  اأو  الذاتية  االإن�شانية 
هذه  من  الدرو�ش  اإ�شتخال�ش  على 

التجارب وا�شتدعائها عند اللزوم.
حياة  يف  ومهّم  فاعل  اأثر  وللعقل 
اإعتماد  ويف  االأخالقية،  النا�ش 
احلياة  يف  ال�شحيحة  ال�شلوكيات 
التعامل  كيفية  يف  االجتماعية، 
الفردية  العالقات  وتنظيم  البيني 
الفعاليات  وتطوير  واملجتمعية 
االإنتاجية واملفاهيم االإدارية للو�شول 
م�شتوى  على  وعالقات  مبخرجات 

عايل يف االأداء والكفاءة.

االإن�شان  بني  مييز  الذي  هو  العقل 
اإن  اإال  االأخرى،  املخلوقات  و�شائر 
)التفكري،  العقل  وظائف  اإ�شتخدام 
االإ�ضتنباط،  التذكر، التخيل والتنب�ؤ، 
واالإبداع  االإبتكار  والربط،  التحليل 
وغريها من الوظائف( هي التي متيز 
اإن�شان عن اأخر فتعطيه ثقة املحيطني 
ب�شعورهم  بل  بقدراته،  واإميانهم  به 
لوجوده  واالأمان  واالإطمئنان  بالر�شا 
مو�شوع  مع  تتعامل  التي  احللقة  يف 
لر�شوخ  وذلك  معينة،  م�شكلة  اأو  ما 
الفكرة داخلهم، اأنه قادر على االإتيان 

باحللول بكل طالقة و�شال�شة.
االإبداع  مفهوم  �شاأتناول  وهنا 
اخلدمة  تقدمي  دائرة  يف  واالإبتكار 
التنويه  مع  املوظف  اأداء  وتقييم 
مرتابطة  العقل  وظائف  كافة  اأن 
تف�شي  منها  واحدة  وكل  ومت�شابكة 
ال  عميقا  تاأثريا  االأخرى  يف  وتوؤثر 

ميكن غ�ش الطرف عنه.
هو  له  تعريف  اأب�شط  يف  االإبداع 
)اأفكار جديدة ومفيدة ومت�شلة بحل 
واإعادة  جتميع  اأو  معينة  م�شكالت 
تركيب االأمناط املعروفة من املعرفة 
الفرد  روؤية  فهو  فريدة  اأ�شكال  من 

ولكن  جديدة  بطريقة  ما،  لظاهرة 
االإح�شا�ش  باالأ�شا�ش،  يتطلب  ذلك 
املعاجلة(،  تتطلب  م�شكلة  بوجود 
يف  والتدقيق  التعريف  يف  وبالنظر 
ذهبنا  ما  يوؤكد  )االإح�شا�ش(  كلمة 
حول  مو�شوعنا  بداية  يف  اإليه 
فاالإح�شا�ش  العقل،  وظائف  ت�شابك 
ووعيًا  واإدراكًا  ذكاًء  يتطلب  هنا 
خللق  يدفعه  املعني  ال�شخ�ش  من 
مقرتحات وحلول ملا يواجهه مع وجود 
بالقدرة  بالنف�ش  الثقة  من  ر�شيد 
على تطبيق احللول لتحقيق االأهداف 
املرجوة، فاالإبداع هو من ال�شرورات 
العمل،  اإدارة  يف  عنها  غنى  ال  التي 
املحرتفة  اإلى اخلدمات  احلاجة  الأن 
فمتطلبات  ت�شاعد،  يف  واملحرتمة 
و�شقف  تزايد  يف  اخلدمة  متلقي 
توقعاته باإرتفاع دائم بحيث ال ي�شبح 
كافيا تقدمي اخلدمة اأو اإجناز العمل 
العك�ش  على  بل  تقليدية  بطريقة 
على  الرتاجع  اإلى  يوؤدي  ذلك  فاإن 
امل�شتويني الفردي واجلمعي الذي قد 

ي�شل اإلى حد الف�شل.
املوؤ�ش�شة(  )حتى  اأو  املوظف  اإن 
ب�شيطة  تقليدية  بطريقة  يقتنع  الذي 
االأمانة  مفاهيم  اإلى  م�شتندًا 
واالإخال�ش )رغم اأهميتهما( دون اأن 
تكون مدعمة بن�شبة عالية من الذكاء 
الوظيفي الطموح والنظر اإلى االأمام 
االإبداع  عن�شر  يفقده  االأعلى  واإلى 
املهمة،  اأداء  يف  والتاألق  واالإبتكار 

تدريجيًا  يحوله  الوظيفة  واإجناز 
االإنتاج  عجلة  يف  متقادمة  حلقة  اإلى 
يكون  وبالتايل  التطوير  ومنظومة 
فكرة  دائم  ب�شكل  ومطروحًا  �شهاًل 

التخلي عنه  واإ�شتبداله باآخر.
عند  والوقوف  الفكري  اجلمود  اإن 
مما  اأح�شن  باالإمكان  )لي�ش  عبارة 
يف  االإبداع  يقتل  الذي  هو  كان( 
ويوؤدي  املجتمع(  )وبالتايل  االإن�شان 
)املوظف(  االإن�شان  فقدان  اإلى 
)املجتمع(  املوؤ�ش�شة  وبالتايل 
الوظيفي  املوت  اإلى  ويف�شي  دوره 
فاإن  لذا  امل�شهد،  من  واالإن�شحاب 
يف  الرغبة  على  االإن�شان  حر�ش 
امل�شتمر  والتجديد  االإيجابى  التغيري 
ذاته  لتاأكيد  يدفعه  وحميطه  لنف�شه 
حلل  املبتكرة  املبادرات  طرحه  عرب 
وجتذير  العقبات  وجتاوز  امل�شكالت 
اأن   حيث  داخله  يف  االإبداع  مفاهيم 
واالإدارية  )التكنولوجية  الظروف 
وغريها(   والثقافية  واالإجتماعية 
املتغرية وامل�شتجدة التي نعي�شها �شبه 
�شرورة   حتمي  ب�شكل  تتطلب  يوميا، 
باأ�شلوب  املتغريات  لهذه  االإ�شتجابة 

اإبداعي ي�شمن البقاء واالإ�شتمرار.

االإبداع وظيفة عقلية
بقلم: املهند�ص احمد خطاب

املدير االداري - م�شت�شفى االأردن

حملة ملكافحة�سرطان الثدي
فـي م�ست�سفى االأردن  

ال�شحية  التوعية  دميومة  على  حر�شًا 
م�شت�شفى  ي�شتكمل  املحلي،  للمجتمع 
عن  ويعلن  الريادي  م�شواره  االردن 
وت�شخي�شية  توعوية  حملة  اقامة 
مع  بالتعاون  الثدي  �شرطان  ملكافحة 

الربنامج االردين ل�شرطان الثدي.
املجتمع  �شيدات  احلملة  وت�شتهدف 
املحلي للتعريف باأهمية الك�شف املبكر 
وما يرتتب عليه من اثر على املجتمع؛ 
التي  ال�شنوية  احلملة  هذه  تاأتي  حيث 
على  تاأكيدًا  االردن  م�شت�شفى  ترعاها 
االهمية البالغة ملكافحة �شرطان الثدي 
واال�شراع يف انقاذ االآالف من ال�شيدات 

االردنيات لهذا املر�ش.
هذه  يف  االأردن  م�شت�شفى  يتيح  واإذ 
اطباء  يلقيها  توعوية  ايام  احلملة 
خمت�شيني، وتوّزع املطبوعات التثقيفية 
كافة  وتقّدم  املبكر،  بالك�شف  اخلا�شة 

والت�شخي�شية  الطبية  االمكانات 
احلملة  فرتة  طيلة  خا�شة  بخ�شومات 

ت�شمل الفحو�شات اال�شعاعية:
• Bilateral Mammogram  

• Breast Ultra sound 

ويـــدعــــــ� م�شت�شفـــى الردن جـمـيــــــــــع 
ال�شيــــــدات الــتــــ�ا�شــــــل مـــــع قــــ�شــــــــــم 
ال�شعـــة يف م�شت�شفــى الردن خـــــــالل 
احلملـــــة لال�شتفــــــادة منهـــــا واجـــــــراء 

الفح��شات الالزمة.

- اجلزء الثاين -

عنه  حتدثنا  ما  املقال  هذا  يف  ن�شتكمل 
وما  الرقبة،  اآالم  عن  ال�شابق  العدد  يف 
ا�شارنا اإليه يف حديثنا عن �شرورة تدريب 
ع�شالت العنق باإ�شتمرار وما يرتتب عليه 
من  وحمايته  العنق  الجهاد  حتّمل  من 
كحدوث  والعنيفة؛  املفاجئة  احلركات 

ا�شطدام بني �شيارة واخرى..
وملا كانت الن�شاء اقل اهتمامًا من الرجال 
حدوث  فاإن  العنق  ع�شالت  بتمرينات 
دام بني �شيارة واخرى ميكن ان ت�شبب  �شِ
يف  تكون  التي  ال�شيدة  لعنق  كبري  اذى 

اإحدى هاتني ال�شيارتني.
فقد  احيانًا،  املوت  حد  اإلى  االمر  وي�شل 
�شيارتها  تقود  �شيدة  كانت  ان  حدث 
اخللفي  املقعد  ويف  لها  قريبة  وبجانبها 
زوج  لعيادة  ذاهبات  وكن  اخرى  قريبة 
يف  اخللفي  املقعد  يف  اجلال�شة  ال�شيدة 
ت�شدم  ان  ال�شدف  وت�شاء  امل�شت�شفى، 
م�شرعة  �شيارة  الثالث  ال�شيدات  �شيارة 
ال�شدمة  هذه  �شببت  وقد  اخللف،  من 
ال�شيدة اجلال�شة يف اخللف  اندفاع ج�شم 
اخللف  اإلى  الراأ�ش  ورجوع  االمام  اإلى 
بحركة �شريعة فجائية. وملا كانت ع�شالت 
عنق هذه ال�شيدة �شعيفة غري مدّربة فاإن 
�شدة ال�شدمة جعلت فقرات العنق تنزلق 
ويف  االمام.  اإلى  ثم  اخللف  اإلى  ب�شرعة 
يخففه  او  مينعه  مل  الذي  االنزالق  هذا 
قطع  ان  حدث  الرقبة،  ع�شالت  �شعف 
النخاع ال�شوكي؛ وهو ما يحدث متامًا عند 
�شنق املجرم املحكوم عليه باالعدام، ويف 

تلك اللحظة ماتت ال�شيدة.
عندما  ال�شائقني  من  لكثري  يحدث  كما 
او  اخرى  ب�شيارة  �شيارتهم  ت�شطدم 
بحائط، فاإذا كانت ال�شدمة �شديدة ولكن 
دون ان تنزلق فقرات الرقبة، فاإن ال�شدمة 
م�شببة  العنقية  الع�شالت  على  توؤثر 
ع�شلة  ت�شاب  قد  حاالت  ويف  االجهاد 
العرف  يف  هذا  وي�شمى  قطع،  او  بتهتك 
 whip Lash وامريكا  بريطانيا  يف  العام 
الرقبة  ع�شالت  كانت  فكلما  ذلك  وعلى 
ح�شب  وتدريبات  طويل  مران  نتيجة  قوية 
او الطبيب املخت�ش،  راأي املعالج الطبيعي 
كان اثر اال�شطدام اقل �شررًا على الرقبة.
ان  بل  ال�شدمات  على  االمر  يقت�شر  وال 
او  االمام  اإلى  العنق  انحناء  ا�شتمرار 
كبرية  بدرجة  الي�شار  او  اليمني  او  الوراء 
اجهاد  اإلى  اي�شًا  يوؤدي  طويلة  لفرتات 
ان  يتذكر  ان  املرء  وعلى  العنق،  ع�شالت 
وزنه  وللراأ�ش  الراأ�ش  العنق حتمل  فقرات 
البالغ  العادي  االن�شان  يف  يكون  الذي 
حمل  وهذا  غرامات،  كيلو  خم�ش  قرابة 
بالن�شبة  طوياًل  ا�شتمر  اذا  ثقياًل  يعترب 

لقلة قوة ع�شالت العنق، ونعومتها.

الظهر  وا�شفل  العنق  منطقتي  ان  ومع 
و�شعهما  يف  بع�شهما  عن  خمتلفتان 
يف  يبداأ  قد  الع�شالت  اجهاد  ان  اإال 
وقت  ويف  معًا  الظهر  وا�شفل  العنق 
حدبة  ظهور  بدء  اي  فالتحدب  واحد، 
يف منت�شف العمود الفقري يف املنطقة 
اإلى  يوؤدي   Kyphosis  - ال�شدرية 
الظهر  ا�شفل  التوا  او  انحناء  ازدياد 
 Lordosis با�شم  طبيًا  يعرف  فيما 
ويوؤدي يف الوقت ذاته اي�شًا اإلى انحناء 

اكرب يف العنق.
هيئة  مبراعاة  يهتم  ان  املرء  وعلى 
والنوم  واجللو�ش  الوقوف  يف  اجل�شم 
فعندها ميكن للمرء ان ي�شمن بدرجة 
كبرية عدم حدوث اآالم يف العنق وا�شفل 

الظهر على حد �شواء.
وعلى النقي�ش من ذلك اإذا مل ي�شحح 
اجل�شمانية  والهيئة  الزائد  االنحناء 
اإلى  ال�شيئة فمن املمكن ان يوؤدي ذلك 
الراأ�ش  بقي  واذا  خطرية،  م�شكالت 
فرتات  االمام  اإلى  مدفوعني  والعنق 
ومط  �شد  حدوث  املحتمل  فمن  طويلة 
بني  من  تخرج  التي  االع�شاب  جلذور 
عن  ينتج  ان  وميكن  العنقية  الفقرات 

ذلك اأمل ع�شبي �شديد.
الو�شائد  على  ال�شغط  ازدياد  ان  كما 
الفقرات  بني  املوجودة  الغ�شروفية 
ميكن ان ي�شغط على جذور االع�شاب 
العنق  يف  غ�شرويف  انزالق  حدوث  اي 
وهذا ي�شبب اأملًا �شديدًا وعدم ا�شتطاعة 

املرء التحرك او القيام باأي عمل.

او  املبا�شرة  اال�شابة  اإلى  وباال�شافة 
املفا�شل  التهاب  نتيجة  اأمل  حدوث 
فاإن  بالروماتيزم،  اال�شابة  او  العنقية 
معظم االمل يف العنق ناجت عن االجهاد 
الع�شلي الذي قد يحدث بعد امل�شاركة 
ريا�شي  تدريب  او  ريا�شية  مباراة  يف 
عنيف او ن�ضاط ج�ضدي مل ي�ضبق للمرء 
عمله او ابقاء العنق يف و�شع غري معتاد 

او غري طبيعي ملدة طويلة من الزمن.
كما ان املرء يكون عر�شة ب�شكل خا�ش 
اليومية  اإذا كانت حياته  العنق  الجهاد 
املرء  ام�شى  اإذا  فمثاًل  ن�شطة،  غري 
يحدث  كما  الفرا�ش،  يف  طويلة  فرتة 
فاإن  ال�شابيع،  مري�شًا  يكون  عندما 
عدم  نتيجة  ت�شعف  الرقبة  ع�شالت 
على  تزيد  لفرتة  عمل  باأي  قيامها 
ذلك  بعد  املرء  حاول  فاإذا  اال�شبوع. 
بق�ة  املعتاد  الن�ضاط  حياة  اإلى  الع�دة 
الع�شالت  ان�شجة  يف  اجهاد  يح�شل 
لياقة  ذا  املرء  كان  لو  وحتى  العنقية، 
وقوة  طيبة  �شحة  او  جيدة  ج�شدية 
يجهد  ان  املمكن  من  فاإن  ع�شالت 
ع�شالت عنقه اذا جعل عنقه يف و�شع 
ت�شتطيع  مما  اطول  ملدة  طبيعي  غري 

الع�شالت تلك حتمله.
الخري  اجلزء  القادم  العدد  يف  نتابع 
و�شرح  بالرقبة..  العناية  مقال  من 
ع�شالت  اجهاد  ت�شبب  التي  الو�شاع 

العنق وطرق الت�شخي�س والعالج..

العناية بالرقبة..

اأ. د. حممود الكرمي
ا�شـتـ�شــاري جـــراحـــــة الــــدمــــاغ 

واالع�شـاب والعمـود الفـقــري 

اكرث  من  الرحم  عنق  �شرطان 
على  الن�شاء  عند  �شيوعًا  ال�شرطانات 
اجراء  بعد  تبني  وقد  العامل.  م�شتوى 
يف  الرئي�شي  ال�شبب  ان  كثرية  درا�شات 
هو  الرحم  عنق  �شرطان  حاالت  اغلبية 
اال�شابة بفريو�ش HPV الذي ينتقل عن 
طريق العالقة اجلن�شية حيث ينتقل من 

�شخ�ش م�شاب اإلى �شخ�ش �شليم.
 HPV فريو�ش  من  كثرية  انواع  وهناك 
منها ما ي�شبب تاآليل يف االع�شاء التنا�شلية 
ال  منها  االخطر  والنوع  واالنثى  الذكر  يف 
ي�شبب اي اعرا�ش يف بداية اال�شابة ولكن 
يف  وخا�شة  اخلاليا  يف  تغيريات  يحدث 
عنق الرحم، وهذه التغريات ان مل تكت�شف 
اال�شابة  اإلى  توؤدي  قد  مبكرة  مرحلة  يف 
من  �شنوات  بعد  الرحم  عنق  ب�شرطان 

اال�شابة قد ت�شل اإلى 10 �شنوات.
 HPV بفريو�ش  ي�شاب  من  كل  ولي�ش 
وقد  الرحم،  عنق  ب�شرطان  �شي�شاب 
تبني ان حوايل 300 مليون امراأة ت�شاب 
م�شتوى  على  عام  كل  يف  الفريو�ش  بهذا 
العامل، ولكن ن�شبة قليلة من هوؤالء وهي 
�شي�شنب  امراأة  مليون  ن�شف  حوايل 

ب�شرطان عنق الرحم يف مرحلة الحقة.
الفريو�ش  لهذا  دوائي  عالج  يوجد  ال 
املناعة  جهاز  طريق  عن  اجل�شم  ولكن 
اغلبية  يف  الفريو�ش  هذا  من  �شيتخل�ش 

يقلل  التدخني  ان  تبني  وقد  احلاالت 
اإلى  يوؤدي  قد  مما  اجل�شم  مناعة  من 
عنق  يف   HPV فريو�ش  تواجد  ا�شتمرار 
يف  تغيريات  اإلى  يوؤدي  قد  مما  الرحم 
اإلى �شرطان  بدورها  توؤدي  التي  اخلاليا 
يتم  مل  اذا  �شنوات  بعد  الرحم  عنق 

اكت�شاف اال�شابة ومعاجلتها.
وبطيئة  ب�شيطة  تكون  التغيريات  وهذه 
فح�ش  طريق  عن  اكت�شافها  وممكن 
او ما ي�شمى مب�شحة   Pap Smear ي�شمى
من  م�شحة  اخذ  ويجب  الرحم.  عنق 
كل  املخترب  اإلى  وار�شالها  الرحم  عنق 
تبني  واذا  الزواج،  بعد  ثالثة  او  �شنتني 
الرحم  عنق  خاليا  يف  تغيري  وجود 
اخت�شا�شي  اإلى  ال�شيدة  حتويل  فيجب 
يف االورام الن�شائية، حيث يقوم الطبيب 
لعنق  تنظري  وعمل  املري�شة  بفح�ش 
من  عينة  واخذ   Colposcopy الرحم 

عنق الرحم للفح�ش امليكرو�شكوبي.
نتيجة  على  واعتمادًا  االولى  املراحل  يف 
ح�شول  قبل  العالج  يتم  الفح�ش 
لعنق  تربيد  كي  طريق  عن  ال�شرطان 
عنق  من  خمروطية  عينة  واخذ  الرحم 
 Pap Smear الرحم ومن ثم عمل فح�ش

ب�شكل دوري.
ويف ال�شنوات االخرية مت ت�شنيع مطعوم 
الكرث نوعني م�شببني لـ70% من �شرطان 
عنق الرحم وهما HPV 16 - 18  ويجب 
عند  الزواج  �شن  قبل  املطعوم  اخذ 
ملنع  االوالد  بتطعيم  نن�شح  كما  البنات 
انت�شار الفريو�ش بني اجلن�شني. وهو اول 
نوع  باأي  اال�شابة  ملنع  م�شتعمل  مطعوم 

من ال�شرطان.
الوقاية  طرق  اأخل�ص  النهاية  ويف 

من �سرطان عنق الرحم، مبا يلي:
اوًل: المتنــاع عــن العالقـــات اجلن�شيـة 

املحرمـــة.
ثانياً: اخذ املطع�م قبل �شن الزواج.

ب�شكل  الرحم  عنق  م�شحة  عمل  ثالثاً: 
عن  النا�شئة  التغريات  لكت�شاف  دوري 
ال�شابة بفريو�س HPV باملراحل الولية.

رابعاً: المتناع عن التدخني.

الوقاية من �سرطان 
عنق الرحم

اال�ستاذ الدكتور عدنان ح�سن
ا�شت�شــــاري الن�شـائيـــة والتـوليــــد 

واالأورام الن�شائيـة



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

ما هي البوا�سري:
القناة  يف  منتفخة  دموية  اوعية  هي 
ال�شرجية واجلزء ال�شفلي من امل�شتقيم، 
)داخلية  البوا�شري  من  نوعني  وهناك 

وخارجية( ن�شبة اإلى موقعها.
طبيعيًا  جزًءا  البوا�شري  و�شائد  وتعترب 
عملية  يف  ت�شاهم  االن�شان  ج�شم  يف 
�شغط  من  و%20-15  الغائط  ح�شر 
على  وحتافظ  الراحة  يف  ال�شرج  غلق 
ع�شالت العا�شرة ال�شرجية اثناء مرور 
عندما  مر�شًا  ت�شبح  ولكنها  الرباز، 

تطراأ عليها تغريات غري طبيعية.
الدقيق  ال�شبب  اال�سابة:  ا�سباب 
معروف  غري  الب�ا�شري  لعرا�س 
ولكن هناك عدة ع�امل تلعب دوراً يف 

الت�شبب باملر�س منها:
االمعاء  حركة  انتظام  عدم   •

)االم�شاك او اال�شهال املزمن(.

ال�شن. • تقدم 
• زيادة ال�شغط داخل البطن )اال�شتقاء 

البطني واحلمل(.
الريا�شة. ممار�شة  • عدم 

االلياف(. )قلة  غذائية  • عوامل 
وراثية. • عوامل 

تزيد  قد  التي  الخرى  الع�امل  ومن 
من خماطر حدوث الب�ا�شري: ال�شمنة، 
ال�شعال املزمن، اجللو�ش لفرتات طويلة، 

�شعف قاع احلو�ش.
البوا�سري اخلارجية

)External Hemorrhoids(
مغطاة  وتكون  ال�شرج  قرب  حتدث 
بجلد ح�شا�ش، وهي عادة غري موؤملة اإال 
اأملًا  اذا حدث  تخرث فيها فاإنها ت�شبب 
حادًا وتورمًا متيب�شًا وقد ت�شبب نزيفًا 
اذا انفجرت، ولكن �شرعان ما يختفي 
اربعة  او  ثالثة  غ�شون  يف  االمل  هذا 
ايام، اما التورم فاإنه قد ي�شتغرق عدة 
زوائد  تبقى  وقد  يختفي  حتى  ا�شابيع 

جلدية بعد ال�شفاء.
البوا�سري الداخلية

)Internal Hemorrhoids(
مغطاة  وتكون  ال�شرج  داخل  حتدث 
اعرا�شها  واهم  املخاطي،  بالغ�شاء 
النزيف الدموي خالل عملية االخراج 
او بعدها وعادة ال يكون م�شحوبًا باأمل 
وقد ت�شمل االعرا�ش االخرى افرازات 
تتدلى  ال�شرج  حول  كتلة  او  خماطية، 

مع االخراج او حكة او ت�شرب الرباز.
من  العديد  هناك  الوقاية: 
بها،  املو�شى  الوقائية  االجراءات 
عملية  اثناء  االجهاد  عدم  وت�شمل 

اال�شهال،  او  االم�شاك  جتنب  التربز، 
بااللياف،  غنية  غذائية  حمية  اتباع 
االكثار من ال�شوائل، انقا�ش الوزن يف 

حالة ال�شمنة، وممار�شة الريا�شة.
اثناء  القراءة  جتنب  اإلى  باال�شافة 
اي�شًا  وين�شح  املرحا�ش  يف  اجللو�ش 

بتجنب حمل االوزان الثقيلة.
العالج:

1- التحفظي )لالعرا�س اخلفيفة(:
واالكثار  بااللياف  الغنية  التغذية   •
ال�شديد  احلزق  جتنب  ال�شوائل،  من 
عمل  اإلى  باال�شافة  االخراج،  عند 
وهو   )SH2 Bath( املقعدة  حمام 
ع�شر  ملدة  الدافئ  املاء  يف  اجللو�ش 
دقائق. باال�شافة اإلى ا�شتعمال مراهم 

وحتاميل مو�شعية.
2- الجــــــــراءات التـــداخليــــة: )ربــــط 
بال�شــــــريــــط  الـــداخليــــــة  البــــ�ا�شيـــــــر 
املطـــــاطـــي، املـــــعــــــالــجـــــــة والت�شلــــــب, 

عمليات الكي(.
العمليات اجلراحية: )ال�شتئ�شال 
ا�شتئــ�شـــــــال  للبــ�ا�شيـــــــــر,  اجلـــراحـــــي 
الب�ا�شري  -تثبيت  املدبـ�س  البا�شــــ�ر 
الب�ا�شري  ا�شتئـــ�شـــال  بالتدبيــــ�س-, 

امل�جـهة باأ�شعة دوبلر(.

البوا�سري ..

د. عماد م�سطفى ال�سمودي
اخ�شائي اجلراحة العامة
القولون وال�شرج وامل�شتقيم
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ي�شتطيع اجل�شم ت�شنيع ما يحتاجه من 
فيتامني )د3(  عند تعر�ش اجللد ال�شعة 
بعد  تتم  البنف�شجية، حيث  فوق  ال�شم�ش 
والكبد  ذلك عمليات كيميائية يف اجللد 
الفعال  )د(  فيتامني  النتاج  والكلى 

وي�شمى فيتامني )د3(.
وظائف  على  كبري  تاأثري  )د3(  لفيتامني 
كاجلهاز  اجل�شم،  يف  املختلفة  االجهزة 
والقلب  واله�شمي  والتنف�شي  الع�شبي 
بالعظام  متمثاًل  احلركي  واجلهاز 
م�شتقبالت  خالل  من  وذلك  والع�شالت، 
الفيتامني الهرمون يف كل خاليا اجل�شم، 
وهذا ما يف�شر االعرا�ش واالمرا�ش التي 
ت�شاحب نق�ش هذا الفيتامني يف اجل�شم.
زيادة  هو  )د(  فيتامني  وظائف  اهم  ان 
االمعاء،  من  الكال�شيوم  امت�شا�ش 
هناك  ان  احلديثة  االبحاث  بينت  وقد 
وبع�ش  الفيتامني )د(  عالقة بني نق�ش 
والروماتيزم  كال�شكري  االمرا�ش 
ال�شرطانات  وبع�ش  الع�شبي،  واجلهاز 
)االمرا�ش اخلبيثة( التي ت�شيب اجهزة 
اله�شمي،  كاجلهاز  املختلفة  اجل�شم 

ولكنه لالآن مل يتبني ان نق�ش الفيتامني 
تناوله  ان  او  االمرا�ش  هذه  اإلى  يوؤدي 

يوفر الوقاية او ال�شفاء منها.
بنق�ش  تتاأثر  التي  االجهزة  اهم  ان 
والع�شالت،  العظم  هو  )د(  فيتامني 
مر�ش  الكبار  عند  ذلك  يوؤدي  حيث 
و�شعف  ك�شره  �شهولة  او  العظام  لني 
وعند  اجل�شم،  يف  عامة  الع�شالت  قوة 
االطفال يوؤدي اإلى مر�ش الك�شاح )عدم 
العظام  وتقو�ش  ال�شري(  على  القدرة 

وت�شخم مفا�شل الر�شغني والكاحلني.
ان اهم ا�سباب نق�ص فيتامني )د( هو:
قلة التعر�ش لل�شم�ش ويكفي لتجنب هذه 
امل�شكلة هو تعري�ش اجللد ال�شعة ال�شم�ش 
والثالثة  �شباحًا  العا�شرة  من  املبا�شرة 

بعد الظهر ملدة ن�شف �شاعة يوميًا. 
�سوء االمت�سا�ص من االمعاء

وخا�شة  الطعام،  يف  )د(  فيتامني  قلة 
االدوية  بع�ش  تناول  االلبان،  منتجات 

التي ت�شتخدم يف عالج امرا�ش اخرى.
االمرا�ص التي ت�سيب الكبد والكلى

املعّر�ش�ن حلدوث نق�س فيتامني )د(:
• الذين ال يتعر�شون لل�شم�ش ب�شبب طبيعة 

احلياة: )ال�شكن، العمل او اللبا�ش(.
• كبار ال�شن ونزالء امل�شت�شفيات ودور الرعاية.

ال�شتاء. ف�شل  • نهاية 
• االطفال والن�شاء واحلوامل واملر�شعات.

الداكنة. الب�شرة  • ا�شحاب 
الزائد. الوزن  • ا�شحاب 

كيف يتم ت�سخي�ص نق�ص فيتامني )د(:
لقد او�شت اجلمعيات الطبية واملوؤ�ش�شات 
لفح�ش  احلاجة  بعدم  العاملية  ال�شحية 
ولكن  روتينية  ب�شورة  )د(  فيتامني 
اعرا�ش  ظهور  عند  فح�شه  ين�شح 
املعر�شني  اال�شخا�ش  عند  او  النق�ش 
امل�شابني  املر�شى  او  بالنق�ش  لال�شابة 

باأمرا�ش اخرى توؤدي اإلى نق�شه.

وقد مت ذكر هذه الفئات �شابقًا، وطريقة 
الت�شخي�ش �شهلة جدًا عن طريق فح�ش 
بوا�شطة  الهرمون  او  الفيتامني  م�شتوى 

عينة من الدم.
م�شتوى  ان  هامة،  مالحظة  وهناك 
والوحيد  املعيار  هو  لي�ش  الفيتامني 
املري�ش  عمر  ولكن  للت�شخي�ش، 
يحدد  ما  هو  العامة  و�شحته  وجن�شه 
للعالج،  واحلاجة  النق�ش  اهمية 
اذا  العالج  يجب  عامة  وب�شورة 
من  اقل  الهرمون  م�شتوى  كان 

20نانوجرام/ملل.
كيف يتم عالج نق�ص فيتامني )د(:

يتم ذلك عن طريق تناول الفيتامني عن 
كاحلبوب  خمتلفة  وب�شور  الفم،  طريق 
عن  وكذلك  ال�شوائل،  او  والكب�شوالت 
يحدد  ما  ان  بالع�شل،  احلقن  طريق 
وطريقة  العالج  وفرتة  املطلوبة  اجلرعة 
وح�شب حالة  املعالج  الطبيب  من  تناوله 
هو  العالج  من  والهدف  مري�ش  كل 
 30 من  اكرث  اإلى  الهرمون  م�شتوى  رفع 

نانوجرام/ملل. 
التعر�س  اوقات  بزيادة  كذلك  وين�شح 
الغذية  تناول  وكذلك  لل�شم�س, 
كاحلليب  )د(  بفيتامني  املدعمة 
ال�شماك  وبع�س  اللبان  ومنتجات 
كال�شامل�ن وال�شردين وزيت كبد احل�ت 

و�شفار البي�س.

مــا يهمــك ان تعـرفــــه
عـن ڤيتامني » د «

الدكتور عمر ابو حجلة
ا�شـتـ�شــــاري

امرا�ش الغدد ال�شماء وال�شكري

يعترب فيتامني )د 3( من الهرمونات.. حيث يتم ت�سنيعه داخل اجل�سم 
كالهرمونات االخرى، بينما يتزود اجل�سم من حاجته من الفيتامينات 

االخرى عن طريق تناول االطعمة..

يكفي لتجنب هذه امل�سكلة 
هو تعري�ص اجللد ال�سعة 

ال�سم�ص املبا�سرة من العا�سرة 
�سباحًا والثالثة بعد الظهر 

ملدة ن�سف �ساعة يوميًا

وجــه مــن الـمـ�ست�سفـى ..
والرعاية  عملها  احلثيثة  فالعناية 
ومهمتها  هدفها  الدقيقة  املركزة 

وفرح النا�ش بال�شفاء ر�شالتها..
بني  املن�شهرة  الوجوه  هذه  بني 
وفرح  االهل  قلق  النا�ش..  م�شاعر 
الوجوه  هذه  بني  واالنتظار  املحبني.. 
من ا�شبح ايقونة يعلق عليها القلقون 
واولئك  واملنتظرون  املحبون  الطيبون 
�شكر  بابت�شامة  اللقاء  ينهون  الذين 

هادئة حد ال�شمت..
املجايل  منتهى  وجه  بينها 
ان  االولــى  للحظــة  منــذ  قـررت  التي 
املالئكـــة  ا�شـــراب  يف  هــنا  تكـــون 
واخلدمة  فرح  الرحمة  ترتجم  التي 
عــودة مظفرة للحيـــاة حني تخرجـــت 
للتمــري�ش  منــى  االميــــرة  كلـيـــة  من 
اثنــاء  و�شــارت  الطريق  اختــطت 
منــذ  االردن  م�شت�شفــى  يف  عملهــــا 

علـــى  لتح�شـــل  طويلـــة  �شنــــوات 
يف  الـمــاج�شتيـــر  ثـم  البكالوريــ�ش 
وتخ�ش�ش  التمري�شيــة  العلــوم 

العناية املركزة.
مـــــــن  عـــمـــــــر  يف  تعلمتــــــي  مـــــــاذا 
)�شي�شرت(  جتيب  التمريـــــ�س.. 
الكثري  التمري�ش  علمني  منتهى.. 
من ال�شفات احلميدة وعلى راأ�شها 
وا�شتيعاب  االخر  وحتمل  ال�شرب 
االبت�شامة  وزرع  النا�ش..  غ�شب 

على وجوه الغاطبني القلقني..
ا�شتــفـــدت مــــن مــثــلـــــي االعـــــلـى 
التمري�ش  مديرة  �ساهني  ناديا 
ومع  معها  العمل  من  �شنوات  عرب 
لكن  اخريات..  وزميالت  زمالء 
ا�شتمدها  التي  االيجابية  الطاقة 
ال  املر�شى..  اهايل  �شعادة  من 

تعادل طاقة العامل كلها.. 

ق�ش�ش  الكوالي�ش  وخلف  االبواب  وراء 
والوحدات  االق�شام  يف  وهناك  عطاء.. 
ثمة  بالظهر..  ال  بالعمل  فقط  املعنية 
على  كان  من  اإال  يدركها  ال  احرتافية 

متا�ش مبا�شر بها ومعها.
بالقلق..  الدموع  تختلط  حيث  هناك 
على  اللقاء..  بفرحة  ال�شفاء  وابت�شامة 
واحلثيثة  املركزة  العناية  وحدة  ابواب 
لها  واملهمات  والوظائف  اال�شماء  حيث 

من ا�شم وحدتها ن�شيب..
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م�ستقبل اطفالنا

ماذا اأر�سع طفلي؟

هي  االم  من  الطبيعية  الر�شاعة  ان   •
وميكنك  طفلك،  لتغذية  و�شيلة  اأف�شل 
بعد  االولى  ال�شاعات  يف  ذلك  بدء 
على  وطفلك  اأنت  �شت�شاعدك  الوالدة، 
على  �شت�شاعد  كما  حنونة،  عالقة  بناء 
العدوى،  انواع  بع�ش  من  طفلك  حماية 
�شهل  اأمر  عادة  الطبيعية  الر�شاعة  اأن 

م�شاكل  اية  �شادفتك  اذا  ولكن  وب�شيط 
اأو كان عندك بع�ش اال�شئلة فال ترتددي 
يف توجيهها اإلى طبيبك فهو خري نا�شح 
الر�شاعة  كتاب  بعناية  اإقرئي  لك. 

الطبيعية الذي وّزع عليك.
يوؤثران على حليبك  • اإن التعب والتوتر 
الراحة  الى  اخللود  ويجب  ووفرته، 
واالف�شل  الطفل،  اإر�شاع  عند  خا�شة 
اأو  مريح  و�شع  يف  جال�شة  تكوين  اأن 
احت�شان  مع  ال�شرير  على  م�شتلقية 

طفلك بحنان .

يف  العاملة  االأم  ت�شتمر  اأن  ميكن   •
وذلك  ثدييها  حليب  من  طفلها  اإر�شاع 
او  زجاجات  يف  وحفظه  با�شتخراجه 
يف  وو�شعه  معقمة  بال�شتيك  اكيا�ش 
الثالجة، حيث يبقى �شاحلًا لال�شتعمال 
موعد  يحني  عندما  �شاعة،   48 ملدة 
من  اعة  الر�شّ اإخراج  ميكن  الر�شعة 
دافئ  ماء  به  وعاء  يف  وو�شعها  الثالجة 

حتى ياأخذ احلليب درجة حرارة الغرفة 
ومن ثم ميكن اإر�شاعه للطفل.

الر�شاعـة  اإلى  الوليـد  الطفل  • يحتــاج 
كل �شـــاعتني الى ثالث �شاعات.

اأول �شتة �شهور من  • اأر�شعي طفلك يف 
االطفال  حليب  اأو  فقط  حليبك  العمر 
من  مينع  ما  هناك  كان  اذا  املركب 

ر�شاعته من الثدي.
• تاأكدي من اأن احلليب الذي تر�شعينه 

لطفلك غني باحلديد والفيتامينات.
ار�شاع طفلك من  الى  ا�شطررت  • اذا 
القارورة  نظافة  من  فتاأكدي  القارورة 
فيها  حت�شري  التى  واالواين  واحللمة 
عندما  طفلك  احت�شني  احلليب، 
تر�شعينه من القارورة وا�شتمتعي بدفء 

االأمومة وبقربه منك.
باإعطاء طفلك طعاما ا�شافيًا  • ابتدئي 
،وابتدئي  ال�شاد�ش  ال�شهر  نهاية  بعد 
االأطفال،  طعام  من  فقط  واحد  بنوع 
الهيئة  اأفراد  اأحد  اأو  طبيبك  ا�شاأيل 
لبداية  االآوقات  اأن�شب  عن  الطبية 

التغذية اال�شافية.

اأ.د. يو�سف ابوا�سبع
ا�شت�شاري طب االطفال والعناية 

املركزة للمواليد واخلدج

�سل�سلـة اجلـواب ال�سـافـي للعناية بطفـلك فـي ال�سهـر االأول..

ا�ساأيل طبيبك عن اأنواع 
االغذية والع�سري التي 
ميكن اعطاوؤها لطفلك 

وعن االأغذية التي
يجب جتنبها..

مـطــاعـيــم االأطفـــال..
اآخر التو�سيات

عن  الهل  بني  الت�شاوؤلت  كرثت 
الطفل  على  يت�جب  التي  املطاعيم 
اللزامية  املطاعيم  ان  حيث  اخذها 
من  وتختلف  كما  الدول,  بني  تختلف 
املطاعيم  هي  فما  اخر,  اإلى  طبيب 

امل��شى بها؟؟
املطاعيم  املقال،  هذا  يف  �شنعر�ش 
التحكم  مركز  قبل  من  بها  املو�شى 
والتي   2016 للعام   CDC باالمرا�ش 
االكادميية  من  كل  عليها  وافقت 

االمريكية لطب االطفال..
American academy of pediatrican

واالكادميية االمريكية لطب اال�شرة..
American academy of family physicians
الن�شائية  الطباء  االمريكية  والكلية 
والتوليد م�شتهلني بذكر جميع املطاعيم 
ترتيب  بذكر  وم�شتمرين  عامليًا  املتوفرة 

اعطائها لالطفال..
لها  يت�فر  التي  ال�شارية  المرا�س 

مطاعيم عاملياً:
BCG 1- مر�ش ال�شل - مطعوم

Hepatitis B 2- مر�ش التهاب الكبد بـ
الديكي  وال�شعال  الكزاز  الدفترييا،   -3

DTaP مطعوم بكتريي ثالثي -
مطعوم   - االطفال  �شلل  مر�ش   -4

OPV or IPV
 - النزلية  امل�شتدمية  بكترييا   -5
Hemophilus Influenza type B
الرئوية - مطعوم  املكورات  بكترييا   -6

PCV10 اأو   PCV13
7- فريو�ش الروتا امل�شبب لال�شهال.

االملانية  واحل�شبة  احل�شبة  مر�ش   -8
 Measles والنكاف - مطعوم احل�شبة

MMR او ح�شبة خمتلطة
Chickenpox 9- مر�ش اجلديري املائي
10- مر�ش ال�شحايا - مطعوم املكورات 

.Meningitis ال�شحائية
Typhoid vacine 11- مر�ش التيفوئيد

اأ  الوبائي  الكبد  التهاب  مر�ش   -12
.Hepatitis A

.Rabies 13- مر�ش داء الكلب
الـــ�شــــفــراء  احلــــــمــــى  مــــــر�ش   -14

.Yellow Fever
15- مر�ش ومطعوم االنفلونزا ال�شنوي.

احلليمي  الورم  فريو�ش  مطعوم   -16
.Human papilloma virus الب�شري

املطاعيم  هذه  اعطاء  يتم  متى 
لالطفال؟؟

ال�شنة الولى من العمر:
 BCG )ال�شـــل(  الدرن  مطعوم   -  1

ويعطى خالل ال�شهر االول من العمر.
الــــــوبــائــــــــي  الـكـــبــــــد  مطــعـــــــوم   - 2
ثالث  بواقع  ويعطى   Hepatitis B

جرعات ما بني ال�شهر االول وال�شاد�ش.
التهاب  من  تعاين  االم  كانت  اذا 
الوبائي ب، يجب اعطاء الطفل  الكبد 
 12 خالل  امل�شادة  واالج�شام  املطعوم 
�شاعة من الوالدة وال حتت�شب اجلرعة 
الطفل  ان  )اي  اجلرعات  بقية  من 

ياأخذ اربع جرعات(.
بكتريي  )ثالثي  اخلما�شي  املطعوم   - 3
وكزاز  تيتانو�ش  دفترييا،   -  DTaP
النزلية  وامل�شتدمية   IPV ال�شلل    -
ما  جرعات  ثالث  بواقع  ويعطى   )Hib
وجرعة  وال�شاد�ش  الثاين  ال�شهر  بني 

من�شطة على عمر 18 �شهر.
امل�شبب  الروتا  فريو�ش  مطعوم   -  4
ثالثة  او  جرعتني  اما  ويعطى  لال�شهال: 
الثاين  ال�شهر  بني  ما  النوع(  )ح�شب 

وال�شاد�ش.
يف  مت�فرة  املطاعيم  هذه  ملح�ظة: 

مراكز ال�شحة دون مقابل.
5 - مــطـــعــــوم الـمـــكــــورات الــــرئـــويـــــة
peneumococcus               PCV10 

or     PCV 13
ال�شهر  بني  جرعات  ثالث  بواقع  ويعطى 
على  من�شطة  وجرعة  وال�شاد�ش  الثاين 
اإال يف  متوفر  ولكنه غري  �شهر،   18 عمر 

العيادات اخلا�شة.
ال�شنة الثانية من العمر:

)احل�شبة   MMR 1 - ح�شبة خمتلطة
 / Rubella ح�شبة اأملانية / Measles
نكاف Mumps( ويعطى جرعة واحدة 
ما بني 12 - 15 �شهر وجرعة من�شطة ما 
مراكز  يف  متوفر  وهو  �شنوات   6 - 4 بني 

وزارة ال�شحة.
ال�شحة  وزارة  مراكز  ملح�ظة: 
ت��شي اعطاء احل�شبة ل�حدها على 

عمر 10 �شه�ر.
 chickenpox املائى  اجلديري   -  2
ويعطى جرعة واحدة ما بني 12 - 15 �شهر 
وجرعة من�شطة على عمر  4 �شنوات، وهو 

متوفر فقط يف العيادات اخلا�شة.
ويعطى   A الوبائي  الكبد  التهاب   -  3
بعد  �شهور  �شتة  بينهما  جرعتني  بواقع 
ال�شنة االولى بحيث تكون اجلرعة االولى 
وهو متوفر فقط يف  �شهر،   15 - 12 بني 

العيادات اخلا�شة.
الرئوية  واملكورات  4 - من�شط اخلما�شي 

على عمر 18 �شهر.
ال�شنة الثالثة من العمر:

ويعاد  ال�شحائية  املكورات  يعطى مطعوم 
يف  فقط  متوفر  وهو  �شنوات،   5 - 3 كل 

العيادات اخلا�شة.
بعد ال�شنة الثالثة:

1 - من�شط البكتريي الثالثي وال�شلل بني 
4 �شنوات.  -  3.5

 6 - 4 2 - من�شط احل�شبة املختلطة بني 
�شنوات.

3 - من�شط الديري املائي بني 4 - 6 �شنوات.
4 - من�شط الثالثي وال�شلل بني 12 - 15 

�شنوات.
ال�شفر  عند  �شيفًا  ويعطى  التيفوئيد   - 5

وهو غري اجباري.
احلليمي  الورم  فريو�ش  مطعوم   -  6
الــب�شـــري HPV ويعـطــــى للبنــات بـــني 

12 - 17 �شنة، بواقع ثالث جرعات.
 Flu vaccine االنفلونزا  مطعوم   - 7
ويعـطــــى �شنويًا يف بداية ف�شل اخلريف.
8 - مطاعيم احلمى ال�شفراء وداء الكلب 
تعطى عند ال�شفر اإلى املناطق املوبوءة او 

اال�شابة بحادث من احليوانات.
ال�شحائية  املكورات  مطعوم   -  9
على  اجلامعة  دخول  قبل  )ال�شحايا( 
�شنوات   5 - 3 م�شى  اإذا  �شنة،   18 عمر 

على اعطاء املطعوم. الدكتور جرير حلزون
زميل يف طب االطفال وامرا�ش الدم

رئيـ�ش ق�شــم االطفـال
فـي م�شت�شفى االردن

قدرة  عدم  هو  االطفال  عند  االإم�شاك 
الطفل على الترّبز اأو قّلة عدد مرات تربّزه 
طبيعة  يف  تغرّي  اإلى  باالإ�شافة  واإخراجه، 
حيث  االأحيان،  بع�ش  يف  ونوعّيته  الرباز 

يكون الرباز اأكرث �شالبة. 
واالإم�شاك عند االأطفال يكون نوعني: النوع 
ي�شتّمر  والذي  املزمن  االإم�شاك  هو  االأّول 
والنوع  اأ�شهر،  لعّدة  ت�شل  طويلة  لفرتة 
الثاين هو االإم�شاك اخلفيف املوؤقت والذي 
يكون ب�شبب عادات غذائّية خاطئة من االأّم؛ 
اأو  الطعام،  من  وال�شوائل  االألياف  كنق�ش 
بتغيري  يكون  قد  او  احلركة.  نق�ش  ب�شبب 
مالئمًا  غري  يكون  قد  الذي  احلليب  نوعّية 
احلاالت  بع�ش  ويف  االإم�شاك،  ي�شبب  مما 
يف  �شحّية  م�شاكل  من  يعاين  الطفل  يكون 
او  خلقّية  ت�شّوهات  اأو  اله�شمّي  اجلهاز 
يكون  والذي  االأدوية،  بع�ش  تناوله  نتيجة 

هنا موؤثر اأو عر�ش جانبّي لهذا املر�ش، وقد 
يكون ال�شبب اإ�شابة الطفل بح�شا�شية جتاه 
طعام معنّي. وقد تكون بع�ش االأ�شباب تتعّلق 
ما،  اأمر  من  قلقه  اأو  كخوفه  نف�شه  بالطفل 
ة  اأو نتيجة خ�شية اإ�شتعماله للمرحا�ش خا�شّ

يف املراحل االأولى من تعليمه هذا االأمر. 
باالإم�شاك  طفلها  اإ�شابة  االم  تعرف  وكي 
التي  الترّبز  مرات  عدد  متابعة  فعليها 
تقّل  ال  اأن  يجب  والتي  اليوم،  يف  بها  يقوم 
اأ�شبوعّيًا، كما قد تالحظ  عن ثالث مّرات 
واأحيانًا  ال�شرج  منطقة  يف  ت�شققات  االأّم 
بع�ش بقع الدم، ومعاناه من اآالم م�شاحبة 

للتربز.
ين�شح للوقاية من اإ�شابة الطفل باالم�شاك 
االألياف  على  غذائه  اإحتواء  على  احلر�ش 
عن  واالإبتعاد  واملاء،  وال�شوائل  ال�شحّية 
االأطعمة التي قد ت�شّبب احل�شا�شية للطفل، 
اخل�شار  وتناول  احلركة  على  وت�شجيعه 
عن  والبعد  الطازجة،  والع�شائر  والفواكة 
االإ�شابة  اإحتمالية  من  تزيد  التي  املاأكوالت 

باالإم�شاك كال�شوكوالتة واملوز وغريها.

عالج االإم�ساك 
عنــد االأطفـال
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على  ملقى  بالغًا  َمري�سًا  وجدت  اإذا 
االأر�ص، وكنت منقذًا وحيدًا، ماذا تفعل؟
د من �شالمة املوقع من االأخطار،  1- تاأَكّ

بالن�شبة لك ولالآخرين.
ْد من وعي املري�ش: 2- تاأَكّ

ب�شوت عال  و�شوؤاله  كتفيه،  بهِزّ  • قم 
»هل اأنت بخري؟«.

3- اأ. اإذا ا�شتجاب لذلك:
َد من عدم  • اترْكه و�شاأنه، بعد اأن تتاأَكّ

وجود خطر عليه يف املكان.
م  وقِدّ م�شكلته،  ما  تعرَف  اأن  حاول   •
بحاجة  ال�شخ�ُش  كان  اإذا  امل�شاعدَة 

اإليها، وطماأنه.
3- ب. اإذا مل ي�شتجب:

• اطلب امل�شاعدة )كلف �شخ�ش مبهاتفة 
الدفاع املدين 199 بال�شرعة املمكنة(. 

افتح  ثَمّ  ظهره،  على  املري�ش  • اجعل 
الراأ�ش  اإمالة  بطريقة  الهواء  جمرى 

ورفع الذقن كما يلي:
باإمالة  وقم  جبهته  على  يدك  �شع   •

راأ�شه اإلى اخللف بلطف.
ذروة  على  الثانية  يدك  اأنامل  �شع   •
جمرى  لفتح  ارفعها  ثَمّ  املري�ش،  ذقن 

الهواء.
التنف�ش  �ش  وحت�َشّ وا�شتمع  انظر   -4
جمرى  على  املحافظة  مع  الطبيعي، 

الهواء مفتوحًا.
حركات جدار ال�شدر. اإلى  • انظر 

التنف�شية وهي  اإلى االأ�شوات  • ا�شتمع 
تخرج من فم املري�ش. 

ك.  خِدّ على  الهواء  خروج  �ش  • حت�َشّ
توقف  بعد  االأولى  القليلة  الدقائق  يف 
ال�شخ�ش  يبدي  اأن  ميكن  القلب، 
�شهقات  ياأخذ  اأو  �شعيفة  اأنفا�شًا 
عة، وتدعى هذه  مرتفعة ال�شوت متقِطّ
بالتنف�ش االحت�شاري، لذلك ينبغي اأاَلّ 

تلتب�ش مع التنف�ش الطبيعي.
وا�شتمع  »انظر  ُة  عملَيّ تزيد  اأاَلّ  يجب 
اأَنّ  من  للتاأكد  ثواٍن   10 على  �ش«  وحت�َشّ

واإذا  طبيعي.  ب�شكل  �ش  تتنَفّ املري�ش 
لنوع  بالن�شبة  االأمُر  عليك  اختلط 

تعامْل  احت�شاري،  اأم  طبيعي  التنف�ش، 
تنف�شها  اأَنّ  اأ�شا�ش  على  ال�شحَيّة  مع 

احت�شاري.
�س ب�شكل  5- اأ. اإذا كانت املري�س تتنَفّ

طبيعي:
االإفاقة  و�شعَيّة  يف  املري�ش  اجعل   •

)انظرها الحقًا(. 
خدمات  من  امل�شاعدَة  اطلب   •
ال،  اجلَوّ هاتفك  با�شتعمال  االإ�شعاف 
املوجودين  االأ�شخا�ش  اأحد  اأر�شل  اأو 
للقيام بذلك اإذا مل يكن لديك هاتف. 
كنت  اإذا  اإاَلّ  وحدها  املري�ش  وال ترتك 

وحيدًا يف املوقع.
التنف�ش  بقاء  تقييم  يف  ا�شتمَرّ   •
�ش  التنُفّ وجود  ال�شِكّ يف  وعند  طبيعيًا. 
الطبيعي، ابداأ باالإنعا�ش القلبي الرئوي.
�س  تتنَفّ املري�س  تكن  مل  اإذا  ب.   -5

ب�شكل طبيعي:
االِتّ�شال  املوجودين  اأحد  من  • اطلب 
اإزالة  جهاز  واح�شر  باالإ�شعاف، 
الرجفان القلبي البطيني اإن ُوجد. واإذا 

ال  اجلَوّ هاتفك  ا�شتعمل  وحيدًا،  كنت 
لالِتّ�شال باالإ�شعاف. وال ترتك املري�ش 

وحدها اإاَلّ اإذا كنت وحيدًا يف املوقع.
- ابداأ بال�شغطات ال�شدرَيّة, كما يلي:
• اجُث على ركبتيك بجانب املري�ش. 
و�شط  يف  يديك  اإحدى  عقب  ْع  �شَ  •
الن�شف  عند  )اأي  املري�ش  �شدر 
ال�شدر  منت�شف  عظم  من  ال�شفلي 

« عند املري�ش(. ّ »عظم الَق�شِ
• �شع عقب يدك االأخرى فوق اليد االأولى.
واحر�ش  يديك،  اأ�شابع  بني  �شِبّك   •
الذي تطِبّقه فوق  ال�شغُط  يكوَن  اأاَلّ  على 
اأَيّ  اأي�شًا  تطِبّق  وال  املري�ش.  اأ�شالع 
�شغط على اأعلى البطن اأو اجلزء ال�شفلي 

.) ّ من عظم ال�شدر )عظم الق�شِ
�شدر  فوق  عموديًا  ج�شَمك  اجعل   •
املري�ش، وذراعيك م�شتقيمتني، وا�شغط 
)حَتّى  �شم   5-4 مل�شافة   ّ الق�شِ عظم 

منت�شف عمق ال�شدر تقريبًا(.
ال�شدر  جدار  عن  ال�شغَط  ر  حِرّ  •
دون  من  ولكن  �شغطة،  كِلّ  بعد  متامًا 
اأن تغرِيّ مو�شع تطبيق ال�شغط اأو تبعد 
ر ال�شغطات  . كِرّ ّ يديك عن عظم الق�شِ

ل 100-120/الدقيقة. مبعَدّ
ال�شغطة  تطبيق  ُة  مَدّ تكوَن  اأن  • يجب 
ة حترير ال�شغط مت�شاويتني تقريبًا. ومَدّ
ة  6- اأ. اجمْع بني ال�شغطات ال�شدرَيّ

والأنفا�س الإنقاذَيّة:
�شدرَيّة،  �شغطة   30 تطبيق  بعد   •
افتح جمرى الهواء من جديد بطريقة 

اإمالة الراأ�ش ورفع الذقن .
اجلزء  بَقْر�ش  املري�ش  اأنف  اأغلق   •
ابة واالإبهام  اللنِيّ منه بني اإ�شبعي ال�شَبّ

ليدك املوجودة على جبهة ال�شحَيّة.
يكون  باأن  املري�ش  لفم  ا�شمح   •
مفتوحًا، مع املحافظة على رفع الذقن.

ْع �شفتيك حول  • خذ نف�شًا عاديًا، و�شَ
فم املري�ش باإحكام.

املري�ش،  فم  يف  ثابت  ب�شكل  انفخ   •
النفُخ  وليكن  ال�شدر؛  ارتفاَع  ُمراِقبًا 
ال�شدر  يرتفع  حَتّى  واحدة  ثانية  ة  ملَدّ
هو  وهذا  الطبيعي؛  �ش  التنُفّ يف  كما 

ال. �ش االإنقاذي الفَعّ التنُفّ
وراقب  املري�ش  عن  فمك  اأبعْد   •
انخفا�َش جدار ال�شدر بخروج الهواء، 
ورفع  الراأ�ش  اإمالة  على  املحافظة  مع 

الذقن خالل ذلك.
فم  يف  وانفخه  اآخر  نف�شًا  خذ   •
عدد  ليكون  ثانية،  ًة  مَرّ املري�ش 
اأاَلّ  ويجب  نف�شني.  االإنقاذَيّة  االأنفا�ش 
اأكرث  االإنقاذَيّان  َف�شان  الَنّ ي�شتغرق 
من  يديك  اأعد  ثَمّ  ثوان؛  خم�ش  من 
ال�شحيحة  الو�شعَيّة  اإلى  تاأخري  دون 
�شغطة   30 وطِبّق   ، ّ الق�شِ عظم  على 

�شدرَيّة جديدة.
• تابع ال�شغطات ال�شدرَيّة واالأنفا�ش 

ل 2/30. االإنقاذَيّة مبعَدّ
ف عن اإعادة فح�ش املري�ش  • ال تتوَقّ
عالمات  باإظهار  تبداأ  عندما  اإاَلّ 
فتح  اأو  ال�ُشعال  مثل  الوعي،  ا�شتعادة 
العينني اأو التحدث اأو احلركة الهادفة، 
وفيما عدا  الطبيعي.  بالتنُف�ش  تبداأ  اأو 

ف عن االإنعا�ش. ذلك، ال تتوَقّ
اإذا مل يرتفع ال�شدر بالتنف�ش االإنقاذي 
ل لكِلّ جمموعة من هذه االأنفا�ش،  االأَوّ
الطبيعي،  التنف�ش  يف  يحدث  مثلما 

فيجب - قبل اإعادة املحاولة - اأن:
اأَيّ  وتزيل  املري�ش،  فم  �ش  تتفَحّ  •

ان�شداد تراه.
اإمالة  مناورة  اأَنّ  من  التحقق  تعيَد   •

الراأ�ش ورفع الذقن كافية.
نف�شني  من  اأكرث  اإجراء  حتاول  ال   •
اإلى  العودة  قبل  ة  مَرّ كِلّ  يف  اإنقاذيني 

ال�شغطات ال�شدرَيّة.

اأن  يجب  منقذ،  من  اأكرث  ُوجد  اإذا 
املنقذ  مكان  باأخذ  الثاين  املنقذ  يقوم 
ل كَلّ دقيقة اأو دقيقتني جتنبًا لتعب  االأَوّ
املنقذ، مع �شمان جتنب اأِيّ تاأخري عند 
تبادل املنقذين ملكانهما، ودون التوقف 

عن ال�شغطات ال�شدرَيّة. 
الرئ�ي  القلبي  الإنعا�س  ب.   -6

بال�شغطات ال�شدرَيّة فقط:
اإعطاء  على  بًا  مدَرّ تكن  مل  اإذا   •
ترغب  ال  اأو  االإنقاذَيّة،  االأنفا�ش 
ال�شغطات  باإجراء  قم  باإعطائها، 

ال�شدرَيّة فقط.
ال�شدرَيّة  ال�شغطات  اإعطاء  عند   •
ًا  م�شتمَرّ ذلك  يكون  اأن  ينبغي  فقط، 

ل 100-120/الدقيقة. مبعَدّ
ف عن اإعادة فح�ش املري�ش  تتوَقّ • ال 
عالمات  باإظهار  تبداأ  عندما  اإاَلّ 
فتح  اأو  ال�شعال  مثل  الوعي،  ا�شتعادة 
العينني اأو التحدث اأو احلركة الهادفة، 
وفيما عدا  الطبيعي.  بالتنف�ش  تبداأ  اأو 

ف عن االإنعا�ش. ذلك، ال تتوَقّ
7- تابع االإنعا�ش اإلى حني:

فريق  اأو  لة  موؤَهّ موؤازرة  و�شول   •
�ش اإلى املوقع. متمِرّ

الوعي  ا�شتعادة  • بدء ظهور عالمات 
فتح  اأو  ال�شعال  مثل  املري�ش،  على 
العينني اأو التحدث اأو احلركة الهادفة، 

اأو ا�شتئناف التنف�ش الطبيعي.

االإنعا�ص القلبي الرئوي

الدكتور رفعت �سهاب
ا�شت�شاري تخدير وعناية مركزة 

وعالج االأمل

علم  وتطور  واملعرفة  العلم  تطور  مع 
امل�شادات  خا�شة  والعقاقري  االدوية 
واملطاعيم  واكت�شاف االم�شال  احليوية 
االعمار لالفراد  ازداد معدل  باأنواعها  
الى  ادى  مما  العامل،  دول  خمتلف  يف 
النا�ش  التعمر لدى  ظهور بع�ش م�شاكل 
اجلهازية  املزمنة  االمرا�ش  ومنها 
اخلرف  وم�شاكل  والرئتني  القلب  يف 
والب�شر  وال�شمع  الذاكرة  وفقدان 
انواع  وبع�ش  الكلى  وظائف  واعتالل 
ومنت�شرة  جلية  تكن  مل  والتي  االورام 
ووا�شحة كما نعهدها يف وقتنا احلا�شر.
ال�شيخوخة  مظاهر  اهم  من  ولعل 
احلا�شر  وقتنا  يف  العمر  يف  والتقدم 
اعتالل املفا�شل والتعمر وامل�شمى علميًا 
بااللتهاب اال�شتحايل او التنك�شي وعند 
يحمل  ا�شم  اب�شط  لعل  اجلمهور  عامة 
»خ�ش�نة  هو  املعربة  املعاين  من  كثريًا 
من  لكثري  ملخ�ش  ففيه  املفا�شل« 

مظاهر املر�ش واعرا�شه.
الريا�شية  اال�شابات  اي�شًا  لعبت 
دورًا  العمل  وا�شابات  الطرق  وحوادث 

هامًا اي�شًا يف زيادة هذه اال�شابات.
اال�شابات  هذه  اعرا�ش  اهم  من 
البداية  يف  خفيفًا  يبداأ  الذي  االأمل 
وزيادة  املر�ش  مرحلة  تطور  ومع 
ان  اإلى  ف�شيئًا  �شيئًا  يزداد  اخل�شونة 
كل  يف  يوؤثر  �شديدًا  كابو�شًا  ي�شبح 
قدرته  يف  حتى  املري�ش  حياة  جوانب 
ما  وكثريًا  والنوم  وال�شرب  االكل  على 
اليومية  ن�شاطاته  ممار�شة  من  مينعه 
العبادة  ودور  للم�شاجد  اخلروج  يف 
حاجاته  لق�شاء  واخلروج  والعمل 
وممار�شة  الت�شوق  يف  اخلارجية 
ممار�شته  من  ويقلل  وال�شفر  الريا�شة 
اإلى  االجتماعية  وواجباته  لن�شاطاته 
ق�شاء  من  حتى  مينعه  حدًا  ي�شل  ان 
في�شبح  اليومية  احليوية  حاجاته 
له  يجلب  مما  الفرا�ش  بطريح  �شبيهًا 
ويزيد  واالعرا�ش  االمرا�ش  كثريًا من 
من املخاطر على حياته مثل التجلطات 
ال�شدر  وامرا�ش  العميقة  الوريدية 
لالثار  باال�شافة  اجللدية  والتقرحات 

النف�شية.

والعلماء  االطباء  �شعى  كله  الجل ذلك 
هذه  من  الوقاية  �شبل  عن  وبحثوا 
املف�شلية  واالنتكا�شات  االعتالالت 
واحلوادث  اال�شابات  جتنب  مثل: 
والربامج التوعوية من خماطر ال�شمنة 
االلعاب  وفوائد  املفا�شل  على  واثرها 
وممار�شة  الريا�شية  والتمارين 
ا�شتخدام  من  والتقليل  ال�شباحة 

االدراج وال�شالمل.
كما خطت االبحاث ال�شيدالنية خطوات 
عظيمة يف ايجاد واخرتاع وتطوير الكثري 
يف  ت�شاعد  التي  والعقاقري  االدوية  من 
والغ�شاريف   والع�شالت  العظام  تقوية 
وامل�شاعدة يف اندمالها و�شفائها يف حال 

وجود ا�شابات فيها.
لالمل  امل�شكنة  االدوية  تطورت  كما 
املفا�شل  وتهيج  االلتهابات  ومثبطات 
وبع�شها  للمعدة  �شديقة  وا�شبحت 
منا�شب ملر�شى الكلى وال�شغط وقليلة 
بع�ش  توفري  مت  كما  اجلانية.  االثار 
يف  تفيد  التي  املف�شلية  واحلقن  املواد 

بع�ش االحيان.
االحيان  من  كثري  يف  االطباء  يلجاأ 
والعالجات  التمارين  بع�ش  الجراء 
املحيطة  الع�شالت  لتقوية  الفيزيائية 
ثباتيتها  من  للتح�شني  باملفا�شل 
وم�شاعدة االربطة املحيطة. وقليال ما 
يلجاأوا للحل اجلراحي اال بعد ا�شتفاذ 
يف  ال�شلمية  والطرق  التحفظي  العالج 
اجلراحي  احلرب  اعالن  قبل  العالج 

على املف�شل.

ولعل الطب الريا�شي اجلراحي بوا�شطة 
امل�شتخدمة  اال�شاليب  اكرث  من  املنظار 
حالة  على  الك�شف  فيها  يتم  العالج  يف 
ويتم  الدقيق  وت�شخي�شة  املف�شل 
مثل  االجراءات  بع�ش  اي�شًا  بوا�شطته 
الهاللية  الغ�شاريف  وخياطة  ترميم 
منها  املتمزقة  االجزاء  ا�شتئ�شال  او 
ترميم  يتم  كما  للرتميم  القابلة  غري 
واملت�شالبة  اجلانبية  االربطة  وزراعة 
يف الركبتني ويتم عمل زراعة غ�شاريف 

مل�شة لل�شطوح املف�شلية.

زراعة  او  ا�شتبدال  عمليات  وتعد 
ان  يحب  -كما  اال�شطناعية  املفا�شل 
الو�شائل  اكرث  من  البع�ش-  ي�شميها 
اإذ  املفا�شل  خ�شونة  لعالج  الناجحة 
لالجزاء  ا�شتئ�شال  عمل  بها  يتم 
املف�شلي  ال�شطح  من  اخل�شنة 
الغ�شرويف ويتم فيها اي�شًا عمل اعادة 
املفا�شل  الهامة حول  موازنة لالربطة 
وبالتايل عمل تلبي�ش �شناعي للمف�شل 
فيتم الق�شاء كليا على االمل مع زيادة 
يف حركة املف�شل لتعود حالة املف�شل 
لل�شابق فتتح�شن طبيعة حياة املري�ش 

كمح�شلة نهائية.

خطى م�شت�شفى االردن خطوات واثقة 
املفا�شل  زراعة  جمال  يف  ومدرو�شة 
يف  حديث  كل  وادخل  اال�شطناعية 
هذا العلم واتبع ا�شلوب تطوير وتبادل 
تا�شي�شه  منذ  موؤمنا  وكان  اخلربات. 
هو  املت�شقيم  الطريق  ان  االن  ولغاية 
اق�شر الطرق واجنحها و�شوال للنهاية 
ال�شحيحة وقام با�شتمرار على متابعة 
العلمية  الدرا�شات  واجراء  احلاالت 
يف  العاملية  املعايري  ذات  ال�شحيحة 
مع  متطابقة  النتائج  وكانت  البحث 
معظم الدرا�شات ومتما�شية مع احدث 
النتائج  ولعل  العلم  اليه  تو�شل  ما 
وذويهم  املر�شى  قبل  من  امللمو�شة 
ا�شلوب  جنح  هي  القليلة  وامل�شاعفات 
للرتويج والدعاية للق�شم فكانت جاذبة 
امل�شت�شفى  يف  لال�شتطباب  للمر�شى 
العمليات  لهم  اجريت  ملن  فباال�شافة 
من االردن كان ن�شيب اي�شا للمر�شى 
اوروبا  ومن  العربي  اجلوار  دول  من 
ومن الواليات املتحدة االمريكية حملوا 
دون  امينة  مفا�شل  ال�شفر  عند  معهم 
معهم  وحملوا  االمل  وودعوا  معاناة 
ذكريات طيبة حدثوا عنها بكل �شدق 

كل من �شاألهم عن امل�شت�شفى.
االطباء  من  عددًا  باأن  بالذكر  وجدير 
و�شاهموا  امل�شت�شفى  زاروا  العامليني 
�شهدوا  وعملية  علمية  ور�ش  بعقد 
و�شل  الذي  واملتقدم  الرفيع  بامل�شتوى 
بروفي�شور  مثل:  الق�شم  يف  االداء  اإليه 
والي�ش  وهولتز  امريكا  من  �شينكوب 
وامباخر من اأملانيا وفيليب هريتز من 

بريطانيا وغريهم.

ق�ســم جراحــة العظــام واملـفـا�ســل
م�ست�سفـى االردن 

خطى م�ست�سفى االردن 
خطوات واثقة ومدرو�سة 
فـي جمال زراعة املفا�سل 

اال�سطناعية.. 

مف�شل �شناعي لل�رك الي�شر

مف�شل �شناعي للركبة

قبل

بعد

ِمر املفا�سل.. احللول املثلى لُتعَّ
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الدكتور كامل فايق العفيفي.. 
 - فيينا  جامعة  الطب  كلية  من  تخّرج 
موؤ�ش�شات  عدة  يف  تّدرب  ثم  النم�شا 
االردن،  الب�شري/  م�شت�شفى  منها:  طبية 
�شوي�شرا، مركز جراحة  زيونيخ/  جامعة 
من  املتحدة،  اململكة  ديري/  يف  اليد 
العملية  واخلربات  االجنازات  ابرز 
االردنية  للجمعية  املوؤ�ش�شني  احد  كان 
الرابطة   -  1984 العظام  جلراحى 
1993 اجلمعية  العظام  العربية جلراحة 
فرع  والك�شور/  العظام  جلراحة  الدولية 
للك�شور  العاملية  املنظمة   -  1994 االردن 
ع�شو  وهو   2004 االردن  واال�شابات/ 
ا�شابات  جلراحة  االو�شط  ال�شرق  بورد 
منذ   AOME Board واملفا�شل  العظام 
ال�شرق  جلنة  رئي�ش   - االآن  حتى   2009
االو�شط ملكافحة االمرا�ش والوقاية منها 
 2009 منذ   AOCDC العظام  و�شحة 
جمعية  اأمناء  جمل�ش  ع�شو  االآن.  حتى 
 Ao Trustee Board العظام  جراحي 
جلنة  رئي�ش   - االآن  وحتى   2007 منذ 
االردين  الطبي  املجل�ش   - املمتحنني 
 -  2007 العظام(  وجراحة  طب  )بورد 
جلراحي  االردنية  اجلمعية  رئي�ش   2010
ق�شم  رئي�ش   -  2008  -  2005 العظام 
اجلراحة / م�شت�شفى االأردن 2005 وحتى 
االآن - حما�شر ومفت�ش للجمعية الدولية 

جلراحة العظام 2000 وحتى االآن.
من  العديد  العفيفي  الدكتور  قّدم  وقد 
ن�شرها.  مت  التي  واالبحاث  الدرا�شات 
منها: خلل التطور يف مف�شل الورك عند 
للعظمة  الدموية  فقدالرتوية   - االطفال 
وك�شر  خلع  عالج   - الر�شغ  يف  القمرية 
الغ�شروف  خياطة   - الكاحل  مف�شل 

املتمزق بوا�شطة املنظار.
املعروف  واجلراح  الدكتور  حاورنا 
بني  ان�شغاالته  بو�شط  وعامليًا  عربيًا 
والطوارئ..  والعيادة  العمليات  غرف 
الباحثني دومًا عن  املر�شى  ويف ممرات 
يف  اخلا�شة..  ولغته  وخربته  معرفته 
م�شت�شفىاالردن الذي يوا�شل اجنازًا تلو 
االجناز.. وريادة طبية وجراحية عاملية.. 
بحجم  الطباء  عالية  جناح  وق�ش�ش 
م�شتوى  على  الكبار  وزمالئه  العفيفي 
ق�شم  لرئي�ش  الق�شة  وهذه  املنطقة.. 
االردن..  م�شت�شفى  يف  العظام  جراحة 
واملعرفة  للعلم  ب�شغفه  ُعرف  الذي 
عن  ليحدثنا  واالجناز..  والعطاء 

اولى خطواته يف م�سوار النجاح..

حتى  كنا  االردن  يف  عظام  كجراحة   ..
جمعية  من  جزءًا  الثمانينات  بداية 
وكان  االطباء  نقابة  يف  العامة  اجلراحة 
يف  اما  متميزًا،  العام  القطاع  حينها 
جراحة  كانت  فقد  اخلا�ش  القطاع 
عودتي  وعند  حمدودة.  �شبه  العظام 
يف  بداأنا  الثمانينات  يف  بريطانيا  من 
تطوير هذا االخت�شا�ش ويف الواقع كنت 
يف  يد  جراح  اول  كنت  حيث  حمظوظًا 
االردن، وكان النا�ش يعتقدون ان جراحة 
يف  لكنها  الكف  جراحة  فقط  هي  اليد 
والع�شد  الكتف  اي�شًا  ت�شمل  الواقع 
االع�شاب  ا�شابات  فيها  مبا  وال�شاعد 
يل  وكان  والعظام.  االوتار  وا�شابات 
مبتور  كف  اول  بزراعة  قمت  ان  الفخر 
الب�شري  م�شت�شفى  يف  مبتور  ابهام  واأول 
1982 وكان هذا اول اجنازًا اردين  عام 

يف جمال جراحة اليد.
جراحة  جمعية  ا�ش�شنا   1984 عام  ويف 
الفخر  يل  وكان  االردنية..  العظام 
ع�شر.  االحد  موؤ�ش�شيها  احد  كنت  اين 

وتراأ�شتها على مدى ثالث دورات.
ماذا عن ما حتقق اليوم يف االردن 
على �سعيد هذه اجلراحة الهامة؟

متميزة  كفاءات  لدينا  بثقة..  يق�ل 
جراح  من  اكرث  ولدينا  االردن.  يف  االآن 
جمعية  تاأ�شي�ش  فاإن  احلقيقة  ويف  يد، 
االردن،  فرع  العاملية/  العظام  جراحي 
فتحت الباب ملجموعة كبرية من جراحي 
واالطالع  للم�شاركة  االردنيني  العظام 
جراحات  جمال  يف  حديث  هو  ما  على 
العظام واال�شابات والتعامل مع الك�شور، 
�شيدنا  برعاية   1998 عام  بداأنا  وقد 
جاللة امللك عبداهلل املعظم حيث افتتح 
وكان   1998 عام   AO ودورة  ور�شة  اول 
�شوي�شرا  من  حما�شرين  �شيوفًا  لدينا 
حما�شرًا،   15 كانوا  واجنلرتا،  واأملانيا 
الور�شة،  هذه  على  ا�شرفوا  الذين  وهم 
 AO ومنذ ذلك التاريخ يقيم فرع االردن
يف  عمل  وور�شات  دورة  عام  كل  وبداية 

جزء من تخ�ش�ش العظام.
يلف بنظره يف املكان.. ويع�د بثقة بطعم 
م�شت�شفى  اإلى  عودة  ويق�ل..  الفخر 
1998 مت  افتتاحه يف عام   االردن، عند 
تزويد كل ق�شم باأحدث ما هو موجود يف 

العامل كٌل يف جمال اخت�شا�شه.
ال�شامل  م�شطفى  والدكتور  انا  فبداأت 
الق�شم  وزْودنا  العظام  جراحة  ق�شم  يف 
املجال  وفتحنا  حديث  هو  ما  بكل 
التعليم،  جمال  يف  ال�شباب  لالطباء 
اجلامعة  مع  اتفاقية  بتوقيع  وقمنا 
الطب. وعلى مدى اكرث  االردنية - كلية 
يتدربون  الطب  طالب  كان  �شنة  من 
اإلى  ملّحة  احلاجة  وجدنا  بعدها  لدينا. 
خدمات  يقدم  م�شت�شفى  من  تتحول  ان 
وكان  اي�شًا،  تعليمي  م�شت�شفى  اإلى 
على  ح�شل  الذي  االوائل  العظام  ق�شم 
واملنطقة  االردن  م�شتوى  على  االعرتاف 
ِقبل  من  به  االعرتاف  مت  حيث  والعامل. 
االردين  والبورد   AO International
ا�شبحنا  وهكذا  العربي،  والبورد 
ن�شت�شيف االطباء من جميع دول العامل 

للح�شول  �شهور  �شتة  لدينا  ليتدربوا 
يخ�ش  وفيما   AO Fellowship على 
تكون  العربي  والبورد  االردين  البورد 
يخ�شعون  �شنوات  خم�ش  التدريب  مدة 
بعدها لالمتحان، واحلمدهلل فاإن جميع 
من  كانوا  االمتحان  لهذا  املتقدمني 

االوائل واملتميزين.
الطب  مب�شتوى  االردن  يف  نفتخر  نحن 
املتميز. ولعل ال�شبب هو ان االطباء ال�شباب 
اخلارج  يف  التدريب  فرتة  انهاء  وبعد 
اال�شتقرار  لوجود  االردن  اإلى  يعودون 
االردن  جعل  ما  وهذا  وال�شيا�شي،  االمني 

يتميز طبيبًا على كافة امل�شتويات.
مت  امريكا  من  مر�شى  هناك  ان  كما 
عالجهم هنا، حيث متت زراعة مف�شل 
ا�شهر  �شتة  وبعد  امريكي  ملري�ش  الورك 
االآخر، وهذه  الورك   ليزرع مف�شل  عاد 
يرجعون  فهم  لنا،  فخرًا  كانت  جتربة 
اإلى ال�شرية الذاتية للطبيب وللم�شت�شفى 

فالنتائج كانت مبهرة واحلمدهلل.
يف  جتربتك  عن  حتدثنا  ان  لك  هل 

اجلمعية العاملية جلراحة الك�سور؟
بكل  ال�طن  يحمل  الذي  العامل  بزه� 
يجيب  النجاح..  وق�ش�س  الجنازات 
واحدة  مرة  يذهب  ال�شنني  تعب  وكاأن 
ا�ش�شنا   2004 عام  يف  العز..  نربة  وتعود 
يف  العظام  جلراحة  العاملية  للجمعية  فرع 
ملدة  رئي�شها  وكنت   Ao-Chapter االردن 
ع�شوية  على  ح�شلت  وبعدها  �شنوات،   6
جلراحة  العاملية  اجلمعية  امناء  جمل�ش 
والتي   Ao-Trustee Board الك�شور 
ت�شم بع�شويتها 75 طبيبًا من العامل، يتم 
لهذا  الطبيب  قّدم  ما  على  بناًء  انتخابهم 
واملنطقة  البلد  م�شتوى  على  التخ�ش�ش 
اول  اكون  باأن  الفخر  يل  وكان  والعامل.. 
طبيب عربي اردين يحظى بهذا التن�شيب، 
وهذا �شّكل يل م�شوؤولية ا�شافية؛ ان اعمل 
كّونا  حيث  واالردن  املنطقة  م�شتوى  على 
بعدها )AOME Board( ليخدم ويطور 
وليبيا  )ال�شعودية  الدول  هذه  يف  الزمالء 
واخلليج  والعراق  ولبنان  وم�شر  واالردن 
تطوير  اإلى  ادى  مما  وباك�شتان(  وايران 
واملفا�شل  العظام  جراحة  اخت�شا�ش 
م�شلحة  على  انعك�ش  مما  املنطقة،  يف 

الطبيب واملري�ش.
املفا�سل  تبديل  اإلى  نلجاأ  متى 
الورك(  ومف�سل  الركبة  )مف�سل 
هذه  خطورة  ن�سبة  هي  وما 
العملية؟ ومن هو املري�ص املنا�سب؟

بعلمه  ال�اثق  ونربة  لفت  بهدوء 
العفيفي..  الدكت�ر  يق�ل  وتخ�ش�شه 
قرار  التخاذ  ا�شا�شية  معامل  هناك 
من  العمر  تقدم  ويعد  املف�شل،  تبديل 
يف  مبكر  تاآكل  اإلى  توؤدي  التي  اال�شباب 
مثل  اخرى  امرا�ش  وهناك  املفا�شل، 
التهابات املفا�شل الرئوية والروماتيزمية 
وااللتهاب البكتريي او الك�شور. بالنهاية 
اإذا تبني للطبيب املعالج ان هناك تاآكاًل 
الورك،  او  الركبة  مف�شل  يف  متقدمًا 
ميكن  ال  اآالم  اإلى  التاآكل  هذا  ويوؤدي 
هنا  الدوائي.  بالعالج  عليها  ال�شيطرة 
اإلى  انه بحاجة  يجب ان ين�شح املري�ش 

تبديل املف�شل.
لي�شت  عملية  ذاته  بحد  املف�شل  تبديل 
�شعبة، اإن كانت ملف�شل ورك او ركبة او 
كتف او ر�شغ، وتعتمد على طبيعة املر�ش، 
واحد،  ملف�شل  اإال  جتري  اإال  ونف�شل 
ا�شهر جتري  �شتة  اإلى  ا�شهر  وبعد ثالثة 
قد  املف�شل  تبديل  الن  الثاين،  للمف�شل 
املر�شى،  بع�ش  على  كبري  جهدًا  ي�شبب 
او  القلب  م�شاكل يف  يعاين  وبخا�شة من 
املرافقة،  واالمرا�ش  العمر  تقدم  ب�شبب 

مثل ال�شكري وال�شغط وال�شمنة.
م�شت�شفى  يف  وتعترب  ناجحة،  والعمليات 

االردن الرواد يف هذه العمليات.
العظام  امرا�ص  اهم  عن  ماذا 

املنت�سرة يف االردن؟
زيادة  اإلى  ادى  ال�شيارات  عدد  ازدياد  ان 
ن�شب  ازدياد  اإلى  ادى  مما  ال�شري،  حوادث 
الك�شور  وبالذات  واال�شابات.  احلوادث 
باأنواعها الب�شيطة واملعقدة. وهكذا كان البد 
من تطوير االجهزة واالدوات يف امل�شت�شفيات 

للم�شاعدة يف عالج هذه احلاالت.
مر�ش  باأن  االردن  يف  حمظوظون  نحن 
الدول  مع  مقارنة  جدًا  قليل  الروماتيزم 
الركبتني  املفا�شل  تاآكل  ان  اإال  االخرى. 
والوركني هي من االمرا�ش االكرث �شيوعًا.

العفيفي.. تاآكل املفا�سل والركبتني والوركني 
من اكرث االمرا�ص �سيوعًا فـي االردن

حوار مع الطبيب العاملي.. مدير دائرة جراحة العظام واملفا�سل فـي م�ست�سفى االأردن

نحن حمظوظون فـي االردن باأن مر�ص الروماتيزم قليل جدًا مقارنة مع الدول االخرى..

طريقة جديدة الجراء احدى العمليات 
واليد  العظام  جراحة  يف  الدقيقة 
خففت  ال�شغرى  املفا�شل  لرتميم 
املعاناة واعادت االمل ملر�شى وم�شابي 
اليد وح�شنت من وظائفها قام بها كل 
من  اال�شتاذ الدكتور �شاهر احلديدي 
واملفا�شــل  العظـــام  جراحــــة  ا�شتـــاذ 
يف اجلـــامـعـــــة االردنيــــــة والــدكتــــور 
جــراحـــة  ا�شت�شــاري  الق�شــاة  ها�شــم 

يف  واملفــــا�شـــل  العـظـــــام 
رئي�ش  م�شت�شفى  االأردن/ 
جلراحة  العاملية  اجلمعية 
الك�شـــور واال�شـــابـات فرع 

االأردن.
وقـــــــد اعــــــــدا  ورقـــــــــــة 
ومقــــالة عــلمـيـــــة حـــــول 
الـمو�شــــوع ا�شتــعـــر�شــــا 

العمليـــة  اجـــراء  ا�شتدعـــاءات  فيهــا 
التي  ونتائج احلاالت  وطريقة عملهـــا 
قبولها  تـم  العملية  والتي  لها  اجريت 
ون�شرها يف جملـة جراحة الـيد العامليـة 

 Journal of Hand Surgery
اجلراحية  الطريقة  هذه  حظيت  وقد 
وا�شــــع  بــاهتمـــام  العلميـــة  والورقـــة 
من  واحدة  انها  على  موؤخرًا  و�شنفت 
االهم  العلمية  االوراق  الع�شرة  بني 
وا�شتخدامًا  وانت�شارًا  قراءة  واالكرث 
الدرا�شات  من  كثري  يف  كمرجع 
املجــال  هذا  يف  العلمية  واالبحاث 
علـى امل�شتــوى العــاملي مــــن  املقـــاالت 
قبــلت  التي  العلميــة  واالبحــــاث 
املجــلة  هــذه  يف  مـــوؤخــرًا  ون�شـــرت 
واملجـــالت الطبيـــة العاملـيـــة االخــــرى 
وقــد   One of the top ten papers
املوؤمتـــر  يف  موؤخــرًا  تكرميهمـــا  مت 
واجلراحات  اليـــد  جلراحـــة  العاملي 
يف  ُعقد  الذي  الدقيقـــة  العظمية 
ومناق�شـــة  لتقديــــم  ودعيا  ماليزيا 

الطريقـــة والبـحــث. 
وقد اعتمدت هذه العملية 
كمرجع  العلمي  والبحث 
والذي  كامبل  كتاب  يف 
كتاب  عاملي  اهم  ُيعد 
العظام  جراحة  يف 
يف  يقع  واملفا�شل  والذي 
طبعته  يف  اجزاء  اربعة 

االخرية للعام 2015.

الدكتور ها�سم الق�ساة
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

تقدير عالـمي جديـد 
الجناز طبي اردين.. 

ال�شمعية  املعينة  زراعة  عملية  ُتعد 
العمليات  من   )BAHA( العظمية 
على  املردود  النفع  حيث  من  النوعية 
املري�ش وحت�شني م�شتوى ونوعية ال�شمع 
فقدان  من  يعانون  الذين  املر�شى  لدى 
�شمع تو�شيلي باإحدى او بكلتى االذنتني. 
ويعتبـــر اجلــ�شـــر العظــمــــي ال�شـمعـــــي 
)Bone bridge( من احدث التقنيات 
العظمية،  ال�شمعية  املعينات  جمال  يف 
االو�شط  ال�شرق  يف  ادخالها  حيث  من 

والعامل باأ�شره.
ويعترب م�شت�شفى االأردن وفريق جراحة 
االنف واالذن واحلنجرة من الرواد يف 
على  املعينات  من  النوعية  هذه  زراعة 

م�شتوى املنطقة. 

اجراء هذه  من  الفريق  حيث متّكن 
مرات  عدة  العمليات  من  النوعية 
والتي  املن�شرمني  العامني  خالل 
بالنجاح  تكللت جميعها  وبحمد اهلل 
ال�شمع  ن�شبة  حت�شني  ذلك  يف  مبا 
املر�شى  جميع  لدى  مر�شي  ب�شكل 
الذين خ�شعوا للعملية، ومتّكن اي�شًا 
من احقاق طريقة اآمنة لو�شع املعينة 
عند املر�شى الذين يعانون من وجود 
تباين يف موا�شع التجاويف الوريدية 
يف  عائقًا  ت�شكل  والتي  الدماغية 
النوعية من اجلراحات  اجراء هذه 
يف الكثري من املراكز املتخ�ش�شة يف 

هذا املجال. 

الدكتور  من  كل  متّكن  ذلك  اإلى 
امين جرب  والدكتور  ا�شامه حمارنه 
اجراء  امكانية  يف  بحث  اجراء  من 
يعانون  الذين  املر�شى  عند  العملية 
من هذا النوع من التباين الت�شريحي 
كبريًا  اعجابًا  نال  املذكور،  والذي 
االو�شط  ال�شرق  اكادميية  قبل  من 
واحلنجرة  واالذن  االنف  جلراحة 

والراأ�ش والعنق، حيث مت ت�شنيفه 
اف�شل  ناحية  من  الثالثة  باملرتبة 
املوؤمتر  يف  املقدمة  البحوث 
ال�شرق  الكادميية  ع�شر  الثالث 
واالذن  االنف  جلراحة  االأو�شط 
واحلنجرة والراأ�ش والعنق والذي 
قد اقيم يف دبي بح�شور نخبة من 
جراحني االنف واالذن واحلنجرة 
العامل،  م�شتوى  على  املعروفني 
والذي �شارك فيه الفريق بتقدمي 
احداهما  علميتني،   ورقتني 

بعنوان:
Bone bridge implant

over exposed sigmoid sinus
 و االخرى بعنوان:

pott’s puffy tumor and
frontal sinus abcesses

من  املوا�شيع  هذه  اختيار  مت  حيث 
املقدمة  املوا�شيع  من  املئات  بني 
لالكادميية من اطباء االنف واالذن 
والعنق  الراأ�ش  وجراحة  واحلنجرة 

يف العامل باأ�شره.

الدكتور ا�سامه حمارنه
ا�شت�شـــاري جــراحــة اورام الرقبـــة 

والـــراأ�ش والـغـــدة الدرقـيـــة

احلمارنة.. م�ست�سفى االأردن من الرواد 
فـي زراعة املعينات ال�سمعية

بحــث للدكتــور حمارنــــة فـي الـمـرتبــة الثالثــة علــى م�ستــوى العالـــم..
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ما يهمك ان تعرفه

نوبات  �شكل  على  متكرر  انه  على  ويعرف 
يتكرر  او  ق�شريه من حيث زمن احلدوث 
طويل  يكون  ما  غالبًا  زمني  مدى  على 
ملثري  ا�شتجابه  هي  النوبات  وهذه  االمد. 
ال�شده.  بهذه  فعله  رد  يكون  ان  ي�شتحق  ال 
الع�شبية  يقاوم  ان  ي�شتطيع  ال  فالفرد 
اإلى  توؤدي  والتي  ت�شيبه  التي  ال�شديدة 
اإلى  يوؤدي  والذي  العدوانية  �شديد  �شلوك 
كالتك�شري  للممتلكات  تدمريي  �شلوك 
الناجمه عن ع�شبية �شديدة ال  واالتالف 

ي�شتطيع ان يقاومها.
موجهًا  يكون  ان  ميكن  ال�شلوك  وهذا 
ينجم  ما  عادة  فاملثري  اي�شًا.  لالأفراد 
بهذا  امل�شاب  بني  حواري  تفاعل  عن 
التي  اال�شره  افراد  واحد  اال�شطراب 
االأم  او  كاالب  حميمه  عالقه  به  تربطهم 
او الزوجة. واحيانًا افراد اخرين حيث انه 
ي�شاب باحباط �ضديد غري مربر يف نقا�ض 
عادي يوؤدي به اإلى االنفجار والقيام بهذه 
او  اللفظي  التعنيف  او  التدمريية  االعمال 
باأي  ال�شلوك  هذا  يتنا�شب  وال  اجل�شدي. 
النف�شي  ال�شغط  مع  االحوال  من  حال 
اننا  اإذ  النقا�ش.  احلا�شل من خالل هذا 
تلبث  ما  دقائق  ملدة  ت�شتمر  عا�شفه  امام 
ان تهداأ بعد التفريغ االنفعايل احلا�شل.  

ان هذه النوبات االنفجارية لي�شت ناجمة 
املعروفه  النف�شية  اال�شطرابات  عن 

كالف�شام والهو�ش االكتئابي وا�شطرابات 
ال�شلوك،  وا�شطراب  املتنوعه  ال�شخ�شيه 
املخدرات.  تاأثري  انها ال حتدث حتت  كما 
ناجم  غري  احلاله  هذه  ت�شخي�ش  ان  اي 
بها  وامل�شاب  اال�شطرابات  هذه  عن 
تاريخ  له  ولي�ش  منها،  اي  لديه  لي�شت 
هذا  ح�شول  ان  اال  بها  باال�شابه  مر�شي 
اال�شطراب اإذا كان م�شحوبًا با�شطراب 
ال�شخ�شيه او االدمان هو امر ممكن وهذا 
بعني  االمر  هذا  اخذ  املعالج  من  يتطلب 
االعتبار وعالجه يكون على هذا اال�شا�ش. 
بل ان هذا اال�شطراب يحدث يف ا�شخا�ش 
رمبا يعانون من القلق واحل�شا�شيه الزائدة 

والعناد والت�شلب بالراأي.
ال�شلوك  لهذا  يتعر�شون  الذين  ان 
امل�شطرب عادة ما تكون العالقه بينه وبني 
ال�شخ�ش او اال�شخا�ش عالقة م�شطربة. 

ال�شخ�ش  �شلوك  يف  وا�شح  تناق�ش  وهناك 
امل�شاب باال�شطراب االنفجاري. فاإن هذا 
ب�شلوك  يتمتع  العادية  احواله  يف  ال�شخ�ش 

االفراد  مع  متوازنة  وعالقاته  متزن 
�شواء  العمل  جو  يف  معهم  يتعامل  الذين 
ما  عادة  وهو  مروؤ�شوه.  او  روؤ�شاءه  كانوا 
االآخرين  وميتدحه  حمبوبا  �شخ�شا  يكون 

)بحلفه بحياته( وله �شعبية وم�شامل. 
ي�شبقه  امل�شطرب  ال�شلوك  هذا  ان 
ال�شديدة.  واال�شتثارة  التوتر  م�شاعر 
الفرد  ي�شعر  النوبة  تنتهي  وعندما 

باالح�شا�ش باخلال�ش. 
وعادة ما ي�شعر بعدها مبختلف امل�شاعر 
خطاأ  ارتكب  بانه  كال�شعور  ال�شلبية 
بع�ض  ان  اإال  واالحباط  بالذنب  وال�ضع�ر 
العزة  تاأخذه  هذا  �شعوره  رغم  االفراد 
وهذا  مربرًا  فعله  ما  ان  وي�شعر  باالأثم 
باالعتذار  اما  البع�ش  �شلوك  يف�شر 
تدل  بافعال  يقوم  او  الندم  او  ال�شريح 
حال  يف  الهدايا  تقدمي  مثل  الندم  على 
وجود عنف ج�شدي وما �شابه ذلك اال ان 
ح�شول  من  متنع  ال  النوبة  من  االنتهاء 
نوبات اخرى اذا توفرت الظروف لذلك 
وعادة ما تتكرر النوبات بفرتات متقاربه 

ال تتجاوز اال�شبوع او ال�شهر. 
معر�ش  هو  االنفجاري  ال�شلوك  ان 
لزيادة ح�شوله من حيث ال�شدة او تكرار 
التعزيز  باآلية  مرتبط  وهذا  ح�شوله. 
 Positive Reinforcement النف�شيه 

وهذا التعزيز مرتبط ب�شلوك ال�شحية. 
من  تزيد  واال�شتكانه  اخل�شوع  ان  اإذ 
حيث  الزمن  مرور  مع  ح�شوله  قابلية 
انه من املمكن ان يكون ب�شيطا يف باديء 

االمر ثم يزداد تدريجيًا. 
ان ا�شتجابة ال�شحية هامة جدًا يف التقليل 
منه فاإذا كان ال�شحية ذا �شخ�شية مدعمة 
باال�شكال  ال�شلوك  هذا  برف�ش  وتت�شرف 
املختلفة واهمها الردع كاأن تف�شح ال�شحية 
اال�شتعانة  او  العلن  اإلى  وتظهره  املو�شوع 

باالدوات القانونية وغريها. 
نف�شيه  عواقب  له  اال�شطراب  هذا  ان 
انه  اإذ  اخلطورة  �شديدة  واجتماعية 
كان  �شواء  الزوجية  للعالقات  ي�شيء 

امل�شاب به اي من ال�شريكني.

املعاجله  هناك ام�ر حتد من  العالج: 
وهي تندرج حتت ال�شباب التاليه: 

بالطب  املرتبطة  االجتماعية  الو�شمة 
من  يعاين  ال  املري�ش  ان  اإذ  النف�شي 
كالف�شام  معروفه  نف�شيه  ا�شطرابات 
والهو�ش والقلق والكابه وهو معتد بنف�شه 
وله  طبيعي  االحيان  معظم  يف  ان  حيث 
ينكر  لذلك  مميزة  اجتماعيه  عالقات 
احلاجة للعالج وان ردة فعله االنفجارية 

عادية ويقلل من اهميتها. 
الو�شمة املرتبطة باملعاجلات �شواء كانت 
يريد  ال  فهو  بالعقاقري.  عالج  او  نف�شية 
عرف  لو  حتى  نف�شي  طبيب  يزور  ان 
نف�شي  عالج  جل�شات  عن  عبارة  انها 
ان  اإذ  واأمر  ادهى  فالو�شع  العقاقري  اما 
�شيدمن  عقاقري  يلزمه  ما  ان  االعتقاد 
ي�شبح  اأال  على  حري�ش  وهو  عليها 
مدمنًا. حتى لو قيل له ان هذه العقاقري 
ال ت�شبب االدمان فهو يرف�شها النها من 
على  وتوؤثر  خمدرًا  جتعله   ان  املمكن 

عمله. مع العلم ان اي من العقاقري لي�ش 
هناك داع لو�شفها من قبل الطبيب.

والذي  يو�شف  عالج  اي  ان  وامل�شكلة 
مرفو�ش  ال�شابقة  ال�شفات  من  يخلو 
بال��ضمة  نف�ضي  عالج  اي  الرتباط  وذلك 
امل�شابني  بع�ش  ان  �شك  ال  االجتماعية. 
االنفجاري  ال�شلوك  بهذا  امل�شابات  او 
ياأتوا ملقابلة الطبيب النف�شي وغالبًا حتت 
ان  حيث  الزوجني  احد  او  االهل  �شغط 
االمر مهدد بالطالق اذا مل يتلقى العالج. 
ب�شرح  يقوم  الذي  الطبيب  يقابل  وعندما 
وان  اال�شطراب  هذا  ماهية  عن  تعليمي 
بل  ال  مهدئًا  يكون  ان  ميكن  ال  العالج 
عالجًا يوؤدي اإلى واأد حالة الغ�شب والقلق 
والتوتر التي ت�شبقه عند تعر�شه للمثريات 
الب�شيطة. وهناك عالجات فعالة جدًا يف 
هذا اال�شطراب بدون اي اعرا�ش جانبية 
علمًا انها لي�شت مهدئة. طبعًا نحن نتحدث 
عن النوبات الغري مرتبطة بتناول املوؤثرات 

العقلية كالكحول واحل�شي�ش وغريه.
املعاجلة  يف  املفيدة  اال�شاليب  ومن 

وخا�شة يف احلياة الزوجية هي الردع.
الزوج  ل�شلوك  الزوجة  ا�شتكانت  اذا 
املو�شوع  وجعلت  وا�شت�شلمت  االنفجاري 
�شري بينها وبينه وبذلك ميكن ان مت�شي 
العنف  تتلقى  وهي  الطويلة  ال�شنون 

اللفظي واجل�شدي وب�شكل متزايد. 
ان من اخطر عواقب هذا ال�شلوك ان احلياة 
الزوجية ت�شبح �شفرًا. فاالحرتام املتبادل 
فاإنها  املعنية  هي  الزوجة  كانت  ولو  يزول 
مغلوب على امرها ولي�ش لها راأي يف اي امر 
ان  ميكن  التي  االوامر  وتتلقى  االمور  من 
تقيد حريتها وال ت�شتطيع ان تعرب عن راأيها 
على  ويطلق  اال�شطراب  ح�شول  من  خوفًا 
هذا الو�شع يف الطب النف�شي �شوء التدعيم  
هذا  ويوؤدي   non-assertive behavior
وت�شبح عدمية  للزوج  املطلقة  ال�شيادة  اإلى 
على  هذا  يعمم  ان  وميكن  لديه  االحرتام 
افراد عائلته الذين غالبًا ما يربرون افعاله 

وت�شبح عدمية االحرتام لديهم. 
املتلقي  للفرد  هامة  معاجلة  وهناك 
وهي  )ال�شحية(  االنفجاري  لل�شلوك 
زيادة  اإلى  توؤدي  الذي  التدعيمي  العالج 
با�شكاله  الذات  التعبري عن  على  القدرة 
تلك  ل�شماع  اأمله  عن  يعرب  كاأن  املختلفة. 
االلفاظ النابية او ان ياأ�شف حل�شولها. 

ميكن  اال�شطراب  بهذا  امل�شاب  ان  كما 
عن  عباره  نف�شيه  لعالجات  يتعر�ش  ان 
 )Anger management( جل�شات هدفها
عالجي  ا�شلوب  ولها  الغ�شب  تدبري  اي 
معروف. وهــذه املعاجله ميكن ان تكـــون 
�شمـــن جل�شــــات مـــع الطــبـيب النفــ�شي 

كــلعــــب االدوار وت�شـميـــــع االدوار..
  Role Playing – Role Rehearsal
بحيث ياأخذ الطبيب دور ال�شحيه او دور 

اجلاين ثم تعك�ش االدوار وهكذا.
فعلى  املعاجلات  تلك  تفلح  مل  واإذا 
مثل  ال�شلطات  الى  تتجه  ان  ال�شحية 

حماية اال�شرة وغريها.    
ويعترب وجود الزوجني معًا �شمن املعاجلة 
املعاجلة  ويطلق على هذه  �شيء جوهري 

)املعاجلة امل�شرتكة للزوجني(
»  Marital Conjoint Therapy  «
اجلل�شات  من  عديد  اإلى  حتتاج  ما  وعادة 
تطور  معرفة  الى  بحاجة  املعالج  ان  حيث 
العالقة ب�شكل ايجابي بعد كل جل�شة وميكن 
ان تكون بع�ش هذه اجلل�شات انفرادية لكل 

من الطرفني وهذا يعزز نتائج املعاجلة. 

ا�سطراب ال�سلوك االنفجاري
Intermittent Explosive Disorder

ذو  املوجة  احادي  �شوء  هو  الليزر، 
منطقة  اإلى  توجيهه  ميكن  معني  لون 
منه  اجل�شم،  �شطح  على  جدًا  �شغرية 
وميكنه  امل�شنفر،  وغري  امل�شنفر 
دون  اجللد  من  معينة  طبقة  اإزالة 

يعمل  او  الواقية،  بالطبقة  امل�شا�ش 
بحيث  للجلد،  الداخلية  الطبقات  على 
ي�شمح ملوجة معينة ذات لون قريب اإلى 
املنطقة املراد عالجها باإخرتاق اجللد 
تعمل على �شمور  معينة  مولدة حرارة 

التجاعيد مثاًل..

ما الذي ميكن عالجه بالليزر؟
1- حت�شني التجاعيد الدقيقة.

2- �شــــد اجللــــد بـالوجـــه.

3- اإزالــة التلــون اجللــدي.

4- عالج الدوايل الدقيقة.
5- اإزالـة الو�شـم علـى مراحل.
6- حت�شـني اآثـار حـب ال�شباب.

7- اإزالـــة ال�شعــــر الــزائد.
�شمعــة  بالليــزر  العــالج  حظـــي  لقـد 
النظيــــر،  منقطعــــة  عامليــــة  ورعايــة 
وجـــــد  العــادي  االن�شـــان  ان  لدرجــة 
حــــاًل �شـــريعـًا وبعيـــدًا عــن اجلراحــة 

ظن انه احلل ملعاناته.
الـــظــن مـــن  كـثيـــرًا مــا يـكـــون هــــذا 
اللـيـــزر  ان  اإذ  اخلــيــــال،  نــ�شــــج 
مـــظـــاهر  حتــ�شــني  فـي  »ي�شـــاعد« 
ونــــدبـــــات  جتـــــاعــيــد  مـــن  اجلـــلـــد 
وبثـــــورات معينــة، لكـنـــه ليـــ�ش �شحــرًا 
االخـــفـــاء  طــــاقـيــة  مــــن  نخــــرجـــــه 

حــ�شــب الطــلب.
يجب  املعقدة  الليزر  اجهزة  ا�شتعمال 
متمر�ش  طبيب  ِقبل  من  تكون  ان 
ا�شتعمالها  �شوء  ان  حيث  ومّدرب، 
املري�ش،  على  �شلبية  اآثارًا  يخلف 

وي�شعب ا�شالحها.

العــالج بالليـزر..

الدكتور عدنان التكريتي
ا�شـتـ�شــاري الـطـــب الـنفـ�شــــي

الدكتور با�سل قّر�ص
م�شت�شار جراحة التجميل والرتميم

مركز االردن للتجميل

طبيًا  يومًا  االأردن  م�شت�شفى  اقامت 
جمانيًا يف رو�شة خربة قا�شم النموذجية 
نائب  رعاية   حتت  اربد،  غرب  الواقعة 
رئي�ش بلدية اربد الكربى املهند�ش منذر 

العطار.
بتقدمي  االردن  م�شت�شفى  فريق  قام  وقد 
والفحو�شات  العالجية  اخلدمات  كافة 

الت�شخي�شية والدوائية البناء املنطقة.
ختام  يف  العطار  املهند�ش  عرّب  كما 
فريق  لدور  وتقديره  �شكره  عن  الفعالية 
الفعالية  م�شت�شفى االردن يف جناح هذه 
يف املحافظة، وقدم درعًا تذكاريًا تقديرًا 

مل�شت�شفى االردن وكوادره الطبية.

يــــوم طــبــي 
مـجـانـي
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اأي  غياب  يف  لل�شوت  ح�شي  اإدراك  هو 
مر�شًا  يعترب  ال  وهو  خارجي.  فعلي  �شوت 
ت�شيب  اأخرى  الأمرا�ش  عر�شًا  يكون  واإمنا 
على  الطنني  هذا  ويظهر  والدماغ  االأذن 
الذي  مثل  منخف�ش  ك�شجيج  اأ�شكال  عدة 
�شفري  اأو  البحار.  يف  املوج  �شوت  يحدثه 
�شوت  ي�شبه  �شوت  اأو  الوترية.  مرتفع 
وعادة  القلب  كنب�ش  اأو  املتحركة  املاكينات 
دون  ال�شمع  يف  نق�ش  الطنني  ي�شاحب  ما 
و  احلاالت  من  العديد  يف  املري�ش  اإدراك 
بالطنني  ي�شعر  الذي  ال�شخ�ش  على  يجب 
طبيب  مراجعة  اإلى  واملبادرة  اإهماله  عدم 
ال�شبب.  ملعرفة  واحلنجرة  واالإذن  االأنف 
ت�شتفيد  التي  االأمرا�ش  من  العديد  ان 
اأول  من  الطنني  يكون  املبكر  العالج  من 
املبكر  الك�شف  اأهمية  وتكمن  اأعرا�شها. 
اأي�شا ملنع تفاقم االأمرا�ش امل�شببة للطنني.

اأ�سباب طنني االأذن:
عادة  ال�شمع(:  )�شيخ�خة  العمر  تقدم   •
يحدث نق�ش يف ال�شمع بعد عمر ال�شتني ب�شبب 
العمر،  مع  الع�شبية  ال�شمعية  اخلاليا  �شعف 
بالتدريج  ويتزايد  طنني   عادة  ذلك  ي�شاحب 
�شعف  ويرتكز  االأذنني.  كلتا  لي�شيب  وببطء 

ال�شمع عادة على الرتددات العالية.
العالية جدًا  االأ�شوت  لل�ش��شاء:  التعر�س   •
املرتبطة  الداخلية  االأذن  تلفًا يف خاليا  ت�شبب 
ال�شمع  نق�ش  يظهر  عادة  ال�شمعي،  بالع�شب 
والقنابل  التفجريات  حاالت  يف  فجاأة  والطنني 
حالة  يف  اما  ال�شوت.  وحدة  �شدة  ب�شبب 
يظهر  الطنني  فاإن  املزمنة  العالية  ال�شو�شاء 
ال�شمع  نق�ش يف  وي�شاحبه  �شنوات طويلة  بعد 
باقي  ي�شمل  ثم  البداية  يف  العالية  للرتددات 

الرتددات مع تقدم العمر.
والأذن:  وك�ش�ر اجلمجمة  الراأ�س  اإ�شابات   •
اأو  الداخلية  االأذن  يف  ارجتاج  عادة  ت�شبب 
يف  ذلك  يت�شبب  ال�شمع.  ع�شب  يف  اإ�شابة 
دائما. ي�شاحب ذلك  اأو  موؤقتا  يكون  طنني قد 
عادة �شعف �شمعي ع�شبي ح�شب موقع و�شدة 

االإ�شابة.
• اأمرا�س خا�شة بالأذن ومن اأ�شهرها:

مادة  ب�شبب  خا�شة  الأذن:  قناة  ان�شداد  اأ- 
ال�شمع وعادة يختفي الطنني بعد تنظيف االأذن.

الثقب  وجود  ان  الأذن:  طبلة  انثقاب  ب- 
اإلى  اإلى دخول الهواء ب�شكل غري منتظم  يوؤدي 
باالإ�شافة  الو�شطى م�شببًا نق�شًا �شمعيًا  االأذن 
بعملية  االأذن  طبلة  رقع  عادة  يتم  للطنني. 
الطنني  يختفي  عالية.  جناح  بن�شبة  جراحية 

عادة بعد العملية.
ج- ت�شلب عظمة الركاب: عظمة الركاب تقع 

االأذن  اإلى  الذبذبات  وتنقل  الو�شطى  االأذن  يف 
عندما  احلركة.  مبرونة  تتميز  وهي  الداخلية 
بع�ش  ت�شبب  حمددة  حركتها  وت�شبح  تتكل�ش 
تو�شيلي  ونق�ش  مزعج  طنني  وهي  االأعرا�ش 
دوخان  يحدث  احلاالت  بع�ش  يف  ال�شمع.  يف 
وبن�شبة  جراحية   عملية  هنا  العالج  ودوران. 

جناح عالية وعادة ما يختفي الطنني بعدها.
ارتفاع  ب�شبب  حتدث  منيريز:  متالزمة  د- 
مما  الداخلية  االأذن  يف  ال�شوائل  �شغط 
ال�شمع وطنينًا ولي�ش  ي�شبب: دورانًا ونق�شًا يف 
بال�شرورة اأن يح�ش املري�ش بكل هذه االأعرا�ش 
معًا. يحدث ذلك على �شكل نوبات متكررة وقد 
ي�شاحبها قيء وا�شتفراغ باالإ�شافة اإلى فقدان 

توازن يف بع�ش احلاالت.
ومتالزمة منيريز مر�ش مزمن وعالجه غالبًا 
يكون حتفظيًا وال يتم اللجوء للطرق اجلراحية 

اإال يف بع�ش احلاالت. 
• اأ�سباب اأخرى متعددة ومنها: 

امل�شادات  وبع�ش  واملهدئات  االأدوية  بع�ش  اأ- 
احليوية.

ال�شغط  ارتفاع  ومنها  مزمنة  اأمرا�ش  ب- 
ومر�ش ال�شكري وا�شطرابات الغدة الدرقية.

ج- اأورام قاع اجلمجمة و�شرايني العنق والدماغ: 
ورم ع�شب التوازن يف قاع اجلمجمة عادة يكون 
الطنني من اأول اأعرا�شه ويكون يف جهة واحدة. 
الكامل يجب على  لل�شفاء  قابل  ورم حميد  وهو 
اأي �شخ�ش يتجاوز عمره االأربعني وي�شعر بطنني 
مراجعة  اأ�شابيع  عدة  من  الأكرث  واحدة  اأذن  يف 

الطبيب وعدم اإهمال ذلك.
د- ت�شلب �شرايني العنق والدماغ: يحدث ذلك 
عادة  ويكون  ال�شتني  جتاوزت  التي  االأعمار  يف 

ب�شبب تراكم الدهنيات يف تلك ال�شرايني.
املر�شية  ال�شرية  اخذ  بعد  بد  ال  الت�سخي�ص: 
وقيا�ش  خمطط  اإجراء  من  ال�شريري  والفح�ش 
لل�شمع. اأي�شا يف بع�ش احلاالت قد يطلب الطبيب 
اإجراء �شورة مقطعية اأو �شورة رنني مغناطي�شية 

لالأذن والدماغ وبع�ش فحو�شات الدم.
ال�شبب  معرفة  مبحاولة  العالج  يبداأ  العالج: 
لهذا الطنني فمثاًل اإذا كان ال�شبب انغالق قناة 
اإذا كان هنالك  اأما  اإزالته  فيتم  بال�شمع  االأذن 
ميكن  اي�شًا  رقعه.  فيتم  االأذن  طبلة  يف  ثقب 
عالج االأ�شباب االأخرى كاإيقاف االأدوية امل�شببة 
وال�شكري  الدم  �شغط  يف  والتحكم  للطنني 
اإذا كانت امل�شكلة يف  املرتفع. وتكمن ال�شعوبة 
الع�شبية  الداخلية على م�شتوى اخلاليا  االذن 
غري  اخلاليا  هذه  اأن  حيث  ال�شمعي  والع�شب 
للطنني يف هذه  �شفاء  يوجد  للتجديد وال  قابلة 

احلاالت.
بالبتعاد  الطنني  حدة  من  التخفيف  ميكن 

عن الأ�شياء التي تزيد من الطنني وهي:
- االبتعاد عن ال�شو�شاء واالأ�شوات العالية.

- ال�شيطرة على �شغط الدم.
- تقليل امللح يف الطعام.

والدخان،  كالقهوة  املن�شطات  عن  االبتعاد   -
واالبتعاد عن الكحول.

- التقليل من ال�شغط النف�شي واالجهاد.
- عدم التفكري يف الطنني.

هنالك بع�س الأدوات التي ت�شتعمل للتخفيف 
من حدة الطنني وهي ت�شمل:

تعاك�ش  اأ�شواتا  ت�شدر  التي  ال�شماعات   •
�شوت الطنني ال�شادر.

الطنني. لعالج  الليزر  • ا�شتعمال 
اأك�شجني عال داخل غرف  ل�شغط  التعر�ش   •

خا�شة.
ال�شينية. باالإبر  • العالج 

باالأعـــ�شــاب. • العالج 

املغناطي�شي. • التنومي 
جهة  يف  الطنني  اأن  التاأكيد  من  بد  ال  اأخريًا 
يجب  ال  االأربعني  عمر  بعد  الراأ�ش  من  واحدة 
االأمرا�ش  لبع�ش  مبكرة  عالمة  )كونه  اإهماله 
اأ�شبابه  اكت�شاف  ال�شهل  من  الأنه  واالأورام( 

القابلة للعالج املبكر وبن�شبة �شفاء عالية.

طنني االأذن..

الدكتور �سهام ادري�ص
اخت�شا�شي امرا�ش وجراحة االنف 

واالذن واحلنجرة
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ن�ساطات وفعاليات

االردن«  »م�شت�شفى  اإلتـزام  اطـار  يف 
الن�شـــاطـــات  كافــة  بدعــم  الدائــم 

والفعـــــاليــــات املجتمعيــــة..
الـــــدم  بـنـــك  مــــديـــريـــــة  كـــــرمـــــت 
م�شـتــ�شـــفـــــــــى االأردن لـمـ�شـــاهمـتــــه 
الـمتـــوا�شــلــــــة بــــاإقــــامــــة احلمـــالت 

ال�شنـــويـــة للتبـــرع بـــالــدم.
جاء هذا التكرمي احتفااًل باليوم العاملي 

للتربع بالدم لعام 2016.

بعيد  اململكة  احتفاالت  مع  تزامنًا 
املئوية  والذكرى  ال�شبعون  اال�شتقالل 
الثورة العربية الكربى، �شارك  النطالق 
فرحتهم  الوطن  ابناء  االردن  م�شت�شفى 
الوطنية  االعياد  مبنا�شبة  الغامرة 
اخلالدة  القّيم  م�شتذكرين  املجيدة 
الوطنية  املنا�شبات  هذه  ج�شدتها  التي 
يف نفو�ش ابنائها من اجنازات تتوارثها 

االجيال جيل بعد جيل.
املنا�شبة  بهذه  االأردن  م�شت�شفى  ورفع 
العزيزة على قلوب االردنيون.. بكل فخر 
العربية  والثورة  االردن  علمي  واعتزاز 
الكربى بحجميهما العمالقني على مبنى 

املركز الطبي..
كما ُزيّنت امل�شت�شفى ومرافقها باالعالم 

الوطنية..

واحللويات  التذكارية  الهدايا  وُقدمت 
للمر�شى والزائرين.

ووفاًءا  تقديرًا  امل�شاركة  هذه  وتاأتي 
�شامية  معاين  من  يحمله  وما  للوطن 
يف  واالدارية  الطبية  الكوادر  قلوب  يف 

م�شت�شفى االردن.
واهله  االردن  يحفظ  ان  اهلل  داعني 

وقيادته من كل �شوء. 

مديرية بنك الدم.. تكرم 
م�ست�سفى االأردن

م�ست�سفى االردن ي�سارك االأردنيون 
فرحتهم باالأعياد الوطنية 

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

تلف�ن 5608080 06 فاك�س 5607575 06
العالقات العامة )636(

jh4news@gmail.com

اقام م�شت�شفى االردن بالتعاون مع بنك 
الدم فعالية على مدى يوم كامل للتربع 
واال�شعاف  الطوارئ  ق�شم  يف  بالدم 
الطبية  الفرق  قامت  حيث  بامل�شت�شفى 
مئات  با�شتقبال  للم�شت�شفى  التابعة 
ظل  ويف  املتربعني  من  احلاالت 

اجراءات ادارية وتنظيمية مميزة.
مدير  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  واكد 
عام م�شت�شفى االردن ان هذه الفعالية 
يف  امل�شت�شفى  و�شيا�شة  تت�شق  التي 
كافة  نحو  املجتمعية  اخلدمة  تعظيم 
هذه  ان  الى  م�شريا  املجتمع  فئات 
امل�شت�شفى  ارادها  التي  املبادرة 
بالتعاون مع بنك الدم تهدف الى دعم 
اال�شافية  املطالب  ملواجهة  الدم  بنك 
للدم يف احلاالت الطارئة على م�شتوى 

اململكة. 
هذه  يف  الدم  بنك  ممثلو  واأ�شاد 
الطبية  اخلدمات  مب�شتوى  الفعالية 
والتمري�شية التي قدمت من م�شت�شفى 
التطوعي  اليوم  هذا  باجناح  االردن 

النوعي خلدمة املجتمع.
ان م�شت�شفى االردن اختط  الى  وي�شار 
الطبية  االيام  اقامة  يف  نوعية  �شيا�شة 
داخل  التطوعية  والفعاليات  املجانية 
والقرى  املدن  امتداد  وعلى  امل�شت�شفى 

واالحياء يف اململكة.

»يــومــًا« للتبــرع بالـــدم
فـي م�ست�سفى االردن

ابنائهم  بتفوق  الزمالء  كافة  االردن  م�ست�سفى  ا�سرة  تهنئ 
التقدم  من  املزيد  لهم  متمنني   2016 لعام  العامة  الثانوية  يف 

والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية..

املتفوقون فـي الثانوية العامة
من ابناء الزمالء فـي م�ست�سفى االردن

 / البي�شاوي  �شالح  الدكتور  ح�شل 
واالع�شاب  الدماغ  جراحة  م�شت�شار 
يف م�شت�شفى االردن على جائزة اف�شل 
ورقة علمية يف املوؤمتر التا�شع جلمعية 
جلامعة  التابع  والعظام  الع�شالت 
يف  ُعقد  والذي  االمريكية،  بو�شطن 

العا�شمة اللبنانية بريوت.

املوؤمتر  على  القائمون  قام  حيث 
بتوجيه دعوة للدكتور �شالح البي�شاوي 
باأوراق  وامل�شاركة  املوؤمتر  حل�شور 

علمية.
البي�شــــــاوي  �شــــالح  الدكتــور  وقــــام 
بتقديــم خم�شـــة اوراق علمية لعمليـــات 
اجـــريـت يف م�شت�شفــى االردن وتكللـــت 
حاالت  كونهــا  بالنجـــاح  جميعهـــا 

معقدة وبع�شها نادر.
للدكتور  امل�شاركة  هذه  اثرت  وقد 
علمية  ورقة  اف�شل  على  البي�شاوي 
ورقة  خم�شمائة  ا�شل  من  املوؤمتر  يف 

العامل،  بالد  كافة  من  مت  ُقدِّ علمية 
وفرن�شا  وبريطانيا  امريكا  منها 

وغريهم.
اجلائزة  البي�شاوي  الدكتور  وت�شّلم 
كبار  من  عدد  بح�شور  كبري  حفل  يف 
اقطار  خمتلف  من  اال�شت�شاريني 

العامل.
ويعترب هذا االجناز الطبي فخر للعامل 
العربي ب�شكل عام ولالردن وم�شت�شفى 

االردن ب�شكل خا�ش.

تكرمي الدكتور �سالح البي�ساوي 
يف املوؤمتر التا�سع جلمعية 

الع�سالت والعظام

اأ�سماء عبدال�سالم 
االقت�شاد املنزيل %71

ابنة )عبدال�شالم العمري( 

يزن غ�سان الزاغة 
العلمي %81.2

ابراهيم خالد ابراهيم
 العلمي %88.9

و�سن مرت�سى الفرحان
العلمي %90

يارا ها�سم ار�سيد
 العلمي %90.9

حال حممد امل�ساعلة
االدارة املعلوماتية %91.8

ابنة )منال قلعاوي( 

حممد مهند احلاج
 العلمي %93.9
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غذاء ودواء

لي�شت  فرتة  ومنذ  هذه  اأيامنا  يف 
بالب�شيطة اأ�شبح يرتاود على م�شامعنا، 
اعتداءات خمتلفة  اأعيننا  باأم  ون�شاهد 
نحو الكادر العامل يف القطاع ال�شحي 
اأكان  �شواء  االأطباء،  نحو  وبالتحديد 
بال�شتائم  لفظي  عنف  العنف  هذا 
واأ�شبح  ج�شدي،  عنف  اأو  واالإهانات، 
باملري�ش  ويهتم  يعالج  الذي  الطبيب 
من  والتق�شري  االإتهام  دائرة  �شمن 
واأهله  باملري�ش  دفعت  خمتلفة  زوايا 
التعنيف  اأ�شاليب  اإلى  اللجوء  اإلى 
املختلفة، وقد كان لهذه الظاهرة دويها 
ايقافها  يف  رغبتًة  االأردين  ال�شارع  يف 
اأ�شبابها  على  التعرف  يف  ورغبة  تارًة، 
تعيد  بحلول  وللخروج  وتداعياتها، 
اجلدلية  من  وحتد  هيبته  الطبيب  اإلى 
ت�شري  حيث  وذويه،  املري�ش  وبني  بينه 
الكلي  العدد  اأن  اإلى  االح�شائيات 
خالل  من  عليهم  املعتدى  لالأطباء 
بلغ )218(  قد  ال�شابقة  �شنوات  االأربع 
العام  القطاع  �شمن  اعتداء  حالة 

واخلا�ش.

على  عملت  التي  اأال�شباب  اأهم  ومن 
تنامي هذه الظاهرة من وجهة نظري 
للو�شع  الطبيب  ا�شتيعاب  عدم  هي: 
النف�شي واالإجتماعي للمري�ش، وعدم 
االإت�شال  مهارات  الطبيب  امتالك 
املري�ش  و�شع  وتدهور  املنا�شبة، 
بتبعات  االأهل  اخبار  وعدم  ال�شحي 
مراعاة  عدم  اإلى  باالإ�شافة  حالته، 
الطبيب للو�شع االإقت�شادي للمري�ش، 
اإغفال  عدم  هو  ذكره  اجلدير  ومن 
املري�ش  اإلى  تعود  اأخرى  عوامل 
واتباعه  العنف  كاعتياد  واأ�شرته 
مبتداأً  امليادين  �شتى  يف  متبعًا  اأ�شلوبًا 
به املري�ش باأ�شرته ومنطلقًا لرتجمته 

يف �شتى ميادين املجتمع الذي يعي�ش.
هذه  من  للحد  املقرتحة  احللول  ومن 

الظاهرة االتي:
النف�شي،  اجلانب  ايالء  على  العمل 
واالإجتماعي قدرًا من اهتمام االأطباء 

العنف  م�شتوى  على  ينعك�ش  ذلك  الأن 
املوجه �شدهم.

مهارات  االأطباء  اك�شاب  �شرورة 
التوا�شل االإجتماعي.

حالة  بكل  االهتمام  االأطباء  على 
مر�شية ب�شكل م�شتقل ومنحها الوقت 

الالزم للت�شخي�ش والعالج فيما بعد.
الظروف  تراعي  اأن  امل�شت�شفيات  على 
للمجتمع  ال�شعبة  االقت�شادية 
ب�شكل  خدماتها  ت�ّشعر  واأن  االأردين، 

يتالئم مع دخل املواطن االأردين.
املبتديء  العنف  حماربة  على  العمل 
من االأ�شرة الأنه ال ينح�شر يف نطاقها 
املجتمع،  �شرائح  كافة  ليم�ش  ويتطور 
االإعالم  و�شائل  خالل  من  وذلك 
االأ�شري  واالإر�شاد  املدر�شية  واملناهج 
العديد  والعديد  الزواج  للمقبلني على 
من الو�شائل التي يجب اأن ت�شارك بها 

موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة.

العنف �سد االأطباء
فـي امل�ست�سفيات االأردنيـة

الدكتورة �سروق ابو حمور
اخ�شائية علم االجتماع الطبي

مــا هـــو ال�سكـــري:
مــــر�ش مزمــن يحـــدث عندمــــا يعجـــز 
بكمية  االإن�شولني  اإنتاج  عن  البنكريا�ش 
عن  اجل�شم  يعجز  عندما  اأو  كافية، 
الذي  لالإن�شولني  الفعال  اال�شتخدام 

ينتجه.
م�شتوى  ينّظم  هرمون  هو  واالإن�شولني 
الطعام عن  تناول  بعد  الدم   ال�شكر يف 

طريق ادخاله للخاليا.

العديد  بال�شكري  ال�شابة  عن  ينتج 
من الأعرا�س نتيجة ارتفاع �شكر الدم 

ومنها: 
التبول. • كرثة 

العط�ش. و  باجلوع  االح�شا�ش  • زيادة 
للج�شم. عام  • �شعف 

الوقت. مرور  مع  للوزن  • نق�شان 

املجاري  يف  التهاب  حدوث  ممكن   •
البولية. 

ال�سكري املعتمد على االأن�سولني: 
و�شغار  االأطفال  ي�شيب  ما  وعادة 
 30 من  اأقل  اأعمارهم  الذين  ال�شن 
املري�ش  من  يتطلب  النوع  وهذا  �شنة 
بالدم  ال�شكر  معدل  على  املحافظة 
عن طريق حقن االأن�شولني عدة مرات 
برنامج  ي�شاحبه  اأن  ويجب  يوميًا 
خم�س  بتناول  وذلك  منا�شب،  غذائي 
وجبات ي�مياً منها 3 وجبات رئي�شية 

ووجبتني خفيفتني. 
ال�سكري غري املعتمد على االأن�سولني: 
ي�شيب  ما  وعادة  انت�شارًا،  االكرث  وهو 
االأ�شخا�ش بعد �شن االأربعني، وهو ينتج 

عن ال�شمنة الزائدة.

غذائي  نظام  اتباع  املري�ش  وعلى 
اربع  بتناول  وذلك  الوزن،  الإنقا�ش 
وجبات ي�مياً منها 3 وجبات رئي�شية 

ووجبة خفيفة. 

الغنية  االأغذية  تناول  من  قلل   •
واملربى  كالع�شل  الب�شيطة  بال�شكريات 
من  وقلل  الغازية  وامل�شروبات  والكيك 
احليوانية  بالدهون  الغنية  االأغذية 
املاء  والكولي�شرتول واالكثار من �شرب 

واالأغذية الغنية باالألياف. 

جمموعة الن�سويات: 
• تناول اخلبز االأ�شمر الغني باالألياف 
�شريحة  الواحدة  احل�شة  تكون  بحيث 

تو�شت اأو 8/1 رغيف ا�شمر كبري. 

كوب   3/1 بحيث  امل�شلوق  االرز   •
يعادل ح�شة واحدة. 

 • اأو حبة بطاطا م�شلوقة متو�شطة احلجم. 
جمموعة احلليب: 

احلليب قليل اأو خايل الد�شم، لنب قليل اأو 
خايل الد�شم، ميثل 1 كوب ح�شة واحدة. 

جمموعة الفواكه: 

لالألياف  جيد  م�شدر  الفواكه   •
الفيتامينات  على  وحتتوي  الغذائية 

والعنا�شر الغذائية املهمة. 
الطازجة  الفواكه  تناول  يف�شل   •
بداًل من الفواكه املعلبة اأو الع�شري. 

فاكهة  حبة  هي  الواحدة  • احل�شة 
كوب   2/1 اأو  احلجم  �شغرية 

ع�شري. 
جمموعة اخل�سار:

تعادل احل�شة الواحدة من اخل�شار 
اخل�شار  من  و  كوب   1 الطازجة 

املطبوخة اأو ع�شريها 2/1 كوب.
قليلة  باالألياف،  غنية  اخل�شار 
تناول  يف�شل  احلرارية،  بال�شعرات 
بداًل  امل�شلوقة  اخل�شار  اأو  ال�شلطات 

من قليها. 

جمموعة اللحوم والدهون:
اأو 2 بيا�ش  30 غم من �شمك التونا 
البي�ش هي ح�شة واحدة من اللحوم 

املنخف�شة جدا بالدهون. 
من  الواحدة  احل�شة  تعادل   •

غم   30 بالدهون  املنخف�شة  اللحوم 
اللحوم  اأو  اجللد  منزوع  الدجاج  من 

احلمراء منزوعة ال�شحم اأو ال�شمك.

• تعد اللبنة )2 معلقة( ح�شة واحدة 
من اللحوم متو�شطة الدهون. 

املنخف�شة  اللحوم  تناول  يف�شل   •
البي�شاء  اللحوم  واختيار  بالدهون 

بداًل من احلمراء. 
• اتبع طريقة طهو �شحية )ال�شوي اأو 

ال�شلق( بداًل من القلي. 

ق�سم التغذية - م�ست�سفى االأردن

تغذية مر�سى ال�سكري
مر�ص ال�سكري من اأكرث االأمرا�ص التي ميكن ال�سيطرة عليها وذلك باإتباع 

منط حياة �ضحي ي�ضمل الغذاء ال�ضليم وممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي 
واملواظبة على العالج مما ي�ضاعد يف �ضبط معدل ال�ضكر يف الدم وبالتايل 

التقليل من امل�ساعفات التي تنتج على املدى البعيد..
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اإحدى  من  هو  الُر�ْشغي   النفِق  ُمتالِزمة 
ت�شيب  التي  الع�شبية  امل�شكالت 
يف  االح�شا�ش  عن  امل�شوؤول  الع�شب 
لل�شغط  يتعر�ش  انه  حيث  اليد  اأ�شابع 
امل�شوؤولة  واالأربطة  الر�شغ  قبل  من 
من  ويعد  اليد  يف  االأ�شابع   حركة  عن 
امل�شكالت ال�شحية املتزايدة يف الع�شر 
احلايل وقد تكون م�شكله �شحية ب�شيطة 
اأخرى  اأحيان  ويف  االأحيان  يع�ش  يف 

حتتاج الى تدخل جراحي  وعالجي.
الر�سغي  النفق  متالزمة    ا�سباب  

متالزمة النفق الر�سغي
ت�ؤدي  املعروفة والتي قد  الأ�شباب  من 

لالإ�شابة مُبتالِزمة النفِق الُر�ْشغي:
تف�شري  وجود  دون  حتدث  ما  غالبًا   -
ال�شعب منع  ولذلك من  طبي حلدوثها 
واأمرا�ش  عوامل  هنالك  ولكن  حدوثة 

تزيد من اإحتمالية حدوثها، ومنها:
ال�شكري. مبر�ش  • االإ�شابة 

دورًا  الهرمونات  تلعب  فقد  احلمل   •
يف حدوث االإ�شابة.

املـفــا�شـــــل  بـــاأمـــرا�ش  • االإ�شـــــــابة 
ب�شكل عام.

الدرقيــة. • ق�شور 

املفرطة. • ال�شمنة 
ال�شرطانات. اأنواع  ببع�ش  • االإ�شابة 

االأ�شباب  اأحد  من  العمر  تقدم   •
لالإ�شابة بهذه امل�شكلة.

 اأعرا�ص  وعالمات متالزمة النفق 
  الر�سغي    متالزمة  النفق الر�سغي

االإ�شابة  واأعرا�ش  عالمات  تظهر 
علــى  الر�شغـــي  النفــق  مبتالزمـــة 

النحو التايل:
يف  واخلــــدران  بالوخـــز  ال�شعــــــور   •

ا�شابع اليد.
اليد. باطن  يف  باأمل  • ال�شعور 

• الــتـنـمــل يف االإبـهـــــــام والـ�شــبــابــــــة 
والو�شطـى والبن�شـر.

االأمل. �شدة  من  لياًل  • االإ�شتيقـاظ 
اليـــد  الـقــدرة علــى حتريــك  • عـــدم 

ب�شهولـــة.

وت�شلبها. اأحيانًا  اليد  • تورم 
ت�سخي�ص متالزمة النفق الر�سغي 

متالزمة النفق الر�سغي
قد يلجاأ الطبيب اإلى التدابري التالية 

لت�شخي�س هذا املر�س:
. للمري�ش  ال�شريري  • الفح�ش 

.)X-ray( اال�شعاعي  • الت�شوير 
 .)CT( الت�شوير املقطعي املحو�شب •
.)MRI( الت�شوير بالرنني املغناطي�شي •

املختلفة. االأع�شاب  • فحو�شات 
وقــيــا�ش  الــدم  كيميـــاء  حتليــــل   •
تراكيــز االأمــالح الإ�شتبعــاد وجـــود اأي 

اأمرا�ش اخرى.
الع�شب. تخطيط  • اإجراء 

الر�سغي  النفق  متالزمة  عالج 
متالزمة النفق الر�سغي

- قد يكون العالج تبعًا لالعرا�ش فقد 
حاالت  ويف  امل�شكنات  الطبيب  ي�شف 
تدخل  الى  الطبيب  يحتاج  قد  متقدمة 

جراحي لعالج امل�شكلة. 
- قد ي�شتخدم الطبيـب بــع�ش العالجـات 

الفيزيائيـة لتح�شـني و�شـع املري�ش.

الدكتور حممد طبازه
اخ�شائي جراحة العظام واملفا�شل

ما هو متالزمة النفق الر�سغي

باللغة    Gout وي�شمى  الِنْقر�ش  مر�ش 
حاد  مف�شلي  التهاب  هو  االإجنليزية 
جمموعة  حتت  يدخل  االأمل  �شديد 
للمفا�شل.  الروماتيزمية   االلتهابات 
بـ  تاريخيًا  الِنْقر�ش  مر�ش  ُعرف  وقد 
لكنه  االأغنياء«.  اأو »مر�ش  امللوك«  »داء 

االأن ي�شيب كافة طبقات املجتمع.
وهو ي�شيب الذكور اأكرث من االإناث بثالث 
�شن  بعد  االإناث  ا�شابة  وتزداد  مرات 

انقطاع الطمث )الدورة ال�شهرية(.

يعود  الِنْقر�ش  مبر�ش  االإ�شابة  �شبب 
حم�ش  م�شتوى  ارتفاع  اإلى  اأ�شا�شًا 
يتبلور  الدم.  يف   Uric Acid البول 
وترت�شب  اليوريك(  )اأو  البول  حم�ش 
الى  يوؤدي  مما  املفا�شل  يف  بلوراته 
املف�شل  يف  �شديد  واأمل  انتفاخ  حدوث 
مف�شل  الغالب  على  ويكون  امل�شاب 
ولكنه  القدمني  الإحدى  الكبري  االأ�شبع 
مثل  اأخرى  مفا�شل  يف  يبداأ  ان  ميكن 
واملع�شم  والركبة  الكعب  مفا�شل 

واأ�شابع اليدين.
يزداد  النقر�شية  االأزمات  تكرار  ومع 
تر�شب بلورات حم�ش البول اإ�شافة اإلى 
املحيطة  واالأن�شجة  االأوتار  يف  املفا�شل 
اإلى تكوين ح�شوات  يوؤدي  والكلى مما 
ويرتتب عليها االعتالل الكلوي اليوراتي

.)Acute urate nephropathy(

خالل  بالِنْقر�ش  االإ�شابة  معدالت  زادت 
وهناك  العامل.  يف  االأخرية  ال�شنوات 
والدول  االأردن  يف  االإ�شابة  يف  زيادة 
وُيعتقد  ملحوظ.   ب�شكل  املجاورة  العربية 
عوامل  ارتفاع  اإلى  ترجع  الزيادة  هذه  اأن 
املتالزمة  مثل  النا�ش،  بني  اخلطورة 
  )Metabolic syndrome( االأي�شية 
خا�شة  وال�شمنة  الوزن  زيادة  عن  وتنتج 
وارتفاع  الدم  �شغط  وارتفاع   البطن  يف 
ال�شكر والدهون الثالثية انخفا�ش الدهون 
املتوقع  املتو�شط  وزيادة   )HDL( اجليدة 
لالأعمار وتغيري النظام الغذائي )احلمية( 
الغذائية  الوجبات  على  االعتماد  عرب 
بال�شعرات  الغنية   junk food ال�شريعة 

احلرارية والدهون امل�شبعة والفركتوز.

الرتفاع  اخلطورة  عوامل  هي  ما 
هناك  اليوريك؟  حم�ص  م�ستوى 
اأ�شخا�ش معر�شون اأكرث من غريهم يف 
الدم،  اليوريك  حم�ش  م�شتوى  ارتفاع 

وبالتايل االإ�شابة بالنقر�ش:
من  تزيد  وراثية  اأمرا�ش  هناك   .1
اإذ  الدم،  يف  اليوريك  حم�ش  م�شتوى 
اأن 6-18% من مر�شى النقر�ش لديهم 
م�شابون  العائلة  يف  اآخرون  اأ�شخا�ش 

بالنقر�ش. 
2. اإن تناول االأطعمة الغنية بالربوتني 
مرتفعة  كميات  على  حتتوي  التي 
ميكن  بكرثة   Purin البورين  من 
للمزيد  اجل�شم  اإنتاج  اإلى  يوؤدي  اأن 
االأطعمة  ومن  اليوريك.  حم�ش  من 
املحار   :)Purin( البورين  من  الغنية 
الداخلية  واالأع�شاء  احلمراء  واللحوم 
والكليتني  الكبد  مثل  للحيوانات 
واحلم�ش  الفول  اأن  كما  والدماغ. 
االأن�شوجة  و�شمك  والعد�ش  الياب�ش 

.Purin واأطعمة غنية بالبورين

3. اإن تعاطي امل�شروبات الكحولية يقلل 
من  التخل�ش  على  اجل�شم  قدرة  من 
اإلى  ويوؤدي  الفائ�ش  اليوريك  حم�ش 

ارتفاع حم�ش اليوريك يف الدم.
4. تعاطي امل�شروبات املحالة بالفركتوز.
عالية  م�شتويات  اإلى  التعر�ش  اإن   .5
من الر�شا�ش يزيد من م�شتوى حم�ش 

اليوريك يف الدم.

6. كما اأن زيادة الوزن تزيد من خطر 
االإ�شابة بالنقر�ش.

7. يزيد تناول بع�ش انواع من االأدوية 
اليوريك  حم�ش  ارتفاع  خطر  من 
للبول  املدرة  االأدوية  مثل  الدم  يف 
االأ�شربين  من  ال�شغرية  واجلرعات 
تعطى  متنوعة  ادوية  الى  باالإ�شافة 
املري�ش  وعلى  اأخرى.  اأمرا�ش  لعالج 
مهمة  هي  بل  لوحده  يوقفها  ال  ان 

الطبيب املعالج.  
حلدوث  امل�سببة  العوامل  هي  ما 

التهاب املف�سل النقر�سي؟
عن  م�شوؤول  الغذائي  النظام   .1
بالِنْقر�ش  االإ�شابة  حاالت  من   %15
مع  وطيدة  بعالقة  االإ�شابة  وترتبط 
املحالة  وامل�شروبات  الكحوليات  تناول 
بالفركتوز واللحوم واالأطعمة البحرية.

مثل  االأخرى  املحفزة  االأ�شباب   .2
للعمليات  واخل�شوع  اجل�شدية  الكدم 

اجلراحية.
3. بع�ش االأدوية املدرة للبول وا�شتعمال 
جرعات �شغرية من االأ�شبريين لتقليل 

تخرث الدم وبع�ش االأدوية االأخرى.
4. عدم عن �شرب املاء لفرتات طويلة.
الغذائيــــة  العوامل  بع�ش  اأن  ويبدو 
مـ�شـــاركة  اأنهــا  يعتقـــد  كـــان  التي 
حقيقــة  يف  هي  االإ�شابة  اإحــداث  يف 
وهـــذا  عنــها،  م�شــوؤولة  غيــر  االأمر 
الغنية  اخل�شروات  تناول  ي�شمــــل 
والبازالء  )الفا�شوليا  مثل:  بالبورين 
والعد�ش وال�شبانخ( اأو الغنية بالربوتني 

اخلال�ش.
اإن تنــــــاول القــهـــــــوة وفــيتــــــــــامــني ج 
االألــبـــان،  )Vitamin C( ومنتجـــات 
تعمل  البدنية،  اللياقة  اإلى  باالإ�شافة 
على خف�ش خماطر التعر�ش لالإ�شابة.

الِنْقر�شي  املفا�شل  التهاب  ت�شخي�ش 
�شهل اإذا كان املري�ش م�شاب بارتفاع 
حم�ش البول يف الدم وتورم موؤمل للغاية 
الت�شخي�ش  ولتاأكيد  القدم.  اإبهام  يف 
ال�شائل  حتليل  باإجراء  اأحينًا  نقوم 
الزاليل للمف�شل امل�شاب للك�شف عن 

.uric acid بلورات حم�ش البول
املفا�شل  التهاب  ت�شخي�ش  عند 
التهاب  عن  تفريقه  يجب  النقر�شي 
الت�شخي�ش  وهو  املكروبي  املفا�شل 
وكذلك  باالعتبار  جديًا  اأخذه  الواجب 
املفا�شل  التهاب  اأو  الكاذب  النقر�ش 

الروماتويدي.
اخت�شا�شي  بكفاءة  يقوم  ما  وهذا 
اأمرا�ش الروماتيزم والعظام واملفا�شل  

  Rheumatologist
املفا�سل  التهاب  نوبة  عالج 

النقر�سي:
اإن الهدف الرئي�شي للعالج ه� تهدئة 

اأعرا�س الن�بات احلادة:
االلتهاب  م�شادات  ا�شتعمال   .1

باأنواعها املختلفة. 
2. ا�شتخدام كمادات الثلج ملدة 20 اإلى 
30 دقيقة عدة مرات يوميًا يعمل على 

تخفيف االأمل.
ت�شتخدم  التي  ادوية  اإعطاء  جتنب   .3
يف  البول  حم�ش  م�شتويات  خلف�ش 
اأزمة التهاب املفا�شل  الدم عند بداية 

الِنْقر�شي.

املتكررة  النوبات  من  الوقاية 
اللتهاب املفا�سل النقر�سي: 

النوبات املتكررة  الوقاية من  1. ميكن 
التي  االأدوية  من  العديد  بوا�شطة 
حم�ش  م�شتويات  خلف�ش  ت�شتخدم 

البول يف الدم.
النظم  من  احلياة  منط  تغيري   .2
مثل  االأطعمة  تناول  تقليل  الغذائية 

اللحوم واالأطعمة البحرية.
3. وتناول كميات منا�شبة من فيتامني ج 

.)Vitamin C(
ومن  الكحوليات  �شرب  من  احلد   .4

تناول الفركتوز
5. جتنب ال�شمنة.

6. تناول االأدوية املهبطة حلم�ش البول 
 .)Uric Acid(

ما  غالبًا  اأن  اأذكر  ان  اأود  النهاية  يف 
باال�شرتاك  بالِنْقر�ش  االإ�شابة  حتدث 
ال�شحية.  امل�شاكل  من  جمموعة  مع 
االإ�شابة  حاالت  من   %75 اأن  وجند 
بالِنْقر�ش ت�شاحبها املتالزمة االأي�شية 
وت�شمل   )Metabolic syndrome(
وارتفاع  البطن  منطقة  يف  وال�شمنة 
االأن�شولني  ومقاومة  الدم  �شغط 
الدهون  من  طبيعية  غري  وم�شتويات 

الثالثية.
ملحوظ  ازدياد  الدرا�شات  بينت  وقد 
وال�شرايني  والقلب  ال�شكري  مر�ش  يف 
الكلوي  والف�شل  الدماغية  واجللطات 
لدى االأ�شخا�ش امل�شابون بارتفاع حم�ش 

البول uric acid املزمن الغري معالج.
البول  حم�ش  الرتفاع  املبكر  العالج  ان 
خماطر  من  فقط  يقلل  ال   uric acid
ونتائجه  الِنْقر�شي  املفا�شل  التهاب 
ال�شارة على املفا�شل والكلى ولكنه يقلل 

من خماطر االأمرا�ش املذكورة اعاله.

مر�ص الِنْقر�ص 

الدكتور با�سل امل�سري
اخت�شا�شي اأمرا�ش الروماتيزم 

والعظام واملفا�شل
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ال�شـــــاد )املياه البي�شاء اأو الزرقاء( 
CATARACT

ما املق�سود بهذا اال�سم؟!
عد�شة  الطبيعية  العني  داخل  يوجد 
وتركيزه  ال�شوء  بتمرير  تقوم  �شفافة 
على ال�شبكية، واإذا فقدت هذه العد�شة 
فاإن  عتامات  بها  وتكونت  �شفافيتها 
ال�شاد  ا�شم  عليها  يطلق  احلالة  هذه 
)املياه  عليها  يطلق  ما   )Cataract(

البي�شاء اأو الزرقاء(.
اأ�سباب حدوث “ال�ساد”:

عن  ناجمة  ال�شاد  حاالت  معظم  اإن 
تغري يف تكوين العد�شة م�شاحب لتقدم 
من  اأع�شاء  يف  بالتغري  �شبيه  العمر 
يحدث  النا�ش  بع�ش  اأن  غري  اجل�شم، 
وخا�شة  مبكرا  التغري  هذا  لديهم 
اأو  الكري  مبر�ش  الإ�شابتهم  نتيجة 
التهابات  اأو  للعني  مبا�شرة  ا�شابات 
م�شتقات  ا�شتخدام  اأو  العني  قزحية 
الكورتزون، كما اأن هناك حاالت يكون 

فيها ال�شاد خلقيا.
اأعرا�ص حدوث “ال�ساد”:

• نق�ش حدة االإب�شار وغبا�ش بالروؤية.
الـــروؤيــــــــة يف  • اإنخـفــــا�ش حـــــــاد يف 
ال�شــوء ال�شاطـــع وعند مقابلــة اأ�شــواء 

ال�شيارات بالليل.
ودرجـــــات  قـيـــا�ش  تغـيــر   •

النــظــــارات ب�شرعـة.
االأمر  كما  االألوان  و�شوح  عدم   •

�شابقًا.
• ازدواجية الروؤية يف عني واحدة.

ت�سخي�ص ال�ساد:
ب�شهـــولـــة  الت�شخيـــ�ش  يتـــم 
حيث  العيون  عيادة  يف  بالفحـــ�ش 
بجهاز  اأ�شكاله  مبختلف  ال�شاد  يظهر 

فح�ش ال�شق ال�شوئي الدقيق.
الفحو�سات قبل العملية:

قيا�ش قوة العد�شة )Biometry( وهو 
فح�ش مهم تعتمد عليه درجة اإب�شار 

املري�ش بعد عملية اإزالة ال�شاد.
وال�شبكية  العني  �شغط  فح�ش 
عدم  من  للتاأكد  الب�شري  والع�شب 
وجود عوامل اأخرى ت�شاهم يف التاأثري 

على النظر.
نحتاج اإلى ت�شوير العني باملوجات فوق 
ال�شوتية )Ultrasound( للم�شاعدة 
االأجزاء  حالة  على  التعرف  يف 
ال�شاد  مينع  والتي  للعني  الداخلية 

الكثيف م�شاهدتها مبا�شرة.
معاجلة ال�ساد:

باإزاله  وذلك  جذريا  يعالج  ال�شاد  اإن 
جراحيا بتقنيات متعددة وزرع عد�شة 

بديلة داخل العني.
اأدوية  بوجود  االدعاءات  كرثة  ورغم 
وقطرات لعالج ال�شاد اإال اأنه مل يثبت 
وتظل  االدعاءات  هذة  من  اأية  عمليا 
اجلراحة هي الطريقة املعتمدة للعالج 

يف كل اأنحاء العامل.
والتقنيات  احلديثة  الطرق 

املتقدمة يف جراحة ال�ساد:
التقليدية  باجلراحة  ال�شاد  اإزالة   •
العد�شة  ازالة  يتم  حيث  املط�رة: 
املعتمدة جراحيا وتزرع مكانها عد�شة 
بخي�ط  وبعدها يخاط اجلرح  جديدة 

دقيقة خا�شة.
حتت  العملية  هذه  وجترى 
للح�شول  اجلراحي  امليكرو�شكوب 
وقد  الدقة،  درجات  اأق�شى  على 
باأحدث  العيون  م�شت�شفى  جهز 
العامل  يف  اجلراحية  امليكرو�شكوبات 
امليكرو�شكوبات  هذه  زودت  وقد 
الرقمي  الت�شجيل  باأجهزة  اجلراحية 
اأ�شرطة  على  العمليات  هذه  لتوثيق 

الفيديو اأو االأقرا�ش املدجمة.
الطريقة ممتازة  نتائج هذه  اأن  ورغم 
اإال اأن العني حتتاج لفرتة اأطول لل�شفاء 
ون�شتخدمها  اجلراحة،  بعد  التام 
املت�شلبة  املتقدمة  للحاالت  اأحيانيا 

حيث ال تفيد معها الطرق االأحدث. لذا 
اإجراء  يف  بالتاأخر  املري�ش  ين�شح  ال 
اال�شتفادة  ميكنه  حتى  ال�شاد  عملية 

من الطرق االأحدث.
• الفاك� )Phaco(: يف هذه الطريقة 
�شغرية  فتحة  خالل  من  ال�شاد  يزال 
اأنبوبا  فيها  ندخل  3ملم  عن  تزيد  ال 
و�شحبه  ال�شاد  باإذابة  يقوم  �شغريا 
مطوية  لينة  عد�شة  باإدخال  نقوم  ثم 
نحتاج  وال  الفتحة،  نف�ش  خالل  من 
لهذا  خياطة  اأية  ال�شتخدام  ذلك  بعد 

اجلرح ال�شغري.
فاإن  امل�شتخدم  اجلرح  ل�شغر  ونظرا 
العني تتماثل لل�شفاء ب�شرعة. وت�شتغرق 
وجتري  دقائق  ب�شعة  العملية  هذه 
بالتخدير املو�شعي. ويعود املري�ش اإلى 
من  �شاعة   24 خالل  الطبيعية  حياته 

اجراء العملية.
ملاذا يتم زراعة العد�سة؟

املعتمة  العد�شة  اإزالة  تتم  عندما 
دون  للعني  الدخول  ال�شوء  ي�شتطيع 
معوق ولكن العني ال ت�شتطيع تركيز هذا 
ال�شوء الداخل بدون عد�شة، لذلك تتم 
زراعة عد�شة خلفية داخل العني اأثناء 
العملية اجلراحية وهذه العد�شات اآمنة 
وجتعل املر�شى يرون االأ�شياء بحجمها 
و�شكلها الطبيعي وال حتتاج الأي عناية 

الأنها ت�شبح جزء من العني.
بعد  النظر  يف  التح�سن  مدى  ما 

جراحة ال�ساد؟!
الغالبية  يف  ممتازًا  يكون  التح�شن  اإن 
املري�ش  يرى  حيث  احلاالت  من  العظمى 
التفا�شيل الدقيقة لالأ�شياء بدرجة اأف�شل 
مما  لالألوان  اأف�شل  ومتييزا  اأكرث  وحدة 
ال�شاد خا�شة  قبل حدوث  علية حتى  كان 
من  يعانون  الذين  للمر�شى  بالن�شبة 
اأخطاء اإنك�شارية )طول اأو ق�شر النظر(.

ومن املعروف عامليا اأن هذه اجلراحة 
واأثرا  ثمرة  اجلراحات  اأكرث  من  هي 

جميال يف حياة االإن�شان.
التح�شن  وقلة من احلاالت يكون فيها 
ي�شبح  الروؤية  و�شوح  اأن  اأي  جزئيا 
اأف�شل مما كان عليه غري اأنه ال ي�شل 
هذه  بعد  املعتادة  املثالية  الدرجة  اإلى 

اجلراحة.
يوؤثر  اآخر  عامل  وجود  ال�شبب  ويكون 
مثل  ال�شاد  اإلى  اإ�شافة  النظر  على 
الع�شب  �شعف  اأو  ال�شبكية  �شعف 

الب�شري اأو الك�شل الب�شري.
هنا  اجلراحية  العملية  فائدة  فتكون 
بن�شبة تتوقف على درجة ا�شهام ال�شاد 
قيا�شا  املري�ش  لدى  النظر  نق�ش  يف 

للعوامل االأخرى.
هل يحتاج املري�ص لنظارة طبية 

بعد العملية؟!
فقط  طبية  نظارة  املري�ش  يحتاج 
اإال  القريبة.  االأ�شياء  ولروؤية  للقراءة 
للقريب  خا�شة  عد�شة  زراعة  مت  اإذا 
النظارة  بعمل  تقوم  حيث  والبعيد 
البوؤرتني يقررها الطبيب املعالج  ذات 

ح�شب حالة املري�ش.
للعني  املطلوبة  الرعاية  هي  ما 

بعد العملية؟!
بع�ش  ا�شتخدام  اإلى  العني  حتتاج 
ل�شمان  اأ�شابيع  لب�شعة  القطرات 
ا�شتقرار العني وحمايتها من االلتهاب 
بو�شف  الطبيب  ويقوم  العملية.  بعد 
حاجة  ح�شب  وتعديلها  القطرات  هذه 

العني اأثناء هذه الفرتة.
وكذلك فاإن العني حتتاج اإلى وقاية من 
اأي �شعط عليها حتى يتم التئام مو�شع 
وم�شاعدوه  الطبيب  ويقوم  العملية، 
باإعطاء االإر�شادات اخلا�شة بهذا بعد 

العملية مبا�شرة.

جــراحــة الـ�ســـاد »الـميــــاه البي�ســــاء«

دكتور حممد عابدين
جراحة وامرا�ش العيون 

لتح�ضن  ت�ؤدي  البدين  الن�ضاط  ممار�ضة  ان 
والقلق،  التوتر  من  واحلد  املزاجية  احلالة 
حت�ضنًا  اي�ضا  هناك  الن�ضاط.  وبعد  اثناء 
ال�شخ�شية  بالقدرة  الثقة  �شعور  يف  كبريًا 
-ميكنني ان افعل اكرث- ونتيجة لذلك، تزيد 
اي�شًا الثقة بالنف�ش، مما يوؤثر مبا�شرة على 
نوعي  ي�شبح  النوم  احلياة.  جوانب  جميع 

وهادئ اكرث، مما ي�شمح باداء اكرث كفاءة 
بالطبع،  التايل،  اليوم  يف  الرتكيز  وزيادة 
مما يوؤدي الى التعامل ب�شكل اف�شل مع حل 
واإذا  مثاًل.  العمل  يف  والتوترات  امل�شاكل 
كانت كل هذه االيجابيات ال تكفي، فهناك 
نتيجة   - بالنف�ش  الثقة  يف  حت�شنا  اي�شا 

لتح�شن اللياقة واملظهر اخلارجي.

وقد اثبتت الدرا�ضات ان الن�ضاط البدين 
يح�شن ال�شورة الذاتية، وبالتايل ي�شاهم 
يف ال�شحة النف�شية. فاإنه يك�شر الروتني 
اخلمول.  حالة  من  ويخرجنا  اليومي 
العامة  املزاجية  احلالة  على  يوؤثر  وهذا 
االكتئاب  م�شاعر  تخفيف  يف  وي�شاعد 

اخلفيف والقلق.
فتوؤدي  الهوائية  الريا�شية  التمارين  اما 
– اندورفني،  بيتا  ت�شمى  مادة  افراز  اإلى 
املراكز  اإلى  وت�شل  الدماغ  يف  تفرز  التي 
كذلك  وم�شبب  مهدئ  تاأثري  تعطي  التي 
ذلك،  اإلى  باال�شافة  واالدمان.  للمتعة 
م�شتوى  يف  لزيادة  يوؤدي  البدين  اجلهد 
التي  الع�شبي،  اجلهاز  يف  املو�شلة  املواد 
والتي  وال�شريوتونني،  النورادرنلني  ت�شمى 

لها تاثري حا�شم على احلالة املزاجية.

فوائد الريا�سة للج�سم وللنف�ص

يف االأزمات االقت�شادية يزداد اهتمام 
النا�ش مبفهوم االأولويات وال�شرورات 
اهتمام  يزداد  كما  االنفاق،  من حيث 
التكاليف  �شبط  مبفهوم  املوؤ�ش�شات 
لها  لي�ش  التي  النفقات  تلك  وخا�شة 
وي�شع  االإيرادات،  على  مبا�شر  اأثر 
خف�ش  االأعمال  اأ�شحاب  من  الكثري 
الت�شويقية  الن�شاطات  على  االنفاق 
مواجهة  يف  اأولوياتهم  راأ�ش  على 

االأزمات االقت�شادية.
باأن  الدرا�شات  من  كثري  ت�شري 
خالل  اأداوؤها  تراجع  التي  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  هي  االقت�شادية  االأزمات 
اأو  الت�شويقية  ن�شاطاتها  األغت  التي 
خف�شت االإنفاق عليها، واأن املوؤ�ش�شات 
تقدمت  اأو  و�شعها  على  حافظت  التي 
على  حافظت  التي  املوؤ�ش�شات  هي 
الن�شاطات  على  انفاقها  م�شتوى 

الت�شويقية اأو �شاعفته.
من  العائد  باأن  البع�ش  يدرك  ال 
الن�ضاط الت�شويقي لي�ش عائدًا حلظيًا 
م�شتمر  عائد  هو  اإمنا  مبا�شرًا، 
البع�ش  يدرك  ال  كما  االأجل،  وطويل 
يعني  املناف�شة  �شوق  عن  الغياب  باأن 
ويعني  الفر�ش،  تت�شاوؤل  بال�شرورة 
الفر�شة  اإعطاء  اأي�شًا  بال�شرورة 
للمناف�شني، وبالتايل ر�شمًا خلط نهاية 

املوؤ�ش�شة.  
لي�شت  املجال  هذا  يف  امل�شت�شفيات 
ينطبق  ما  عليها  وينطبق  اإ�شتثناءًا، 
منها  االإنتاجية  املوؤ�ش�شات  كافة  على 
ال�شحة  الأن  ونظرًا  اخلدمية.  اأو 

االأهمية  ذات  املوا�شيع  من  واملر�ش 
تبقى  لذلك  االإن�شان،  لدى  الق�شوى 
من  العلوي  اجلزء  يف  امل�شت�شفيات 
الدور  ياأتي  وهنا  وتفكريهم.  عقولهم 
للم�شت�شفى الحتالل مرتبة عليا  املهم 
وتف�شيله  املر�شى  وتفكري  عقول  يف 

على امل�شت�شفيات االأخرى املناف�شة.
باأنها  تعتقد  التي  امل�شت�شفيات  تخطئ 
بنت �شمعة طيبة يف فرتة زمنية معينة 
الن�ضاط  يف  اال�ضتمرار  عن  تغنيها 
الت�شويقي، اأو التي تعتمد على عن�شر 
املتميزن،  االأطباء  مثل  واحد  قوة 
فقط.  احلديثة  االأجهزة  امتالك  اأو 
ا�شتمرارية  هو  ذلك  كل  من  االأهم 
احتالل املكان املنا�شب يف عقل وتفكري 
بالتواجد  اإال  يتحقق  ال  وهذا  النا�ش، 
الت�شويقية  الن�شاطات  يف  الدائم 
عنها  والغياب  واخلارجية.  املحلية 
اآخر  مناف�ش  اإحتالل  بال�شرورة  يعني 

لهذا املكان يف عقولهم وتفكريهم.
التفكري  بني  كبري  فرق  هناك 
اال�شتثمار  بفكر  املرتبط  االقن�شادي 
التفكري  وبني  االأجل  طويلة  وامل�شاريع 
ال�شفقات.  بفكر  املرتبط  التجاري 
الناجحة  امل�شت�شفيات  فاإن  هنا  ومن 
يــــوؤمـــــــن  هـــــي امل�شت�شفيــــــات التــــي 
اأ�شحابهـــا بــاأنهــم يديـــرون م�شـــــروع 
م�شروعًا  ولي�ش   Life Project حيــــاة 
وهذا   Seasonal Project مو�شميًا 
االعتبار  بعني  االأخذ  منهم  يتطلب 
دائمًا واأبداأ باأن املري�ش هو راأ�شمالهم 
من  عن�شر  اأهم  واأنه  احلقيقي، 
اإطالقًا  اأهمية  فال  العمل،  مدخالت 
بـــدون  االأخـــرى  املدخـــالت  لكــافــــة 

املري�ش.
الت�ضــــ�يقي  الن�ضــــــاط  فــاإن  لــذلك 
م�شتمرة  رحلة  عمليًا  هو  للم�شت�شفى 
وهو  االأهم  العن�شر  عن  للبحث 
اأن  يجب  الذي  الن�ضاط  وه�  املري�ض، 
باالهتمام  يحظى  واأن  يتوقف،  ال  اأن 
ال�شاعية  امل�شت�شفيات  قبل  من  االأكرب 

للبقاء واال�شتمرار.

امل�ست�سفيات والت�سويق فـي 
ظل االأزمات االقت�سادية

بقلم: ها�سم ار�سيد
م�شت�شار اإدارة م�شت�شفيات / م�شت�شار اجلـودة وال�شياحة العالجيـة

م�ست�سفــى االأردن يدعـــم
»تكيـــة اأم علـــي«

بــالـفـقـــــر  ُتعـنــــى  وان�شـــانيــــة 
االو�شـــط  ال�شــــرق  الغـــــذائي يف 
منظمــة  اول  ُتعـــد  انــهــــا  كـــمــا 
بتقديــــم  تقـــوم  حكوميــــة  غيـــر 
الــوجـــبــات ال�شــاخــنــة وتوفيــــر 
الغذائيــة  االن�شانيـة  االعـــانـــات 
يف  واملحــتــــاجـــني  للفقـــــراء 

االأردن.

واملبـــادرات اخلرييـــــة التي تنفذهــا 
التكيــة.

واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير 
عام م�شت�شفى االردن ان هذا الدعم 
تكية  لدور  بالغ  تقدير  من  ينطلق 
االن�شاين  العون  تقدمي  يف  علي  ام 
والعوز  الفقر  ملناطق  واخلريي 
امل�شت�شفى  ا�شتمرار  اإلى  م�شريًا 
ان  �شاأنه  من  ما  كل  ورعاية  بدعم 

يخدم املجتمـع.
تاأ�ش�شــت  التي  علـي  ام  تكية  وتعترب 
عـــام 2003 علــى يـــد �شـمــو االمرية 
احل�شـــني حتقيقــًا حللـــم  بنت  هيــا 
رحمـهــــا  عليـــاء  امللـكــــة  جــــاللة 
خرييــــة  موؤ�ش�شـــة  واكبـــر  اول  اهلل 

اخلدمـــــة  يف  ل�شيا�شـتـــه  جت�شيـــدًا 
لكافـــة  الدعـــم  وتقديـــم  املجتمعيـــة 
اخلرييـــــة  واملــوؤ�ش�شــــات  املبــــادرات 
بالفائدة  ينعك�ش  مبا  واالجتماعية 

ودعم مبادرات التغيري والتنمية.. 
»تكية  دعم  االأردن  م�شت�شفى  تبنى 
اخلريية  املوؤ�ش�شات  كاأحد  علي«  ام 
الرائدة يف االأردن لتقدمي امل�شاعدات 
والدعم االن�شاين للفقراء واملحتاجني 

واملناطق النائية.
م�شاحـــــة  امل�شت�شـفــى  اتــاح  فقــد 
مع  للتـــــوا�شـــل  علـــي  ام  لتكية 
املــــراجعـــني والــــزوار والـــعــــاملــــني 
لــهـــم  ي�شــمــــح  مبـــا  امل�شت�شفـــى  يف 
للمـ�شـــاريـــع  التــبــرعــــات  بجـــمـــــع 
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�سحتك حياتك

بروفـايــل !!

�شومان  الدكتور  مع  فجاأة  االأمور مل حتدث 
منت  قد  االإبداع  فبذرة  حممد،  ر�شا 
اجل�شدي  التكوين  مع  بالتزامن  وترعرعت 

والفكري والروحي والعاطفي..
االأبي�ش  منذ  نف�شه  طور  الذي  االإبداع  هذا 
هو  ومازال..  اللحظة  هذه  حتى  واالأ�شود 
اإبداع التقاط حلظة ما يف مكان ما وحفظها 
والأن  ال�شورة..  اإبداع  اإنه  اإطار..  داخل 
اأن  تعرف  ال  هواية  اجلمال  عن  البحث 
تطويع  على  �شومان  الدكتور  عمل  ترتاح، 
فمن  الهواية  هذه  ل�شقل  واملكان  الزمان 
الكويت اإلى القاهرة اإلى اأملانيا اإلى االأردن.. 
كانت ال�شورة تزداد جمااًل وتاألقًا وعمقًا.. 

�شورة  جمرد  من  تتحول  اأن  وا�شتطاعت 
جميلة اإلى ر�شالة ذات معنى واحد حتدثنا 
واأ�شكالها  تكويناتها  بكل  الطبيعة  عن 

واألوانها وتناق�شاتها..

والتي هي  -واإلى حد كبري- ت�شبهنا نحن..
بني �شور اال�شعة و�شور يف اجلمال والطبيعة 
مل تختلف عني �شومان ر�شا حممد كطبيب 
فوتوغرايف  وم�شور  ت�شكيلي  وفنان  ا�شعة 
مواقع  يحدد  كما  اجلمال  مواطن  يرعى 
االمل.. الدكتور �شومان من مواليد فقوعة - 
جنني عام 1949م، حا�شل على بكالوريو�ش 
يف الطب واجلراحة من جامعة القاهرة عام 
االإخت�شا�ش  �شهادة  على  حا�شل  1972م، 
 - هانوفر  جامعة  الت�شخي�شية  االأ�شعة  يف 
اأملانيا )البورد االأملاين( عام 1984م، عمل 
اجلامعة   - الطب  بكلية  م�شاعدًا  اأ�شتاذًا 
الت�شخي�شية  باالأ�شعة  وا�شت�شاري  االأردنية 
لالأ�شعة  اإ�شت�شاريًا  عمل  1990-1995م، 
م�شت�شفيات  من  عدد  يف  الت�شخي�شية 
اخلالدي  م�شت�شفى  منها  اخلا�ش  القطاع 
وامل�شت�شفى االإ�شالمي 1990-1995م، يعمل 
اأول بق�شم االأ�شعة يف م�شت�شفى  كاإ�شت�شاري 
للفن  معر�ش  اأقام  1995م،  منذ  االأردن 
2002م،  عام  الثقافة  وزارة  يف  الت�شكيلي 
ع�شو رابطة الفنانني الت�شكيليني االأردنيني، 
ع�شو موؤ�ش�ش يف اجلمعية االأردنية للت�شوير 
منذ 1994م، زار العديد من الدول العربية 
واالأوروبية واأمريكا ودول جنوب �شرق اآ�شيا 
الفنية  اللوحات  من  الكثري  فيها  واألتقط 
بعد�شته، ا�شرتك يف عدة معار�ش للت�شوير 
فاز  وخارجه،  االأردن  داخل  الفوتوغرايف 
معر�ش  يف  )طبيعة(  الذهبية  باجلائزة 
بغداد الدويل الثاين ع�شر اآيار 2002م، فاز 
معر�ش  يف  )طفولة(  الربونزية  باجلائزة 

ال�شالم لهذا الكون يف عّمان 1996م. 

ك�شفت درا�شة عن اأن الغبار املوجود يف 
ت�شعة  على  املتو�شط  يف  يحتوي  منازلنا 

اآالف نوع خمتلف من اجلراثيم.
وحلل باحثون من جامعة كلورادو االأمريكية 
عرب  منزل   1200 يف  وجد  الذي  الغبار، 

مناطق الواليات املتحدة االأمريكية.
البكرتيا  اأنواع  اأن  الباحثون  واكت�شف 
البن�شيليوم  مثل:  تنوعت  والفطريات 
واالألرتناريا والفطريات الر�شا�شية.كما 
تختلف تلك االنواع بح�شب املنطقة التي 
يقع بها املنزل، ومن يعي�شون فيه، ومدى 

وجود حيوانات األيفة به.
االأ�شتاذ  فايرر  نوح  الدكتور  ويقول 
امل�شارك يف علم البيئة واالأحياء املتطورة، 
منه  نتحقق  »ما  الدرا�شة:  اأجرى  الذي 

هنا هو يف حقيقة االأمر تاريخ طبيعي«.
اأن  طويل  زمن  منذ  »نعرف  واأ�شاف 

اجلراثيم تعي�ش يف منازلنا.
ما نفعله االآن هو علم من الطراز القدمي، 
هذه  يف  تتنوع  مدى  اأي  اإلى  نعرف  لكي 

الفراغات«.

غبار املنازل 
»يـحـــوي اآالف 

اجلراثيم«

الليزر ما هو؟ ودوره يف التجميل؟
من   LASER ليزر  كلمة  ت�شمية  جاءت 
الليزر  عمل  لفكرة  االأويل  االأحرف 

واملتمثلة يف اجلملة التالية :
 Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation
  Amplification Light وتعني تكبري ال�شوء
اال�شتـــحـــثـــاثي  االنبــــعــــاث  بـــوا�شــطــة 
لالإ�شـــــعــــــــاع   Emission Stimulated

.Radiation الكهرومغناطي�شـــي
الربت  العامل  الليزر  بوجود  تنباأ  وقد 
اين�شتاين يف 1917 حيث و�شع االأ�شا�ش 
اال�شتحثاثي  االنبعاث  لعملية  النظري 
ت�شميم  ومت   emission stimulated
اأول جهاز ليزر يف 1960 بوا�شطة العامل 
با�شتخدام   Maiman. H.T ميمان 
الياقوت   بليزر  ويعرف  الياقوت  بلورة 

.laser Ruby

�ش�ء الليزر يختلف عن ال�ش�ء العادي 
حيث يك�ن له اخل�شائ�س التالية:

اللون  اأحادي  املنبعث  ال�شوء 
طول  له  اأن  اأي   monochromatic
لون  املوجي  الطول  يحدد  واحد.  موجي 

ال�شوء الناجت وكذلك طاقته.
يكون متزامن  الليزر  املنبعث من  ال�شوء 

يف  كلها  الفوتونات  ان  اأي   coherent
ال�شوء  �شدة  يجعل  مما  الطور  نف�ش 
ال�شوئية  الفوتونات  تال�شي  فال  كبرية 
الطور  الختالف  نتيجة  البع�ش  بع�شها 

بينها.
واحد  اجتاه  له  املنبعث  ال�شوء 
الليزر  �شعاع  يكون  directional حيث 
يف  الفوتونات  من  حزمة  عن  عبارة 
العادي  ال�شوء  بينما  م�شتقيم  م�شار 

يكون م�شتت وينت�شر يف اأنحاء الفراغ.
اخل�شـــائ�ش  هـــذه  عــن  امل�شــوؤول 
االإ�شتحثـــاثي  االنبعـــاث  عمليـــة  هـــي 
emission stimulated بينما يف ال�شوء 
حيث  تلقائي  االإنبعاث  يكون  العادي 
ال  ع�شوائية  ب�شورة  فوتون  كل  يخرج 

عالقة له بالفوتون االآخر.
اإذًا فالليزر عبارة عن �شوء ولي�ش نوع 

من االإ�شعاع كما يعتقد الكثري.
ت�سنيف الليزر امل�ستخدم

خمتلفة  باأنواع  الليزر  ياأتي 
وتنوع  اال�شتخدامات  ح�شب 
املادة  تنوع  من  ياأتي  الليزر 
فهناك  الإنتاجه  امل�شتخدمة 
وال�شائلة  ال�شلبة  املواد  من 
املادة  نوع  ويعترب  والغازية، 
ا�شتخدامًا  االكرث  االأ�شا�ش 
املختلفة.  االأنواع  بني  للتميز 
خالل  من  الليزر  وي�شمى 

ليزر  فمثاًل  امل�شتخدمة  املادة  نوع 
املادة  ان  يعني   Ne-He نيون  الهيليوم 
الهيليوم  من  خليط  هي  امل�شتخدمة 
املادة  ان  يعني  الياقوت  وليزر  والنيون 
املنتجة لليزر هي الياقوت وهكذا لباقي 

االأنواع االأخرى. 
ولناأخذ بع�س الأمثلة لأن�اع خمتلفة لليزر:
 laser state-solid ليزر احلالة ال�شلبة •
اأو  مادة  بوا�شطة  ينتج  الذي  الليزر  هو 
 ruby خليط من مواد �شلبة مثل الياقوت
اأو خليط االلومنيوم واليرتمي والنيودينيم 
 aluminum-yttrium neodymium
ويكون  TAG اخت�شارًا  الـ  بليزر  وي�شمى 
حتت  االأ�شعة  منطقة  يف  املوجي  طوله 

احلمراء.
• ليزر الغاز laser Gas وهو يعتمد على 
مادة غازية مثل الهيليوم والنيون وغاز 
اطوالها  وتكون  الكربون  اك�شيد  ثاين 
املوجية يف مدى اال�شعة حتت احلمراء 
ال�شلبة  املواد  قطع  يف  وت�شتخدم 

لطاقتها العالية.
 laser Excimer الإك�شيمر  ليزر   •
ت�شتخدم  التي  الليزر  اأنواع  على  وتطلق 
اأو  الكلور  غاز  مثل  اخلاملة  الغازات 
الفلور اأو الكربتون اأو االأرجون وتنتج هذه 
موجية  اأطوال  ذات  ليزر  ا�شعة  الغازات 

يف مدى االأ�شعة فوق البنف�شجية.
• ليزر الأ�شباغ eyD laser وهي عبارة 
عن مواد ع�شوية معقدة مثل الرودامني 
حملول  يف  مذابة   G6 rhodamine
يف  التحكم  ميكن  ليزر  وتنتج  كحويل 

الطول املوجي ال�شادر عنه.
الـمــــــ��شــــــــالت   اأ�شــــبــــــــاه  لــــيـــــــزر   •
عليه  ويطلق   rotcudnocimeS laser
احيانًا بليزر الديود ويعتمد على املواد 
�شبه املو�شلة وميتاز بحجم ليزر �شغري 
ي�شتخدم  ولذلك  قليلة  وي�شتهلك طاقة 
يف االأجهزة الدقيقة مثل اأجهزة ال�شي 

دي وطابعات الليزر.

يتميز الليزر بطوله املوجي فمثاًل الطول 
 694mn هو  الياقوت  لليزر  املوجي 
على  بناء  الليزر  مادة  اأختيار  ويتم 
اجلدول  يف  كما  املطلوب  املوجي  الطول 
ليزر  ي�شتخدم  فمثاًل  اأدناه،  التو�شيحي 
غاز ثاين اأك�شيد الكربون يف قطع املعادن 
ال�شلبة الأن طوله املوجي يف مدى االأ�شعة 
اإذا  حرارية  اأ�شعة  وهي  احلمراء  حتت 
�شقطت برتكيز على �شطح معدن تذيبه.

الليزر املتعددة  اإ�شتخدامات  وقد فتحت 
من  الكثري  على  للق�شاء  وا�شعًا  جمااًل 
والتى  والتجميلية  الطبية  امل�شكالت 
االأطباء  وكذلك  املر�شى  توؤرق  كانت 
حيث اأن العديد من تلك امل�شكالت كانت 
ت�شتغرق وقتًا طوياًل فى العالج اأو كانت 

ال عالج لها.
فاإ�شتخدامات الليزر فى التجميل رمبا 
تعترب من االإ�شتخدامات احلديثة اإال اأن 

جماالتها قد تعددت كثريًا جدًا.
»ن�شتكمـل الـم��ش�ع فــي العـدد القــادم«

الليزر للعناية بالب�سرة.. 
ار�ص وورد وحياة..

عزف ال ميوت

الدكتور عبداجلليل املجايل
اخت�شا�شي اأمرا�ش جلدية وتنا�شلية

الدكتور �سومان حممد
ا�شت�شــاري اول ق�شـــم اال�شعــــة

م�شت�شفى االأردن

يوا�سل ق�سم جراحة العظام واملفا�سل جناحاته العديدة والتي ت�ساف الجنازات 
كافة اق�سام ودوائر امل�ست�سفى..

ق�سم جراحة العظام واملفا�سل.. مزيد من النجاح واالجناز

مكتبية  اأعماًل  ميار�ش�ن  الذين  جميع 
ويق�ش�ن اأوقاتاً ط�يلة على مقاعدهم, 
واملفا�شل,  الظهر  اآلم  من  ي�شتك�ن 
كيفية  ن�شرح  التالية  اخلط�ات  ويف 

التخل�س من هذه الآلم:
اأوًل: احل�شول على حمام دافئ وت�شليط 
املاء على االأماكن املتعبة يوؤدي اإلى تهدئة 
يف  الع�شالت  وجعل  االأع�شاب،  توتر 

حالة راحة.
رفع  مع  الظهر  على  اال�شتلقاء  ثانياً: 
ال�شدر  ونحو  مرة  االأعلى  اإلى  االأقدام 
يف  الع�شالت  و�شع  جتعل  اأخرى  مرة 

�شورة اأف�شل، ويخفف من االأمل.
و�شع  بني  بالتناوب  العالج  ثالثاً: 
الكمادات الباردة وال�شاخنة على منطقة 

الوجع التي تكون عادة اأ�شفل الظهر.

3 طرق للتخل�ص 
من اآالم الظهر!

ببالغ  تتقدم  االأردن  م�شت�شفى  ا�شرة 
التهنئة للزميل املهند�س احمد خطاب 
االردن،  م�شت�شفى  االداري/  املدير 
اللياقة  بطل  جنله  حتقيق  مبنا�شبة 
البدنية )حممــد احمــد خطــاب( 
بعد فوزه ببطولة االردن 2016 يف هذه 

الريا�شة.
موؤخرًا  فاز  قد  خطاب  البطل  وكان 
يف  االج�شام  لبناء  الدولية  بالبطولة 
م�شبوق،  غري  ريا�شي  باإجناز  تايلند 
م�شاركات  االجناز  هذا  �شبق  كما  

حملية وعاملية.

مربوك للبطل.. 
حممد احمد خطاب



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

فـي اخلتــام..

�شحيفة دورية داخلية ت�شدر عن:
» م�ست�سفى االأردن «

ُتعنى باخلدمات الطبية املتكاملة واأخبار 
م�شت�شفى الردن واجنازاته..
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الـدكتـور عبداهلل الـب�سيـر

املدير الداري:
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املتابعة والتن�شيق:
ق�سم العالقات العامة

�سفيان عبدالهادي
مـنـــار الــزواهــــرة
اأمـــــانــي خــطــــاب
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يف  ال�شروحات  من  متوا�شلة  �شل�شلة  بعد 
اخرها  كان  والتي  االدارية  النظريات 
بها  طرحت  والتي  البريوقراطية  النظرية 
ثلة من املفكرين الذين بداأوا بالتفكري يف 
ال�شناعية،  االإنتاجية  انخفا�ش  اأ�شباب 
التوا�شل  وكيفية  االإداري،  العمل  وكفاءة 

اإلى حلول لهذه امل�شكالت.

نظرية االإدارة العلمية
التفكري يف تقدمي نظرية  بداأ  ومن هنا 
احللول  تقدمي  على  ت�شاعد  لالإدارة 
االإطار  هذا  ويف  االإنتاجية،  مل�شكلة 
نظرية  ظهرت  واالجتماعي  التاريحية 
�شادقًا  انعكا�شًا  لتكون  العلمية  االإدارة 
لطبيعة املجتمع والظروف التي ظهرت 
فريديك  يعترب  والتي  النظرية،  فيها 
املوؤ�ش�ش  هو  تايلور)1856م-1915م( 

لها.
حماولة  اإلى  تايلور  اهتمام  ان�شرف 
الب�شري  العن�شر  اأداء  كفاية  حتقيق 
يف  امل�شتخدمة  املادية  واالمكانيات 
االإنتاجية ترتيبًا  اأدوات  االإنتاج وترتيب 
الوقت  درا�شة  طريقة  عن  منطقيًا 

واحلركة.
وتهدف هذه الدرا�شة التي اأ�شبح يطلق 
عليها »حجر الأ�شا�س يف حتقيق الكفاية 
الإنتاجية« عن طريق اال�شتغالل االأمثل 
اإلى  املادية  واملوارد  الب�شرية  للقوى 
للعامل  ال�شرورية  احلركات  تقرير 
املمتاز لكي يوؤدي العملية املوكولة اإلى يف 
اأق�شر وقت باأقل جهد ممكن، ثم يدرب 
باقي العمال على هذه احلركات نف�شها 

حتى يتقنوها.
العلمية«  الإدارة  »مبادئ  كتاب  ويف 
»املعرفة  باأنها  االإدارة  تايلور  عّرف 
ال�شحيحة ملا يراد من العاملني اأداوؤه, 
باأح�شن  يعمل�ن  باأنهم  التاأكيد  ثم 

الطرق واأقلها تكلفة«.
االأداء  م�شكلة  اأن  يرى  تايلور  كان  وقد 
وامل�شرفني  الروؤ�شاء  اأن  يف  تتلخ�ش 
اإنتاج  معدل  قاطعة  ب�شفة  يعرفون  ال 
يعرف  ال  العامل  اأن  كما  مروؤو�شيهم، 
الكم  حيث  من  اأداوؤه  منه  املطلوب 
اأكد  امل�شكلتني  هاتني  وحل�شم  والكيف، 
تايلور على اإتباع االأ�شلوب العلمي التايل: 
يف  عن�شر  لكل  الدقيق  التحديد   -
عمل االأفراد، ويعني ذلك درا�شة طرق 
العمل على اأ�شا�ش علمي لكل وظيفة عن 
وا�شتبعاد  العمل  خطوات  حتليل  طريق 
غري ال�شروري منها وحتديد احلركات 
املحدد  والوقت  العمل  الأداء  ال�شرورية 

الإجنازها.
بطريقة  وتدريبهم  العمال  اختيار   -

التفاعل والتبادل بني التنظيم واملجتمع 
املحبط به، فلقد اأغفلت النظرية االأثر 
يف  امل�شتمرة  التغريات  حتدثه  الذي 

املجتمع على اأداء التنظيم وتكوينه.
وبرغـــم �شـلبيــات هـــذه النظريـــة، فلهــا 
جــهـــد  متـثـــل  اأنـــهــا  اإذ  اإيجـابيــاتهــا، 
العلمــي،  التفكيـــر  يف  االأول  الرعيـــل 
للم�شكــالت  ت�شــدت  قــد  اأنها  كمــا 
واالأ�شاليب  العـلــم،  ب�شــالح  االإداريـــة 
العلمية، واتخذت من الربجمة اأ�شلوبًا، 
واحلركة،  الوقــت  درا�شــة  يف  فاأبدعـت 
كل  يف  احلديث  التحليل  اأدوات  وهي 
واأ�شا�ش  واحلركة،  الزمن  درا�شات 

التنظيم واالأ�شاليب.

نظريـة التق�سيـم االإداري
اإن اأهـم ما مييـز كتابـات هـذه النظريـة 
اإداريـة  اإلى مـبـادئ  هو �شعيها للو�شـول 
نظريـة لتكـون اأ�شا�شـًا لعمليـات التنظيـم 
والت�شميـم االإداري وقد جاء دعاة هذه 
اإن  حيث  خمتلفة،  بلدان  من  النظرية 
اأرويك  وليندال  فرن�شي،  فايول  هرني 
وموين  جيوليك  لوثر  اأما  بريطاين، 
جمعهم  والذي  اأمريكيون  فهم  ورايلي 
معنيني  كانوا  اأنهم  واحدة  مدر�شة  يف 
التي  االإدارية  املبادئ  اإلى  بالو�شول 
املختلفة،  البيئات  يف  التنظيم  حتكم 
كانت  النظرية  هذه  اأفكار  فاإن  وذلك 
اأكرث عمقًا وجتريدًا من نظرية االإدارة 
بالتنظيمات  كتابها  وا�شرت�شد  العلمية 
للو�شول  وغريها  الع�شكرية  ال�شناعية 
اإلى هذه املبادئ التي اعتربوها اأ�شا�شًا 

الإيجاد علم اإداري.
1925م(:   – )1841م  فايول  هرني 
فريدريك  عن  فايول  هرني  متيز  لقد 
تايلور رغم اأنه كان هو االآخر مهند�شًا، 
باأنه كان من بني الكتاب االأوائل الذين 
لالإدارة  عامة  نظرية  تطوير  حاولوا 
بينما  اإداريا،  من�شبًا  ي�شغل  كان  الأنه 
ومن  االإنتاج،  خط  يعمل يف  تايلور  كان 
على  االإدارة  بوظائف  فايول  اهتم  ثم 
امل�شتويات املختلفة، وحاول يطور نظامًا 

فكريًا اإداريًا ميكن تعليمه ودرا�شته.
املتحدة  الواليات  �شغلت  حني  فعلي 
التي  بالنتائج  واجنلرتا  االأمريكية 
لرفع  تايلور  فريدريك  اإليها  تو�شل 
امل�شنع،  يف  للعامل  االإنتاجية  الكفاءة 
كانت هناك حماوالت مهمة جتري على 
فايول رجل  فرن�شا مبعرفة هرني  اأر�ش 
عامة  نظرية  لو�شع  الفرن�شي  ال�شناعة 
لالإدارة، ات�شحت معاملها يف كتابه الذي 
ظهر يف فرن�شا عام 1916م حتت عنوان 

»الإدارة ال�شناعية والعامة«.
ن�شر  الذي  املوؤلف  هذا  يرتجـم  ولــم 
عام  حتى  االإجنليزية  اإلى  بالفرن�شية 
يف  1949م  وعام  بريطانيا،  يف  1929م 
كان  واإن  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
ت�شمنته  قد  فايول  اإنتاج  من  جانب 
لوثر  اأ�شدرها  التي  الوثائق  جمموعة 

جوليك وليندال اأرويك عام 1937م.
وقـــد كـــتب فـــايــول كــاأحـــد الـــعــامــلـني 
خـبـراتــــه  قـــدم  هــنـا  ومـن  بـــاالإدارة، 
الطويلــة ومالحظاته املهمة التي اأ�شهمت 
اأهمية  ولعل  االإدارة،  اأ�ش�ش  حتديد  يف 
كتاباته يف الفكر االإداري احلديث تكمن 
االإداري،  للن�ضاط  العميقة  حتليالته  يف 
ويف اإميانه القوي بوجود مبادئ لالإدارة 

تتميز بعموميتها، ووجوب تدري�شها.
قطاع  يف  باالإدارة  فايول  اهتم  فلقد 
العامـة  االأ�شـول  كـانت  وملـا  االأعمـال، 
ميداين  يف  ت�شرى  اأن  ميكن  لالإدارة 
ونظرًا  االأعمال،  واإدارة  العامة  االإدارة 
فاإننا  اأبرزها  التي  املهمة  للحقائق 
الفكر  اثرث  التي  الآرائه  ملخ�شًا  نقدم 

االإداري...  فــي احللقــة القادمــة.

املنا�شب،  املكان  يف  وو�شعهم  علمية 
قدر  باأعلى  عمله  عامل  كل  يوؤدي  حتى 

ممكن من الكفاأءة.
حلث  املادية  احلوافز  ا�شتخدام   -
بالطريقة  العمل  اأداء  على  العاملني 

املطلوبة وبال�شرعة واملعدل املطلوبان.
العاملني  على  الدقيق  االإ�شراف   -
الإجناز االأعمال والق�شاء على االإ�شراف 
تركزت  وبذلك  واالإنتاجية  واتخفا�ش 
عند  العلمية  االإدارة  نظرية  اأفكار 
م�شتوى  اأو  ال�شناعي  العامل  م�شتوى 

االإنتاج.
ووا�شح اأن اإ�شرار تايلور على ا�شتخدام 
وعلى  االإدارة،  يف  العلمية  الطريقة 
تر�شيد العملية االإدارية واخت�شار الوقت 
ال�شرورية  غري  واخلطوات  ال�شائع 
على  اإ�شرار  االأمر  واقع  يف  هو  منها، 
حتقيق اأهداف املنظمة بكفاءة واإ�شرار 
العامل  جهد  ا�شتنزاف  على  اأي�شا 
 وفكره واإمكاناته من اأجل زيادة االإنتاج.
العلمية  االإدارة  نظرية  راجت  وهكذا 
باأ�شولها  االأخذ  على  الت�شابق  وبداأ 
املتحدة  الواليات  من  كل  يف  وخا�شة 

االأمريكية وبريطانيا.
الذي  العلمي  االأ�شلوب  هذا  اأن  وهكذا 
كان  االإدارة  جمال  يف  تايلور  به  جاء 
فاإ�شرار  ال�شلبية،  اجلوانب  بع�ش  له 
االإدارة  باأ�شول  االأخذ  على  املنظمات 
اأهداف  حتقيق  على  حر�شًا  العلمية 
املنظمة وزيادة االإنتاج واالأرباح �شنويًا، 
جانب  من  ت�شحيات  ح�شاب  على  جاء 
اأن  عليه  كان  الذي  الب�شري  العن�شر 
كاالآلة،  متامًا  االإنتاج  خط  يف  ينتظم 
وفقًا  ويعمل  حركاته،  عليه  حت�شب 
على  تبعث  متكررة  روتينية  خلطوات 
واالبتكار  املباداأة  وتقتل  وامللل،  ال�شاأم 
مقاومة  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  والطموح، 
تبينوا  فقد  االأ�شلوب،  لهذا  العمال 
اأنهم جمرد اآالت واأن الهدف االأ�شا�شي 
على  االإنتاج  زيادة  هو  العلمية  لالإدارة 
ودخلت  تطبيقها،  فعار�شوا  ح�شابهم، 
تدخلت  واأخريًا  العمالية،  النقابات 
مبادئ  تطبيق  ملنع  االأمريكية  احلكومة 
احلكومية  الرت�شانة  يف  العلمية  االإدارة 

وغريها من امل�شالح.
والواقع اأن اأهتمام تايلور بتحقيق كفاية 
درا�شة  طريقة  عن  واالقت�شاد  االإنتاج 
للرتكيز  دعوة  كان  واحلركة  الوقت 
كلية على امل�شروع، وجلذب االنتباه اإلى 
زيادة االإنتاج، لدرجة اأن درا�شة االإدارة 
اإلى حني على درا�شة تر�شيد  اقت�شرت 
اإدارة امل�شنع، بينما اأهملت االعتبارات 
االجتماعية  باجلوانب  املت�شلة 

واالإن�شانية للعاملني فيه.
لنظرية  العر�ش  هذا  من  ونلخ�ش 
االإدارة العلمية اأنها بهذا ال�شكل تندمج 
الكال�شيكية  النظريات  طائفة  حتت 
يكون،  اأن  مايجب  ت�شف  التي  املثالية 
من  واحد  عن�شر  على  ركزت  واأنها 
واأهملت  العمل،  وهو  التنظيم  عنا�شر 
داخل  االإن�شانية  والعالقات  االإن�شان 
�شوى  نعنى  تكن  مل  اأنها  كما  التنظيم، 
امل�شنع،  م�شتوى  على  االإنتاجي  العمل 
حلقيقة  الكايف  االهتمام  تعط  ومل 

الطبية  االجنازات  من  كثري  ل  ف�شُ ُيرد 
كاأ�شا�ش  الت�شخي�ش  اإلى  حتققت  التي 
ويف  الطبية،  اخلدمة  وتقدمي  للعالج 
م�شرية طويلة من االجنازات التي حققها 
الطبي  ال�شعيد  على  االردن  م�شت�شفى 
والعالجي واجلراحي، كان للمخترب دورًا 
الطبية  اخلدمة  لدعم  وجوهريًا  حيويًا 
بالت�شخي�ش ال�شليم عرب دقة الفحو�شات 

املخربية وبكافة انواعها.
وبخربتها  االردن  م�شت�شفى  خمتربات 
الوا�شعة هي رافد امل�شت�شفى بكافة كوادره 
متقدمة  مبنظومة  وذلك  وتخ�ش�شاته 
وتقدمي  الفحو�ش  وامكانات  ادوات  من 

التحاليل الطبية الدقيقة واملتكاملة.
بتقدمي  امل�شت�شفى  خمترب  ا�شتطاع  وقد 
كافة الفحو�شات والتحاليل الطبية الالف 
وعلى  امل�شت�شفى  داخل  املقيمني  املر�شى 
ا�شرة ال�شفاء، واالف اخرى من املر�شى 
مراجعتهم  عرب  اخلارج  من  القادمني 

للعيادات اخلارجية واملركز الطبي.
خمتربات  خدمات  مييز  ما  اأكرث  لعل 
اجلودة  هي  هو   االردن  م�شت�شفى 
الطبية  التحاليل  بها  تت�شم  التي  العالية 

والتقني  العلمي  وامل�شتوى  وبالنوعية 
املعايري  الأرفع  يرتقي  الذي  واملخربي 
تكنولوجيا  اأحدث  وعرب  الدولية 
خالل  ومن  العامل  يف  الطبية  التحاليل 
كوادر وكفاءات مذهلة من ذوي اخلربة 
والدرجات العلمية املميزة، وكذلك من 
اجلودة  �شبط  برامج  تطبيق  خالل 

الداخلية والوطنية والعاملية.
التي  االأردن  م�شت�شفى  خمتربات 
الرئي�شية  الردهة  �شدر  يف  ت�شتقبلك 
للطابق االر�شي من امل�شت�شفى بفخامة 
املراجعني   على  ي�شهل  دقيق  ونظام 
وجهدهم  وقتهم  على  ويحافظ 
تت�شع  لقاعدة  خدمة  وخ�شو�شياتهم 
كل يوم من املر�شى واملراجعني الذين 
ثقتهم مب�شت�شفى  يوم عن  كل  يعّبـرون 
افتتح  املتقدمة،  وخمترباته  االردن 
الطبية   املختربات  لدائرة  اأخر  جناح 
ملبنى  املجاور  الطبي  املركز  موقــع  يف 
مل�شت�شفى يف  طابق الت�شوية B1 ليكون 
واملراجعني،  للمر�شى  اآخر  متنف�شًا 
اخلدمات  من  او�شع  جماالت  وتتيح 

املي�شرة واالمكانات املتطورة...

االردن  م�شت�شفى  خمتربات  تقدم 
ترفد  التي  الطبية  التحاليل  اأنواع  كافة 
واجلراحية،  والعالجية  الطبية  العملية 
ا�شتطاعت خربات كوادر املخترب  حيث 
من فتح االفاق مت�شعة نحو �شورة اأو�شح 
البيولوجية  واحلالة  اجل�شدي  للو�شع 

والكيميائية والف�شيولوجية للمري�ش.

من بني هذه لتحاليل...
الكلى. وظائف  • فحو�شات 
القلب. وظائف  • فحو�شات 
الكبد. وظائف  • فحو�شات 

وال�شكريات. الدهنيات  • فحو�شات 
الدم. علم  • فحو�شات 

واالم�شال. املناعة  • فحو�شات 
• فحو�شات الهرمونات والغدد ال�شماء.

والطفيليات. اجلراثيم  • فحو�شات 
اجلزيئية. الوراثة  • فحو�شات 

عن  املبكر  الك�شف  فحو�شات   •
التهابات الكبد الوبائي.

الدم. االدوية يف  م�شتوى  • فحو�شات 
واخلاليا. االن�شجة  • فحو�شات 

واأخريًا..
يف  الطبية  املختربات  دائرة  توؤكد 
االالف  ثقة  ان  االردن..  م�شت�شفى 
معايري اخلدمة  اف�شل  ا�شتحقوا  ممن 
دومًا..  تزيدنا  الراقية...  التحليلة 
لالرتفاء  وحافزًا  بامل�شوؤولية  اح�شا�شًا 
والتطوير واالبقاء على اف�شل �شيا�شات 

التحديث املتوا�شلة.

خمتربات م�ست�سفى االأردن
اخلـــدمـــــات املخربيــــــة ال�ساملـــــــــة

اإ�شافة  الكال�شيوم  على  اللنب  • يحتوي 
.)B2(وفيتامني ،)B1(اإلى فيتامني

• التدليك بزيت الزيتون يفيد يف عالج 
اإلتواء القدم اأو الر�شغ.

ال�شعر. ت�شاقط  يعالج  الزيتون  • زيت 
االأيام  اأهم  من  والثاين  االأول  اليوم   •
على  فيهما  االأم  لنب  الحتواء  للر�شاعة؛ 
االأج�شاِم امل�شادة لالأمرا�ش والبكترييا.

ال�شرطان  من  الوقايِة  يف  مهم  • التمر 
يف البطن.

لالإ�شابِة  �شبب  الدم(  )فقر  • االأنيميا 
بال�شداع امل�شتمر.

عودة  يف  الطبيعية  الر�شاعة  ت�شاعد   •
الرحم اإلى حالته الطبيعية ب�شرعة.

املفا�شل  التهاب  يحمي  البقدون�ش   •
الروماتويدي.

• يعمل التمر كمنبه حلركة الرحم وقوة 
انقبا�شه اأثناء الوالدة.

• التهاب اللوزتني من املمكن اأن ي�شبب يف 
ت�شخم باقي الغدد اللمفاوّية يف الرقبة.

• كرات الدم احلمراء هي امل�شوؤولة عن 
وطرد  اجل�شم  خلاليا  االأك�شجني  حمل 

ثاين اأك�شيد الكربون من اجل�شم.

حمطات طبية..
هــل تعلــم!!


