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م�ست�شفى الأردن..
نــوفمـبــر
«الت�أ�سي�س والتفوّق»

م�ست�شفى الأردن ي�ست�ضيف
اليوم العلمي لنقابة
ال�صيادلة

يوم علمي توعوي
لتغذية مر�ضى ال�سكري
يف اليوم العاملي لل�سكري
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�آفـاق تعـاون جـديدة
بـني م�ست�شفى الأردن
وجامعة هارفارد

قام الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى االردن يزيارة الى
جامعة هارفارد االمريكية حيث التقى
خاللها عميد كلية الطب لل�ش�ؤون

اخلارجية يف اجلامعة الدكتور ديفيد
روبرت وعدد من م�س�ؤويل الكلية
وجرى خالل اللقاء بحث جماالت
التعاون بني م�ست�شفى االردن وجامعة
هارفارد يف جماالت اال�ستفادة من
برامج التعليم ولتي تطلقها كلية الطب
يف جامعة هارفارد يف جمال العلوم
الطبية اال�سا�سية ومت االتفاق يف على
اطالق مذكرة تفاهم يف هذا املجال
ا�ضافة الى تدريب الكوادر الطبية يف
م�ست�شفى االردن على برامج العلوم
الطبية اال�سا�سية.

انطالقة جديدة
ب�أحدث تكنولوجيا
فـي دائرة اال�شعة

انطالقا من �سيا�سة م�ست�شفى االردن
يف مواكبة احدث التكنولوجيا الطبية
واالجهزة املتعلقة بالت�شخي�ص على
م�ستوى العامل افتتح م�ست�شفى االردن
دائرة اال�شعة ب�شكلها اجلديد بعد ان مت
ا�ستقدام جمموعة كبرية من االجهزة
الت�شخي�صية االكرث تطورا وحداثة
بالعامل من انظمة �شركة �سيمينز
العاملية.

www.jordan-hospital.com

jordan.hospital

info@jordan-hospital.com

واكد الدكتور �شومان حممد مدير دائرة
اال�شعة ان هذه االنطالقة اجلديدة
لدائرة اال�شعة واق�سامها الفنية يتما�شى
مع التطورات املت�سارعة لهذا العامل
بالعامل م�شريا الى ان ما مت ا�ستقطابه
من اجهزة وكوادر فنية لالنطالقة
اجلديدة ي�ضع دائرة اال�شعة يف م�ست�شفى
االردن على قمة الدوائر الت�شخي�صية
امل�شابهة يف ال�شرق االو�سط.
Q: 2

جهاز رنني مغناطي�سي من �شركة �سيمن�س الأملانية االحدث من نوعه عاملي ًا
MRI Magnetom Vida 3 Tesla
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م�ست�شفى الأردن  -ال�سنة الرابعة  -العدد العا�شر | نوفمرب  | ٢٠١8 -توزع جماناً

مـ�سـتـ�شـفــى الأردن

فـي اطــار كــتـاب التكليـف الـ�سـامـي..
�أولويـات احلكـومـة الـر�شيـدة
دولة القانون دولة االنتاج ،دولة التكافل وخلق فر�ص العمل
والقطاع اخلا�ص

ملاذا يت�أخر قرار �إن�شاء اجلامعة الطبية اخلا�صة!!
بقلـم :الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر
رئي�س هيئـة الـمديرين  -الـمديــر الـعـام
لـم�ست�شفـى الأردن

التاريخ 2017/7/16 :اعالن وزارة
التعليم العايل عن التقدم بطلبات
الن�شاء جامعة طبية خا�صة وفق
ال�شروط.

مت درا�سة جميع اجلوانب الفنية من قبل
جمل�س التعليم العايل واللجان املخت�صة
وقد اهلت من حقق ال�شروط املطلوبة،
ولكن قرار الرتخي�ص مل ي�صدر بعد.
االبعاد املختلفة لهذه العملية
 -1البُعد القانوين
االعالن مت من قبل وزارة التعليم
العايل وبح�سب اال�سباب املوجبة لهذا
القرار والتي �أكدها مرار ًا معايل وزير
التعليم العايل والبحث العلمي.
 اعداد الطالب الدار�سني باخلارجالكبرية .و�ضرورة توفري فر�ص
التعليم داخل االردن وتوفري العملة
ال�صعبة وتفادي ًا للم�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية للدرا�سة باخلارج.
 التعليم الطبي داخل االردن �سيكونالتعليم ح�سب معايري االعتمادية
ومتطلباتها ويحقق اجلودة.
 اجلامعات اخلا�صة م�شاريع اقت�صاديةللنهو�ض باالقت�صاد الوطني وايجاد
فر�ص عمل.
 قبول طالب غري اردنيني.وقد مت حتقيق جميع متطلبات
وزارة التعليم العايل ،من ناحيتنا
(م�ست�شقى االردن  /جامعه عمون
الطبية)
 -2البعد االقت�صادي :ملقدمي اخلدمات

 تكلفة حتقيق متطلبات وزارةالتعليم العايل (الدرا�سات ،االعتمادية،
برامج االقامة والزمالة واالمتياز،
اال�ست�شارات ،االتفاقيات ،ال�سفر والزيارات
الخ )..
• زيارات الوفود االجنبية -
جامعة جورج وا�شنطن ومقابلة نائب
رئي�س الوزراء د .جمال ال�صرايره
ووزير التعليم العايل و�أمني عام الوزارة.
 جدوى امل�شاريع لالقت�صاد الوطنياالردين وايجاد فر�ص عمل.
 -3البعد االخالقي :امل�ستوى العايل
وال�سمعة اجليدة مل�ست�شفى االردن
واطباءه �أ�سا�س البعد الدويل ملا يحققه
امل�ست�شفى من �شراكات واتفاقيات مع
اجلامعات العاملية املرموقة.
فهناك االتفاقيات الت�شاركية مع
اجلامعات العاملية املرموقة الن�شاء
اجلامعة الطبية اخلا�صة :جامعة
جورج وا�شنطن ،جامعة توليدو واخري ًا
جامعة هارفارد والتي مت االتفاق معها
على ال�شراكة الفنية وامل�ساعدة ب�إن�شاء
اجلامعة الطبية اخلا�صة.
 االثر االخالقي وفقدان امل�صداقيةللجميع ولالردن لعدم امل�ضي بامل�شروع
وكما ح�صل �سابقاً.
 -4البعد اال�سرتاتيجي :كتاب
التكليف ال�سامي ودولة رئي�س الوزراء
يتحدثون عن م�شروع النه�ضة ال�شامل
واالولويات  -دولة القانون – دولة
االنتاج – دولة التكافل  -فر�ص العمل
والقطاع اخلا�ص.
 وحتدث دولة الرئي�س عن االحباطلدى القطاع اخلا�ص وان احلكومة جادة
لل�سري لالمام واطالق طاقات املواطن
االردين واال�ستثمار يف القطاعات

اخلدماتية وحت�سني م�ستوى اخلدمات
ال�صحية وتطوير خمرجات التعليم
العايل.
 وهنا نتحدث عن بعدين ا�سرتاتيجينييف جمال اخلدمات ال�صحية:
• البعد الوطني ال�شامل لتطوير
اخلدمات ال�صحية
• القطاع الطبي اخلا�ص ودوره
باالقت�صاد الوطني وحتقيق فر�ص
العمل
 -5البعد الوطني ال�شامل لتطوير
اخلدمات ال�صحية
الكوادر الفنية هي العمود الفقري
ال�ستمرارية وتطوير اخلدمات ال�صحية

فما هو واقع هذه الكوادر من
ناحية االعداد والتوزيع على
حمافظات اململكة.

 الأعداد وتوزيع االطباء يفحمافظات اململكة والذي هو غري
عادل.
 الأطباء هم العمود الفقريال�ستمرارية وتقدم اخلدمات
الطبية ويجب �أن تتطور �أعدادهم
ملواجهة االحتياجات املتزايدة
�سنوي ًا بح�سب:
 -1الزيادة ال�سنوية الطبيعية بعدد
ال�سكان (.)%3.5
 -2التغيري النمطي للأمرا�ض نتيجة
�إزدياد متو�سط العمر.
 -3الفقر والبطالة والتي تزيد الطلب
على خدمات وزارة ال�صحة.
 -4تطور اخلدمات الطبية وتو�سعها
بالقطاعني العام واخلا�ص.
 -5ازدياد عدد الأطباء من اخلريجني
الالزمة ملتابعة االخت�صا�ص.
 -6هجرة الكوادر ال�صحية للعمل

باخلارج وخا�صة دول اخلليج فالأردن
هو خمزون الكوادر ال�صحية املطلوبة
للدول املجاورة والتي تو�سعت ب�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات ال�صحية على كل امل�ستويات
وهذا :
 عن�صر �سلبي بالهجرة للخارج . عن�صر �إيجابي بالتحويالت املالية.وبالن�سبة للتعليم الطبي لتوفري
االحتياجات امل�ستقبلية من االطباء
العامني واطباء االخت�صا�ص ف�إن
هناك م�شكلتني:
 )1الطب العام :حيث يتواجد �أعداد
كبرية للدرا�سة باخلارج يف جامعات قد
ال تكون بالنوعية اجليدة التي نريد يف
�ضوء عدم توفر فر�ص الدرا�سة داخل
االردن وه�ؤالء عندما يعودوا للأردن
يتقدموا للفح�ص الإجمايل باملجل�س
الطبي االردين ليتمكنوا من املمار�سة
ون�سبة النجاح متدنية ما يخلق م�شكلة
اقت�صادية واجتماعية ،وبلغت ن�سبة
االطباء العامني الدار�سني باخلارج
واملنت�سبني لنقابة االطباء االردنية
للأعوام  %56 :2016-2013ون�سبة
خريجي اوكرانيا  %23.3من املجموع
الكلي.
و�أما كليات الطب الأردنية ف�أ�صبحت
ت�ستقبل �أعداد كبرية مبا يفوق
الطاقة اال�ستيعابية والبنية التحتية
للجامعات (كليتان فقط من �ستة
كليات لها م�ست�شفى جامعي) مما
قد ي�ؤثر �أي�ضاً على النوعية املطلوبة
للخريجني.
وه�ؤالء اخلريجني �سواءًا من داخل
الأردن او خارجه هم م�صادر اطباء
االخت�صا�ص وطب الأ�سرة الذين يبنى
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من امل�ست�شفى..

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

الإغتيـال

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

من �أبرز الإ�شارات على �ضعف
الأ�شخا�ص �أو املجموعات �أو حتى
الأنظمة احلاكمة على املواجهة
�أو املجابهة �أو املناظرة ومقارعة
احلجة باحلجة �أو �أحيانا الرغبة
واحللم ب�إحداث تغيري ما �سريع
يف �سياق الأحداث حيث ينظر
القاتل والآخرون �إلى القتل كواجب
ت�أيده مربرات �أيديولوجية حيث
يبدو �أو ي�صور املقتول كطاغية �أو
كمغت�صب ويبدو وي�صور قتله ف�ضيلة
ٍ
ولي�س جرمية ،ومثل هذا التربير
الأيديولوجي للقتل قد يُعرب عنه
ب�صيغ �سيا�سية �أو دينية �أو كالهما

معاً ،هو قتل الغيلة �أو ما �أ�صطلح
عليه (الإغتيال؟)!
وميكن �أن يتم �إ�ستعمال م�صطلح
االغتيال يف بع�ض الأحيان يف
�إطار �أدبي لو�صف حالة من
الظلم والقهر ولي�س القتل الفعلي،
كا�ستعمال تعبري «اغتيال الفكر»
�أو «اغتيال ق�ضية» �أو «اغتيال
وطن» �أو «اغتيال الرباءة»
وغريها من التعابري املجازية،
لكن الأ�شهر هو عملية الت�صفية
اجل�سدية حيث يكون الإغتيال فع ًال
مادي ًا حم�سو�ساً.
ُيعَرف ال�سيد جورج بارك�س رئي�س
فرع القانون الدويل وال�ش�ؤون
الدولية يف اجلي�ش االمريكي
االغتيال ال�سيا�سي ب�أنه (جرمية
قتل �شخ�ص م�ستهدف لأغرا�ض

�سيا�سية)( ،و�إنه القتل عمد ًا وغدرا
ل�شخ�صية عامة ،لأ�سباب �سيا�سية
�أو فكرية �أو دينية �أو طائفية).
يف ع�صرنا احلديث �إزداد دقة
وحجم وتنظيم عمليات االغتيال
وتخطت �أ�سباب االغتيال حدود
كونها نتيجة �صراع داخلي بل تعدت
ذلك �إلى الطابع الإقليمي و�أحيانا
الدويل ،لكن الإغتياالت املحلية
الداخلية يف الغالب هي �أفعال
انتقامية بهدف فر�ض ال�سيطرة
املطلفة على املعار�ضة �أو التخل�ص
من �أحد رموز النظام والعداوة
ال�سيا�سية الكامنة وراء توزيعات
يف احلكم وال�سلطة والقبلية
والع�صبيات املتخلفة وذلك ظنا
من الطرفني �أو �أحدهما �إنعدام
�إمكانية احلوار بينهما (ال�سلطة
واملعار�ضة) ،بل �أن هناك من يعتقد
على �أن االغتيال ال�سيا�سي دائم ًا له
دور م�ؤثريف نقل ال�ش�أن املحلي �إلى
امل�ستوى الدويل� ،أو على الأقل رفع
وترية الأحداث من م�ستوى �إلى
م�ستوى ،فحيثما يح�صل اغتيال
�سيا�سي تت�صاعد التطورات املحلية
ويفقد امل�س�ؤولون املحليون ال�سيطرة
عليها ويفتح املجال للآخرين
للتدخل وبب�ساطة بع�ض الإغتياالت

هو دعوة لدخول �أطراف جديدة
للمنطقة التي ح�صل االغتيال فيها
ما ي�ستدعي تدخل خارجي ل�ضبط
الأحداث فال تخرج عن ال�سيطرة
فت�صل حلد قيام حرب عاملية تغري
جمرى التاريخ كما ح�صل فيحادثة
اغتيال ويل عهد النم�سا فرانز
فرديناند مع زوجته من قبل طالب
�صربي يدعى غافريلو برين�سيب
يف 28حزيران/يونيو عام 1914
�أثناء زيارتهما ل�سراييفوغريت
جمرى التاريخ وكانت احد اال�سباب
املبا�شرة الندالع احلرب العاملية
الأولى و�إعادة توزيع خريطة العامل.
�إن ما�سبق ال يبتعد عن ما يجري
يف منطقتنا العربية فنحن جزء
يتفاعل مع حميطه يت�أثر به وي�ؤثر
فيه وقد جتري بع�ض الأحداث
التي قد تبدو وك�أنها عملية ت�صفية
ح�سابات داخلية �أو �إغتيال �شخ�ص
معار�ض يف حني �أن وراء الأكمة ما
ورائها وخ�صو�صا عندما ت�صاحب
هذه العملية حالة من ال�صخب
الإعالمي الدويل وتدخل الدول
الكربى يف جمريات التحقيق
واملطالبة بفر�ض العقوبات العلنية
يف حني ما يجري وراء ال�ستار قد
يفوق املطالبات العلنية ب�أ�شواط قد
ي�صل �إلى التخطيط اخلفى لتهيئة
املجتمع املحلي والإقليمي والدويل
لتقبل مو�ضوع تق�سيم دولة ما مت
و�صمها باملارقة �أو اخلارجة عن
القانون و�إ�سقاط حكم مبا يخدم
خمططات املرحلة القادمة!

�آفاق التعاون املتجددة الدكتور معاوية عبابنة
بني امل�ست�شفى وجمعية � ..إلى اللقاء
اجلراحني االمريكية

يف اطار توا�صل م�ست�شفى الأردن
مع امل�ؤ�س�سات الدولية املختلفة
التقى الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام امل�ست�شفى رئي�س جمعية
اجلراحني االمريكية الذي ا�ستلم
من�صبــه م�ؤخـــر ًا الربوفي�ســــور
(.)Ronald Maier
وبحث الدكتور الب�شري وم�س�ؤويل
جمعية اجلراحني االمريكية
اطالق مزيد من جماالت التعاون
املثمرة مع م�ست�شفى االردن ومع
فرع جمعية اجلراحني االمريكية
يف االردن.
واكد الدكتور ()Ronald Maier
م�شاركة اجلمعية يف االردن يف

�شهر ايلول�/سبتمرب القادم مع
عدد من االطباء وم�س�ؤويل اجلمعية
وبحث ف�ضائات الفائدة الطبية بني
اجلانبني.
ويعترب هذا التوا�صل العلمي
والطبي واالكادميي بني امل�ست�شفى
وجمعية اجلراحني االمريكية احد
اوجه التعاون الدويل الذي ي�أتي يف
اطار �سيا�سة امل�ست�شفى باالنفتاح
على خمتلف اجلهات االكادميية
والطبية والعاملية ملا فيه اثر ايجابي
لالرتقاء بربامج العمل واال�ستفادة
من اخلربات العاملية ومواكبة
امل�ستجدات وتبادل الر�أي وامل�شورة
يف خمتلف املجاالت.

يف لفتة اخوية وعفوية بالغة
الدفء واحلميمية اقام
م�ست�شفى االردن حف ًال وداعي ًا
للزميل الدكتور معاوية رئي�س
دائرة التخدير ومعاجلة الأمل
وت�ضمن االحتفال الذي عك�س
حمبة وعفوية �صادقة جمعت
االطباء واع�ضاء اال�سرة
التمري�ضية واالدارية مع
زميلهم الدكتور معاوية عبابنة الذي
ام�ضى اكرث من ثمانية ع�شر �سنة يف
امل�ست�شفى ت�ضمن كلمات لال�ستاذ
الدكتور عبداهلل الب�شري الذي اكد
على اعتزازه بزمالة الدكتور عبابنة
م�شري ًا �إلى دوره املميز خالل م�سرية
عمله يف امل�ست�شفى كما حتدث
الدكتور �صائب حمودي املدير الطبي
م�شري ًِا �إلى مكانة الدكتور معاوية
الطبية واالكادميية وم�ساهمته يف
جناحات امل�ست�شفى م�شدد ًا ان
العالقة �ستبقى بني ابناء وا�سرة
م�ست�شفى االردن كزمالء وا�صدقاء
وهو ما ا�شار له الدكتور معاوية
عبابنة يف حديث ان�ساين الفت �شكر

خالله ا�سرة امل�ست�شفى لهذا احلفل
ممثلة بادارتها وكافة اع�ضاءها
ومتقدما بال�شكر ال�سرته الكبرية
وا�سرته ال�صغرية.
كما عر�ض خالل االحتفالية فيلم
ت�سجيلي اعدته الزميلة منار الزواهرة
من ق�سم العالقات العامة عن م�سرية
عمل الدكتور معاوية عبابنة يف
م�ست�شفى الأردن.
ويف ختام احلفل قدم الدكتور عبداهلل
الب�شري درع م�ست�شفى االردن تكرمي ًا
للدكتور معاوية عبابنة وتقدير ًا من
ا�سرة امل�ست�شفى ملكانته و�سمعته
الطبية العطرة وم�سريته املميزة من
العمل يف م�ست�شفى االردن.
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تتمة مقال الدكتور عبداهلل الب�شري

ملاذا يت� أخر قرار � إن�شاء اجلامعة
الطبية اخلا�صة!!

عليهم ا�ستمرارية وتطوير اخلدمات
ال�صحية.
ويف القطاع اخلا�ص يوجد م�ست�شفيات
تعليمية مثل م�ست�شفى الأردن
احلا�صل على اعتماد هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وت�ستقبل
طالباً للتدريب من اجلامعات
الأردنية والعربية واالجنبية.
� )2أطباء االخت�صا�ص :هناك
نق�ص �شديد بعدد االخت�صا�صني
وخا�صة بالقطاع العام وبالتخ�ص�صات
الدقيقة ،وبح�سب اح�صائيات
نقابة االطباء االردنية ف�إن عدد
�أطباء االخت�صا�ص املن�سبني للنقابة
يتناق�ص �سنوي ًا ويتم توفري اطباء
االخت�صا�ص من م�صدرين:
 برامج االقامة يف التدريب املحليواحل�صول على �شهادة البورد يف
التخ�ص�ص من املجل�س الطبي
الأردين مما يتطلب دعمه وتطوير
�آليات عمله.
وي�شارك القطاع اخلا�ص يف برامج
االقامة وتخريج االخت�صا�صيني فمث ًال
عدد اطباء االخت�صا�ص مبختلف
االخت�صا�صات املتدربني وانهوا
االخت�صا�ص مب�ست�شفى الأردن بلغ
 276اخت�صا�صياً.
ون�سب النجاح يف امتحانات البورد
االردين للقطاع اخلا�ص من �أعلى
الن�سب بني القطاعات املختلفة.
 امل�صدر الثاين لالخت�صا�صيني هوعودة اطباء االخت�صا�ص من اخلارج
وهذا يتطلب ت�سهيل عودتهم بالنظر
يف قانون املجل�س الطبي الأردين
وان�شاء امل�ؤ�س�سات القادرة على
ا�ستيعابهم.

•  ٪33٫7من جمموع الوالدات
• وبالن�سبة للكوادر الب�شرية
 ٪41مــن جممـ ــوع االطـب ــاء٪81 ،
مــن اطب ـ ــاء اال�سـ ـنــان ٪92 ،م ــن
ال�صي ــادلـ ــة ٪50 ،من املمر�ضـ ــني
القانونني.
• وهو م�س�ؤول عن ال�سياحة
العالجية التي تدر  ٪3٫6من
الدخل القومي االجمايل.
والتي ت�ضررت جذري ًا �إثر القرارات
احلكومية بوقف دخول اجلن�سيات
التي حت�ضر للعالج بالأردن ثم تقنني
اعطاء الت�أ�شريات �إلخ...
• قـدرة القطــاع اخلــا�ص على
ان�شـــاء كليات طبية وتوفري
النوعيــة اجليـــدة املطلــوبــة
للخريجني ا�ضـــافة ملا ذكــر
عن دور القطــاع اخلــا�ص
بالتعليـــم الطبـــي بالأردن
فــــ�إن مقــــومــات جنـــاح
م�شـــروع كليــات الطــب
اخلـــا�صـــة هي:
�أوالً :قدرة القطاع على توفري
املوارد املطلوبة من حيث:
• توافر الكوادر االكادميية الطبية
العاملة بالقطاع اخلا�ص ومعظمهم
لهم خربة تعليمية �سابقة باجلامعات
الأردنية او االجنبية.
• ت ــوافـ ــر الـم ـ ـ�ؤ�س�س ـ ــات ال ــطبيـ ـ ــة
املتكاملة.
• جـ ـ ــودة اخل ـ ــدمـ ــات الطبيـ ــة يف
م�ؤ�س�س ــات القط ــاع اخلا�ص وح�س ــب
املعايري العاملية م�ؤ�شر مه ــم على
نوعيــة اخلدمــات املنظ ــور تقدميها
من القطــاع الطبي اخلا�ص يف جمال
التعليم الطبي.

وزارة ال�صحة  -املعلومات ال�سكانية وال�صحية خالل االعوام 2017 - 2013
2017 2016 2015 2014 2013
الرقم البيان
3٫4 3٫4 3٫5 3٫5 3٫5
 7معدل اخل�صوبة الكلي
22٫6 22٫2 22٫2 29٫4 28٫6
 14معدل االطباء  10000 /فرد
7٫1 7٫1 7٫1 10٫3 10٫4
 15معدل اطباء اال�سنان  10000 /فرد
 16معدل ممر�ض (قانوين ،م�شارك ،قابلة29٫2 26٫4 24٫8 45٫3 44٫8 ،
م�ساعد)  1000 /فرد
15٫6 15٫5 12٫7 18٫3 17٫8
 17معدل �صيديل  10000 /فرد

مقارنة الأعداد للأطباء بالدول الأخرى  -تقرير منظمة ال�صحة العاملية
�أعداد االطباء لكل ( 10.000من ال�سكان) 2013-2007
Doctors/ 10.000 population

32
28٫3

35

22٫6
24٫9

18

14٫6

الأردن
ال�سعودية
لبنان
م�صر
�سوريا
دول اخلليج
الدول االوروبية

Average of ~23

• دور القطاع الطبي اخلا�ص:
جزء جوهري هام من القطاع ال�صحي
بالأردن فهو وبح�سب اح�صائيات
وزارة ال�صحة م�س�ؤول عن:
•  ٪33من عدد اال�سرة باململكة
•  ٪35من جمموع االدخاالت
•  %41من جمموع العمليات اجلراحية

ثانياً :الت�شارك مع جامعات
اجنبية مرموقة ،ي�ضمن:
• الدعم االكادميي وخا�صة بالعلوم
الطبية اال�سا�سية.
• اعتماد وتطبيق معايري اجلودة
العاملية املعتمدة على نوعية التعليم
يف م�شروع اجلامعة.

م�سرية اجناز ..متوا�صلة

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

تتمة خرب ال�صفحة الرئي�سية

انطالقة جديدة ب� أحدث تكنولوجيا
فـي دائرة اال�شعة
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م�ست�شفى الأردن ..نــوفمـبــر
«الت�أ�سي�س والتف ّوق»

جهاز ت�صوير طبقي حموري من �شركة �سيمن�س الأملانية
CT Somatom Force Dual Energy

ي�ستذكر م�ست�شفى الأردن يف هذا
ال�شهر ت�شرين الثاين نوفمرب البدايات
حني انطلقت فكرة امل�ست�شفى كحلم
حتقق يف نوفمرب 1996م فبد�أ كبري ًا
حني �شرف جاللة املغفور له احل�سني
بن طالل طيب اهلل ثراه امل�ست�شفى

جهاز ت�صوير رقمي ملون من �شركة �سيمن�س الأملانية
Lumonis DRT max

Q: 4

اجهزة ت�صوير ا�شعة متنقلة من �شركة �سيمن�س الأملانية
Mobilett Miro Max

اال�ستــاذ الدكتــور

Cam Cios Alpha

وت�ستمر امل�سرية..

ﻟﻘﻄﺔ..
تطوير العناية املركزة باالتفاق مع �شركة ماكي

م�ست�شفـى الأردن  22عـامـ ًا
مـن التفـوّق والريــادة..

�آالم الظهر ,كيف نتقيها ..ونعاجلها!

Q: 6

اجهزة ت�صوير بالعمليات من �شركة �سيمن�س الأملانية

ب�إفتتاحه حتى ا�ضحى �صرح ًا طبي ًا
عربي ًا متكامالً.
وعلى مدى ال�سنوات كان نوفمرب
�شهر الذكرى وتقييم العمل وقراءة
التجربة يف نوفمرب  2005كان
للم�ست�شفى ان ي�سجل قفزة يف التفوّق
والعمل حني واجه اكرب حالة
طوارئ ب�سبب انفجارات عمّان
لفنادق يف العا�صمة ،فكان االداء
متفوق ًا حتى جاء الرد تقدير ًا
ملكي ًا �سامي ًا واعتزاز ًا بهذا الدور
وكان اي�ض ًا التقدير العربي والعاملي
لالفت لهذا االداء.

نوفمرب �سيبقى بالن�سبة مل�ست�شفى
الأردن ذكرى البداية التي ا�ضحت
عمالق ًا طبي ًا وعلمي ًا وان�ساني ًا وذكرى
العمل والتفوّق..

و�سيبقى هذا ال�شهر املحفّز والدافع
ملزيد من خطى العمل والنجاح
واالبداع ال�سرة م�ست�شفى الأردن يف
�شتى املجاالت.

حممود زهري الكرمي
ا�سـتـ�شــاري ج ــراح ـ ــة الـ ــدمـ ــاغ
واالع�صـاب والعمـود الفـقــري

خلق اهلل احليوانات الفقارية وعمودها
الفقاري موازيا ل�سطح االر�ض اذ مت�شي
على اربع .وبهذا الو�ضع تكون ع�ضالت
الظهر مت�ساوية يف اجلهد وما يتبعه من
�ضغوط ,ولذا فال ي�شعر احليوان ب�أي �أمل
يف منطقة حمددة من العمود الفقاري,
وحتى �إذا كان احلمل او االجهاد كبري ًا
ف�إن كل ع�ضالت الظهر عند احليوان
حت�س باالجهاد بقدر مت�ساو تقريباً.
اما االن�سان ف�إنه يف عمر معني يعتاد
على الوقوف منت�صباً .وهذا الوقوف
ال ميكن ان يتم �إال ب�أن يكون العمود
الفقاري ملتوي ًا مرتني :االولى �إلتواء �إلى
اخلارج اي اخللف يف املنطقة ال�صدرية
من العمود الفقاري ،والثانية �إلتواء
الى الداخل �أي �إلى االمام يف املنطقة
القطنية التي هي ا�سفل العمود الفقري

يف احلو�ض من اخللف .وال يبقى من
العمود الفقري بعد املنطقة القطنية
العجزية قليلة االثر.
ونظرا لهذين الإلتوائني تختل ال�ضغوط
على ع�ضالت العمود الفقاري يف هذين
املوقعني .وال ي�شعر االن�سان بهذا االختالل
ان كان �سلوكه احلركي طبيعي ًا و�سليماً،
ك�أن ال يقف مدة طويلة دون حراك كما
يفعل اجلندي حار�س الباب يف مكان
مهم .ولذا يبذل جندي احلرا�سة هذا
يف فرتات ,كما يخفف ال�ضغط واالجهاد
على ع�ضالت عموده الفقري يف املنطقة
القطنية ال�سفلية ب�أن مي�شي جيئة وذهاب ًا
عرب الباب الذي يحر�سه كما ي�ضطر
االن�سان الذي يفر�ض عليه عمله الوقوف
امام الآلة التي يديرها يف امل�صنع مثالً.
وهنا ال بد من و�سيلة جلعل وقوفه غري
م�ستمر ك�أن يتحرك ما�شي ًا كلما اح�س
باالجهاد يف ا�سفل ظهره ,او يجل�س على
مقعد مرتفع مثالً.
وعلى ذلك ف�إن وقوف االن�سان منت�صب ًا
دون غريه من احليوان الفقاري كان له
ثمن هو ان يقوم ب�أعمال متنع اجهاد
ع�ضالت العمود الفقاري ,و�إن �أهمل
ذلك ف�إن الثمن يزداد اذ يكون عليه ان
يدفع ثمن اهماله �أو ًال بالعالج ,و�إراحة
الع�ضالت املجهدة وثاني ًا باجلراحة.
ويت�ساءل كثريون ملاذا كان وقوف االن�سان
منت�صب ًا اذا كان ثمن ذلك هذه الآالم التى
تنجم عن اجهاد ع�ضالت العمود الفقري
يف املنطقة القطنية .واجلواب على هذا
الت�سا�ؤل هو ان وقوف االن�سان منت�صب ًا

كانت له فوائد جمة تفوق ا�ضرار �آالم
الظهر وما ينجم عنها ،فاالن�سان بوقفه
منت�صب ًا حرر يديه من ان ت�ستعمال لل�سري
على االر�ض اذ يكون �سريه عند عدم
وقوفه على اربع .وعند ا�ستعمال اليدين
يف امل�شي على االر�ض ال يعود لليدين اي
اثر على االن�سان ..فال يعود قادر ًا على
الكتابة وال�صناعة الدقيقة واملو�سيقى
والر�سم والنحت ..ولعل االن�سان يف�ضل
ا�ستعمال يديه يف هذه املهارات حتى ولو
ا�صيب بالآالم .كما ان وقوفه منت�صب ًا
�سمح لعينيه بالنظر �إلى اعلى و�إلى
جميع اجلهات .ومن هنا بد�أ تفكريه يف
ال�سماوات واالر�ض وما يحدث عليها من
تغريات .ومن ناحية اخرى لو ظل االن�سان
مي�شي على اربع لكان ا�ضعف حيوان الن
عينيه يكونان ينظران �إلى االمام و�إلى
ا�سفل فقط ,و�إذا احتاج النظر �إلى اليمني
او الي�سار ا�ضطر لتحريك ر�أ�سه كله نحو
تلك او هذه اجلهة.
ومبعنى �آخر كان لوقوف االن�سان منت�صب ًا
ان متيّز كل هذا التميّز عن احليوان
وب�سببه و�سبب وجود العقل عنده كان هو
خليفة اهلل يف االر�ض و�أف�ضل خملوقاته..
وب�إخت�صار ف�إن وقوف االن�سان منت�صب ًا

هو احد ا�سباب ابتداعه للح�ضارة وبخا�صة
ح�ضارة العلم والتكنولوجيا وما تفرع عنها
من ح�ضارات حديثة.
ف�إن كان الوقوف �ضروري ًا �إلى هذا احلد
كان من ال�ضروري اي�ض ًا ان ال نف�شل هذا
الوقوف ب�إيذاء العمود الفقاري و�إجهاد
ع�ضالته ومن املعروف ان اهمال معاجلة
�آالم الظهر عالج ًا �صحيح ًا ي�ؤدي يف كثري
من احلاالت �إلى ال�شلل التام يف الرجل
التي تكون على جهة االنزالق الغ�ضرويف.
لهذا اردنا يف هذا املقال �أو ًال ان نقي
النا�س الوقوع يف حالة االنزالق الغ�ضرويف
وثاني ًا ان ن�ساعدهم على عالج حالتهم
وعدم الوقوع فيها مرة اخرى.
وملا كانت �آالم الظهر ت�صيب كل ان�سان يف
كل االعمار واختالف االعمال �إذا ا�ساءوا
�إلى ع�ضالت عمودهم الفقاري يف املنطقة
القطنية ب�شكل خا�ص .ويتم هذا االجهاد
للع�ضالت �سواء كان املرء واقف ًا معظم
الوقت او جال�س ًا معظم الوقت مبعنى ان
تكون جل�سته خاطئه او احيانا يكون نومه
ب�شكل ي�سبب له اجهاد ًا لتلك الع�ضالت .لذا
ف�إن على كل ان�سان ان يدر�س وظيفته وما
تتطلبه منه ،وان يتحا�شى كل ما يزيد يف
اجهاد الع�ضالت املخت�صه باجلزء القطني
من العمود الفقاري .وال يتوقف االمر
عند االجهاد فقط� .إذ انه اذا ا�ستمر يف
�سلوكه اخلاطئ ف�إن الع�ضالت تلك تتهتلك
وعندها يكون ال�ضغط �أزيد يف ناحية عنه
يف الناحية املقابلة مما ي�ؤدي �إلى االنزالق
الغ�ضرويف الذي �سن�شرحه فيما بعد.
ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم..
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واللغط
احلقائق
بني
اال�سربين
م�ست�شفـى الأردن ي�شارك
التعليم اجلراحي االمثل للو�صول �إلى العناية االف�ضل

فـي امل�ؤمتر اجلراحي الأردين

الدكتور
عماد عبداحلفيظ احلداد

ا�ست�شاري امرا�ض القلب وال�شرايني
والتداخالت العالجية
كرث اللغط حديث ًا حول فائدة الأ�سربين
من عدمه كمانع جللطات الدماغ
والقلب واليكم احلقائق..
�أوالً :يجب اال�ستمرار با�ستخدام
الأ�سربين للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أي �أمرا�ض �سابقة يف القلب �أو االوعية
الدموية او اجللطات الدماغيه وعدم
التوقف عن اال�ستخدام �إال ب�إ�ست�شاره
الطبيب املخت�ص.
ثانياً :اما يف حاالت الوقاية االولية
لغري امل�صابني باالمرا�ض اعاله ،يتم
حتديد اال�شخا�ص امل�ستفيدين من
اال�سربين عن طريق ح�ساب احتماالت
اال�صابة امل�ستقبلية باجللطات القلبية
او الدماغية.
فكلما زادت عوامل اخلطوره (�سكري،
�ضغط ،تدخني ،تقدم العمر ،ارتفاع

الكل�سرتول والوراثة) كلما ارتفعت
الفائدة من ا�ستخدام اال�سربين.
فال ي�ؤخذ الأ�سربين �إال بعد ا�ست�شارة
الطبيب ومناق�شة املنافع وامل�ضار
املحتملة وبعد ثبوت �أن فائدة الأ�سربين
املرجوة اكرب بكثري من �ضرره لهذا
املري�ض بالذات يف ذلك التوقيت
حتديداً.
ثالثاً :ال يوجد عمر حمدد �سواء
للرجال او ال�سيدات يجب بعده
ا�ستخدام اال�سربين كوقاية اولية.
رابعاً :الأ�سربين لي�س دواء من غري
م�ضاعفات جانبية فيجب مراقبته من
قبل الطبيب واملري�ض معا (فمثالً:
تقرحات املعدة ونزيف اجلهاز
اله�ضمي ونزيف الدماغ) ف�إذا زاد

احتمال ال�ضرر عن احتمال الفائدة
املرجوة وجب �إيقاف الدواء.
خام�ساً� :أي جرعه 100-75
ملغم يومي ًا ت�ؤدي املطلوب .ولي�س
هناك ازدياد للفائدة بزيادة
اجلرعة .والأ�سربين املغلف المينع
حدوث تقرحات املعدة.
�ساد�ساً :التدخني يقلل من الفائدة
املرجوة من اخذ الأ�سربين.
�سابعا :هناك بدائل متوفرة ملن ال
ي�ستطيعون اخذ الأ�سربين او للمر�ضى
الذين الي�ستجيبون للأ�سربين (وهم
�شريحة �صغرية) .ويجب ا�ست�شاره
الطبيب املعالج حول امكانيه وطرق
ا�ستخدام العالج البديل.

اختتام م�ؤمتر اجلراحني الأردنيني
التعليمي ال�سنوي الثالث بنجاح باهر
بح�ضور نخبة من اجلراحني العامليني
والعرب واالردنيني ،ومب�ستوى ومعايري
عاملية للتعليم اجلراحي الطبي املتقدم
واحلديث ،وب�شمول جميع اجلمعيات
اجلراحية الأردنية وطالب الطب
واملقيمني مما يب�شر بجيل جراحني
متمر�سني متقدمني حيث ا�ستقوا
العلم واخلربة من رواد اجلراحة يف
الأردن والعامل.
وا�شتمل امل�ؤمتر الذي ا�ستمر ملدة
يومني على اكرث من مائة واربعون
حما�ضرة علمية وجل�سة حوارية
حتدث فيها اكرث من مئة وخم�سني
جراح ًا وطبيب من داخل االردن،
باال�ضافة �إلى خم�سة وع�شرين جراح ًا
متميز من ابرز اجلراحني يف العامل،
ا�شتملت على جميع جماالت اجلراحة
وتخ�ص�صاتها الفرعية وجراحة
العظام والتخدير والعيون
والن�سائية واالنف واالذن
واحلنجرة.
واكد رئي�س امل�ؤمتر الدكتور
عبداهلل الب�شري ا�ست�شاري
اجلراحة العامة عن اهمية
انعقاد هذا امل�ؤمتر الذي يُعقد
لل�سنة الثالثة على التوايل ،ويقوم

عليه فرع جمعية اجلراحني
االمريكية يف الأردن ومب�شاركة
 14جمعية جراحية اردنية
والرابطة العربية لزراعة
الكبد ،حيث يحقق هدفه
اال�سا�سي يف (التعليم الطبي
واجلراحي) جلميع امل�ستويات

حيث ي�ضم هذا التجمع الكبري العديد
من االخ�صائيني وامل�ست�شارين واالطباء
واجلراحيني املقيمني اجلدد وطلبة
كليات الطب ويقدم لهم جميع الو�سائل

التعليمية ك ٌل على م�ستواه .فهناك
برامج لطالب كلية الطب وللمقيمني
وبرامج لالخت�صا�صيني ولكل جمعية
جراحية اردنية متخ�ص�صة.
وا�شار الب�شري �إلى م�ساهمة كلية
اجلراحني االمريكية يف اقامة ور�شتي
عمل بغاية االهمية حيث �شكلت ور�شة
العمل االولى للجان االمتحان يف
املجل�س الطبي وهي االولى من نوعها حول
�آلية عمل االمتحانات مما كان لها االثر
الكبري يف تعديل تعليمات امتحان املجل�س
الطبي االردين.
وحققت ور�شة العمل الثانية حول
التعليم اجلراحي يف االردن
انطباع ًا هام ًا لدى احلا�ضرين
مما حملته من م�ضمون مل�ستقبل
التعليم اجلراحي والتي �شرحت
عن اهم الو�سائل التقنية احلديثة
وامل�شابهة للتعليم اجلراحي
والتطور والتو�سع يف كل الطرق
اجلراحية.

طب ..علوم وتكنولوجيا
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فـي احلبل ال�سري �سـر علمي و�آلهي مكنون فـي �إ�شباع الذات..
«لـــــــذَّ ة»
 -اجلزء الثالث -

د .جميل حممد �شعبان

ا�ست�شاري االمرا�ض الن�سائية والتوليد
م�ست�شفى الأردن
ان تخزين دم احلبل ال�سري
ال�ستخال�ص اخلاليا اجلذعية منه
يعترب التامني البيولوجي ملعاجلة الطفل
وعائلته م�ستقبال ،وان عملية جمع
هذه اخلاليا عملية ب�سيطة وق�صرية
وال ت�ستغرق �إال ب�ضعة دقائق وبدون �أي
خطر على حياة االم �أواجلنني.
نعم ،لقد ا�ستطاع العلماء نتيجة
البحوث امل�ستمرة �إلى اخرتاع تقنيات
متقنة ومتقدمه ت�ساعد يف عالج بع�ض
الأمرا�ض التي كانت م�ستع�صية على
احلل �أو معدومة احلل �سابقا.
يف عام  1988متت اول حالة نقل
خاليا جذعيه ناجحة بوا�سطة الدكتور
 Gluckmanيف باري�س ومنذ ذلك
الوقت مت عالج االف احلاالت.
ومن تطبيقات تلك التقنيات املفيدة
كعالج ناجع لبع�ض امل�شاكل ال�صحية
التي ت�صيب الب�شر نذكر منها الأمثلة
التطبيقية التالية:

ا�ستطاع العلماء انتاج بع�ض املواد
الف�سيولوجية الهامة التي يفتقدها
اجل�سم ب�سبب عدم قدرة اخلاليا
الوظيفية املتخ�ص�صة على �إنتاج مثل
هذه املواد ،وذلك بانتاج اخلاليا
املتخ�ص�صة التي تنتج هذه املواد
املفقودة من خاليا جذعية كاملة
القدرة Totipotent Stem Cells
�أو من خاليا جذعية وافرة القدرة
�  Pluripotent Stem Cellsأو
حتى من اخلاليا اجلذعية متعددة القدرة
.Multipotent Stem Cells
جنح العلماء يف حتويل خاليا نخاع
العظم اجلذعية امل�أخوذة من �شخ�ص
بالغ �إلى خاليا كبدية عاملة تقوم
بجميع الوظائف احليوية التي تقوم
بها اخلاليا الكبدية ،وبهذا االكت�شاف
�سيتم م�ستقب ًال عالج الأكباد التالفة
من �آثار الفريو�سات والكيميائيات
والأدوية واخلمور ؟
ان اطباء الدماغ ي�سعون الن�ضاج
اخلاليا اجلذعية كي تتحول الى خاليا
ع�صبية جديدة حتل حمل اخلاليا
الع�صبية امليتة لدى امل�صابني مبر�ض
الزهامير اومر�ض بارك�سيون وامرا�ض
دماغية اخرى .
اما اطباء القلب فانهم ي�سعون ال�ستبدال
ان�سجة ع�ضلة القلب املت�ضررة بخاليا
تولدها اخلاليا اجلذعية .
وكذلك االطباء اللذين يريدون الق�ضاء
على مر�ض ال�سكري يريدون م�صدرا
خلاليا (بيتا) التي تفرز االن�سولني
داخل البنكريا�س ويحلمون بذلك من

م�ساعدة مر�ضى ال�سكري على ال�شفاء.
اما اخ�صائيو الدم ي�سعون لتوظيف
اخلاليا اجلذعية يف عمليات نقل نخاع
العظم ومكافحة فقر الدم وحت�صني
جهاز املناعة الب�شري والق�ضاء على
امرا�ض ال�سرطان مثل اللوكيميا
والليمفوما.
لقد مت بنجاح اجراء عملية زراعة
ق�صبة هوائية ب�ستخدام اخلاليا
اجلذعية يف ا�سبانيا عام .2008
وا�ستطاع اطباء العيون با�ستخدام
اخلاليا اجلذعية للجنني يف اعادة
الب�صر الربعني �شخ�صا من املكفوفني
يف م�ست�شفى امللكة فكتوريا باجنلرتا
من خالل زراعة اخلاليا اجلذعية
من اال�شخا�ص املولودين ولديهم عيب
خلقي يف منو القرنية بال�شكل ال�صحيح.
وتعد اخلاليا اجلذعية من اهم
و�سائل عالج االمرا�ض امل�ستع�صية يف
امل�ستقبل القريب واالمل الذي يعقده
عليها كثري من االطباء واملر�ضى كبري
جدا ل�شفاء العديد من االمرا�ض خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة مثل امرا�ض
ال�سكري ومر�ض  Parkinsonومر�ض
 Alzheimerوت�صلب االع�صاب
املتناثر  MSوتليف الكبد والف�شل الكلوي
وتلف ع�ضلة القلب بعد اجللطات وعالج
احلروق املتقدمة وا�صابة الدماغ واحلبل
ال�شوكي وبع�ض حاالت فقدان الب�صر
وعالج االورام مثل لوكيميا والليمفوما.
واغلب الظن ت�ستخدم اي�ضا اخلاليا
اجلذعية كبديل لزراعة االع�ضاء حلل
هذه امل�شكلة املزمنة حيث يحل مفهوم

زراعة اخلاليا واالن�سجة حمل زراعة
االع�ضاء.
جنح اطباء املخ والأع�صاب يف حاالت
قليلة لغاية الآن ،لإعادة وظائف مراكز
املخ املتعطلة والتالفة نتيجة نزيف دموي
�شديد ي�ؤدي عادة �إلى ال�شلل الن�صفي
� Hemiplegiaأونتيجة جلطات
دموية خمية وذلك بزرع خاليا جذعية
م�أخوذة من نخاع عظم ال�شخ�ص
نف�سه ،فوجدوا �أن هذه اخلاليا
اجلذعية تتحول �إلى خاليا ع�صبية
عاملة تقوم بالوظائف التي قامت
بها اخلاليا الع�صبية التالفة متاما،
وبالإ�ضافة �إلى ذلك تكونت ومنت �أوعية
دموية جديدة تغذي الأن�سجة التي
حرمت من الرتوية الدموية �سابقا.
من هذه الأمثلة ميكننا الآن �أن
ندرك �أنه ح�سب نتائج هذه التجارب
العلمية ،واملحاوالت الطبية ،ونتيجة
للبحوث العلميه امل�ستمره يف هذا
املجال ،ونتيجة التطوراملطرد
للتقنيات العلمية ال�ستخدام اخلاليا
اجلذعية بجميع �أنواعها التي
ذكرناها� ،سيتو�صل العلماء ،يف وقت
لي�س ببعيد� ،إلى طرق ناجعة لإ�صالح
وعالج االتلف الذي يحدث يف �أع�ضاء
�أج�سامنا ب�سبب الأمرا�ض املكت�سبة
�أو املورثة� ،أونتيجة لآليات ال�شيخوخة
التي حتدث يف �أج�سامنا� ،أو ب�سبب
امللوثات البيئية التي نعي�ش فيها
وتدخل �إلى �أح�شائنا وتخرب �أن�سجتنا
فتعطلها عن العمل.
ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم..

حتت رعاية نقيب ال�صيادلة

م�ست�شفى الأردن ي�ست�ضيف
اليوم العلمي لنقابة ال�صيادلة

�أمكن �شفاء اطفال م�صابون بنوع
من فقر الدم الوراثي يدعى�  :أنيميا
,
«فانكوين» Fancony s Anemia
وهو داء يتميز بعدم قدرة نخاع
العظم على �إنتاج خاليا الدم املتنوعة
والهامة للحياة ،وهو مر�ض وراثي مل
يكن له عالج �سابقا ،حيث تكون نهاية
امل�صابني مبثل هذا املر�ض هو املوت
املحتوم.
متت معاجلة االطفال ب�أخذ خاليا
جذعية ،وهي خاليا كاملة القدرة
قادرة على �إنتاج �أي نوع من اخلاليا،
مثل خاليا الدم من جيالتني �سرة �أخيه
املولود حديثا ،وبتكثري هذه اخلاليا
يف املخترب وزراعتها يف نخاع املري�ض،
�أنتجت �أخلاليا اجلذعية املزروعة
جميع �أنواع خاليا الدم مبعدل طبيعي
جدا و�أ�صبحح امل�صابون ال ي�شكون من
فقر الدم.

بدعم مميز من �أ�سرة م�ست�شفى
االردن وحتت رعاية نقيب ال�صيادلة
الدكتور زيد الكيالين �أقامت
اللجنة العلمية اليوم العلمي الثالث
يف م�ست�شفى الأردن حتت عنوان
(مقاومة امل�ضادات احليوية
الأ�سباب واحللول) والذي حتدث
من خالله املحا�ضرون حول امل�ضادات
احليوية والتوعية باال�ستخدام الآمن
واال�ستخدامات املفرطة واجلانبية
لهذه املادة.
واكدت الدكتورة �سناء ال�شخ�شري على
�ضرورة عقد االيام العلمية با�ستمرار
والتعاون مع كافة القطاعات الجناح
هذه االيام بهدف التثقيف.

كما رحب الدكتور نادر يون�س نائب
املدير العام مل�ست�شفى االردن باحل�ضور
ب�إلقاء كلمة ترحيبية تناولت اهمية
معرفة اال�ستخدام الآمن للم�ضادات

احليوية ،كما قام بت�سليم دروع ال�شكر
لكل من نقيب ال�صيادلة ورئي�س اللجنة
العلمية بنقابة ال�صيادلة على تقدير ًا
جلهودهم املبذولة.

منار �سليمان الزواهرة
الع ــالق ــات الع ــام ـ ــة
-م�ست�شفى الأردن-

يتوارد لأذهاننا دائما وبداخلنا امور
عديدة ن�شعر ب�أننا مل نكملها كما ن�شعر
ب�ضرورة حتقيقها كي ن�شبع داخلنا
باكتمالها  ،حيث ان عدم اكتمالها يثري
لدينا ال�شعور بالنق�ص وهذا ال�شعور
ي�ؤدي بنا الى عدم الر�ضا عن انف�سنا
وعدم اال�ستقرار الداخلي مما ي�سبب
لنا القلق الداخلي.

لذلك فان القلق الداخلي الذي ي�شعر
به الكثريون يف حياتهم �أو عدم الر�ضا
قد يكون نتيجة نق�ص يف حتقيق ا�شباع
حاجة نف�سية ما او تعرث طريق حتقيق
اجناز ي�ؤدي الى حتقيق االن�سان لذاته.
فبع�ضنا يرى حتقيق ذاته وا�شباعها
باجناز علمي واخر يرى ان دخله
املادي الكبري هو الغاية الكربى التي ان
حتققت �ستو�صله الى حالة اال�ستقرار
والر�ضا عن النف�س كما يرى اخر انه
بتكوين ا�سرة �سعيدة قد حقق لديه
خطوة ال�شباع ذاته وكثري ٌة هي الأمثلة.
فتحقيق الذات وا�شباعها هو كل ذلك
بالتاكيد وك ٌّل منّا يبحث عن النق�ص
لديه ليمل�ؤه باجناز او جناح وفق
تقديره ملدى �أهمية هدفه.
ومن وجهة نظري من ناحية اخرى
ان كل �شي بحياتنا يجب ان يكون
مكتمل كي ن�شعر بتحقيقه وبح�سب
هرم ما�سلو لالحتياجات (املبني
بال�صورة ادناه) ف�إن هناك حاجات

ف�سيولوجية ا�سا�سية عند حتققها ننتقل
لالحتياجات اال�سا�سية الثانية وهي
االمان وال�شعور به والذي بدوره ينقلنا
للحاجات االجتماعية وذلك بتكوين
عالقات �سوّية باملجتمع املحيط بنا
فهنا نكون قد حققنا االمور اال�سا�سية
بحياتنا والتي جتعلنا نلتفت لذاتنا
وحتقيقها باالبتكار وحل امل�شكالت
وتقدير الذات حيث هي االخرية ب�أعلى
الهرم.
وانني اذ ا�شري هنا الى ان هذه
االحتياجات من املمكن ان تتوفر عند
كثري من النا�س ولكنها مل ت�صل حلد
اال�شباع الداخلي عن ال�شخ�ص على
�سبيل املثال ميكن ان يتوفر امل�سكن
ولكنه مل يكن مب�ستوى ا�شباع رغبة
ال�شخ�ص و�آماله به مما ي�سبب هناك
فجوة بداخل ال�شخ�ص ت�شعره بالنق�ص
وعدم االكتمال.
لهذا ال ن�ستطيع الو�صول لل�شعور
بتحقيق ذاتنا وا�شباعها اال اذا
كان �شعورنا بال�شيء مكتمل فجميع
حاجاتنا منها ملمو�سة وغري
ملمو�سة بحاجة ال�شباع،
ف�شعورك باحلب يجب ان
يكون مكتمل بالطرف االخر
و�شعورك باجنازك ال يكون
مكتم ًال اال اذا حققت هدفك
و�شعورك الداخلي به.
وختام ًا اليكم بع�ض الن�صائح
التي بدونها ال ن�ستطيع
حتقيق اهدافنا ال�شباع ذاتنا
فجميعنا لدينا اهداف ون�شعر
حيالها بالعجز فيجب ان نركز بداي ًة
على هدفنا و�سبب رغبتنا يف حتقيقه
و�شعورنا عندما نحققه كما يجب ان
نفكر برغباتنا فقط وجعل افكارنا
كاملغناطي�س جتلب �إلينا ما نطمع اليه
باال�ستماع باحلياة وتقدير الذات
وخو�ض التجارب وتفهم م�شاعرنا
وم�شاعر االخرين واالفكار والتوقعات
وتقبل �شخ�صيتنا وحياتنا وما منلكه
مع ال�سعي امل�ستمر لتحقيق املزيد،
كما يجب ان نحدد اهدافنا بو�ضوح
مع امياننا بقدرتنا على حتقيقها كما
ال نن�سى ان عامل اخلوف والقلق امر
طبيعي وهذا دليل اننا نخطط مل�ستقبلنا
ناهيك انه يجب علينا عدم توجيه اللوم
لالخرين على ما يحدث بحياتنا فهذا
�سبب رئي�سي يف منعنا حتقيق اهدافنا.
الثقة بالنف�س واحرتامها هي مفتاح
جناحك الجناز متفوق على جميع
اال�صعدة تقودك للذة ال�شعور بتحقيق
ذاتك ..دمتم بخري...
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التداخالت اجلراحية أ�ثناء احلمل
الدكتور حممود خطاب

اخت�صا�صي جراحة عامة
اخت�صا�صي جراحة الكبد والبنكريا�س
�إن احلمل و الوالدة من اكرث ما تتمناه
اي امر�أة وعائلتها �إال ان ال�سيدة احلامل
وباال�ضافة �إلى الأمل واملعاناة التي
ترافق حملها قد تواجه امرا�ض تتطلب
تداخالت جراحية �أثناء احلمل ،وهو
ما ي�شكل حتديا للطبيب ومبعثا قلق ًا
لل�سيدة احلامل ولعائلتها اي�ض ًا ويتزايد
التحدي للطبيب اجلراح واطباء التخدير
والن�سائية معاً ،نظر ًا العتقادات من
البع�ض ب�أن هذا التداخل اجلراحي ي�شكل
خطر ًا على الأم او اجلنني او كليهما معاً.
ان الوعي العام لدى املر�أة والعائلة ب�شكل
عام ميثل حتدي ًا حقيقي ًا يجب ان نواجهه
باملعرفة واملتابعة فالكثري من اطباء
اجلراحة والتخدير ال يحبذون اجراء
عمليات اختيارية غري �ضرورية اثناء احلمل
لذلك نحن نتحدث عن اجراء عمليات

جراحية �ضرورية بحيث ان عدم اجراءها
او الت�أخر فيها يعر�ض اجلنني للخطر ومن
اكرث هذه االمثلة التهاب الزائدة الدودية
اثناء احلمل حيث ان انفجارها او التهاب
الغ�شاء البريوتوين اثناء احلمل ي�شكل
خطر ًَا كبري ًا على االم واجلنني مع ًا مما
ي�ستوجب التدخل اجلراحي ال�سريع دون
انتظار اثبات التهاب الزائدة مع االخذ
بعني االعتبار �صعوبة ت�شخي�ص ا�صابة
الزائدة الدودية اثناء احلمل بال�صور
فوق ال�صوتية الروتينية ،لذلك قد يلج�أ
الطبيب �إلى الت�صوير بالرنني املغناطي�سي
لتجنيب االم واجلنني التعر�ض لال�شعة من
خالل الت�صوير الطبقي والذي ي�ستعان به
حلاالت اخرى.
من احلاالت التي تتطلب تداخال جراحي ًا
طارئ ًا وجود فتق غري راجع او حدوث
اختناق لالمعاء داخل الفتق حيث يتطلب
ذلك عملية ال�صالح الفتق حتت التخدير
املو�ضعي او التخدير العام.
ومن االمرا�ض االخرى التي تواجهها
بع�ض الن�ساء احلوامل التهاب املرارة
ال�صفراوية ووجود ح�صى فيها �إذ ان
للحمل عوامل ميكانيكية وهرمونية تزيد
من احتمالية ت�شكل احل�صى يف املرارة
اثناء احلمل و زيادة م�ضاعفات ح�صى
املرارة �إذا كانت موجودة قبل احلمل� ،إال
انه يف اغلب االحيان ال نحتاج لتداخل
جراحي اثناء احلمل وغالب ًا ما ت�ؤجل
العملية �إلى ما بعد الوالدة ،وفيما يتعلق
باجراء اية عملية اثناء احلمل يجب �أن
يكون هناك تعاون تام وتن�سيق بني كل

من طبيب اجلراحة و الن�سائية والتوليد
والتخدير جمتمعني.
وكما هو معروف ف�إن فرتة احلمل تتكون
من ثالثة ف�صول ،واف�ضل فرتة الجراء
عملية جراحية خالل هذه املدة هو
الف�صل الثاين (من � 6–3أ�شهر) حيث
يكون اجلنني قد اكتمل تكوينه ولي�س هناك
خطر للت�شوه وخطورة االجها�ض املبكر اقل
وحجم البطن �إذا احتاج اجلراح تداخال
من خالل املنظار يكون منا�سب ًا ب�شكل
ن�سبي .ومن االمور االيجابية االخرى
التي تهمنا كاطباء اخت�صا�ص يف جراحة
الكبد والبنكريا�س كما تهم الزمالء
من اخت�صا�صيي التخدير والن�سائية هو
التطور الكبري يف جمال التخدير ،من
حيث االدوية واالجهزة واخلربة لدى
االطباء ،وقد ا�صبح التخدير اثناء احلمل
اكرث امن ًا و�سالمة للأم واجلنني كما ان
وجود االدوية املنا�سبة من قبل اطباء
الن�سائية والوالدة التي تعطى لالم قبل
العملية لتثبيت اجلنني وجتنب الوالدة
املبكرة او االجها�ض �شكلت اجناز ًا طيب ًا
يف هذا املجال.
ومع احلديث الذي نوجهه هنا دائم ًا من
باب التوعية واملعرفة العامة لل�سيدات
احلوامل وارهن وللمجتمع عموم ًا ف�إن
االجنازات الطبيبة والتقنية واجلراحية
التي حتققت حتى اليوم تبدد اية خماوف
من العملية اثناء احلمل كما يدعو ال�سيدة
احلامل الى مراجعة الطبيب املخت�ص يف
كل الق�ضايا الن اي تداخل جراحي اقل
خطر ًا من ترك املري�ض دون عالج.

Jordan Hospital

الإكتئاب

Issue No. (10) November 2018

6

الناجت عن عمليات التجميل

الدكتور حممود وريكات
ا�ست�شاري جراحة التجميل
-م�ست�شفى الأردن-

املخاطر النا�شئة عن عمليات التجميل
ب�شكل عام ال تقت�صر فقط على ال�صحة
اجل�سمانية ولكنها ميكن �أن متتد
لت�شمل كذلك ال�صحة النف�سية فقد
�أفادت الدرا�سات الإح�صائية احلديثة
�أن عدد ًا كبري ًا يخ�ضعون لتلك العمليات
قد ي�صابون يف �أزمة الحقة ب�إختالالت
نف�سية متعددة يطلق عليها الأطباء
النف�سيون م�سمى �إكتئاب التجميل وقد
�أعادوه لعدد من الأ�سباب منها ما يلي:
• نتائج غري مر�ضية:
للأ�سف يوجد �إعتقاد خاطئ يف
العقول وهو �أن عمليات التجميل لها

ت�أثري ال�سحر و�أن ق�ضاء ب�ضعه �ساعات
داخل غرفة العمليات هو �إجراء كاف
للح�صول على ال�صورة املرجوة ومعاجلة
كافة الت�شوهات  ،يرى علماء النف�س
�إن �إرتفاع �سقف طموحات املر�ضى
هو امل�سبب الأول حلالة الإكتئاب التي
ت�صيبهم بعد �إجراء العملية وذلك لأن
النتائج التي تتحقق و�إن كانت جيدة
فهي تظل دون امل�ستوى املتوقع.
• التوتر والقلق:
العامل الثاين الذي يت�سبب يف
الإختالالت النف�سية ال يختلف بني
عمليات التجميل و�أي عملية جراحية
�أخرى ،حيث يكون ناجت ًا عن التوتر
واخلوف والقلق من اخل�ضوع للعملية،
ولهذا ف�إن معظم امل�ست�شفيات الطبية
�أ�صبحت حتر�ص على �إن�ضمام
�أخ�صائي ال�صحة النف�سية للفريق
الطبي حتى يعمل ذلك على تهيئة
املري�ض نف�سي ًا قبل �إجراء اجلراحة،
ولي�ساعده على جتاوز الأمر والتكيف
مع النتائج التي حتققها العملية .
• العجز عن التكيف:
العامل الثالث امل�سبب لإكتئاب عمليات
التجميل هو عجز املري�ض عن التكيف
مع �شكله اجلديد ،فحدوث �أي تغري
باملالمح حتى و�إن كان طفيف ُا من
الأمور التي ي�صعب الت�أقلم معها

ب�سهولة ،و�سواء كان ذلك التغري �سلبي ًا
كالإ�صابة بندبة �أو حدوث ت�شوه جلزء
من اجل�سم � ،أو �إيجابي ًا ك�إجراء جراحة
جتميلية و�إ�صالح ت�شوه ما ،ف�إنه �سيخلق
�إح�سا�س ًا بالغرابة يف نف�س املري�ض كلما
�شاهد �إنعكا�سه باملر�آه ،ويزداد الأمر
�سوء ًا كلما كان الع�ضو الذي مت جتميله
ظاهراً ،ولهذا من يخ�ضعون لإحدى
عمليات جتميل الوجه ومنها عمليات
الأنف ،ميرون بفرتة من الإكتئاب
ومييلون �إلى العزلة� ،إلى �أن ي�ستطيعون
التكيف مع مظهرهم اجلديد.
ن�صائح قبل القيام بعمليات التجميل:
 -1احلر�ص على اختيار طبيب
التجميل ذي ال�سمعة اجليدة ،واخلربة
الكبرية يف جماله مع الت�أكد من �أنه
حا�صل على �شهادات معتمدة .
 -2 القيام بالتحاليل والفحو�صات
الطبية وذلك حتى ال يعاين املري�ض من
�أي خماطر �أو م�ضاعفات.
 -3احل�صول على الدعم النف�سي
واملعنوي من الطبيب واالهل واال�صدقاء.
 -4ال�صرب والت�أين ،وعدم اال�ستعجال
يف احل�صول على النتائج .
 -5عدم اخل�ضوع لعمليات جديدة دون
�أن تكون جمربة من قبل .
 -6الت�أكد من احلاجة الفعلية لهذا
النوع من العمليات .
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اللـيــزر للعنايــة بالب�شـرة..

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

عالج الو�شم بالليزر
ميكن تعريف الو�شم بب�ساطة على �أنه
عبارة عن وجود جزئيات من مادة ما
�ضمن اجللد تكون ذات لون معني وتو�ضع
ب�شكل معني لتعطي منظر ًا معينا ح�سبما
يريد املري�ض.
وميكن التخل�ص من الو�شم با�ستعمال
الليزر  ،حيث �أن هناك �أنواع من الليزر
ميكن �أن تعالج الو�شم ولكن لي�س
ب�شكل نوعي مثل ليزر  CO2والذي
ميكن �أن يزيل الو�شم عن طريق �إزالة
طبقات اجللد احلاوية على الو�شم ،ومن
ثم فهو يرتك بذلك ندبة.
كما ميكن �إزالة الو�شم عن طريق
خا�صية االنتقائية حيث �أن كل ليزر
يكون موجه ًا لهدف معني ،وذلك عن
طريق ا�ستخدام ليزرات موجهة نحو
الت�صبغات ذات مدة نب�ضة ق�صرية جد ًا

 اجلزء اخلام�س -فجهاز الليزر معروف منذ العام 1960
مثل الليزرات التي تدعى switched-Q
مثل ليزر الروبي والألك�ساندرايت والـ ميالدية وحتى الآن ال يوجد حالة واحدة
 YAG : NDحيث تقوم �أ�شعة الليزر تثبت �أن الليزر كان �سبب ًا يف حدوث
ببعرثة جزيئات الو�شم مما ي�سهل عملية خاليا �سرطانية.
ابتالعها من قبل كريات الدم البي�ضاء� .أ�شعة الليزر هي �أ�شعة غري مت�أينة
وتعتمد النتيجة النهائية للعالج على  radiation ionizing-nonوهذه
منط الو�شم ،ولونه ،وعمقه ،وعدد بب�ساطة ال ت�سبب �أي خلل يف �شريط
اجلل�سات ،وال يجب �أن يعتقد املري�ض ب�أن  DNAوبالتايل ال ت�سبب �أي منو غري
الو�شم �سيزول نهائياً ،حيث �أن الو�شم طبيعي للخاليا وال ت�سبب �سرطان
املحدّث من قبل الهواة �أ�سهل �إزالة من �سرطان اجللد او االغ�شية املخاطية
ذلك املحدث من قبل حمرتفني ،كما قد حينما مير عليها الليزر اثناء املعاجلة
يرتك الليزر بعد �إنهاء اجلل�سات القليل �أ�شعة الليزر لإزالة ال�شعر عادة ال تتعدى
طبقة اجللد ال�سطحية فال ميكنها
من نق�ص الت�صبّغ يف مكان الو�شم.
ما هي م�ضاعفات ا�ستخدام جهاز االخرتاق وو�صول الرحم �أبداً.
فلو مت �إزالة ال�شعر من بطن امر�أة حامل
�إزالة ال�شعر بالليزر؟
 مع التقنية احلديثة ووجود �أجهزة فهذا م�سموح وال ي�شكل �أي خطر علىتربيد م�صاحبة جلهاز الليزر ف�إن احلامل وكثري ًا ما ن�ستخدمه للن�ساء
امل�ضاعفات قلت كثريا ولكن من �أهم احلوامل وال يكون هناك �أي ت�أثري �سلبي
تلك امل�ضاعفات هو تكوين ت�صبغات واحلمد هلل .وهذا النوع من الأ�شعة هو
�سمراء عادة ما تكون مرحلية وتزول �آمن ولي�س له �أي ت�أثريات �سلبية على
بعد �أ�سابيع �أو �أ�شهر و�أحيان ًا قد تطول .املر�أة وال جنينها.
ونادر ًا ما يحدث نق�ص يف الت�صبغ عادة يكون �أمل الليزر حمتمالً ،وميكن
ويحدث مناطق بي�ضاء من الليزر التخل�ص من هذا الأمل بطلب و�ضع كرمي
وهذا عادة يكون للجلد امل�شم�س  Skinخمدر على مكان �إزالة ال�شعر قبل الليزر
 Tannedلذلك دائم ًا نن�صح بعدم عمل بن�صف �ساعة.
جل�سة ليزر �إذا كان املري�ض قد ت�سمر ما هي االحتياطات التي يجب
العمل بها عند ا�ستخدام جهاز
جلده ب�سبب ال�شم�س.
�أ�شعة الليزر هي ذات موجة طويلة وغري الليزر؟
مت�أينة وال حتمل خا�صية حتويل اخلاليا � -أهم ع�ضو يف اجل�سم يجب احلفاظ
الطبيعية �إلى �سرطانية من الناحية عليه هو العينان ،وال بد من تغطيتهما
النظرية وحتى من الناحية العلمية خالل جل�سة العالج بالليزر .وكل ليزر

له نظارات خمتلفة على ح�سب طول
موجة الليزر.
ماهي االجراءات املتخذة من قبل
املري�ض بعد الليزر؟
 -1قد يكون هناك درجة خفيفة من
االحمرار بعد العالج بالليزر.
 -2و�ضع عادة كمادات باردة ملدة 5-10
دقائق لتخفيف الأمل واالحمرار.
 -3ميكن و�ضع كرمي من الكورتيزون بعد
الكمادات الباردة ملدة  2يوم فقط.
 -4ي�سمح باال�ستحمام بعد الليزر ولكن
يجب �أن يكون لطيف ًا وبدون حك.
 -5ميكن ا�ستعمال مواد التجميل يف
اليوم التايل لإجراء الليزر.
 -6بعد حوايل  5-15يوم من �إزالة ال�شعر
بالليزر �سوف يظهر �شعر غامق على
�سطح اجللد وهذا هو ال�شعر التي متت
معاجلته ولي�س بنمو �شعر جديد وميكن
�إزالته بدون �أي مقاومة تذكر مب�سحه
باملاء واملن�شفة مثالً.
 -7ال تن�س تطبيق الواقي ال�شم�سي ب�شكل
متكرر وملدة عدة �أ�شهر.

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

متى �أذهب بطفلي للعيادة؟

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

�ستحتاجني لأخذ طفلك لعيادة
الطبيب للفح�ص ال�صحي عدة مرات
يف ال�سنة الأولى من العمر ،و�أقل من
ذلك يف ال�سنة الثانية من العمر ،هذا
باال�ضافة �إلى عدد من املرات االخرى
اذا كان هناك �أي م�شاكل �صحية
ت�ستدعي ذلك.
اذهبي للزيارة االولى بعد �أ�سبوعني
الجراء الفح�ص االويل� ،إال �إذا طلب
منك غري ذلك.

خ�ص�صي زيارات منتظمة
لطبيب طفلك للك�شف
ال�صحي..

ان هذه الك�شوف ال�صحية هامة ،حتى
ولو كان طفلك �سليما معافى� ,س ــوف
يقوم طبيبك بالتايل:
• اعادة الت�أكد من عدم وجود
�أمرا�ض خلقية يف القلب والكلى وخلع
الوركني وال�صفار.
• الت�أكد من �أن طفلك ينمو �سويا
طبيعيا و�أن زيادة وزنه طبيعية.
• يعطيك الن�صيحة يف ما يتعلق
بغذاءه ورعايته.
• يجري بع�ض الفحو�صات لطفلك
ويعطيه اللقاحات (التطعيمات)
الالزمة.
ان طفلك ينمو ويتغري ب�سرعة خالل
�أول �سنتني من العمر ،و�ست�ساعدك
الزيارات املنتظمة للطبيب يف فهم
هذه املتغريات والتعامل معها ,يبني لك
جدول الزيارات ال�صحية واملطاعيم
متى يجب ان ت�أخذي طفلك لزيارة
الطبيب ،وما الذي �سيح�صل يف تلك
الزيارة ،كما قد يحدد لك الطبيب
جدوال �آخر للزيارة اذا ا�ستدعت حالة
طفلك ذلك.
متى ات�صل بالطبيب؟
ات�صلي «فور ًا» بالطبيب �إذا ا�صاب
طفلك احد االعرا�ض التالية:
• قيئ (�أكرث من كمية ب�سيطة
معتادة) �أو �إ�سهال �شديد (براز �سائل
�أو له رائحة كريهة) اكرث من - 3
 4مرات يف اليوم.

• ا�سهال �سائل �شديد �إذا كان عمره
�أقل من � 3شهور.
• �صعوبة يف التنف�س  :يعاين ب�صعوبة
من �أخذ نف�س واخراجه �أو ّ
ازرق لونه.
• البكاء او الأنني كاملت�أمل �أو �أن يكون
�شديد التكدر (متنكد) �أكرث من
عادته.
• �أن تكون درجة حرارته اكرث
من  37.8درجة حرارة مئوية
( 100.1فهرنهايت).
• �إذا خرج مع البول او الرباز دم
�أحمر او جتلطات دموية.
• �إذا ح�صلت معه ت�شنجات (ارتعا�ش
الذراعني وال�ساقني).

ات�صلي اي�ض ًا اذا كان طفلك:
• يبدو �ضعيف ًا لي�س عنده الطاقة
عال كاملعتاد.
للبكاء ب�صوت ٍ
• يرف�ض الر�ضاعة او ير�ضع قلي ًال (ال
يكمل اكرث من ن�صف الكمية املعتادة).
• ال ي�صحو من النوم ن�شيط ًا يقظاً
كاملعتاد �أو �إذا كان غري راغب يف
اللعب ولو لفرتة ق�صرية.

انتبهي ل�صفات براز
طفلك فـي حالة اال�سهال
من حيث ال�شكل واللون
والرائحة..
• ال يبــدو كـ ــاملـعـت ـ ــاد (كـطبيعتـ ــه)
وت�شعرين ان هناك �شيئا ما يقلقك
عليه.
ً
ات�صلي حاال بالطبيب:
• حمى
• ا�صفرار اجللد
• ا�سهال �أو تقي�ؤ
• ت�شنجات
• توق ــف �أو �صعوبــة فـي التنفـ�س
• دم فـي احلفاظــات
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امللتقى العربي للمبادرات االن�سانية

تكرمي �أردين فـي العمل االن�ساين

قام امللتقى العربي للمبادرات
االن�سانية التطوعية والذي
اقيم يف دولة الكويت بتكرمي
نخبة من رموز العمل االن�ساين
واالغاثي االردين فقد كرم
امللتقى بح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني العرب والكويتيني
الزميل امل�ست�شار االعالمي يف
م�ست�شفى الأردن الدكتور هاين
ال�سيدة خولة العرموطي وال�سيد امين مفلح مع الزميل البدري
البدري جلهوده الكبرية -ح�سب
امللتقى العربي للعمل االن�ساين واملبادرات التطوعي واكد امللتقى ان البدري ي�ضطلع
التطوعية -يف جمال العمل اخلريي ودعم بدور كبري يف دعم املبادرات االن�سانية عرب
مبادرات ال�شباب العربي يف جمال العمل امللتقيات العربية والدولية.

حركة اجلنني
و�صحة احلمل!.

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

اول ركلة ،اول حركة ،تنمي لدى االم
�شعور ال ميكن لعقل الب�شر ا�ستيعابه،
االمومة! تعد حركة اجلنني الن�شطة
خالل احلمل من اول امل�ؤ�شرات
الب�سيطة على ال�صحة اجليدة للجنني
وهي اهم الفحو�صات الذاتية التي
متّكن ال�سيدة احلامل من االطمئنان
على جنينها ب�سهولة وي�سر.
ت�شعر ال�سيدات بحركة اجلنني ب�شكل
عام بال�شهر اخلام�س من احلمل (بني
 20-18ا�سبوع) وتتفاوت بني �سيدة
واخرى حيث قد يت�أخر اح�سا�س احلامل
الول مرة من اللواتي �سبق لهن االجناب
ولكن عدم اح�سا�س االم بحركة اجلنني
بعد ال�شهر ال�ساد�س يوجب اجراء
فحو�صات اخرى لالطمئنان على �صحة
اجلنني.
وجب اي�ض ًا التنويه على ال�سيدات
احلوامل ب�أن حركة اجلنني ال تقت�صر
على الركل فقط فقد تكون على ا�شكال
اخرى كااللتفاف مث ًال وهذه احلركات
اي�ض ًا تعد طبيعية ويجب ان ت�ؤخذ بعني
االعتبار عند قيام الأم بعد حركات
اجلنني .احيان ًا ت�شعر ال�سيدات بانتقا�ص
يف حركة اجلنني وهذه تُعد من اكرث
ال�شكاوي التي يواجهها ق�سم الطوارئ
وعيادات متابعة احلمل يومي ًا حيث
ترتاوح ا�سباب هذا االنتقا�ص بني ا�سباب
ب�سيطة مطمئنة �إلى ا�سباب خطرة تهدد
حياة اجلنني احياناً.
احذري �سيدتي فاالنتقا�ص املفاجئ يف

حركة اجلنني او عدم االح�سا�س بها منذ
الوقت املتوقع يف بداية احلمل ،يعدان من
امل�ؤ�شرات اخلطرة التي يجب التعامل
معها بحذر من قِبل االم والكادر الطبي
على حد �سواء حيث لها دالالت علمية
خمتلفة على �صحة اجلنني كوجود امرا�ض
يف الع�ضالت او متالزمات الوراثية او
وفاة اجلنني داخل الرحم يف حاالت قليلة
ولكن امل�سببات بالعادة وباملجمل مطمئنة
مثل الوزن الزائد لل�سيدة احلامل او وجود
امل�شيمة يف اجلزء االمامي للرحم والتي
قد تف�صل اح�سا�س االم بحركة اجلنني.

�إذا كانت احلامل قد �سبق
لها واجنبت جنين ًا خالل
احلمل فمن االف�ضل
عدم االنتظار واالت�صال
بالطبيب فوراً..
ماذات يجب على ال�سيدة احلامل ان
تفعل عندما ت�شعر بنق�ص مفاجئ
يف حركة مفاجئة جلنينها؟
طريقة ب�سيطة! ا�ستلقي على جنبك
االي�سر ،تناويل القليل من ال�سكريات التي
ت�ساعد على تن�شيط حركة اجلنني ،ثم
راقبي حركة اجلنني ،حيث ان االح�سا�س
بع�شرة حركات يف مدة �ساعتني يُعد
طبيعياً.
ما هي اخلدمات التي �سيقدمها لك
الطبيب؟
�سوف يقوم الطبيب ب�أخذ املعلومات
الكاملة عن احلمل او االحمال ال�سابقة
(ان وجدت) ثم �سيطمئن على نب�ض
اجلنني للت�أكد من انه على قيد احلياة.
يف املرحلة التالية قد يتم عمل تخطيط
لنب�ض اجلنني �إذا كان قد امت �شهره ال�سابع
والرتا�ساوند احيان ًا لالطمئنان على كمية
ال�سائل االمنيو�سي او الرتا�ساوند تف�صيلي
ال�ستثناء وجود عيوب خلقية يف بع�ض
احلاالت اخلا�صة.
ف�سبحان اخلالق الذي قدّر االم على
رعاية طفلها منذ اللحظات االولى يف
احلمل..

ر�ؤى و�أفكار

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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جــراحــة الـفـــم والــوجــه والفـكــني تطور جراحة
العظام واملفا�صل..
فـي م�ست�شفى الأردن
الربفي�سور الدكتور

مـــ�أمـــون روا�شــــدة
ا�ست�شاري اول جراحة الوجه
والفكني وزراعة اال�سنان
-م�ست�شفى الأردن-

يقدم اخت�صا�ص جراحه الفم
والوجه والفكني وزراعة اال�سنان
يف م�ست�شفى الأردن خدمة �سريرية
�شاملة با�ستخدام �أحدث التقنيات
والتجهيزات لتوفري �أف�ضل م�ستويات
الرعاية الطبية للمر�ضى.
�إنَ جراحة الفم والوجه والفكينَ
من اجلراحات اخلا�صة التي تتمتَع
مبكانة مميزة وتعتربمن اجلراحات
الت�شريحية ملنطقة الفم ،الفكني،
الوجه ،الرقبة واجلمجمة ،وهذه
املنطقة متثل نافذتنا �إلى العامل و لها
اهمية كبرية فهي تتحكم يف القدرة
على التنف�س وتناول الطعام والتوا�صل

ولذلك حتقق جراحة الفم والوجه
والفكني توازنًا بني الوظيفة واملظهر.
وهناك ترابط وتعاون بني جراحة
الفم والوجه والفكي وعدد كبري من
الإخت�صا�صات الطبية واجلراحية
مثل اجلراحة العامَ ة ،االع�صاب،
االنف واالذن و احلنجره ،العيون
والتَجميل.
يت�ضمن اخت�صا�ص جراحة
الفم والوجه والفكني املجاالت
التالية:
• ت�شخي�ص ومعاجلة ك�سور الوجه
والفكني� :إن ك�سور الهيكل الوجهي
هي جزء من �إ�صابات منطقة الوجه
والفكني وت�صاحب ب�إ�صابات خمتلفة
الدرجات للأن�سجة املحيطة باملنطقة.
وكذلك الأجزاء احليوية مثل العني
وجماري الهواء واجليوب املجاورة
للأنف وكذلك الل�سان .وتتفاوت
درجات الإ�صابة يف هذه املنطقة من
جمرد �شق ب�سيط يف منطقة عظم
الدردر �إلى �إ�صابات بالغة ت�ؤثر على
الهيكل الوجهي بالكامل ويتم عادة
معاجلة الك�سور حتت التخدير العام
و با�ستخدام ال�صفائح املعدنية.
• ت�شخي�ص ومعاجلة اورام
الفم والوجه و الفكني اخلبيثة
واحلميدة :تعترب اورام الفم والوجه و
الفكني من اخطر االورام والتي يتطلب
عالجها التداخل اجلراحي املبكر
ال�ستئ�صال الورم لتفادي انت�شاره

الدكتور ها�شم الق�ضاة

اخ�صائي جراحة العظام واملفا�صل
نحو العنق و الدماغ ،كما حتتاج بع�ض
االورام الى اجراء عمليات ترميم
لالن�سجة املفقودة.
• ت�شخي�ص ومعاجلة امرا�ض
و اورام الغدد اللعابية اخلبيثة
واحلميدة :يقوم اللعاب بوظيفة
هامة يف الفم فهو يفيد يف احلفاظ
على �صحة الفم و الأ�سنان� ،إعادة
الطعام لله�ضم وامل�ساهمة يف حا�سة
الذوق ويف البلع ،البدء يف ه�ضم
ال�سكريات ،و دورا ً حمدودا ً يف
احلفاظ على توازن املاء يف اجل�سم
بت�أثريها غري املبا�شر يف الإح�سا�س
بالعط�ش.
هناك بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب
الغدد اللعابية ومنها :
 التهاب الغدد اللعابية :ويحدثااللتهاب نتيجة فريو�سات وبكترييا

م�ست�شفى الأردن ي�شارك فـي اليوم العاملي لل�سكري

يوم علمي توعوي لتغذية
مر�ضى ال�سكري

تزامنا مع اليوم العاملي لل�سكري
اقام امل�ست�شفى يوما علميا ا�ستهدف
توعية املر�ضى واملراجعني والزوار
باخطار ال�سكري كمر�ض ميثل
ظاهرة منت�شرة يف االردن ا�ضافة
الى العادات الغذائية االيجابية التي
من �شانها مواجهة هذا املر�ض على
ال�صعيد اليومي وتخلل هذا اليوم
الذي اقامه ق�سم التغذية بالتعاون

مع ق�سم العالقات العامة بامل�ست�شفى
حما�ضرات توعوية عن مر�ض ال�سكري
للدكتور حممد الزاهري و توعوية
عن تغذية مر�ضى ال�سكري للدكتور
حيدر الدومي من اجلامعة االردنية
ا�ضافة الى حما�ضرات يف التغذية
قدمها ق�سم التغذية بامل�ست�شفى
و�شركة نيوتري�شيا حول ق�ضايا
التغذية وال�سكري والعادات الغذائية

ال�سيئية ويف مقابلها احللول
كما مت يف هذا اليوم اجراء
فحو�صات جمانية لل�سكري
برعاية �شركة D Smart
للح�ضور واملراجعني ومنها
قيا�س الدهنيات والع�ضل
واملاء باجل�سم برعاية �شركة
املهند�سون العرب وتقدمي
ا�ست�شارات التغذية املجانية.
واكد الدكتور حممد الزاهري
ا�ست�شاري امرا�ض ال�سكري والغدد
ال�صماء ان هذه الفعالية الطبية
تعك�س االهتمام الكبري الذي يوليه
م�ست�شفى االردن بالدرا�سات املتعلقة
مبر�ضى ال�سكري وعالجاته وعرب
البحوث واالن�شطة والفعاليات
التوعوية.

التي تهاجم الغدد اللعابية ،و ي�سبب
هذا ق�صور يف �إفراز اللعاب.
 اورام الغدد اللعابية :حتدث�أورام الغدد اللعابية غالبًا يف الغده
النكافية ( ٪٨٥تقريبًا) واقل من
 ٪٢٥من هذه االورام خبيثه .غالبًا
ما يت�ضمن عالج �أورام الغدد اللعابية
اجلراحة .قد تت�ضمن عالجات �أورام
الغدد اللعابية العالج الإ�شعاعي
والعالج الكيميائي.
 ح�صوات الغدد اللعابية:ناجم عن ان�سداد يف قنوات افراز
اللعاب و�أهم �أالعرا�ض هو تورم الغدد
اللعابية ،عادة �أثناء تناول الطعام ،مع
ال�شعور باالم �شديدة .والعالج يكون
ب�إزالة احل�صوات اللعابية عرب عملية
جراحية او ازالة الغده اللعابيه ذاتها.
 اجلراحة التقوميية لعظامالوجه والفكني :يتم تنفيذ جراحة
الفكني التقوميية لعالج جمموعة
وا�سعة من م�شاكل الهيكل العظمي
للوجه والفكني والأ�سنان والتي ت�سبب:
�صعوبة امل�ضغ ،ع�ضة مفتوحة ،عدم
توازن مظهر الوجه من الأمام � أو
اجلانب ،انح�سار الذقن ،بروز الفك،
بروز اللثه ب�شكل كبري وعدم القدرة
على جعل ال�شفاه تتالم�س ي�شكل
طبيعي.
واجلراحة التقومييه حت�سن امل�ضغ
والكالم والتنف�س .وغالبا ما يكون
هناك حت�سن ملظهر املري�ض ب�شكل
كبري.
 ت�شخي�ص ومعاجلة االمالوجه وا�ضطرابات املف�صل
الفكي ال�صدغي :مف�صل الفك هو
النقطة �أو املنطقة التي يلتقي فيها
الفك ال�سفلي بعظمة اجلمجمة ،والتي
تقع مبا�شرة �أمام الأذن على جانبي
الر�أ�س .تتحكم الع�ضالت املت�صلة
واملحيطة مبفا�صل الفك يف مو�ضع
وحركة الفك .وقد ي�شكو املري�ض
من �سماع طقطقات �أو �أ�صوات عند
فتح الفم و�إغالقه وال�شعور بالأمل،
�صعوبة يف فتح و�إغالق الفم وعدم
القدرة على فتحه ب�شكل كامل ،وقد
يكون هنالك ميل النحراف الفك
عن م�ساره امل�ستقيم عند فتح الفم
ب�إت�ساع ،الآالم يف ع�ضالت الوجه
وامل�ضغ والرقبة� ،أمل يف الأذن �أو
الطنني وغريها .والعالج ي�شمل
العالج التحفظي والعالج اجلراحي.
ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم..

تعددت وازدادت اال�صابات والك�سور
يف العقود االخرية نظر ًا الزدياد وتنوع
و�سائل النقل واالعمال االن�شائية
االخطار اثناء العمل وااللعاب
الريا�ضية ،وتنوعت م�ضاعفات
هذه اال�صابات وخملفاتها مما
ا�ستدعى علماء جراحة
العظام واملفا�صل والك�سور
واال�صابات للبحث حول
و�سائل عالج هذه اال�صابات
بطرق ال ت�ؤثر كثري ًا على
الطرف امل�صاب وبفتحات
�صغرى مما يح�سن النتائج
وي�ساعد يف �شفاء اال�صابة
�سريع ًا ليعود املري�ض ميار�س
حياته وعمله ب�شكل طبيعي يف
اقرب وقت.
 - 1جراحة الك�سور لدى البالغني:
تطورت ادوات تثبت الك�سور ب�شكل
ملحوظ حيث مت ابتداع �صفائح معدنية
ميكن ادخالها وتثبيتها على العظم
عرب فتحات جلدية ب�سيطة دون اللجوء
للفتح على الك�سر نف�سه ودون احداث
خلل وا�صابات يف الع�ضالت والرتوية
الدموية للعظم ومكان الك�سر مما
ي�ساعد يف اندمال الك�سر ب�أ�سرع وقت،
وي�سمح باحلركة املبكرة ومت تطوير
اال�سناد (الق�ضبان) املعدنية املتبطنة
للنقي لتالئم معظم الك�سور يف العظام
الطويلة وامتدت امكانية ا�ستعمالها
اي�ض ًا للك�سور القريبة من املفا�صل
الطبيعية واال�صطناعية ونتائجها
ممتازة مقارنة بالو�سائل االخرى
لتثبيت الك�سور ومازال البحث على
تطويرها جاري ،ويف كل فرتة ن�شهد
والدة جيل جديد من هذه اال�سفاد.
 - 2جراحة الك�سور لدى االطفال:
لعل اال�صابات لدى االطفال حتظى
باهتمام كبري لدى العلماء وذلك
للعناية بهذا اجليل الذي �سيبني
امل�ستقبل تتم ابتداع اال�سفاد املعدنية
املرنة التي يتم بها عالج الك�سور لديهم
ففي ال�سابق كان على �سبيل املثال اذا
تعر�ض طفل لك�سر يف عظمة الفخذ الي
�سبب ،ف�إنه يحتاج للدخول مع والدته
للم�ست�شفى ملدة ترتواح ما بني 6-3
ا�سابيع م�ستلقي ًا على ال�سرير ويعالج
بوا�سطة ال�شد اجللدي باالثقال ،اما
الآن فبوا�سطة هذه اال�سفاد املعدنية
املرنة فيتم عالجه خالل يوم ويعود
ملنزله احلياتية الطبيعية وبعد فرتة
نقاهة ب�سيطة.

 - 3اال�صابات يف الغ�ضاريف
واالربطة (اال�صابات الريا�ضية):
�شهدت عمليات معاجلة اال�صابات
الريا�ضية قفزات كبرية منذ بدايات
ا�ستخدام اجلراحة بوا�سطة املنظار يف
العقدين املا�ضيني وكانت يف البدايات
تقت�صر على عالج اال�صابات الب�سيطة
يف الغ�ضاريف فيتم ا�ستئ�صالها،
ونظر ًا لتطور ا�ساليب الت�شخي�ص لهذه
اال�صابات واي�ض ًا للتطور يف ايجاد حلول
لت�سهيل الو�صول لداخل املف�صل .امتدت
جراحة املنظار لت�شمل ترميم الغ�ضاريف
بد ًال من ا�ستئ�صالها وزراعة االربطة
املت�صالبة االمامية واخللفية يف الركبة
وعالج الك�سور واالربطة وا�صابات
مف�صل الكتف واملرفق والر�سغ والكاحل.
نظر ًا ملا تعيه ادارة م�ست�شفى الأردن
منذ ت�أ�سي�سه الهمية هذه اال�صابات
ومعاجلتها فقد �سعت دائبة بالتعاون مع

دائرة جراحة العظام واملفا�صل لتوفري
احدث الو�سائل واالجهزة واملعدات لهذه
الغايات ومت احداث ق�سم تدريب معرتف
به حملي ًا وعاملي ًا يف هذا املجال.
حيث مت توفري احدث جهاز ملنظار
املفا�صل واملعدات اخلا�صة كافة
واجريت يف م�ست�شفى الأردن العديد
من العمليات املعقدة ومت اجراء اول
دورة تدريبية لرتميم الرباط املت�صالب
اخللفي ،واجريت اول عملية لهذا
الرباط يف اململكة باال�ضافة لدورات
عديدة لرتميم الغ�ضاريف ح�ضرها
عدد كبري من اطباء العظام يف االردن
واملنطقة.
وتطورت جراحة الك�سور واال�صابات
ب�شكل ممتاز و�شهدت اجنازات
رائعة الحتواء الق�سم على كل العدد
اجلراحية واالدوات اخلا�صة واجلدير
بالذكر ان الق�سم هو اول من ح�صل
على اعرتاف دويل من قِبل امل�ؤ�س�سة
العاملية جلراحة الك�سور (ومركزها
يف �سوي�سرا) للح�صول على �شهادة
الزمالة يف الك�سور واال�صابات
واملعرتف بها دولياً.
وقد تخرج من هذه الدائرة العديد من
االخ�صائيني يف جراحة العظام واملفا�صل
والذين يعملون يف الأردن وفل�سطني ودول
اخلليج العربي وامريكا و�أملانيا ك�سفراء
ميثلون االردن وم�ؤ�س�ساته الطبية
امل�شهود لها وقد �شهد لهم اجلميع بح�سن
التدريب والت�أهيل العلمي.
ومازالت امل�سرية م�ستمرة واالجناز
دائم ب�إذن اهلل.

Jordan

طب وتكنولوجيا حديثة

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

�أحدث ما و�صل �إليه الطب فـي عالج
عقم الرجال ال�شديد
الدكتور

خلدون ال�شريف
ا�ست�شاري عقم واطفال انابيب
مدير مركز االخ�صاب
-م�ست�شفى الأردن-

يعاين حوايل  ٪١٥من االزواج
والزوجات من ت�أخر احلمل لأكرث
من �سنة (وهو ما ي�سمى طبيا
بالعقم) ،وهناك عدة ا�سباب مثل
�ضعف االبا�ضة �أو �إن�سداد قناة فالوب
ولكن اكرث اال�سباب �شيوع ًا يف العامل
العربي هو �ضعف احليوانات املنوية
عند الرجل �أو ما ي�سمى بعقم الرجال.
ولقد بينت الدرا�سات احلديثة �أن
يف حوايل  ٪٧٠من حاالت العقم يف
املنطقة العربية يوجد �ضعف يف قوة

احليوانات املنوية �أو قلة يف عددها �إلى
درجة كبرية.
ولعل �أكرث احلاالت �صعوبة يف هذا
املجال هي حاالت �إنعدام احليوانات
املنوية كلي ًا يف القذف �أو ما ي�سمى
باالزو�سبريمي ا.
يعاين حوايل  ٪٨من الرجال
الذين يراجعون عيادات العقم من
االزو�سبريميا ،ولقد كان عالجهم
�صعبا جد ًا و�شبه م�ستحيل ملدة طويلة
و�إلى �أن مت �إكت�شاف الأ�سباب التي
تقف وراء هذه احلالة واال�س�س العلمية
لعالجها بنجاح خالل االعوام القليلة
املا�ضية ،حتى �صارت هذه احلاالت من
االجنح عالجا يف املراكز املتخ�ص�صة
و االيدي اخلبرية املاهر ة.
قد يكون �سبب وجود االزو�سبريميا هو
ق�صور يف �إفرازات الغدة النخامية
ويف مثل هذه احلاالت يكون العالج
ناجح ًا يف حوايل  ٪١٠٠من املر�ضى
ب�إ�ستخدام الهرمونات البديلة
باجلرعات املنا�سبة وللمدة الكافية
التي قد ت�صل الـ � ١٨شهر ًا وبعد ذلك
يتم �إنتاج احليوانات املنوية طبيعيا
وكذلك يتم احلمل طبيعي ً ا.
هذا هو احلال �أي�ض ًا يف حاالت
االزو�سبريميا الناجتة عن �إن�سداد
القنوات املنوية حيث يتم العالج عن

طريق التدخل اجلراحي لفك االن�سداد
وبعد ذلك يتم احلمل طبيعي ً ا.
ولكن �أكرث حاالت االزو�سبريميا
�شيوع ًا هي تلك الناجتة عن ق�صور
يف اخل�صية ،ويف تلك احلاالت يتم
التفتي�ش املجهري عن احليوانات
املنوية القليلة جد ًا املوجودة يف
اخل�صية ثم بعد ذلك يتم �إ�ستخدامها
يف عالج الزوجة عن طريق �أطفال

االنابيب باحلقن املجهري وبن�سبة
جناح عالي ة.
لقد تقدم العلم والطب كثري ًا يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية يف عالج
معظم حاالت العقم ولكن كما ر�أينا
ف�إن �أكرب هذا التقدم كان يف �أ�صعب
احلاالت وهذا دليل وا�ضح على �أنه
هلل -ال ي�أ�س مع احلياة مهما
-بعون ا 
بلغت ال�صعوبا ت.
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كلمات من القلب

«و�إلى الطبيب �شكر ًا خال�صاً»
ت�سعــون يوم ـ ًا والأني ــن يهزنــي
و�شـريكــة العمـر الطويــل علي َله
القــت علـى فر�ش الهـواء قوامهـا
واملف�صل املك�سور ي�ستجدي بديله
وقــف احلـراك وال �سبيــل لوقف ـ ٍة
ـوم و�سيل ـ ًة
�أو م�شيـ ٍة تـودي ملهمـ ٍ
حملـت على الكر�سي كل �شجونهـا
وت�سللـت بيــن ال�صفــوف خجولــه
يا ويــح قلبــي كـم ر�أيـت دموعها
جتري على اخلدين حارق ًة جزيله
�أطلقــت �صبــر ًا قـد جتــاوز حـده
�صبــر ًا جميـ ًال والطريــق طويلـه
وجل ـ�أت للطــب احلدي ــث لعل ــه
يجــد ال�سبيــل ولــو بــال حتويلـه
قالــوا اخلطــوره يا رفيــق كبرية
والعــك�س �أخطــر والنجــاة قليلــه
فــو�ضـت �أمــري للكريــم م�ؤيــد ًا
�سبــل اجلراحــة واجلــراح نزيلـه
اهلل �أكــرمن ــا وكانـ ــت فرحـ ـ ـ ًة
حل ال�شفاء وهلت الب�شرى جميلـه
خطى
يا رب �شكـر ًا كلما �سارت ً
لدعوات نبيلـه
وال�شكـر مو�صول
ٍ
و�إلى الطبيب �أبث �شكر�أ خال�ص ـ ًا
حققــت �أمالــي و�أفــراح القبيلــه
م�شاركة من :توفيق عمارنه عليل

القهوة وال�شوكوالته
لإبطاء ال�شيخوخة..

درا�سة  -تو�صلت درا�سة �أملانية حديثة
�إلى �أن تناول ال�شوكوالتة ،و�شرب القهوة
�أو ال�شاي رمبا ي�ساعد على العي�ش فرتة
�أطول ،الحتواء هذه امل�شروبات على
مكمالت الزنك التي تن�شط مركب ًا ي�ساعد
على �إبطاء ال�شيخوخة .وبح�سب الدرا�سة،
ف�إن ال�شوكوالتة ،والقهوة ،وال�شاي ،حتتوي
على عن�صر البوليفينول الذي يعترب من
�أكرث م�ضادات الأك�سدة فعالية يف مكافحة
تلف اخلاليا.
ووجد باحثون من جامعة �إرالنغن نورنبريغ
الأملانية� ،أن الزنك يُن�شط �أحد مركبات
مادة البوليفينول ،الذي يحمي بدوره من
الغازات ال�ضارة التي تنتجها اخلاليا،
والتي تدمر احلم�ض النووي ،وتلعب
دور ًا رئي�سي ًا يف ال�شيخوخة .وترتبط
هذه الغازات بالإ�صابة بااللتهابات التي
ميكن �أن تت�سبب يف ال�سرطان والأمرا�ض
التنك�سية مثل مر�ض �ألزهامير.
وتذكر الدرا�سة �أن مادة البلوليفينول ،ال
ميكنها تدمري الغازات ال�ضارة مبفردها،
لكن فعاليتها تزداد عندما ترتافق مع
عن�صر الزنك .وحذر الباحثون من تناول
كميات كبرية من الزنك ،خ�شية �أن ي�ؤدي
�إلى الغثيان ،و�أن ي�ؤثر �سلب ًا على حا�سة
الذوق ،وي�أملون �إنتاج هذا العن�صر مكم ًال
غذائي ًا بجرعات حمددة.

« مقالة مرتجمة »

• الع�صر املب�سط من � 1940إلى �أوائل

1950

فــوزي هــليـل
م�ساعد مدير املخترب

مقدمة:
كانت هناك تنب�ؤات خمتلفة حول
م�ستقبل طب املختربات وفروعه العامة
منها واخلا�صة .كتب (الري ج .كريكا،
وتري�سي ج .بول�سكي ،وجي�سون واي
بارك ،وباولو) مقا ًال حول “م�ستقبل
طب املختربات” يقدم فيه ملحة عامة
عن التنب�ؤات ال�سابقة التي �أ�صبحت
حقيقة واقعة وبع�ض التوقعات امل�ستقبلية
التي من املتوقع �أن تلعب دورًا حيويًا يف
هذا التخ�ص�ص.
يف عام  ،1969حدد توم وايتهيد� ،أول
رئي�س للكيمياء ال�سريرية يف جامعة
برمنغهام ،خم�سة جماالت من الكيمياء
الإكلينيكية يف حما�ضرته “ر�ؤية من
اجل�سر” ،وت�شمل هذه:
• الع�صر املعقد من � 1920إلى 1940

• ع�صر الأزمة يف �أواخر 1950
• الع�صر املتطور يف �أواخر ال�ستينات
• ع�صر ال�شخ�صية يف 1970
بالن�سبة للم�ستقبل ،ف�إن لكل من هذه
التوقعات ميزة ،وقد �أ�صبح العديد
منها حقيقة .ويف الآونة الأخرية ،كان
علم الوراثة ال�صيدالنية يدور حول
�شعار “املري�ض املنا�سب ،الدواء
املنا�سب ،الوقت املنا�سب” ،ويتميز
م�ستقبل الطب املخربي بالعبارات
الطنانة مثل :تكنولوجيا النانو ،و�أجهزة
اال�ست�شعار البيولوجية  ،وعلم اجلينوم،
والربوتيوميات ،والرقائق الدقيقة.
تنظيم املختربات والتوظيف
ويتنب�أ امل�ستقبليون بعامل �ستهيمن عليه
مراكز كبرية �أو �شبكات خمتربية �إقليمية
ودولية� ،سوف يتم ت�شكيلها كنتيجة
للتوحيد املختربي وهذا �سيقلل عدد
املختربات الفرعية �أو املختربات �أحادية
امللكية ،مدفوعً ا باال�ستعانة مب�صادر
خارجية خلدمات املختربات ،واملناف�سة
بني املختربات للعمل يف امل�ست�شفيات
وت�سل�سل االختبارات املعملية� .سيتم
الرتكيز ب�شكل �أكرب على �إعادة تركيز
اخلدمات املعملية نحو قطاعات حمددة
من ال�سكان مثل كبار ال�سن ،الأطفال �أو
الفحو�ضات املرتبطة بجن�س املراجع كما
�سيتم توحيد علم الدم وطب نقل الدم

والكيمياء احليوية واملناعة ب�إ�سم «علوم
الدم».
يتوقع من موظفي املخترب التعامل مع
(�إدارة الطلب واحلاجة) ،و�سيكونون
م�س�ؤولني عن توفري خدمات ا�ست�شارية
�إ�ضافية تتعلق بالفحو�صات املختربية.
�سوف يكون دور املختربات امل�ستقبلي
�أكرث توجهًا نحو مراقبة اجلودة ،واحلد
من الأخطاء املعملية ،والق�ضاء على
الفحو�صات غري ال�ضرورية والرتكيز
على حتديات التن�سيق العاملي .يبدو
�أن اثنني من االجتاهات املتزامنة
النا�شئة يف هذا املجال ،الأول هو دمج
الفحو�صات املخربية التقليدية والثاين
هو تو�سيع ال�سوق اجلديدة للفحو�صات
بالقرب من املري�ض.
و�ﺳﻴﻜﻮن اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘ�ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﺎل
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗ�ﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﺒات
ﻲﻓ اﻤﻟ�ﺴﺘﻘﺒﻞ .يوجد بالفعل اجتاه لتوحيد
امل�ست�شفيات امل�ستقلة يف النظم ال�صحية
ولدمج املختربات املتخ�ص�صة يف
منوذج خمتربي �أ�سا�سي كما يت�ضح من
خالل �إن�شاء خدمات خمترب كاجلاري
( )CLSيف �ألربتا  ،كندا .كما يتم
تطوير خمتربات “علم الدم” ،على
�سبيل املثال خمترب علوم الدم يف
م�ست�شفى جامعة برمنغهام NHS
 Foundation Trustيف اململكة
املتحدة� .سيظل نق�ص عدد موظفي
املختربات م�صدرا للقلق ،التدابري التي

ميكن ا�ستخدامها للتعامل معها.
قد ي�شمل هذا النق�ص يف احلد
من احتياجات التوظيف من خالل
الدمج والت�شغيل الآيل .رغم �أن هذه
اال�سرتاتيجيات تبدو جمدية� ،إال �أن
توحيد اخلدمات مثل الأ�شعة وعلم
الأمرا�ض ال يزال يبدو �أمر ًا بعيد املنال.
يقرتح اخلرباء �إمكانية اال�ستعانة
مب�صادر خارجية خلدمات املختربات
ال�سريرية �إلى البلدان ذات اخلدمات
املتطورة على قدم امل�ساواة ولكن
بتكاليف �أقل.
�أمتتة والروبوتات
هذا هو واحد من �أكرث التنب�ؤات �شعبية.
يبدو �أن ا�ستخدام مناذج النقل لتقدمي
العينات وا�ستخدام تكنولوجيا الروبوت
مفهومًا رائعًا يف الطب املخربي ،ولكن
مل ي�صبح حقيقة بعد .يف الوقت الراهن،
تظل قدرات الروبوتات الب�شرية حمدودة،
وكانت عملية الأمتتة والروبوتات بطيئة
للغاية يف جماالت معينة يف املخترب مثل
علم الأحياء املجهرية ،وعلم الأمرا�ض
اجلزيئي ،وعلم الأمرا�ض الت�شريحي.
طورت الأمتتة ،ولكن من خالل ا�ستخدام
الربجميات التي ت�سمح باالت�صال الأكرث
فعالية بني املحلل ،ونظم املعلومات
وال�سجالت الطبية الإلكرتونية.
ويعتقد �أن الطلب على الأمتتة والروبوتات
�سي�ستمر يف االرتفاع ،ب�سبب احلاجة �إلى
وجود خمتربات �أكرث فعالية من حيث

التكلفة .كما يربز �شيخوخة ال�سكان
ونق�ص قائم بالفعل يف هذا املجال
احلاجة �إلى حلول بديلة .وهكذا ،يف حني
�أن الروبوتات قد ال يزال �أمامها طريق
طويل  ،فلي�س من غري املعقول متامًا �أن
ن�أمل يف �أن تلعب الآالت يف امل�ستقبل دور ًا
هام ًا يف املختربات.
اختبار نقطة الرعاية
يعتقد العديد من اخلرباء ب�شدة �أن
م�ستقبل الطب املخربي �سوف مييل
نحو املزيد من االختبارات يف نقطة
الرعاية (�أو بالقرب من املري�ض) .كما
�سي�شمل دمج اختبار نقطة الرعاية يف
ا�سرتاتيجيات �إدارة املر�ضى وم�سارات
الرعاية واملزيد من االختبارات يف
املنزل .يقدم اختبار نقطة الرعاية
العديد من الفوائد ،مبا يف ذلك التكلفة
املنخف�ضة ،وقابلية النقل ،والب�ساطة،
واملرونة ،ومراقبة اجلودة املدجمة.
ت�شري التوقعات �إلى �أنه ميكن ا�ستخدام
الأجهزة املحمولة لر�صد �أهم ثمانية
م�سببات للأمرا�ض املعدية.
يعد �إدخال الأجهزة القابلة لالرتداء
بالفعل خطوة يف هذا االجتاه .ميكن
ا�ستخدام الهواتف لإجراء التحليالت
يف نقطة الرعاية با�ستخدام وحدات

املكونات الإ�ضافية .على الرغم من �أن
الهواتف الذكية ال تزال ال ت�ستخدم على
نطاق وا�سع كما كان متوقعًا يف البداية،
فال تزال هناك العديد من اال�ستخدامات
لها  ،مبا يف ذلك التقاط �صور ال�شرائح
والأن�سجة ،و�إجراء اختبارات قيا�س
الألوان ،وتوفري حتليل البيانات على
منت الطائرة وهلم جرا .يجب �أن تلعب
تكنولوجيا الهواتف املحمولة دور ًا هام ًا
يف طب املختربات يف امل�ستقبل ،خا�صة
يف املناطق املنخف�ضة املوارد واملناطق
النائية.
ا�ستنتاج :معظم التوقعات حول الطب
املخربي متفائلة ،وهي موجهة نحو
تطويرعالجات �أكرث فعالية ،والق�ضاء على
املر�ض وحياة �أطول .من املتوقع �أن يلعب
التطبيب عن بعد دورًا هامًا خالل الفرتة
.2062-2032
من املهم �أن نتذكر على الرغم من �أن
�إجراء التنب�ؤات لي�س بالعلم الدقيق
وهناك العديد من التوقعات ال�سابقة التي
مل تتحقق بعد .ومع ذلك ،ف�إن درا�سة
امل�ستقبل ت�ساعد يف عملية التخطيط،
ومتكن فرق الإدارة من تطوير املهارات
واكت�ساب املوارد التي ميكن �أن تقودهم
�إلى جعل هذه التنب�ؤات حقيقة.
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اخلدمات الطبية املتكاملة ..فـي �أجواء فندقية راقية

ما يجب �أن تعرفه عن قانون
امل�س�ؤولية الطبية وال�صحية

الأجنحة الفندقية..

بقلم :ها�شم ار�شيد
م�ست�شار اجلودة وال�سياحة العالجية
�أ�صبح قانون امل�س�ؤولية الطبية وال�صحية
رقم ( )25ل�سنة  2018الذي ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية نافذا اعتبارا من
� 1أيلول  .2018وعليه ف�إن �أي �شخ�ص
طبيعي او اعتباري يزاول مهنة من املهن
الطبية �أو ال�صحية ويقوم بعمل من
�أعمال اخلدمة �أو ي�شرتك يف القيام بها
وفقا لأحكام الت�شريعات املعمول بها يقع
حتت طائلة هذا القانون وبنوده.
ومما يجب الإ�شارة �إليه والرتكيز عليه
حماية ملقدم اخلدمة هو �ضرورة التقيد
مبا جاء يف ن�صو�ص مواد هذا القانون.
فقد طالبت املادة ( )7من مقدم
اخلدمة االلتزام بالقواعد واملعايري
والإجراءات اخلا�صة مبمار�سة املهنة
تبعا لدرجته وجمال تخ�ص�صه وتوثيق
ذلك يف ملف متلقي اخلدمة وعلى
الطبيب ب�شكل خا�ص االلتزام مبا يلي:
• ت�سجيل احلالة ال�صحية ملتلقي
اخلدمة وال�سرية املر�ضية من الطبيب
�أو م�ساعده ،وذلك قبل ال�شروع يف
الت�شخي�ص والعالج بالدرجة التي
تقت�ضيها م�صلحة العمل املتاحة يف
مكان تقدمي اخلدمة با�ستثناء احلاالت
الطارئة التي ال حتتمل الت�أخري.
• ا�ستخدام و�سائل الت�شخي�ص �أو العالج
الالزمة واملتاحة للحالة املر�ضية.
• ا�ستخدام الأدوات والأجهزة الطبية
الالزمة واملتاحة يف ت�شخي�ص متلقي
اخلدمة ومعاجلته وفقا للأ�صول العلمية
املتعارف عليها.
• تب�صري متلقي اخلدمة بخيارات
العالج املتاحة با�ستثناء احلاالت
املر�ضية الطارئة التي ال حتتمل الت�أخري.
• و�صف العالج وحتديد كمياته وطريقة
ا�ستعماله كتابة وبو�ضوح مع بيان ا�سمه
وتوقيعه وتاريخ الو�صفة وتنبيه متلقي
اخلدمة �أو ذويه بح�سب الأحوال �إلى
�ضرورة التقيد بالأ�سلوب الذي حدده
للعالج.
• �إبالغ متلقي اخلدمة بطبيعة مر�ضه
ودرجة خطورته �إال �إذا اقت�ضت م�صلحته
غري ذلك ويتعني ابالغ �أي من ذويه �أو
�أقاربه �أو مرافقيه يف احلاالت التالية:
 �إذا مل تكن حالته النف�سية ت�سمحب�إبالغه
 �إذا كان فاقد الأهلية �أو ناق�صها. �إذا كانت حالته ال�صحية ال ت�سمحب�إبالغه �شخ�صي ًا وتعذر احل�صول على
موافقته.
ز .اعالم متلقي اخلدمة �أو ذويه
بامل�ضاعفات التي قد تنجم عن
الت�شخي�ص �أو العالج الطبي �أو التدخل
اجلراحي قبل بدء تطبيقه ور�صدها
واملبادرة �إلى عالجها متى �أمكن ذلك.
ح .التعاون مع غريه من مقدمي اخلدمة
الذين لهم �صلة بعالج متلقي اخلدمة
وتقدمي ما لديه من معلومات عن حالته
ال�صحية والطريقة التي اتبعها يف
عالجه كلما طلب منه ذلك وا�ست�شارة
زميل متخ�ص�ص اذا ا�ستدعت احلالة
ذلك.

ط .الإبالغ عن اال�شتنباه يف �إ�صابة
�أي �شخ�ص ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية
وفقا للإجراءات املحددة بالت�شريعات
املنظمة ملكافحة الأمرا�ض ال�سارية،
وعدم ا�ستغالل حاجة متلقي اخلدمة
للعالج.
�أما املادة ( )8من هذا القانون فقد
حظرت على مقدم اخلدمة ما يلي:
• معاجلة متلقي اخلدمة دون ر�ضاه
وت�ستثني من ذلك احلاالت التي تتطلب
تدخ ًال طبي ًا طارئ ًا ويتعذر فيها احل�صول
على املوافقة لأي �سبب من الأ�سباب �أو
التي يكون فيها املر�ض معديا �أو مهددا
لل�صحة �أو ال�سالمة العامة وفق ما ورد
يف الت�شريعات الناظمة.
• االمتناع عن تقدمي اخلدمة يف
احلاالت الطارئة �أو االنقطاع عن
تقدميها يف جميع الأحوال �إال �إذا خالف
متلقي اخلدمة التعليمات �أو كان االمتناع
�أو االنقطاع راجعا لأ�سباب خارجة عن
�إرادة مقدم اخلدمة.
• ا�ستعمال و�سائل ت�شخي�صية �أو
عالجية �أو �أدوية غري جمازة لعالج
متلقي اخلدمة.
• و�صف العالج قبل �إجراء الك�شف
الالزم على متلقي اخلدمة.
• �إف�شاء �أ�سرار متلقي اخلدمة التي
يطلع عليها �أثناء مزاولة املهنة �أو ب�سببها
�سواء �أكان متلقي اخلدمة قد عهد �إليه
بهذا ال�سر و�أمتنه عليه �أم كان مقدم
اخلدمة قد اطلع عليه بنف�سه ،وال ي�سري
هذا احلظر يف �أي من احلاالت التالية:
 �إذا كان �إف�شاء ال�سر بناء على طلبمتلقي اخلدمة ومبوافقته اخلطية.
 �إذا كان �إف�شاء ال�سر مل�صلحة الزوج �أوالزوجة ومت ابالغه �شخ�صياً.
 �إذا كان الغر�ض من �إف�شاء ال�سرمنع وقوع جرمية �أو الإبالغ عنها ويكون
الإف�شاء يف هذه احلالة للجهة الر�سمية
املخت�صة.
 �إذا كان مقدم اخلدمة مكلف ًا بذلكقانونا.
 �إذا كان �إف�شاء ال�سر �أمام اللجنةالفنية العليا.
 الك�شف ال�سريري على متلقي اخلدمةمن غري جن�س مقدم اخلدمة دون ح�ضور
طرف ثالث �إال يف احلاالت الطارئة.
 �إيواء متلقي اخلدمة يف غري الأماكناملعدة لذلك عدا ما تقت�ضيه احلاالت
الطارئة.
 �إجراء عمليات تغيري اجلن�س. �إجراء عمليات اال�ستن�ساخ الب�شري �أو�إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات
بق�صد ا�ستن�ساخ كائن ب�شري.
 �إجراء �أبحاث طبية �أو جتارب طبيةعلى الإن�سان �إال بعد موافقته اخلطية
واحل�صول على ت�صريح كتابي بذلك
من اجلهة التي حتددها اجلهات املعنية
وح�سب الت�شريعات الناظمة.
 القيام ب�إجراءات طبية �أو عملياتجراحية غري �ضرورية ملنلقي اخلدمة
دون موافقته امل�ستنرية.
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�أما املادة ( )13من القانون فقد
ن�صت على �أنه ال يجوز �إجراء التقنية
امل�ساعدة على الإجناب للمر�أة �أو زرع
جنني يف رحمها �إال من الزوج وبناء على
موافقتهما على ذلك خطياً.
ون�صت املادة ( )14على �أنه ال يجوز
القيام ب�أي عمل �أو التدخل بق�صد قطع
الن�سل للمر�أة �إال مبوافقتها اخلطية
وبناء على ر�أي �صادر عن جلنة طبية
متخ�ص�صة مكونة من ثالثة �أطباء
من �أ�صحاب االخت�صا�ص على الأقل
وي�ستنثنى من ذلك احلاالت الطارئة.
وال بد هنا من الإ�شارة �أي�ضا �إلى ما ورد
يف فقرات املادة  16من هذا القانون:
• ال يجوز �إنهاء حياة متلقي اخلدمة
�أي ًا كان ال�سبب ولو كان بناء على طلبه �أو
طلب وليه �أو الو�صي عليه.
• ال يجوز رفع �أجهزة الإنعا�ش عن
متلقي اخلدمة �إال �إذا توقف القلب توقف ًا
تاما ونهائياً� ،أو توقفت جميع وظائف
الدماغ توقف ًا تام ًا ونهائي ًا وفق ًا للمعايري
الطبية الدقيقة وقرر الأطباء املعاجلون
ب�أن هذا التوقف ال رجعة فيه.
• �أما فيما يتعلق ببع�ض العقوبات التي
وردت يف هذا القانون ف�إنه:
وفقا للمادة  - 20يعاقب كل من يخالف
�أحكام املادة ( )7والفقرات (�أ)( ،ج)،
(د)( ،هـ)( ،و)( ،ز) من املادة ()8
من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ثالثة
�آالف دينار وال تزيد على خم�سة �آالف
دينار.
ووفق ًا للمادة  - 21يعاقب بالأ�شغال
امل�ؤقتة مدة ال تقل عن خم�س �سنوات
وال تويد على ع�شر �سنوات وبغرامة ال
تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال تزيد عن
خم�سني �ألف دينار كل من يخالف �أحكام
الفقرة (ط) من املادة ( )8واملادة
( )14من هذا القانون.
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة
�أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار �أو
ب�إحدى العقوبتني كل من يخالف �أحكام
الفقرة (ي) من املادة ( )8من هذا
القانون.
ويف املادة  – 22يعاقب بالأ�شغال امل�ؤقتة
مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على
ع�شر �سنوات كل من يخالف حكم الفقرة
(ح) من املادة ( )8من هذا القانون.
ويف املادة  – 23يعاقب بغرامة ال تقل عن
�ألفني دينار وال تزيد على خم�سة �آالف
دينار كل من يخالف �أحكام الفقرتني (ب)
و (ك) من املادة ( )8من هذا القانون.
وتن�ص املادة  24على م�ضاعفة العقوبات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �إذا كان
مرتكب اخلط�أ الطبي حتت ت�أثري خمد �أو
م�ؤثر عقلي.
و�أخرياً ال بد من الت�أكيد على �ضرورة
و�أهمية التوثيق اخلطي لكافة �إجراءات
التقييم والإجراءات الت�شخي�صية
والعالجية مع توثيق الوقت والتاريخ
وا�سم مقدم اخلدمة وتوقيعه باعتبار
�أن امللف الطبي ملتلقي اخلدمة يحمل
دائماً ال�صفتني الطبية والقانونية.

فـي م�ست�شفـى الأردن
مل ا�شعر انني غادرت بلدي ،كنت
اطمئن يومياً على حالة والدتي
واخلدمات الطبية املميزة املقدمة لها
يف م�ست�شفى الأردن ..وعلى بُعد اقدام
قليلة اعود �إلى جناحي الفندقي داخل
حرم امل�ست�شفى ،حيث اقيم يف اجواء
راقية وخدمات �ضيافة دافئة..
مل تكن �شهادة (علي) اليمني الذي
رافق والدته يف رحلة عالج �إلى
م�ست�شفى الأردن هي الوحيدة ،فقد
كانت ر�سائل و�شهادات عديدة ترد
�إلى املوقع االلكرتوين مل�ست�شفى الأردن
ومازالت ..ت�صف انطباعات الزائرين
عن اقامتهم يف االجنحة الفندقية
الفخمة داخل حرم م�ست�شفى الأردن
وعلى بُعد امتار من مر�ضاهم واطباءهم
واجراءاتهم العالجية.
من اجلزائر ،كان (عبدامللك) مري�ض
ت�ستدعي حالته التواجد يف الأردن
لغايات املراجعات الل�صيقة لطبيبه ..مل
يجد �إال االجنحة الفندقية كحل مثايل
هو االكرث راحة له طوال فرتة العالج.
غادر لبلده اجلزائر بعد ان ترك ر�سالة
ق�صرية تقول“ ..فع ًال كنت يف بيتي..
�شكر ًا مل�ست�شفى الأردن ولهذا البلد
الطيب امل�ضياف”.
ال�ضيافة �إذن كانت هي الكلمة اجلامعة
والقا�سم امل�شرتك الذي جمع �آالف
املر�ضى العرب وا�سرهم ومرافقيهم
حني اختاروا االجنحة الفندقية يف
م�ست�شفى الأردن القامتهم طوال فرتة
العالج واملراجعات والنقاهة..
�شعرت انني يف بيتي ..يف جناحي
الفندقي داخل م�ست�شفى الأردن كانت
اخلدمات املميزة وامل�ستوى الفندقي
الراقي �سبب ًا يف تبديد خماويف وازاحة
قلقي ..كنت انزل من مقر اقامتي �إلى
الطبيب التلقى خدمة �صحية رائعة..
فع ًال كنت يف بيتي واعود �إلى بيتي يف
العراق« ...ابوجا�سم»
�آالف ال�شهادات تختزل العالقة بني
االن�سان واملكان ،كما ر�سمها م�ست�شفى
الأردن كمنظومة طبية متكاملة و�صرح
عالجي عربي را�سخ ثم كخدمات فندقية
راقية ت�سعى �إلى االحاطة بحاجات
النا�س واالرتقاء مب�شاعرهم وتقدمي
اف�ضل اخلدمات لهم.
منذ ان �سعى م�ست�شفى الأردن
لالرتقاء بخدماته الطبية
والعالجية املتكاملة ومنذ
حلظات ت�أ�سي�سه االولى ..و�ضع
امل�ست�شفى املري�ض وا�سرته
هدف ًا �سامي ًا ي�شكل ا�سا�س
عمله ومنهج اداءه .فباال�ضافة
�إلى كافة اخلدمات الطبية

والربامج العالجية واجلراحة
واالمكانات التكنولوجية املتطورة
مقرونة بالدوائر الت�شخي�صية
املتقدمة على م�ستوى العامل
مقرون ًا بالكفاءات واال�سماء
الطبية القديرة والكف�ؤة ،كان
حتدي خدمة املر�ضى القادمني
وا�سرهم من خارج العا�صمة
عمّان ،من املحافظات واملناطق
البعيدة ومن خارج اململكة ،حيث
ا�ضطلع امل�ست�شفى بدور كبري يف ال�سياحة
العالجية وا�ستقبال الآالف من املر�ضى
العرب من كافة الدول العربية والعامل..
كان احد اهم التحديات التي ت�صدى

لها امل�ست�شفى ب�إقامة اول مركز متكامل
لالجنحة الفندقية الفخمة القائمة على
االمكانات الراقية واخلدمات املتكاملة
التي تلبي حاجات املر�ضى وا�سرهم
ومرافقيهم على مدى فرتة العالج مها
طالت.

فـي م�ست�شفــى الأردن
ا�سـلـوب حيــاة..
ومنهاج عمل جتاه كل من
ي�أتي �إلينا
فقرب االجنحة الفندقية الواقعة يف
املبنى الفخم التابع للم�ست�شفى ي�ساعد
على توا�صل املر�ضى الذين يتلقون
العالج لفرتات طويلة للتوا�صل مع
امل�ست�شفى وت�سهيل مراجعاتهم الطبية
ا�ضافة للت�سهيل على اقامة ا�سرهم
ومرافقيهم مما يحقق معادلة اخلدمات
املتكاملة التي حملها امل�ست�شفى �شعار ًا
وعمل عليها ا�سا�س ًا لعالقته مع مر�ضاه
من كل مكان.
تتكون اجنحة م�س�شتفى الأردن الفندقية
من طابقني وهما ال�سابع والثامن
وتتميز هذه االجنحة ب�إطاللة رائعه
على مدينة عمّان حيث املكان املرتفع
والرائع ليال ونهارا .ويتكون كل طابق
فـي �أجنحة م�ست�شفى الأردن الفندقية
من ( )21جناح وكل جناح �صمم ليلبي
جميع احتياجات النزالء من اجل �إقامة
مريحة خا�صة للفرتات الطويلة ن�سبيا

حيث يحتوي على الأثاث الفاخر من
(التلفاز ،ال�ستاليت ،غرف نوم هادئة،
مطبخ جمهز بجميع الأجهزة الكهربائة
والتكييف املركزي �صيفا و�شتاءً).
ينق�سم كل طابق �إلى:
• جناح عدد ( )16مزدوج يتكون كل
واحد من هذه الأجنحة �أ�سرة مفردة عدد
( )2وخزانة مالب�س و�صالة تتكون من
مقاعد للجلو�س وطاولة طعام وجهاز تلفاز
مع طاولة وطربيزة عدد ( )2وجهاز هاتف
وحمام ومطبخ ب�أثاثه الكامل مع وجود
مايكرويف للت�سخني مع �سخان ماء مع
ثالجة وعني �سحرية للباب اخلارجي.
• جناح عدد ( )4يتكون كل منهم من غرفة
عدد ( )2و�صالة ومطبخ وحمام وغرفة
تتكون من �أ�سرة عدد ( )2مفرده وخزانة
مالب�س والأخرى �سرير مزدوج عدد ()1
مع خزانة مالب�س وحمالة حقائب و�صالة
كبرية فيها تلفاز وطاولة وطربيزات
ومقاعد للجلو�س وطاولة طعام.
• جناح عدد ( )1يتكون من غرفة
عدد ( )2و�صالة ومطبخ وحمام وغرفة
تتكون من �أ�سرة عدد( )2مفردة وخزانة
مالب�س والأخرى �سرير مفرد عدد ()1
مع خزانة مالب�س وحمالة حقائب و�صالة
كبرية فيها تلفاز وطاولة وطربيزات
ومقاعد للجلو�س وطاولة طعام.
• ويوجد �إ�سرتاحة يف كل طابق مع
مقاعد للجلو�س وتلفاز ومكتب ا�ستقبال
خلدمة النزالء وجهاز هاتف وحمام عام.
• كما يوجد ق�سم اال�ستقبال يف الطابق
الأر�ضي خلدمة النزالء وت�سكينهم وتلبية
حاجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم.
وبني ع�شرات ال�شهادات التي يعمّد مر�ضانا
ومرافقون لهم ان يرتكوها قبل املغادرة
ب�سالمة اهلل ..تكون اخلدمة البيتية
الفندقية احد اهم ال�سمات التي ي�صفون
بها �ضيوفنا جتربة االقامة يف االجنحة
الفندقية يف م�ست�شفى الأردن ،لي�س لقرب
املكان من املبنى الرئي�سي للم�ست�شفى
وعياداته ومراكزه الطبية املتخ�ص�صة
ومركزه اخلارجي وغرف عملياته ودوائره
الت�شخي�صية ،ولي�س ل�سعة املكان ورحابة
امل�شهد وا�صول اخلدمة املقدمة لهم ،ولكن
لتلك العالقة االن�سانية التي ت�شكلها اقامة
�ضيوفنا مع كوادرنا على مدى ايام العالج،
مع القائمني على االجنحة الفندقية...
حيث �سرعة الت�صدي للم�شاكل وتلبية
املتطلبات وحلظة التوا�صل وال�صدى
وتعزيز مفهوم (البيت بيتكم )..ل�سان
حال النا�س يف االردن ومع املمر�ضني
واملمر�ضات واالطباء والفنيني وحتى
عمال اخلدمات ،حيث اجلميع يعمل بروح
الفريق الواحد لراحة �ضيوفنا ..ف�شعارنا
فـي الأردن (يا هال بال�ضيف)..

�آفــــاق
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وفد ريا�ضي من اململكة العربية
ال�سعودية فـي م�ست�شفى الأردن د .امل�صري :نفتخر بنجاح امل�ؤمتر الدويل
اخلام�س الطباء الروماتيزم فـي الأردن
رئي�س جمعية اطباء الروماتيزم واملفا�صل الأردنية

ا�ستقبل املدير االداري مل�ست�شفى الأردن
املهند�س احمد خطاب رئي�س االحتاد
العربي ال�سعودي لكرة اليد اال�ستاذ
حممد املنيع والبعثة املرافقة لدى
زيارتهم �إلى م�ست�شفى الأردن.
واكد ال�سيد خطاب على متانة العالقات
ال�سعودية االردنية ،وعرب عن �سعادته
مبنا�سبة العيد الوطني ال�سعودي الذي
تزامن مع الزيارة.
وجتول اع�ضاء البعثة يف اروقة
امل�ست�شفى واطلعوا على �آخر امل�ستجدات
واالمكانات التي متتلكها م�ست�شفى
االردن خلدمة مر�ضاها.
والتقى الوفد برئا�سة اال�ستاذ املنيع
املر�ضى ال�سعوديني الذين يخ�ضعون
للعالج يف م�ست�شفى االردن ،وعربوا

لهم عن �سعادتهم مبا يلقوه من خدمات
طبية وعالجية على اعلى امل�ستويات.
واكدوا على ثقتهم الغالية بالكوادر
الطبية والتمري�ضية يف م�ست�شفى
االردن.

من �أجل �صحتك و�صحة الآخرين

توقف عن التدخني

واختتم الوفد زيارته بتقدمي جزيل
ال�شكر والتقدير للقائمني على هذا
ال�صرح الطبي العريق من خدمات
للمر�ضى ب�شكل عام وللمر�ضى
ال�سعوديني ب�شكل خا�ص.

عقدت جمعية �أطباء الروماتيزم
واملفا�صل الأردنية م�ؤمترها الدويل
اخلام�س يف العا�صمة االردنية عمّان
والتي ير�أ�سها الدكتور با�سل امل�صري
رئي�س الرابطة العربية جلمعيات
الروماتيزم وهو ا�ست�شاري امرا�ض
العظام والروماتيزم واملفا�صل يف
م�ست�شفى الأردن.
وقال الدكتور امل�صري ب�أن امل�ؤمتر
ناق�ش  30حما�ضرة �إ�ضافة الى  4ور�ش
عمل وجتاوز عدد امل�سجلني يف امل�ؤمتر
 350طبيب ومقدمي الرعاية الطبية،

للم�شاركـة

و�شارك يف امل�ؤمتر اطباء من اجلزائر
وم�صر والعراق وال�سعودية والكويت
ولبنان وليبيا وفل�سطني و�سوريا وتون�س
والإمارات وامريكا وبريطانيا وفرن�سا
وتركيا والنم�سا.
وناق�ش امل�ؤمتر �أحدث طرق ت�شخي�ص
وعالج �أمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل
والعظام ،ومن اهم املوا�ضيع التي
طرحت ت�شخي�ص وعالج مر�ض الذئبة
احلمامية وامرا�ض الأن�سجة ال�ضامة
والتهاب املفا�صل الرثوي والتهابات
العمود الفقري الروماتيزمية والتهابات

الأوعية الدموية ومر�ض «بهجت» وحمى
البحر املتو�سط واالمرا�ض ال�شبيهة
وت�أثري الروماتيزم على اع�ضاء اجل�سم
و�أمرا�ض العظام وه�شا�شة العظام.
وا�شار ان امل�ؤمتر معتمد من املجل�س
الطبي االردين بواقع (� )12ساعة
لغايات التعليم الطبي امل�ستمر.
و�شارك يف امل�ؤمتر اطباء من وزارة
ال�صحة ،اجلامعات الأردنية ،اخلدمات
الطبية امللكية ،امل�ست�شفيات التعليمية
اخلا�صة بالإ�ضافة الى اطباء القطاع
اخلا�ص.

تلفون  06 5608080فاك�س 06 5607575
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امل�شيمة امللت�صقة بجدار الرحم وفد طبي ع�سكري اماراتي..
يزور م�ست�شفى الأردن
ما هي؟ وما خطرها؟

اال�ستاذ الدكتور

عــدنــان حـ�ســـن
ا�ست�شاري اجلراحة الن�سائية
والتوليد والأورام الن�سائية

الو�ضع الطبيعي للم�شيمة �أن تكون
ملت�صقة ببطانة الرحم يف اجلزء
العلوي من الرحم .وعاده ما تنف�صل
امل�شيمة خالل دقائق من والدة الطفل.
ويف واحدة من كل مئتي �سيدة حامل
تكون امل�شيمة يف اجلزء ال�سفلي من
الرحم مما ي�سبب نزيف متكرر خالل
احلمل وهذا ي�ستوجب �إجراء عملية
قي�صرية يف الأ�سبوع ( )37من احلمل
�إال �إذا ح�صل نزيف �شديد قبل ذلك
ف�إن القي�صرية جترى عند حدوث
النزيف.

�أما �إذا كانت امل�شيمة يف اجلزء
ال�سفلي من الرحم وكان قد �أجري
لل�سيدة احلامل �سابق ًا عملية قي�صرية
�أو �أكرث ف�إن امل�شيمة قد تلت�صق بجدار
الرحم وقد تخرتق اجلدار وتلت�صق
باملثانة وتزداد اخلطورة كلما زاد
اخرتاق امل�شيمة جلدار الرحم.
وال�سبب الرئي�سي لهذه احلالة كما
ذكرنا هو العمليات القي�صرية
املتكررة فكلما ازداد عدد العمليات
القي�صرية ال�سابقة كلما ازداد احتمال
الت�صاق امل�شيمة بجدار الرحم .وهذه
احلالة ت�سبب نزيف خالل احلمل لكن
النزيف يكون على درجة كبرية من
اخلطورة عند حماولة ف�صل امل�شيمة
خالل العملية القي�صرية.
ويتم ت�شخي�ص هذه احلالة بالفح�ص
با�ستخدام جهاز الأمواج فوق
ال�صوتية وقد حتتاج �أحيانا لت�صوير
رنني مغناطي�سي للت�أكد من عمق
اخرتاق امل�شيمة جلدار الرحم.
ويف هذه احلالة جترى عملية
قي�صرية يف الأ�سبوع (� )36أو ()37
من احلمل ح�سب احلالة مع احتمال
كبري لإزالة الرحم لوقف النزيف
وعادة ما يتم �إزالة الرحم مع بقاء
امل�شيمة يف مكانها حتى ال يح�صل
نزيف �شديد.

وهذه العملية تعترب من العمليات
املعقدة التي يجب �أن جترى من
قبل ا�ست�شاري ن�سائية وتوليد م�ؤهل
لإجرائها يف م�ست�شفى م�ؤهل لإجراء
العمليات الكبرية وقد يحتاج الأمر
خالل العملية مل�شاركة ا�ست�شاري
م�سالك بولية و�أوعية دموية و�أ�شعة
تداخلية.
وللتقليل من حدوث االلت�صاقات
امل�شيمة بجدار الرحم وما يتبعها من
م�ضاعفات قد ت�ؤدي �إلى خطورة على
حياة املري�ضة يجب �أال يتم �إجراء
�أي عملية قي�صرية �إال ب�سبب طبي
وا�ضح ولي�س بناء على رغبة املري�ضة
�أو الطبيب  .
ويجب �أن يعرف �أن عالج هذه احلالة
عادة ما يتطلب �إزالة الرحم.

قام وفد ميثل اخلدمات الطبية
يف دولة االمارات العربية املتحدة
ال�شقيقة بزيارة �إلى م�ست�شفى الأردن

اطلع خاللها على كافة االق�سام
والدوائر الطبية والت�شخي�صية يف
امل�ست�شفى.

واعرب الوفد عن اعجابه
بامل�ستوى الذي تابعه يف
م�ست�شفى الأردن على �صعيد
التقنيات احلديثة والكوادر
الفنية وخطط برامج العمل
واجلراحة والطوارئ.
وقام املهند�س احمد خطاب
املدير االداري مبرافقة
الوفد الطبي �شارح ًا
لل�ضيوف الكرام جوانب
من االجنازات التي حققها
م�ست�شفى الأردن على مدى
اكرث من ع�شرين عام ًا
يف ريادته الطبية يف كافة املجاالت
املتعددة.

بنك الدم يكرم م�ست�شفى الأردن

كرم امني عام وزارة ال�صحة الدكتور
حكمت ابو الفول م�ست�شفى الأردن
وعدد ًا من املتربعني بالدم �ضمن

احتفاالت االردن باليوم العاملي
للمتربعني بالدم الذي نظمته مديرية
بنك الدم بالتعاون مع اجلمعية الأهلية

للتربع بالدم ومنظمة ال�صحة العاملية
حتت �شعار (�شارك باحلياة ،تربع
بالدم).

«العناية احلثيثة» الأجوبه ال�شافية
د .معاوية عمر عبابنة
ا�ست�شاري التخديـر واالنعـا�ش

ان من الأهميه مبكان �أن تتذكر دائماً
ب�أنك ت�سعى و تريد �أن تعود لطبيعتك
ال�سابقه و لنظام طعامك ال�سابق وب�أن
كل هذه الأمور ما هي �إال م�ؤقتة..
الأ�ضطرابات النف�سيه..رمبا
ان عدد ًا من املر�ضى الذين يخرجون من
العنايه احلثيثه �سوف ي�شكون من بع�ض
الأ�ضطرابات النف�سيه الحق�آ ,مثل هبوط
�أو �أرتفاع يف حاله الأكت�أب ,بل ي�شعر
البع�ض بالتوتر ال�شديد حتى بدون �أيه
�أ�سباب.
هذه الظاهره طبيعيه وحتدث عادة
لأ�سباب مثل طبيعه املر�ض ونتيجه
حتميه لتعاطي الأدويه لفرتة من الوقت,
لكنها عابره �أي�ض�آ و تزول �أن�ش�أ اهلل
تدريجي�آ يف طريق متاثلك لل�شف�أ.
نعلم �أن درايتك بكل هذه الأمور ال يحل
الأ�شكال ,لكن من املمكن �أن ت�ساعدك

 اجلزء الثاين -�أنت و املحيطني بك �أن تتعامل مع الأمور
ب�صورة �أكرث �أيجابيه.
�أذا �أمل بك مر�ض من النوع ال�شديد
�أو مكثت مري�ض ًا لفرتة طويله ف�إن من
املمكن �أن يراودك �شعور ب�أنك لن تعود
كما كنت كما قبل املر�ض �أبد�آ �أو �أن
حت�سن �صحتك بطيء جداً ,هنا ال
حتتاج هذه احلاالت الى عالج.
لكن عليك �أن تتذكر �أن مر�ض ًا �شديد ًا
�أمل بك ,و�أن ج�سمك فقد الكثري يف
مقاومه هذا املر�ض مما �أدى �ألى
ا�ضعافه و �أنهاكه ,و�أن �أمامه عمليه بن�أ
كبريه للعوده ل�سابق عهده .لذلك ف�إن من
الأهمية مبكان �أن تتعامل �أنت واملحيطني
بك مع هذه الظروف بواقعيه وادرك
كامل لها ,و�أن تعرف متام�آ ما ميكنك
فعله وما ي�صعب عليك فعله ,وما هي
طاقات ج�سمك وعقلك يف هذه الظروف.
ف�إذا و�ضعت �أهداف�آ غري واقعيه و �صعبه
ف�إن عدم قيامك بتحقيقها يرتتب عليه
نتيجه عك�سيه من خالل �شعور عميق
باالحباط .وهناك عليك �س�ؤال طبيبك
�أو املمر�ض �أو املعالج احلكمي لإخبارك
عن الن�شاطات التي ميكنك القيام بها.
 �أن املظهر اخلارجي للمري�ض غالب�آما يطر�أ عليه تغريات بعد املر�ض ,مثل
تغريات يف ال�شعر �أو حتى ت�ساقطه,
وتغريات يف الب�شره بحيث ت�صبح جافه
لفرته وجيزه مع ظهور خفيف لأثار �أبر �أو
حتى عمليات �صغرى .ا�ضافه الى فقدان
حمتمل يف الوزن.

 �أن القبول بكل هذه الظواهروالتغريات ي�أخذ بع�ض الوقت وميكنك
جتاوز هذه الفرته من خالل من حولك
ممن يعي�شون التجربه معك �أو من
خالل توا�صلك مع طاقم التمري�ض يف
امل�ست�شفى املوجود مل�ساعدتك .على
�أيه حال يبقى �أن كل هذه الظواهر
وامل�ضاعفات والتغريات جتد طريقها
نحو االختفاء التدريجي لتعود ب�صحتك
التامه وحياتك االعتياديه.
البيت ..العائلة ..الزوجة وتفهم
ال بد �أن فرتة مر�ضك ووجودك يف
امل�ست�شفى �أوجد �ألأرق واخلوف لدى
عائلتك وحمبيك ,ومع عودتك للمنزل
رمبا تخفق العائله يف �أدراك م�شاعرك
احلقيقه ..بل رمبا يعتقدون من خالل
وجودك معهم �أنك تعافيت متام�آ وانتهى
املر�ض دون معرفه فعليه بحقيقه االثار
اجلانبيه ومرحلة ما بعد املر�ض .ورمبا
يتوقعون منك �أن تكون بغايه ال�سعاده
التي غمرتهم بعودتك �إليهم.
رمبا تلحظ تغري ًا يف تعامل الأ�سرة
ال�سيما بعد �أن عا�شوا جتربه مريرة
بر�ؤيتك داخل العنايه احلثيثة ,مما
ي�شكل �صور�آ تلت�صق يف ذاكرة املحيطني
بك مما يدفعهم �أحيان ًا لتقدمي عنايه
�أكرب بك �أو �أنهم يتوقعون منك اكرث من
ما ميكنك فعله ,اذا ما طال هذا ال�شعور
يف عالقتك بالعائله ف�إن �س�ؤالك للطبيب
رمبا يوجهك نحو احلل االمثل.
ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم..

�أيام طبية جمانية مل�ست�شفى الأردن

يف اطار �سيا�سته خلدمة املجتمع وا�صل
م�ست�شفى االردن برناجمه ال�سنوي
لتنفيذ ايام طبية جمانية يف عدد من
مناطق اململكة فقد �أقام امل�ست�شفى يوما
طبي ًا يف مدر�سة ام اجليزة بالتعاون مع
املعهد املروري االردين /مديرية االمن
العام و التي تفتقر للخدمات ال�صحية
والرعاية الطبية ومت تقدمي اخلدمات
العالجية الكرث من خم�سمائة �شخ�ص
يف القرية.
كما اقام امل�ست�شفى يوما طبي ًا جمانيا يف
مدر�سة خولة بنت االزور مبحافظة مادبا
حيث ا�ستقبل الفريق الطبي املخت�ص يف
امل�ست�شفى اكرث من اربعمائة �شخ�ص
تلقى العالج والفحو�صات واالدوية يف
خمتلف التخ�ص�صات الطبية.
ويف القطرانة وبالتعاون مع الكلية
العلمية اال�سالمية كان م�ست�شفى االردن
ينفذ يوم ًا طبي ًا جماني ًا يقدم من خالل
اخلدمات العالجية والفحو�صات
والت�شخي�ص لأكرث من خم�سمائة
�شخ�ص توافدوا لليوم الطبي الذي اقيم
يف مركز �شابات القطرانة.
كما تت امل�شاركة بيوم طبي جماين
يف مدار�س املعمدانية  /الرابية ومت
ا�ستقبال عدد كبري من احلاالت يف
تخ�ص�ص الباطنية والن�سائية.

حيث �أ�شرف �أطباء من م�ست�شفى الأردن
يف خمتلف التخ�ص�صات اجلراحية
والباطنية واالطفال والن�سائية ومب�شاركة
التمري�ض وال�صيادلة على عالج
وا�ستقبال احلاالت التي ح�ضرت الى
مواقع االيام الطبية املجانية.

واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير عام
م�ست�شفى االردن ان �سيا�سة االيام الطبية
املجانية للم�ست�شفى متوا�صلة خلدمة
قطاعات جمتمعية يف خمتلف مناطق
اململكة تاكيد ًا للدور املجتمعي للم�ست�شفى
الدائم مع القطاعات املختلفة يف الأردن.

فعاليات واحداث

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الأيدي التي ت�ساعد تدريب الأطفال هو تدريب للحياة

الأطفال ينقذون احلياة..
نظّ م الدكتور معاوية عبابنة رئي�س
جلنة االنعا�ش القلبي الرئوي يف
م�ست�شفى الأردن يوم ًا توعوي ًا وتدريبي ًا
لالطفال �ضمن احلملة العاملية التي
تقام بال�ساد�س ع�شر من اكتوبر.
حيث اُطلق على هذه املبادرة عنوان
(االطفال ينقذون احلياة )..وهو
الهدف اال�سمى من اطالق هذه املبادرة
لتفعيل دور االطفال يف تنمية قدراتهم
على كيفية التعامل مع حاالت االنعا�ش
القلبي منذ ال�صغر.
واكد الدكتور عبابنة يف ت�صريح خا�ص
له ل�صحيفة م�ست�شفى الأردن عن
اهمية هذه املبادرة قائالً..
�إن ف�شل �إنعا�ش القلب والرئة يف حاالت
توقف القلب املفاجئ خارج امل�ست�شفى
ميثل ثلث �أ�سباب الوفاة يف الدول

ال�صناعية ،علما ب�أن ن�سبة النجاة يف
هذه احلاالت ترتاوح بني .% 10-2
ففي كل عام يتوفى � 700ألف
ن�سمة من جراء توقف القلب خارج
امل�ست�شفى يف دول �أوروبا والواليات
املتحدة جمتمعني ،وينطبق ذلك
على املناطق ال�صناعية الأخرى يف
العامل .كثري من هذه الوفيات كان
ميكن �إنقاذها لو توافر عدد �أكرب
من العامة القادرين على القيام
بالإنعا�ش القلبي الرئوي فوراً.
�أن فريق الإنقاذ الطبي قد ي�ستغرق
ما بني  12-6دقيقة حتى ي�صل ملوقع
امل�صاب (يف الدول املتقدمة) ،و�أحيانا
ي�ستغرق �أكرث من ذلك ،ومع الأ�سف
تبد�أ خاليا الدماغ يف املوت بعد توقف
الدم بفرتة ترتاوح بني  5-3دقائق.

من مبادرة العام املا�ضي
حوايل  % 70من حاالت توقف القلب
خارج امل�ست�شفى ي�شهدها الأهل
والأ�صدقاء �أو عابرو ال�سبيل ،ف�إن هذه
الفجوة املميتة التي ت�سبق و�صول فريق
الإنقاذ الطبي ميكن تخطيها بتدخل
العامة .يف خالل الدقائق الأولى التي
تلي توقف القلب يف البالغني يكون هناك
كمية من الأك�سجني يف الدم والرئة
وبالتايل فالتدخل الفوري من عابري
ال�سبيل ميكن �أن ي�ساهم يف �إنقاذ حياة
مئات الألف من الأرواح كل عام.
�إن الإنعا�ش القلبي الرئوي الفعال يعترب
�أمرا �سهال ،ومن ال�صعوبة مبكان �أن
يت�سبب عابرو ال�سبيل يف �أي �ضرر عند
القيام ب�إنعا�ش امل�صابني بتوقف القلب،
بل �إن قيام العامة بالإنعا�ش القلبي

الرئوي يزيد من فر�ص النجاة مبقدار
ال�ضعف �إلى �أربع �أ�ضعاف.
ومع ذلك ف�إن عدد العامة الذين
يقومون ب�إنعا�ش احلياة يبلغ %80-60
يف عدد قليل جدا من البلدان بينما
ال يتجاوز % 20يف معظم البلدان� .إن
التدريب الإجباري يف جميع �أنحاء
الوطن لأطفال املدار�س دار�س له
مردود عال يف حت�سني ن�سبة الإنعا�ش
القلب الرئوي بني العامة ،ويبدو �أن هذه
هي الطريقة الأكرث جناحا للو�صول
جلميع ال�سكان.
�إن �أعلى ن�سبة للعامة الذين يجيدون
الإنعا�ش القلبي الرئوي توجد يف بع�ض
الدول الإ�سكندنافية حيث يتم تدري�س
الإنعا�ش القلبي الرئوي �إجباريا يف
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املدار�س منذ عدة عقود ،وبد�أ هذا
املفهوم يف االنت�شار.
وقد �أيدت منظمة ال�صحة العاملية
بيان “الأطفال ينقذون احلياة”
يف عام  ،2015ذلك البيان امل�شرتك
بني جمل�س الإنعا�ش الأوروبي ()ERC
وامل�ؤ�س�سة الأوروبية ل�ساملة املر�ضى
( )EPSFوجلنة االت�صال الدولية
لالنتعا�ش ( )ILCORواالحتاد
العاملي جلمعيات (� )WFSAأطباء
التخدير.
هذا البيان يو�صي ب�ساعتني من
التدريب على الإنعا�ش القلبي الر�ؤي
لكل �أطفال املدار�س بدءا من �سن 12
عاما .يف هذا العمر يكون الأطفال
�أكرث ا�ستجابة للتوجيهات ويتعلمون
ب�سهولة كيف ي�ساعدون الآخرين.
ف�ضال على �أن البدء يف هذا ال�سن
ال�صغري يجعل تعلم �إنعا�ش القلب
كتعلم ال�سباحة وركوب الدراجة:
ولن ين�سى الطفل كيف ينقذ حياة.
يتدرب مقدمو الرعاية ال�صحية
واملدر�سون على كيفية تدري�س الإنعا�ش
القلبي الرئوي لأطفال املدار�س
ويت�ضاعف �أعداد املدربني با�شرتاك
اجلميع.
ومن املمكن �أن يتزايد انت�شار الإنعا�ش
القلبي الرئوي عن طريق قيام التالميذ
بتعليم عائالتهم و�أ�صدقائهم.
مع مبادرة “الأطفال ينقذون احلياة”
ميكننا �أن ن�ساعد على حت�سني معدالت
البقاء على قيد احلياة للأفراد
الذين يعانون من توقف القلب خارج
امل�ست�شفيات مبا يعادل ال�ضعف �إلى
�أربعة �أ�ضعاف .ميكننا ب�سهولة �أن ننقذ
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� 300ألف روح عرب العامل كل عام ،مبعدل
�ألف حياة يومياً� ،أي حياة كل دقيقة.
ما �أهمية ذلك يف الأردن؟
كما �أ�سلفنا ،الوقت هو الأهم يف �إنقاذ
احلياة مع املحافظة على وظائف الدماغ
وبقيه الأجهزة احليوية يف اجل�سم،
لذلك وقت و�صول الإ�سعاف عند الطلب
يف الدول املتقدمة هو �أقل من  8دقائق،
وقد و�صلت بع�ض الدول الى  6دقائق .وبع
برنامج التدريب ال�شامل لكافة �أطياف
املجتمع �أ�صبحت ن�سبه بداية الإنعا�ش
الفوري عند توقف القلب الفجائي بني
 .%80 – 70من امل�شاهدين.
يف الأردن ويف عمان العا�صمة بالذات
�أ�صبحت �أزمت املرور ت�صل �أيل ارقام
قيا�سيه ،وال �أعلم حم�صلة وقت و�صول
الدفاع املدين من الطلب؟ ولكن �أجزم
ب�أنها �أكرث من ذلك بكثري.
�إذا ت�سنى لنا تدريب قطاعات املجتمع
املحلي وطالب املدار�س� ،سيكون له �إثر
�إيجابي جدا يف �إنقاذ مزيد من �أفراد
املجتمع كما �سيكون له �أثر �إيجابي يف
املحافظة على و�ضائف الأجهزة احل�سا�سة
لنق�ص الأوك�سجني مثل الدماغ وغريه.
لقد كانت لنا حماوالت يف تدريب
املجتمع املحلي حيث عملنا ور�شة عمل
تريبيه العام املا�ضي مبنا�سبة اال�ستقالل
وعيد اجلي�ش وبالتعاون مع الدفاع املدين
ليوم كامل يف منطقه العبديل ،كما
كانت هنالك بع�ض الور�شات يف بع�ض
املدار�س.
واختتم الدكتور قوله ..بالأمل� ..أن
ي�صبح هنالك برنامج وطني �شامل
م�ستمر لي�شمل معظم قطاعات
املجتمع.
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�صــورة ..وخـبـر امل�شكالت الإجتماعية الناجمة عن الأمرا�ض
املزمنة «الف�شل الكلوي وال�سرطان»
من زيارة الدكتور عبداهلل
الب�شري املدير العام يف جامعة
هارفارد االمريكية مع عميد
كلية الطب لل�ش�ؤون اخلارجية
دكتور ديفيد روبرت..

درا�سة م�سحية على املر�ضى املراجعني مل�ست�شفى الب�شري وم�ست�شفى الأردن

الدكتور عبداهلل الب�شري املدير
العام خالل حفل تخريج
املجل�س الطبي الأردين لعام
2018

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

الدكتور نادر يون�س يلقي كلمة
ترحيبية يف فعالية اليوم
العلمي الثالث حتت رعاية
نقيب ال�صيادلة الذي اقيم فـي
م�ست�شفى الأردن حتت عنوان
(مقاومة امل�ضادات احليوية..
اال�سباب واحللول)
زار طلبة التدريب امليداين،
ق�سم العمل االجتماعي يف
اجلامعة االردنية م�ست�شفى
الأردن وذلك بهدف التعرف
على اخلدمات الإجتماعية
وطبيعة الأعمال التي يقدمها
مكتب العمل االجتماعي..
دائرة ال�صيدلة والتزويد..
ن�شاط ملحوظ ومتابعة
حثيثة لت�أمني الأدوية ملختلف
التخ�ص�صات وعلى ارفع
امل�ستويات العاملية..

من م�شاركة م�ست�شفى الأردن
فـي امل�ؤمتر الثالث لنقابة
�أطباء اال�سنان..

التمري�ض فـي م�ست�شفى الأردن،
مل�سة حنان مت�سح �آالم االطفال
وتزرع االبت�سامة والفرح ..

للم�شاركـة

تلفون  06 5608080فاك�س 06 5607575

العالقات العامة ()636
jh4news@gmail.com

jordan. hospital

تعد العلوم االجتماعية وخا�ص ًة
علم الإجتماع الطبي ،من العلوم
التي تهتم مبعاجلة ق�ضايا ال�صحة
واملر�ض وتناولها من حيث الدرا�سة
والتحليل ،وطرق العالج ،وح�صر
العوامل والق�ضايا االجتماعية ذات
العالقة بها ،بالإ�ضافة �إلى االهتمام
بامل�شكالت الإجتماعية التي من املمكن
�أن يفرزها املر�ض ،وما من �شك يف
�أن للأمرا�ض املزمنة �أبعاد ًا خمتلفة
ال ميكن ف�صل �أحدها عن الأخر حيث
تلعب الأو�ضاع االجتماعية وا�ستقرارها
دور ًا هام ًا يف جناح العالج �أو عدمه،
كما �أن الأمرا�ض املزمنة يف حد
ذاتها قد تفرز العديد من امل�شكالت
الإجتماعية التي من غري املمكن
جتاهلها ،والتي يلعب العمل الإجتماعي
والأخ�صائي االجتماعي الطبي العامل
مع هذه الفئة دور كبري يف التخفيف
من حدتها وم�ساعدة املري�ض و�أ�سرته

على جتاوزها.
هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على
امل�شكالت الإجتماعية التي يعاين منها
املري�ض نتيجة �إ�صابته باملر�ض املزمن،
والذي مثله كل من (مر�ض الف�شل
الكلوي ،وال�سرطان).
ا�ستخدم �أ�سلوب امل�سح الإجتماعي،
يف كل من م�ست�شفى الب�شري ليمثل
القطاع احلكومي وم�ست�شفى الأردن
ليمثل القطاع اخلا�ص ،وبلغ حجم
جمتمع الدرا�سة ملر�ضى الف�شل الكلوي
( )114مري�ض ًا ومر�ضى ال�سرطان
( )83مري�ضاً ،وحجم املجتمع الكلي
للدرا�سة ( )197مري�ضاً ،وذلك
يف الفرتة من  2014/11/1ولغاية
2014/12/31م ،ومت ا�ستخدام
�أ�سلوب درا�سة احلالة للتعرف على
امل�شكالت الإجتماعية ذات العالقة
مبرحلة الطفولة ،حيث ا�ستهدفت
الإ�ستبانة املر�ضى الكبار وا�ستهدفت
درا�سة احلالة ( )4من حاالت
املر�ضى ال�صغار� ،إثنان �ضمن مر�ضى
الف�شل الكلوي ،واثنان �ضمن مر�ضى
ال�سرطان.

�أ�شارت �أبرز نتائج الدرا�سة �إلى
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ا�ستجابات املبحوثني تعود لنوع املر�ض
(ف�شل كلوي� ،سرطان) وكانت هذه
الفروق عائدة ملر�ضى ال�سرطان،
كما تبني وجود فروق يف ا�ستجابات
املبحوثني تعود لنوعهم ،وكانت بالعادة
عائدة للمر�ضى الإناث كفئة �أكرث
معاناة من الأمرا�ض املزمنة باملقارنة
بالذكور ،وبالن�سبة للحالة الإجتماعية
فقد كان املتزوجون هم الأكرث معاناة
من امل�شكالت الإجتماعية باملقارنة
مع احلاالت الإجتماعية الأخرى ،كما
�أو�ضحت الدرا�سة وجود فروق تعود
للجن�سية وكانت هذه الفروق عائدة
للمر�ضى �أ�صحاب اجلن�سية غري
الأردنية ،كما �أظهرت النتائج وجود
العديد من امل�شكالت الإجتماعية
التي يعاين منها املري�ض على �صعيد
املري�ض نف�سه ،ووجود ت�أثري للمر�ض
على �صعوبة الزواج وبناء �أ�سرة ،كما
ات�ضح وجود �أثر للمر�ض على العالقات
الإجتماعية والعزلة ،والعمل ،واحلالة
الإقت�صادية ،كما تبني من خالل

الـرمــان..

م�شاركة من ق�سم التغذية  -م�ست�شفى الأردن
الرمان فاكهة تتكون من حبوب حمراء حيث يحتوي ع�صري الرمان على ثالثة
حتتوي على رحيق ع�صاري حلو يحيط �أ�ضعاف م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف
ببذرة بي�ضاء يف املنت�صف ،ويبد�أ مو�سم ال�شاي الأخ�ضر.
الرمان من �أواخر ال�صيف �إلى �أوائل  - 2يحتوي على كميات مرتفع ٍة من
ال�شتاء ،والختيار الثمرة النا�ضجة فيتامني ج؛ حيث � َّإن كوب ًا واحد ًا من
يجب �أن تكون ثقيلة و�أن تكون ق�شرتها ع�صري الرمان يزوّد اجل�سم ب�أكرث من
اخلارجية �صلبة ،وال ت�ؤثر اخلدو�ش  40%من احتياجات اجل�سم اليومية من
ال�صغرية املوجودة على الق�شرة يف هذا الفيتامني ،ولكن جتدر الإ�شارة �إلى
الفاكهة من الداخل ،وميكن تناول الب�سرتة ميكن �أن تقلل حمتوى فيتامني
الرمان كوجب ٍة خفيفة� ،أو على �شكل ج يف الع�صري ،ولذلك يُن�صح باختيار
ع�صري ،كما ميكن �إ�ضافته كمكوّنٍ مميّزٍ ع�صري الرمان الطازج.
�إلى ال�سلطات ،والزبادي ،وال�شوفان - 3 ،ي�ساعد ع�صري الرمان على حت�سني
عملية اله�ضم ،والتخفيف من االلتهابات
واحللويات.
فوائد الرمان يعترب الرمان من �أكرث املعوية ،لذا ميكن �أن يكون مفيد ًا بالن�سبة
الفواكه ال�صحية على وجه الأر�ض؛ حيث للأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض كرون.
�إ َنّه يحتوي على جمموعة من العنا�صر  - 4ميكن �أن ي�ساعد على خف�ض
الغذائية واملركبات النباتية التي تك�سب م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وتقليل مقاومة
اجل�سم للإن�سولني.
اجل�سم العديد من الفوائد ال�صحية:
 - 1ومن فوائد الرمان وع�صريه نذكر  - 5ميتلك خ�صائ�ص قوية م�ضادة
ما ي�أتي :يُع ّد م�صدر ًا غن ّي ًا مبركبات لاللتهاب ،لذا ف� َّإن الرمان وع�صريه
البوليفينول التي تعطي الرمان لونه ب�شكل خا�ص ي�ساعدان على احلد من
الأحمر ،وهي م�ضادات �أك�سد ٍة قو ّي ٍة التهابات اجل�سم التي تعترب �أحد العوامل
ت�ساعد على مكافحة �أ�ضرار اجلذور الرئي�سة للإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض
احلرة ،وحماية اخلاليا من التلف؛ املزمنة.

 - 6يقلل خطر الإ�صابة ب�سرطان
الربو�ستاتا ،وهو �أكرث �أنواع ال�سرطان
�شيوع ًا لدى الرجال ،وذلك عن طريق
تثبيط منو الأورام
 - 7يقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان
الثدي ،وهو �أكرث �أنواع ال�سرطان �شيوع ًا
لدى الن�ساء؛ حيث � َّإن م�ستخل�ص الرمان
يثبط تكاثر خاليا �سرطان الثدي،
ويقتل بع�ضها ،ولكن هناك حاجة �إلى
الدرا�سات الب�شرية لت�أكيد ذلك.
 - 8ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم الذي
يُع ّد �أحد الأ�سباب الرئي�سة للأزمات
القلبية وال�سكتات الدماغية؛ حيث
�أ�شارت الدرا�سات �إلى �أنّ �شرب 150
مللرت ًا من ع�صري الرمان يوم ّي ًا ي�ساعد
على خف�ض �ضغط الدم خالل �أ�سبوعني
 - 9ي�ساعد على مكافحة التهاب
املفا�صل والآالم املرافقة له؛ وذلك ب�سبب
خ�صائ�صه امل�ضادة لاللتهاب.

نتائج الدرا�سة �أهمية الدعم النف�سي
والإجتماعي للمري�ض ،ودور الأخ�صائي
الإجتماعي يف التعامل مع املر�ضى
و�أ�سرهم ،وكانت النتائج ل�صالح
القطاع اخلا�ص من حيث الإهتمام
بالق�ضايا الإجتماعية ذات العالقة
باملر�ض ومتابعتها ومعاجلتها �أكرث مما
هي للقطاع العام.
وفيما يتعلق مب�شكالت الطفولة
ذات العالقة مبر�ضى ال�سرطان،
والف�شل الكلوي ،فتمحورت بالتعلق
الطفويل املبالغ به بالأم ،واخلوف من
الإنف�صال ،والغرية واحلقد من قبل
�إخوة املري�ض نتيجة الإهتمام املبالغ
به بالطفل امل�صاب باملر�ض ،والعزلة
الإجتماعية للأ�سرة والطفل ،ووجود
م�شكالت اقت�صادية ،وتفكك �أ�سري
لبع�ض احلاالت نتيجة ملر�ض الطفل،
وم�شكالت تربوية وتعليمية ،كالت�سرب
املدر�سي �أو الت�أخر الدرا�سي للمري�ض
�أو لإخوته.
و�أخري ًا �أبرزت الدرا�سة بع�ض التو�صيات
كتكثيف احلمالت التوعوية حول عوامل
الإ�صابة باملر�ض وطرق الوقاية منها،
و�ضرورة متابعة املر�ضى و�أ�سرهم عرب
الفريق الطبي والإجتماعي يف امل�ست�شفيات
املختلفة ،و�أهمية تفعيل دور الأخ�صائي
الإجتماعي الطبي يف امل�ست�شفيات،
و�إيجاد قوانني �أكرث حماية للمري�ض فيما
يتعلق بالعمل وحقوق العمال.
قدمت هذه االطروحة ال�ستكمال
متطلبات احل�صول على درجة الدكتورا
يف علم الإجتماع ،كما مت ن�شرها يف
جملة درا�سات اجلامعة الأردنية.

 - 10يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب التي تُع ّد ال�سبب الأكرث �شيوع ًا
للوفاة املبكرة يف العامل ،وذلك الحتوائه
على حم�ض البيوني�سيك (بالإجنليزية:
)Punicic acid؛ حيث � َّإن الرمان
خا�ص ي�ساعدان على
ّ
وع�صريه ب�شكلٍ
حت�سني م�ستويات الكولي�سرتول وحماية
جزيئات الكولي�سرتول منخف�ضة الكثافة
(بالإجنليزية)LDL Cholesterol :
من الأ�ضرار الت�أك�سدية.
 - 11ميكن �أن ي�ساعد ع�صري الرمان
على عالج �ضعف االنت�صاب؛ حيث � َّإن
الأ�ضرار الت�أك�سدية ميكن �أن ت�ضعف
تدفق الدم يف جميع مناطق اجل�سم ،وقد
لوحظ يف �إحدى الدرا�سات التي �أجريت
على الأرانب �أنّ ع�صري الرمان يزيد تدفق
الدم واالنت�صاب ،ولكن ما زالت هناك
حاجة �إلى مزيدٍ من الأبحاث لإثبات هذه
الفائدة.
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قراءة تاريخية

اليهود املعا�صرون لي�سوا من ن�سل ا�سرائيل
(يعقوب بن ا�سحق عليهما ال�سالم)
بقلم :عبدالقادر خطاب
نائب رئي�س هيئة املديرين لل�ش�ؤون املالية واالدارية

�إن من �صفات اليهود ال�سائدة هي
الكذب والت�ضليل فهم يكذبون يف
كل �شيء ،وي�ضللون النا�س والعامل
ب�أباطيلهم ،متبعني النظرية اخلبيثة
(اكذب ثم اكذب حتى ي�صدقك
النا�س) ،حتى غدت �أكاذيبهم
حقائق عند الغرب وجهالء العامل
مبا فيهم بع�ض العرب وامل�سلمني.
وتقوم الدعاية ال�صهيونية على
اكذوبتني ا�سا�سييتني الأولى �أن
اليهود تعر�ضوا طوال تاريخهم
للأ�ضهاد ،وبلغ هذا الأ�ضهاد مبلغه
يف �أملانيا النازية وي�ستدر اليهود
عطف العامل بهذه الأ�سطوره
والثانيه تقول بان اليهود يحق لهم
ت�أ�سي�س وطن قومي يف فل�سطني لأن
يهود بني ا�سرائيل بعد ان خرجوا
منها ظلوا مبن�أى عن الأختالط
الدموي مع ال�شعوب التي انت�شروا
بينها وعلى هذا فيهود اليوم هم
الن�سل املبا�شر لبني ا�سرائيل التوراة
(�شعب اهلل املختار ،الذي وهبه اهلل
�أر�ض امليعاد) .وهم يدعون دوم ًا �أن
لهم حق ًا يف �أر�ض فل�سطني ،وقولهم
بانها ار�ض امليعاد التي وعدهم اهلل
بها مما دفعنى الى ت�أليف كتابا
بخ�صو�ص ذلك وهو يف مراحله
الأخرية ا�سميته (ملن فل�سطني) وقد
ا�ستندت فيه على نتائج احلفريات
التاريخيه واقوال علماء الأثار من
جن�سيات العامل املختلفه اذكر بع�ضا
منهم:
فيما يلي �س�أذكر ما يثبت �أن
احلفريات الأثارية تدح�ض الرواية
التوراتية.
منذ �أواخر �سبعينيات القرن
الع�شرين ومطلع ثمانينياته ،بد�أ جيل
جديد من علماء الآثار ا�ستخدامَ
وتطوير �أ�سلوب م�ستحدث يف
التنقيب؛ وهو �أ�سلوب امل�سح امليداين
الكامل ( ،)Regional Surveyيف
هذا ال�سياق ،جهّزت جامعة «تل
�أبيب» ِفرَق تنقيب متنوعة مزودة
بعلماء من �شتى االخت�صا�صات
مل�ساعدة علم الآثار.
ونتيجة للمعلومات الأركيولوجية
التي و�صلوا اليها تبني للم�ؤرخني
والآثاريني ا�ستحالة مالءمة هذه
املعلومات مع الرواية التوراتية.
وقد دفع ذلك واحد ًا من �أملع
علماء الآثار يف «�إ�سرائيل» ،وهو
الربف�سور �إ�سرائيل فنكل�شتاين،

والربوفي�سور نيل �سبلرمن �أ�ساتذا
علم الآثار يف جامعة «تل �أبيب» �إلى
�إطالق �صرختهما ال�شهرية يف كتابهما
ال�صادم» التوراة اليهودية مك�شوفة
على حقيقتها» ،والذي يدعون فيه �إلى
الدعوة لتحرير علم الآثار ال�صهيوين
من �سطوة الن�ص التوراتي .وقد
ايدهما يف ذلك عامل الآثار ال�صهيوين
فيكتور �سيجلمان ،والذي كان �أكرث
جر�أة من فلنك�شتاين يف تلك الدعوة.
وكذلك عامل الآثار ال�صهيوين ،يف
جامعة تل �أبيب الربوفي�سور ،زئيف
هرت�سوغ يف تقريره بـالتوراة« :ال
�إثباتات على الأر�ض» ،الذي ن�شرته
جريدة «ه�آرت�س» العربية بتاريخ
.1999/11/18
والربوفي�سور طم�سن� ،أ�ستاذ علم
الآثار يف جامعة ماركويت يف ميلووكي
بالواليات املتحدة الأمريكية،
الذي حورب ب�سبب �آرائه املعار�ضة
للتوراتيني التقليديني� ،إذ طُ رد من
من�صبه يف العام  ،1992ب�سبب كتابه
«التاريخ القدمي لل�شعب الإ�سرائيلي»
والكتور �شلومو �ساند ،الربوفي�سور يف
جامعة تل �أبيب ،يف كتابه «اخرتاع
ال�شعب اليهودي» ،كاثلني كينون عاملة
�آثار بريطانية وهي من �أحدثت ما
ميكن اعتباره ثورة �أثرية ،عندما
رف�ضت الرواية التوراتية حول �أريحا،
وهدم �أ�سوارها املح�صنة من قبل ي�شوع
بن نون ،م�شرية �إلى �أن االكت�شافات
مل تنبيء عن �أي �شيء من ذلك،
والعالّمة كيث وايتالم� ،أ�ستاذ العلوم
الكتابية يف ق�سم الدرا�سات الالهوتية
بجامعة �سرتلنغ باململكة املتحدة ،يف
كتابه «تلفيق �إ�سرائيل التوراتية طم�س
التاريخ الفل�سطيني».
�صدر يف نيويورك �أخري ًا كتاب بعنوان
«الك�شف عن الكتاب املقد�س :ر�ؤية
الآثار اجلديدة لأ�صل ن�صو�صه
املقد�سة» ،يقارن بني ما ورد يف
الق�ص�ص التوراتية من �أحداث ،وما
عرث عليه رجال الآثار من �أدلة خالل
القرن املا�ضي .ومبا جاء يف كتاب
التوراة (العهد القدمي من الكتاب
املقد�س) الذي يعتمدون عليه يف ذلك.
وقبل �أن ابداء مو�ضوعي هذا ر�أيت �أن
ابني للقراء معنى بع�ض الت�سميات التي
�ستمر معنى ومنها:
من هم اليهود؟
تطلق كلمة اليهود على كل متبعي
�شريعة التوراة التي جاء بها نبي اهلل
مو�سى عليه ال�سالم �سواء قبل �أن
حترّف �أو بعد حتريفها وتاليفها مبا
ينا�سب احالمهم.
نحن ال ن�شك يف �أن اليهود الأوائل
ك�شعب وجيل -والذين انقر�ض
�أكرثهم -يت�صل ن�سب معظمهم �إلى
يعقوب (�إ�سرائيل) بن �إ�سحاق بن
�إبراهيم عليهم ال�سالم ،وذلك قبل �أن
تختلط �أن�سابهم ويجتمعوا من �أ�صول

خمتلفة ،هذا من جهة الن�سب والأ�صل.
�أما اليهودية كدين فقد �أنزلت
بعد ذلك على نبي اهلل مو�سى
عليه ال�سالم .وي�سمى اليهود �أي�ض ًا
الإ�سرائيليني �أو بني �إ�سرائيل وي�سمون
�أي�ض ًا العربانيني.
و�س�أبني كيف جاءت كل ت�سمية
من هذه الأ�سماء:
�(-1إ�سرائيل) يعقوب بن �إ�سحاق بن
�إبراهيم
�إ�سرائيل هو ا�سم ثان ليعقوب عليه
ال�سالم و�إليه ين�سب بنو �إ�سرائيل �أو
الإ�سرائيليون ،ومعنى �إ�سرائيل كما
ورد يف امل�صادر العربية هو �صفوة اهلل
�أو عبد اهلل� .إال انهم يزعمون كما يف
توراتهم �أن يعقوب �صارع اهلل وغلبه
تعالى اهلل عما يقولون علو ًا كبري ًا كما
جاء يف (�سفر التكوين )29:32-25
مع العلم ب�أن يعقوب مل يكن على دين
اليهود لأن التوراة والتي هي �شريعة
اليهود �أنزلت بعده ،وغاية الأمر �أن
بني �إ�سرائيل انحدروا من �صلبه .
وكذلك احلال مع �سيدنا ابراهيم
وا�سحق .
ما كان �إبراهيم يهودي ًا وال
ن�صراني ًا
يزعم اليهود �أن �إبراهيم (�أبراهام)
هو اليهودي الأول ،وهذا كذب وافرتاء
منهم ،فال يلزم من كونهم �أبناء
حفيده يعقوب �أن يكون �إبراهيم �أو
يعقوب على دينهم ،فقال} :يا �أهل
الكتاب مل حتاجون يف �إبراهيم وما
�أنزلت التوراة والإجنيل �إال من بعده
�أفال تعقلون{ �آل عمران .65:ثم بني
كذبهم حني قال} :ما كان �إبراهيم
يهودياً وال ن�صرانياً ولكن كان حنيفاً
م�سلماً وما كان من امل�شركني{ �آل
عمران ،67:واملراد بكون �إبراهيم
م�سلم ًا �إ�سالم االعتقاد واالنقياد ال
ال�شريعة.
يعقوب عليه ال�صالة وال�سالم
و�أر�ض فل�سطني
ثبت يف التاريخ كما يف جاء يف التوراة
(العهد القدمي من الكتاب املقد�س)
ويف القر�آن الكرمي �أن يعقوب عليه
ال�سالم كان يعي�ش مع �أ�سرته يف البادية
(�صحراء النقب) وقد وُلد �أبوه �إ�سحاق
وعمه �إ�سماعيل يف فل�سطني لكنهما
كانا من املتغربني (املهاجرين �إليها)
ومل يكونا م�ستوطنني بها ،ثم �إن يعقوب
رحل هو وبنوه �إلى م�صر حينما �أ�صبح
ابنه يو�سف عزيز م�صر (حاكم ًا
خلزانتها) وهكذا انتهت هجرتهم �إلى
فل�سطني .وبقيوا هنا حوالى � 400سنه
حتى جاء النبي مو�سى عليه ال�سالم
بر�سالته.
فكيف يدعي اليهود حقهم بفل�سطني
بدعوى �سكنى يعقوب بها فرتة من
الزمن؟

ثم �إن �أقدم �أنا�س مت التعرف على
�آثارهم يف فل�سطني هم الكنعانيون
والآموريون..الخ) و�شهد لهم كتاب
التوراه وهذا ما جاء يف �سفر التثنيه
ُوب ا َّلتِي
َ 16 : 20و�أَمَّا ُمدُنُ ه�ؤُ َال ِء ال�شُّ ع ِ
يك الرَّبُّ �إِله َُك ن َِ�صيبًا َف َال تَ�سْ َتبْقِ
ُيعْطِ َ

مِ ْنهَا نَ�سَ َم ًة مَّا 17،بَلْ تحُ َ ِّر ُمهَا تحَ ْرِ ميًا:
الحْ ِ ِّث ِّي َني وَالأَمُو ِر ِّي َني وَا ْل َك ْنعَا ِن ِّي َني
وَا ْلفِرِ ِّز ِّي َني َوالحْ ِ ِّو ِّي َني وَا ْل َيبُو�سِ ِّينيََ ،كمَا
�أَمَ ر ََك الرَّبُّ �إِله َُك.
وهذه ال�شعوب هم قبائل هاجرت من
�شبه اجلزيرة العربية �شما ًال وا�ستقرت
يف بالد ال�شام وفل�سطني حتديد ًا قبل
ذكر اليهود بقرون عدة ،وهذا ما اثبتته
كتب التاريخ واحلفريات الأثريه.
وبعد �أن بينا كيف جاءت ت�سمية
الإ�سرائيليني �أو بني �إ�سرائيل نبني
�أ�صل كلمة اليهود.
�أ�صل ت�سميتهم اليهود
عند البحث عن �أ�صل ت�سمية اليهود
يجد الباحث �أقوا ًال عدة �أهمها ثالثه
هي:
 -1وقيل من التهوّد وهي التوبة لأنهم
تابوا عن عبادة العجل وهو م�أخوذ
من قوله تعالى حكاية عن مو�سى عليه
وال�سالم}:وَا ْكتُبْ َلنَا فيِ هَذِ ِه الدُّ ْنيَا
حَ �سَ َن ًة وَفيِ ْالآخِ َر ِة �إِنَّا هُ ْدنَا �إِ َليْكَ {
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 -2وقيل ن�سبة �إلى يهوذا �أحد الأ�سباط
الإثني ع�شر الذي ين�سب �إلى االبن
الرابع ليعقوب عليه ال�سالم ثم �أطلق
ا�سمه بعد انق�سام بني �إ�سرائيل على
اململكة اجلنوبية (مملكة يهوذا)
متييز ًا لها عن اململكة ال�شمالية.
 -3لأنهم يتهودون �أي يتحركون عند
قراءة التوراة.
العربانيون
العربانيون كلمة مرادفة لبني
«�إ�سرائيل» �أو اليهود كما �أن لغتهم
ت�سمى العربية �أو العربانية� ،أما كيف
جاءت هذه الت�سمية ؟ فبع�ض امل�ؤرخني
ين�سبها :
� -1إلى (عابر) �أو (عيرب) وهو
اجلد اخلام�س يف ن�سب �إبراهيم عليه
ال�صالة وال�سالم كما تذكر التوراة.
 -2ن�سبة �إلى �إبراهيم نف�سه عليه
ال�صالة وال�سالم كما تذكره التوراة بـ
(ابرام العرباين) لعبوره نهر الفرات
�أو نهر الأردن.
الداللة احلالية مل�صطلحات «اليهود،
�إ�سرائيل ،العربانية».
بعد ظهور ما ي�سمى (دولة �إ�سرائيل)
التي اغت�صبت �أر�ض الفل�سطينيني
ظهر توظيف جديد لهذه امل�صطلحات
وهي :
 -1اليهودية �صارت علم ًا على الديانة
�أي �صارت م�صطلح ًا ديني ًا فيقال:
الديانة اليهودية ،كما �أن هناك يهود ًا
كرث ًا لي�سوا �إ�سرائيليني.
-2الإ�سرائيلية� :أ�صبحت علم ًا على
اجلن�سية �أي �صارت م�صطلح ًا
�سيا�سي ًا فيقال :دولة �إ�سرائيل ومواطن
�إ�سرائيلي.
-3العربانية فقد �أ�صبحت علم ًا على
الثقافة واللغة ال غري فخرجت اللغة
العربية والأدب العربي واجلامعة
العربية.
من هو جوي�ش  Jawish؟
يقال لليهودي يف الغرب ويف ال�شرق
عند غري امل�سلمني جوي�ش ،فمن �أين
�أتت هذه الكلمة؟!!
جو�شوا �أو يو�شوا حيث تبدل الياء
واجليم �أثناء الرتجمة �إلى العربية هو
يو�شع بن نون (فتى مو�سى) عليهما
ال�سالم وهو الذي قاد بني �إ�سرائيل
بعد وفاة مو�سى عليه ال�سالم الى ار�ض
فل�سطني.
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اليهود يف ال�شتات
تعر�ض اليهود لأربع مراحل من
ال�شتات وهي كما يلي:
ال�شتات الأول:
�أ -لقد بد�أت هذا ال�شتات مع �سرجون
الآ�شوري الذي احتل اململكه ال�شماليه
(ا�سرائيل) وعا�صمتها ال�سامرة �سنة
 597ق.م .وقد نقل معظم اليهود �إيل
بابل.
ب -كما قام نبوخذن�صر باحتالل
اململكه اجلنوبيه (يهودا) وعا�صمتها
اور�شليم �سنة  586ق.م .وقد نقل
معظم اليهود �إلى بابل .وحينما �سمح
ملك الفر�س الفر�س قور�ش بعد ن�صف
قرن لليهود بالعودة عادت قلة �ضئيلة
تقدر بنحو � 50ألفا� ,أما الأغلبية
فبقيت يف العراق وانت�شرت يف فار�س
و�أفغان�ستان وبخاري و�سمرقند,
والقوقاز والهند وال�صني.
ال�شتات الثاين:
هو ال�شتات الهلليني الذي بدا بني
القرنني الثاين والثالث ق.م� .أي الذي
بد�أ مع فتوح الإ�سكندر وا�ستمر مع
ال�سلوقيني والبطال�سة ثم البيزنطيني؛
حيث انت�شر اليهود يف كل �أنحاء
العامل الهللين�ست�سي والبيزنطي ,ويف
الإ�سكندرية -م�صر ,-وعدا م�صر
تركز اليهود يف مركزان :البلقان
و�سواحل البحر الأ�سود ,و�أر�سل يهود
البلقان عنا�صر منهم �إلى رو�سيا.
لقد لعب التتار اخلزر دورا مهما يف
التاريخ اليهودي فقد حتولت دوله
اخلزر الترتية �إلى اليهودية يف القرن
الثامن امليالدي وبهذا �أ�صبح يف
املنطقة يهود �أ�صليني ويهود متحولني
من ال�سكان املحليني.
ال�شتات الثالث:
وهو ال�شتات الروماين ،فقد خرب
الرومان �أور�شليم يف مذبحة عام
70م ,وحينما عاد اليهود للثورة
135م عاقبهم الرومان مبذبحة
نهائية ق�ضت و�إلى الأبد علي عالقة
اليهود بفل�سطني كدولة وكقومية.
لقد قام الرومان بنفي من تبقي علي
قيد احلياة من اليهود �إلى �سائر
�أنحاء الإمرباطورية ,وكان عددهم
� 40ألف فقط ,ويف القرن اخلام�س
امليالدي و�صل العدد �إلى حوالى خم�سة
ماليني� ,أي �أنهم �ضاعفوا �أنف�سهم
ع�شرات املرات ,وهذه الزيادة تعني �أن
تزايدهم كان بالتحول والتب�شري.
ال�شتات الرابع:
وهو ال�شتات احلديث ،وقد بد�أ مع
اكت�شاف الأمريكتني وهجرة عدد كبري
من اليهود �إلى �أمريكا حتى �أ�صبحت
ت�ضم �أكرب عدد من اليهود يف العامل.
ومع اال�ضطهاد النازي خرجت �أعداد
كبرية �أخري �إيل الواليات املتحدة.
طوائف اليهود الثالث
ينق�سم اليهود يف الع�صور احلديثة �إلى
ثالثة طوائف �أ�سا�سية ,وهي الأ�شكناز
وال�سفاردمي واليهود ال�شرقيني.
الأ�شكناز وال�سفاردمي كلمتان
قدميتان يف التوراة ا�ستعارتهما
اليهودية يف الع�صور الو�سطي لتميز
بني يهود �أملانيا ويهود �أ�سبانيا على
الرتتيب ،وال�سفاردمي يدعون �أنهم
«�أر�ستقراطية» اليهود ,لكن الأ�شكناز
ي�ؤلفون الأغلبية العددية والطبقة
املتفوقة ح�ضاريا �إيل حد ما لدرجة
�أنهم يحتقرون ال�سفاردمي.
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وينت�شر الأ�شكناز اليوم يف غرب
وو�سط و�شرق �أوروبا ,بالإ�ضافة
�إيل العامل اجلديد ,وجنوب �أفريقيا
وا�سرتاليا .يف حني ميثل ال�سفاردمي
يهود البلقان وال�شرق الأدنى,
وبع�ض امل�ستعمرات واجلاليات
املبعرثة علي �شواطئ البحر
املتو�سط بالإ�ضافة �إيل امتدادهم
يف العامل اجلديد.
�أما اليهود ال�شرقيني ف�إنهم ميثلون
جمموعة قائمة بذاتها منها
جمموعه تعترب الأقرب �إيل الأ�صول
الفل�سطينية ومنهم اليهود اليمنني
ويهود الفال�شا وغريهم من يهود
اجلزيره العربية .ولكن ه�ؤالء اليهود
ال�شرقني هم الأقل عددا ومرتبة
بني اليهود ,وينظر �إليهم ال�سفاردمي
والأ�شكناز نظرة احتقار وازدراء.
هل يهود اليوم هم �أنف�سهم بنو
�إ�سرائيل؟ مبعنى هل جميع اليهود
من ن�سل يعقوب عليه ال�سالم؟

اجلواب هو :ال ،فمعظم اليهود اليوم
لي�سوا من ن�سل يعقوب عليه ال�سالم،
وهذا �أمر معرتف به بني الباحثني،
فمث ًال يهود اخلزر (الأ�شكناز) الذي
تهودوا يف القرن الثامن امليالدي
وكانوا قبل ذلك وثنيني  -تبلغ ن�سبتهم
حوايل  %92من جمموع عدد اليهود
اليوم كما تقول بع�ض الإح�صائيات،
والثمانية باملائة املتبقية ينحدر
�أكرثهم من ال�سكان الوثنيني البدو
يف �إفريقيا و�آ�سيا وحو�ض البحر
املتو�سط (ال�سفاردمي والفال�شا)
ويحدثنا التاريخ �أن التبّع ملك اليمن
الذي تهوّد قد �أكره رعيته على اعتناق
الديانة اليهودية وحرق بالنار من
رف�ض منهم ،ومن هنا دخلت اليهودية
�إلى اليمن ،وهم لي�سوا من �ساللة
«�إ�سرائيل» (يعقوب عليه ال�سالم)
ولذا ف�إن القول ب�أن يهود اليوم
هم من ن�سل يعقوب عليه ال�صالة
وال�سالم كذبة كربى وافرتاء يفنده
التاريخ والباحثون .ومن اف�ضل الكتب
التي و�ضحت ذلك كتاب اليهود
انرثوبولوجيا للعامل امل�صري الأ�ستاذ
الدكتور جمال حمدان الذي �صدر يف
�سنة 1967والذي اثبت فيه �أن اليهود
املعا�صرين الذين يدعون الأنتماء
ا�صال الى فل�سطني لي�سوا هم �أحفاد
اليهود الذين خرجوا منها يف مفرتة
ما قبل امليالد وامنا ينتمي ه�ؤالء الى
امربطورية اخلزر الترتيه التي كانت
تدين بالوثنيه واملوجوده بني بحر
قزوين والبحر الأ�سود والتي اعتنقت
الديانه اليهوديه يف القرن الثامن
امليالدي.
وكذلك كتاب (القبيلة الثالثة ع�شر:
يهود اليوم و�أ�صلهم احلقيقي)
�أي �إمرباطورية اخلزر وقد �صدر
�أول مرة يف لندن عام  1976وهو
من ت�أليف الكاتب وامل�ؤرخ اليهودي
املجري ارثركو�ستلر الذي عمل مع
احلركة ال�صهيونية يف فل�سطني
املحتلة ..قبل �أن يكت�شف حقيقة هذه
احلركة وم�شروعها.
خامتة
هذه نبذة �سريعة لكنها مبينة لأ�صل
اليهود ون�ش�أتهم لعلنا نتبعها مبقاالت
�أخر نبني فيها كذبهم و�أوهامهم
وخبثهم ،فالأمر ي�ستحق البيان
وكذبهم يحتاج لبطالن.

الأخرية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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

رئي�س هيئة املديرين  -املدير العام:

املتابعة والتن�سيق:

املهند�س �أحمــد خطـــاب

�سفيان عبدالهادي
مـنـــار الــزواهــــرة

الـدكتـور عبداهلل الـب�شيـر
املدير االداري:

ق�سم العالقات العامة
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