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دوريـة داخلية ت�صدر عن م�ست�شفــى الأردن؛ تُعنى باخلدمـات الطبيـة املتكاملـة و�أخبار م�ست�شفى الأردن واجنازاته

خريجـو م�ست�شـفـى الأردن
فـي املقدمــة ب�إمتحان
البـورد الأردين..

الــغــزاة ينتـهـــون..
وتبـقــى الــقـد�س

اعـادة انتخـاب الدكتور الب�شيـر ا�ستمرارية اعتماد

ع�ضـو ًا فـي جملـ�س حكّ ـام كـليـة م�ست�شفى الأردن
اجلراحني الأمريكية
كم�ست�شفـى تعليمي

واعربت كلية اجلراحني يف اجتماعها
بوا�شنطن عن احلر�ص البالغ لدعم
الن�شاطات العلمية لفرع االردن
ولتعزيز او�صر العمل واطالق افاق
للتعاون يف جمال املعرفة الطبية
وتبادل املعلومات واخلربات الطبية...

الـقــد�س عـربـيــة
 ..لـمــاذا؟

بقلم :املهند�س احمد خطاب

بقلم :عبدالقادر خطاب

التفا�صيل �صفحة 2 -

قررت كلية اجلراحني االمريكية اعادة
انتخاب اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام م�ست�شفى االردن ع�ضو ًا يف
جمل�س احلكام لكية اجلراحني الثالث
�سنوات القادمة عن االردن.
وا�شاد جمل�س امناء الكلية باالداء
الرفيع لفرع كلية اجلراحني االمريكية
يف االردن خالل الفرتة املا�ضية وذلك
من خالل االن�شطة والفعاليات الطبية
املميزة التي مت عقدها ورعايتها
واملبادرات التي اطلقت عرب فرع
االردن للكلية وللجهد املميز لال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري يف اطالع خذه
املبادرات النوعية.

www.jordan-hospital.com

تعزيز ًا مل�سرية م�ست�شفى الأردن
ودورها الكبري يف دائرة التعليم
والتدريب امل�ستمر الذي ميثل رديف ًا
الدائه الطبي.
وافق جمل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل و�ضمان جودتها
برئا�سة الدكتور ب�شري الزعبي على
ا�ستمرارية اعتماد م�ست�شفى الأردن
كم�ست�شفى تعليمي.

التفا�صيل �صفحة 2

�إجنـاز طبي جديد فـي م�ست�شفى الأردن �ســـالمـتــك..

jordan.hospital

info@jordan-hospital.com
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القطاع الطبي اخلا�ص..
�إلــى ايــن ؟؟
بقلـم :الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر

رئي�س هيئـة الـمديرين  -الـمديــر الـعـام لـم�ست�شفـى الأردن
ثمة ا�سئلة جوهرية ينبغي �أن تُ�س�أل اليوم
فيما و�صلنا له يف االردن يف جمال الرعاية
الطبية ال �سيما اننا نواجه جملة حتديات
جديدة �صنعتها ر�ؤى مت�ضادة و�سيا�سات.
�إن القطاع الطبي اخلا�ص معني يف كل
ما يدور داخل القطاع الطبي و�سيا�ساته
والتطورات ال�سيا�سية االقليمية والعربية
والظروف االقت�صادية ال�صعبة التي متر
باململكة.
لقد لعب القطاع الطبي االردين اخلا�ص
دور ًا �أ�سا�سي ًا خالل ال�سنوات الع�شرين
املا�ضية يف حتقيق اعلى م�ستويات اجلذب
لل�سياحة العالجية يف الأردن من كافة
دول العامل حتى ا�ضحى االردن بف�ضل
هذه امل�ساهمة الكبرية واجلهد احلقيقي

اخلام�س عامليا على مقايي�س منظمة
ال�سياحة العالجية العاملية واالول عربيا
ما �أدى ذلك الى رفد االقت�صاد الوطني
االردين مببالغ وحتويالت مالية كبرية
على مدى ال�سنني و�صلت �إلى  3.64باملئة
من الدخل القومي االجمايل ا�ضافة الى
دعم ال�سياحة و�صورة االردن يف اخلارج
وتو�سيع قاعدة �سياحة امل�ؤمترات الطبية
ا�ضافة الى احلفاظ على ال�سمعة املميزة
للطب يف االردن يف خمتلف املحافل
العربية والدولية.
هذا القطاع اليوم وهو جز ٌء جوهريٌ هام
من منظومة الرعاية ال�صحية يف االردن
بكل ما يواجهه من هموم وحتديات االن
هو باالرقام امل�س�ؤول عن  33.7باملئة من

جمموع الأ�سّ رة يف اململكة ،و35.1
باملئة من جمموع االدخاالت ،كما �سجل
 33.7من جمموع الوالدات يف اململكة
و 41.6من جمموع العمليات اجلراحية
املجراة على م�ستوى اململكة.
ارقام مذهلة وكبرية وت�شي بحقيقة
اهمية ومكانة ودور القطاع الطبي
اخلا�ص ال �سيما �إذا ادركنا ان هذا
القطاع ي�ضم  41.5باملئة من جمموع
االطباء العاملني و 81.1باملئة من
جمموع اطباء اال�سنان و 92.9باملئة
من جمم ــوع ال�صيــادلة و 50.0مــن
جممـ ــوع املمر�ض ــني القـ ــانونيـني يف
اململكة.

تتمــة الـمقـال فـي �صفحة 2

ولأول مــرة فـي املنطقـة..
تـكـرم
الدكـتـور عمـاد احلـداد يـزرع م�ست�شفى الأردن
م�ست�شفـى الأردن ي�ستحدث اجهزته
كرمت اجلمعية الوطنية لل�سالمة
�صمـام تاجـي عبـر الق�سطـرة العالجية «�سالمتك» م�ست�شفى
االردن الت�شخي�صية �إلى االكرث تطور ًا فـي العامل..
لتميزه باخلدمات الطبية املقدمة
حقق الدكتور عماد احلداد ا�ست�شاري
امرا�ض القلب واالوعية الدموية
والتداخالت العالجية يف م�ست�شفى
االردن اجناز ًا جديد ًا على ال�صعيد
العربي واالقليمي حيث قام بزراعة
ال�صمام التاجي (ال�صمام القلبي
االكرث تعقيد ًا و�صعوبة) عن طريق
الق�سطرة العالجية وبدون جراحة هي
الأولى من نوعها يف املنطقه.
املري�ض يف العقد الثامن من العمر
اجريت له عملية قلب مفتوح مع زراعة
�صمام حيواين عام  2004وا�صبح يعاين
من هبوط يف عمل القلب و�ضعف الع�ضلة
نتيجة اعتالل وتهتك ال�صمام التاجي
�أدى �إلى �صعوبة التنف�س واحلركة.
وقد جل�أ املري�ض للدكتور احلداد
خلطورة عملية ا�ستبدال ال�صمام

جراحي ًا وعدم القدرة على توفري
خيارات اقل خطوره لعالج ال�صمام.
قام الدكتور احلداد بت�شكيل فريق
اردين متكامل ذو الكفاءات العالية
واعتمد يف العملية -التي �شكلت نقلة
نوعية يف عالج امرا�ض القلب وزراعة
ال�صمامات -تقنية الق�سطرة العالجية
حيث مت ادخال ال�صمام عن طريق
وريد الفخذ �إلى اذين القلب االمين...
التفا�صيل �صفحة 2

�إلى املر�ضى ما انعك�س ايجاب ًا على
�سمعة االردن الطبية وجعله نقطة
جذب للمر�ضى العرب واالجانب.
من جهتها قالت رئي�س اجلمعية
ي�سرى عبدالهادي ان اجلمعية تدعم
قانون «ال�سالمة العالجية» املقرتح
كونه يغطي جميع الكوادر الطبية من
خمتربات و�صيدلية وت�أهيل واطباء
ومتري�ض ولي�س قانون احلماية الطبية
الذي يوفر احلماية فقط للأطباء.
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى االردن ان تكرمي
امل�ست�شفى من ِقبل اجلمعية الوطنية
لل�سالمة العالجية (�سالمتك) من
جهة �شفافة ت�ضطلع مب�س�ؤولياتها
وتت�سم مب�صداقيتها بالتعامل مع
الرعايا الطبية يف الأردن..
التفا�صيل �صفحة 2

�سـطــر ًا جديــد ًا مـن �سطــور اجنازاتـه التطويريـة

يف اطار �سيا�سته املتوا�صلة للتحديث
والتطوير منذ ت�أ�سي�سه �إلى اليوم،
يوا�صل م�ست�شفى الأردن ا�ستحداث
اجهزته ليبقى دائم ًا مواكب ًا الحدث
ما تو�صل �إليه العلم احلديث من
تكنولوجيا وتقنيات معا�صرة على كافة
التخ�ص�صات الت�شخي�صية والعالجية.
واليـوم ي�سطـر م�ست�شفـى الأردن �سطـر ًا
جديـد ًا من �سطـور اجنازاتـه التطويريـة
ويبــرم تعـاقـده مع ال�شـركة الوطني ــة
االولـ ـ ــى لتـجـ ــارة االج ـهـ ــزة الـطـبيـ ـ ــة
()Siemens Healthineers
«�ألـم ــاني ــة ال�صنـ ـ ــع» لإ�ستحــداث اجهزت ــه
الت�شخي�صية باالكرث تطور ًا يف العامل ،وهي:
• 3.0T MRI System model
Magnetom VIDA Qty:2
• Dual Source CT Scan model
SOMATOM FORCE
• Digital Fluoroscopy Systems

مما جعل م�ست�شفى االردن يحظى
ب�سمعة ومكانة طبية رفيعة على امل�ستوى
الإقليمي والدويل والعاملي.

• Digital X-ray System
• Digital C-Arm Systems
• Digital Mobile X-ray Systems

وتُعد هذه اخلطوة التطويرية من
اخلطوات الرائدة التي ترتقي بخدمات
امل�ست�شفى �إلى اعلى معايري الدولية.
حيث حقق م�ست�شفى الأردن وخالل
ال�سنوات املا�ضية نقالت نوعية يف
القطاع الطبي بف�ضل اهلل وب�إدارته
احلكيمة وبعمل د�ؤوب لكافة كوادره
الطبية والتمري�ضية والفنية..

وامل�سرية م�ستمرة..

اجنازات
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تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

اعــادة انتخــاب الـدكـتـور الب�شيــر ع�ضــواً
فـي جمل�س حكّـام كـليـة اجلـراحني ال أمريكيـة
و�أكد الدكتور عبداهلل الب�شري بعد
عودته من وا�شنطن واجتماعه مع عدد
من اال�ساتذة واالطباء ورئي�س واع�ضاء
جمل�س امناء اكادميية اجلراحني
االمريكية ان اعادة انتخابه ع�ضوا يف
جمل�س حكام الكلية الطبية العريقة
على م�ستوى العامل ي�ضيف امل�س�ؤولية
لالنطالق بافاق من العمل وتطوير
االدا�ؤ الطبي واجلراحي ال �سيما ان
م�ست�شفى االردن يرتبط بعالقات طبية

واكادميية وا�سعة مع عدد من كربى
اجلامعات واملعاهد العاملية والكليات
الطبية ويف مقدمتها كلية اجلراحني
االمريكية.
وخالل زيارته للواليات املتحدة التقى
الدكتور عبداهلل الب�شري وهو اال�ستاذ
الزائر للجراحة يف جامعة جورج
وا�شنطن عدد من م�س�ؤويل اجلامعة
وكبار االطباء وبحث مزيد من افاق
التعاون كما توا�صل مع عدد من
م�س�ؤويل جامعة توليدو يف ذات االطار.

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

اجناز طبي جديد فـي م�ست�شفى الأردن
د .عماد احلداد يزرع �صمام تاجي عرب الق�سطرة
ومن ثم االنتقال �إلى االذين الأي�سر
عرب ان�شاء ثقب �صغري بني االذينني
( )Trans-septalبعدها مت ادخال
ال�صمام الى موقعه وزراعته بدقة
متناهية وبنجاح متكامل.
وا�ستغرقت العملية حوايل ال�ساعتني
عاد بعدها املري�ض لو�ضعه ال�صحي
الطبيعي ومتكّن من احلركة بحرية
خالل �ساعات من زراعه ال�صمام
بدون االعرا�ض ال�سابقه وغادر
امل�ست�شفى بعدها بيومني.
واكد الدكتور عماد احلداد
الذي �سجل واحدة من اهمالإجنازات غري امل�سبوقه
عام  2009حيث متكّن من
زراعة ال�صمام االبهري عن
طريق الق�سطرة العالجية
حمدثاً �آنذاك قفزة نوعية
يف العــامل العربي -ان تط ــور
الق�سطـ ــرة ال ـعـالجـ ـيـ ـ ــة

يف زراعـ ــة ال�صمــام ــات لي�شمـ ــل
ال�صم ــام التاجــي يفتــح االب ــواب
م�ش ـرّعة للأمــل وفــر�ص ال�شفـ ــاء
ملر�ضى �صمامـات القـلب حيث انه ــا
ا�صبــحت يف متنـاول الــعالج التداخلي
بالق�سطرة وبدون جراحة.
ان االجنازات التي حققها الدكتور
احلـداد لرتقى بالأردن �إلى م�صـاف
الــدول االكرث تقدم ًا وتطور ًا يف عل ــم
الق ـ ـل ــب وال�صـمــام ــات وعـالجاته ــا
احلديثة.

�أمام هذه االرقام التي حتمل من االيجابيات
وال�صور املُب�شرة ما يعزز �صورة القطاع
اخلا�ص الذي ي�أخذ على عاتقه كل هذا
اجلهد والدور ثمة ارقام �سلبية خميفة
تعك�س حقيقة املخاوف واالزمة التي يعاين
منها هذا القطاع الطبي اخلا�ص والذي
تُهدد ا�ستمرار عمله ودوره.
ت�شري ارقام واح�صائيات وزارة ال�صحة
الر�سمية �إلى ان ن�سبة ا�شغال الأ�سّ رة يف
امل�ست�شفيات اخلا�صة كانت عام 2014
( )55,3باملئة لتهبط الى ( )40.0باملئة
عام  2016فيما تناق�صت ن�سب االدخاالت
لغري االردنيني يف م�ست�شفى االردن مث ًال
بن�سبة �ستني باملائة وهو ما ي�شكل انحدار
الفت يف االرقام ،وبالأرقام من ()12407
عام � 2014إلى ( )9429يف العام الذي يليه
ولي�صل يف العام � 2017إلى (.)5039
�إن هذه االرقام واالح�صائيات بالغة
االهمية ينبغي قراءتها وحتليلها برتوي
وعمق وفهم للم�شاكل واملعيقات التي تواجه
القطاع الطبي اخلا�ص يف االردن والتي
كانت حتما وراء هذا التناق�ض ولعل اكرث
هذه امل�شاكل:
 -1ت�أ�شريات الدخول للمر�ضى :وقف
وتقنيني ت�أ�شريات الدخول للمر�ضى العرب،

النظر مل�شكلة الت�أ�شريات نظرة متوازنة
حتافظ على م�صلحة اجلميع.
 -2غيـ ـ ــاب امل�س ـ ـ ــاعدة يف حت�صي ــل ديـ ـ ــون
امل�ست�شفيات امل�ستحقة على الدول العربية.
 -3النظر لهذا القطاع الطبي اخلا�ص �أنه
جزء من القطاع الطبي بالأردن وال�شراكة
بني القطاع العام واخلا�ص:
• طروحات الت�أمني ال�صحي ال�شامل
وحتويالت مر�ضى الإعفاءات للديوان امللكي
يجب �أن ال ت�ستثني القطاع اخلا�ص بل ت�شمله.
• �شمول امل�ست�شفيات اخلا�صة ب�إدخاالت
مر�ضى الت�أمني ال�صحي لكل الدرجات ولي�س
الدرجة االولى فقط والتي ت�شمل الوزراء
واالعيان والنواب.
• الت�صورات املطروحة الى مقرتح تطبيق
الت�أمني ال�صحي الذي تدر�سه امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي على املوظفني
بالقطاع اخلا�ص يحتاج الى �إعادة نظر.
 -4دعم القطاع � -شمول قطاع ال�سياحة
العالجية ب�إجراءات احلكومه التي قامت بها
لدعم قطاع ال�سياحة النظر للقطاع ب�أنه جزء
من قطاع ال�سياحة يف الأردن وينطبق عليه ما
ينطبق على �إجراءات الدعم لهذا القطاع.
 -5اخللل بالكوادر التمري�ضية وخا�صة
التخ�ص�صية نتيجة عدم تطبيق نظام

امل�ست�شفيات اخلا�صة والذي اقرته
احلكومه منذ فرتة قريبة بال�سماح لها
با�ستقدام املمر�ضيني املتخ�ص�صني ومبا ال
يزيد عن  %20من جمموع الكوادر .وهنا
يجب النظر يف عدم تعني التمري�ض العامل
والذي له عقد عمل بامل�ست�شفيات اخلا�صة
وامنا تعني الكوادر من ديوان اخلدمة
املدنية والذين لي�س لهم عقد عمل.
بعيدا عن هذه امل ُعيقات التي تتطلب
وقفة حقيقية من كافة اجلهات املعنية
ف�إن القطاع الطبي اخلا�ص يف االردن
يُعاين من جُ ملة م�شاكل مُزمنة �أهمها:
 -1ارتفاع تكاليف الت�شغيل يف �ضوء عدم
وجود درا�سات لتحدد الكلفة االقت�صادية.
 -2االرتفاع الكبري يف فاتورة الطاقة
ومطلوب م�ساعدة القطاع يف م�شاريع
الطاقة البديلة ومعاملة امل�ست�شفيات
معاملة الفنادق.
 -3م�أ�س�سة القطاع للتعامل مع جميع
اجلهات املعنية لتح�سني االداء ورفع
تناف�سية االردن على م�ستوى املنطقة
والعامل.
 -4امل�شاكل بالتعامل مع �شركات الت�أمني
من حيث اخل�صومات الغري مُربرة
وت�أخري الدفع.

�إن حجم امل�شاكل واملعيقات التي
�أ�ضحت جُ زء ًا من يوميات العمل الطبي
يف القطاع اخلا�ص الطبي االردين
والعراقيل التي تو�ضع يف م�سرية
عمله ينذر مبخاطر اكرب ويهدد واقع
ال�سياحة العالجية يف االردن كدولة
رائدة يف املنطقة العربية واالقليم بل
والعامل.
ولعل هذا الواقع ال�صعب والذي يزداد
�صعوبة بالنظر الى االو�ضاع ال�سيا�سية
والظروف االقت�صادية الدقيقة يتطلب
من كافة املعنيني على امل�ستويني الر�سمي
واالهلي درا�سة كل هذه اجلوانب والعمل
نحو ا�ستعادة القطاع الطبي اخلا�ص
يف االردن ملكانته يف تقدمي رعاية طبية
متكاملة وذات م�ستوى عاملي متميز
كما هو االمر يف م�ست�شفى االردن
منذ اكرث من ع�شرين عاما والعودة
الى ا�ستقطاب املر�ضى يف كافة الدول
العربية واالقليمية ال�ستعادة م�ستويات
ال�سياحة العالجية االردنية التي كانت
وما زالت م�صدر اعتزاز كما اكد جاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني يف
عدة منا�سبات وفعاليات يف اطار دعمه
للقطاع الطبي االردين واجنازاته.

اطبــاء االقامــة فـي م�ست�شفــى الأردن ..اجنــاز طبــي اردنــي باملعرفــة والعلــم والتفـوق

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

�ســـالمـتــك ..تـكـرم م�ست�شفى ال أردن

الفت ًا �إال ان م�ست�شفى الأردن بكل ما
حققه من اجنازات ومن �سمعة طيبة
ا�سهمت يف دعم منظومة ال�سياحة
العالجة يف االردن ما زال يعمل يف كافة
املجاالت ليبقى امنوذجا حيا للرعاية
الطبية يف العامل العربي والعامل.

تتمة مقال الدكتور عبداهلل الب�شري (القطاع الطبي اخلا�ص� ..إلــى ايــن ؟؟) يف ال�صفحة الرئي�سية

بدوره او�ضح امني �سر اجلمعية الدكتور
عدنان عبا�س ان اجلمعية تربط بني
الطب ال�شرعي والقانون ،وتعمل على
تعزيز روح امل�س�ؤولية عن املري�ض يف
حال وجود �شكوى على الطبيب او �شك
بالإجراءات الطبية التي متت.

خريجـو م�ست�شـفـى الأردن فـي املقدمــة
ب�إمتحان البـورد الأردين..

حقق عدد من االطباء اللذين ق�ضوا
برنامج االقامة والزمالة يف م�ست�شفى
الأردن مراكز متقدمة يف امتحان
البورد الذي يعقده املجل�س الطبي
االردين على م�ستوى اململكة.
فقد حازت الدكتورة مي�س �أبو ه�شه�ش
باملركز االول يف طب االطفال فيما
حقق الدكتور بهاء الدين حم�سن
املركز االول بني املتقدمني يف
تخ�ص�ص جراحة الدماغ واالع�صاب،
ويف برنامج الزمالة حققت الدكتورة
منى اللحام املركز االول على كافة
املتقدمني يف تخ�ص�ص امرا�ض الغدد
ال�صم وال�سكري ،كما جنح عدد كبري
من االطباء من خريجي م�ست�شفى
الأردن.

و�أقام املجل�س الطبي الأردين حف ًال
تكرميي ًا لكافة الطلبة املبدعني
والناجحني يف امتحان البورد يف ا�شارة
من املجل�س لتقدير هذا اجليل من
ال�شباب ودفعهم للم�ساهمة يف االجناز
الطبي االردين مبعرفتهم وعلمهم
وتفوقهم.
و�أكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى االردن يف ر�سالة تهنئة
لالطباء املكرمني ممن حققوا مراكز
متقدمة يف امتحان البورد االردين ان
هذا االجناز يعيد الت�أكيد على دور
االردن كمنظومة طبية وتعليمية كاملة
ا�سهمت يف رفد الطب يف االردن والعامل
العربي بنخبة من االطباء ال�شباب
امل�سلحني باملعرفة والعلم واخلربة

لتعزيز ورة االردن واجنازه الطبي.
وح�ضر حفل التكرمي الدكتور نادر
يون�س الذي ا�شاد ب�إجناز االطباء من
خريجي م�ست�شفى الأردن.
وكانت اول طبيبة يف تخ�ص�ص جراحة

العظام واملفا�صل وهي الدكتورة االء
ابو حجلة قد تخرجت من برنامج
االقامة يف م�ست�شفى االردن وقد تلقت
تكرمي ًا مماثال ك�أول طبيبة فتاة يف
هذا التخ�ص�ص على م�ستوى اململكة.
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الدكتور فيا�ض :ق�سم العيون فـي م�ست�شفى الأردن القد�س عربية ..ملاذا؟
رمز ًا من رموز النجاح..

الدكتور في�صل فيا�ض

ا�ست�شاري جراحة العيون وال�شبكية
وال�سائل الزجاجي
ويف عامل العيون حيث تُرى اال�شياء
كما ينبغي ان تكون جما ًال و�ألقاً
يكون الطبيب �صانعاً للفرح ورا�سماً
للنور ..يف طب العيون رمو ٌز وا�سرار
وحكايات وعامل كامل يجول به
الطبيب لريفع وترية االب�صار
ويحيي اجلماد..
يف م�ست�شفى الأردن ا�سم �آخر ارتبط
بنجومية االجناز وثقة النا�س..
هو طبيب العيون الدكتور في�صل
فيا�ض ،وكان لنا معه هذا احلوار.
• كيف ترى م�سرية جناحكم يف
طب العيون مب�ست�شفى الأردن على
مدى ال�سنني املا�ضية؟
با�شرنا بق�سم العيون عندما ن�ش�أ

م�ست�شفى الأردن ،ويعترب ق�سم العيون
ق�سم ًا ناجح ًا بكل املقايي�س ،وا�صبح
رمز من رموز النجاح لهذا امل�ست�شفى
الكبري؛ حيث يعترب مركز معروف
على م�ستوى املنطقة ويتم التعامل مع
احلاالت املعقدة جراحي ًا بنجاح وك�سب
ثقة اجلمهور يف االردن واخلارج.
• احكي لنا عن تطور التقنيات
الطبية و�إلى اي مدى �سهلت
العالج للمر�ضى؟
التقنيات الطبية يف جراحة العيون
كثرية امكانية التعامل مع حاالت مل
يكن لنا القدرة التعامل معها وا�صبحنا
نتعامل مع كافة احلاالت �إال احلاالت
التي ال ميكن ر�صدها ب�سب وجود خلل
وظيفي خلقي او ما �شابه من عدم تقبل
الدماغ ال�صورة.
• اهم االجنازات التي حققتها يف
هذا املجال؟
كل يوم يوجد اجنازات وكل يوم يتم
التعامل مع حاالت معقدة ويتم حتويل
مر�ضى من خارج االردن للتعامل معها
وانا �شخ�صي ًا دُعيت كمحا�ضر يف اهم
امل�ؤمترات العاملية يف القارات اخلم�س
وهذا اعرتاف من اجلمعيات الطبية
للعيون يوجود ما تقدمه من جديد يف
هذا املجال.
• اكرث امرا�ض العيون �شيوع ًا يف
الأردن ،وا�سبابها؟
ال�سكري هو اهم داء ملر�ضى العيون

اخل�صية الهاجرة

الدكتور �صائب حمودي
ا�ست�شاري جراحة االطفال
املدير الطبي م�ست�شفى الأردن

اخل�صية الهاجرة هي اخل�صية الغري
موجودة يف كي�س ال�صفن ويف بع�ض
احلاالت تكون اخل�صيتني هاجرات اي
عدم وجود اخل�صيتني يف كي�س ال�صفن.
تكون اخل�صية الهاجرة عادة يف القناة
االربية او حتت جدار البطن �أو داخل
البطن.
�أ�سباب اخل�صية الهاجرة غري معروفة
بالتحديد �إال �أن هناك بع�ض النظريات
التي حتاول تف�سري عدم نزول اخل�صية
�إلى كي�س ال�صفن ومنها نق�ص بع�ض
الهرمونات عند الأم �أو عند اجلنني
نف�سه التي تلعب دور ًا يف �إنزال اخل�صية.
�أو ب�سبب عدم ا�ستجابة اخل�صية لتلك
الهرمونات ،او وجود ان�سداد ت�شريحي يف
القناة الإربية الذي مينع نزول اخل�صية،
ومن اال�سباب اي�ضا تناول الأم لبع�ض

الأدوية الهرمونية خالل احلمل.
بعد والدة الطفل يكت�شف الطبيب �أو
الأم �أن كي�س ال�صفن فارغ وال توجد به
اخل�صيتان �أو توجد به خ�صية واحدة
ويف بع�ض احلاالت ال يتم اكت�شاف ذلك
�إال يف �شهور مت�أخرة من عمر الطفل.
كما �أن من �أعرا�ض اخل�صية الهاجرة
يف بع�ض احلاالت ال�شعور ب�أمل يف املكان
املوجود فيه اخل�صية.
يف حالة عدم وجود كلتا اخل�صيتني يف
كي�س ال�صفن �سيالحظ �أن كي�س ال�صفن
يبدو �صغري ًا وغري مكتمل النمو� ,أما �إذا
كانت فقط خ�صية واحدة غري نازلة
ف�سيبدو كي�س ال�صفن غري متناظر �أي
�أنه يوجد فراغ يف جهة وممتلئ يف اجلهة
الأخرى .و�إذا مل يتم الك�شف املبكر
عن اخل�صية الهاجرة �أو ت�أخر عالجها
عن ال�سنة االولى من عمر الطفل ف�إن
اخل�صية تبدء بال�ضمور وتتعر�ض للتلف
وتفقد املقدرة على تكوين النطف املنوية
وبالتايل قد ي�صاب هذا الذكر بالعقم
�إذا كانت كال اخل�صيتني
مهاجرتني� ،أما �إذا كانت واحدة
فقط ف�إن الأخرى ب�إمكانها
القيام بالوظائف اجلن�سية
والتنا�سلية ولكن بن�سبة اقل.
اما �سبب تلف اخل�صية الهاجرة
هو اختالف درجة احلرارة حيث
درجة احلرارة يف كي�س ال�صفن
ثالث درجات اقل من درجة
حرارة اجل�سم وهذا االختاف
ي�ؤدي �إلى تلف اخل�صية.

وم�ضاعفات داء ال�سكري.
• متابعتك عرب عدد كبري
من امل�ؤمترات واجلمعيات
الطبية الدولية ،ماذا
ا�ضاف لك؟
ا�ضافت خربة جديدة له رغم
كل التحديات ال�سابقة مما
�ساعده على �سماع �آراء جديدة
واجنازات جديدة وهي تبادل
معارف وخربات.
 يف بداية فرباير حما�ضرة يف�شمال ايطاليا و�س�أقوم ب�إجراء
جراحة حية ،وبعد  3ا�سابيع حما�ضر
يف فلوريدا.
• طبيب العيون كيف ي�شوف
اجلمال يف كل مكان وحتت كل
الظروف؟
يف الواقع كل مكان مهما كان قا�سي
بالطبيعة يوجد به �شيء جميل لهذا
ال�سبب ورغم الظروف ال�صعبة التي
نعي�شها ورغم ق�ساوة الفرتة هذه
تعلمنا كيف نتعامل معها ،وهو حتدي
بحد ذاته.
فنحن عندما نواجه جراحة �صعبة ال
ننتظر الف�شل ننتظر النجاح.
فلهذا ال�سبب ورغم الظروف ال�صعبة
انا واثق من تخطي الظروف ال�صعبة،
كما نتطلع يف اجلراحة.
ب�إخت�صار هذا هو طبيب العيون
االردين الدكتور في�صل فيا�ض يف
�إن �أهم �أمر يف العالج هو الت�شخي�ص
ال�صحيح هل اخل�صية مهاجرة ام
مطاطية ,ذلك �أن يف بع�ض الأطفال
قد ت�صعد اخل�صية من كي�س ال�صفن
ثم تنزل ويح�صل هذا �إما �أثناء القيام
واجللو�س �أو عند تعر�ض الطفل لطق�س
بارد �أو ممار�سته ن�شاط ًا كبري ًا وتكون كل
هذه احلاالت م�ؤقتة وب�سيطة �إذ بالإمكان
�إنزال اخل�صية خالل فح�ص الطفل.
�أما �إذا مت الت�أكد من ت�شخي�ص اخل�صية
الهاجرة فيتم العالج عن طريق عملية
جراحية لتثبيتها يف كي�س ال�صفن.
على الطبيب �أن يقوم بالفح�ص الكامل
للطفل لت�شخي�ص �أي عيوب خلقية
ومتابعة �صحة الطفل مع الأ�سرة ،كما �أن
على الأب والأم �أن يكونا �أكرث وعي ًا ملتابعة
�صحة طفلهما ،و�أن يف حالة ت�أخر العالج
وخ�صو�ص ًا يف حالة �أن تكون اخل�صيتان
هاجرتني فقد يكون هنالك ت�أثري على
عملية الإجناب يف امل�ستقبل.
عالج اخل�صية الهاجرة اجراء عملية
جراحية النزال اخل�صية ومن املف�ضل
اجراء العملية من �سن � 12-10شهر اي
قبل بلوغ الطفل ال�سنة من العمر.

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

م�ست�شفى الأردن ابرز جراحي ال�شبكية
يف العامل..
ولعل حما�ضراته التي يُلقيها يف
خمتلف العوا�صم العاملية باتت مرجع ًا
علمي ًا لطبيب ال ي�شق له غبار يف عالج
ال�شبكية واجل�سم الزجاجي وجراحة
العيون عموماً.
وقد ن�شرت مواقع عاملية ا�سم
الدكتور فيا�ض ومت تكرميه يف اكرث
من منا�سبة خا�صة بعد م�شاركاته
يف العديد من امل�ؤمترات والندوات
املتعلقة بجراحة ال�شبكية التي دُعي
�إليها مع نخبة من االطباء الكرث من
 ١٠٠دولة باال�ضافة الى م�شاركاته يف
امل�ؤمترات املحلية.
واطلقت عليه املجالت الطبية
املتخ�ص�صة بلقب (االمل) بعد ان
�أعاد الب�صر -ب�إذن اهلل -لآالف
املر�ضى الذين �أ�صيبوا ب�أمرا�ض يف
�شبكية العني ومت اخبارهم با�ستحالة
�شفائهم.

م�ست�شفى االردن
فـي يوم طبي
ملوظفي اجلمارك

اقام م�ست�شفى االردن وبالتعاون مع
دائرة اجلمارك يوم طبي جماين
ملوظفي الدائرة واملجتمع املحلي ،حيث
مت معاينة �أعداد كبرية من املراجعني
من قِبل �أطباء امل�ست�شفى يف خمتلف
التخ�ص�صات وو�صف الأدوية الالزمة.
وت�أتي هذه املبادرة �ضمن �سيا�سة
م�ست�شفى االردن يف خدمة املجتمع
املحلي حيث نظم هذا اليوم ق�سمي
العالقات العامة يف امل�ست�شفى
واجلمارك.

القد�س هي حجر الزاوية للتاريخ،
واجلمرة التي حترق مَنْ ال يعرف
كيف يتعامل معها.
تعاقب على هذه املدينة غزاة
وحمتلون عرب تاريخها الطويل الذي
يزيد عن خم�سة �آالف �سنة ،وهي
بذلك تعد واحدة من �أقدم مدن
العامل وتدل الأ�سماء الكثرية التي
�أطلقت عليها على عمق هذا التاريخ.
�أ ْنتُز َع حُ كْم املدينة من �سكانها
الأ�صليني العرب الأقحاح
(اليبو�سيني) �أكرث من مرة �إبتدا ًء
من الفراعنة مرورا بالبابليني،
الفار�سيني ،اليونانيني ،الرومانيني،
ال�صليبون ،الربيطانيون وال�صهاينة
(وهنا مل يتم ذكر التواجد اليهودي
لأنه كان طارئ ًا مل يدم �سوى 70
�سنة) ،وكلهم يف نهاية املطاف
دُحرُوا.
تلك النبذة ال�سريعة واملوجزة عن
تاريخ املدينة لي�س لعدم �أهمية
التاريخ ،ولكن لأنه وعرب التاريخ
الإن�ساين (�إال فرتات وجيزة) ما
يحكم هو منطق القوة الغا�شمة
ولي�س منطق العدل واحلق فتلك
القوة ت�ستطيع ب�إمكاناتها تزوير
التاريخ و�إعادة كتابته مبا يتوافق مع
م�صاحلها.
�إن القد�س وعرب الع�صور كانت
عنوان ًا ل�صراعات دينية و�أيديوجلية
خمتلفة بني �أ�صحاب احلق والغزاة
الذين يتدثرون ب�أغطية باهتة
الألوان من تاريخ مزور ومذاهب
مزيفة ،ويف ذات الوفت كانت دائم ًا
بو�صلة الأمة التي توجه �شعوبها
نحوها ،حا�ضر ًة يف وجدانهم مهما
حاول الأعداء �أن يُ�شوهوا معاملها
ويغريوا حا�ضرها ويعبثوا مبا�ضيها،
ف�إن �ضمري الأغلبية من �أبناء الأمة
ظل حيا ال ميوت وال ين�سى ولن
يتخلى عن القد�س مهما كانت
الت�ضحيات والعقبات وتواطئ بع�ض
من تولوا �أمر �شعوب املنطقة.
يف معظم النظريات الإجتماعية
ترتواح مدة اجليل بني ()33 – 25
�سنة ،تتغري فيه الأفكار ويح�صل فيه
ما ي�سمى ت�صادم �أو �صراع الأجيال
ويتم فيه تخلي الأجيال اجلديدة عن
تراث وثوابت ومبادئ �سابقيهم� ،إال
�أن الو�ضع يف فل�سطني خمتلف كلية،
فقد مر منذ العام  1897عندما
عقد م�ؤمتر بازل ب�سوي�سرا بزعامة
ثيودور هرتزل و�إختيار فل�سطني
لإقامة وطن لليهود ثم تاله وعد
بلفور يف العام  1917مايقارب من

�ست �أجيال وكل جيل ي�أتي يكون
�أكرث �إلت�صاق ًا ب�أر�ضه و�أ�شد مت�سكا
بق�ضيته و�أكرث عنف ًا ثوري ًا ممن
�سبقهم وميتلك ر�صيدًا عاليًا من
الوعي والإدراك خلطورة املرحلة
وح�سا�سيتها� ،أجيال ولدت يف ظل
الإحتالل و�آخرون ولدوا خارج
الأر�ض املحتلة ومل يروا فل�سطني
لكن بو�صلتهم الداخلية كانت دائما
تتجه نحو اخلال�ص واملقاومة ولي�س
لهم من هدف �سوى احلرية و�إنتزاع
الإ�ستقالل رغم تعر�ضهم لأب�شع
حماوالت الرتوي�ض الفكري و�أقذر
حمالت القمع الأمني و�أخبث
الت�سويات امل�شبوهة.
فمن �أطلق الر�صا�صة الأولى يف
حركة املقاومة الفل�سط�سنية و�أ�س�س
للثورة الفل�سطينية املعا�صرة مل يكن
قد ولد عندما عقدت هذه امل�ؤمترات،
كانوا طالب ًا يف اجلامعات و�شباب ًا
مل يبلغوا احللم ولكن �سكنهم حلم
الإ�ستقالل والتخل�ص من الإحتالل.
�إن الرهان على ال�شباب الفل�سطيني
(ب�سبب بع�ض فرتات الهدوء -
�إ�سرتاحة املحارب  -التي قد تنتابه)
يدفع الآخر للظن ب�أن الوقت حان
لطرح ت�سوية يراها ه�ؤالء ال�شباب
جمحفة بحق وطنهم و�أر�ضهم
�شكال وم�ضمونا يخ�سر عند �أول
اختبار للم�سا�س بالقد�س وامل�سجد
الأق�صى فيتجاوز قياداته واحلكام
املفرت�ضني واملفرو�ضني على الأمة،
فيخرج وا�ضع ًا لنف�سه خارطة طريق
ثورية نحو هدف وا�ضح ال تزيغ عنه
�أب�صارهم.
�إن غباء الأخر و�أ�ضغاث �أحالمه
وعدم فهمه للرتكيبة النف�سية
ملنطقتنا مدعوما بغطر�سة القوة
العمياء وظنه ب�أن والة الأمور
قادرين على و�ضع �سيناريوهات
هزلية و�إخراج م�سرحيات الكوميديا
ال�سوداء تعطيه ال�ضوء الأخ�ضر
لتمرير ما يريد بخ�سائر ال تذكر
وفر�ض �أمر واقع ال ُي ْنقَ�ض ،وقد يكون
ذلك من �أهم الأ�سباب التي دفعت
بالرئي�س الأمريكي (دونالد ترامب)
ب�أخذ قراره بالإعرتاف بالقد�س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين فقد �أ�ساء
التقدير فهو مل يدرك حجم �أهمية
القد�س وفل�سطني يف وجدان �أهلها
والعرب وامل�سلمني و�أحرار العامل.
�إن (دونالد ترامب) مل َي ِع ورمبا مل
يطلع �أن الفل�سطينيني قد �أطلقوا
ثورتهم املعا�صرة يف اخلارج بعيد ًا
عن جغرافية الوطن ونقلوها �إلى
الداخل ،و�أن عهد التميمي مل تع�ش
ومل تقابل دالل املغربي والطفل
فار�س عودة الذي ت�صدى لدبابة
�إ�سرائيلية بحجارته ال�صغرية
و�أن ال�شهيد �إبراهيم �أبو ثريا كان
بن�صف ج�سد ،و�أن حروق الطفل
�أحمد الدواب�شة �ستدمر كل الوثائق
والتواقيع وتعيد احلق لأ�صحابه
و�أننا على موعد قريب مع احلرية
والتحرير �إن �شاء اهلل !

حوار مع طبيب
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لقــاء العــدد مع ا�ست�شاري امرا�ض العظام والروماتيزم واملفا�صل فـي م�ست�شفى الأردن

الدكتور با�سل امل�صري رئي�س ًا جلمعية اطباء امرا�ض الروماتيزم واملفا�صل ا ألردنية

د .با�سل خالد امل�صري

ا�ست�شـ ــاري امـ ــرا�ض العـظــام
والـروماتيزم واملفـا�صـل
فـي البداية نبارك للدكتور
با�سل امل�صري على انتخابه
رئي�سا جلمعيه اطباء امرا�ض
الروماتيزم واملفا�صل الأردنية
ج� :شكر ًا على املباركة
�س :ماهي امرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل ،وما هو دور اجلمعية
التي تر�أ�سها الأن؟
ج :ان جمعية اطباء امرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل هي جمعية مهنية علمية
منبثقة عن نقابة االطباء الأردنية
وعملها هو تطوير مهارة �أطبائها
الأع�ضاء من ناحية املهنية والأكادميية
والعلمية من �أجل تقدمي �أف�ضل واعلى
خدمه ت�شخي�صية وعالجية للمر�ضى

الأردنيني والعرب على حدا �سواء.
�إن امرا�ض الروماتيزم واملفا�صل هي
امرا�ض ت�صيب اجلهاز احلركي مثل
العظام واملفا�صل والأن�سجة املحيطة
بها من ناحية وامرا�ض املناعة الذاتية
التي ت�صيب االع�ضاء املذكورة �سابق ًا
واع�ضاء اخرى من اجل�سم كاجللد
والعينني والكلى واجلهاز الع�صبي
والقلب والأوعية الدموية واجلهاز
التنف�سي واجلاهز اله�ضمي كالقولون
والكبد بالإ�ضافة الى اجهزة اخرى
من ناحية ثانية .لذا يكون تقيم طبيب
اخت�صا�صي امرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل للمري�ض الذي يعاين من
�آالم وم�شاكل اجلهاز احلركي ت�شمل
العظام واملفا�صل واع�ضاء اجل�سم
الأخرى كما ذكرت �سابق ًا متكام ًال
وغري منقو�س.

�س :هل هناك توعيه من امرا�ض
الروماتيزم واملفا�صل؟
ج :نعم هناك توعية كبرية قامت بها
اجلمعية من خالل اللقاءات ال�شهرية
لأع�ضاء اجلمعية وامل�ؤمترات العلمية
ال�سنوية.
�س :نعرف �أنك انت الرئي�س
امل�ؤ�س�س للجمعية الأردنية
للوقاية من ترقق العظام
اخلريية ما هو دور طبيب
الروماتيزم واملفا�صل من هذا
املو�ضوع؟

ج :مر�ض ترقق (ه�شا�شة) العظام
هو مر�ض اي�ض ًا له عالقة يف الطب
الباطني لأنه مر�ض ا�ستقالبي له
عالقة يف الهرمونات وبع�ض الغدد
مثل الغدة الدرقية وجارات الدرقية
والفيتامني (د) ومن هنا ف�أن ان اطباء
الروماتيزم واملفا�صل هم الذين
يعتنون مبر�ضى ترقق العظام بالتعاون
اي�ضا مع زمالئهم من التخ�ص�صات
الأخرى ح�سب احلالة.
وقد احتفلت اجلمعية بعيد ت�أ�سي�سها
الع�شرين بتاريخ � 9أيلول .2017
�س :كيف ترى امرا�ض املفا�صل
بالن�سبة للأردنيني عموما واملر�أة
االردنية ب�شكل خا�ص؟
ج  :اكرثية امرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل مبا فيها ترقق العظام
وامرا�ض الروماتيزم واملناعة الذاتية
ت�صيب الإناث اكرث من الذكور.
فدورنا اي�ضا ان نقوم بالتوعية ال�شاملة
للمواطن الأردين خا�صة الإناث
حول هذا املو�ضوع من خالل حمالت
طبية توعية ون�شرات طيبة و�سوف
تقوم اي�ضا يف انتاج �أفالم فيديو على

اليوتيوب لهذا الغر�ض.
�س :ما هي الر�ؤية لتطوير
اجلمعية للفرتة القادمة؟
ج :لقد منحني زمالئي جلمعية
امرا�ض الروماتيزم واملفا�صل ثقتهم
ان اكون رئي�سا لثالث �سنوات القادمة
�سوف نقوم مع زمالئي يف الهيئة
االدارية بعمل جمموعه م�شاريع
علمية موجه للطبيب وكذلك للمواطن
الأردين ب�شكل عام وحمالت توعيه يف
كافة حمافظات اململكة خا�صة املناطق
اقل حظا البعيدة عن عمان العا�صمة
ان �شاء اهلل.
ويف �شهر �شباط � 2018سوف يعقد
م�ؤمتر العربي لأمرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل يف م�سقط-عُ مان ثم الأردن
يف .2020
�سوف نعمل على �إن�شاء بنك للمعلومات
حول امرا�ض الروماتيزم واملفا�صل يف
االردن ملعرفة ن�سبة ا�صابة املواطنني
الأردنيني بهذه االمرا�ض اخلطرية.
�س :ما هي اهم االجنازات
احلديثة يف الوقاية من ه�شا�شة
العظام؟
ج :اجلمعية الأردنية للوقاية من ترقق
العظام تعمل ب�شكل رائع منذ ت�أ�سي�سها
وال تعتمد على �شخ�ص واحد وكل رئي�س
جديد او هيئة ادارية جديدة تقوم
ب�إجنازات مميزة ومكملة ل�سابقاتها.
ومن االجنازات الذي نفتخر فيها

كجمعيه للوقاية من ترقق العظام
اخلريية اي�ضا اننا قمنا بدرا�سة حول
ن�سبة ا�صابة ال�سيدات الأردنيات برتقق
العظام وم�ستوى نق�ص فيتامني لديهم
وهذه تعترب �أكرب درا�سة عربية متت
حتى االن .وقد متت يف كافة مناطق
اململكة ب�شكل دقيق ومتثل متثيال دقيقا
للمواطنات الأردنيني من العمر 20
�سنة حتى � 89سنة والتي اجنزت يف
عام  2004وتعترب هذه الدرا�سة هي
الدرا�سة الرائدة يف جمال فيتامني د
كذلك قامت اجلمعية بتحديد ن�سبة
ك�سور الورك عند املواطنني االردنيني
التي متت يف عام 2009
كلمة اخرية للدكتور با�سل
اود ان اعرب عن �شكري مل�ست�شفى
االردن لدعمه امل�ستمر لن�شاطات
اجلمعيات العلمية الأردنية بغ�ض
النظر كان طبيب رئي�س اجلمعية او
اع�ضائها متواجدين يف م�ست�شفى
الأردن او خارجه وذلك بعقد ندوات
العلمية ودعم الن�شاطات التثقيفية
واذكر هنا بالأخ�ص درا�سة ال�سجل
الوطني الأردين الأول لرتقق العظام
التي مت يف عام  2004وكان مل يتم
ومل ينجح لوال الدعم كبري مل�ست�شفى
االردن الذي تنمني له التقدم والنجاح
واال�ستمرار يف دعم الن�شاطات العلمية
خلدمة املري�ض االردين العربي على
حد �سواء.

الإختناق لدى الر�ضع:
� .1ضع الر�ضيع على ذراعك ,بحيث
يكون وجهه باجتاه الأ�سفل ور�أ�سه �أكرث
�إنخفا�ض ًا من رجليه.
 .2قوم ب�إعطاء الطفل � 5ضربات
�سريعة على ظهره ,بني الكتفني,
مب�ساعدة ر�سغك.

• ابتعد عن الأغذية ال�صلبة
واحللويات القا�سية� ،إذ قد ترفع من
خماطر �إ�صابتك باالختناق ،كما �أنها
قد ت�ؤذي� أ�سنانك.
• ال ت�أكل �أو ت�شرب و�أنت م�ضطجع
�أو م�ستلق.
• ال تعط الطفل الر�ضيع �أبدا
اخل�ضراوات والفواكه لي�أكلها،
وذلك حتى لو كانت مقطعة قطعا
�صغرية.
حتى لو كان للطفل الر�ضيع �أ�سنان،
فهو ال ي�ستطيع التعامل مع الأغذية
ال�صلبة مثل الكبار ،ولذلك يجب
هر�س اخل�ضراوات والفواكه قبل
�إطعامه �إياها� .أما اللحوم فيجب
فرمها ب�شكل ناعم للغاية.
• ال تعط الطفل الب�سكويت� ،إذ قد
يتك�سر يف الفم وي�ؤدي لالختناق .وهذا
ينطبق �أي�ضا على �أنواع الب�سكويت
املخ�ص�صة للأطفال ،والتي تكمن
الطريقة ال�صحيحة لأكلها يف ترطيبها
باحلليب �أو املاء و�إطعامها
للطفل بامللعقة.
• �أبعد الألعاب ال�صغرية عن
الأطفال ،وي�شمل هذا الليغو والألعاب
التي تفك وتركب .بالإ�ضافة لألعاب
املحاكاة ك�أدوات املطبخ والدمى
البال�ستيكية التي ت�أتي مع قطع �صغرية
للغاية ك�أحذية الدمية ،التي قد يختنق
بها الطفل.
• ال ت�سمح لطفلك ب�أن ي�أكل ويتحدث
�أو يلعب �أو يتحرك يف نف�س الوقت.

ا�سعاف حالة الإختناق وان�سداد جمرى التنف�س

الدكتور رفعت �شهاب

ا�ست�شاري تخدير وعناية مركزة
وعالج الأمل
االختناق :هو ان�سداد يف جمرى
الهواء مما يعيق دخول الهواء وخروجه
ب�شكل طبيعي يكون ب�سبب ارتخاء
الع�ضالت يف جتويف الفم (مثل:
الل�سان والأن�سجة املت�ضخمة داخل
الفم واحلنجرة) ب�سبب فقدان الوعي
او نتيجة لدخول �أج�سام غريبة مثل
قطعة طعام �أو �أجزاء لعبة �صغرية
وهناك نوعان:
• االن�سداد اجلزئي :هو �ضيق يف
جمرى الهواء بحيث ميكن امل�صاب من
مترير الهواء ب�شكل جزئي مما ي�سمح
له بال�سعال يف حماولة لتحريك اجل�سم
الغريب من مكانه وقد ي�سمع له �أزيز ًا
وعادة ما ي�ستطيع امل�صاب الكالم.
طريقة �إال�سعاف:
 -الت�أكد من �أن امل�صاب يعاين من

ان�سداد يف جمرى الهواء عن طريق
�س�ؤاله وت�شجيعه على ال�سعال بقوة حتى
خروج اجل�سم الغريب.
• االن�سداد الكلي :عادة يحدث
بتطور االن�سداد اجلزئي �إلى كلي
في�صبح امل�صاب غري قادر على
ال�سعال �أو الكالم �أو ال�صراخ وكرد فعل
لذلك مي�سك امل�صاب برقبته عالمة
على االختناق ،فيجب عندها �إ�سعاف
امل�صاب بطريقة «هيمليك» ن�سبة
�إلى خمرتع الطريقة والتي تعتمد على
دفعات بطنية �أو�ضغطات �صدرية تزيد
من ال�ضغط يف الرئة وجمرى الهواء
مما ي�ؤدي �إلى اندفاع اجل�سم الغريب
�إلى اخلارج.
الإختناق لدى البالغني
 .1قف وراء ال�شخ�ص الذي يعاين من
الإختناق و�ضع ذراعيك حوله .قم
بقب�ض يدك اليمنى و�ضعها على بطنه,
بحيث يكون الإبهام يف اجلزء الداخلي
بني ال�سرة وعظمة الق�ص.
�ضع اليد الي�سرى فوق اليد اليمنى,
و�إ�ضغط على بطن املري�ض ب�سرعة
باجتاه الأعلى والداخل 5 ,مرات.
ونقوم ب�ضربه خم�س �ضربات حادة
براحة اليد على الظهر.
� .2إذا كان املري�ض بدين ًا �أو �إمر�أة
حامالً� ,ضع ذراعيك فوق ال�صدر� ,أما
يدك ف�ضعها فوق مركز عظمة الق�ص,
ووجه � 5ضربات �سريعة يف منطقة
ال�صدر.
� -إذا كان امل�صاب م�ستلقي ًا على

بطنه �أو على �أحد اجلانبني ,قم بقلبه
لي�صبح م�ستلقيًا على ظهره� .ضع يدك
على بطنه و�إ�ضغط بنف�س الإجتاه على
اجل�سم ,كما كنت �ستفعل لو كان واقف ًا
(باجتاه الأعلى والداخل).
 �إذا كان امل�صاب �أطول �أو �أثقل منكبكثري� ,إجعله ي�ستلقي على الأر�ض
و�إتبع الطريقة التي و�صفناها لدى
ال�شخ�ص امل�صاب الذي ي�ستلقي على
الأر�ض.
� .3إذا مل يبد�أ املري�ض بالتنف�س ,قم
بفتح فمه عن طريق حتريك احلنك
والل�سان ,وابحثوا عن قطعة الطعام
�أو اجل�سم الغريب الذي قام بابتالعه.
 �إذا كان بو�سعك ر�ؤيته ,حركه بحذر�إذا حاولت �أن تخرج ج�سم ًا غريب ًا
دون �أن يكون بامكانك ر�ؤيته ,فعندها
تخاطر ب�أنك قد تدفعه باجتاه الداخل
�أكرث.
� .4إذا مل يبد�أ املري�ض بالتنف�س بعد
�أن مت �إخراج اجل�سم الغريب� ,إبد�أ
بالتنف�س الإ�صطناعي (من الفم للفم).

 .5ات�صل بخدمات الطوارئ ,وا�ستمر
بهذه اخلطوات� إلى �أن يتم �إخراج
اجل�سم الغريب ويبد�أ املري�ض بالتنف�س
ب�شكل طبيعي� ,أو حتى و�صول امل�ساعدة
الطبية.
الإختناق لدى الأطفال ال�صغار
� .1أو ًال عليك �أن جتل�س بجانب الطفل
الذي يجب �أن يكون م�ستلقي ًا على
ظهره.
� .2ضع يدك على بطن الطفل ,بحيث
يكون الر�سغ بني منطقة ال�سرة
وعظمة الق�ص و�إ�ضغطوا على بطنه
باجتاه الداخل واجلزء العلوي من
ج�سمه  5مرات.
� .3إذا مل ي�سهم ذلك يف م�ساعدة
الطفل على التنف�س ,قوموا بفتح فمه
عن طريق حتريك احلنك والل�سان
و�إبحثوا عن اجل�سم الغريب �أو قطعة
الطعام التي قام بابتالعها� .إذا كان
بو�سعك ر�ؤية اجل�سم الغريب ,حركه
بحذر �إذا حاولت �أن تخرج ج�سم ًا
غريب ًا دون �أن يكون بامكانك ر�ؤيته,
فقد تدفعه باجتاه الداخل �أكرث.
� .4إذا مل يبد�أ الطفل بالتنف�س بعد
�أن مت �إخراج اجل�سم الغريب� ,إبد�أوا
بالتنف�س الإ�صطناعي (من الفم
للفم).
 .5توجه �إلى طلب امل�ساعدة الطبية,
وا�ستمر بهذه اخلطوات �إلى �أن يتم
�إخراج اجل�سم الغريب ,ويبد�أ الطفل
بالتنف�س ب�شكل طبيعي� ,أو حتى و�صول
امل�ساعدة الطبية.

� .3إذا مل ي�سهم ذلك يف م�ساعدة
الر�ضيع على التنف�س ,قم بفتح فمه
عن طريق حتريك احلنك والل�سان
و�إبحث عن اجل�سم الغريب �أو قطعة
الطعام التي قام بابتالعها� .إذا كان
بو�سعك ر�ؤية اجل�سم الغريب حركه
بحذر� .إذا حاولت �أن تخرج ج�سم ًا
غريب ًا دون �أن يكون بامكانك ر�ؤيته,
فقد تدفعه باجتاه الداخل �أكرث.
� .4إذا مل يبد�أ الر�ضيع بالتنف�س بعد
�أن مت �إخراج اجل�سم الغريب� ,إبد�أ
بالتنف�س الإ�صطناعي (من الفم
للفم).
 .5توجه �إلى طلب امل�ساعدة الطبية,
وا�ستمر بهذه اخلطوات �إلى �أن يتم
�إخراج اجل�سم الغريب ,ويبد�أ الطفل
بالتنف�س ب�شكل طبيعي.
الوقاية من االختناق
• ال ت�أكل وتتحدث يف نف�س الوقت.

لر�ؤية او�ضح
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االعاقة الب�صرية ا�سبابها وطرق الوقاية منها وطرق عالجها
الدكتور غ�سان اجليو�سي
ا�ست�شاري طب وجراحة العيون

لقد حبانا اهلل بنعم كثرية ال
حت�صى ومن اجمل ما منحنا
اخلالق �سبحانه وتعالى نعمة
الب�صر
االعاقة الب�صرية م�ستويات متفاوتة
من ال�ضعف امللحوظ يف حا�سة الب�صر
ترتك ت�أثريات هامة على التعليم والنمو
وي�شمل م�صطلح االعاقة الب�صرية كال
من العمى او (فقدان الب�صر اجلزئي).
والتعريف الطبي لالعاقة الب�صرية
يعتمد ا�سا�س ًا على قيا�س حدة االب�صار
والوظائف الب�صرية االخرى.
ويعترب ال�شخ�ص اعمى اذا كانت حدة
االب�صار لديه يف العني من  6/60باملرت
اما �ضعيف الب�صر فهو ال�شخ�ص الذي
ترتواح حدة االب�صار لديه - 21/6
 60/6باملرت
هناك ا�سباب وامرا�ض كثرية ت�ؤدي
�إلى االعاقة الب�صرية بجميع انواعها

وا�شكالها والتي توجد يف االردن ،نذكر
منها ما يلي:
اوالً :احلول والك�سل العيني :حيث
ي�صيب احلول االطفال منذ والدتهم
وبعد والدتهم .وتطلق كلمة احلول
لو�صف العينني عندما ال تكونان
متوازيتني او ال تنظران يف نف�س االجتاه
يف وقت واحد ،ومن املمكن ان يكون
احلول ظاهر ًا طول الوقت او ال يظهر
�إال اذا كان الطفل ي�شعر باالرهاق،
وعندما يكون مري�ض ًا او عندما يركز
على ا�شياء قريبة من عينه .وقد ال
يكون احلول وا�ضح ًا منذ والدة وقد ال
يظهر �إال اثناء الطفولة او حتى عند
الكرب .وان مل يتم اكت�شاف احلول يف
حينه ويبد�أ الطفل با�ستخدام عينيه
للتعرف على اال�شياء ف�إن العني امل�صابة
باحلول تنقل �صورة غري وا�ضحة
للمخ .وبالتايل ف�إن املخ يرف�ض هذه
ال�صور ال�ضبابية ،او قد تكون ال�صورة
مزدوجة ويبد�أ الطفل ال �شعوري ًا وبدون
ادراك بالتوقف تدريجي ًا عن ا�ستخدام
العني ال�ضعيفة امل�صابة باحلول.

ونتيجة لذلك ت�صاب العني بالك�سل
الب�صري ،وان حالة احلول قد تعالج
بنجاح تام اذا ما اكت�شفت يف ايام
الطفولة االولى ولذلك من املهم جد ًا
ان ي�سارع االبوان با�ست�شارة الطبيب
لو�صف العالج الالزم.
وقد يكون احلول وراثي ًا ولذلك يجب
مراقبة الطفل جيد ًا فيما اذا كانت
هذه احلالة موجودة لدى ع�ضو اخر
من اع�ضاء العائلة.
ويف الواقع ميكن معاجلة الطفل بنجاح
اذا اكت�شفت يف �سن مبكرة ولكن اذا
انتظر االبوان حتى دخول الطفل
املدر�سة فقد يكون الوقت مت�أخر ًا �إال
ملعاجلة العني ب�صورة مر�ضية .وطرق
عالج احلول خمتلفة ح�سب نوع احلول
فمنها اجلراحي ومنها النظارات
الطبية وتغطية العني.
ثانياً :االخطاء االنك�سارية يف العني:
املق�صود باالخطاء االنك�سارية هو خلل
يف العني يجعلها غري قادرة على ر�ؤية
اال�شياء بو�ضوح وهذا يت�سبب يف ق�صر
النظر او طول النظر او عدم القدرة
على ر�ؤية اال�شياء بو�ضوح وتركيز
الالب�ؤرية.-قد ي�صعب على اهل الطفل او مدر�سيه
اكت�شاف اية امرا�ض قد ت�صيب عينه
خالل مرحلة الطفولة ويرجع ذلك
�إلى ان االطفال غالب ًا ما يفرت�ضون ان
قدرتهم على االب�صار طبيعية للغاية،
وجدير بالذكر انه مبعدل واحد لكل
ع�شرين طف ًال بني عمر ثالث و�ست

�سنوات يعانون من مر�ض ما بعيونهم
مثل ك�سل العني او احلول او �ضعف
الب�صر .ولذلك ف�إنه يجب فح�ص عني
الطفل قبل بلوغه ال�ساد�سة من عمره.
فقدان الب�صر ان مل يتم ت�شخي�صها
وعالجها يف �سن مبكرة .ومن
ال�ضروري فح�ص حدة االب�صار يف
خمتلف مراحل العمر وذلك بعد �سن
اخلام�سة والثالثني وبعد �سن اخلم�سني
وقبل �سنة اخلام�سة من العمر.
ثالثاً :ا�صابات العني :ان ا�صابات العني
ت�شكل �سبب ًا ال ي�ستهان به لالعاقة
الب�صرية ،وهناك الكثريون ممن
يعانون من هذه اال�صابات فهناك
الذين يتعر�ضون حلوادث ال�سيارات
في�صابون بجروح قطعية ودخول
اج�سام غريبة داخل العني وخروج
ال�سائل الزجاجي مما ي�ؤدي �إلى �ضعف
او فقدان الب�صر .وهناك من تدخل
�إلى عينه قطعة حديد �سواء تكون
�سطحية او تدخل داخل العني وت�ستقر
بالداخل .وكذلك االعاقة الناجتة عن
ا�صابة االطفال بجروح قطعية نتيجة
لعبهم باملق�ص او اي اداة حادة او

يرتطم بحافة الطاولة الزجاجية او
املدببة بينما يلعب يف بيته او يتعر�ض
ل�ضربه بحجر او كرة قدم او كدمة يد
من �آخر يف م�شاجرة مما ي�ؤدي �إلى
فقدان الر�ؤية وح�صول م�ضاعفات
مزمنة واعاقة ب�صرية.
فيجب علينا ان ال نعر�ض انف�سنا لهذه
اال�صابات بالنظارات الواقية وجتنب
كل من يعر�ض عيوننا لهذه اال�صابات
وعلينا ان نراقب اطفالنا وال نرتكهم
يلعبون ويعبثون بالآالت احلادة وخا�صة
اقالم الر�صا�ص واملق�صات احلادة الن
هذه اال�صابات تخلف اعاقات ب�صرية
دائمة م�صحوبة باحلزن العميق
للم�صاب ولعائلته وجمتمعه.
وكذلك التعر�ض للمواد الكيماوية �سواء
يف املختربات او امل�صانع ف�إن اال�صابة
بها غالب ًا ما تخلف اعاقة ب�صرية
دائمة فعلى اجلميع ان ي�ستعملوا
االجهزة الواقية واذا ما حدثت هذه
اال�صابة حماولة غ�سل العني باملاء
العزير ومراجعة الطبيب املخت�ص
ب�سرعة الجراء الالزم.
رابعاً :امرا�ض القرنية وا�صاباتها :ان
القرنية هي الطبقة الرقيقة ال�شفافة
التي توجد يف اجلزء االمامي من العني
والتي تعترب الغطاء الواقي الذي يوفر
احلماية للعني وهي التي جتمع ال�ضوء
ويتم االنك�سار عليها ،وتعترب ا�صابات
وامرا�ض العني من اكرث االمرا�ض �شيوع ًا
و�سبب ًا رئي�س ًا يف االعاقة الب�صرية يف
اململكة االردنية الها�شمية .ومن ا�سباب
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اال�صابة ب�أمرا�ض القرنية البكترييا
والفطريات والفريو�سات ووجود
ح�سا�سية عند املري�ض وكذلك �ضعف
االع�صاب ونق�ص افراز الدموع وبع�ض
العيوب اخللقية التي يولد بها االن�سان.
وميكن عالج امرا�ض القرنية التي
ت�سببها البكترييا عن طريق االدوية ويف
بع�ض االحيان عالج امرا�ض القرنية
التي ت�سببها الفريو�سات.
ان العتامات والندبات التي تخلفها
امرا�ض القرنية ت�سبب اعاقة ب�صرية
م�ؤدية �إلى تدين حدة االب�صار .ا�ضف
�إلى ذلك العتامات الناجتة عن جروح
قطعية بالقرنية.
ان االمرا�ض الوراثية التي ت�صيب
الت�شنج املكون للقرنية هي احد اال�سباب
الرئي�سية لالعاقة الب�صرية خا�صة يف
عائالت متزاوجة من بع�ضها البع�ض.
ان القرنية املخروطية او القمعية احد
االمرا�ض التي ت�صيب القرنية وهي
�شائعة يف اململكة وت�ؤدي �إلى االعاقة
الب�صرية.
وحل�سن الطالع ان هذه االمرا�ض
واال�صابات يتم املري�ض ب�صره وهناك
الكثريون من االطفال وال�شباب وال�شيوخ
ممن ينتظرون دورهم لتجري لهم عملية
القرنية حتى ينعموا بنعمة الب�صر.
فعلينا جميع ًا واجب وطني ان نتربع
بقرنياتنا وقرنيات ذوينا بعد الوفاة
والعمر املديد ليتم نهائي ًا معاجلة هذا
النوع من االعاقة الب�صرية.

ن�ستكمــل املو�ضوع يف العدد القادم
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ما هو الرنني املغناطي�سي
MRI

الدكتور حممد احلياري
ا�ست�شاري اول ا�شعة ت�شخي�صية
م�ست�شفى الأردن

ان الت�صوير بالرنني املغناطي�سي يتم
عن طريق جهاز رنني �ضخم دون اي
ا�ستعمال لال�شعة ال�سينية X-ray
با�ستعمال جمال مغناطي�سي قوي ،تقا�س
قوته ( Teslaن�سبة الى العامل الفيزيائي
 ،)Teslaوهناك اجهزة خمتلفة
مفتوحة ت�ستعمل مغناطي�س ذات قوة
�ضعيفة ن�سبيا ترتاوح ما بني 0.4–0.2
 Teslaواجهزة مغلقة ذات قوة �شديدة
ترتاوح ما بني .Tesla 3.0–1.5

اذا خيرّ ت معظم املر�ضى �سوف
يختارون االجهزة املفتوحة ،ولكن
هنا اريد ان اركز على ان الت�صوير
بوا�سطة اجلهاز املفتوح هو رديء جداً
جداً وال يعطي نتائج دقيقة ،ومعظم
العامل املتح�ضر ال ي�ستعمل مثل هذه
االجهزة خ�صو�ص ًا املركز الطبية
املرموقة يف امريكا واروبا وذلك ب�سبب
ردائة العامل الت�شخي�صي يف ال�صور
لذا فان الت�صوير على جهاز ذو قوة
 Tesla 1.5على االقل هو املعتمد يف
العامل املتح�ضر.
و يف اخر امل�ؤمترات الطبية العاملية
التي ح�ضرتها كانت تو�صي ب�أ�ستعمال

ANAL FISSURE

د .عماد م�صطفى ال�سمودي
اخ�صائي اجلراحة العامة واملنظار
جراحة القولون وال�شرج وامل�ستقيم

هو عبارة عن متزق يف جلد فتحة
ال�شرج حيث ي�سبب الأمل �أثناء
التغوط .ويعترب ال�شق يف فتحة ال�شرج
مر�ضاً �شائعاً لكنه ال ي�ؤدي �إلى �أمرا�ض
�أ�شد خطورة.
يظهر ال�شق ال�شرجي عند خمتلف
النا�س يف خمتلف الأعمار وخا�صة يف
�سن ال�شباب وهو يظهر لدى الرجال
ولدى الن�ساء بن�سب متماثلة على حد
�سواء.

فقدان الوزن من خالل النظام الغذائي
�أو اجلراحة هو حدث مهم يف حياة
االن�سان ولالف�ضل مما يك�سبه �صحة
وي�شجعه على االنخراط يف كثري من
الأن�شطة التي مل يكن قادرا عليها.

يف حني �أن معظم التغيريات التي
ت�صاحب فقدان الوزن �إيجابية يبقى
ترهل اجللد م�صدر قلق للعديد من
املر�ضى و ميكن �أن ي�ؤثر على راحة
االن�سان وثقته بنف�سه.
من هم الأ�شخا�ص املعر�ضون
لرتهل باجللد؟
من ال�صعب التنب�ؤ من �سيعاين من
ترهالت يف اجللد بعد خ�سارة الوزن.
ب�شكل عام ,يعتمد هذا االمر على قدرة
اجللد على التقل�ص ومطابقة اجللد
ل�شكل اجل�سم اجلديد ,هذه اخلا�صية
املعروفة باملرونة تكون اقل يف مناطق
اجل�سم الأكرث امتدادا من الوزن
الزائد وتتناق�ص مع العمر ،والتعر�ض
ل�ضوء ال�شم�س وتدخني ال�سجائر كما
يت�أثر بالعوامل الوراثية .ولكن غالبية
املر�ضى الذين يفقدون اوزانا كبرية
�سوف يكون لديهم بع�ض ال�شكاوى.
ما هي اعرا�ض ترهل اجللد وما
هي املناطق التي تت�أثر؟
تقريبا جميع �أجزاء اجل�سم ميكن �أن
تت�أثر برتهل اجللد بعد فقدان الوزن
ولكن جلد منطقة البطن هو �أكرث
ما ي�شعر املري�ض بالقلق حيث انه
ي�سبب للمري�ض تهيج باجللد والطفح
اجللدي .هذه الأعرا�ض متيل �إلى �أن
تكون �أ�سو�أ يف الطق�س احلار .ف�ضال
عن �أالم �أ�سفل الظهر وعدم القدرة
على ارتداء املالب�س املنا�سبة.
ما هو الوقت املنا�سب للجوء
جلراحة التجميل
�أف�ضل وقت للجوء جلراحة التجميل
عندما يكون الوزن �أقرب ما ميكن من

الوزن املن�شود وذلك يكون عادة بعد
� 12شهرا على االقل من برنامج فقدان
الوزن �أو العمليات اجلراحية اخلا�صة
بال�سمنة (كربط املعدة… )..ويف�ضل
ان يكون املري�ض قد ا�ستقر وزنه ملدة 3
�أ�شهر قبل اجراء اجلراحة التجميلية.
ما هي �أ�سباب هذا التوقيت؟
�أوالً� :أثناء فقدان الوزن ال�سريع
يكون اجل�سم يف توازن غذائي �سلبي،
ولي�س يف �أف�ضل حاالته ل�شفاء
اجلروح اجلراحية اجلديدة
ثانياً :تقل خماطر امل�ضاعفات
الناجتة عن اجلراحة كلما كان الوزن
اقل (م�ؤ�شر كتلة اجل�سم).
ثالثاً :مما �سبق تكون نتائج اجلراحة
التجميلية �أف�ضل
هل �أنت على ا�ستعداد للتدخل
اجلراحي؟
هناك قاعدة مهمة واحدة يف جميع
العمليات وهي انه ال ميكن ا�ستئ�صال
اجللد الزائد دون حدوث ندبة
جراحية الندب ميكن �أن تكون طويلة
ودائمة لكنها متيل �إلى �أن تخف مع
مرور الوقت وتختلف من �شخ�ص �إلى
�آخر ولكن الندب يف اغلب الأحيان ال
ت�ؤدي الى ت�شوه وا�ضح.
يف معظم الإجراءات ،ميكن جعل
الندب يف الأماكن التي تغطيها
املالب�س.
قبل اجراء العملية ا�س�أل نف�سك،
“هل �أنا م�ستعد ال�ستبدال اجللد
املرتهل بندبة؟” �إذا كان اجلواب
بو�ضوح نعم ،هذا يعني ان الر�ضى من
اجلراحة التجميلية �سيكون عايل.

ذو لون احمر قاين.
 وجود قطعة جلدية قريبة من فتحةال�شرج والتي تدل عادة على وجود �شق
�شرجي مزمن.
 وجود �إم�ساك ,حيث �إنه امل�سببالرئي�سي لل�شرخ ،كما �أن املري�ض
بال�شرخ ال�شرجي عادة ما مييل �إلى
ت�أجيل التربز خوفًا من حدوث الأمل.
 م�شاكل بولية :ميكن �أن تتطور بع�ضاحلاالت �إلى م�شاكل يف مرور البول
و�إحلاح بويل.
ت�شخي�ص ال�شق ال�شرجي
ي�ستطيع معظم الأطباء ت�شخي�ص
ال�شق ال�شرجي من خالل الأعرا�ض
وبوا�سطة معاينة فتحة ال�شرج.
وي�ستطيع الطبيب ،عادة ،مالحظة
ال�شق ال�شرجي بوا�سطة الف�صل بني
الإليتني (�إبعادهما عن بع�ضهما
البع�ض)
وقد يقوم الطبيب ب�إجراء الفح�ص
الإ�صبَعيّ للم�ستقيم �أو فح�ص ال�شرج
بوا�سطة منظار ال�شرج �إن �أمكن ذلك.
ملوقع ال�شق ال�شرجي الدقيق �أهمية
بالغة يف عملية الت�شخي�ص .فعندما
يكون هنالك �أكرث من �شق �شرجي
واحد �أو عندما يكون ال�شق ال�شرجي
على جانب فتحة ال�شرج (ولي�س
على اجلزء العلوي �أو اجلزء ال�سفلي
منها) ,قد تكون هذه العالمات م�ؤ�شرا
على �أن املري�ض م�صاب مبر�ض �آخر

هو امل�س�ؤول عن حدوث ال�شق ال�شرجي.
فهنالك عدد كبري من الأمرا�ض التي
ميكن �أن ت�سبب ال�شق ال�شرجي.
وت�شمل هذه الأمرا�ض:
• داء الأمعاء االلتهابي.
• ال�سرطان يف فتحة ال�شرج الزهري
(.)Syphilis
• ال�س ـ ــل (.)Tuberclosis
• م ــر�ض نقـ ــ�ص املـ ـن ــاع ـ ــة املكـت�سبـ ـ ــة
(.)AIDS
الــعــــالج
العالج الغري جراحي هو العالج
املرجح يف البداية لكل من ال�شرخ
احلاد وال�شرخ املزمن.
طـــرق العــالج املتعـــارف عليـهــــا
ت�شمـل:
 حمامات املاء الدافئة ،املراهماملو�ضعية ،الطعام الغنى بالألياف
الإكثار من ال�سوائل ،وملينات الرباز.
 نادر ًا ما تُ�شفى ال�شروخ املزمنةب�سبب �ضعف �إمدادات الدم الناجمة
عن الإفراط يف ت�شنج الع�ضلة
العا�صرة.
 حيث يتم و�صف الأدوية املو�ضعيةالتي تعمل على ا�سرتخاء الع�ضلة
العا�صرة وبالتايل ال�سماح بحدوث
ال�شفاء.
 طبق لأول مرة يف عام 1994با�ستخدام مرهم نيرتوغلي�سريين ويف
عام  1999ا�ستخدمت العقاقري التي

تغلق قنوات الكال�سيوم مثل مرهم
النيفيديبني ويف العام الذي يليه
ا�ستخدم الديلتيازم املو�ضعي.
 من االعرا�ض اجلانبية ال�شهريةملرهم النيرتوجل�سرين هو ال�صداع
نظرا لالمت�صا�ص العام للعقار يف
الدم وهو ما يحد من تقبل املر�ضى له.
 حدثت تطورات طبية وجراحيةمنذ عام  1993حيث قال الباحثون
�أنه ميكن حقن البوتولونيوم يف
الع�ضلة العا�صرة للعمل على
ا�سرتخائها حمفزين بذلك �شفاء
ال�شرخ ولكن هذه الطريقة مل تثبت
فعالية كبرية.
 يف احلاالت التي ال تنجح فيهاالأدوية مبعاجلة الأعرا�ض و�إزالتها,
ينبغي فح�ص �إمكانية اللجوء �إلى
املعاجلة اجلراحية� ،أحيانا .العملية
اجلراحية الأكرث �شيوعا ملعاجلة ال�شق
ال�شرجي هي القطع اجلانبي للع�ضلة
العا�صرة الداخلية
()Internal Sphincterotomy
يف هذه العملية يقوم الطبيب بقطع
الع�ضلة امل�صرة الغائرة لل�شرج ب�شكل
جزئي ,من اجل �إرخاء الع�ضالت
التي ت�سبب انقبا�ض الت�شققات
ال�شرجية.
عادة ما يتم �إجراء هذه العملية
حتت التخدير العام �أو يف العمود
الفقري.

اخ�صائي جراحة التجميل والرتميم
مركز الأردن للتجميل  -م�ست�شفى الأردن

الـ�شــق الــ�شـرجــي
وقد يظهر ال�شق ال�شرجي �سوي ًا مع
البوا�سري يف �آن واحد معاً.
�أ�سباب ال�شق ال�شرجي
• الإم�ساك نتيجة لنق�ص الألياف
الغذائية التي يتناولها الإن�سان
والإكثار من تناول الأطعمة الد�سمة
�سواء الإم�ساك احلاد �أو املزمن.
• الإ�صابة بالإ�سهال لفرتات طويلة
الن الرباز ال�سائل يعمل على �إ�ضعاف
الأن�سجة املوجودة بفتحة ال�شرج
والقناة ال�شرجية.
• احلمل والوالدة خ�صو�ص ًا الوالدة
الطبيعية �أثناء دفع االم للجنني.
• يف حاالت معينة ،قــد يكــون امل�سـبب
لل ــ�شــق الــ�شــرج ــي ه ــو م ــر�ض
كـ ــرون ()Crohn`s disease
الذي هو عبارة عن داء معويّ التهابيّ
ي�سبب �إ�سها ًال دموي ًا و �آالم ًا يف البطن
وارتفاع ًا يف درجة حرارة اجل�سم
وفقدان الوزن و�شق ًا يف فتحة ال�شرج،
�أو نا�سور ًا قرب فتحة ال�شرج.
• وقد يكون ال�شق ال�شرجي ،يف بع�ض
احلاالت ،عبارة عن جرح ال ي�سبب
الأمل وال يتماثل لل�شفاء؛ ينزف �أحيان ًا
ولكن ال ت�صاحبه �أية �أعرا�ض �أخرى.

دور جــراحــة التجميــل
بعـد فقـدان الـوزن

الدكتور فادي الزبدة

جهاز ذو قوة  Tesla 3.0وذلك
ب�سبب القيمة الت�شخي�صية العالية
لهذا اجلهاز حيث ان جودة ال�صورة
تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على قوة املجال
املغناطي�سي يف اجلهاز.
تو�صية :ختاماً اختي املري�ضة واخي
املري�ض اذا كنت بحاجة الى �صورة رنني
املغناطي�سي� ،إياك ان تذهب الى جهاز
مفتوح ،واذا كنت ال تتحمل اجلهاز
املغلق ف�أنه من املمكن اعطائك حبة
دواء مهدئ و�إذا كنت قليل التحمل ف�إنه
باالمكان عمل ال�صورة حتت التخدير
بال م�شاكل ،ولكن الن�صيحة ال تعمل
ال�صورة على جهاز مفتوح.
متمني ًا ال�شفاء جلميع املر�ضى

�أنواع ال�شق ال�شرجي
هناك نوعني من ال�شق ال�شرجي
هما:
• ال�شق ال�شرجي احلاد :حيث ال
ت�ستمر الأعرا�ض لفرتة �أطول من �ستة
�أ�سابيع.
• ال�شق ال�شرجي املزمن :حيث
ت�ستمر الأعرا�ض لفرتة �أطول من �ستة
�أ�سابيع.
�أعرا�ض ال�شق ال�شرجي
 ي�سبب ال�شق ال�شرجي �آالم ًا حادة،تقري�ص ًا �أو �شعور ًا باحلَ رق �أثناء
التغوط وقد ي�ستمر الأمل ،الذي ميكن
�أن يكون �شديد ًا لب�ضع �ساعات �أحياناً.
 �شعور بالأمل وعدم الراحة �أثناءاجللو�س
 قد ي�سبب ال�شق ال�شرجي احلكة. -وقد يكون م�صحوب ًا بنزيف �شرجي
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�أكيا�س املباي�ض ..ا�سبابها وعالجها
اال�ستاذ الدكتور عدنان ح�سن
ا�ست�شاري اجلراحة الن�سائية
والتوليد واالورام الن�سائية

�أكيا�س املباي�ض �شائعة جدا وخا�صة
يف �سن الإجناب بني اخلام�سة ع�شر
واخلمي�سن من العمر .وهناك �أنواع
كثرية من �أكيا�س وكتل املباي�ض �أغلبها
حميد والقليل منها �سرطاين.
و�أكرث �أنواع الأكيا�س �شيوعا يف املبي�ض
هو ما ي�سمى بالكي�س الوظيفي الذي
يتكون يف الن�ساء يف �سن الإجناب
وعادة ما يتكون خالل منو
البوي�ضات.
يتكون اجل�سم الأ�صفر يف املبي�ض
بعد الإبا�ضة وهذا قد ي�ؤدي �إلى
تكون كي�س و�أحيانا ما يكون
الكي�س دموي.
والأكيا�س الوظيفية قد ال ت�سبب
�أي �أعرا�ض وتكت�شف عند
الفح�ص بجهاز الأمواج فوق

ال�صوتية و�أحيانا ت�سبب عدم انتظام
�أو ت�أخر الدورة ال�شهرية ،وقد ت�سبب
الأكيا�س الوظيفية �آالم يف �أ�سفل البطن
وغالب ًا ما تكون �آالم ب�سيطة ونادر ًا ما
تكون �آالم �شديدة ناجتة عن انفجار
كي�س دموي �أو التواء بالكي�س واملبي�ض.
والأكيا�س الوظيفية ال حتتاج لعالج
جراحي يف �أغلب الأحيان و�إمنا حتتاج
ملراقبة و�أحيانا ما تعطى حبوب منع
احلمل ومن ثم الفح�ص يف خام�س
يوم للدورة ال�شهرية التي تلي حبوب
منع احلمل ويف �أغلب الأحيان �سيختفي
الكي�س الوظيفي� .أما �إذا ت�سبب ب�آالم
�شديدة ناجتة عن انفجار كي�س دموي
ونزف داخلي ف�إن العالج اجلراحي
باملنظار �أو فتح البطن ي�صبح �ضروري.
وهناك كتل و�أكيا�س �أخرى غري
الأكيا�س الوظيفية منها الأورام
احلميدة للمبي�ض وهناك الكتل
الناجتة عن البطانة الهاجرة �أو التهاب
املبي�ض و�أخريا هناك الكتل الناجتة
عن �أورام �سرطان املبي�ض.

وهذه الكتل ب�شكل عام حتتاج لعالج
جراحي باملنظار �أو فتح البطن لإزالة
الكتلة ومن ثم �إر�سالها للمخترب
لفح�ص الأن�سجة.
�أما �سرطان املبي�ض فهو �أكرث ما
ي�سبب الوفاة من �سرطانات الأع�ضاء
التنا�سلية الن�سائية كما �أنه رابع �سبب
للوفاة من ال�سرطان يف الن�ساء بعد
�سرطان الثدي والرئة والقولون وذلك
الكت�شافه يف مرحلة مت�أخرة حيث
عادة ما يكت�شف يف املرحلة الثالثة �أو
الرابعة.
وعادة ما حت�ضر املري�ضة لعيادة
الطبيب ب�سبب انتفاخ �أو �آالم يف
البطن وعند الفح�ص بجهاز الأمواج
فوق ال�صوتية غالبا ما يظهر وجود
�سائل يف البطن كما بوجد كتل يف
املباي�ض ومنديل البطن والغ�شاء
البريوتيني.
وعالج �سرطان املبي�ض يت�ضمن
جراحة لإ�ستئ�صال الأورام من البطن
كامال �إن �أمكن ومن ثم عالج كيماوي.
وقد يعطى العالج الكيماوي
قبل اجلراحة يف بع�ض
احلاالت وخا�صة يف املراحل
املتقدمة للمر�ض �أو عند �ضعف
احلالة العامة للمري�ضة.
ون�ؤكد يف نهاية هذا املقال على
�أهمية الفح�ص الدوري للن�ساء
وكذلك ا�ست�شارة اخت�صا�صي
الن�سائية والتوليد عند حدوث
�أي �أعرا�ض غري طبيعية.
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�ســـرطـــان الـمعـــدة

ما هو �سرطان املعدة؟
�سرطان املعدة هو ال�سرطان الذي يبد�أ
يف املعدة وقد ينمو خالل جدار املعدة
وي�صل �إلى املريء والأمعاء الدقيقة.
ما هي �أ�سباب �سرطان املعدة؟
ال توجد �أ�سباب معروفة ل�سرطان
املعدة� ،إال �أن هناك عدة عوامل قد
تزيد من احتمالية الإ�صابة به فقد
ي�ؤدي النظام الغذائي دور ًا هام ًا يف
تطور �أو جتنب الإ�صابة ب�سرطان املعدة
كما �أظهرت الدرا�سات ب�أن النظام
الغذائي الغني بالأطعمة املعاجلة
واملدخنة واملخللة واململحة والفقرية
بالفواكه واخل�ضروات الطازجة قد
يزيد من احتمالية الإ�صابة ب�سرطان
املعدة ،او عند الإ�صابة ببكترييا
 Helicobacter pyloriالتي ت�سبب
التقرحات وااللتهابات يف املعدة ،او
وجود تاريخ عائلي للإ�صابة ب�سرطان
املعدة ،كذلك اثبتت الدرا�سات ب�أن
التدخني وخا�صة التدخني ال�شره
من م�سببات هذا املر�ض .وال يعني
بال�ضرورة وجود واحد �أو �أكرث من هذه
العوامل ب�أن يكون ال�شخ�ص م�صاب
ب�سرطان املعدة.
كما تختلف اعرا�ض �سرطان املعدة من
�شخ�ص �إلى �آخر ولكن ب�شكل عام قد
ت�شمل :فقدان ال�شهية للطعام ،ع�سر
يف اله�ضم وعدم الراحة يف منطقة
املعدة ،الغثيان والتقي�ؤ وقد يكون مع
او بدون دم ،حرقة يف املعدة ،ال�شعور
باالمل يف املعدة بعد تناول الطعام،

انتفاخات وغازات ،فقدان كبري
للوزن ،االنيميا ،دم يف الرباز حيث
ي�صبح لون الرباز ا�سود ويكون بال �أمل،
تعب وارهاق يف اجل�سم ب�شكل عام.
وقد تت�شابه هذه االعرا�ض ب�أمرا�ض
اخرى كقرحة املعدة ،وهنا ال بد من
زيارة الطبيب الجراء الفح�ص الالزم
والت�شخي�ص الدقيق لتحديد نوع
املر�ض وكيفية عالجه.
فالطبيب املخت�ص ..هو الذي يحدد
�آلية الت�شخي�ص بعد ان يخ�ضع
املري�ض لفح�ص �سريري دقيق ،حيث
من املمكن ان يجد ت�ضخم ًا يف الغدد
اللمفاوية او يف الكبد او جتمع ًا للماء
يف البطن ،او وجود كتلة يف حال قام
الطبيب بعمل فح�ص �شرجيّ  ،فيطلب
منه اجراء بع�ض الفحو�صات الطبية
مثل� :صور ا�شعة للمريء ،واملعدة،
م�صحوبة ب�شرب حملول من الباريوم،
ثم يلج�أ �إلى التنظري يف حال مت
الك�شف عن وجود �سرطان يف املعدة،
كما يتم اجراء فحو�صات اخرى ،مثل:
الت�صوير الطبقي.
وبف�ضل ما تو�صل �إليه العلم احلديث
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من تقنيات طبية متطورة لت�شخي�ص
االمرا�ض كان له االثر الكبري يف
اكت�شاف االمرا�ض يف مراحلها الأولى
وعالجها ،ومن �أهم هذه الو�سائل
الت�شخي�صية اجهزة التنظري واال�شعة
امللونة التي ت�ساعد الطبيب على ر�ؤية
ما يجوف املري�ض ب�شكل وا�ضح ال
يدعو لل�شك على االطالق .فبات من
ال�سهل حتديد العالج املنا�سب للحالة
املر�ضية وحتديد م�سار العالج �سواء
باجلراحة �أو بالأدوية الالزمة.
ولقد ا�ستفاد مر�ضى �سرطان املعدة
واملريء من تنظري اجلهاز اله�ضمي
العلوي  Endoscopyوهو اختبار
يتم خالله ادخال انبوب طويل ومرن
�إلى اجلهاز اله�ضمي مرور ًا باملريء،
صوال لالثني ع�شر ،ويكون
املعدة ،وو� ً
م�صحوب ًا بكامريا ت�ساعد الطبيب
ومتكنه من امل�شاهدة داخل االع�ضاء
مع امكانية ا�ستخراج عينة لفح�صها
حتت املجهر واكت�شاف التغيريات
املميزة للورم وحتديد نوعه ومدى
اخرتاقه جلدار املعدة ،هذا االختبار
يعترب من اكرث االختبارات نوعية
لت�شخي�ص �سرطان املعدة.
وكما �سائر االمرا�ض ،فكلما كان
اكت�شاف املر�ض مبكر ًا كلما جنا
املري�ض من براثن املر�ض ،ورغم
انه قليل االنت�شار �إال ان ذلك ال ينفي
خطورته وهو من اكرث ال�سرطانات
اخلبيثة انت�شاراً ،يرجع �إلى ان املعدة
هي عبارة عن جتويف كبري وتكون
اعرا�ض الورم خفيفة وال تظهر
اعرا�ضها �إال مع ا�ستفحال الورم
وانت�شاره.

ن�صائح ومعلومات

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

عن بدائل املفا�صل ..معلومات عامة
 -اجلزء الثاين -

د .م�صطفى ابراهيم ال�سامل
ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل
-م�ست�شفى الأردن-

ان الفائدة الكبرية املتحققة من ا�ستعمال
املفا�صل ال�صناعية البديلة ,جتعلها ن�أمل
احل�صول من املف�صل ال�صناعي ,الى
اقرب من نح�صل علية عادة من املف�صل
الطبيعي يف ظروفه املعتادة ,بتح�سني
االنتاج وزيادة اخلربة واملعرفة وا�ستحدث
البدائل املنا�سبة.
من املفا�صل ال�صناعية ما هو جزئي:
حيث ي�شكل اجلزء البديل �شبيها للجزء
املعتل املراد ا�ستبداله من املف�صل
الطبيعي .تتم هذه العملية ب�إزالة نهاية
جزء من عظم واحد من العظام املكونة
للمف�صل ويو�ضع بديل م�شابه للجزء الذي
متت ازالتة.

ومن املفا�صل ال�صناعية ما هو مف�صل
كامل :حيث يتم ا�ستبدال جميع اجزاء
املف�صل ,ب�إزالة نهايات ولالزم للموقع.
يعتمد ا�ستعمال اي من هذا املفا�صل
اجلزئية او الكلية ,على مقدار موقع اخللل
املوجود يف املف�صل املرغوب ا�ستبداله.
اكرث املفا�صل ا�ستبداال يف الوقت احلا�ضر
يف اجلرحة العظام واملفا�صل يف بالدنا,
هو مف�صل الورك ويليه يف ذلك مف�صل
الركبة ,ثم املفا�صل االخرى يف مواقع
خمتلفة من اجل�سم �صغرية كانت ام
كبرية ,تعتمد فوائد املف�صل البديل
على نوع ومقدار موقع اخللل يف املف�صل
الطبيعي.

باال�ضافة الى ما ميكن ان ي�سمح به حال
ال�شخ�ص املعني بوجه عام من ناحية
القيام بجهود ت�ستفيد من وجود املف�صل
البديل .ويتوقع من الف�صل ال�صناعي
البديل عادة:
• تخفيف االمل ,وتقلقل احلاجة الى
ا�ستعمال م�سكناتة.
• زيادة جمال احلركة يف موقع املف�صل
امل�ستبدل.

• توفري قدر اكرب من الثبات عند
ا�ستعمال املف�صل واال�ستغناء عن
و�سائل احلماية اخلارجية.
• تقومي ت�شوه او اعوجاج يف منطقة
املف�صل.
• تعديل فرق يف الطول بني الطرفني
او تخفيف ذلك.
• التخل�ص من �آفة �أملت باملف�صل ال
تزول بغري ا�ستبداله.
ي�شكل اجلهد املبذول واملتعلق با�ستبدال
املفا�صل ,جانب ًا من ال�سعي اجلاد
املبذول يف نواحي خمتلفة لتح�سني
م�ستوى ونوعية احلياة لدى املري�ض,
الهدف احلقيقي وراء كل جهد يف هذا
املجال ,ذلك بتح�سينها من النواحي
املعي�شية الوظيفية واالجتماعية
وبالتايل النف�سية وغريها.
ي�ستبدل املف�صل الطبيعي �إذا ا�صيب
بحالة بنتج فيه عنها امل م�ستمر
ومتزايد على الدوام ,بحيث يكون هذا
االمل من ال�شدة بدرجة ال ي�ستجيب
املتداولة ب�صورة مقبولة ,او عندما
تعيق ت�أثريات هذه احلالة يف املف�صل
امل�صاب حركة �ضرورية ,او حتدث
ت�شوها فيه ي�ؤدي الى اختالل يف وظيفتة
او ينتج عنها عدم ثبات املف�صل عند
ا�ستعماله او حتدث ت�شوها يف الطرف
امل�صاب غري مقبول ,او حتمل معها
مر�ضا مهعما .او ت�سبب جمموعة من
االختالالت ال�سابقة الذكر.
كلما كانت �آثار احلالة املر�ضية هذه
كبرية الت�أثري يف حياة ال�شخ�ص:
االجتماعية او الوظيفية او مزعجة له يف
نومه ,او بع�ض او كل ذلك جمتمعا ,كلما
كانت احلاجة الى اال�ستبدال اوجب.
ي�شكل هذا االجراء اجلراحي احد
احللول اجليدة واملنا�سبة يف هذه
الظروف ,خا�صة اذا كانت ال�شكوى
من ال�شدة بحيث ت�ضظر امل�صاب الى
ا�ست�شارة الطبيب ,وقبول االجزاء
اجلراحى املقرتح ,مع ما �صاحبه
من حماذير معروفة وحم�سوبة ,وما
يرتتب عليه من التزامات اجتماعية
ووظيفية ومادية .ال يتم الن�صح
با�ستبدال املف�صل بناءا على ما
يظهر يف ال�صور اال�شعاعية فقط,
فعملية اال�ستبدال تكون يف ج�سم
ب�شري ,عليه فهي ال تتم ما مل ت�سبب
احلالة املري�ضة �شكوى موجبة للتغيري.
فالعالج يكون ح�سب متطلبات االن�سان
املري�ض واحتياجاته فقط .يتم الت�أكد
من �ضرورة اال�ستبدال بعد الفح�ص
ال�سر�سري املنا�سب للمري�ض ,معزز ًا
مبا يظهر من تغريات باملف�صل يف
ال�صور ال�شعاعية ولكل حالة على حدة
وما يظهره الفح�ص ب�أنواعه من مدى
مالئمة املري�ض لالجراء اجلراحي
ومقدرته على حتمله واال�ستفادة منه.
ي�ستبدل املف�صل على امل احل�صول
على ما هو اف�ضل مما هو كائن وبعد
ا�ستنفاذ االجراءات االخرى غري
اجلراحية املعقدة ملعاجلة احلالة
املر�ضية :كالعالج باالدوية واملعاجلة
احلكمية وغري ذلك .ال يتم اتخاذ
اجراءات اال�ستبدال اال بعد قناعة
املري�ض التامة ب�ضرورتها واحل�صول
على موافقته على اجراء العملية,
دون اية وعود و�شروط م�سبقة ,كما

هو احلال يف كل االجراءات
اجلراحية االخرى :ك�ضمان
ن�سبة جناح العملية ومدة
االقامة يف امل�ست�شفى وغري
ذلك مما يتعلق بالعملية وال
ميكن �ضمانة وان كان االمل
يف حتقيقه كبري كلما تقدم
املري�ض يف العمر كانت نتائج
عملية ال�ستبدال اف�ضل ,وذلك
ملحدودية متطلبات املري�ض الن�سبية
بعد العملية ,ولي�س هناك �سن معينة
ال�ستبدال املفا�صل بعدها ,والعامل
املحدد يف هذا املجال هو احلاجة �إلى
اال�ستبدال والقدرة على اال�ستخدام
بعده.

«عمر» املف�صل ال�صناعي تقريبي
افرتا�ضي ,اي ال ميكن حتديد او
تخمني مدته م�سبقاً ,وكما ال تتم
معرفة عمر ان�سان اال بعد انق�ضاء
اجله فكذلك املف�صل ال�صناعي ال
تتم معرفة مدته �إال بعد ا�ستخدامه
وجتربته .يتوقف العمر االفرتا�ضي
للمف�صل ال�صناعي �إلى حد كبري,
على عوامل بيولوجية كثرية تتعلق
باملري�ض ,وهذه العوامل متغرية ,وال
تخ�ضع لرقابة احد ,ت�ؤثر يف بنية
اجل�سم وتركيبة املف�صل البديل ,كما
اثرت يف املف�صل الطبيعي واتلفته,
باال�ضافة �إلى عوامل اخرى تتعلق
باحلالة املر�ضية التي فر�ضت قبوله,
ودرجة ت�أثريها على املف�صل واملري�ض
على حد �سواء .لطريقة تثبيت البديل
وما يتعلق باملف�صل البديل نف�سة من
حيث املواد امل�ستخدمة يف ت�صنيعه
وطريقة ت�صميمه ,اهمية خا�صة
وت�أثري يف مدة بقائه يف اجل�سم ب�شكل
جيد كذلك .ا�ضف �إلى هذه العوامل
جمتمعة ,معرفتنا امل�سبقة ان املف�صل
ال�صناعي البديل هو ج�سم غريب,
يو�ضع يف موقع غري �سليم يف ج�سم
ان�سان ,كل منهما ي�ؤثر على الآخر
ويت�أثر به بغ�ض النظر عن حقيقة كون
هذا اجل�سم الغريب مف�ص ًال �صناعي ًا
بدي ًال او غري ذلك .ولي�س من املمكن
�ضمان مدة خدمة مف�صل �صناعي او
التنب�ؤ بـ «عمره»� .إذ يف الكثري الغالب
ما يكون �سبب اخللل فيه ان ح�صل,
تغري طبيعي يف عظام ال�شخ�ص ,نتيجة
هرم او مر�ض او ك�سر نتج عن ا�صابة
او وهن ,لي�س للمف�صل البديل يف ذلك
من بعيد او قريب .من املفا�صل البديلة
ما ال ي�ستقيم معها االمر عام ًا واحد ًا
او اقل ,رغم ت�شابه النوع والطريقة,
وامتام العملية بوا�سطة نف�س اجلراح
ويف نف�س املكان .ومن هنا بيدو
وا�ضحاً ,عدم دقة التنب�ؤات امل�سبقة
واالحاديث التي قد يتداولها النا�س عن
مدة عمر املف�صل ال�صناعي.
�إذا كانت العظام الطبيعية ي�صيبها
الوهن مبرور الزمن وتك�سر وهي يف

عنفوان قوتها يفعل حادث ,واذا كانت
املفا�صل الطبيعية تنتابها ال�شيخوخة
يف اوانها وقبل الآوان ال�سباب كثرية,
وتت�آكل غ�ضاريفها بدرجات متفاوته
وهي التي �صنعها رب النا�س ,فكيف
لنا ان ن�ستغرب او ال نتوقع حدوث مثل
ذلك يف مف�صل �صناعي بديل� ,صنعه
بع�ض النا�س.
من الطريف واملفيد اي�ضاً ,معرفة ان
ال�شركات ال�صانعة للمفا�صل البديلة,
ال ت�ضع وال تدعي عمر ًا افرتا�ضي ًا ملا
ت�صنع منها اطالقا وال جتر�ؤ على
�ضمان اي عمر لها مهما طال او ق�صر,
لعلمها بتعدد العوامل التي حتدد بقائها
يف اجل�سم ,وعدم قدرتها على التحكم
بهذه العوامل اوال�سيطرة عليها ,ولهذا
فهي ال ت�صدر ملا ت�صنع �شهادات مدة
خدمة اوانتهاء مدة �صالحية ,ولنا يف
ما ذهبت �إليه هذا ال�شركات عربة.
من العوامل التي ت�ؤثر على «عمر»
املف�صل البديل باال�ضافة الى نوع
املر�ض الذي اوجب التغيري .عمر
املري�ض ووزنه وقت اجراء العملية,
وكثافة عظام املري�ض وطبيعة عمله,
وما �إذا ما تعر�ض اللتهابات جرثومية
وغري ذلك ,فاملف�صل البديل ال يتحمل
ما يتحمله املف�صل الطبيعي ,لعدم
قدرته عاى اال�ستجابه الطبيعية
للم�ؤثرات فيه وعدم قدرتة على
حماية وجتديد نف�سه ,ومن هنا جاءت
�ضرورة عدم اجهاد املف�صل البديل
بتجنب القيام بغري املعتاد من االفعال,
و�ضرورة ان يكون الوزن �ضمن احلدود
املقبول ملثل طول املري�ض وعمره
و�ضرورة العمل على حت�سني نوعية
عظام املري�ض بعد العملية .لئال
ت�ضعف فتق�صر فرتة العمل املحتملة
للمف�صل البديل.
يعترب تغري جزء من او كل املف�صل
البديل بعد �سنوات ,يف املراكز الطبية
املتخ�ص�صة� ,شيئا عادي ًا وم�ألوفاً ,بل
و�ضروري ًا احيان ًا لغايات طبية.
يو�ضع املف�صل ال�صناعي على �أمل ان
يبقى على الدوام ومعظم املفا�صل التي
و�ضعت من قبل كانت يف حالة جيدة
عند مراجعتها بعد  15عام ًا و25
عام ًا او يزيد ,ويتوقع لها ان ت�ستمر يف
و�ضعيتها اجليدة �إلى ما �شاء اهلل .ما
مل يحدث ما يغري ذلك.
ال نن�سى ان ا�ستعمال هذه املفا�صل
ب�صورة منتظمة ,مل يبد�أ �إال منذ
عهد قريب ال ي�سمح ب�أكرث من هذه
التقديرات مما هو متعارف عليه
ومقبول ,وال ت�ستطيع القول الآن ب�أنها
�ستبقى اربعني او خم�سني �سنة يف حني
بدء ا�ستعمالنا لها مل يتجاوز كثري ًا تلك
املدة ,وما يثبت ذلك بالفعل مبرور
الزمان .ولعل فيها ي�ستجد من انواع
هذه املفا�صل يف قابل االيام ما يحقق
االمل املطلوب واملرغوب.
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انفلونزا اخلنازير..
ما بني اال�سطورة والواقع

الدكتور منت�صر بلبي�سي
ا�ست�شاري االلتهابات امليكروبية

االنفلونزا املو�سمية من نوع A/H1N1

تهاجم يف ال�شتاء من كل عام كموجة
من برد ال�شتاء وتثري االرتباك واحيان ًا
الرعب ،رغم انها يف معظم االحيان
ت�سبب �شيء قوي ت�صاحبه حمى �شديدة
و�سيالن يف االنف وعطا�س و�سعال وتعب
عام دائم يف الع�ضالت ملدة ا�سبوع
ترهق املري�ض وتبعده عن عمله ودرا�سته
اجلامعية او املدر�سية ،وبهذا ت�سبب اي�ض ًا
خ�سارة لالقت�صاد اي�ض ًا يف معظم بالد
العامل يف الن�صف ال�شمايل من الكرة
االر�ضية �شرق ًا وغرباً ..وينطبق هذا
الو�صف على اكرث من  ٪90من احلاالت.
وقد ال يعلم املري�ض او اهله ب�شكل قاطع
ب�أن فريو�س االنفلونزا ال�شهري هو ال�سبب.
جتتاح االردن وال�شرق االو�سط ب�شكل
عام ،ا�سوة ب�آوروبا وامريكا حالي ًا هذه
االلتهابات .وبح�سب درا�سات منظمة
ال�صحة العاملية لغاية �شهر 2017/12
ف�إن  ٪75من ا�صابات االنفلونزا يف
منطقتنـا �سببهـا فيــرو�س االنفلون ــزا
 A/H1N1والذي كان يعرف �سابق ًا
بفريو�س انفلونزا اخلنازير (ا�صله من
اخلنازير) و ٪20فريو�س االنفلونزا B
و ٪5فريو�س االنفلونزا  A/H3N2وهي
جميع ًا مغطاة بطعم االنفلونزا املو�سمية
لهذا العام influenza vaccine
 2018 - 2017وتتعدى ن�سبة احلماية
ب�أخد هذا املطعوم  .٪70-65ويعطى
لفئات معينة منها االطباء والعاملني
باحلقل الطبي لكرثة تعر�ضهم للفريو�س

وكذلك لفئات املر�ضى من ذوي املناعة
املحدودة كمر�ضى ال�سرطان وااليدز
وزراعة النخاع واالع�ضاء ،ومر�ضى
القلب والرئتني والكلى والكبد والدم
املزمنني وكذلك االطفال وكبار ال�سن
(فوق � 65سنة) يف خريف كل عام
وي�ضاف لتلك الفئات احلوامل حيث
ان هذه الفئات اكرث عر�ضة مل�ضاعفات
االنفلونزا ولال�صابات احلادة واخلطرية
التي قد متتد �إلى الق�صبات الهوائية ثم
�إلى الرئتني وت�سبب التهاب رئوي �شديد
وحاد ي�ؤدي باملري�ض �إلى �ضيق التنف�س
وال�سعال ال�شديد والبلغم و�أمل يف ال�صدر
ونق�صان يف االك�سجني واحيان ًا يحتاج
املري�ض لدخول امل�ست�شفى ووحدة العناية
املركزة وجهاز التنف�س اال�صطناعي وقد
يف�ضي �إلى الوفاة.
وهذه احلاالت امل�أ�ساوية واملحزنة
ت�صدم االهل واملجتمع وتنال قدر ًا كبري ًا
من التغطية االعالمية عرب االذاعة
والتلفزيون وو�سائل االت�صال املجتمعي
 social mediaوتبد�أ اال�شاعات
باالنت�شار ولرمبا هذا والت�سمية امل�ؤ�سفة
ما وراء �شعور البع�ض باخلوف والذعر.
ب�شكل عام ين�صح لتفادي اال�صابة ب�أخذ
املطعوم للفئات املذكورة وحتى املواطنني
اال�صحاء ،ويف خريف كل عام من �شهر
 10وحتى نهاية �شهر  1وهو مطعوم �آمن
وب�شكل عام ال ي�سبب اي �آثار جانبية؛
كما ين�صح بالتقليل من ال�سالم اليدوي
والتقبيل االجتماعي ،االبتعاد عن
املجال�س العامة او العمل او املدر�سة او
اجلامعة عند اال�صابة.
وين�صح ب�أن يتوخى املري�ض �آداب
العطا�س وال�سعال وذلك ب�أن ي�سعل او
يعط�س يف الكم او اعلى الذراع لتحمي
الآخرين من رذاذ االغ�شية املخاطية
املعدي .وتغ�سيل اليدين والوجه عدة
مرات باليوم خا�صة عند العطا�س.
وميكــن ا�ستخدام اجلل الكحـويل لنفــ�س
الغاي ــة اي�ض ًا alcohol gel
علي ــك مبراجعــة الط ــوارئ او طبيبــك
عن ــد حـ�ص ـ ــول اي من االع ــرا�ض
ال�سابقــة ويف معظـ ــم احلــاالت ال داعـ ــي
الي م�ضـ ــاد حيوي .اما عند الفئات
املذكورة اعاله واحلاالت
ال�شديدة فقد يتم ادخالك
للم�ست�شفى واعطاءك م�ضاد
فريو�سي واحيان ًا بكتريي
ح�سب احلالة.
وكل �شتاء وانتم بخري...

ﻟﻘﻄﺔ..

�صورة مل�ستوى الغرف واخلدمات املتاحة فـي م�ست�شفى الأردن..

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

كيف تعتني بامل�شاكل ال�صغرية؟!

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

احتقان الثديني:
ميتلىء الثديان فى اال�سبوع االول بعد
الوالدة عند حتول اللبى الى احلليب
ويتناق�ص ذلك خال � 4 - 3أيام ،وميكن
ان يحتقن الثديان �إذا مل ير�ضع طفلك
منهما بكمية كافية ،ويف خالل ذلك
�ست�شعرين ب�أمل م�صاحب بت�صلب
ثدييك وارتفاع حرارتهما.
الوقاية من االحتقان:
• ار�ضعــي طفــلك م ــرات عـديدة مــن
 12 - 8مــرة يومي ـ ًا.
• جتنبي اعطاء الطفل كميات ا�ضافية
من املاء �أو احلليب.
• اذا فات موعد الر�ضعة لأي �سبب
فا�ستخرجي احلليب من ثدييك.
• عنــدمـا تفطم ــي طفــلك راع ــي

�أن يكـون ذلك تدريجي ـ ًا ،با�ضافة
ر�ضعات من حليب االطفال او حليبك
بوا�سطة الر�ضاعة.
�أمل وت�شقق احللمات:
تعانـي بعـ�ض االمهـات مـن �أمل فـي
احللمات قد ي�ستمر�أيام ًا عديدة وقـد
حتدث بهـا ت�شققات قد ت�ؤدي �إلى
�إلتهابات.
الوقاية من ت�شقق احللمات:
• ار�ضعي من احللمة الأقل �أملا �أوال
• قللي من وقت الر�ضاعة من احللمة
امل�ؤملة
• اع�صري بع�ض احلليب يدويا
لرتطيب احللمة وتن�شيط االدرار
• قومي بتدليك الثديني بلطافة قبل
الإر�ضاع وخالله
• جتنبي ا�ستعمال ال�صابون ،واذا
ا�ستعمل فيجب �شطفه جيدا باملاء
الدافىء وجتفيف مو�ضعه مبن�شفة.
• جتنبي املالب�س وحماالت ال�صدر
امل�صنوعة من مواد غري قطنية
• راعي تعري�ض ال�صدر للهواء و�أ�شعة
ال�شم�س لعدة دقائق وبقاء احللمة
جافة.
• ام�سحي احللمتني بطبقة من زيت
الزيتون �أو الالنولني.
عالج االحتقان:
• ا�ستعملي كمادات دافئة على
�صدرك ملدة  5 - 2دقائق بعد
االر�ضاع.

• اع�صري بع�ض احلليب يدويا
لرتطيب احللمة قبل الر�ضاعة.
• قومي بتدليك الثديني بلطافة قبل
االر�ضاع وخالله.
• ا�ستعملي كمادات باردة على
�صدرك ملدة  5 - 2دقائق بعد
االر�ضاع.
• �إذا بقيت حلماتك م�سطحة او
غائرة ،ارتدي غطاء �صدر متعدد
الثقوب ملدة ن�صف �ساعة قبل
االر�ضاع.
• جتنبي اللهاية والر�ضاعة من

الزجاجة �إذا �أمكن.
ال�سري:
العناية باحلبل ُ
• �سـوف ت�سقـط نهايـة احلبـل ال�سـُري
خالل � 3 - 2أ�سابيــع من الوالدة.
• �إلى �أن ي�سقط احلبل ال�سري من
تلقاء نف�سه ،احفظيه نظيف ًا وجاف ًا.
• احتفظـي باحلفـاظات حتت م�ستـوى
ال�سري حتى يبقـى جاف ًا.
احلبل ُ
ال�سري بالكحول
• نظفي احلبل ُ
الطبي بوا�سطة عود من القطن عند

تغيري احلفاظات.
• ميكنك ا�ستعمال مرهم م�ضاد
حيوي �أو ر�شو�ش ح�سب تقدير
الطبيب.
• ات�صلي بطبيبك اذا بدت قاعدة
(ال�سرة وما ُيحيط
احلبل ال�سري
ُ
بها من اجللد) حمراءُ ،ملتهبة او
عليها افرازات او تنبعث منها رائحة
كريهة فقد تكون قد تعر�ضت لعدوى
جرثومية.
العناية باخلتان (الطهور):
• �إن جرح اخلتان يبد�أ بااللتئام
عادة خالل �أ�سبوع �إلى �أ�سبوعني.
ميكن ا�ستعمال مرهم بانيو�سني �أو ما
�شابه خالل الأيام الأولى.
• �إذا ح�صل التهاب ب�سيط يف طرف
الق�ضيب نتيجة الحتكاكه باحلفاظات،
ف�ضعي قلي ًال من املرهم عليه يف كل
مرة تغريي فيها احلفاظات� ،إذا
ا�ستمر ذلك راجعي الطبيب.
الوقاية من ال�سماط ( احلرارة):
• غريي احلفاظات مرات عديدة يف

اليوم بحيث تكون جافة �أغلب الوقت.
• �أغ�سلي م�ؤخرة الطفل بال�صابون
امللطف واملاء الدافئ يف كل مرة
تغريي فيها احلفاظات.
• ا�ستعملي مرهم الزنك �أو مرهم
ال�سماط للجلد املتهيج.
عالج ال�سماط:
• اتركي منطقة احلفاظات مك�شوفة
لعدة �ساعات كل يوم.
• �ضعي عدة ثنيات من حفاظات
القما�ش حتته لتمت�ص البول.
• ا�ستعملي مرهم الزنك �أومرهم
ال�سماط للجلد املتهيج بعد تنظيفه.
و�أعرا�ضه:
املغ�ص
�سي�صاب طفلك �أحيان ًا
بتلبك ب�سيط يف االمعاء
م�صحوب مبغ�ص م�ؤقت
وتتلخ�ص �أعرا�ضه بالآتي:
• تقطيب احلاجبني.
• احمـ ــرار الوجب ــه.
• رفع ال�ساقني الى االعلى.

• �أ�صوات قرقعة (�ضجيج) االمعاء.
• البكــاء ب�صــراخ مرتفــع.
عالج املغ�ص:
ت�أكدي من ان بكاء طفلك لي�س ل�سبب
اخر غري املغ�ص:
مبللـة،
حفاظات
(جوع،
مالبـ�س �ضيقة مزعجة� ،شعـوره
بالوحدة).
• خــذي الطفـل ونوميه فـي حجرك
فوق الركبتني على بطنه.
• حاويل �أن تهدهديه بلطف
بتحريك �ساقيك برتابة ولطف.
• �ضعـي طفلك فـي عربته ومت�شي بـه
قلي ًال حتى يهد�أ.
• �إذا مل يهد�أ ،ات�صلي بالطبيب فقد
ي�صف له عالج ًا ُي�ساعده يف التغلب
على املغ�ص.
ميكنك ال�ضغط اخلفيف على بطن
ِ
طفلك وبرفع قدميه جلهة البطن
مل�ساعدته يف اخراج الغازات التي
قد ت�سبب له املغ�ص..

�آراء ..وم�شاركات
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يف احلبل ال�سري �سر علمي و�آلهي مكنون
 -اجلزء الأول -

الى  46كروموزوم كما هو يف اي خلية
ج�سدية ب�شرية طبيعية.

د .جميل حممد �شعبان

ا�ست�شاري االمرا�ض الن�سائية والتوليد
م�ست�شفى الأردن
ما هي اخلاليا اجلذعية؟
اخلاليا اجلذعية هي خاليا بدائية
(وهي خاليا املن�ش�أ) وهي قادره على
النمو والتغري لتكوين ان�سجة جديدة.
تعترب البوي�ضة املخ�صبة بداية اخلاليا
اجلذعية االكرث بدائية واالكرث قدرة
على تكوين اي نوع من االن�سجة داخل
اجل�سم .وكل جزء يف اجل�سم يتكون
انطالقا من هذه اخللية.
يف كل حقبة من الزمن يكت�شف العلم
و العلماء بع�ض اال�سرار العلمية التي
و�ضعها اهلل تعالى يف هذا الكون ويف
اج�سامنا.
ويكرث احلديث يف الآونة االخرية عن
اخلاليا اجلذعية وطرق العالج بها..
ما هي هذه اخلاليا اجلذعية؟؟ وما هي
االمرا�ض التي ميكن ان تعالج بها؟؟
ومن اين ميكن لنا احل�صول عليها؟؟
واخلاليا اجلذعية توجد ب�أنواع متعددة
تعتمد بدورها على ما ي�سمى بالعمر
اجلنيني للج�سم فهناك:
 اخلاليا اجلذعية (كاملة القدرة)وهي القادرة على �صنع �أي نوع من
االن�سجة.
 اخلاليا اجلذعية (الكلية القدرة)التي ت�ستطيع �صنع اكرث انواع االن�سجة
 اخلاليا اجلذعية (البالغة) التيتتكاثر لت�صنع ن�سيجا خا�صا للج�سم
مثل النخاع العظمي واجللد والكبد
واالوعية الدموية والى غري ذلك .
وقد مت اكت�شاف هذه اخلاليا اجلذعية
التي �أودعها اهلل تعالى يف دم احلبل
ال�سري بكميات كبرية ونقية.
لنتفهم االكت�شافات واال�سرار املكنونه
يف احلبل ال�سري ،البد لنا بادئ ذي
بدء ،من ان نتطرق الى تخلق اجلنني يف
اال�سابيع االولى من احلمل.
وللحديث يف هذا املو�ضوع ال بد لنا ان
نغو�ص يف علم �شائك وغزير جد ًا اال وهو
علم االجنة  Embryologyو�سنكتفي
ب�شرح هذه االمور باخت�صار وبطريقة
مب�سّ طة..
�إن مراحل التخلق اال�سا�سية جل�سم
اجلنني تتم على النحو التايل:
• تنتج اول خلية ج�سدية يف ج�سم
اجلنني والتي تدعى الزايجوت Zygote
بعد تخ�صيب البوي�ضة باحلومين املذكر
فتتحد املواد الوراثية من نطفتي االبوين
ليعود العدد الطبيعي للكرموزمومات

• تنق�سم هذه البوي�ضة املخ�صبة
انق�ساما اعتياديا متكررا فت�صبح
اثنتني وتدعى  Blastomeresوذلك
يتم بعد يومني تقريبا من تخ�صيب
البوي�ضة ،وكل خلية بال�ستومريية ناجتة
عن هذا االنق�سام تنق�سم هي االخرى
لت�صبح خليتني جديدتني ،وهكذا يتكرر
االنق�سام املتتايل لكل خلية الى ان
ي�صبح ج�سم اجلنني كتلة م�صممة من
اخلاليا غري املتخ�ص�صة املتماثلة يف
ال�شكل ،ويدعى اجلنني يف هذه املرحلة
( Morulaالتوتية) وهذا يتم بعد اربعة
ايام تقريب ًا من تخ�صيب البوي�ضة.

 Amniotic membraneالـذي
يـ ـ ـفـ ـ ـ ــرز الـ ــ�سـ ـ ـ ــائ ـ ــل االمني ـ ــو�سي
 Amniotic fluidوالذي ي�سبح
فيه اجلنني طيلة فرتة وجوده يف رحم
امه ،وهذا ال�سائل يحمي اجلنني من
ال�صدمات امليكانيكة التي قد حتدث
لبطن االم كال�ضربات والكدمات و�إلى
غري ذلك.
القرار املكني اما الكتلة الداخلية من
اخلاليا اجلذعية التوتيه Morula
فمنها يتكون فيما بعد جميع ان�سجة
واع�ضاء ج�سم اجلنني.
فج�سم اجلنني يتكون يف نهاية مرحلة
تكوين التوتيه من كتلة خاليا جذعية
تت�صنف �إلى جزئني رئي�سيني هما:
القطب اخلارجي والكتلة الداخلية،
وهذه الكتلة من اخلاليا اجلذعية
ت�سمى  Blastocystوهي التي تعلق
يف جدار الرحم يف نهاية اال�سبوع االول
من اخ�صاب البوي�ضة وهي (العلقة)
التي جاء ذكرها يف �أول �آية يف القر�آن
الكرمي.

جميع اخلاليا الناجتة من هذا االنق�سام

تدعى خاليا جذعية Blastomeres
(جذعيات �أو جذريات) .Stem cells

وكل خلية من الكتلة التوتية لو اخذت
وعزلت لوحدها ،ووفرت لها ظروف
وبيئة النمو والتطور ت�صبح (ب�إذن اهلل
تعالى) قادرة على تكوين ج�سم كائن
حي م�ستقل ،النها خلية جذعية متتلك
(القدرة الكاملة) ()Totipotency
على تكوين خاليا متخ�ص�صة الن�سجة
جميع اع�ضاء اجل�سم املختلفه.
قبل و�صول التوتية �إلى جتويف الرحم يف
اليوم الرابع تقريباً ،وبت�أثري من جينات
معينة تدعى (عوامل التخ�ص�ص
والنمو) تت�صنف اخلاليا اجلذعية
غري املتخ�ص�صة واملكونة للكتلة التوتية
�إلى جمموعتني من اخلاليا اجلذعية،
مكونة غالفني هما :خاليا الغالف
اخلارجي  Trophoblastوالتي
من خالياها �ستتكون ان�سجة امل�شيمة
 Placentaوالتي تثبت اجلنني يف
بطانة جدار الرحم.

من الطبقة اخلارجية Ectoderm

تتكون �أن�سحة اجللد و�أع�ضاء الدماغ
والطبقة الو�سطى ()Mesoderm

تتكون االن�سجة املدعمة والطبقة
الداخلية  Endodermتتكون
االجهزة املتنوعة مثل اجلهاز الع�صبي
واله�ضمي والتنف�سي والبويل والى غري
ذلك وكل ذلك ينتج من ا�صل خاليا
غري متخ�ص�صة ا�صلها خلية واحدة.

وبهذه الآلية تتخلق جميع اع�ضاء
ج�سم اجلنني الب�شري يف الثالثة
ا�شهر االولى من تلقيح البوي�ضة.
وجتدر اال�شارة هنا انه يف هذه الثالثة
�أ�شهراالولى من احلمل التي تتخلق بها
االع�ض ــاء ،قــد تت ـ�أثر �آليــات �سيـر تخ ّلـق
االع�ضاء بعــوامل خـ ــارجيــة ت ـ�ؤدي �إلـى
انحـرافهــا عن م�سارها الطبيعي ،مما
ينتج عنه بعـ�ض الت�شوهات اجل�سـدية
واالمـ ـ ــرا�ض الـعــ�ض ــوي ــة الـخـ ـلـقـي ـ ـ ــة
Congenital disorders and defects

يف نهاية اال�سبوع الثاين من االخ�صاب
تت�صنف بطانة اخلاليا اجلذعية
الداخلية الى ثالث طبقات من اخلاليا
املتميزة والتي تبد�أ بالتخ�ص�ص ب�إذن
اهلل ،وهي:

مما تقدم ن�ستنتج ان اخلاليا اجلذعية
 stem cellsهي خاليا املن�ش�أ ،اي
اخلاليا اجلذعيه االولية كاملة القدرة
 Totipotent stem cellsوالتي
ين�ش�أ منها اجل�سم لأي كائن حي ،وهي
خاليا غري متخ�ص�صة ،ولكنها متتلك
القدرة على االنق�سام امل�ستمر وانتاج
انواع خمتلفة من اخلاليا الوظيفية
املتخ�ص�صة ،والتي منها يتكون فيما
بعد ان�سجة اع�ضاء اجل�سم املختلفة من
�أين ميكن لنا �أن نح�صل على اخلاليا
اجلذعية؟
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امل�شاركات الدولية..
للدكتور عدنان التكريتي

�شـارك ا�ست�شــاري الـطـب النف�ســي
يف م�ست�شفــى الأردن الــدكـتـور
عـدنان التكريتي يف امل�ؤمت ــر العالــمي
( )Global Mental Healthوالذي
اقيم يف اجلامعة االردنية بالتعاون بني
جمعية اطباء االمرا�ض النف�سية وكلية
الطب يف اجلامعة.
وقد �ألقى الدكتور التكريتي حما�ضرة
بعنوان (امل ـحــا�ض ـ ــرة الت ــذك ـ ــاريـ ــة)
 Memorial Lectureومت تكرميه
بجائزة امل�ؤمتر.
كما �شارك الدكتور التكريتي مبقال هام
عن الطب النف�سي للم�سنني حتت عنوان
( )old age psychiatryوالذي نُ�شر
�ضمن الكتاب ال�سنوي للجمعية الطبية
اال�سالمية العاملية  FIMAحتت ا�سم
(العناية الطبية يف مراحل نهاية احلياة)
و�شارك الدكتور عدنان التكريتي يف
م�ؤمتر االحتاد العاملي للجمعيات الطبية

اال�سالمية الذي عُ قد يف ا�سطنبول حتت
عنوان (ال�صحة يف افريقيا) بح�ضور
عدد كبري من االطباء من خمتلف انحاء
العامل.
واجلدير بالذكر ان الدكتور عدنان
التكريتي ا�ست�شاري الطب النف�سي يف
م�ست�شفى الأردن حاز م�ؤخر ًا على لقب
(الرا�سخون يف العلوم النف�سية) من قِبل
احتاد اطباء النف�سيني العرب.

م�ست�شفى الأردن ينظم لقاءًا علمي ًا
وتثقيفي ًا حول االنفلونزا املو�سمية

�أقام م�ست�شفى الأردن
حما�ضرة علمية وتثقيفية
للأطباء وكادر امل�ست�شفى
واملجتمع املحلي والتي
�ألقاها الدكتور منت�صر
بلبي�سي ا�ست�شاري الأمرا�ض
الباطنية واملعدية وال�سارية
يف م�ست�شفى االردن حول
مر�ض الأنفلونزا املو�سمية والذي
يعد من الأمرا�ض اخلطرية ل�سهولة
و�سرعة انت�شاره.
حيث قدم د .البلبي�سي �شرح ًا وافي ًا

عن ماهية املر�ض وكيفية انت�شاره
والأعرا�ض بالإ�ضافة �إلى �شرح اهم
تعليمات �ضبط انتقال العدوى وعدم
انت�شارها والوقاية منه..

م�ست�شفى الأردن ..ي�شارك
فـي ملتقى القمة ال�صحي الثالث

Ectoderm Endoderm Mesoderm

ومنها يتكون اي�ض ًا احلبل ال�سري
 Embryonic Cordالذي ينقل
العنا�صر الغذائية واالوك�سجني وخامات
البناء من دم االم الى اجلنني ،ومنه
اي�ضا يتكون ان�سجة غالف احلمايـة
الـ ــذي يــدع ــى ال ـغــ�ش ـ ــاء االمنيـ ــو�سي

ومن كل طبقة من هذه اخلاليا
تتكون انواع خمتلفة من االع�ضاء
اجل�سدية للجنني .فمث ًال من طبقة
 Ectodermتتكون ان�سجة اجللد
واع�ضاء الدماغ ،ومن Mesoderm
تتكون االن�سجة املدعمة ،ومن طبقة
الـ( )Endodermتتكون االجهزة
املتنوعة املعروفة مثل اجلهاز الع�صبي
واجلهاز اله�ضمي واجلهاز التنف�سي
واجلهاز البويل و�إلى غري ذلك ،وهي
التي تكون اجل�سم الكلي للوليد اجلديد.

من املمكن ان نح�صل على اخلاليا
اجلذعية  Stem Cellsمن �أحد
امل�صادر التالية:
• املرحلة الأولى لتخلّق ج�سم اجلن ُني
Embryonic stage

• اخلاليا اجلذعية املوجودة يف نخاع
العظم يف اال�شخا�ص البالغني
• اخلاليا اجلذعيه من الدم املحيط
Peripheral blood

• من املادة اجلالتينية املوجودة يف
جتويف احلبل ال�سري
• من دم احلبل ال�سري Cord blood
• حديث ًَا من اال�سنان احلليبية.

ن�ستكمــل املو�ضوع يف العدد القادم،
ب�شرح مف�صّ ل لكل م�صدر

�شارك م�ست�شفى االردن يف فعاليات
ملتقى القمة ال�صحي الثالث الذي تنظمه
م�ؤ�س�سة ال�صحة للجميع بالتعاون مع امانة
عمان الكربى حتت رعاية وزير الدولة
ل�ش�ؤون رئا�سة الوزراء الدكتور ممدوح
العبادي ،وكان عنوان امللتقى (حقوق
االن�سان ال�صحية يف االلفية الثالثة).
وقد �ألقى الدكتور حممود خطاب

ممث ًال مل�ست�شفى االردن كلمة �أكد فيها
اهمية هذه امل�س�ؤولية حيث باتت حقوق
االن�سان يف بعدها ال�صحي تطل علينا
ب�إحلاح كونها من اهم الق�ضايا يف الوقت
الراهن ،م�ؤكدا �أن هذه الق�ضية ا�صبحت
مطلبا و�ضرورة ،ال �سيما يف وقت ت�سجل
فيه االردن اجنازات كبرية و�سمعة طيبة
متميزة مبختلف املحافل.

من �أجل �صحتك و�صحة الآخرين

توقف
عن
التدخني

ما يهمك ان تعرفه

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

الطب النووي فـي الأردن

الراحة من �أمل املخا�ض
الدكتور فرا�س حماتي

ق�سم التخدير والعناية احلثيثة
هناك الكثري من التح�ضريات الالزمة
اال�ستقبال املواليد اجلدد ،وال بد �أن
تركيزك حينها يكون على هيئة مكان
نوم الطفلة �أو الطفل ،وح�ضور درو�س
لال�ستعداد للوالدة ،واحلفاظ على
�صحتك ،لكن هل تفكرين باتخاذ القرار
املهم حول اخليارات املتاحة �أمامك
لل�سيطرة على �آالم املخا�ض والوالدة؟
هناك عدد من اخليارات املتاحة يف
الأردن؛ للتخفيف من �آالم الوالدة،
ومنها :الأدوية ،وتقنيات للتنف�س ،وتختلف
الن�ساء يف املخا�ض ،ودرجة الأمل الذي
ي�شعرن به ،ولذلك من املهم �أن ت�ست�شريي
مقدمي الرعاية الطبية مثل الأطباء،
واخت�صا�صي التخدير؛ لتتمكني من
انتقاء اخليار املنا�سب لك.
رمبا تف�ضلني اختيار العالجات التي تقلل
من الأمل� ،أو تق�ضي عليه متاما ،ورمبا
ت�شعرين �أن عالجات الأمل� ،ستمكنك من
ال�سيطرة على الأمل ،وجتعل من املخا�ض
وال �أن
والوالدة جتربة �أف�ضل ،ويعد مقب ً
يتم تغيري الطريقة التي مت اختيارها،
�أو اختيار عدة طرائق يف �أثناء املخا�ض
والوالدة ،فاخليار يعود لك يف النهاية.
�سنتطرق هنا �إلى �أكرث الأ�سئلة االكرث
�شيوعا عن �إبرة الظهر� ،أو تخدير فوق
اجلافية ،وهو خيار �شائع بني ال�سيدات،
ويعد تخدير فوق اجلافية �أحد تقنيات
التخدير� ،إذ ي�ستخدم �أنبوبا �صغريا يتم
�إدخاله يف �أ�سفل الظهر لإدخال تخدير
مو�ضعي� ،أو غريه من م�سكنات الآالم،
قريبا من الع�صب الذي ي�سبب الأمل يف
�أثناء املخا�ض ،وهذا النوع من التخدير ال
ي�سبب النعا�س.
هل ي�ؤذي تخدير فوق اجلافية؟
مبقارنته مع �آالم الوالدة ،ف�إن �إدخال
الإبرة ي�سبب احلد الأدنى من الأمل ،وحاملا
يتم �إدخالها �ست�شعرين بوخز خفيف يف
جلدك ،وبعدها �ست�شعرين ب�ضغط على
ظهرك يف �أثناء وجود الإبرة ،وبعدها تتم
�إزالة الإبرة نهائيا ،وحينها �ست�شعرين
بال�شريط الال�صق على ظهرك الذي يثبت
الأنبوبة يف مكانها.
هل ي�ؤذي تخدير فوق اجلافية
الأطفال؟
�ستكون الطفلة� ،أو الطفل يف �أمان،
فالتخدير لن يقلل من التنف�س ،ولن ينوم
الطفلة� ،أو الطفل.
كيف �سيتم الأمر؟
�سيطلب منك اخت�صا�صي التخدير
اجللو�س� ،أو التمدد على جنبك ،مع
احلفاظ على �أ�سفل الظهر منحنيا �إلى
الأمام ،و�سيطلب منك عدم التحرك
نهائيا ،و�ست�ساعدك املمر�ضة على
اتخاذ الو�ضعية ال�صحيحة ،بعد �أن تقوم

اخت�صا�صية التخدير بحقن جلدك
مبخدر مو�ضعي� ،ستدخل �إبرة بني عظام
العمود الفقري ،وتدخل �أنبوبا ،وترتكه
هناك بينما تزيل الإبرة ،ويتم تثبيت
الأنبوب بالال�صق و �ضمادة ،وبذلك
�سيحافظ على مكانه يف �أثناء املخا�ض
والوالدة ،ويجب �أن ت�شعري بالراحة،
وميكنك التحرك يف ال�سرير ،ولكن ال
تزحفي� ،أو تنزلقي على �أ�سفل ظهرك،
لأن ذلك قد ي�ؤدي �إلى �سحب الأنبوب من
اجل�سم.
كم يتطلب من الوقت؟
يتطلب و�ضع تخدير فوق اجلافية قرابة
ع�شر دقائق ،ويبد�أ التخل�ص من الأمل
بعد ع�شر دقائق �إلى  15دقيقة ،وقد
تتطلب عملية التخدير وقتا �أطول لدى
ال�سيدات ذوات الوزن الزائد� ،أو اللواتي
لديهن انحناء يف العمود الفقري ،وحاملا
يتم االنتهاء من تثبيت الأنبوب� ،سيتم
�إدخال الدواء ب�شكل م�ستمر؛ ل�ضمان
عدم ال�شعور بالأمل طوال فرتة املخا�ض
والوالدة.
هل يختفي كل الأمل؟
التخدير يجعل من التقل�صات �أقل حدة،
وي�سهل التحكم بها ،وقد ت�شعر ال�سيدة
ببع�ض ال�ضغط يف امل�ستقيم ،واملهبل بعد
الوالدة ،فالتخدير ب�شكل كامل يف �أثناء
الوالدة ال يكون مرغوبا؛ لأن عليك �أن
تعريف متى ،و�أين يجب �أن تدفعي طوال
وقت املخا�ض ،ولكن �إذا �شعرت بكثري من
الأمل ،ف�سيتم �إدخال املزيد من الدواء ،و
�أي�ضا �إذا �شعرت بتخدير كبري ف�سيتم
تقليل الدواء ،وميكنك �أن تطلبي من
املمر�ض ا�ستدعاء اخت�صا�صي التخدير؛
لطرح �أي �س�ؤال عن التخل�ص من الأمل.
هل ينجح دائما هذا التخدير؟
معظم ال�سيدات ي�شعرن براحة كبرية
من الأمل ،ولكن يف بع�ض الأحيان،
يكون ال�شعور بالراحة يف جانب واحد،
�أو يكون غري منتظم ،وحينها ت�ستطيع
اخت�صا�صية التخدير عالج الأمر دون
احلاجة لتكرار العملية ب�أكملها ،ويف
حاالت نادرة ،حت�صل م�شكالت تقنية
متنع اخت�صا�صي التخدير من �إدخال
الإبرة يف مكانها ،ولذلك قد ال حت�صل
تلك ال�سيدات على راحة كافية من الأمل.

هل ي�ؤثر تخدير فوق اجلافية
على مراحل املخا�ض؟
• �أول مرحلة من املخا�ض (�إلى �أن
يتمدد عنق الرحم ب�شكل كامل):
ال ميكن التنب�ؤ بت�أثري الدواء يف هذه
املرحلة ،فقد ال يت�أثر املخا�ض نهائيا� ،أو
قد ي�صبح �أبط�أ ،ولكن ميكن ا�ستخدام
دواء لت�سريعه ،في�صبح �أ�سرع ،خ�صو�صا
لدى ال�سيدات اللواتي يتقدم خما�ضهن
ببطء.
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 -اجلزء االول -

بقلم :الدكتورة �سهاد املني
ا�ست�شـارية الطب النووي

• املرحلة الثانية (مرحلة الدفع ،بعد
متدد عنق الرحم ب�شكل كامل وحتى
الوالدة) :هذه املرحلة قد تكون �أطول
مع تخدير فوق اجلافية ،ولكن ال يوجد
دليل على �أنها ت�ؤذي الأم� ،أو املولود،
ف�إذا كانت ال�سيدة خمدرة ب�شكل كبري،
فلن تتمكن من الدفع ب�شكل جيد ،وهنا
االعتدال مهم ،فيجب �أن ت�شعر ال�سيدة
براحة من الأمل ،ويف الوقت ذاته حافظ
على �إح�سا�سها بعنق الرحم ،وامل�ستقيم
يف �أثناء االنقبا�ضات.
هل ميكنني امل�شي بعد التخدير؟
�إن حملول التخدير الذي يتم ا�ستخدامه
قد يجعل من امل�شي �صعبا دون م�ساعدة
يف بع�ض الأحيان ،وذلك حتققي عن
ذلك من املمر�ضني ،قبل �أن حتاويل
اخلروج من ال�سرير.
ما الأعرا�ض اجلانبية املحتملة؟
• قد ت�شعرين بخدر� ،أو وخز يف
القدمني� ،أو ت�شعرين بثقلهما ،وهذا
طبيعي ،و�سيتال�شى بعد الوالدة.
• قد ينخف�ض �ضغط دمك ب�شكل
ب�سيط ،ولكن عاجله �سهل و�سريع.
• قد ت�صبح املنطقة التي �أدخل فيها
الأنبوب ،ح�سا�سة للأمل ،ولكن ذلك
يتال�شى خالل �أيام ،وال يوجد دليل على
�أن تخدير فوق اجلافية ي�سبب �آالما
مزمنة يف الظهر.
• قد يح�صل �صداع لدى اثنني �إلى
ثالثة باملئة من ال�سيدات ،ويكون �صداعا
معتد ًال �أو �شديدا ،ولكنه لي�س دائما وال
ي�شكل خطرا على احلياة.
• لوحظ يف بع�ض الأحيان وجود حكة،
�أو �صعوبة عند التبول.
• قد يحدث ارتفاعا طفيفا ،وم�ؤقت
على درجة حرارتك.
مفاهيم خاطئة عن تخدير فوق
اجلافية
• يبطئ عملية املخا�ض.
• ي�سبب الوالدة القي�صرية.
• ال ميكنك احل�صول على التخدير �إال
بعد تو�سع عنق الرحم بن�سبة معينة.
• يزيد من خطورة الإ�صابة بال�شلل.
قد يحدث لدى بع�ض ال�سيدات م�شكالت
ع�صبية ب�سيطة بعد الوالدة (خدر بعدة
مناطق يف �أحد القدمني) ،وهذه امل�شكلة
نادرة جدا ،وي�ستحيل حتديد ال�سبب
املبا�شر خلفها ،وقد حتدث يف حالة
اخل�ضوع لتخدير فوق اجلافية �أو دونه،

فالوالدة بحد ذاتها قد ت�سبب �ضغطا
على الأع�صاب ،كما تفعل بع�ض و�ضعيات
الدفع امل�ستخدمة.
هل هناك �سيدات ال ميكنهن �أخذ
تخدير فوق اجلافية؟
تخدير فوق اجلافية غري مو�صى به
لل�سيدات اللواتي لديهن:
• م�شكلة جتلط الدم� ،أو ي�أخذن �أدوية
مميعة للدم.
• لديهن التهابات يف امل�سالك البولية.
• لديهن ا�ضطرابات ع�صبية.
• خ�ضعن لعمليات جراحية حمددة يف
منطقة �أ�سفل الظهر.
ما تخدير العمود الفقري
(التخدير الن�صفي)؟
ي�شبه تخدير فوق اجلافية ،فهو حقنة يتم
�إدخالها يف منطقة �أ�سفل الظهر ،بينما
جتل�سني� ،أو تتمدين على جنبك ،حيث
يتم حقن كميات ب�سيطة من الأدوية
يف ال�سائل املحيط بالنخاع ال�شوكي؛
لتخدير اجلزء ال�سفلي من اجل�سم ،وهو
يخل�صك من الأمل ب�شكل كبري ،ويبد �أ
مفعوله �سريعا ،ولكن يدوم ل�ساعة �أو
�ساعتني.
ويعطى هذا التخدير با�ستخدام �إبرة
�أرفع من امل�ستخدمة يف تخدير فوق
اجلافية ،ولكن يف املو�ضع ذاته ب�أ�سفل
الظهر ،ولكن التخدير الن�صفي يتطلب
جرعة �أقل من الدواء ،ويحقن يف الغ�شاء
املحيط بال�سائل ال�شوكي ،حتت م�ستوى
احلبل ال�شوكي ،ويتم التخل�ص من الأمل
حاملا يحقن الدواء.
وتعطى �إبرة التخدير الن�صفي مرة
واحدة يف �أثناء املخا�ض؛ لذلك تكون
منا�سبة للتخل�ص من الأمل يف �أثناء
الوالدة ،وحقنة التخدير الن�صفي تعطى
بدواء �أقوى (خمدر ،ولي�س م�سكن) عند
الوالدة القي�صرية ،كما ت�ستخدم عند
الوالدة الطبيعية عندما يتم التدخل
ل�سحب املولودة� ،أو املولود مبلقط،
�أو بال�شفط ،ويكون لهذا التخدير
نف�س الأعرا�ض اجلانبية لتخدير فوق
اجلافية ،وتعالج بالطريقة نف�سها.
وي�ستخدم التخدير الن�صفي ،وتخدير
فوق اجلافية معا يف بع�ض الأحيان،
لل�سيطرة على الأمل ب�شكل �سريع،
ومبا�شر ،وي�ستخدم الدواء نف�سه
امل�ستخدم يف تخدير فوق اجلافية ،وله
نف�س الأعرا�ض اجلانبية.

الطب النووي :هو احد تخ�ص�صات
يف جمال الطب الب�شري وله دور كبري
يف تطور العنايه ب�صحه املر�ضى يف
هذا الع�صر .يعتمد ب�صفه رئي�سيه
على ا�ستخدام املواد امل�شعه اخلا�صه
لال�ستعمل الب�شري لت�شخي�ص الآمرا�ض
املختلفه وعالجها.
يربط معظم النا�س الطب النووي
مبا�شرة باالمرا�ض اخلبيثه ويتخوفون
من اخل�ضوع له وقد ت�صيب بع�ض

املر�ضى وذويهم حالة من الهلع واخلوف
عند حتويلهم الى الطب النووي الجراء
فحو�صات و�صور ت�شخي�صية و�سبب
ذلك االعتقاد اخلاطئ لدى النا�س ان
هذا الطب يرتبط مبا�شرة باالمرا�ض
ال�سرطانية واالمرا�ض اخلبيثة لأن كلمة
نووي ا�سا�سا تبعث على القلق والريبة
ولذلك يتخوف البع�ض من اجراء
ال�صور النووية خوفا من ت�أثريها على
اجل�سم ولكن يبدو ان كل احلقائق التي
تتعلق بتكنولوجيا الطب النووي ب�شقيه
الت�شخي�صي والعالجي تخالف كل
املعتقدات املوجودة لدى النا�س اذ انه
وبكل ب�ساطة له القدره على اكت�شاف
�أي خلل وظيفي يف اي ع�ضومن اع�ضاء
ج�سم الأن�سان نتيجه حلدوث تغريات
فيزيوكيمائيه معينه يف الع�ضو املراد
فح�صه مما ي�ساعد على ت�شخي�ص
املر�ض يف مراحله املبكرة واحيانا قبل
حدوث اعرا�ض املر�ض وقبل ان ت�ستفحل
وي�صعب عالجه.
فهو ي�ساهم يف الت�شخي�ص املبكر
لالمرا�ض وحتديد ن�سبة اخللل
الوظيفي للع�ضو امل�صاب ومتابعة تطور
احلالة املر�ضية وفعالية العالج ونتائج
املداخالت الطبية.
يف هذه املقالة �سوف اقدم املعنى
احلقيقي للطب النووي مبختلف
ا�ستخداماته واهميته يف الت�شخي�ص
والعالج وتوعية القارئ كمقدمة تفردها
جملة م�ست�شفى لالردن يف مقاالت دورية
لتوعية القارئ ب�أهمية هذا التخ�ص�ص
وا�ستخداماته الآمنه املتنوعة.
كما ان �أهمية الطب النووي ت�أتي مبقدرته
على منح اح�سن النتائج يف اغلب االحيان
وبتكلفة معقولة مع الرتكيز على دقه
الفح�ص.
ما هو الطب النووي:
بعد اكت�شاف اال�شعة ال�سينية وهي من
االكت�شافات العظيمة يف الطب التي غريت
كثريا يف نوعية الت�شخي�ص والعالج الذي
يتلقاه املري�ض ،فاال�شعة ال�سينية مكنت
االطباء من الر�ؤيا داخل ج�سم االن�سان
وحتديد �سبب وم�صدر االمل.

ومع التطور امل�ستمر يف جمال الت�صوير
الطبي ا�صبحنا االن بف�ضل الطب النووي
ال نرى �صورا جامده الع�ضاء ج�سم
االن�سان ولكننا ا�صبحنا نرى كيف تقوم
هذه االع�ضاء بوظائفها احليوية.
ومع التطور التقني للعلوم الطبيه
والكمبيوتر ا�صبحنا نرى ماذا يحدث
للجزيئات واخلاليا التي تقوم بوظائفها
داخل ج�سم االن�سان بدون اعاقتها عن
وظيفتها .ومن فوائد هذا املجال هو
�سرعة ودقة ت�شخي�ص املر�ض واحيان ًا
قبل حدوث اعرا�ض للمر�ض وهذا عند
حدوث التغريات املر�ضية على م�ستوى
اخلاليا واجلزيئات قبل ان يت�أثر الع�ضو
ب�شكل كامل .يف الواقع ان دور الت�صوير
الطبي متكامل مع التخ�ص�صات الطبية
االخرى للو�صول �إلى الت�شخي�ص النهائي
للمر�ض اال ان الفرق تقني كما ذكرنا
�سابقا .على �سبيل املثال �صورة ا�شعة اك�س
لل�صدر تعطيك �صورة جامدة لل�صدر و
حجم القلب �أما الطب النووي فتعطيك
وظيفة كل من القلب والرئتني مع كمية
تروية وتهوية الرئتني «�صورة فيديو
متحركه باملعنى الأ�صح».
يف الطب النووي :ي�ستخدم بع�ض
املواد امل�شعه (نظائر م�شعه) لت�شخي�ص
وعالج عدة امرا�ض ويعترب فح�ص
غري م�ؤمل و�آمن جدا للمري�ض يجرى
بكميه ب�سيطه من الأ�شعاع لذلك ال
داعي او اخلوف من الفح�ص ويرجع
�سبب الت�سمية بالنووي الى ان اال�شعه
امل�ستخدمه م�صدرها نواة الذرة.
فكرة الطب النووي ب�شكل عام هو اعطاء
املري�ض مادة م�شعه ترتكز يف �أحد اع�ضاء
ج�سم االن�سان ثم يتم ت�صوير املري�ض
بوا�سطه كامريا خا�صة تلتقط اال�شعاع
اخلارج من الع�ضو .وهكذا ن�ستطيع
معرفة ماذا يحدث داخل ج�سم املري�ض.

تعتمد كميه جرعة املادة امل�شعة على
عمر املري�ض ونوع الفح�ص .والطب
النووي هو احد التخ�ص�صات احلديثه
يف ميدان الطب يزداد يوما بعد يوم
تطور ًا وتو�سع ًا يوم ًا بعد يوم وقد تقدم
يف الع�شرين �سنة ال�سابقة �إلى درجة انه
ا�صبح يحتل جز�أ مهم ًا يف الت�شخي�ص
الطبي ،ومما �ساهم يف تطويرة:
توافر وانتاج النظائر الطبيه
وتطويرها –ذات عمر ق�صري و�سهولة
ا�ستعمال احلا�سب االيل وتو�سيع
انت�شارة وتطوير براجمه الطبيه واما
الفحو�صات الطبيه االكرث �شيوعا
يف الطب النووي هي فح�ص العظام
والكلى ولغدة الدرقيه والقلب والرئتني
والدماغ واجلهاز اله�ضمي واجلهاز
اللمفاوي..

ن�ستكمــل املو�ضوع يف العدد القادم
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املـريـ�ض والطـبيب ..
الطـريــق نحــو ال�شفــاء والنجــاح

منار �سليمان الزواهرة
الـ ـع ــالقـ ــات ال ـعـ ــامـ ــة
م�ست�شفى الأردن

�إن تعزيز الثقة مع املري�ض متطلب �أ�سا�سي
للعالج ،فمن حق �أي مواطن احل�صول على
العالج والدواء ،وهذا ما كفلته �أنظمة دول
العامل والتي �ضمنت حق احل�صول على
الرعاية الطبية املجانية وعليه ف�إن �أول
حق للمري�ض هو ح�صوله على ت�شخي�ص
دقيق حلالته وفقا لذلك ،واملُالحظ �أن
معظم املر�ضى ال يتلقون الت�شخي�ص
الدقيق مما يعانون منه لأي �سبب �سواء
�أكان ل�ضيق الوقت �أم ب�سبب االكتظاظ
كما يحدث يف امل�ست�شفيات احلكومية
و�شبه احلكومية ،حيث يتطلب من الطبيب
االخت�صا�صي الك�شف عن مراجعني يفوق
عددهم املائة مراجع� ،أو لك�سب املال

ب�شكل �أكرث كما يحدث يف بع�ض العيادات
الطبية اخلا�صة� ،إذ ي�ضطر الطبيب يف
هذه احلالة للك�شف على املراجع بعجالة،
الأمر الذي يفقده فر�صة الت�شخي�ص
العادل � ،سواء �أكان ميتلك ت�أمين ًا �صحيًا
خا�صا ..ويف كلتا احلالتني ال
حكوميًا �أم ً
ينال حقه يف الت�شخي�ص الذي هو �أحد
�أهم �أ�سباب العالج.
أي�ضا،
فمن اهم حقوق “املري�ض” � ً
الرعاية �أثناء وبعد العالج ،وقد يعاين
املري�ض يف بع�ض امل�ست�شفيات واملراكز
من ذلك ب�شكل وا�ضح ..فاملري�ض الذي
يُجري عملية جراحية ،ال ي�أخذ وقته
الكايف يف الرعاية ،والتي تُعترب من
ال�ضرورات حتى ال يت�ضاعف املر�ض لدى
ال�شخ�ص �أو تت�سبب له العملية اجلراحية
مب�ضاعفات ال تحُ مد عقباها.
ان تقدمي رعاية �صحية عالية اجلودة،
ف�ض ًال على �أنها حق لأي مري�ض ،فهي
ت�ساعد بت�شخي�ص املر�ض بدقة ومن ثم
عالجه ،ما يوفر الوقت واجلهد واملال
على الطرفني يف �آن واحد .و�إذا كان ما
�سبق كفلته القوانني واالنظمة الدولية،
ف�إن ال�سرية ما بني املري�ض والطبيب
كفلته الأخالق واملواثيق وحقوق االن�سان،
فعالقة الطبيب مبري�ضه تُعترب من
�أ�سا�سيات الأخالقيات الطبية ،ف�أولى
القواعد التي يتعلمها طلبة الطب يف
جامعاتهم ،هي املحافظة على عالقة

طبية وان�سانية خا�صة مع املر�ضى وتعزيز
كرامتهم واحرتام خ�صو�صيته ،فعندما
تكون الثقة بني الطبيب واملري�ض هي
�شكل العالقة ف�إنها ت�شكل عامل �أ�سا�سي
يف ت�شخي�ص املري�ض ومنحه الفر�صة
العادلة يف العالج واحرتام خ�صو�صيته
واملحافظة على عالقة �صحية �سوية
بني الطرفني .فاملري�ض يبوح لطبيبه
بكل �شيء ،وال يخجل من طرح م�س�ألة
ما ،الأمر الذي ي�ساعد الطبيب يف فهم
حالة مري�ضه وي�شخ�صها ب�شكل دقيق،
وبالتايل �إعطائه الدواء املنا�سب ومن
ثم امل�ساهمة يف �سرعة ال�شفاء .وعملية
تعزيز الثقة ما بني اجلانبني ال تقع على
املري�ض وحده ،بل �إن ن�صيبها الأكرب يقع
على كاهل الطبيب ،فهو بيده �أن يجعلها
�سوية ومثمرة تنتهي ب�إنتهاء خروج
ال�شخ�ص من باب العيادة.

¿OQC’G ≈`Ø°ûà°ùe
≈``∏`µ`dG Ió``Mh

á```jójQƒ``dG Iô````£°ù≤dÉ``H á````jÉ``æ`©dG
Pern and Temporal Double Lumen Catheter

:≈∏µdG π«°ùZ ¢†jôe ÉfõjõY

:»∏j Ée ≈dEG √ÉÑàf’G ƒLQG ,ájójQh Iô£°ùb ∂jód âfÉc GPEG
.∞`«ãµdG ¥ô``©dGh Ió`ŸG ∫ƒ``W á`é«àf ≥`°UÓdG ´õ`f º`J GPEG ’EG Iô`£°ù≤dG ≈∏Y OƒLƒŸG QÉ«¨dG íàa ΩóY -1
.IOô`éŸG ó``«dÉ``H Iô``£°ù≤dG ¢ù``ª`d ¿hO á``ª≤©e iô``NCÉH QÉ`«¨dG á`©£b ∫Gó`Ñà°SG º`àj -2
.Iô£°ù≤dG á≤£æe ‘ QGôªMG hG áµM …G øY ≠«∏ÑàdG -3
.Iô£°ù≤dG ¿É`` µe ≈dEG áHƒWQ …G hG AÉŸG ∫ƒ°Uh ΩóY -4
.è``dÉ©ŸG Ö«Ñ£∏d Iô`jô©°ûb hG IQGôM …G øY ÆÓH’G -5
.QÉ`«¨dG ≈`∏Y í`«b Oƒ``Lh hCG Ö«Ñ£∏d Iô£°ù≤dG ¿Éµe øe çóëj ±õf …G øY ÆÓH’G -6
:»∏j Ée IÉYGôe ΩÉªëà°S’G óæY -7
.OƒLƒŸG QÉ«¨dG ≈dEG AÉŸG π°üj ÓÄd π°üØæe πµ°ûH ∞∏ÿG ≈dEG ¢SCGôdG ô©°T π°ùZ -CG
.Iô``£°ù≤dG ¿É`µe ≈dEG AÉ``ŸG ∫ƒ``°Uh Ωó``Y IÉ`YGôe ™`e Iô`£°ù≤dG â`– øe º`°ù÷G »`bÉH π`°ùZ -Ü
.∞«°ûæàdG ºK øeh ,§≤a ¿ƒHÉ°üdÉH á∏∏Ñe ¢TÉªb á©£≤H Iô£°ù≤dG ∫ƒM ∞àµdG í°ùe -ê
.kÉ«FÉ¡f É¡H åÑ©dG ΩóY ™e Iô£°ù≤dG ±GôWG ≈∏Y OƒLƒŸG AÉ£¨dGh §bÓŸG ¥ÓZG AÉ≤HG ≈dEG √ÉÑàf’G -8

�إن �أكرث ما يثري ا�ستياء املري�ض هي
جتاهله بطريقة �أو �أخرى ،كعدم
اال�ستماع له ب�شكل جيد� ،أو عدم �إكمال
حديثه و�شكواه مبا ي�شعر به من �أوجاع،
فالطبيب بيده �أن يجعل تلك الثقة �أكرث
�ألفة وحمبة من خالل االن�صات اجليد
للمري�ض و�إعطائه م�ساحة من الوقت
الكايف للتكلم بكل حرية وراحة ،ما
ي�ساعد يف الو�صول �إلى الهدف املطلوب
ب�أق�صر وقت ممكن وب�أقل التكاليف.
الطب مهنة �إن�سانية ت�ستدعي �أن يتخلّق
�صاحبها بالأخالق الرفيعة ال�سامية،
يكون هدفها الأول والأخري تخفيف الآالم
عن املر�ضى ومعاجلة �أوجاعهم بعيدًا
عن �أي اعتبارات �أخرى.
�إن الأ�سماء الكبرية يف جمال الطب
والذين نت�شرف يف م�ست�شفى االردن
ب�ضم عدد كبري منهم على �صعيد
اجلراحة والرعاية الطبية يف خمتلف
التخ�ص�صات مل تكن لت�سجل ب�صمتها
وحتقق اجنازاتها لوال العلم واملعرفة
واخلربة التي ت�ضطلع بها ولوال املعرفة
الدقيقة لدى هذه اال�سماء الكبرية
من االطباء يف جمال بناء ج�سور الثقة
واملحبة واالحرتام املتبادل بني الطبيب
واملري�ض واحرتام وقت وم�شاعر
وخ�صو�صيات املري�ض ...التي هي �أول
اخلطوات نحو ال�شفاء ومن امل�ؤكد نحو
النجاح والتميز واالبداع .
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من ن�صائح ق�سم التغذية
فـي م�ست�شفى الأردن
�أهمية وجبة الإفطار
الكثري من النّا�س ال يهتمون بتناول
وجبة الإفطار �إمّا ب�سبب ا�ستيقاظهم
باكر ًا يف ال�صباح للذهاب �إلى العمل
�أو املدر�سة فال يجدون الوقت الكايف
لتناول الإفطار �أو ب�سبب اعتقادهم
�أنها وجبة غري �أ�سا�سية ميكن
الإ�ستغناء عنها ومتابعة العمل ب�صورة
عاديّة.
�أهمية وجبة الإفطار:
• زيادة القدرة على التعلّم
والرتكيز وحت�سني الذّاكرة ،حيث
�أثبتت الدّرا�سات �أنّ الطالب الذين
ال يتناولون وجبة الإفطار يواجهون
م�شكلة يف الترّ كيز والتعلّم وقد ي�صابوا
بالإعياء.
خا�ص ًة �إذا
• يعطي ال�شعور بال�شّ بع ّ
ت�ضمّن الفاكهة واخل�ضار ومنتجات
احلليب.

• ي�ساعد على حت�سني املزاج نتيجة
حل�صول اجل�سم على ما يحتاجه من
طاقة وحيوية ون�شاط.
إح�سا�س بالهدُوء و ُت َوفّر ل ََك وَج َب ُة
• ال ِ
الإفطار ال�شّ عو ِر بالهدو ِء والر�ضا،
وَجت َعل َُك َتتَحَ كّم ب�أع�صابِك وَغَ َ�ضبِك
خاللِ اليوم.
• خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول.
• يزوّد اجل�سم بالطاقة التي يحتاجها
طول اليوم.
ّ�شاط خِ اللِ اليوم
• البقاء بكامِ ل الن ِ
التح�سني مِ نَ التّمثيلِ الغذائي (يُحَ �سّ ن
عَ مَل ّي ِة الأي�ض)
احلفاظ على ِ�صحّ ِة ووزنِ اجل�سم .
ِ
•
يجـب م ــراع ـ ــاة �أن حتت ـ ــوي وجبـ ـ ــة
الإفطـ ــار علــى العنا�ص ــر الأ�سا�سي ــة
الـ ـتـ ـ ــي يحتـ ـ ــاجه ـ ـ ــا اجلــ�س ـ ــم م ـ ـ ـ ــن
ط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ــة وفيتـ ـ ــامين ـ ــات ومع ـ ـ ـ ــادن
و�أل ـي ـ ــاف.

مـن هـو اخ�صـائي امـرا�ض ال�سكـري؟!

ماهو مر�ض ال�سكري؟
�إن �أخ�صائي مر�ض ال�سكري يهتم
ب�شكل �أ�سا�سي بتطوير ووقاية ومعاجلة
و�إجراء بحوث حول الأمرا�ض املتعلقة
باال�ستقالب والتي ت�سبب ارتفاع معدل
ال�سكر بالدم.
هنا يتعلق الأمر ب�شكل �أ�سا�سي مبر�ض
ال�سكري نوع  1والذي يتمثل بانخفا�ض
معدل الأن�سولني ب�شكل مطلق ومر�ض
ال�سكري نوع  2والذي يتمثل بانخفا�ض
الأن�سولني الن�سبي ب�سبب مقاومة
الأن�سولني.
كذلك يعنى مبعاجلة �أنواع �أخرى من
مر�ض ال�سكري مثل ال�سكري ب�سبب
خلل وراثي �أو �أمرا�ض البنكريا�س
والذي يعترب م�س�ؤوال عن انتاج
الأن�سولني.
من هو الطبيب ايل ميكن ت�سميته
�أخ�صائي �أمرا�ض ال�سكري؟
�أطباء مر�ض ال�سكري هم �أخ�صائيني
الطب الب�شري والذين �أنهوا اخت�صا�ص
الطب الداخلي كتخ�ص�ص فرعي
يتخ�ص�ص �أطباء ال�سكري يف هذا
املر�ض وكذلك ميكن �أن يقع تخ�ص�ص
مر�ض ال�سكري �ضمن التخ�ص�صات
الفرعية لإخت�صا�ص الغدد ال�صم
وهذا الإخت�صا�ص يعنى ب�أمرا�ض
اال�ستقالب عند الإن�سان.
ماهي الأمرا�ض التي تتم معاجلتها
من قِ بل �أخ�صائي مر�ض ال�سكري؟
يعالج �أطباء ال�سكري �إلى جانب مر�ض
ال�سكري النوع  1والنوع  2امل�ضاعفات

الناجتة عن ارتفاع �سكر الدم.
الأمرا�ض التالية ميكن �أن تنتج عن
ارتفاع �سكر الدم لفرتة طويلة:
• اعتالل الأع�صـاب ملر�ضـى ال�سكـري
• اعتالل الـك ـلـي ـ ــة ملـر�ضــى ال�سكري
• اعتالل ال�شبكي ــة ملـر�ضــى ال�سكري
• القدم ال�سكرية
يعالج �أطباء ال�سكري �أي�ض ًا نوع �أحادي
املن�ش�أ من ال�سكري (مر�ض �سكري
ال�شباب النا�ضج) (النوع  .)3هذه
الأمرا�ض تن�ش�أ نتيجة خلل وراثي والذي
ي�ؤدي �إلى الإ�صابة بارتفاع �سكر الدم.
يقوم ه�ؤالء الأطباء �أي�ض ًا مبعاجلة
الأمرا�ض التي تن�ش�أ عن خلل يف
جينات الأن�سولني (النوع  1املقاوم
للأن�سولني ,مر�ض اجلن ,متالزمة
� ,Rabson Medenhallسكري
ال�ضمور ال�شحمي).
كذلك يعالج الأخ�صائيون الأمرا�ض
اخلا�صة بالبنكريا�س والذي يعترب
م�س�ؤول عن انتاج الأن�سولني (التهاب
البنكريا�س املزمن).
كذلك ف�إن �أمرا�ض اال�ستقالب تقع
�ضمن اخت�صا�صهم (على �سبيل املثال
�ضخامة الأطراف ,متالزمة كو�شينغ,
ورم القوائم ,فرط ن�شاط الغدة
الدرقية ,ورم غلوكاغوين) .كذلك
ف�إنهم يخت�صون مبعاجلة �أمرا�ض
مناعية نادرة لل�سكري مثل م�ستقبلة
الأن�سولني ومتالزمة الرجل املت�صلب.
املتالزمات الوراثية (الأمرا�ض
الوراثية مع �أعرا�ض خمتلفة) مثل

متالزمة كالينفلرت ومتالزمة ترينر
والتي ت�ؤدي �إلى ارتفاع يف �سكر الدم
تقع �أي�ضا �ضمن هذا الإخت�صا�ص
الطبي.
ملاذا يجب علي �أن �أتلقى العالج من
قِ بل �أخ�صائي ب�أمرا�ض ال�سكري؟
�إن ت�شخي�ص مر�ض ال�سكري يعترب
مهم جد ًا لأنه قد ي�ؤدي �إلى �أمرا�ض
وم�ضاعفات خطرية .لذلك يجب على
الإن�سان �أن يتوجه لطبيب �أخ�صائي
بال�سكري �أو �أخ�صائي بالغدد ال�صم
يف حال كان لديه �إ�صابة بهذا املر�ض.
�إن امل�ستويات ال�صحيحة ل�سكر الدم
هي فقط التي متكن املري�ض من �أن
يعي�ش حياة طبيعية .لذلك يجب على
الطبيب املعالج �أن ي�أخذ بعني الإعتبار
عوامل �أخرى والتي قد ت�ؤثر على معدل
�سكر الدم� .أحد ال�سبل للح�صول على
م�ستوى �سكر يف الدم �ضمن الطبيعي
هو ا�ستعمال حقن الأن�سولني .كذلك
ف�إن �أخ�صائي �أمرا�ض ال�سكري هو
ال�شخ�ص ال�صحيح كمرجع للت�أكد
فيما �إذا كان املري�ض بحاجة حلقن
الأن�سولني.
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اللـيــزر للعنايــة بالب�شـرة..

فـريـق م�ست�شفـى الأردن..
يظـفـر ببطـولـة كــ�أ�س ال�صغـــار

 -اجلزء الرابع -

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

�إذا ا�ستخدم الليزر يف بع�ض الأماكن مثل
الرقبة وكان ال�شعر وبري ًا ف�إن ال�شعر ال
يزداد �سماكة و�إمنا يزداد طوالً ،وهذا
مالحظ عند فئة معينة من الن�ساء
ويعتقد �أن ال�سبب هو �أما نوع الليزر �أو
طريقة اال�ستخدام ،وعادة ما نن�صح
بعدم �إزالة �شعر الرقبة �إذا كان وبرياً.
يعترب الليزر �أي�ضا من �أهم و�أف�ضل
و�سائل �صنفرة اجللد ولذلك ي�ستخدم

فى �إزالة �أثار اجلروح والعمليات
اجلراحية وعالج �أثار حب ال�شباب و�شد
جتاعيد الوجه ال�سطحية بدون جراحة.
�أما بالن�سبة للتجاعيد فلي�س لليزر دور
فيها .وهناك �أنواع متعددة من الليزر
متعددة ت�ستخدم لإحداث �صنفرة
باجللد ،من �أ�شهر هذة الأنواع الليزر
الكربونى  laser Co2وليزر الأربيوم
 YAG-Erbحيث ي�ؤدى الليزر �إلى �إزالة
طبقات من اجللد وفق ًا ملا يراه الطبيب
وح�سب كل حالة.
يحدث بعد ذلك �إلتئام تام فى خالل
� 7-10أيام يكون بعدها لون اجللد مائال
للحمرة وتختلف فرتة �إحمرار اجللد
على ح�سب نوع الليزر امل�ستخدم وكذلك
نوع الب�شرة .فمع الليزر الكربونى
تكون فرتة �إحمرار اجللد ق�صرية
«حوالى �أ�سبوعني» يبد�أ بعدها اجللد
فى الإ�سمرار �إلى درجة زائدة قلي ًال
عن درجة اجللد الطبيعية وتختلف
درجة وزمن �إ�سمرار اجللد على ح�سب
لون الب�شرة الأ�صلى ف�أ�صحاب الب�شرة
الداكنة يكونون عر�ضة لتغريات اللون
عن �أ�صحاب الب�شرة البي�ضاء� .أما
بالن�سبة ليزر الأربيوم فال يكون هناك
�إ�سمرار وت�ستمر الب�شرة حمراء.
ت�ستمر هذة التغريات ملدة � 2-3شهور ثم
تنتهى بعد ذلك ويعود اجللد �إلى لونه
الطبيعى وتظهر النتائج املذهله لليزر.
قد مت �أخري ًا �إ�ستحداث نوع جديد
من الليزر املركب من الأنواع الليزر

التوعية الدوائية ودور املواطن
فـي الرقابة الدوائية
بقلم :ال�صيدالين مهند �صالح احلاج
مدير ال�صيدلة والتزويد  -م�ست�شفى الأردن

للثقافة والتوعية الدوائية دور هام يف توجيه
املري�ض وتزويده باملعلومات والقواعد
ال�صحيحة ل إ�ستخدام الدواء لتاليف املخاطر
التي ميكن ان تنجم عن تناول ال أدوية
الع�شوائي  .فمما ال �شك فيه � أن ق�ضية ن�شر
الوعي والثقافة الدوائية بني املواطنني لها
دور ا�سا�سي يف بناء املجتمع واحل�ضارة
وحتقيق التقدم والرقي وذلك من خالل
بناء � إن�سان �سليم يتمتع ب�صحة جيده قادر
على حتقيق التنمية امل�ستدامه .وعلى العك�س
ف� إن اجلهل يف التعامل مع ال أدوية هو � أمر
يف غاية اخلطورة وذلك لت� أثرياته ال�صحية
وال إقت�صادية وال إجتماعية  ،ال بل � أن تلك
الت� أثريات قد تتعدى يف � أ�ضرارها � إلى
ال أجيال الالحقة  .ال أمر الذي يحتم على
اجلهات ال�صحية � إتخاذ � إجراءات فاعلة يف
التوعيه والرقابة الدوائية.
� إن مفهوم التوعية الدوائية يعني جمموعة
من الربامج التثقيفية التي تت�ضمن � أن�شطة
تعليمية وتوا�صليه و� إعالمية وتربوية منظمة
تهدف لتو�صيل احلد ال أدين من املعلومات
الدوائية للمواطن التي ت�سهل عليه � آلية
� إ�ستخدام العالج ب�شكل � آمن واختيار
ال�سلوك ال�سليم يف التعامل مع ال أدوية
وت�صحيح بع�ض العادات ال�سلبية املتعلقة
باملداواه الذاتية وتخزين ال أدوية يف املنازل
وكذلك ت�شرح �سبل التعامل مع ال أخطاء
الناجتة عن �سوء � إ�ستخدام الدواء وتعزز
مفهوم ال أمان الدوائي يف املجتمع.
� أهمية التوعية الدوائية :هناك
مربرات كثرية للتوعية الدوائية تدعونا � إلى

القناعة ب� أهميتها وت�سخري ما ميكن لتحقيق
� أهدافها ومنها:
• التح�سن يف م�ستوى اخلدمات العالجية
مما � أدى � إلى ال إ�ستخدام الكبري لل أدوية
�سواء للمعاجلة � أو الوقاية.
• التزايد املتعاظم يف ن�سب ال أمرا�ض
املزمنة وما يرتتب عليه من زيادة يف
النفقات العالجية و� إ�ستخدام ال أدوية.
• تنوع و� إرتفاع � أ�سعار ال أدوية اجلديدة
املتوفرة يف ال أ�سواق.
• ال إرتفاع امل�ضطرد يف كلفة اخلدمات الطبية
ومنها معاجلة ال أخطاء الدوائية مقارنة مع
الكلفة الزهيدة ن�سبياً للتوعية الدوائية.
لهذا ف� إن التوعية التي تقوم على ا�س�س
علمية وعملية وا�ضحة ت� ؤدي � إلى النتائج
املطلوبة يف حت�سني م�ستوى ال�صحة لدى
الفرد واملجتمع .
� أهداف التوعية الدوائية :يجب � أن
تهدف التوعية الدوائية � إلى تعزيز املفاهيم
ال إيجابية فيما يخ�ص ال إ�ستخدام ال آمن
والفعال لل أدوية وامل�ساهمة ال إيجابية يف
املجتمع مل�ساعدة املر�ضى وحت�سني جماالت
الرعاية ال�صحية .وكذلك تغيري املفاهيم
واجلوانب ال�سلبية فيما يخ�ص املعلومة
اخلاطئة عن � إ�ستخدام الدواء وطرق تناوله
وحفظه .بال إ�ضافة � إلى تقدمي املعلومة
ال�صحيحة والعلمية ذات ال أولوية للمري�ض،
وحماولة � إيجاد القناعة الرا�سخة لتطبيق
ما يرتتب على هذه املعلومة ال�صحيحة
وال إ�ستمرار يف تطبيقها العملي وت� أ�صيلها
لت�صبح ممار�سة � إعتيادية.

الكربونى مع ليزر الأربيوم وي�ؤدى ذلك
�إلى تقليل زمن ون�سبة �أحمرار و �إ�سمرار
اجللد ولكن نظر ًا لغلو ثمن اجلهاز فلم
ي�ستخدم بعد على نطاق وا�سع.
باالمكان �إزالة ال�شعر بالليزر لأي
مكان يف اجل�سم مثل الإبطني ،الأيدي
والأرجل وغريها من �أماكن اجل�سم،
وهناك �أماكن تكون معاجلتها �أف�ضل
من الوجه .وال يوجد �أي حماذير من
ا�ستخدام جهاز الليزر يف �أي مكان يف
اجل�سم.
ال�شعر ال يزول من جل�سة واحدة من
الليزر و�إمنا يحتاج �إلى عدة جل�سات
ويالحظ املري�ض �أن هناك  3فوائد من
الليزر وهي �أن ال�شعرة ال�سميكة تقل
�سماكتها وت�صبح وبرية وال�شعر الأ�سود
يقل لونه وي�صبح م�شقر ويحتاج ال�شعر
�إلى � 2-3أ�شهر حتى ينمو مرة �أخرى
من اال�ستخدامات امل�ستحدثة لليزر فى
جماالت التجميل �أي�ض ًا جتميل و�شد
جفون العني وي�ستخدم فيها �أما الليزر
الكربونى �أو ليزر النيودينيوم YAG-
 Ndويعمل الليزر فى هذة احلاالت
على تقليل ن�سبة الدم الفاقد وكذلك
الكدمات التى تظهر حتت العني نتيجة
�إجراء العملية بالطريقة التقليدية
مما ي�ؤدى الى �سرعة ال�شفاء وت�ستطيع
املري�ضة ممار�سة حياتها العادية ب�أيام
قليلة.
ي�ستخدم الليزر �أي�ضا بديل للم�شرط
اجلراحى حيث ي�ؤدى �إلى تقليل ن�سبة
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الدم الفاقد بن�سبة تتجاوز
وي�ستخدم الليزر كذلك كبديل للخيوط
اجلراحية �سواء للجلد �أو الأع�صاب �أو
الأوعية الدموية مما ي�ؤدى الى �سرعة
�إلتئام اجلروح.
يعترب الليزر من �أهم و�سائل �إزالة البقع
اجللدية والوحمات البنية امللونة مثل
وحمة �أونا والنم�ش والبقع ال�شم�سية
حيث �أنه يق�ضى على اخلاليا امللونة
بدون �أمل وبالتالى بدون �أى تخدير
�سواء كلى �أو مو�ضعى وعلى جل�سات
ترتاوح من  6-10فى املتو�سط و ترتاوح
املدة بني اجلل�سة و الأخرى من �شهر
�إلى �شهرين� .أما بالن�سبة �إلى الوحمات
الدموية اخللقية �أو امل�صاحبة لدوايل
ال�ساقني في�ستخدم نوع �أخر من الليزر
يعمل على الأوعية الدموية دون �أى ت�أثري
على الأن�سجة الأخرى املحيطة مما
ي�سهل الق�ضاء على تلك الأوعية املتمددة
بالتالى الق�ضاء على الوحمة الدموية.
�أنواع من الليزر ت�ستهدف الهيموغلوبني
املرتبط بذرة الأك�سجني وبالتايل عند
ت�أثريها على الهيموغلوبني تنتج حرارة
عالية ت�ؤدي لتك�سري الوعاء الدموي
ال�شعري احلاوي على هذا الهيموغلوبني
وبالتايل النقطاع التدفق الدموي
وي�ستفاد من هذه اخلا�صية على �سبيل
املثال يف عالج وحمة ال�صباغ اخلمري
� stain wine Portأو تو�سعات الأوعية
الدموية ال�شعرية.
50-60 %

ن�ستكمــل املو�ضوع يف العدد القادم

� إن � أهداف التوعية كثرية ومتنوعة للدواء ومنها :الدواء ي�ستعمل ملعاجلة
فبال إ�ضافة � إلى حماولة حت�سني نوعية املر�ض � أو الوقاية منه .كيفية � إ�ستعمال
اخلدمات ال�صحية والدوائية املقدمة العالج و� إر�شاداته الكاملة .طريقة حفظه
للمر�ضى ف� إنها تعمل على تخفي�ض مراجعات ال�صحيحة .طريقة التخل�ص من العالج
امل�ست�شفيات ومبا تت�ضمنه من تخفي�ض كلفة الزائد � أو منتهي الفعالية .التحذير من
اخلدمات العالجية املقدمة وكذلك ت�ساهم م�ضاعفات املعاجلة بالدواء .حماذير
يف رفع م�ستوى الوعي الدوائي لدى املر�ضى ال أدوية امل�ستخدمة دون � إ�ست�شارة الطبيب.
التداخالت الدوائية وخماطرها � .أهمية
خا�صة عند تزويدهم بن�شرات.
� إن ن�شر معلومات ال�سالمة الدوائية بني ال إلتزام بتناول العالجات كما و�صفت له.
املواطنني و�شرح � إ�سرتاتيجية الوقاية من دور املري�ض يف التوعية الدوائية:
ال أخطاء الدوائية والتعامل معها عند حتى تكتمل فائدة التوعية للمري�ض فيجب
حدوثها تعد من � أهم ال أمور التي ت�ستخدمها � أن يكون م�شاركاً فعاالً بها و� أن يت�صف
التوعيه ف� إلتزام املري�ض بتناول الدواء ح�سب بالتفهم والواقعية لكل ما ي�سمع ويقر� أ
اجلرعة املحددة وللمدة املطلوبة واجلرعة وي�شاهد عنها ،ل آن رغبته يف النهو�ض
ال�صحيحة وبالطريقة املنا�سبة تعد من � أهم وال إ�ستفادة لتح�سني م�ستوى املعرفة وتطبيق
خطوات تفادي االخطاء الدوائية كذلك ما هو �صحيح يف جمال � إ�ستعمال الدواء
ال إحتفاظ بالعالج يف تغليفه اال�صلي بعيداً تعترب املقيا�س احلقيقي لنجاح التوعية
عن تناول االطفال وتخزينه خالل فرتة وفعاليتها ولذلك ف� إن عليه :
ال إ�ستخدام بالطريقة ال�صحيحة لهي من • ال إلتزام التام بال إبالغ عن جميع ال أدوية
التي يتناولها� .سواء ب�شكل دائم � أو متقطع � أو
القواعد ال أ�سا�سية لل�سالمة الدوائية.
موا�صفات التوعية الدوائية التي � أوقف � إ�ستعمالها .
الناجحة :هناك جمموعة من العوامل • ال إحتفاظ بقائمة ال أدوية التي يتناولها.
الواجب توفرها يف � أية ر�سالة توعيوية � إذا • ال إلتزام بتناول العالج كما هو م�صروف.
� أريد لها � أن تنجح وحتقق � أهدافها ومنها  • :ال�س� ؤال الدائم على ال أدوية و� إ�ستعمالها
�صدق الر�سالة ودقة املعلومة الواردة فيها .وحماذيرها وال أعرا�ض اجلانبية لها.
و�ضوح حمتوى الر�سالة وب�ساطتها و� إتاحة • الت� أكد من � أن طريقة تناول العالجات
الفر�صة للم�ستفيد ال�ستي�ضاح املحتوى � إن وجرعاتها �صحيحة وكذلك � أوقات تناولها.
� أراد � .أن تكون ذات معنى للم�ستفيد ومالئمة • عدم � أخذ عالجات من ال أخرين
لعمره � .أن تقدم يف �سياق �شرعي ولغوي و� إ�ستعمالها دون � إ�ست�شارة الطبيب.
و� إجتماعي مقبول � .أن ت�ستخدم � أداة توعية • مناق�شة � إ�ستمرار تناول العالج � أو وقف
فعالة وم� ؤثرة ومقبولة � .أن تقدم يف الوقت � إ�ستعماله مع الطبيب.
املنا�سب وت�ستمر مدة كافية للت� أثري .وكذلك • يجب � أن يعرف � أ�سماء � أدويته و� إ�ستعماالتها.
• يجب � أن يبلغ الطبيب وال�صيديل عن
مراعاة حقوق املري�ض والت� أكيد عليها..
املبادىء التي يجب � أن يت�ضمنها وجود حت�س�س لعالج معني لديه.
برنامج التوعية الدوائية :لنجاح • عدم التنقل بني ال إطباء ملعاجلة املر�ض
حمالت التوعية والتثقيف الدوائي الواحد.
فال بد � أن حتتوي على ال أمور التي تهم • ال إلتزام التام مبواعيد فح�ص مراقبة
وت�ساعد املري�ض على ال إ�ستخدام ال آمن تراكيز بع�ضال أدوية وت� أثريه.

Little League

فاز فريق م�ست�شفى الأردن لل�صغار يف
بطولة دوري اندية بطولة �صغار الكرة
( )little leagueالتي حتظى
مب�شاركة كبرية من اندية عديدة من
مدار�س وم�ؤ�س�سات واندية اردنية.
وقدم فريق م�ست�شفى الأردن ادا ًء متميز ًا
خالل مباريات بطولة الدوري امام
الفرق املناف�سة.
كما فاز فريق امل�ست�شفى الذي ي�شارك
يف بطوالت حملية منذ اكرث من �ست
�سنوات برعاية م�ست�شفى
الأردن وبدعم متوا�صل
يف كافة اوجه الدعم
ببطولة ك�أ�س ال�صغار
بعد مباريات مميزة
قدمها على ملعب متنزة
غمدان وبح�ضور جيد
من جمهور العائالت
واملدار�س واالندية.

وي�شرف على حتكيم مباريات البطولة
وهو ممثل م�ست�شفى الأردن يف هذا
الن�شاط الريا�ضي التناف�سي املميز
اال�ستاذ الدكتور حممود الكرمي الذي
بارك للفريق اثناء حفل التكرمي يف
ختام البطولة لفريق م�ست�شفى الأردن
معترب ًا هذه الرعاية من امل�ست�شفى �صورة
متميزة من �صور اخلدمة املجتمعية
ودعم االبداعات واملواهب وتعزيز روح
التناف�س احلر بني ابناءنا..

ور�شة عمل فـي م�ست�شفى الأردن

دور العاملني ال�صحيني يف التعامل
مع حاالت العنف اال�سري

اختتام فعاليات الور�شة العلمية الرابعة
حتت عنوان «دور العاملني ال�صحيني يف
التعامل مع حاالت العنف الأ�سري»
فاقد ال�شيء ال يعطيه ..بهذه
الكلمات مت افتتاح واختتام الور�شة
الرابعة اخلا�صة ب�آلية التعامل مع حاالت
العنف اال�سري ،حيث �أكدت الدكتورة
�شروق ابو حمور «ممثال مل�ست�شفى
االردن» من جهتها على �أهمية مقاومة
العنف وعدم اال�ست�سالم له ،وعلى �أهمية
البدء من �أنف�سنا لأننا القدوة ومربي
الأجيال ..فجميعنا من املحتمل ان
نتعر�ض للعنف ولكن كيف نت�صرف؟؟
وكيف نحمي انف�سنا؟؟ وكيف ن�ساعد
مبهنية الفئة املعر�ضة للعنف؟؟
هذا ما مت مناق�شته وتعليم املهارات
اخلا�صة به ،يف ور�شة العمل هذه ،والتي
نظمت بال�شراكة مع مديرية حماية الأ�سرة
ممثال للإدارة “النقيب �شكر عبيدات”.

و�أكد املحا�ضران على الدور املهم
الذي يلعبه الكادر ال�صحي من �أطباء
وممر�ضني و�أخ�صائيني اجتماعيني،
وموظفني و�إداريني يف كافة االق�سام ،يف
حماية �ضحايا العنف وتقدمي اخلدمات
ال�صحية واالجتماعية والقانونية لهم،
ومتكينهم من الناحية النف�سية ،لكون
القطاع ال�صحي هو املكان الأول الذي
تلجاء له ال�ضحايا.
و�أخريا ف�إن اخلري وال�شر يف �صراع
دائم ،و�آفة العنف موجودة منذ القِدم،
وجميعنا من املمكن �أن يتعر�ض لها،
ولكن :كيف نقاوم؟ ونحمي �أنف�سنا
و�أطفالنا وطالبي امل�ساعدة؟
هنا تربز ب�صماتنا وقوة �إرادتنا ورف�ضنا
�أن نكون �ضحايا معنفني ،ر�ضينا �أن
نرتدي الزهري ونن�صاع وراء طغيان
الأزرق وامرا�ضه ..هنا يربز حبنا لأردن
اجمل ..خال من ا�شباه الب�شر..

ا�ضاءات
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دور املجتمع فـي الوقاية مـن الأمرا�ض املنقولة جن�سياً« ..الإيدز مثاالً»

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

تعد الوقاية من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على عاتق الأ�سرة
واملجتمع كام ًال وتتظافر جهودها لتنتج
جي ًال يت�سم باخللق والإعتدال والو�سطية،
وخالِ من الأمرا�ض النف�سية واجل�سدية،
م�ؤمن ًا من داخله مبباديء وابجديات
يعمل على تطبيقها يف �سلوكه ملا هو حالل
بني ومبتعد ًا عما هو حرام ،و�أهم بداي ًة
لتلك العقائد والثوابت� :أن ترت�سخ يف
ال�سلوكيات الفعلية وال تتعار�ض معها،
فال ي�صلي ال�شاب ومن ثم يزين ،وي�صوم
الزوج ويتحر�ش بخادمته ،فيكون جمتمعا
مري�ضا يف�صل دينه عن �سلوكه ويربر
ب�أن ال عالقة لهذا بذاك وك�أنه جمتمع
علماين ال دخل للدين بالدنيا به فك ُل
كما يعتقدون يف مملكة م�ستقلة وهو بهذا
حتايل على رب العباد ،لأن الدين �سلوك
وهو تن�شئة و�أخالق يجب �أن يتحلى بها

�أفراده ويطبقونها يف حياتهم ،وتفا�صيلها
املختلفة ،ومن هنا ف�إن م�س�ؤولية الوقاية
من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا كمر�ض
الإيدز على �سبيل املثال تتمحور يف العديد
من الركائز ،وتقع على عاتق جهات
خمتلفة ذات دور تكاملي ،يكمل بع�ضها
االخر وتعد املحاور التالية متكامل ًة مع
بع�ضها ذات �أهمية بالغة يف الوقاية
واملكافحة والعالج يف ان واحد وهي:
• الأ�سرة
التوعية املبكرة والتن�شئة الإجتماعية
ال�سليمة والبدء بالأطفال وعدم التحرج
من تلبية ا�ستف�ساراتهم اجلن�سية،
ومقابلتها بالقمع على اعتبار �أنها
خطوط حمراء و�أمور حمرمة يجب عدم
الإقرتاب منها.
فيبتعد الأطفال حينها ولأنهم وجهوا
بال�صد واملنع متجهيني �إلى م�صادر
�أخرى �ستعمل على �إ�شباع ف�ضولهم
والإجابة على ا�ستف�ساراتهم بطرق
مغلوطة وغري �صحيحة ،كجماعات
الرفقة وو�سائل الإنرتنت والإت�صال
والتوا�صل املختلفة ،حيث يعد التعليم
والتثقيف اجلن�سي للأطفال واملراهقني
مو�ضوع بالغ الأهمية �سيعمل على
�ضبط م�شاعر الفرد ورغباته وحياته
اجلن�سية و�سلوكه امل�ستقبلي ،مما يعني
�أننا �ساهمنا بهذه الطريقة والتن�شئة
الإجتماعية ال�سليمة باحلد من تف�شي
وانت�شار االفات والأمرا�ض اجلن�سية
و�ضبطتنا عام ًال مهم ًا و�أن�شئنا جي ًال
يدرك احلالل واحلرام ويفهم ما هو

م�سموح وممنوع يف �ضوء قيم وعادات
الأ�سرة و�أخالق ودين املجتمع ال�صحيح
وغري املغلوط.
• املدر�سة والتعليم
�إن م�س�ؤولية التعليم وال�ضبط الأخالقي
هي م�س�ؤولية م�شرتكة �ستبد�أ الأ�سرة بها
وعلى املدر�سة والكادر التعليمي �إمتامها
و�إتقان تفا�صيلها وجتاوز الطلبة لكل
معانيها بحرفية وامانة ،مدركني ب�أنهم
م�صدر ًا مهم للطلبة الأطفال واملراهقني
وال�شباب ،وجميبني ومف�سرين بطرق
علمية حكيمة لكل ما له عالقة بالثقافة
اجلن�سية.
أنك كمعلمة و�أنكَ
اجلدير بالذكر هنا � ِ
ومرب لأجيال وقائد لل�سرب
ٍ
كمعلم
عليك �أن تدرك �أن �أي معلومة �أو �سلوك
�ستك�سبه لطلبتك هو نهج �سي�سري عليه
ومعلومة �سرت�سخ يف ر�أ�سه وقد تكون
�أكرث م�صداقي ًة من تلك التي �أعطاها �أو
�أعطتها �إياها الأم �أو الأب.
هنا تت�ضارب م�شاهد من ذكريات
طفولتي يف �صفي الدرا�سي وكان عنوان
الدر�س يتعلق بت�شريح اجل�سد ،و�أجزاء
ج�سم الذكر والأنثى  ،ال زلت �أذكر وجه
معلمتي وقد �إختلط باحلمرة واخلجل،
واختنقت كلماتها يف طريقها �إلى
اخلروج ،لتعلن يل ولزميالتي ب�أن هذا
الدر�س هو قر�أة ذاتيه ،وجتاوزته منتقل ًة
�إلى الدر�س الذي يليه.
هذه الق�صة جتعلني �أ�صر و�أئكد على
�أهمية ال�صرح املدر�سي ودوره يف الوقاية
والتثقيف يف كل ما يتعلق بالثقافة

اجلن�سية ،والأمرا�ض املنقولة عن
طريقها ،فعندما �ألغت معلمتي الفا�ضلة
در�س ًا بهذه الأهمية ما زلت �أتذكر حلقات
النقا�ش التي دارت بني زميالتي يف
ال�صف ،وكيف �أ�صبحنا نحن من نزود
بع�ضنا مبعلومات ال �أذكر �إن كانت مغلوطة
�أم �صحيحة ،ولكن بالت�أكيد كانت معلمتي
منوذج ًا ملعلمات ومعلمني كرث جعلوا
الطريق معبد لرفقاء ال�سوء لإدالء دلوهم
و�إبداء ن�صائحهم حول طرق �أكرث تو�سع ًا
تفيدنا يف املو�ضوع كاملواقع الإباحية وما
�إلى ذلك ،فكانت طريقة لت�صنيع قنابل
موقوتة يف طريقها لتفجري جمتمع ب�أكمله،
ولكن �أحد ًا ال يدرك وقت التفجري وزمانه.
�إن نظريات التعليم وخ�صو�ص ًا الأخالقي
والقيمي يف مراحل الطفل الأولى هي
غاي ًة يف الأهمية للأجيال القادمة
حيث يجب �أن يخزن الفرد يف هذه
الفرتة العادات الإجتماعية وقوانني
املجتمع والعيب واحلرام ويعد �سن
اخلام�سة عمر ًا منا�سب ًا للبدء ب�إعطاء
الطفل معلومات جن�سية مب�سطة تلبي
ا�ستف�ساراته والتي يف العادة ما تبد�أ
ب�س�ؤال :ماما �أنا كيف ولدت ومن �أين
�أتيت؟ وكيف خرجت من ج�سدك؟
�إن الهدف االمثل من �إعطاء هذه
املعلومات وبطريقة �صحيحة هو �أن
يكت�سب الطفل مهاراته الأولى بوا�سطة
تلك املعلومات فيرتجمها �إلى �سلوكه،
باني ًا عليها منوذج ًا هرمي يبد�أ بالب�سيط
منطلق ًا �إلى املعقد ي�شرح ويو�ضح
امل�سموح واملحظور.

• و�سائل الإعالم والإت�صال
 كما وننتقل لإطار اخر ذا �أهمية الميكن جتاهلها وهو دور و�سائل الإعالم
املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف التوعية
والتثقيف من نتائج وعواقب ال�سلوكيات
اجلن�سية اخلاطئة ،واملحرمة ،وذكر
االمرا�ض والنتيجة النهائية املريبة لها،
والتي �ستبد�أ بنبذ املجتمع للفرد املري�ض
مبر�ض كالإيدز ،على اعتبار خروجه عما
هو م�سموح ومتفق عليه من ناحية دينية
و�شرعية واجتماعية ،ونهاي ًة مبعاناة
املري�ض وكبده الناجم عن مر�ضه ،كما
يقع على عاتق و�سائل الإعالم كذلك
التوعية والتثقيف بطرق انتقال االمرا�ض
اجلن�سية كالإيدز ،والرتكيز على فئة
من املمكن �أنها اكت�سبت للمر�ض ظلم ًا
كانتقال الدم من املري�ض �إلى امل�صاب،
وما �إلى ذلك من طرق خمتلفة.
• الركيزة الدينية
�أما الركيزة الدينية ف�إنها عن�صر كذلك
ذا اهمية كبرية يف الوقاية من االمرا�ض
اجلن�سية ويف ان�شاء جيل يتحلى
بالأخالق والو�سطية و�إدراك احلالل
واحلرام ب�صورته ال�صحية ولي�س كما
ترتجمه اهوائنا فنحلل احلرام ونرتجمه
وفق ًا مل�صاحلنا ونحرم احلالل كذلك
لأنه ال ي�ستهوي وال يلبي طموحاتنا ،و�أهم
نقط ِة بداية لإك�ساب الفرد املفاهيم
الدينية ال�صحيحة والتي يجب �أن تتحلى
بالبعد عن اخللط باملفاهيم والعادات
الإجتماعية املغلوطة ،هذه النقطة
تتمثل بالأ�سرة فهي التي �ستعمل على

�إك�ساب �أبنائها معرف ًة دينية ال مغلوط ًة
وال منقو�صة� ،ستعمل على نقلها لأجيال
قادمة مبتدءة ب�أطفالها ،ومبناهج
درا�سية تعطي معلومة دينية �صحيحة
وتن�شيء جي ًال واعٍ وذي خلق ،ومنتقل ًة بعد
ذلك لأئمة امل�ساجد واجلوامع واخلطب،
ودرو�س دينية حتث على الف�ضيلة
واخللق ،وتذكر املمنوع واملحظور منوع ًة
يف �أ�ساليبها بني الرتغيب والرتهيب
وغري مركزة على الرتهيب فقط،
فجميل �أن نذكر جمال اجلنة وحما�سنها
واحلور العني ،و�أن ال نظل متمركزين
حول النريان ولهيبها ،و�سخطها والثعبان
الذي ينتظر املذنب ليلدغه يف قربه حال
و�صوله ،فمن املمكن �أن يخطيء ال�شاب
ويرتكب �سلوكيات جن�سية خاطئة ،ويقيم
عالقات حمرمة ،ولكنه مل ي�صل بعد �أو
مل ت�صل «فكالهما قد يخطئا» ملرحلة
املر�ض والوباء فيكون لديننا هنا دو ٌر
يف ارجاع املخطيء ل�صوابه وت�صحيح
�إعوجاجه قبل �أن ي�صل ملراحل ال حتمد
عقباها لأن �شيخ ًا ال يفقه �شيئ ًا قال له:
�أنه ال توبة لك و�أن الأفعى بانتظارك
فتهيء لها.

�آخر الكالم

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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خرب ..و�صورة
م�ست�شفى الأردن ي�شارك
فـي م�ؤمتر �إدارة الت�أمينات
حتت رعاية �سمو االمرية
دينا مرعد ،وذلك يف اطار
تو�سيع �آفاق عالقات العمل مع
خمتلف املعنيني بقطاع الت�أمني
الطبي..
جناح م�ست�شفى الأردن يف م�ؤمتر
الأردن اجلراحي الثاين.
ومثّل اجلناح فر�صة مميزة
الطالع مئات الزوار على
االمكانات الطبية والتقنية
الكبرية مل�ست�شفى الأردن..
حما�ضرة الدكتور عبداهلل الب�شري
رئي�س م�ؤمتر االردن اجلراحي
الثاين وع�ضو جلنة احلكّام
جلمعية اجلراحني االمريكية
وم�س�ؤول فرع االردن يف امل�ؤمتر،
وا�صداء متميزة يف خمتلف
االو�ساط بنجاح هذه الفعالية..
الدكتور عمر ابو حجلة ا�ست�شاري
امرا�ض الغدد ال�صم وال�سكري -
م�ست�شفى الأردن ..يف ندوة طبية
حتت عنوان:
(مفاج�آت يف معايري التغذية..
الطعام عايل الدهون مفيد
لل�صحة!)
م�ست�شفى الأردن ي�ستقبل حالة
مر�ضية عرب مهبط الطائرات
اخلا�ص به.
حيث ا�ستقبل احلالة كادر
متخ�ص�ص من االطباء والتمري�ض
والفنيني ومبهنية عالية..
م�ست�شفى الأردن وبالتعاون مع
علم (مكتبة الأردن الطبية
الإلكرتونية) يقيم حما�ضرة
علمية للتعريف مبوقع علم والذي
ميكن الكادر الطبي من الدخول
على املواقع الطبية للح�صول على
املعلومات التي يرغبون ب�سهولة..
م�ست�شفى االردن يقيم يوم طبي
جماين يف خميم غزة الواقع يف
مدينة جر�ش وبالتعاون مع جمعية
املنتدى الأردين للثقافة ال�صحية
وبتنظيم ق�سم العالقات العامة،
يف اطار املئات من االيام الطبية
املجانية يف كافة مناطق اململكة..

للم�شاركـة

تلفون  06 5608080فاك�س 06 5607575

العالقات العامة ()636
jh4news@gmail.com
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فـي اخلتــام..

الــغــزاة ينتـهـــون..

وتـبــقـــى الــقــد�س
بقلم :عبدالقادر خطاب

نائب رئي�س هيئة املديرين لل�ش�ؤون املالية واالدارية

وقعت القد�س يف قب�ضة ع�شرات
االحتالالت ،وتعر�ضت ملئات الغزوات
منذ ت� أ�سي�سها على يد الكنعانيني،
الفل�سطينيني ال أوائل قبل � أكرث من
�سبعة � آالف عام وخم�سة قرون قبل
امليالد  ،وكل احتالل لها ،كان يق�ضي
عهده البغي�ض ثم يزول ،وكل غزو كان
يرده � أبنا� ؤها بت�صميمهم على � إبقائها
حرة ،لتعود � إلى نب�ضها ال أول ،مالذا
لل أنبياء والقدي�سني وامل�صلحني والعلماء
واملفكرين وال�شعراء ،فحملت على
كاهلها ،منذ � أول حجر � أ�سا�س و�ضع
على ترابها ،ان تكون مدينة ا�ستثنائية،
توجه اب�صار احلاملني والطاحمني اليها
يف العامل.
واليوم؛ يف القرن احلادي والع�شرين،
قرن العلم واملعرفة وحقوق االن�سان،
ن�شهد متكني عدو ا�ستثنائي يعي�ش
على اخلرافة وت� أويلها� ،سلبه للقد�س
واال�ستحواذ عليها ،وجعلها عا�صمة له،
بقرار �صيغ يف معامل اخلوف والرهبة
من ان ت�ستعيد هذه املدينة كيانها،
وقوة ا�شعاعها ال إن�ساين واملعريف يف
قلوب احلاملني ،مبدينة خالية من زوان
اخلرافات واجلهل.
غاب عن �صاغة القرار الذين �ساروا
على خطى �سابقيهم ال�سوداء ،من طموح
با�ستالب وهج القد�س ،وحب�سه يف �سجن
اخلوف والرهبة ،ان هذه املدينة طاردة
للخوف ،وما يرب�ض يف اعماقها من
قوة ح�ضور يف الوعي االن�ساين ،يجعلها
ع�صية على املوت.
فثمة مدن يف التاريخ ،قدرها اال متوت؛
والقد�س لي�ست مدينة غري قابلة للموت
فقط ،بل هي مدينة حتر�سها قدا�ستها
االلهية وتاريخها امللتحم مع العدالة
االن�سانية واحلرية واال�شراق الروحي،
فانفا�س من عا�شوا فيها ،متنحها
طاقة فريدة على البقاء حميمة ودافئة
وحا�ضنة للم�ست�ضعفني والراغبني
بعامل � أف�ضل ،عامل خال من املوت
واالرهاب والقتلة والل�صو�ص والدجالني
واملحبو�سني يف كتب اخلرافات وت� أويلها.
تاريخ القد�س حافل باملواجهة بني احلق
والباطل ،بني املوت واحلياة ،بني ال�ضوء
والعتمة ،بني العلم واجلهل ،بني احلقيقة
والتزوير ،ودائما ما انت�صر ال�ضوء على
العتمة ،وال�شواهد على ذلك ال حتد ،فقد
احتلها الرومان ،لعقود ،وهيمن عليها
ال�صليبيون لقرون ،لكنهم زالوا ،وبقيت
بجدرانها وازقتها ودروبها ونا�سها حية
حا�ضرة يف نب�ض الب�شر اال�سوياء ،ويف
كل مرة حتتل فيها او حتا�صر � أو يقدم
غاز على مهاجمتها ،كانت جتتمع لها كل

مقومات احل�ضور الراف�ضة للموت.
ت�سجل كتب التاريخ لنا ،كيف متكنت
القد�س من احلفاظ على وجدانها؛
نقيا �صافيا ،برغم ما تعر�ضت له
من اعتداءات وجرائم ،وتقدم للب�شر
منوذجا ا�ستثنائيا على مكانتها يف
وجدانهم ،ففيها تنبعث معاين املقاومة
الفذة للموت.
وهذا البعد الذي احتدث عنه ،لي�س
م�شحونا بال أحالم � ،أو الرغبات ،بل هو
حقيقة تقولها طبقات املدينة ال�سبع
التي ك�شفتها االحفوريات ال آثارية ،لتقول
لنا انه يف كل مرة هدمت فيها القد�س،
عادت وخرجت من الركام كالعنقاء الى
احلياة ،و� أ�صبحت اكرث ا�شعاعا وح�ضورا.
ويف مقاومة القد�س للخرافة التي نعي�ش
اليوم على بقاياها املري�ضة باملوت،
قلة فقط من يدركون ان مدينة كهذه،
ال ميكنها � أن تزول من التاريخ ،حتت
� أي ذريعة ،فالذرائع كاذبة بال�ضرورة،
واحلقيقة ثابتة بالت� أكيد ،وحقيقة
القد�س انها مدينة بنيت ب� أيد وقلوب
كانت تر�سم ر� ؤية للحقيقة ،وت�ضع � أول
مداميكها يف زوايا املعرفة االن�سانية
امل�شرقة باحلب واخلري وال�سالم.
فالكنعانيون االوائل ،عندما بنوا � أور
�سامل � ،أي ا�سا�س ال�سالم ،بنوها وفق
ميثاق اخالقي روحي � ،أراد لها � أن
تكون جامعة لالن�سانية ،ف�صاغ يف هذا
البعد ،معى ا�ستثنائيا يف البناء ،على
ا�س�س حتتفي بنظم وقوانني وت�شريعات،
ت� أبى � أن ت�ضع قاطني املدينة حتت
وط� أة ال�شر ،وترف�ض قرون ال�شيطان
اخلرافية ،وت�ستلهم مكانتها من اليد
التي تفلح االر�ض وتزرعها وتعمرها
وحتت�ضن ترابها وحجارتها وتاللها،
وتر�سم م�ستقبل اجلمال واخلري واملحبة
فوقها ويف قلبها احلي.
هذه حقيقة ،ر�سمتها ر�سائل من عرفوا
القد�س الينا ،وعا�شوا حلظاتها الفريدية
يف مقاومة اال�ستبداد والظالم ،ولعل
نب�ض املكان اليوم ،يحدق فينا ويك�شف
للب�شرية � أن تلويثها باخلرافة ،مرفو�ض،
وان ق�سرت عليه املدينة ،ف� إنه ما�ض
الى زواله ،وهذه لي�ست نبوءة بقدر ما
هي فاعل يحرك قوة التاريخ
وقلبه ،نحو رف�ض كل ما مي�س
قلب القد�س من �شوائب،
بذرها احلقد والكره.
فاملدينة التي منحت منذ
بواكري ن�ش� أتها قبل � آالف
ال�سنني ،روح ال�سالم ،وارتبط
ا�سمها به ،ما تزال الى اليوم
تنب�ض بقوة تدفقه يف حجارتها
ومعماراتها ،واالعتداء على
مكانتها وقوة حركتها يف
الوجدان اجلمعي االن�ساين،
اعتداء على الب�شرية،
واهانة للمعاين ال�سامية التي
ار�ساها ال أنبياء والقدي�سني
وامل�صلحني واحلاملني والثوار
على الباطل ،بجعل القد�س
قلب العامل امل�شرق.
لن � أحلم ب� أمنية � أن ما جرى
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من اعتداء على هذه املدينة اال�ستثنائية،
وح�صرها يف نطاق الهوتي توارتي،
�سيزول ،ال فهو زائل ال حمالة ،ولكنني
� أنظر للقد�س من زاوية ت�شع باملعرفة
وقوة احل�ضور يف حركة التاريخ ،فهي
ما تزال مفاعال حيويا يحتفي مبقومات
وجوده ال�ضاربة � أعماقها يف جذور
املعرفة الب�شرية للعدالة وقيم اخلري.
وكل من مي�ضي يف طريقه نحو � إزالة
هذه املعنى من قامو�س قيم اخلري
التي � أر�ستها قلوب ال أخيار من الب�شر
يف معابد وم�ساجد القد�س ،ال يدرك
� أنه وقع يف وحل اللعنة ،وان التاريخ لن
يرحمه ،و�سي�ضع �صورته يف الوجدان
اجلمعي االن�ساين كمحرك لل�شر الذي
ال يدوم.
يف هذا املعطى ،نبتت القد�س على مرجل
من ال�صراعات اخلارجية ،فهي مبكونها
اجلغرايف والروحي ،نقطة و�سطى يف
منطقة تعج � أ�سا�سا بال�صراعات ،وتتجه
اليها اطماع الغزاة ،عدا ذلك فالتاريخ
الذي اجنب يبو�س االولى على يدي
الكنعانيني ،كان قد � أوقد يف التاريخ
عينه قيم الكنعانيني ال�سامية ،وم�ضى
ير�سخها يف الوجدان ،لت�شكل جزءا من
قيم الب�شرية.
اليوم ،ونحن يف العقد الثاين من القرن
الع�شرين ،حني نقر� أ �سرية القد�س،
نلم�س حجم ال آالم الذي تعر�ضت له هذه
املدينة ،ولعل ت�سمية درب ال آالمل الذي
�سار فيه ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم
حتت �سياط اليهود ،متثيل حقيقي لواقع
القد�س الراهن ،هذه املدينة التي ت�سري
الى الزمن املعا�صر يف طريق اجللجلة،
متزقها � أحالم خرافية باال�ستحواذ
عليها من جمموعات ال متت للتاريخ
ب�صلة ،وال يعرتف بها التاريخ ،بل
يعتربها جمرد خرافة ،راب�ضة على
الباطل ،وحتاول ان متنح وجودها معنى،
ب�سرقة القد�س ،مدينة اخلري وال�سالم
والهيمنة عليها.
عا�ش الفل�سطينيون بان�سجام مع ذواتهم،
عا�شوا وهم يدركون � أن عني الغازي
الطامع ال حتيد عن كنزهم الثمني؛
القد�س ،وجمرد ت�شبثهم بهذا الكنز ،جعل
الغزاة الرومان واليونان ،واالوروبيني
ال�صليبيني والربيطانيني من بعدهم
وال�صهاينة حاليا ،ي�ست�شعرون ان جمرد
احلديث عن بقائهم فوق هذه البقعة
التي ت�سمى فل�سطني وقلبها القد�س ،يعني
بقا� ؤهم يف حميط م�شتعل ،يحدد خيارات
بقائهم با�ستخدامهم اق�صى درجات
الق�سوة يف احلروب واالحتالالت.
لكن امل�سرية الفل�سطينية املرتكزة على
تاريخ ال ميكن اغفاله من ذهن اي غاز
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وم�ستبد ،حتكي للب�شرية ق�صة ال�صراع
احلقيقية بني اخلري وال�شر ،بني احلب
والكراهية  ..بني احلرب وال�سالم ،بني
الباطل واحلق.
لقد قدموا ـ اي الفل�سطينيني ،اجمل ما
فيهم من اجل القد�س ،ن�ضاال وثورات،
وما يزالون يجرحتون املعجزة تلو
االخرى ،لتاكيد معناهم الذي ر�سمت
وجدانه مدينة عالية يف التاريخ واملعنى
والروح.
بهذا؛ ف� إن � أي �صراع يريد حتويل امل�شهد
الفل�سطيني جهة ال�صمت ،ومنعه من
ان يتدحرج ككرة من النار يف وجه
امل�ستبد والغازي وامل�ستعمر ،هي جمرد
لعبة حمقاء ،تنطوي على خماطر
كبرية له � ،أقلها زواله ونهايته احلتمية.
تلك لي�ست مقولة حاملة ميكن ان ترفع
ك�شعار يف مظاهرة او ي�ضعها �شاعر يف
ق�صيدة حما�سية ،ال ،تلك عجلة التاريخ
ودورته التي �صاغتها فل�سطني وقد�سها،
عرب تاريخ طويل من ت�ضحيات �شعبها
ومنجزاتهم الرفيعة يف غر�س قيم
اجلمال واحلرية على كوكب االر�ض.
لذا؛ ف� إن احلريق الذي ت�شعله يد املحتل
ومن ي�شد عليها يف بالط �صاحبة
اجلاللة املدق�سة فل�سطني والقد�س،
�سيلتهم امل�شعل ،و�سيتحول  180درجة
نحوه ليقت�ص من ع�سفه ،وا�ستبداده
وطغيانه ،ويك�شف عورته للعامل.
فالقد�س التي ردت ال�صليبني بعد
عقود من احتالل م�ضن لها ،ردت على
ال�صليبي بانهاء دوره يف املنطقة العربية
كليا ،ودفعته الى ان يعي�ش عاره االبدي
كمجرد ورقة �صفراء يف كتب التاريخ،
حني مير ذكرها مير كما لو انه عابر
ومهني لروح الب�شرية.
هذا ما يحدث اليوم ،وهذا ما �سيحدث
غدا� ،ستعري القد�س كل من يعتقد بان
�سرقتها متثل حقا له� ،ستعريه وت�ضعه يف
كتب العار ،وتلقي به الى اللعنة االبدية،
عالمة فارقة عنوانها ال�شر والزوال.
وال اجد ل�سان حايل يف هذه اللحظات
�إال ان اقول..

هبي على ال أق�صى
هبي على ال أق�صى احلبيب
وزغردي
يا ريح � أهلي يا حمائم و� أن�شدي
هذا الف�ضاء ببوحه وبروحه
� أَ ِر ٌق ينادي يا عروبة فا�شهدي
� أن احلياة ذميمة وعقيمة
� إن ظل يف االق�صى لعني
معت ِد
هبي على ال أق�صى ونادي ربعنا
لريوا على � أنحائه قلبا ندي
قلبا يحلق يف احلياة مقاوما
� أعداء من منعوا �صالة العابد
هبي وخلي املجد يرفع هامه
يف باحة ال أق�صى اال�سري
ال أجمد
ودعي هبوبك �شاخما متعاليا
فوق العدو املدلهم احلاقد
وتفتيح يا ريح كل �صبيحة
بنداء � أبناء الكرامة وا�صعدي
هبي وكوين للحماة حمية
تروي احلياة بباب عزك
فا�صمدي
�سيفيق من غفواته من م�سه
رج�س الرتدد يف �سكون القاعد
ليهب مثل النار يف و�ضح
ال�ضحى
ويقيدها حمراء فوق املوقد
ليعيد لالق�صى احلبيب تهجدي
هبي حفظنا للكرامة ا�سمها
�ستكون عنوان املقاوم يف غ ِد

الأخرية
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دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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