
والتطورات   1996 الثاين  ت�شرين  يف  ثراه  اهلل  طيب  احل�شني  امللك  له  املغفور  جاللة 
املتالحقة يف نوعية اخلدمات والتو�شعة واالجنازات املتعددة التي حققها. 

التوقعات  كامل  فاق  عربي  طبي  كمركز  االردن  م�شت�شفى  حققه  ما  اأن  الب�شري  واأكد 
جمال  يف  الطبية  والكوادر  اجلراحي  والربامج  الطبية  االجنازات  �شعيد  على  �شواء 
التدريب  �شعيد  على  اإجنازاته  عن  ف�شال  والطوارئ،  اال�شعاف  وبرامج  التكنولوجيا 
والتعليم الطبي ملئات االطباء ال�شباب واإثراء ال�شوق العربي باأف�شل الكفاءات الطبية.

للم�شت�شفى ولالرتقاء  الثاين لدعمه  امللك عبداهلل  البالغ جلاللة  واأعرب عن تقديره 
بخدماته وقطاعاته املختلفة عرب عدد من التوجيهات امللكية التي ا�شحت حقيقة ماثلة 

على االر�ض يف جمال اال�شعاف و الطوارئ وعمليات االخالء.
�شعيد عر�شا الإجنازات  ريا�ض  الدكتور  امل�شتمر  والتعليم  التدريب  دائرة  وقدم مدير 
موؤكدا  العربي،  االردين  والبورد  االقامة  وبرامج  الطبي  التعليم  جمال  يف  امل�شت�شفى 
العلمية والتدريبية والبحثية يف امل�شت�شفى اهلته لتخريج مئات االطباء  ان االمكانات 

االأردنيني والعرب اال�شتفادة من برامج التعاون االكادميي مع جامعة جورج وا�شنطن.
الب�شري  الدكتور عبداهلل  الفايز واال�شتاذ  كما كّرم راعي احلفل دولة اال�شتاذ في�شل 
مدير عام م�شت�شفى االأردن عددًا من االطباء والعاملني يف امل�شت�شفى ممن م�شى على 

خدمتهم ع�شرين عامًا.

م�شرية  تهدد  عالقة  مازالت  حتديات  جملة 
يف  النجاحات  تلو  جناحات  �شجلت  لطاملا 
القطاع الطبي يف االردن، ففي اكرث من ن�شف 
بثبات  ويقفز  بل  بها  يخطو  االردن  كان  قرن 
عدة قفزات نوعية نحو حتقيق منظومة طبية 
على  والريادة  بالتميز  لها  م�شهود  متكاملة 

م�شتوى ال�شرق االو�شط بل والعامل.
قدنا  وحني  الطب  زمان  من  قرن  ن�شف  يف 
كربيات  مع  التوا�شل  يف  مبادرات  االردن  يف 
يف  وانطلقنا  العاملية،  الطبية  املوؤ�ش�شات 
فتح  عرب  والنوعي  والعمودي  االفقي  التو�شع 
التكنولوجيا  وا�شتقدام  اجلراحية  الربامج 
وفتح  االكفاء..  االطباء  من  كامل  جيل  وخلق 
�شروحًا  �شيدنا  وحني  للتدريب،  وا�شعة  اآفاق 
طبية عاملية ناف�شت ومازالت، وحني ا�شبحت 
�شمعة الطب يف االردن ومكانته ميزة م�شافة.. 
يف  الرائدة  املراكز  اف�شل  حققنا  وعندما 
لت�شبح  العالجية  ال�شياحة  ا�شتقطاب  جمال 
عامليًا..  واخلام�شة  عربيًا  االولى  املرتبة  يف 
وحني اتينا بكل انظمة اجلودة والتبادل العلمي 

�شطرنا  حينها  والتاأهيل..  الطبي  والتدريب 
كتابًا من االجناز الطبي الذي مازلنا نتفياأ يف 

ظالله وي�شار له بالبنان يف كل مكان..
ومنها  هامة  عوامل  عدة  لتوافر  ذلك  حققنا 
والبيئة  املتخ�ش�شة  الطبية  الكوادر  توفر 
واالرادة  الداعمة  احلكومية  والروؤى  امل�شجعة 
جملة  لكن  واحلكيمة..  الواعية  ال�شيا�شية 
تدفعنا  اليوم  القطاع  هذا  تواجه  حتديات 
النقاط على احلروف وننطلق من باب  لن�ضع 
املكا�شفة والت�شالح مع الذات ال ندفن روؤو�شنا 
يف الرمال وننام على اجناز مازالت تتالطمه 
امواج املتغريات واملناف�شة والقوانني القا�شرة 

والروؤى الغائبة.
بنق�ض  تتمثل  حرجة  مرحلة  يف  االآن  نحن 
امام  االخت�شا�شني  باأعداد  �شديد 
اتخاذ  مّنا  يتطلب  ما  االحتياجات  تزايد 
الطبية  الكوادر  لتوفري  فاعلة  ا�شرتاتيجيات 
املدربة واملتخ�ش�شة واإال فاإن ثمة فجوة وهوة 
االخت�شا�ض  اطباء  ونوعية  عدد  يف  كبرية 

باإنتظارنا.. ما احلل..!؟

عرب  بها  االنطالق  يتوجب  عديدة  اجراءات 
تخطيط ا�شرتاتيجي يوفر االخت�شا�شني عرب 
التدريب واحل�شول على البورد االردين ودعم 
عودة اطباء االخت�شا�ض االردين من اخلارج 
وبرامج  الطبي  املجل�ض  دعم  اي�شًا  يتطلب  ما 
الناظمة  الت�شريعات  وتعديل  االخت�شا�ض 

بقانون املجل�ض الطبي االردين واآليات عمله.
�شمان  هو  االردين  الطبي  املجل�ض  تطوير  ان 
حقيقي مل�شتقبل الطب يف االردن ولن ياأتي هذا 
اإال من خالل االرتقاء باآليات عمله للمحافظة 
يف  ال�شحية  للخدمات  العايل  امل�شتوى  على 
من  امل�شتقبلية  االحتياجات  وتوفري  االردن 
ملواجهة  واملدربة  املوؤهلة  الطبية  الكوادر 

التحديات احلالية وامل�شتقبلية.
كما ان تنمية القدرات الفنية للجان االمتحان 
واجراء  تعليماته  ومراجعة  الطبي  املجل�ض  يف 
التطورات  مع  لتتما�شى  عليها  التعديالت 
باتت  وامل�شتقبلية  احلالية  واالحتياجات 

�شرورة ملحة.
على  حققه  وما  اخلا�ض  الطبي  القطاع  ان 

االردن  يف  الطب  ومكانة  �شمعة  �شعيد 
يف  عربيًا  م�شبوقة  غري  نوعية  نقلة  وحتقيق 
اإليه  ُينظر  ان  العالجية يجب  ال�شياحة  جمال 
االقت�شاد  يف  ودوره  مكانته  له  وطني  كقطاع 
دعم  ويف  الطب  ويف  ال�شياحة  ويف  الوطني 
منظومة التعليم والتاأثري يف البنية االجتماعية 

لالردنيني والعرب..
عودة مرة اخرى للعراقيل والتحديات..!
القومي  الدخل  يرفد  الذي  القطاع  هذا  امام 
تهدد  ازمات  جملة  كبري  ب�شكل  للمملكة 
التمري�ض  نق�ض  ومنها  عمله  ا�شتمرار 
املتخ�ش�ض وم�شكلة منح التاأ�شريات للمر�شى 
التاأمني  ب�شاأن  احلكومة  وطروحات  العرب 
االجتماعي  ال�شمان  مل�شتوى  ال�شامل  ال�شحي 
وا�شتثناء م�شت�شفيات القطاع اخلا�ض من ذلك  

يف بع�ض طروحاته.
مرة اخرى.. ما احلل!؟

ناأمل من حكومتنا الر�شيدة  ان تتخذ خطوات 
تاأ�شريات  باب  فتح  اعادة  باجتاه  �شريعة 
الدخول للمر�شى العرب و�شمن اآليات ت�شمن 
به  نتهاون  ان  ميكن  ال  الذي  االمني  التحقق 
ظل  يف  تنتع�ض  التي  القطاعات  احدى  كوننا 
وعال  جل  اهلل  حابانا  الذي  واالمان  االمن 
املر�شى  لهوؤالء  الت�شهيالت  كافة  وو�شع  به، 
العرب للقدوم االردن لدعم منظومة ال�شياحة 

العالجية جمددًا.
هو  املتخ�ش�ض  التمري�ض  م�شكلة  حل  ان  كما 
احد اهم احلاجات امللحة االن علينا عرب اآليات 
هو  ا�شمى  هدف  على  جتتمع  وتن�شيق  تعاون 
دعم القطاع الطبي من وزارة ال�شحة ووزارة 

العمل ونقابة املمر�شني ومبا يعيد االآالف لهذا 
قد  التخ�ش�شات  بع�ض  ان  �شيما  ال  القطاع 
امل�شت�شفيات اخلا�شة  بع�ض  بالفعل يف  ُاغلقت 

ب�شبب غياب هذا التمري�ض املتخ�ش�ض.
مظلة  مب�شروع  النظر  اإعادة  وناأمل  كما 
اخلا�ض  القطاع  ملوظفي  ال�شاملة  التاأمني 
ان  كون  االجتماعي  ال�شمان  مظلة  حتت 
هذا  وان  موؤمنني  منهم  االكرب  الن�شبة 
الطبي  بالقطاع  ال�شرر  �شيلحق  امل�شروع 
اخلا�ض وبقطاع التاأمني ال�شحي ا�شافة اإلى 
القطاع  م�شت�شفيات  على  املتزايد  ال�شغط 
العام التي ت�شهد ا�شاًل �شغطًا هائاًل ي�شعف 
من قدرتها على االداء وخدمة املوؤمنني لديها 

واملر�شى العاديني.
ثمة حتديات تواجهنا.. لكن احللول باأيدينا 
االرادة  مع  والقرار  العزمية  ات�شقت  ما  اذا 
ال�شيا�شية التي يعرب عنها بكل تقدير جاللة 
بدعم  منا�شبة  كل  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 
القطاع الطبي واالرتقاء بدوره يف اخلدمات 
وردت  التي  العالجية  وال�شياحة  الطبية 
بكتاب التكليف ال�شامي لدولة رئي�ض الوزراء.
جاللة  كالم  ن�شتذكر  واأن  البد  وختامًا 
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني بخطاب 

العر�ض ال�شامي عام 2015.
وال�صحية  التعليمية  اخلدمات  جمال  )يف 
وا�صالح  نوعية  نقلة  اإحداث  من  البد 
جذري يرتكز على حوار وطني ي�صارك فيه 
على  للحفاظ  الوطنية  املوؤ�ص�صات  جميع 
املجاالت  هذه  يف  الريادية  االردن  مكانة 

احليوية املهمة (..

احتفال  الفايز  في�شل  اال�شتاذ  دولة  االعيان  جمل�ض  رئي�ض  رعى 
م�شت�شفى االردن بالذكرى الع�شرين لتاأ�شي�شه.

االأردن  الفايز ان هذه االحتفالية تعك�ض عراقة ومتيز م�شت�شفى  واكد 
الب�شرية  باإمكاناته  م�شيدًا  واملنطقة،  االأردن  يف  عريق  طبي  ك�شرح 
العام  مديرها  مقدمتها  ويف  االأردن  م�شت�شفى  كوادر  ومهنئًا  والفنية 

واع�شاء ادارتها وكوادرها الطبية والتمري�شية.
الطبي  للقطاع  داعمًا  يزال  وال  كان  امللك  جاللة  باأن  الفايز  وا�شار 
�شرورة  على  املنا�شبات  كل  يف  وموؤكدًا  الجنازاته،  وم�شاندًا  االردين 
االرتقاء بهذا القطاع وتنمية ال�شياحة العالجية االردنية والتي اثبتت 

موجودية وقدرة على املناف�شة مع دول اخرى متقدمة يف العامل.
ال�شخ�شيات  من  لعدد  تكرميه  خالل  االعيان  جمل�ض  رئي�ض  ولفت 
ع�شرين  ام�شوا  االأردن ممن  م�شت�شفى  وموظفي  واالجتماعية  الطبية 
عامًا يف العمل، لفت اإلى �شرورة املحافظة على ما مت اجنازه من مكانة 

و�شمعة طيبة يف العامل للطب االردين.
بارزة  الب�شري ملحطات  الدكتور عبداهلل  امل�شت�شفى  وعر�ض مدير عام 
يف م�شرية امل�شت�شفى على مدى ع�شرين عامًا بداأت بافتتاحه من قبل 

الفايز يرعى احتفال م�ست�سفى الأردن بالذكرى الع�سرين لتاأ�سي�سه
ويكرم موظفي م�ست�سفى الأردن ممن ام�سوا ع�سرون عامًا..

حتديــات وحلــــول..
فـي القـطــاع الطبـــي

بقلم: الدكتور عبداهلل الب�سري
رئي�ض هيئة املديرين - املدير العام مل�شت�شفى االردن
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Jordan Hospital
مـ�صـتـ�صـفــى االأردن

منذ ان ا�ش�ض م�شت�شفى االأردن اول مهبط 
وهو  خا�ض.  م�شت�شفى  يف  عامودية  طائرة 
ال�شتقبال  الق�شوى  الدرجات  باأعلى  يعمل 
اعلى  وفق  واال�شعافية  الطارئة  احلاالت 
االمكانات  كافة  م�شخرًا  العاملية،  املعايري 

الطبية النقاذ حياة املُ�َشعفني.
حالة  االأردن،  م�شت�شفى  ي�شتقبل  واليوم 
خالل  من  املر�شى  الحد  جديدة  ا�شعافية 

مركز اال�شعاف اجلوي.

والتدريبية  التعليميـة  �شيا�شـته  اطار  يف 
يعقـد  الطبـي،  الدائه  رديفــًا  متثــل  التي 
الطبــي  العلمــي  موؤمتـره  االأردن  م�شت�شفــى 
بح�شــور   2017  /  5  / 12 - 10 بتاريـــخ 
وم�شاركة نخبة من االطباء يف اململكة ومن 

العامل.
م�شت�شفى  يف  االق�شام  كافة  تعمل  حيث 
التدريبية  براجمها  اقامة  على  االردن 
الطبية  االبحاث  كافة  وتطرح  والتعليمية، 
ملناق�شتها  العلمية  امل�شتجدات  واآخر 
اإ�شراف  حتت  العلمية  املحا�شرات  يف 
جميع  يف  املخ�شرمني  االطباء  من  نخبة 

االخت�شا�شات املختلفة.

م�ست�سفى الأردن.. 
ي�ستقبــل حـالــة ا�سعـافيـة

اخــرى فـي
مهبط الطائرات

انعقاد املوؤمتر العلمي 
الطبي الثامن

فـي م�ست�سفى الأردن
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ع�سرون عامًا.. من الريادة

يف  الطبي  املدير  عر�ض  جهته  من 
حمودي  �شائب  الدكتور  م�شت�شفى 
وجراحية  طبية  واجنازات  م�شرية 
ويف  الكبار  االطباء  من  لعدد  رفيعة 
حران  الدكتور  الراحل  مقدمتهم 
�شالح  �شهيل  والدكتور  زريقات 

والدكتور م�شطفى ال�شامل.
ممثلة  يغمور  دنيا  الدكتورة  وقدمت 
امل�شت�شفى  يف  املقيمني  االطباء  عن 
كلمة �شكر وتقدير للم�شت�شفى والكوادر 
الطبي املختلفة على دورهم يف التعليم 
ونقل  معارفهم  بتقدمي  واالهتمام 
من  للمتدربني  وجتاربهم  خرباتهم 
جيل ال�شباب اطباء امل�شتقبل. وعر�ض 
عن  ق�شري  فيلم  االحتفال  خالل 
اجنازات امل�شت�شفى على مدى ع�شرين 
عاما واخلدمات الطبية املتكاملة التي 

يقدمها.

والب�شري  الفايز  كّرم  نهاية احلفل  ويف 
قدمت  التي  ال�شخ�شيات  من  عددًا 
بالقطاع  االرتقاء  يف  وا�شهمت  دعما 
م�شت�شفى  ودعم  عام  ب�شكل  الطبي 
الدكتور  ومنهم  خا�شة  االردن 
عارف  والدكتور  املجايل  عبدال�شالم 
دروزة  �شعيد  واملهند�ض  البطاينة 
ووزيري ال�شحة والتنمية االجتماعية.

درع  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  وقدم 
جمل�ض  لرئي�ض  والتقدير  التكرمي 

االعيان في�شل الفايز بهذه املنا�شبة.

الفايز يرعى احتفال 
م�ست�سفى الأردن بالذكرى 

الع�سرين لتاأ�سي�سه

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�صية

.. تكرمي دولة الدكتور عبدال�سالم املجايلد. الب�سري يكرم دولة ال�ستاذ في�سل الفايز

معايل الدكتور وجيه عزايزهامني عام وزارة ال�سحة مندوبًا عن وزير ال�سحة

الدكتور �سهيل ال�سالحاحلاج عبدالقادر خطاب

للفقيد الدكتور حران زريقات..الدكتور م�سطفى ال�سامل

.. معايل املهند�س �سعيد دروزة.. ومعايل الدكتور عارف البطاينة
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اآفاق طبية

النا�س بعطائها واجنازاتها  على ثقة 
الطبية الكبرية.. كان لنا هذا اللقاء

• ال�ستاذ الدكتور كامل عفيفي 
كبرية  باجنازات  ا�سمك  ارتبط 
كيف  املفا�سل  تبديل  جمال  يف 
من  امل�سرية  هذه  لنا  ت�سف 

الجنازات؟ 
ا�شتبدال  عمليات  يف  رحلتنا  بداأت 
بدايات  منذ  اال�شطناعية  املفا�شل 
والنم�شا،  اوروبا  دول  يف  تدريبي 
اوائل  يف  وبريطانيا  �شوي�شرا 

ال�شبعينات.
ا�شتبدال  عمليات  ممار�شة  وبداأنا 
تطور  وواكبنا  اال�شطناعية  املفا�شل 
وكنت  باول  اوال  و�شناعتها  ت�شميمها 
املراكز  يف  العمل  يف  املحظوظني  من 
اوائل  مع  الكربى  والعلمية  الطبية 
اال�ش�ض  و�شعوا  الذي  اجلراحني 
العلمية يف ت�شميم املفا�شل والعمليات 
العملية  بعد  وما  واجرائها  اجلراحية 

والعناية بها ومبري�شها.
كبري  باهتمام  العمليات  هذه  وحظيت 
عام  ب�شكل  العظام  جراحي  قبل  من 
املفا�شل  باعتالل  امل�شابني  واملر�شى 
البدايات  يف  مر�شية  النتائج  وكانت 
�شناعة  تطور  يف  بالتح�شن  وبداأت 
وت�شميم املفا�شل تدريجيا ومع زيادة 
اجلراحني  لدى  والتدريب  اخلربة 

يف االو�ساط الطبية تكون االجنازات 
العمل،  م�صرية  يف  اال�صا�س  هي 
حقيقية  قيمة  هو  الطبي  فاالجناز 
يف  وت�صهم  الطب  ر�صالة  تعلي 
وت�صمو  النا�س،  اآالم  من  التخفيف 
من  حدود  بال  اآفاق  اإلى  ب�صاحبها 
جنومية  ا�صبحت  بل  النجومية 
لر�صالة  وبتحقيقه  باجنازه  الطبيب 
يتجزاأ من  ال  االن�صانية جزءاً  الطب 
ثقة املر�صى واملجتمع. لهذا الطبيب 
احد  العفيفي  كامل  الدكتور  اال�صتاذ 
حازت  التي  الكبرية  اال�صماء  هذه 

وعند عودتي لالردن وجدت الكثري من 
احلاالت بانتظار هذه العمليات.

بالغة  ال�شعوبة  البداية  يف  وكانت 
العملية  باجراء  املر�شى  القناع 
و�شرورتها وتقبل امل�شاعفات املحتملة 
اقناع  يف  �شعوبة  هناك  اي�شًا  وكان 
ومقيمي  اخت�شا�شيي  الزمالء  بع�ض 
العملية  اجراءات  بع�ض  يف  العظام 
حتريك  لزوم  من  بعدها  ما  وخا�شة 
واجراء  وتدريبه  مبا�شرة  املري�ض 
فكان  له  املنا�شب  الفيزيائي  العالج 
م�شاعفات  حدوث  من  خ�شية  لديهم 
وك�شور وخلع يف املف�شل ولكن باخلربة 

زالت مثل هذه التخوفات. 
تبديل  برنامج  و�سل  اين  اإلى   •
يف  العظام  وعالج  املفا�سل 

م�ست�سفى الردن؟
بتنفيذ  بداأنا  االردن  م�شت�شفى  يف 
برنامج ا�شتبدال املفا�شل من التاأ�شي�ض 
االجهزة  باحدث  العمليات  وزودنا 
الطواقم  وتدريب  الالزمة  واالدوات 
الطبية على العملية والعناية باملري�ض.

وواكبنا كل ما هو حديث يف هذا املجال 
وبني احلني واالآخر جرت العادة لدينا 
لديهم  اجانب  �شيوف  با�شت�شافة 
اخلربة من معاهد علمية ومراكز طبية 
العايل  بامل�شت�شوى  �شهدوا  مرموقة 
واثنوا  وطواقمه  امل�شت�شفى  جلاهزية 

على االداء العايل واملتميز يف الق�شم.
حاالتنا  مراجعة  على  انف�شنا  وعودنا 
دوريا وحتليل نتائجها وتقييمها وكانت 
و�شمن  املمتاز  احلد  �شمن  دائما 

املعايري العاملية. 
من  القادم  اجليل  ترى  كيف   •

الطباء يف هذا املجال؟ 
اجلراحني  من  واعد  جيل  لدينا 
فيه  يعي�شون  الذي  زمنهم  خدمهم 
جمال  يف  الكبري  االنفتاح  وخدمهم 
فا�شبحوا  واالنرتنت  االت�شاالت 
هو  ما  كل  على  ممتاز  ب�شكل  مطلعني 
اال�شتزادة،  الرغبة يف  ولديهم  حديث 
وعدم  بالرتوي  ان�شحهم  لكني 
اال�شتعجال ما زال العمر امامهم باإذن 
واذكرهم  الكثري  فعل  ي�شتطيعوا  اهلل 
متهل  الطب:  يف  ال�شهرية  باملقولة 

كثرياً لتنجز كبرياً..
عاما  ع�سرين  بعد  تقول  ماذا   •

مل�ست�سفى الردن؟
عظيم  اردين  �شرح  امل�شت�شفى  هذا 
�شمعته  ورفع  لالأردن  ب�شخاء  اأعطى 
املعايري  كل  راعى  النه  عاليا  الطبية 
ومل  الطبية  واالخالقية  العلمية 
على  �شائرا  زال  وما  يتجاوزها، 
الظروف  تثنيه  ان  دون  الدرب  هذا 
التوفيق  كل  له  امتنى  وال�شعاب، 

واالزدهار.

د. العفيفي:م�ست�سفى الأردن اعطى ب�سخاء 
لالأردن ورفع �سمعته الطبية عاليًا

�سحيفة م�ست�سفى الأردن.. تلتقي بال�ستاذ الدكتور كامل العفيفي

اأ. الدكتور كامل العفيفي
ا�شت�شـــاري

جراحــــة  العظام واملفا�شــل

�شعيد  ريا�ض  الدكتور  اال�شتاذ  ويوؤكد 
الطبي  والتعليم  التدريب  دائرة  مدير 
ت�شمل  املوؤمتر  برامج  باأن  امل�شتمر 
واملهمة  احليوية  العناوين  كافة 
يف  لالطباء  واملهارات  املعارف  لتطوير 
الفر�شة  لهم  تتيح  التي  تخ�ش�شاتهم 
العلمية  البحوث  اخر  على  االطالع  يف 

وامل�شتجدات الطبية.
وهذا ما تعك�شه برامج فعاليات املوؤمتر 

التدريبية  ال�شيا�شة  من  امل�شتنبطة 
الدائم يف  واالرتقاء  بالتطوير  الواعدة 

خمتلف التخ�ش�شات الطبية.
كما ا�شاد الدكتور ريا�ض بالدور الكبري 
الذي تقوم به دائرة التعليم الطبي يف 
من  افواج  بتخريج  االردن  م�شت�شفى 
اطباء ال�شباب الواعد �شنويًا قد اثبتوا 
التعليم  برامج  يف  وتفوقهم  مكانتهم 
والتدريب لربامج االقامة يف امل�شت�شفى 
وكانوا فخرًا باإثراء ال�شاحة الطبية يف 

االردن وخارجه.
�شُيعقد  املوؤمتر  باأن  �شعيد  دكتور  واكد 
 ،2017 مايو   / اآيار  �شهر  موعده  يف 
يف  الفعاليات  جداول  ن�شر  و�شيتم 
الفي�شبوك  و�شفحة  االلكرتوين  املوقع 
داعني  املحلية..  وال�شحف  الر�شمية 
من  اال�شتفادة  االخت�شا�شني  جميع 

هذا احلدث الطبي.

املوؤمتر العلمي الطبي الثامن
تتمة خرب ال�صفحة الرئي�صية
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مقالت..

م�ست�سفى الأردن ويلو دور اإنريجي يوقعان 
على ان�ساء حمطة توليد للطاقة ال�سم�سية

وانخفا�ض يف �شماكة القرنية وحتّدب اكرث 
 )cross linking( وهنا ين�شح بعمل
حلقات  بزراعة  يقومون  االطباء  وبع�ض 
تدوم  ال  انها  وم�شكلتها  القرنية  داخل 
الرابعة وهي  املرحلة  اإلى  وتنتقل  طوياًل 
�شديدًا  التحدب  يكون  وهنا  املتقدمة 
و�شط  يف  بعتامة  غالبًا  وت�شاحب  جدًا 
القرنية  �ُشمك  وانخفا�ض  القرنية 
بقرنية  القرنية  تغيري  يجب  وهناك 
وب�شيطة  �شهلة  بعملية  �شاحلة  ب�شرية 
القرنية  ترقيع  او  القرنية  زراعة  ت�شمى 
 )penetrating keratoplasty(

وهي متوفرة يف االردن.
 )cross linking( عملية  اما 
با�شتعمال  وهي  جدًا  �شهلة  عملية  فهي 
يقوم  والذي   )Riboflavin( فيتامني
بامت�شا�ض ال�شوء ال�شاقط على القرنية 
اخلاليا  بني  الروابط  ويقوي  ويزيد 
فوق   )UV( ا�شتعمال  ثم  القرنية  يف 
املو�شعي  البنج  حتت  وهذا  بنف�شجي 
خم�شة  ملدة  لينة  ال�شقة  عد�شة  وتو�شع 
العالج  وهذا  ازالتها.  يتم  ثم  ايام 
قرنية  زراعة  عمل  املري�ض  ُيجنب  غالبًا 

ويحافظ على النظر املوجود...
متمنيًا للجميع ال�سحة والعافية 

الطاقة  م�شاريع  لن�شر  ناجحًا  منوذجًا 
املتجددة داخل االأردن وخارجها«.

و�شتتولى �شركة مريون للحلول اخل�شراء 
االإ�شراف على بناء امل�شروع وتنفيذه، وهي 
من ال�شركات الرائدة يف منطقة ال�شرق 
اخل�شراء  احللول  تقدمي  يف  االأو�شط 
م�شاريع  جمال  يف  واملبتكرة  الذكية 
اخلدمات  وتوفري  النظيفة  التنمية 
من  باالإ�شتفادة  وذلك  واال�شت�شارات، 
جماالت  يف  املتقدمة  العاملية  االبتكارات 

الطاقة املتجددة واإدارة الطاقة.

القرنية املخروطية
KERATOCONUS

:)Cornea( ماهي القرنية
ت�شكل القرنية اجلزء االمامي من الغ�شاء 
يف  القرنية  من  املوؤلف  للعني  اخلارجي 
عبارة  وهي  اخللف.  يف  وال�شلبة  االمام 

عن ن�شيج �شفاف �شبه كروي.
املحيط  يف  1ملم  تبلغ  القرنية  �شماكة  ان 
11٫5ملم  وقطرها  املركز  يف  0٫6ملم  و 
من  طبقات  خم�ض  من  القرنية  وتتاألف 

اخللف  اإلى  وهي:االمام 
االبيثليوم،  ويتاألف من خم�ض 1- 

من  اخلاليا.طبقات 
2- غ�شاء بومان.

3- حلمة القرنية.
4- غ�شاء دي�شمة.

5- اندوثيليوم، ويتاألف من خم�ض طبقات 
من اخلاليا.

الدموية  االوعية  من  خالية  القرنية  ان 
الدموية  االوعية  بوا�شطة  تغذيتها  وتتم 
املوجودة يف اللم  وبوا�شطة اخللط املائي 

املوجود يف البيت االمامي.
ويفقدها  القرنية  ي�شيب  مر�ض  اي 

�شركة  مع  االأردن  م�شت�شفى  وّقعت 
يف  املتخ�ش�شة  اإيرنجي،  دور  يلو 
اأ�شول  وت�شغيل  ا�شتثمار  جمال 
وكفاءة  املوزعة  ال�شم�شية  الطاقة 
االإمارات  من  تتخذ  والتي  الطاقة 
وتطوير  اإن�شاء  اتفاقية  لها،  مقرًا 
ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  وت�شغيل 
بقدرة اإنتاجية تبلغ 4٫7 ميغاواط 

بتقنية االألواح الكهرو�شوئية.
جهود  اإطار  �شمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
م�شت�شفى االأردن للحد من انبعاثات ثاين 
الطاقة  على  واالعتماد  الكربون  اأك�شيد 

البديلة يف توليد حاجتها من الكهرباء.
عبداهلل  الدكتور  من  كل  االتفاقية  ووقع 
االأردن،  مل�شت�شفى  العام  املدير  الب�شري، 
وجريمي كرين، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 

يلو دور اإنريجي.
املهند�ض  قال  امل�شروع،  هذا  على  وتعليقًا 
مل�شت�شفى  االإداري  املدير  خطاب،  احمد 

اإلى  �شيوؤدي  �شكلها  يغري  او  �شفافيتها 
مما  ال�شوء  انك�شار  عملية  على  التاأثري 

يوؤثر بالتايل على و�شوح الروؤية.

القرنية املخروطية:
القرنية  �شطح  انتظام  يف  تغري  هو 
منتظمة  كروية  قرنية  من  وحتولها 
غري  )حمدبة(  خمروطية  قرنية  اإلى 
�شماكة  يف  ترقق  ويحدث  منتظمة. 
نقطة  هذا  وي�شكل  مركزها  يف  القرنية 
من  الناجت  ال�شغط  مواجهة  يف  �شعف 
داخل العني وبالتايل عدم و�شوح الروؤية.
بالنظر  وتراجع  ا�شتقرار  عدم  ويحدث 
مرور  مع  املر�شى  تطور  ل�شرعة  وذلك 
وحماولة  النظر  حدة  وتغرّي  الوقت 
فرتات  يف  النظارات  تغيري  املري�ض 

متقاربة.
املري�ض  ي�شعر  االولى  املراحل  يف 
ب�شبابية يف النظر ناجتة عن قعر النظر 
وهذه   (Astigmatism) والالبوؤرية 
الطبية  بالنظارة  ت�شحيحها  ميكن 
او  ال�شلبة  �شواء  الال�شقة  العد�شة  او 
القرنية  ت�شبح  املر�ض  تطور  مع  املركبة 
اكرث حتدبًا وبروزًا وت�شبح النظارة غري 

وا�شحة وت�شبح الروؤية �شيئة جدًا.
من  ي�شكو  ان  ميكن  املري�ض  ان  كما 
ال�شم�ض  �شوء  خا�شة  لل�شوء  ح�شا�شية 
الليل  يف  اال�شواء  حول  ملونة  وهاالت 
وازدواجية  بقوة  العني  حك  يف  ورغبة 
يف  ت�شققات  حتدث  واحيانًا  بالروؤية 

القرنية مما ي�شبب اأمل بالعني.
ا�سباب القرنية املخروطية:

1- الفرك ال�شديد للعني وب�شكل مزمن.

ا�شرتاتيجية  امل�شت�شفى  »يعتمد  االأردن: 
اال�شتفادة  بهدف  الطاقة  م�شادر  تنويع 
الكهرباء  توليد  يف  الطبيعية  املوارد  من 
الكربونية  ب�شمتها  من  والتقليل  اأواًل، 

وانبعاثات الغازات الدفيئة ثانيًا.
يف  ي�شاهم  اأن  امل�شروع  هذا  �شاأن  ومن 
تلبية احتياجات امل�شت�شفى من الكهرباء 
اأنه  كما  والبعيد،  املتو�شط  املديني  على 
الكهرباء  ب�شبكة  يت�شل  اأن  املقرر  من 

القائمة بحلول عام 2017.
امل�شروع  هذا  يحفز  اأن  املتوقع  ومن 

2- حدوث كدمات على القرنية.
3- الوراثة خا�شة يف حالة زواج االقارب.

4- ا�شابة العني بالرمد الربيعي.
والتهاب  ال�شناعي  ال�شبكية  التهاب   -5

اجللد التح�ش�شي.
6- بع�ض املتالزمات مثل داون ومارفان 

وايهلرز.
العالج:

وجود  يكون  عادة  البدائية:  املرحلة 
االب�شار  حدة  يف  ب�شيط  انحراف 

يف  �شديدة  تغريات  وجود  عدم  مع 
هي  وعالجها  القرنية  طوبوغرافية 
الال�شقة  الطبية  والعد�شات  النظارات 
تزايد حتدب  للتاأكد من عدم  ومتابعتها 

القرنية كل �شتة اأ�شهر.
- املرحلة االولى: يزداد حتدب القرنية 
النظر  �شعف  ويزداد  الوقت  مرور  مع 
وين�شح  خمروطية..  القرنية  وت�شبح 

.)cross unking( هنا بعملية
)املتو�صطة(:  الثانية  املرحلة   -
النظارة  بوا�شطة  الروؤية  وتتح�شن 
اللينة  الال�شقة  العد�شات  او  الطبية 
منتظم  غري  انحراف  لوجود  وذلك 
با�شتعمال  فين�شح  القرنية  ل�شطح 
العد�شات الال�شقة ال�شلبة ومع امكانية 
لتقوية   )cross linking( ا�شتعمال

القرنية وثبات النظر.
ازدياد  يحدث  الثالثة:  املرحلة   -

العام  القطاع  �شركات  املرتقب 
البديلة  الطاقة  لتوليد  واخلا�ض 

واالعتماد عليها يف امل�شتقبل«.
على  كرين  جريمي  اأكد  كما 
يحتلها  التي  الرائدة  املكانة 
املمار�شات  جمال  يف  االأردن 
»لطاملا  وقال:  للبيئة،  ال�شديقة 
الدول  طليعة  يف  االأردن  جاءت 
من  اال�شتفادة  اإلى  ت�شعى  التي 
اململكة  اأحرزت  وقد  الطبيعية،  املوارد 

تقدمًا كبريًا يف ا�شتثمارها.
بتمكني  اإنريجي  دور  يلو  وتلتزم 
وخف�ض  الطاقة  توفري  من  ال�شركات 
تكلفة ا�شتهالكها للكهرباء وتفخر باأن 
هذا  تطور  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  تكون 

التوجه يف االردن.
م�شاعد  يف  امل�شروع  هذا  و�شي�شهم 
امل�شت�شفى على خف�ض تكاليف الت�شغيل 
ي�شكل  كونه  عن  ف�شاًل  كبري،  ب�شكل 

الدكتور غ�سان اجليو�سي
ا�شت�شاري طب وجراحة العيون

يف القرنية األياف 
ع�سبية ح�سية كثرية 

نا�سئة من الع�سب املثلث 
التوائم..

ت�شعى اإدارة كل موؤ�ش�شة �شواء كانت 
اإلى  اأو ربحية وب�شكل حثيث  خريية 
حت�شني خدماتها واالإرتقاء مبنتجها 
من  اإليه  ت�شبو  ما  لها  يحقق  مبا 
اأهداف من�شودة وما تطمح اإليه من 
مقررة  م�شتقبلية  وتطلعات  غايات 
ومر�شومة يف خطتها االإ�شرتاتيجية، 
غري اأن هذه اخلطط املر�شومة تظل 
بنتائج  تاأتي  وقد  ورق  على  حربا 
عك�شية اإذا مل يتم اإ�شتخدام موارد 
دقيقة  معايري  وفق  املوؤ�ش�شة  هذه 
اأثبتت  �شابقة  واقعية  وجتارب 

جناعتها و�شالمة خمرجاتها.
من  واحد  عن  �شنتحدث  وهنا 
العن�شر  وهو  اأال  املوارد  هذه  اأهم 
الب�شري اأو ما اأ�شطلح عليه )املوارد 

الب�شرية(.
اإدارة  جناح  من  كبريًا  جزءًا  اإن 
قدرتها  على  تعتمد  املوؤ�ش�شة 
على  والعمل  موظفيها  اإدارة  يف 
وخلق  املوؤ�ش�شة  روح  يف  ذوبانهم 
لالفراد  االإيجابي  اجلمعي  الوعي 
بحيث   و�شياغته  ت�شكيله  بهدف 
طوعي  وب�شكل  املوظف  يتبنى 
ما  فيختار  اجلمعية  اخليارات 
عن  متنازاًل  املوؤ�ش�شة  ينا�شب 
و�شلوكياته  وتوجهاته  اأرائه  بع�ض 
اإنحيازًا  نحو معني  ال�شخ�شية على 
والثقايف  االأخالقي  االطار  مل�شلحة 
مما  مبجموعها  ملوؤ�ش�شته  والفكري 
باالنتماء  ال�شعور  من  حالة  يخلق 

والوالء.
هو  للموؤ�ش�شة  االداري  الذكاء  اإن 
القواعد  و�شع  ي�شتطيع  الذي 
دون  حتول  التي  واالجراءات 
رغباته  بني  وت�شتيته  املوظف  متزق 
والتي  االإن�شانية  وتطلعاته  الفردية 
نظره  وجهة  من  م�شروعة  تكون 

هو  الذي  اجلمعي  العقل  وبني 
املطلوب  اجلمعي  الوعي  مقدمة 
العمل  لتطوير  اجلماعة  روح  خللق 
تغفل  ال  بحيث  خمرجاته  وجتويد 
احلاجات  ان  عن  االدارة  هذه 
الى  جنبا  ت�شري  للموظف  الفردية 
جنب بجوار م�شوؤولية جتاه املوؤ�ش�شة 
املوظفني  جلهود  بحاجة  هي  التي 
وجمتمعني  وجمتمعني  منفردين 
االأفراد  كذلك   ، عملياتها  الإمناء 
يحققون  للموؤ�ش�شة  بحاجة  ذاتهم 
مهاراتهم  ويطورون  ذواتهم 
ويزيدون من خرباتهم وُيَعربون من 

خاللها وعنها ولها.
االإيجابي  اجلمعي  الوعي  خلق  اإن 
النه  العنف  اأو  بال�شغط  يكون  ال 
�شيخلق حالة من الرف�ض والتهرب 
من االإلتزام ويغلق كافة م�شتقبالت 

الر�شائل لدى املوظف.
هذا  حالة  فاإن  اآخر  جانب  ويف 
تكون  ان  ميكن  ال  اجلمعي  الوعي 
املوظف  ي�شت�شعر  مل  اذا  اإيجابية 
ب�شكل  االأداء  على  وُيقبل  دوره 
حتمل  يف  وي�شرتك  وموؤثر  تفاعلي 
باملوؤ�ش�شة وو�شع  النهو�ض  م�شوؤولية 
التجربة  يف  فمثال  العليا  قيمها 
بع�ض  خا�شتها  التي  املميزة 
احل�شول  يف  الرائدة  امل�شت�شفيات 
على االعتماديات الدولية لالإرتقاء 
مل�شتوى العاملية يف نوعية اخلدمات 
الوعي  حالة  ظهرت  املقدمة 
اإطار  �شمن  االإيجابي  اجلمعي 
والتحرك  املعايري  ن�شو�ض  تطبيق 
املحددة  قوالبها  املجاالت  يف 
الوعي  هذا  تطوير  اأن  اإال  مقدما، 
�شروريا  مطلبا  اأ�شبح  االإيجابي 
مفهوم  وتر�شيخ  اإ�شافة  خالل  من 
املعايري  لهذه  امل�شافة(  )القيمة 
بني  لها  التجديد  قاعدة  وتو�شيع 
هذه  تطبيق  يف  امل�شاركني  االفراد 

املعايري.
مل�شت�شفى  الرائدة  التجربة  اإن 
بنجاحات  توجت  والتي  االردن 
عامًا  ع�شرين  مدى  على  متتالية 
اإلى  تعك�ض  والتفوق  الريادة  من 
حد كبري هذه الروؤية التي اعتمدت 
لالرتقاء  اأ�شا�شًا  الب�شري  املورد 

والتطور وحتقيق املعجزات.

الدارة والوعي اجلمعي
بقلم: املهند�س احمد خطاب

املدير االداري - م�شت�شفى االأردن

الدكتور عبداهلل الب�سري ورئي�س جمعية اجلراحني المريكية واملدير التنفيذي 
للبورد المريكي للجراحة

يف اطار العالقات الدولية للم�ست�سفى مع املوؤ�س�سات الدولية

لقطة..
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مقابالت..

جراح  يحرتفه  اإجراء  هو  الدهون  حقن 
االأن�شجة   نقل  طريقة  عن  يتم  التجميل 
الدهنية من اماكن يف اجل�شم وخا�شة من 
اماكن غري مرغوب بها واعادة حقنها بعد 

تنقيتها يف اماكن اأخرى يف اجل�شم .
منطقة  تنفيخ  جمرد  لي�ض  الدهون  حقن 
عمل  لكنه  احلجم،  زيادة  بهدف  فارغة 
اجمل  ويربز  االإبعاد   ثالثي  ت�شكيلي  فني 
فقدت  قد  ما  منطقة  وتفا�شيل  عنا�شر 
ب�شبب  جمالها  واختفى  ورونقها  بريقها 

زوال حجمها.
اجل�سم  من  املنا�سبة  الإماكن  هي  ما 

حلقن الدهون؟
ا�شتخدام  الوجه:  يف  الدهن  حقن   -
بكميات حمدودة  الوجه  الدهون يف  حقن 
يوؤدي اإلى تقليل اآثار التقدم يف العمر التي 
ورونق  ن�شارة  وي�شيف  الوجه  يف  تظهر 
للب�شرة لتظهر اكرث �شبابا وي�شتعمل اأي�شًا 

لالأ�شباب التالية:
- امتالء اخلدود ومنطقة الذقن 

- تكبري ال�شفاه
العني  حتت  ال�شوداء  الهاالت  ازالة   -
حتت  والتجويف  الدمع  جمرى  واخفاء 

اجلفون ال�شفلى.
- اخفاء اخلطوط وازالة التجاعيد. 

- تغري نظرة االرهاق والتعب.
- حقن الدهون يف اجزاء اجل�شم االأخرى. 
يافع  �شكل  الإعطائها  اليدين  ترميم   -

وممتالأ اكرث.
ال�شكل  ال�شتعادة  الثديني  ترميم  اعادة   -
�شرطان  ب�شبب  االأ�شتئ�شال  بعد  الطبيعي 

الثدي.
- ترميم املناطق الفارغة نتيجة االأ�شابات.

- ح�شو االرداف )االأرداف الربازيلية(.
- زيادة حجم الوركني.

كيف تتم عملية نقل الدهون وحقن 
الدهون؟

الدهون  وحقن  نقل  عملية  اجراء  ميكن 
التخدير  او  املو�شعي  البنج  تاثري  حتت 

الكامل.
وتت�سمن العملية ثالثة مراحل:

املرحلة  هذه  يف  الدهون:  ا�صتخراج   -1
يختار اجلراح اماكن اجل�شم التي �شتوؤخذ 
االماكن  من  او  الدهنية  االن�شجة   منها 
املري�ض  االتفاق عليها م�شبقًا مع  التي مت 

ومن ثم �شيتم ادخال انبوب رفيع خا�ض 
خا�ض  بجهاز  ومت�شل  الدهون  ل�شفط 
ليتم ا�شتخراج الدهن بعناية وتدعى هذه 

العملية ب�شفط الدهن.
2- ت�صفية الدهون ونقلها: بعد اأن يتم 
الدهون  من  كافية  كمية  على  احل�شول 
بطريقة  يعمل  جهاز  يف  و�شعها  يتم 
ف�شل  خاللها  من  يتم  املركزي  الطرد 
االأن�شجة  الدهنية املفيدة عن ال�شوائب، 
اأخرى لف�شل الدهون  وتوجد عدة طرق 

عن ال�شوائب.
حقن  �شيتم  بعدها  الدهون:  حقن   -3
املقررحقن  املناطق  يف  بعناية  الدهون 
م�شممه  ابر  طريق  عن  فيها  الدهون 

خ�شي�شًا لهذا االإجراء.

زمن عملية حقن الدهون:
بني  ما  الدهون  حقن  عملية  ت�شتغرق 
والن�شف  ال�شاعة  الى  �شاعة  ن�شف 

ح�شب كمية الدهون التي �شيتم حقنها.
الدهون  حقن  عملية  نتائج  هي  ما 

التي ميكن اأن يتوقعها املري�س ؟
عملية  بعد  فورية  نتائج  املري�ض  �شريى 
املناطق  تظهر  ان  وميكن  الدهون  حقن 
التي مت حقنها قد زادت جدا يف البداية 
الأي  امل�شاحب  الطبيعي  التورم  ب�شبب 
متفاوته  بن�شب  ويحدث  جراحي  اجراء 
مرور  مع  تدريجيُا  التورم  يهدًا  ثم  ومن 
ي�شتطيع  �شهر  غ�شون  ويف  الوقت، 

املري�ض روؤية النتائج احلقيقية.
ن�شف  من  يقرب  ما  امت�شا�ض  يتم 
يف  عام  ب�شكل  حقنها  التي  الدهون 
اإلى ت�شعة �شهور لذا تعترب  غ�شون ثالثة 
للغاية  هامه  التجميل  جراح  مع  املتابعة 
نتائج  حتقيق  ل�شمان  و�شيلة  اأف�شل  هي 
الى  ثالث  من  ت�شل  االمد  طويلة  ثابته 
خم�شة �شنوات ويف بع�ض االأحوال ت�شتمر 
مدى احلياة ، ويف�شل احيانا احلقن مرة 

اأخرى يف اجل�شم بعد �شته ا�شهر.
حقن  عملية  اجراء  ميكن  هل 
جراحة  اجراء  مع  الدهون 

جتملية اخرى؟
الدهون  حقن  عملية  اجراء  ميكن  نعم 
الوجه  �شد  اأو  االأنف  جتميل  جراحة  مع 
رفع  او  الدهون  �شفط  اوعملية  والرقبة 
قدمية،  ندبه  ا�شالح  او  احلاجبني 
جتملية  جراحات  مع  اجراءها  وممكن 
يف مناطق اأخرى مثل تكبري الثديني و�شد 

البطن واالرداف.
عملية  باأجراء  يرغب  ملن  ين�سح 

حقن الدهون التاكد من:
بجراحة  �شهادة  يحمل  الطبيب  ان   -1

التجميل ومعرتف بها.
الكافية  له اخلربة  الطبيب  يكون  اأن   -2

وان يتقن عملية حقن الدهون.
او  مركز  او  عيادة  يف  يعمل  اأن   -3

م�شت�شفي معتمد.
4- اأن يجيد تطبيق التخدير املو�شعي.

5- اأن يقوم بال�شرح الوايف لكافة تفا�شيل 
العملية.

6- اأن ترتاح له نف�شيُا وتثق بحديثه.

حـقــن الـدهــون

الدكتور حممود وريكات 
م�شت�شـــار جــراحـــة التجمـيـــل

-مركز االأردن للتجميل-

وقامة  قيمة  اجنازه  بحجم  كبري  ا�صم 
النا�س )احلكيم(  ارتبطت بحب  طبية 
باأخوته  االآهات  ُي�صخ�س  الذي  واالخ 
ويخفف االآالم بعلمه ومتيزه على مدى 
التي  الذهبية  االيام  ال�صنني منذ تلك 
الكلمة  تعني  ما  بكل  ا�صتاذاً  فيها  كان 
احل�صني  مدينة  يف  هناك  معنى،  من 
النهج..  ذات  على  ي�صري  وهو  الطبية 
مب�صاعرهم  واالرتقاء  النا�س  حب 
بب�صاطة  الطبية، هو  واعالء حقوقهم 
طبيٌب نادر باإ�صمه وابت�صامته وادائه.. 
هو الدكتور نادر يون�س الذي احببنا ان 

يكون لنا هذا اللقاء.
يون�س  نادر  الدكتور  ال�ستاذ   •
جمال  يف  طويلة  م�سرية  بعد 
الطب كيف ترى تخ�س�س امل�سالك 

البولية والكلى يف الردن اليوم؟

َعرف  قلٌب  ذاته  هو  القلوب..  طبيب 
كيف ي�صلك ب�صهولة وي�صري باحرتافية 

ومتيز يف �صرايني الطب.
ويحقق  دروبها  وي�صهل  اآفاقها  يفتح 
اجناز  من  يخرج  ان  يفتاأ  ال  املعجزات، 
مميز  حدٍث  او  نادرة  عملية  او  جديد 

حتى يدخل يف اآخر..
وجناحات  اجنازات  عمله  م�صرية 
دكتور  يا  )روح  بالدعاء  تلهج  واأل�صنة 
اهلل يوفقك..( هو القيمة الطبية التي 

طويلة  �شنوات  مدى  على  حققنا  لقد 
قمة  على  و�شعنا  كبريًا  طبيًا  اجنازًا 
املنظومات الطبية يف ال�شرق االو�شط. 
اآفاق  فتحنا  بالذات  التخ�ش�ض  وبهذا 
انعك�ض  ما  والعمل  االبداع  من  وا�شعة 
على االداء وحتقيق اجنازات طبية يف 

العالج والت�شخي�ض واجلراحة.
�شاهمنا  باأن  ذلك  من  ابعد  وذهبنا 
باإطالق جيل كامل من ال�شباب الذين 
وا�شافوا  التخ�ش�ض  هذا  يف  ابدعوا 

الجنازات جيل الرواد.
قائمة  منظومة  ن�شكل  اليوم  نحن 
البولية  امل�شالك  جمال  يف  بذاتها 
التخ�ش�شات  اكرث  من  ولعلنا  والكلى 
ا�شتقدام  يف  وت�شاهم  ا�شهمت  التي 
ودعم  العربي  العامل  من  املر�شى 

ال�شياحة العالجية يف االأردن.
الذي  الجناز  ت�سف  كيف   •
الردن  م�ست�سفى  يف  حققتموه 
زراعة  جنحت  مدى  اي  واإلى 
املراكز  لت�ساهي  الكلى يف الردن 

الطبية اليوم؟ 
ي�شاهي  البولية  امل�شالك  تخ�ش�ض 
ارقى م�شت�شفيات العامل وتتوفر احدث 
وخا�شة  االمرا�ض  لكافة  االجهزة 
اورام ال�شرطان والكلى واملثانة وكذلك 
الكلى  ح�شى  ملعاجلة  االجهزة  احدث 
اخلارجية  التفتيت  باجهزة  واحلالب 
والليزر  واحلالب  الكلى  ومناظري 
يف  الكلى  امرا�ض  م�شرية  بداأت  وكما 
كنت  عندما  الطبية  احل�شني  مدينة 

والقلب  ال�صرايني  لطب  فهمنا  اعلت 
مبحبة  �صمت  التي  االن�صانية  والقامة 
عماد  الدكتور  هو  وثقتهم..  النا�س 
واالوعية  القلب  ا�صت�صاري  احلداد 

الدموية.
• حتدث عن الق�سطرة العالجية 
وزراعة ال�سمام كقفزة نوعية يف 

عالج القلب وال�سرايني؟
جمال  يف  كبري  وتطور  نوعية  قفزة 
ان  حيث  القلبية  ال�شمامات  عالج 
امرا�ض ال�شمامات كانت تعترب لفرتة 
والتطور  باجلراحة  تعالج  ق�شرية 
من  الق�شطرة  طريق  عن  بعالجها 
اهم التطورات يف علم القلب احلديث 
بتقليل  للمر�شى  فوائد كبرية  له  وهذا 
بحاالت  العالج  وا�شتهر  اخلطورة.. 

1975م  �شنة  امل�شالك  لق�شم  رئ�شيا 
التكنولوجيا  انواع  ادخلنا احدث  حيث 
جهاز  واول  باملنظار  احل�شى  ملعاجلة 
االو�شط  ال�شرق  يدخل  ح�شى  تفتيت 
عمليات  يف  العامل  رواد  من  وكنا 
واحلالب  الكلى  ح�شى  ا�شتئ�شال 
جمعية  جملة  كتبت  كما  باملنظار 
وا�شتمرينا  االمريكية  البولية  امل�شالك 
التكنولوجيا مب�شت�شفى  يف ادخال هذه 
متكامل جلراحة  ق�شم  وان�شاأنا  االردن 
وعالج امرا�ض الكلى وامل�شالك البولية 
�شنة  بداأناها  فقد  الكلى  زراعة  واما 

1972 باخلدمات الطبية امللكية.
افراد  احد  اكون  ان  ال�شرف  يل  وكان 
الطاقم الطبي الذي اجرى اول عملية 
واذكر  االو�شط  بال�شرق  كلى  زراعة 
واالن  �شنة   18 وعا�ض  فالح  ا�شمه 
با�شتمرار  نقوم  االردن  مب�شت�شفى 
متكامل  فريق  ونحن  الكلى  بزراعة 
الكلى  امرا�ض  وفريق  اجلراحني  من 
الدكتور ريا�ض �شعيد  برئا�شة اال�شتاذ 

وفوؤاد �شعيد. 
من  فريق  االردن  مب�شت�شفى  ويعمل 
العمليات  بجميع  ويقومون  اجلراحني 
ماأمون  الدكتور  ومنهم  اجلراحية 

الزبدة والدكتور خالد ال�شافـي. 
• ما هي ن�سيحتك لبنك الدكتور 
اجلديد  الطبيب  حمداهلل  عمر 

وكل الطباء اجلدد؟
ان�شح الزمالء االطباء اجلدد ومنهم 
ان  الدموية  االوعية  جراح  عمر  ابني 

كانت مل يكن لها عالج �شابق. 
• ارتبط ا�سمك دكتور عماد بهذا 
عن  حتدث  البداية  من  الجناز 

م�سريتك بهذا املجال؟
اف�شل  توفري  على  حري�شون  نحن 
االردن  يف  ملر�شانا  العالجات،  انواع 
العامل  انحاء  خمتلف  من  والقادمني 
قمت  فقد  هذا احلر�ض  من  وانطالقًا 
عن  ال�شمامات  عالج  توفري  على 
عام  منذ  العالجية  الق�شطرة  طريق 
املجال  هذا  يف  ال�شباقني  وكنا   2009
لي�ض فقط على م�شتوى االردن بل على 

م�شتوى املنطقة كاملة.
هذا  يف  جناحات  حققت  كم   •

املجال؟
عالج  يف  كبرية  جناحات  حققنا 
حاالت كان من ال�شعب 
الن  �شابقًا  عالجها 
اجلراحية  العمليات 
ال�شمامات  ملر�شى 
غري  او  اخلطورة  عالية 
متمثلة عن وجود عوامل 

خطورة غالبًا.
من  عدد  عاجلنا  كما 

يبحثوا عن العلم احلديث يف اي مكان 
وان  بلدهم  اجل  ومن  انف�شهم  لتطوير 
مع  احلميدة  باالخالق  دائما  يتحلوا 

مر�شاهم.
• ماذا تقول بعد ع�سرون عاما يف 

م�ست�سفى الردن؟ 
اقول ان البداية كانت �شعبة والطريق 
لكن  بالتحديات،  مزروعة  كانت 
رفقاء  وبحب  والعزمية  باالرادة 
لهذه  وانتمائنا  لبع�ض  بع�شهم  الدرب 
ووالئنا  اخلالدة  االن�شانية  الر�شالة 
الها�شمية  وقيادته  العزيز  لالردن 
االجنازات  هذه  نحقق  ان  ا�شتطعنا 
م�شت�شفى  باإ�شم  توجت  التي  العظيمة 
االأردن كاأحد ال�شروح الطبية الكبرية 
العربي..  العامل  يف  املتميزة  واال�شماء 
ايدي  ت�شنع على  مازالت  واالجنازات 
جديد  جيل  �شناعة  ويف  بل  الزمالء 
�شورة  دعم  ويف  املميزين  االطباء  من 
يف  م�شاهمة  اكرب  وحتقيق  االردن 

منظومة ال�شياحة العالجية لالأردن.
الريادة  من  عامًا  ع�شرين  يف  اقول 
جميعًا  لنا  مربوك  والتميز، 
وان  باإجنازنا  نفاخر  )وبطلعلنا..( 
ومبا  بعملنا  الرا�ض  مرفوعي  نكون 
الزمالء  كل  اهنئ  كنت  واإذ  حققناه. 
هذا  يف  �شاهم  من  وكل  نف�شي  واهنئ 
االجناز فاإنني ارفع هذا االجناز ملقام 
جاللة �شيدنا الذي راعنا ورعى الطب 
عدة  االأردن  م�شت�شفى  يف  معنا  وكان 

مرات.. 

اإلينا  قدموا  الذين  العرب  املر�شى 
لدينا  املكت�شبة  للخربة  العالج  لهذا 
املجال.  هذا  يف  �شنوات   7 من  الكرث 
كما جلاأنا لعالج بع�ض احلاالت بوجود 

عمليات �شمامات �شابقة..
داخل  �شمامات  بزراعة  جنحنا  كما 

�شمامات �شناعية كانت فا�شلة.
عماد  الدكتور  جديد  هو  ما   •

احلداد؟
زراعة  توفري  على  نعمل  نحن 
الق�شطرة  طريق  عن  ال�شمامات 
عرب  االخرى  لل�شمامات  العالجية 
على  نعمل  وكذلك  االبهري،  ال�شمام 
من  اكرب  لعدد  التقنية  هذه  توفري 

املر�شى.
عامًا  ع�سرون  بعد  تقول  ماذا   •

مل�ست�سفى الأردن؟
خطوات  االردن  م�شت�شفى  خطى  لقد 
كبرية جدًا يف جمال القلب وهذا له اثر 
ايجابي على املر�شى االردنيني والعرب 

خا�شة.
ما  بجد ال�شتقطاب  دائمًا  نعمل  ونحن 
على  واملحافظة  للمر�شى  جديد  هو 

التمييز واملعروف عنه.

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

والتنا�شلية والكلى

الدكتـور عمــاد احلــداد
ا�شت�شـاري القـلب واالوعية الدمويـة

والق�شطــرة العالجيـــة

الدكتور يون�س: كان يل ال�سرف ان اكون احد 
افراد الطاقم الطبي الذي اجرى اول عملية 

زراعة كلى بال�سرق الو�سط

د. احلداد: كنا ال�سباقني فـي عالج ال�سمامات 
عن طريق الق�سطرة العالجية

على م�ستوى املنطقة
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اآراء.. ومقالت

- اجلزء الثالث -

الو�ســـــاع التي ت�ســــبب اجـهـــــــاد 
ع�ســالت العنــق:

1- ابقاء العنق مدارًا ميينًا او ي�شارًا او 
من  طويلة  ملدة  اعلى  اإلى  او  ا�شفل  اإلى 

الوقت.
2- مد الراأ�ض والعنق اإلى االمام �شواء يف 
يرى  ان  يحاول  كمن  الوقوف  او  اجللو�ض 
�شيئًا بو�شوح كما يحدث عند بع�ض النا�ض 
يف متابعتهم للتلفزيون او احلا�شوب. ذلك 
زائد  انحناء  ت�شبب  االو�شاع  هذه  كل  ان 
واجهادًا غري  العنقية  للفقرات  عن احلد 

طبيعي لع�شالت العنق.
او  راأ�شه خمدة  املرء وحتت  ينام  ان   -3
واطئة  او  اللزوم  من  اكرث  عالية  و�شادة 
اإلى  راأ�شه  ي�شند  او  اللزوم،  من  اقل 
م�شتلقيًا  ج�شمه  ويظل  ال�شرير  خ�شب 
بطريقة  ينامون  وكثريون  الفرا�ض،  على 
غري �شحية وفيها اجهاد كبري لع�شالت 
يف  الطالب  من  كثريًا  ان  كما  العنق. 
ويقراأون  يكتبون  واجلامعات  املدار�ض 
غري  باأ�شاليب  والبيت  ال�شفوف  يف 
وكذلك  للعنق.  اجهادًا  وت�شبب  �شليمة 
الواقف  للعامل  ذاته  ال�شيء  يحدث 
منها  مناحي  ويراقب  يديرها  اآلة  امام 
ال�شيء  ويحدث  طويلة.  ملدة  با�شتمرار 
ذاته مع اخلياطني ون�شاجي ال�شجاد وكي 
ال�شكرتريات  عند  يحدث  كما  املالب�ض، 
اللواتي يعلقن �شماعة الهاتف )التلفون( 
باإمالة الراأ�ض على الكتف لتبقى ال�شماعة 
التكلم مقابل  ويكون جزء  لالأذن  مقابلة 
الفم بداًل من ان مت�شك بالهاتف بيدها 
ما  كتابة  يف  االثنتني  يديها  النها  وذلك 

ت�شمع من الهاتف.
يده  وي�شع  خمدة  دون  ينام  من  وهناك 
كافية جلعل  اليد غري  ولكن  راأ�شه.  حتت 
الراأ�ض والعنق على ا�شتقامة واحدة، ولذا 
يحدث اجهاد يف ع�شالت العنق من هذا 
الراأ�ض  �شغط  ان  كما  النوم  يف  اال�شلوب 
ال�شاعد ان مينع  )5 كيلو غرامات( على 
او يقلل مرور الدم اإلى الع�شد واليد مما 
ي�شبب تنمياًل ثم خدرانًا يف ال�شاعد واليد 
نتيجة نق�ض ورود الدم اإلى ذلك الطرف.  

العرا�س:
اإلى  متتد  ان  ممكن  الرقبة،  يف  اأمل   -

الكتف او للع�شد او اليد.
- �شد ع�شلي يف الرقبة.

- حمدودية يف حركة الرقبة.

- خدران يف الكتف او الع�شد او اليد.
- �شداع يف الراأ�ض.

االمام  من  الرقبة  فح�س  يتم  حيث 
واخللف ويتم حتديد:

1- مكان االأمل.
2- اذا كان يوجد �شد ع�شلي ام ال.

يوجد حمدودية يف احلركة  كان  اذا   -3
حتريك  املري�ض  من  يطلب  حيث  ال.  ام 

رقبته يف كل االجتاهات.

الت�سخي�س:
• بالفح�س ال�صعاعي: يتم حتديد و�شع 
او  او ك�شر  تاآكل  الفقرات اذا كان يوجد 
ال  العظم،  يف  ت�شوه  او  الفقرات  يف  خلع 

ميكن حتديد و�شع د�شك بهذه اال�شعة.
بالعادة  وهي  الطبقي:  الت�صوير   •
حمدودة اال�شتخدام ت�شتخدم يف حاالت 

الك�شور واخللع للعمود الفقري.
• الت�صوير بالرنني املغناطي�صي: وهي 
اف�شل و�شيلة لت�شخي�ض اأمل الرقبة حيث 
الد�شك  يتم حتديد مكان ودرجة �شغط 

على النخاع ال�شوكي.
• تخطيط االع�صاب والع�صالت.

• الت�صوير النووي: ت�شتخدم يف حاالت 
االورام.

العالج: يتم باإحدى الو�صائل االآتية:
• العالج التحفظي: غالبًا ما ي�شتخدم..
- راحة على ال�شرير حتى تهداأ الع�شالت 
)ملدة ثالثة ايام( ومن ثم يبداأ ممار�شة 

تدريجية لالن�شطة اليومية.
لالآالم  م�شكنة  ادوية  املري�ض  يعطى   -

وا�شرتخاء الع�شالت.
ا�صتخدام م�صد للرقبة: ي�شتخدم يف   •
ا�شابة  حالة  يف  وخا�شة  االحيان  بع�ض 
حركة  حتديد  على  تعمل  الرقبة،  اربطة 
الرقبة من اجل ا�شرتخاء و�شفاء االربطة 
اثناء  ال�شروري  ومن  الرقبة.  وع�شالت 
ا�شتخدام امل�شد عمل متارين للرقبة من 

اجل عدم �شعف الع�شالت.
ت�شتخدم  للرقبة:  خمدة  ا�صتخدام   •
اآالم  من  ي�شكون  الذين  املر�شى  عند 
اثناء الليل، فهي م�شممة على ان حتفظ 

الرقبة يف اف�شل و�شع.
عدة  هناك  الطبيعي:  العالج   •
�شد  عن  الناجمة  االآالم  تخفف  انواع 
الع�شالت.. واالف�شل عمل جل�شات عالج 
يف عيادة االمل بوا�شطة جل�شات بالليزر.

بع�ض  يف  ت�شتخدم  الرقبة:  �صد   •
االحيان عندما يكون ال�شد الع�شلي واالمل 
مزمنًا، فيتم �شد الرقبة بـ3 -5 كغم ملدة 
10 - 15 دقيقة ولعدة جل�شات ما يقرب 
من 3-5 جل�شات توؤدي اإلى تقليل ال�شغط 

على الد�شك مع تقليل االمل.
يف  ت�شتخدم  اجلراحي:  العالج   •

احلاالت التالية:
للعالج  ي�شتجب  مل  الرقبة  يف  د�شك   -1
الد�شك  نتوة  ازالة  يتم  حيث  التحفظي، 
النخاع  على  ال�شغط  تخفيف  اجل  من 

ال�شوكي او الع�شب.
2-  �شيق يف القناة ال�شوكية، حيث يتم 
ازالة الزوائد العظمية التي ت�شغط على 

النخاع ال�شوكي.

العناية بالرقبة..

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

واالع�شـاب والعمـود الفـقــري 

�صورة طبيعية

اعتالل اللطخة ال�صفراء ال�صيخي املتقدم مع 
)DRY AMD( حدوث �صمور يف مركز ال�صبكية

اعتالل اللطخة ال�صفراء املتقدم مع تكون 
اوعية دموية غري طبيعية ونزيف حتت 

)WET AMD( ال�صبكية

 )DRUSEN(اج�صام الـ

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

الطرق العالجية

اعتالل  مر�س  عالج  يتم  كيف 
اللطخة ال�سفراء ال�سيخي؟

ال  احلايل  الوقت  يف  املبكرة:  املرحلة   •
يوجد عالج للمراحل املبكرة ولكن ين�شح 
واجراء  العيون  طبيب  بزيارة  بالقيام 
على  �شنويا  واحدة  مرة  ال�شبكية  فح�ض 
بهذا  االإ�شابة  احتمال  ولتقليل  االقل. 
املر�ض ين�شح باجراء التمارين الريا�شية 
�شحي  طعام  واكل  التدخني  عن  والتوقف 
اخل�شراء  واخل�شراوات  ال�شمك  مثل 

الغنية باالألياف.
الدرا�شات  وجدت  املتو�صطة:  املرحلة   •
تناول  ان   )AREDS and AREDS2(
برتاكيز  واملعــادن  الفيتامينات  بع�ض 
معينــة يقــلل من تقــدم املر�ض يف املــراحل 
يف  املــر�ض  كـــان  اإذا  وحتــى  املتو�شطـــة 

مرحلــة متقــدمة يف احـــدى العينني.
ت�شمل هذه الرتكيبة خليطا من فيتامني 
 Copper والـ  Zinc و معـدن الـ E و  C
 Lutein او  Beta-Carotene ومادة الـ

.Zeaxanthin و
• املرحلـة املتقدمــة: يف حال تكّون اوعــية 
 )WET AMD( طبيعيـة  غيـر  دمويـة 
اجـــل  مــــن  فورًا  بالعـــالج  البدء  يجب 

احلفـــاظ علـــى او حت�شني النظر. 
:)ANTI-VEGF(الـ • حقن 

عامليًا  قبواًل  االكرث  هو  اخليار  هذا  يعترب 
حيث اظهرت الدرا�شات ان ن�شبة احلفاظ 
من  اعلى  تكون  النظر  حت�شني  او  على 

الطرق العالجية االخرى.
باإيقاف   )ANTI-VEGF(الـ مادة  تقوم 
عن  امل�شوؤول   )VEGF(الـ بروتني  عمل 

تكون االوعية الدموية الغري طبيعية.  
التخدير  حتت  احلقنة  هذه  اعطاء  يتم 
املو�شعي )على �شكل قطرة( ومن ثم يتم 
تعقيم العني ملنع حدوث االلتهابات. علمًا 
اإلى اكرث من حقنة  املري�ض �شيحتاج  ان 
وتختلف اال�شتجابة من مري�ض اإلى اآخر.
مـــن  حـــاليــًا  انـــواع  ثــــالث  يتـــوفــــر 
لعالج  العامل  ويف  االردن  يف  احلقــن 
حقنة  وهي   )WET AMD(الـ مر�ض 
 )LUCENTIS( و   )AVASTIN(

.)EYLEA(و
• الــعــــــالج الــ�صــــوئــــي 

)PHOTODYNAMIC THERAPY(
ت�شتعمل  البارد،  بالليزر  احيانا  وي�شمى 

هذه الطريقة يف املا�شي.
مادة  حقن  الطريقة  هذه  وتت�شمن 
ومن  الوريد  يف   )Vertiporfin(الـ
املنطقة  على  الليزر  �شعاع  ت�شليط  ثم 
الدموية  االوعية  فيها  تن�شط  التي 
بتن�شيط  الليزر  ويقوم  الطبيعية  الغري 
تقوم  التي   )Vertiporfin(الـ مادة 
طبيعية  الغري  الدموية  االوعية  باإغالق 
النظر.  فقدان  من  التقليل  وبالتايل 
يف  حالية  الطريقة  هذه  ا�شتخدام  يتم 

حاالت حمدودة جدًا. 
• العالج بالليزر: وي�شمى احيانًا الليزر 
احلار، يقوم الطبيب بت�شليط �شعاع الليزر 
على املنطقة التي تظهر ال�شور ال�شعاعية 

وجود اوعية دموية غري طبيعية.
يف  �شرر  باإحداث  الليزر  هذا  يقوم 
وقد  ال�شليم  والن�شيج  املري�ض  الن�شيج 
يوؤدي الى حدوث فقدان للب�شر يف بع�ض 
احلاالت.. لذلك ي�شتعمل يف حاالت قليلة 
عندما يكون مكان االوعية الدموية الغري 

طبيعية بعيدة عن مركز الب�شر.
�سعف  مع  التعامل  ميكن  كيف 
اللطخة  الناجت عن اعتالل  الب�سر 

ال�سفراء ال�سيخي
اجهزة  با�شتعمال  املري�ض  ين�شح   •
اجناز  على  ت�شاعده  خا�شة  عد�شات  او 
م�شتقلة  ب�شورة  اليومية  احتياجاته 

وتكون على عدة ا�شكال:
• الـم�صـــاعـــدات الب�صـــريــــة

)Low Vision Aids(: وتكون على �شكل 
عالية  قوة  ذات  تل�شكوبات  او  نظارات 
قبل  من  توفريها  ويتم  خا�ض  وت�شميم 
مراكز متخ�ش�شة يف االأردن حيث يقوم 
على  املري�ض  مب�شاعدة  الب�شر  فاح�ض 
املنا�شبة  الب�شرية  امل�شاعدات  اختيار 
مقدار  املري�ض  ومعرفة  وجتربتها 

اال�شتفادة منها. 
• مكربات يدوية

برامج   -  )Handheld Magnifiers(
النقالة:   والهواتف  الكومبيوتر 
على  واملوبايل  الكومبيوتر  برامج  حتتوي 
الكتابة  ونطق  اخلطوط  تكبري  خيار 
�شعف  من  يعانون  الذين  للم�شتخدمني 
الفر�شة  اخليارات  هذه  وتتيح  النظر 
لالأخبار  اال�شتماع  او  لقراءة  للمري�ض 
اليومية او الربيد االلكرتوين وغريها من 

االهتمامات.
الــعـــــني  داخـــــل  تل�صكــــــوب  • زراعـــــة 

Implantable Miniature Telescope
يقوم اجلراح بزراعه التل�شكوب امل�شغر 
داخل عني املري�ض حيث يقوم التل�شكوب 

مناطق  اإلى  ال�شورة  توجيه  باأعادة 
ال�شبكية الغري م�شابة باملر�ض.

ادراج  يتم  التل�شكوب  هذه  زراعة  بعد 
يف  خا�ض  تاهيل  برنامج  يف  املري�ض 

مراكز متخ�ش�شة للتاأقلم مع اجلهاز.

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

وال�شائل الزجاجي

- اجلزء الثاين -

�صورة ال)OCT( وتظهر منو اأوعية دموية ا�صفل 
ال�صبكية مع تكون �صوائل داخل وا�صفل ال�صبكية

من اأجل �سحتك
و�سحة الآخرين

توقف
عن

التدخني
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مـاذا تعـرف عـن..
دوايل ال�ساقني

ق�سايا طبية

ما هو دوايل ال�ساقني؟
اكرث من  ال�شاقني  دوايل  ي�شيب مر�ض 
بن�شبة  االناث  وت�شاب  النا�ض  من   ٪20

اربع ا�شعاف الذكور.
ال�شطحية  االوردة  ي�شيب  املر�ض  هذا 
لل�شاقني م�شببًا تو�شعها وتعرجها وتظهر 
بت�شوه  يت�شبب  مما  خمتلفة  باأ�شكال 
جمموعة  ظهور  امكانية  مع  ال�شاقني 
تلف  وجود  نتيجة  وم�شاعفات  اعرا�ض 
كل  ان  حيث  الوريدية  ال�شممات  يف 
او  العميقة  او  ال�شطحية  �شواء  االوردة 
تعمل  ثنائية  ب�شمامات  مزودة  الثاقبة 
على توجيه الدم يف ال�شاقني من ال�شطح 
نحو العمق ومن ا�شفل اإلى اعلى باجتاه 

القلب وباجتاه واحد.

اعرا�س دوايل ال�ساقني؟
- ت�شوه لل�شاقني ناجت عن ظهور العروق 
الوريدية باأ�شكال متعددة باللون االزرق 

واحيانًا احمر.
- �شعور بثقل يف القدمني يف نهاية اليوم 

بعد الوقوف.
- ظهور حكة يف ال�شاقني قد تتطور اإلى 

ما ي�شبه االكزميا.
يف  اال�شكال  متعددة  خفيفة  اآالم   -

ال�شاقني.
�شعبة  وتقرحات  ت�شيبات  ظهور   -
يف  احتقانًا  االكرث  االماكن  يف  العالج 

ال�شاقني.
- خرثات يف االوردة ال�شطحية.

الجراءات التحفظية؟
تطور  لتجنب  ولكن  عالجًا  لي�شت  وهي 
والتخفيف  متقدمة  مراحل  اإلى  املر�ض 

من االعرا�ض، وت�شمل:
اخلفيفة،  والريا�شة  الوزن،  تخفيف 
الوقوف  وعدم  الدائمة،  واحلركة 
مانع  ا�شتعمال  عدم  الطويل،  واجللو�ض 
ا�شتعمال  لل�شيدات،  هرموين  حمل 
ح�شب  اال�شلية  ال�شاغطة  اجلوارب 
املنا�شب  والقيا�ض  وال�شغط  احلجم 

ما  مع  املعالج  الطبيب  با�شت�شارة 
مقوية  ادوية  من  الطبيب  به  ين�شح 
لالوردة ومميعات للدم ح�شب ما يراه 

الطبيب منا�شبًا.
دوايل كيفية  معاجلة 

ال�ساقني؟

العالج بالليزر اجلراحي 
Endovenous laser

treatment evlt
والتي  احلديثة  العالجات  من  وهو 
للعالجات  والبديلة  فعاليتها  اثبتت 
راأ�ض  ادخال  عرب  يتم  حيث  القدمية 
عنه  ي�شدر  الوريد  داخل  خا�ض 
املراد  االوردة  اإلى  دائرية  ليزر  ا�شعة 
الوريد  بحرق  الليزر  فيقوم  معاجلتها 

واغالقه.
ولها فوائد كثرية اهمها:

- ال حتدث اأملًا.
اقل من  واحدة يف  - جتري يف جل�شة 

ن�شف �شاعة.
- التخدير مو�شعي فقط.

العملية  بعد  مبا�شرة  املر�ض  يتمكن   -
اليومية  الن�شاطات  ممار�شة  من 

وال�شفر خالل 24 �شاعة.
من  اف�شل  االمد  طويلة  نتائجها   -

اجلراحة.
العالج اجلراحي

وهي اجلراحة التقليدية التي تتم عرب 
�شحب االوردة التالفة من خالل جروح 

مفتوحة.
العالج بالرتدد احلراري

 Radiofrequency RF
لتن�شيف  احلرارية  الطاقة  ت�شتعمل 
االوردة وال�شمامات التالفة واغالقها 
احلراري  الرتدد  جهاز  با�شتعمال 
واملنا�شبة  ال�شحيحة  وبالطرق 
تقييم  عملية  بعد  املنا�شب  ولل�شخ�ض 

وتخطيط واتخاذ قرار �شليم.
التن�سيف باحلقن

 Sclerotherapy
التالفة مبواد  االوردة  يتم ذلك بحقن 
حمر�شة لها بحيث تغلق وتتليف، وذلك 
املتقدمة  او  الب�شيطة  احلاالت  لعالج 

كجزء تكميلي لليزر او اجلراحة.
الليزر اخلارجي )التجميلي(

ال�شطحية  االوردة  يف  ذلك  وينح�شر 
حتتها  يوجد  ال  والتي  )العنكبوتية( 
اوردة و�شمامات تالفة ويجب التحقق 
الليزر  ا�شتعمال  قبل  ذلك  من 

اخلارجي. 

الدكتور عمر نادر يون�س
البــورد االمريكـي

فـي جراحــة ال�شــرايني واالأوردة

العالج بالليزر اجلراحي.. 
من احدث العالجات التي 
اثبتت فعاليتها، دون اأمل 

وفـي جل�سة واحدة..

عمليات ت�سحيح النظر

عمليات  هي  النظر  ت�شحيح  عمليات 
لالإ�شتغناء عن اإ�شتعمال النظارة الطبية 
قوة  الى  للو�شول  الال�شقة  العد�شات  او 
االب�شار املطلوبة لروؤية وا�شحة وكاملة، 
الليزر  تقنيات  بوا�شطة  ذلك  ويتم 
تغري  عملية  عن  عبارة  وهى  املختلفة 
القرنية  �شطح  حتدب  ت�شكيل  اعادة  او 
ق�شر  ت�شحيح  مع  يتنا�شب  بحيث 
اال�شتجماتزم  او  النظر  طول  او  النظر 
العملية حتت  )االنحراف( وجترى هذة 

التخدير )البنج( املو�شغي الب�شيط.
�صروط ت�صحيح النظر؟!

1- اأن يكون ال�شخ�ض الذي يرغب اإجراء 
عن  را�ض  غري  الب�شر  ت�شحيح  عملية 
اأو العد�شات الال�شقة  ا�شتعمال النظارة 
الطبية وان يكون  قد جتاوز الثامنة ع�شر 

من عمره.
اأن تكون الروؤية م�شتقرة وقيا�ض قوة   -2

االإب�شار مل تتغري ملدة �شنة على االأقل.
�شليمة  العني  اأجزاء  جميع  تكون  اأن   -3

وخالية  من االأمرا�ض متامًا. 
و�شمكها  �شفافة  القرنية  تكون  اأن   -4

ي�شمح الإجراء عملية ت�شحيح الب�شر.
�شطح  وحتدب   ت�شاري�ض  تكون  اأن   -5

القرنية تتنا�شب مع اإجراء العملية.    
6- اأن تكون القرنية غري خمروطية.

7– اأن تكون درجة ق�شر اأو طول النظر 
ح�شبما  للت�شحيح  قابلة  االنحراف  اأو 
العيون  بجراحة  املخت�ض  الطبيب  يقرر 

الفحو�ض  جميع  على  االإطالع  بعد 
املطلوبة للعملية.

اإجرائها  يجب  التي  الفحو�سات 
قبل عملية  ت�سحيح النظر؟!

ذو  جهاز  بوا�شطة  النظر  فح�ض   -1
اأحلا�شوب  بوا�شطة  يدار  متقدمة  تقنية 
االنك�شارية  االأخطاء  لت�شجيل   وذلك 
بدقة  انحراف(   × ق�شر   × )طول 

متناهية متهيدا لعالجها.
القرنية  �شطح  ت�شاري�ض  فح�ض   -2
 )Pentacam(جهاز بوا�شطة  و�شمكها 
اأحدث تقنية يف هذا املجال، حيث ي�شور 
لبيان  القرنية  ل�شطح  دقيقة  خريطة  
�شالمة القرنية و ن�شبة حتدبها و�شمكها.

العني  الأجزاء  ال�شامل  الفح�ض   -4
جميع  اأن  من  للتاأكد  واخللفية  االأمامية 
�شفافية  وباالأخ�ض  �شليمة  العني  اأجزاء 

القرنية.
لت�سحيح  امل�ستعملة  التقنيات 

النظر؟! 
املذكورة  الفحو�شات  نتائج  درا�شة  بعد  
املخت�ض  الطبيب  على  وعر�شها  اأعاله 
نوع  حتديد  يتم  النظر  ت�شحيح  بعملية 

التقنية املنا�شبة لت�شحيح النظر:
اليزك  بوا�شطة  النظر  ت�شحيح   -1
رقاقة  عمل  خالاها   ويتم   :)LASIK(
القرنية(  من  رقيقة  )طبقة  القرنية  يف 
من  ميكرون   150 الى   100 بني  ب�شماكة 
الطبقة  هذه  رفع  بعد  و  القرنية  �شمك 
اأ�شعة  تركيز  يتم  القرنية  من  الرقيقة 
تعاد  ثم  ومن  القرنية  و�شط   يف  الليزر 
ال�شابق،  الطبيعي  الو�شع  اإلى  الرقاقة 
ذات  للقرنيات  التقنية  هذة  وت�شتعمل 
االأخطاء  اأنواع  وجلميع  العالية  ال�شماكة 
اق�شر  نقاهة  فرتة  وحتتاج   الب�شرية، 

من التقنيات االأخرى بعد العالج.
الليز  بوا�شطة  النظر  ت�شحيح   -2
 EPI( ليزك  اإبي  بوا�شطة   اأو   )PRK(
الليزر  اأ�شعة  توجه  حيث   )- LASIK
اإزالة  بعد  مبا�شرة  القرنية  �شطح  على 
طبقة اخلاليا ال�شطحية  االأولى للقرنية 
وتو�شع عد�شة ال�شقة طبية خا�شة لهذة 
الغاية ملدة 3 اإلى 5 ايام تزال بعد ذلك، 

اأف�شل  لكنها  اأطول  نقاهة  وحتتاج لفرتة 
واأمن وا�شلم للعني على املدى البعيد من 
للقرنيات  وت�شتعمل  االأخرى  التقنيات 
حد  على  والعالية  القليلة  ال�شماكة  ذات 
االأخطاء  اأنواع  جميع  ولت�شحيح  �شواء 

الب�شرية.
الك�شتم  بتقنية  النظر  ت�شحيح   -3
وال�شوبر   )CUSTOM-VUE( فيو 
ليزك   )SUPER VISION( فيجن 
خا�ض  جهاز  يقوم  حيث  ليزك:  واإبي 
بت�شوير وفح�ض العني وحتديد اأخطائها 
ت�شوير  اإلى  باالإ�شافة  االإنك�شارية 

القزحية والبوؤرة )ب�شمة العني(. 
ومتتاز هذه التقنيات بقوة اإب�شار عالية 
تباين  متييز  على  وبالقدرة  اجلودة 
اإزعاج   ح�شول  عدم  وكذلك  االألوان 
ت�شتت االإ�شاءة يف الليل. واأهم مميزات 
هذه التقنية اأنها  تعطي عالج متنا�شق ال 

يتاأثر بحركة العني.
ت�سحيح  عملية   اإجراء  خطوات 

الب�سر ؟!
خا�ض  �شرير  على  املري�ض  ي�شتلقي   -1
بالعالج حيث يوجد مكان خا�ض لتثبيت 
الراأ�ض ومنع حركته اأثناء العالج وتو�شع 

قطرات خمدرة للعني.
املحيطة  واملنطقة  الوجه  تعقيم  يتم   -2
اأداة  ا�شتخدام  يتم  وبعدها  بالعينني 
فرتة  اأثناء  مفتوحة  العني  الإبقاء  خا�شة 

العالج.
وتاأخذ  املعقم  باملاء  العني  تغ�شل   -3

عالمات و قيا�شات على القرنية. 
يتم  املنا�شبة  التقنية  نوع  ح�شب   -4
ت�شحيح النظر بت�شليط اأ�شعة الليزر على 
القرنية وت�شتغرق االأ�شعة ثواين معدودة.

املعقمة،  بالقطرات  العني  تغ�شل   -5
وبذلك تكون العملية قد انتهت.

الليزر  غرفة  من  املري�ض  يخرج   -6
االإ�شاءة  خافتة  غرفة  يف  ويجل�ض 
املعالج  الطبيب  يك�شف  ثم  لال�شرتاحة، 
العني  على  لالطمئنان  اأخرية  مرة 
الالزمة  القطرات  الطبيب  ويو�شف 

للمري�ض قبل مغادرة امل�شت�شفى.
حبة  باأخذ  املري�ض  ين�شح  ذلك  بعد 
املنزل  يف  النوم  على  مل�شاعدته  مهدئة 
اأف�شل  والنوم هو  التامة  الراحة  اأن  حيث 
ويجب  النظر،  ت�شحيح  بعد عملية  عالج 
ح�شب  املو�شوفة  العني  قطرات  ا�شتعمال 
ار�شادات الطبيب ومن ال�شروري مراجعة 

الطبيب واإعالمه عند ال�شعور باأي اأمل.
من  العملية  حتتاجة  الذي  الوقت  اإن 
والتعقيم  والتقطري  املري�ض  جتهيز 
وت�شليط اأ�شعة الليزر على العني ي�شتغرق 

من خم�شة الى ع�شرة دقائق لكل عني.
العملية  ت�شهل  التي  االأ�شياء  اأهم  من 
يتبع  اأن  هو  الطبيب  وعلى  املري�ض  على 
العملية  اأثناء  الطبيب  تعليمات  املري�ض 
والنظر  التام  اال�شرتخاء  وخ�شو�شا 
املوجود يف  ال�شوء  اإلى  وبا�شتمرار  دائما 
على  ال�شغط  وعدم  الليزر  جهاز  اأ�شفل 

العني اأو حتريك العني اأو الراأ�ض.
ت�شحيح  لعملية  جانبية  اآثار  اأية  واإن 
الطبيب  فاإن  وجودها  توقع  اإن  النظر 
م�شبقا  بها  يخربك  �شوف  املخت�ض 
اإجراء  عدم  اأو  باإجراء  اإما  وين�شحك 
العملية ح�شبما يرى ذلك من الفحو�شات 
املقدمة له. وعلى مدى ال�شنوات اخلم�شة 
وع�شرون املا�شية متت عمليات ت�شحيح 
ُحّدثت  اأنها  وكما  كبري  بنجاح  النظر 
العمليات  اأكرث  لت�شبح  اآمنة  بطريقة 
للح�شول  احلايل  وقتنا  يف  ودقة  اأمانا 

على اأف�شل النتائج..
)حـيــاة اأجمــل بروؤيــة اأف�صـــل(

حيــاة اأجمــل بروؤيــة اأف�ســل..

دكتور حممد عابدين
جراحة وامرا�ض العيون 

-اإذا  يوميًا  الطفل  حتميم  ميكن 
الطفل ودرجة  ا�شتطعِت �شبط حرارة 
باأخذ  اأن تقومي  حرارة الغرفة- يجب 

اأن  ويجب  احلمام  قبل  الطفل  حرارة 
الطفل  الأن  الطبيعي  باملعدل  تكون 
يفقد حرارة من  ج�شمه اأثناء احلمام 
البدء  قبل  الغرفة  تدفئة  يجب  لذلك 

باحلمام.
اأبدئي براأ�ض الطفل اأواًل ويكون الطفل 
مغطى مبالب�شه، ال ت�شبي املاء مبا�شرة 
على راأ�ض طفلك وقومي باإغالق اأذنيه 
باالإبهام  الي�شرى  يدك  بوا�شطة  بحذر 

واالأو�شط حتى ال يدخلها املاء.
ثم جففي راأ�شه واألب�شيه قبعته.. قومي 
او  مقطر  مباء  الطفل  عيون  مب�شح 
مغلي ونظفي انفه ووجهه بفوطة مبللة 
ثم جففيه بوا�شطة االإ�شفنج وال�شابون 
واملاء الدافئ نظفي ج�شمه من االأعلى 
اجل�شم  ثنايا  مراعاة  مع  لالأ�شفل 

بال�شرعة املمكنة.

يجب وجود �شخ�ض اآخر للم�شاعدة 
الطفل.  ج�شم  على  املاء  ل�شب 
باملالب�ض  وابدئي  طفلك  جففي 

تكون  اأن  على  اخلارجية  ثم  الداخلية 
مرتبة م�شبقًا من الداخل للخارج.

ــام: اأثنــاء احلَمّ
كانت  اإذا  ال�شرة  مالحظة  يجب   •
وجود  اأو  لالحمرار  متيل  اأو  تنزف 
يجب  لذلك  وافرازات  كريهة  رائحة 
تنظيفها مع كل غيار حفاظه بالكحول 

واإبالغ الطبيب باالأمر.
مييل  كان  اإذا  طفلك..  لون  • الحظي 

لل�شفرة يجب ا�شت�شارة الطبيب.
كان  اإذا  الطفل  طهور  مالحظة   •
هناك نزف اأو اأي التهابات واإفرازات، 

يجب مراجعة الطبيب.
من  اأن  حيث  املهبل  مالحظة   •

االإفرازات  بع�ض  ترى  اأن  الطبيعي 
الدم  من  القليل  والقليل  املخاطية 
من  وم�شحها  غ�شلها  وي�شتح�شن 

االأمام للخلف.
)ولــــد  الطفـــل  لثــــدي  ميكـن   •
بعـــ�ض  ويفـرز  يحتقـن  اأن  بنت(  اأو 
طبيعـــي  هـذا  احلـلـيب،  قطــرات 
واإذا  الثـــدي  تع�شـــري  ال  لكـــن 
مراجعــة  يجــب  احمـرارًا  الحظــت 

الطبيب فورًا.
للعــــني  الكحـــل  ت�شتعملي  ال   •
ت�شممـًا  اأو  التهـــابا  ي�شــبب  ال  حتـــى 

بالــر�شــا�ض.
للطفــل. التمليــح  ت�شتعملــي  • ال 

ا�ستحمام الطفــل..
�سل�سلـة اجلـواب ال�سـافـي للعناية بطفـلك فـي ال�سهـر الأول..

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

املركزة للمواليد واخلدج



Jordan Hospital مـ�صـتـ�صــفـــــى االأردن
www.jordan-hospital.com

8 مركز الخ�ساب
Issue No. (06) April 2017

بالرغم من مرور اأقل من اأربعة عقود من 
اأول طفلة ناجتة  الزمن فقط على والدة 
العامل  يف  االأنابيب  اطفال  عالج  عن 
انت�شر  فلقد  برون(  لويز  )االجنليزية 
هذا العالج ب�شورة كبرية يف كافة اأنحاء 
اجلدد  املواليد  من   ٪5 فحوايل  العامل، 
ال�شنوات  يف  االأوروبية  الدول  بع�ض  يف 
عالج  طريق  عن  نتجوا  املا�شية  الع�شر 
العامل  يف  االآن  وهناك  االأنابيب  اأطفال 

ولدوا  �شخ�ض  ماليني  خم�شة  من  اأكرث 
بعد هذا العالج.

تاأتي  العالج  هذا  ا�شتخدام  زيادة  مع 
التقنية  م  وَتقدُّ الطبية  اخلربة  زيادة 
ن�شبة  لزيادة  يجتمعان  حيث  احلديثة 
ولكن  االنابيب.  اأطفال  عالج  جناح 

جمموعة  هناك  فاإن  ذلك  من  بالرغم 
يقومون  الذين  والزوجات  االزواج  من 
عدة  االنابيب  اأطفال  عالج  باإجراء 
بع�ض  يف  حماولة   30 تبلغ  )قد  مرات 
بدون  وكذلك  جناح  بدون  احلاالت( 
الف�شل، وكل  لتكرار  وا�شح  �شبب  وجود 
ما ُيقال لهم هو اأن يحاولوا مرة اأُخري! 

فما هو احلل؟
علمي  منهج  يف  حديثًا  ظهر  احلل 

عدم  تكرار  حاالت  مع  يتعامل  جديد 
جناح زراعة االجنة يف اأطفال االنابيب 
بطريقة منهجية ويبحث بدقة يف كافة 
بها  مير  التي  والتغريات  اخلطوات 
اجلنني ورحم االأم قبل حدوث احلمل، 
اأ�شباب(  )اأو  �شبب  حتديد  ويحاول 
الف�شل ال�شابقة وجتنبها. هذه اال�شباب 
قد تكون يف تطور اجلنني داخل املخترب 
ب�شب وجود جو اأو تغذية غري منا�شبني، 
ب�شبب  الرحم  جتويف  يف  تكون  وقد 
وجود حلميات اأو الت�شاقات، وقد تكون 

عند  الدم  تخرث  يف  زيادة  وجود  ب�شبب 
اإيل  الدم  �شخ  قلة  اإلى  يوؤدي  مما  االأم 
الرحم. ويف بع�ض االحيان يكون ال�شبب 
هو وجود ا�شت�شقاء )�شائل( داخل قناة 

فالوب يطرد االجنة من الرحم.
يف  عاليًا  اأ�شبح  بالنجاح  االأمل  ولكن 

هذه  معظم  الأن  احلاالت  هذه  مثل 
اال�شباب مُيكن اكت�شافها بفحو�ض اأولية 
وكذلك مُيكن عالجها باأ�شاليب ب�شيطة 

جناح  احتماالت  زيادة  يتم  وبالتايل 
عالج اأطفال االنابيب يف هذه املجموعة 
اأو�شكوا  اأن  بعد  والزوجات  االزواج  من 
على فقدان االأمل، فكما قيل قدميًا: اإذا 

ُعِرف ال�صبب َبُطل العجب.
يف مركز االخ�شاب - م�شت�شفى االأردن 
لدينا اأحدث اخلربات الطبية واملخربية 
والتقنية العاملية املتطورة يف عالج مثل 
هذه احلاالت. بل لقد ن�شرنا منذ �شنني 

عدة اأبحاث متقدمة يف املجالت الطبية 
حاالت  مع  التعامل  كيفية  عن  العاملية 

الف�شل املتكرر بنجاح باإذن اهلل.

اأحـدث ما و�سل اإليه العلم فـي اأطفـال النابيب ..

الدكتور خلدون ال�سريف
ا�شت�شاري عقم واطفال انابيب

مديــر مركــز االخ�شـاب
- م�شت�شفى االأردن -
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يف ع�سرين عامًا من عمر م�ست�سفى الأردن.. كانت اخلدمات الطبية املتكاملة واملتميزة هي الهدف والر�سالة، وكانت معها الروؤية ب�سرورة العمل خللق جيل جديد من الطباء ال�سباب القادرين على 
ا�ستكمال الطريق والبناء على ما اجنزه الطباء الرواد وال�ساتذة الكبار ومن هنا كانت دائرة التدريب والتعليم الطبي امل�ستمر حتمل على عاتقها هذه الر�سالة.. فكان جيٌل جديد مميز من الطباء 
يرفدون �سوق العمل يف الأردن واخلارج، ومنهم من ا�ستقر وان�سم اإلى ا�سرة م�ست�سفى الأردن ليحققوا معادلة اأجيال ورا.. اأجيال، وم�ست�سفى الأردن يرحب دومًا باإن�سمام هذه النخبة ال�سابة من اجليل 

الطبي اجلديد اإلى ا�سرة امل�ست�سفى 

د . احمد الب�سري 
اخ�شائي اجلراحة العامة واجلراحة 

باملنظار وجراحة ال�شمنة

 د. حممود خطاب 
اخ�شائي اجلراحة العامة وجراحة 

املنظار والكبد والبنكريا�ض

د. ا�سرف حداد 
 جراحة عامة وجراحة املنظار 

واجلهاز اله�شمي وجراحة ال�شمنة 

د. ها�سم الق�ساة 
اخ�شائي

جراحة العظام واملفا�شل

د. عمر حمداهلل
اخ�شائي

 جراحة ال�شرايني واالوردة

د. فوؤاد ريا�س �سعيد
ا�شت�شـــاري

امـــرا�ض وزراعـــة الكلـــى

د.فرا�س ال�سالح
ا�شت�شاري امرا�ض الدماغ 

واالع�شاب

د. ا�سامة حمارنة 
ا�شت�شاري جراحة وامرا�ض االنف واالذن 

واحلنجرة واورام الراأ�ض والرقبة والغدة الدرقية

د.احمد املب�سلط
 ا�شت�شاري امرا�ض ال�شكري والغدد 

ال�شم وه�شا�شة العظام

د. حممد عدوان البكري
اخ�شائي امرا�ض القلب واالوعية 

الدموية

د. حممد احمد قعقور
اخ�شائي امرا�ض القلب واالوعية 

الدموية

د. منذر ال�سعافني
اخ�شائي امرا�ض القلب واالوعية 

الدموية

د. حممد حمي الدين ح�سن 
اخ�شائي انف واذن وحنجرة 

البورد االردين 

د.ليال ال�سري
ا�شت�شاري جراحة امرا�ض وترميم 

وجتميل الثدي واجلراحة العامة

د. زينة وجدي املعاين
اأخ�شائية اأمرا�ض ال�شكري والغدد ال�شم 

وه�شا�شة العظام

د. ا�سرف �سربي
اخ�شائي

امرا�ض اجلهاز اله�شمي والكبد

د. اآلء ابو حجلة
اخ�شائية

جراحة عظام ومفا�شل

د. اكابر حممود احلاج علي
اخ�شائية الن�شائية والتوليد 

وجراحتها 

د. حنان عطوان 
اخ�شائية طب االطفال

د.ندى عبد الباقي 
اخ�شائية جراحة عامة

د. فاديا عي�سى ابوعي�سة
اخ�شائية الن�شائية والتوليد وجراحتها 

اخ�شائية عالج العقم واطفال االنابيب

د. رمي جراد 
اخ�شائية امرا�ض االطفال

د. �سيار با�سم جرب 
اخت�شا�شية طب اطفال

د. �سهام ادري�س
اإخت�شا�ض  باأمرا�ض وجراحة 

االأنف واالأذن واحلنجرة 

د. خالد عطا 
ا�شت�شاري زراعة املفا�شل و جراحة 

االأورام العظمية

د. حممد عمر طبازة
اخ�شــــائـي

جراحـــة العظام واملفا�شـــل

د.�سوزان عثامنة
اخ�شائية ن�شائية وتوليد

وعالج العقم

د. عماد م�سطفى ال�سمودي
اخ�شائي اجلراحة العامة واملنظار
جراحة القولون وال�شرج وامل�شتقيم

د. ا�سامة يون�س طبيل
ا�شت�شاري االمرا�ض الباطنية اخت�شا�شي 

امرا�ض اجلهاز اله�شمي والكبد

اأجيــال ورا.. اأجيــال
اجليل اجلديد مل�ست�سفى الأردن
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مع خال�س المنيات
جلميع هوؤلء الطباء ال�سباب 
الذين ين�سمون مل�ست�سفى الأردن

لي�سيفوا على ما حققه
جيل الرواد الكبار من اطباء 
م�ست�سفــى الأردن

النجاح والتقدم فـي 
م�سريتهــم العمليــة والعلمية
مبا يخدم الوطـن واملواطن..
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م�ساركات

التبول  بكرثة  يتميز  مركب  �شعور  هو 
قابل  والغري  املُلِّح)1(  وبال�شعور 
مع   )Urgency( التبول  يف  للتاأجيل 
التبول  يف  �شل�ض  وجود  عدم  او  وجود 
اإلى  الو�شول  قبل   )Incontinence(
القيام  كرثة  واي�شًا  ال�شحية  املرافق 
للتبول  ال�شحية  املرافق  اإلى  لياًل)2( 
حاالت  وجود  غري  من   )Urgency(
باملجاري  التهاب  او  كال�شكري  مر�شية 
نف�ض  لديها  والتي  الخ،  البولية.. 

اعرا�ض املثانة الع�شبية.
اإلى  الذهاب  هو  التبول  كرثة  )1( معنى 

مرات   8 من  للتبول  ال�شحية  املرافق 
واكرث باليوم.

)2( معنى كرثة التبول لياًل هو الذهاب 

اكرث  للتبول  لياًل  ال�شحية  املرافق  اإلى 
من مرة.

ت�صيب  الع�صبية  املثانة  حالة  »ان 
الرجال والن�صاء واالطفال«

ا�سباب املثانة الع�سبية؟ 
بها  التبول تدخل  ان فل�شفة وميكانيكية 
ونزواًل  الدماغ  من  تبداأ  كثرية  مكونات 
واحلركية  املحيطية  االع�شاب  اإلى 
مع ع�شالت  املثانة  وع�شالت  واحل�شية 
التبول  فتحة  وع�شالت  احلو�ض 
اخلارجية فاأي مر�ض او عار�ض ي�شيب 
هذه املكونات توؤدي اإلى املثانة الع�شبية.

حاالت  هناك  انه  اإليه  اال�شارة  ويجب 
�شبب  وجود  وبدون  ع�شبية  مثانة 

.)Idopathic(

ت�سخي�س املثانة الع�سبية؟ 
املر�شية  احلالة  على  التعرف   -
الطبيب  زيارة  خالل  من  وتقيمها 
يتم  الن�شاء  اإلى  وبالن�شبة  املخت�ض 
التقييم  العام  التقييم  اإلى  ا�شافة 
وتاريخ  الن�شائية  االمرا�ض  ناحية  من 
اطباء  اخ�شائي  قبل  من  الوالدات 

الن�شائية والتوليد.
وجود  �شابقة  التعرف عن  ويتم  كما   -
يف  والتهابات  امرا�ض  وجود  عدم  او 
املجاري البولية لكال اجلن�شني وكذلك 

تقييم االمرا�ض الع�شبية.

الذين  املر�شى  من  اال�شتف�شار   -
يراجعون على هذه احلالة اذا كانوا قد 
الع�شبية  املثانة  ادوية  ال  ام  ا�شتعملوا 
ال�شيدلية  من  طبية  و�شفة  بدون 

مبا�شرة.
- التعرف على منط حياة املر�شى من 
وكمية  الكحول  و�شرب  التدخني  ناحية 
كمية  وكذلك  باليوم  املاأخوذة  ال�شوائل 
البول اخلارجية، وهل يوجد �شل�ض بويل 
وما هو كميته وعدد مرات حدوثه باليوم 
حلماية  للفوط  ا�ضتعمال  هناك  وهل 
املعلومات  هذه  وان  البلل  من  املالب�ض 
اجندة  تدعى  ا�شتمارة  �شمن  من  تعباأ 
املثانة )Bladder Diary( وتعباأ ملدة 3 

ايام متتالية.

• الفح�س ال�سريري:
-غدة  البطن  فح�ض  خالله  من  ويتم 
ال�شرج  فتحة  طريق  عن  الربو�شتاتا 
تقل�ض  �شدة  وفح�ض  للرجال- 
وتهبيطات  احلو�ض  قاع  ع�شالت 
خمارج  فح�ض  الن�شاء-  عند  الرحم 

امل�شالك البولية للرجال والن�شاء.
• الفحو�سات املخربية والجراءات 

الغري خمربية: 
ال�شكري،  فح�ض  البول،  فح�ض  عمل 

فح�ض وظائف الكبد.
• الفحو�سات الغري خمربية: 

- فح�ض الكلى واملثانة باملوجات الفوق 
�شوتية والتعرف على البول املتبقي يف 

املثانة بعد التبول.
 )Uroflowmetry( فح�ض تدفق البول -
بعد  املتبقي  البول  كمية  ح�شاب  مع 

الفح�ض.
- ا�شعة الفقرات القطنية والع�شع�شية.
الكلى  عمل  وتقييم  م�شح  ا�شعة   -
 )Kidney Scan( امل�شعة  بالنظائر 
وخا�شة عند االطفال الذين يعانون من 

املثانة الع�شبية لفرتة طويلة.
يف   )MCUG(الـ فح�ض  عمل   -
هناك  كان  اذا  ملعرفة  امللونة  اال�شعة 
الكلى  اإلى  املثانة  من  البول  ترجيع 

.)V-U Reflux(
• فح�س تخطيط املثانة:

كاملة  فكرة  يعطي  �شوف  الذي 
وتقييم  املثانة  وتفريغ  امتالء  عن 
اثبات  مع  املثانة  داخل  ال�شغوطات 
هذا  يعمل  وعادة  البويل.  الت�شرب 
باالدوية  العالج  ف�شل  بعد  الفح�ض 

ملعرفة ال�شبب والت�شخي�ض.
على  الع�سبية  املثانة  تاأثريات 
بهذه  للم�سابني  اليومية  احلياة 

احلالة:
التهابات  اإلى  احلالة  هذه  �شتوؤدي   -1
يف املجاري البولية والتهابات يف اجللد 
امل�شالك  ملخارج  املحاذية  للمنطقة 

البولية.
2- امكانية ال�ضقوط اثناء التبول لياًل 
ال�شحية  املرافق  اإلى  اال�شراع  عند  او 
وحدوث ك�شور يف عظام احلو�ض وعنق 

الفخذ عند كبار ال�شن وامل�شنني.
اليومية  احلياة  �شري  على  التاأثري   -3
على  بالرتكيز  اليومي  العمل  وعرقلة 
للتبول  ال�شحية  املرافق  اإلى  الذهاب 
اال�شا�شي  العمل  على  الرتكيز  وعدم 
ارتياح  العامة  بالنظافة  واالن�شغال 
ت�شرب  بعد  النقطة  هذه  من  املر�شى 
البول. واي�شًا ان هذه احلالة توؤثر على 
العالقة اجلن�شية لكال اجلن�شني اي�شًا 

احلالة االجتماعية والنف�شية.
العالج:

اواًل: العالج التحفظي )من غري دواء(
- تدريب ع�شالت احلو�ض وامل�شاعدة 

على تقويتها.
- تقليل ال�شوائل قبل النوم.

- الذهاب اإلى املرافق ال�شحية للتبول 
ب�شورة منتظمة حتى ولو مل يكن هناك 

�شعور بالتبول.
- التقليل او االمتناع عن �شرب ال�شوائل 
املحتوية على الكافيني كالقهوة وال�شاي 

او املاأكوالت كال�شوكوالته.
�شرب  عن  االمتناع  او  التقليل   -
ال�شوائل املحتوية على غاز ثاين اك�شيد 

الكربون.
- التقليل او االمتناع عن تناول التوابل 

واملاأكوالت احلارة.
اكل  عن  االمتناع  او  التقليل   -
والليمون  كالربتقال  احلم�شيات 

والكلمنتينا.
- االمتناع عن التدخني.

- تنزيل الوزن.
- تعبئة جدول اجندة املثانة يوميًا.

ثانياً: العالج باالدوية
من  النوع  لهذا  متعددة  انواع  هناك 
التبول  يقلل عدد مرات  والذي  العالج 

وي�شاعد املثانة على اال�شرتخاء.
ان مفعول هذا الدواء يبداأ بعد حوايل 6 
ا�شابيع من ا�شتعماله ويجب اال�شتمرار 

عليه ملدة �شتة ا�شهر على االقل.
مادة  بوا�صطة  املثانة  حقن  ثالثاً: 

)Botox( البوتوك�س

وتاأهيلها  املثانة  حتفيز  رابعاً: 
منخف�ض  كهربائي  تيار  بوا�شطة 
حتفيز  طريق  عن  وذلك  فولت   19
الرجل،  ا�شفل  يف  الق�شبي  الع�شب 
وان هذا الع�شب ياأخذ نف�ض اجلذور 
املثانة  تزود  التي  ال�شوكي  احلبل  من 
الفتحات  من  اخلارجة  وهي  اي�شًا 
الع�شع�ض  وفتحة    5  /  4 القطنية 

االولى.
يحتاج املر�شى لهذا النوع من العالج 
 12 وملدة  اال�شبوع  يف  واحدة  جل�شة 
ا�شبوعًا ويليها جل�شة واحدة يف ال�شهر 

ملدة 3 ا�شهر.
بعد  العالج  من  النوع  هذا  ي�شتعمل 
للعالجات  املر�شى  ا�شتجابة  عدم 

ال�شابقة واملذكورة اعاله.
وال ي�شتعمل هذا العالج لالطفال، ان 
هذا النوع من العالج متوفر حاليًا يف 
 .)PTNS( ويدعى  االأردن  م�شت�شفى 
باملعدل   5 ورقم   4 رقم  العالج  معنى 

.)Neuromodulator( الع�شبي

اجللد  حتت  بطارية  زراعة  خام�صاً: 
املثانة  باع�شاب  مربوطة  وا�شالك 
ال�شوكي  احلبل  من  تخرج  التي 
باعطاء  البطارية  هذه  و�شتقوم 
لتعيد  للمثانة  م�شتمرة  كهربائية 

تاأهيلها وعملها بال�شكل ال�شحيح.

ان املثانة الع�صبية:
معظم  عنه  يتغا�صى  مر�س  هو 
هذه  من  للخجل  وذلك  املر�صى 
يجب  �صيء  هناك  ولكن  احلالة، 
مما  اكرث  تعاين  املثانة  باأن  ذكره 
الع�صبية  باملثانة  امل�صابني  يعانوه 
الكلى،  يف  التهابات  اإلى  يوؤدي  مما 
تعب وترهل املثانة، واالكرث خطورة 
عند  وخا�صة  الكلوي  الف�صل  هو 

االطفال.

املثانة الع�سبية و�سل�س البول

الدكتور �سعيد نائل ب�سري
م�شرف مركز الطب الدويل 

المرا�ض الرجال واعتالالت املثانة 
البولية ووحدة تخطيط املثانة

OVERACTIVE BLAADER WITH URINAY INCONTINENCE

على  دائمًا  االأردن  م�شت�شفى  يحر�ض 
م�شاركته يف املحافل الدولية التي تقام 
باالقطار العربية والعاملية، حيث �شارك 
واعمال  فعاليات  يف  االأردن  م�شت�شفى 
الدويل  العالجية  ال�شياحة  معر�ض 
هذه  القت  وقد  انقره،   - تركيا  يف 
امل�شاركة اعجاب احلا�شرين مبا يتمتع 

به امل�شت�شفى من امكانيات وما ي�شهده 
من تطور يف القطاع الطبي، كما �شهد 
جناح م�شت�شفى االأردن اقبااًل كبريًا من 

الزائرين وعدد من امل�شوؤولني.

م�شت�شفى  �شارك  كما 
فعاليات  يف  موؤخرًا  االأردن 
الدويل  اخلرطوم  معر�ض 
النائب  افتتحه  والذي 
اجلمهورية  لرئي�ض  االول 
ح�شن  ال�شيد  ال�شودانية 
زار  وقد  البكري،  �شالح 
االأردن  م�شت�شفى  جناح 
امل�شوؤولني  من  العديد 

واملئات من املواطنني.
ال�شفري  �شعادة  زار  وقد 
اخلزاعلة  حممود  ال�شيد  االردين 
وطاقم ال�شفارة يف اخلرطوم يف زيارة 

جلناح م�شت�شفى االردن.

م�ست�سفى الأردن ي�سارك
فـي معار�س دولية..

مع  التوا�شل  على  حر�شه  اطار  يف 
الطبية  واملوؤمترات  االحداث  كافة 
والعاملي،  والعربي  املحلي  امل�شتوى  على 
يف  بفاعلية  االأردن  م�شت�شفى  �شارك 
اعمال منتدى ال�شياحة العالجية العاملي 
عّمان  يف  ُعقد  والذي   GHTF 2017
الدكتور  الوزراء  حتت رعاية دولة رئي�ض 

هاين امللقي.
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير عام 
تاأتي  امل�شاركة  هذه  ان  االأردن  م�شت�شفى 
االطالع  يف  امل�شت�شفى  �شيا�شة  لتوؤكد 

اخلا�شة  التطورات  كافة  على 
االردنية  العالجية  بال�شياحة 
يحظى  امل�شت�شفى  ان  �شيما  ال 
ال�شياحة  على اعلى م�شاهمة يف 

العالجية اإلى اململكة.
من  وعدد  الب�شري  و�شارك 

وور�ض  اجلل�شات  يف  امل�شت�شفى  اطباء 
املوؤمتر  يف  اقيمت  التي  والندوات  العمل 
وال�شيوف  الزوار  من  كبري  عدد  اأّم  كما 
الذي  االأردن  مل�شت�شفى  اخلا�ض  اجلناح 
احتوى  والذي  املوؤمتر  هام�ض  على  اقيم 
تقدم  وانتاجات �شحفية  على مطبوعات 
م�شت�شفى  حققه  الذي  الطبي  االجناز 
لي�شبح  عامًا  ع�شرين  مدى  على  االأردن 
ذات  الطبية  ال�شروح  اهم  اليوم 
يف  والريادة  املتكاملة  الطبية  اخلدمات 

ال�شرق االو�شط.

م�ست�سفى الأردن فـي منتدى 
ال�سياحة العالجية
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ن�ساطات

م�ست�سفى الأردن 
يكرم

املوظف املثايل

احتفالية  االردن  م�شت�شفى  اقام 
احلياة..  )انِت  بعنوان  الوردي  اليوم 
ت�شتهدف  والتي  وطمنينا(  افح�شي 
التوعية  من  او�شع  قواعد  اطالق 
املجتمعية للمراأة االردنية بالتعاون مع 

الربنامج االردين ل�شرطان الثدي.
مدير  الب�شري  عبداهلل  الدكتور  واكد 
برنامج  ان  االردن  م�شت�شفى  عام 
خدمة املجتمع وخلق حالة من الثقافة 
ال�شحية لدى املواطن االردين املواطن 
على  ا�شا�شية  اولوية  ي�شكل  االردين 
ادرك  الذي  االردن  م�شت�شفى  اجندة 
االردنية  واملراأة  املجتمع  توعية  اهمية 
املبكر  الفح�ض  الهمية  خا�ض  ب�شكل 

الثدي  �شرطان  حول  العامة  واملعرفة 
م�شددا ان امل�شت�شفى �شيوا�شل براجمه 
التوعوية واخلدمية يف جمال ال�شرطان 
ولفت  وامان  �شحة  اكرث  اردن  نحو 
النقاذ  املبذول  اجلهد  اهمية  الب�شري 

خالل  من  االردنيات  ال�شيدات  االف 
م�شريا  ال�شحية  والثقافة  التوعية 
كافة  يتيح  االردن  م�شت�شفى  ان  الى 
والعالجية  الت�شخي�شية  االمكانات 

خلدمة هذه الغاية ال�شامية.

م�ست�سفى الأردن يحتفل باليوم الوردي لل�سرطان
جمموعة  االأردن  م�شت�شفى  ا�شت�شاف 
من طالبات مدار�ض احل�شاد الرتبوي 
الن�شاطات  �شمن  االطفال،  ق�شم  يف 
العالقات  يقيمها ق�شم   التي  الرتفيهة 
العامة - مكتب العمل االجتماعي حتت 

ا�شراف الدكتورة �شروق ابو حمور.
الطيب  االثر  الزيارة  لهذه  وكانت 
ويف  وا�شرهم،  املر�شى  نفو�ض  يف 
بتوزيع  الطلبة  قام  الزيارة  ختام 
االطباء  كادر  على  التذكارية  الهدايا 
املتميزة  بجهودهم  اميانًا  والتمري�ض، 

ودورهم النبيل يف خدمة املر�شى.  

ملكتب  التابعني  املتدربني  من  عدد  قام 
العمل االجتماعي حتت اإ�شراف الدكتوره 
ق�شم  يف  جولة  بعمل  حمور  ابو  �شروق 
املر�شى  على  الهدايا  لتوزيع  االأطفال 
واإدخال الفرح وال�شرور عليهم واأ�شرهم 
التي  والربامج  االأن�شطة  �شمن  وذلك 

يقوم بها املكتب يف ق�شم االطفال.

م�ست�سفى الأردن
ي�ست�سيف

طالبات مدار�س 
احل�ساد الرتبوي 

م�ست�سفى الأردن 
يوزع الهدايا على 
املر�سى الطفال

خدمة  نحو  بالتوجه  �شيا�شته  اطار  يف 
مع  والتوا�شل  املحلية  املجتمعات 
خمتلف  يف  املجتمع  قطاعات  خمتلف 
االردن  م�شت�شفى  اقام  اململكة  انحاء 
العامة  العالقات  ق�شم  من  وبتنظيم 
كنانة  بني  لواء  يف  جمانيًا  طبيًا  يومًا 
جمعية  مع  وبالتعاون  اربد  مبحافظة 

حربا�ض اخلريية.

م�شت�شفى  من  طبي  فريق  قام  حيث 
الطبية  اخلدمات  بتقدمي  االردن 
والعالجية والت�شخي�شية ملئات احلاالت 
اليوم  من  لال�شتفادة  تقدمت  التي 
الطبي املجاين من ابناء املجتمع املحلي 

يف لواء بني كنانة وما حولها.

باجراء  قام  الذي  الفريق  وت�شمن 
والت�شخي�شية  ال�شريرية  الفحو�شات 
واعطاء  االدوية  عينات  و�شرف 
خمتلف  من  اأطباء  واالر�شاد  الن�شح 
واجلراحة  الباطنية  التخ�ش�شات 

االردن  م�شت�شفى  اميان  من  انطالقا 
دمج  باأهمية  املختلفة  وكوادره 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  واحتواء 
العالقات  ق�شم  قام  فقد  باملجتمع، 
االجتماعي  العمل  مكتب   / العامة 
د.  االجتماعية  االإخ�شائية  باإ�شراف 
من  عدد  باإ�شت�شافة  حمور  ابو  �شروق 
ان�شان(  )انا  جلمعية  التابعني  الطلبة 

ملندوبي  ا�شافة  واالطفال  والن�شائية 
عن دائرة التمري�ض وال�شيدلية.

وعرب ابناء لواء بني كنانة عن تقديرهم 
االن�شانية  املبادرة  لهذه  الكبري 
م�شت�شفى  من  الطيبة  واالجتماعية 
اقبلوا  الذين  اللواء  ابناء  جتاه  االردن 
اليوم الطبي لال�شتفادة من  على فريق 
اخلدمات الطبية والتمري�شية املتوفرة.

مدير  الب�شري  اهلل  عبد  الدكتور  واأكد 
اليوم  هذا  ان  االردن  م�شت�شفى  عام 
او�شع  توجه  اطار  يف  ياأتي  الطبي 
قطاعات  ملختلف  خدمات  لتقدمي 
ال�شرائح  �شتى  مع  والتوا�شل  املجتمع 
يف املجتمع االردين انطالقًا من فهمنا 
امل�شت�شفى  يف  املجتمعية  للم�شوؤلية 
م�شريًا الى توا�شل هذه االيام الطبية 
على  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 

مدى العام .

ا�شرتاكهم  خالل  من  ودجمهم 
باأعمال ون�شاطات االأق�شام املنا�شبة..  
يجب  جمتمعنا  من  جزء  »هم 

احرتامه واحتواءه«
احمد  املهند�ض  االإداري  املدير  وقام 
حيث  باملتدربنب  بالرتحيب  خطاب 
اأثنى عليهم وعلى جمعية )انا ان�شان( 

�شاحبة املبادرة..

يوم طبي جماين مل�ست�سفى الردن
فـي لواء بني كنانة 

م�ست�سفى الأردن ي�ست�سيف 
طلبة جمعية »انا ان�سان«

ابراهيم �سليم م�سطفى دكنا�س
و

خلود طاف�س ابراهيم عطاونة

ال�شنتني  يف  تراجعًا  نرى  اأن  املوؤ�شف  من 
العالجية  ال�شياحة  �شوق  يف  االأخريتني 
يقف  الذي  الرتاجع  هذا  االأردين، 
راأ�شها  وعلى  االأ�شباب  من  العديد  وراءه 
الظروف ال�شيا�شية واالأمنية غري امل�شتقرة 
التي  البلدان  ويف  املحيطة  املنطقة  يف 
العالجية  لل�شياحة  تقليديًا  �شوقًا  تعترب 
على  �شلبًا  انعك�ض  الذي  االأمر  االأردنية، 
القطاع الطبي االأردين ب�شكل خا�ض وعلى 
وتراجعًا  عام،  ب�شكل  االأردين  االقت�شاد 
يف  العمل  حجم  من   ٪40 عن  يقل  ال  مبا 

جمال ال�شياحة العالجية.
بدائل  هناك  لي�ض  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن 
واأ�شواق اأخرى ميكن العمل عليها الإنعا�ض 
مثل  االأردين،  العالجية  ال�شياحة  �شوق 
االأجنبية  والدول  العربية  الدول  بع�ض 

وخا�شة بع�ض الدول االإفريقية.    
يف  الدول  بني  املناف�شة  حدة  تزايد  مع 
من  العالجية  ال�شياحة  �شناعة  جمال 
يف  واملناف�شة  االأ�شعار  يف  املناف�شة  حيث 
الت�شهيالت املطلوبة لنمو وتطور ال�شياحة 
حققت  التي  ال�شناعة  هذه  العالجية، 
دخاًل على امل�شتوى العاملي جتاوز 70 مليار 

دوالر عام 2015.
من   ٪80 ت�شكل  االأ�شعار  اأن  من  وبالرغم 
العالجية، وهو ما  ال�شياحة  قوة اجلذب يف 
االأردين  العالجية  ال�شياحة  قطاع  ياأخذه 
االأخرى  الدول  به  ويناف�ض  االعتبار  بعني 
بقوة، اإال اأن الت�شهيالت واالإغراءات االأخرى 
بعدًا  تاأخذ  بداأت  للمر�شى  تقدم  التي 
دولة  بتف�شيل  القرار  اتخاذهم  يف  اأ�شا�شيًا 

عن اأخرى لل�شفر اإليها من اأجل العالج.
جمال  يف  النا�شطة  الدول  تنبهت  وقد 
االأمر  لهذا  العالجية  ال�شياحة  �شناعة 
الت�شهيالت  تتناف�ض يف تقدمي هذه  وبداأت 
وعلى راأ�شها تاأ�شريات الدخول لهذه الدول، 
الدول  مع  مبا�ضرة  طريان  خطوط  وفتح 
التي  تركيا  الدول  هذه  من  امل�شتهدفة. 
يح�شل  التي  الدول  قاعدة  بتو�شيع  بداأت 
اإلى  التاأ�شرية حال و�شولهم  رعاياها على 
باإمكان  التي  والدول  الرتكية،  املطارات 
لدخول  التاأ�شرية  على  احل�شول  رعاياها 

تركيا من خالل االإنرتنت.
اإعالنها  خالل  من  الهند  فعلت  وكذلك 
عن اإمكانية احل�شول على التاأ�شرية من 
خالل االإنرتنت لقائمة ت�شم 150 دولة. 
وكذلك الت�شهيالت التي تقدمها تايالند 
من  وغريها  اجلنوبية  وكوريا  وماليزيا 
من  وجميعها  اآ�شيا،  �شرق  جنوب  دول 
ال�شياحة  �شوق  يف  تتناف�ض  التي  الدول 
الدول  من  وتعترب  الدويل،  العالجية 

املناف�شة لالأردن يف هذا املجال.
يف  لدينا  تراجعًا  جند  املقابل  ويف 
االأمر  للمر�شى،  التاأ�شرية  ت�شهيالت منح 
املر�شى  من  االالآف  بع�شرات  دفع  تالذي 
للبحث عن بدائل للعالج يف الدول االأخرى 
املناف�شة والتي تقدم لهم كل الت�شهيالت.

املري�ض  ينتظر  ال  اأن  الطبيعي  ومن 
تاأ�شرية  على  للح�شول  اأكرث  اأو  اأ�شبوعًا 
يعرف  وهو  للعالج،  ما  بلد  لدخول 
اخلدمة  نف�ض  له  تقدم  دواًل  هناك  اأن 
للح�شول  املدة  هذه  مثل  انتظار  دون 
اأي�شًا،  واملوؤ�شف  الدخول.  تاأ�شرية  على 
لزيادة  تخطط  املناف�شة  الدول  اأن 
ال�شياحة  مـن  ايراداتها  وم�شاعفة 
اأ�شا�شيًا  رافــدًا  باعتباره  العالجية 
ظل  “يف  نعمـل  ونحـن  القت�شادها، 
على  ال�صعبة”  االقت�صادية  الظروف 
ترفد  التي  العالجية  �شياحتنا  تراجع 
االقت�شاد مبا يقارب املليار دينار �شنويًا.
كل  ومن  ما هو مطلوب من اجلميع  كل 
وباإنعا�ض  االأردن  مب�شلحة  املهتمني 
اقت�شادها ووقف تراجع قطاع ال�شياحة 
بتداعيات خطرية  ينذر  الذي  العالجية 
اأن  فيه..  العاملني  وعلى  القطاع  على 

يبداأوا بالتفكري خارج ال�شندوق..!!     

ال�سياحة العالجية فـي الأردن.. 
والتفكري خارج ال�سندوق..!!

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

هناك 6 اأنواع من الليزر الطبي ت�شتخدم حاليًا 
يف عيادات اأطباء اجللدية وجراحي التجميل، 

وكلها اأثبتت فعاليتها لالغرا�ض التالية:
لــيـــــــــزر االأوعــــــيــــــــــة الــــــــدمـــــويـــــــــة   -  1
عـدة  اأنــواع  هنــاك   Vascular Laser
هذا  يف  امل�شتخدمة  املوجات  اأطوال  من 
 m 595  -  585 اأ�شهرها  املجال لعل من 
وهذا النوع من الليزر هو موجه اإلى مادة 
كريات  داخل  املوجودة  الهيموجلوبني 

كثرية  ا�شتخدامات  وله  احلمراء،  الدم 
احلمراء  الوحمات  عالج  هو  اأهمها  من 
 Stain Portwin & Haemangioma
الدموية  ال�شعريات  يف  التو�شع  وكذلك 

»كل اأورام اجلهاز البويل و التنا�سلي 
يجب اأن تناق�س  خطه العالج الالزم 
الأورام  عيادة  فريق  خالل  من  لها 
جلنه  ِقبل  من  التو�صية  هذه  امل�سرتكة« 
اخلرباء يف عالج اأورام اجلهاز البويل لعام 2٠٠6

من  يبداأ  ال�شرطان  ملري�ض  العالج  طريق 
املخت�ض  الطبيب  اإلى  االوليه  االحاله 
واإجراء الفحو�شات الطبية الالزمة ومن ثم 
وبعدها  املحدد  العالج  بعمل  القرار  اتخاذ 
يبداأ العالج وفرتة املتابعة امل�شتمرة واملهمة 
بعد العالج والتي يتم االإغفال عنها ب�شورة 

�شحيحة يف عدد ال باأ�ض منه من املر�شى.
واحلديثة  احلالية  الدرا�شات  ا�شتخل�شت 
يف اأمريكا واأوروبا يف عالج ال�شرطان اإلى 
واملتابعة  العالج  خدمة  لتطوير  تو�شيات 
املقدمه  املوؤ�ش�شات  تطوير  خالل  من 

فعاليته  اأثبتت  وقد   aisatceignaleT
حديثًا يف عالج الثاآليل والوردية.

 PigmentedLaser ليزر الت�صبغات   -  2
املوجات  من  عدة  اأطوال  كذلك  هناك 
ت�شتخدم على ح�شب احلالة املر�شية مثل:
- Nd YAG double frequency 532nm
- Ruby 694nm
- Alex 755nm
- Nd YAG 1064nm
ازداد  كلــما  املوجــة  طـــالت  وكلمــا 
امت�شـــا�شــــــه  وقـــــل  الليــــــزر  عـــمـــق 
بوا�شطـــة اخلـاليا ال�شبغية، وي�شتخدم 
هـــذا اجلهـــاز يف الوحــمـــات ال�شمــراء
atO Nevus of suveN BakerU,s
وكذلك يف عالج النم�ض وحبوب اخلال 

واإزالة الو�شم.
ليزر التق�صري Resurfacing هناك   -  3

جهازان فقط هما:
- Erbium 2940nm
- Co2 10.600nm
الطبقة  تزيل  بب�شاطة  االأجهزة  وهذه 
اخلارجية من اجللد وميكن التحكم مبدى 
العمق املطلوب وكذلك بزيادة اأو خف�ض قوة 
الليزر. وميكن عالج اإزالة االأورام اجللدية 
يف  الليزر  على  مف�شلة  اأحيانا  »واجلراحة 
تق�شري  ميكن  وكذلك  احلاالت«.  هذه  مثل 
الوجه بالكامل الإزالة التجاعيد ال�شطحية.

ويعترب هذا اأخطر اأجهزة الليزر من حيث 
اال�شتخدام، الأنه قد يت�شبب يف م�شاعفات 
الفريو�شية  اأو  البكتريية  االلتهابات  مثل: 
ي�شتخدم  اإذا مل  اأو حدوث ندبات جلدية، 

خمت�شة  عالج  �شبكات  واإن�شاء  للخدمة 
الطبية  املوؤ�ش�شات  هذه  داخل  ورم  لكل 
اأطباء  اإلى  اأحاله عالج احلاالت  وت�شمل 
ذوي اخت�شا�ض دقيق يف معاجلة االأورام 
وتطبيق  امل�شرتكة  االأورام  عيادة  �شمن 
املعتمدة  الطبية  الربوتوكوالت  احدث 
ينعك�ض  مما   ورم    كل  ومتابعة  لعالج 
ايجابًا على نتائج العالج واحلفاظ على 

ال�شحة البدنية والنف�شية للمري�ض.
مر�شى  من  كثري  زال  ال  لالأ�شف 
ال�شرطان يعاجلون خارج هذه اخلدمة 
فر�شة  من  حرمانهم  يتم  وبالتايل 
اأثبتت  حيث  املتكامل  والعالج  ال�شفاء 
الدرا�شات الطبية اإن فر�ض ال�شفاء من 
بالعالج  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  املر�ض 

االأول املقدم للمري�ض ومدى كفاءته.
عالج اأورام اجلهاز البويل والتنا�سلي:

فريق  �شمن  احلاالت  لكل  يتم  اأن  يجب 
عيادة االأورام امل�شرتكة.. 

Multi Disciplinary team (MDT)
فــريـــق عـيــــادة الأورام املـ�سرتكـــــة، 

يتاألــف مــن:
1.ا�شت�شاري جراحة اأورام امل�شالك البولية.

2. ا�شت�شاري باطني يف عالج االأورام.
3. ا�شت�شاري يف االأ�شعة الت�شخي�شية.

4. ا�شت�شاري يف علم االإمرا�ض واالأورام.
يف  خمت�شة  ممر�شة  اأو  ممر�ض   .5

عالج االأورام.
6. من�شق للعيادة وعادة ما يكون ممر�ض 

اأو ممر�شة خمت�شة يف االأورام.
م�شوؤولية  مهمة  يتولى  للعيادة  رئي�ض   .7

بالطريقة ال�شحيحة.
 803m ليزر االأكزامير طول موجته  -  4
وهو من الليزرات احلديثة والتي اأثبتت 
وال�شدفية  البهاق  عالج  يف  جدواها 

وبع�ض االأمرا�ض اجللدية االأخرى.
وبال �شك فاإن فائدة هذا اجلهاز تتمثل 

يف تق�شري مدة العالج.
دون  مـــــــن  التق�صيــــــر  لـــيـــــــزر   -  5
مــــــن  اخلــــارجيـــــة  الطبقــــــة  اإزالـــــــــة 
 Resurfacing Nonablative اجلـلـــــــد 
التي  االأجهزة  اأحدث  من  هذا  يعترب 
يف  ال�شطحية  التجاعيد  الإزالة  ت�شتخدم 
اأنـــواع  ع�شــرة  من  اأكرث  وهنـاك  الوجه، 
اأ�شهــــرها  الــمــــوجــــات  اأطـــــوال  مـــن 
هذه  يف  والفكرة   m1450 - nm1540
الطبقة  ت�شخني  يتم  اأن  هي  االأجهزة 
مادة  وبالتحديد  اجللد  من  ال�شفلى 
اخلاليا  ا�شتثارة  ثم  ومن  الكوالجني 
كـــوالجــــني  الإنتــــاج   Fibroblast الليفية 
يكون   Remadolling Collagen جديد 
اأكرث حيوية ويت�شبب يف �شد اجللد. وغالبًا 
وبعد  قبل  جدًا  ب�شيطًا  تغريًا  نالحظ  ما 
جل�شات الليزر، وال ين�شح با�شتخدام هذه 
االأجهزة للجلد االأ�شمر الأنه قد يت�شبب يف 

حدوث ت�شبغات �شمراء.
ليزر اإزالة ال�صعر ي�شكل اأكرث من 80%   -  6
ليزر  الليزر معلومات عن  ا�شتخدامات  من 
اإزالة ال�شعر الليزر اإ�شعاعات �شوئية مركزة 
حيث  ال�شعر  وب�شيالت  اجللد  اإلى  تنفذ 

تقوم هذه الب�شيالت باإمت�شا�شها.
ن�صتـكمل املو�صوع فـي العــدد القـــادم

ا�شت�شاري  يكون  وعادة  الكلية  العيادة 
ويكون  البولية.  امل�شالك  اأورام  جراحة 
نتائج  تطوير  يف  االأ�شا�شي  العيادة  دور 
الفحو�شات  اإجراء  خالل  من  العالج 
اأ�شبوعني  فرتة  �شمن  الالزم  والعالج 

من اإحالة املري�ض اإلى العيادة.
8. حتديد وعالج جميع حاالت اأورام اجلهاز 

البويل �شمن اخت�شا�ض العيادة امل�شرتكة.
9. و�شع خطه العالج واملتابعة الالزمة 

لكل مري�ض.
االحاله  �شرعة  خدمة  من  التاأكد   .10
املر�شى  لبع�ض  املخت�شة  املراكز  اإلى 

الذين يحتاجون عناية خا�شة.
لكل مري�ض  الالزمة  املعلومات  11. جمع 
املوؤ�ش�شة  معلومات  �شبكة  مع  ودجمها 
من  للخدمة  الدورية  التقييم  الإغرا�ض 
خالل ا�شتمارة موحدة لكل مر�ض وطرق 
ح�شول  ي�شمن  مما  فيها  املتبعة  العالج 
كل مري�ض على فر�شة مت�شاوية يف العالج 
عن  وبعيدا  العلمية  الربوتوكوالت   �شمن 
القرارات املنفردة يف اتخاذ قرار العالج.
اخلدمة  مقدمي  من  البع�ض  ي�شكك  قد 
االأورام  عيادة  ودور  اأهمية  يف  الطبية 
امل�شرتكة يف عالج االأورام. لكن من املهم 
وا�شح  تطابق  عدم  هناك  بان  التذكري 
ومهم يف اتخاذ القرارات املنا�شبة لعالج 
عالجها  مت  مت�شابهة  �شرطان  حاالت 
وخارج  امل�شرتكة  االأورام  عيادة  �شمن 
�شلبية  نتائج  اإلى  اأدى  مما  العيادة. 
اإجماع  خارج  عالجها  مت  التي  للحاالت 

عيادة االأورام امل�شرتكة.

الليزر للعناية بالب�سرة.. 

عالج اأورام اجلهاز البويل والتنا�سلي

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

- اجلزء الثاين -

الذي  الدهن  جتاهل  ال�شعب  من 
الفخذين،  على  او  البطن  على  يظهر 
ولكن ماذا عن الكبد الدهني )تدهن 
او  روؤيته  ميكن  ال  ما  وهو  الكبد(؟ 
االح�شا�ض به، ومعظم النا�ض ال يعلمون 

بوجوده.
وجود كمية معينة من الدهون يف الكبد 
ي�شكل  عندما  ولكن  طبيعي،  امر  هو 
وزن  من   ٪10-5 من  اكرث  الدهن 
الكبد، فهذا قد يعني وجود مر�ض يف 
الكبد ناجم عن �شرب الكحول او عن 
�شرب  عن  ناجمًا  لي�ض  كبدي  مر�ض 

الكحول.
الكبد  الدهني:اعرا�س 

الدهنيمر�س الكبد 
)FLD - Fatty Liver Discase(

هو مر�ض �شامت ب�شكل عام لي�شت له 
اعرا�ض وخ�شو�شًا يف مراحله االولى، 
املر�ض  فيها  يتقدم  التي  احلاالت  يف 
ويتفاقم وهي عملية قد ت�شتغرق ب�شع 

�شنوات او حتى ب�شعة عقود.
من  التي  الدهني  الكبد  اعرا�س 

املمكن ان تظهر، وت�صمل:
- التعب.

- فقدان الوزن او فقدان ال�شهية.
- الغثيان.

- الت�شو�ض، احل�ض بالقدرة على حتكيم 
العقل وم�شاكل يف القدرة على الرتكيز.

وقد تظهر اعرا�ض اخرى، ت�شمل:
- اوجاع يف مركز البطن او يف اجلانب 

االمين العلوي منه.
- ت�شخم الكبد.

غري  موحدة/  وغري  داكنة  بقع   -
متجان�شة على اجللد وخا�شة على الرقبة 

ومنطقة حتت االبطني ب�شكل عام.
كبدي  مبر�ض  امل�شابني  املر�شى  لدى 
الكحولية  امل�شروبات  تناول  عن  ناجم 
�شوًءا،  وتزداد  االعرا�ض  تتفاقم  قد 
�ضرب  يف  االفراط  من  فرتات  بعد 
الكحول، اما مر�ض الكبد الدهني غري 
الناجم عن تناول امل�شروبات الكحولية 
او  ينعك�ض،  او  يتوقف  ان  املمكن  فمن 

قد يزداد �شوًءا يف املقابل.
مر�ض  فيها  يتطور  التي  احلاالت  يف 
 Liver الكبد  )ت�شمع  الكبد  تليف 

على  قدرته  الكبد  يفقد   ،)Cirrhosis
العمل والقيام مبهامه الوظيفية.

العالمات  تظهر  قد  لذلك،  ونتيجة 
واالعرا�س التالية:
- احتبا�ض ال�شوائل.
- �شمور الع�شالت.
- النزف الداخلي.

- الريقان )ا�شفرار لون الب�شرة والعينني(.
.)Hepatic failure( الف�شل الكبدي -

ا�سباب وعوامل خطر الكبد الدهني:
مر�س كبدي ناجم عن تناول الكحول

ALD - Alcoholic Liver Discase
يف  الدهني  الكبد  يتطور  ان  ميكن 
الكحولية  امل�شروبات  تناول  اعقاب 
كبرية،  او  �شغرية  بكميات  �شواء 
ق�شرية  فرتة  بعد  حتى  يتطور  فقد 
للم�شروبات  الزائد  اال�شتهالك  من 
الكحولية )مر�ض كبدي حاد ناجم عن 

ا�شتهالك الكحول(.
وتلعب الوراثة دورًا يف ال�شبب مبر�ض كبدي 

ناجم عن تناول الكحول من ناحيتني:
كمية  على  توؤثر  قد  امنا  االولى: 
يتناولها  التي  الكحولية  امل�شروبات 
ي�شبح  ان  احتمال  وعلى  االن�شان 
اإلى ذلك، قد  مدمنًا عليهما باال�شافة 
م�شتويات  على  الوراثية  العوامل  توؤثر 
عملية  يف  وامل�شاركة  الكبد،  انزميات 
تفكيك الكحول )اال�شتقالب/ االي�شي 

.)Metabolism -
على  توؤثر  قد  اخرى  عوامل  وثمة 
احتماالت تطور مر�ض كبدي ناجم عن 

ا�شتهالك الكحول، ت�شمل:
الذي ميكن   Jaundice )ج(  الريقان   -

ان يوؤدي اإلى التهاب الكبد.
)حتميل  اجل�ضم  يف  احلديد  فرط   -

.)Iron overload / مفرط باحلديد
.)Obesity( ال�شمنة الزائدة -

.)Diet( احلمية الغذائية -
مر�س الكبد الدهني غري الناجم عن 

ا�صتهالك الكحول
NAFLD - Non-Alcoholic Fatty 

Liver Discase
فائ�ض  من  يعانون  الذين  النا�ض  بع�ض 
مر�ض  من  يعانون  الكبد  يف  للدهن 
ي�شمى )الكبد الدهني( �شحيح ان هذه 
طاملا  لكن  طبيعية  حالة  لي�شت  احلالة 
الكبد  يف  �شررًا  او  اإلتهابًا  ت�شبب  مل 

فاإنها تبقى حالة غري خطرية.
من  يعانون  اآخرون  ا�شخا�ض  هنالك 
مر�ض يدعى تدهن الكبد غري الناجم 

عن ا�شتهالك الكحول.
التهاب وتنّدب الكبد

Steatohepatitis
متامًا  مماثل  املر�ض  هذا  ان  ورغم 
ا�شتهالك  عن  الناجت  الكبد  ملر�ض 
امل�شابني  اال�شخا�ض  ان  اإال  الكحول 
من  فقط  قليلة  كميات  ي�شتهلكون  به 
الكحول او انهم ال ي�شتهلكونها اطالقًا.

�شررًا  للكبد  ي�شبب  قد  املر�ض  هذا 

اال�شالح  او  للعك�ض  قابل  غري 
)Irreversible(، قد ي�شبح الكبد �شلبًا    
مكان  الندب  حتل  الوقت  مرور  ومع 
)تليف  ت�شمى  اخلاليا - وهذه احلالة 
Liver cirrhosis الكبد( او ت�شمع الكبد

وي�شبح الكبد عاجزًا عن اداء وظائفة 
يحدث  قد  لذلك  نتيجة  او  ينبغي  كما 
او   )Hepatic failure( كبدي  ف�شل 
عن  الناجم  غري  الكبد  يف  �شرطان 
ا�شتهالك الكحول هو احد امل�شببات االكرث 

انت�شارًا ملر�ض تليف الكبد.
الكبد  مر�ض  من  النوعان  هذان 
ا�شتهالك  عن  الناجم  غري  الدهني 
ومنت�شر  �شائع  اليوم  ا�شبحا  الكحول 
جدًا حتى 20٪ من جمموع اال�شخا�ض 
مبر�ض  لال�شابة  معر�شني  البالغني 
الكبد  التهاب وتندب  او  الدهني  الكبد 

غري الناجم عن تناول الكحول.
الكبد  ملر�س  امل�سببة  العوامل 
تناول  عن  الناجم  غري  الدهني 

)NAFLD( الكحول
العامل  هو  ما  متامًا  وا�شحًا  لي�ض 
الرئي�شي امل�شبب ملر�ض الكبد الدهني 
غري الناجم عن تناول الكحول، هنالك 
من  يبدو  كما  تزيد،  عديدة  عوامل 
مل  حاالت  ثمة  لكن  اخلطر.  درجة 
يتوفر فيها اي من عوامل اخلطر هذه.
الناجم عن  الكبد الدهني غري  مر�ض 
تناول الكحول قد ينتقل بالوراثة، وهو 
يظهر ب�شكل عام لدى ا�شخا�ض يف �شن 
من  يعانون  ا�شخا�ض  ولدى  ال�شباب 

ال�شمنة املفرطة او من الوزن الزائد.
احيان  يف  يعانون  اال�شخا�ض  هوؤالء 
م�شتويات  ارتفاع  من  متقاربة 
ثالثية  الدهنيات  فرط  او  الكولي�ضرتول 
 ،)Hypertriglyceridemia( الغلي�شرييد 
 )Diabetes( او كذلك من مر�ض ال�شكري
)مقاومة  ال�شكري  مقومات  من  او 

.)Insulin Resistance االن�شولني
يف ما يلي العوامل التي ميكن ان ت�شاهم 
غري  الدهني  الكبد  مر�ض  ن�شوء  يف 

الناجم عن تناول الكحول:
 )Oxidative stress( االجهاد التاأك�شدي -

الذي ي�شبب االذى خلاليا الكبد.
من  والتهابية  �شامة  بروتينات  اطالق   -
او  الكبد  خاليا  من  �شواء  دهنية  خاليا 

من خاليا اخرى.
مبــرمــــج  خـلـــوي  ا�شتمـــاتــــة )مــــوت   -

Apptosis( يف خاليا الكبد.
مر�ض  ت�شبب  قد  حمتملة  اخرى  عوامل 

الكبد الدهني، وت�شمل:
- بع�ض االدوية.

)Hepditing( التهاب الكبد الفريو�شي -
- مر�ض كبد وراثي او ناجم عن امرا�ض 

املناعة الذاتية.
- انخفا�ض �شريع يف الوزن.

- التغذية غري ال�شليمة.
النمو  ان  حديثًا  اجريت  درا�شة  وتظهر 
االمعاء  يف  املوجودة  للبكترييا  الزائد 
يف  حت�شل  اخرى  وتغيريات  الدقيقة 
االمعاء لها عالقة مبر�ض الكبد الدهني 

غري الناجم عن تناول الكحول.
من  باأنه  اليوم  الباحثني  بع�ض  وقال 
يف  احلاالت  لهذه  يكون  ان  املحتمل 
غري  الدهني  الكبد  مر�ض  تقدم  عمليتي 
اإلى  وحتوله  الكحول  تناول  عن  الناجم 
مر�ض التهاب وتندب الكبد غري الناجم 

عن تناول الكحول..
اآليــة  ن�صتكمــل  القـــادم  العــدد  فـي 
الت�صخيـ�س والعالج الكبد الدهني

الكبد الدهني

بع�س احلالت من الكبد 
الدهني )تدهن الكبد( 
قد يوؤدي اإلى م�ساعفات 

خطرية..

الدكتور حممود خطاب
اخت�شا�شي جراحة عامة

اخت�شا�شي جراحة الكبد والبنكريا�ض

Fatty Liver

الدكتور خالد ال�سافـي
ا�شت�شـــاري جراحــــة الـمنظــــار 

وامل�شالك البولية واالأورام

دور عيـــادة الأورام امل�سرتكــة
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مقالت..

ال�شرج،  فتحة  من  دم  خروج  ويعني 
وهذا الدم اإما ان يكون يف �شورة:

.)Melena( 1 - تغوط ا�ضود
.)Hematochezia( 2 - دم احمر قاين

.)Occuld Blood( 3 - دم خفي
)Melena( اأواًل: التغوط اال�صود

وقوامه  قامت  ا�شود  الدم  يكون  وهنا 
يكون  ما  وعادة  القطران  ي�شبه  لزج 
القناة  من  العلوي  اجلزء  م�شدره من 
االثنى  او  املعدة  او  )املريء  اله�شمية 
ع�شر( حيث يكون هذا الدم مه�شومًا 
والع�شارات  لالنزميات  تعر�شه  بعد 

الها�شمة.
ت�شمع  املريء،  دوايل  ا�صبابه:  ومن 
االرجتاعي،  املريء  التهاب  الكبد، 
قرحة  املريء،  اورام  املريء،  قرحة 
املعدة واالثنى ع�شر وهي اكرث اال�شباب 
عن  الناجتة  املعدة  التهابات  �شيوعًا، 
اال�شرتويدية  غري  االلتهاب  م�شادات 
مثل اال�شربين، باال�شافة الورام املعدة 

او االثنى ع�شر.
الحمر  ال�سرجي  النزيف  ثانيًا: 

)Hematochezia(
اكرث  ياأخذ  قد  النزيف  من  النوع  وهو 

من �شورة:
الدم  من  كبرية  كمية  خروج   -  1
وهذا  التربز(  اثناء  )لي�س  تلقائياً 

يحدث يف حاالت:
القولون  حبوب  او  الرجتي  الداء   •

.)Diverticulosis(
يف  طبيعية  غري  دموية  اوعية  وجود   •

.)Angiodysplasia( بطانة القولون
• نــــقـــــــ�ض تــــــرويـــــــــة الــقـــــــولــــــون 

.)Ischemic colitis(
.)Polyps( الزوائد اللحمية •

• االورام )احلميدة او اخلبيثة(.
• جراحة امل�شتقيم.

الـدم  مـن  خفيفـة  طبقة  وجـود   - 2
حـــول  دم  خطـوط  او  التبـرز  بعـد 
م�شـــدر  يكون  ما  وعـــادة  البـــراز: 
من  بالقرب  احلالة  هذه  يف  النزيـف 

فتحة ال�شرج، مثل:
.)Hemorrhoids( البوا�شري •

.)Anal Fissure( ال�شرخ ال�شرجي •
• التهاب وقرحة امل�شتقيم.

العالج  عن  الناجت  القولون  التهاب   •
.)Radiation colitis( اال�شعاعي

• االورام.
3 - دم خمتلط مع الرباز: وهنا يكون 
م�شدر الدم بعيد عن فتحة ال�شرج اي 

يف بداية القولون مثل:

واأقاربهم  املر�شى  من  الكثري  يتخوف 
يف  قبوله  ويرف�شون  االإجراء  هذا  من 
تاأخر  عنه  ينتج  مما  احلاالت  بع�ض 
عالج املر�شى مما قد يوؤثر على حالتهم 
اإيجاد  اإلى  االإجراء  ويهدف  ال�شحية. 
مت�شلة  الهوائية  الق�شبة  يف  فتحة 
بالعنق يو�شع داخلها اأنبوب خا�ض خللق 

جمرى للتنف�ض.
التنف�ض  بجهاز  التنف�ض  اأنبوب  ويو�شل 
عند  املري�ض  وي�شتطيع  ال�شناعي 
خالل  من  يتنف�ض  اأن  حالته  حت�شن 
التنف�ض.  جلهاز  احلاجة  بدون  االأنبوب 
ويف اأكرث احلاالت يحتاج املري�ض اأنبوب 
التنف�ض العنقي لفرتة ق�شرية ت�شل اإلى 
قد  اأخرى  ولكن يف حاالت  اأ�شابيع  عدة 
اأطول  لفرتات  لالأنبوب  املري�ض  يحتاج 

التقرحي  القولون  التهاب   •
)Ulcerative colitis(

)Crohni colitis( مر�ض كرون •
)Infectious colitis( عدوى القولون •

• اورام القولون.
)Occult Blood( ثالثًا: الدم اخلفي
ُيرى بالعني املجردة  وهنا فاإن الدم ال 
وجوده  اكت�شاف  يتم  ولكن  الرباز  يف 

اثناء التحليل الروتيني للرباز.
ووجود الدم اخلفي ممكن ان يكون من 
اي اال�شباب املذكورة �شابقًا ولكن اكرث 

اال�شباب �شيوعًا:
من  جزء  اي  يف  اخلبيثة  االورام   •

القناة اله�شمية.
.)Polyps( الزوائد اللحمية •

• قرحة املعدة.
• التهاب املريء.

م�شاد  تناول  عن  الناجت  النزيف   •
االلتهاب غري اال�شرتويدية.

خطورة اهمال النزيف ال�سرجي
من  ال�شرجي  النزيف  جتاهل  بعد 
ان  حيث  ال�شائعة  الكبرية  االخطاء 
نزيفًا  يجد  عندما  املر�شى  بع�ض 
نف�شه  عالج  اإلى  يلجاأ  فاإنه  �شرجيًا 
على  حالته  بت�شخي�ض  ويقوم  بنف�شه 
باأخذ  ويبداأ  �شرجية،  بوا�شري  انها 
ا�شت�شارة  دون  املختلفة  العالجات 
�شرعة  املهم  من  فاإنه  لذلك  طبية. 
للت�شخي�ض  للو�شول  الطبيب  مراجعة 
النزيف  ا�شباب  الن  واملبكر  ال�شحيح 
منها  ولكل  وخمتلفة  كثرية  ال�شرجي 

عالج خمتلف.
خطوات الت�سخي�س

للمري�ض  الكامل  املر�شي  التاريخ   •
امل�شاحبة  االعرا�ض  ذلك  يف  مبا 
للنزيف ال�شرجي، مثل: )اآالم البطن، 
فقدان  االم�شاك،  او  اال�شهال  القيء، 

ال�شهية والوزن...(.
ذلك  يف  مبا  ال�شريري  الفح�ض   •

الفح�ض الدقيق ملنطقة ال�شرج.
الدم. • فحو�شات 

وتنظري  ع�شر  واالثنى  املعدة  • تنظري 
القولون -اإذا لزم االمر-.

الــــدمــويـــة  االوعــيـــــة  ت�شــــويـــر   •
)Angiography( -اإذا لزم االمر-. 

الــعــالج
ينطوي العالج بعد الت�شخي�ض الدقيق 
معاجلة  على  ال�شرجي  النزيف  ل�شبب 

�شبب النزيف ومنع تكراره.
ال�شبب  باإختالف  العالج  ويختلف 
احليوية  امل�شادات  ي�شمل  وقد 
االدوية  البكتريية،  االلتهابات  لعالج 
العقاقري  املعدة،  حلم�ض  اخلاف�شة 
امل�شادة لاللتهابات القولونية، االدوية 
واملراهم الو�شعية يف حاالت البوا�شري 
حلميات  اإزالة  ال�شرجي،  وال�شق 
تكون  وقد  املنظار  طريق  عن  القولون 
جراحية  عملية  الجراء  حاجة  هناك 
يف  كما  القولون  من  جزء  ال�شتئ�شال 

حالة اورام القولون.
ويف النهاية، يجب التاأكيد على �شرورة 
يف  املمكنة  بال�شرعة  الطبيب  مراجعة 
يت�شنى  حتى  ال�شرجي  النزيف  حاالت 
لل�شبب  واملبكر  ال�شحيح  الت�شخي�ض 
يوفر  مما  املنا�شب  العالج  واعطاء 
ويخت�شر  واجلهد  الوقت  من  الكثري 

االآالم واملعاناة وحتى التكلفة املادية.

يف  العملية  اإجراء  اي�شًا  يتم 
حاالت الطوارئ التي يكون فيها 
تهديد فوري حلياة امل�شاب. قد 
لفرتات  امل�شابني  بع�ض  يبقى 
بع�ض  يف  اأو  حياتهم  من  طويلة 
فغر  مع  احلياة  ملدى  االأحيان 

العملية  هذه  لهم  تتيح  اإذ  الرغامى 
البقاء على قيد احلياة لفرتات طويلة 
بالذكر  اجلدير  من  قبل  ذي  من  اأكرث 
الوجود  الطارئة وعند  اأنه يف احلاالت 
االأف�شل  الطريقة  االإ�شابة،  موقع  يف 
لفتح جمرى التنف�ض هي اإحداث فتحة 
يف الق�شم ال�شفلي للحنجرة قريبًا من 
وتدعى  الهوائية  بالق�شبة  اإت�شالها 
َرقي  الدَّ احَلْلقي  ع  بالَب�شْ العملية  هذه 
االأ�شلوب  يف   Cricothyrotomy
جلد  يف  فتحة  اإحداث  يتم  التقليدي 
يتم  �شنتيمرتات  عدة  باإمتداد  العنق 
الق�شبة  مقدمة  عن  الك�شف  فيها 
الن�شيج  �شق  يتم  بعدها  الهوائية. 
اأو  الثانية  الق�شبة  الغ�شرويف حللقات 

الثالثة الإحداث الفتحة.
اأما وفق االأ�شاليب احلديثة، يتم اإدخال 
اإلى  االإ�شطناعية  التنف�ض  انبوبة  
�شغرية  فتحة  عرب  الهوائية  الق�شبة 
الوريدية  الق�شطرة  عملية  ت�شبه 
العنقي  التنف�ض  اأنبوب  بو�شع  ويو�شى 
جهاز  يحتاجون  الذين  للمر�شى 
قد  لفرتة  املركزة  العناية  يف  التنف�ض 
يو�شع  الذي  التنف�ض  اأنبوب  الأن  تطول 
اآالمًا  من خالل فم املري�ض قد ي�شبب 

املعالج  الفريق  ي�شطر  مما  للمري�ض 
وم�شكنات  املهدئات  بع�ض  ال�شتخدام 
املري�ض  حالة  على  يوؤثر  قد  مما  االأمل 
و�شرعة �شفائه، كما اأن اأنبوب الفم قد 
التنف�ض  جهاز  اإيقاف  على  ي�شاعد  ال 
املري�ض  يعاين  التي  بع�ض احلاالت  يف 
اأو مر�ض �شدري  فيها من �شعف عام 

مزمن.
العنقي  التنف�ض  باأنبوب  ين�شح  كما 
مزمنة  باأمرا�ض  امل�شابني  للمر�شى 
على  توؤثر  والتي  الع�شبي  اجلهاز  يف 
اأنبوب  وي�شاعد  التنف�ض.  على  قدرتهم 
االإفرازات  �شفط  على  العنقي  التنف�ض 
بع�ض  منها  يعاين  قد  التي  التنف�شية 
اإلى  بقاوؤها  يوؤدي  قد  والتي  املر�شى 
اأن  للمري�ض  وميكن  عدة.  م�شاعفات 
يتحدث خالل ا�شتخدام اأنبوب التنف�ض 
بجهاز  مو�شاًل  يكن  مل  اإذا  العنقي 
التنف�ض ال�شناعي. واالأنبوب غري موؤمل 
للمر�شى ويف حال حت�شن حال املري�ض 
وبدون  ب�شهولة  تتم  االأنبوب  اإزالة  فاإن 

اأي تدخل جراحي ومن دون اأي اأمل.
االأنبوب  عمل  م�شاعفات  اأن  ورغم 
التنف�شي نادرة جدا اإال اأنه وكاأي تدخل 
جراحي ميكن اأن تنتج عنه م�شاعفات. 

والتهاب  النزيف  امل�شاعفات  هذه  من 
مكان الفتحة العنقية اأو حدوث)ت�شيق(  
الفتحة  ووجود  التنف�ض  ملجرى  �شرر 
يقدر  مكانها  الهوائية  بالق�شبة 
يخرج  الهواء  الأن  الكالم  علي  املري�ض 
علي  اأن مير  دون  الهوائية  الق�شبة  من 
االأحبال ال�شوتية ولذلك يدرب املري�ض 
فتحة  علي  ا�شبعه  بو�شع  الكالم  علي 
الفتحة  التئام  يتم  حتي  الق�شبي  ال�شق 
متاما وتعود للمري�ض القدرة علي الكالم 
يحتاجون  الذين  للمر�شى  وبالن�شبة 
مر�شى  مثل  طويلة  لفرتات  االأنبوب 
�شمور الع�شالت الت�شلبي اجلانبي فاإن 
املري�ض  بتدريب  يقوم  الطبي  الفريق 
باالأنبوب  العناية  على  العائلة  واأفراد 
حيث ال بد من �شفط االإفرازات ب�شورة 
دوريا  االأنبوب  تغيري  يجب  كما  دورية 
املري�ض  كان  حال  ويف  احلاجة.  وعند 
ال�شناعي  التنف�ض  جهاز  ي�شتخدم 
منتظمة  لزيارات  يحتاج  فاإنه  املنزيل 
يعد  املنزلية  الطبية  الرعاية  فريق  من 
�شمام الكالم من االأجهزة التي ت�شاعد 
يف  للتنف�ض  بفتحة  املزودين  االأ�شخا�ض 
حيث  الكالم،  على  الهوائية  الق�شبة 
اإلى  الهواء  بدخول  ال�شمام  ي�شمح 
وعند  التنف�ض  فتحة  الرئتني عن طريق 
يف  ي�شاعد  مما  ال�شمام  ينغلق  الزفري 
ليمر  الرئتني  الهواء اخلارج من  توجيه 
اإلى  ومنها  ال�شوتية  االأحبال  من خالل 
املجاري التنف�شية العلوية وبذلك ي�شاعد 

على الكالم.

النزيف ال�سرجي اجراء عملية فتحة الق�سبة الهوائية

د. عماد م�سطفى ال�سمودي
اخ�شائي اجلراحة العامة واملنظار 

اخ�شائـي جــراحــة القــولـون
وال�شـرج وامل�شتقيـم 

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

وعالج االأمل

اجل�شم  يف  الدهون  ن�شبة  تكون  عندما 
الكلي  اجل�شم  وزن  من   ٪30 من  اكرث 
فهذا يعني انك تعاين من البدانة حيث 
ترتاكم الدهون نتيجة عدم التوازن بني 
الطاقة التي حت�شل عليها من الطعام 

وبني ما ي�شتهلكه اجل�شم.

 650 ان  اإلى  التقديرات  ت�شري  اليوم.. 
من  يعانون  العامل  �شكان  من  مليون 
البدانة اي ما ن�شبته 13٪. اذا ا�شتمرت 
من  الت�شاعدية،  بوتريتها  االآفة  هذه 
 20 اإلى  الن�شبة  هذه  ت�شل  ان  املمكن 
البدانة  العام 2025؛ م�شكلة  باملائة يف 
ان  بل  فقط  بال�شكل  حم�شورة  لي�شت 
ابعد  ال�شحية  وخماطرها  ابعادها 
من ذلك بكثري، فهي امل�شبب الرئي�شي 
ت�شلب  مثل  االمرا�ض  من  للكثري 
�شغط  وارتفاع  وال�شكري  ال�شرايني 
امرا�ض  وبع�ض  والكولي�شرتول  الدم 
ال�شرطانات وغريها، كما ميكن تق�شيم 
البدانة اإلى ثالث مراحل، وتعد املرحلة 
البدانة  وت�شمى  اخطرها  هي  الثالثة 
يكون  حيث   Morbid obesity املميتة 

موؤ�شر كتلة اجل�شم اكرث من 40.

البدانة
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للعمل  اإلى جانب دورها كاأ�شا�ض ورديف 
العالجية  اخلدمات  والجناح  الطبي 
ب�شكل مميز تقوم دائرة التمري�ض وق�شم 
بكوادرها  امل�شتمر  التمري�شي  التعليم 
من  بحملة  الكفاءه  وذات  املتدربة 
عملها  ترفد  التي  والفعاليات  االن�شطة 
ويف  كوادرها  ومعارف  مهارات  وت�شقل 
هذا االطار فقط قامت دائرة التمري�ض 
والثقافية  العلمية  االن�شطة  من  بعدد 
املجتمعية  اخلدمة  اإطار  يف  والفعاليات 

خالل العام املن�شرم 2016  

علمية  واأيام  عمل  ور�شات  عدة  عقد  مت 
بخ�شو�ض  التمري�شي  للكادر  داخلية 
 )BLS( والرئتني  القلب  انعا�ض 
وامرا�ض   )ACLS( واملتقدم  اال�شا�شي 
الدم وامرا�ض منع العدوى باال�شافة الى 
دورة انعا�ض املواليد وقد مت اعطاء عدة 
بخ�شو�ض  وتدريبية  علمية  حما�شرات 
ومنع  التمري�شي  والتوثيق  العالجات 
التقرحات  منع  اإلى  باال�ضافة  ال�ضقوط 
علمية  اأيام  عدة  واي�شًا  ال�شريرية 
مت  وقد  االمل  مع  التعامل  بخ�شو�ض 
امتحانات  على عقد عدة  اي�شًا  الرتكيز 
توعية  وبرامج  و�شفوية  كتابية  قبول 

)GNO( للتمري�ض اجلديد. 
يف  الدائرة  م�شاركة  متت  وكذلك 
املوؤمترات الطبية املنعقدة يف امل�شت�شفى 
ايام  �شاركت يف  املتعاقبة حيث  لالعوام 

علمية قيمة بعنوان: 
• Toward better patient safety.

• Toward less stress in the 
nursing field.
حما�شرين  ا�شت�شافة  مت  حيث 
خارج  من   )guest speakers(
املحا�شرين  الى  باال�شافة  امل�شت�شفى 
لهذه  كان  وقد  امل�شت�شفى  داخل  من 
واال�شتفادة  الكبري  االثر  امل�شاركة 
وخارج  داخل  من  للح�شور  العلمية 

امل�شت�شفى.
الـــدائرة ا�شت�شــافت  العـام  هـذا   ويف 
 الدكتور وائل اخلطيب من ق�شم التخديــر

علميــة حمــا�شرة  باعطــاء  قــام   حيـث 
امل�شكـنـــة العـــالجات  بخ�شــو�ض   قيمــة 
conscious sedation care policy. 
ايام  بعدة  التمري�ض  كادر  �شارك  وقد 
حمافظات  بعدة  للمجتمع  جمانية  طبية 
املحا�شرات  من  العديد  عن  ناهيك 

واملوؤمترات العلمية اخلارجية  القيمة. 
وكذلك مت  اال�شرتاك والتوا�شل مع كلية 
االم  االردنية  اجلامعة  يف   التمري�ض 
كلية  طلبة  تدريب  مو�شوع  بخ�شو�ض 

التمري�ض لدينا.  
مع  التوا�شل  عملية  الهمية  ونظرًا 
عدة  عقد  مت  فقد  وعائالتهم  املر�شى 
التوا�شل  حما�شرات بخ�شو�ض مهارات 

املهني اال�شا�شية واملتقدمة. 
اعاله  املذكورة  االن�شطة  جميع  وتاأتي 
كو�شيلة من و�شائل تطوير قدرات الكادر 
�شبيل  يف  واملهنية  الفنية  التمري�شي 

توا�شل اأمثل مع املر�شى وعائالتهم.

اجنــازات التمريـ�س 
لعـام  2016

اآفاق..

الرعاية  العاملية  ال�شحة  منظمة  ُتعرف 
اجلهود  »جمموعة  باأنها  التلطيفية 
الطبية املقدمة من فريق متعدد اخلربات 
اأمرا�شًا  يواجهون  الذين  للمر�شى، 
احلياة  نوعية  حت�شني  بهدف  مزمنة، 
مع  عائالتهم،  وعن  عنهم  املعاناة  ورفع 
البدنية،  احلاجات  االعتبار  بعني  االأخذ 

والنف�شية، واالجتماعية، والروحانية«.
ت�شنف  التي  االأمرا�ض  على  االأمثلة  ومن 
يف  وذلك  التلطيفية  العناية  فئة  �شمن 

مراحلها املتقدمة:
القلب،  واأمرا�ض  ال�شرطان،  اأمرا�ض   «
والكلى، واأمرا�ض الرئة، والكبد، واأمرا�ض 

االأع�شاب، واخلرف«
التخفيف  اإلى  التلطيفية  الرعاية  وتهدف 
من اأعرا�ض املر�ض وحت�شني نوعية احلياة 
فريق  خالل  من  وذلك  املر�شى  لهوؤالء 
من  يراعى  وامل�شوؤوليات  املهام  متعدد 
ومتري�شية،  طبية،  رعاية  تقدمي  خالله 
بحيث  واجتماعية،  ونف�شية،  وتغذوية 
يعي�ض املري�ض هذه املرحلة �شاملًة الرعاية 
بفرتة  باأ�شرته  ومهتمًة  ذاته،  التلطيفية 
فقط  يتلقون  الذين  املر�شى  من  اأطول 

العالج التقليدي.
االإجتماعي  االأخ�صائي  دور  ويتمثل 
�صمن  الفئة  هذه  مع  العمل  يف  الطبي 

حماور خمتلفة وهي:
باجراء  االجتماعي  االأخ�شائي  يقوم   -
وظروف  لو�شع  �شامل  اأجتماعي  تقييم 

املري�ض واأ�شرته.
دور  االإجتماعي  االأخ�شائي  يقيم   -
على  وت�شجيعه  املري�ض  عالج  يف  االأ�شره 

االإلتزام به.

الطبي  االإجتماعي  االأخ�شائي  يتابع   -
املري�ض واأ�شرته داخل وخارج امل�شت�شفى 
وذلك �شمن فريق متعدد املهام من اجل 
املنا�شبة  االجتماعية  اخلدمات  تقدمي 
االأخرى،  اخلدمات  مع  جنب  اإلى  جنبًا 

ويتم ذلك ب�شكل دوري م�شتمر.
مع  االإجتماعي  االخ�شائي  يتعاون   -
يف  وذلك  كاماًل  العالج  وفريق  الطبيب 
على  واأ�شرته  املري�ض  م�شاعدة  �شبيل 

االإلتزام بخطة العالج واال�شتمرار بها.
ويعمل  االإجتماعي  االأخ�شائي  يحاول   -
على  واأ�شرته  املري�ض  م�شاعدة  على 
ممار�شة حياة طبيعية اأو اأقرب ما تكون 

اإلى الطبيعية.
بار�شاد  االإجتماعي  االأخ�شائي  يقوم   -
التي  املجتمع  مل�شادر  واأ�شرته  املري�ض 

يحتاج.
- يقوم االأخ�شائي االإجتماعي وبالتن�شيق 
مع االأ�شره مبحاولة تلبية رغبات املري�ض 
وتنفيذ طلباته التي من �شاأنها اأن تدخل 

البهجة وال�شرور على قلبه.
وذلك  االإجتماعي  االأخ�شائي  يعمل   -
املعني بحالة  املهني  الفريق  بالتعاون مع 
املري�ض واأ�شرته على االإهتمام مبنا�شباته 
بها  واالإحتفال  املختلفة  االإجتماعية 
كاأعياد امليالد، والزواج، والنجاح...الخ.
حلقة  االإجتماعي  االأخ�شائي  يكون   -
وامل�شت�شار  واأ�شرته،  املري�ض  بني  و�شل 
اأم  )م�شيحي  اأكان  �شواء  الديني 
احتياجاته  تلبية  اأجل  م�شلم( وذلك من 

وت�شاوؤالته الدينية والروحية.
وجود  اإن  قوله  يجدر  ما  فاإن  وختامًا   
فريق طبي ومتري�شي واجتماعي نف�شي، 
التي  والركائز  الدعائم  اأهم  اأحد  يعد 
ت�شمن جناح اخلطة العالجية للمري�ض، 
باالإ�شافة ل�شمان املحافظة على كرامته 
املرحلة،  هذه  وجناح  حلقوقه  ونيله 
واجتياز املعيقات التي ال حمالة �شيعاين 

منها املري�ض واأ�شرته.

العمل الإجتماعي ومر�سى 
العناية التلطيفية..

الدكتورة �سروق ابو حمور
اخ�شائية علم االجتماع الطبي

وبالتعاون  االردن  م�شت�شفى  عقد 
واالأذن  االأنف  جراحي  جمعية  مع 
عمل  ور�شة  االأردنيه  واحلنجرة 
التداخالت  حول  متحورت 
لعمليات  املختلفة  اجلراحية 
اجلمجمة  وقاع  االنفية  اجليوب 

باملنظار.
حيث مت اجراء بث حي ومبا�شر للعمليات 
امتداد  على  اجريت  التي  اجلراحية 
الور�شة عن طريق االنرتنت من �شتة دول 

خمتلفه من جميع اأنحاء العامل.
وح�شر الور�شة اكرث من خم�شة وع�شرين 

اخ�شائي من خمتلف اأنحاء اململكة.. 
مو�شى  الدكتور  اال�شتاذ  اكد  حيث 
الور�شة، بان تنظيم  اجلمل، منظم هذه 
من  جزء  هو  العلميه  اللقاءات  هذه  مثل 
ن�شاطات التعليم الطبي امل�شتمر لالأطباء 

عن  معربًا  االردن،  م�شت�شفى  يف 
ومتيز  بنجاح  الغامرة  �شعادته 
الكبرية  وامل�شاركة  الور�شة   هذه 
االردنيني  االطباء  من  لنخبة 
وكّون  فيها  والعامليني  والعرب 
االأطباء الذين ح�شروا كانوا على 
ات�شال مبا�شر مع اأ�شهر جراحي 
اإجراءهم  اثناء  املجال  هذا  يف  العامل 

للعمليات.
عقد  ان  حمارنة  ا�شامة  الدكتور  وا�شار 
لعقد  مقدمة  �شيكون  الور�شة  هذه  مثل 
امل�شتقبل  يف  العلميه  الور�ض  من  املزيد 

وبتعاون كامل مع اإدارة م�شت�شفى االردن.
ايجابية  ا�شداء  الور�شة  و�شهدت 
لها  ملا  الطبية  االو�ضاط  من  وا�ضعة 
على  ينعك�ض  كبري  ايجابي  تاأثري  من 
اكرث  ومتابعة  التقنيات  باحدث  املعرفة 
االجراءات الطبية واجلراحية تطورًا يف 
العامل لالطباء االردنيني وتبادل املعرفة 

والعلوم بني االطباء يف العامل.

التداخالت اجلراحية لعمليات 
النف والذن واحلنجرة  

ور�ســة عمـــل دوليــة مبا�ســرة فـي م�ست�سفــى الأردن

يقوم مركز االأردن للتجميل فـي م�شت�شفى 
التجميل  عمليات  كافة  باإجراء  االأردن 
جراحة  اطباء  من  نخبة  ا�شراف  حتت 
ذوي  من  االردن  يف  والرتميم  التجميل 

اخلربة املتميزة والطويلة ، وهــم:
• الدكتور بــــا�صـــــل قـــــّر�س
• الدكتور معـتـــز الكـرمـي
• الدكتور حممود وريكات
• الدكتور فــــادي الـــزبـــدة

بالتخدير  اإما  التجميلية  العمليات  وتتم 
املو�شعي او العام، كما ي�شم مركز االردن 
العاملية  الطبية  االجهزة  احدث  للتجميل 
ال�شالمة  معايري  اعلى  وفق  تعمل  والتي 
اخلدمات  اف�شل  لتقدمي  واالمان، 
ومن  املنطقة،  م�شتوى  على  العالجية 

اخلدمات التي يقدمها املركز:
التجميل: • جراحة 

- جتميل االنف.
- �شفط الدهون ونحت اجل�شم.

 / الثدي  رفع  الثدي/  ت�شغري  عمليات   -
تكبري الثدي.

البطـن  ترهـالت  �شـــد  عمليــة   -
وال�شاعديـن والفخـذ.

فقـدان  بعـد  مـا  التـرهـالت  �شد  عملية   -
الـوزن.

- عملية �شد جـفــون الــعــني.

- عملية �شد الوجه جراحيًا.
الوزن  عمليات  بعد  اجل�شم  �شد  عملية   -

الزائد.
الرتميم: • جراحة 

- عمليات الت�شوهات الوالدية والوجه.
- عمليات جراحة اليد.

- عمليات ترميـم الثـدي عند الرجال.
احلــروق  ومعــاجلــة  ترميــم  عمليات   -

وترميــم ت�شــوهــات احلـــروق.
الوجه وترميم  - عمليات ت�شحيح عظام 

ك�شور الوجه.
اجللـديـة  االورام  جراحة  عمليات   -

وترميـم الثـدي بعـد اال�شتئ�شال.
- عمليات بـــــروز وتــ�شـــوهـــات االأذن.

الندب  وا�شالح  ترميم  عمليات   -
اجلراحية او الناجتة عن احلوادث.
الالجراحية: التجميل  • خدمات 

- Botox للــوجــــه، والـتــعــرق.
Filler -

- حقن الدهون.
- حقن Mesotherapy للوجه واجل�شم.
بال�شفائح  امل�شبعة  البالزما  حقن   -

.PRP الدموية
- تنظيف الب�شـرة واإعـــادة الن�شـــارة.

- �ضد الوجه والرقبة باخليوط.

- حت�شــني اآثـــار حــب ال�شبـاب.
- زراعة ال�شعر الطبيعي.
- اإذابة الدهون الزائـدة.

- اإزالة ال�شعر بالليزر.

- �شــد الوجــه بالليزر.
والليزر: الب�صرة  عناية  • ق�صم 

بــــه  مـــرغـــوب  الـغـيــر  ال�شـعــــر  اإزالة   -
بــاأحــدث اجهـــزة الليـــزر.

والنم�ض  ال�شباب  حب  اآثار  اإزالة    -
ال�شم�شي والت�شبغات اجللدية.

- معاجلة التجاعيد و�شد الوجه.
واإزالة االكيا�ض  للب�شرة  - تنظيف عميق 

الدهنية مع اف�شل املا�شكات.
الب�شرة  ل�شد  كري�شتايل  تق�شري   -

ومعاجلة الت�شبغات.
- نحت اجلـ�شم بـاأف�شـل االجـهـزة الـحديثــة 

)Lipomed 3D( ثالثــي االبــعاد

تعّرف علـى مركـز الأردن 
للتجميل فـي م�ست�سفى الأردن

عادي  عمل  يوم  اليوم  هذا  يكون  قد 
اإيل.. يوم  بالن�شبة  بالن�شبة لك ولكن 
ا�شعب  رمبا..  جدًا..  و�شعب  �شعب 
ايام حياتي. نظراتك، تعابري وجهك، 
كلماتك، ت�شرفاتك، كل هذه اال�شياء 
اثر  ولها  الكثري  يل  تعني  ال�شغرية 

عملية  وعلى  عائلتي  وعلى  علي  كبري 
�شفائي..

ف�شاعدين..  بك..  اثق  النني  هنا  انا 
لكي  مكاين..  نف�شك  ت�شع  ان  وتذكر 
تفهم حاجاتي.. انا ل�شت معتادًا على 

ان يفح�ض او حتى ي�شاهد ج�شمي.
ان  معتادًا  ل�شت  انا  غريب..  �شخ�ض 
ان�شان  اخلا�شة  اموري  على  يطلع 
لذا..  عائلتي..  افراد  خارج  من 
حني  حتّملني  حتّملني..  ارجوك، 
اإليك..  احتاج  حني  حتّملني  اتاأمل.. 
عدم  وحتّمل  �شيء  كل  يف  حتّملني 
�شغط  وحتت  متوتر  النني  �شربي 
كل  من  خوف  ولدي  كبري..  نف�شي 
�شيء واريد اخلروج من هنا بال�شالمة 
وب�شحة وعافية.. ايها املمر�ض، ايتها 
اإليك..  بحاجٍة  مري�شك  املمر�شة: 
اإلى  بحاجة  ان�شانيّتك،  اإلى  بحاجة 

�شربك وامانتك؟؟

ر�سالة من مري�س

رمي فالح ب�سطامي
نائبـة مديـرة التمريـ�ض

للم�ساركـة
تلفون 5608080 06 فاك�س 5607575 06

العالقات العامة )636(
jh4news@gmail.com

jordan. hospital
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فـي ع�سرين عامًا.. �سكرًا

خالل الحتفالية التي اقامها م�ست�سفى الأردن حتت رعاية دولة رئي�س جمل�س العيان ال�سيد في�سل الفايز مبنا�سبة ع�سرين عامًا من الريادة.. قام راعي احلفل وال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�سري 
مدير عام م�ست�سفى الأردن بتكرمي اع�ساء وا�سرة م�ست�سفى الأردن ممن ام�سوا ع�سرين عامًا يف عملهم يف امل�ست�سفى ما ترك اثرًا طيبًا لدى ا�سرة م�ست�سفى الردن

اآمنة م�سطفى ابو بكرحممد زيد عبدالرحيم الكياليناآمال عي�سى قموةحممد عبدالقادر خطاباملهند�س احمد عبدالقادر خطابالدكتور �سومان ر�سا حممد

مفيد احمد الطوبا�سي رمي فالح الب�سطامينائلة عاطف حممودهدى �سليمان ابو م�سطفىعماد انعام التميميهدى عبدالرحمن خطاب

�سفيان عبدالرحمن خطاب علي ابراهيم خطابعماد نعيم �سليمانملى ا�سماعيل احمدهدى يو�سف يو�سفم�سعود م�سطفى الفقهة

يو�سف حممد حممد جهاد جمعة قابوقامين احمد الك�سراويعادل يو�سف عبداحلميدرهام �سادق عبدالرحمنيو�سف عبد الزيود

ماهر خري الدين التميمي مريول هرنيك بيوترمتارا اح�سان الطوالمناهي ح�سني العامررانية عبدالعزيز �سوانهالة حممد عرفة

زاهي حممد املومني خالد عبداملعطي خطابمرمي حممد ال�سرابطةابراهيم عبداهلل خاطرعاطف عي�سى عبد ربهجا�سم حممد اخلفاجي

ابراهيم توفيق احلواري عبدالكرمي احمد مرارحممد حممود العبد�سالح علي ا�سماعيلجمدي عبدالرحمن خطابابراهيم �سليم دكنا�س

جميل ح�سن ابو رعيه اخال�س جري�س الغي�سانلنا فوزي عبداهللبيان ح�سني يون�سلوؤي خالد يحيىحممد علي م�سة

هاين يو�سف ال�سكر اإعتدال عايد اإن�سيواتفي�سل عبداهلل ال�سريدة�سادية حممد ابو جرابعبداهلل نا�سر بدر�سهرية حممد احلنيطي

نهاية �سعيد الغرابلي عبدالرحمن حممد اخلاليلةحممود نظمي البورينيا�سامة عمر ابوديةمعت�سم ع�سمت النت�سةعمر حممد دغ�س

عدنان احمد نعيم الق�ساة هيفاء عبداهلل املفلحثائر جمال جميل خطاباخال�س علي غنامامين عبدالرحمن خطاب

وت�ستمر امل�سرية..



Jordan Hospital مـ�صـتـ�صــفـــــى االأردن
www.jordan-hospital.com

فـي اخلتــام..

16الأخرية
Issue No. (06) April 2017

» احللقـة الأولى «

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

والدرا�شات  الكتابات  معظم  تُ�شري 
ن�شاأة  بداية  اأن  اإلى  احلديثة  العلمية 
ظهور  بداية  اإلى  يرجع  االإدارة  مفهوم 
النه�شة ال�شناعية التي عرفها العامل يف 
ع�شر  التا�شع  القرن  من  الثاين  الن�شف 
ذلك،  �شيوع  من  الرغم  وعلى  امليالدي. 
اأو  االإدارة  اأن مفهوم  اأن هذا ال يعني  اإال 
القيادة مل يكن معروفاً قبل ذلك التاريخ؛ 
تاريخها  عرب  الب�شرية  عرفت  فقد 
الطويل مناذج واأمناط خمتلفة من فنون 
خلق  اأن  فمنذ  والقيادة؛  االإدارة  واأمثلة 
مبمار�شة  يقوم  وهو  االإن�شان  تعالى  اهلل 
مفهوم االإدارة ب�شورٍة عفويٍة  ُمعتمداً يف 
ذلك على ما وهبه اهلل �شبحانه من قوى، 

وقدرات، ومهارات.
وعندما جاء االإ�شالم ديناً منقذاً للب�شرية 
مما كانت فيه من جهالة و�شالل؛ جاءت 
تعاليمه وتوجيهاته بنظاٍم اإدارٍي متميٍز، 
الدول  تعرفه  مل  فريٍد  قيادٍي  وفكٍر 
ريب  وال  قبله.  جاءت  التي  واحل�شارات 
منظور  من  االإداري  النظام  يكون  اأن  يف 
االأنظمة  من  غريه  عن  متميزاً  االإ�شالم 
من  نابٌع  فهو  االأخرى؛  احل�شارات  يف 
امل�شدرين اخلالدين لل�شريعة االإ�شالمية 
نة النبوية  ال�شمحة )القران الكرمي، وال�شُّ
من  متني  اأ�شا�ض  على  وقائم  املطهرة(، 
�شادت  التي  الكرمية  االأخالقية  القيم 

املجتمع االإ�شالمي يف حينه.
ينبع  االإ�شالم  االإداري يف  الفكر  اأن  ومبا 
االإ�شالمي  الدين  ومبادئ  تعاليم  من 
يهتم  فكٌر  �شك-  -بال  فهو  احلنيف 
يف  واملجتمع  الفرد  اإليه  يحتاج  ما  بكل 
اأن�شطة  واإدارة  وتوجيه  وتنظيم  �شبط 
فكٌر  الأنه  اإال  ذلك  وما  املختلفة،  احلياة 
د�شتور  وتوجيهات  تعاليم  من  م�شتنبٌط 
الكرمي  القران  وهو  االإ�شالمي  الدين 
من  اأو  يديه  بني  الباطل  ياأتيه  ال  الذي 
وال  ومكان.  زمان  لكل  ال�شالح  و  خلفه 
يزال �شباقا اإيل حل م�شكالت الب�شر على 

اختالف الوانهم وجن�شياتهم.
ت�شمن  قد  الذي  هو  الكرمي  القراآن 
اأ�شا�شيات ومبادئ علم االإدارة منذ اكرث 
من الف واأربعمائة عام، يف حني اأن عمر 
علم االإدارة عند الغرب مل يتعد اأربعمائة 
عام. ورغم االدعاءات باأن الغرب كان له 
ال�شبق يف علم االإدارة فاإن الواقع االأمني 
الكرمي  القراآن  الإن  ذلك.  بعك�ض  يقول 
يت�شدق  التي  االإدارة  واإن علم  هو اال�شل 
بها الكثريون هو الفرع واأن الفرع ال ولن 

يرقي اإلى االأ�شل اأبدا.
جميع  اإلى  اطلب  العجاله  هذه  يف  واأنني 
الباحثني يف علم االإدارة خا�شة يف عاملنا 
االإ�شالمي اأال ينخدعوا مبا يقوله الغرب 

واالإ�شراف،  والقيادة،  والتنظيم، 
والرقابة؛ حتى مُيكن التو�شل اإلى الهدف 

املطلوب، وباأق�شى كفاية ممكنة.
حيث  املطريي  حزام  الدكتور  تعريف   -
يتحلَّى  التي  االإدارة  تلك  »هي  يقول: 
اأفراًدا  أَتْباًعا،  وا -قيادًة  اأفراُدها 
بالعلم  ون�شاًء-  رجاالً  وجماعات، 
املوكلة  الأعماِلهم  اأدائهم  عند  واالإميان 
ُم�شتوياتهم  اختالِف  على  اإليهم، 
االإ�شالمية،  الدولة  يف  وَم�شوؤولياِتهم 
يقوم  التي  االإدارُة  هي  اآخر:  مبعنى  اأو 
املختلفة  اجلوانب  بتنفيذ  اأفراُدها 
امل�شتويات،  جميِع  على  االإدارية  للعملية 

وفًقا لل�شيا�شة ال�شرعية«.
االإدارَة  النحوي  الدكتور  ويعرف   -
جميع  من  »اال�شتفادُة  باأنَّها:  االإ�شالمية 
َقْدر من  اأكرب  لتوفرِي  االإميانية؛  القواعد 
االإنتاج على اأعلى ُم�شتوى من االإتقان يف 
اأقلِّ وقت مُمكن؛ ليكوَن العمل كله عبادة 

هلل«.
بَيْنَُهْم  َق�َصْمنَا  :{نَْحُن  تعالى  قال 
َورََفْعنَا  نْيَا  الدُّ احْلَيَاِة  يِف  َمِعي�َصتَُهْم 
ِليَتَِّخَذ  دَرََجاٍت  بَْع�ٍس  َفْوَق  بَْع�َصُهْم 

بَْع�ُصُهْم بَْع�ًصا �ُصْخِريًّا} الزخرف: 3
وعلى هذا االأ�شا�ض، فالنا�ض يف تركيبتهم 

االجتماعية ينق�شمون فئتني: 
باالأعمال  القائمون  وهم  1-املديرون: 
والتنظيم  والتوجيه  والتخطيط  القيادية 
اإلى الهدف  واملراقبة، يف �شبيل الو�شول 
املر�شوم؛ لهذا يرى اأنَّ تعريَف االإدارة هو 
»الهيمنة على االآخرين؛ جلعلهم يعملون 

بكفاءة؛ حَتقيًقا لهدف موقوت من�شود«.
2- املنفذون: وهم الذين يقومون بتنفيذ 
روؤ�شائهم  من  لهم  املوكله  االأعمال  كافة 

لتحقيق اأهداف اخلطه املر�شومه . 
العمليات  )جمموع  هو:  االإدارة  مفهوم 
املوارد  من  االإفادة  على  تعمل  التي 
على  والعمل  املتاحة،  واملادية  الب�صرية 
االأهداف  لتحقيق  وتوجيهها  تنظيمها 
اجلهود  باأقل  منها،  املن�صودة  والغايات 
ممكن  قدر  وباأكرب  املمكنة،  والتكاليف 

من العوائد املادية واملعنوية(.
اأ�ش�ٍض  على  تقوم  االإ�شالمية  االإدارَة  اإذن 
االإداري  الفكر  حَتديد  يف  تُ�ْشِهم  َقويَّة، 
واالإدارة  خا�ض،  ب�شكل  االإ�شالمي 
تو�شيح  ومُيكن  عام،  ب�شكل  االإ�شالمية 

هذه االأ�ش�ض، كما يلي:
الدين  بني  الف�شل  اإمكانية  1- عدم 

والدولة، فاالإ�شالُم هو دين ودولة.
2- اإنَّ منهَج االإدارة االإ�شالمية يَُعدُّ اأرقى 
يف  االإدارية  والنظم  النظريات  واأ�شمى 

االإدارة.
االإدارة  عمليُة  عليه  ت�شتمل  ما  3- اإن 
هي  ومزايا  خ�شائ�َض  من  االإ�شالمية 
النجاح  اإلى  االإ�شالمية  االأمم  طريق 

والتقدم.
م�شتمدٌّ  االإ�شالمية  الدولة  د�شتور  4- اإنَّ 
من القراآن الكرمي وال�شنة النبوية،  وقد 
ا�شتمال على كثرٍي من االآيات واالأحاديث 
ت�شري  اأن  َيِجب  الذي  املنهج  د  حُتدِّ التي 

عليه االإدارة يف االإ�شالم.
ع�شرنا  يف  تهتم  االإدارة  كانت  واإذا 
االأن�شطة  خمتلف  بتنظيم  احلا�شر 
مبهمة  وتقوم  اجلماعية،  الب�شرية 
على  وحتر�ض  لها،  املُ�شبق  التخطيط 
خالل  وتوجيهها  االأن�شطة  هذه  تن�شيق 
للرقابة  واإخ�شاعها  تنفيذها،  فرتة 
الالزمة حتى تتم بنجاح وحُتقق اأهدافها 
ال�شابقة  العمليات  خالل  من  املن�شودة 
قد  التي  االأخرى  العمليات  من  وغريها 

تدعو احلاجة اإليها.
االإ�شالمي  تراثنا  �شفحات  يُقلب  من  اإن 
االأمة  اأن  االإدراك  متام  يُدرك  اخلالد، 
االإ�شالمية عرب تاريخها الطويل احلافل 
واالأحداث  االإجنازات  من  بالكثري 

اأنزله املويل  واأن يتعرفوا علي حقيقة ما 
هو  القراآن  الأن  ال�شماوي  د�شتوره  يف 
الهادي وهو ال�شراج املنري، من اأجل بيان 
اأن  التي يجهلها  اجلميع. كما  احلقيقه  
هذا ال�شلوك للمعرفة هو جهاد يف �شبيل 

اهلل العالء كلمة اهلل الُعليا.
جمموع  هو  االإ�شالمي  الفكر  مفهوم  الأن 
والنظريات  واالأفكار،  واملبادئ،  االآراء، 
امل�شتمدة من توجيهات وتعاليم  العقلية؛ 

القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة.
مفهوم الإدارة يف الإ�سالم

االإدارة  َمفهوم  تعريِف  اإلى  ناأتي  اأن  قبل 
بع�َض  نورد  اأْن  هنا  َنَودُّ  االإ�شالم،  يف 
الرواد  اأوردها  التي  االإدارة،  تعاريف 
االأوائل، وبع�ض املخت�شني يف االإدارة يف 

الغرب نذكر منهم :
االإدارة  َفنَّ  يعرف  تايلور(  )فردريك   •
من  تريد  ملا  ال�شحيحة  باأنَّه: »املعرفة 
اأنَّهم  من  التاأكُّد  ثُمَّ  عمله،  الرجال 
طريقة  باأح�شِن  باأعمالهم  يقومون 

واأرخ�شها« .
• )هرني فايول(، يعرفها باأن قال: »اإنَّ 
وتخطط،  تتنباأ،  اأن  هو  تدير  اأن  معنى 
وتن�شق،  االأوامر،  وت�شدر  وتنظم، 

وتراقب«
ا االإدارة االإ�شالمية، فيالحظ اأنَّ لفظ  اأمَّ
بهذه  االإ�شالمية  الكتب  يف  يرد  )اإدارة( 
الكتب  كرثة  من  الرَّغم  على  يغة،  ال�شِّ
اإدارة  لفظ  املجال، اأنَّ  والبحوث يف هذا 
يف  جاء  وقد  )اأدار(،  الفعل  من  م�شتق 

مو�شٍع واحد يف القراآن الكرمي: 
ارَةً َحا�ِصَرةً  أَْن تَُكوَن ِتَ إاِلَّ ا قال  تعالى:{ا

تُِديُرونََها بَيْنَُكْم} البقرة 282 
واللفظ الذي ا�شتخدمه امل�شلمون للداللة 
)التدبري(،  لفظ  هو  االإدارة  معنى  على 
كثرية،  اآياٍت  يف  التدبري  لفُظ  ورد  كما 

منها:
َماِء  ال�صَّ ِمَن  ااْلأَْمَر  {يَُدبُِّر  تعالى:  قال  
َكاَن  يَْوٍم  يِف  إِلَيِْه  ا يَْعُرُج  ُثمَّ  ْر�ِس  ااْلأَ إِلَى  ا
وَن} ال�شجدة  ا تَُعدُّ أَْلَف �َصنٍَة مِمَّ ِمْقَداُرُه ا
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وعمًقا،  �شموالً  اأكرُث  )تدبري(  لفظ  اأنَّ 
التمعن  �شرورة  على  وي�شتمل   ، واأعمُّ
على  واحلر�ض  االأمور،  يف  والتفكري 

رق لتاأدية االأعمال. اختياِر اأف�شل الطُّ
اأنَّ لفظَة اإدارة لفظة حَمدودة اال�شتعمال، 

وتعني التنفيذ .
كم�شطلح  )تدبري(،  لفظة  كان  لذا 
اإ�شالمي لالإدارة االإ�شالمية هي االأف�شل 
ا�شتخدام  من  َحرَج  ال  ولكن  للتعريف. 

لفظة )اإدارة(؛ الأمرين: 
باالأمور  وردت مقرتنة  االإدارة  اأوالً: كلمة 

احلياتية املختلفة اقت�شادية وغريها .
واالإداري  االإدارة  كلمة  اأن  ثانيًا: 
معروفة  كلمة  اأ�شبحت  وم�شتقاتها 
ومتداولة، وي�شعب تغيريها، وخا�شة يف 

كتب ومراجع االإدارة.
تعريف الإداره الإ�سالمية:

لالإدارة  كثرية  تعريفاٌت  هناك 
االإ�شالمية، منها:

املغربي  كامل  الدكتور  ويقول   -
بني  التن�شيق  عملية  هي  باأنَّ »االإدارة 
وغري  الب�شرية  االإنتاج  عوامل  جميع 
التخطيط،  وظائف  با�شتعمال  الب�شرية، 

دورية داخلية ت�صدر عن:
» م�ست�سفى الأردن «

ُتعنى باخلدمات الطبية املتكاملة واأخبار 
م�صت�صفى االردن واجنازاته..
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الإداره فـي القراآن الكرمي 
العظيمة، قد قامت بكل ما يعرفه عاملنا 
وطبقتها  االإدارية  العمليات  من  املعا�شر 
ب�شوٍر  احلياتية،  املجاالت  خمتلف  يف 
من  اأثبتت  خمتلفٍة،  واأمناٍط  متعددٍة، 
اإدارياً  وفكراً   ، متميزاً  جناحاً  خاللها 

غري م�شبوق.
وظائف  »اأن  يزعم  من  هناك  كان  واإذا 
االإدارة مب�شمياتها احلديثة كالتخطيط، 
والتنظيم، والتوجيه، واملتابعة، والرقابة. 
ولكن  امل�شميات؛  بنف�ض  تُ�شمى  تكن  مل 
كانت  االإ�شالم  يف  االإدارة  باأن  العربة 
تطبق كل تلك العمليات ف�شاًل عن بع�ض 
االأخرى  الفرعيه  واالأ�شاليب  النظم 
تطبيقاً  الكرمي  القراآن  من  امل�شتمده 
الكفاية  جمتمع  تكوين  اإلى  بها  اأف�شى 
الر�شول �شلى اهلل عليه  والعدل يف عهد 
من  الرا�شدين  اخُللفاء  وعهود  و�شلم، 
والعدل  الكفاية  جمتمع  وتكوين  بعده. 
يف  اإدارية  نظرية  الأية  غاية  اأ�شمى  وهو 
اإدارٍي على هذه  الوجود، والأي فكٍر  هذا 
االأر�ض  ذلك املجتمع الذي يتميز بعالئق 

املحبة والثقة واالإيثار بني اأفراده .
على  اأمثلة  �شويًا  �شن�شتعر�ض  يلي  وفيما 

هذه االأدوات االإداريه االربعه، وهي:
1- التخطيط. 

2-التنظيم.
3-التوجيـه. 
4-الرقابــة.

واالأ�شاليب  النظم  بع�ض  عن  ف�شاًل 
القراآن  من  امل�شتمدة  االأخرى  الفرعية 
االإداري  القائد  نبينا  �شنة  ومن  الكرمي، 
واأزكى  ال�شالة  اأف�شل  عليه  احلكيم، 
هذه  على  اأمثلة  ولن�شتعر�ض  الت�شليم، 
بوظائف  وامل�شماة  االأربعة  االأدوات 
د�شتور  يف  وردت  كما  االإدارية  العملية 

االأ�شالم القراآن الكرمي:
عملية  عن  عبارة  وهو  1-التخطيط: 
والرتتيب  املنطق  على  تعتمد  فكرية 
ومن  البدائل،  واإيجاد  واملرونة  والتقدير 

�شواهده يف القراآن:
احللقات  يف  و�شحنا  كما  التخطيط 
العمليات  من  جمموعة  هو  ال�شابقة 
بدايته  يكون  وب�شريًّا،  ماديًّا  املرتابطة 
للم�شتقبل،  واملتعمقة  الفاح�شة  النظرة 
جمال  يف  وم�شتجداته  باأحداثه  والتنبُّوؤ 
خالل  من  وذلك  حمدد،  مو�شوع 
ت�شدر من  التي  وال�شيا�شات  التوجيهات 
ة الهرم االإداري، وح�شاب التقديرات  ِقمَّ

واحلقائق الواقعية القائمة.
الإدارة  يف  التخطيط  مفهوم 

الإ�سالمية: 
»التفكري  هو  االإ�شالمي  التخطيط  اإنَّ 
اأداء  يف  وجماعي  فردي  ب�شكل  والتدبر 
ذلك  ربط  مع  م�شروع،  م�شتقبلي  عمل 
االأ�شباب  بذل  ثم  -تعالى-  اهلل  مب�شيئة 
التوكل  كامل  مع  حَتقيقه،  يف  امل�شروعة 
وقدره  اهلل  ق�شى  فيما  بالغيب  واالإميان 

على النتائج«.
االإ�شالمي يف خُمتلف مراحله  العامَل  اإنَّ 
من  كثرية  اأنواًعا  �شهد  قد  وع�شوره 
عنا�شر  جميع  على  ا�شتمل  التخطيط، 
االإعداد  حيث  من  احلديثة  التخطيط 
الدولة  ن�شاطات  �شاماًل جميَع  والتنفيذ، 
االإ�شالمية، وهو َتخطيط ال َيختلف كثرًيا 
نواحي  يف  اإالَّ  املعا�شر  التخطيط  عن 
والو�شائل  اخلطة،  حجم  مثل:  قليلة؛ 

واالأدوات.
وما مُييز التخطيط االإ�شالمي لل�شيا�شات 
ة واملبادئ التي ت�شتند اإليها الدولة  العامَّ
وتعالى   �شبحانه  اهلل  اأنَّ  هو  االإ�شالمية، 
اهلل  �شلَّى  اهلل  ور�شول  ووا�شعه،  مبدُعه 

عليه و�شلَّم. 
عر�صاً  لكم  نقدم  القادم  العدد  ويف 
القراآن  يف  و�صوره  التخطيط  ملاهية 

الكرمي وال�صنة النبوية.

خرب.. و�سورة

الدكتور  باإدارة  عمل  ور�سة 
كامل العفيفي والدكتور ها�سم 
اخ�سائي  من  وعدد  الق�ساة 
يف  واملفا�سل  العظام  جراحة 
مع  بالتعاون  الأردن  م�ست�سفى 

اخلدمات الطبية امللكية..

يف  الأردن  م�ست�سـفــــى  تــكــــريــــم 
العالجيـــة..  ال�سياحـــة  منتـــدى 
باإعـــالء  لـــدوره  تقديـــرًا  وذلك 
املنجــز الطبــي الردين والرتقاء 
بـاخلــدمـــات الطبيـــة املتـكامـلــــة 
يف الأردن وم�ساهماتـه الفاعلـة يف 

ال�سياحة العالجية لالأردن.

م�ساركـة الدكتور حممد افتيحـة 
يف املوؤمتـر الثـامن ع�سـر جلمعيـة 
جراحي القولون امل�سرية والذي 

عقد يف القاهرة.

.. وم�ســــاركة الدكتــــور حممـــد 
جمعيـــة  موؤمتر  يف  افتيحـــة 
وامل�ستقيــم  القولـــون  جراحـــني 
وال�سـرج الأوروبية الذي ُعقد يف 

ميالن - ايطاليا.

ال�سري  ليال  الدكتورة  األقت 
وجراحة  اأمرا�س  اخ�سائية 
وترميم وجتميل الثدي واجلراحة 
العامة يف م�ست�سفى الأردن حما�سرة 
يف  الثدي  �سرطان  حول  توعوية 

جامعة الريموك..

العلمي  اليــوم  فعاليـــات  اقامــة 
اخت�سا�سيـي  بجمعيـــة  اخلـــا�س 
علـــوم الطــب ال�سرعــي الأردنية 

حتت عنوان..
م�سـاعفـــة  ام  طــبـــي  )خــطـــاأ 

واخالقيات املهنة الطبية..(.

�سدر حديثًا.. للدكتــور م�سطفـى 
ال�ســــالـــم ا�ست�ســــاري جــراحــــة 
م�ست�سفى  يف  واملفا�ســل  العظـــام 
بعنوان )الباقيات  الأردن، كتاب 
اآيات  ال�ساحلات( وامل�ستوحى من 

من القراآن الكرمي..


