ا�ســرة م�ست�شفى الأردن ..ترفـع �إلـى مقـام ح�ضـرة �صـاحب اجلاللــة

الـملك عبداهلل الثاين بن احل�سني
ا�سمى �آيات التهنئة والتربيك مبنا�سبة

والعائلة الها�شمية واال�سرة االردنية الكرمية

اعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

Jordan Hospital

دوريـة داخلية ت�صدر عن م�ست�شفــى الأردن؛ تُعنى باخلدمـات الطبيـة املتكاملـة و�أخبار م�ست�شفى الأردن واجنازاته
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مبادرة
«انع�ش قلب ًا وانقذ حياة»
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

ع�شرون عام ًا على ت�أ�سي�س
مركز االخ�صاب والوراثة
م�ست�شفى الأردن

التفا�صيل �صفحة 2 -

التفا�صيل �صفحة 3 -

الـم�ؤمتـر العلمـي الطبـي الثـامن مل�ست�شفـى الأردن

دورة اخـرى مـن النجـاح وتعزيز �آليـات
البحـث العلمـي والطبـي فـي الأردن
-IMSعـ ّمــان

اختتم امل�ؤمتر العلمي الطبي الثامن
مل�ست�شفى الأردن اعماله بعد ان �شهد
جملة فعاليات علمية وطبية تابعها
املئات من االطباء واملخت�صني..
وكان امل�ؤمتر قد ت�ضمن جدو ًال
حاف ًال من املحا�ضرات وور�ش العمل
يف جماالت االمرا�ض الباطنية
واجلراحة العامة والن�سائية والتوليد
واال�شعة الت�شخي�صية والتخدير
واالنعا�ش وطب االطفال.

و�شكّلت املحا�ضرات العلمية التي
قدمها اخ�صائيني كبار يف جماالت
تخ�ص�صهم بالتعاون مع االطباء
ال�شبان من املقيمني نقلة نوعية

يف جمال البحث العلمي والطبي
واالطالع على اخر امل�ستجدات
يف تكنولوجيا وا�ساليب العالج
واجلراحة.

jordan.hospital

info@jordan-hospital.com

جامعة جورج وا�شنطن
جتدد اتفاقية التعاون
مع م�ست�شفى االردن
التفا�صيل �صفحة 4 -

م�ست�شفى الأردن  -ال�سنة الثالثة  -العدد ال�سابع | اغ�سط�س  | ٢٠١7 -توزع جماناً

مـ�سـتـ�شـفــى الأردن

املنظمة املتحدة العاملية
للرعاية ال�صحية

متنــح

م�ست�شفى الأردن
«�شهــادة متيّـز»

تقدير ًا مل�سرية التميز التي ارت�سم بها
م�ست�شفى االردن على مدى اكرث من
ع�شرين عام ًا كمنظومة طبية متكاملة
تقدم اخلدمات الطبية والرعاية
ال�صحية ال�شاملة لكافة التخ�ص�صات
وبارفع م�ستويات اجلودة العاملية منحت
املنظمة املتحدة العاملية للرعاية ال�صحية
» « united health care global

متابعة التفا�صيل �صفحة 3

الـحــاجـة املُـلِّحـــة لإنـ�شـــاء
جـامعــة طبيــة خـا�صـة..
بقلم :الدكتور عبداهلل الب�شري

رئي�س هيئة املديرين  -املدير العام مل�ست�شفى االردن

يف ظل املتغريات التي �شهدتها املنطقة والتطورات التي دخلت �إلى قطاع الطب
والرعاية ال�صحية بالأردن وب�سبب االزدياد ال�سكاين الكبري خالل ال�سنوات الع�شر
االخرية والظروف االقليمية املحيطة باململكة بات قطاع الرعاية الطبية يف مواجهة
جملة حتديات تتعلق بالبنى التحتية واالمكانات والتكنولوجيا ال �سيما ان هذا تزامن
مع ارتفاع من�سوب ال�سياحة العالجية باالردن والتي و�ضعت اململكة يف املرتبة
اخلام�سة على م�ستوى العامل واالولى على م�ستوى الوطن العربي.
على �ضوء هذه املعطيات كان حتدي العامل الب�شري ورفد قطاع الرعاية ال�صحية
ب�أجيال جديدة من ال�شباب املتعلمني الكف�ؤين من ذوي املهارات والقدرات اكرب
التحديات .ومن هنا تاتي هذه الدرا�سة املتكاملة حول واقع القطاع ال�صحي باالردن
وربطه بالتعليم الطبي وانتاج جيل من االطباء اجلدد وبذات امل�ستويات العلمية
والبحثية العالية .فالأردن ميلك نظام �صحي متميز معروف عاملي ًا ب�أنه يقدم
خدمات طبية عالية امل�ستوى ،والأردن �أمام مرحلة جديدة تتطلب ا�ستمرارية تطوير
اخلدمات التعليمية وال�صحية للو�صول �إلى الأهداف املرجوة:
• املحافظة على واقع امل�ستوى العايل للخدمات ال�صحية يف الأردن.
• التخطيط الإ�سرتاتيجي لتوفري الإحتياجات امل�ستقبلية من الكوادر الطبية
امل�ؤهلة واملدربة ملواجهة التحديات احلالية وامل�ستقبلية.
واقع الكوادر ال�صحية :ت�شكل الكوادر ال�صحية العمود الفقري لإ�ستمرارية

وتقدم اخلدمات الطبية ،ولذا ويجب �أن تتطور �أعدادهم ملواجهة الإحتياجات املتزايدة
�سنوي ًا بح�سب:
 الزيادة ال�سنوية الطبيعية يف عدد ال�سكان. الزيادة الق�سرية بعدد ال�سكان نتيجة هجرة الالجئني ( 20%من عدد ال�سكان يفال�سنوات الأخرية).
 التغيري النمطي للأمرا�ض نتيجة �إزدياد متو�سط العمر. الفقر والبطالة والتي تزيد الطلب على خدمات وزارة ال�صحة. تطور اخلدمات الطبية وتو�سعها يف القطاعني العام واخلا�ص. ازدياد عدد الأطباء من اخلريجني الذين يحتاجون متابعة االخت�صا�ص. �صعوبة ا�ستقطاب كفاءات جديدة مع هجرة الكوادر ال�صحية للعمل باخلارج وخا�صة�إلى دول اخلليج.
واجلدير بالذكر �أن الأردن هو خمزون الكوادر ال�صحية املطلوبة للدول املجاورة والتي
تو�سعت ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صحية على كل امل�ستويات ،ويعترب هذا:
• عن�صـر ًا �سـلبيـ ًا يف الهـجـرة للخــارج.
• عن�صر �إيجابي ًا يف التحويالت املالية.
ويبني اجلدول ادناه تطور اعداد الكوادر ال�صحية وفق ًا الح�صائيات وزارة ال�صحة
للفرتة 2016 - 2007

م�ست�شفى الأردن �شهادة التقدير
والتميّز يف امل�ؤمتر الذي عقدته املنظمة
يف مدينة بو�سطن يف الواليات املتحدة
االمريكية..
التتمة فـي �صفحة 2

ويبني اجلدول التايل ان ن�سبة كبرية من االطباء تعمل خارج الأردن وفق ًا لإح�صائيات نقابة
االطباء.

التخطيط لتوفري الإحتياجات امل�ستقبلية من الأطباء العامني و�أطباء الإخت�صا�ص
الطب العام وت�شمل الدرا�سة للح�صول على �شهادة البكالوري�س يف الطب العام بالإعتماد
على كليات الطب يف اجلامعات الأردنية احلكومية.
وقد وفرت هذه اجلامعات نوعية ممتازة من اخلريجني وذلك ب�إعرتاف املجل�س التعليمي
الأمريكي للخريجني الأجانب ( ،)ECFMGحيث حقق خريجوا هذه اجلامعات نتائج
متقدمة بامتحان ( )USMLEللأعوام .2006-2002
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية تزايد ًا كبري ًا يف �أعداد الطلبة املقبولني يف كليات الطب
يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،وخا�صة من خالل الربنامج املوازي بهدف حل امل�شكلة
املادية لهذه اجلامعات .وقد نتج عن ذلك زيادة �أعداد املقبولني عن الطاقة الإ�ستيعابية
املعتمدة من قِبل هيئة �إعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وعدم توفر البنية التحتية الالزمة
من م�ست�شفيات وخمتربات وكوادر �أكادميية لكليات الطب املوجودة حالياً .وهناك كليتان
فقط من ال�ست كليات يتوافر لها م�ست�شفى جامعي.

التتمة فـي �صفحة 2

ا�ضاءات

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

املنظمة املتحدة العاملية للرعاية ال�صحية

متنح م�ست�شفى ال أردن
�شهادة متيّز

وا�شارت يف حيثيات قرار منح م�ست�شفى
االردن هذه الدرجة الى تقدير املنظمة
للتميز واجلودة العالية واملهنية والكفاءة
ال�سريرية يف جمال الرعاية الطبية التي
يقدمها امل�ست�شفى ملر�ضاه من خمتلف
دول العامل.
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير عام
م�ست�شفى االردن ان هذا التقدير من

جمموعة مهمة ورفيعة على م�ستوى
العامل يف متابعة الرعاية ال�صحية على
م�ستوى العامل يعترب اجنازا اخر ي�ضاف
الجنازات م�ست�شفى االردن على مدى
الع�شرين عاما املا�ضية م�شريا ان هذا
يزيد امل�ست�شفى م�س�ؤولية وا�صرارا على
تقدمي املزيد من االجنازات الطبية على
م�ستوى االردن والعامل.

مبادرة «انع�ش قلب ًا وانقذ حياة»
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

Jordan Hospital
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تتمة مقال الدكتور عبداهلل الب�شري (احلاجة امللحة الن�شاء جامعة طبية خا�صة) يف ال�صفحة الرئي�سية
وعلى الرغم من الأعداد املتزايدة من الطلبة املقبولني يف كليات الطب يف
اجلامعات الأردنية احلكومية ف�إن الدرا�سات ت�شري �إلى �أن:
• ن�سبة  43%من املقبولني ال تكمل درا�سة الطب وفق ًا لإح�صائيات املجل�س ال�صحي
العايل ل�سنة 2012
• ن�سبة  33%من املقبولني هم من غري الأردنيني وفق ًا لإح�صائيات وكالة الإمناء
الأمريكية للعام .2014
• ن�سبة  40%من اخلريجيني الأردنيني تهاجر للخارج وال تعود ،وفق ًا لإح�صائيات
وكالة االمناء لأمريكية للفرتة .2012-1978
الطلبة الدار�سني يف اخلارج :يف ظل عدم توفر الفر�ص لدرا�سة الطب داخل
الأردن تتوجه �أعداد كبرية من الطلبة لدرا�سة الطب خارج الأردن يف جامعات
�أجنبية يف �أوروبا ال�شرقية وم�صر .ويرتتب على ذلك:
• خريجون ال يتمتعون بامل�ستوى اجليد الذي نريد.
• التكلفة الإقت�صادية نتيجة خروج العملة ال�صعبة لتغطية نقات الدرا�سة يف اخلارج.
• امل�شاكل الإجتماعية التي يواجهها الطلبة �أثناء الدرا�سة يف اخلارج.
وت�شري م�صادر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �إلى �أن �أعداد الطلبة الذين
يدر�سون الطب يف اخلارج للعام  2017يقدر بعدة �آالف طالب .ويطلب من خريجي
اجلامعات الأجنبية اجتياز الإمتحان التحريري الإجمايل للمجل�س الطبي الأردين
ك�شرط ملمار�سة املهنة داخل الأردن .وت�شري نتائج امتحان املجل�س الطبي الأردين
�إلى تدين ن�سب النجاح خلريجي اجلامعات الأجنبية كما هو وا�ضح يف اجلدول �أدناه.

ويبني اجلدول املقابل ،ن�سبة النجاح
ح�سب مكان احل�صول على �شهادة
البكالوريو�س يف الطب ،وفق ًا لنتائج
الإمتحان التحريري الإجمايل
للمجل�س الطبي يف دورة متوز .2017
وت�شري �إح�صائية نقابة الأطباء �إلى �أن ن�سبة عدد �أطباء الإمتياز من الأردنيني الذين
ح�صلوا على �شهادة بكالوري�س الطب من اخلارج و�سجلوا يف النقابة يف الأعوام 2013
و 2014و 2015هي  53%من جمموع الأطباء امل�سجلني ،كما يبني اجلدول �أدناه.

وعندما ينهي الطبيب فرتة الإمتياز وينجح يف الإمتحان الإجمايل يتقدم لربامج
الإقامة املختلفة املتوافرة يف خمتلف امل�ست�شفيات(امل�ؤ�س�سات) .ويتقدم �أعداد كبرية
منهم مللئ �شواغر قليلة ،حيث �أن ن�سبة النجاح ه�ؤالء بالإمتحان الذي جتريه تلك
امل�ؤ�س�سات للقبول �ضعيفة.
ويبني اجلدول التايل مثا ًال ملجموعة من الأطباء الذين تقدموا لربنامج الإقامة
مب�ست�شفى الأردن يف دورتي متوز  2015و 2017يف اجلراحة العامة مللئ ثالث
�شواغر فقط ،فكانت ن�سبة النجاح متدنية خلريجي اجلامعات الأجنبية والأردنية.
يف مبادرة هي االولى من نوعها يف
االردن اقام م�ست�شفى االردن بالتعاون
مع املديرية العامة للدفاع املدين
ومبنا�سبة عيد اال�ستقالل  71للمملكة
مبادرة «انع�ش قلبا» لن�شر الوعي العام
النقاذ احلياة وذلك مبنطقة العبديل
و�سط جموع حا�شدة من املواطنني
اللذين جتمعوا ملتابعة هاه الفعالية غري
امل�سبوقة يف جمال انعا�ش القلب.

واكد الدكتور معاوية عبابنة مدير
دائرة التخدير والنعا�ش ومعاجلة الأمل
يف م�ست�شفى الأردن ان هذه الفعالية
التي حتدث بكل مدن العامل اردنا لها
ان حتدث يف عمّان الول مرة انطالق ًا
من دور امل�ست�شفى يف اخلدمة املجتمعية
ون�شر الثقافة الطبية والتوعية يف جمال
انعا�ش القلب م�شري ًا �إلى ان هذا احلدث

%

يعترب نقلة نوعية يف جمال التوعية
العامة .
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام امل�ست�شفى ان هذه الفعالية التي
�شهدت جناح ًا كبري ًا بف�ضل اهلل
ويف ظل االحتفاالت بعيد اال�ستقالل
تنطلق من �سيا�سة امل�ست�شفى يف خدمة
املجتمع واالرتقاء بالثقافة العالجية
والطبية العامة.
و�شهدت فعالية انع�ش قلب ًا مب�شاركة
فرق من الدفاع املدين اقبا ًال كبري ًا
وجناح ًا الفت ًا من قِبل اجلمهور.
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�أطباء الإخت�صا�ص :يواجه ت�أهيل �أطباء الإخت�صا�ص حتديات منها:
• تناق�ص الأعداد خا�صة يف القطاع العام.
• تناق�ص ف ــر�ص الـتــدريــب والتـخ�صـ�ص بــاخلـ ــارج.
• �ضرورة توفري فر�ص التدريب والتخ�ص�ص الداخلي.
• ت�سهيـل عودة الإخت�صا�صيني من اخلارج.
• تــوفـي ــر التخ�ص�ص ــات الـ ـن ـ ــادرة.
ويبني اجلدول التايل عدد �أطباء الإخت�صا�ص يف وزارة ال�صحة (م�ست�شفيات
ومديريات ال�صحة) وفق ًا لقانون املوازنة العامة للعام  .2016هذا على الرغم من
�أن املوازنة للعام  2016ت�ضمنت �إن�شاء وتو�سيع ت�سعة م�ست�شفيات ومراكز حكومية
حتتاج جميعها كوادر جديدة.

ويبني اجلدول التايل احتياجات وزارة ال�صحة من الكوادر الفنية وفق ًا لإح�صائيات
وزارة ال�صحة للعام .2016

 طبيب م�ؤهل� :أنهى برنامج الإقامة ومل يح�صل على �شهادة البورد يف التخ�ص�ص ويقومبعمل االخت�صا�ص.
وت�شري �إح�صائية نقابة الأطباء للفرتة � 2016–2013أن من يتقاعد ويتوفى من
الأطباء االخت�صا�ص �أكرث من عدد �أطباء الإخت�صا�ص الذين ي�سجلوا بالنقابة �سنوي ًا
كما يبني اجلدول التايل.

التمري�ض :ي�شكل التمري�ض ال�شريحة الأكرب �ضمن �شرائح املهن ال�صحية يف الأردن.
يعاين التمري�ض ،وفق ًا ملجل�س التمري�ض الأردين ،خل ًال من ناحية الأعداد ،واجلن�س،
وكفاءة خمرجات التعليم ،ونق�ص التخ�ص�صات� .إ�ضافة الى �ضعف الت�شريعات
الناظمة ،خا�صة يف جمال ممار�سة مهن التمري�ض .وميكـن تلخيــ�ص �أهــم امل�شاكــل،
وفقـ ـاً ملجلــ�س التمريــ�ض الأردنــي ،التي يواجههــا التمـري�ض فيما يلي:
 زيادة �أعداد التمري�ض الذكور. نق�ص متري�ض الإناث والقبالة. �ضعف كفاءة اخلريجني ،وتعود للأ�سباب التالية:• الزيادة امل�ضطردة يف �أعداد الطلبة ،وخا�صة يف اجلامعات احلكومية.
• تدين معدالت القبول وخا�صة طلبة التج�سري.
• القبــول املوازي وغـياب �أ�س�س اختيـار الطلبـة.
• نق�ص �أماكن التدريب العملي وعدم توفري البنية التحتية� :إذ يتوافر م�ست�شفيات
جامعية للتمري�ض يف اجلامعه االردنية وجامعة العلوم التكنولوجيا ،على الرغم �أن
هناك خم�سة ع�شر كلية يف القطاع العام واخلا�ص.
• �ضعـف ا�ستخ ــدام التكنولوجيـا املتــوافرة مــن �أجهــزة ومنــاذج املح ــاكاة
كو�سيل ــة مهم ــة للتعليم والتدريب.
• نق�ص �أعداد الهيئة التدري�سية.
• هجرة وت�سرب الكفاءات ،حيث بلغت ن�سبة الت�سرب خلريجي:
 البكالوريو�س 35.9% التمري�ض م�شارك 30.7% املاج�ستري 30.3% -القابالت 19.8%

لذا ف�إن ر�ؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين التي اكدها مرار ًا و�شدد عليها يف خطاب
العر�ش ال�سامي امام جمل�س االمة ،يعزز هذه اخلدمات حني قال« ..يف جمال
اخلدمات التعليمية وال�صحية ال بد من �إحداث نقلة نوعية و�إ�صالح جذري يرتكز
على حوار وطني ي�شارك فيه جميع امل�ؤ�س�سات الطبية للحفاظ على مكانة الأردن
الريادية يف هذه املجاالت احليوية املهمة».

ف�إن �إ�ستمرارية ريادة الأردن يف املجال ال�صحي تتطلب كوادر فنية م�ؤهلة ومدربة
وربط خمرجات التعليم ال�صحي بالإحتياجات املتزايدة لهذه الكوادر املطلوبة حملي ًا
يف الأردن و�إقليمي ًا يف دول املنطقة.
يف جمال الطب العام ،املطلوب خمرجات تعليم نوعية وجيدة .حيث �أن امل�ستوى اجليد
خلريجي كليات الطب الأردنية �أ�صبح يت�أثر بقبول الأعداد املتزايدة ،و�إن�شاء كليات
طب جديدة دون توفري البنية التحتية من م�ست�شفيات وخمتربات حديثة وكوادر م�ؤهلة.
و�أما للطلبة الدرا�سني بجامعات خارج الأردن ،ي�شكل ه�ؤالء م�شكلة �إجتماعية
و�إقت�صادية وفنية ل�ضعف امل�ستوى والكفاءة .وعليه
ف�إن �إيجاد جامعات داخل الأردن م�ؤهلة وحمققة
ملعايري الإعتماد واجلودة يعترب جمدي ًا يف اجلانب
الإقت�صادي والإجتماعي ،ويعد �أمر ًا يف غاية
الأهمية مل�ستقبل الطب بالأردن.
يف جمال �أطباء االخت�صا�ص ،يالحظ تناق�ص ًا
يف الأعداد كل �سنة ً ،نتج عنه نق�ص �شديد،
خا�صة يف القطاع العام ،مما ي�ؤثر على م�ستوى
اخلدمات املقدمة للمواطن الأردين ،وعلى ال�سياحة العالجية يف القطاع
اخلا�ص ،والتي تدر  3.6%من الدخل القومي الإجمايل.
وهذا يتطلب تو�سيع ودعم برامج الإخت�صا�ص يف املجل�س الطبي االردين و�إيجاد
م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة تواكب التقنيات احلديثة والتدريب والبحوث.
هناك زيادة م�ستمرة يف الطلب لدرا�سة الطب والعلوم ال�صحية من طلبة الثانوية
وذويهم ،وخا�صة �أن هناك �أعداد ًا كبرية من حملة التوجيهي م�ؤهلني للدرا�سة.
مقومات جناح م�شروع اجلامعة الطبية اخلا�صة :قدرة القطاع اخلا�ص على
توفري املوارد املطلوبة من حيث:
• توافر الكوادر الأكادميية الطبية العاملة فيالقطاع اخلا�ص ،حيث �أن معظمهم
لهم خربة تعليمية �سابقة يف اجلامعات الأردنية �أوالعربية �أوالأجنبية.
• توافر امل�ؤ�س�سات الطبية املُتكاملة.
• جودة اخلدمات الطبية يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،ح�سب املعايري العاملية،
م�ؤ�شر مهم على نوعية اخلدمات املنظور تقدميها من القطاع الطبي اخلا�ص يف
جمال التعليم الطبي (امللحق رقم .)2
 الت�شارك مع جامعات �أجنبية مرموقة ي�ضمن : الدعم الأكادميي ،وخا�صة يف جمال العلوم الطبية الأ�سا�سية. تطبيق معايري اجلودة واملعايري العاملية املعتمدة على نوعية التعليم يف م�شروعاجلامعة.
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تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

اختتام فعاليات
امل�ؤمتر العلمي الطبي الثامن
فـي م�ست�شفى الأردن

بقلم :املهند�س احمد خطاب
املدير االداري  -م�ست�شفى الأردن

كما تابع مدير دائرة التدريب الطبي
امل�ستمر اال�ستاذ الدكتور ريا�ض
�سعيد اعمال امل�ؤمتر باهتمام �شديد.
ا�ضافة �إلى اال�ساتذة من اع�ضاء هيئة
املديرين واالطباء االخ�صائيني ر�ؤ�ساء
الدوائر واالق�سام.
وتابع مدير عام امل�ست�شفى اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري الذي عبرّ
عن اعتزازه بنجاح هذا امل�ؤمتر م�شري ًا
�إلى ان هذا احلدث ال�سنوي الذي
يقيمه م�ست�شفى الأردن يعزز م�سرية
البحث العلمي والتعليم الطبي امل�ستمر
والتدريب لي�ضع امل�ست�شفى على قمة
املراكز الطبية يف ال�شرق االو�سط
املهتمة بهذا املجال.

«ع�شـرون عاماً» ..علـى ت�أ�سـيـ�س مـركز
االخ�صاب والوراثة  -م�ست�شفى الأردن
¿OQC’G ≈`Ø°ûà°ùe - ÜÉ`°üN’G õ`côe
∞jô°ûdG ¿hó∏N QƒàcO
Fertility Center- Jordan Hospital
Dr. Khaldoun Sharif

-IMSعـ ّمــان

اقام مركز االخ�صاب مب�ست�شفى االردن
احتفالية مبنا�سبة مرور ع�شرين عاما
على ت�أ�سي�سه.
ويف اطار احتفاالت امل�ست�شفى بع�شرين
عام ًا من الريادة واكد الدكتور عبداهلل
الب�شري مدير عام امل�ست�شفى ان ما
مت اجنازه على مدى عقدين من
الزمان يعود �إلى جوهر الر�سالة التي
يحملها امل�ست�شفى واملنطلقة من اال�سم
(االردن) والذي �شكل دوم ًا م�س�ؤولية
ج�سيمة ت�صدى لها امل�ست�شفى بنجاح،
و�أ�شار الدكتور الب�شري الى ان مركز
االخ�صاب بامل�ست�شفى ا�ضحى اليوم
وبجهد فريقه �صرحا طبيا كبريا على

3

امل�ستوى العربي وم�ساهما رئي�سيا يف
جمال ا�ستقطاب ال�سياحة العالجية
يف االردن.
واكد الدكتور خلدون ال�شريف مدير
عام املركز ان االنطالقة التي ي�سري بها
مركز االخ�صاب اليوم ت�ضعه متوج ًا
على ر�أ�س املراكز الطبية املتخ�ص�صة
القائمة على البحث العلمي واجلهد
الطبي والكفاءات املتميزة واحدث
تنكولوجيا الطب على م�ستوى العامل،
م�ؤكدا ان املركز ا�صبح اليوم احد
اهم املراكز الطبية املتخ�ص�صة يف
معاجلة م�شاكل االجناب وامرا�ض
الوراثة واالخ�صاب وحتديد جن�س
املولود ومعاجلة االمرا�ض اجلينية
والفحو�ص الدقيقة ومعاجلة امرا�ض
املر�أة وامل�ساعد على احلمل.
ويعترب املركز اليوم مرجع ًا طبي ًا
وعلمي ًا يف ال�شرق االو�سط نظرا
جلاهزيته الرفيعة وكوادره الطبيبة
والفنية املتميزة وتكنولوجيا الطب
التي ا�ستقطبها.
وي�ساهم املركز يف ال�سياحة العالجية
االردنية ب�شكل الفت نظر ًا لالعداد
الكبرية من املر�ضى واملراجعني اللذين
يراجعونه من عدد كبري من الدول
العربية.

}ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف
واجلوع ونق�ص من الأموال
والأنف�س والثمرات وب�شر
ال�صابرين{ (�سورة البقرة الأية )155
}لإيالف قري�ش (� )1إيالفهم
رحلة ال�شتاء وال�صيف ()2
فليعبدوا رب هذا البيت ()3
الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من
خوف(�( {)4سورة قري�ش)
لعل هاتني الآيتني وغريهما من الآيات
الكرميات تر�سمان عالقة تبادلية
توا�ؤمية بني اخلوف (نقي�ض الأمن)
واجلوع – الفقر (نقي�ض الإكتفاء)
حيث �أن كل منهما يت�أثر وي�ؤثر يف
الأخر �سلبا و�إيجابا وكما تقول القاعدة
ف�إن �إرتباط النقي�ض بالنقي�ض ال بد
�أن يربط الأ�صل بالأ�صل وهنا الأ�صل
(الأمن والإقت�صاد) ,وقد تنبه الكثريون
لهذه العالقة فيقول عمر بن اخلطاب
«ال ت�ضربوا النا�س فتذلوهم وال
تظلموهم فتكفروهم» و�أي ظلم
�أكرب من اجلوع و�أعظم من الفقر مما
جعل �أبو ذر الغفاري يرفع �صوته بقوله
(عجبت من جائع كيف ال يخرج
�شاهرا �سيفه).
من هذه املقدمة �سنتطرق ب�إيجاز لعالقة
الأمن (نقي�ض اخلوف) بالإقت�صاد
(نقي�ض الفقر) وكيف ي�ؤثر �أحدهما يف
الآخر .
الأمن نعمة عظيمة ،بل قد يكون من
�أعظم النعم التي تف�ضل اهلل بها على
بع�ض خلقه ،فيقول الر�سول الكرمي (من
�أ�صبح منكم �أمنا يف �سربه معافا يف
ج�سدة واجدا قوت يومه فك�أمنا
حيزت له الدنيا بحذافريها)،
فالأمن ب�أب�سط تعريفاته «هو املمار�سات
التي ت�ضمن التخلّ�ص من املخاطر
التي تهدّد ال�سالمة ،وهو حماية
الدولة و�أفرادها من �أي خماطر تهدد
�صحتها و�سالمتها وم�ستقبلها وم�ستقبل
�أبنائها ،احلفاظ على حدودها وكيانها
ومتا�سكها وترابطها الداخلي الوظيفي
م�ستقالً ،والوقوف يف وجه قوى التحكم
وال�سيطرة املعادية �سواء على ال�صعيد
الداخلي �أواخلارجي وتكون من م�س�ؤولية
الدولة والقائمني عليها» ،يف حني ُيعَرف
الإقت�صاد ب�أنه «الن�شاط الب�شري الذي
ي�شمل �إنتاج وتوزيع وتبادل وا�ستهالك
ال�سلع واخلدمات ،وتنميته هي الزيادة
يف م�ستويات املعي�شة ،وحت�سني احرتام
الذات وتوفر خيارات عظيمة للنا�س».
ومن التعريفات املجردة ن�ستطيع �أن
نلحظ الرتابط القوي بني حتقيق الأمن
وقوة الإقت�صاد.
�إن االقت�صاد القوي هو �أحد �أه ّم

مقومات الدولة ومن �أبرز ما يحدد
موقعها ومكانتها يف �إقليمها وت�أثريها
وقوتها وهيمنتها و�إعتبارها العبا
فاعال وم�ؤثرا يف املجتمع الدويل ومكانا
جاذبا للآخرين ولفعالياتهم� ،إذ ال
ميكن للدولة �أن تلعب �أي دور وتفر�ض
�سيطرتها وتب�سط نفوذها دون اقت�صاد
قوي يدعم هذا الطموح.
ت�أتي �أهميّة االقت�صاد من خالل
اال�ستثمارات الأجنبية وامل�شاريع
العمالقة التي توفّرها الدول لل�شركات
الكبرية وال�شركات متعددة اجلن�سيات
العابرة للقارات ،وبالتايل يكون توفري
فر�ص العمل كبري ًا وخا�صّ ة
جليل ال�شباب ،الأمر الّذي ي�ؤدّي
لتقلي�ص ن�سبة البطالة والتقليل منها
مما ي�ساهم يف ارتفاع ن�صيب ه�ؤالء
ال�شباب من دخل الدولة ،وبالتايل
حت�سّ ن معي�شتهم وحت�سني نوعية
اخلدمات املقدمة وكذلك رفع م�ستواهم
الأخالقي والعلمي والثقايف� ،إال �أنه
ولبناء ما �سبق ف�إن �شرطا �أ�سا�سيا يجب
حتقيقه وهو توفري الإ�ستقرار و�إ�ست�شعار
الطم�أنينة ليزول هاج�س اخلوف والقلق
والإ�ضطراب حيث �أن ر�أ�س املال يخاف
اخل�سارة ويحر�ص زيادة ربحه وذلك ال
يكون �إال مع الأمن فمن دونه ال ميكن
خلق اقت�صاد ناجح �أو حتى حياة قومية
فبغياب قاعدة �أمنية �صلبة قادرة
على حماية الدولة وحدودها ،املواطن
وحاجاته ،امل�ستثمر و�إ�ستثماراته والزائر
ومتطلباته وم�صاحلهم جميعا وحفظ
حقوقهم لن تكون الدولة عامل جذب
لكل ه�ؤالء.
�إن وجود القالقل وزعزعة الأمن
و�إنت�شار الفو�ضى وتغول العنف الذي
ي�ؤدي بالنتيجة خللخلة النظام هو املزيج
الذي يدمر الإقت�صاد ويدفع ر�ؤو�س
الأموال �إلى الهجرة بحثا عن مالذ �آمن
و�أر�ضية �صلبة ي�ستطيع الإ�ستثمار �أن
يقف عليها.
�إن الأمن واالقت�صاد ال ميكن الف�صل
بينهما وال ميكن لأحدهما البقاء دون
الآخر غري �أن للأمن الأهمية الق�صوى
لأن تدهوره ينك�س االقت�صاد يف جني
�إنتكا�س االقت�صاد قد ال ي�ؤدي �إلى تدهور
مبا�شر يف الأمن.
�أننا يف الأردن ونحن يف �إقليم ميوج
بالإ�ضطرابات الداخلية واحلروب
الأهلية بتدخالت �أجنبية كما يف العراق
و�سوريا واليمن وغريهم من دول
الإقليم ،وحالة عدم الإ�ستقرار التي
تعم يف املنطقة مما يدفع النا�س ب�شتى
جماالتهم وخا�صة الإ�ستثمارية منها
للبحث عن خيارات �أخرى تربز احلالة
الأردنية  -بف�ضل حكمة وتوجيهات
القيادة الها�شمية بتوفري الأمن وجتنيب
البالد الفنت والعنف والعمل على تقوية
اجلبهة الداخلية  -كخيار ال بديل له (�إن
�أُحْ �سِ ن �إ�ستخدام ذلك من امل�ؤ�س�سات
التنفيذية) جلذب الإ�ستثمارات
اخلارجية وحتويل الأردن لقبلة لل�سياحة
العالجية والدينية وغريها مما ينعك�س
�إيجابيا على قوة الإقت�صاد ورفع وترية
التنمية الإقت�صادية.

م�ست�شفى الأردن ..دولي ًا
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جامعة جورج وا�شنطن جتدد اتفاقية
فـي م�ست�شفى الأردن
االردن
م�ست�شفى
مع
التعاون
«مظـلــة التـمـيّـز»
�سيا�سات اجلودة

جدد م�ست�شفى االردن وجامعة جورج
وا�شنطن االمريكية اتفاقية التعاون بينهما
ملدة خم�س �سنوات قادمة لتفعيل جماالت
العمل امل�شرتك ,وت�شمل االتفاقية التي
د�أب امل�ست�شفى واجلامعة على جتديدها
منذ فرتة طويلة وفق ًا ملا اكده مدير عام
امل�س�شتفى الدكتور عبداهلل الب�شري التعاون
يف جماالت العمل الطبي والتدريب
والتعليم امل�ستمر والت�أهيل الطبي.

وت�شمل االتفاقية خط ًة مل�شروع دعم
وم�ساعدة تقدمه جامعة جورج
وا�شنطن ملجاالت التعليم والتدريب
الطبي يف م�ست�شفى االردن ويف حمتلف
التخ�ص�صات ا�ضافة الى دعم اق�سام
الطوارئ واالرتقاء بادائها للو�صول
�إلى امل�ستويات العاملية وتطوير انظمة
اال�سعاف والتي �شهدت نقلة نوعية
غري م�سبوقة يف م�ست�شفى االردن من

حيث االليات وال�سيا�سات واالمكانات
الطبية التنقنية والفنية ا�ضافة الى
الكوادر الطبية امل�ؤهلة واالخالء الطبي،
وامل�شاركة يف م�ؤمترات وور�شات عمل
م�شرتكة للعناية احلثيثة موا�ضيع طبية
اخرى مهمة.
وبحث وفد رفيع من جامعة جورج
وا�شنطن االمريكية عددا من الق�ضايا
املتعلقة بالتن�سيق والعمل امل�شرتك
املثمر على ال�صعيد الطبي والتعليمي مع
م�ست�شفى.
وكان م�ست�شفى االردن قد بد�أ منذ
�سنوات بايفاد عدد كبري من طلبة الطب
من جامعات اردنية لدورات تدريبية
متخ�ص�صة ا�ستفاد منها ع�شرات االطباء
وذلك عرب بنود االتفاقية اخلا�صة
بالتدريب والتبادل العلمي.
وا�شاد رئي�س الوفد االمريكي ا�ستاذ
اجلراحة واملدير الطبي بجامعة جورج

وا�شنطن �ستانلي نول والدكتورة هدى
ايا�س م�ساعد عميد كلية الطب بجامعة
جورج وا�شنطن بعالقات التعاون
املتوا�صلة مع م�ست�شفى االردن منذ عام
 2005لتميز امل�ست�شفى االردين مب�ستوى
كفاءة عايل اجلودة ،م�شري ًا �إلى ان
اجلامعة م�ستمرة يف فتح قنوات العمل
والتعاون امل�شرتك مبا يرتقي بامل�ستوى
الطبي والتعليمي املتخ�ص�ص عرب
امل�ست�شفى.
وكان م�ست�شفى االردن وجامعة جورج
وا�شنطن قد وقعا اتفاقية ت�شاركية الن�شاء
جامعة طبية خا�صة بناء على االعالن
الذي �صدر عن وزارة التعليم العايل
�آنذاك وما يزال امل�شروع قيد البحث
والعمل واتفق الطرفان على موا�صلة
التعاون الن�شاء هذا امل�شروع الرائد
يف االردن واملنطقة وبا�شراف علمي
واكادميي من اجلامعة.

وفد اجنبي زائر ي�شيد بق�سم جراحة
العظام واملفا�صل مب�ست�شفى االردن

ا�ستمرارية ل�سنة حميدة يف ق�سم جراحة
العظام واملفا�صل يف جذب كل ما هو
حديث ومتطور يف جمال هذه اجلراحة
خا�صة زراعة املفا�صل اال�صطناعية
اجريت �أول عملية جراحية ناجحة يف
ال�شرق االو�سط ملف�صل الركبة املتطور
من نوع  Anthem TKsحلالة
مري�ض خا�صة عانى فرتة طويلة من
الأمل لوجود خ�شونة متقدمة يف ال�سطح
الغ�ضرويف املف�صلي مع وجود �سمنة
مر�ضية مفرطة ،وقد بد�أ باحلركة
الطبيعية بعد مرور � 24ساعة من
العملية.
و�ضمن �سل�سلة التعاون مع اجلهات
العاملية امل�شرفة على تطور وحتديث
هذا النوع من املفا�صل واجلراحة

ا�ست�ضاف الق�سم الربوفي�سور
 Robert Smithحيث ح�ضر
اجراء عملية اخرى يف الق�سم اجريت
ملري�ضة من احد الدول العربية
املجاورة كانت تعاين من االمل ال�شديد
وحمدودية حركة بالغة يف مف�صل
الركبة وت�ألف فريق اجلراحني الذين
قاموا باجراء العملية من الدكتور
كامل العفيفي والدكتور ها�شم
الق�ضاة وعدد من املقيمني املتدربني
العاملني يف الق�سم ومتت العملية
بنجاح وبدون م�ضاعفات وبد�أت
املري�ضة باحلركة يف اليوم التايل.
وبعد انتهاء العملية �أ�شاد الربوفي�سور
الزائر بامل�ستوى العلمي الرفيع
والطاقم التمري�ضي امل�ؤهل وق�سم

يف اطار �سيا�سته التحفيزية لتح�سني
االداء واظهار ا�سمى �صور العمل
اجلاد واالنتاجية الكبرية قام اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري مدير عام
امل�ست�شفى واملدير الطبي الدكتور
�صائب حمودي بتكرمي املوظف املثايل.
وحاز كل من ال�سيدة خلود طاف�ش
العالونة من دائرة املختربات وال�سيد
م�صطفى انور ال�شيخ ذيب من ق�سم

املحا�سبة بلقب املوظف املثايل.
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام امل�ست�شفى ان هذه املبادرة
لت�شجيع العاملني املتميزين وبث
روح املناف�سة االيجابية عند
العمل واالنتاجية لالرتقاء باالداء
واخلدمات املقدمة بامل�ست�شفى
على ال�صعد الطبية والتمري�ضية
واالدارية والفنية.

العمليات املجهز ب�أحدث املعدات
واالجهزة وقام بت�سليم د.كامل
العفيفي درعا تكرمييا كونه اجلراح
االول الذي قام باجراء زراعة هذا
املف�صل يف االردن واملنطقة وبدوره
قام اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري
بالرتحيب بالطاقم الزائر وقدم درع
م�ست�شفى االردن التذكاري للربوفي�سور
 Robert Smithبح�ضور عدد من
جراحي م�ست�شفى االردن.
يذكر ان ق�سم جراحة العظام
واملفا�صل يف م�ست�شفى االردن يعترب
اكرب ق�سم يف القطاع اخلا�ص يف
االردن واول ق�سم م�ؤهل لتدريب
املقيمني يف القطاع اخلا�ص تخرج منه
�أكرث من ع�شرين اخ�صائيا يعملون االن

يف امريكا و�أملانيا واالردن وفل�سطني
ودول اخلليج العربي ود�أب �أي�ضا على
توفري كل الفر�ص لتدريبهم داخليا
وخارجيا وحر�ص على �أن يح�ضروا كل
الدورات العاملية ال�ضرورية للتدريب
مما �أك�سبهم �سمعة جيدة واعرتاف
عامليا بتدريبهم.

م�ست�شفى الأردن يكرم املوظف املثايل
خلود طاف�ش العالونة

م�صطفى انور �صبحي ال�شيخ

و�ضمانة املناف�سة

-IMSعـ ّمــان

االلتزام باجلودة:
يلتزم م�ست�شفى الأردن بتقدمي خدمات
مثالية وذات جودة عالية لزبائنه يف
الوقت املنا�سب وذلك طبق ًا ملعايري
مطبقة دولي ًا مع مراعاة توفري بيئة �آمنة
للجميع و�ضمن كُلفة معقولة.
الر�ؤية:
يرنو م�ست�شفى الأردن لأن يكون مركز ًا
طبي ًا متميز ًا رفيع امل�ستوى يف اخلدمات
الطبية والتعليم والتدريب والبحث
العلمي.
الر�سالة:
�أن يكون �أمنوذجا يحتذى به حملي ًا ويف
املنطقة وعاملياً.
• يلتزم امل�ست�شفى بتطبيق املعايري
الوطنية والدولية املعتمدة للم�ست�شفيات.

• تقدمي خدمات طبية متخ�ص�صة
�شاملة متكاملة متجان�سة من خالل
ا�ستخدام النكنولوجيا وتوظيف
الكفاءات العالية.
• احرتام حقوق املر�ضى وعائالتهم،
وقيمهم ومعتقداتهم ،مع مراعاة �أولوية
�سالمتهم ور�ضاهم.
• ت�شجيع ودعم التدريب والتعليم
امل�ستمر والبحث العلمي.
�إطار العمل االخالقي مل�ست�شفى الأردن
يعترب م�ست�شفى الأردن مهنة الطب
مهنة �أخالقية و�إن�سانية �سامية،
ولن يدخر جهد ًا ل�ضمان توفري هذه
اخلدمات يف امل�ست�شفى ،والتي ت�شمل

على �سبيل الذكر ال احل�صر الت�سويق
والإدخال والتحويل واملغادرات؛ �ستتم
جميعها ب�صدق و�شفافية وم�صداقية
كاملة ،والأهم من ذلك ب�سالمة.
وي�ضمن امل�ست�شفى �أن كافة الدرا�سات
الت�شخي�صية والإجراءات ب�ش�أن املر�ضى
�ستالئم بالكامل احتياجات املر�ضى.

القواعد االر�شادية مل�ست�شفى الأردن:
• الرعاية املتوا�صلة� :ضمان توفري
الرعاية املتوا�صلة واملتكاملة للمري�ض من
وقت الدخول وحتى اخلروج /التحويل.
• ال�شراكة :تعزيز ال�شراكة والتن�سيق
والربجمة امل�شرتكة بني جميع افراد فريق
الرعاية الطبية.
• امل�س�ؤولية امل�شرتكة :التعامل بروح
االلتزام والواجب ل�ضمان التعامل مع جميع
�أ�صحاب العالقة ك ٌل ح�سب امكاناته.
• املالئمة والأهمية :تعتمـد التداخـالت
علـى فهـم وا�ضــح للو�ض ــع املحل ــي
والت�ص ــورات امل�ستقبليـة للم�ست�شفـى فـي
املنطقة كـمـركـز متعـدد التخ�ص�صات
للرعاية ال�صحية ال�شاملة.
• ال�شفافية وامل�ساءلة :تعزيز ال�شعور
بامل�ساءلة وال�شفافية لتعزيز اال�ستدامة.
• الإن�صاف و�سهولة الو�صول:
تعزيز احل�صول على فر�ص متكافئة
للخدمات ال�صحية املميزة مع �إيالء
اهتمام كبري جلميع العمالء وحتديد
الفئات الأكرث حاجة.
�أهداف م�ست�شفى الأردن للأعوام
القادمة :ي�سعى م�ست�شفى االردن بكافة
كوادره وبكل جمهوداته لتحقيق جملة من
االهداف التي جتذر ر�ؤيته ملفهوم اجلودة
وخدمة املر�ضى ب�أعلى امل�ستويات ويف
مقدمة هذه االهداف:
• حت�ســني اجلــودة وال�سالمـ ــة.
• ر�ضـ ــى �أ�صـحـ ــاب العــالقـ ــة.
• دعم برامج التعليم والتدريب.
• تعزيز وتطوير اخلدمات احلالية
وا�ستحداث خدمات جديدة ت�ستجيب
الحتياجات م�ست�شفى الأردن.
• زيــادة الإنتــاجي ــة والإبـ ــداع.
• ال ــو�صـ ـ ــول �إل ــى املجت ـم ـ ـ ــع.
• خلق انطباع ممتاز مل�ست�شفى االردن.

ن�شاطات وفعاليات

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

جراحة جتميل اليدين

اليد واحدة من �أكرث املناطق امللفته
للنظر يف ج�سمنا وهي من �أهم اع�ضاء
اجل�سم خالل ممار�سة احلياة اليومية،
وعبارة عن �أداة �إجتماعية ،فنحن
ن�ستخدمها للتوا�صل مع النا�س من حولنا
بطرق �شتى وت�ؤثر الطريقة التي ينظر
النا�س فيها �إلى �أيدينا على قبولهم لنا،
ولهذا ف�إنه من املهم جدا احلفاظ على
�شباب وجمال �أيدينا.

يف ال�سنة بحيث يكون احلقن لأربع
مرات مع �إ�سرتاحة زمنية كل �أ�سبوعني.
• حقن الهيالورونيك كفلر :عبارة
عن تقنية لتعبئة ظهر اليد عن طريق
احلقن مللئ الفراغ حتت اجللد ويعطي
مظهر اليد �أكرث جماالً.
• تقنية خيوط :PDO
تقنية حديثة ل�شد اجللد بوا�سطة
اخليوط اجلراحية امل�صنوعة من مادة
البولني دوك�سيانون وهي مادة قابلة
للإمت�صا�ص ،تعمل هذه اخليوط على
حتفيز الكوالجني والإال�ستني وهي عملية
�سريعة للح�صول على مظهر جميل
وطبيعي لليد.
ت�ستمر فاعلية العملية ل�سنتني تقريباً،
وترتك اجللد بن�سبة حت�سن ت�صل �إلى
 60باملئة من حالتها الأ�سا�سية .
• حقن البالزما:
ي�ستخدم لإزاله التجاعيد ال�ضئيلة على
اليدين ،حيث ت�ؤخذ البالزما من دم
املري�ض نف�سه ويتم ف�صلها لتحقن حتت
اجللد وهي ت�ساعد على جتديد الأن�سجة،
وميكن حقن البالزما لوحدها �أو مع
حقن الدهون �أو حم�ض الهيالورونيك.

تتعر�ض الأيدي للكثري من الأذى .ومع
مرور ال�سنني يظهر عليها عالمات التعب
والإجهاد والتقدم يف ال�سن مما ي�ؤثر
على مظهر اجلمايل لليد وعوامل �أخرى
مثل الربودة واحلرارة والتعر�ض ل�ضوء
ال�شم�س واملواد الكيماوية كلها ت�ؤثر �أي�ضا
ب�شكل �سلبي على بنية اليد.
والتجاعيد وفقدان الأن�سجة خا�صة
الدهون حتت اجللد والبقع ميكن �أن
تظهر على �أيدينا مع مرور الوقت ولذلك
ي�أتي دور جراحة التجميل لإزالة هذه
امل�شاكل والتخل�ص منها.
ماهي جراحة جتميل اليد؟
هي عبارة عن طريقة لإعادة ن�ضارة
ومظهر وملم�س وجمال اليدين ،ويتم
ذلك عن طريق ترطيب وتنعيم الب�شرة
و�إزالة اجللد املرتهل والتخل�ص من البقع
الداكنة ،وتعوي�ض فقدان الأن�سجة حتت
اجللد.
الطرق املتبعة يف �إجراء هذه
العمليات ,هي:
• حقن الدهون الذاتية :يتم �أخذ
كمية من الدهون من املري�ض ب�إ�ستخدام
طريقة �شفط الدهون ويتم حقن هذه
الدهون حتت اجللد على ظهر اليدين
والأ�صابع مللئ الفراغات والتقليل من
امللم�س العظمي الناجت عن فقدان
ال�شحوم والتقدم يف ال�سن.
وتقوم اخلاليا اجلذعية داخل الأن�سجة
الدهنية بتجديد الأن�سجة.
• حقن حم�ض الهيالورونيك
وي�ستخدم كميزو ثريابي وفلر:
يتم حقن حم�ض الهيالورونيك كميزو
ثريابي بغر�ض ترطيب اجللد و�إعادة
الن�ضارة للب�شرة ويحمي مظهر اليد
ب�شكل جيد� ،شريطة �إجراءها مرة واحدة

وهناك طرق �أخرى ميكن �إ�ستخدامها
مثل ك�شط اجللد والتق�شري الكيميائي
لإزالة البقع والتجاعيد ال�ضئيلة التي
تظهر على اليد ،جميع هذه الإجراءات
جتري حتت البنج املو�ضعي وميكن
للمري�ضة العودة للروتني اليومي يف
نف�س اليوم.
ن�صائح مهمه لإختيار جراح
التجميل:
يجب عدم الإ�ستخفاف ب�أي عملية
جتميل ،فهي عملية جراحية لها
�إيجابياتها و�سلبياتها ،كاملخاطر
الناجتة عن التخدير �أو املخاطر
اجلراحية �أو حتى خماطر املعاناة من
عدم توافق النتائج مع توقعات املري�ض،
لذلك قبل �إتخاذ �أي قرار ب�إجراء �أي
عملية جتميل �سواء يف الوجه �أو اجل�سم
عليكم معرفة هذه الن�صائح املهمة
لإختيار جرّاح التجميل:
• الت�أكد من �أن جراح التجميل معرتف
به من قبل نقابة الأطباء ك�أخ�صائي
جراحة التجميل والت�أكد من كفاءته
ومن ال�شهادات املعلقة عادة يف مكتبه.
• الت�أكد من �أن املركز �أو امل�ست�شفى
الذي يجري فيه العمليات موافقة
متام ًا ملعايري ال�سالمة.
• على جراح التجميل �أن مينحكم
مهله للتفكري قبل �إجراء �أي عملية.
• �أن يتمتع ب�أخالق احل�سنة والأمانة
وال�صدق.
• اجلراح اجليد واجلدي يقدم لكم ك�شف ًا
�شام ًال عن تفا�صيل العملية والنتائج
املتوقعة و�سلبيات و�إيجابيات العملية
والكلفة و�سعر احلقن التي قد يحتاجونها.
• عليه الإجابة على كل �أ�سئلتكم بلطف
و�شرح مف�صل.

الدكتور حممود وريكات
م�ست�ش ــار جــراح ــة التجمـي ــل
-م�ست�شفى الأردن-
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ور�شة عمل بالتعاون مع  ANIOSالعني الدكتور في�صل فيا�ض:
حما�ضرة ..ون�شاط مبا�شر مع ن�شاطات اكادميية وطبية
زوار م�ست�شفى الأردن للتعقيم

قام م�ست�شفى االردن بتنظيم ق�سم
العالقات العامة وبالتعاون مع �شركة
املخت�صون للت�سويق والتجارة وكالء
( )ANIOSباالحتفال باليوم العاملي
للتعقيم حيث مت عمل ن�شاط داخل
امل�ست�شفى يت�ضمن فح�ص االيدي قبل

تعقيمها وبعد ذلك للتعرف على �آلية
الطريقة ال�صحيحة للتعقيم كما مت زيارة
غرف االطفال وتعريفيهم على كيفية
التعقيم واعطائهم عينات ال�ستخدامها
كما مت القاء حما�ضرة علمية لكادر
امل�ست�شفى واملر�ضى والزوار.

ور�شة تدريبية يف م�ست�شفى الأردن

دور العاملني ال�صحيني يف التعامل
مع حاالت العنف اال�سري
عقد م�ست�شفى االردن
بتنظيم وتن�سيق مكتب العمل
االجتماعي ،وبال�شراكة مع
مركز التدريب الإقليمي التابع
حلماية اال�سرة ،الور�شة
التدريبية الثانية حول �آلية
التعامل وحتويل حاالت العنف
اال�سري املراجعة للم�ست�شفى
حيث �شارك يف الدورة �أطباء
ومتري�ض وممثلني من كافة االق�سام
يف امل�ست�شفى ،و�ألقى املحا�ضرات
التدريبية املت�ضمنة للور�شه املقدم
ايا�س داوديه ،مندوبا عن حماية
اال�سرة ،والدكتورة �شروق ابو حمور
ممثال مل�ست�شفى االردن.
عزيزي مزود اخلدمةال�صحية  :مع
تطور وتفاقم ظاهرة العنف اال�سري،

�سوي�سرا وقرب�ص وكمحا�ضر يف م�ؤمتر
طبي متخ�ص�ص يف دولة الكويت.
واكد د .فيا�ض �أن هذه امل�شاركات
العربية والدولية تنطلق من احلر�ص
البالغ ملتابعة اخر التطورات واحدث
التقنيات يف جمال التخ�ص�ص
والتوا�صل مع عدد من كبار االطباء
واجلراحني على م�ستوى العامل.

الدكتور عماد احلداد
ي�شارك فـي م�ؤمتر باري�س
�شارك الدكتور عماد احلداد ا�ست�شاري
امرا�ض القلب وال�شرايني يف م�ؤمتر هام
عُ قد يف العا�صمة الفرن�سية بح�ضور دويل
كبري ،حيث بحث املجتمعون من دول
العامل �آخر تطورات وتقنيات الق�سطرة
يف العامل .وعقب عودته حتدثنا مع
الدكتور احلداد يف هذا احلوار ال�سريع..
�س .اهمية امل�ؤمتر الذي عُ قد بباري�س
وطبيعة امل�شاركة؟

ف�إنه مل يعد ي�شفي غليل املعنف
واملعتدي:
 ال�ضرب والكدمات. الع�ض. احلرق �أو الك�سر.لقد تطورت حاالت العنف لت�صل
�إلى الدماء والقتل ،فال تكن جز ًء
من اجلرمية بت�سرتك �أو بتهاونك يف
التعامل معها.

ن�صائح لنوم الطفل..

يحتاج �أغلب الأطفال عادة �إلى وجود
�أحد الوالدين بالقرب منهم عند النوم،
وقالت دانا �أوربان من امل�ؤمتر االحتادي
لال�ست�شارات الرتبوية ب�أملانيا� ،إنه من
املهم التو�صل �إلى روتني نوم يجده
الأبوان مريحا �أي�ضا .ف�إذا مل يكن الآباء
�أنف�سهم يف حالة ا�سرتخاء فلن يكون لهم
�أثر مهدئ على الطفل الذي يحاولون
�إدخاله �إلى ال�سرير.
وتقول �أوربان «�أحيانا ما ي�سيطر نظام
نوم غري مالئم» ،على �سبيل املثال� ،أن
ي�ستيقظ الطفل يف منت�صف الليل وال
يعود جمدد ًا �إلى النوم حتى يلهو معه
�أحد الوالدين ل�ساعة �أو ما �شابه.
ويف هذه احلالة ت�شري �أوربان �إلى �أنه

يف اطار حر�صه على مواكبة اخر
امل�ستجدات وامل�ؤمترات الطبية يف
املنطقة والعامل� ،شارك العني الدكتور
في�صل فيا�ض ا�ست�شاري جراحة العيون
 يف دورة تدريبية عاملية متت دعوتهلتدريب االطباء على احدث الو�سائل
و�أجنع اال�ساليب والتقنيات يف جراحة
ال�شبكية وال�سائل الزجاجي وذلك يف
�أثينا وبح�ضور عدد كبري من االطباء من
الدول االوروبية والعامل ،وحاز د.فيا�ض
على جائزة اف�ضل مدر�س يف الدورة من
بني اربعني طبيبا �شاركوا يف فعاليات
وان�شطة هذا احلدث الطبي الدويل من
كافة انحاء العامل.
و�سي�شارك الدكتور فيا�ض يف عدد
من امل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف جراحة
العيون والندوات وور�ش العمل يف كل من
م�صر وبريطانيا وا�سبانيا ويف م�ؤمتري

ينبغي على الأم �أو الأب ف�صل الطفل
تدريجيا عن هذا الروتني و�إيجاد طريقة
�أخرى له .وت�ضيف �أنه �أحيانا يكون كافيا
وجود �أحد الوالدين ،دون احلاجة �إلى
كل هذا اجلهد بحمل الطفل من ال�سرير
�أو هزه �أو الغناء له �أو اللهو معه.
وكما هو احلال يف كل م�سائل التن�شئة،
ف�إن الأطفال خمتلفون عن بع�ضهم،
وبالتايل ما يالئم طفل ال يالئم
بال�ضرورة غريه .وقالت �أوربان �إنه ينبغي
على الآباء �أال ي�شعروا باحلاجة �إلى اتباع
ن�صيحة من اجلريان الذين كانت ابنتهم
عندما كانت تبلغ �ستة �أ�شهر ت�ستطيع
النوم بالفعل مبفردها ل�ست �ساعات
متوا�صلة.

ج .امل�ؤمتر من اكرب و�أهم امل�ؤمترات الطبية
يف جمال الق�سطرة العالجية وتركيب
ال�شبكات للقلب وتركيب ال�صمامات عن
طريق الق�سطرة العالجية.
م�شاركتي كرئي�س التداخالت العالجية
ممثلة باالردن.

�س .ما اهمية امل�ؤمتر لهذا العام بالذات؟

ج .تكمن بالذكرى االربعني لأول عملية
تو�سيع �شرايني بالق�سطرة العالجية
با�ستخدام البلون بدون جراحة.
�س� .إلى اي مدى حتر�ص على متابعة
�آخر التطورات والبحوث العلمية يف
جمال القلب وال�شرايني؟

ج .نحن دائم ًا حري�صون على متابعة
التطورات وما هو جديد بالن�سبة لعالج

القلب والتطورات امل�صاحبة لها ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر.
كما اننا جنري ابحاث جتعلنا من
املواكبني على احدث التغريات والتطور
يف علم القلب.

�س .ما هو القادم الذي ننتظره يف جمال
الق�سطرة العالجية الذي بداتها انت يف
االردن كاجناز طبي رائد وغري م�سبوق؟

ج .االت�ساع يف عمليات ا�ستبدال ال�صمامات
القلبية يف طريق الق�سطرة العالجية
وبدون عملية القلب املفتوح وكذلك معاجلة
جزء اكرب من امرا�ض ال�شرايني والقلب
با�ستخدام الق�سطرة العالجية واالبتعاد
عن عمليات القلب املفتوح.

الدكتور البي�شاوي ..ن�شاط
وفعالية عاملية وا�سعة

�شارك الدكتور �صالح البي�شاوي
ا�ست�شاري جراحة الدماغ
واالع�صاب والعمود الفقري يف
م�ست�شفى االردن يف عدد من
الفعاليات الطبية وامل�ؤمترات
العاملية وذلك يف اطار متابعته
الهم التطورات التي ي�شهدها
تخ�ص�ص الدماغ واالع�صاب
والعمود الفقري يف العامل اليوم.
وقدم الدكتور البي�شاوي ورقة عمل
طبية حازت على اهتمام كبري يف
ندوة خا�صة العظام والع�ضالت يف
جامعة بو�سطن االمريكية وو�سط
ح�ضور طبي عاملي كبري ا�ضافة الى
ورقة عمل قدمها البي�شاوي املعروف
مب�شاركاته الدولية وا�سعة النطاق

يف امل�ؤمتر العاملي جلراحة الدماغ
واالع�صاب يف مدينة ا�ستنبول حول
احدث تقنيات اجلراحة الدقيقة يف
جمال العمود الفقري ,كما اثارت
م�شاركة البي�شاوي بورقة العمل يف
امل�ؤمتر االوروبي جلراحة الدماغ
واالع�صاب يف فيني�سيا ردود فعل
وا�صداء ايجابية وا�سعة لدى منظمي
وم�شاركي امل�ؤمتر.

ر�ؤى

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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�أثر تطبيـق االعتمادية على جودة
الرعايــة من وجهــة نظر املمر�ضني
فـي امل�ست�شفيات الأردنية
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ق�سم الت�صوير اال�شعاعي
Radiology Department

هل الت�سمية الزالت �صحيحة ودقيقة ام ماذا؟؟
• الت�صوير امل�ؤين Flourscopy

بقلم :منتهى حممد املجايل
م�شرفة العناية املركزة واحلثيثة للقلب  -ماج�ستري عناية مركزة

اثارت الدرا�سة االكادميية التي قدمتها
م�شرفة العناية املركزة واحلثيثة
للقلب يف م�ست�شفى االردن منتهى
حممد املجايل ا�صداء ايجابية وا�سعة
يف االو�ساط االكادميية والتمري�ضية
االردنية نظرا للنتائج التي تو�صلت لها
يف جمال تطبيق ا�س�س االعتمادية على
جودة الرعاية الطبية والتمري�ضية من
وجهة نظر العاملني يف احلقل التمري�ضي
يف امل�ست�شفيات االردنية.
وتعترب الدرا�سة التي اجنزتها اال�ستاذه
منتهى املجايل على مدى �سنتني والتي
ح�صلت بناء عليها درجة املاج�ستري يف
العناية املركزة من الدرا�سات االكادميية
الرائدة يف هذا املجال والتي تعترب لبنة
حقيقة ميكن ان يبنى عليها يف جمال
االرتقاء باخلدمات والرعاية التمري�ضية
والرعاية احلثيثة يف امل�ست�شفيات
االردنية.
واكدت املجايل ان البيئة الدرا�سية
اخل�صبة التي يتيحها م�ست�شفى االردن
�ساعدها ب�شكل كبري لتحقيق الدرا�سة
والتو�صل الى النتائج العلمية املتوخاة
م�شرية الى اجلهد املميز والدعم الذي
تلقته من قبل مدير عام امل�ست�شفى
الدكتور عبداهلل الب�شري والكوادر الطبية
املختلفة ومن مديرة التمري�ض ال�سيدة
ناديا �شاعني والزمالء يف الكوادر
التمري�ضية.
ونرفق هنا نظرة �سريعة لدرا�سة ال�سيدة

منتهى املجايل بعد النجاح الكبري الذي
حققته على �صعيد البحث والنتائج
والتو�صيات.
مقدمة:
االعتمادية تعرف حول العامل كاداة
لتح�سني جودة الرعاية ال�صحية يف
االردن ،االهتمام يف احل�صول على
االعتماد يف تزايد م�ستمر ،على الرغم
من املوارد الكبرية التي ت�ستهلكها عملية
االعتماد ،وقلة وجود املعلومات حول
ت�أثريها على نوعية الرعاية.
الهدف :وكان الهدف من هذه الدرا�سة
هو تقييم اثر االعتماد على جودة
الرعاية ال�صحية ،وا�ستك�شاف العوامل
امل�ساهمة التي ت�ؤثر على نوعية الرعاية
من وجهة نظر املمر�ضني االردنيني.
الطريقة :مت تنفيذ طريقة املقطع
امل�ستعر�ض يف اربعة م�ست�شفيات خا�صة
معتمدة يف االردن ،دعي جميع املمر�ضني
امل�سجلني يف هذه امل�ست�شفيات للم�شاركة
يف الدرا�سة.
وقد جتاوبت عينه جيدة مكونة من
(� )312شخــ�ص مع اال�ستبيــان
الذات ــي والذي مت تطويــره من قب ــل
  Shortell et alيف ( )1995ومت
تعديله فيما بعد من قبل Al Jardali
 et alيف ( )2008والتي تتكون
من (� )54س�ؤا ًال مق�سم ًا على ()8
مقايي�س ،والنتيجة مكونة من خم�سة
خيارات ابتداء ًا بالرقم ( )1الذي
ي�شري الى عدم املوافقة ب�شدة انتهاء
بالرقم ( )5الذي ي�شري الى املوافقة
ب�شدة.
النتائج :اكمل ( )312من املمر�ضني
اال�ستبيان ،تقريب ًا (N=129 )41.3%
منهم كانوا من الذكور و()58.3%

 N=182من االناث ،وكان اكرث
من ن�صفهم وبن�سبة ()65.1%
 N=203اقل من ثالثني �سنة.
واحد وع�شرين ون�صف ()21.5%
 N=67من املمر�ضني افادوا بتدين
م�ستوى جودة الرعاية ال�صحية،
يف حني ان ( N=153 )49%من
املمر�ضني افادوا باعتدال م�ستوى
جودة الرعاية ال�صحية ،وافاد
( )20.5%منهم  N=64بارتفاع
م�ستوى جودة الرعاية ال�صحية.
وافاد ( N=82 )26%من
املمر�ضني بانخفا�ض م�ستوى ت�أثري
االعتماد ،يف حني ان ()47.8%
 N=149افادوا باعتدال م�ستوى
ت�أثري االعتماد ،و(N=69 )22.1%
منهم افادوا بامل�ستوى العايل من
ت�أثري االعتماد.
وكان من املتوقع ب�شكل كبري ان
ارتفاع جودة الرعاية ال�صحية يكون
خالل عملية االعتماد.
(بيتا )0.59-P < 0.001النموذج
النهائي يتنا�سب مع ( )R2 = 0.78
اال�ستنتاجات :ان االعتماد
وتطوير ن�شاطات حت�سني اجلودة
لها ت�أثري ايجابي على حت�سني جودة
الرعاية ال�صحية من وجهة نظر
املمر�ضني االردنيني ،باال�ضافة
الى ذلك دعمت النتائج فكرة ان
االلتزام بالقيادة هو القوة الدافعة
وراء حت�سني اجلودة.
وعالوة على ذلك ،فقد بينت النتائج
ان املتغريات الدميوغرافية مبا يف
ذلك اجلن�س ،العمر� ،سنوات اخلربة
وم�ستوى التعليم والفئة املهنية لي�س لها
اي ت�أثري على اجلودة املدركة للرعاية.

اجلوز غني بـ:
• الياف.
• حم�ض الألفا لينوليك وهو حم�ض
دهني �أ�سا�سي.
• املنغنيز.
• البيوتني.
• غريها من العنا�صر الغذائية التي
تعزز ال�صحة.
درا�سة جديدة على اجلوز:
ت�شري درا�سة جديدة �إلى �أن اجلوز قد
يعمل على تعزيز �صحة الأمعاء ،حيث �أنه
قد يعمل على �إحداث تغيريات مفيدة يف
بكترييا الأمعاء.

عملت هذه الدرا�سة على املقارنة
بني النظام الغذائي ملجموعتني من
القوار�ض ،حيث مت �إ�ضافة اجلوز �إلى
النظام الغذائي لإحدى املجموعتني
يف حني �أن النظام الغذائي للمجموعة
الأخرى احتوى على �أي نوع من املك�سرات.
نتائج الدرا�سة:
مت قيا�س �أعداد و�أنواع البكترييا يف
القولون وك�شفت نتائج هذه الدرا�سة ب�أن:
• القدرة الوظيفية للبكترييا قد تغريت
يف القوار�ض التي �أكلت اجلوز.
• لوحظ وجود زيادة يف البكترييا
اجليدة مثل امللبنة وزيادة التنوع
البكتريي ،و عادة ما يرتبط ذلك مع
الربوبيوتيك مما ي�شري �إلى اجلوز قد
يعمل مبثابة بروبيوتيك.
• ربطت درا�سات �أخرى قلة التنوع
البكتريي وال�سمنة وغريها من الأمرا�ض
مثل مر�ض التهاب الأمعاء.

ما هو الربيبايوتك:
الربوبيوتيك عبارة عن �أطعمة تغذي
البكترييا «اجليدة» يف الأمعاء.
�أطعمة غنبة بالربوبيوتيك:
• الب�صل والثوم.
• اخل�ضروات ال�صليبية (القرنبيط
وامللفوف والربوكلي).
• العد�س والفول.
فوائد اجلوز:
 زيادة التنوع يف البكترييا املوجودة يفالقناة اله�ضمية مرتبط بتح�سني ال�صحة
العامة.
 كما ارتبط يف ال�سابق بتح�سن �صحةالقولون.
 اجلوز هي �إ�ضافة رائعة و �صحية �إلىنظامك الغذائي.
 ب�إمكانك �إ�ضافة اجلوز �إلى حبوبالإف ـطـ ــار ،والعـ�ص ــائ ــر ،والـحـ�س ـ ــاء
وال�سلطـات.
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الدكتور حممد احلياري
ا�ست�شاري اول ا�شعة ت�شخي�صية
م�ست�شفى الأردن

يف كل م�ست�شفى يوجد هناك ق�سم
ا�شعة وعندما تقول ا�شعة ف�أننا نعني
اال�شعة ال�سينية امل�ؤينة  X-Rayوالتي
ت�ستعمل لت�صوير اجل�سم منذ اكرث من
مائة عام ولكن ما هو واقع الت�صوير
الطبي الآن هل ال يزال مقت�صر
على اال�شعة ال�سينية ام توجد
تقنيات اخرى ا�ضافية؟
ما هي التقنيات التي ت�ستعمل اال�شعة
ال�سينية امل�ؤينة Ionizing Radiation
• ت�صوير العظام وال�صدر بوا�سطة
اجهزة .X-Ray

للمعدة واالمعاءواملثانة.
• جهاز الت�صوير الطبقي املحوري
 CT Scanفهو ي�ستعمل اال�شعة
امل�ؤينة .X-Ray
• ت�صوير ال�شرايني بوا�سطة الق�سطرة
القلبية وال قلبية يتم بجهاز Cath Lab
ي�ستعمل اال�شعة امل�ؤينة .X-Ray
• ت�صوير الثدي Mammogram
فهو يتعمل كذلك اال�شعة امل�ؤينة
 X-Rayبكميات ب�سيطة .
ب  -ماهي التقنيات التي ال ت�ستعمل
اال�شعة ال�سينية امل�ؤينة ولي�س لها
خماطر اال�شعة امل�ؤينة.
• الت�صوير باالمواج الفوق �صوتية
 UltraSaoundوالتي ت�ستعمل
للبطن واالرجل والرقبة وبع�ض
ال�شرايني واالوردة واحلوامل دون
التعر�ض لأي ا�شعة او اي خماطر.
• الرنني املغناطي�سي «»MRI
وي�ستعمل يف ت�صوير معظم اجزاء
اجل�سم ولي�س له خماطر تذكر
اما ا�ستعماالته الرئي�سية فهي
االع�صاب واملفا�صل ،العمود
الفقري والبطن كذلك.
اما بالن�سبة للدماغ ف�أن الرنني
املغناطي�سي « »MRIيعد ادق

فح�ص لذلك خ�صو�صا اذا مت عمله
بال�شكل ال�صحيح واجلهاز ال�صحيح
والطبيب ال�صحيح ،وكذلك العمود
الفقري وامرا�ضه مثل :االنزالق
الغظرويف «الد�سك» وغريها ف�أن
الرنني املغناطي�سي « »MRIهو
ادق فح�ص لهذه المرا�ض وكذلك
بالن�سبة للمفا�صل مع بع�ض
اال�ستثناءات.
اما بالن�سبة لتفا�صيل الرنني
املغناطي�سي « »MRIوكيف يختار
الطبيب املعالج او املري�ض اجلهاز
والطبيب االف�ضل لقراءة الفح�ص
وت�شخي�ص املر�ض ،فهذا يحتاج
الى تفا�صيل كثري ومقاله خا�صة
بالرنني املغناطي�سي واوعدكم ان
نن�شرها يف عدد قادم من اجل
الفائدة.
ملخ�ص احلديث ملا مت �شرحه �سالف ًا
ان ق�سم اال�شعة هو باحلقيقة ق�سم
الت�صوير الطبي وي�ستعمل ا�شياء
اخرى كثرية غري اال�شعة ال�سينية
 X-Rayوالهدف هو التقليل من
ا�ستعمالل اال�شعة ال�سينية X-Ray
امل�ؤينة قدر االمكان ب�أ�ستعمال
التقنيات االخرى املتوفرة كما �سبق
�شرحه.

ق�سم الأطفال:

فوائد اجلوز عني اجلمل ل�صحة الأمعاء فعاليـــات وان�شطــــة
متيز ق�سم االطفال خالل العام
الفائت بن�شاطاته املتعددة وفعالياته
املتميزة التي قام عليها االطباء
املقيمون بهذا الق�سم والذي ات�سم
بفعالية الفتة ون�شاط متميز فقد �شارك
الق�سم بفعاليات امل�ؤمتر الطبي الثامن
مل�ست�شفى االردن وذلك من خالل
عدد من اوراق العمل التي قدمت من
عدد من االطباء املقيمني حول هذا
التخ�ص�ص وافاق التطور الذي ي�شهده

يف العامل واالجنازات التي حققها ق�سم
االطفال يف م�ست�شفى االردن على �صعيد
الرعاية الطبية واجلراحة.
كما قام الق�سم باطالق م�سابقة بني
االطباء املقيمني من حيث اخلربة
واالداء واالنتاجية والتميز حيث مت
توزيع اجلوائز والدروع على عدد من
االطباء املقيمني كاف�ضل اداء يف الق�سم
ومثلت فئات امل�سابقة جائزة اف�ضل
مقيم بال�سنوات الثالث االولى.

واف�ضل مقيم بال�سنة الرابعة وجائزة
اف�ضل حما�ضر بامل�ؤمتر العلمي الثامن
مل�ست�شفى االردن
واقام الق�سم م�أدبة ع�شاء احتفالية
�ضمت نخبة من اطباء االطفال
واال�ست�شاريني يف هذا التخ�ص�ص
ومثلت فر�صة لتبادل االفكار ووجهات
النظر واحلوار العلمي والطبي �ضمن
ا�سرة واحدة يف امل�ست�شفى.

�آفاق طبية
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ال�سُ منـة والأمـرا�ض الن�سـائيـة
اال�ستاذ الدكتور عدنان ح�سن
ا�ست�شاري اجلراحة الن�سائية
والتوليد واالورام الن�سائية

االح�صائيات التي تردنا من مركز
ال�سكري والغدد ال�صم يف اجلامعة
الأردنية تُ�شري �إلى زيادة كبرية يف
ال�سمنة يف الأردن وخا�صة يف الإناث.
ومن املعروف �أن ال�سمنة ت�سبب �أمرا�ض
كثرية يف كال اجلن�سني منها ارتفاع يف
�ضغط الدم وال�سكري من النوع الثاين
وجلطات القلب والدماغ و�أمرا�ض
املفا�صل.
ولكن هناك �أمرا�ض خا�صة بالن�ساء
ناجمة عن ال�سمنة وزيادة الوزن عن
املعدل الطبيعي ،ومن هذه الأمرا�ض
تكي�س املباي�ض الذي يُ�صيب الن�ساء يف
�أعمار خمتلفة تبد�أ من �سن البلوغ وبعد
البلوغ تبد�أ امل�شكلة بعدم انتظام الدورة
ال�شهرية ،وقد يظهر ال�شعر يف �أماكن

غري مرغوب فيها يف اجل�سم وخا�صة
الوجه ،وعادة ما تكون الفتاة ممتلئة
ب�سبب الوزن الزائد.
وعند الفح�ص بجهاز الأمواج فوق
ال�صوتية ( )Ultrasoundيتبني
وجود �أكيا�س �صغرية على جدار
املبي�ض بقطر ( )10ملم.
وعند �إجراء الفحو�صات الهرمونية
�أحيانا ما يكون ارتفاع ب�سيط يف
الهرمون الذكري الذي يت�سبب يف
ظهور حب �شباب و�شعر وخا�صة يف
الوجه.
و�سبب التكي�س غري معروف ولكن
قد تكون طبيعة احلياة والغذاء
الذي تتناوله من زيادة ال�سكريات
والن�شويات وخا�صة الت�شب�س (رقائق
البطاطا) وال�شوكوالتة واحللويات
الأخرى مما ي�ؤدي �إلى ال�سمنة وزيادة
هرمون الأن�سولني يف الدم مع مقاومة
لعمل الأن�سولني ،لذلك تُعطى مري�ضة
التكي�س يف بع�ض الأحيان عالج ا�سمه
( )Metforminوهذا
الدواء ي�ستعمل يف عالج
مر�ض ال�سكري من النوع
الثاين.
وعادة ما تعالج �أعرا�ض
تكي�س املباي�ض ولي�س
املر�ض نف�سه فهناك
�أدوية لتنظيم الدورة،
و�أخرى لتقليل الهرمون
الذكري وال�شعر يف

اجل�سم ،و�أدوية لتن�شيط املباي�ض حتى
تتم الإبا�ضة واحلمل بعد الزواج.
ومن الأمرا�ض الأخرى التي تزداد
مع ال�سمنة هو �سرطان الرحم �أو ما
يعرف ب�سرطان بطانة الرحم وهذا ما
يح�صل يف �أغلب الأحيان بعد انقطاع
الدورة ال�شهرية بعد �سن اخلم�سني
عند �أغلب الن�ساء  .
و�سبب انقطاع الطمث بعد �سن
اخلم�سني هو ن�ضوب البوي�ضات يف
املباي�ض ما ي�ؤدي �إلى نق�ص هرمون
اال�سرتوجني.
ولكن املباي�ض والغدد الكظرية ت�ستمر
يف افراز هرمونات ذكرية يتم حتويلها
�إلى الهرمون االنثوي بوا�سطة انزميات
موجودة يف اخلاليا الدهنية  ،وتزداد
هذه العملية عند الن�ساء اللواتي يعانني
من ال�سمنة مما ي�سبب ن�شاط يف بطانة
الرحم قد ي�ؤدي �إلى ال�سرطان.
ومن �أهم �أعرا�ض �سرطان الرحم هو
نزول الدم بكميات خمتلفة بعد انقطاع

الدورة ،وعند نزول الدم ب�أي كمية
مهما كانت قليلة على ال�سيدة مراجعة
اخت�صا�صي الن�سائية والتوليد لإجراء
الفحو�صات الالزمة ،منها م�سحة عنق
الرحم و�إجراء فح�ص الأمواج فوق
ال�صوتية لقيا�س �سماكة بطانة الرحم
وفح�ص املباي�ض.
وال يعني وجود �سماكة يف بطانة الرحم
ان ال�سيدة تعاين من �سرطان ،ولكن
يجب �أخذ عينة من بطانة الرحم
عندما تزيد ال�سماكة عن  6ملم ملعرفة
ال�سبب ،و�أغلبية الأ�سباب تكون حميدة
مثل حلمية الرحم (.)Polyp
�سرطان بطانة الرحم هو �أكرث
�سرطانات الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية
�شيوع ًا يف الدول املتقدمة يف العامل.
ون�سبة قليلة من الن�ساء تُ�صاب
ب�سرطان بطانة الرحم قبل �سن
الأربعني وخا�صة اللواتي يعانني من
تكي�س املباي�ض وال�سمنة.
ويف النهاية �أوجه الن�صائح
التاليـة:
�أوالً :املحافظة على الوزن املثايل
وجتنب الوزن الزائد وذلك باتباع
نظام حياة يعتمد على تقليل ال�سكر
والن�شويات وممار�سة الريا�ضة .
ثانياً� :إجراء فح�ص ن�سائي دوري.
ثالثاً :يجب �إجراء فح�ص ن�سائي
فوري يف حال نزول �أي كمية من الدم
مهما كانت قليلة بعد انقطاع الدورة
ال�شهرية بعد �سن اخلم�سني.
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جهاز تذويب الدهون Lipofreeze

فـي مركز االردن للتجميل

اعلن مركز االردن للتجميل عن
و�صول جهاز  Lipofreezeوهو
احد االجهزة لتذويب الدهون
بوا�سطة التجميد ويعتمد هذا
اجلهاز الذي يعترب اخر ما تو�صلت
�إليه تكنولوجيا التجميل يف العامل،
يعتمد على تذويب الدهون والتخل�ص
من الدهون املرتاكمة واملرتكزة يف
بع�ض املناطق يف اجل�سم.
و�أكد املركز ان هذه التقنية من اكرث
الو�سائل الطبية التقنية اح�سانا
حيث تعمل على جتميد الدهون دون
الت�أثري على االن�سجة املحيطة بها
ودون حاجة للتخدير او م�سكنات
االمل كما ان هذه التقنية ال حتتاج
الى فرتة نقاهة .
وتعترب هذه التقنية نقله نوعية
ي�سجلها مركز االردن للتجميل يف
جمال اذابة الدهون وخدمة االالف
ال�سيدات وفتح افاق االمل لهن.

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اردن

اﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
اﺟﻬﺰة اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻤﺘﻄﻮرة

�آراء
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عن بدائل املفا�صل ..معلومات عامة
د .م�صطفى ابراهيم ال�سامل
ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل
-م�ست�شفى الأردن-

رافق الإجنازات الكبرية التي متت يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
يف خمتلف النواحي العلمية والطبية
واالجتماعية وغريها ,ارتفاع متو�سط عمر
الفرد يف خمتلف املجتمعات االن�سانية.
وبرزت مع ذلك م�شكلة تزايد اعداد الذين
يعانون من امرا�ض مزمنة ب�شكل م�ضطرد,
مثل ارتفاع �ضغط الدم ومر�ض ال�سكري
وامرا�ض املفا�صل وا�صابات العظام ,كما
تزايدت اال�سباب التي ت�ؤدي �إلى مثل هذه
االمرا�ض كم ًا ونوعاً.
ادى ارتفاع امل�ستوى الثقايف واالجتماعي
للفرد �إلى تعاظم رغبته يف حت�سني
نوعية احلياة التي يعي�شها ,والعمل على
ا�ستمرارية قدرته االنتاجية اطول فرتة
ممكنة ،ليفي باحتياجاته اليومية ،كما

انعك�س ذلك اي�ض ًا على زيادة اعتماد
الفرد على نف�سه وتعزيز ا�ستقالليته يف
تدبري �ش�ؤونه ال�شخ�صية.
ا�ستدعى ذلك ت�ضافر جهود الباحثني
والعلماء يف خمتلف املجاالت ,لإيجاد
الو�سائل الالزمة لتحقيق هذه الرغبات,
واحرز العلم ب�إ�صرار العاملني يف املجاالت
الطبية نتائج عظيمة يف ميادين �شتى,
ا�ستفاد منها املاليني من الب�شر و َنعِم
عدد كبري من النا�س مبنجزات الع�صر,
فكان من نتائج هذا التقدم ،ما ن�شاهده
من عمليات جراحة القلب واالع�صاب
واجلراحة العامة والعظام واملفا�صل
وغريها من فروع الطب املتعددة ,مما مل
يخطر على بال ,ومل يكن يف ح�سبان احد,
فيما م�ضى من االزمان .حتتل عمليات

ا�ستبدال املفا�صل مكانة بارزة بني انواع
اجلراحة املتقدمة ملا يرتتب عليها من
نتائج ,وما قد ينتج عنها من �آثار ,وما
يحيط ب�إجرائها من ظروف خا�صة.

قطعت هند�سة و�صناعة املفا�صل ا�شواط ًا
طويلة ,ومرت ب�أطوار عديدة ,وحلق
بها الكثري من التغيري والتبديل بهدف
االرتقاء والتح�سني ,على ايدي العديد من
العلماء واالطباء واملهند�سني يف اماكن
خمتلفة من العامل ,قبل ان ت�صل �إلى ما
هي عليه الآن من ح�سن ال�صنعة ودقة
الت�صميم ,وا�صبحت هذه اجلراحة نتيجة
لذلك يف وقتنا احلا�ضر او�ضح �سبي ًال
واعم فائدة للنا�س� .ساهم يف هذا تقدم
تقنيات اجراءات العمليات اجلراحية

وو�سائل التخدير وادويته وطرق معاجلة
االمرا�ض املزمنة امل�صاحبة ,وقد �ساهم
تراكم اخلربات لدى القائمني على
اجرائها يف تقدمها وحت�سني نتائجها.
يعرف املف�صل ب�أنه مكان �إلتقاء بني
عظمني او اكرث ,ويهيئ ذلك موقع ًا
لتقارب العظام بع�ضها من بع�ض ,ويتيح
الفر�صة للحركة واالنتقال ملكونات الهيكل
العظمي ,وبا�ستثناء العظم الالمي يف
العنق ,ف�إن كل عظم يف اجل�سم ي�شكل
مف�ص ًال من نوع عظم �آخر على االقل.
املفا�صل انواع عديدة ،ت�صنف ح�سب نوع
االن�سجة التي ت�صل بني نهايات العظام
املكونة لها ,يتوقف مقدار احلركة يف
املف�صل على مدى ما ت�سمح به الألياف
التي حتيط به وعلى مقدار التنا�سب
بني النهايات املتقابلة للعظام املكونة له
لتحقيق احلركة املطلوبة .املفا�صل التي
ت�سمح مبجال وا�سع للحركة كمف�صل
املنكب مث ًال هي من نوع املف�صل الزليلي,
وهي االكرث تواجد ًا يف اجل�سم .تغطي
نهايات العظام يف هذا النوع من املفا�صل,
طبقة من الن�سيج الغ�ضرويف ,ذات
خ�صائ�ص ميكانيكية وت�شريحية منا�سبة,
تتميز بقدرتها الفائقة على حتمل االوزان
ومقاومة ال�ضغوط وال�سماح باحلركة
يف اجتاهات خمتلفة ,ملا لها من �سطوح
مل�ساء ومرنة ,ما�صة لل�صدمات ومتنا�سبة
مع ما يقابلها من نهايات العظام االخرى
التي ت�شرتك يف تكوين املف�صل.
يربط نهايات هذه العظام حمفظة من

الن�سيج الليفي القوي ,ت�ساعد على بقاء
نهايات العظام يف اماكنها الطبيعية
وبعالقاتها بع�ضها مع بع�ض يف الو�ضع
املنا�سب.
تزداد �سماكة وقوة هذا الن�سيج الليفي
يف مواقع حمددة من املحفظة ,لتكوين
االربطة حول املف�صل ,فتزيد من درجة
ثبات املف�صل وقدرته على مقاومة ما
يتعر�ض له من �ضغوط او �شد او غري ذلك
من م�ؤثرات.
حتتوي بع�ض املفا�صل على اربطة داخلها,
تزيدها قوة وثباتاً .ويغطي الن�سيج الليفي
من الداخل واالربطة الداخلية واجزاء
العظم داخل املحفظة ,ما عدا اجلزء
الغ�ضرويف منها ,ن�سيج خا�ص ي�سمى
الغ�شاء الزليلي.
ويفرز الغ�شاء الزليلي �سائ ًال لزج ًا يعمل
على تغذية الغ�ضروف ويك�سوه بطبقة
ت�سهل حركة اجزاء املف�صل بع�ضها على
بع�ض .ال تزيد كمية هذا ال�سائل يف اكرب
املفا�صل وهو مف�صل الركبة ,عن 5-3ملم
يف الظروف العادية ,يف حني ت�صل
هذه الكمية الى احجام كبرية ,تتجاوز
150ملم بكثري ,يف حاالت مر�ضية عديدة
وخمتلفة .وهذا ال�سائل هو الو�سط الذي
يتم فيه تبادل املواد الغذائية وخملفاتها
لغ�ضاريف املفا�صل ,حيث تخلو هذه من
االوعية الدموية عادة.
يربط نهايات هذه العظام حمفظة من
الن�سيج الليفي القوي ,ت�ساعد على بقاء
نهايات العظام يف اماكنها الطبيعية

وبعالقاتها بع�ضها مع بع�ض يف الو�ضع
املنا�سب.
تزداد �سماكة وقوة هذا الن�سيج الليفي
يف مواقع حمددة من املحفظة ,لتكوين
االربطة حول املف�صل ,فتزيد من درجة
ثبات املف�صل وقدرته على مقاومة ما
يعرت�ض له من �ضغوط او �شد او غري ذلك
من م�ؤثرات.
املف�صل ال�صناعي البديل يحمل ا�سمه
خ�صائ�صه معه ,فهو مف�صل مت ت�شكيله
ليو�ضع مكان مف�صل طبيعي ا�صابتة علة
او مر�ض ,فت�سبب بتعطيل عمله املعتاد,
ومهما ارتقت �صناعة املفا�صل البديلة
فلن تكون للمفا�صل العادية ال�سليمة ند ًا
وال مثيالً ,و�شتان بني ما ابدع اخلالق جل
وعال ,وما يحاول ان يقلد وي�صنع املخلوق.
تطورت �صناعة املفا�صل تطور ًا كبري ًا يف
العقود القليلة املا�ضية ,وظهرت منها
اجيال مبوا�صفات حم�سنة .وانواع وا�شكال
عديدة وخمتلفة .ويتوقع ان تتح�سن
�صناعة هذه املفا�صل وتتنوع موادها
وا�ساليب تثبيتها ,وتزداد اخلربة وتتح�سن
و�سائل و�ضعها يف اجل�سم على مر ال�سنني.
تتحكم املوا�صفات امليكانيكية للمف�صل
الطبيعي عادة ومهامه اال�سا�سية,
بخ�صائ�ص املف�صل ال�صناعي ,مهما
تعددت انواعه واختلفت ا�شكاله ,حيث
يتم حماكات تلك املوا�صفات يف املف�صل
البديل ,لتقوم بعمل املف�صل الطبيعي
على اقرب واح�سن وجه ممكن .من هنا
كان الت�شابه الكبري بني الكثري من انواع

�سل�سلـة اجلـواب ال�شـافـي للعناية بطفـلك فـي ال�شهـر الأول..

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

درجة احلرارة الطبيعية للطفل ال�سوي:
• تختلف درجة حرارة طفلك باختالف
عمره ودرجة ن�شاطه وحيويته والوقت
من النهار .ومتيل درجة حرارة الأطفال
الر�ضع لأن تكون �أكرث ارتفاعا من
درجة حرارة الأطفال الأكرب �سن ًا ،وتكون
درجة حرارة كل طفل يف �أعلى معدل
لها يف امل�ساء وبعد الظهرية ،و�أقل درجة
حرارة يف منت�صف الليل ويف ال�ساعات
املبكرة من ال�صباح ،وتعترب درجة حرارة
ال�شرج  37.8درجة مئوية �أي 100
درجة فهرنهايت �أو �أقل� ،أو درجة حرارة
الفم  37.2درجة مئوية �أي  99درجة
فهرنهايت �أو �أقل �ضمن املعدل الطبيعي
بينما تعترب الدرجات الأعلى م�ؤ�شر ًا �إلى
وجود حمى.

• احر�صي على تدفئة طفلك خ�صو�ص ًا
�إذا كان قليل الوزن ومولود قبل �أوانه،
لذا خذي حرارة طفلك كل � 4-3ساعات
يف اليوم الأول� ،إذا كانت طبيعية خذيها يف
اليوم التايل كل � 8ساعات ويجب �أن تكون
درجة احلرارة بني  37.5-37مئوية من
فتحة ال�شرج ويجب و�ضع كمية قليلة من
الفازلني على امليزان عند �أخذ احلرارة
من فتحة ال�شرج و�ضعيه ملدة  2-1دقيقة,
ف�إذا كانت احلرارة اقل من الطبيعي يجب
تدفئة الطفل بعدد اكرب من املالب�س مع
مراعاة �إعادة اخذ احلرارة بعد �ساعة
و�إذا مل يتح�سن يجب �إبالغ الطبيب.
• و�إذا كانت احلرارة �أكرث من الطبيعي
قللي املالب�س وبعد �ساعة قومي ب�أخذ
احلرارة ثانية ف�إذا مل تتغري بلغي طبيبـك.
متى ت�أخذي درجة حرارة الطفل:
خذي درجة حرارة الطفل بوا�سطة
ميزان حرارة يف �أي وقت تظني �أن طفلك
م�صاب باحلمى� ،إن حت�س�س الب�شرة
لتقدير درجة احلرارة� ،أو ا�ستعمال
ال�شريط الال�صق غري دقيق خا�صة
عندما يكون الطفل م�صاب برجفات،
�إذا كان عمر طفلك �أقل من ثالثة
�سنوات فخذي درجة احلرارة من ال�شرج
بوا�سطة ميزان حرارة زئبقي� ،أما ِ�إذا
كان عمر الطفل �أكرب من ذلك فرمبا
يتعاون معك بدرجة كافية لأخذ درجة
احلرارة من الفم وت�أكدي ب�أن ميزان
حرارة يبقى على الأقل ملدة دقيقتني.

�إ�صابة الطفل باحلمى:
غالب ًا ما تكون احلمى م�ؤ�شر على �إ�صابة
الطفل بعدوى ،يعتقد بع�ض النا�س �إن
درجة احلرارة العالية قد ت�سبب تلف ًا يف
الدماغ ،وهذا لي�س ب�صحيح؟ �إذا كان
ذلك �صحيح ًا؛ فيجب �أن نكون جميع ًا
متخلفون عقلي ًا لأننا جميعا �سبق و�أن
�أ�صبنا بحمى عالية يف املا�ضي� ,أن احلمى
بحد ذاتها لي�ست مر�ض ًا �إنها عر�ض
ملر�ض يجب الك�شف عنه ومعاجلته،
ويف احلقيقة �أنها عالمة �إيجابية �إلى �أن
اجل�سم يحارب العدوى ,فعندما ن�صاب
بعدوى يف �أي جزء من اجل�سم تنتج
حرارة �أكرث (حمى) وت�ستطيع قوى دفاع
اجل�سم قتل اجلراثيم ب�صورة �أف�ضل،
�أنها �صديقنا وت�ساعد ج�سدنا على
حماربة اجلراثيم.
فارتفـاع درجة احلرارة يحفــز الكريــات
الدمويــة البي�ضــاء التي تهاجم وتقتل
البكترييا املهاجمة للج�سم ,على �أية حال
ف�أن احلمــى قـد جتعل من طفلك غري
مرتاح ،كمـا �أن احلمى تزيــد من حاجــة
الطـفل �إلى ال�ســوائل وتــزيد من دقــات
القلــب وجتعــل تنف�ســه �أكرث �سرعة.
كيف ت�أخذي درجة حرارة الطفل:
هناك عدة �أنواع من موازين احلرارة
منها ميزان احلرارة الزئبقي وامليزان
الرقمي والإلكرتوين ،و�شريط احلرارة,
وميكن �أخذ درجة حرارة اجل�سم �إما عن
طريق الفم �أو حتت الإبط �أو من ال�شرج،

وا�ستعملت الأذن حديثا لأخذ درجة
احلرارة  ،كذلك مقبا�س حرارة اجللد.
ولكل طريقة ا�ستعماالتها.
قيا�س درجة احلرارة ب�شريط احلرارة:
�ضعي �شريط قيا�س احلرارة على جبهة
الطفل ملدة  15ثانية حيث تبدا �أرقام
درجات احلرارة بالتوهج� ،إن �أعلى درجة
تتوهج هي درجة حرارة طفلك وت�شري
الى ارتفاع يف احلرارة �إذا كانت �أعلى
من  37.5درجة مئوبة.
قيا�س درجة احلرارة عن طريق ال�شرج:
�إن �أف�ضل طريقة لقيا�س درجة احلرارة
يف ال�شهور الأولى من عمر الطفل هي
�أخذها عن طريق ال�شرج ,ولقيا�س ذلك
اتبعي اخلطوات التالية:
• ميكنك ا�ستعمال امليزان الزئبقي
�أو الإلكرتوين ،نظفي امليزان باملاء �أو
الكحول املخفف.
• ا�ضغطي على مفتاح امليزان الإلكرتوين
�أو اقب�ضي على نهاية امليزان الزئبقي
العلوية املقابلة مل�ستودع الزئبق وانف�ضي
امليزان عدة مرات الى الأ�سفل حتى
تكون القراءة �أقل من  35درجة مئوية.
• �ضعي طفلك على بطنه على حجرك
�أو على �سطح م�ستو.
• ا�ضغطي على م�ؤخرته لكي ال يتحرك.
• �ضعي ميزان احلرارة يف فتحة ال�شرج
الى م�سافة �2-1.5سم بعد �أن ت�ضعي
قليال من الفازلني او الزيت �أو حتى املاء
على طرفه.

• ام�سكي امليزان بني ال�سبابة والو�سطى
واتركيه ملدة دقيقتني قبل �أن ترفعيه
لقرائته.
• اتبعي اخلطوات ال�سابقة لقراءة
امليزان� ,إذا كانت درجة احلرارة �أكرث
من  38درجة مئوية ف�إن ذلك يعني
وجود ارتفاع يف درجة احلرارة.
قيا�س درجة احلرارة عن طريق الأذن:
ميكن قيا�س درجة حرارة الطفل �أي�ضا
عن طريق الأذن بوا�سطة جهاز خا�ص
يقي�س درجة حرارة الأذن الو�سطى,
يوجد عدة �أنواع ميكن ا�ستعمالها وتعمل
جميعها على نف�س القاعدة .
قيا�س درجة احلرارة حتت الإبط:
• اجل�سي طفلك على ركبتيك �أو على
مكان م�ستو.
• ارفعي ذراع الطفل و�ضعي ميزان
احلرارة حتت ابطه واخف�ضي ذراعه
عليه مال�صقة ل�صدره.
• اتبعي اخلطوات ال�سابقة لتح�ضري
امليزان ,ابقي ميزان احلرارة ملدة 3
دقائق مم�سكة به بيدك حتى ال ينزلق.
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املف�صل الواحد ,بغ�ض النظر عن ال�شركة
ال�صانعة او البلد امل�صنع لذلك البديل.
مع اختالف يف بع�ض التفا�صيل.
تعترب عمليات ا�ستبدال املفا�صل يف الوقت
احلا�ضر ,التقدم احلقيقي واخليار
ال�صحيح لكثري من �آفات املفا�صل
املزمنة ,عند ح�سن االختيار والتن�سيق
بني متغريات متنوعة وعوامل كثرية,
ويجد املري�ض والطبيب يف هذا النوع من
العمليات ,ح ًال مر�ضي ًا منا�سب ًا مل�شكلة
مزمنة يف مف�صل تالف م�ؤمل.
يوجد العديد من انواع املفا�صل ال�صناعية
البديلة ,وكذلك العديد من طرق و�ضعها
وتثبيتها يف اجل�سم ,ووراء كل نوع منها جهد
كبري وتقنية عالية وجتارب عديدة ومتنوعة.
حاول م�صممو و�صانعو كل نوع منها حماكاة
جانب او اكرث من جوانب املف�صل الطبيعي,
للتغلب على خلل معني او اكرث يف املف�صل
الطبيعي املعتل او تلبية احتياجات مري�ض
او اكرث ،كل ح�سب حالته .ان وجود هذا
العدد الكبري من انواع املفا�صل البديلة،
دليل على ان املف�صل ال�صناعي املثايل,
الذي يحظى بر�ضى اجلميع ويحقق كل
املطلوب يف جميع احلاالت ويلبي احتياجات
جميع املحتاجني �إلى مثله ,مل يتم ت�صنيعه
بعد .واالمل معقود على توا�صل البحث
العلمي لتح�سني هذه ال�صناعة واالرتقاء
باملف�صل ال�صناعي ليكون اكرث مطابقة
واقرب ت�شابها ملوا�صفات املف�صل الطبيعي
قدر االمكان.
ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم..
• اتبعي اخلطوات ال�سابقة لقراءة
امليزان� ,إذا كانت درجة احلرارة �أكرث
من  37درجة مئوية ف�إن ذلك يعني
وجود ارتفاع يف درجة احلرارة.
قيا�س درجة احلرارة عن طريق الفم:
• ميكنك ا�ستعمال امليزان الزئبقي �أو
الإلكرتوين.
• نظفي امليزان باملاء �أو الكحول
املخفف.
• ا�ضغطي على مفتاح امليزان الإلكرتوين
�أو اقب�ضي على نهاية امليزان الزئبقي
العلوية املقابلة مل�ستودع الزئبق وانف�ضي
امليزان عدة مرات الى الأ�سفل حتى
تكون القراءة �أقل من  35درجة مئوية.
• اطل ـبــي مـ ــن الطـفـ ــل فـ ــتح ف ـمـ ــه
و�ضعــي نه ــاية املي ــزان حتــت الل�سـ ــان
ملــدة  3دقائق.

• اقرئي الرقم الذي يظهر على نافذة
امليزان الإلكرتوين ,لقراءة امليزان
الزئبقي ام�سكيه بني الإبهام وال�سبابة
وحركيه قليال �إلى �أن تري عمود
الزئبق؛ الرقم املقابل لنهاية عمود
الزئبق ت�شري �إلى درجة احلرارة.
• �إذا كانت درجة احلرارة �أكرث
من  37.8درجة مئوية  99.5درجة
فهرنهايت ف�إن ذلك يعني وجود ارتفاع
يف درجة احلرارة.
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(HIFU) High Intensity Focus Ultrasound

املوجات الفوق �صوتية عالية الكثافة املركزة واملرتددة

د .جميل حممد �شعبان

ا�ست�شاري امرا�ض الن�سائية والتوليد
م�ست�شفى الأردن-انها تقنية حديثة لعالج االورام الرحمية
بدون جراحة وبدون امل وبدون تخدير
وبدون احلاجة للإقامة يف امل�ست�شفى.
االورام الليفية الرحمية هي (�أورام
ع�ضلية) ت�صيب الرحم يف مناطق
خمتلفة اما على جدار الرحم اخلارجي
او جدار الرحم او داخل الرحم .وهي
اورام يف غالب االحيان اورام حميدة
ولي�ست �سرطانية �-إال ما قد ندر -ولكنها
غالب ًا ت�سبب نزيفات رحمية متكررة
واالم يف احلو�ض وقد تعيق ح�صول
احلمل او تكون �سبب يف االجها�ض او
الوالدات املبكرة.

لقد كانت وال تزال العالجات اجلراحية
هي الدارجة ايل يومنا هذا ،فالعمليات
عن طريق فتح البطن Lapratomy
كانت الوحيدة �سابقا .وبعد عام
 1970ومع تطور العلم واالدوات
الطبية بدء العمل با�ستئ�صال االلياف
بوا�سطة املنظار Laprascopy
ولكن كلتا الطريقتني م�صحوبة ببع�ض
امل�ضاعفات:
• فالعملية عن طريق فتح البطن
ي�صاحبها احيانا نزيفات دموية مما
ي�ستوجب اعطاء وحدات من الدم
وا�ستئ�صال الرحم.
• كما والبد من اعطاء املري�ضة اما
تخدير عام او تخدير ن�صفي وما
ي�صاحب ذلك من خماطر وخ�صو�صا
�إذا كانت املري�ضة متقدمة بالعمر
او تعاين من �أمرا�ض كال�ضغط
�أوال�سكري.
• البقاء يف امل�ست�شفى ملدة  3ايام
على االقل وخماطر العدوى الثانوية
امل�صاحبة للإقامة يف امل�ست�شفيات.
• العملية م�صحوبة ب�آالم يف ايامها
االولى وبحاجة لفرتة نقاهة قد متتد
لب�ضعة ا�سابيع.
• قد يح�صل التهاب يف اجلرح
والت�صاقات داخل البطن.
• احيانا ولكن نادرا قد يح�صل الحقا

فتق يف جرح العملية.
• الأهم والأ�سو�أ هو فقدان املر�أة
الكامل للرحم وحرمانها من �أي
فر�صة للإجناب يف امل�ستقبل طبعا مع
كل ما يرافق ذلك من �أعرا�ض نف�سية
وع�صبية.
اما العملية باملنظار Laprascopy
فهي اي�ضا م�صحوبة ببع�ض امل�صاعب
وامل�ضاعفات:
• بحاجة العطاء املري�ضه تخدير عام
وما ي�صاحب ذلك من خماطر.
• بحاجة لوقت اطول الجراء العملية
والدوات جراحية متطورة.
• حوايل  20%من العمليات ال تتكلل
بالنجاح وتنتهي بعملية فتح البطن.
• بحاجة خلربة عالية من اجلراح
ولي�س كل جراح ن�سائي قادر على
القيام بها.
• عند ح�صول احلمل بعد العملية
م�ستقبال قد يح�صل انفجار لع�ضالت
الرحم ب�سبب �ضعف الع�ضالت.
• ح�صول الت�صاقات داخل البطن.
• �إحتمال عوده منو الورم الليفي مرة
اخرى.
يف اواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي
�أ�صبح بالإمكان عمل تخرث للأوعية الدموية
Uterine Artery Embolization

عن طريق الق�سطرة لتن�شيف واذابة بع�ض

التليفات الرحمية ال�صغرية واملتو�سطة
ولكن يبقى خطر انت�شار املادة الكيميائية
عرب الدم ممكناً.
مع تقدم العلم والتكنولوجيا وتطور
االجهزة الطبية مت اخرتاع جهاز
املوجات الفوق �صوتية عالية الكثافة
املركزة واملرتددة  HIFUو�أمكن
بوا�سطتها حرق واذابة االورام الرحمية
بدون ا�ستعمال اي نوع من اجلراحة
او االبر او املناظري واي�ضا بدون
احلاجة للتخدير (ال التخدير العام
وال الن�صفي) و بدون �أي ت�أثري على
الأع�ضاء احل�سا�سة املجاورة للرحم و
ب�شكل �سليم و�أمن عن طريق املراقبة
احليه لعملية العالج
online treatment management

وكان واليزال الهدف من هذه
التقنية:
• التـ ــو�ص ــل �إل ــى التكـنولوجـيــا �سهلــة
التعلم و�أمنة لال�ستخدام.
• غـيـــــــاب الألـــــم :العالج بهذه
التكنولوجيا ال ي�سبب �أي �أمل للمري�ض،
بل على العك�س فاملري�ضة ال حتتاج
للتخدير على االطالق ويكفي اعطائها
بع�ض املهدئات �أثناء العالج لتعطي
املري�ضه ال�شعور بالهدوء وعدم التوتر.
• ق�صر فرتة العالج :فـال تتـعدى
مدة العالج كاملة من حلظة دخول

املري�ضة لغرفة العالج لوقت خروجها
�أكرث من �ساعة ون�صف �إلى �ساعتني.
• ق�صر فرتة اال�ست�شفاء :ت�ستطيع
املري�ضه العودة الى منزلها يف نف�س
اليوم بعد �ساعتني من اال�سرتاحة يف
غرفة افاقة عادية حتى يزول مفعول
الدواء املهدئ .وبالتايل كل املدة من
حلظة دخول امل�ست�شفى وحتى اخلروج
ال تتعدى ال�ست �ساعات.
• العالج املبا�شر :وبدون �أي ت�أخري
يف نقل ال�صورة وهو �أ�سا�س النجاح
لهذه التكنولوجيا.
• الأهم من كل ما �سبق هو ب�أن العالج
يتم فقط بجل�سة واحدة وال يحتاج
الطبيب للإعادة يف  90%من احلاالت
ولكن لو احتاج الطبيب للإعادة فال
يوجد �أي مانع لأن التكنولوجيا �أمنة
جدا وتعتمد على املوجات فوق ال�صوتية
ال�سليمة وهي ذاتها التي ن�ستخدمها
حتى اليوم الأخري عند املر�أة احلامل.

• الغياب الكامل مل�ضاعفات اجلراحة
من ناحية النزيف او االلت�صاقات.
• عودة �إمكانية احلمل عند املر�أة
واحتفاظها برحمها مما له دور جبار
وداعم للمر�أة وب�شكل خا�ص املر�أة
ال�شرقية.
هذه التكنولوجيا تطورت عرب ال�سنني
منذ عام  1940وكان اول جهاز
( )Sonablate200ا�ستخدم يف
�آوروبا �سنة  1994ملعاجلة ت�ضخم
الربو�ستات.
لقد ح�صلت هذه التقنية على
 FDAوا�صبحت متوفرة يف ال�صني
وامريكا واوروبا وحديثا يف القاهرة
والريا�ض وقريبا باذن اهلل �ستكون
متوفرة يف م�ست�شفى االردن (خالل
ال�شهرين القادمني) حيث من �شعار
م�ست�شفى االردن مواكبة كل ما
ي�ستجد من التقنيات الطبية التي
ت�صب يف م�صلحة ومنفعة املر�ضى.

Psoriatic Arthritis

اجلديد فـي التهاب املفا�صل ال�صدفـي او الروماتيزم ال�صدفـي
د .با�سل خالد امل�صري

الرجال والن�ساء بالت�ساوي ويف اي �سن.
وي�صيب هذا املر�ض جمموعة من
املفا�صل خا�صة ا�صابع اليدين والركبتني
والكاحل ومفا�صل القدم والعمود
الفقري ومفا�صل احلو�ض كذلك.
كما ي�ؤدي الى التهاب قزحية Uveitis
وملتحمة العينني Conjunctivitis
بالإ�ضافة االم وتورمات يف الروابط
واالوتار الذي تربط الع�ضالت بالعظام
(.)Enthesitis

ا�ست�شاري امرا�ض العظام
والروماتيزم واملفا�صل

ما هو التهاب املفا�صل ال�صدفـي؟
هو ا�صابه املفا�صل بااللتهابات ثم
الت�شوهات واخلراب عند املر�ضى
امل�صابني مبر�ض ال�صدفية اجللدي.
ويرتاوح ن�سبة امل�صابني بهذا املر�ض
 30%من املر�ضى الذين يعانون التهاب
ال�صدفـي اجللدي.
ويف معظم االحوال يظهر التهاب
املفا�صل ال�صدفـي بعد ظهور مر�ض
ال�صدفـي اجللدي ونادر ًا ما ي�سبق
التهاب املفا�صل ظهور االعرا�ض
اجللدية مما ي�صعب الت�شخي�ص يف
هذه احلالة.
ي�صيب التهاب املفا�صل ال�صدفـي

كيف يتم ت�شخي�ص التهاب مفا�صل
ال�صدفـي؟
هو مبراجعة اخت�صا�صي امرا�ض
الروماتيزم والعظام واملفا�صل
 Rheumatologistالذي له خربه
يف ت�شخي�ص وعالج هذا املر�ض
وبالتعاون مع طبيب اخت�صا�صي
االمرا�ض اجللدية.
حيث ان ا�صابة اجللد بال�صدفية ت�سبق
مر�ض التهاب املفا�صل ال�صدفـي يف
معظم الأحيان.
وتكون االعرا�ض ورم يف الأ�صابع

اليدين وا�صابع القدمني حتى ي�صبح
املف�صل امل�صاب احمر اللون وي�أخذ
�شكل ال�سجق �إذا التهاب الأ�صبع
ب�شكل كامل وجود �آالم يف �أ�سفل الظهر
واحلو�ض وتظهر هذه الآالم خا�صة يف
ال�صباح عند اال�ستيقاظ من النوم او
بعد احل�صول على فرتات طويلة من
الراحة .ومن االعرا�ض العامة ال�شعور
بالإرهاق والتعب واحمرار العيون
وكذلك وجود الطفح اجللدي اخلا�ص
مبر�ض ال�صدفية الذي
ي�صيب اجللد والأظافر
وال�شعر واماكن اخرى من
اجل�سم.
وت�شخي�ص مر�ض الروماتيزم
ال�صدفـي يكمن يف اال�سا�س
يف اخذ املعلومات دقيقه
من املري�ض اي ال�سرية
املر�ضية ووجود الطفح اجللدي اخلا�ص
مبر�ض ال�صدفـي كما ذكر �سابق ًا ي�ساعد
ب�شكل كبري يف الت�شخي�ص .ويتم عمل
بع�ض حتاليل الدم وبع�ض �صور الأ�شعة
الذي ت�ساعد يف الت�شخي�ص يف احلاالت
املتقدمة والآن ت�ستعمل االمواج فوق �صوتية
Musculoskeletal Ultrasound

والرنني املغناطي�سي  MRIلت�شخي�ص
املبكر اللتهاب الروماتيزم ال�صدفـي
قبل حدوث خراب املفا�صل الذي يظهر
مت�أخر ًا يف ال�صور ال�شعاعية.
ان التهاب املفا�صل ال�صدفـي مر�ض

مزمن مثل مر�ض ال�صدفية اجللدي
وعلى املري�ض ان يعلم ذلك.
لكن حل�سن احلظ توفرت عالجات
حديثة لل�سيطرة على هذا املر�ض
وتوقيف ن�شاطه ب�شكل كبري.
عالج التهاب املفا�صل ال�صدفـي:
يف املا�ضي القريب كان عالج
التهاب املفا�صل ال�صدفـي يعتمد
عل ى امل�سكنات التقليدية وم�ضادات
االلتهابات وبع�ض الأدوية املناعية
بالإ�ضافة الى العالجات املو�ضوعية
التي ي�ستعملها �أخ�صائي الأمرا�ض
اجللدية.
وكان مفعول تلك الأدوية حمدود وال
ي�ستطيع ال�سيطرة على اعرا�ض املر�ض
ب�شكل كبري مثل الآالم وت�شوهات
وخراب املفا�صل.

�أن ظهور الأدوية البيولوجية قبل عقدين
من الزمن غري جمرى و�شكل مر�ض
التهاب املفا�صل ال�صديف بالإ�ضافة
�إلى مر�ض ال�صدفية اجللدي .وهذه
الأدوية تعاج اعرا�ض ال�صدفية
اجللدي واملفا�صل يف �أن واحد فينظف
اجللد وتتوقف عملية خراب املفا�صل
الناجت عن االلتهاب املزمن.
�إن ا�ستعمال مثبطات تعامل نخر الورم
 TNF inhibitorsمنذ ع�شرون عام ًا قد
�ساعد على الو�صول �إلى ال�سيطرة على هذا
املر�ض ،ويف ال�سنوات الأخرية ظهرت ادوية
جديدة مث ــل �أبرِميال�سـت Apremilast
ومثبـط تعامل  IL17 inhibitorامل�سمى
�سيكوكينوماب  secukinumabومثبط
تعامل  IL12 & IL23 inhibitorمثل
�أو�ستِكينوماب � Ustekinumabسيطروا

على احلاالت التي ف�شل فيها مثبطات
تعامل نخر الورم.
 TNF inhibitorsهذه الأدوية
احلديثة ال تُعطى �إال حتت ا�شراف
طبيب اخت�صا�صي الروماتيزم واملفا�صل
واملتمر�س با�ستعمالها.
انه عالج التهاب املفا�صل ال�صدفـي
يجب �أن يكون مبكرا قبل حدوث
ت�شوهات املفا�صل وامتداد املر�ض �إلى
مفا�صل �أخرى وظهور �أعرا�ض اجللد
على كافة اجل�سم والأظافر.
فبالإ�ضافة �إلى العالجات احلديثةالفعالة
املذكورة �أعاله يجب عالج االمرا�ض
امل�صاحبة  Comorbiditiesملر�ض
التهاب املفا�صل ال�صدفـي مثل ال�سكري
و�أمرا�ض القلب ومتالزمة الأي�ض
 metabolic syndromeحيث �أنها
تكون م�صاحبة املر�ض وتعيقعالجه.
�أنا �إنزال الوزن العالج الفيزيائي
والتمارين الريا�ضية املوجهة ت�ساعد
كذلك على تخفيف الأعرا�ض
ومقاومة الت�شوهات الناجت عن هذا
املر�ض.
ان التثقيف الطبي املوجه للمر�ضى
امل�صابني مبر�ض التهاب املفا�صل
ال�صدفـي ي�ساعد ب�شكل كبري على
جناح العالج و�شفاء املر�ضى وهذا
الهدف املن�شود من هذا املقال مع
التمنيات ملر�ضى ال�شفاء العاجل
والتام.

�آفاق علمية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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�إلتهاب اجليوب الأنفية م�شاكل النطق عند الأطفال
الدكتور حممد حمي الدين
اخ�صائي انف واذن وحنجرة

هو التهاب اجليوب (التجاويف)
املجاورة للأنف التي توجد داخل عظام
اجلمجمة ،وهي مليئة بالهواء وحتيط
باالنف والعينني.
وترتبط بتجويف االنف عرب فتحات
�صغرية ت�سمح بطرح املخاط واالفرازات
من التجاويف �إلى االنف وكذالك تهوية
التجاويف.
وي�صنف التهاب اجليوب ح�سب
الت�سل�سل الزمني لال�صابة �إلى عدة
ت�صنيفات:
• التهاب الأنف واجليوب
احلاد  -وهو عدوى حديثة قد
ت�ستغرق ما ي�صل �إلى �أربعة
�أ�سابيع.
• التهاب الأنف واجليوب
احلاد املتكرر � -أربع نوبات
منف�صلة �أو �أكرث من التهاب
اجليوب الأنفية احلاد التي
حتدث يف غ�ضون �سنة واحدة.

• التهاب الأنف واجليوب �شبه احلاد
 وهو عدوى ت�ستمر ما بني �أربعةو� ١٢أ�سبوعا.
• التهاب الأنف واجليوب املزمن-
عندما ت�ستمر عالمات و�أعرا�ض
املر�ض لأكرث من � ١٢أ�سبوع.
العالمات والأعرا�ض:
• ال�صداع.
• ارتفاع درجة حرارة اجل�سم.
• �أمل يف الوجه بني وحول العينني �أو
جبهة الوجه �أو م�ؤخرة الر�أ�س ح�سب
اجليب امل�صاب.
• احتقان وان�سداد يف االنف.
• افرازات انفية �أو خلف انفية.
• �أمل يف اال�سنان والفك العلوي.
• ت�أثر حا�سة ال�شم.
• �أحيانا يظهر تورم واحمرار اجللد
املغطي للجيب امل�صاب.
• وان�سداد العني بع�ض ال�شيء.
الأ�سباب:
 .1ح�سا�سية االنف.
 .2التعر�ض للغبار ال�ضار واالبخرة
ال�صناعية املحر�شة.
 .3تكرار االنفلونزا والزكام والر�شح.

 .4وجود انحراف يف احلاجز االنفي.
 .5ت�ضخم اللحميات اخللف انفية.
م�ضاعفات التهاب اجليوب
الأنفية:
• م�ضاعفات داخل التجويف العظمي
للجيوب الأنفية ،ومنها :االلتهاب
ال�صديدي للعظم املحيط باجليوب
الأنفية ،والذي بدوره ي�ؤدي والى
انت�شار ال�صديد �إلى اخلارج
• م�ضاعفات انتقال ال�صديد �إلى
التجويف العيني.
• م�ضاعفات انتقال ال�صديد �إلى
جتويف املخ والأغ�شية املحيطة به.
العالج:
 م�سكنات الأمل الب�سيطة. �أخذ ق�سط من الراحة �إذا كاناملري�ض حمموم�آ وغري مرتاح.
 جتنب الأجواء املليئة بالدخان. جتنب التعر�ض الطويل للغبار واملواداملهيجة.
 عدم التمخط ب�شدة �أثناء الإ�صابةبالزكام لأن هذا ميكن �أن يدفع
العدوى ب�إجتاه اجليوب.
 تناول الأقرا�ص املزيلة لالحتقان ا�ستعمل قطرة املاء وامللح بخاخ االنف املزيللالحتقان
-امل�ضادات احليوية املنا�سبة.

واخريا التداخل اجلراحي
عند االلتهاب املزمن الذي مل
ي�ستجب للعالجات ال�سابقة
او يف حال وجود م�ضاعفات.

د .دميا ابراهيم النجار

ب�إ�شراف:
الأ�ستاذ الدكتور مو�سى اجلمل
ا�ست�شاري االنف واالذن واحلنجرة

من املهم معرفة �أن النطق هو نتيجة
لل�سمع والإدراك العقلي و�أن ال�سمع هو
مفتاح التعلم الأول لدى الطفل.
والطفل الطبيعي مير مبراحل معينة
للتطور اللغوي ح�سب عمره بحيث
�أنه مع نهاية ال�سنة الأولى من عمره
ي�ستطيع نطق عدة كلمات ومع نهاية
ال�سنة الثانية ي�ستطيع نطق جملة
م�ؤلفة من كلمتني �إلى ثالث كلمات
وي�ستطيع �أن يردد الكلمات التي
ي�سمعها.
يعاين الكثري من الأطفال من م�شكالت
يف النطق وت�أخر الكالم ويجب االنتباه
اليها مبكرا من قبل الوالدين وعدم
�إهمال العالج املبكر الذي ي�ضمن
حت�سني التوا�صل لكي ي�ستطيع الطفل
�أن يتفاعل مع العامل اخلارجي.
�إن العوامل امل�ؤدية الى م�شكالت

من �أجل �صحتك
و�صحة الآخرين

النطق عند الأطفال عديدة و�أهمها:
 وجود ت�أخر يف التطور عند الطفلنتيجة لل�شلل الدماغي �أو الت�أخر
العقلي ب�سبب نق�ص الأك�سجني �أثناء
احلمل �أو حول الوالدة �أو الإ�صابة
ب�أمرا�ض كالتهاب ال�سحايا وغريها
من الأمرا�ض التي ت�ؤثر على �سالمة
الدماغ والتي يتم تقييمها من قبل
طبيب الأع�صاب والذي �أي�ضا يقيم
�سالمة م�ستوى الذكاء لدى الطفل.
 نق�ص ال�سمع وقد يكون وراثيا �أومكت�سبا نتيجة مل�شكالت يف الأذن
الداخلية �أو �ضعف يف الع�صب ال�سمعي
�أو التهابات الأذن الو�سطى املتكررة

واملهملة �أو جتمع �سوائل خلف طبلة
الأذن وحتدد هذه امل�شاكل بعمل
تخطيطات ال�سمع والتقييم بوا�سطة
طبيب الأنف والأذن واحلنجرة.
 �أ�سباب ع�ضوية يف �أحد الأع�ضاءامل�س�ؤولة عن النطق ابتداء من
احلنجرة وع�ضالت البلعوم فالفم
والأنف ثم الأع�ضاء امل�س�ؤولة عن
خمارج احلروف وهي ال�شفتان
والل�سان و�سقف احللق والأ�سنان.
 �أ�سباب بيئية وتتمثل بعدم التعاطيلغويا مع الطفل م�سببا له فقرا لغويا
وتنت�شر هذه امل�شكلة حديثا ب�سبب
اعتياد الطفل ومداومته على الألعاب
االلكرتونية وقلة تكلم الوالدين معه.
�إن عالج م�شكالت النطق عند
الأطفال تتطلب تعاونا بني الطفل
ووالديه والأطباء املعاجلني وعمل
جل�سات متكررة مع �أخ�صائي النطق
لعمل تدريبات النف�س واال�سرتخاء
وتعليم خمارج احلروف وكيفية
ا�ستخدامها بحيث يتم العالج ب�شكل
فردي �أو �ضمن جمموعات عالجية
تنمي مهارات التوا�صل لدى الطفل.

توقف
عن
التدخني

�آراء طبية
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الليزر للعناية بالب�شرة..
 -اجلزء الثالث -

الدكتور عبداجلليل املجايل
اخت�صا�صي �أمرا�ض جلدية وتنا�سلية

يقوم الليزر ب�إنقا�ص كثافة ال�شعر بعد
عدة جل�سات على فرتات متباعدة وتعتمد
فعالية هذه الطريقة على كثافة ال�شعر
املوجود يف املنطقة املراد معاجلتها وعلى
درجة منو ال�شعر ،فكلما كان ال�شعر �أكثف
كلما كانت النتائج �أف�ضل ،ولذلك يكون
العالج فعّا ًال �أكرث عند الأ�شخا�ص ذوي
ال�شعر الأ�سود �أو البني الغامق الحتوائه
على ن�سبة �أعلى من امليالنني الذي ميت�ص
ال�ضوء بن�سبة �أكرب.
�أنواع ليزر �إزالة ال�شعر:
 -1الروبي  Rubyوطول موجته 690
وهو من �أقدم الأجهزة و�أكرثها فعالية
وخا�صة للجلد الأبي�ض وال�شعر الأ�سود
لكنه ال ينا�سب اجللد الأ�سمر لأنه قد
يت�سبب يف حدوث تبقعات �سمراء.
 -2الألك�س  Alexوطول موجته  755وهو
�أطول موجة من الروبي وفعاليته مقاربة
له ،وهو �أقل �أملا من الروبي ويتنا�سب
�أكرث مع اجللد الأ�سمر� ،إال �أن هناك
احتما ًال يف حدوث بع�ض الآثار �إذا كان
امل�ستخدم غري متمر�س.
 -3الدايود  Diodeوطول موجته  800وهو
من الأجهزة احلديثة والتي �أي�ض ًا فعاليتها
مقاربة جلهاز الألك�س ،ويعتقد �أنها نظري ًا
�أقل �آثار ًا من غريها� ،إال �أن التجربة
العملية �أو�ضحت �أن نتائجها متقاربة.
 Nd YAG -4وطول موجته 1064

وهناك نوعان من هذا اجلهاز �أحدهما
نب�ضته ق�صرية  msec 3والآخر نب�ضته
طويلة � msec 10أو �أكرث ،وكالهما مهم
جد ًا وال ي�سبب �آثار ًا �سلبية ،ولكن ذا
النب�ضة الطويلة ،هو �أكرث فعالية وقد
يكون �أكرث �أملاً .واحلقيقة �إن كل �أجهزة
الليزر فعالة و�آمنة� ،إذا مت ا�ستخدامها
بالطريقة ال�صحيحة ،لذا ف�إن اخلربة
هي التي حتدد ن�سبة الآثار ال�سلبية.
فقد ن�شاهد �آثار ًا �سلبية من �أف�ضل
الأجهزة وال�سبب لي�س يف اجلهاز،
و�إمنا من امل�ستخدم ،والعك�س �صحيح.
لذلك ال بد من احلر�ص على اختيار
الطبيب واملركز ذي اخلربة الطويلة
يف هذا املجال لكي تقل ن�سبة حدوث
الآثار ال�سلبية من الأ�ستخدامات
احلديثة لليزر وخا�صة ليزر الياقوت
� laser Rubyأو ليزر الألك�سندريت
 Alexandrite laserهو �إزالة ال�شعر
الزائد الغري مرغوب فيه ويعترب الليزر
هو الطريقة الوحيدة التى تق�ضى
على ب�صيالت ال�شعر دون �إحداث
�أى م�شاكل باجللد ودون �أمل �أو تدخل
جراحى �أو هرموين حيث يعمل الليزر
بوا�سطة نب�ضات حمراء �سريعة ت�ؤدى
الى تدمري ب�صيالت ال�شعر الزائد.
وال حتتاج جل�سة ليزر الياقوت لأكرث
من ع�شر دقائق لإزالة �شعر الوجه �أما
بالن�سبة لبقية �أجزاء اجل�سم فت�أخد
وقتا �أطول ن�سبياً .ويق�ضى الليزر على
كل ب�صيالت ال�شعر التى فى طور النمو
الكامل وال ي�ؤثر على الب�صيالت التى
فى مراحل النمو الأخرى لذلك حتتاج
املري�ضة �إلى  3 - 6جل�سات
ليتم يتم الق�ضاء على  % 85-90من
ب�صيالت ال�شعر وبالتالى عدم ظهوره
مرة �أخرى.
ولكن لكل نوع جلد ي�ستخدم جهاز قد
يكون �أف�ضل ،ولكن للب�شرة ال�سمراء
فالأف�ضل عدم ا�ستخدام جهاز روبي
 Rubyلأنه قوي على الب�شرة ال�سمراء

وقد ي�سبب ت�صبغات .وقد يكون الأف�ضل
ن�سبي ًا هو الأجهزة ذات موجة من فئة
االلك�سندرايت  Alexandriteعلى رغم
�أن فئة دايود  edoiDوكذلك اندياج
 Ndyagكالهما �أثبت فعاليته و�أمانه
للب�شرة ال�سمراء .ولكل فئة هناك �شركات
عديدة تنتج هذه الأجهزة ف�أف�ضل من
يحدد نوعية اجلهاز هو الطبيب املعالج.
الليزر ا�شعاعات �ضوئية مركزة تنفذ
�إلى اجللد وب�صيالت ال�شعر حيث تقوم
هذه الب�صيالت بامت�صا�صها .تتحول
طاقة الليزر �إلى حرارة ت�ضعف ب�صيالت
ال�شعر دون �أن حتدث �أي م�ضاعفات
داخلية  ،وتتم حماية اجللد �أثناء
املعاجلة عن طريق عملية تربيد فعالة
وذلك ب�ضخ ملطف على اجللد يندفع
بنف�س �سرعة ال�ضوء.
هذا امللطف يعمل على تربيد وتلطيف
الطبقات العليا للجلد م�ؤمن ًا للأ�شخا�ص
مزيد ًا من الراحة ،ي�ساعد هذا على
حماية اجللد �أثناء املعاجلة ويف نف�س
الوقت ي�ساعد على تو�صيل كميات �أكرب
من ال�ضوء ت�صل �إلى نهايات الب�صيالت
لتحطيمها.
يقوم الليزر ب�إنقا�ص كثافة ال�شعر بعد
عدة جل�سات على فرتات متباعدة وتعتمد
فعالية هذه الطريقة على كثافة ال�شعر
املوجود يف املنطقة املراد معاجلتها وعلى
درجة منو ال�شعر ،فكلما كان ال�شعر
�أكثف كلما كانت النتائج �أف�ضل ولذلك
يكون العالج فعا ًال �أكرث عند الأ�شخا�ص
ذوي ال�شعر الأ�سود �أو البني الغامق
الحتوائه على ن�سبة �أعلى من امليالنني
الذي ميت�ص ال�ضوء بن�سبة �أكرب.
�أما �أ�صحاب ال�شعر الأ�شقر ف�إنهم
يحتاجون جلل�سات �أكرث للو�صول �إلى
النتيجة املطلوبة مع الأخذ بعني االعتبار
�أن ال�شعر الأبي�ض «ال�شايب» ال يت�أثر
بالليزر وذلك لعدم وجود مادة �صباغية
فيه.

ن�ستكمــل املو�ضوع يف العدد القادم
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الكبد الدهني
Fatty Liver
 -اجلزء الثاين -

الدكتور حممود خطاب

اخت�صا�صي جراحة عامة
اخت�صا�صي جراحة الكبد والبنكريا�س
كبد دهني خطري خالل احلمل:
يف حاالت نادرة جد ًا ترتاكم الدهون
يف الكبد لدى املر�أة احلامل ،هذه
الظاهرة ت�شكل خطر ًا جدي ًا على حياة
االم واجلنني معاً ،فقد يتطور لدى
كليهما ف�شل كبدي تلون حاد او نزيف.
لي�س وا�ضح ًا ال�سبب الذي ي�ؤدي �إلى
تكون الكبد الدهني خالل احلمل ورمبا
كان للهرمونات ت�أثري /دور يف الت�سبب
لهذا املر�ض.
بعد ت�أكيد ت�شخي�ص اال�صابة بهذا
املر�ض لدى املر�أة احلامل ،يتم توليدها
يف ا�سرع وقت ممكن ،يف حاالت معينة
قد حتتاج االم �إلى العناية امل�شددة
لب�ضعة ايام ،لكن الكبد يف معظم
احلاالت يعود �إلى اداء عمله ب�شكل
طبيعي يف غ�ضون ب�ضعة ا�سابيع.
ت�شخي�ص الكبد الدهني:
يتم اكت�شاف الكبد الدهني غالب ًا يف
اعقاب فحو�صات روتينية ،فقد يالحظ
الطبيب ان الكبد ت�ضخم قلي ًال او قد
يالحظ وجود عالمات تدل على كبد
دهني من خالل فحو�صات الدم .كذلك
قد ي�شك الطبيب بوجود املر�ض يف

اعقاب ا�ستجواب طبي او خالل فح�ص
ج�سدي.
• فحو�صات الدم :يف فحو�صات الدم
الروتينية قد يظل ارتفاع يف م�ستويات
انزميات معينة يف الكبد.
• فحو�صات الت�صوير (:)Imaging
باالمكان مالحظة الكبد الدهني اي�ض ًا
يف فحو�صات الت�صوير ،مثل :ت�صوير
اال�شعة ال�سينية ( )X-rayاو ال�ضوئية
باملوجات فوق ال�صوتية من اجل فح�ص
ما �إذا كانت هنالك م�شكلة الكبد
الدهني.
• خزعة الكبد ( :)Bropsyالطريقة
الوحيدة لت�أكيد ت�شخي�ص الكبد
الدهني هي خزعة الكبد ،ويتم اجراء
اخلزعة عادة بعد نفي وا�ستبعاد
العوامل االخرى.
يدخل الطبيب حتت التخدير املو�ضعي
ابرة عن طريق اجللد ،وي�أخذ عينة
�صغرية من الكبد ،ويتم فح�ص العينة
حتت املجهر الكت�شاف عالمات للدهن،
التهاب او ا�صابة يف خاليا الكبد.
�إذا مل تظهر عالمات على التهاب او
ا�صابة يف خاليا الكبد ف�إن الت�شخي�ص
�سوف يكون يف الكبد الدهني.
عالج الكبد الدهني:
ال يتوفر حتى اليوم عالج الكبد
الدهني ،لكن من املهم معاجلة اي
مر�ض �آخر ،ميكن ان تكون له عالقة
بهذه احلالة ،مثل :ال�سكري ،كذلك
هنالك تدابري وخطوات اخرى ميكن
اتخاذها بغية حت�سني الو�ضع.
يف حاالت مر�ض الكبد الناجم عن
تناول الكحول ،ويف حال كون املري�ض
يتناول امل�شروبات الكحولية ب�إفراط
ف�إن التوقف التام عن ال�شرب هو
اخلطوة االكرث اهمية وحيوية ،واذا لزم
االمر ميكن اال�ستعانة ب�أية و�سيلة دعم
او م�ساندة من اجل حتقيق النجاح يف
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التوقف عن �شرب الكحول.
وين�صح اال�شخا�ص الذين يعانون
من ال�سمنة الزائدة ببذل كل ما
يف ا�ستطاعتهم من اجل انقا�ص
وزنهم تدريجي ًا بني ن�صف كيلو غرام
ا�سبوعياً.
وقد بينت درا�سة اجريت ان انقا�ص
 ٪9على االقل من الوزن خالل ب�ضعة
ا�شهر من املمكن ان ت�ساعد يف قلب/
عك�س م�سار مر�ض التهاب وتندب
الكبد غري الناجم عن تناول الكحول،
كذلك النظام الغذائي املتوازن
ال�صحي ،وزيادة الن�شاط اجل�سماين،
باال�ضافة �إلى حتديد كمية ال�سعرات
احلرارية .يجب جتنب االغذية الغنية
بالكربوهيدرات املكررة  /امل�ضادة التي
يتم ه�ضمها ب�سرعة ،اي يجب احلد
من ا�ستهالك االغذية ،مثل :اخلبز
االبي�ض ،االرز االبي�ض ،وال�سكر املكرر،
االمتناع عن تناول ادوية غري �ضرورية
من �ش�أنه ان ي�ساعد يف ابطاء املر�ض
او العك�س.
يف التجارب ال�سريرية ،يتم فح�ص مدى
جناحه يف مواد معينة من م�ضادات
الت�أك�سد ومدى احلاجة ببع�ض االدوية
احلديثة ملعاجلة ال�سكري يف معاجلة
مر�ض الكبد الدهني ،وهذا نظر ًا
للعالقة بني هذا املر�ض وبني االجهاد
الت�أك�سدي وال�سكري ،هذه املواد ت�شمل:
• فيتامني هـ� /إي ()Vitamin E
• عن�صر ال�سيلنوم ()Selenium
• الباتان
• ميتوفورمني ()Metformin
• روزيغلتيازون ()Resiglitazone
• بيوغليتازون ()Pioglitazone
النتائج اجلديدة حول دور البكترييا
يف ن�شوء وتطور مر�ض الكبد الدهني
قد تو�صل �إلى طرق عالجية اخرى،
مواجهة ومعاجلة النظام الغذائي
غري املتوازن بوا�سطة الربوبيوتيك
( )Probioticهو ا�سم يطلق على
م�ضافات غذائية ()Food Additives
حتتوي على البكترييا ،او خمائر حية
وجيدة.

خلع مف�صل الورك لدى االطفال حديثي الوالدة
الدكتور ها�شم الق�ضاة

اخ�صائي جراحة العظام واملفا�صل
يُعد خلع مف�صل الورك لدى االطفال
حديثي الوالدة من اال�سباب ال�شائعة
التي تدفع االهل لزيارة طبيب العظام
يف االردن خا�صة بعد زيارة الوعي
لدى معظم النا�س وانت�شار التثقيف
الطبي عرب معظم الو�سائل االعالمية
والرتويجية الطبية �إال اننا ما نزال
نالحظ وجود ت�أخر يف هذه الزيارة

وبالتايل وجود احلاالت امل�شخ�صة
بعد فوات االوان وحتول احلالة �إلى
�صعبة وع�صية على العالج املبكر
التحفظي ونحن يف هذا اال�ستعرا�ض
ال�سريع نهدف �إلى تعريف القارئ
الكرمي بهذا املر�ض وطرق الك�شف
عنه وعالجه.
يُعرّف خلع املف�صل لدى االطفال
حديثي الوالدة بوجود ر�أ�س عظمة
الفخذ خارج التجويف املف�صلي اما
ب�شكل كامل او جزئي او بوجود عدم
اكتمال تطور �شكل التجويف املف�صلي
حول ر�أ�س الفخذ عند او بعد الوالدة.
وال يُعد خط�أ طبي ًا كما كان �شائع ًا يف
املا�ضي عنه ب�أنه يحدث نتيجة وجود
توليد ق�صري وعنف عند اخراج
اجلنني من بطن امه.
وال يوجد له �سبب مبا�شر ولكن
هناك م�ؤ�شرات تزيد من احتمال
حدوثه خ�صو�ص ًا يف الوالدة االولى
لالم اذا كان اجلنني انثى او بوجود
حمل التوائم او اذا كان هناك تاريخ

مر�ضي للعائلة بوجود اخللع الوركي
يف احد االبناء او االخوة او االحفاد
او اذا كان هناك م�شاكل باحلمل من
قلة ال�سائل االمنيو�سي يف الرحم حول
الطفل او نزوله من الطرف ال�سفلي
بد ًال من الر�أ�س عند الوالدة (و�ضعية
اجللو�س يف الرحم).
لذا ين�صح جميع االهايل مبراجعة
طبيب العظام بعد اول زيارة لطبيب
االطفال ،وذلك الخذ ال�سرية املر�ضية
والفح�ص ال�سريري وخ�صو�ص ًا عند

االطفال ذوي الفر�صة االكرب لوجود
اخللع الوركي لديهم وبعد ذلك جتري
لهم الت�صوير بوا�سطة طبيب اال�شعة
باجراء �صورة باالمواج فوق ال�صوتية
لالطفال ما دون عمر الثالثة ا�شهر او
باال�شعة ال�سينية لالطفال فوق الثالثة
ا�شهر وجدير بالذكر ب�أن الفح�ص
ال�سريري �سواءًا من قِبل طبيب
الوالدة او االطفال او حتى جراحة
العظام املفا�صل مهما بلغت خربته
يف هذا املجال ال يغني عن اجراء

كلما كان الت�شخي�ص
مبكر ًا كلما ق�صرت فرتة
العالج املنا�سبة حلاالت
خلع الورك..
الت�صوير ال�شعاعي او املوجي للطفل.
معظم احلاالت خ�صو�ص ًا عند
الت�شخي�ص املبكر والدقيق تعالج
حتفظي ًا با�ستخدام اجهزة خا�صة
بكل عمر ووزن وحجم للطفل ،وكلما
كان الت�شخي�ص مبكر ًا كلما ق�صرت
فرتة العالج وا�ستخدام اجلهاز
وهذا احد الدوافع لعمل برنامج على
امل�ستوى الوطني لزيادة الوعي بخلع
الورك وت�شجيع االهايل على الفح�ص
املبكر والبحث عن العالج املنا�سب.
وما ن�شهده من حاالت مت�أخرة

الك�شف والعالج وامل�شاكل وامل�ضار
التي يعاين منها االطفال واليافعون
والبالغون ..عرج م�ستمر و�أمل يف
منطقة الورك و�صعوبة وحمدودية
حركة وق�صر يف الطرف امل�صاب
وحدوث خ�شونة مبكرة يف املف�صل
مما ي�ستدعي اجراء عمليات معقدة
وكبرية ت�صل خطورتها احيان ًا لدرجة
كبرية ..ما هي �إال احد املخفزات
الكبرية لال�صرار على اتخاذ خطوات
ايجابية لو�ضع برنامج وطني تثقيفي
حول املو�ضوع ،وقد بد�أ بع�ض االطباء
ب�إتخاذ خطوات ايجابية يف هذا
االجتاه جهودهم مباركة ،وب�إذن
اهلل موفقة حتى تطلع �شم�س يوم ما
قريب ًا وقد طهرنا االردن من احلاالت
ال�صعبة وامل�ستع�صية ومت�أخرة العالج
خللع املف�صل الوركي او ما كان ي�سمى
(بخلع الوالدة)..
بالعلم والعمل والتثقيف امل�ستمر لن
نحتاج لعمليات تبديل مف�صل الورك
اال�صطناعي لدى ال�شباب ب�إذن اهلل.

�آفاق ور�ؤى

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الت�سمم الغذائي
بقلم :النا فوزي عبد اهلل

م�شرفة الوقاية من العدوى  -م�ست�شفى الأردن
هي حالة مر�ضية ت�صيب الإن�سان نتيجة
تناول طعام �أو ماء ملوث ،يحتوي على
ميكروبات �أو �سموم تفرزها بع�ض
اجلراثيم �أومواد كيماوية.
وتظهر �أعرا�ض الت�سمم بعد �ساعات �أو
عدة �أيام على �شكل غثيان ،قيء ،مغ�ص
�أو �إ�سهال ،وقد تظهر هذه الأعرا�ض
جمتمعة �أو بع�ض منها ،وتختلف �شدة
الإ�صابة ح�سب املادة والكمية املتناولة.
�أما �أهم �أنواع الت�سممات الغذائية
و�أكرثها �شيوع ًا يف الأردن فهي
البكترييا املمر�ضة وهي كائنات حية
دقيقة موجودة يف كل مكان ،يف الهواء
واملاء والرتبة ،وميكن �أن تكون يف
الأغذية ،وتتكاثر ب�سرعة كبرية عندما
تتهي�أ الظروف املنا�سبة كارتفاع درجة
احلرارة ،وت�ؤدي �إلى حدوث ت�سممات
غذائية �إذا تناول الإن�سان طعام ًا �أو
�شراب ًا ملوث ًا بهذه البكترييا.

طرق انتقال اجلراثيم �إلى
الأغذية:
 .1مبا�شرة من م�صدر العدوى �إلى
الغذاء� ،أي الإن�سان املري�ض �أو حامل
املر�ض �أو احليوان املري�ض ومنتجاته
�إلى الغذاء.
 .2بطريق غري مبا�شر بوا�سطة الأواين
والأدوات امللوثة ،وعن طريق احل�شرات
والقوار�ض.
طرق الوقاية من الت�سممات
الغذائية:
�أوالً :مرحلة �إعداد الطعام وحفظه:
 .1يجب اتباع �أمور النظافة العامة
وعدم ال�سماح للم�صابني بجروح �أو
خدو�ش ملتهبة �أو دمامل بتح�ضري
الأغذية ،وعدم العط�س �أو ال�سعال فوق
الطعام.
 .2غ�سل اخل�ضراوات والفواكه جيد ًا
باملاء النظيف الذي م�صدره �شبكة املياه
وخا�صة التي ت�ؤكل نيئة (بدون طبخ مثل
اخل�س ،اخليار ،البقدون�س ،النعنع.)..
 .3غ�سل اليدين جيد ًا باملاء وال�صابون
قبل �إعداد الطعام �أو بعد مالم�سة �أي
طعام فا�سد ،وبعد تنظيف الدجاج
�أو اللحوم �أو اخل�ضار ،وبعد ا�ستعمال
املرحا�ض.
 .4يجب طبخ الطعام جيد ًا لقتل
اجلراثيم املمر�ضة ،ولكي ت�صل
احلرارة لأجزاء الطعام كافة يجب
تقطيع اللحوم �إلى قطع �صغرية ،وغلي
احلليب جيد ًا قبل تناوله.
 .5حفظ الأطعمة �سريعة الف�ساد يف
الثالجة ،فاللحوم والدجاج واحلليب
وم�شتقاته يف�ضل �أن ت�ؤكل كلها يف

وجبة واحدة دون �إبقاء كميات فائ�ضة
منها ،و�إذا تعذّر ذلك فيجب حفظها
بالثالجة ،ويف حالة �إعادة ت�سخني
الطعام املطبوخ يجب ت�سخينه جيد ًا
وملدة كافية.
 .6يجب عدم ترك �أي نوع من الطعام
مك�شوف ًا بعد االنتهاء من عملية
التح�ضري ،ويف حالة عدم ا�ستهالك
الطعام فور طبخه يجب حفظه
بالثالجة.
 .7حماية الأطعمة من احل�شرات
والقوار�ض ،ويتم ذلك بتغطية الطعام
ب�إحكام وحفظه يف مكان �آمن.
 .8خزن املبيدات يف مكان �آمن بعيد ًا
عن الأغذية.
 .9حفظ الأغذية ب�أوعية زجاجية �أو
مطلية ملنع الت�سمم الذي يح�صل من
تفاعل الطعام مع الأغذية املعدنية مثل
الأملنيوم �أو الزنك
 .10عدم ا�ستعمال نف�س الأ�سطح
والأدوات لتقطيع اللحم والدجاج ثم
حت�ضري الأطعمة الأخرى التي ت�ؤكل
بدون
طبخ كالبندورة واخليار والبقدون�س
�أو غ�سله جيد ًا بعد كل ا�ستعمال باملاء
وال�صابون.
 .11عند طبخ الدجاج �أو اللحوم
املجمدة يجب �إذابتها ب�شكل كامل قبل
طبخها يف ا�سفل طبقة بالثالجة لأنها
�إذا طُ بخت قبل تذويب الثلج متام ًا
ف�إن درجة احلرارة لن ت�صل �إلى احلد
املطلوب يف املناطق التي فيها ثلج،
وبالتايل يكون لبع�ض اجلراثيم �إن
وجدت �أن تبقى حية لت�سبب الت�سمم
الغذائي.
 .12ا�ستعمال املاء النظيف من �شبكة
املياه ،و�إذا مل يعرف م�صدر املاء
فيجب غليه ل�ضمان �سالمته والق�ضاء
على اجلراثيم.
ثانيا :مرحلة تداول وا�ستهالك
الطعام:
 .1عدم �شراء الأطعمة واال�شربة
املختلفة من الباعة املتجولني لعدم
توافر ال�شروط ال�صحية فيما يتعلق
بتح�ضري هذه الأطعمة �أو عر�ضها
للبيع مك�شوفة يف درجة حرارة عالية
ومعر�ضة للغبار والذباب ،بالإ�ضافة
�إلى العادات غري �سليمة التي متيّز
الباعة املتجولني يف تعاملهم مع املواد
الغذائية.

 .2االنتباه �إلى مدة �صالحية املواد
الغذائية وعدم �شراء �أو ا�ستهالك مواد
غذائية منتهية ال�صالحية �أو �إذا كانت
املعلبات مثقوبة �أو منفوخة �أو �صدئة
لأنها كانت فا�سدة وت�سبب �أ�ضرار ًا
خطرية.

يوم للتربع بالدم
فـي
م�ست�شفى الأردن

كيف حتمي نف�سك من الأخطاء الطبية
بقلم :ال�صيدالين مهند �صالح احلاج

يف اطار �سيا�سته خلدمة املجتمعات
املحلية اقام م�ست�شفى االردن بالتعاون
مع مديرية بنك الدم يوم ًا تطوعي ًا للتربع
بالدم حيث فتح ابوابه ملوظفي امل�ست�شفى
وللمواطنني من خمتلف املناطق لتلقي
تربعات الدم خدمة للحاالت الإن�سانية
والطارئة..

لقاء علمي م�شرتك
لدائرة جراحة
العظام واملفا�صل

عقدت دائرة جراحة العظام واملفا�صل
مب�ست�شفى االردن بالتعاون مع دائرة
جراحة العظام واملفا�صل يف اخلدمات
الطبية امللكية لقاء ًا علمي ًا م�شرتك ًا مت فيه
ا�ستعرا�ض اخر امل�ستجدات يف جراحة
العظام واملفا�صل والك�سور حيث مت القاء
ثمانية اوراق علمية جديدة من�شورة يف
جمالت عاملية حمكمة و مت مناق�شة هذه
املوا�ضيع من قبل االطباء امل�شاركني.
وي�أتي هذا اللقاء العلمي �ضمن �سل�سلة
لقاءات مماثلة ما بني الدائرتني تعقد
بالتناوب يف مدينة احل�سني الطبية ويف
م�ست�شفى االردن ب�شكل منتظم.

الفوائد ال�صحية
لفيتامني (ك):

� .1صحة القلب :ي�ساعد فيتامني ك
على منع تكل�س ال�شرايني ،وهي �أحد
الأ�سباب الرئي�سية للنوبات القلبية.
يعمل ذلك عن طريق نقل الكال�سيوم من
ال�شرايني وبالتايل عدم ال�سماح لت�شكل
لويحات �صلبة.
� .2صحة العظام :يزيد الفيتامني (ك)
من كمية بروتني معني مطلوب للحفاظ
على كال�سيوم العظام ،وبالتايل احلد من
خطر ه�شا�شة العظام.
 .3الوقاية من ال�سرطان :ثبت �أن
فيتامني (ك) فعّال يف احلد من خطر �سرطان
الربو�ستاتا والقولون واملعدة و الأنف والفم.

امل�صدرwww.draxe.com :
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مدير ال�صيدلية والتزويد  -م�ست�شفى الأردن

الأخطاء الطبية حت�صل يف كل مكان
يتم فيه تقدمي اخلدمة الطبية من
م�ست�شفيات وعيادات الأطباء ومراكز
اجلراحة املتخ�ص�صة ومكاتب
الأطباء وال�صيدليات ،وحتما يف بيوت
املر�ضى.
الأخطاء قد حت�صل يف تناول الأدوية
�أو �إجراء اجلراحات �أو الت�شخي�ص �أو
االجهزة الطبية امل�ستخدمة �أو نتائج
املخترب وحتى قد حت�صل يف �أب�سط
الإجراءات الطبية الروتينية.
الأخطاء الطبية حت�صل يف كل
مكان من هذا العامل ،ويف ا�شهر
امل�ست�شفيات واملراكز اجلراحية
املتخ�ص�صة وال�صيدليات وهي نتيجة
متحققة للتقدم والتعقيد والتداخل يف
الإجراءات الطبية احلديثة امل�ستخدمة
يف عالج املر�ضى بالإ�ضافة �إلى م�شكلة
التوا�صل بني املري�ض ومقدم اخلدمة
الطبية.
ولكن كيف نحمي �أنف�سنا من الأخطاء
الدوائية ،كيف ميكن لنا �أن مننعها
وكيف نحاول ان نقلل على انف�سنا
اثارها و�ضررها.
لن �أحتدث عن الن�سب العاملية
للأخطاء الطبية وال�سبب �أنها ن�سب ما
مت �أكت�شافه وتوثيقه ولكن الأهم �أننا
نعلم �أن كثري ًا من هذه الأخطاء ال يتم
�إكت�شافها �أو توثيقها �أو �إح�صاءها.
�إن الوقاية من الأخطاء الطبية
وحماية �أنف�سنا من �آثارها والعمل
على منع وقوعها يتمثل يف �أن تكون
مري�ض ًا حري�ص ًا و�إيجابي ًا وع�ضو فعا ًال
يف الفريق الطبي الذي يقدم لك
اخلدمة.
وهذا يعني �أن تكون مري�ض ًا م�شارك ًا
فع ًال يف خطة الرعاية الطبية
وال�صيدالنية التي تتلقاها .حيث بيّنت
الدرا�سات العلمية �أن املري�ض الذي
ي�شارك ب�شكل فاعل ويف ر�سم املراحل
املتعددة للخدمة الطبية التي يتلقاها
والذي يكون لديه علم تام بالقرار
الطبي اخلا�ص به يح�صل فع ًال على
نتائج �أف�ضل وحماية �أكرب من الوقوع
يف الأخطاء الطبية.
والآن نتعر�ض لبع�ض الن�صائح حلماية
انف�سنا من ال�ضرر واحل�صول على
الرعاية الطبية ال�صحيحة دون
�أخطاء يف جمال الأدوية ومنها:
• يجب على املري�ض �أن يخرب طبيبه
بجميع الأدوية التي يتناولها .وهذا
يت�ضمن الأدوية امل�صروفة بالو�صفات
الطبية .الأدوية التي ت�شرتى من
ال�صيدلية بدون و�صفة ،واملكمالت
الغذائية مثل الفيتامينات وغريها.
• يجب �أن حت�ضر جميع �أدويتك �إلى
عيادة الطبيب املعالج يف كل زيارة
طبية لك.

ولهذا من الأف�ضل لكل مري�ض �أن
يحتفظ بجميع �أدويته التي يتناولها
يف حقيبة خا�صة بها .كي ي�سهل
عليه تناولها يف �أوقاتها املحددة
و�أ�صطحابها معه يف كل زيارة لعيادة
الطبيب.
وهذا ي�ساعد الطبيب على مراجعة
�أدويتك وتقدمي الن�صائح لك
بخ�صو�ص ا�ستخدامها والتعرف على
امل�شاكل يف تناول �أي منها واالبقاء
على ملفك الطبي حمدث فيما يخ�ص
�أدويتك وي�ساعده يف �إ�ضافة �أو توقيف
�أي عالج منها.
عليك الت�أكد من �إعالم طبيبك بكل
�شفافية ان كان لديك ح�سا�سية من
دواء معني �أو �إذا ح�صل معك اية �آثار
جانبية ب�سبب تناول دواء من �أدويتك.
هذا ي�ساعدك يف جتنب تناول �أي دواء
قد ي�سبب لك املتاعب �أو يعر�ضك
للخطر وال�ضرر  .وكذلك لإ�ستبدال �أي
عالج ت�سبب لك ب�أعرا�ض غري مرغوبة
ميكن جتنبها.
عند كتابة الو�صفة الطبية من قبل
الطبيب  ،عليك قراءتها وحتدث مع
الطبيب �إذا كنت ال ت�ستطيع ذلك.
لأن عدم قدرتك على قراءة الو�صفة
يعني �أن ال�صيديل قد ال ي�ستطيع �أي�ض ًا
 ،وهذا يتطلب العودة �إلى الطبيب مرة
�أخرى �إذا تعذر الإت�صال به.
ا�س�أل الطبيب عن املعلومات التي
تريدها عن دواءك املو�صوف لك  ،وال
تن�سى �أن ت�س�أل ال�صيديل عند �شراءه
�أي�ضاً.
تعرف على الدواء ،وملاذا ي�ستخدم،
كيف ا�ستخدامه و�إلى متى تداوم على
تناوله ،ما هي الت�أثريات اجلانبية التي
قد حت�صل معك ،وكيف تتعامل معها
�إذا ح�صلت ،ا�سال عن التداخالت
الدوائية لعالجك اجلديد مع الأدوية
التي تناولها حالياً� ،أو املكمالت
االغذائية التي ت�ستخدمها.
هل هناك �أطعمه �أو �أ�شربه �أو �أن�شطة
يجب جتنبها خالل تناولك هذا
العالج.
وما هو الوقت ال�صحيح لتناوله:
ت�أكد دائما قبل مغادرتك لل�صيدلية،
هل هذا هو العالج املو�صوف لك من
قبل الطبيب واملكتوب بالو�صفة الطبية.
هل لديك ا�سئلة بخ�صو�ص ا�ستعمال
العالج املو�صوف لك ،هل ت�ستطيع قراءة
تعليمات �إ�ستخدام العالج املكتوبة
ب�سهولة ،قبل مغادرتك ال�صيدلية ت�أكد
من قدرتك على قراءة وفهم ما كتب
لك من �إر�شادات للإ�ستعمال ،و�أ�سال
عن �أي معلومة تريدها ،عدد مرات
الإ�ستعمال ،اجلرعة ،الطريقة ،قبل
الطعام �أم بعده.
ا�س�أل ال�صيديل عن �أف�ضل
طريقة لقيا�س اجلرعة للأدوية
ال�سائلة.
�إن �أحجام املالعق امل�ستخدمة يف
املنزل خمتلفة وقد ال تعطيك اجلرعة
ال�صحيحة ،لكن �إ�ستخدام ال�سرجنات
املدرجة قد تكون الطريقة الأف�ضل

لتناول اجلرعة املطلوبة لأن جرعة
بع�ض الأدوية تكون حم�سوبة بدقة
�إعتماد ًا على وزن املري�ض.
ا�س�أل ال�صيديل عن معلومات
مكتوبة بخ�صو�ص الآثار اجلانبية
للعالج الذي بني يديك.
�إذا كنت تعرف �أن �شيئا قد يح�صل
ف�ستكون متح�ضر ًا وجاهز ًا للتعامل
معه ب�شكل �أف�ضل وعندها لن تكون
م�ستغرب ًا �أو قلق ًا من ذلك وعلى
العك�س �ستكون قادر ًا على مواجهته
والتغلب عليه ب�شكل �سل�س.
�أما يف جمال الإقامة يف
امل�ست�شفى:
 -1عند خروجك من امل�ست�شفى ،ال
ترتدد �أن ت�ستف�سر من طبيبك عن
« »Treatmet Planخطة معاجلتك
التي يجب �أن تلتزم بها يف بيتك.
وهذا يت�ضمن املعلومات الكاملة
عن الأدوية اجلديدة التي بد�أت
ب�إ�ستخدامها يف امل�ست�شفى
و�ست�ستمر عليها� ،أوقات مراجعتك
للم�ست�شفى ،ومتى عليك ما
هي الظروف التي يجب عليك
مراجعة امل�ست�شفى ب�سرعة ،ومتى
�ستكون قادر ًا على معاودة اعمالك
الإعتيادية ب�شكل كامل.
ت�أكد هل عليك الإ�ستمرار بتناول
�أدويتك القدمية �أم ال ،لهذا ف�إن
معرفتك بكل هذه املعلومات �سيمنع
وقوع الأخطاء الدوائية معك ويقلل
�إحتمالية عودتك للم�ست�شفى.
 -2ا�س�أل ب�صوت عال �إذا كان
لديك �أي ت�سا�ؤل �أو �إ�ستف�سار فيما
يخ�ص عالجك.
وتذكر �أنك على حق دائم ًا ل�س�ؤال
�أي ع�ضو من الفريق الطبي الذي
ي�شرف على معاجلتك واحل�صول
على املعلومة التي ت�سرع يف �شفاءك
بطريقة �صحيحة.
 -3ت�أكد من �أن �شخ�ص �آخر
يخ�صك على معرفة بخطة
عالجك وحبذا يكون طبيبك
اخلا�ص
 -4حاول دائم ًا ا�صطحاب �أحد
�أفراد عائلتك �أو �صديق لك عند
زيارتك للطبيب .فقد ال حتتاجه
حالي ًا ولكن ميكن �أن ت�ستفيد
من مرافقته بعد حني .و�سيكون
م�ساعد ًا ومذكر ًا ومعاون ًا لك
للحيلولة من الوقوع يف الأخطاء.
 -5و�أخري ًا �إن م�صادر املعلومات
دائم ًا متوفرة .فت�ستطيع �أن
تتعرف �أكرث عن طبيعة مر�ضك
والعالجات امل�ستعملة لعالجه
والوقاية منه والطرق والعالجات
احلديثة واجلديدة امل�ستعملة
لعالجه ولكن تذكر دائم ًا �أن
امل�صدر الرئي�سي للمعلومة هو
طبيبك املعالج وال�صيديل الذي
ي�صرف لك العالج واملمر�ضة التي
ت�شرف على تقدميه لك.
فال ترتدد �أن ت�س�أل �أي منهم
عن عالجك..

فعاليات

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

ﻟﻘﻄﺔ..
من م�شاركة م�ست�شفى الأردن فـي منتدى ال�سياحة العالجية
ال�سيد عبدالقادر خطاب واملهند�س احمد خطاب فـي جناح م�ست�شفى الأردن
امل�شارك يف معر�ض منتدى ال�سياحة العالجية

العنف الأ�سري الدموي

الدكتورة �شروق �أبو حمور
اخ�صائية علم الإجتماع الطبي

كم هو م�ؤمل!
بالأم�س كنا نغلق �أبواب بيوتنا ونوافذها
حتى ن�شعر بالأمان ،وانه ال خطر من
اخلارج ي�ستطيع مداهمة جدران منازلنا
كنا نخ�شى العقوبه ،وننكر �أحيان ًا فعلتها،
ك�أحد ميكانزمات و�أ�ساليب الدفاع عن
الذات وحماية �أنف�سنا �إذا ما ارتكبنا
�أخطاء وجب على فعلها العقاب...
كنا وما زلنا نحارب العنف( :اجل�سدي� ،أو
اللفظي� ،أو العاطفي ،و�أحيان ًا اجلن�سي)،
وكانت �أ�ساليب العنف تتمثل يف �ضرب
الزوج لزوجته� ،أو الأخ لأخته� ،أو الأب والأم
لأطفالهما ،وال�شتم والإهانة اللفظية التي
قد ترافق العنف اجل�سدي ،ويف حاالت
�أخرى كنا ن�ستهجن عند ال�سماع بحاالت
العنف اجلن�سي جتاه الأطفال ،وحاالت
�أخرى جتاه ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أو
اخلادمات والعامالت يف البيوت..
«ال�ضرب» هذا هو منوذج العنف اجل�سدي
الذي اعتدنى على الت�صدي له ومواجهته،
ولكن ماذا حل مبجتمعنا الأردين؟ و�أي
�أزمة تلك التي خلخلت بنيته الإجتماعية،
وزعزعت قيمه وثوابته؟ ملاذا �أ�صبح
اخلطر يداهمنا من الداخل؟ وملا مل يعد
يجدي �إغالق الأبواب والنوافذ؟
هل يجب �أن يتخذ كل فرد من �أفراد
م�ؤ�س�سة الأ�سرة حجرة م�ستقلة عن
االخر؟ ويغلق بابه باملفتاح حتى ي�شعر

بالأمان؟ ويحمي نف�سه من �أخيه! من
زوجها! من �إبنها! من �أبيها! من ابنتها!
ملاذا مل نعد نخ�شى القانون؟ فيفعل
اجلاين ما يفعل ويقتل من يقتل ،ويبادر
لالت�صال باجلهات الأمنية لت�سليم
نف�سه� ،أو يذهب على قدميه ليمتثل
للجهات القانونية و�إفعلوا ما �شئتم!.
ملاذا �أ�صبح ال�سالح الأبي�ض ،والر�شا�ش،
وامل�سد�س هي �أدوات العنف؟ �أمل يعد
ي�شفي غليلنا ال�ضرب والركل بالأيدي
والأقدام؟
هل هي االزمات االقت�صادية،
والإجتماعية ،والنف�سية ،والفكرية،
والبعد عن الروحانيات الدينية وكرثة
الفتاوي املغلوطة وظهور دعاة التطرف
هي من �ألقت بنا �إلى الهاوية؟ ولكن:
هل من مربر للعنف! للدماء! للقتل!؟
�أ�سباب كثرية وطروحات ال حت�صى ولكن
�أين العالج ،ومن �أين نبد�أ وقد �أو�شكنا
على النهاية ،وجميعنا يدرك ب�أن يد
واحد ًة ال ت�سفق.
هل �سي�ستمر العنف الأ�سري قدم ًا يف
الأردن ملوح ًا ليعلن بداية مرحلة جديدة:
«مرحلة العنف الأ�سري الدموي»؟
«م�ؤ�س�ساتنا» :هل من ت�شريعات وخطط
وبرامج تعمل على �إعادة هيكلتها ،وردم
اخللل احلا�صل يف جزئياتها؟
• م�ؤ�س�سة الأ�سرة.
• امل�ؤ�س�سات التعليمية.
• امل�ؤ�س�سات الدينية.
• امل�ؤ�س�سات الت�شريعية ،والق�ضائية،
والقانونية.
• امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية.
• م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
• الإعالم املرئي وامل�سموع.
• امل�ؤ�س�سات الإجتماعية ،والنف�سية.
�أفيقوا ف�إن ارواحاً بريئة �سفكت دمائها،
وقد نكون جز ًء من معطيات اجلرمية.
لأردننا علينا حق ،واجلرمية ال متثل
فاعلها بل متثل جمتمع ًا يعي�ش به،
والتغيري لن يكون �إال بهمة م�ؤ�س�ساتنا
وكفاءة قياداتها.
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عالمات خفية ال�ضطراب الغدة الدرقية
الغدة الدرقية :هي غدة �صغرية
يف الرقبة تقع وراء احلنجرة و تنظم
�إنتاج الطاقة وعملية التمثيل الغذائي يف
جميع �أنحاء اجل�سم مبا يف ذلك القلب،
والدماغ ،واجللد ،والأمعاء ودرجة حرارة
اجل�سم.
زيادة �أو قلة هرمونات الغدة الدرقية قد
يكون لها ت�أثري كبري على ال�صحة.
اعرا�ض نق�ص هرمون الغدة الدرقية:
• التعب املفرط.
• اكتئاب.
• ت�ساقط ال�شعر.
• زيادة الوزن الغري مربر.
• االم�ساك.
• م�شاكل النوم.
• ت�شو�ش العقل والفكر.
• القلق.
• قد تواجه الن�ساء يف �سن الإجناب
�صعوبة يف احلمل �أو البقاء حامالً.
على الرغم من �أن ا�ضطرابات الغدة
الدرقية �أكرث �شيوعا لدى البالغني ،اال
�أن الأطفال الذين يعتمد منوهم والتطور
املعريف واجل�سدي لديهم على وظيفة
الغدة الدرقية العادية قد يعانون من
ا�ضطرابات الغدة الدرقية .على الأطباء
التعرف على م�شاكل الغدة الدرقية يف
مرحلة الطفولة والبدء يف العالج يف
وقت مبكر كالأ�سبوع الثاين من احلياة
ل�ضمان النمو الطبيعي.

�أعرا�ض فرط ن�شاط الغدة الدرقية:
• خ�سارة الوزن.
• زيادة ال�شهية.
• القلق.
• الأرق.
• خفقان القلب.
• الرجفان الأذيني وهو �أحد عوامل
اخلطر للإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
اختبارات وظيفة الغدة الدرقية:
• هرمون الثريوك�سني (.)T4
• ثالثي يودو ثريونني ( )T3التي
تنتجها الغدة الدرقية نف�سها.
• الهرمون املن�شط للغدة الدرقية
( )TSHالتي تنتجها الغدة النخامية
لتنظيم الغدة الدرقية.
اليود وهرمونات الغدة الدرقية:
انتاج هرمونات الغدة الدرقية يتطلب
تناول اليود يف النظام الغذائي ،ويوجد
بكميات عالية يف:
 امللح املعالج باليود. البي�ض. النباتات البحرية � /أع�شاب البحر. الأ�سماك واملحار. منتجات الألبان الغري مب�سرتة.فرط ن�شاط الغدة الدرقية الدون
�سريري� :إذا كانت م�ستويات هرمون
الغدة الدرقية يف الدم طبيعية وكان م�ستوى
الهرمون املن�شط للغدة الدرقية ()TSH
منخف�ض قد تنتج م�شاكل خطرية.

�أثبتت درا�سة �سوي�سرية �أن �أولئك الذين
يعانون من فرط الدرقية دون ال�سريري،
كانوا �أكرث عر�ضة ب�شكل ملحوظ خلطر
الك�سور وخا�صة ك�سور الورك.
ق�صور الغدة الدرقية الدون �سريري
تكون فيه م�ستويات طبيعية من هرمون
الغدة الدرقية ولكن م�ستوى الهرمون
املن�شط للغدة الدرقية ( )TSHيكون
مرتفع.
عالج هذه احلالة بـليفوثريوك�سني
( )levothyroxineقد يقلل من هذا
اخلطر .يعتقد اخلرباء �أن ما بني 40%
و 60%من امل�صابني ب�أمرا�ض الغدة
الدرقية ال يعرفون �أنهم م�صابني بهذا
املر�ض.
عالج فرط انتاج هرمون الغدة
الدرقية :ميكن عالج فرط �إنتاج
هرمون الغدة الدرقية ب�سبب منو غري
طبيعي ي�سمى عقيدات الغدة الدرقية
عن طريق:
• الأدوية امل�ضادة للغدة الدرقية
مثل :ميثيمازول methimazole -
(تابازول.)Tapazole-
• اليود امل�شع وت�ؤخذ عن طريق الفم
ك�سائل �أو كب�سولة ,و ميكن ا�ستخدامها
لتدمري خاليا الغدة الدرقية.
• �إذا توقفت الغدة عن العمل كنتيجة
للعالج ،ي�صبح �أخذ عالج مدى احلياة
بهرمون ا�صطناعي �أمرا �أ�سا�سيا.
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م�ست�شفى الأردن
ي�شارك يف معر�ض
اجلزائر الدويل
م�ست�شفى االردن ي�شارك يف معر�ض
اجلزائر الدويل اخلم�سون ،وي�ستقبل
جناح امل�ست�شفى يف املعر�ض عددا كبريا
من الزوار واملهتمني وعلى ر�أ�سهم رئي�س
الوزراء اجلزائري والذين ا�شادوا ب�سمعة
م�ست�شفى االردن وتقدمه وما يتمتع به من
�شهرة لدى املواطن اجلزائري.

ايام طبية جمانية مل�ست�شفى الأردن يف ربوع الوطن
يف اطار �سيا�سته نحو خدمة املجتمعات
املحلية والو�صول �إلى املواطن االردين
يف كافة املناطق على م�ستوى اململكة
اطلق م�ست�شفى االردن جمموعة من
االيام الطبية املجانية يف عدد من
القرى واملدن و�سط تقدير كبري من
جتمعات املواطنني فيها.
ففي لواء بني كنانة يف اربد �شهد
اليوم الطبي املجاين الذي اقامه
م�ست�شفى االردن بالتعاون مع جمعية
حربا�ص اخلريية اقباال كبريا من
ابناء املنطقة اللذين ا�ستفادوا من
هذه الفعالية بالفحو�صات الطبية
واملخربية واال�ست�شارات كما اقام
امل�ست�شفى يوما طبيا كبريا يف حمافظة
مادبا بالتعاون مع نقابة املعلمني و�شهد
هذا اليوم جتمعات من ابناء قرى
مادبا اللذين ح�صلوا على خدمات
طبية جمانية وعالجات وادوية يف
خمتلف التخ�ص�صات.
كما كانت منطقة ماعني على
موعد مع يوم طبي جماين اخر اقامه
امل�ست�شفى �شهد ح�ضورا الفتا البناء
املنطقة.
اما يف حمافظة عجلون فقد كان
اليوم الطبي املجاين مل�ست�شفى االردن
بالتعاون مع جمعية وادي كفرجنة
اخلريية حيث قدم اطباء امل�ست�شفى
بتخ�ص�صات اجلراحة والباطنية
واالطفال والن�سائية خدمات متكاملة
البناء املنطقة.
وانطالقا من �شمولية هذه الفعاليات
اقام امل�ست�شفى يوما طبيا جمانيا يف
منطقة خلدا بعمّان قدم خالله
الفريق الطبي اخلدمات العالجية
املالئمة البناء وطلبة مدر�سة خلدا

الثانوية للبنات والتي ت�ضمنت اي�ضا
عددا كبريا من الالجئني ال�سوريني
ومت فح�ص االف احلاالت املر�ضية
و�صرف االدوية املجانية واال�ست�شارات
يف خمتلف التخ�ص�صات ومت تكرمي
امل�ست�شفى من قبل عدد من اجلمعيات
والنقابات لهذا الن�شاط واخلدمة
املجتمعية املتميزة جتاه املواطن
االردين بكل مكان .
والقت هذه االيام الطبية املجانية التي
ي�شرف على تنظيمها ق�سم العالقات
العامة بامل�ست�شفى ا�صدا ًء طيبة وردود
فعل ايجابية من اهايل املناطق.
كما اقام امل�ست�شفى ومبنا�سبة ا�سبوع
الطفل اال�صم يوما طبيا جمانيا يف
مدينة ال�سلط وبالتعاون مع مدر�سة
االمل لل�صم حيث قدم الفريق الطبي
اخلدمات العالجية جلموع من اطفال
املدر�سة واملجتمع املحلي.
ويف بلدة كفر �سوم يف اربد اقام
امل�ست�شفى يوما طبيا جمانيا بالتعاون
مع اكادميية الالزورد النموذجية
حيث قدمت الرعاية الطبية بكافة
تخ�ص�صاتها البناء املنطقة و�سط
احتفالية ح�ضرها مدير �شرطة اقليم
ال�شمال العميد زياد باكري ووجهاء
املنطقة وابنائها.
ويف ام الب�ساتني كان ابناء املنطقة
مبوعد مع يوم طبي جماين �شمل
فحو�صا طبية وت�شخي�صية وتوزع ادوية
وتقدمي ا�ست�شارات البناء املنطقة
بالتعاون مع مدار�س امليار النموذجية
وا�شادت فعاليات املجتمع املحلي بهذه
املبادرات التي تعك�س حر�ص م�ست�شفى
االردن على خدمة املجتمعات املحلية
باف�ضل �صور الرعاية الطبية املتكاملة.

�آخر الكالم
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خرب ..و�صورة
وفد من جمهورية ت�شاد ي�ضم
ممثلني عن وزارة ال�صحة و�آخرين
معنيني بتحويل مر�ضى للعالج يف
اخلارج بزيارة م�ست�شفى االردن..
وذلك يف �إطار نطاق اال�سرتاتيجية
الت�سويقية لرتويج اخلدمات العالجية
يف امل�ست�شفيات اخلا�صة.
الدكتور عبد اهلل الب�شري املدير
العام و�أع�ضاء هيئة املديرين يف
م�ست�شفى االردن يتبادلون التهاين
مع جميع الكوادر يف خمتلف
الدوائر والأق�سام مبنا�سبة عيد
الفطر ال�سعيد اعاده اهلل على
اجلميع بال�صحة والعافية ..
معايدة ا�سرة م�ست�شفى االردن على
جميع املر�ضى واملرافقني والزوار
املوجودين داخل امل�ست�شفى
بتنظيم ق�سم العالقات العامة..
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك

ور�شة التدريب الثالثة اخلا�صة
بتدريب العاملني ال�صحيني حول
كيفية التعامل واكت�شاف حاالت
العنف اال�سري يف امل�ست�شفيات
بالتعاون مع مديرية حماية
اال�سرة يف م�ست�شفى االردن.
ا�شاد ع�شرات احل�ضور يف احلفل
اخلا�ص ملركز االخ�صاب الذي
اقيم يف فندق فور �سيزون عمّان
بالر�ؤية التي ت�ضمنتها كلمة
الدكتور خلدون ال�شريف مدير
عام املركز حول �آفاق تطور هذا
العلم يف الأردن.
دائرة التمري�ض يف حفل وداع
ال�سيدة نادية احلواراين وال�سيد
علي االخر�س وال�سيدة خ�ضراء
قعقاع ،وتقدم لهم ال�شكر
والتقدير ملا قدموه يف فرتة
عملهم يف م�ست�شفى االردن..
طلبة اجلامعة العربية املفتوحة
من برنامج الدبلوم التدريبي
يف �إدارة اخلدمات ال�صحية
وال�سجالت الطبية يزورون
م�ست�شفى الأردن ويطلعون على
ن�شاطات ومهام ق�سم �ش�ؤون
املر�ضى وال�سجالت الطبية.
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فـي اخلتــام..

الإدارة فـي القر�آن الكرمي
« احللقـة الثانية »

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

التخطيط يف القر�آن الكرمي:
يزخر القر� آ ُن الكرمي بالعديد من ال آيات
التي تمُ ثل التخطيطَ  ،والتي ال مُيكن
ح�صرها هنا ،و�سنذكر َ
بع�ض ال آيات،
التي اتَّفق عليها كتَّاب ال إدارة ال إ�سالمية،
ومن � أهمها ال آيات التي نزلت يف �سورة
يو�سف -عليه ال�سَّ الم -والتي تمُ ثل
التخطيطَ االقت�صادي الربَّاين ومراحله:
(التخطيط ق�صري املدى والتخطيط
طويل املدى)
قال تعالى} :يُو�سُ فُ �أَيُّهَا ِّ
ال�صدِّي ُق � أَ ْف ِتنَا
فيِ�  سَ ْب ِع َب َقرَاتٍ �سِ مَانٍ َي ْ� أ ُكلُ ُه َّن �سَ ْب ٌع
عِجَ افٌ وَ�سَ ْب ِع �سُ ْن ُبلاَ تٍ خُ �ضْ ٍر َو� أُخَ َر
يَابِ�سَ اتٍ لَ َعلِّي �أَرْجِ ُع �إِلَى الن ِ
َّا�س لَ َعلَّ ُه ْم
َي ْعلَمُو َن • قَا َل َت ْز َرعُو َن �سَ ْب َع �سِ ِن َ
ني َد َ� أبًا
َفمَا حَ َ�صدْتمُ ْ َف َذرُوهُ فيِ �سُ ْن ُبلِ ِه �إِلاَّ َقلِيلاً
ممِ َّا َت� أْ ُكلُو َن • ثُ َّم َي�أْتِي مِنْ َب ْع ِد َذلِكَ �سَ ْب ٌع
�شِ دَا ٌد َي ْ� أ ُكلْنَ مَا َق َّد ْمتُ ْم لَ ُه َّن �إِلاَّ َقلِيلاً ممِ َّا
تحُ ِْ�صنُو َن • ثُ َّم َي�أْتِي مِنْ َب ْع ِد َذلِكَ عَا ٌم
فِي ِه يُغَاثُ الن ُ
َّا�س َوفِي ِه َيع ِْ�صرُونَ{ يو�سف
� آيه .49 - 47
وبهذا التوجيه القر� آين الذي هدى اهلل
� إليه يو�سف عليه ال�سالم ،ف� إن امل�سلم
ملزم بالتخطيط امل�ستقبلي لتفادي
النكبات وال أزمات التي قد حتيط بال أمة
يف كل جمال .لقد اعتُربت هذه اخلطه
ب� أنها موازنة تخطيطية عامة؛ حيث قام
يو�سف -عليه ال�سَّ الم -بعملية املوازنة
بني � إنتاج ادِّخار وا�ستهالك القمح يف
م�صر.
كما و�ضح لنا القر� آن ا�ضطالع يو�سف
بدَوره ال إداري املايل ال َفعَّال يف � إدارة
� أموال الدولة يف قوله تعالى }قَا َل
ْ�ض �إِنيِّ حَ فِيظٌ
اجْ َعلْنِي َعلَى خَ زَائِنِ الْ أَر ِ
َعلِيمٌ{ يو�سف
التخطيط للحرب واال�ستعداد له من
تجَ هيز للجيو�ش وغريه للقتال يف �سَ بي ِل
اهلل كما جاء يف قوله تعالى } َو� أَ ِعدُّوا لَ ُه ْم
مَا ا�سْ تَطَ ْعتُ ْم مِنْ ُق َّو ٍة َومِنْ ِربَاطِ ا َ
ليْ ِل
تُرْهِ بُو َن ِب ِه َع ُد َّو اللهَّ ِ َو َع ُد َّو ُكمْ{ ال أنفال
وهذه ال آية تحَ توي على التخطيط
للحرب.
ومن ال أحاديث النبوية الدالة على
التخطيط والعمل لتفادي تقلبات
امل�ستقبل حتى يحمي ال إن�سان نف�سه ومن
حتت واليته قوله �صلى اهلل عليه و�سلم
ل أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه( :ولئن
تدع � أبناءك � أغنياء خري من � أن تدعهم
فقراء يتكففون النا�س)
و� أي�ضاً قوله لل أعرابي الذي ترك ناقته
عند باب امل�سجد دون � أن يعقلها (� أعقلها
وتوكل) ويف هذا احلديث � إ�شارة لل إداري
امل�سلم ب� أن يربط التوكل على اهلل
باالحتياط والتخطيط الذي ال يتنافى مع
التوكل وال مع الق�ضاء والقدر.
-2التنظيم :وظيفة � إدارية رئي�سة
لبيان وحتديد الهيكل الذي تنتظم فيه
عالقات ال�سلطة وامل�س� ؤولية وهو كيان
حي متحرك وال بد من � إعادته ليتالءم

دائماً مع املتغريات الداخلية واخلارجية،
وكذلك لتَحديد كل الن�شاطات املباحة يف
امل� ؤ�س�سة ،وتحَ ديد � أوجهها ،ثم تق�سيمها
� إلى جمموعات من ال أعمال؛ بحيث
ميكن � إ�سناد كل منها � إلى ال�شخ�ص الذي
تتوفر فيه موا�صفات و�شروط مُعيَّنة ،مع
تو�ضيح كل احلقوق وااللتزامات ،وكذلك
العالقات الداخلية بني املوظفني -ر� ؤ�ساء
ومَر� ؤو�سني -يف امل� ؤ�س�سة ،واملتعاملني
معها من اخلارج � أفرادًا وم� ؤ�س�سات،
يف �ضوء � أحكام وتعليمات مَ�صدرها
ال�شريعة ال إ�سالمية؛ وذلك من � أجل
تقيق � أهداف م�شروعة.
قال تعالى �} :أَ ُه ْم َيقْ�سِ مُو َن رَحْ َم َة
َربِّكَ نَحْ ُن قَ�سَ ْمنَا َبيْ َنهُم َّمعِي�شَ تَ ُه ْم ف
الحْ َ يَا ِة ال ُّدنْيَا َو َر َف ْعنَا َبعْ�ضَ ُه ْم َف ْو َق َبع ٍْ�ض
َدرَجَ اتٍ { الزخرف � آية 23
وهذا غاية يف التنظيم ،فهو
تنظيم الكون واحلياة ب� أجمعها.
مبادئ التنظيم يف الإدارة الإ�سالمية:
لقد عرَف امل�سلمون مبادئ التنظيم
وا�ستخدموها يف تنظيماتِهم ال إدارية،
وبهذا �سبقوا رواد ال إدارة احلديثة،
َ
ا�ستعرا�ض مبادئ التنظيم
ولو حاولنا
يف ال إدارة ال إ�سالمية ،لتَ َبينَّ �أنَّها قد
ا�شتملتْ على معظم مبادئ ال إدارة
احلديثة ،وفيما يلي � أهم مبادئ التنظيم
يف ال إدارة ال إ�سالمية.
�أوالً :مبد�أ تق�سيم العمل:
يعد مبد� أً من مبادئ التنظيم ،ويف الوقت
نف�سه مبد� أ من مبادئ ال إدارة ال أربعة
ع�شر ،التي و�ضعها(هرني فايول) رائد
مدر�سة نظرية ال إدارة؛ حيث يتم تق�سيم
العمل وتوزيعه على جمموعة من ال أفراد؛
بحيث تَخت�ص ك ُّل مجَ موعة بجزء ُمعينَّ
من العمل ح�سب قدراتِها و ُم� ؤهالتها،
كما هي احلال يف ال�صناعات الدقيقة،
كال�صناعات ال إلكرتونية ،و�صناعة
ال�سيارات ،ويرى علماء ال إدارة � أ َّن هذا
املبد� أ هو بداية تاريخ ال إدارة؛ كما يطلق
على هذا املبد� أ مبد� أ التخ�ص�ص عند
علماء االقت�صاد ،ويعني :اال�ستخدام
ال أمثل للقوى العاملة.
وقد ورد مبد� أُ التخ�ص�ص يف القر� آن
الكرمي؛ }قَا َل اجْ َعلْنِي َعلَى خَ زَائِنِ
الْ أَر ِ
ْ�ض �إِنيِّ حَ فِيظٌ َعلِيمٌ{ يو�سف.55 :
وهذا التخ�ص�ص عر�ضه يو�سف عليه
ال�سَّ الم على عزيز م�صر بعد � أن ك�سب
ثقته وهو املن�صب الذي مت تر�شي ُح
يو�سف عليه ال�سَّ الم له من ِقبَل عزيز
م�صر ،والذي يوازي يف الوقت احلا�ضر
وزي َر املالية والتموين ،وي�شتمل هذا
املن�صب � أو هذه الوظيفة على التخطيط
والتخزين والتوزيع وال إح�صائيات
وال أرقام ،وما يتطلبه هذا املن�صب من
مهارات وقدرات ،كاحلفظ والعلم.
كما ورد يف احلديث ال�شريف قو ُل ر�سول
اهلل �صلَّى اهلل عليه و�سلَّم« :ا�ستعينوا
على كل �صنعة ب�صاحلي � أهلها» ،وحديث
� آخر �« :إذا �ضيعت ال أمانة ،فانتظروا
ال�ساعة» ،قيل :كيف � إ�ضاعتها يا ر�سول
اهلل؟ قال �« :إذا � أُ�سند ال أمر � إلى غري
� أهله ،فانتظروا ال�ساعة».
وقد اهتم الر�سول عليه َّ
ال�صالة وال�سَّ الم
ُّ
بالتخ�ص�ص ،فكان هناك
ومن � أتى بعده
املتخ�ص�صون يف �ش� ؤون الق�ضاء و�ش� ؤون
الوُالة ،والعمال واملدر�سون ،والكتاب،
ورجال احل�سبة ،واملرتجمون ،وغريهم
ُّ
التخ�ص�صات املختلفة ،التي � أتقنها
يف
امل�سلمون يف عهد الرَّ�سول واخللفاء
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الرا�شدين ،ويف الدول وال أم�صار
ال إ�سالمية من بعدهم.
ثانيًا :ال�سلطة وامل�س� ؤولية:
تعرف ال�سلطة يف ال إدارة احلديثة ب�أنَّها
ٍ
ب�شخ�ص
«القدرة ال�شرعية التي تناط
ما � ،أو بوظيفة ما ،والتي يَجري قَبولها
لي�س فقط من املمار�س للقدرة ،ولكن
من ِقبَل الذين تمُ ار�س عليهم � أو ال أع�ضاء
املت� أثرين بها».
كما تعرف على �أنَّها« القدرة � أو احلق
يف اتِّخاذ القرار و� إ�صدار ال أوامر»،
فالتنظيم ال إداري يتطلب �سلط ًة عُليا
تتدرج ال�سلطة فيها من � أعلى � إلى � أ�سفل،
وال�سُّلطة يف التنظيم ال إ�سالمي ال تعني
الت�سلط واال�ستبداد � ،أو تجَ اوز حدود اهلل
و�شرعه؛ قال تعالىِ } :تلْكَ حُ دُو ُد اللهَّ ِ
فَلاَ َت ْعتَدُوهَا َومَنْ َيتَ َع َّد حُ دُو َد اللهَّ ِ َف� أُولَئِكَ
ُه ُم الظَّ المِ ُونَ{ البقرة.229 :
وعلى احلاكم � أو الرئي�س � أن يَحكم
مبا � أمر اهلل ومب�س� ؤولية حفظ كرامة
املر� ؤو�س ،وا�ضعًا يف اعتباره احل َّق والعدل
وخمافة اهلل ،فال إ�سال ُم حَ ذَّر من الظلم
ومن اال�ستبداد والت�سلط� ،أمَّا امل�س� ؤولية،
فهي املحا�سبة على � أداء الواجبات
املنبثقة عن ال�سُّلطة ،ولكي يقوم املر� ؤو�س
بهذه الواجبات يَجب � أن يُعْطَ ى ال�سلطات
املالئمة ،وعلى ذلك يَجب � أن يقابل
امل�س� ؤولي َة ال�سلط ُة الكافية ،ولقد وردت
امل�س� ؤولية واملحا�سبة يف القر� آن الكرمي؛
قال تعالىُ } :ك ُّل ا ْمرِئٍ بمِ َا كَ�سَ بَ رَهِ نيٌ{
الطور.21 :
وقال تعالىَ } :ولَتُ�سْ أَ�لُ َّن َعمَّا ُك ْنتُ ْم
َت ْع َملُونَ{ النحل.93 :
وقال اي�ض ًا } َولاَ َتكْ�سِ بُ ُك ُّل َنف ٍْ�س �إِلاَّ َعلَيْهَا
َولاَ َت ِز ُر وَا ِز َرةٌ ِو ْز َر � أُخْ رَى{ ال أنعام.164 :
ومن ال أحاديث ال�شريفة قو ُل �صلَّى اهلل
عليه و�سلَّم« :كلكم راعٍ ،وكلكم م�س� ؤول
عن رعيته».
كما حر�ص امل�سلمون على مبد� أ اجلدارة
والكفاية يف التنظيم ال إ�سالمي.
ويت�ضح من ذلك ارتباطُ ال�سُّلطة
بامل�س� ؤولية ،فعلى الرغم من �ضرورة
ال�سلطة والقوة ،ف� إ َّن امل�س� ؤولية تقت�ضي
ت� أديتها بجدارة وكفاءة ،و�إالَّ نال
�صاحبها الندامة واخلزي يو َم القيامة،
ومن ال أمثلة املرتبطة بتكا ُف� ؤ ال�سلطة
وامل�س� ؤولية يف ال إدارة ال إ�سالمية ما
اتَّ�ضح جليًّا عندما ُكلِّفَ � أ�سامة بن زيد
بقيادة اجلي�ش يف حرب الروم من قِبل
اخلليفة � أبي بكر  -ر�ضي اهلل عنه  -حيث
منحه �سلطات وا�سعة يف قيادة اجلي�ش،
وعندما رغب � أبو بكر � أن ي�ستبق َي عمر
بنَ اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -ا�ست� أذن
� أ�سامة بن زيد يف ذلك؛ لال�ستعانة به؛
حيث كان عمر بن اخلطاب من �ضمن
جنود امل�سلمني يف اجلي�ش ،فقال � أبو بكر
له �« :إن ر� أيت � أن تعينني بعمر ،فافعل»،
فما كان من � أ�سامة �إالَّ � أن لبَّى طلبَ
اخلليفة.
ثالثًا :التدرج الرئا�سي (الهرمي) لل�سلطة:
ويعني ذلك تدرجً ا للمنا�صب
َّ
وال�صالحيات من ال أعلى � إلى ال أ�سفل
على �شكل �سل�سلة املراتب ال إدارية ،وقد
عرف ال إ�سالم التدرج الرئا�سي ،وورد يف
الكثري من ال آيات القر� آنية منها:
قوله تعالىَ } :و ُه َو الَّذِي جَ َعلَ ُك ْم خَ لاَ ئِفَ
ْ�ض َو َر َف َع َبعْ�ضَ ُك ْم َف ْو َق َبع ٍْ�ض َدرَجَ اتٍ
الْ أَر ِ
ِل َي ْبلُ َو ُك ْم فيِ مَا �آتَا ُكمْ{ ال أنعام 165
وكذلك قوله تعالىَ } :و َر َف ْعنَا َبعْ�ضَ ُه ْم
َف ْو َق َبع ٍْ�ض َدرَجَ اتٍ ِل َيتَّخِ َذ َبعْ�ضُ ُه ْم َبعْ�ضً ا
�سُ خْ ِريًّا{ الزخرف. 32 :
وقال اي�ضاَ } :ي ْر َف ِع اللهَّ ُ الَّذِينَ � آ َمنُوا
ِم ْن ُك ْم وَالَّذِينَ � أُوتُوا الْ ِعلْ َم َدرَجَ اتٍ َواللهَّ ُ
بمِ َا َت ْع َملُو َن خَ بِري{ املجادلة.111 :
وال �شك � أن هذا التدرج يف التنظيم
ال إداري ال إ�سالمي ال يعني � أن يكو َن
هناك تمَ يُّز طبقي؛ ل أنه يتنافى مع
املبادئ ال إ�سالمية القائمة على مبد� أ
امل�ساواة والعدل ،و� أ َّن � أكرم النا�س
عند اهلل � أورعُهم و� أتقاهم ،ولقد بينَّ
ال إ�سال ُم � أ َّن هذا التفاوت بني الب�شر يف
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جمال ال أعمال طبقًا لتفاوتهم يف العلم
واملعرفة؛
قال تعالىَ } :ن ْر َف ُع َدرَجَ اتٍ مَنْ نَ�شَ ا ُء
َو َف ْو َق ُك ِّل ذِي ِعلْمٍ َعلِيمٌ{ يو�سف. 76 :
� أ َّن التفاوت بني الب�شر من �سنن اهلل يف
خلقه ،وذلك عن طريق اختبار اخلالق
بابتالئهم يف كيفية قيامهم ب� أعمالهم
وت� أديتها بال�صورة التي تُر�ضي ا َ
هلل
ور�سوله .
لقد اقت�ضت �سنة اهلل يف خلقه لبقاء
هذا الكون ونظامه � أ ْن يخالف بع�ضهم
بع�ضً ا � إلى حني قيام ال�ساعة ،و� أ ْن
يرفع بع�ضهم فوق بع�ض درجات يف
القوة (ال�صالحيات) ،واملال (ال أجر)،
والعلم (املعرفة واخلربة ،وق�سم بينهم
معي�شتهم يف احلياة الدُّنيا؛ لي�سخر
بع�ضهم بع�ضً ا.
�أمَّا يف مال احلديث ،فقد قال �صلَّى
اهلل عليه و�سلَّم«:وال يحل لثالثة يكونون
بفالة من ال أر�ض� ،إالَّ �أمَّروا عليهم
� أحدهم».
ولهذا يت�ضح � أ َّن ال إ�سال َم حدَّد �شروطَ
و�ضوابط التدرج الرئا�سي والهدف
منها ،ووجوب طاعة املر� ؤو�س للرئي�س
قال تعالى} :يَا �أَيُّهَا الَّذِينَ � آ َمنُوا � أَطِ يعُوا
اللهَّ َ َو� أَطِ يعُوا الرَّ�سُ و َل َو� أ يُِول الْ أَ ْم ِر
ِم ْنكُم{الن�ساء .59 :على �أالَّ تكون يف
مع�صية.
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
«ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق»،
وقال عليه َّ
ال�صالة وال�سَّ الم« :على املرء
امل�سلم ال�سمع والطاعة فيما � أحب وكره
�إالَّ � أن ي�ؤمَر مبع�صية»
وقال يف حديث � آخر« :ال�سمع والطاعة
حق ما مل ي� ؤمر مبع�صية ،فال �سَ ْم َع وال
طاعة».
رابعًا :تفوي�ض ال�سلطة:
تفوي�ض ال�سلطة؛ يعني � :إعطاء � أو منح
ٍ
�شخ�ص ل آخر ،و� إعطاءَه
ال�سُّلطة من
احلق يف الت�صرف واتِّخاذ القرارات يف
نطاق حمدد ،وبالقدر الالزم ل إجناز
مهام معينة؛ بحيث يعهد الرئي�س ال إداري
ببع�ض اخت�صا�صاته � إلى م�ساعديه
ووكالئه الذين يثق بهم ،فالقائد بَ�شَ ر
محَ دود القدرات ،وال ي�ستطيع � أن يقوم
بكل ال أعمال امل�سندة � إليه؛ لهذا ينبغي
تَخفيف العبء عليه من خالل تفوي�ضه
ال�صالحيات ملر� ؤو�سيه ،وجاء يف القران
الكرمي :
قال تعالى} :وَاجْ َع ْل ليِ َوزِيرًا ِم ْن
ِب ِه
� أَ ْهلِي • هَارُو َن � أَخِ ي • ا�شْ ُد ْد
� أَ ْزرِي • َو�أَ�شْ ِر ْك ُه فيِ َ � أ ْمرِي{ طه.32 - 29 :
كما �أكَّد ال أ�سالم على � أهمي ِة تفوي�ض
ال�سلطة بالن�سبة للقائد � إلى مر� ؤو�سيه .
حيث قال« :ول أَ َّن ما وكل � إلى ال إمام من
تدبري الأمَّة ال يقدر على مبا�شرة جميعه
� إال با�ستنابة ،ونيابة الوزير امل�شارك له
يف التدبري � أ�صح يف تنفيذ ال أمور من
تفرُّده بها؛ لي�ستظهر به على نف�سه ،وبها
يكون � أبعد من الزلل ،و� أمنع من اخللل».
وكان عليه َّ
ال�صالة وال�سَّ الم خري قدوة
يف القيادة ،ويف تفوي�ض ال�سلطة؛ حيث
كان يفو�ض ال�صالحيات ل أ�صحابه عند
� إر�سالهم يف مهمات الدعوة ،وتلقني
النا�س � أمور الدين ،و� إطالق احلرية
للعامل يف ال�ش� ؤون املو�ضعية (املحلية)،
وتقييده يف امل�سائل العامة ،ومراقبته يف
خلوته وجلوته.
وكان � أمراء امل�سلمني والوالة وقادة
اجليو�ش يتم تفوي�ضهم من ِقبَل اخللفاء
ل إجراء االتفاقات واملعاهدات مع ال أعداء
وامل�شركني دون الرجوع � إلى اخلليفة ،كما
كان اخللفاء يقومون بتفوي�ض ال�سُّلطة
للوالة وال أمراء والقادة ،ويف الوقت نف�سه
يقومون بالتوجيه واملراقبة ومحُ ا�سبة مَن
ي�سيء ا�ستخدا َم ال�سلطة منهم.
-3التوجيه :هو وظيفه من وظائف ال أداره
وهو القدرة على ال�سري ال�صحيح مع
املوظفني ،وهدايتهم وتوجيههم الى اف�ضل
ال�سبل ل أداء ال أعمال املوكلني بها مع � إيجاد
روح الود واحلب والر�ضا واالنتماء للعمل.
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