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م�ست�شفى الأردن� ..أيام طبية
جمانية خلدمة املجتمع املحلي

اقام م�ست�شفى االردن ايام ًا طبية
جمانية يف عدة مناطق من اململكة
�ضمن �سعيه الدائم بتقدمي خدماته
الطبية والعالجية للمجتمع املحلي.
• مدر�سة باب عمان الثانوية
املختلطة :مبنا�سبة عيد جاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني
حفظه اهلل ورعاه ,حيث �شارك
امل�ست�شفى بعدة تخ�ص�صات منها
الباطنية واجلراحة العامة و الن�سائية
والتوليد وطب االطفال باال�ضافة
لق�سم ال�صيدلية وبتنظيم وتن�سيق
ق�سم العالقات العامة ،ومت تقييم
اكرث من مائتي حالة مر�ضية موزعة
على كافة االعمار من اهايل املنطقة
وطالب املدر�سة و�صرفت العالجات
املنا�سبة لهم ح�سب حاالتهم املر�ضية.
حيث مت تكرمي الطاقم الطبي من
قبل ادارة املدر�سة بح�ضور املت�صرف
ومدير الرتبية وغريهم من موظفي
املحافظة والرتبية والتعليم.

• االغوار اجلنوبية :بالتعاون
مع منظمة اطفالنا والتي تهدف
مل�ساعدة االطفال املحتاجني والذين
ال ميلكون ت�أمني �صحي وذلك مبنطقة
االغوار اجلنوبية  -غور املزرعة حيث
مت فح�ص اكرث من  250طفل بكافة
التخ�ص�صات وعالج اغلب امل�شاكل

ال�صحية التي يعانون منها.
• االغوار ال�شمالية :بالتعاون مع
مدار�س الكلية العلمية اال�سالمية/
جبل عمّان يوما طبيا جماني ًا يف
منطقة ابو الزيغان التابعة لالغوار
ال�شمالية وحتديد ًا يف مدر�سة ابو
الزيغان اال�سا�سية للبنني حيث مت
ا�ستقبال ما يزيد عن  300حالة من
جميع الفئات العمرية من طالب
املدر�سة و�أهايل املنطقة والك�شف
عليهم وعمل الفحو�صات الالزمة من
�سكري و�ضغط من قبل جمموعة من
�أطباء م�ست�شفى الأردن يف تخ�ص�صات

طبية خمتلفة منها الباطنية واجلراحة
وجراحة العظام واملفا�صل والن�سائية
والتوليد واالنف واالذن واحلنجرة
وطب االطفال وتقدمي العالجات
الالزمة لهم...
و�ضمن حملة م�ست�شفى الأردن لتوعية
املجتمع املحلي من �سرطان الثدي مت
توزيع ن�شرات توعوية من قبل اخ�صائية
الأ�شعة التابعة لدائرة الأ�شعة يف
م�ست�شفى الأردن وذلك بهدف ن�شر
الوعي بني الن�ساء لتجنب الإ�صابة
ب�سرطان الثدي وطرق الك�شف املبكر
عنه جلمبع املراجعات اثناء قدومهن
الى فعاليات اليوم الطبي.
حيث القت هذه البادرة ا�ستح�سان
جميع اهل املنطقة وقاموا بال�شكر
والثناء لكادر امل�ست�شفى من اطباء
ومتري�ض و�صيادلة وق�سم العالقات
العامة الذي قام بتن�سيق اليوم الطبي
واال�شراف عليه.
• خميم حطني يف الر�صيفة:
بالتعاون مع املنتدى الأردين للثقافة

ال�صحية يوما طبيا جمانيا يف خميم
حطني يف مدينة الر�صيفة حيث
ا�ستقبل الوفد الطبي يف خمتلف
التخ�ص�صات (االطفال والن�سائية
والباطني بالإ�ضافة �إلى ال�صيادلة
والعالقات العامة) ما يزيد عن ٦٠٠
�شخ�ص مت تقدمي امل�ساعدة الطبية
والت�شخي�صية و�صرف الأدوية للذين
هم بحاجة ..
حيث �أثنى �أهايل املنطقة على ما
قدمه ويقدمه م�ست�شفى االردن يف
دعم وخدمة املجتمع يف خمتلف
مناطق اململكة.
• دائرة اجلمارك االردنية:
كما �أقام م�ست�شفى االردن بالتعاون
مع دائرة اجلمارك الأردنية يوم ًا
طبي ًا جماني ًا ملوظفي الدائرة
واملجتمع املحلي ،وذلك �ضمن �سعيه
املبا�شر خلدمة كافة القطاعات،
و�شارك يف �إجراء الفحو�صات
الطبية جمموعة من �أالطباء يف
تخ�ص�صات( :الباطني ،والعظام،
واجلراحة العامة ،والن�سائية) ومت
اجراء فح�صو�صات ال�ضغط وال�سكري
ا�ضافة لتقدمي العالجات الالزمة
جماناً.
وا�ستفاد من هذه املبادرة عدد كبري
من موظفي وموظفات الدائرة ا�ضافة
للمجتمع املحلي واملراجعني من
املواطنني .
وت�أتي هذه البادرة التعاونية والتي
قام بتن�سيقها ق�سم العالقات العامة
بامل�ست�شفى� ،ضمن اخلطة املعدة من
قبل م�ست�شفى االردن لتكري�س حالة
الت�آلف واملحبة واالنتماء التي يتميز
بها جمتمعنا الأردين.

م�ست�شفى الأردن  -ال�سنة اخلام�سة  -العدد احلادي ع�شر | ابريل  | ٢٠١9 -توزع جماناً

مـ�سـتـ�شـفــى الأردن

همـوم ال�سياحة العالجيـة
والقطـاع الطبـي اخلـا�ص
بقلـم :الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر
رئي�س هيئـة الـمديرين  -الـمديــر الـعـام لـم�ست�شفـى الأردن

لطاملا تفاخرنا يف االردن �أن هذا البلد
كان على مدى عقودٍ ما�ضية ي�ستقبل
كل اال�شقاء ويفتح بابه دون ت�أ�شريات
او معيقات لزيار ِة �أ�شقائنا من العامل
العربي ف�أ�ضحى االردن بيت ٍا لكل العرب.
�إذ �سجلت وثائق و�إح�صائيات املنظمة
العاملية لل�سياحة العالجية �أن الأردن
حا َز على املركز اخلام�س عاملي ًا والأول
عربي ًا يف �إ�ستقطاب ال�سياحة العالجية
�إليه ..فكانت �أعداد املر�ضى من
القادمني �إلى امل�ست�شفيات الأردنية من
اليمن والعراق واجلزائر وال�سودان
وفل�سطني وليبيا وعدد من دول اخلليج
العربي ت�شكل �إجناز ًا حقيقي ًا بحد ذاته
ي�ؤكد املكانة التي تبو�أها الأردن انذاك..
فماذا جرى..؟؟
بد�أت احلكومات املتعاقبة تتجاهل �أهمية
ال�سياحة العالجية يف رفد االقت�صاد
الوطني..
بل مت ن�سيانها بالفعل حني اقدمت
بع�ض الوزارات على �إجراءات تراجعت
عربها ومن خاللها هذه امل�ستويات من
اال�ستقطاب ال�سياحي العالجي �إلى
م�ستويات دنيا ..اتخذت �إجراءات على
م�ستوى منح الت�أ�شريات لدخول اململكة،
ومنعت بع�ض اجلن�سيات من احل�صول
على هذه الت�أ�شريات ،وزاد االمر �صعوبة
�إجراءات طاردة مثل طلب ال�سفارات
كفالة مالية للمر�ضى القادمني للأردن
مببالغ باهظة..
وتلك الأثناء ..كان القطاع الطبي
اخلا�ص يتعر�ض ملزيد من ال�ضغوط عرب
�إجراءات حكومية �ضاغطة حيث تعددت
اجلهات الرقابية على امل�ست�شفيات
اخلا�صة بل ا�ستهدفت ب�إجراءات اتت
على جزء كبري من �إجنازها وعملها يف
خدمة املواطن الأردين �أي�ضاً.
�أن م�ستويات ال�سياحة العالجية التي
حتققت لبع�ض الدول يف الأقليم و�آ�سيا

بعد تراجع مكانة ال�سياحة العالجية
الأردنية ب�سبب كل هذه الإجراءات..
لهو در�س لنا جميع ًا ب�أن م�ؤ�س�سية الدولة
والعمل بروح الفريق الواحد بعيد ًا عن
التناف�س والتجاذب لهو �أق�صر طريق
لإجناز عظيم حققناه ب�إمكانات مادية
متوا�ضعة لكنها �إمكانات �إن�سانية
وب�شرية عظيمة.
مل ت�ستطيع احلكومة حتى هذه
اللحظة امل�ساعدة يف حل �أزمة ع�صفت
مب�ست�شفيات القطاع اخلا�ص الأردين
بل وا�سقطت بع�ضها وهي �أزمة املديونية
الليبية والتي جتاوزت املاليني ..وما
زالت الوعود والت�صريحات هي احلا�ضر
الوحيد �أمام هذه الأزمة.
ما زالت الدعوات متكررة يف �أو�ساط هذا
القطاع احليوي الهام وترتدد لال�سراع
يف �إجناز نظام امل�ست�شفيات الأردنية
اخلا�صة .الطالق ف�ضاءات حقيقية
لعملها و�إجنازها بعيد ًا عن التعقيدات
والتدخالت التي تواجه عملها..
عود�آ �إلى لقاء دولة رئي�س الوزراء مع
جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة الذي
انتهى بت�أكيد حكومي �إلى �ضرورة دعم
ال�سياحة العالجية كقطاع �إقت�صادي
هام للمملكة..
نُقدر هذا اجلُهد ون�شيد باملبادرة
لكننا نرى �ضرورة اخلروج من بوتقة
الت�صريحات واالمال �إلى التنفيذ الفعلي
الذي يعود بهذا القطاع �إلى �سابق

مكانته ودوره ويعود على الدولة بالفائدة
الق�صوى يف ظل ظروف �إقت�صادية
�صعبة نعي�شها وحتتاج فيها �إلى كل جهد
حقيقي يرتقي ب�إقت�صادنا وبخزانة
اململكة..
دعونا نعود �إلى الأ�سا�س� ،إلى عدة
توجيهات ملكية �سامية جاءت عرب
خطابات عر�ش وكتب تكليف ر�سمية
حلكومات متعاقبة ب�ضرورة العمل على
دعم ال�سياحة العالجية ت�أخذ روافد
االقت�صاد الوطني �أو ًال و�أحد �أهم
مالمح �صورة الإجناز الطبي الأردين يف
اخلارج.
قبل �أ�شهر كان جاللة امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني يوجه يف لقاء
جمع عدد من امل�س�ؤولني �إلى �ضرورة
الإرتقاء مب�ستويات اجلذب العالجي
واال�ست�شفائي من اخلارج للمملكة
وتذليل كافة العقبات وب�شتى ال�سُ بل
للعودة �إلى املكانة التي تبو�أها الأردن
على مدى �سنوات عديدة ك�أحد �أهم
جهات الإ�ست�شفاء الالف من العرب
والأجانب لال�ستفادة من التقدم الطبي
على �صعيد الكوادر الطبية الأردنية
امل�ؤهلة والربامج اجلراحية والعالجية
والتكنولوجيا املتطورة ..
كان جاللة امللك بر�ؤية وا�ضحة ي�شري
�إلى �ضرورة و�أهمية العودة �إلى املكانة
التي حققنها والإجناز الذي �سجلناه.
نعود �إلى املكانة والإجناز !!..

من امل�ست�شفى..

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الأردن وتاريخ جراحة العظام
الدكتور كامل العفيفي
ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل
وجراحة اليد

بد�أت اخلدمات الطبية يف االردن
متوا�ضعة جدا ومل يكن يف ذلك الوقت
اطباء حا�صلني على تخ�ص�صات وكان
الطبيب العام يف هذه الفرتة يقوم
بعالج كل االمرا�ض مبا فيها حاالت
اجلراحة والك�سور ومل يكن عدد االطباء
االردنيني كافيا لتغطية اخلدمات الطبية
يف االردن لذلك مت اال�ستعانة بعدد من
االطباء من �سوريا ولبنان وم�صر لتغطية
هذه اخلدمات و�سد النق�ص (خدمات
الطب العام) .ويف هذا الوقت كانت
معظم ا�صابات الك�سور تعالج من قبل
املجربين اوما ي�سمون االطباء ال�شعبيني
وكانت لهم بع�ض النتائج اجليدة من
هذه الطريقة يف العالج ولكن باملقابل
حدثت اثار جانبية خطرية ترتب عنها

اعاقات واخطار ال تعد وال حت�صى
لهذه الطرق البدائية يف عالج ا�صابات
العظام واملفا�صل والك�سور.
بقي هذا احلال حتى بداية ال�ستينات
حيث عاد للبالد زمالء يحملون تخ�ص�ص
باجلراحة العامة وهم من بد�أوا بالقيام
بعالج ا�صابات امرا�ض العظام والك�سور
بالطرق التحفظية والعالج اجلراحي ان
لزم .ومع بداية هذا التطور يف املهنة
بد�أت النتائج تتح�سن وامل�ضاعفات تقل
ب�شكل ملحوظ وعمت الثقافة الطبية
احلديثة ارجاء الوطن وا�صبحت
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية قبلة ملعظم
من ين�شد العالج لال�صابات.
يف نهاية ال�ستينيات عاد لالردن عدد من
الزمالء اخت�صا�صيي جراحة العظام
واملفا�صل تدربوا يف مراكز مرموقة يف
العامل وبد�أوا مب�سرية خمتلفة متاما
ا�ضافت الكثري من التطور جلراحة
العظام يف االردن وا�س�سوا اق�سام ودوائر
جراحة العظام يف القطاعات ال�صحية
العامة واخلا�صة وبد�أوا بعالج اال�صابات
والك�سور با�سلوب علمي ومواكب ملا تعلموه
وتدربوا عليه يف اخلارج كما بد�أوا اي�ضا
بعالج بع�ض من امل�ضاعفات واالعاقات
الناجتة عن طرق العالج ال�سابقة
والطب ال�شعبي امل�شار اليها �سابقا
وبد�أوا اي�ضا بت�أ�سي�س برامج تدريبية
واقامة لتدريب االطباء للح�صول على
�شهادة االخت�صا�ص يف جراحة العظام
واملفا�صل.

ومن الرواد االوائل د .يا�سر عمرو د.
وليد باكري د .نور�س �شقم د .م�صطفى
ال�سامل د .ح�سن امللكاوي (اول ا�ستاذة
جامعيني يف االردن يف جمال جراحة
العظام –اجلامعة االردنية) د .وليد
النابل�سي وغريهم.
لقي اخت�صا�ص العظام دعما من
احلكومة االردنية وبد�أت بعمل برامج
توعوية وتدريبية يف امل�ستويات كافة
وقامت باحداث اق�سام و�شعب جلراحة
العظام يف اخلدمات الطبية امللكية
ووزارة ال�صحة واجلامعات و�شجعت
و�سهلت قيام ونه�ضة القطاع اخلا�ص
.وقامت بايفاد بع�ض االطباء االردنيني
للخارج للتدرب يف هذا املجال.
كانت امل�ست�شفيات املوجودة يف عمان
والتي تقوم بخدمة جراحة وامرا�ض
العظام واملفا�صل حمددة يف امل�ست�شفى
الع�سكري يف ماركا وم�ست�شفى اال�شرفية
التابع لوزارة ال�صحة (الب�شري حالياً)
وامل�ست�شفى االيطايل وم�ست�شفى ملح�س
يف عمان تبعها م�ست�شفى الهالل
وم�ست�شفى فل�سطني وم�ست�شفى عمان
الكبري الذي ا�صبح بعد تا�سي�س اجلامعة
االردنية (م�ست�شفى اجلامعة االردنية)
ويف املدن االخرى كانت م�ست�شفيات وزارة
ال�صحة تقوم بعالجات اولية المرا�ض
وك�سور العظام وبعد ذلك تقوم بتحويل
احلاالت مل�ست�شفيات العا�صمة ان لزم.
تطور علم جراحة العظام واملفا�صل
والك�سور يف فرتة الثمانينات كما هو

احلال يف بقية دول العامل وعاد للبالد
اخت�صا�صيني بهذا املجال من اوروبا
وامريكا واجنلرتا والدول ال�شرقية
ورو�سيا بعد ان ح�صلوا على �شهادات
اخت�صا�ص العظام واخت�صا�صات فرعية
يف جراحة العظام جراحة مثل جراحة
اليد والعمود الفقري وجراحة عظام
االطفال وجراحة الطوارئ والك�سور
وزراعة املفا�صل اال�صطناعية وجراحة
اال�صابات الريا�ضية واالورام العظمية
واحلركية .حيث بد�أوا بتقدمي اخلدمات
املتميزة بهذا التخ�ص�ص مب�ست�شفى
اجلامعة االردنية واخلدمات الطبية
امللكية وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة
والقطاع اخلا�ص ونه�ضوا بهذه اجلراحة
و�ساعدوا يف اكمال امل�سرية وتطورها.
نقابي ًا بقي اخت�صا�ص جراحة العظام
حتى عام  1984كما هو احلال يف
تخ�ص�صات جراحية اخرى جزءا من
جمعية اجلراحة العامة يف نقابة االطباء
حتى بد�أت هذه التخ�ص�صات بتكوين
جمعيات خا�صة لها حتت مظلة النقابة
وكان يل ال�شرف ان اكون احد االع�ضاء
امل�ؤ�س�سني جلمعية جراحي العظام �سنة
 1984حيث كان اول رئي�س لها الدكتور
يا�سر عمرو .كما ت�شرفت ب�أن اكون
رئي�س ًا لها الحق ًا لدورتني.
من مهام اجلمعية القيام بالتعليم
امل�ستمر الع�ضائها فبد�أت بعمل لقاء
علمي �شهري لالع�ضاء والذي تطور مع
الوقت لعمل دورات تدريبية وا�ست�ضافة

Jordan Hospital

Issue No. (11) April 2019

حما�ضرين اجانب وامل�شاركة يف
امل�ؤمترات االقليمية والعاملية ولقد كانت
اجلمعية االردنية جلراحي العظام
من م�ؤ�س�سي الرابطة العربية جلراحة
العظام حيث عقد م�ؤمترها االول عام
 1991يف عمان.
اجلمعية االردنية جلراحي العظام
تقيم م�ؤمترها ال�سنوي وبانتظام منذ
تاريخ ت�أ�سي�سها ولغاية الآن بالتعاون
مع جمعيات عاملية وجمعيات اقليمية
وبالتعاون مع الرابطة العربية جلراحة
العظام �شهد لها اجلميع بح�سن ادائها
وقيمتها العلمية الكبرية وبذلك ا�صبحت
االردن من رواد جراحة العظام واملفا�صل
يف املنطقة والتي ا�ضافت خدمة نوعية
بهذا املجال.
ويف عام  1998اقامت جمعية
جراحة العظام بالتعاون مع اجلمعية
العاملية جلراحة الك�سور واال�صابات
( )AOTRAUMAحتت رعاية �صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني
حفظه اهلل ورعاه ثالث دورات تدريبية
على م�ستوى ال�شرق االو�سط با�شراف
ثالثة ع�شر حما�ضر اجنبي وبح�ضور
ما يقارب  150طبيب من االردن ودول
اجلوار والتي ا�ستمرت ملدة ثالثة ايام
وتبعها يف كل عام اقامة دورات مماثلة.
يف عام  2004مت تكوين فرع االردن
من اجلمعية العاملية جلراحة العظام
والك�سور واال�صابات ()AOTRAUMA
والتي كنت انا اول رئي�س لها وكان
من مهام الفرع عمل دورات تدريبية
مب�ستويات خمتلفة ومنتظمة لتدريب
االطباء على طرق معاجة الك�سور
واال�صابات بالطرق احلديثة ومت اي�ضا
ار�سال عدد من الزمالء يف دورات
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خا�صة بهذا التخ�ص�ص �إلى اخلارج وحتى
االن مت ابتعاث ما يزيد عن مئة وخم�سني
جراح عظام اردين الى امريكا واوروبا
والباك�ستان ودول ال�شرق االو�سط وهي
بذلك تعترب من اهم امل�ؤ�س�سات التعليمية
التي تقوم على تطوير القوى العاملة يف
جمال جراحة العظام والك�سور يف االردن
كما هو حالها يف بقية دول العامل.
�ساهم فرع االردن بت�أ�سي�س فرع اجلمعية
يف ال�شرق االو�سط ورفده بالعديد من
املدر�سني االردنيني يف جميع ن�شاطاته
على مدى الع�شرة اعوام كما قام اي�ضا
مب�ساعدة دول اجلوار اثناء عقدها دورات
تدريب االطباء لديهم .كما وتقيم فرع
االردن التابع جلمعية جراحي العظام
العاملية دورتني الى ثالث دورات يف
م�ستويات خمتلفة �سنوياً.
ومع تطور هذا التخ�ص�ص مت انت�شار
املجموعات االخت�صا�صية الفرعية
التابعة جلمعية جراحي العظام االردنية
منها جمموعة الطب الريا�ضي وجراحة
املناظري وجمموعة جراحة اليد وجمموعة
املفا�صل ال�صناعية وما زال هناك خطة
الن�شاء جمموعات اخرى يف امل�ستقبل
القريب مما ي�سهم يف اال�ستمرار بتطوير
هذه املهنة واالخت�صا�ص واالداء والتعليم
يف كل امليادين واالخت�صا�صات اال�سا�سية
والفرعية ويواكب العلم قي اخلارج.
ال �شك ان هذه النه�ضة املتميزة بهذا
التخ�ص�ص �ساعدت كثريا يف ال�سياحة
العالجية حيث يح�ضر لالردن للعالج
المرا�ض العظام واملفا�صل الكثري من
اجلن�سيات العربية واالجنبية والذين يتلقون
العالج يف القطاعات ال�صحية كافة وما
زالت امل�سرية م�ستمرة نحو االف�ضل يف ظل
الراية الها�شمية اخلفاقة ب�إذن اهلل تعالى.

فريق زراعة الكبد ما هو مر�ض اجللوكوما Glaucome
ي�سجل �إجنازات
ن�سمو بها..

ما زال الفريق اجلراحي املتخ�ص�ص
بزراعة الكبد يف م�ست�شفى الأردن مثار
اهتمام يف الأو�ساط الطبية والعالجية
يف الأردن والعامل العربي حيث �سجل
هذا الفريق �سل�سلة من اجلراحات
الناجحة يف زراعة الكبد من متربعني
احياء ملر�ضى من �أقارب الدرجة الأولى
ممن يعانون من ف�شل كامل يف الكبد
مما يهدد حياتهم.
ومازال هذا الفريق م�صدر اعتزاز
مل�ست�شفى الأردن بعد مت جنح كاول
م�ست�شفى اردين خا�ص يقوم بهذه
اجلراحات املعقدة والناجحة م�ستفيدا
من توا�صله وعالقاته مع كربيات املراكز
الطبية يف العامل ومرتكزا على الكوادر
اجلراحية الأردنية امل�ؤهلة والإمكانات
التقنية املميزة.

واكد الدكتور عبداهلل الب�شري على
املكانة التي يتقدمها االردن يف العامل
العربي �إذ يحتل املرتبة الثالثة عربياً،
وقد اجريت يف االربعة ع�شر عام ًا 230
عملية زراعة كبد بني اخلدمات الطبية
امللكية وم�ست�شفى الأردن وبن�سبة جناح
ت�ضاهي الن�سب العاملية  ٪90بال�سنة
االولى و ٪80بعد ثالث �سنوات و٪70
بعد خم�س �سنوات وهي عمليات طويلة
و�صعبة ومعقدة اجريت ملر�ضى فقدوا
االمل من ال�شفاء .وان معظم املر�ضى
كانوا من الدول العربية.
ويف ال�صورة اعاله الفريق الطبي
اجلراحي لزراعة الكبد اال�ستاذ الدكتور
عبداهلل الب�شري ،الدكتور انور جراد،
الدكتور �صائب حمودي ،الدكتور امين
عبيد ،الدكتور حممود خطاب.

« داء الـزرق »..

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

مر�ض اجللوكوما هو نوع من
اال�ضطرابات التي حتدث للعني نتيجة
لتزايد ال�ضغط داخلها ،وي�ؤدي هذا
�إلى حدوث تلف للع�صب الب�صري ومن
املمكن �أن يت�سبب يف فقدان الب�صر،
وفقدان ًا دائم ًا للب�صر �إذا مل يتم
اكت�شافه مبكر ًا ومعاجلته.
ان اجللوكوما من اال�سباب الرئي�سية
يف اململكة الأردنية الها�شمية لفقدان
الب�صر.
ان �ضعف الب�صر ي�شكل م�شاكل كثرية
مثل فقد م�صدر الزرق واملعاناة
ال�شخ�صية.
يعود �سبب اال�صابة باجللوكوما �إلى
وجود كمية كبرية من ال�سائل املائي

داخل العني مما ي�ؤدي �إلى تزايد
ال�ضغط داخلها وي�ؤدي هذا �إلى احداث
تلف كبري للع�صب الب�صري ان مل تتم
معاجلته.
ان �أفراد الأ�سر التي بها تاريخ ملر�ض
اجللوكوما معر�ضني اكرث من غريهم
لال�صابة بها وكذلك الأفراد الذين
يعانون من بُعد النظر �أو القرنية
ال�صغرية وكذلك كبار ال�سن .مع ذلك
فهناك احتمال باال�صابة باجللوكوما
يف كافة االعمار.
اجللوكوما املزمنة :وهي �أكرث
االنواع �شيوع ًا وينتج عنها فقدان
تدريجي للر�ؤية وعادة ما تبد�أ اال�صابة
بهذا املر�ض عند بلوغ اخلام�سة
والثالثني وتبد�أ بفقدان الر�ؤية املحيطة
�أوالً.
اجللوكوما احلادة :وهي تظهر
ب�سرعة حادة وممكن �أن ت�سببفي
فقدان الب�صر يف �أقل من �أربع
وع�شرين �ساعة ،وهذا النوع �أقل �شيوع ًا
من اجللوكوما املزمنة.
يعاين املرء يف هذا النوع بالدوار
والغثيان والقيء �أو عدم و�ضوح الر�ؤية
وعليه يف هذه �إلى مراجعة الطبيب
حاالً.
اجللوكوما اخلُ لقية :تكون موجودة
مع الطفل منذ الوالدة وفيه نوع من

الوراثة �أو نتيجة �إ�صابة الأم �أثناء
احلمل بعدوى احل�صبة الأملانية.
اجللوكوما الثانوية :ينتج هذا
الر�ضية التي
ّ
النوع نتيجة اال�صابة
حتدث للعني �أو نتيجة عدوى �أو �إلتهاب
�أو املر�ضى امل�صابني بداء ال�سكري يف
مراحله االخرية وكذلك بع�ض تعاطي
بع�ض �أنواع الأدوية.
اعرا�ض تنذر بالإ�صابة مبر�ض
اجللوكوما:
• فقدان الر�ؤية املحيطية.
• عدم و�ضوح الر�ؤية.
• تكوّن هاالت ملوّنة حول اال�ضواء.
• �صعوبة الرتكيز الب�ؤري على
االهداف.
• احمرار م�صحوب ب�أمل بالعينني.
• الإ�صابة بالقيء والغثيان يف
احلاالت احلادة.
االمر املزعج باجللوكوما املزمنة انه
ال ي�شعر بها االن�سان النه ال يوجد �أمل
و�صامتة وال تكت�شف اال عندما تت�ضرر
احد العيون كثرياً.
عند �إجراء فح�ص العيون ال�شامل يقوم
�إ�ست�شاري العيون بقيا�س �ضغط العيون
بوا�سطة جهاز خا�ص (تونوميرت) وال
ي�ستغرق الفح�ص �إال دقائق قليلة وغري
م�صحوب بالأمل ولكن قد يكون فيه
�إنقاذ لب�صرك.

كيفية معاجلة اجللوكوما:
جمرد ت�شخي�ص املر�ض �سيقوم الطبيب
بو�صف العالج لك باالدوية �أو �إجراء
جراحة للعني.
قد يحدث �أثار جانبية لالدوية املعطاة
لعالج اجللوكوما مثل �إلتهاب العني
وانخفا�ض �أو ازدياد �ضربات القلب
وال�صداع وانخفا�ض �ضغط الدم وفقدان
ال�شهية وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية.
وتعترب اجلراحة هي العالج االف�ضل
يف معظم احلاالت املتعلقة باجللوكوما
احلادة والتي ال جتاوب مع االدوية.
ن�صائح وار�شادات:
• ا�ستعمال االدوية املو�صوفة بانتظام
وا�ستمرار.
• جتنب �شرب كميات من ال�شاي
والقهوة التي ت�ساعد على زيادة �ضغط
عينيك.
• �ضرورة عمل الفحو�صات الدورية
لعينيك ولدرهم وقاية خري من قنطار
عالج.

�آفاق ور�ؤى..

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

الدكتـور احلداد:

علم ق�سطرة القلب ي�سابق الزمن
والعامل يتقدم ونحن نواكب

الدكتور
عماد عبداحلفيظ احلداد

ا�ست�شاري امرا�ض القلب وال�شرايني
والتداخالت العالجية
اكد الدكتور عماد احلداد ا�ست�شاري
امرا�ض القلب وال�شرايني واالوعية
الدموية ان العلوم يف جمال القلب
والق�سطرة ت�شهد تطورا هائال وحركة
مت�سارعة من التقدم على �صعيد
التقنيات والتكنولوجيا واملهارات الطبية
واال�ساليب الفتا ان هذه التطورات
تتحقق بف�ضل البحوث العلمية الدقيقة
التي جترى بالعامل اليوم لت�سهيل
عمليات الق�سطرة وتذليل العقبات وفتح
افاق او�سع حللول عملية وعلمية جمدية
للحاالت ال�صعبة واخلطرة.
وا�شار الدكتور احلداد املعروف حمليا
وعربيا باجنازاته الطبية الكبرية يف
جمال الق�سطرة والق�سطرة العالجية
وتركيب ال�صمام االبهري والتاجي يف
ظل ظروف �صحية معقدة اكد ان االردن
وم�ست�شفى االردن بالتحديد يواكب هذه
التطورات ب�شكل كبري حيث ادخل هذه
التقنيات مبكرا وحقق اجنازات طبية
طبرية على �صعيد ق�سطرة ال�شرايني
التاجي واالبهري وتركيت ال�صمامات
عرب الق�سطرة ما انعك�س ب�شكل كبري
على الآف املر�ضى واملر�ضى العرب
اللذين ق�صدوا م�ست�شفى االردن
ك�أحد اهم املراكز املخ�ص�صة بالقلب
وال�شرايني يف ال�شرق االو�سط وقال
ان التطورات املت�سارعة بعلم القلب
والق�سطرة هي خلدمة املري�ض اوال
وتفتح نوافذ االمل ب�شكل او�سع للمر�ضى
وبالن�سبة للتداخالت العالجية قال
احلداد ل�صحيفة م�ست�شفى االردن ان
التداخالت العالجية يف جمال القلب

اثبتت جناحاتها ب�شكل عايل جدا بل
ا�صبحت اليوم (عمليات تو�سيع ال�شراين
وتركيب �شبكات باملناطق احل�سا�سة
من االجراءات الروتينية املعتادة)
وقال نحن حري�صون مب�ست�شفى االردن
على توفري كل ما هو جديد خلدمة
املر�ضى من االردن واملنطقة العربية
ب�شكل عام م�شريا �إلى ان اال�صداء التي
ي�ستقبلها امل�ست�شفى من املر�ضى العرب
الذين يتلقون العالج يف االردن يف
جمال الق�سطرة وال�شرايني متثل م�صد
اعتزاز لنا حيث اال�شادة بالنجاحات
وباالجنازات ت�ؤطر العالقة بيننا
بامل�ست�شفى وبني االالف من املر�ضى من
اال�شقاء العرب.
واكد احلداد ان هذه الثقة تزيدنا
م�س�ؤولية وعزم على العمل ملزيد من
اجلهد واالجتهاد لالرتقاء باالداء دوما.
وحول اخر التطورات بعلم ق�سطرة القلب
اكد الدكتور عماد احلداد املعروف
بتوا�صله الدائم مع امل�ؤمترات الطبية
العاملية واطالعه على اخر الدرا�سات
وور�ش العمل مبجال الق�سطرة اكد انه
�صبح باالمكان االن منظم كهربائي
للقلب (بطارية) بوا�سطة الق�سطرة
وبدون اللجوء الي اجراء جراحي
وقال لقد قمنا بتوفري هذه التقنية هنا
مب�ست�شفى االردن لي�ستفيد منها مر�ضانا
االمر الذي ي�ؤدي من الت�سهيل عليهم
والتخفيف من معاناتهم وتقليل ن�سبة
اخلطورة من االجراء اجلراحي م�شريا
الى ان مركز القلب وال�شرايني واالوعية
الدموية مب�ست�شفى االردن ا�صبح عالمة
بارزة لالحرتاف الطبي العلمي يف
جمال تقنيات وا�ساليب عالج القلب
عرب الق�سطرة وباحدث التقنيات وعلى
اعلى امل�ستويات ما يجعلنا متوجني على
قمة هرم العمل الطبي يف هذا املجال
بال�شرق االو�سط.
وا�شار الدكتور عماد احلداد الى اجلهود
املميزة املبذولة مب�ست�شفى االردن على
كل ال�صعد لتحقيق نقالت نوعية يف
جمال عالج امرا�ض القلب وتذليل
العقبات واتاحة كل امل�ستلزمات م�شريا
الى الزمالء يف ادارة امل�ست�شفى بقيادة
اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري رئي�س
هيئة املديريني واملدير العام وكافة
الكوادر الطبية والتمري�ضية والفنية.

ﻟﻘﻄﺔ..
من حفل افتتاح عيادة الدكتور حممد الب�شري وان�ضمامه ال�سرة م�ست�شفى الأردن

Jordan Hospital

Issue No. (11) April 2019

الف�ساد واملف�سدين!
بقلم :املهند�س �أحمد خطاب
املدير االداري  -م�ست�شفى الأردن
وَل
�سورة الق�ص�ص «( ......)28اَ
ْ�ض ِ �إنَّ اللَّـهَ
الر ِ
َت ْب ِغ ا ْل َف�سَ ا َد فِى َْ أ
اَل يُحِ بُّ المْ ُفْ�سِ دِ ينَ »
الف�ساد ظاهرة خطرية تنخر يف
�أ�سا�س املجتمعات عامليا وحملي ًا
وينال من كل مظاهر احلياة ،هو
عالقة جمتمعية �سلبية يمُ ار�س فيها
�أب�شع �إنتهاك للمعايري والقوانني
وقبل ذلك تدمري للقيم واملُثُل ،وقد
يكون بدرجات خمتلفة من الب�سيطة
الفردية �إلى املعقدة واملت�شابكة
املتداخلة واملتورط فيها �أعلى
م�ستويات القيادة واحلكم التي قد
ت�شكل فيما بينها �شبكة ال يراعى فيها
�أدنى حق للمواطن �أو م�صلحة للوطن
وي�ضرب بع�صاه الغليظة يف كافة
املجاالت ال�سيا�سية ،الإقت�صادية،
الإدارية ،الإجتماعية ،والأخالقية
وغريها ولعل �أخطر �أنواع الف�ساد
الذي يدعي ممار�سوه الإ�صالح كما
يف قوله تعالى:
ْ�ض
الر ِ
« َو�إِذَا قِي َل َل ُه ْم ل ُتفْ�سِ دُوا يِف ْ أَ
قَالُوا �إ مَِّنَا نَحْ نُ م ُْ�صلِحُ و َن (� )11أ اََل
�إِ َّن ُه ْم هُ ُم المْ ُفْ�سِ دُو َن َو َلكِنْ اَل يَ�شْ ُعرُو َن
(� »)12سورة البقرة.
�إن �شبكات الف�ساد بل وحتى الف�ساد
الفردي يعتمد يف �إنت�شاره على �ضعف
املحا�سبة وثغرات القانون وتغييب

الرقابة وبالأ�سا�س فقدان ال�ضمري
وغياب الوازع الديني والأخالقي،
و�أحيانا تورط امل�س�ؤولني املنوط بهم
مكافحة الف�ساد «�إِذَا َت َولَّى �سَ عَى يِف
ْ�ض ِل ُيفْ�سِ َد فِيهَا َو ُي ْهلِكَ الحْ َ رْثَ
الر ِ
ْ أَ
لل اَل يُحِ بُّ ا ْلفَ�سَ ا َد (»)205
وَالنَّ�سْ َل وَا ُ
�سورة البقرة.
بحيث ي�صبح هذا الف�ساد جزء من
البنية الأ�سا�سية للنظام والدولة
واملجتمع وي�صبح من غري املتخيل
العي�ش بدونه.
�إن الف�ساد يلتهم مقدرات الدولة
وينهب املال العام وي�ضيع ثروات
املجتمع ويف�سد القيم والأخالق
في�صبح القيام ب�أي �سلوك مناف
للنظام ومنتهك للقانون من
املمار�سات اليومية املعتادة واملُ�شاهدة
عيانا جهار ًا مما يقود �إلى �ضياع
احلقوق وهدر املكت�سبات واختالل يف
الواجبات و�إثراء البع�ض القليل على
ح�ساب �أغلبية املجتمع ووقف عجلة
التطور الإن�ساين والتطور االقت�صادي
وكل جوانب احلياة الأخرى.
الف�ساد خطر يحدق باملجتمع الب�شري
ب�أكمله يخلخل جميع م�ؤ�س�ساته مثله
مثل الإرهاب والطائفية واجلهل
والتخلف� ،إن دَخَ لَ وطن �شوهه
ودمّركيانه وحوله �إلى هيكل ه�ش

معر�ض للإنهيار و�آيل لل�سقوط �أمام
�أية هبة ريح ،فهو العدو اخلفي
املخيف الذي يعي�ش بيننا ،يرتعرع يف
نفو�س البع�ض ي�أكل الأرزاق ويق�ضي
على الطموحات ويدمّر احلياة وين�شر
الفو�ضى والفقر واجلوع واخلراب
ويو�سع الهوة بني �أفراد �أبناء الوطن
مما يخلق حالة من الإح�سا�س بعدم
الإنتماء وفقدان الوالء وحقد وغل يف
النفو�س قد ي�ؤدي يف املح�صلة �إلى
التنكر للوطن ذاته ،لأن الفا�سدين
يتعاطون مع ف�سادهم على �أنه هو حق
لهم وت�صبح مناق�شة فكرة الإ�صالح
وحماربة وحما�سبة الفا�سدين ُت�ؤخذ
من باب اال�ستهزاء وعدم قدرة
الدولة على القيام به و�ضعفها �أمام
تغولهم.
الف�ساد هو الأب ال�شرعي للجهل
والتخلف والفقر الذي ينتج دولة
رخوة ه�شة قابلة النت�شار كل �أنواع
الأوبئة املجتمعية ويف مقدمتها
ومن �أهمها ظهور التطرف ب�ش َقيْه
(الإرهابي واملنفلت) الذي يلوي
عنق الن�ص في�سقطه على الواقع
املعا�ش فيجند عنا�صره من �أولئك
املطحونني واملهم�شني وفاقدي الأمل
بعملية الإ�صالح ويجي�ش املرتبطني
باخلارج املرتب�ص والالهثني وراء
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احلرام ،كذلك القوى اخلارجة عن
القانون والذين يكونون ال�سبب املهم
يف �إنهيار النظام احلاكم نف�سه وتقوي�ض
�أركان دولته.
�إن النظام الذي ال يعمل بجدية و�شفافية
على و�ضع حد للف�ساد وحماربته ب�شتى
�صنوفه و�أنواعه املختلفة هو النظام
املر�شح لل�سقوط ،وعملية الإ�صالح
ال تكون بك�شف الف�ساد فح�سب ،بل
بتجفيف منابعه و�إ�ستئ�صال جذوره ،ال
تكون بذر رماد يف العيون وذلك بقبوله
ت�أ�سي�س هيئات للمحا�سبة (�شكلية)
وجلان ملكافحة الف�ساد (�صورية) بال
م�ضمون لأنه يخاف �إن كان لها م�ضمون
لرمبا كان �أول من طالته �سهامها ،جلان
وهيئات مقيدة متنع عنها اال�ستقاللية
ويفر�ض عليها �شروط ال�سمع والطاعة.
�إن ثقة املواطنني باحلاكم و�شعورهم
بنيته احلقيقية بالإ�صالح وحماربة
الف�ساد ب�إتخاذه قرارات حا�سمة
وناجزه بتكري�س مبد�أ �سيادة القانون
وتفعيل منظمات املجتمع املدين للتوعيه
واملراقبة والتخل�ص من بطانة ال�سوء
َّا�س مَنْ ُيعْجِ بُكَ َق ْو ُل ُه يِف
«وَمِ نَ الن ِ
الل َعلَى مَا يِف
الحْ َ يَا ِة الدُّ ْنيَا َويُ�شْ ِه ُد هَّ َ
َق ْل ِب ِه وَهُ َو �أَلَدُّ الخْ ِ�صَ ا ِم (� »)204سورة
البقرة .التي تتعمد ت�صوير الواقع
على غري حقيقته والوقيعة بينه وبني
املواطنني بال�سعي دوم ًا �إلى �إبعاد
و�إق�صاء ال�شرفاء عن العمل بت�شويههم
وحتويل �صورتهم من وطنيني �صادقني
�إلى طغمة �شريرة وزمرة مارقة ،معتمدة
كل الأ�ساليب غري الأخالقية يف هذا
املجال ،هي احلبل املتني والعروة الوثقى
التي تنقذ الوطن وحتمي حماه وتكون
ال�سد املنيع واحللقة ال�صلبة الع�صية
على خرق اللحمة بني احلاكم واملواطن.

فـي اليوم العاملي لل�سرطان

م�ست�شفى الأردن يطلق مبادرة تثقيفية بعنوان
(ال�سرطان  ..ثقف نف�سك و�صحح معلوماتك)
يف اطار مواكبته لالحداث واملنا�سبات
والفعاليات الطبية املحلية والعاملية
اطلق م�ست�شفى االردن مبادرة نوعية
مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
ال�سرطان بعنوان (ال�سرطان ..ثقف
نف�سك و�صحح معلوماتك) وا�شتملت
هذه املبادرة على يوما طبيا متكامال
يف حرم امل�ست�شفى يواكب املنا�سبة
ويحاكي اهمية هذه الق�ضية التي
ا�صبحت اولوية يف املجتمع االردين
والعامل وهي مكافحة ال�سرطان
و�شهد اليوم الطبي والعلمي الذي
�أطّ ر هذه املبادرة حما�ضرات علمية
وندوات و ور�ش عمل حول مر�ض
ال�سرطان با�شكاله ،االعرا�ض وطرق
الوقاية والعالج وعالقة هذا املر�ض
بالغذاء وبالبيئة املحيطة وباملمار�سات
اخلاطئة والظروف االخرى و�شارك يف
هذه املبادرة التي طرحت عدد كبري

من الق�ضايا الهامة واملعارف ال�شائعة
واملغلوطة بهذا املر�ض عدد من االطباء
املخت�صني واخلرباء بهذا املجال حيث
عر�ضوا جوانب يف جماالت التوعية
واملعرفة العامة ملر�ض ال�سرطان ور�ؤية
املجتمع له والتعامل معه.
فقد طرح الدكتور بالل الهواري
ا�ست�شاري االورام ال�سريرية يف
حما�ضرته حول املر�ض ال�س�ؤال الذي
ميثل حتديا للجميع اليوم (ال�سرطان..
ماذا تريد ان تعرف) وا�شار الهواري
يف حما�ضرته الى النق�ص احلاد يف
املعرفة العامة لدى املجتمع وغياب
الوعي لدى النا�س يف جمال املر�ض
جوانبه واعرا�ضه وعالقته بالفحو�ص
املبكرة و�آليات العالج وال�شفاء منه
كما طرح ق�سم التغذية يف م�ست�شفى
االردن ر�ؤية خا�صة يف اجلل�سة
النقا�شية لليوم العلمي الذي اقيم حتت

رعاية اال�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام امل�ست�شفى طرح ر�ؤية
معمقة يف جمال العالقة بني مر�ض
ال�سرطان والعادات الغذائية كما
قدمت لينا خ�ضر املمر�ضة املخت�صة
بعالج الكيماوي يف جمال العالج
الكيميائي ملر�ضى ال�سرطان عر�ضا
علميا دقيقا ال�ساليب وتقنيات العالج
الكيميائي للمر�ضى باف�ضل ال�سبل
وباالليات التي تخفف من معاناة ه�ؤالء
املر�ضى وعالقة ذلك برفع معنويات
املري�ض خالل فرتة العالج الكيميائي
م�شرية الى ان م�ست�شفى االردن يعترب
اليوم من املراكز العربية الرائدة يف
جمال عالج ال�سرطان ح�سب االرقام
واالح�صائيات التي تعك�س حجم
االنتاج.
كما قدم الدكتور �سامي اخلطيب رئي�س
جمعية االورام االردنية حما�ضرة

حول الك�شف املبكر وطرق الوقاية من
ال�سرطان عر�ض فيها حقائق مذهلة
حول عالقة انت�شار املر�ض بالك�شف
املبكر والذي ميثل احد اهم طرق
الوقاية ومكافحة املر�ض قبيل تف�شيه
واكد الدكتور عبداهلل الب�شري ان هذه
املبادرة ت�أتي يف اطار �سيا�سة امل�ست�شفى
ملواكبة ومتابعة اخر التطورات يف جمال
عالج ومكافحة ال�سرطان م�شريا الى
االمكانات الكبرية يف امل�ست�شفى بهذا
املجال على �صعيد الكفاءات الطبية
والتمري�ضية والفنية والت�شخي�صية وعلى
�صعيد التكنولوجيا االحدث على م�ستوى
العامل .وتابع هذا اليوم العلمي عدد كبري
من االطباء واملخت�صني يف م�ست�شفى
االردن وعدد كبري من املراكز االردنية
وعدد من املهتمني الذين ا�شادوا بهذه
املبادرة وبحجم التوعية واملعرفة التي
حتققت لهم من خالل فعاليات املبادرة
م�شيدين مب�ست�شفى االردن وجهوده بهذا
املجال وقام بتنظيم هذه الفعالية التي
ا�شاد ال�ضيوف بنجاحها منار الزواهرة
من ق�سم العالقات العامة و لينا خ�ضر
من ق�سم ال�سرطان و�شارك يف اجناح
هذه الفعالية �شركة نيوتري�شيا و ال�شركة
االردنية للغذاء املتكامل .

م�ست�شفى الأردن الريادة الطبية
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وحدة جراحة املنظار املتقدم فـي جراحة امل�سالك
البولية وجراحة الأورام فـي م�ست�شفى الأردن

الدكتور خالد ال�صافـي
ا�ست�شاري جراحة املنظار للم�سالك
البولية والتنا�سلية واالورام

�شهدت وحدة جراحة املنظار املتقدم يف
ق�سم جراحة امل�سالك البولية برئا�سة
الدكتور اال�ست�شاري نادر يون�س يف
م�ست�شفى الأردن منذ ان�ضمام الدكتور
خالد ال�صايف ا�ست�شاري جراحة املنظار
وامل�سالك البولية يف عام  ،٢٠١٢اجراء
عمليات نوعية يف جراحة املنظار املتقدم
تعترب الأولى من نوعها.
حيث مت اجراء عمليات دقيقة ومعقدة
مثل ا�ستئ�صال جزئي لورم من الكلية
دون احلاجة الى توقيف الدورة الدموية
يف الكلية عام  ٢٠١٢تبعتها عمليات
اخري دقيقة وناجحة مثل ا�ستئ�صال
كلية باملنظار و�إعادة زراعتها لنف�س
املري�ض بعد تلف كامل حدث للحالب

نتيجة عملية ح�صى يف احلالب �أجريت
يف م�ست�شفى اخر ومت حتويل املري�ض الى
م�ست�شفى الأردن لإكمال عالجه.
كذلك �شهدت الوحدة اجراء عمليات
�أخرى جترى لأول مرة يف الأردن
كعمليات جتريف العقد اللمفاوية يف
البطن بعد العالج الكيمياوي ل�سرطان
اخل�صية وعملية ا�صالح وبنجاح تام
لنا�سور مثاين -مهبلي بعد عملية
ا�ستئ�صال للرحم ووجود تاريخ لثالث
عمليات �سابقة يف احلو�ض لدى املري�ضة.
كذلك مت اجراء عملية ا�ستئ�صال كلية
ملري�ضة �شابة عن طريق ال�شق الواحد
من خالل فتحة ال�سرة وبجرح واحد
�صغري من ال�صعب متيزه بعد �شفائه
ودون �آثر وا�ضح على اجل�سم.
ومن العمليات الكربى واملعقدة التي
�أجريت كذلك بجراحة املنظار املتقدم
ومب�شاركة فريق من جراحة املنظار
املتقدم يف جراحة اجلهاز اله�ضمي
ب�إ�شراف الدكتور احمد عبد اهلل الب�شري
عملية ا�ستئ�صال ورم كبري جدا من

الكلية مع جتريف العقد اللمفاوية يف
البطن وا�ستئ�صال اجلزء الأخري من
البنكريا�س بنجاح تام دون حدوث
م�ضاعفات تذكر .ومن العمليات املميزة
التي �أجريت يف الوحدة ملري�ضة �شابة
تعاين من متالزمة اورام متعددة يف
الغدة الكظرية على اجلهتني ،حيث مت
اجراء ا�ستئ�صال جزئي يف الغدة اليمني
وا�ستئ�صال كلي يف اجلهة ال�شمال ومن
خالل �أربع فتحات �صغرية فقط ويف
نف�س الوقت.
تقدم الوحدة خدمات مميزه يف جراحة
املنظار املتقدم ومبا يتما�شى مع معايري
اجلودة العاملية من خالل فريق طبي
جراحي ومتري�ضي على درجة عالية
من التدريب واملهارة وم�شاركة فريق
مميز من طاقم التخدير واخلدمات
امل�ساعدة.
تقدم الوحدة اخلدمات التالية يف
جراحة املنظار:
• ا�ستئ�صال الكلية اجلذري واجلزئي
• ا�ستئ�صال الغدة الكظرية اجلزئي

والكلي
• ا�ستئ�صال الكلية واحلالب اجلذري
• عمليات جتميل حو�ض الكلية
• عمليات �أكيا�س الكلية الكبرية
• عمليات جتريف العقد اللمفاوية يف
البطن
• عمليات اخل�صية الهاجرة يف البطن
• عمليات دوايل اخل�صية
• عمليات احلو�ض املعقدة مثل ا�صالح
نا�سور مثاين -مهبلي
• عمليات ا�ستئ�صال الربو�ستات
واملثانة البولية اجلذري
ا�ستطاعت الوحدة ان حتقق النجاح يف
اجراء العمليات الدقيقة واملعقدة من
خالل توفري �أحدث التقنيات احلديثة
يف جراحة املنظار ومن خالل الدعم
املتوا�صل من �إدارة امل�ست�شفى.
هدفنا توفري كل ما هو حديث وجديد
يف جراحة املنظار ومن خالل مواكبة
�أحدث املعايري العاملية ملا فيه خدمة
متطورة ومتكاملة ملر�ضانا املميزين يف
االردن واملنطقة.
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تقنيات حديثة فـي
جراحة القلب ب�أ�صغر جرح
فـي م�ست�شفى الأردن

حقق فريق جراحي متخ�ص�ص يف
جراحة القلب وال�شرايني بقيادة
الدكتور حممد الب�شري املن�ضم حديثا
�إلى فريق جراحة القلب يف م�ست�شفى
الأردن قفزة نوعية يف جماالت جراحة
القلب وال�صمامات باملنظار ما اعترب
قفزة نوعية يف هذا املجال على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط.
و�أكد الدكتور الب�شري ان التقنيات
املتاحة يف م�ست�شفى الأردن واخلربة
املرتاكمة واكت�ساب املهارات والعلوم
من كربى امل�ست�شفيات الأمريكية
والعاملية �أدت �إلى حتقيق هذه القفزة
اجلراحية غري امل�سبوقة عرب جراحة
املنظار حيث ا�ستطاع الفريق من
اجراء عمليات ملر�ضى ي�صعب عمل
جراحات قلب مفتوحة لهم..
ومتتاز هذه العملية التي اجريت يف
م�ست�شفى الأردن لعدد من احلاالت

اخلا�صة التي تعترب �صعبة ب�سبب العمر
�أو احلالة ال�صحية العامة انها �سريعة
ال�شفاء والعودة �إلى ممار�سة احلياة
الطبيعية ا�ضافة �إلى انها عمليات ال
حتتاج �إلى ثقب جراحي كبري ولت
يتعدى يف هذه احلاالت اكرث من ٥
�سنتمرتات .
واجرى الب�شري وفريقه عملية من هذا
النوع لطبيبة تبلغ من العمر � ٧٦سنة
يتعذر اجراء جراحة تقليدية لها حيث
مت تغيري ال�صمام يف �إطار منظومة
جراحية متكاملة تهدف �إلى تغيري
وترميم ال�صمامات االبهرية والناجية
والثالثية.
ويعترب هذا الإجناز �صورة حلجم ما
حتقق يف جمال القلب وال�شرايني يف
م�ست�شفى الأردن بقيادة نخبة من
الأ�ساتذة والأطباء املتخ�ص�صني يف هذا
املجال.

طب وتكنولوجيا حديثة

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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د .ال�شريف :مركز االخ�صاب فـي م�ست�شفى
الأردن يقدم كل يوم ق�صة جناج جديدة
الدكتور

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

ن�ست�ضيف يف هذا العدد طبيب من
اطباء م�ست�شفى الأردن املميزين
الدكتور خلدون ال�شريف مدير
مركز االخ�صاب يف م�ست�شفى
االردن ،زميل الكلية امللكية الربيطانية
لأطباء الن�سائية والتوليد  -لندن،
زميل الكلية امللكية الربيطانية لأطباء
ال�صحة االجنابية -لندن ،زميل الكلية
االمريكية لأطباء الن�سائية والتوليد -
وا�شنطن ،دكتوراه يف العقم و�أطفال
االنابيب  -جامعة برمنجهام ،وم�ؤلف

لع�شرة كتب طبية و�أكرث من  ١٠٠بحث
علمي طبي من�شور.
�س� :إلى اين و�صل تخ�ص�ص
اطفال االنابيب؟
ج :اليوم -بعد مرور ٤٠عاما على والدة
اول طفلة يف العامل من عالج اطفال
االنابيب -هناك تقدم ًا وا�ضح ًا يف
نوعية احلاالت املمكن عالجها وكذلك
يف احتماالت النجاح .فبالن�سبة للنوعية
جند ان هناك حاالت كانت م�ستع�صية
يف املا�ضي مثل انعدام احليوانات
املنوية يف القذف و�ضعف املبي�ض
ولكن الآن با�ستخدام احدث التقنيات
اجلراحية والطبية واملخربية ميكن
معاجلة كثري ًا من هذه احلاالت بنجاح.
وكذلك بالن�سبة الحتماالت النجاح
فلقد زادت كثري ًا يف ال�سنوات االخرية
بالذات يف املراكز املتقدمة مثل مركز
م�ست�شفى االردن.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه ميكننا الآن
ا�ستخدام اطفال االنابيب يف حاالت
�أخرى غري عالج العقم مثل جتنب
االمرا�ض الوراثية يف االطفال وحتديد
جن�س اجلنني.
�س :ماذا بالن�سبة للحاالت
اخلارجية من الدول االخرى
التي تريد العالج فـي مركز
م�ست�شفى االردن؟

ج :حوايل  ٪٥٠من احلاالت التي
نعاجلها هي من اخلارج ،اما من الدول
العربية ال�شقيقة او من دول اجنبية.
وهم ي�أتون الينا ملا للأردن عامة و
مل�ست�شفى االردن خا�صة من �سمعة
طيبة يف جمال العناية الطبية.
ونحن ندرك ان له�ؤالء ال�ضيوف
خ�صو�صية يف انهم قد ال يقدرون على
املكوث يف عمان بعيد ًا عن بالدهم
مدة طويلة .لذلك لدينا خدمة خا�صة
بهم ي�ستطيعون من خاللها ار�سال
حالتهم و فحو�صاتهم قبل القدوم عن
طريق الربيد االلكرتوين وان احتاج
االمر ميكن عمل ا�ست�شارة بال�صوت
وال�صورة عن طريق تقنية ال�سكايب
و يتم من خاللها تخطيط الربنامج
العالجي والبدء به يف بالدهم ثم
القدوم الى عمان للإجراءات ،مما
يعني انهم يق�ضون هنا  ٥-٤ايام فقط.
�س :ما هي بع�ض ق�ص�ص النجاح
للمركز؟
ج :نحن نعترب كل ا�سرة نعاجلها
هي ق�صة جناح ولكن بع�ضها يعلق
بالذاكرة اكرث من غريه .نحن يف مركز
م�ست�شفى االردن لدينا خربة متقدمة
وم�ؤلفات عاملية يف مو�ضوع تكرار
عدم جناح زراعة االجنة حيث نقوم
ب�إجراءات وفحو�صات معينة ملحاولة

معرفة ا�سباب تكرار الف�شل قبل تكرار
املحاولة ،لذلك يق�صدنا كثري من
املر�ضى الذين تكرر ف�شل عالجهم يف
املراكز الأخرى.
ويف هذ املجال اذكر �سيدة يف الثالثني
من عمرها راجعتنا من �سنتني و قالت
انها اجرت ثالثني ( )٣٠حماولة
اطفال انابيب يف املا�ضي ،كلها باءت
بالف�شل ولكن هذا مل يثني عزميتها
عن اال�ستمرار باملحاولة .اجرينا لها
الفحو�صات الالزمة واكت�شفنا بعون
اهلل ا�سباب الف�شل وعاجلناها والآن
هي �سعيدة بطفلتها.
�س :ماذا بالن�سبة ل�سمعة االردن
يف هذا املجال؟
ج :الكل يدرك �سمعة االردن االقليمية
بني دول اجلوار يف جمال التقدم الطبي
وبالذات يف جمال طب اطفال االنابيب
حيث كان االردن اول دولة عربية
تدخل عالج اطفال بنجاح ،ونحن يف
مركز م�ست�شفى االردن لالخ�صاب
ن�ساهم بدورنا يف �إعالء ا�سم بلدنا
احلبيب اقليمي ًا وعاملي ًا يف هذا املجال
عن طريق تقدمي اف�ضل اخلدمات
يف ال�سياحة الطبية بالإ�ضافة لعقد
امل�ؤمترات الدولية والدورات التدريبة
يف االردن وكذلك ن�شر االبحاث والكتب
الطبية املو�شحة با�سم االردن عاملياً.
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م�ست�شفى الأردن يكرم الأم
اقام م�ست�شفى االردن احتفالية
مبنا�سبة عيد االم كرم خاللها
االمهات من كوادره الطبية
والتمري�ضية واالدارية وا�ستذكر
الدكتور عبد اهلل الب�شري اهمية
املنا�سبة لتكرمي االم كنموذج
للعطاء بال حدود ال �سيما
االمهات العامالت اللواتي
ميثلن العمود الفقري للبيت واملجتمع,
واكد عبد القادر خطاب نائب رئي�س
هيئة املديرين ان املنا�سبة تتعلق مبعاين
�سامية علينا االرتقاء بها دوما ومع
دعوة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
بالرب بالوالدين وبان اجلنة حتت اقدام
االمهات كما ا�شادت ناديا �شاهني مديرة
التمري�ض بدور املمر�ضة كعن�صر فاعل
يف خدمة االن�سان وتخفيف الآالم فكيف
اذا كانت ام اي�ضا فهي تتوج بذلك معاين
اخلري والربكة والعطاء.
وتوجّ ت االحتفالية مب�شاركة مدار�س
الكلية العلمية اال�سالمية /جبل عمان
بعدة فقرات متثيلية وغنائية عمّت
باجواء الفرح على جميع احلا�ضرين
للحفل وقام اال�ستاذ الدكتور عبداهلل
الب�شري واملدير االداري املهند�س احمد

خطاب بتكرمي الطالب واالثناء عليهم
وتوجيه ال�شكر للم�س�ؤولني وامل�شرفني
اال�ستاذ ح�سن �سلطان واملعلمة �سهاد
الزعبي.
وقام ق�سم التغذية بامل�ست�شفى بتوزيع
ن�شرات توعوية بعنوان «تغذية �سليمة..
لأم �سليمة» �ضمن مبادرة ت�ستهدف توعية
االمهات للتغذية ال�سليمة وفوائدها على
االم والطفل .ومت يف االحتفالية تكرمي
املمر�ضات والعامالت يف امل�ست�شفى
مل�سرية عملهن واجنازاتهن باملنا�سبة
التي يحر�ص م�ست�شفى االردن على
االحتفاء بها ومع ال�سيدات االمهات من
بني املر�ضى احرتاما لدورهن ومكانتهن
يف املجتمع وبالتعاون اي�ضا مع �صيدلية
�آ�سرت اوراجن التي قامت بالدعم وبتوزيع
الهدايا املختلفة على االمهات وغريهن.

م�سرية من النجاح والريادة
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بد�أنا مــع الرواد..

�أ .د .عبداهلل الب�شري

ا�ست�شاري اجلراحة العامة
دبلوم اجلراحة  /دكتوراه اجلراحة
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د .في�صل فيا�ض

ا�ست�شاري طب وجراحة العني وامرا�ض
وجراحة ال�شبكية وال�سائل الزجاجي
الزمالة الكندية

�أ.د .حممود الكرمي

د .نادر يون�س حمداهلل

ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك البولية
والتنا�سلية وزراعة الكلى
�شهادة الزمالة الربيطانية يف اجلراحة

ا�ست�شاري االمرا�ض الباطنية
وامرا�ض الكلى
البورد االمريكي باالمرا�ض الباطنية
البورد االمريكي المرا�ض الكلى

د .جميل حممد �شعبان

د� .سهيل �صالح

ا�ست�شاري امرا�ض ن�سائية وتوليد وعقم
و�سل�س البول
البورد االملاين

د .زياد البلبي�سي

ا�ست�شاري جراحة الدماغ واالع�صاب
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

ا�ست�شاري االذن واالنف واحلنجرة
زميل كلية اجلراحني امللكية (اجنلرتا وايرلندا)

د.عمر �أبوحجله

�أ .د .تي�سري �أبو نعمة

DLO, FRCS, JMCC

ا�ست�شاري غدد �صم و�سكري
زميل الكليات امللكية الربيطانية
زميل الكلية االمريكية الطباء الغدد

ا�ست�شاري جراحة عامة واالوعية الدموية
البورد االمريكي

د .جرير حلزون

د .انور جرّ اد

ا�ست�شاري طب االطفال
البورد االمريكي
M.D. FAAP

د .فوزي عليان

ا�ست�شاري اول امرا�ض وجراحة
العظام واملفا�صل
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
البورد االردين

�أ .د .ريا�ض �سعيد

ا�ست�شاري امرا�ض الباطنية والكبد واجلهاز
اله�ضمي
البورد االمريكي يف امرا�ض اجلهاز
اله�ضمي والكبد� ،شهادة التخ�ص�ص يف
امرا�ض وزراعة الكبد

د .م�أمون الزبدة

ا�ست�شاري جراحة كلى وم�سالك بولية
وزراعة الكلى والعقم
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
دبلوم جراحة الكلى جامعة لندن

د .كامل فائق العفيفي
ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل
وجراحة اليد
)MD, FMH (Orth.

د .م�صطفى ال�سامل

ا�ست�شاري جراحة ال�صدر والقلب
واالوعية الدموية
البورد االمريكي اجلراحة العامة  /جراحة
ال�صدر والقلب

ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

�أ.د .مو�سى نعيم اجلمل

�أ .د .عدنان ح�سن

ا�ست�شاري امرا�ض وجراحة
االنف واالذن واحلنجرة
زميل كلية اجلراحني امللكية لندن  -ادنربة
دبلوم اذن وانف وحنجرة  -لندن

�أ .د .حممد بركات

ا�ست�شاري امرا�ض الباطنية والكبد واجلهاز
اله�ضمي /زميل الكلية االمريكية لالمرا�ض
الباطنية /زميل كلية اجلمعية المرا�ض
اجلهاز اله�ضمي /زميل اجلمعية اليابانية
لتنظري اجلهاز اله�ضمي

د .يو�سف ابو ا�صبع

ا�ست�شاري طب االطفال وحديثي الوالدة
�شهادة املجل�س الطبي لطب االطفال/
�شيكاغو ،اخت�صا�صي طب االطفال وحديثي
الوالدة /م�ست�شفيات الواليات املتحدة
االمريكية

د .حممد �صالح افتيحة
ا�ست�شاري
جراحة القولون وال�شرج وامل�ستقيم
البورد االمريكي

ا�ست�شاري ن�سائية وتوليد واورام ن�سائية
البورد االمريكي ن�سائية وتوليد

د .با�سل امل�صري

�أ.د .حممد الزاهري

ا�ست�شاري االمرا�ض الداخلية
والغدد ال�صم وال�سكري
البورد االمريكي لالمرا�ض الداخلية
وامرا�ض الغدد ال�صم وال�سكري

د .با�سل قرّ �ش

ا�ست�شاري جراحة التجميل والرتميم
�شهادة املجل�س الطبي جراحة التجميل
�شهادة البورد االملاين جراحة عامة

د .زهري غو�شه

ا�ست�شاري ن�سائية وتوليد وعقم
البورد االمريكي ب�أمرا�ض الن�سائية والتوليد
والعقم

د .نبيل �سمارة

ا�ست�شاري امرا�ض الروماتيزم واملفا�صل
والعظام
البورد الفرن�سي ب�أمرا�ض الباطنية والعظام
والروماتيزم واملفا�صل

ا�ست�شاري االمرا�ض الداخلية ،امرا�ض اجلهاز
التنف�سي ،العناية املركزة ،وامرا�ض النوم
البورد االمريكي باالمرا�ض الداخلية/
امرا�ض اجلهاز التنف�سي

د .عبدالبديع حمام

د .مي�سرة علقم

ا�ست�شاري اطفال  -خداج
MRCP - DCH

د .غ�سان اجليو�سي
ا�ست�شاري طب وجراحة العيون
البورد االملاين واالردين

ا�ست�شاري امرا�ض الدم واالورام
الزمالة اال�سرتالية

MCs, FRCPA., Australia

د� .صالح البي�شاوي

ا�ست�شاري جراحة الدماغ واالع�صاب
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د� .صائب حممد حمودي
ا�ست�شاري جراحة االطفال
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
البورد االردين يف جراحة االطفال
زميل كلية اجلراحني االمريكية

د .معتز الكرمي

ا�ست�شاري اول جراحة التجميل والرتميم
زمالة كلية اجلراحني الربيطانية
�شهادة املجل�س الطبي االردين

د .افتيم �سابا عازر
اخ�صائي ن�سائية ووالدة

OBS/GYN Residency - AUB
OBS/GYN Fellowship - LAC/USC

د .عماد عبداحلفيظ احلداد
ا�ست�شاري القلب واالوعية الدموية
والتداخالت العالجية
البورد االمريكي يف امرا�ض القلب واالوعية
الدموية /يف فتح االوعية و�شرايني القلب

د .عدنان بركات ابورجب
ا�ست�شاري امرا�ض الدم واالورام واالمرا�ض
الداخلية
ع�ضو الكلية امللكية لالطباء /بريطانيا
الزمالة دم واورام ماكما�سرت  /كندا

د .نزيه قادري

ا�ست�شاري امرا�ض القلب وال�شرايني وكهربائية
القلب وزرع منظمات �ضربات القلب
البورد االمريكي
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وتوا�صلنا فـي الريادة..

د .ن�ضال الرو�سان

ا�ست�شاري جراحة االع�صاب والدماغ
البورد االوروبي يف جراحة االع�صاب
البورد االردين يف جراحة االع�صاب

د .غازي ال�صالح

ا�ست�شاري امرا�ض الدماغ واالع�صاب
البورد االمريكي

د .ها�شم الق�ضاة

اخ�صائي جراحة العظام واملفا�صل
البورد الأردين

د .ح�سن عثمان نداف

ا�ست�شاري امرا�ض الباطنية والروماتيزم
واملفا�صل
ع�ضوية وزمالة الكلية امللكية الربيطانية

د .منت�صر البلبي�سي

د .احمد الب�شري

د .فرا�س غازي ال�صالح

د .ندوة الزحلف

ا�ست�شاري االمرا�ض الباطنية
واملعدية واحلميات
البورد االمريكي

ا�ست�شاري امرا�ض الدماغ واالع�صاب
البورد االمريكي

د .ا�سامة حمارنة

ا�ست�شارية االمرا�ض ال�صدرية واحل�سا�سية
والنوم عند االطفال
الزمالة الربيطانية يف االطفال

د .منى خاطر

ا�ست�شاري جراحة و�أمرا�ض االنف واالذن
واحلنجرة واورام الر�أ�س والرقبة والغدة الدرقية
الزمالة الربيطانية يف جراحة االنف
واالذن واحلنجرة

ا�ست�شارية امرا�ض �صدرية وتنف�سية
وامرا�ض احل�سا�سية واملناعة
البورد االمريكي ب�أمرا�ض االطفال
وال�صدرية

د .عثمان وفيق �صابر

د .حممد اجلعاعرة

ا�ست�شاري امرا�ض جلدية وتنا�سلية
البورد االيطايل والبورد االردين

)MRCP (UK), FRCP (Ed

د .امين عبيد

جراحة اجلهاز اله�ضمي وال�سمنة باملنظار
البورد االمريكي واالردين
فـي اجلراحة العامة
الزمالة االمريكية فـي جراحة املنظار

د .مارينا احلديدي

ا�ست�شاري طب وجراحة العيون وطب
وجراحة عيون االطفال واحلول
جامعة غي�سن (فرانكفورت � -أملانيا)
جامعة (كامربدج  -بريطانيا)

د .رانية عواد الزحلف

د .حممود خطاب

اخ�صائي جراحة عامة  /جراحة املنظار
جراحة الكبد والبنكريا�س
زميل كلية اجلراحني الربيطانيني
البورد االردين جراحة عامة
زميل جمعية جراحني املنظار جراحة الكبد
والبنكريا�س  /جامعة هوجن كوجن

ا�ست�شاري اول جراحة التجميل والرتميم
�شهادة املجل�س الطبي جراحة عامة
�شهادة املجل�س الطبي التجميل

اخ�صائي العناية احلثيثة  -باطنية
البورد االوروبي يف امرا�ض العناية احلثيثة
لندن  /بريطانيا

د .رجائي نا�صر الدين

د .م�أمون علي روا�شده

د .فادي الزبدة

ا�ست�شاري االمرا�ض الداخلية
ع�ضو الكلية امللكية لالمرا�ض الداخلية -
بريطانيا

ا�ست�شاري اول
جراحة الوجه والفكني وزراعة اال�سنان
زمالة كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
(لندن)

د .عدنان يحيى التكريتي

د .عبداجلليل املجايل

ا�ست�شاري طب نف�سي وادمان

M.D, FRCPsych. DPM

د .حممد عابدين

د .احمد عبداللطيف ملوح

ا�ست�شاري جراحة الكبد والبنكريا�س
والقنوات املرارية وزراعة االع�ضاء
البورد االملاين للجراحة العامة والباطنية -
البورد االوروبي لزراعة االع�ضاء

د .عبداحلميد ملح�س

د .ع�صام الدين اخلطيب

د .حممد ر�شدي نزال

د .ابراهيم الغالييني

ا�ست�شاري الن�سائية والتوليد والعقم
اطفال انابيب
البورد االردين

ا�ست�شاري جراحة عامة وجراحة الثدي
زميل كلية اجلراحني امللكية  -بريطانيا
زميل كلية اجلراحني االمريكية

FRC,S ED

د.حممد خليل ابو غو�ش

د .عنان �سليم الفقيه

د .منذر ال�سعافني

ا�ست�شارية امرا�ض وتخطيط الدماغ
واالع�صاب
دكتوراه يف الطب  -البورد االردين يف
امرا�ض االع�صاب

ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك البولية
والتنا�سلية والعقم وزراعة الكلى

د.مروان احمد زيدان

ا�ست�شاري امرا�ض وجتميل اجللد وتنا�سلية
والعقم
اجلامعة الربيطانية  -البورد االمريكي

ا�ست�شاري طب وجراحة العيون
�شهادة البورد االملاين فـي طب
وجراحة العيون

اخت�صا�صية امرا�ض اجللدية والتنا�سلية
والتجميل والليزر
البورد االردين

ا�ست�شاري جراحة التجميل والرتميم
�شهادة املجل�س الطبي جراحة عامة
�شهادة املجل�س الطبي جراحة التجميل
والرتميم

ا�ست�شاري طب وجراحة العيون
وامرا�ض ال�شبكية واعتاللها ال�سكري
ع�ضو كلية العيون امللكية  -اجنلرتا

ا�ست�شاري االمرا�ض ال�صدرية وح�سا�سية
ال�صدر
البورد االمريكي يف االمرا�ض الباطنية
وال�صدرية  -البورد االردين ال�صدرية

ا�ست�شاري امرا�ض الدم واالورام  -اطفال
البورد االمريكي يف طب االطفال وامرا�ض
الدم واالورام /اطفال

ا�ست�شاري
جراحة وامرا�ض العظام واملفا�صل

د .حممود وريكات

د .ن�ضال حممد خنفر

ا�ست�شاري امرا�ض احل�سا�سية واملناعة
والربو
البورد االمريكي يف امرا�ض احل�سا�سية
واملناعة

د .خلدون وليد ال�شريف

اخ�صائي امرا�ض القلب وال�شرايني
واالوعية الدموية
البورد االردين يف االمرا�ض الباطنية
البورد العربي يف امرا�ض القلب واالوعية الدموية

ا�ست�شاري عقم واطفال انابيب
ن�سائية وتوليد

MBBCh (Hons), MD, MFFP,
FRCOG, FACOG

د .جمال احمد وادي

د� .سعيد نائل ب�صري

ا�ست�شاري االمرا�ض الباطنية
واملعدية واحلميات
البورد االمريكي

م�شرف مركز الطب الدويل المرا�ض
الرجال واعتالالت املثانة البولية ووحدة
تخطيط املثانة
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و�أجيال طبية متميزة تن�ضم لنا..

د .ا�شرف جمال حداد

د .عمر نادر حمداهلل

د .ف�ؤاد ريا�ض �سعيد

د .حممد عبداهلل الب�شري

د .ب�شار غو�شة

جراحة اجلهاز اله�ضمي وجراحة ال�سمنة
باملنظار
اجلراحة العامة
البور االمريكي  /البورد االردين

جراحة وق�سطرة االوعية الدموية
ودوايل ال�ساقني وزراعة الكلى
البورد االمريكي فـي جراحة وق�سطرة
االوعية الدموية
البورد االمريكي فـي اجلراحة العامة
البورد االردين فـي جراحة االوعية الدموية

ام ــرا�ض وزراع ــة الكل ــى
البورد االمريكي يف االمرا�ض الباطنية والكلى
البورد الأردين يف االمرا�ض الباطنية والكلى

جراحة القلب وال�صدر باملنظار
الـبـورد االمريكـي يف جراحة القلب وال�صدر
الزمالة االمريكية يف جراحة القلب وال�صدر

اوعية دموية وق�سطرة عالجية
ومعاجلة القدم ال�سكرية
البورد الأمريكي

د .عمر احمد العمري

د� .سوزان عثامنة

العقم واطفال االنابيب
واجلراحة الن�سائية
البورد االردين  /الزمالة الربيطانية

د .زينة وجدي املعاين

د� .أمل يحيى ابو عابد

د .عماد م�صطفى (ال�سمودي)

د� .شهام ادري�س

امرا�ض وجراحة
االنف واالذن واحلنجرة
البورداالردين
ع�ضو كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

امرا�ض وجراحة الن�سائية والتوليد والعقم
البورد االردين

اجلهاز اله�ضمي اطفال
وكبد وتغذية
البورد االمريكي لالطفال
البورد االمريكي جلهاز ه�ضمي االطفال
البورد االمريكي للتغذية

د .خالد جمال عطا

د.ليال اال�سري

جراحة �أمرا�ض وترميم
وجتميل الثدي واجلراحة العامة
البورد الربيطاين
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د .حممد عمر طبازة

جراحة العظام واملفا�صل
وتبديل مفا�صل
البورد االوروبي يف جراحة العظام واملفا�صل

د .حممد حمي الدين ح�سن
جراحة االنف واالذن واحلنجرة
البورد االردين

د .فادي ه�شام حمدان

د .خالد ال�صافـي

د .اكابر حممود احلاج علي

د .اوك�سانا �أو�س�سكالو

د .فاديا عي�سى ابوعي�شة

امرا�ض القلب واالوعية الدموية
البورد العربي يف امرا�ض القلب واالوعية الدموية
البورد االردين يف االمرا�ض الباطنية

امرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
البورد العربي

د .مي�ساء عبداملجيد من�صور
االمرا�ض الباطنية  /اخ�صائية االمرا�ض
ال�صدرية  -التنف�سية
البورد االردين االمرا�ض الباطنية
البورد االردين االمرا�ض ال�صدرية

د� .آالء عمر �أبوحجله

د .رمي عبداحلي جراد

د .مي�سون حممد �صربي

د� .شيار با�سم جرب

د .تغريد ياغي

د .حمدي ابوعلي

د .نور �أبولنب

ن�سائية وتوليد
البورد االردين

امرا�ض الغدد ال�صم وال�سكري وه�شا�شة العظام
البورد االمريكي يف االمرا�ض الباطنية وامرا�ض
الغدد ال�صم وال�سكري
البورد االردين يف امرا�ض الغدد ال�صم وال�سكري

جراحة العظام واملفا�صل
البورد االملاين
البورد النم�ساوي
الزمالة االملانية فـي العظام واملفا�صل

جراحة قولون وال�شرج وامل�ستقيم
واجلراحة العامة واملنظار
البورد العربي  /البورد االردين

د .ا�سامة يون�س طبيل

اطفال اخلداج /الغدد ال�صماء وال�سكري
الزمالة الربيطانية

د� .سيما كاللدة

جراحة املنظار املتقدم
وامل�سالك البولية واالورام
زميل كلية اجلراحني الربيطانية
البورد االوربي  /البورد االردين

د .حممد احمد قعقور

د .حممد عدوان البكري

د .ا�شرف �صربي

االمرا�ض الباطنية
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
البورد االردين
البورد العربي

االمرا�ض الباطنية
اخ�صائي امرا�ض القلب واالوعية الدموية
والق�سطرة التداخلية
البورد العربي  /البورد االردين  -باطنية

د .رمي القوا�سمي

امرا�ض وجراحة ن�سائية وتوليد
البورد االردين

د .احمد املب�سلط

امرا�ض ال�سكري والغدد ال�صم وه�شا�شة
العظام
البورد االمريكي يف االمرا�ض الباطنية
وال�سكري والغدد ال�صم
البورد االردين يف االمرا�ض الباطنية
وال�سكري والغدد ال�صم

امرا�ض ن�سائية وتوليد وعقم
البورد االردين

طب اطفال

امرا�ض الن�سائية والتوليد وجراحتها
وامرا�ض العقم وعالجها
البورد الأردين  /البورد العربي
فـي اخت�صا�ص الن�سائية والتوليد

طب اطفال

االمرا�ض الباطنية
واجلهاز اله�ضمي والكبد
البورد الأردين
البورد العربي

جراحة العظام واملفا�صل
البورد االردين

جراحة ال�صدر
الزمالة االمريكية جراحة قلب و�صدر
البورد االردين

د .دينا ن�صر الزبيدي

اجلراحة الن�سائية والتوليد وجراحة املنظار
البورد االملاين
البورد الأردين

امرا�ض وجراحة الن�سائية والتوليد والعقم
البورد االردين

اطفال  -خداج

امرا�ض وجراحة ن�سائية وتوليد وعقم
البورد االدرين
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اطباء الدوائر الت�شخي�صية

الإلـتهــام الــذاتــي
Autophagy

د .حممد احلياري

د� .شومان ر�ضا حممد

ا�ست�شاري اول ا�شعة ت�شخي�صية
زميل الكلية امللكية الربيطانية اطباء اال�شعة
ع�ضو جمعية اطباء اال�شعة االمريكية

ا�ست�شاري اول اال�شعة الت�شخي�صية
والتداخلية
البورد االملاين  /البورد االردين

د .طارق حمي الدين بي�شه

د .حممود علي الزعبي

د .في�صل �سيلمان املعايعة

د .حممد الزغول

د� .سهاد ح�سني املنيرّ

د .ح�سان عناب

د .جميل حممد �شعبان

ا�ست�شاري ا�شعة والرتا�ساوند
JBR 2003

ا�شعة ت�شخي�صية
البورد االردين

ا�ست�شارية الطب النووي
ت�صوير وعالج بالنظائر امل�شعة
البورد االردين

د .وليد �سماره الزعبي

ا�ست�شاري ا�شعة ت�شخي�صية
البورد االردين

�أخ�صائي الأ�شعة

د .دميا مي�سرة علقم

ا�ست�شاري تخدير وعناية مركزة و�أمل مزمن
الزمالة االيرلندية يف التخدير
البورد االردين

د .منال حممد التايه

د .احمد حممد ابوعا�ص

د .ا�سامة حممد فرا�ش

د .م�صطفى نافع حمدان

ا�ست�شاري تخدير وانعا�ش
البورد االردين

ما هو الإلتهام الذاتي :كلمة
 Autophagyم�شتقة من الكلمة
اليونانية ( – Autoالذات)
و(� – Phagyإلتهام) فهي تعني
حرفي ًا �إلتهام الذات – �أي �أن خاليا
�أج�سامنا ت�أكل نف�سها
=Autophagy
means body eating itself

يف عام  2016ح�صل العامل الياباين
 Osumi Yoshinoviعلى جائزة
نوبل يف الطب تقدير ًا لإ�سهامه يف جمال
التعرف على كيفية قيـام اجل�سم الب�شـري
بتك�سيـر و�إعادة مكـونات اخلاليا و هي
النظرية التي تعرف (بالتدمري الذاتي
للخاليا).

ا�ست�شاري علم االمرا�ض
البورد االمريكي

اخ�صائية علم االمرا�ض

ا�ست�شاري تخدير وعناية مركزة
البورد االردين

ا�ست�شاري االمرا�ض الن�سائية والتوليد
م�ست�شفى الأردن

ا�ست�شاري تخدير وعناية مركزة
البورد االردين

ا�ست�شاري تخدير وعناية مركزة
البورد االردين

ومتكن  Osumiمن حتديد اجلني
امل�س�ؤول عن تنظيم عملية الإلتهام
الذاتي وهو م�صطلح طبي حديث يعرب
عن �إلتهام اخلاليا الدهنية والأجزاء
التالفة وحتويلها �إلى مواد ع�ضوية
و�إ�صالح التلف ،و�أو�ضحت جمعية نوبل
بال�سويد يف بيان لها �أن �إكت�شافات
 Osumiقادت �إلى فهم كيف تعيد
اخللية تدوير مكوناتها .و�أو�ضحت �أن
هذه الإكت�شافات فتحت الطريق �أمام
فهم الكثري من العمليات الف�سيولوجية
مثل التكيف مع احلرمان وال�صيام عن
الغذاء واملاء.

فالإلتهام الذاتي هي الو�سيلة لتخلي�ص
اجل�سم من كافة اخلاليا والأغ�شية
القدمية والربوتينات عندما ال يتوفر املزيد
من الطاقة للمحافاظة على ن�شاط اجل�سم.
وهناك �آلية �أخرى ت�سمى الإ�ستماتة
(� )Apoptosisأي املوت املربمج.
فاخلاليا مربجمة لتموت بعد عدد حمدد
من الإنق�سامات وهذه العملية �ضرورية
للحفاظ على ال�صحة اجليدة ،فعندما
ت�صبح اخلاليا هرمة من الأف�ضل برجمتها
لتموت بعد �إنتهاء فرتة وظائفها النافعة.
�إن الإلتهام الذاتي يتيح للخاليا الق�ضاء
على الأج�سام واملواد الغري مرغوب فيها
والتي قد متكنت من الت�سرب �إلى داخل
اخلاليا مثل الفريو�سات والبكترييا
وال�سموم والربوتينات املتحللة والتي
تكون متورطة يف بع�ض الأمرا�ض املعدية
والإ�ضطرابات الع�صبية وال�سرطان والخ.
ما الذي ين�شط الإلتهام الذاتي؟
قال  Osumiيف �أبحاثه حني يجوع
ج�سد الإن�سان –يلتهم ذاته– ويقوم
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بعملية تنظيف جل�سده وذلك بالتهام كل
اخلاليا ال�سرطانية وخاليا ال�شيخوخة
والفريو�سات ويحافظ على �شبابه
ويحارب �أمرا�ض ال�سكري وال�ضغط
والكثري من م�سببات الأمرا�ض عن طريق
تكوين بروتينات خا�صة ال تتكون �إال حتت
ظروف معينة .وعندما ي�صنعها اجل�سم
تتجمع ب�شكل �إنتقائي حول اخلاليا امليتة
وال�سرطانية واملري�ضة وتعيدها �إلى �صورة
ي�ستفيد منها اجل�سم (وهذا ما ي�شبه
بتدوير املخلفات �أي .)Recycling
هذه العملية التي ت�سمى الإلتهام الذاتي
 Autophagyحتتاج �إلى ظروف
معينة جترب اجل�سم عليها وتتمثل هذه

الظروف باالمتناع عن الطعام وال�شراب
ملدة ترتاوح بني � 16–8ساعة ب�شرط �أن
ي�ستمر الإن�سان يف تلك الفرتة مبمار�سة
حياته العادية وتتكرر هذه العملية لفرتة
من الزمن لكي يتمكن اجل�سم الإ�ستفادة
من هذه العملية وحتى ال تعطى فر�صة
للخاليا التالفة �أن تن�شط جمدداً ،و�أثناء
هذا احلرمان الكامل واملتكرر يومي ًا
تن�شط ج�سيمات بروتينية غريبة ت�سمى
 Autophagisomesتتكاثر
يف كل �أن�سجة اجل�سم وتكون
�أ�شبه مبكان�س عمالقة تتغذى
على كل اخلاليا غري الطبيعية
التي جتدها.
ون�صحـت الدرا�سة بعمل ما
ي�سمـى � Starvationأي اجلـوع
والعطـ�ش � 16–8ساعة يومان �أو
ثالثة �أيام �أ�سبوعياً.
فوائد ال�صيام وال�صيام املتقطع:
• التحفيز امل�ستمر لوظيفة الإلتهام الذاتي
والذي يحقق �أهداف �صحية للج�سم
• التخل�ص من ال�شعور باجلوع
• التخل�ص من الوزن الزائد
• عالج لالمرا�ض امل�ستع�صية مثل ال�سرطان
وال�سكري و�ضغط الدم وان�سداد ال�شرايني
• حتفيز وتن�شيط عمل الدماغ وتعزيز التفكري
• تقليل االتهابات والأك�سدة يف اجل�سم

�أ�ضرار التدخني على ج�سمك

ت�أثري التدخني ال يتوقف فقط على
الرئتني بل قد يرتك �أثار ًا �سلبية على
جميع �أجهزة و�أع�ضاء ج�سمك .قد تكون
تاثريات التدخني خطرية على جميع
اجهزة ج�سمك ،ولكن مازال هناك وقت
لت�ساعد نف�سك قبل الوقوع بهذه االثار من
خالل الإقالع عن التدخني� .إليك �أهم
التاثريات التي قد ت�صيب ج�سمك يف حال
عدم اقالعك عن التدخني.
ت�أثري التدخني على اجلهاز الع�صبي
املركزي
�إحدى �أهم املكونات يف التبغ هو خمدر
ي�سمى بالنيكوتني وهو مادة منبهة ت�ؤثر
باال�سا�س على عمل اجلهاز الع�صبي
املركزي.
يعترب النيكوتني امل�س�ؤول املبا�شر عن
�إدمان ال�شخ�ص املدخن على التدخني،
ويدخل �إلى اجل�سم ب�شكل مبا�شر عرب
الرئتني.
يتم امت�صا�ص النيكوتني بوا�سطة الدم

الغني بالأك�سجني الذي يحمله �إلى القلب،
ومن ثم يتم �ضخه �إلى الأوعية الدموية
صوال الى الدماغ.
و� ً
ي�شعر املدخن باملتعة حلظة دخول
النيكوتني الى اجلهاز الع�صبي ،ولكن يف
حال تال�شيه يتم �إ�ستبدال �شعور املتعة
باخر غري مريح ،بحيث قد ت�صيبك
عدة �أعرا�ض منها( :م�شكلة يف الرتكيز،
الع�صبية ،االم يف الر�أ�س ،زيادة ال�شهية،
الدوار ،التهيج املفرط ،القلق ،االكتئاب،
م�شاكل النوم).
ت�أثري التدخني على اجلهاز التنف�سي
عند ا�شعال املدخن �سيجارته يقوم با�ستن�شاق
مواد �ضارة تدخل الى الرئتني مبا�شرة،
مع مرور الوقت قد ت�ضر الرئتني وقد ت�ؤثر
عليها ،لذلك هنالك عدة م�ضاعفات قد
تظهر على رئتي املدخن� ،أهمها:
• انتفاخ الرئتني :هو اعتالل يت�سم بفرط
انتفاخ التجويفات الهوائية يف الرئتني.
• التهاب ال�شعب الهوائية املزمن:

هو التهاب وتنبيه يف اجلهاز الوعائي
امل�س�ؤول عن �إدخال الهواء �إلى الرئتني.
• �سرطان الرئة.
ت�أثري التدخني على �أنظمة
القلب والأوعية الدموية
ي�ضر التدخني جميع �أنظمة القلب ب�أكملها
والأوعية الدموية� ،إذ يت�سبب النيكوتني
يف ت�ضيق الأوعية الدموية مما ي�ؤدي الى
�إعاقة تدفق الدم على املدى البعيد.
�إن الت�ضييق امل�ستمر قد ي�ؤدي �إلى �إحداث
تلف بالأوعية الدموية وهذا يت�سبب
مبر�ض ي�سمى ال�شريان املحيطي ،وهو
من م�ضاعفات مر�ض ت�صلب ال�شرايني،
و�سببه تر�سب طبقات يف ال�شرايني
الكبرية واملتو�سطة يف القدمني.
اجلدير بالذكر �أن التدخني ي�ساهم يف
رفع �ضغط الدم وي�ضعف جدران الأوعية
الدموية ،ويزيد من فر�صة اال�صابة
بجلطات الدم ،الأمر الذي يرفع بدوره
من خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
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• تنظيم افراز هرمونات اجل�سم
وحتفيز عملية الأي�ض
• ال�شعور بالن�شاط واحليوية
• عك�س ال�شيخوخة وتقليل �أعرا�ض
التقدم بالعمر(اخلرف والزهامير).
�إن ال�صيام ركن من �أركان الإ�سالم
اخلم�سة فر�ضها اهلل �سبحانه و تعالى
لطاعته وملنفعة الإن�سان قال تعالى }يَا
ال�صيَا ُم
�أَ ُّيهَا الَّذِ ينَ �آ َمنُوا ُكتِبَ َعلَ ْي ُك ُم ِّ
َكمَا ُكتِبَ َعلَى الَّذِ ينَ مِ ن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
َت َّتقُو َن (� )183أَيَّامًا َّم ْعدُودَاتٍ َفمَن
ِي�ضا �أَ ْو َعلَى �سَ َف ٍر َف ِع َّد ٌة
كَا َن مِ نكُم َّمر ً
مِّنْ �أَيَّا ٍم �أُخَ َر َو َعلَى الَّذِ ينَ يُطِ يقُو َن ُه
ني َفمَن تَطَ َّو َع خَ يرْ ًا
ِف ْد َي ٌة طَ عَا ُم مِ �سْ ِك ٍ
َف ُه َو خَ يرْ ٌ َّل ُه َو�أَن ت َُ�صومُوا خَ يرْ ٌ َّل ُك ْم �إِن
كُن ُت ْم َت ْعلَمُو َن ( {)184البقرة.
فهذه الأبحاث تعلمنا وتثبت قطع ًا (بعد
�أن علمنا) كيف �أن اجلزيئات ال�صغرية
تت�أثر بال�صيام لتلتهم وتنظف وتنقي
اخلاليا من البقايا املرتاكمة طوال
العام لي�ضع اهلل لنا هذا ال�شهر
بالإ�ضافة �إلى العبادة كفرتة يراجع فيها
اجل�سد نف�سه ويعيد بناء جهاز مناعته.
ف�سبحان اهلل العظيم على نعمه.
وال�سنة النبوية حتث على �صوم يومني
يف الأ�سبوع الإثنني واخلمي�س بالإ�ضافة
للنوافل وهذا دليل قاطع ب�أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،قال تعالى}وما
ينطق عن الهوى ( )3ان هو �إال وحي
يوحى({)4النجم.

قال تعالى�} :سرنيهم �آياتنا يف االفاق
ويف انف�سهم حتىيتبني لهم انه احلق
�أومل يكف بربك انه على كل �شيء
�شهيد( {)53ف�صلت.
قال تعالى} :وقل احلمدهلل �سرييكم
�آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما
تعملون( {)93النمل.
قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :تركت فيكم
�أمرين لن ت�ضلوا ما مت�سكتم بهما �أبداً
كتب اهلل و�سنتي) رواه الإمام مالك.

ت�أثري التدخني على اجلهاز التنا�سلي
ي�ؤثر النيكوتني على تدفق الدم �إلى املناطق
التنا�سلية لكل من الرجال والن�ساء.
هذا الأمر ي�ؤثر ب�شكل خمتلف على
اجلن�سني ،فالرجال املدخنني يت�أثر �أدائهم
اجلن�سي� ،أما الن�ساء ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
عدم الر�ضا اجلن�سي من خالل عدم
القدرة على الو�صول �إلى الن�شوة اجلن�سية.
التدخني قد يقلل �أي�ضا من م�ستوى
الهرمونات اجلن�سية لدى الرجال والن�ساء،
مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الرغبة اجلن�سية
لدى الطرفني.
امللخ�ص :الإقالع عن التدخني يعد
�أمراً �صعباً ،ولكن �أ�ضراره على ال�صحة
واجل�سم كبرية وخطرية ،لذا من
املهم الإقالع عن التدخني ،وا�ست�شارة
املخت�صني مل�ساعدتك يف ذلك.

علوم و�آراء

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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د� .صالح البي�شاوي م�شاركات عاملية

الت�سويق ..بذرة تزرعها
اليوم ..وغد ًا حت�صد ثمارها
بقلم :ها�شم ار�شيد
م�ست�شار ال�سياحة العالجية
تعي�ش معظم امل�ست�شفيات يف الوقت
احلا�ضر ع�صر الت�سويق حيث
متثل ق�ضية الت�سويق الفعّال حمور
اهتماماتها على اختالف �أنواعها
ويف جميع الدول نظرا للدور الت�أثريي
الهام الذي يلعبه الن�شاط الت�سويقي
كمحدد لبقائها لنجاحها وا�ستمرارها.
وعلى الرغم من وجود العديد
من الإدارات والأق�سام الهامة يف
امل�ست�شفى �إال �أن الت�سويق يبقى
الن�شاط الوحيد الذي ميكن بوا�سطته
حتقيق الأرباح ،هذه هي احلقيقة التي
يتجاهلها عادة الكثري من مدراء هذه
امل�ؤ�س�سات.
�إن تعدد امل�ست�شفيات الربحية
وتزايدها والتطور امل�ستمر يف الأنظمة
والتقنيات الطبية والأو�ضاع املالية
غري امل�ؤكدة يجرب هذه امل�ست�شفيات
يف جميع �أنحاء العامل على الرتويج
ب�شكل �أف�ضل ال�ستقطاب املر�ضى من
�أجل البقاء �أو ًال واال�ستمرار يف و�ضع
تناف�سي متنامي.
فبينما كانت امل�ست�شفيات مرتددة يف
املا�ضي يف تبني �أن�شطة ترويجية ،ف�إن
املواقف يف هذا املجال قد تغريت،
فمعظم امل�ست�شفيات الربحية يف
العديد من دول العامل تتبنى الآن
االنفاق ما بني ثالثة �إلى �سبعة باملئة
من �إجمايل �إيراداتها الت�شغيلية
على الت�سويق.
يرى بوكلي “� ”Buckleyأن
الت�سويق هو “�ضرورة مطلقة”،
خا�صة بالن�سبة للم�ست�شفيات
ويقول�“ :إن نظام الرعاية
ال�صحية هي الأكرث قدرة
على املناف�سة من العديد
من ال�شركات الأخرى”،

واملناف�سة هي ما يدفع �إلى الت�سويق.
كما يكتب بوكلي يف كتابه ويقول:
“عالوة على ذلك ،ف�إن امل�ست�شفيات
والنظم ال�صحية تت�أثر با�ستمرار
بالقوى اخلارجية التي لي�س لها �سيطرة
عليها :مثل ال�سيا�سة ،والتغريات يف
اللوائح احلكومية ،ومنو الطب البديل
و�صعود النزعة اال�ستهالكية .ففي
هذه البيئة املتغرية ،يعد الت�سويق �أحد
طرق امل�ست�شفيات للتحكم يف تدفقات
املر�ضى.
وهذا �صحيح ،فعلى �سبيل املثال،
وجدت درا�سة على امل�ست�شفيات
اخلا�صة يف الربازيل �أن امل�س�ؤولني
يعتقدون �أن الت�سويق مهم للغاية،
وميكن �أن ت�ؤدي اال�سرتاتيجية
الت�سويقية اجليدة التخطيط والتنفيذ
�إلى “جذب العمالء اجلدد ،مما
يولد �إيراد ًا �أعلى وقدرة �أكرب على
اال�ستثمار” ،كما يقول م�ؤلفو الدرا�سة.
وت�شري درا�سة �أخرى �أجريت م�ؤخر ًا
يف الهند �إلى �أن الت�سويق يف البلدان
النامية ميكن هذه البلدان من الت�أثري
على اختيارات املر�ضى للم�ست�شفيات
من خالل معاجلة ق�ضايا مثل جودة
العالج ،و�سهولة النقل ،والتكلفة.
وجذب العديد من املر�ضى حتى من
الدول الأوروبية.

وبطبيعة احلال ،ف�إن الطريقة التي
يتم بها الت�سويق تختلف اختالف ًا
كبرياً .فقد وجدت الدرا�سة الربازيلية
�أن امل�ست�شفيات ذات البنية التحتية
املتدنية واملعدات الأقل تقدم ًا ت�ستخدم
أ�شكال ب�سيطة للرتويج ،مثل الربيد
� اً
املبا�شر �أو الإعالنات ال�صحفية.
وامل�ست�شفيات ذات البنية التحتية
الأف�ضل ت�ستخدم و�سائط �أكرث تكلفة،
مثل التلفزيون ،ويختلف هذا الأمر يف
امل�ست�شفيات الأكرث تقدم ًا وتخ�ص�ص ًا
كما يالحظ بوكلي“ :عاد ًة ما يكون
التلفزيون هو �أكرب عن�صر يف �إعالنات
امل�ست�شفى بالإ�ضافة للم�شاركات يف
املعار�ض الدولية بهدف بناء �سمعة
وثقة تتعدى ال�سوق املحلي ،ولإن
ذلك يوفر فر�صة لنقل امل�شاعر وبناء
�صورة تفاعلية ومبا�شرة مع الأ�سواق
امل�ستهدفة .ومع ذلك ف�إن الإعالنات
عرب الإنرتنت من خالل و�سائط
التوا�صل االجتماعي تزداد �أهمية بكل
ت�أكيد ،مع احلر�ص على وجود فريق
متابعة ملا ين�شر على هذه الو�سائط من
تعليقات وردود �أفعال” فهي �سالح ذو
حدين”.
�أما فيما يتعلق باملحتوى الرتويجي
فت�ؤكد معظم الدرا�سات على �ضرورة
الرتكيز على جودة و�سالمة املر�ضى
والكلفة و�سهولة الو�صول
للخدمة �أكرث من الرتكيز على
التكنولوجيا املتقدمة.
و�أخرياً ،الت�سويق لي�س ترفاً،
ولي�س هدر ًا للمال ،الت�سويق هو
ن�شاط ا�ستثماري طويل املدى
و�أهم �أعمدة بقاء وا�ستمرارية
�أي م�ؤ�س�سة ،وهو بذرة نزرعها
اليوم لنجني ثمارها غداً.

طاقم متخ�ص�ص عاملي ًا من مركز
االخ�صاب يف م�ست�شفى الأردن.
واكد الدكتور خلدون ال�شريف مدير مركز
االخ�صاب يف م�ست�شفى الأردن ا�ست�شاري
العقم واطفال االنابيب ان هذه الندوة
العلمية املتخ�ص�صة والتي و�ضع لها
برنامج علمي احرتايف بالتعاون مع جهات
علمية متخ�ص�صة ومتقدمة جد ًا يف جمال
معاجلة العقم واطفال االنابيب يف �أملانيا
وبريطانيا �سعت �إلى تقدمي املعرفة ب�أف�ضل
�صورها والتقدم الكبري الذي �شهده هذا
التخ�ص�ص على ايدي متخ�ص�صني كبار

من العامل واطباء من االردن والعامل
العربي .الفت ًا ان هذا اجلهد ي�أتي يف اطار
مواكبة مركز االخ�صاب الف�ضل واحدث
م�ستويات التطوير يف علوم االخ�صاب
واطفال االنابيب ومعاجلة العقم.
وح�ضر الدورة التدريبية اطباء يف جمال
الن�سائية والتوليد من اململكة العربية
ال�سعودية والبحرين والعراق وم�صر
وال�سودان وباك�ستان ،ا�ضافة �إلى االردن
كما ح�ضرها عدد من االطباء املقيمني يف
تخ�ص�ص الن�سائية والتوليد يف م�ست�شفى
الأردن.
والقت الدورة ا�صداءًا ايجابية متميزة
لدى امل�شاركني من االطباء حيث ا�شادوا
بهذا اجلهد الطبي والعلمي الكبري
ملركز االخ�صاب والذي ي�شكل م�ساهمة
ايجابية كبرية يف جهود التعليم الطبي
امل�ستمر الذي يعترب من املزايا العديدة
مل�ست�شفى الأردن.

مركز االخ�صاب م�ست�شفى الأردن
يعقد دورة تدريبية دولية

عقد مركز االخ�صاب يف م�ست�شفى
الأردن يف اطار مواكبته لتطوير البحث
والتعليم الطبي امل�ستمر دورة تدريبية يف
العقم واطفال االنابيب والتي هدفت �إلى
تقدمي احدث ما و�صل له هذا العلم يف
العامل على �صعيد التقنيات واال�ساليب
واملهارات واملعرفة .وحا�ضر يف هذه
الدورة التدريبية والعلمية املتقدمة على
م�ستوى الندوات والبحوث العلمية وور�ش
العمل ا�ساتذة من جامعة كيل يف �أملانيا
وجامعة كنجر كوالج يف لندن وا�ساتذة
متخ�ص�صون يف الأردن باال�ضافة �إلى
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�شارك الدكتور �صالح البي�شاوي رئي�س
دائرة اجلراحة وم�ست�شار جراحة
الدماغ واالع�صاب يف م�ست�شفى
الأردن يف عدد من الفعاليات الطبية.
حيث �شارك يف ثالثة م�ؤمترات
كرئي�س جل�سات علمية وقدم اوراق
علمية تتعلق ب�أحدث العمليات
اجلراحية عاملي ًا وتقنيات اجلراحة
املتقدمة .منها:
• امل�ؤمتر العاملي جلراحة الدماغ
واالع�صاب والذي عقد يف مدينة
كواالملبورين  -ماليزيا.
• م�ؤمتر اخلدمات الطبية امللكية يف
البحر امليت.

وقدم ثالثة اوراق علمية
يف م�ؤمتر جمعية العلوم
العربية يف عمان.
كما مت قبول ورقتني
علميتني يف امل�ؤمتر
العاملي جلراحة الدماغ
واالع�صاب والذي عقد يف
مدينة بلغراد لعام 2019
وهي واحدة عن عمليات
فقرات العمود الفقري
عن طريق اجللد دون
فتح جروح ،والثانية عن
احدث التقنيات يف جراحة
الفقرات.

 -اجلزء الثاين -

�آالم الظهر  ..كيف نتقيها..
ونعاجلها!
اال�ستــاذ الدكتــور

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

العمود الفقاري:
حتدث معظم �آالم الظهر يف جزئه اال�سفل
كما ذكرنا �آنفاً ,وذلك نتيجة �إلتواء العمود
الفقاري �إلى اخللف (اخلارج) يف منطقه
ال�صدر و�إلى االمام (الداخل) يف املنطقة
القطنية ..ويتكون العمود الفقاري من
فقرات (الواحدة منها فقرة) مو�ضوعة
الواحدة فوق االخرى ,وكل فقرة مكونة
من العظام وتكوّن الفقرات قناة ميتد
فيها النخاع ال�شوكي وهو ربطة او حزمة
من اخلاليا الع�صبية وزوائدها الطولية
وال�شجرية املتفرعة .وعند كل فقارة يخرج
من جانبي العمود الفقاري فرعا ع�صب
يغذي منطقة خم�ص�صة له ب�أع�صاب ح�س
وحركة ويف�صل بني كل �سطحي الفقارتني
و�سادة من الغ�ضروف (الذي ي�شبه يف
تركيبه غ�ضروف االذن اخلارجية مثالً).
وتعمل هذه الو�سادة على عدم احتكاك
عظم الفقارتني ببع�ضهما عند تالقي
�سطحيهما .ف�إذا حدث �إجهاد على الع�ضلة
املت�صلة بجانب من �سطحي الفقارتني
ف�إن تقل�ص الع�ضلة باالجهاد ي�ضغط على
الو�سادة الغ�ضروفية بني الفقارتني ونتيجة
ذلك تنزلق كتلة (ح�سب مبلغ ال�ضغط) من
مكانها �إلى حيث يخرج الفرع الع�صبي من
النخاع ال�شوكي ويبد�أ الغ�ضروف املنزلق
بال�ضغط على الع�صب اخلارج من النخاع
ال�شوكي ،وهنا يبد�أ الأمل وكلما ازداد
االنزالق وال�ضغط يزيد الأمل ومع ازدياد
الأمل يبد�أ �ضغط الغ�ضروف املنزلق بالت�أثري

على الع�صب �إلى تكوين حالة اللمباغو التي
تكوّن �أمل ًا �شديد ًا كوم�ضات يف ا�سفل الظهر
و�أمل حاد يف الرِجل �أو الآلية من خلفها
يف اجلانب امل�صاب .وت�سمى هذه احلالة
(عرق الن�سَّ ا) او (.)Sciatica
و�إذا ا�ستمر اهمال عالج هذه احلالة ي�ؤدي
ا�ستمرار ال�ضغط وزيادته على الع�صب �إلى
�شلل ذلك الطرف املت�أثر وعند حدوث ذلك
يكون هناك عالج ال�شلل �صعب ًا جداً.
كيف يجب ان نتقي حدوث انزالق
غ�ضرويف يف ا�سفل الظهر؟
• الوقوف :او�ضحنا اهمية وقوف
االن�سان منت�صب ًا وال�ستمرار االفادة من
هذا الوقوف يجب ان ُنعْني بالع�ضالت
التي ترتبط بالفقارات الظهرية وبخا�صة
تلك املرتبطة بفقارات املنطقة القطنية.
فالوقوف منت�صب ًا ملدد طويلة ي�ؤدي �إلى
اجهاد للع�ضالت .وبا�ستمرار ذلك وازدياد
درجة االجهاد تتقل�ص الع�ضالت املعنية
ب�شكل م�ستمر مما يولد �ضغط ًا على جانب
من جوانب الفقرات القطنية .وب�سبب
ذلك يبتد�أ �ضغط الع�ضالت يدفع بجزء
من الو�سادة الغ�ضروفية �إلى خارج ما
بني الفقارتني وبربوز الكتلة الغ�ضروفية
ت�ضغط على الع�صب اخلارج من بني
الفقارتني وهذا ال�ضغط ي�سبب �أمل ًا يبد�أ
ب�إح�سا�س املرء بالنمنمة يف املنطقة
املحيطة بالع�صب امل�ضغوط وب�إهمال ذلك
تتحول النمنمة الى �أمل و�إن ا�ستمر االهمال
ي�صاب املرء بال�شلل.
اذا على املرء او ًال ان ميرن ع�ضالت ظهره
كما ميرن ع�ضالت يديه ورجليه ويف ال�صور
واال�شكال املوجودة فيما بعد يف هذا املقال
ما يدله على احلركات الريا�ضية الالزمة.
ولعل �صالة امل�سلمني فيها من التمرين ما
يكفي املرء غري امل�صاب.
علم ًا ب�أن املرء ا�ضافة �إلى التمارين
الريا�ضية ان يتقي اجهاد ع�ضالت ظهره.
ف�إذا كان عمله ي�ستدعي القيام
به وهو واقف منت�صب ف�إن عليه
بني الفينة والفينة ان يتم�شى
ليغري من ال�ضغوط الواقعه
على ع�ضالته او ان يجل�س على
كر�سي قريب لإراحة ع�ضالت
ظهره.

كما ان عليه ان ال يقف منت�صب ًا وج�سمه
مائل قلي ًال �إلى اليمني او الي�سار ,فهو بهذه
احلالة يلقي ب�أكرث من ن�صف وزنه على
اجلانب الذي مييل عليه ،وهذا يزيد من
ال�ضغط على هذا اجلانب.
وعندما يبد�أ املرء بال�شكوى من بدء �آالم
يف الرجل اليمنى او الي�سرى يقول الطبيب
له :خفف �إلى اق�صى حد ممكن من وقوفك
 Off Your Feft..وكذلك تخفيف �صعود
ال�سالمل واالدراج.
• اجللو�س :واجللو�س مثل الوقوف من
حيث درجة االجهاد لع�ضالت الظهر.
ويت�ضح ذلك من كرثة �سائقي �سيارات
ال�شحن الذين يبقون جال�سني خلف مقود
ال�سيارة ال�شاحنة �ساعات يف رحالت بني
بلد واخر .وكثري من ال�سيارات ال�شاحنة
وغري ال�شاحنة ال يعني �صانعوها بجعل
مقاعد ال�سيارة منا�سبة للجلو�س ال�صحي...
ذلك ان املقعد وامل�سند ال يكونان م�صممني
للتوافق مع �إلتواء العمود الفقاري .كما جند
انت�شار الكرا�سي الق�صرية التي لها اربع
ارجل ولكن لي�س لها ظهر فاجلال�س عليها
ال ي�ستند ظهره �إلى �شيء في�ضطر هو �إلى
االنحناء �إلى االمام خوف ًا من الوقوع �إلى
اخللف ،ويف هذا االنحناء �إجهاد لع�ضالت
الظهر وبخا�صة يف املنطقة القطنية .كذلك
يحدث االمر يف اجللو�س على االر�ض �سواء
مبا�شرة او على فرا�ش ممتد كما هو احلال
يف م�ضارب البدو ,ويف كثري من بيوت
الفالحني .ففي هذه اجلل�سة كثري انحناء
اجلال�س �إلى االمام مما يزيد يف ال�ضغط
على الع�ضالت كذلك يف االماكن التي
يوجد فيها كرا�سي ذات ظهر جند الكثريون
ممن يجل�سون عليها ال يجل�سون ب�شكل يريح
ع�ضالت الظهر .ف�إ�ستناد الظهر الى م�سند
الكر�سي �ضروري وكذلك انت�صاب ج�سم
اجلال�س �إلى اعلى ويف�ضل ان تكون القدمان
م�ستندتني الى ما ي�سندهما على االر�ض.

�آفــــاق
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�أورام وكتل الرقبة عند الأطفال
الدكتور �صائب حمودي
ا�ست�شاري جراحة االطفال
املدير الطبي م�ست�شفى الأردن

ميكن ت�صنيف �أورام وكتل العنق عند
الأطفال �إلى جمموعتني �أورام خلقية
و�أورام مكت�سبة.
الأورام اخللقية عادة تكون موجودة
منذ الوالدة وتزداد تدريجي ًا مع منو
الطفل� ،أما الأورام اخلبيثة فتظهر يف
�أي �سن وتزداد حجم ًا ب�شكل مت�سارع
وعادة تكون غري م�ؤملة.
معظم الكتل والأورام املوجودة عند
الأطفال يف الرقبة عادة تكون حميدة.
�إن التاريخ املر�ضي والفح�ص من قبل
الطبيب املعالج مهم جد ًا للت�شخي�ص
ال�صحيح والبدء بالعالج املنا�سب
وخ�صو�ص ًا يف الأروام اخلبيثة وهي
نادرة عرن الأطفال.
�أهم �أ�سباب الكتل �أو الأورام يف

الرقبة والعنق:
 - 1التهاب الغدد �أو العقد اللمفاوية:
وهي �أهم الأ�سباب و�أكرثها �شيوع ًا
وعادة ناجتة عن التهابات جرثومية
�أو فريو�سية وم�صحوبة ب�إرتفاع يف
درجة احلرارة و�أمل وتتح�سن ب�إعطاء
امل�ضادات احليوية املنا�سبة.
� - 2أورام الغدد �أو العقد اللمفاوية
اخلبيثة :وناجتة عن �أورام الغدد
اللمفاوية (اللمفوما) �أو �سرطان
الدم ويزداد حجمها وتت�ضخم ب�سرعة
وعادة تكون غري م�ؤملة ويجب �أخذ
عينات للت�شخي�ص ال�صحيح للمر�ض.
 - 3ورم كي�س الدرقية الل�سانية :وهي
بقايا من الغدد الدرقية يف العنق وفوق
الغدة الدرقية ويتكون خالل نزوح
الغدد الدرقية من م�ؤخرة الل�سان �إلى
�أ�سفل الرقبة ويعالج جراحياً.
� - 4أمرا�ض الغدة الدرقية :وهو
ت�ضخم يف الغدة الدرقية �أو جزء منها
ويجب حتديد �أ�سباب الت�ضخم وقد
يكون �أورام حميدة �أو خبيثة و�أي�ض ًا
ناجت عن التهابات الدرق اللمفاوي
(ها�شيموتو) .ويجب �إجراء التحاليل
الوظيفية للغدد الدرقية يف كل حاالت
الت�ضخم لت�صنيف احلالة �إلى �إرتفاع
�أو هبوط يف ن�شاط الغدة ويتم العالج
ح�سب احلالة
 - 5ت�شوهات ال�شقوق الغل�صمية:
وتكون على �شكل �أكيا�س �أو جيوب �أو
نوا�سري وتوجد منذ الوالدة يف منت�صف

�أو جانب الرقبة وتعالج جراحياً.
 - 6الأورام الكي�سية الوعائية
اللمفاوية :وتكون على �شكل �أورام
كي�سية خلقية يف �أ�سفل الرقبة ناجتة
عن ت�شوه و�إن�سداد يف الأوعية اللمفاوية
وعادة تكون ذات حجم كبري وهي لينة
وغري م�ؤملة وتتمدد يف الرقبة وحول
الأوعية الدموية الأ�سا�سية يف الرقبة،
وتعالج جراحي ًا وقد تعود للظهور �إذا مل
يتم ا�ستئ�صالها كلياً.
� - 7أورام الغدد اللعابية :وت�صيب
عادة الغدة النكافية املوجودة يف زاوية
الفك �أ�سفل الأذن وتكون م�ؤملة ومتورمة
نتيجة الإ�صابة بالنكاف ،وقد ت�صاب
غدد لعابية �أخرى نتيجة �إن�سداد
القنوات اللعابية.
 - 8ورم ناجت عن ت�شنج ع�ضلة الرقبة
(الع�ضلة القرتائية) :وهي تالحظ
منذ الوالدة مع �إمالة الر�أ�س ب�إجتاه
الكتلة مع �صعوبة يف حركة الرقبة
وعادة يكون ال�سبب و�ضع غري طبيعي
للطفل خالل فرتة احلمل وتعالج
بالعالج الطبيعي �أو اجلراحة يف
مراحل متقدمة من املر�ض.
مما �سبق يف الوا�ضح �أن �أ�سباب
وم�سببات �أورام �أو كتل الرقبة متعددة
وبع�ضها يكون �أكرث خطورة من غريه
ونن�صح يف حلة الإ�شتباه بوجود �أي كتلة
�أو ورم يف الرقبة مبراجعة الطبيب
املعالج ب�أقرب وقت لتجنب امل�ضاعفات
وعدم الت�أخر يف العالج.
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�أمرا�ض القلب وال�شرايني
الأكرث �شيوعاً� ،أنواعها،
وكيف نتعامل معها؟

الدكتور عمر حمدهلل
اخ�صائي جراحة ال�شرايني
والأوردة

تعترب الأمرا�ض التي ت�صيب القلب
وال�شرايني والأوعية الدموية �أحد
امل�سببات الرئي�سية للوفاة يف العامل،
ووفق ًا للإح�صائيات ،ف�إنها م�س�ؤولة عن
ثلث جمموع الوفيات العاملي.
ت�صيب �أمرا�ض القلب وال�شرايني والأوعية
الدموية الن�ساء والرجال على حد �سواء،
ويعود ذلك الى النظام احلياتي اخلاطئ
الذي يتبعه معظم النا�س ،من التدخني
الى �شرب الكحول وزيادة الوزن وقلة
الن�شاط احلركي ،كل ذلك ي�ؤدي الى
الإ�صابة بها وحدوث م�ضاعفاتها.
�أمرا�ض القلب وال�شرايني الأكرث
�شيوعً ا :يعترب القلب من �أهم الأع�ضاء
احليوية املوجودة يف ج�سم الإن�سان ،لذلك
ف�إن احلفاظ على �صحته يعترب �أولوية
ق�صوى حتى يتمتّع الإن�سان ب�صحة جيدة
وعمر طويل .ت�صاب ال�شرايني والأوردة
بالعديد من الأمرا�ض الناجتة عن بع�ض
املمار�سات الال�صحية التي ينتهجها
الإن�سان خالل حياته� ،سن�ستعر�ض معكم
بع�ضا من �أبرز الأمرا�ض
يف هذه الفقرة ً
التي ت�صيب القلب وال�شرايني ،وبع�ض
الن�صائح ال�صحية للوقاية منها.
ت�صلّب ال�شرايني الطرفية :حالة
ان�سداد ال�شريان ب�سبب جتمع مواد �شحمية
ودهنية على طول جدران ال�شرايني،
فعندما تتفاعل هذه املواد املت�أك�سدة مع
جدار ال�شريان ،وترت�سب الدهون وتتجمع
ال�صفائح الدموية واملواد الليفية على جدار
ال�شرايني ت�سبب ت�ضيقها و�إن�سدادها.
وينتج عن ان�سداد ال�شريان الطريف ما
يُعرف مبر�ض ال�شريان املحيطي ،ويرافق
هذا املر�ض الأمل ،واخلدران ،ورمبا
الإ�صابة بالعدوى� .أما العوامل التي تزيد
من خطر الإ�صابة به فتتنوع بني التقدم
يف العمر ،التدخني ،تناول الأطعمة غري
ال�صحية والغنية بالدهون ،عدم ممار�سة
التمارين الريا�ضية ،زيادة الوزن وال�سمنة،
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري� ،أو ال�ضغط� ،أو
ارتفاع الكول�سرتول.
ان�سداد ال�شريان ال�سباتي :حالة
ان�سداد وت�ضيّق يف ال�شريان ال�سباتي
امل�س�ؤول عن نقل الدم الى الدماغ ،مما
ي�ؤدي الى حدوث جلطات �صغرية والتي
ت�سفر بدورها عن وقوع ال�سكتة الدماغية.
وتتلخ�ص �أ�سباب الإ�صابة باملر�ض
بالتدخني ب�أي �شكل من �أ�شكاله ،ارتفاع
م�ستوى الدهون الثالثية والدهون امل�شبعة
وال�سكر داخل جمرى الدم ،بالإ�ضافة
الى ارتفاع �ضغط الدم ،والإلتهابات مثل
التهاب املفا�صل.

�أما �أبرز الأعرا�ض التي ي�شعر بها
امل�صاب باملر�ض فتكون على �شكل خدر
و�ضعف مفاجئ يف الوجه �أو الأطراف،
وغالبًا ما يكون يف جانب واحد فقط من
اجل�سم� ،صعوبات يف التحدث والفهم،
�صعوبات يف النظر يف عني واحدة �أو كلتا
العينني ،ال�شعور بالدوار وفقدان التوازن،
بالإ�ضافة الى ال�شعور ب�صداع �شديد
مفاجئ بدون �أي �سبب.
اجللطات الوريدية :هي عبارة عن
تخثرّ للدم يف الأوردة العميقة واملتواجدة
يف جميع �أنحاء اجل�سم ،و�أكرث حدوث ًا يف
�أوردة ال�سّ اقني .ينتج عنها �إعاقة كاملة
�أو جزئية يف عودة الدم �إلى القلب،
بالإ�ضافة �إلى �أنّها ت�ؤدي �إلى الوفاة �إذا ما
و�صلت �إلى الرئتني �أو ت�سببت يف حدوث
نوبة قلبيّة حادّة.
�أمّا �أ�سباب الإ�صابة باملر�ض فتنتج عن
عدة عوامل منها بطئ عودة الدم الى
القلب وهو الذي ينتج عن قلة احلركة،
�أي�ض ًا جتمع الدم يف الأوردة نتيجة عدم
احلركة وم�شاكل التجلط التي حتدث
ب�سبب عدة �أمرا�ض ،كذلك حدوث ف�شل
يف �صمامات الأوردة خا�صة يف مراحل
احلمل عند الإناث ،كل هذه الأ�سباب
ت�ؤدي الى جتمع الدم يف الأوردة.
دوايل ال�ساقني :هذا املر�ض ي�صيب
الأوردة ال�سطحية لل�ساقني م�سبب ًا تو�سعها
وتعرجها وتظهر ب�أ�شكال خمتلفة مما
يت�سبب بت�شوه ال�ساقني مع �إمكانية ظهور
جمموعة �أعرا�ض وم�ضاعفات نتيجة
وجود تلف يف ال�صمامات الوريدية حيث
�أن كل الأوردة �سواء ال�سطحية �أو العميقة
�أو الثاقبة مزودة ب�صمامات ثنائية
تعمل على توجيه الدم يف ال�ساقني من
ال�سطح نحو العمق ومن �أ�سفل الى �أعلى
باجتاه القلب وباجتاه واحد .وباحلديث
عن كيفية الإ�صابة به ،فتعترب الإ�صابة
بجلطات �سابقة من �أبرز العوامل التي
ت�سبب الإ�صابة بدوايل ال�ساقني ،كما �أن
الوقوف لفرتات طويلة ،الإ�صابة بال�سمنة
وزيادة الوزن ،زيادة م�ستوى الكولي�سرتول
يف الدم ،التقدم يف العمر ،جميعها
أي�ضا.
�أ�سباب ت�سهم بالإ�صابة به � ً
الوقاية ون�صائح �صحية حلياة
مثالية :الدكتور عمر نادر يون�س
اخ�صائي جراحة وق�سطرة ال�شرايني
واالوردة ودوايل ال�ساقيني وزراعة الكلى
حتدث لنا عن بع�ض املمار�سات ال�صحية
التي تعمل على الوقاية من هذه الأمرا�ض،
منها :تغيري منط املعي�شة ،مبا يت�ضمن
الغذاء ال�صحي وممار�سة الريا�ضة ب�شكل
كاف وكذلك جتنب تناول الكحول والتوقف
عن التدخني وانقا�ص الوزن الزائد،
بالإ�ضافة الى اتباع ن�صائح الطبيب املعالج
بحذافريها والإلتزام بالعالجات الدوائية
املو�صى بها ت�ساهم ب�شكل فعّال يف الوقاية
من هذه الأمرا�ض ومنع تطورها وو�صولها
الى مراحل متقدمة.
العالج :يعتمد عالج هذه احلاالت
على عمر املري�ض والو�ضع ال�صحي
العام للمري�ض واالمرا�ض امل�صاحبة.
فالعالج ممكن بالق�سطرة او اجلراحة و
اخليار الأف�ضل يختلف من مري�ض الى
اخر وجميع هذه العالجات متوفرة يف
م�ست�شفى االردن.

حما�ضرة الجناز جديد
فـي م�ست�شفى الأردن

�ألقى الدكتور خالد ال�صافـي ا�ست�شاري
جراحة املنظار للم�سالك البولية
والتنا�سلية واالورام يف م�ست�شفى الأردن
حما�ضرة علمية الجناز جديد يُعد االول
من نوعه يف الأردن ،حتت عنوان:
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ق�سم الطوارئ فـي م�ست�شفى الأردن

Do we need Robot to repair
?VesicoVaginal Fistula

حيث قدم الدكتور ال�صافـي �شرح ًا عن
حالة �سيدة قدِ مت من العراق بعد ان
اجرت ثالث عمليات �سابقة مل تنجح،
وقد اُجري لها يف م�ست�شفى الأردن عملية
ا�صالح النا�سور املثاين املهبلي بوا�سطة
املنظار وتكللت بالنجاح.

زيارة طلبة
اجلامعة الأردنية
مل�ست�شفى الأردن

زار طلبة ق�سم العمل االجتماعي يف
اجلامعة االردنية م�ست�شفى االردن/
مكتب العمل االجتماعي ،لال�ستفادة من
الدور الفاعل الذي يقوم به مكتب العمل
االجتماعي بالتعامل املبا�شر مع املر�ضى.
حيث قامت الدكتورة �شروق �أبو حمور
با�ستقبال الطلبة ومن�سقة التدريب
امليداين لهم الدكتورة رهام �أبو غبو�ش،
وقدمت ابوحمور حما�ضرة تعريفية
تربز وتو�ضح �أدوار ومهام مكتب العمل
الإجتماعي.

تكرمي املوظف املثايل
يف اطار �سيا�سته التحفيزية لتح�سني
االداء واظهار ا�سمى �صور العمل اجلاد
واالنتاجية الكبرية قام املدير الطبي
الدكتور �صائب حمودي وم�ست�شار
ال�سياحة العالجية ال�سيد ها�شم ار�شيد
بتكرمي املوظف املثايل (خولة ال�صافـي)
من دائرة اجلودة.
واكد الدكور عبداهلل الب�شري مدير عام
امل�ست�شفى ان هذه املبادرة لت�شجيع
العاملني املتميزين وبث روح املناف�سة
االيجابية لالرتقاء بالأداء واخلدمات
املقدمة يف امل�ست�شفى على ال�صعد
الطبية والتمري�ضية واالدارية والفنية.
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د .حممود خطاب

اخ�صائي جراحة عامة  /جراحة
املنظار  -الكبد والبنكريا�س
ق�سم الطوارئ هو ق�سم حيوي من
اق�سام امل�ست�شفى يوفر العناية الفورية
عند اخل�شية من ان ي�ؤدي �إلى �أي
تاخري يف العالج ما ي�ؤدي �إلى معاناة
مفرطة او تهديد للحياة وب�إمكان
النا�س الذهاب الى ق�سم الطوارئ يف
اي وقت دون موعد م�سبق.
يبد�أ تقييم حالة املر�ضى فور دخولهم
�إلى ق�سم الطوارئ ويكون عادة اول

�شخ�ص يقابله املري�ض ممر�ض او
ممر�ضة تتمتع مبهارات خا�صة يف فرز
احلاالت وتت�ضمن عملية الفرز حتديد
الرتتيب الذي مبوجبه �سيتلقى املري�ض
العالج اعتمادا على التقدير املبدئي
ملدى خطورة حاالتهم فاكرثهم
مر�ضا �سيتلقى العالج اوال واملر�ضى
الذين ميكن تاجيل عالجهم على نحو
�آمن ل�ساعة او �ساعتني ينبغي عليهم
االنتظار حتى تتم معاينة احلاالت
العاجلة بغ�ض النظر عن الو�صول اوالً.
فعلى �سبيل املثال يتم معاجلة
املري�ض الذي يعاين من نوبة قلبية
قبل ال�شخ�ص الذي يعاين من التواء
بالكاحل وان و�صل لق�سم الطوارئ
قبله وباال�ضافة للممر�ضني ي�ضم ق�سم
الطوارئ اطباء متدربني للتعامل مع
احلالة الطارئة وتقدمي العناية الطبية
الالزمة النقاذ احلياة والقدرة على
اتخاذ القرارات ال�سريعة املنا�سبة يف
جميع الظروف احلرجة والقدرة على
اجراء جميع الفحو�صات ال�سريرية
واملخربية والت�صوير الت�شخي�صي

املنا�سب جلميع املر�ضى.
ويعود بع�ض املر�ضى الى منازلهم بعد
تلقي العالج املالئم مثال يف خياطة
اجلروح او العالج الب�سيط مع متابعة
احلالة مع االخت�صا�صي املنا�سب فيما
بعد .ويتم ادخال املر�ضى الذين بحاجة
لدخول امل�ست�شفى ويف بع�ض الدول
النامية يعتمد العديد من النا�س على
اق�سام الطوارئ على العناية الطبية غري
الطارئة وي�سعى بع�ض ه�ؤالء املر�ضى
للح�صول على العالج يف اق�سام الطوارئ
النه لي�س لديهم اطباء �شخ�صيني
وبالتايل يجدون �صعوبة يف احل�صول
على موعد ملقابلة احد االطباء وي�شعر
مر�ضى اخرون بانهم على درجة �شديدة
من املر�ضى او اال�صابة جتعلهم غري
قادرين على االنتظار ملقابلة اطبائهم
خالل �ساعات العمل الر�سمية املعتادة.
مع متنياتي بال�شفاء التام جلميع
املر�ضى ارجو من جميع مراجعني
اق�سام الطوارئ تفهم معنى اعطاء
االولوية للمر�ضى االكرث حاجة للعالج
ال�سريع.

�شبكات التوا�صل

�إلى اين ت�أخذنا؟!
بقلم� :سفيان عبدالهادي

مدير ق�سم العالقات العامة  -م�ست�شفى الأردن
«العامل بني يديك »..جملة كنا
ن�سمعها قدمي ًا يف اعالنات ت�سويقية
موجهة لعينة قليلة من �أ�صحاب
القدرات املالية الكبرية والتي كان
با�ستطاعتهم حتقيق رغباتهم بالو�صول
�إلى هذا العامل الكبري ب�شتى الطرق
وا�ستغالل امكاناتهم املالية لتحقيق
ذلك ،ولكن مع التطور الكبري وال�سريع
مل�صادر االت�صال واالنرتنت احلديثة
�أ�صبح العامل بني �أيدي و�أعني اجلميع
فقري ًا غنياً ..جاه ًال عاملاً ..كبري ًا
�صغرياً ..هذا التنوع الب�شري بجميع
م�ستوياته االجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية والفكرية والعرقية �أ�صبح يعرب
عن ر�أيه وي�شارك يف طرح �أفكاره بكل
�سهولة وي�سر �أينما وجد ويف �أي مكان
يف هذا العامل ..فقط ب�إ�ستخدام هاتف
�صغري ال يتجاوز حجمه كف اليد ميكن
حلامله الدخول الى عامل التوا�صل
االجتماعي بدون �أي قيود �أو �شروط،
وهذه الأراء ممكن �أن تكون بن�سبة عالية
جد ًا خاطئة ولي�ست حقيقة وال يعرف
م�صدرها كونها غري مبنية على �أ�س�س
ودرا�سات و�أبحاث علمية ملمو�سة ت�سبب
يف تدمري م�ؤ�س�سات وطنية اقت�صادية
�أو�شخ�صيات مرموقة م�ؤثرة لها وزنها
االجتماعي وال�سيا�سي والعلمي عدى عن
ا�ستغالل هذه املنابر لن�شر الإ�شاعات
والأفكار املق�صودة من جهات معلومة
وغري معلومة والتي ت�ستهدف عينة
ال�شباب لل�سيطرة على عقولهم مبا
ي�ضمن احداث خلل وا�ضح يف املجتمع
وتوجيههم الى �أفكار ومعتقدات مدمرة
لهم ولأ�سرهم ولبلدهم.

ولقد حذّر رب العزة يف كتابه العظيم
من تناقل �أية �أخبار قبل �أن يتم الت�أكد
منها ومعرفة �صحتها قبل حدوث
عواقب كبرية وخطرية نتيجة ت�صديقها
وذلك يف قوله تعالى( :يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذِينَ
�آ َمنُوا �إِن جَ ا َء ُك ْم فَا�سِ قٌ ِب َن َب ٍ�إ َف َت َب َّينُوا �أَن
ت ُِ�صيبُوا َق ْومًا بِجَ هَا َل ٍة َفت ُْ�صبِحُ وا َعلَى
مَا َف َع ْل ُت ْم نَادِمِ نيَ).
لقد كان جلاللة امللك عبد اهلل الثاين
حفظه اهلل كالم ًا �صريح ًا ووا�ضح ًا
وم�ؤثر ًا عن الإ�ستخدام اخلاطىء
ملواقع التوا�صل االجتماعي واالجنرار
خلف ال�شائعات وت�صديقها والعمل
على ن�شرها وترويجها بدون الت�أكد
من م�صدرها وحقيقتها وما تفعله
من زعزعة �أمن البلد وعمل الفجوات
واخلالفات بني جميع �أفراده واللعب
مب�شاعر النا�س والتعدي عليهم
وال�سخرية منهم يف مواقف يجب �أن
يكون موقف ًا جل ًال جلميع الأردنيني
كحادثة البحر امليت �أو غريها من
�أحداث مت�س القيادة والوطن واملواطن
والتي ت�ستوجب على كل �أردين و�أردنية
االلتفاف �صف ًا واحد ًا مع قيادته يف

وجه كل ال�صعوبات التي نواجهها والتي
مت�س �أمننا ووحدتنا.
ويف ظل هذه التطورات املت�سارعة
لعامل التوا�صل االجتماعي و�سرعة
و�صوله الى كل فرد وجتنب ًا لت�أثريها
ال�سلبي على خمتلف اجلوانب الأمنية
وال�سيا�سية والأقت�صادية والدينية
واالجتماعية ،يتوجب علينا جميع ًا
العمل على حماربة تلك ال�شائعات
واحلد منها وعدم ا�ستغاللها والتفاعل
معها يف بث الأخبار الكاذبة واملحر�ضة
وذلك ب�إعادة درا�سة القوانني
والت�شريعات اخلا�صة بتلك املواقع
وم�ستخدميها وذلك للو�صول الى
قوانيني �صارمة جتنبن ًا من الأ�ستخدام
والتعبري اخلاطئ لتلك املواقع
بالإ�ضافة الى ن�شر الوعي بني ال�شباب
وطالب املدار�س واجلامعات من
اجلن�سني كونها الفئة امل�ستهدفة من
بع�ض القوى اخلارجية يف الت�أثري على
�أفكارها وال نن�سى دور الأ�سرة داخل
املنزل يف مراقبة �أبنائها وعدم تركهم
ملك ًا لهذه املواقع بجميع �أنواعها الفي�س
بوك وتويرت واالن�ستغرام وغريها.
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الربوفي�سور النم�ساوي «جراف» فـي م�ست�شفى الأردن

دورة متقدمة ال�ستخدام جهاز االمواج فوق ال�صوتية يف ت�شخي�ص خلع مف�صل الورك اخللقي لدى حديثي الوالدة

ق�سم جراحة العظام واملفا�صل ن�شاطات متتالية
من دورات متخ�ص�صة وور�ش علمية متقدمة
دورة علمية ال�ستبدال
املفا�صل ال�صناعية

عقدت يف م�ست�شفى الأردن دورة تدريبية
للمقيمني املتدربني يف ق�سم جراحة
العظام واملفا�صل تتمحور حول ا�ستبدال
املفا�صل اال�صطناعية (الركبة والورك)
حتت ا�شراف الدكتور كامل العفيفي
رئي�س دائرة جرحة العظام واملفا�صل
والدكتور ها�شم الق�ضاة،
وتخلل الدورة حما�ضرة علمية عن
املفا�صل اال�صطناعية وور�شة عمل قام
الأطباء بالتعرف فيها على املف�صل
اال�صطناعي للورك والركبة والأدوات
اخلا�صة ب�إجراء العملية وبعد ذلك بد�أوا
بالتدريب على �إجراء خطوات العملية
على العظم اجلاف.
ومتت مناق�شة بع�ض الأ�سئلة حول زراعة
املفا�صل وحيثيات العملية خالل الدورة،

ويذكر ب�أن م�ست�شفى الأردن من �أحد
املراكز الطبية الهامة يف جمال زراعة
املفا�صل يف املنطقة والتي جترى فيه
احلاالت االعتيادية واملعقدة ويعترب �أول
م�ست�شفى يف القطاع اخلا�ص ح�صل
على �إعتماد املجل�سني الطبيني الأردين
والعربي لتدريب الأطباء للح�صول على
�شهادة االخت�صا�ص يف جراحة العظام
واملفا�صل منذ عام  2004وقد تخرج
منه لغاية الآن خم�سة ع�شر اخت�صا�صي ًا
يعملون يف الأردن ودول اجلوار و�أمريكا
و�أوروبا.

ويحظى �أي�ض ًا باعتمادية اجلمعية العاملية
جلراحة الك�سور والإ�صابات لتدريب
الأطباء اجلراحني من كل بقاع العامل
للح�صول على �شهادة الزمالة الدولية
()Aotrauma Fellow Ship
وهو امل�ست�شفى الأول يف املنطقة احلا�صل
على هذه االعتمادية.
وت�أتي دورة املفا�صل تعبري ًا على حر�ص

دائرة العظام على اال�ستمرار بنف�س
النهج املتبع يف التعليم والتدريب الطبي.

دورة تدريبية ال�ستخدام
الرتا�ساوند فـي ت�شخي�ص خلـع
مف�صل الورك اخللقي لـدى
الأطفـال حديـثي الوالدة

يعترب خلع مف�صل الورك اخللقي لدى
الأطفال من الأمرا�ض ال�شائعة لدى
املواليد اجلدد ويف منطقتنا بالذات
والتي من الإمكان عالجها بالطرق
التحفظية �إذا مت ت�شخي�صها مبكراً،
ولكن تتعقد �أ�ساليب ت�شخي�صها
وعالجها كلما تقدم العمر وكلما ت�أخر
الت�شخي�ص ويكون العالج جراحي ًا معقد ًا
�إذا �أُهمِ ل العالج التحفظي وقد ينتهي
احلال بعملية ق�ص عظمي معقد للحو�ض
وعظمة عنق الفخذ �أو ا�ستبدال مف�صل
�صناعي كامل للورك.
ويعترب ا�ستخدام جهاز الأمواج فوق
ال�صوتية (االلرتا�ساوند) �أهم طريقة
للت�شخي�ص املبكر لهذا املر�ض ولعل �أول
و�أ�شهر من �أبدع وابتكر هذه الطريقة
الربوفي�سور النم�ساوي «جـراف»
والذي بد�أ با�ستخدام هذا اجلهاز منذ
نهاية ال�سبعينات وليومنا هذا مازال
يعقد الدروات املتتالية ويجوب العامل
ليدرب �أطباء جراحة العظام واملفا�صل

الدعم االيجابي والنف�سي ملر�ضى ال�سرطان
ي�ساعد فـي عملية العالج وال�شفاء

د� .سهاد املنري

ا�ست�شارية الطب النووي والعالج
بالنظائر  -م�ست�شفى الأردن
يرافق ت�شخي�ص مر�ض ال�سرطان يف
معظم االحيان حاالت من التغيريات
النف�سية وافكار ترتاوح ما بني االمل
واالمل للبقاء وال�سيطرة على احلياة.
ا�صبحت ن�سبة ال�شفاء من مر�ض ال�سرطان
عالية مع التقدم الطبي والعالجات احلديثة
املتطورة ،بل لعل االهم من ذلك هو
االكت�شاف املبكر للمر�ض لتكون بذلك ن�سبة
ال�شفاء مرتفعة ،بحيث ان عدد مر�ضى
ال�سرطان مل يزداد بل بتنا ن�سمع عنه اكرث
نظرا ل�سرعة اكت�شافه يف ظل �آليات الك�شف
عن املر�ض من خالل اخذ اخلزعات التي
حتدد و�ضعية املر�ض وانت�شاره ومدى جناح
العالج .يحتاج مري�ض ال�سرطان باال�ضافة
الى العالجات ،الى دعم نف�سي ومعنوي لكي
يتخطى ازمة مر�ضه ب�سالم.
بح�سب ما ت�ؤكده الدرا�سات العلمية العديدة

ف�إن الطبيب املخت�ص بال�سرطان يلعب دور
املعالج النف�سي والع�ضوي يف وقت واحد
م�ساعدا املري�ض على تخطي مرحلته
ال�صعبة .يتجلى هذا منذ اللحظات االولى
الكت�شاف املر�ض ،فتتم جل�سة م�صارحة مع
املري�ض حول اخليارات املتاحة له و�شرح
التفا�صيل العالجية الكامله .من خالل هذا
التفاعل يتم ك�سب وتعزيز الثقة بني املري�ض
والطبيب ،الن املري�ض عندما ي�صاب
بال�سرطان ي�صاب بحالة من الهلع والذعر
مل مير بها �سابقا .قد ي�صاحب الت�شخي�ص
�صدمة وارتباك او حتى ظهور ا�ضرابات
ج�سدية مثل خفقان القلب ,الغثيان �أو
االغماء .يجب ان ال نتغا�ضى اي�ضا عن
حالة االرتباك وال�صدمة لدى افراد العائلة
واملقربني من املري�ض  ,فرتاهم على توا�صل
م�ستمر مع الطبيب ليقوم بطم�أنتهم اي�ضاً.
ا�سباب االرتباك هذه قد تعود لعدم
املقدرة على فهم املر�ض او ال�صعوبة
الكبرية يف التعبري عن امل�شاعر ال�سلبية
اللتي يف بع�ض االحيان قد ت�صل بهم
لالكتئاب .تكمن هنا ح�سا�سية التعامل
مع مر�ضى ال�سرطان الن عالقة الطبيب
باملري�ض هنا اكرث من عالقة اي طبيب
ومري�ضة ,الن وقع الت�شخي�ص �شديد وقد
يكون ال�شفاء يف بع�ض احلاالت م�ستع�صيا
واالمل حمدود بذلك يقع على عاتق
الطبيب اخت�صا�صي االورام مهمة اعطاء
مري�ضه كافة احلقائق واي�صالها با�سلوب
�صادق ومتعاطف وامداد املري�ض باالمل
والتفا�ؤل .ويف حال عدم ح�صول هذا ما

بينهما نرى املري�ض متنقال من طبيب
الخر كانه يت�سوق يف اختيار االطباء باحثا
عن تعزيز ايجابي وتفاهم وتعاطف مع
طبيبه .تقوم اجلمعيات الداعمة ملر�ضى
ال�سرطان بدور مهم من م�ساندة مالية
ومعنوية للمر�ضى باال�ضافة الى ا�شراكهم
يف جمموعات من اال�شخا�ص يعانون
من املر�ض نف�سه فالتكافل االجتماعي
والتوا�صل مع اخرين ميرون يف ظروف
مت�شابهة ميكن ان يبث روح م�شاركة
تخفف من وط�أة املر�ض وتقلل من اخلوف.
م�س�ؤولية الكادر الطبي:

 .1االجتماع مع املري�ض وح�سن التعامل معه
وتقبل ردود الفعل امل�صاحبة للت�شخي�ص
ابتداءا من اخلوف والغ�ضب و�صوال الى
الي�أ�س .وتف�سري مر�ضى ال�سرطان كباقي
االمرا�ض ميكن ال�شفاء منه خ�صو�صا مع
تطور املعدات والعالجات اجلديدة.
 .2دعم نف�سي م�ستمر وهذا ا�سا�س لعملية
ال�شفاء وبث عدم اال�ست�سالم والت�شتبت
باحلياة والنظر بطريقة ايجابية حلالة
املري�ض ي�ساعده على تخطي مر�ضه.
 .3الت�شجيع على تقبل التغيري على حياته
و التعاي�ش مع وجود املر�ض وعلى العودة
الى روتني احلياة �سريعا وال�سيطرة على
زمام االمور على ان ال يوثر على جل�سات
العالج واملواعيد.
 .4و�صف ادوية م�ساعدة ملنع القلق
واالكتئاب او حتى التحويل الخ�صائي
نف�سي يف حال عدم القدرة على تخطي
احلزن وال�صدمة امل�صاحبة للت�شخي�ص.

و�أطباء الأ�شعة على ا�ستعمال �أجهزة
(الألرتا�ساوند) لت�شخي�ص هذا املر�ض.
ويف م�ست�شفى الأردن بالتعاون مع جمعية
جراحي العظام الأردنية ,مببادرة من
د .فرا�س االبراهيم رئي�س ق�سم جراحة
عظام الأطفال اخلدمات الطبية امللكية
وعلى مدار يومني كان بروفي�سور
«جـراف» يف �ضيافتنا حيث عقد الدورة
الهامة بح�ضور مميز لـ( )40طبيب ًا
ميثلون اخلربات الوطنية يف وزارة
ال�صحة واجلامعات والقطاع اخلا�ص يف
جراحة العظام والأ�شعة ت�ضمنت الدورة
حما�ضرات قيمة وتدريب على حتليل
�صور االلرتا�ساوند ومعرفة القيا�سات
وطرق العالج التحفظية خللع الورك ومت
تدريب الأطباء جميع ًا على ا�ستخدام
اجلهاز على �أطفال من عيادات /ق�سم
الأطفال م�ست�شفى الأردن.
وقد �أكد الدكتور كامل العفيفي رئي�س
دائرة جراحة العظام واملفا�صل
 .5عدم اهمال تقدمي الدعم واملعلومات
لعائلة املري�ض �إذ يواجهون نف�س ال�صدمة
واخلوف واالمل .ويجب على العائلة ان
تختار من ميثلهم يف تلقي املعلوامت
الطبية وحماولة ا�شراكهم يف القرارات,
بعد اخذ املوافقة من املري�ض ,حتى يتاح
لهم فر�صة للتعبري عن خماوفهم وتقدمي
الدعم املنا�سب خالل رحلة العالج.

والك�سور يف م�ست�شفى الأردن على �أهمية
هذه الدورة وذلك يف كلمته الرتحيبية
لربوفي�سور «جـراف» والأطباء امل�شاركني
يف الدورة ،ولقد هيّـ�أ امل�ست�شفى املدرج
التعليمي وقاعات االجتماعات لعقد
الدورة ب�شكل مريح ووفر كل الو�سائل
الالزمة لها من �أجهزة االلرتا�ساوند
وو�سائل التعليم والعر�ض مما ترك
�إعجاب ًا وانطباع ًا جيد ًا لدى الربوفي�سور
الزائر واحل�ضور ،وكما يجدر بالذكر
انه قدم الدكتور وائل العزازي رئي�س
اجلمعية درع ًا للم�ست�شفى تعبري ًا عن
�شكر اجلمعية ملا قدمه امل�ست�شفى من
رعاية لهذا احلدث الهام وتقدميه
كافة الو�سائل واخلدمات جمان ًا دعم ًا
ملثل هذه الن�شاطات والتي تعود على
الزمالء الأطباء بالفائدة ومما يُ�سهم
يف تقدمي رعاية مثلى للمر�ضى يف كل
�أرجاء الوطن.
هـذا ويُذكـر �أن م�ست�شفى الأردن يرعى
العديد مثل هذه اللقاءات العلمية
واالجتماعية با�ستمرار منذ تاريخ ت�أ�سي�سه
وي�سعى دوم ًا لدعم معظم امل�ؤمترات
والن�شاطات العلمية لنقابة الأطباء
وجمعياتها بطرق عديدة كامل�شاركة يف
املعار�ض املرافقة للم�ؤمترات والدعم
املايل لها و�إيفاد الأطباء املقيمني حل�ضور

ق�سم العظام ي�شارك بورقتني
علميتني فـي م�ؤمتر اخلدمات
الطبية امللكية

يحر�ص ق�سم العظام يف م�ست�شفى االردن
على امل�شاركة يف املحافل العلمية على
اال�صعدة املحلية واالقليمية والعاملية.
وقد �شارك م�ؤخرا بامل�ؤمتر الدويل التا�سع
للخدمات الطبية امللكية الذي عقد يف
البحر امليت على مدى اربعة ايام مب�شاركة
 ٢٠٠متحدث من  ٥٠دولة عربية واجنبية،
عر�ض خاللها ق�سم العظام ورقتني
علميتني عن نتائج ق�سم العظام مب�ست�شفى
االردن يف عمليات ك�سور مف�صل املرفق
(الكوع) عند االطفال وعمليات زراعة
مفا�صل الركبة عند كبار ال�سن ،حيث
ناف�ست نتائجها النتائج العاملية يف هذه
املجاالت .ويف نهاية امل�ؤمتر مت تقدمي درع
امل�ؤمتر للدكتور كامل العفيفي رئي�س ق�سم
جراحة العظام.

يوم للتربع بالدم

فـي م�ست�شفى الأردن

هل يجوز م�شاركة خرب الت�شخي�ص مع اجلميع؟
هل ي�صبح كتمه عن املري�ض خوفا عليه؟

يحدث مر�ض ال�سرطان يف ج�سم فرد
واحد ولكن اثره ميتد على العائلة ككل.
يواجه االطباء يف بع�ض االحيان طلبات يف
كتم ت�شخي�ص املري�ض عن مري�ض قا�صر
او طاعن يف ال�سن .من حق االن�سان ان
يعلم تفا�صيل ت�شخي�صه وحالته ال�صحية
وان يواجه خيارات املر�ض والعالج ويتخذ
قراراته بنف�سه .اما يف حال عدم قدرته
على التفكري ال�سليم والتخطيط للم�ستقبل
فيتم اال�ستعانة بو�صي او �شخ�ص قريب له
التخاذ االجراء الواعي .لذلك ي�صعب
التعتيم على جميع احلاالت ,فلكل حالة
خ�صو�صيتها وتفا�صيلها ,لكن يجب
الت�شديد قدر امل�ستطاع على ابقاء جو من
ال�شفافية والثقة مع املري�ض وعائلته.
وباخلتام يجب التعامل مع املر�ض ب�شكل
واقعي وعدم االجنرار وراء العواطف
مع االبقاء على روحه االيجابية والتفا�ؤل
بال�شفاء .كما يجب تثقيف املري�ض عن
املر�ض وا�شراكه يف اتخاذ القرارات مما
يبث الثقة بالنف�س وبالطاقم الطبي.
يقال ان ال�صرب مفتاح كل حال فيمكن ان
يلج�أ املري�ض �إلى ال�صالة وقراءة القر�أن
ا�ست�شهادا بقوله تعالى «وننزل من
القر�آن ما هو �شفاء ورحمة للم�ؤمنني وال
يزيد الظاملني اال خ�سارا» �صدق اهلل العظيم.

هذه امل�ؤمتر �إميان ًا منه ب�أهمية التدريب
والتعليم الطبي امل�ستمر.

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

واكد الدكتور عبداهلل الب�شري مدير
عام م�ست�شفى االردن ان هذا اليوم
املجاين للتربع بالدم والذي اجتذب اليه
الع�شرات من املواطنني وب�شكل وب�شكل
عفوي تطوعي يعك�س مدى العالقة
الوثيقة التي تربط م�ست�شفى االردن
كمركز طبي اردين حقق اجنازات طبية
كبرية واملجتمعات املحلية ،م�شري ًا الى ان
جناح امل�ست�شفى يف هذه الفعالية وغريها
من فعاليات االيام الطبية املجانية التي

يقيمها امل�ست�شفى يف خمتلف
االحياء والقرى واملدن االردنية
جاء ب�سبب �سيا�سته املواطنة
ب�شان خدمة اجلمهور والعمل
التطوعي وتقدمي خدمات
طبية عالية امل�ستوى الفراد
املجتمعات املحلية والفقرية
واملحتاجة.
وتلقت فرق الطوارئ يف م�ست�شفى االردن
وبنك الدم طلبات من عدد كبري من
موظفي م�ست�شفى االردن وكوادره ومن
مواطنني جا�ؤوا من خمتلف مناطق
العا�صمة حيث تلقوا الفحو�صات املنا�سبة
التي ت�ؤهلهم للتربع بالدم ومن ثم ار�سلت
كميات الدم املتربع الى بنك الدم.

وا�شاد عدد من املتطوعني بامل�ستوى النوعي
املميز الذي ظهرت به الغرف الطبية يف
م�ست�شفى االردن اثناء اليوم التطوعي للتربع
بالدم ما يعك�س مهنية واحرتافية طبية رفيعة.

قراءة وفكر

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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جـراحـة الـفـم والــوجـه والفـكني فـي م�ست�شفى الأردن
 -اجلزء الثاين -

الربفي�سور الدكتور

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

 ت�شخي�ص ومعاجلة �شقال�شفة وقبة احلنك والعيوب
اخللقية� :شق ال�شفة هو عبارة عن
ان�شقاق �أو اعتالل والدي يحدث يف

ال�شفة وعادة ما يكون م�صاحبا ب�شق
احلنك ،وهو ناجت عن عدم التحام
الأجزاء املكونة للأع�ضاء املكونه
ل�سقف الفم (احلنك) وال�شفة العليا،
�أثناء مراحل منو اجلنني .من �أهم
الأعرا�ض امل�صاحبة لالن�شقاق ،هي
ق�صور الفك العلوي وت�شوهات الأ�سنان
وم�شاكل يف الوظائف الفمية من م�ضغ
وبلع .كما �أن هناك م�شاكل يف النطق
وال�سمع والتغذية .هذا بالإ�ضافة �إلى
امل�شاكل النف�سية التي حتدث لدى
الطفل و�أهله� .إن عالج االعتالالت
الوالدية لل�شفة واحلنك يحتاج �إلى
عمل جماعي يقوم به فريق عمل طبي
يتكون من جمموعة من اال�ست�شاريني
املتخ�ص�صني يف جماالت عدة مثل
طبيب �أطفال ،وطبيب �أ�سنان وتقومي
�أ�سنان للأطفال ،وجراح فم و جه و
فكني ,وجتميل ،و�أخ�صائي �أنف و�أذن
وحنجرة ،وطبيب نف�سي ،و�أخ�صائي
نطق وتخاطب ،و�أخ�صائي �سمعيات،

وطبيب يف �أمرا�ض الوراثة.
 ت�شخي�ص ومعاجلة الإلتهاباتوالإنتانات يف منطقة الفم
والوجه والفكني :االلتهابات
ت�صيب جذور الأ�سنان ب�سبب البكترييا
التي تدخل �إليه عرب التجاويف ،ويكون
على �شكل انتفاخ بالقرب من الأ�سنان،
ويرافقه �أمل �شديد ،مع وجود قيح،
وهناك عدّة عوامل ت�سبب ذلك ومن
�أهمها :ت�سو�س الأ�سنان ال�شديد،
وخا�صة التهاب اللثة
ّ
�أمرا�ض اللثة
ال�شديد ،اوالتعر�ض حلادث ما يت�سبب
يف تك�سر ال�سن ،وبالتّايل عمل جتاويف
ت�سهّل و�صول البكترييا �إلى جتاويف
اجلذور.
 ت�شخي�ص و معاجلة الأكيا�سالفكية :الكي�س هو جتويف مر�ضي
مبطن بن�سيح يحتوي مواد �سائلة �أو
لينة ،وعظام االفكني من العظام الأكرث
�شيوع ًا للأكيا�س يف ج�سم الإن�سان.
ال تبدي معظم الأكيا�س �أية �أعرا�ض

�سريرية �إال �إذا �أ�صيبت بالإنتان ،ويتم
اكت�شافها يف ال�صور ال�شعاعية ال�سنية
الروتينية ،وتعترب الأكيا�س ال�سبب
الأكرث �شيوع ًا حلدوث االنتباجات/
التورمات املزمنة يف الفكني ،وتنق�سم
الأكيا�س الفكيه الى اكيا�س �سنية
املن�ش�أ واكيا�س غري �سنية املن�ش�أ .وقد
ي�ؤدي تو�سع االكيا�س الفكية �إلى �إزاحة
الأ�سنان� ،أو حدوث امت�صا�ص يف جذور
الأ�سنان املجاورة ،ونادر ًا ما ت�صل
الأكيا�س �إلى �أحجام كبرية بحيث ت�ؤدي
�إلى حدوث ك�سر يف الفك ونادر ًا ما
يت�أذى الع�صب ال�سني ال�سفلي .العالج
يت�ضمن مداخله جراحية لإزالة الكي�س.
 ت�شخي�ص ومعاجلة الأ�سناناملنطمرة :اال�سنان املنطمرة هي
الأ�سنان التي تبقى مدفونة ب�شكل كلي
�أو جزئي �ضمن العظم ال�سنخي �أو
الن�سيج اللثوي وال تبزغ �ضمن احلفرة
الفموية ب�سبب عامل منعها من البزوغ.
ميكن �أن يحدث االنطمار على م�ستوى

�أي �سن ,ولكن �أكرث �شيوع ًا يف ا�ضرا�س
العقل ،االنياب العلويه وال�سفليه
والرباعيات العلويه و ال�ضواحك
ال�سفلية .قد يرتافق ف�شل البزوغ مع
تناذرات يف الر�أ�س والعنق مثل �سوء
الت�صنع الرتقوي القحفي �أو تناذرات
وراثية�أو هرمونية كنق�ص �إفراز الدرق
�أو النخامة .واال�سنان املنطمرة قد
يتم تركها ومرقبتها �شعاعيا دورياً،
او الك�شف عنها جراحي ًا الغرا�ض
التقومي ،او ازالتها جراحياً.
 زراعة الأ�سنان :زراعة �أو غر�سالأ�سنان يتم فيها ا�ستخدام جذور
ا�صطناعية من معدن التيتانيوم،
وتعترب م�شابهه الى حد كبري للأ�سنان
الطبيعية ،حيث يتمكن ال�شخ�ص من
الأكل ،والتحدث .والغر�سات ثابتة
كالأ�سنان الطبيعية ومتنع �ضمور
العظم يف مكان ال�سن املفقود .تتم
زراعة الأ�سنان على مراحل ،و تكون
املرحلة الأولى جراحية حيث يتم

�إعداد املكان املنا�سب للزراعة ،و تو�ضع
الغر�سات يف عظم الفك مكان ال�سن
املفقود.
وبعد التئام عظم الفك والغر�سة (-٤
 ١٢ا�سبوع) تكون املرحلة الثانية التي
ت�شمل عدد من اجلل�سات لعمل الرتكيبة
النهائية من طبعات للفم وجتربته،
للتثبيت النهائي� .إذا مل يكن عظم الفك
�سميكًا مبا فيه الكفاية �أو �ضعيفًا جدً ا،
فال بد اجراء تطعيم عظمي ب�أخذ عظم
من ج�سم املري�ض او ا�ستخدام العظام
اال�صطناعية (العظام املتاحة جتاريًا)،
يف بع�ض احلاالت التي حتتاج فقط �إلى
ترقيع طفيف يف العظم ميكن �إجرا�ؤه يف
نف�س الوقت الذي تتم فيه عملية زراعة
الأ�سنان.
من املمكن �أن تدوم الزرعات ال�سنية
طوال العمر ،ولكن ن�ضع يف عني
االعتبار مدي اهتمام املري�ض ب�صحته،
واهتمامه بنظافة �أ�سنانه و الزرعات،
واالعتناء بها ب�شكل جيد.

جلد الذات
بقلم :الدكتورة �شروق �أبو حمور
اخ�صائية علم الإجتماع الطبي
عزيزي القاريء ..كم مر ًة �شعرت
ب�أنك جتلد ذاتك؟ �أن حتملها فوق
طاقتها؟ �أن تعاقبها بطريقة تفوق
ا�ستيعابها؟ فكانت ردة فعلها �أي�ض ًا
جتاهك ت�ساوي عقابك �أو تفوقه،
ف�شعرت �أنها تودي بك �إلى �إحدى
دهاليز الأمرا�ض النف�سية ،كالأكتئاب
والقلق املبالغ به ،و�أحيان ًا �إلى �أمرا�ض
�أ�شد ق�سوة ،وم�شكالت �صحية
وج�سدية� ،أ�ضف �إلى ذلك العديد من
ال�ضغوط الإجتماعية ،فكان ما فعلت
يندرج حتت العديد من امل�سميات التي
من املمكن �أن نربطها بجلد الذات� ،أو
بتلك اخلربة التي مررت ومتر بها فقد
ن�سميها ال�ضمري �أو ال�شعور بالذنب،
ويتفاوت مقدار جلد الذات والعقوبة
التي نوقعها على �أفئدتنا مبقدار يقظة
ال�ضمري وحدته ،ومبقدار ما ن�شعر
ب�أننا اقرتفنا من ذنب.
هذا الذنب ومفهومنا له هو بناء على
ما اكت�سبناه من �أدياننا ال�سماوية
ومن خالل عاداتنا وتقاليدنا والتي
جميعها قمنا باكت�سابها عن طريق
م�ؤ�س�سات التن�شئة الإجتماعية ،فبدئنا
بالأ�سرة وانطلقنا جلماعة الرفاق
يف زقاق وممرات حاراتنا القدمية،
وبعدها م�شينا ملدار�سنا و�أنهينا لن�صل
جلامعاتنا ،وعرجنا على م�ؤ�س�سات
ان�ضممنا �إليها لنعمل ونكد ونحقق
ذواتنا ،فكان بعدها ن�صيبنا من زواج
و�أبناء لنك�سبهم ما تعلمناه من جديد
فنطور �أو ندمر ،وت�ستمر تن�شئتنا
الإجتماعية ،ومن خالل م�سرية
حياتنا هذه نتعر�ض ملواقف اجتماعية
و�أحداث متتالية ،كان الفرح احداها،
واحلزن بني ثناياها ،وفقدان عزيز،

وال�صدمة ب�صديق ،وثقة و�ضعها
�أحدنا باالخر وخذله ،وعمل مل ي�ستطع
�أحدهم احل�صول عليه ،وحداد اعلنته
فتاة لعدم الزواج ،ونك�سة اعلنتها
الأخرى لأنه وعدها وانتظرته �سنني
وبعدها مل يتفق املزاج ،،،والكثري
الكثري من الأمثلة يف جمتمعنا.
ولكن كيف يحدث جلد الذات؟
يقول العامل فرويد يف تق�سيمه ملكونات
ال�شخ�صية ب�أنها تتكون من «الهو،
والأنا ،والأنا الأعلى �أو ما ي�سمى
بال�ضمري» في�صف الهو ب�أنها الرغبات
وال�شهوات التي ال تخ�ضع للرقابة
وتريد ما تريد دون النظر للزمان
واملكان ،متام ًا كالطفل ال يدرك بداي ًة
ما هو املمنوع وامل�سموح� ،أما الأنا فهي
امليزان وهي احلكم وقا�ضي ال�صلح
بني الإثنان «الهو والأنا الأعلى» والتي
حتاول �أن حتقق مطالب الهو ورغباته
وحتاول �أن ترو�ضها وتختار الزمان
واملكان املنا�سب لتنفيذها وذلك
يف �ضوء ما اكت�سبت من التن�شئة
الإجتماعية واحكام ذات �صلة بعاداتنا
وتقاليدنا وما ارتبط بامل�سموح
واملمنوع يف ذاكرتنا يف �ضوء ما
اكت�سبناه من جمتمعنا ،فتكون بذلك
ار�ضت الهو وحاولت �أن
ال تغ�ضب ال�ضمري ،وهو
الأنا الأعلى.
ولكن،،،
حذاري من غ�ضب
ال�ضمري فلي�س جميع
اجهزتنا الع�صبية حت�سن
التدبري ،فقد يتهور
م�صنع اللذات ويف�شل
الأنا عن �ضبط الإثنني

«الهو والأنا الأعلى» وهنا تكون ردة
فعل ال�ضمري قوية و�شر�سة فيما ن�سميه
بجلد الذات ،فقد يعاقبك �أنت ب�أحد
الأمرا�ض النف�سية وقد يطور املو�ضوع
في�شرتك املجتمع معه فيجلدانك
الإثنان مع ًا «املجتمع و�ضمريك».
عزيز القاريء �صحتك النف�سية
هي مراة ال�ستقرارك الإجتماعي،
ولت�صاحلك مع ذاتك ،ال حتمل نف�سك
فوق طاقتها فكل ابن ادم خطاء وخري
اخلطائيني التوابني ،اعقد �صلح ًا
مع ذاتك وحاورها با�ستمرار وجتنب
اخطا�ؤك ال�سابقة ،ولكن �إن اخطاءت
وهذه هي �سنة احلياة ف�أنت مل تخلق
مالك ،ولي�س مطلوب منك �أن جتلد
ذاتك حد الهالك.
من اجلميل �أن يكون لديك �ضمري ولكن
من املمتع �أن ال تتعمق كثري ًا بالتفكري،
لأرواحنا علينا حق فال تلق بها �إلى
التهلكة ،حياتنا هي مدر�سة نتعلم منها
الكثري والقليل ،ف�أوقفوا جلد ذواتكم
وال جتلعوها تفوق قدراتكم.
تنويه :هذه املقالة خم�ص�صة
ملن اعتادوا جلد ذواتهم� ،أما من
نامت �ضمائرهم فت�صبحون على
�أمل.
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م�سـجـــدنـــا الأقـ�صـــــى..
ال هيكلهـم املـزعـوم !
بقلم :عبدالقادر خطاب

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

كان من املفرو�ض �أن ابداء مو�ضوعي
هذا بو�ضع التفا�صيل اجلغرافيه
بني يدي القارئ لي�سهل عليه ت�صور
واقع الأجراءات الغري قانونية التي
تقوم بها دولة الأحتالل الأ�سرائيلي
يف �ساحات احلرم القد�سي ال�شريف
فوق االر�ض وحتت الأر�ض من اجل
حتقيق اوهام تاريخية ال وجود لها �إال
يف عقولهم  ،فهم اختلقوها ب�أنف�سهم
وعلى را�س هذه الأوهام ق�صة هيكل
�سليمان �ضارببني بذلك كافة
القوانني الدولية وغريها التي متنع
ذلك عر�ض احلائط.
من �أجل حتقيق اهداف �سيا�سيه
تتمثل يف تهويد مدينة القد�س
والأ�ستيالء على احلرم القد�سي
ال�شريف وهدم ما بداخله من
مقد�سات ا�سالميه مثل امل�سجد
الأق�صى (اجلنوبي) وال�صخره
امل�شرفه وامل�صلى املرواين وغريها
من القباب وامل�آذن  ..الخ .
ولكن للظروف الع�صيبه الراهنه
التي متر بها ار�ضنا الفل�سطينيه
مبا فيها قد�س الأقدا�س وم�سجدنا
الأق�صى واملتمثله بالأعتداءات
الدائمه من قبل العدو ال�صهيوين
الغا�صب املتمثل بجنوده وقطعان
امل�ستوطنني ر�أيت �أن ابدا مو�ضوعي
هذا بتو�ضيح وبيان ما قام به
ال�صهاينه من اجراءات مدمره
للحرم القد�سي بوجه عام وامل�سجد
الأق�صى وقبة ال�صخره بوجه خا�ص.
والى �أى مدى و�صل ا�ستهدافهم
للم�سجد الأق�صى ،وما درجة اخلطر
الذى يتهدد امل�سجد الأق�صى اليوم?
يف منت�صف �شهر �آذار ل�سنة 2010
�أعلنت �إ�سرائيل بطريقة �صريحة
عن نيتها �إقامة الهيكل اليهودى
مكان امل�سجد الأق�صى ،وقد �أعلنوا
ذلك �أثناء افتتاح كني�س «اخلراب»
بالقد�س ،و�أ�شاروا �إلى نبوءة يهودية
تت�ضمن �أن �إقامة الهيكل مكان
امل�سجد الأق�صى �ستحدث عقب
�إقامة كني�س اخلراب.
ومن امل�ؤمل جدا ما ح�صل من
الطرف العربي والأ�سالمي حيث
تعاملوا مع هذه الت�صريحات ك�أنها

جمرد كالم ،حيث اكتفوا كما هي
عادتهم باال�ستنكار اللفظي و�ضجة
�إعالمية م�ؤقتة �صاحبت الت�صريحات
الإ�سرائيلية �أثناء االحتفاالت بافتتاح
الكني�س ال�شهري بالقد�س ،ثم ان�شغل
اجلميع باالقتتال مع بع�ضهم بع�ضا كما
هو واقعهم بينما وا�صل الإ�سرائيليون
تنفيذ خمططاتهم �ضد امل�سجد
الأق�صى للتخل�ص منه ،و�إقامة هيكلهم
مكانه ،والتى كانوا قد بد�أوها خطوة
خطوة منذ احتاللهم القد�س عام
 1967ثم ت�سارعت وترية اخلطوات
ب�شدة دون رادع عملى من الدول
العربيه والأ�سالميه والقانون الدويل.
لقد نبهت القيادات ال�سيا�سية والدينية
الفل�سطينية يف القد�س �إلى �أن �إ�سرائيل
بد�أت فعليا يف بناء «الهيكل املزعوم»،
حيث �أقدمت على هدم مبان حكومية
�إ�سالمية من احلقبة الأيوبية يف
�ساحة الرباق التي تبعد خم�سني مرتا
عن امل�سجد الأق�صى لإقامة خمطط
تهويدي متعدد اال�ستعماالت بارتفاع
�أربعة طوابق �أطلق عليه ا�سم «بيت
�شرتاو�س» مب�ساحة  1716مرتا مربعا
ر�صدت له ميزانية �أولية بقيمة ع�شرين
مليون دوالر.
وقد عززت هذه القيادات الفل�سطينيه
ا�ستغاثتها باخلرائط التف�صيلية
مل�شروع “بيت �شرتاو�س” الذي �سريبط
ب�شبكة الأنفاق حتت الأق�صى والبلدة
القدمية.
وتقوم �سلطة املحتل ال�صهيوين يف هذه
املرحلة بتهيئة الظروف لفر�ض الأمر
الواقع متهيدا لبناء «الهيكل املزعوم».
وموا�صلة احلفريات يف تل باب املغاربة
وتكثيفها مبنطقة الق�صور الأموية
لإقامة حدائق توراتية ومطاهر للهيكل
املزعوم ،يف حني ت�شهد �سلوان ن�شاط
عدواين م�ضاعف من حفريات لإقامة
متحف للرتاث اليهودي والذي �سريبط
ب�شبكة الأنفاق ملا ي�سمى «مدينة داود».
ولتو�ضيح امور املخططات ال�صهيونيه
و�إلى �أى مدى و�صل الإ�سرائيليون فى
تنفيذ خمططاتهم للتخل�ص فعليا من
�أولى القبلتني وثالث احلرمني ،فقد
�ساروا من اجل حتقيق ذلك على
ثالثة حماور تت�ضمن عدة خطوات:
-1حتت امل�سجد الأق�صى.
 -2وفوق �أر�ض امل�سجد الأق�صى.
-3حول امل�سجد الأق�صى فى مدينة
القد�س.
املحور الأول :اجراءات ا�سرائيل
حتت امل�سجد الأق�صى املبارك
اخلطوه الأولى� :أن الأنفاق التى حفرتها
وتوا�صل �إ�سرائيل العمل فيها حتت
امل�سجد الأق�صى مل تعد تقت�صر على
دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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

الفكرة املتداولة حول بحث �سلطات
االحتالل عن هيكل �سليمان حتت
الأق�صى ،وخ�صو�صا بعد �أن �أثبتت
احلفريات الأثريه التي قام بها خرباء
الأثار من �صهاينة ا�سرائيل وامريكان
ودول اوروبا عدم �صحة وجود هيكل يف
مناطق احلفريات وقد و�صل ببع�ضهم
بان ق�صة الهيكل خرافه ال ا�صل
لوجودها .رغم هذه احلقائق العلميه
امللمو�سه واملعززه بنتائج احلفريات
الأثريه والتي تثبت عدم �صحة ادعاء
ا�سرائيل بوجود هيكل حتت امل�سجد
الأق�صى �إال �أن ا�سرائيل ا�ستطاعت
�أن تزور هذه النتائج على دول العامل
مبا فيه اجلهالء من عاملنا العربي
والأ�سالم.
اخلطوه الثانية :رغم ثبوت عدم
وجود �أي اثر ملا ي�سمى بالهيكل اال �أن
ا�سرائيل قامت ببناء كن�س يهوديه
حتت امل�سجد الأق�صى يتم فيها
�أداء ال�صلوات اليهودية ،كما انها
قامت بتحويل الأنفاق التى حفرتها
حتت امل�سجد الأق�صى �إلى مزارات
�سياحية يتم الإعالن عنها فى �أنحاء
العامل ،وي�شرح املر�شدون ال�سياحيون
الإ�سرائيليون لل�سياح �أنهم يتجولون فى
�أنفاق حتت الأر�ض ،والتى �أقام عليها
امل�سلمون امل�سجد الأق�صى فى املكان
الذى كان هيكلهم مقاما فيه -ح�سب
ما يزعمون.
اخلطوه الثالثة :و�إمعانا يف
تثبيت باطل اميانهم بوجود الهيكل
حتت امل�سجد الأق�صى والذي كذبته
احلفريات الأثريه �إال ان ا�سرائيلني
وحتت امل�سجد الأق�صى �أي�ضا يقدمون
عر�ضا لل�صوت وال�ضوء داخل �أحد
الأنفاق املو�صلة �إلى قاعة مت�سعة،
يتحدثون فيها عن تاريخ اليهود فى
فل�سطني ،وما يت�ضمنه من �أنهم كانوا
يتعبدون فى الهيكل الذى �أقام فوقه
امل�سلمون امل�سجد الأق�صى ،وهى
ق�صة ي�شاهدها الأجانب عرب �أحدث
التقنيات املتطورة لل�ضوء والتوزيع
املو�سيقى.
وهذه اجلولة �أطلق الإ�سرائيليون عليها
«قافلة الأجيال العربية» التى تنتهى
ب�أن تتويج ما ي�سمونه بالتاريخ اليهودى
�سيكون عرب بناء الهيكل مكان امل�سجد
الأق�صى.
اخلطوة الرابعة :وهي الأخطر
من كل هذه املخاطر الدعائية هو �أن
الأنفاق احلالية حتت امل�سجد الأق�صى
قد جتاوزت خطورتها هذا اجلانب �إلى
جانب �آخر �أخطر ،هو �أنها تت�ضمن
ا�ستعدادات ال�ستخدامها فى القتال
والتخل�ص من امل�سجد الأق�صى،
و�إقامة الهيكل بالقوة ،حيث �إن �أحد
هذه الأنفاق مير من حتت امل�سجد
الأق�صى ،ثم ي�ستمر النفق حتت
اجلزء اجلنوبى من القد�س ،والذى

توجد فيه قرية «�سلوان» التى يتكرر
ا�سمها فى و�سائل الإعالم ،وملا كانت
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية تطوق مدينة
القد�س من جميع اجلهات ،وملا كانت
كل تلك امل�ستوطنات مو�صولة ببع�ضها
البع�ض عرب �شبكة من الطرق ،بالتالى
ف�إن امل�ستوطنني من جميع امل�ستوطنات
ي�ستطيعون الو�صول �إلى امل�سجد
الأق�صى من حتت الأر�ض ،عرب النفق،
دون �أن تطالهم حجارة املقد�سيني
الذين يدافعون وحدهم عن امل�سجد
الأق�صى.
املحور الثانى :اجراءات ا�سرائيل
فوق ار�ض امل�سجد الأق�صى املبارك
وتت�ألف من خطوتني ا�سا�سيتني هما:
اخلطوه الأولى :وهي الأجراءات
التى تتخذها ا�سرائيل فوق �أر�ض
امل�سجد الأق�صى املبارك ،والتي متثل
تطور املواقف الإ�سرائيلية من ق�ضية
الدخول و�أداء ال�صالة اليهودية داخل
امل�سجد الأق�صى نف�سه (مع حتديد ما
املق�صود بامل�سجد الأق�صى حيث �إنه هو
كل امل�ساحة التى داخل ال�سور ،والتى
يطلق العامة عليها احلرم القد�سى)
اخلطوه الثانية :وهى تو�ضيح
للفكرة املرحلية الإ�سرائيلية التى
تهدف �إلى تق�سيم امل�سجد الأق�صى
بني امل�سلمني واليهود ،مثلما فعلوا فى
اقت�سام امل�سجد الإبراهيمى من قبل
لال�ستيالء عليه خطوة خطوة.
املحور الثالث :االجراءات
الأ�سرائيليه حول امل�سجد الأ�صى
املبارك يف مدينة القد�س يف هذا
املحور يتحرك الإ�سرائيليون �ضد
امل�سجد الأق�صى فيتمثل فيما يقرتفونه
حول امل�سجد الأق�صى ،خا�صة ما
يفعلونه �ضد املقد�سيني للتخل�ص منهم
عرب هدم البيوت ،والطرد ،و�سحب
الهويات ،وفر�ض ال�ضرائب الباهظة
على �أ�صحاب املحالت ،حيث الدفع
�أو احلب�س �أو البيع الذى يتم فيه
طرح �أ�سعار خيالية لإغراء املقد�سيني
على البيع الذى ي�ستوجب منا كعرب
وم�سلمني تقدمي امل�ساندة لهم ،لإنقاذ
املدينة املقد�سة من التهويد ،خا�صة �أن
الوجه الآخر للتخل�ص من املقد�سيني
يتمثل فى �إقامة املزيد من امل�ستوطنات
حول مدينة القد�س ،و�إقامة املزيد
من الب�ؤر اال�ستيطانية بداخل الأحياء
الإ�سالمية نف�سها.
لقد حذر املقد�سيون طويال من �أن
الأق�صى فى خطر ،متحملني وحدهم
�شرف الدفاع عنه ب�صدورهم العارية،
ولقد �آن الأوان لأن مند جميعنا �أيدينا
للدفاع عن م�سرى نبينا و�أر�ض املعراج

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

�إلى ال�سموات العال� ،إلى �سدرة املنتهى،
�إلى جنة امل�أوى.
االعتداءات الإ�سرائيلية على
امل�سجد الأق�صى:
-1يف �سنة  1967بعد بداية احلرب
بـ� 3أيام ،دخل اجلرنال موردخاي
غور وجنوده امل�سجد ورفعوا العلم
الإ�سرائيلي على قبة ال�صخرة وحرقوا
امل�صاحف ،كما منعوا امل�صلني من
ال�صالة فيه و�صادروا مفاتيح �أبوابه
� -2أ-يف �سنة  1969و�إحراق �صهاينة
للم�سجد الأق�صى واعتقال �سائح
�أ�سرتايل من �أع�ضاء “كني�سة اهلل”
بتهمة تدبري حادث احلرق على
خلفية احلادث ،قالت رئي�سة الوزراء
�آنذاك غولدا مائري “مل �أمن ليلتها
و�أنا �أتخيل كيف �أن العرب �سيدخلون
�إ�سرائيل �أفواج ًا �أفواج ًا من كل حدب
و�صوب ،لكني عندما طلع ال�صباح
ومل يحدث �شيء �أدركت �أن مبقدورنا
�أن نفعل ما ن�شاء فهذة �أمة نائمة»
ب-ويف نف�س العام اقتحم نائب رئي�س
احلكومة الإ�سرائيلي� ،إيفال �ألون،
وم�ساعده امل�سجد.
-3يف �سنة 1976ا�صدرت املحكمة
املركزية الإ�سرائيلية قرارا تقول فيه
ب�أن لليهود احلق يف ال�صالة داخل
الأق�صى
� -4أ -يف �سنة 1981اقتحم �أفراد
حركة “�أمناء جبل الهيكل” وجماعات
�أخرى امل�سجد ورفع العلم الإ�سرائيلي
مع التوراة هلى مباين امل�سجد.
ب -مت الك�شف عن نفق ميتد �أ�سفل
احلرم القد�سي ويبد�أ من حائط
الرباق ،وبح�سب التقارير حفر
ال�سرداب حاخام حائط املبكى وعمال
من وزارة ال�ش�ؤون الدينية.
ج -حذرت التقارير من ا�ستمرار
احلفريات �أ�سفل امل�سجد بعدما ت�سببت
بت�صدع خطري يف الأبنية الإ�سالمية
املال�صقة لل�سور الغربي
� -5أ -يف �سنة  1982اقتحم رئي�س
حركة “�أمناء جبل الهيكل” غو�شون
�سلمون �ساحة الأق�صى ،و�إطالق
اجلندي هاري غولدمان النار ب�شكل
ع�شوائي على م�صلني ما �أدى �إلى
احتجاجات عنيفة يف ال�ضفة الغربية
وغزة وردود فعل دولية �ضد �إ�سرائيل.
ب -مت �إعتقال �أحد نا�شطي حركة
“كاخ” بعد تخطيطه لن�سف م�سجد
ال�صخرة.
يف عام  1989وللمرة الأولى ر�سمياً،
�سماح ال�شرطة ال�صهيونية ب�إقامة
�صلوات للمتدينني اليهود على �أبواب
احلرم القد�سي.
امل�شرف العام:

الدكتور هاين البدري
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بال�صحيفة:
jh4news@gmail.com
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� -6أ -يف عام  2000قام �شارون
باقتحام �ساحات امل�سجد ،فت�صدى
له فل�سطينيون ،وهو ما اعتُرب �شرارة
اندالع “انتفا�ضة الأق�صى” .ويف
ال�شهر نف�سه ،ارتكبت ال�سلطات
الإ�سرائيلية جمزرة جديدة بحق
امل�صلني.
ب-تعززت دعوات يهودية �إلى حتويل
املدر�سة العمرية الواقعة يف الزاوية
ال�شمالية الغربية للم�سجد �إلى كني�س
لإقامة ال�صلوات اليهودية.
 -7يف عام  2001منعت ال�سلطات
الإ�سرائيلية دخول مواد البناء �إلى
امل�سجد الأق�صى وترميمه ،وذلك
بعد تقدمي “�أمناء جبل الهيكل”
التما�سات عديدة لإلزام وزارة
الأوقاف الإ�سالمية وقف �أعمال
الرتميم.
 -8يف عام 2008افتتاح كني�س يهودي
ب�أر�ض وقف على بعد  50مرت من
الأق�صى.
“فخر �إ�سرائيل” على بعد  200مرت
من الأق�صى
 -9يف عام  2014اقتحام القوات
اخلا�صة الإ�سرائيلية امل�سجد الأق�صى
عرب باب ال�سل�سلة وحما�صرة امل�صلّني
والهجوم عليهم بالقنابل ال�صوتية
والأعرية املطاطية .ويف العام نف�سه،
اقتحمت القوات امل�سجد ما �أدى �إلى
�إ�صابة  25م�صلياً.
 -10يف عام  2015اقتحام �أكرث
من  120م�ستوطن ًا امل�سجد من
باب املغاربة ،مبجموعات متتالية
وبحرا�سة م�شددة من �شرطة
االحتالل ،واعتداء عنا�صر ال�شرطة
بال�ضرب على امل�صلني.
 -11يف عام  2017مت اغالق امل�سجد
كلي ًا �أمام امل�صلني ،وهي املرة الأولى
منذ العام 1969يف عام .2017
 -12اعلنت دائرة الأوقاف الإ�سالمية
عن تزايد غري م�سبوق يف �أعداد
الأق�صى من
مقتحمي امل�سجد
امل�ستوطنني واملتطرفني اليهود خالل
العام .2018
كل هذه االقتحامات جتري حتت
حماية ال�شرطة والقوات اخلا�صة
وبقرار �سيا�سي �إ�سرائيلي ،من باب
املغاربة الذي ي�ستويل االحتالل
على مفاتيحه منذ احتالل ما تبقى
من القد�س عام  1967على فرتتني
الأولى �صباحية والثانية بعد الظهر.
وي�شارك يف االقتحامات وزراء ونواب
كني�ست بعد �سماح رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو  مطلع
متوز لأع�ضاء الكني�ست «بزيارة»
امل�سجد الأق�صى بانتظام مرة كل
ثالثة �أ�شهر ،وهو قرار .
والى اللقاء يف العدد القادم
(التعريف بامل�سجد الأق�صى)
الق�ضية الفل�سطينية مثل
الأنرثبولوجيا -الأ�صول اجلن�سية-
لواقع املغت�صبني ال�صهاينة
واحلفريات الآثارية و�صحة كتاب
التوراة الذي يقد�سونه والذي
يعربونه �شاهدهم على ادعائهم
الكاذب ب�أحقيتهم يف ار�ض فل�سطني.
االنتـ ــاج االعـالم ــي:
0777506200
International Media Services
ت�صميم و�إخراج:
م�ؤ�س�سة ميكال للت�سويق والت�صميم
www.mikal4design.com

