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العالجية  ال�سياحة  مكانة  تراجع  بعد 
الإجراءات..  هذه  كل  ب�سبب  الأردنية 
له� در�س لنا جميعًا باأن م�ؤ�س�سية الدولة 
عن  بعيدًا  ال�احد  الفريق  بروح  والعمل 
طريق  اأق�سر  له�  والتجاذب  التناف�س 
مادية  باإمكانات  حققناه  عظيم  لإجناز 
اإن�سانية  اإمكانات  لكنها  مت�ا�سعة 

وب�سرية عظيمة. 
هذه  حتى  احلك�مة  ت�ستطيع  مل 
ع�سفت  اأزمة  حل  يف  امل�ساعدة  اللحظة 
الأردين  اخلا�س  القطاع  مب�ست�سفيات 
بل وا�سقطت بع�سها وهي اأزمة املدي�نية 
وما  املاليني..  جتاوزت  والتي  الليبية 
زالت ال�ع�د والت�سريحات هي احلا�سر 

ال�حيد اأمام هذه الأزمة.
ما زالت الدعوات متكررة يف اأو�ساط هذا 
لال�سراع  وترتدد  الهام  احلي�ي  القطاع 
الأردنية  امل�ست�سفيات  نظام  اإجناز  يف 
حقيقية  ف�ساءات  لطالق  اخلا�سة. 
التعقيدات  عن  بعيدًا  واإجنازها  لعملها 

والتدخالت التي ت�اجه عملها..
مع  ال�زراء  رئي�س  دولة  لقاء  اإلى  ع�داآ 
الذي  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية 
دعم  �سرورة  اإلى  حك�مي  بتاأكيد  انتهى 
اإقت�سادي  كقطاع  العالجية  ال�سياحة 

هام للمملكة..
باملبادرة  ون�سيد  اجُلهد  هذا  ُنقدر 
ب�تقة  من  اخلروج  �سرورة  نرى  لكننا 
الت�سريحات والمال اإلى التنفيذ الفعلي 
�سابق  اإلى  القطاع  بهذا  يع�د  الذي 

البلد  هذا  اأن  الردن  تفاخرنا يف  لطاملا 
ي�ستقبل  ما�سية  عق�ٍد  مدى  على  كان 
تاأ�سريات  دون  بابه  ويفتح  ال�سقاء  كل 
العامل  من  اأ�سقائنا  لزيارِة  معيقات  او 
العربي فاأ�سحى الردن بيتٍا لكل العرب.

املنظمة  واإح�سائيات  وثائق  �سجلت  اإذ 
الأردن  اأن  العالجية  لل�سياحة  العاملية 
والأول  عامليًا  اخلام�س  املركز  على  حاَز 
العالجية  ال�سياحة  اإ�ستقطاب  يف  عربيًا 
من  املر�سى  اأعداد  فكانت  اإليه.. 
من  الأردنية  امل�ست�سفيات  اإلى  القادمني 
وال�س�دان  واجلزائر  والعراق  اليمن 
اخلليج  دول  من  وعدد  وليبيا  وفل�سطني 
اإجنازًا حقيقيًا بحد ذاته  العربي ت�سكل 
ي�ؤكد املكانة التي تب�اأها الأردن انذاك.. 

فماذا جرى..؟؟
بداأت احلك�مات املتعاقبة تتجاهل اأهمية 
القت�ساد  رفد  يف  العالجية  ال�سياحة 

ال�طني..
اقدمت  حني  بالفعل  ن�سيانها  مت  بل 
تراجعت  اإجراءات  على  ال�زارات  بع�س 
امل�ست�يات من  عربها ومن خاللها هذه 
اإلى  العالجي  ال�سياحي  ال�ستقطاب 
على  اإجراءات  اتخذت  دنيا..  م�ست�يات 
م�ست�ى منح التاأ�سريات لدخ�ل اململكة، 
احل�س�ل  من  اجلن�سيات  بع�س  ومنعت 
على هذه التاأ�سريات، وزاد المر �سع�بة 
ال�سفارات   طلب  مثل  طاردة  اإجراءات 
لالأردن  القادمني  للمر�سى  مالية  كفالة 

مببالغ باهظة..
الطبي  القطاع  كان  الأثناء..  وتلك 
اخلا�ض يتعر�ض ملزيد من ال�سغوط عرب 
اإجراءات حك�مية �ساغطة حيث تعددت 
امل�ست�سفيات  على  الرقابية  اجلهات 
اتت  باإجراءات  ا�ستهدفت  بل  اخلا�سة 
اإجنازها وعملها يف  على جزء كبري من 

خدمة امل�اطن الأردين اأي�سًا.
التي  العالجية  ال�سياحة  م�ست�يات  اأن 
واآ�سيا  الأقليم  يف  الدول  لبع�س  حتققت 

مكانته ودوره ويع�د على الدولة بالفائدة 
اإقت�سادية  ظروف  ظل  يف  الق�س�ى 
�سعبة نعي�سها وحتتاج فيها اإلى كل جهد 
وبخزانة  باإقت�سادنا  يرتقي  حقيقي 

اململكة.. 
عدة  اإلى  الأ�سا�س،  اإلى  نع�د  دع�نا 
عرب  جاءت  �سامية  ملكية  ت�جيهات 
ر�سمية  تكليف  وكتب  عر�س  خطابات 
على  العمل  ب�سرورة  متعاقبة  حلك�مات 
روافد  تاأخذ  العالجية  ال�سياحة  دعم 
اأهم  واأحد  اأوًل  ال�طني  القت�ساد 
مالمح �س�رة الإجناز الطبي الأردين يف 

اخلارج.
عبداهلل  امللك  جاللة  كان  اأ�سهر  قبل 
لقاء  يف  ي�جه  احل�سني  بن  الثاين 
�سرورة  اإلى  امل�س�ؤولني  من  عدد  جمع 
العالجي  اجلذب  مب�ست�يات  الإرتقاء 
للمملكة  اخلارج  من  وال�ست�سفائي 
ال�ُسبل  وب�ستى  العقبات  كافة  وتذليل 
الأردن  تب�اأها  التي  املكانة  اإلى  للع�دة 
اأهم  كاأحد  عديدة  �سن�ات  مدى  على 
العرب  من  للف  الإ�ست�سفاء  جهات 
التقدم الطبي  والأجانب لال�ستفادة من 
الأردنية  الطبية  الك�ادر  �سعيد  على 
والعالجية  اجلراحية  والربامج  امل�ؤهلة 

والتكن�ل�جيا املتط�رة ..
كان جاللة امللك بروؤية وا�شحة ي�شري 
املكانة  اإلى  العودة  واأهمية  �شرورة  اإلى 

التي حققنها والإجناز الذي �شجلناه.
نعود اإلى املكانة واالإجناز ..!!

همـوم ال�شياحة العالجيـة 
والقطـاع الطبـي اخلـا�ص

بقلـم: الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر
رئي�س هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام لـم�ست�سفـى الأردن

م�شت�شفى االأردن.. اأيام طبية 
جمانية خلدمة املجتمع املحلي

طبية  ايامًا  الردن  م�ست�سفى  اقام 
اململكة  من  مناطق  عدة  يف  جمانية 
خدماته  بتقدمي  الدائم  �سعيه  �سمن 

الطبية والعالجية للمجتمع املحلي.  
الثانوية  عمان  باب  مدر�شة   •
جاللة  عيد  مبنا�سبة  املختلطة: 
احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 
�سارك  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه 
منها  تخ�س�سات  بعدة  امل�ست�سفى 
الباطنية واجلراحة العامة و الن�سائية 
بال�سافة  الطفال  وطب  والت�ليد 
وتن�سيق  وبتنظيم  ال�سيدلية  لق�سم 
تقييم  ومت  العامة،  العالقات  ق�سم 
م�زعة  مر�سية  حالة  مائتي  من  اكرث 
املنطقة  اهايل  من  العمار  كافة  على 
العالجات  و�سرفت  املدر�سة  وطالب 
املنا�سبة لهم ح�سب حالتهم املر�سية. 
من  الطبي  الطاقم  تكرمي  مت  حيث 
قبل ادارة املدر�سة بح�س�ر املت�سرف 
م�ظفي  من  وغريهم  الرتبية  ومدير 

املحافظة والرتبية والتعليم.

بالتعاون  اجلنوبية:  االغوار   •
تهدف  والتي  اطفالنا  منظمة  مع 
والذين  املحتاجني  الطفال  مل�ساعدة 
ل ميلك�ن تاأمني �سحي وذلك مبنطقة 
الغ�ار اجلن�بية - غ�ر املزرعة حيث 
بكافة  طفل   250 من  اكرث  فح�س  مت 
امل�ساكل  اغلب  وعالج  التخ�س�سات 

ال�سحية التي يعان�ن منها.
ال�شمالية: بالتعاون مع  • االغوار 
ال�سالمية/  العلمية  الكلية  مدار�س 
يف  جمانيًا  طبيا  ي�ما  عّمان  جبل 
لالغوار  التابعة  الزيغان  ابو  منطقة 
اب�  مدر�سة  يف  وحتديدًا  ال�سمالية 
مت  حيث  للبنني   اال�سا�سية  الزيغان 
ا�ستقبال  ما يزيد عن  300 حالة من 
طالب  من  العمرية   الفئات  جميع 
والك�سف  املنطقة  واأهايل  املدر�سة 
عليهم وعمل الفح��سات الالزمة من 
من  جمموعة  قبل  من  و�سغط  �سكري 
اأطباء م�ست�سفى الأردن يف تخ�س�سات 

طبية خمتلفة منها الباطنية واجلراحة 
والن�سائية  واملفا�سل  العظام  وجراحة 
واحلنجرة  والذن  والنف  والت�ليد 
العالجات  وتقدمي  الطفال  وطب 

الالزمة لهم...
لت�عية  الأردن  م�ست�سفى  و�سمن حملة 
مت  الثدي  �سرطان  من  املحلي  املجتمع 
ت�زيع ن�سرات ت�ع�ية من قبل اخ�سائية 
يف  الأ�سعة  لدائرة  التابعة  الأ�سعة 
ن�سر  بهدف  وذلك  الأردن  م�ست�سفى 
الإ�سابة  لتجنب  الن�ساء  بني  ال�عي 
املبكر  الك�سف  وطرق  الثدي  ب�سرطان 
قدومهن  اثناء  املراجعات  جلمبع  عنه 

الى فعاليات الي�م الطبي.
ا�ستح�سان  البادرة  هذه  لقت  حيث 
بال�سكر  وقام�ا  املنطقة  اهل  جميع 
اطباء  من  امل�ست�سفى  لكادر  والثناء 
العالقات  وق�سم  و�سيادلة  ومتري�س 
العامة الذي قام بتن�سيق الي�م الطبي 

وال�سراف عليه.
الر�شيفة:  يف  حطني  خميم   •
للثقافة  الأردين  املنتدى  مع  بالتعاون 

ي�ما طبيا جمانيا يف خميم  ال�سحية 
حيث  الر�سيفة  مدينة  يف  حطني 
خمتلف  يف  الطبي  ال�فد  ا�ستقبل 
والن�سائية  )الطفال  التخ�س�سات 
ال�سيادلة  اإلى  بالإ�سافة  والباطني 
يزيد عن ٦00  ما  العامة(  والعالقات 
الطبية  امل�ساعدة  تقدمي  مت  �سخ�س 
للذين  الأدوية  و�سرف  والت�سخي�سية 

هم بحاجة ..
ما  على  املنطقة  اأهايل  اأثنى  حيث 
يف  الردن  م�ست�سفى  ويقدمه  قدمه 
خمتلف  يف  املجتمع  وخدمة  دعم 

مناطق اململكة.
االردنية:  اجلمارك  دائرة   •
بالتعاون  الردن  م�ست�سفى  اأقام  كما 
ي�مًا  الأردنية  اجلمارك  دائرة  مع 
الدائرة  مل�ظفي  جمانيًا  طبيًا 
�سعيه  �سمن  وذلك  املحلي،  واملجتمع 
القطاعات،  كافة  خلدمة  املبا�سر 
الفح��سات  اإجراء  يف  و�سارك 
يف  األطباء  من  جمم�عة  الطبية 
والعظام،  )الباطني،  تخ�س�سات: 
ومت  والن�سائية(  العامة،  واجلراحة 
اجراء فح�سو�سات ال�سغط وال�سكري 
الالزمة  العالجات  لتقدمي  ا�سافة 

جمانًا.
كبري  عدد  املبادرة  هذه  من  وا�ستفاد 
من م�ظفي وم�ظفات الدائرة ا�سافة 
من  واملراجعني  املحلي  للمجتمع 

امل�اطنني .
والتي  التعاونية  البادرة  هذه  وتاأتي 
العامة  العالقات  ق�سم  بتن�سيقها  قام 
من  املعدة  اخلطة  �سمن  بامل�ست�سفى، 
حالة  لتكري�س  الردن  م�ست�سفى  قبل 
يتميز  التي  والنتماء  واملحبة  التاآلف 

بها جمتمعنا الأردين.

jordan.hospital
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من امل�شت�شفى..

الردن   يف  الطبية  اخلدمات  بداأت 
ال�قت  ذلك  يف  يكن  ومل  جدا  مت�ا�سعة 
وكان  تخ�س�سات  على  حا�سلني  اطباء 
يق�م  الفرتة  هذه  يف  العام  الطبيب  
حالت  فيها  مبا  المرا�س  كل  بعالج 
اجلراحة والك�س�ر ومل يكن عدد الطباء 
االردنيني كافيا لتغطية اخلدمات الطبية 
من  بعدد  ال�ستعانة  مت  لذلك  الردن  يف 
االطباء من �سوريا ولبنان وم�سر لتغطية 
)خدمات  النق�س   و�سد  اخلدمات  هذه 
كانت  ال�قت  هذا  ويف  العام(.  الطب 
قبل   من  تعالج   الك�س�ر  ا�سابات  معظم 
املجربين اوما ي�سم�ن الطباء ال�سعبيني 
من  اجليدة  النتائج  بع�س  لهم  وكانت 
باملقابل  ولكن  العالج  يف  الطريقة  هذه 
عنها  ترتب  خطرية  جانبية  اثار  حدثت 

االأردن وتاريخ جراحة العظام

الدكتور كامل العفيفي
ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل 

وجراحة اليد

حت�سى  ول  تعد  ل  واخطار  اعاقات 
ا�سابات  البدائية يف عالج  الطرق  لهذه 

العظام واملفا�سل والك�س�ر.
ال�ستينات  بداية  حتى  احلال  هذا  بقي 
حيث عاد للبالد زمالء يحمل�ن تخ�س�س 
باجلراحة العامة وهم من بداأوا بالقيام 
بعالج ا�سابات امرا�س العظام والك�س�ر 
بالطرق التحفظية والعالج اجلراحي ان 
املهنة  يف  التط�ر  هذا  بداية  ومع  لزم. 
تقل  وامل�ساعفات  تتح�سن  النتائج  بداأت 
الطبية  الثقافة  وعمت  ملح�ظ  ب�سكل 
وا�سبحت  ال�طن  ارجاء  احلديثة 
امل�ست�سفيات واملراكز الطبية قبلة ملعظم 

من ين�سد العالج لال�سابات.
يف  نهاية ال�ستينيات عاد لالردن عدد من 
العظام  جراحة  اخت�سا�سيي  الزمالء 
يف  مرم�قة  مراكز  يف  تدرب�ا  واملفا�سل 
متاما  خمتلفة  مب�سرية  وبداأوا  العامل 
جلراحة  التط�ر  من  الكثري  ا�سافت 
العظام يف الردن وا�س�س�ا اق�سام ودوائر 
ال�سحية  القطاعات  يف  العظام  جراحة 
العامة واخلا�سة وبداأوا بعالج ال�سابات 
والك�س�ر با�سل�ب علمي وم�اكب ملا تعلم�ه 
وتدرب�ا عليه يف اخلارج كما بداأوا اي�سا 
والعاقات  امل�ساعفات  من  بع�س  بعالج 
ال�سابقة   العالج  طرق  عن  الناجتة 
�سابقا  اليها  امل�سار  ال�سعبي  والطب 
تدريبية  برامج  بتاأ�سي�س  اي�سا  وبداأوا 
على  للح�س�ل  الطباء  لتدريب  واقامة 
العظام  جراحة  يف  الخت�سا�س  �سهادة 

واملفا�سل.

د.  عمرو  يا�سر  د.  الوائل  الرواد  ومن 
د. م�سطفى  �سقم  ن�ر�س  د.  باكري  وليد 
ا�ستاذة  )اول  امللكاوي  ح�سن  د.  ال�سامل 
جراحة  جمال  يف  الردن  يف  جامعيني 
وليد  د.  الردنية(  –اجلامعة  العظام 

النابل�سي وغريهم. 
من  دعما  العظام  اخت�سا�س  لقي 
برامج  بعمل  وبداأت  الردنية  احلك�مة 
كافة  امل�ست�يات  يف  وتدريبية  ت�ع�ية 
جلراحة  و�سعب  اق�سام  باحداث  وقامت 
امللكية  الطبية  اخلدمات  يف  العظام 
و�سجعت  واجلامعات  ال�سحة  ووزارة 
اخلا�س  القطاع  ونه�سة  قيام  و�سهلت 
الردنيني  الطباء  بع�س  بايفاد  .وقامت 

للخارج للتدرب يف هذا املجال.
عمان  يف  امل�ج�دة  امل�ست�سفيات  كانت 
وامرا�س  جراحة  بخدمة  تق�م  والتي 
امل�ست�سفى  يف  حمددة  واملفا�سل  العظام 
ال�سرفية  وم�ست�سفى  ماركا  يف  الع�سكري 
حاليًا(  )الب�سري  ال�سحة  ل�زارة  التابع 
ملح�س  وم�ست�سفى  اليطايل  وامل�ست�سفى 
الهالل  م�ست�سفى  تبعها  عمان  يف 
عمان  وم�ست�سفى  فل�سطني  وم�ست�سفى 
الكبري الذي ا�سبح بعد تا�سي�س اجلامعة 
الردنية(  اجلامعة  )م�ست�سفى  الردنية 
ويف املدن الخرى كانت م�ست�سفيات وزارة 
لمرا�س  اولية  بعالجات  تق�م  ال�سحة 
بتح�يل  تق�م  ذلك  وبعد  العظام  وك�س�ر 

احلالت مل�ست�سفيات العا�سمة ان لزم.
واملفا�سل  العظام  جراحة  علم  تط�ر 
ه�  كما  الثمانينات  فرتة  يف  والك�س�ر 

للبالد  وعاد  العامل  دول  بقية  يف  احلال 
اوروبا  من  املجال  بهذا  اخت�سا�سيني 
ال�سرقية  والدول  واجنلرتا  وامريكا 
�سهادات  على  ح�سل�ا  ان  بعد  ورو�سيا 
اخت�سا�س العظام واخت�سا�سات فرعية 
جراحة  مثل  جراحة  العظام  جراحة  يف 
عظام  وجراحة  الفقري  والعم�د  اليد 
والك�س�ر  الط�ارئ  وجراحة  الطفال 
وجراحة  ال�سطناعية  املفا�سل  وزراعة 
العظمية  والورام  الريا�سية  ال�سابات 
واحلركية. حيث بداأوا بتقدمي اخلدمات 
مب�ست�سفى  التخ�س�س  بهذا  املتميزة 
الطبية  واخلدمات  الردنية  اجلامعة 
ال�سحة  وزارة  وم�ست�سفيات  امللكية 
والقطاع اخلا�س ونه�س�ا بهذه اجلراحة 

و�ساعدوا يف اكمال امل�سرية وتط�رها. 
العظام  جراحة  اخت�سا�س  بقي  نقابيًا 
يف  احلال  ه�  كما   1984 عام  حتى 
من  جزءا  اخرى  جراحية  تخ�س�سات 
جمعية  اجلراحة العامة يف نقابة الطباء 
بتك�ين  التخ�س�سات  هذه  بداأت  حتى 
النقابة   مظلة  حتت  لها  خا�سة  جمعيات 
وكان يل ال�سرف ان اك�ن احد الع�ساء 
�سنة   العظام  جراحي  جلمعية  امل�ؤ�س�سني 
الدكت�ر  لها  رئي�س  اول  كان  1984 حيث 
اك�ن   باأن  ت�سرفت  كما  عمرو.  يا�سر 

رئي�سًا لها لحقًا لدورتني.
بالتعليم  القيام  اجلمعية  مهام  من 
لقاء  بعمل  فبداأت  لع�سائها  امل�ستمر 
مع  تط�ر  والذي  لالع�ساء  �سهري  علمي 
وا�ست�سافة  تدريبية  دورات  لعمل  ال�قت 

يف  وامل�ساركة  اجانب  حما�سرين 
امل�ؤمترات القليمية والعاملية ولقد كانت 
العظام  جلراحي  الردنية  اجلمعية 
جلراحة  العربية  الرابطة  م�ؤ�س�سي  من 
عام  الول  م�ؤمترها  عقد  حيث  العظام 

1991 يف عمان.
العظام  جلراحي  الردنية  اجلمعية 
منذ  وبانتظام  ال�سن�ي  م�ؤمترها  تقيم 
بالتعاون  االآن  ولغاية  تاأ�سي�سها  تاريخ 
اقليمية   وجمعيات  عاملية  جمعيات  مع 
جلراحة  العربية  الرابطة  مع  وبالتعاون 
العظام  �سهد لها اجلميع بح�سن ادائها 
وقيمتها العلمية الكبرية وبذلك ا�سبحت 
الردن من رواد جراحة العظام واملفا�سل 
ن�عية  خدمة  ا�سافت  والتي  املنطقة  يف 

بهذا املجال.
جمعية  اقامت   1998 عام  ويف 
اجلمعية  مع  بالتعاون  العظام  جراحة 
وال�سابات  الك�س�ر  جلراحة  العاملية 
)AOTRAUMA( حتت رعاية �ساحب 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني 
حفظه اهلل ورعاه  ثالث دورات تدريبية  
با�سراف  الو�سط   ال�سرق  م�ست�ى  على 
وبح�س�ر  اجنبي  حما�سر  ع�سر  ثالثة 
ودول  الردن  من  طبيب   150 يقارب  ما 
ايام   ثالثة  ملدة  ا�ستمرت  والتي  اجل�ار 
وتبعها يف كل عام اقامة دورات مماثلة. 

الردن  فرع  تك�ين  مت   2004 عام  يف 
العظام  جلراحة  العاملية  اجلمعية  من 
)AOTRAUMA( والك�س�ر وال�سابات
وكان  لها  رئي�س  اول  انا  كنت  والتي 
تدريبية  دورات  عمل  الفرع  مهام  من 
لتدريب  ومنتظمة  خمتلفة  مب�ست�يات 
الك�س�ر  معاجة  طرق  على  الطباء 
اي�سا  ومت  احلديثة   بالطرق  وال�سابات 
دورات  يف  الزمالء  من  عدد  ار�سال 

خا�سة بهذا التخ�س�س اإلى اخلارج وحتى 
الن مت ابتعاث ما يزيد عن مئة وخم�سني  
واوروبا  امريكا  الى  اردين  عظام  جراح 
وهي  الو�سط  ال�سرق  ودول  والباك�ستان 
بذلك تعترب من اهم امل�ؤ�س�سات التعليمية 
يف  العاملة  الق�ى  تط�ير  على  تق�م  التي 
جمال جراحة العظام والك�س�ر يف الردن 

كما ه� حالها يف بقية دول العامل.
�ساهم فرع الردن بتاأ�سي�س فرع اجلمعية 
من  بالعديد  ورفده  الو�سط  ال�سرق  يف 
ن�ساطاته  جميع  يف  الردنيني  املدر�سني 
اي�سا  قام  كما  اع�ام  الع�سرة  مدى  على 
مب�ساعدة دول اجل�ار اثناء عقدها دورات 
فرع  وتقيم  كما  لديهم.  الطباء  تدريب 
العظام  جراحي  جلمعية  التابع  الردن 
يف  دورات   ثالث  الى  دورتني  العاملية 

م�ست�يات خمتلفة �سن�يًا.
انت�سار  مت  التخ�س�س  هذا  تط�ر  ومع 
الفرعية  الخت�سا�سية  املجم�عات 
الردنية  العظام  جراحي  جلمعية  التابعة 
وجراحة  الريا�سي  الطب  جمم�عة  منها 
املناظري وجمم�عة جراحة اليد وجمم�عة 
خطة  هناك  زال  وما  ال�سناعية  املفا�سل 
امل�ستقبل  يف  اخرى  جمم�عات  لن�ساء 
القريب مما ي�سهم يف ال�ستمرار بتط�ير 
والتعليم  هذه املهنة والخت�سا�س والداء 
يف كل امليادين والخت�سا�سات ال�سا�سية 

والفرعية وي�اكب العلم قي اخلارج. 
بهذا  املتميزة  النه�سة  هذه  ان  �سك  ل 
ال�سياحة  يف  كثريا  �ساعدت  التخ�س�س 
للعالج  لالردن  يح�سر  حيث  العالجية 
من  الكثري  واملفا�سل  العظام  لمرا�س 
اجلن�سيات العربية والجنبية والذين يتلق�ن 
وما  كافة   ال�سحية  القطاعات  يف  العالج 
زالت امل�سرية م�ستمرة نح� الف�سل يف ظل 

الراية الها�سمية اخلفاقة باإذن اهلل تعالى.

املتخ�س�س  اجلراحي  الفريق  زال  ما 
مثار  الأردن  م�ست�سفى  يف  الكبد  بزراعة 
والعالجية  الطبية  االأو�ساط  يف  اهتمام 
�سجل  حيث  العربي  والعامل  الأردن  يف 
اجلراحات  من  �سل�سلة  الفريق  هذا 
متربعني  من  الكبد  زراعة  يف  الناجحة 
احياء ملر�سى من اأقارب الدرجة الأولى 
الكبد  يف  كامل  ف�سل  من  يعان�ن  ممن 

مما يهدد حياتهم.
اعتزاز  م�سدر  الفريق  هذا  ومازال 
كاول  جنح  مت  بعد  الأردن  مل�ست�سفى 
بهذه  يق�م  خا�س  اردين  م�ست�سفى 
م�ستفيدا  والناجحة  املعقدة  اجلراحات 
من ت�ا�سله وعالقاته مع كربيات املراكز 
الك�ادر  على  ومرتكزا  العامل  يف  الطبية 
والإمكانات  امل�ؤهلة  الأردنية  اجلراحية 

التقنية املميزة.

على  الب�سري  عبداهلل  الدكت�ر  واكد 
العامل  يف  الردن  يتقدمها  التي  املكانة 
عربيًا،  الثالثة  املرتبة  يحتل  اإذ  العربي 
 230 عامًا  ع�سر  الربعة  يف  اجريت  وقد 
الطبية  اخلدمات  بني  كبد  زراعة  عملية 
جناح  وبن�سبة  الأردن  وم�ست�سفى  امللكية 
بال�سنة   ٪90 العاملية  الن�سب  ت�ساهي 
و٪70  �سن�ات  ثالث  بعد  و٪80  الولى 
ط�يلة  عمليات  وهي  �سن�ات  خم�س  بعد 
فقدوا  ملر�سى  اجريت  ومعقدة  و�سعبة 
املر�سى  معظم  وان  ال�سفاء.  من  المل 

كان�ا من الدول العربية.
الطبي  الفريق  اعاله  ال�س�رة  ويف 
اجلراحي لزراعة الكبد ال�ستاذ الدكت�ر 
جراد،  ان�ر  الدكت�ر  الب�سري،  عبداهلل 
امين  الدكت�ر  حم�دي،  �سائب  الدكت�ر 

عبيد، الدكت�ر حمم�د خطاب.

Glaucome ما هو مر�ص اجللوكوما
» داء الـزرق «..

تزايد  اإلى  ي�ؤدي  مما  العني  داخل 
ال�سغط داخلها ويوؤدي هذا اإلى احداث 
تلف كبري للع�سب الب�سري ان مل تتم 

معاجلته.
ملر�ض  تاريخ  بها  التي  االأ�سر  اأفراد  ان 
غريهم  من  اكرث  معر�سني  اجلل�ك�ما 
الذين  الأفراد  وكذلك  بها  لال�سابة 
القرنية  اأو  النظر  ُبعد  من  يعان�ن 
ال�سغرية وكذلك كبار ال�سن. مع ذلك 
باجلل�ك�ما  بال�سابة  احتمال  فهناك 

يف كافة العمار.
اأكرث  وهي  املزمنة:  اجللوكوما 
فقدان  عنها  وينتج  �سي�عًا  الن�اع 
تدريجي للروؤية وعادة ما تبداأ ال�سابة 
اخلام�سة  بل�غ  عند  املر�س  بهذا 
والثالثني وتبداأ بفقدان الروؤية املحيطة 

اأوًل.
تظهر  وهي  احلادة:  اجللوكوما 
ت�سببفي  اأن  وممكن  حادة  ب�سرعة 
اأربع  من  اأقل  يف  الب�سر  فقدان 
وع�سرين �ساعة، وهذا الن�ع اأقل �سي�عًا 

من اجلل�ك�ما املزمنة.
بالدوار  الن�ع  هذا  يف  املرء  يعاين 
اأو عدم و�سوح الروؤية  والغثيان والقيء 
الطبيب  مراجعة  اإلى  هذه  يف  وعليه 

حاًل.
اجللوكوما اخُللقية:  تك�ن م�ج�دة 
من  ن�ع  وفيه  ال�لدة  منذ  الطفل  مع 

من  ن�ع  ه�  اجلل�ك�ما  مر�س 
نتيجة  للعني  التي حتدث  ال�سطرابات 
هذا  ويوؤدي  داخلها،  ال�سغط  لتزايد 
اإلى حدوث تلف للع�سب الب�سري ومن 
الب�سر،  فقدان  يف  يت�سبب  اأن  املمكن 
يتم  مل  اإذا  للب�سر  دائمًا  وفقدانًا 

اكت�سافه مبكرًا ومعاجلته.
الرئي�سية  ال�سباب  من  اجلل�ك�ما  ان 
لفقدان  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف 

الب�سر.
ي�سكل م�ساكل كثرية  الب�سر  ان �سعف 
واملعاناة  الزرق  م�سدر  فقد  مثل 

ال�سخ�سية.
اإلى  باجلل�ك�ما  ال�سابة  �سبب  يع�د 
املائي  ال�سائل  من  كبرية  كمية  وج�د 

اأثناء  الأم  اإ�سابة  نتيجة  اأو  ال�راثة 
احلمل بعدوى احل�سبة الأملانية.

هذا  ينتج  الثانوية:  اجللوكوما 
التي  ية  الر�سّ ال�سابة  نتيجة  الن�ع 
حتدث للعني اأو نتيجة عدوى اأو اإلتهاب 
ال�سكري يف  بداء  امل�سابني  املر�سى  اأو 
تعاطي  بع�س  وكذلك  الخرية  مراحله 

بع�س اأن�اع الأدوية.
مبر�ص  باالإ�شابة  تنذر  اعرا�ص 

اجللوكوما:
املحيطية. الروؤية  • فقدان 

• عدم و�س�ح الروؤية.
ال�س�اء. ح�ل  ملّ�نة  هالت  • تكّ�ن 

على  الب�ؤري  الرتكيز  �سع�بة   •
الهداف.

بالعينني. باأمل  م�سح�ب  • احمرار 
يف  والغثيان  بالقيء  االإ�سابة   •

احلالت احلادة.
انه  املزمنة  باجلل�ك�ما  املزعج  المر 
اأمل  ي�جد  ل  لنه  الن�سان  بها  ي�سعر  ل 
تت�سرر  ال عندما  تكت�سف  ول  و�سامتة 

احد العي�ن كثريًا.
عند اإجراء فح�س العي�ن ال�سامل يق�م 
اإ�ست�ساري العي�ن بقيا�ض �سغط العيون 
ول  )ت�ن�ميرت(  خا�س  جهاز  ب�ا�سطة 
ي�ستغرق الفح�ض اإل دقائق قليلة وغري 
فيه  يك�ن  قد  ولكن  بالأمل  م�سح�ب 

اإنقاذ لب�سرك.

كيفية معاجلة اجللوكوما:
جمرد ت�سخي�س املر�س �سيق�م الطبيب 
اإجراء  اأو  بالدوية  لك  العالج  ب��سف 

جراحة للعني.
املعطاة  لالدوية  جانبية  اأثار  يحدث  قد 
العني  اإلتهاب  مثل  اجلل�ك�ما  لعالج 
القلب  �سربات  ازدياد  اأو  وانخفا�س 
وال�سداع وانخفا�ض �سغط الدم وفقدان 

ال�سهية وبع�س ال�سطرابات النف�سية.
الف�سل  العالج  هي  اجلراحة  وتعترب 
باجلل�ك�ما  املتعلقة  احلالت  معظم  يف 

احلادة والتي ل جتاوب مع الدوية.
ن�شائح وار�شادات:

بانتظام  امل��س�فة  الدوية  ا�ستعمال   •
وا�ستمرار.

ال�ساي  من  كميات  �سرب  جتنب   •
�سغط  زيادة  على  ت�ساعد  التي  والقهوة 

عينيك.
الدورية  الفح��سات  عمل  �سرورة   •
قنطار  من  خري  وقاية  ولدرهم  لعينيك 

عالج.

الدكتور غ�شان اجليو�شي
ا�ست�ساري طب وجراحة العي�ن

فريق زراعة الكبد 
ي�شجل اإجنازات 

ن�شمو بها..
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اآفاق وروؤى..

الاَ  واَ  ......)28(« الق�س�س  �س�رة 
هاَ  اللَـّ نَّ  اإِ ْر�ِص  ااْلأاَ ِفى  اداَ  �شاَ اْلفاَ ْبِغ  تاَ

» الاَ ُيِحبُّ امْلُْف�ِشِديناَ
يف   تنخر   خطرية    ظاهرة  الف�ساد 
وحمليًا   عامليا  املجتمعات   اأ�سا�س 
ه�  احلياة،  مظاهر  كل  من  وينال 
فيها  مُيار�س  �سلبية  جمتمعية  عالقة 
والق�انني  للمعايري  اإنتهاك  اأب�سع 
وقد  واملُُثل،  للقيم  تدمري  ذلك  وقبل 
يك�ن  بدرجات خمتلفة من الب�سيطة 
واملت�سابكة  املعقدة  اإلى  الفردية 
اأعلى  فيها  واملتورط  املتداخلة 
قد  التي  واحلكم  القيادة  م�ست�يات 
ت�سكل فيما بينها �سبكة  ل يراعى فيها 
اأدنى حق للم�اطن اأو م�سلحة لل�طن 
كافة  يف  الغليظة   بع�ساه  وي�سرب 
الإقت�سادية،  ال�سيا�سية،  املجالت 
والأخالقية  الإجتماعية،  الإدارية، 
الف�ساد  اأن�اع  اأخطر  ولعل  وغريها 
كما  الإ�سالح  ممار�س�ه  يدعي  الذي 

يف ق�له تعالى:
»َواإَِذا ِقيَل َلُهْم ل ُتْف�ِشُدوا ِف اْلأَْر�ِض 
ِلُحوَن )١١(  اأََل  ا َنْحُن ُم�شْ َ َقاُلوا اإِنمَّ
اإِنمَُّهْم ُهُم امْلُْف�ِشُدوَن َوَلِكْن َل َي�ْشُعُروَن 

)١٢(« �س�رة البقرة. 
اإن �سبكات الف�ساد  بل وحتى الف�ساد 
الفردي يعتمد يف اإنت�ساره على �سعف 
وتغييب  القانون  وثغرات  املحا�سبة 

ال�سمري  فقدان  وبالأ�سا�س  الرقابة 
والأخالقي،  الديني  ال�ازع  وغياب 
بهم  املنوط  امل�سوؤولني  تورط  واأحيانا 
ِف  �َشَعى  َتَولمَّى  »اإَِذا  الف�ساد  مكافحة 
ْرَث  احْلَ َوُيْهِلَك  ِفيَها  ِلُيْف�ِشَد  اْلأَْر�ِض 
َوالنمَّ�ْشَل َوالُل َل ُيِحبُّ اْلَف�َشاَد )٢٠5(« 

�س�رة البقرة.
من  جزء  الف�ساد  هذا  ي�سبح  بحيث 
والدولة  للنظام  الأ�سا�سية  البنية 
املتخيل  غري  من  وي�سبح  واملجتمع 

العي�س بدونه.
الدولة  مقدرات  يلتهم   الف�ساد  اإن 
ثروات  وي�سيع  العام  املال  وينهب 
والأخالق  القيم  ويف�سد  املجتمع 
مناف  �سل�ك   باأي  القيام  في�سبح 
من  للقان�ن  ومنتهك  للنظام 
املمار�سات الي�مية املعتادة  واملُ�ساهدة 
�سياع  اإلى  يق�د  مما  جهارًا  عيانا 
احلق�ق وهدر املكت�سبات واختالل يف 
على  القليل  البع�س  واإثراء  ال�اجبات 
عجلة  ووقف  املجتمع  اأغلبية  ح�ساب 
التط�ر الإن�ساين والتط�ر القت�سادي 

وكل ج�انب احلياة الأخرى.
الف�ساد خطر يحدق باملجتمع الب�سري 
مثله  م�ؤ�س�ساته  جميع  يخلخل  باأكمله 
واجلهل  والطائفية  الإرهاب  مثل 
�س�هه  وطن   َدَخَل  اإن  والتخلف، 
ه�س  هيكل  اإلى  وح�له  ودّمركيانه 

اأمام  لل�سقوط  واآيل  لالإنهيار  معر�س 
اخلفي  العدو  فه�  ريح،    هبة  اأية 
املخيف الذي يعي�س بيننا، يرتعرع يف 
نف��س البع�س  ياأكل الأرزاق  ويق�سي 
على الطم�حات ويدّمر احلياة وين�سر 
واخلراب  واجل�ع  والفقر  الف��سى 
ال�طن  اأبناء  اأفراد  بني  اله�ة  وي��سع 
مما يخلق حالة من الإح�سا�س  بعدم 
الإنتماء وفقدان ال�لء وحقد وغل يف 
اإلى  املح�سلة   يف  ي�ؤدي  قد  النف��س 
الفا�سدين  لأن  ذاته،  لل�طن  التنكر 
يتعاط�ن مع ف�سادهم على اأنه ه� حق 
لهم وت�سبح  مناق�سة فكرة الإ�سالح 
ُت�ؤخذ  الفا�سدين  وحما�سبة  وحماربة 
قدرة  وعدم  ال�ستهزاء  باب  من 
اأمام  و�سعفها  به  القيام  على  الدولة 

تغولهم.
للجهل  ال�سرعي  الأب  ه�  الف�ساد 
دولة  ينتج  الذي  والفقر  والتخلف 
اأن�اع  كل  لنت�سار  قابلة  ه�سة  رخ�ة 
مقدمتها  ويف  املجتمعية  الأوبئة 
ب�سَقْيه  التطرف  ظه�ر  اأهمها  ومن 
يل�ي  الذي  واملنفلت(  )الإرهابي 
ال�اقع  على  في�سقطه  الن�س  عنق 
اأولئك  من  عنا�سره  فيجند  املعا�س 
الأمل  وفاقدي  واملهم�سني  املطح�نني 
املرتبطني  ويجي�س  الإ�سالح  بعملية 
وراء  والالهثني  املرتب�س  باخلارج 

عن  اخلارجة  الق�ى  كذلك  احلرام، 
املهم  ال�سبب  يك�ن�ن   والذين   القان�ن 
يف اإنهيار النظام احلاكم نف�سه وتق�ي�س 

اأركان دولته.
اإن النظام الذي ل يعمل بجدية و�سفافية 
ب�ستى  للف�ساد وحماربته  و�سع  حد  على 
النظام  ه�  املختلفة  واأن�اعه  �سن�فه 
الإ�سالح  وعملية  لل�سقوط،  املر�سح 
بل  فح�سب،  الف�ساد  بك�سف  تك�ن  ل 
ل  جذوره،  واإ�ستئ�سال  منابعه  بتجفيف 
تك�ن بذر رماد يف العي�ن وذلك  بقب�له  
)�سكلية(  للمحا�سبة  هيئات  تاأ�سي�س 
بال  )�س�رية(  الف�ساد  ملكافحة  وجلان 
م�سم�ن لأنه يخاف اإن  كان لها م�سم�ن 
لرمبا كان اأول من طالته �سهامها،  جلان 
ال�ستقاللية  عنها  متنع  مقيدة  وهيئات 
ويفر�ض عليها �سروط ال�سمع والطاعة. 

و�سع�رهم  باحلاكم  امل�اطنني   ثقة  اإن 
وحماربة  بالإ�سالح  احلقيقية  بنيته 
حا�سمة   قرارات  باإتخاذه  الف�ساد 
القان�ن  �سيادة  مبداأ  بتكري�س  وناجزه 
وتفعيل منظمات املجتمع املدين للت�عيه 
ال�س�ء  بطانة  من  والتخل�س  واملراقبة 
ِف  َقْوُلُه  ُيْعِجُبَك  َمْن  النمَّا�ِض  »َوِمَن 
ِف  َما  َعلَى   َ اللمَّ َوُي�ْشِهُد  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ
�س�رة   »)٢٠4( �َشاِم  اخْلِ اأََلدُّ  َوُهَو  َقْلِبِه 
ال�اقع  ت�س�ير  تتعمد  التي  البقرة. 
وبني  بينه  وال�قيعة  حقيقته  غري  على 
اإبعاد  اإلى  دومًا  بال�سعي  امل�اطنني  
بت�س�يههم  العمل  عن  ال�سرفاء  واإق�ساء 
�سادقني  وطنيني  من  �س�رتهم  وحت�يل 
اإلى طغمة �سريرة وزمرة مارقة، معتمدة 
هذا  يف  الأخالقية  غري  الأ�ساليب  كل 
املجال، هي احلبل املتني والعروة ال�ثقى 
وتك�ن  حماه  وحتمي  ال�طن  تنقذ  التي 
الع�سية  ال�سلبة  واحللقة  املنيع  ال�سد 
على خرق اللحمة بني احلاكم وامل�اطن. 

الدكتـور احلداد:
علم ق�شطرة القلب ي�شابق الزمن 

والعامل يتقدم ونحن نواكب

الدكتور
عماد عبداحلفيظ احلداد

ا�ست�ساري امرا�س القلب وال�سرايني 
والتداخالت العالجية

بل  جدا  عايل  ب�سكل  جناحاتها  اثبتت 
ا�سبحت الي�م )عمليات ت��سيع ال�سراين 
احل�سا�سة  باملناطق  �سبكات  وتركيب 
املعتادة(  الروتينية  الجراءات  من 
الردن  مب�ست�سفى  حري�س�ن  نحن  وقال 
خلدمة  جديد  ه�  ما  كل  ت�فري  على 
العربية  واملنطقة  الردن  من  املر�سى 
التي  اإلى ان ال�سداء  ب�سكل عام م�سريا 
العرب  املر�سى  من  امل�ست�سفى  ي�ستقبلها 
يف  الردن  يف  العالج  يتلق�ن  الذين 
م�سد  متثل  وال�سرايني  الق�سطرة  جمال 
بالنجاحات  ال�سادة  حيث  لنا  اعتزاز 
بيننا  العالقة  ت�ؤطر  وبالجنازات 
بامل�ست�سفى وبني اللف من املر�سى من 

ال�سقاء العرب. 
تزيدنا  الثقة  هذه  ان  احلداد  واكد 
من  ملزيد  العمل  على  وعزم  م�س�ؤولية 
اجلهد والجتهاد لالرتقاء بالداء دوما. 
وح�ل اخر التط�رات بعلم ق�سطرة القلب 
املعروف  احلداد  عماد  الدكت�ر  اكد 
الطبية  امل�ؤمترات  مع  الدائم  بت�ا�سله 
الدرا�سات  اخر  على  واطالعه  العاملية 
انه  اكد  الق�سطرة  مبجال  العمل  وور�س 
كهربائي  منظم  الن  بالمكان  �سبح 
الق�سطرة  ب�ا�سطة  )بطارية(  للقلب 
جراحي  اجراء  لي  اللج�ء  وبدون 
هنا  التقنية  هذه  بت�فري  قمنا  لقد  وقال 
مب�ست�سفى الردن لي�ستفيد منها مر�سانا 
عليهم  الت�سهيل  من  ي�ؤدي  الذي  المر 
ن�سبة  وتقليل  معاناتهم  من  والتخفيف 
م�سريا  اجلراحي  الجراء  من  اخلط�رة 
الى ان مركز القلب وال�سرايني والوعية 
الدم�ية مب�ست�سفى الردن ا�سبح عالمة 
يف  العلمي  الطبي  لالحرتاف  بارزة 
القلب  عالج  وا�ساليب  تقنيات  جمال 
وعلى  التقنيات  وباحدث  الق�سطرة  عرب 
يجعلنا مت�جني على  ما  امل�ست�يات  اعلى 
املجال  هذا  يف  الطبي  العمل  هرم  قمة 

بال�سرق الو�سط. 
وا�سار الدكت�ر عماد احلداد الى اجله�د 
على  الردن  مب�ست�سفى  املبذولة  املميزة 
يف  ن�عية  نقالت  لتحقيق  ال�سعد  كل 
وتذليل  القلب  امرا�س  عالج  جمال 
م�سريا  امل�ستلزمات  كل  واتاحة  العقبات 
بقيادة  امل�ست�سفى  ادارة  الزمالء يف  الى 
رئي�س  الب�سري  عبداهلل  الدكت�ر  ال�ستاذ 
وكافة  العام  واملدير  املديريني  هيئة 

الك�ادر الطبية والتمري�سية والفنية.

ا�ست�ساري  احلداد  عماد  الدكت�ر  اكد 
والوعية  وال�سرايني  القلب  امرا�س 
القلب  جمال  يف  العل�م  ان  الدم�ية 
وحركة  هائال  تط�را  ت�سهد  والق�سطرة 
�سعيد  على  التقدم  من  مت�سارعة 
التقنيات والتكن�ل�جيا واملهارات الطبية 
التط�رات  هذه  ان  لفتا  وال�ساليب 
الدقيقة  العلمية  البح�ث  بف�سل  تتحقق 
لت�سهيل  الي�م  بالعامل  جترى  التي 
عمليات الق�سطرة وتذليل العقبات وفتح 
افاق او�سع حلل�ل عملية وعلمية جمدية 

للحالت ال�سعبة واخلطرة. 
حمليا  املعروف  احلداد  الدكت�ر  وا�سار 
يف  الكبرية  الطبية  باجنازاته  وعربيا 
العالجية  والق�سطرة  الق�سطرة  جمال 
يف  والتاجي  البهري  ال�سمام  وتركيب 
ظل ظروف �سحية معقدة اكد ان الردن 
ي�اكب هذه  بالتحديد  وم�ست�سفى الردن 
هذه  ادخل  حيث  كبري  ب�سكل  التط�رات 
طبية  اجنازات  وحقق  مبكرا  التقنيات 
ال�سرايني  ق�سطرة  �سعيد  على  طبرية 
ال�سمامات  وتركيت  والبهري  التاجي 
كبري  ب�سكل  انعك�س  ما  الق�سطرة  عرب 
العرب  واملر�سى  املر�سى   الآف  على 
الردن  م�ست�سفى  ق�سدوا  اللذين 
بالقلب  املخ�س�سة  املراكز  اهم   كاأحد 
وقال  الو�سط  ال�سرق  يف  وال�سرايني 
القلب  بعلم  املت�سارعة  التط�رات  ان 
اول  املري�س  خلدمة  هي  والق�سطرة 
وتفتح ن�افذ المل ب�سكل او�سع للمر�سى 
قال  العالجية  للتداخالت  وبالن�سبة 
ان  الردن  م�ست�سفى  ل�سحيفة  احلداد 
القلب  جمال  يف  العالجية  التداخالت 

يف اطار م�اكبته لالحداث واملنا�سبات 
والعاملية  املحلية  الطبية  والفعاليات 
ن�عية  مبادرة  الردن  م�ست�سفى  اطلق 
ملكافحة  العاملي  الي�م  مبنا�سبة 
ثقف  )ال�شرطان..  بعن�ان  ال�سرطان 
نف�شك و�شحح معلوماتك( وا�ستملت 
متكامال  طبيا  ي�ما  على  املبادرة  هذه 
املنا�سبة  ي�اكب  امل�ست�سفى  حرم  يف 
التي  الق�سية  هذه  اهمية  ويحاكي 
الردين  املجتمع  يف  اول�ية  ا�سبحت 
ال�سرطان  مكافحة  وهي  والعامل 
الذي  والعلمي  الطبي  الي�م  و�سهد 
علمية  حما�سرات  املبادرة  هذه  اأّطر 
مر�س  ح�ل  عمل  ور�س  و  وندوات 
وطرق  العرا�س  با�سكاله،  ال�سرطان 
املر�س  هذا  وعالقة  والعالج  ال�قاية 
بالغذاء وبالبيئة املحيطة وباملمار�سات 
اخلاطئة والظروف الخرى و�سارك يف 
كبري  عدد  طرحت  التي  املبادرة  هذه 

من الق�سايا الهامة واملعارف ال�سائعة 
واملغلوطة بهذا املر�ض عدد من االطباء 
املخت�سني واخلرباء بهذا املجال حيث 
الت�عية  جمالت  يف  ج�انب  عر�س�ا 
واملعرفة العامة ملر�س ال�سرطان وروؤية 

املجتمع  له والتعامل معه. 
اله�اري  بالل  الدكت�ر  طرح  فقد 
يف  ال�سريرية  الورام  ا�ست�ساري 
الذي  ال�س�ؤال  املر�س  ح�ل  حما�سرته 
ميثل حتديا للجميع الي�م )ال�شرطان.. 
اله�اري  وا�سار  ان تعرف(  تريد  ماذا 
يف  احلاد  النق�س  الى  حما�سرته  يف 
وغياب  املجتمع  لدى  العامة  املعرفة 
املر�س  جمال  يف  النا�س  لدى  ال�عي 
بالفح��س  وعالقته  واعرا�سه  ج�انبه 
منه  وال�سفاء  العالج  واآليات  املبكرة 
م�ست�سفى  يف  التغذية  ق�سم  طرح  كما 
اجلل�سة  يف  خا�سة  روؤية  الردن 
النقا�سية للي�م العلمي الذي اقيم حتت 

رعاية ال�ستاذ الدكت�ر عبداهلل الب�سري 
روؤية  طرح   امل�ست�سفى  عام  مدير 
مر�س  بني  العالقة  جمال  يف  معمقة 
كما  الغذائية  والعادات  ال�سرطان 
املخت�سة  املمر�سة  خ�سر  لينا  قدمت 
العالج  جمال  يف  الكيماوي  بعالج 
عر�سا  ال�سرطان  ملر�سى  الكيميائي 
العالج  وتقنيات  دقيقا ل�ساليب  علميا 
ال�سبل  باف�سل  للمر�سى  الكيميائي 
وبالليات التي تخفف من معاناة ه�ؤلء 
معن�يات  برفع  ذلك  وعالقة  املر�سى 
الكيميائي  العالج  املري�س خالل فرتة 
م�سرية الى ان م�ست�سفى الردن يعترب 
يف  الرائدة  العربية  املراكز  من  الي�م 
الرقام  ح�سب  ال�سرطان  عالج  جمال 
حجم  تعك�س  التي  والح�سائيات 

النتاج. 
كما قدم الدكت�ر �سامي اخلطيب رئي�س 
حما�سرة  الردنية  الورام  جمعية 

من  ال�قاية  وطرق  املبكر  الك�سف  ح�ل 
مذهلة  حقائق  فيها  عر�س  ال�سرطان 
بالك�سف  املر�س  انت�سار  عالقة  ح�ل 
طرق  اهم  احد  ميثل  والذي  املبكر 
تف�سيه  قبيل  املر�س  ومكافحة  ال�قاية 
هذه  ان  الب�سري  عبداهلل  الدكت�ر  واكد 
امل�ست�سفى  �سيا�سة  اطار  تاأتي يف  املبادرة 
التط�رات يف جمال  مل�اكبة ومتابعة اخر 
الى  م�سريا  ال�سرطان  ومكافحة  عالج 
بهذا  امل�ست�سفى  يف  الكبرية  المكانات 
الطبية  الكفاءات  �سعيد  على  املجال 
والت�سخي�سية وعلى  والفنية  والتمري�سية 
التكن�ل�جيا الحدث على م�ست�ى  �سعيد 
العامل. وتابع هذا الي�م العلمي عدد كبري 
م�ست�سفى  يف  واملخت�سني  الطباء  من 
الردنية  املراكز  من  كبري  وعدد  الردن 
بهذه  ا�سادوا  الذين  املهتمني  من  وعدد 
التي  واملعرفة  الت�عية  وبحجم  املبادرة 
املبادرة  فعاليات  خالل  من  لهم  حتققت 
م�سيدين مب�ست�سفى الردن وجه�ده بهذا 
التي  الفعالية  هذه  بتنظيم  وقام  املجال 
الزواهرة  منار  بنجاحها  ال�سي�ف  ا�ساد 
خ�سر  لينا  و  العامة  العالقات  ق�سم  من 
اجناح  يف  و�سارك  ال�سرطان  ق�سم  من 
هذه الفعالية �سركة ني�تري�سيا و ال�سركة 

االردنية للغذاء املتكامل . 

فـي اليوم العاملي لل�شرطان 

م�شت�شفى االأردن يطلق مبادرة تثقيفية بعنوان
)ال�شرطان .. ثقف نف�شك و�شحح معلوماتك( 

من حفل افتتاح عيادة الدكتور حممد الب�شري وان�شمامه ال�شرة م�شت�شفى االأردن

لقطة..

الف�شاد واملف�شدين!
بقلم: املهند�ص اأحمد خطاب

املدير الداري - م�ست�سفى الأردن
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م�شت�شفى االأردن الريادة الطبية

تقنيات حديثة فـي 
جراحة القلب باأ�شغر جرح 

فـي م�شت�شفى االأردن

�سهدت وحدة جراحة املنظار املتقدم يف 
برئا�سة  الب�لية  امل�سالك  جراحة  ق�سم 
يف  ي�ن�س  نادر  ال�ست�ساري  الدكت�ر 
الدكت�ر  ان�سمام  منذ  الأردن  م�ست�سفى 
خالد ال�سايف ا�ست�ساري جراحة املنظار 
الب�لية يف عام 2012، اجراء  وامل�سالك 
عمليات ن�عية يف جراحة املنظار املتقدم 

تعترب الأولى من ن�عها.
ومعقدة  دقيقة  عمليات  اجراء  مت  حيث 
الكلية  من  ل�رم  جزئي  ا�ستئ�سال  مثل 
دون احلاجة الى ت�قيف الدورة الدم�ية 
عمليات  تبعتها   2012 عام  الكلية  يف 
ا�ستئ�سال  مثل  وناجحة  دقيقة  اخري 
لنف�س  زراعتها  واإعادة  باملنظار  كلية 
للحالب  حدث  كامل  تلف  بعد  املري�س 

وحدة جراحة املنظار املتقدم فـي جراحة امل�شالك 
البولية وجراحة االأورام فـي م�شت�شفى االأردن

الدكتور خالد ال�شافـي
ا�ست�ساري جراحة املنظار للم�سالك 

الب�لية والتنا�سلية والورام

اأجريت  نتيجة عملية ح�سى يف احلالب 
يف م�ست�سفى اخر ومت حت�يل املري�س الى 

م�ست�سفى الأردن لإكمال عالجه.
عمليات  اجراء  ال�حدة  �سهدت  كذلك 
الأردن  يف  مرة  لأول  جترى  اأخرى 
يف  اللمفاوية  العقد  جتريف  كعمليات 
ل�سرطان  الكيمياوي  العالج  بعد  البطن 
تام  وبنجاح  ا�سالح  وعملية  اخل�سية 
عملية  بعد  -مهبلي  مثاين  لنا�س�ر 
لثالث  تاريخ  ووجود  للرحم  ا�ستئ�سال 
عمليات �سابقة يف احل��س لدى املري�سة. 
كلية  ا�ستئ�سال  عملية  اجراء  مت  كذلك 
ال�احد  ال�سق  طريق  عن  �سابة  ملري�سة 
واحد  وبجرح  ال�سرة  فتحة  خالل  من 
�سفائه  بعد  متيزه  ال�سعب  من  �سغري 

ودون اآثر وا�سح على اجل�سم.
التي  واملعقدة  الكربى  العمليات  ومن 
املتقدم  املنظار  بجراحة  كذلك  اأجريت 
املنظار  جراحة  من  فريق  ومب�ساركة 
اله�سمي  اجلهاز  جراحة  يف  املتقدم 
باإ�سراف الدكت�ر احمد عبد اهلل الب�سري 
من  جدا  كبري  ورم  ا�ستئ�سال  عملية 

يف  اللمفاوية  العقد  جتريف  مع  الكلية 
من  الأخري  اجلزء  وا�ستئ�سال  البطن 
حدوث  دون  تام  بنجاح  البنكريا�س 
م�ساعفات تذكر. ومن العمليات املميزة 
�سابة  ملري�سة  ال�حدة  يف  اأجريت  التي 
يف  متعددة  اورام  متالزمة  من  تعاين 
مت  حيث  اجلهتني،  على  الكظرية  الغدة 
اجراء ا�ستئ�سال جزئي يف الغدة اليمني 
ال�سمال ومن  وا�ستئ�سال كلي يف اجلهة 
ويف  فقط  �سغرية  فتحات  اأربع  خالل 

نف�س ال�قت.
تقدم ال�حدة خدمات مميزه يف جراحة 
املنظار املتقدم ومبا يتما�سى مع معايري 
طبي  فريق  خالل  من  العاملية  اجل�دة 
عالية  درجة  على  ومتري�سي  جراحي 
فريق  وم�ساركة  واملهارة  التدريب  من 
واخلدمات  التخدير  طاقم  من  مميز 

امل�ساعدة.
تقدم الوحدة اخلدمات التالية يف 

جراحة املنظار:
واجلزئي اجلذري  الكلية  • ا�ستئ�سال 

اجلزئي  الكظرية  الغدة  ا�ستئ�سال   •

والكلي
اجلذري  واحلالب  الكلية  • ا�ستئ�سال 

ح��س الكلية جتميل  • عمليات 
الكبرية الكلية  اأكيا�س  • عمليات 

يف  اللمفاوية  العقد  جتريف  • عمليات 
البطن 

البطن الهاجرة يف  • عمليات اخل�سية 
اخل�سية دوايل  • عمليات 

املعقدة مثل ا�سالح  • عمليات احل��س 
نا�س�ر مثاين -مهبلي

الربو�ستات  ا�ستئ�سال  عمليات   •
واملثانة الب�لية اجلذري

النجاح يف  ال�حدة ان حتقق  ا�ستطاعت 
من  واملعقدة  الدقيقة  العمليات  اجراء 
احلديثة  التقنيات  اأحدث  ت�فري  خالل 
الدعم  خالل  ومن  املنظار  جراحة  يف 

املت�ا�سل من اإدارة امل�ست�سفى.
وجديد  حديث  ه�  ما  كل  ت�فري  هدفنا 
م�اكبة  خالل  ومن  املنظار  جراحة  يف 
خدمة  فيه  ملا  العاملية  املعايري  اأحدث 
يف  املميزين  ملر�سانا  ومتكاملة  متط�رة 

الردن واملنطقة.

يف  متخ�س�س  جراحي  فريق  حقق 
بقيادة  وال�سرايني  القلب  جراحة 
حديثا  املن�سم  الب�سري  حممد  الدكت�ر 
م�ست�سفى  القلب يف  فريق جراحة  اإلى 
الأردن قفزة ن�عية يف جمالت جراحة 
اعترب  ما  باملنظار  وال�سمامات  القلب 
قفزة ن�عية يف هذا املجال على م�ست�ى 

ال�سرق الأو�سط.
التقنيات  ان  الب�سري  الدكت�ر  واأكد 
واخلربة  الأردن  م�ست�سفى  يف  املتاحة 
والعل�م  املهارات  واكت�ساب  املرتاكمة 
الأمريكية  امل�ست�سفيات  كربى  من 
القفزة  اإلى حتقيق هذه  اأدت  والعاملية 
جراحة  عرب  امل�سب�قة  غري  اجلراحية 
من  الفريق  ا�ستطاع  حيث  املنظار 
عمل  ي�سعب  ملر�سى  عمليات  اجراء 

جراحات قلب مفت�حة لهم.. 
يف  اجريت  التي  العملية  هذه  ومتتاز 
احلالت  من  لعدد  الأردن  م�ست�سفى 

اخلا�سة التي تعترب �سعبة ب�سبب العمر 
�سريعة  انها  العامة  ال�سحية  احلالة  اأو 
احلياة  ممار�سة  اإلى  والع�دة  ال�سفاء 
ل  عمليات  انها  اإلى  ا�سافة  الطبيعية 
ولت  كبري  جراحي  ثقب  اإلى  حتتاج 
 5 من  اكرث  احلالت  هذه  يف  يتعدى 

�سنتمرتات .
هذا  من  عملية  وفريقه  الب�سري  واجرى 
�سنة   7٦ العمر  من  تبلغ  لطبيبة  الن�ع 
حيث  لها  تقليدية  جراحة  اجراء  يتعذر 
منظومة  اإطار  يف  ال�سمام  تغيري  مت 
تغيري  اإلى  تهدف  متكاملة  جراحية 
والناجية  البهرية  ال�سمامات  وترميم 

والثالثية.
ما  حلجم  �س�رة  الإجناز  هذا  ويعترب 
يف  وال�سرايني  القلب  جمال  يف  حتقق 
من  نخبة  بقيادة  الأردن  م�ست�سفى 
الأ�ساتذة والأطباء املتخ�س�سني يف هذا 

املجال.
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طب وتكنولوجيا حديثة

د. ال�شريف: مركز االخ�شاب فـي م�شت�شفى 
االأردن يقدم كل يوم ق�شة جناج جديدة

لع�سرة كتب طبية واأكرث من 100 بحث 
علمي طبي من�س�ر.

تخ�ش�ص  و�شل  اين  اإلى  �ص: 
اطفال االنابيب؟

ج: الي�م -بعد مرور40 عاما على ولدة 
اطفال  عالج  من  العامل  يف  طفلة  اول 
يف  وا�سحًا  تقدمًا  هناك  النابيب- 
ن�عية احلالت املمكن عالجها وكذلك 
يف احتمالت النجاح. فبالن�سبة للن�عية 
جند ان هناك حالت كانت م�ستع�سية 
احلي�انات  انعدام  مثل  املا�سي  يف 
املبي�س  و�سعف  القذف  يف  املن�ية 
التقنيات  احدث  با�ستخدام  الآن  ولكن 
ميكن  واملخربية  والطبية  اجلراحية 
معاجلة كثريًا من هذه احلالت بنجاح.
النجاح  لحتمالت  بالن�سبة  وكذلك 
ال�سن�ات الخرية  فلقد زادت كثريًا يف 
املتقدمة مثل مركز  املراكز  بالذات يف 

م�ست�سفى الردن.
الآن  ميكننا  فاإنه  ذلك  اإلى  بالإ�سافة 
حالت  يف  النابيب  اطفال  ا�ستخدام 
جتنب  مثل  العقم  عالج  غري  اأخرى 
المرا�س ال�راثية يف الطفال وحتديد 

جن�س اجلنني.
للحاالت  بالن�شبة  ماذا  �ص: 
االخرى  الدول  من  اخلارجية 
مركز  فـي  العالج  تريد  التي 

م�شت�شفى االردن؟

ن�شت�شيف يف هذا العدد طبيب من 
املميزين  االأردن  م�شت�شفى  اطباء 
مدير  ال�شريف  خلدون  الدكتور 
م�شت�شفى  يف  االخ�شاب  مركز 
االردن، زميل الكلية امللكية الربيطانية 
لندن،   - والت�ليد  الن�سائية  لأطباء 
لأطباء  الربيطانية  امللكية  الكلية  زميل 
ال�سحة الجنابية- لندن، زميل الكلية 
 - والت�ليد  الن�سائية  لأطباء  المريكية 
واأطفال  العقم  يف  دكت�راه  وا�سنطن، 
وم�ؤلف  برمنجهام،  جامعة   - النابيب 

التي  احلالت  من   ٪50 ح�ايل  ج: 
نعاجلها هي من اخلارج، اما من الدول 
اجنبية.  دول  من  او  ال�سقيقة  العربية 
و  عامة  لالأردن  ملا  الينا  ياأت�ن  وهم 
�سمعة  من  خا�سة  الردن  مل�ست�سفى 

طيبة يف جمال العناية الطبية.
ال�سي�ف  له�ؤلء  ان  ندرك  ونحن 
خ�س��سية يف انهم قد ل يقدرون على 
بالدهم  عن  بعيدًا  عمان  يف  املك�ث 
مدة ط�يلة. لذلك لدينا خدمة خا�سة 
ار�سال  خاللها  من  ي�ستطيع�ن  بهم 
حالتهم و فح��ساتهم قبل القدوم عن 
احتاج  وان  اللكرتوين  الربيد  طريق 
بال�س�ت  ا�ست�سارة  عمل  ميكن  المر 
ال�سكايب  تقنية  طريق  عن  وال�س�رة 
الربنامج  تخطيط  خاللها  من  يتم  و 
ثم  بالدهم  يف  به  والبدء  العالجي 
مما  لالإجراءات،  عمان  الى  القدوم 
يعني انهم يق�س�ن هنا 4-5 ايام فقط.
�ص:  ما هي بع�ص ق�ش�ص النجاح  

للمركز؟
نعاجلها  ا�سرة  كل  نعترب  نحن  ج: 
يعلق  بع�سها  ولكن  جناح  ق�سة  هي 
بالذاكرة اكرث من غريه. نحن يف مركز 
متقدمة  خربة  لدينا  الردن  م�ست�سفى 
تكرار  م��س�ع  يف  عاملية  وم�ؤلفات 
نق�م  حيث  الجنة  زراعة  جناح  عدم 
ملحاولة  معينة  وفح��سات  باإجراءات 

معرفة ا�سباب تكرار الف�سل قبل تكرار 
من  كثري  يق�سدنا  لذلك  املحاولة، 
املر�سى الذين تكرر ف�سل عالجهم يف 

املراكز الأخرى.
ويف هذ املجال اذكر �سيدة يف الثالثني 
من عمرها راجعتنا من �سنتني و قالت 
حماولة   )30( ثالثني  اجرت  انها 
باءت  كلها  املا�سي،  يف  انابيب  اطفال 
عزميتها  يثني  مل  هذا  ولكن  بالف�سل 
لها  اجرينا  باملحاولة.  ال�ستمرار  عن 
بع�ن  واكت�سفنا  الالزمة  الفح��سات 
والآن  وعاجلناها  الف�سل  ا�سباب  اهلل 

هي �سعيدة بطفلتها.
�ص: ماذا بالن�شبة ل�شمعة االردن 

يف هذا املجال؟
القليمية  الردن  �سمعة  الكل يدرك  ج: 
بني دول اجل�ار يف جمال التقدم الطبي 
وبالذات يف جمال طب اطفال النابيب 
عربية  دولة  اول  الردن  كان  حيث 
يف  ونحن  بنجاح،  اطفال  عالج  تدخل 
لالخ�ساب  الردن  م�ست�سفى  مركز 
بلدنا  ا�سم  اإعالء  يف  بدورنا  ن�ساهم 
املجال  وعامليًا يف هذا  اقليميًا  احلبيب 
اخلدمات  اف�سل  تقدمي  طريق  عن 
لعقد  بالإ�سافة  الطبية  ال�سياحة  يف 
التدريبة  والدورات  الدولية  امل�ؤمترات 
يف الردن وكذلك ن�سر البحاث والكتب 
الطبية امل��سحة با�سم الردن عامليًا.    

الدكتور
خلدون ال�شريف
ا�ست�ساري عقم واطفال انابيب

مدير مركز الخ�ساب
-م�ست�سفى الأردن-

م�شت�شفى االأردن يكرم االأم

عليهم  والثناء  الطالب  بتكرمي  خطاب 
وامل�سرفني  للم�س�ؤولني  ال�سكر  وت�جيه 
�سهاد  واملعلمة  �سلطان  ح�سن  ال�ستاذ 

الزعبي.
بتوزيع  بامل�ست�سفى  التغذية  ق�سم  وقام 
�شليمة..  »تغذية  بعن�ان  ت�ع�ية  ن�سرات 
لأم �شليمة« �سمن مبادرة ت�ستهدف ت�عية 
على  وفوائدها  ال�سليمة  للتغذية  االمهات 
تكرمي  الحتفالية  يف  ومت  والطفل.  الم 
امل�ست�سفى  يف  والعامالت  املمر�سات 
باملنا�سبة  واجنازاتهن  عملهن  مل�سرية 
على  الردن  م�ست�سفى  يحر�س  التي 
المهات من  ال�سيدات  ومع  بها  الحتفاء 
بني املر�سى احرتاما لدورهن ومكانتهن 
�سيدلية  مع  اي�سا  وبالتعاون  املجتمع  يف 
اآ�سرت اوراجن التي قامت بالدعم وبت�زيع 

الهدايا املختلفة على المهات وغريهن.

اقام م�ست�سفى الردن احتفالية 
خاللها  كرم  الم  عيد  مبنا�سبة 
الطبية  ك�ادره  من  المهات 
والتمري�سية والدارية وا�ستذكر 
الدكت�ر عبد اهلل الب�سري اهمية 
كنم�ذج  الم  لتكرمي  املنا�سبة 
�سيما  ل  حدود  بال  للعطاء 
الل�اتي  العامالت  المهات 

واملجتمع،  للبيت  الفقري  العم�د  ميثلن 
رئي�س  نائب  خطاب  القادر  عبد  واكد 
هيئة املديرين ان املنا�سبة تتعلق مبعاين 
ومع  دوما  بها  الرتقاء  علينا  �سامية 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  ر�س�ل اهلل  دع�ة 
بالرب بال�الدين وبان اجلنة حتت اقدام 
المهات كما ا�سادت ناديا �ساهني مديرة 
فاعل  كعن�سر  املمر�سة  بدور  التمري�س 
يف خدمة الن�سان وتخفيف الآلم فكيف 
اذا كانت ام اي�سا فهي تت�ج بذلك معاين 

اخلري والربكة والعطاء.
مدار�س  مب�ساركة  الحتفالية  وت�ّجت 
عمان  جبل  ال�سالمية/  العلمية  الكلية 
عّمت  وغنائية  متثيلية  فقرات  بعدة 
احلا�سرين  جميع  على  الفرح  باج�اء 
عبداهلل  الدكت�ر  ال�ستاذ  وقام  للحفل 
الب�سري واملدير الداري املهند�س احمد 
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د. �شالح البي�شاوي
ا�ست�ساري جراحة الدماغ والع�ساب

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

 اأ.د. حممود الكرمي 
ا�ست�ساري جراحة الدماغ والع�ساب

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د. �شهيل �شالح
ا�ست�ساري جراحة ال�سدر والقلب

والوعية الدم�ية
الب�رد المريكي اجلراحة العامة / جراحة 

ال�سدر والقلب

د. �شائب حممد حمودي
ا�ست�ساري جراحة الطفال

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
الب�رد الردين يف جراحة الطفال

زميل كلية اجلراحني المريكية

اأ. د. تي�شري  اأبو نعمة
ا�ست�ساري جراحة عامة والوعية الدم�ية

الب�رد المريكي

اأ. د. عبداهلل الب�شري 
ا�ست�ساري اجلراحة العامة

دبل�م اجلراحة / دكت�راه اجلراحة
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
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د. م�شطفى ال�شامل 
ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د. كامل فائق العفيفي
ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل

وجراحة اليد
MD, FMH (Orth.)

د. نادر يون�ص حمداهلل
ا�ست�ساري جراحة الكلى وامل�سالك الب�لية 

والتنا�سلية وزراعة الكلى
�سهادة الزمالة الربيطانية يف اجلراحة

د. با�شل قّر�ص
ا�ست�ساري جراحة التجميل والرتميم

�سهادة املجل�س الطبي جراحة التجميل
�سهادة الب�رد الملاين جراحة عامة

د. في�شل فيا�ص 
ا�ست�ساري طب وجراحة العني وامرا�س 

وجراحة ال�سبكية وال�سائل الزجاجي
الزمالة الكندية

د. معتز الكرمي
ا�ست�ساري اول جراحة التجميل والرتميم

زمالة كلية اجلراحني الربيطانية
�سهادة املجل�س الطبي الردين

اأ.د. حممد الزاهري 
ا�ست�ساري المرا�س الداخلية

والغدد ال�سم وال�سكري
الب�رد المريكي لالمرا�س الداخلية 

وامرا�ض الغدد ال�سم وال�سكري

اأ.د. مو�شى نعيم اجلمل 
ا�ست�ساري امرا�س وجراحة

النف والذن واحلنجرة
زميل كلية اجلراحني امللكية لندن - ادنربة

دبل�م اذن وانف وحنجرة - لندن

د. زياد البلبي�شي
ا�ست�ساري الذن والنف واحلنجرة

زميل كلية اجلراحني امللكية )اجنلرتا وايرلندا(
DLO, FRCS, JMCC

اأ. د. عدنان ح�شن
ا�ست�ساري  ن�سائية وت�ليد واورام ن�سائية 

الب�رد المريكي ن�سائية وت�ليد

د. زهري غو�شه
ا�ست�ساري ن�سائية وت�ليد وعقم

الب�رد المريكي باأمرا�س الن�سائية والت�ليد 
والعقم

د. افتيم �شابا عازر
اخ�سائي ن�سائية وولدة

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

اأ. د. ريا�ص �شعيد
ا�ست�ساري المرا�س الباطنية

وامرا�س الكلى
الب�رد المريكي بالمرا�س الباطنية

 الب�رد المريكي لمرا�س الكلى

د. با�شل امل�شري
ا�ست�ساري امرا�س الروماتيزم واملفا�سل 

والعظام
الب�رد الفرن�سي باأمرا�س الباطنية والعظام 

والروماتيزم واملفا�سل

اأ. د. حممد بركات
ا�ست�ساري امرا�س الباطنية والكبد واجلهاز 
اله�سمي/ زميل الكلية المريكية لالمرا�س 

الباطنية/ زميل كلية اجلمعية لمرا�س 
اجلهاز اله�سمي/ زميل اجلمعية اليابانية 

لتنظري اجلهاز اله�سمي 

د. نبيل �شمارة 
ا�ست�ساري المرا�س الداخلية، امرا�س اجلهاز 

التنف�سي، العناية املركزة، وامرا�س الن�م
الب�رد المريكي بالمرا�س الداخلية/ 

امرا�س اجلهاز التنف�سي

د. عماد عبداحلفيظ احلداد
ا�ست�ساري القلب والوعية الدم�ية 

والتداخالت العالجية 
الب�رد المريكي يف امرا�س القلب والوعية 

الدم�ية/ يف فتح الوعية و�سرايني القلب

د.عمر اأبوحجله
ا�ست�ساري غدد �سم و�سكري

زميل الكليات امللكية الربيطانية 
زميل الكلية االمريكية الطباء الغدد

د. جرير حلزون
ا�ست�ساري طب الطفال

الب�رد المريكي
M.D. FAAP

د. انور جّراد
ا�ست�ساري امرا�س الباطنية والكبد واجلهاز 

اله�سمي
الب�رد المريكي يف امرا�س اجلهاز 

اله�سمي والكبد، �سهادة التخ�س�س يف 
امرا�س وزراعة الكبد

د. عبدالبديع حمام
ا�ست�ساري اطفال - خداج

MRCP - DCH

د. عدنان بركات ابورجب
ا�ست�ساري امرا�س الدم والورام والمرا�س 

الداخلية
ع�س� الكلية امللكية لالطباء/ بريطانيا
الزمالة دم واورام ماكما�سرت / كندا

د. يو�شف ابو ا�شبع
ا�ست�ساري طب الطفال وحديثي ال�لدة
�سهادة املجل�س الطبي لطب الطفال/ 

�سيكاغ�، اخت�سا�سي طب الطفال وحديثي 
ال�لدة/ م�ست�سفيات ال�ليات املتحدة 

المريكية

د. غ�شان اجليو�شي
ا�ست�ساري طب وجراحة العي�ن

الب�رد الملاين والردين

د. ماأمون الزبدة
ا�ست�ساري جراحة كلى وم�سالك ب�لية 

وزراعة الكلى والعقم
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

دبل�م جراحة الكلى جامعة لندن

د. فوزي عليان
ا�ست�ساري اول امرا�س وجراحة

العظام واملفا�سل
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

الب�رد الردين

د. نزيه قادري
ا�ست�ساري امرا�س القلب وال�سرايني وكهربائية 

القلب وزرع منظمات �سربات القلب
الب�رد المريكي

د. حممد �شالح افتيحة
ا�ست�ساري

جراحة الق�ل�ن وال�سرج وامل�ستقيم
الب�رد المريكي

د. جميل حممد �شعبان
ا�ست�ساري امرا�س ن�سائية وت�ليد وعقم 

و�سل�س الب�ل
الب�رد الملاين

بداأنا مــع الرواد..

د. مي�شرة علقم
ا�ست�ساري امرا�س الدم والورام

الزمالة ال�سرتالية
MCs, FRCPA., Australia
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د. ن�شال حممد خنفر
اخ�سائي العناية احلثيثة - باطنية

الب�رد الوروبي يف امرا�س العناية احلثيثة 
لندن / بريطانيا

د. ا�شامة حمارنة 
ا�ست�ساري جراحة واأمرا�س النف والذن

واحلنجرة واورام الراأ�ض والرقبة والغدة الدرقية
الزمالة الربيطانية يف جراحة النف

والذن واحلنجرة

د. فرا�ص غازي ال�شالح
ا�ست�ساري امرا�س الدماغ والع�ساب

الب�رد المريكي

د. ن�شال الرو�شان
 ا�ست�ساري جراحة الع�ساب والدماغ
الب�رد الوروبي يف جراحة الع�ساب
الب�رد الردين يف جراحة الع�ساب

د. منت�شر البلبي�شي
ا�ست�ساري المرا�س الباطنية

واملعدية واحلميات
الب�رد المريكي

د. ماأمون علي روا�شده 
ا�ست�ساري اول

جراحة ال�جه والفكني وزراعة ال�سنان
زمالة كلية اجلراحني امللكية الربيطانية 

)لندن(

د. ها�شم الق�شاة 
اخ�سائي جراحة العظام واملفا�سل

الب�رد الأردين

د. رجائي نا�شر الدين
ا�ست�ساري المرا�س الداخلية

ع�س� الكلية امللكية لالمرا�س الداخلية - 
بريطانيا

د. منى خاطر
ا�ست�سارية امرا�س �سدرية وتنف�سية 

وامرا�س احل�سا�سية واملناعة
الب�رد المريكي باأمرا�س الطفال 

وال�سدرية 

د. عنان �شليم الفقيه
ا�ست�ساري امرا�س احل�سا�سية واملناعة 

والرب�
الب�رد المريكي يف امرا�س احل�سا�سية 

واملناعة

د. ع�شام الدين اخلطيب
ا�ست�ساري جراحة عامة وجراحة الثدي
زميل كلية اجلراحني امللكية - بريطانيا

زميل كلية اجلراحني المريكية

د. امين عبيد
ا�ست�ساري جراحة الكبد والبنكريا�س 

والقن�ات املرارية وزراعة الع�ساء
الب�رد الملاين للجراحة العامة والباطنية - 

الب�رد الوروبي لزراعة الع�ساء

د. عدنان يحيى التكريتي
ا�ست�ساري طب نف�سي وادمان

M.D, FRCPsych. DPM

د. حممد ر�شدي نزال
ا�ست�ساري

جراحة وامرا�س العظام واملفا�سل
FRC,S ED

د. عبداجلليل املجايل 
ا�ست�ساري امرا�س وجتميل اجللد وتنا�سلية 

والعقم
اجلامعة الربيطانية - الب�رد المريكي

د. غازي ال�شالح 
ا�ست�ساري امرا�س الدماغ والع�ساب

الب�رد المريكي

د.حممد خليل ابو غو�ص
ا�ست�ساري المرا�س ال�سدرية وح�سا�سية 

ال�سدر
الب�رد المريكي يف المرا�س الباطنية 
وال�سدرية - الب�رد الردين ال�سدرية

د.مروان احمد زيدان
ا�ست�ساري طب وجراحة العي�ن

وامرا�س ال�سبكية واعتاللها ال�سكري
ع�س� كلية العي�ن امللكية - اجنلرتا

د. ندوة الزحلف 
ا�ست�سارية المرا�س ال�سدرية واحل�سا�سية 

والن�م عند الطفال
الزمالة الربيطانية يف الطفال

 د. حممود خطاب 
اخ�سائي جراحة عامة / جراحة املنظار 

جراحة الكبد والبنكريا�س
زميل كلية اجلراحني الربيطانيني

الب�رد الردين جراحة عامة
زميل جمعية جراحني املنظار جراحة الكبد 

والبنكريا�س / جامعة ه�جن ك�جن

د. فادي الزبدة
ا�ست�ساري جراحة التجميل والرتميم
�سهادة املجل�س الطبي جراحة عامة

�سهادة املجل�س الطبي جراحة التجميل 
والرتميم

د. مارينا احلديدي
ا�ست�سارية امرا�س وتخطيط الدماغ 

والع�ساب
دكت�راه يف الطب - الب�رد الردين يف 

امرا�س الع�ساب

د. حممود وريكات 
ا�ست�ساري اول جراحة التجميل والرتميم

�سهادة املجل�س الطبي جراحة عامة
�سهادة املجل�س الطبي التجميل

د. احمد الب�شري 
جراحة اجلهاز اله�سمي وال�سمنة باملنظار

الب�رد المريكي والردين
فـي اجلراحة العامة

الزمالة المريكية فـي جراحة املنظار

د. ابراهيم الغالييني
ا�ست�ساري جراحة الكلى وامل�سالك الب�لية 

والتنا�سلية والعقم وزراعة الكلى

د. عبداحلميد ملح�ص
ا�ست�ساري الن�سائية والت�ليد والعقم

اطفال انابيب
الب�رد الردين

د. رانية عواد الزحلف
اخت�سا�سية امرا�س اجللدية والتنا�سلية 

والتجميل والليزر
الب�رد الردين

د. خلدون وليد ال�شريف
ا�ست�ساري عقم واطفال انابيب

ن�سائية وت�ليد
MBBCh (Hons), MD, MFFP, 

FRCOG, FACOG

د. حممد عابدين
ا�ست�ساري طب وجراحة العي�ن
�سهادة الب�رد الملاين فـي طب

وجراحة العي�ن

د. ح�شن عثمان نداف 
ا�ست�ساري امرا�س الباطنية والروماتيزم 

واملفا�سل
ع�س�ية وزمالة الكلية امللكية الربيطانية

MRCP (UK), FRCP (Ed)

د. عثمان وفيق �شابر 
ا�ست�ساري امرا�س جلدية وتنا�سلية
الب�رد اليطايل والب�رد الردين

د. حممد اجلعاعرة
ا�ست�ساري طب وجراحة العي�ن وطب 

وجراحة عي�ن الطفال واحل�ل
جامعة غي�سن )فرانكف�رت - اأملانيا(

جامعة )كامربدج - بريطانيا(

د. جمال احمد وادي
ا�ست�ساري المرا�س الباطنية

واملعدية واحلميات
الب�رد المريكي

د. �شعيد نائل ب�شري
م�سرف مركز الطب الدويل لمرا�س 

الرجال واعتاللت املثانة الب�لية ووحدة 
تخطيط املثانة

د. منذر ال�شعافني
اخ�سائي امرا�س القلب وال�سرايني

والوعية الدم�ية
الب�رد الردين يف المرا�س الباطنية

الب�رد العربي يف امرا�س القلب والوعية الدم�ية

وتوا�شلنا فـي الريادة..

د. احمد عبداللطيف ملوح 
ا�ست�ساري امرا�س الدم والورام - اطفال

الب�رد المريكي يف طب الطفال وامرا�س 
الدم والورام/ اطفال
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د. فوؤاد ريا�ص �شعيد
امـــرا�س وزراعـــة الكلـــى

الب�رد المريكي يف المرا�س الباطنية والكلى
الب�رد الأردين يف المرا�س الباطنية والكلى

د. رمي القوا�شمي
امرا�س وجراحة ن�سائية وت�ليد

الب�رد الردين 

د. احمد املب�شلط
 امرا�ض ال�سكري والغدد ال�سم وه�سا�سة 

العظام
الب�رد المريكي يف المرا�س الباطنية 

وال�سكري والغدد ال�سم
الب�رد الردين يف المرا�س الباطنية 

وال�سكري والغدد ال�سم

د. خالد جمال عطا 
جراحة العظام واملفا�سل

الب�رد الملاين
الب�رد النم�ساوي

الزمالة الملانية فـي العظام واملفا�سل

د. دينا ن�شر الزبيدي 
اجلهاز اله�سمي اطفال

وكبد وتغذية
الب�رد المريكي لالطفال

الب�رد المريكي جلهاز ه�سمي الطفال
البورد االمريكي للتغذية

د. ب�شار غو�شة
اوعية دم�ية وق�سطرة عالجية 

ومعاجلة القدم ال�سكرية
الب�رد الأمريكي

د. زينة وجدي املعاين
امرا�ض الغدد ال�سم وال�سكري وه�سا�سة العظام
الب�رد المريكي يف المرا�س الباطنية وامرا�س 

الغدد ال�سم وال�سكري
البورد االردين يف امرا�ض الغدد ال�سم وال�سكري

د. عماد م�شطفى )ال�شمودي(
جراحة ق�ل�ن وال�سرج وامل�ستقيم

واجلراحة العامة واملنظار
الب�رد العربي / الب�رد الردين

د. �شهام ادري�ص
امرا�س وجراحة

النف والذن واحلنجرة
الب�ردالردين

ع�س� كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د. �شوزان عثامنة
امرا�س وجراحة الن�سائية والت�ليد والعقم

الب�رد الردين

د. حممد عمر طبازة
جراحة العظام واملفا�سل

وتبديل مفا�سل
الب�رد الوروبي يف جراحة العظام واملفا�سل

د. اكابر حممود احلاج علي
امرا�س الن�سائية والت�ليد وجراحتها 

وامرا�س العقم وعالجها 
الب�رد الأردين / الب�رد العربي 
فـي اخت�سا�س الن�سائية والت�ليد

د. فادي ه�شام حمدان
اجلراحة الن�سائية والت�ليد وجراحة املنظار 

الب�رد الملاين
الب�رد الأردين

د. حممد حمي الدين ح�شن 
جراحة النف والذن واحلنجرة

الب�رد الردين

د. رمي عبداحلي جراد
اطفال - خداج

د.ليال اال�شري
جراحة اأمرا�س وترميم

وجتميل الثدي واجلراحة العامة
الب�رد الربيطاين

زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية

د. فاديا عي�شى ابوعي�شة
امرا�س وجراحة الن�سائية والت�ليد والعقم

الب�رد الردين

د. عمر احمد العمري
العقم واطفال النابيب

واجلراحة الن�سائية
الب�رد الردين / الزمالة الربيطانية

د. حممد عدوان البكري
امرا�س القلب والوعية الدم�ية

الب�رد العربي يف امرا�س القلب والوعية الدم�ية
الب�رد الردين يف المرا�س الباطنية

د. اوك�شانا اأو�ش�شكالو
المرا�س الباطنية

واجلهاز اله�سمي والكبد
الب�رد الأردين
الب�رد العربي

د. مي�شاء عبداملجيد من�شور
المرا�س الباطنية / اخ�سائية المرا�س 

ال�سدرية - التنف�سية
الب�رد الردين المرا�س الباطنية
الب�رد الردين المرا�س ال�سدرية

د. اآالء عمر اأبوحجله
جراحة العظام واملفا�سل

الب�رد الردين

د. نور اأبولنب
امرا�س وجراحة ن�سائية وت�ليد وعقم

الب�رد الدرين

د. حمدي ابوعلي
جراحة ال�سدر

الزمالة المريكية جراحة قلب و�سدر
الب�رد الردين

د. مي�شون حممد �شربي
امرا�س ن�سائية وت�ليد وعقم

الب�رد الردين

د. حممد احمد قعقور
المرا�س الباطنية

اخ�سائي امرا�س القلب والوعية الدم�ية 
والق�سطرة التداخلية

الب�رد العربي / الب�رد الردين - باطنية

د. ا�شامة يون�ص طبيل
المرا�س الباطنية

اأمرا�س اجلهاز اله�سمي والكبد
الب�رد الردين
الب�رد العربي

د. اأمل يحيى ابو عابد
ن�سائية وت�ليد
الب�رد الردين

د. ا�شرف �شربي
امرا�س اجلهاز اله�سمي والكبد

الب�رد العربي

د. عمر نادر حمداهلل
جراحة وق�سطرة الوعية الدم�ية

ودوايل ال�ساقني وزراعة الكلى
الب�رد المريكي فـي جراحة وق�سطرة 

الوعية الدم�ية
الب�رد المريكي فـي اجلراحة العامة

الب�رد الردين فـي جراحة الوعية الدم�ية

د. حممد عبداهلل الب�شري
جراحة القلب وال�سدر باملنظار 

الـبـ�رد المريكـي يف جراحة القلب وال�سدر
الزمالة المريكية يف جراحة القلب وال�سدر

د. ا�شرف جمال حداد 
جراحة اجلهاز اله�سمي وجراحة ال�سمنة 

باملنظار
اجلراحة العامة

الب�ر المريكي / الب�رد الردين

د. �شيما كاللدة 
اطفال اخلداج/ الغدد ال�سماء وال�سكري

الزمالة الربيطانية

د. خالد ال�شافـي
جراحة املنظار املتقدم

وامل�سالك الب�لية والورام
زميل كلية اجلراحني الربيطانية
الب�رد الوربي / الب�رد الردين

واأجيال طبية متميزة تن�شم لنا..

د. �شيار با�شم جرب
طب اطفال

د. تغريد ياغي
طب اطفال
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كلمة  الذاتي:  االإلتهام  هو  ما 
الكلمة  من  م�شتقة   Autophagy
الذات(   –  Auto( اليونانية 
تعني  فهي  اإلتهام(   –  Phagy(و
حرفيًا اإلتهام الذات – اأي اأن خاليا 

اأج�شامنا تاأكل نف�شها
Autophagy=

means body eating itself
الياباين  العامل  ح�سل   2016 عام  يف 
جائزة  على   Osumi Yoshinovi
ن�بل يف الطب تقديرًا لإ�سهامه يف جمال 
التعرف على كيفية قيـام اجل�سم الب�سـري 
هي  و  اخلاليا  مكـ�نات  واإعادة  بتك�سيـر 
النظرية التي تعرف )بالتدمري الذاتي 

للخاليا(. 

اجلني  حتديد  من   Osumi ومتكن 
الإلتهام  عملية  تنظيم  عن  امل�س�ؤول 
الذاتي  وه� م�سطلح طبي حديث يعرب 
والأجزاء  الدهنية  اخلاليا  اإلتهام  عن 
ع�س�ية  م�اد  اإلى  وحت�يلها  التالفة 
ن�بل  جمعية  واأو�سحت  التلف،  واإ�سالح 
اإكت�سافات  اأن  لها  بيان  يف  بال�س�يد 
تعيد  كيف  فهم  اإلى  قادت   Osumi
اأن  واأو�سحت  مك�ناتها.  تدوير  اخللية 
اأمام  الطريق  فتحت  الإكت�سافات  هذه 
الف�سي�ل�جية  العمليات  من  الكثري  فهم 
عن  وال�سيام  احلرمان  مع  التكيف  مثل 

الغذاء واملاء.

لتخلي�س  ال��سيلة  هي  الذاتي  فالإلتهام 
والأغ�سية  اخلاليا  كافة  من  اجل�سم 
القدمية والربوتينات عندما ل يت�فر املزيد 
من الطاقة للمحافاظة على ن�ساط اجل�سم. 
الإ�ستماتة  ت�سمى  اأخرى  اآلية  وهناك 
املربمج.  امل�ت  اأي   )Apoptosis(
بعد عدد حمدد  لتم�ت  فاخلاليا مربجمة 
�سرورية  العملية  وهذه  الإنق�سامات  من 
فعندما  اجليدة،  ال�سحة  على  للحفاظ 
ت�سبح اخلاليا هرمة من الأف�سل برجمتها 

لتم�ت بعد اإنتهاء فرتة وظائفها النافعة.
اإن الإلتهام الذاتي يتيح للخاليا الق�ساء 
على االأج�سام واملواد الغري مرغوب فيها 
اإلى داخل  الت�سرب  والتي قد متكنت من 
والبكترييا  الفريو�سات  مثل  اخلاليا 
والتي  املتحللة  والربوتينات  وال�سم�م 
تك�ن مت�رطة يف بع�س الأمرا�س املعدية 
واالإ�سطرابات الع�سبية وال�سرطان والخ.
ما الذي ين�شط االإلتهام الذاتي؟ 

يج�ع  حني  اأبحاثه  يف   Osumi قال 
ويق�م  ذاته–  –يلتهم  الإن�سان  ج�سد 

بعملية تنظيف جل�سده وذلك بالتهام كل 
ال�سيخ�خة  وخاليا  ال�سرطانية  اخلاليا 
�سبابه  على  ويحافظ  والفريو�سات 
وال�سغط  ال�سكري  اأمرا�ض  ويحارب 
والكثري من م�سببات الأمرا�س عن طريق 
تك�ين بروتينات خا�سة ل تتك�ن اإل حتت 
اجل�سم  ي�سنعها  وعندما  معينة.  ظروف 
تتجمع ب�سكل اإنتقائي ح�ل اخلاليا امليتة 
وال�سرطانية واملري�سة وتعيدها اإلى �س�رة 
ي�سبه  ما  )وهذا  اجل�سم  منها  ي�ستفيد 

.)Recycling بتدوير املخلفات اأي
الذاتي  الإلتهام  ت�سمى  التي  العملية  هذه 
ظروف  اإلى  حتتاج   Autophagy
هذه  وتتمثل  عليها  اجل�سم  جترب  معينة 

وال�سراب  الطعام  بالمتناع عن  الظروف 
اأن  ب�سرط  �ساعة   16–8 ملدة ترتاوح بني 
مبمار�سة  الفرتة  تلك  يف  الإن�سان  ي�ستمر 
العملية لفرتة  وتتكرر هذه  العادية  حياته 
من الزمن لكي يتمكن اجل�سم الإ�ستفادة 
فر�سة  تعطى  ل  وحتى  العملية  هذه  من 
للخاليا التالفة اأن تن�سط جمددًا، واأثناء 
ي�ميًا  واملتكرر  الكامل  احلرمان  هذا 
ت�سمى   غريبة  بروتينية  ج�سيمات  تن�سط 

تتكاثر   Autophagisomes
وتك�ن  اجل�سم  اأن�سجة  كل  يف 
تتغذى  عمالقة  مبكان�ض  اأ�سبه 
الطبيعية  غري  اخلاليا  كل  على 

التي جتدها.
ما  بعمل  الدرا�سة  ون�سحـت 
اجلـ�ع  اأي   Starvation ي�سمـى 
�ساعة ي�مان اأو  والعطـ�س 8–16 

ثالثة اأيام اأ�سب�عيًا.
فوائد ال�شيام وال�شيام املتقطع:

• التحفيز امل�ستمر ل�ظيفة الإلتهام الذاتي 
والذي يحقق اأهداف �سحية للج�سم

باجل�ع ال�سع�ر  من  • التخل�س 
الزائد ال�زن  من  • التخل�س 

• عالج لالمرا�س امل�ستع�سية مثل ال�سرطان 
وال�سكري و�سغط الدم وان�سداد ال�سرايني

• حتفيز وتن�سيط عمل الدماغ وتعزيز التفكري
والأك�سدة يف اجل�سم التهابات  • تقليل 

اجل�سم  هرم�نات  افراز  تنظيم   •
وحتفيز عملية الأي�س 

واحليوية  بالن�ساط  • ال�سعور 
اأعرا�س  وتقليل  ال�سيخ�خة  عك�س   •

التقدم بالعمر)اخلرف والزهامير(.
الإ�سالم  اأركان  من  ركن  ال�سيام  اإن 
تعالى  و  �سبحانه  اهلل  فر�سها  اخلم�سة 
{َيا  لطاعته وملنفعة الإن�سان قال تعالى 
َياُم  ال�شِّ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  المَِّذيَن  َها  اأَيُّ
ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلمَُّكْم  َكَما ُكِتَب َعلَى المَّ
َفَمن  ْعُدوَداٍت  ممَّ اًما  اأَيمَّ  )183( َتتمَُّقوَن 
ٌة  َفِعدمَّ �َشَفٍر  َعلَى  اأَْو  ا  ِري�شً ممَّ ِمنُكم  َكاَن 
ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  المَّ َوَعلَى  اأَُخَر  اٍم  اأَيمَّ ْن  مِّ
ا  َخرْيً َع  َتَطومَّ َفَمن  ِم�ْشِكنٍي  َطَعاُم  ِفْدَيٌة 
ُكْم اإِن  وُموا َخرْيٌ لمَّ ُه َواأَن َت�شُ َفُهَو َخرْيٌ لمَّ

ُكنُتْم َتْعلَُموَن )184(} البقرة.
فهذه الأبحاث تعلمنا وتثبت قطعًا )بعد 
اأن علمنا( كيف اأن اجلزيئات ال�سغرية  
وتنقي  وتنظف  لتلتهم  بال�سيام  تتاأثر 
ط�ال  املرتاكمة  البقايا  من  اخلاليا 
ال�سهر  هذا  لنا  اهلل  لي�سع  العام 
بالإ�سافة اإلى العبادة كفرتة يراجع فيها 
اجل�سد نف�سه ويعيد بناء جهاز مناعته. 

ف�سبحان اهلل العظيم على نعمه.
ي�مني  �س�م  على  حتث  النب�ية  وال�سنة 
بالإ�سافة  واخلمي�س  الإثنني  الأ�سب�ع  يف 
النبي  باأن  قاطع  دليل  وهذا  للن�افل 
تعالى{وما  قال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
وحي  اإل  ه�  ان   )3( اله�ى  عن  ينطق 

ي�حى)4(}النجم.

الفاق  يف  اآياتنا  {�سرنيهم  تعالى:  قال 
احلق  انه  لهم  حتىيتبني  انف�سهم  ويف 
�سيء  كل  على  انه  بربك  يكف  اأومل 

�سهيد)53(} ف�سلت.
�سرييكم  احلمدهلل  {وقل  تعالى:  قال 
عما  بغافل  ربك  وما  فتعرفونها  اآياته 

تعمل�ن)93(} النمل.
قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )تركت فيكم 
اأمرين لن ت�شلوا ما مت�شكتم بهما اأبداً 

كتب الل و�شنتي( رواه الإمام مالك.

االإلـتهــام الــذاتــي
Autophagy

د. جميل حممد �شعبان
ا�ست�ساري المرا�س الن�سائية والت�ليد

م�ست�سفى الأردن

	

	

	

	

	

اطباء الدوائر الت�شخي�شية 

د. حممود علي الزعبي
ا�ست�ساري ا�سعة ت�سخي�سية

الب�رد الردين

د. في�شل �شيلمان املعايعة 
ا�سعة ت�سخي�سية
الب�رد الردين

د. احمد حممد ابوعا�ص
ا�ست�ساري تخدير وعناية مركزة

الب�رد الردين

د. دميا مي�شرة علقم
اخ�سائية علم المرا�س

د. وليد �شماره الزعبي
ا�ست�ساري تخدير وعناية مركزة واأمل مزمن

الزمالة اليرلندية يف التخدير
الب�رد الردين

د. طارق حمي الدين بي�شه 
ا�ست�ساري ا�سعة والرتا�ساوند

JBR 2003

د. منال حممد التايه
ا�ست�ساري تخدير وعناية مركزة

الب�رد الردين

د. �شومان ر�شا حممد 
ا�ست�ساري اول ال�سعة الت�سخي�سية 

والتداخلية
الب�رد الملاين / الب�رد الردين

د. ا�شامة حممد فرا�ص
ا�ست�ساري تخدير وانعا�س

الب�رد الردين

د. م�شطفى نافع حمدان
ا�ست�ساري تخدير وعناية مركزة

الب�رد الردين

د. �شهاد ح�شني املنرّي 
ا�ست�سارية الطب الن�وي

ت�س�ير وعالج بالنظائر امل�سعة
الب�رد الردين

د. حممد الزغول
اأخ�سائي الأ�سعة

د. حممد احلياري
ا�ست�ساري اول ا�سعة ت�سخي�سية

زميل الكلية امللكية الربيطانية اطباء ال�سعة
ع�س� جمعية اطباء ال�سعة المريكية

د. ح�شان عناب
ا�ست�ساري علم المرا�س

الب�رد المريكي

اأ�شرار التدخني على ج�شمك
الغني باالأك�سجني الذي يحمله اإلى القلب، 
الدم�ية  الأوعية  اإلى  �سخه  يتم  ثم  ومن 

و�س�ًل الى الدماغ.
دخ�ل  حلظة  باملتعة  املدخن  ي�سعر 
النيك�تني الى اجلهاز الع�سبي، ولكن يف 
املتعة  �سع�ر  اإ�ستبدال  يتم  تال�سيه  حال 
ت�سيبك  قد  بحيث  مريح،  غري  باخر 
عدة اأعرا�س منها: )م�سكلة يف الرتكيز، 
الع�سبية، الم يف  الراأ�س، زيادة ال�سهية، 
االكتئاب،  القلق،  املفرط،  التهيج  الدوار، 

م�ساكل الن�م(.
تاأثري التدخني على اجلهاز التنف�شي
عند ا�سعال املدخن �سيجارته يق�م با�ستن�ساق 
مبا�سرة،  الرئتني  الى  تدخل  �سارة  م�اد 
ت�ؤثر  وقد  الرئتني  ت�سر  قد  ال�قت  مرور  مع 
قد  م�ساعفات  عدة  هنالك  لذلك  عليها، 

تظهر على رئتي املدخن، اأهمها:
• انتفاخ الرئتني: هو اعتالل يت�سم بفرط 

انتفاخ التج�يفات اله�ائية يف الرئتني.
املزمن:  الهوائية  ال�شعب  التهاب   •

ال�عائي  اجلهاز  يف  وتنبيه  التهاب  ه� 
امل�س�ؤول عن اإدخال اله�اء اإلى الرئتني.

الرئة. • �شرطان 
اأنظمة  على  التدخني  تاأثري 

القلب واالأوعية الدموية
ي�سر التدخني جميع اأنظمة القلب باأكملها 
النيك�تني  يت�سبب  اإذ  الدم�ية،  والأوعية 
يف ت�سيق الأوعية الدم�ية مما ي�ؤدي الى 

اإعاقة تدفق الدم على املدى البعيد.
اإن الت�سييق امل�ستمر قد ي�ؤدي اإلى اإحداث 
يت�سبب   وهذا  الدم�ية  بالأوعية  تلف 
وه�  املحيطي،  ال�سريان  ي�سمى  مبر�س 
ال�سرايني،  من م�ساعفات مر�س ت�سلب 
ال�سرايني  يف  طبقات  تر�سب  و�سببه 

الكبرية واملت��سطة يف القدمني.
يف  ي�ساهم  التدخني  اأن  بالذكر  اجلدير 
رفع �سغط الدم وي�سعف جدران االأوعية 
ال�سابة  فر�سة  من  ويزيد   الدم�ية، 
بدوره  يرفع  الذي  الأمر  الدم،  بجلطات 

من خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية.

تاأثري التدخني على اجلهاز التنا�شلي
ي�ؤثر النيك�تني على تدفق الدم اإلى املناطق 

التنا�سلية لكل من الرجال والن�ساء.
على  خمتلف  ب�سكل  ي�ؤثر  الأمر  هذا 
اجلن�سني، فالرجال املدخنني يتاأثر اأدائهم 
اإلى  ي�ؤدي  اأن  ميكن  الن�ساء  اأما  اجلن�سي، 
عدم  خالل  من  اجلن�سي  الر�سا  عدم 
القدرة على ال��س�ل اإلى الن�س�ة اجلن�سية.

م�ست�ى  من  اأي�سا  يقلل  قد  التدخني 
الهرم�نات اجلن�سية لدى الرجال والن�ساء، 
اجلن�سية  الرغبة  انخفا�س  اإلى  ي�ؤدي  مما 

لدى الطرفني.
يعد  التدخني  عن  الإقالع  امللخ�ض: 
ال�شحة  على  اأ�شراره  ولكن  �شعباً،  اأمراً 
من  لذا  وخطرية،  كبرية  واجل�شم 
وا�شت�شارة  التدخني،  عن  الإقالع  املهم 

املخت�شني مل�شاعدتك ف ذلك.

على  فقط  يت�قف  ل  التدخني  تاأثري 
على  �سلبية  اأثارًا  يرتك  قد  بل  الرئتني 
واأع�ساء ج�سمك. قد تك�ن  اأجهزة  جميع 
جميع  على  خطرية  التدخني  تاثريات 
اجهزة ج�سمك، ولكن مازال هناك وقت 
لت�ساعد نف�سك قبل ال�ق�ع بهذه الثار من 
اأهم  اإليك  التدخني.  عن  الإقالع  خالل 
التاثريات التي قد ت�سيب ج�سمك يف حال 

عدم اقالعك عن التدخني.
تاأثري التدخني على اجلهاز الع�شبي 

املركزي
خمدر  ه�  التبغ  يف  املك�نات  اأهم  اإحدى 
ت�ؤثر  منبهة  مادة  وه�  بالنيك�تني  ي�سمى 
الع�سبي  اجلهاز  عمل  على  بال�سا�س 

املركزي.
عن  املبا�سر  امل�س�ؤول  النيك�تني  يعترب 
التدخني،  على  املدخن  ال�سخ�س  اإدمان 
عرب  مبا�سر  ب�سكل  اجل�سم  اإلى  ويدخل 

الرئتني.
الدم  ب�ا�سطة  النيك�تني  امت�سا�س  يتم 
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ال�قت  يف  امل�ست�سفيات  معظم  تعي�س 
حيث  الت�س�يق  ع�سر  احلا�سر 
حم�ر  الفّعال  الت�س�يق  ق�سية  متثل 
اأن�اعها  اختالف  على  اهتماماتها 
ويف جميع الدول نظرا للدور التاأثريي 
الت�سويقي  الن�ساط  يلعبه  الذي  الهام 
كمحدد لبقائها لنجاحها وا�ستمرارها.
العديد  وج�د  من  الرغم  وعلى 
يف  الهامة  والأق�سام  الإدارات  من 
يبقى  الت�س�يق  اأن  اإل  امل�ست�سفى 
بوا�سطته  الذي ميكن  الوحيد  الن�ساط 
حتقيق الأرباح، هذه هي احلقيقة التي 
يتجاهلها عادة الكثري من مدراء هذه 

امل�ؤ�س�سات.
الربحية  امل�ست�سفيات  تعدد  اإن 
وتزايدها والتط�ر امل�ستمر يف الأنظمة 
املالية  والأو�ساع  الطبية  والتقنيات 
امل�ست�سفيات  هذه  يجرب  امل�ؤكدة  غري 
الرتويج  على  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
من  املر�سى  ل�ستقطاب  اأف�سل  ب�سكل 
و�سع  يف  وال�ستمرار  اأوًل  البقاء  اأجل 

تناف�سي متنامي.
يف  مرتددة  امل�ست�سفيات  كانت  فبينما 
املا�سي يف تبني اأن�سطة ترويجية، فاإن 
تغريت،  قد  املجال  هذا  يف  امل�اقف 
يف  الربحية  امل�ست�سفيات  فمعظم 
الآن  تتبنى  العامل  دول  من  العديد 
باملئة  �سبعة  اإلى  ثالثة  بني  ما  النفاق 

من اإجمايل اإيراداتها الت�سغيلية 
على الت�س�يق.

اأن   ”Buckley“ ب�كلي  يرى 
مطلقة”،  “�سرورة  ه�  الت�س�يق 
للم�ست�سفيات  بالن�سبة  خا�سة 
الرعاية  نظام  “اإن  ويق�ل: 
قدرة  االأكرث  هي  ال�شحية 
العديد  من  املناف�شة  على 
االأخرى”،  ال�شركات  من 

الت�س�يق.  اإلى  يدفع  ما  هي  واملناف�سة 
ويق�ل:  كتابه  يف  ب�كلي  يكتب  كما 
امل�ست�سفيات  فاإن  ذلك،  على  “عالوة 
با�ستمرار  تتاأثر  ال�سحية  والنظم 
بالق�ى اخلارجية التي لي�س لها �سيطرة 
يف  والتغريات  ال�سيا�سة،  مثل  عليها: 
البديل  الطب  ومن�  احلك�مية،  الل�ائح 
ففي  ال�ستهالكية.  النزعة  و�سع�د 
اأحد  الت�سويق  يعد  املتغرية،  البيئة  هذه 
تدفقات  يف  للتحكم  امل�ست�سفيات  طرق 

املر�سى.
املثال،  �سبيل  فعلى  �سحيح،  وهذا 
امل�ست�سفيات  على  درا�سة  وجدت 
امل�س�ؤولني  اأن  الربازيل  يف  اخلا�سة 
للغاية،  مهم  الت�سويق  اأن  يعتقدون 
ال�سرتاتيجية  ت�ؤدي  اأن  وميكن 
والتنفيذ  التخطيط  الت�س�يقية اجليدة 
مما  اجلدد،  العمالء  “جذب  اإلى 
على  اأكرب  وقدرة  اأعلى  اإيرادًا  ي�لد 
ال�ستثمار”، كما يق�ل م�ؤلف� الدرا�سة. 
م�ؤخرًا  اأجريت  اأخرى  درا�سة  وت�سري 
البلدان  يف  الت�س�يق  اأن  اإلى  الهند  يف 
النامية ميكن هذه البلدان من التاأثري 
للم�ست�سفيات  املر�سى  اختيارات  على 
ج�دة  مثل  ق�سايا  معاجلة  خالل  من 
والتكلفة.  النقل،  و�سه�لة  العالج، 
من  حتى  املر�سى  من  العديد  وجذب 

الدول الأوروبية.

التي  الطريقة  فاإن  احلال،  وبطبيعة 
اختالفًا  تختلف  الت�س�يق  بها  يتم 
كبريًا. فقد وجدت الدرا�سة الربازيلية 
التحتية  البنية  ذات  امل�ست�سفيات  اأن 
املتدنية واملعدات الأقل تقدمًا ت�ستخدم 
الربيد  مثل  للرتويج،  ب�سيطة  اأ�سكاًل 
ال�سحفية.  الإعالنات  اأو  املبا�سر 
التحتية  البنية  ذات  وامل�ست�سفيات 
تكلفة،  اأكرث  ت�ستخدم و�سائط  الأف�سل 
مثل التلفزي�ن، ويختلف هذا الأمر يف 
وتخ�س�سًا  تقدمًا  الأكرث  امل�ست�سفيات 
يك�ن  ما  “عادًة  ب�كلي:  يالحظ  كما 
التلفزي�ن ه� اأكرب عن�سر يف اإعالنات 
يف  للم�ساركات  بالإ�سافة  امل�ست�سفى 
�سمعة  بناء  بهدف  الدولية  املعار�س 
ولإن  املحلي،  ال�س�ق  تتعدى  وثقة 
وبناء  امل�ساعر  لنقل  فر�سة  ي�فر  ذلك 
الأ�س�اق  مع  ومبا�سرة  تفاعلية  �س�رة 
الإعالنات  فاإن  ذلك  ومع  امل�ستهدفة. 
و�سائط  خالل  من  الإنرتنت  عرب 
الت�ا�سل الجتماعي تزداد اأهمية بكل 
فريق  وج�د  على  احلر�س  مع  تاأكيد، 
متابعة ملا ين�سر على هذه ال��سائط من 
ذو  �سالح  تعليقات وردود اأفعال” فهي 

حدين”.
الرتويجي  باملحت�ى  يتعلق  فيما  اأما 
�سرورة  على  الدرا�سات  معظم  فت�ؤكد 
املر�سى  و�سالمة  ج�دة  على  الرتكيز 
ال��س�ل  و�سه�لة  والكلفة 
على  الرتكيز  من  اأكرث  للخدمة 

التكن�ل�جيا املتقدمة.
ترفًا،  لي�س  الت�س�يق  واأخريًا، 
ولي�س هدرًا للمال، الت�س�يق ه� 
املدى  ط�يل  ا�ستثماري  ن�ساط 
وا�ستمرارية  بقاء  اأعمدة  واأهم 
نزرعها  بذرة  وه�  م�ؤ�س�سة،  اأي 

الي�م لنجني ثمارها غدًا. 

الت�شويق.. بذرة تزرعها 
اليوم.. وغدًا حت�شد ثمارها

بقلم: ها�شم ار�شيد
م�ست�سار ال�سياحة العالجية

د. �شالح البي�شاوي م�شاركات عاملية

مركز االخ�شاب م�شت�شفى االأردن 
يعقد دورة تدريبية دولية

مركز  من  عامليًا  متخ�س�س  طاقم 
الخ�ساب يف م�ست�سفى الأردن.

واكد الدكت�ر خلدون ال�سريف مدير مركز 
الخ�ساب يف م�ست�سفى الأردن ا�ست�ساري 
الندوة  هذه  ان  النابيب  واطفال  العقم 
لها  و�سع  والتي  املتخ�س�سة  العلمية 
برنامج علمي احرتايف بالتعاون مع جهات 
علمية متخ�س�سة ومتقدمة جدًا يف جمال 
معاجلة العقم واطفال النابيب يف اأملانيا 
وبريطانيا �سعت اإلى تقدمي املعرفة باأف�سل 
�سهده هذا  الذي  الكبري  والتقدم  �س�رها 
كبار  متخ�س�سني  ايدي  على  التخ�س�س 

على الع�سب اإلى تك�ين حالة اللمباغ� التي 
تكّ�ن اأملًا �سديدًا ك�م�سات يف ا�سفل الظهر 
خلفها  من  الآلية  اأو  الِرجل  يف  حاد  واأمل 
احلالة  هذه  وت�سمى  امل�ساب.  اجلانب  يف 

.)Sciatica( او  )ا )عرق الن�سَّ
واإذا ا�ستمر اهمال عالج هذه احلالة ي�ؤدي 
ا�ستمرار ال�سغط وزيادته على الع�سب اإلى 
�سلل ذلك الطرف املتاأثر وعند حدوث ذلك 

يك�ن هناك عالج ال�سلل �سعبًا جدًا.
انزالق  حدوث  نتقي  ان  يجب  كيف 

غ�شرويف يف ا�شفل الظهر؟
وق�ف  اهمية  او�سحنا  الوقوف:   •
من  الفادة  ول�ستمرار  منت�سبًا  الن�سان 
بالع�سالت  ُنْعني  ان  يجب  ال�ق�ف  هذا 
وبخا�سة  الظهرية  بالفقارات  ترتبط  التي 
القطنية.  املنطقة  بفقارات  املرتبطة  تلك 
اإلى  ي�ؤدي  ط�يلة  ملدد  منت�سبًا  فال�ق�ف 
اجهاد للع�سالت. وبا�ستمرار ذلك وازدياد 
املعنية  الع�سالت  تتقل�س  الجهاد  درجة 
ب�سكل م�ستمر مما يولد �سغطًا على جانب 
وب�سبب  القطنية.  الفقرات  ج�انب  من 
بجزء  يدفع  الع�سالت  �سغط  يبتداأ  ذلك 
ما  خارج  اإلى  الغ�سروفية  الو�سادة  من 
الغ�سروفية  الكتلة  وبربوز  الفقارتني  بني 
بني  من  اخلارج  الع�سب  على  ت�سغط 
يبداأ  اأملًا  ي�سبب  ال�سغط  وهذا  الفقارتني 
املنطقة  يف  بالنمنمة  املرء  باإح�سا�س 
املحيطة بالع�سب امل�سغوط وباإهمال ذلك 
تتح�ل النمنمة الى اأمل واإن ا�ستمر الهمال 

ي�ساب املرء بال�سلل.
اذا على املرء اوًل ان ميرن ع�سالت ظهره 
كما ميرن ع�سالت يديه ورجليه ويف ال�س�ر 
وال�سكال امل�ج�دة فيما بعد يف هذا املقال 
ما يدله على احلركات الريا�سية الالزمة. 
ما  التمرين  فيها من  امل�سلمني  ولعل �سالة 

يكفي املرء غري امل�ساب.
التمارين  اإلى  ا�سافة  املرء  باأن  علمًا 
الريا�سية ان يتقي اجهاد ع�سالت ظهره. 

القيام  ي�ستدعي  فاإذا كان عمله 
به وه� واقف منت�سب فاإن عليه 
يتم�سى  ان  والفينة  الفينة  بني 
الواقعه  ال�سغوط  من  ليغري 
على ع�سالته او ان يجل�س على 
ع�سالت  لإراحة  قريب  كر�سي 

ظهره.

والعامل  الردن  من  واطباء  العامل  من 
العربي. لفتًا ان هذا اجلهد ياأتي يف اطار 
واحدث  لف�سل  الخ�ساب  مركز  م�اكبة 
الخ�ساب  عل�م  يف  التط�ير  م�ست�يات 
العقم.  ومعاجلة  النابيب  واطفال 
وح�سر الدورة التدريبية اطباء يف جمال 
العربية  اململكة  من  والت�ليد  الن�سائية 
وم�سر  والعراق  والبحرين  ال�سع�دية 
الردن  اإلى  ا�سافة  وباك�ستان،  وال�س�دان 
كما ح�سرها عدد من الطباء املقيمني يف 
الن�سائية والت�ليد يف م�ست�سفى  تخ�س�س 

الأردن.
متميزة  ايجابية  ا�سداًءا  الدورة  ولقت 
لدى امل�ساركني من الطباء حيث ا�سادوا 
الكبري  والعلمي  الطبي  اجلهد  بهذا 
م�ساهمة  ي�سكل  والذي  الخ�ساب  ملركز 
الطبي  التعليم  جه�د  يف  كبرية  ايجابية 
العديدة  املزايا  من  يعترب  الذي  امل�ستمر 

مل�ست�سفى الأردن.

وج�سمه  منت�سبًا  يقف  ل  ان  عليه  ان  كما 
الي�سار، فه� بهذه  او  اليمني  اإلى  مائل قلياًل 
على  وزنه  ن�سف  من  باأكرث  يلقي  احلالة 
من  يزيد  وهذا  عليه،  مييل  الذي  اجلانب 

ال�سغط على هذا اجلانب.
اآلم  بدء  من  بال�سك�ى  املرء  يبداأ  وعندما 
يف  الرجل اليمنى او الي�سرى يق�ل الطبيب 
له: خفف اإلى اق�سى حد ممكن من وق�فك 
�سع�د  تخفيف  وكذلك   Off  Your Feft..

ال�سالمل والدراج.
من  ال�ق�ف  مثل  واجلل��س  اجللو�ص:   •
الظهر.  لع�سالت  الجهاد  درجة  حيث 
�سيارات  �سائقي  كرثة  من  ذلك  ويت�سح 
مق�د  خلف  جال�سني  يبق�ن  الذين  ال�سحن 
بني  رحالت  يف  �ساعات  ال�ساحنة  ال�سيارة 
ال�ساحنة  ال�سيارات  من  وكثري  واخر.  بلد 
بجعل  �سانع�ها  يعني  ل  ال�ساحنة  وغري 
مقاعد ال�سيارة منا�سبة للجل��س ال�سحي... 
ذلك ان املقعد وامل�سند ل يك�نان م�سممني 
للت�افق مع اإلت�اء العم�د الفقاري. كما جند 
اربع  لها  التي  الق�سرية  الكرا�سي  انت�سار 
عليها  فاجلال�س  ظهر  لها  لي�س  ولكن  ارجل 
اإلى  ه�  في�سطر  �سيء  اإلى  ظهره  ي�ستند  ل 
اإلى  ال�ق�ع  من  خ�فًا  المام  اإلى  النحناء 
لع�سالت  اإجهاد  النحناء  هذا  ويف  اخللف، 
الظهر وبخا�سة يف املنطقة القطنية. كذلك 
يحدث المر يف اجلل��س على الر�س �س�اء 
مبا�سرة او على فرا�س ممتد كما ه� احلال 
بي�ت  من  كثري  ويف  البدو،  م�سارب  يف 
انحناء  كثري  اجلل�سة  هذه  ففي  الفالحني. 
ال�سغط  يف  يزيد  مما  االمام  اإلى  اجلال�ض 
التي  الماكن  يف  كذلك  الع�سالت  على 
ي�جد فيها كرا�سي ذات ظهر جند الكثريون 
ممن يجل�س�ن عليها ل يجل�س�ن ب�سكل يريح 
ع�سالت الظهر. فاإ�ستناد الظهر الى م�سند 
ج�سم  انت�ساب  وكذلك  �سروري  الكر�سي 
اجلال�س اإلى اعلى ويف�سل ان تك�ن القدمان 

م�ستندتني الى ما ي�سندهما على الر�س.

�سارك الدكت�ر �سالح البي�ساوي رئي�س 
جراحة  وم�ست�سار  اجلراحة  دائرة 
م�ست�سفى  يف  والع�ساب  الدماغ 
الأردن يف عدد من الفعاليات الطبية.

م�ؤمترات  ثالثة  يف  �سارك  حيث 
اوراق  وقدم  علمية  جل�سات  كرئي�س 
العمليات  باأحدث  تتعلق  علمية 
اجلراحة  وتقنيات  عامليًا  اجلراحية 

املتقدمة. منها:
الدماغ  جلراحة  العاملي  امل�ؤمتر   •
مدينة  يف  عقد  والذي  والع�ساب 

ك�الملب�رين - ماليزيا.
يف  امللكية  الطبية  اخلدمات  • م�ؤمتر 

البحر امليت.

علمية  اوراق  ثالثة  وقدم 
العل�م  جمعية  م�ؤمتر  يف 

العربية يف عمان.
ورقتني  قب�ل  مت  كما 
امل�ؤمتر  يف  علميتني 
الدماغ  جلراحة  العاملي 
والذي عقد يف  والع�ساب 
 2019 لعام  بلغراد  مدينة 
عمليات  عن  واحدة  وهي 
الفقري  العم�د  فقرات 
دون  اجللد  طريق  عن 
عن  والثانية  جروح،  فتح 
احدث التقنيات يف جراحة 

الفقرات. 

م�ست�سفى  يف  الخ�ساب  مركز  عقد 
البحث  لتط�ير  م�اكبته  اطار  يف  الأردن 
والتعليم الطبي امل�ستمر دورة تدريبية يف 
العقم واطفال النابيب والتي هدفت اإلى 
العلم يف  هذا  له  و�سل  ما  احدث  تقدمي 
وال�ساليب  التقنيات  �سعيد  على  العامل 
هذه  يف  وحا�سر  واملعرفة.  واملهارات 
املتقدمة على  والعلمية  التدريبية  الدورة 
م�ست�ى الندوات والبح�ث العلمية وور�س 
اأملانيا   كيل يف  ا�ساتذة من جامعة  العمل 
وا�ساتذة  لندن  يف  ك�لج  كنجر  وجامعة 
اإلى  بال�سافة  الأردن  يف  متخ�س�س�ن 

العمود الفقاري:
حتدث معظم اآلم الظهر يف جزئه ال�سفل 
كما ذكرنا اآنفًا، وذلك نتيجة اإلت�اء العم�د 
اإلى اخللف )اخلارج( يف منطقه  الفقاري 
ال�سدر واإلى المام )الداخل( يف املنطقة 
من  الفقاري  العم�د  ويتك�ن  القطنية.. 
م��س�عة  فقرة(  منها  )ال�احدة  فقرات 
مك�نة  فقرة  وكل  الخرى،  ف�ق  ال�احدة 
ميتد  قناة  الفقرات  وتكّ�ن  العظام  من 
حزمة  او  ربطة  وه�  ال�س�كي  النخاع  فيها 
الط�لية  وزوائدها  الع�سبية  اخلاليا  من 
وال�سجرية املتفرعة. وعند كل فقارة يخرج 
ع�سب  فرعا  الفقاري  العم�د  جانبي  من 
يغذي منطقة خم�س�سة له باأع�ساب ح�س 
الفقارتني  وحركة ويف�سل بني كل �سطحي 
يف  ي�سبه  )الذي  الغ�سروف   من  و�سادة 

تركيبه غ�سروف الذن اخلارجية مثاًل(.
احتكاك  عدم  على  ال��سادة  هذه  وتعمل 
تالقي  عند  ببع�سهما  الفقارتني  عظم 
�سطحيهما. فاإذا حدث اإجهاد على الع�سلة 
الفقارتني  �سطحي  من  بجانب  املت�سلة 
على  ي�سغط  باالجهاد  الع�سلة  تقل�ض  فاإن 
الو�سادة الغ�سروفية بني الفقارتني ونتيجة 
ذلك تنزلق كتلة )ح�سب مبلغ ال�سغط( من 
مكانها اإلى حيث يخرج الفرع الع�سبي من 
املنزلق  الغ�سروف  ويبداأ  ال�سوكي  النخاع 
الع�سب اخلارج من النخاع  بال�سغط على 
ازداد  وكلما  الأمل  يبداأ  وهنا  ال�س�كي، 
ازدياد  ومع  االأمل  يزيد  وال�سغط  االنزالق 
االأمل يبداأ �سغط الغ�سروف املنزلق بالتاأثري 

اآالم الظهر .. كيف نتقيها.. 
ونعاجلها!

اال�شتــاذ الدكتــور
حممود زهري الكرمي
ا�سـتـ�ســاري جـــراحـــــة الــــدمــــاغ 

والع�سـاب والعمـ�د الفـقــري 

- اجلزء الثاين -
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اآفــــاق

اأورام وكتل الرقبة عند االأطفال
الرقبة والعنق:

1 - التهاب الغدد اأو العقد اللمفاوية: 
�سي�عًا  واأكرثها  الأ�سباب  اأهم  وهي 
جرث�مية  التهابات  عن  ناجتة  وعادة 
يف  باإرتفاع  وم�سح�بة  فريو�سية  اأو 
باإعطاء  وتتح�سن  واأمل  احلرارة  درجة 

امل�سادات احلي�ية املنا�سبة.
اللمفاوية  العقد  اأو  الغدد  اأورام   - 2
الغدد  اأورام  عن  وناجتة  اخلبيثة: 
�سرطان  اأو  )اللمف�ما(  اللمفاوية 
الدم ويزداد حجمها وتت�سخم ب�سرعة 
اأخذ  ويجب  م�ؤملة  غري  تك�ن  وعادة 

عينات للت�سخي�س ال�سحيح للمر�س.
3 - ورم كي�ض الدرقية الل�شانية: وهي 
بقايا من الغدد الدرقية يف العنق وفوق 
نزوح  خالل  ويتك�ن  الدرقية  الغدة 
اإلى  الل�سان  الغدد الدرقية من موؤخرة 

اأ�سفل الرقبة ويعالج جراحيًا.
وه�  الدرقية:  الغدة  اأمرا�ض   -  4
ت�سخم يف الغدة الدرقية اأو جزء منها 
وقد  الت�سخم  اأ�سباب  حتديد  ويجب 
واأي�سًا  خبيثة  اأو  حميدة  اأورام  يك�ن 
اللمفاوي  الدرق  التهابات  عن  ناجت 
التحاليل  اإجراء  ويجب  )ها�سيم�ت�(. 
للغدد الدرقية يف كل حاالت  الوظيفية 
اإرتفاع  اإلى  احلالة  لت�سنيف  الت�سخم 
اأو هبوط يف ن�ساط الغدة ويتم العالج 

ح�سب احلالة
الغل�شمية:  ال�شقوق  ت�شوهات   -  5
اأو  جي�ب  اأو  اأكيا�س  �سكل  على  وتك�ن 
ن�ا�سري وت�جد منذ ال�لدة يف منت�سف 

عند  العنق  وكتل  اأورام  ت�سنيف  ميكن 
خلقية  اأورام  جمم�عتني  اإلى  الأطفال 

واأورام مكت�سبة.
م�ج�دة  تك�ن  عادة  اخللقية  الأورام 
من�  مع  تدريجيًا  وتزداد  ال�لدة  منذ 
الطفل، اأما الأورام اخلبيثة فتظهر يف 
مت�سارع  ب�سكل  حجمًا  وتزداد  �سن  اأي 

وعادة تك�ن غري م�ؤملة.
عند  امل�ج�دة  والأورام  الكتل  معظم 
الأطفال يف الرقبة عادة تك�ن حميدة.  
التاريخ املر�سي والفح�ض من قبل  اإن 
للت�سخي�س  جدًا  مهم  املعالج  الطبيب 
املنا�سب  بالعالج  والبدء  ال�سحيح 
وهي  اخلبيثة  الأروام  يف  وخ�س��سًا 

نادرة عرن الأطفال.
يف  االأورام  اأو  الكتل  اأ�شباب  اأهم 

اأو جانب الرقبة وتعالج جراحيًا.
الوعائية  الكي�شية  الأورام   -  6
اأورام  �سكل  على  وتك�ن  اللمفاوية: 
ناجتة  الرقبة  اأ�سفل  يف  خلقية  كي�سية 
عن ت�س�ه واإن�سداد يف الأوعية اللمفاوية 
وعادة تك�ن ذات حجم كبري وهي لينة 
وح�ل  الرقبة  يف  وتتمدد  م�ؤملة  وغري 
الرقبة،  يف  الأ�سا�سية  الدم�ية  الأوعية 
وتعالج جراحيًا وقد تع�د للظه�ر اإذا مل 

يتم ا�ستئ�سالها كليًا.
وت�سيب  اللعابية:  الغدد  اأورام   -  7
عادة الغدة النكافية املوجودة يف زاوية 
الفك اأ�سفل الأذن وتك�ن م�ؤملة ومت�رمة 
ت�ساب  وقد  بالنكاف،  الإ�سابة  نتيجة 
اإن�سداد  نتيجة  اأخرى  لعابية  غدد 

القن�ات اللعابية.
8 - ورم ناجت عن ت�شنج ع�شلة الرقبة 
تالحظ  وهي  القرتائية(:  )الع�شلة 
باإجتاه  الراأ�س  اإمالة  مع  ال�لدة  منذ 
الرقبة  حركة  يف  �سع�بة  مع  الكتلة 
طبيعي  غري  و�سع  ال�سبب  يك�ن  وعادة 
وتعالج  احلمل  فرتة  خالل  للطفل 
يف  اجلراحة  اأو  الطبيعي  بالعالج 

مراحل متقدمة من املر�س.
اأ�سباب  اأن  ال�ا�سح  يف  �سبق  مما 
وم�سببات اأورام اأو كتل الرقبة متعددة 
غريه  من  خط�رة  اأكرث  يك�ن  وبع�سها 
ونن�سح يف حلة الإ�ستباه ب�ج�د اأي كتلة 
الطبيب  مبراجعة  الرقبة  يف  ورم  اأو 
املعالج باأقرب وقت لتجنب امل�ساعفات 

وعدم التاأخر يف العالج.

الدكتور �شائب حمودي
ا�ست�ساري جراحة الطفال

املدير الطبي م�ست�سفى الأردن
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كنا  جملة  يديك..«  بني  »العامل 
ت�س�يقية  اعالنات  يف  قدميًا  ن�سمعها 
اأ�سحاب  من  قليلة  لعينة  م�جهة 
كان  والتي  الكبرية  املالية  القدرات 
با�ستطاعتهم حتقيق رغباتهم بال��س�ل 
الطرق  ب�ستى  الكبري  العامل  هذا  اإلى 
لتحقيق  املالية  امكاناتهم  وا�ستغالل 
وال�سريع  الكبري  التط�ر  ذلك، ولكن مع 
احلديثة  والنرتنت  الت�سال  مل�سادر 
اجلميع  واأعني  اأيدي  بني  العامل  اأ�سبح 
كبريًا  عاملًا..  جاهاًل  غنيًا..  فقريًا 
بجميع  الب�سري  التنوع  هذا  �سغريًا..  
وال�سيا�سية  الجتماعية  م�ست�ياته 
والثقافية والفكرية والعرقية اأ�سبح يعرب 
بكل  اأفكاره  طرح  يف  وي�سارك  راأيه  عن 
مكان  اأي  ويف  وجد  اأينما  وي�سر  �سه�لة 
يف هذا العامل.. فقط باإ�ستخدام هاتف 
�سغري ال يتجاوز حجمه كف اليد ميكن 
الت�ا�سل  عامل  الى  الدخ�ل  حلامله 
�سروط،  اأو  قيود  اأي  بدون  الجتماعي 
وهذه الأراء ممكن اأن تك�ن بن�سبة عالية 
يعرف  ول  حقيقة  ولي�ست  خاطئة  جدًا 
اأ�س�س  على  مبنية  غري  ك�نها  م�سدرها 
ودرا�سات واأبحاث علمية ملم��سة ت�سبب 
اقت�سادية  وطنية  م�ؤ�س�سات  تدمري  يف 
وزنها  لها  م�ؤثرة  مرم�قة  اأو�سخ�سيات 
الجتماعي وال�سيا�سي والعلمي عدى عن 
االإ�ساعات  لن�سر  املنابر  هذه  ا�ستغالل 
معل�مة  جهات  من  املق�س�دة  والأفكار 
عينة  ت�ستهدف  والتي  معل�مة  وغري 
مبا  عق�لهم  على  لل�سيطرة  ال�سباب 
املجتمع  يف  وا�سح  خلل  احداث  ي�سمن 
وت�جيههم الى اأفكار ومعتقدات مدمرة 

لهم ولأ�سرهم ولبلدهم.

العظيم  كتابه  يف  العزة  رب  حّذر  ولقد 
من تناقل اأية اأخبار قبل اأن يتم التاأكد 
حدوث  قبل  �سحتها  ومعرفة  منها 
ع�اقب كبرية وخطرية نتيجة ت�سديقها 
المَِّذيَن  َها  اأَيُّ )َيا  تعالى:  ق�له  يف  وذلك 
اآَمُنوا اإِن َجاَءُكْم َفا�ِشٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيمَُّنوا اأَن 
َعلَى  ِبُحوا  َفُت�شْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�شِ

َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي(.
الثاين  امللك عبد اهلل  لقد كان جلاللة 
ووا�سحًا  �سريحًا  كالمًا  اهلل  حفظه 
اخلاطىء  الإ�ستخدام  عن  وم�ؤثرًا 
والجنرار  الجتماعي  الت�ا�سل  مل�اقع 
والعمل  وت�سديقها  ال�سائعات  خلف 
التاأكد  بدون  وترويجها  ن�سرها  على 
تفعله  وما  وحقيقتها  م�سدرها  من 
الفج�ات  وعمل  البلد  اأمن  زعزعة  من 
واللعب  اأفراده  جميع  بني  واخلالفات 
عليهم  والتعدي  النا�س  مب�ساعر 
اأن  يجب  م�اقف  يف  منهم  وال�سخرية 
الأردنيني  جلميع  جلاًل  م�قفًا  يك�ن 
من  غريها  اأو  امليت  البحر  كحادثة 
اأحداث مت�س القيادة وال�طن وامل�اطن 
اأردين واأردنية  والتي ت�ست�جب على كل 
يف  قيادته  مع  واحدًا  �سفًا  اللتفاف 

وجه كل ال�سع�بات التي ن�اجهها والتي 
مت�س اأمننا ووحدتنا.

املت�سارعة  التط�رات  هذه  ظل  ويف 
و�سرعة  الجتماعي  الت�ا�سل  لعامل 
لتاأثريها  وجتنبًا  فرد  كل  الى  و�س�له 
الأمنية  ال�سلبي على خمتلف اجل�انب 
والدينية  والأقت�سادية  وال�سيا�سية 
جميعًا  علينا  يت�جب  والجتماعية، 
ال�سائعات  تلك  حماربة  على  العمل 
واحلد منها وعدم ا�ستغاللها والتفاعل 
معها يف بث الأخبار الكاذبة واملحر�سة 
الق�انني  درا�سة  باإعادة  وذلك 
امل�اقع  بتلك  اخلا�سة  والت�سريعات 
الى  لل��س�ل  وذلك  وم�ستخدميها 
ق�انيني �سارمة جتنبنًا من الأ�ستخدام 
امل�اقع  لتلك  اخلاطئ  والتعبري 
بالإ�سافة الى ن�سر ال�عي بني ال�سباب 
من  واجلامعات  املدار�س  وطالب 
من  امل�ستهدفة  الفئة  ك�نها  اجلن�سني 
بع�س الق�ى اخلارجية يف التاأثري على 
داخل  الأ�سرة  دور  نن�سى  ول  اأفكارها 
املنزل يف مراقبة اأبنائها وعدم تركهم 
ملكًا لهذه امل�اقع بجميع اأن�اعها الفي�س 

بوك وتويرت واالن�ستغرام وغريها.

بقلم: �شفيان عبدالهادي
مدير ق�سم العالقات العامة - م�ست�سفى الأردن

اإلى اين تاأخذنا؟!
�شبكات التوا�شل

اأمرا�ص القلب وال�شرايني 
االأكرث �شيوعًا، اأنواعها، 

وكيف نتعامل معها؟ 

القلب  ت�سيب  التي  الأمرا�س  تعترب 
اأحد  الدم�ية  والأوعية  وال�سرايني 
العامل،  يف  لل�فاة  الرئي�سية  امل�سببات 
عن  م�س�ؤولة  فاإنها  لالإح�سائيات،  ووفقًا 

ثلث جمم�ع ال�فيات العاملي. 
ت�سيب اأمرا�س القلب وال�سرايني والأوعية 
الن�ساء والرجال على حد �س�اء،  الدم�ية 
ويع�د ذلك الى النظام احلياتي اخلاطئ 
التدخني  من  النا�س،  معظم  يتبعه  الذي 
وقلة  ال�زن  وزيادة  الكح�ل  �سرب  الى 
الى  يوؤدي  ذلك  كل  احلركي،  الن�ساط 

الإ�سابة بها وحدوث م�ساعفاتها.   
االأكرث  وال�شرايني  القلب  اأمرا�ص 
الأع�ساء  اأهم  القلب من  يعترب  �شيوًعا: 
احلي�ية امل�ج�دة يف ج�سم الإن�سان، لذلك 
اأول�ية  يعترب  �سحته  على  احلفاظ  فاإن 
ق�س�ى حتى يتمّتع الإن�سان ب�سحة جيدة 
والأوردة  ال�سرايني  ت�ساب  ط�يل.  وعمر 
بالعديد من الأمرا�س الناجتة عن بع�س 
ينتهجها  التي  الال�سحية  املمار�سات 
الإن�سان خالل حياته، �سن�ستعر�س معكم 
اأبرز الأمرا�س  ا من  الفقرة بع�سً يف هذه 
وبع�س  وال�سرايني،  القلب  ت�سيب  التي 

الن�سائح ال�سحية لل�قاية منها. 
حالة  الطرفية:  ال�شرايني  ت�شّلب 
ان�سداد ال�سريان ب�سبب جتمع م�اد �سحمية 
ال�سرايني،  جدران  ط�ل  على  ودهنية 
مع  املتاأك�سدة  امل�اد  هذه  تتفاعل  فعندما 
وتتجمع  الده�ن  ال�سريان، وترت�سب  جدار 
ال�سفائح الدم�ية وامل�اد الليفية على جدار 
واإن�سدادها.  ت�سيقها  ت�سبب  ال�سرايني 
ما  الطريف  ال�سريان  ان�سداد  عن  وينتج 
ويرافق  املحيطي،  ال�سريان  مبر�س  ُيعرف 
ورمبا  واخلدران،  الأمل،  املر�س  هذا 
تزيد  التي  الع�امل  اأما  بالعدوى.  الإ�سابة 
التقدم  بني   فتتن�ع  به  الإ�سابة  خطر  من 
غري  الأطعمة  تناول  التدخني،  العمر،  يف 
بالدهون، عدم ممار�سة  والغنية  ال�سحية 
التمارين الريا�سية، زيادة ال�زن وال�سمنة، 
اأو  ال�سغط،  اأو  ال�سكري،  مبر�ض  االإ�سابة 

ارتفاع الك�ل�سرتول.  
حالة  ال�شباتي:  ال�شريان  ان�شداد 
ال�سباتي  ال�سريان  يف  وت�سّيق  ان�سداد 
مما  الدماغ،  الى  الدم  نقل  عن  امل�س�ؤول 
والتي  �سغرية  جلطات  حدوث  الى  ي�ؤدي 
ت�سفر بدورها عن وق�ع ال�سكتة الدماغية. 
باملر�س  الإ�سابة  اأ�سباب  وتتلخ�س 
ارتفاع  اأ�سكاله،  من  �سكل  باأي  بالتدخني 
م�ست�ى الده�ن الثالثية والده�ن امل�سبعة 
بالإ�سافة  الدم،  جمرى  داخل  وال�سكر 
الدم، واالإلتهابات مثل  ارتفاع �سغط  الى 

التهاب املفا�سل. 

بها  ي�سعر  التي  الأعرا�س  اأبرز  اأما 
خدر  �سكل  على  فتك�ن  باملر�س  امل�ساب 
الأطراف،  اأو  ال�جه  يف  مفاجئ  و�سعف 
وغالًبا ما يك�ن يف جانب واحد فقط من 
والفهم،  التحدث  يف  �سع�بات  اجل�سم، 
�سع�بات يف النظر يف عني واحدة اأو كلتا 
العينني، ال�سع�ر بالدوار وفقدان الت�ازن، 
�سديد  ب�سداع  ال�سع�ر  الى  بالإ�سافة 

مفاجئ بدون اأي �سبب.  
عن  عبارة  هي  الوريدية:  اجللطات 
تخرّث للدم يف الأوردة العميقة واملت�اجدة 
اأنحاء اجل�سم، واأكرث حدوثًا يف  يف جميع 
كاملة  اإعاقة  عنها  ينتج  ال�ّساقني.  اأوردة 
القلب،  اإلى  الدم  ع�دة  يف  جزئية  اأو 
بالإ�سافة اإلى اأّنها ت�ؤدي اإلى ال�فاة اإذا ما 
حدوث  يف  ت�سببت  اأو  الرئتني  اإلى  و�سلت 

ن�بة قلبّية حاّدة.
عن  فتنتج  باملر�س  الإ�سابة  اأ�سباب  اأّما 
الى  الدم  ع�دة  بطئ  منها  ع�امل  عدة 
احلركة،  قلة  عن  ينتج  الذي  وه�  القلب 
عدم  نتيجة  الأوردة  يف  الدم  جتمع  اأي�سًا 
حتدث  التي  التجلط  وم�ساكل  احلركة 
ف�سل  كذلك حدوث  اأمرا�س،  ب�سبب عدة 
مراحل  يف  خا�سة  الأوردة  �سمامات  يف 
الأ�سباب  هذه  كل  الإناث،  عند  احلمل 

ت�ؤدي الى جتمع الدم يف الأوردة.  
ي�سيب  املر�س  هذا  ال�شاقني:  دوايل 
الأوردة ال�سطحية لل�ساقني م�سببًا ت��سعها 
مما  خمتلفة  باأ�سكال  وتظهر  وتعرجها 
اإمكانية ظه�ر  ال�ساقني مع  بت�س�ه  يت�سبب 
نتيجة  وم�ساعفات  اأعرا�س  جمم�عة 
ال�ريدية حيث  ال�سمامات  وج�د تلف يف 
اأن كل الأوردة �س�اء ال�سطحية اأو العميقة 
ثنائية  ب�سمامات  مزودة  الثاقبة  اأو 
من  ال�ساقني  يف  الدم  ت�جيه  على  تعمل 
اأعلى  الى  اأ�سفل  ومن  العمق  نح�  ال�سطح 
وباحلديث  واحد.  وباجتاه  القلب  باجتاه 
الإ�سابة  فتعترب  به،  الإ�سابة  كيفية  عن 
التي  الع�امل  اأبرز  من  �سابقة  بجلطات 
اأن  كما  ال�ساقني،  بدوايل  الإ�سابة  ت�سبب 
ال�ق�ف لفرتات ط�يلة، الإ�سابة بال�سمنة 
وزيادة ال�زن، زيادة م�ست�ى الك�لي�سرتول 
جميعها  العمر،  يف  التقدم  الدم،  يف 

ا.  اأ�سباب ت�سهم بالإ�سابة به اأي�سً
حلياة  �شحية  ون�شائح  الوقاية 
ي�ن�س  نادر  عمر  الدكت�ر  مثالية: 
ال�سرايني  وق�سطرة  جراحة  اخ�سائي 
الكلى  وزراعة  ال�ساقيني  ودوايل  والوردة 
ال�سحية  املمار�سات  بع�س  لنا عن  حتدث 
التي تعمل على ال�قاية من هذه الأمرا�س، 
يت�سمن  مبا  املعي�سة،  منط  تغيري  منها: 
الغذاء ال�سحي وممار�سة الريا�سة ب�سكل 
كاف وكذلك جتنب تناول الكح�ل والت�قف 
الزائد،  ال�زن  وانقا�س  التدخني  عن 
بالإ�سافة الى اتباع ن�سائح الطبيب املعالج 
بحذافريها والإلتزام بالعالجات الدوائية 
امل��سى بها ت�ساهم ب�سكل فّعال يف ال�قاية 
من هذه الأمرا�س ومنع تط�رها وو�س�لها 

الى مراحل متقدمة.  
احلالت  هذه  عالج  يعتمد  العالج: 
ال�سحي  وال��سع  املري�س  عمر  على 
امل�ساحبة.  والمرا�س  للمري�س  العام 
فالعالج ممكن بالق�سطرة او اجلراحة و 
الى  مري�س  من  يختلف  الأف�سل  اخليار 
يف  مت�فرة  العالجات  هذه  وجميع  اخر 

م�ست�سفى الردن.

الدكتور عمر حمدهلل
اخ�سائي جراحة ال�سرايني  

والأوردة
من  حي�ي  ق�سم  ه�  الط�ارئ  ق�سم 
اق�سام امل�ست�سفى ي�فر العناية الف�رية 
اأي  اإلى  ي�ؤدي  ان  من  اخل�سية  عند 
معاناة  اإلى  ي�ؤدي  ما  العالج  يف  تاخري 
وباإمكان  للحياة  تهديد  او  مفرطة 
الط�ارئ يف  ق�سم  الى  الذهاب  النا�س 

اي وقت دون م�عد م�سبق.
يبداأ تقييم حالة املر�سى ف�ر دخ�لهم 
اول  عادة  ويك�ن  الط�ارئ  ق�سم  اإلى 

او  ممر�س  املري�س  يقابله  �سخ�س 
ممر�سة تتمتع مبهارات خا�سة يف فرز 
احلالت وتت�سمن عملية الفرز حتديد 
الرتتيب الذي مب�جبه �سيتلقى املري�س 
املبدئي  التقدير  على  اعتمادا  العالج 
فاكرثهم  حالتهم  خط�رة  ملدى 
واملر�سى  اول  العالج  �سيتلقى  مر�سا 
الذين ميكن تاجيل عالجهم على نح� 
عليهم  ينبغي  �ساعتني  او  ل�ساعة  اآمن 
احلالت  معاينة  تتم  حتى  النتظار 
العاجلة بغ�ض النظر عن الو�سول اوًل. 
معاجلة  يتم  املثال  �سبيل  فعلى 
قلبية  ن�بة  من  يعاين  الذي  املري�س 
الت�اء  من  يعاين  الذي  ال�سخ�س  قبل 
الط�ارئ  لق�سم  و�سل  وان  بالكاحل 
قبله وبال�سافة للممر�سني ي�سم ق�سم 
مع  للتعامل  متدربني  اطباء  الط�ارئ 
احلالة الطارئة وتقدمي العناية الطبية 
على  والقدرة  احلياة  لنقاذ  الالزمة 
يف  املنا�سبة  ال�سريعة  القرارات  اتخاذ 
على  والقدرة  الظروف احلرجة  جميع 
ال�سريرية  الفح��سات  جميع  اجراء 
الت�سخي�سي  والت�س�ير  واملخربية 

املنا�سب جلميع املر�سى. 
بعد  منازلهم  الى  املر�سى  بع�س  ويع�د 
خياطة  يف  مثال  املالئم  العالج  تلقي 
متابعة  مع  الب�سيط  العالج  او  اجلروح 
فيما  املنا�سب  الخت�سا�سي  مع  احلالة 
بعد.  ويتم ادخال املر�سى الذين بحاجة 
الدول  بع�س  ويف  امل�ست�سفى  لدخ�ل 
على  النا�س  من  العديد  يعتمد  النامية 
اق�سام الط�ارئ على العناية الطبية غري 
املر�سى  ه�ؤلء  بع�س  وي�سعى  الطارئة 
للح�س�ل على العالج يف اق�سام الط�ارئ 
�سخ�سيني  اطباء  لديهم  لي�س  لنه 
احل�س�ل  يف  �سع�بة  يجدون  وبالتايل 
وي�سعر  الطباء  احد  ملقابلة  م�عد  على 
مر�سى اخرون بانهم على درجة �سديدة 
غري  جتعلهم  ال�سابة  او  املر�سى  من 
اطبائهم  ملقابلة  النتظار  على  قادرين 

خالل �ساعات العمل الر�سمية املعتادة. 
جلميع  التام  بال�سفاء  متنياتي  مع 
مراجعني  جميع  من  ارج�  املر�سى 
اعطاء  معنى  تفهم  الط�ارئ  اق�سام 
للعالج  حاجة  الكرث  للمر�سى  الول�ية 

ال�سريع.

ق�شم الطوارئ فـي م�شت�شفى االأردن

د. حممود خطاب
اخ�سائي جراحة عامة / جراحة 

املنظار - الكبد والبنكريا�س 

حما�شرة الجناز جديد  
فـي م�شت�شفى االأردن 

زيارة طلبة
اجلامعة االأردنية 

مل�شت�شفى االأردن

تكرمي املوظف املثايل

ا�ست�ساري  ال�سافـي  خالد  الدكت�ر  األقى 
الب�لية  للم�سالك  املنظار  جراحة 
والتنا�سلية والورام يف م�ست�سفى الأردن 
حما�سرة علمية لجناز جديد ُيعد الول 

من ن�عه يف الأردن، حتت عن�ان:   
Do we need Robot to repair 
VesicoVaginal Fistula?
عن  �سرحًا  ال�سافـي  الدكت�ر  قدم  حيث 
ان  بعد  العراق  من  قِدمت  �سيدة  حالة 
تنجح،  مل  �سابقة  عمليات  ثالث  اجرت 
وقد ُاجري لها يف م�ست�سفى الأردن عملية 
ب�ا�سطة  املهبلي  املثاين  النا�س�ر  ا�سالح 

املنظار وتكللت بالنجاح.

يف  الجتماعي  العمل  ق�سم  طلبة  زار 
الردن/  م�ست�سفى  الردنية  اجلامعة 
مكتب العمل الجتماعي، لال�ستفادة من 
الدور الفاعل الذي يق�م به  مكتب العمل 
الجتماعي بالتعامل املبا�سر مع املر�سى.
حم�ر  اأب�  �سروق  الدكت�رة  قامت  حيث 
التدريب  ومن�سقة  الطلبة  با�ستقبال 
اأب� غب��س،  امليداين لهم الدكت�رة رهام 
تعريفية  حما�سرة  اب�حم�ر  وقدمت 
العمل  مكتب  ومهام  اأدوار  وت��سح  تربز 

الإجتماعي.

لتح�سني  التحفيزية  �سيا�سته  اطار  يف 
اجلاد  العمل  �س�ر  ا�سمى  واظهار  الداء 
الطبي  املدير  قام  الكبرية  والنتاجية 
وم�ست�سار  حم�دي  �سائب  الدكت�ر 
ار�سيد  ها�سم  ال�سيد  العالجية  ال�سياحة 
بتكرمي امل�ظف املثايل )خولة ال�شافـي( 

من دائرة اجل�دة.
عام  مدير  الب�سري  عبداهلل  الدك�ر  واكد 
لت�سجيع  املبادرة  هذه  ان  امل�ست�سفى 
املناف�سة  روح  وبث  املتميزين  العاملني 
واخلدمات  بالأداء  لالرتقاء  اليجابية 
ال�سعد  على  امل�ست�سفى  يف  املقدمة 

الطبية والتمري�سية والدارية والفنية.
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حتت ال�شوء

يف  ال�سرطان  مر�س  ت�سخي�س  يرافق 
التغيريات  من  حالت  الحيان  معظم 
المل  بني  ما  ترتاوح  وافكار  النف�سية 

والمل للبقاء وال�سيطرة على احلياة.
ا�سبحت ن�سبة ال�سفاء من مر�س ال�سرطان  
عالية مع التقدم الطبي والعالجات احلديثة 
ه�  ذلك  من  الهم  لعل  بل  املتط�رة، 
الكت�ساف املبكر للمر�س لتك�ن بذلك ن�سبة 
مر�سى  عدد  ان  بحيث  مرتفعة،  ال�سفاء 
ال�سرطان مل يزداد بل بتنا ن�سمع عنه اكرث 
نظرا ل�سرعة اكت�سافه يف ظل اآليات الك�سف 
التي  اخذ اخلزعات  املر�س من خالل  عن 
حتدد و�سعية املر�س وانت�ساره ومدى جناح 
العالج. يحتاج مري�س ال�سرطان بال�سافة 
الى العالجات، الى دعم نف�سي ومعن�ي لكي 

يتخطى ازمة مر�سه ب�سالم. 
بح�سب ما ت�ؤكده الدرا�سات العلمية العديدة 

املجتمعات  خلدمة  �سيا�سته  اطار  يف 
بالتعاون  الردن  م�ست�سفى  اقام  املحلية 
مع مديرية بنك الدم ي�ما تط�عيا للتربع 
بالدم حيث فتح اب�ابه مل�ظفي امل�ست�سفى 
لتلقي  املناطق  خمتلف  من  وللم�اطنني 
الن�سانية  للحالت  خدمة  الدم  تربعات 

والطارئة.

مدير  الب�سري  عبداهلل  الدكت�ر  واكد 
الي�م  هذا  ان  الردن  م�ست�سفى  عام 
املجاين للتربع بالدم والذي اجتذب اليه 
وب�سكل  وب�سكل  امل�اطنني  من  الع�سرات 
العالقة  مدى  يعك�س  تط�عي  عف�ي 
الردن  م�ست�سفى  تربط  التي  ال�ثيقة 
كمركز طبي اردين حقق اجنازات طبية 
كبرية واملجتمعات املحلية، م�سريًا الى ان 
جناح امل�ست�سفى يف هذه الفعالية وغريها 
من فعاليات اليام الطبية املجانية التي 

دورة علمية ال�شتبدال 
املفا�شل ال�شناعية

عقدت يف م�ست�سفى الأردن دورة تدريبية 
جراحة  ق�سم  يف  املتدربني  للمقيمني 
العظام واملفا�سل تتمح�ر ح�ل ا�ستبدال 
املفا�سل ال�سطناعية )الركبة وال�رك( 
العفيفي  كامل  الدكت�ر  ا�سراف  حتت 
واملفا�سل  العظام  جرحة  دائرة  رئي�س 

والدكت�ر ها�سم الق�ساة،
عن  علمية  حما�سرة  الدورة  وتخلل 
قام  عمل  وور�سة  ال�سطناعية  املفا�سل 
املف�سل  على  فيها  بالتعرف  الأطباء 
والأدوات  والركبة  لل�رك  ال�سطناعي 
اخلا�سة باإجراء العملية وبعد ذلك بداأوا 
العملية  خط�ات  اإجراء  على  بالتدريب 

على العظم اجلاف.
ومتت مناق�سة بع�س الأ�سئلة ح�ل زراعة 
املفا�سل وحيثيات العملية خالل الدورة، 

الدعم االيجابي والنف�شي ملر�شى ال�شرطان 
ي�شاعد فـي عملية العالج وال�شفاء 

يوم للتربع بالدم
فـي م�شت�شفى االأردن

د. �شهاد املنري
ا�ست�سارية الطب الن�وي والعالج 

بالنظائر - م�ست�سفى الأردن

فاإن الطبيب املخت�س بال�سرطان يلعب دور 
واحد  وقت  يف  والع�س�ي  النف�سي  املعالج 
مرحلته  تخطي  على  املري�س  م�ساعدا 
ال�سعبة. يتجلى هذا منذ اللحظات الولى 
لكت�ساف املر�س، فتتم جل�سة م�سارحة مع 
و�سرح  له  املتاحة  اخليارات  ح�ل  املري�س 
التفا�سيل العالجية  الكامله. من خالل هذا 
التفاعل يتم ك�سب وتعزيز الثقة بني املري�س 
ي�ساب  عندما  املري�س  لن  والطبيب، 
بال�سرطان ي�ساب بحالة من الهلع والذعر 
مل مير بها �سابقا. قد ي�ساحب الت�سخي�س 
ا�سرابات  ظه�ر  حتى  او  وارتباك  �سدمة 
اأو  الغثيان  القلب،  خفقان  مثل  ج�سدية 
عن  اي�سا  نتغا�سى  ال  ان  يجب  االغماء. 
حالة الرتباك وال�سدمة لدى افراد العائلة 
واملقربني من املري�س ، فرتاهم على ت�ا�سل 
م�ستمر مع الطبيب ليق�م بطماأنتهم اي�سًا.

لعدم  تع�د  قد  هذه  الرتباك  ا�سباب 
ال�سع�بة  او  املر�س  فهم  على  املقدرة 
ال�سلبية  امل�ساعر  عن  التعبري  يف  الكبرية 
بهم  ت�سل  قد  الحيان  بع�س  يف  اللتي 
التعامل  ح�سا�سية  هنا  تكمن  لالكتئاب. 
الطبيب  عالقة  لن  ال�سرطان  مر�سى  مع 
طبيب  اي  عالقة  من  اكرث  هنا  باملري�س 
الت�سخي�س �سديد وقد  ومري�سة، لن وقع 
يك�ن ال�سفاء يف بع�س احلالت م�ستع�سيا 
عاتق  على  يقع  بذلك  حمدود  والمل 
الطبيب اخت�سا�سي الورام مهمة اعطاء 
مري�سه كافة احلقائق واي�سالها با�سل�ب 
بالمل  املري�س  وامداد  ومتعاطف  �سادق 
ما  هذا  ح�س�ل  عدم  حال  ويف  والتفاوؤل. 

خمتلف  يف  امل�ست�سفى  يقيمها 
الحياء والقرى واملدن الردنية 
امل�اطنة  �سيا�سته  ب�سبب  جاء 
والعمل  اجلمه�ر  خدمة  ب�سان 
خدمات  وتقدمي  التط�عي 
لفراد  امل�ست�ى  عالية  طبية 
والفقرية  املحلية  املجتمعات 

واملحتاجة.
وتلقت فرق الط�ارئ يف م�ست�سفى الردن 
من  كبري  عدد  من  طلبات  الدم  وبنك 
ومن  وك�ادره  الردن  م�ست�سفى  م�ظفي 
مناطق  خمتلف  من  جاوؤوا  م�اطنني 
العا�سمة حيث تلق�ا الفح��سات املنا�سبة 
التي ت�ؤهلهم للتربع بالدم ومن ثم ار�سلت 

كميات الدم املتربع الى بنك الدم.

الن�عي  بامل�ست�ى  املتط�عني  من  عدد  وا�ساد 
يف  الطبية  الغرف  به  ظهرت  الذي  املميز 
م�ست�سفى الردن اثناء الي�م التط�عي للتربع 
بالدم ما يعك�س مهنية واحرتافية طبية رفيعة.

اأحد  من  الأردن  م�ست�سفى  باأن  ويذكر 
زراعة  جمال  يف  الهامة  الطبية  املراكز 
فيه  جترى  والتي  املنطقة  يف  املفا�سل 
اأول  ويعترب  واملعقدة  العتيادية  احلالت 
ح�سل  اخلا�س  القطاع  يف  م�ست�سفى 
الأردين  الطبيني  املجل�سني  اإعتماد  على 
على  للح�س�ل  الأطباء  لتدريب  والعربي 
العظام  جراحة  يف  الخت�سا�س  �سهادة 
تخرج  وقد   2004 عام  منذ  واملفا�سل 
اخت�سا�سيًا  منه لغاية االآن خم�سة ع�سر 
واأمريكا  ودول اجل�ار  الأردن  يعمل�ن يف 

واأوروبا. 

ويحظى اأي�سًا باعتمادية اجلمعية العاملية 
لتدريب  والإ�سابات  الك�س�ر  جلراحة 
العامل  بقاع  كل  من  اجلراحني  الأطباء 
الدولية الزمالة  �سهادة  على  للح�س�ل 
 )Aotrauma Fellow Ship(
وه� امل�ست�سفى الأول يف املنطقة احلا�سل 

على هذه العتمادية. 
حر�س  على  تعبريًا  املفا�سل  دورة  وتاأتي 

طبيب  من  متنقال  املري�س  نرى  بينهما 
لخر كانه يت�س�ق يف اختيار الطباء باحثا 
مع  وتعاطف  وتفاهم  ايجابي  تعزيز  عن 
ملر�سى  الداعمة  اجلمعيات  تق�م  طبيبه. 
مالية  م�ساندة  من  مهم  بدور  ال�سرطان 
ومعن�ية للمر�سى بال�سافة الى ا�سراكهم 
يعان�ن  ال�سخا�س  من  جمم�عات  يف 
الجتماعي  فالتكافل  نف�سه  املر�س  من 
ظروف  يف  ميرون  اخرين  مع  والت�ا�سل 
م�ساركة  روح  يبث  ان  ميكن  مت�سابهة 
تخفف من وطاأة املر�س وتقلل من اخل�ف.

م�شوؤولية الكادر الطبي:
1. الجتماع مع املري�س وح�سن التعامل معه 
للت�سخي�س  امل�ساحبة  الفعل  ردود  وتقبل 
الى  و�سوال  والغ�سب  اخلوف  من  ابتداءا 
كباقي  ال�سرطان  مر�سى  وتف�سري  الياأ�س. 
ال�سفاء منه خ�س��سا مع  المرا�س ميكن 

تط�ر املعدات والعالجات اجلديدة.
2. دعم نف�سي م�ستمر وهذا ا�سا�س لعملية 
والت�ستبت  ال�ست�سالم  عدم  وبث  ال�سفاء 
حلالة  ايجابية  بطريقة  والنظر  باحلياة 

املري�س ي�ساعده على تخطي مر�سه.
3. الت�سجيع على تقبل التغيري على حياته 
و التعاي�س مع وج�د املر�س وعلى الع�دة 
الى روتني احلياة �سريعا وال�سيطرة على 
زمام الم�ر على ان ل ي�ثر على جل�سات 

العالج وامل�اعيد.
القلق  ملنع  م�ساعدة  ادوية  و�سف   .4
لخ�سائي  التح�يل  حتى  او  والكتئاب 
تخطي  على  القدرة  عدم  حال  يف  نف�سي 
احلزن وال�سدمة امل�ساحبة للت�سخي�س.

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

دورة تدريبية ال�شتخدام 
الرتا�شاوند فـي ت�شخي�ص خلـع 

مف�شل الورك اخللقي لـدى 
االأطفـال حديـثي الوالدة

لدى  اخللقي  ال�رك  مف�سل  خلع  يعترب 
لدى  ال�سائعة  الأمرا�س  من  الأطفال 
بالذات  منطقتنا  ويف  اجلدد  امل�اليد 
بالطرق  عالجها  الإمكان  من  والتي 
مبكرًا،  ت�سخي�سها  مت  اإذا  التحفظية 
ت�سخي�سها  اأ�ساليب  تتعقد  ولكن 
تاأخر  وكلما  العمر  تقدم  كلما  وعالجها 
الت�سخي�س ويك�ن العالج جراحيًا معقدًا 
ينتهي  وقد  التحفظي  العالج  اأُهِمل  اإذا 
احلال بعملية ق�س عظمي معقد للح��س 
ا�ستبدال مف�سل  اأو  الفخذ  وعظمة عنق 

�سناعي كامل لل�رك.  
ف�ق  الأم�اج  جهاز  ا�ستخدام  ويعترب 
طريقة  اأهم  )اللرتا�ساوند(  ال�س�تية 
اأول  للت�سخي�س املبكر لهذا املر�س ولعل 
الطريقة  هذه  وابتكر  اأبدع  من  واأ�سهر 
»جـراف«  النم�ساوي  الربوفي�س�ر 
منذ  اجلهاز  هذا  با�ستخدام  بداأ  والذي 
مازال  هذا  ولي�منا  ال�سبعينات  نهاية 
العامل  ويج�ب  املتتالية  الدروات  يعقد 
واملفا�سل  العظام  جراحة  اأطباء  ليدرب 

5. عدم اهمال تقدمي الدعم واملعل�مات 
لعائلة املري�س اإذ ي�اجه�ن نف�س ال�سدمة 
ان  العائلة  على  ويجب  والمل.  واخل�ف 
املعل�امت  تلقي  يف  ميثلهم  من  تختار 
الطبية وحماولة ا�سراكهم يف القرارات، 
بعد اخذ امل�افقة من املري�س، حتى يتاح 
لهم فر�سة للتعبري عن خماوفهم وتقدمي 

الدعم املنا�سب خالل رحلة العالج. 
هل يجوز م�شاركة خرب الت�شخي�ص مع اجلميع؟ 

هل ي�شبح كتمه عن املري�ص خوفا عليه؟
فرد  ج�سم  يف  ال�سرطان  مر�س  يحدث 
ككل.  العائلة  على  ميتد  اثره  ولكن  واحد 
ي�اجه الطباء يف بع�س الحيان طلبات يف 
كتم ت�سخي�س املري�س عن مري�س قا�سر 
ان  الن�سان  حق  من  ال�سن.  يف  طاعن  او 
يعلم تفا�سيل ت�سخي�سه وحالته ال�سحية 
وان ي�اجه خيارات املر�س والعالج ويتخذ 
قدرته  اما يف حال عدم  بنف�سه.  قراراته 
على التفكري ال�سليم والتخطيط للم�ستقبل 
فيتم ال�ستعانة ب��سي او �سخ�س قريب له 
ي�سعب  لذلك  ال�اعي.  الجراء  لتخاذ 
حالة  فلكل  احلالت،  جميع  على  التعتيم 
يجب  لكن  وتفا�سيلها،  خ�س��سيتها 
الت�سديد قدر امل�ستطاع على ابقاء ج� من 

ال�سفافية والثقة مع املري�س وعائلته.
ب�سكل  املر�س  التعامل مع  وباخلتام يجب 
الع�اطف  وراء  الجنرار  وعدم  واقعي 
والتفاوؤل  مع البقاء على روحه اليجابية 
عن  املري�س  تثقيف  يجب  كما  بال�سفاء. 
املر�س وا�سراكه يف اتخاذ القرارات مما 
الطبي.  وبالطاقم  بالنف�س  الثقة  يبث 
يقال ان ال�سرب مفتاح كل حال فيمكن ان 
يلجاأ املري�س اإلى ال�سالة وقراءة القراأن 
من  »وننزل  تعالى  بق�له  ا�ست�سهادا 
القراآن ما هو �شفاء ورحمة للموؤمنني ول 
يزيد الظاملني ال خ�شارا« �سدق اهلل العظيم.

اأجهزة  ا�ستعمال  على  الأ�سعة  واأطباء 
)الألرتا�ساوند( لت�سخي�س هذا املر�س.

ويف م�ست�سفى الأردن بالتعاون مع جمعية 
من  مببادرة  الأردنية،  العظام  جراحي 
د. فرا�س البراهيم رئي�س ق�سم جراحة  
امللكية  الطبية  الأطفال اخلدمات  عظام 
بروفي�س�ر  كان  ي�مني  مدار  وعلى 
الدورة  »جـراف« يف �سيافتنا حيث عقد 
طبيبًا  لـ)40(  مميز  بح�س�ر  الهامة 
وزارة  يف  ال�طنية  اخلربات  ميثل�ن 
ال�سحة واجلامعات والقطاع اخلا�س يف 
جراحة العظام والأ�سعة ت�سمنت الدورة 
حتليل  على  وتدريب  قيمة  حما�سرات 
القيا�سات  ومعرفة  اللرتا�ساوند  �س�ر 
وطرق العالج التحفظية خللع ال�رك ومت 
ا�ستخدام  على  جميعًا  الأطباء  تدريب 
ق�سم  عيادات/  من  اأطفال  على  اجلهاز 

الأطفال م�ست�سفى الأردن. 
رئي�س  العفيفي  كامل  الدكت�ر  اأكد  وقد 
واملفا�سل  العظام  جراحة  دائرة 

والك�س�ر يف م�ست�سفى الأردن على اأهمية 
الرتحيبية  كلمته  يف  وذلك  الدورة  هذه 
لربوفي�س�ر »جـراف« والأطباء امل�ساركني 
املدرج  امل�ست�سفى  هّيـاأ  ولقد  الدورة،  يف 
لعقد  الجتماعات  وقاعات  التعليمي 
ال��سائل  كل  ووفر  مريح  ب�سكل  الدورة 
اللرتا�ساوند  اأجهزة  من  لها  الالزمة 
ترك  مما  والعر�س  التعليم  وو�سائل 
اإعجابًا وانطباعًا جيدًا لدى الربوفي�س�ر 
بالذكر  يجدر  وكما  واحل�س�ر،  الزائر 
رئي�س  العزازي  وائل  الدكت�ر  قدم  انه 
عن  تعبريًا  للم�ست�سفى  درعًا  اجلمعية 
من  امل�ست�سفى  قدمه  ملا  اجلمعية  �سكر 
وتقدميه  الهام  احلدث  لهذا  رعاية 
دعمًا  جمانًا  واخلدمات  ال��سائل  كافة 
على  تع�د  والتي  الن�ساطات  هذه  ملثل 
ُي�سهم  ومما  بالفائدة  الأطباء  الزمالء 
كل  يف  للمر�سى  مثلى  رعاية  تقدمي  يف 

اأرجاء ال�طن. 
يرعى  الأردن  م�ست�سفى  اأن  وُيذكـر  هـذا 
العلمية  اللقاءات  هذه  مثل  العديد 
واالجتماعية با�ستمرار منذ تاريخ تاأ�سي�سه 
امل�ؤمترات  معظم  لدعم  دومًا  وي�سعى 
الأطباء  لنقابة  العلمية  والن�ساطات 
يف  كامل�ساركة  عديدة  بطرق  وجمعياتها 
والدعم  للم�ؤمترات  املرافقة  املعار�س 
املايل لها واإيفاد الأطباء املقيمني حل�س�ر 

التدريب  باأهمية  منه  اإميانًا  امل�ؤمتر  هذه 
والتعليم الطبي امل�ستمر. 

ق�شم العظام ي�شارك بورقتني 
علميتني فـي موؤمتر اخلدمات 

الطبية امللكية
يحر�س ق�سم العظام يف م�ست�سفى الردن 
على  العلمية  املحافل  يف  امل�ساركة  على 

ال�سعدة املحلية والقليمية والعاملية.
وقد �سارك م�ؤخرا بامل�ؤمتر الدويل التا�سع 
يف  عقد  الذي  امللكية  الطبية  للخدمات 
البحر امليت على مدى اربعة ايام مب�ساركة 
200 متحدث من 50 دولة عربية واجنبية، 
ورقتني  العظام  ق�سم  خاللها  عر�س 
علميتني عن نتائج ق�سم العظام مب�ست�سفى 
املرفق  مف�سل  ك�س�ر  عمليات  يف  الردن 
زراعة  وعمليات  الطفال  عند  )الك�ع( 
حيث  ال�سن،  كبار  عند  الركبة  مفا�سل 
هذه  يف  العاملية  النتائج  نتائجها  ناف�ست 
املجالت. ويف نهاية امل�ؤمتر مت تقدمي درع 
امل�ؤمتر للدكت�ر كامل العفيفي رئي�س ق�سم 

جراحة العظام.

ق�شم جراحة العظام واملفا�شل ن�شاطات متتالية
من دورات متخ�ش�شة وور�ص علمية متقدمة 

دورة متقدمة ال�شتخدام جهاز االمواج فوق ال�شوتية يف ت�شخي�ص خلع مف�شل الورك اخللقي لدى حديثي الوالدة
الربوفي�شور النم�شاوي »جراف« فـي م�شت�شفى االأردن
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قراءة وفكر

�سعرت  مرًة  كم  القاريء..  عزيزي 
ف�ق  حتملها  اأن  ذاتك؟  جتلد  باأنك 
تف�ق  بطريقة  تعاقبها  اأن  طاقتها؟ 
اأي�سًا  فعلها  ردة  فكانت  ا�ستيعابها؟ 
تف�قه،  اأو  عقابك  ت�ساوي  جتاهك 
اإحدى  اإلى  بك  ت�دي  اأنها  ف�سعرت 
دهاليز الأمرا�س النف�سية، كالأكتئاب 
والقلق املبالغ به، واأحيانًا اإلى اأمرا�س 
�سحية  وم�سكالت  ق�س�ة،  اأ�سد 
وج�سدية، اأ�سف اإلى ذلك العديد من 
فعلت  ما  فكان  االإجتماعية،  ال�سغوط 
يندرج حتت العديد من امل�سميات التي 
من املمكن اأن نربطها بجلد الذات، اأو 
بتلك اخلربة التي مررت ومتر بها فقد 
بالذنب،  ال�سع�ر  اأو  ال�سمري  ن�سميها 
والعق�بة  الذات  جلد  مقدار  ويتفاوت 
التي ن�قعها على اأفئدتنا مبقدار يقظة 
ن�سعر  ما  ومبقدار  وحدته،  ال�سمري 

باأننا اقرتفنا من ذنب.
هذا الذنب ومفه�منا له ه� بناء على 
ال�سماوية  اأدياننا  من  اكت�سبناه  ما 
والتي  وتقاليدنا  عاداتنا  خالل  ومن 
طريق  عن  باكت�سابها  قمنا  جميعها 
م�ؤ�س�سات التن�سئة الإجتماعية، فبدئنا 
الرفاق  جلماعة  وانطلقنا  بالأ�سرة 
القدمية،  حاراتنا  وممرات  زقاق  يف 
وبعدها م�سينا ملدار�سنا واأنهينا لن�سل 
م�ؤ�س�سات  على  وعرجنا  جلامعاتنا، 
ونحقق  ونكد  لنعمل  اإليها  ان�سممنا 
ذواتنا، فكان بعدها ن�سيبنا من زواج 
واأبناء لنك�سبهم ما تعلمناه من جديد 
تن�سئتنا  وت�ستمر  ندمر،  اأو  فنط�ر 
م�سرية  خالل  ومن  الإجتماعية، 
حياتنا هذه نتعر�س مل�اقف اجتماعية 
واأحداث متتالية، كان الفرح احداها، 
عزيز،  وفقدان  ثناياها،  بني  واحلزن 

و�سعها  وثقة  ب�سديق،  وال�سدمة 
اأحدنا بالخر وخذله، وعمل مل ي�ستطع 
اأحدهم احل�س�ل عليه، وحداد اعلنته 
اعلنتها  ونك�سة  الزواج،  لعدم  فتاة 
�سنني  وانتظرته  وعدها  لأنه  الأخرى 
والكثري  املزاج،،،  يتفق  مل  وبعدها 

الكثري من الأمثلة يف جمتمعنا.
ولكن كيف يحدث جلد الذات؟

يق�ل العامل فرويد يف تق�سيمه ملك�نات 
»اله�،  من  تتك�ن  باأنها  ال�سخ�سية 
ي�سمى  ما  اأو  الأعلى  والأنا  والأنا، 
بال�سمري« في�سف اله� باأنها الرغبات 
للرقابة  تخ�سع  ل  التي  وال�سه�ات 
للزمان  النظر  دون  تريد  ما  وتريد 
واملكان، متامًا كالطفل ل يدرك بدايًة 
ما ه� املمن�ع وامل�سم�ح، اأما الأنا فهي 
ال�سلح  وقا�سي  احلكم  وهي  امليزان 
بني الإثنان »اله� والأنا الأعلى« والتي 
حتاول اأن حتقق مطالب اله� ورغباته 
الزمان  وتختار  ترو�سها  اأن  وحتاول 
وذلك  لتنفيذها  املنا�سب  واملكان 
التن�سئة  من  اكت�سبت  ما  �س�ء  يف 
الإجتماعية واحكام ذات �سلة بعاداتنا 
بامل�سم�ح  ارتبط  وما  وتقاليدنا 
ما  �س�ء  يف  ذاكرتنا  يف  واملمن�ع 
بذلك  فتك�ن  جمتمعنا،  من  اكت�سبناه 

اأن  وحاولت  اله�  ار�ست 
وهو  ال�سمري،  تغ�سب  ل 

الأنا الأعلى.
ولكن،،،

غ�سب  من  حذاري 
جميع  فلي�س  ال�سمري 
اجهزتنا الع�سبية حت�سن 
يته�ر  فقد  التدبري، 
ويف�سل  اللذات  م�سنع 
الإثنني  �سبط  عن  الأنا 

ردة  تك�ن  وهنا  الأعلى«  والأنا  »اله� 
فعل ال�سمري ق�ية و�سر�سة فيما ن�سميه 
باأحد  اأنت  يعاقبك  فقد  الذات،  بجلد 
امل��س�ع  النف�سية وقد يط�ر  الأمرا�س 
فيجلدانك  معه  املجتمع  في�سرتك 

الإثنان معًا »املجتمع و�سمريك«.
النف�سية  �سحتك  القاريء  عزيز 
الإجتماعي،  ل�ستقرارك  مراة  هي 
ولت�ساحلك مع ذاتك، ل حتمل نف�سك 
ف�ق طاقتها فكل ابن ادم خطاء وخري 
�سلحًا  اعقد  الت�ابني،  اخلطائيني 
وجتنب  با�ستمرار  وحاورها  ذاتك  مع 
اخطاوؤك ال�سابقة، ولكن اإن اخطاءت 
تخلق  فاأنت مل  �سنة احلياة  وهذه هي 
جتلد  اأن  منك  مطل�ب  ولي�س  مالك، 

ذاتك حد الهالك.
من اجلميل اأن يك�ن لديك �سمري ولكن 
من املمتع اأن ل تتعمق كثريًا بالتفكري، 
اإلى  بها  تلق  فال  حق  علينا  لأرواحنا 
التهلكة، حياتنا هي مدر�سة نتعلم منها 
ذواتكم  جلد  فاأوقف�ا  والقليل،  الكثري 

ول جتلع�ها تف�ق قدراتكم.
خم�ش�شة  املقالة  هذه  تنويه: 
اأما من  ملن اعتادوا جلد ذواتهم، 
على  فت�شبحون  �شمائرهم  نامت 

اأمل.

جلد الذات
بقلم: الدكتورة �شروق اأبو حمور

اخ�سائية علم الإجتماع الطبي

جـراحـة الـفـم والــوجـه والفـكني فـي م�شت�شفى االأردن
ب�سق  م�ساحبا  يك�ن  ما  وعادة  ال�سفة 
التحام  عدم  عن  ناجت  وه�  احلنك، 
املك�نه  لالأع�ساء  املك�نة  الأجزاء 
العليا،  وال�سفة  )احلنك(  الفم  ل�سقف 
اأهم  من  اجلنني.  من�  مراحل  اأثناء 
هي  لالن�سقاق،  امل�ساحبة  الأعرا�س 
ق�س�ر الفك العل�ي وت�س�هات الأ�سنان 
وم�ساكل يف ال�ظائف الفمية من م�سغ 
النطق  يف  م�ساكل  هناك  اأن  كما  وبلع. 
اإلى  باالإ�سافة  هذا  والتغذية.  وال�سمع 
لدى  حتدث  التي  النف�سية  امل�ساكل 
العتاللت  عالج  اإن  واأهله.  الطفل 
اإلى  يحتاج  واحلنك  لل�سفة  ال�لدية 
عمل جماعي يق�م به فريق عمل طبي 
ال�ست�ساريني  من  جمم�عة  من  يتك�ن 
مثل  عدة  جمالت  يف  املتخ�س�سني 
وتق�مي  اأ�سنان  وطبيب  اأطفال،  طبيب 
و  جه  و  فم  وجراح   لالأطفال،  اأ�سنان 
واأذن  اأنف  واأخ�سائي  وجتميل،  فكني، 
واأخ�سائي  نف�سي،  وطبيب  وحنجرة، 
�سمعيات،  واأخ�سائي  وتخاطب،  نطق 

�شق  ومعاجلة  ت�شخي�ص   -
والعيوب  احلنك  وقبة  ال�شفة 
عبارة عن  ه�  ال�سفة  �سق  اخللقية:  
يف  يحدث  ولدي  اعتالل  اأو  ان�سقاق 

وطبيب يف اأمرا�س ال�راثة.
االإلتهابات  ومعاجلة  ت�شخي�ص   -
الفم  منطقة  يف  واالإنتانات 
اللتهابات  والفكني:  والوجه 
ت�سيب جذور الأ�سنان ب�سبب البكترييا 
التي تدخل اإليه عرب التجاويف، ويك�ن 
على �سكل انتفاخ بالقرب من الأ�سنان، 
قيح،  وج�د  مع  �سديد،  اأمل  ويرافقه 
ومن  ذلك  ت�سبب   ع�امل  عّدة  وهناك 
ال�سديد،  الأ�سنان  ت�س��س  اأهمها: 
اللثة  التهاب  ة  وخا�سّ اللثة  اأمرا�س 
اوالتعر�س حلادث ما يت�سبب  ال�سديد، 
يف تك�سر ال�سن، وبالّتايل عمل جتاويف 
جتاويف  اإلى  البكترييا  و�س�ل  ت�سّهل 

اجلذور.
االأكيا�ص  معاجلة  و  ت�شخي�ص   -
مر�سي  جت�يف  ه�  الكي�س  الفكية: 
اأو  �سائلة  م�اد  يحت�ي  بن�سيح  مبطن 
لينة، وعظام االفكني  من العظام الأكرث 
الإن�سان.  ج�سم  يف  لالأكيا�س  �سي�عًا 
اأعرا�س  اأية  الأكيا�س  معظم  تبدي  ل 

ويتم  بالإنتان،  اأ�سيبت  اإذا  اإل  �سريرية 
ال�سنية  ال�سعاعية  ال�س�ر  يف  اكت�سافها 
ال�سبب  الأكيا�س  وتعترب  الروتينية، 
النتباجات/ حلدوث  �سي�عًا  الأكرث 
وتنق�سم  الفكني،  يف  املزمنة  الت�رمات 
�سنية  اكيا�س  الى  الفكيه  الأكيا�س 
املن�ساأ واكيا�س غري �سنية املن�ساأ.  وقد 
ي�ؤدي ت��سع الكيا�س الفكية اإلى اإزاحة 
الأ�سنان، اأو حدوث امت�سا�س يف جذور 
ت�سل  ما  ونادرًا  املجاورة،  الأ�سنان 
الأكيا�س اإلى اأحجام كبرية بحيث ت�ؤدي 
ما  ونادرًا  الفك  يف  ك�سر  حدوث  اإلى 
يتاأذى الع�سب ال�سني ال�سفلي. العالج 
يت�سمن مداخله جراحية لإزالة الكي�س.
االأ�شنان  ومعاجلة  ت�شخي�ص   -
هي  املنطمرة  ال�سنان  املنطمرة: 
كلي  ب�سكل  تبقى مدف�نة  التي  الأ�سنان 
اأو  ال�سنخي  العظم  �سمن  جزئي  اأو 
تبزغ �سمن احلفرة  ول  اللث�ي  الن�سيج 
الفم�ية ب�سبب عامل منعها من البزوغ. 
ميكن اأن يحدث النطمار على م�ست�ى 

اأي �سن، ولكن اأكرث �سي�عًا يف ا�سرا�س 
وال�سفليه  العل�يه  النياب  العقل، 
ال�س�احك  و  العل�يه  والرباعيات 
مع  البزوغ  ف�سل  يرتافق  قد  ال�سفلية. 
�س�ء  مثل  والعنق  الراأ�س  يف  تناذرات 
تناذرات  اأو  القحفي  الرتق�ي  الت�سنع 
وراثيةاأو هرم�نية كنق�س اإفراز الدرق 
قد  املنطمرة  وال�سنان  النخامة.  اأو 
دوريًا،  �سعاعيا  ومرقبتها  تركها  يتم 
لغرا�س  جراحيًا  عنها  الك�سف  او 

التق�مي، او ازالتها جراحيًا.
اأو غر�س  زراعة  - زراعة االأ�شنان: 
جذور  ا�ستخدام  فيها  يتم  الأ�سنان 
التيتاني�م،  معدن  من  ا�سطناعية 
وتعترب م�سابهه الى حد كبري لالأ�سنان 
من  ال�سخ�س  يتمكن  حيث  الطبيعية، 
ثابتة  والغر�سات  والتحدث.  الأكل، 
�سم�ر  ومتنع  الطبيعية  كالأ�سنان 
تتم  املفق�د.   ال�سن  مكان  يف  العظم 
تك�ن   و  مراحل،  على  الأ�سنان  زراعة 
يتم  حيث  جراحية  الأولى  املرحلة 

اإعداد املكان املنا�سب للزراعة، و ت��سع 
ال�سن  مكان  الفك  عظم  يف  الغر�سات 

املفق�د.
-4( والغر�سة  الفك  عظم  التئام  وبعد 
التي  الثانية  املرحلة  تك�ن  ا�سب�ع(   12
ت�سمل عدد من اجلل�سات لعمل الرتكيبة 
وجتربته،  للفم  طبعات  من  النهائية 
للتثبيت النهائي. اإذا مل يكن عظم الفك 
اأو �سعيًفا جًدا،  الكفاية  �سميًكا مبا فيه 
فال بد اجراء تطعيم عظمي باأخذ عظم 
العظام  ا�ستخدام  او  املري�س  من ج�سم 
ال�سطناعية )العظام املتاحة جتارًيا(، 
يف بع�س احلالت التي حتتاج فقط اإلى 
ترقيع طفيف يف العظم ميكن اإجراوؤه يف 
نف�س ال�قت الذي تتم فيه عملية زراعة 

الأ�سنان.
ال�سنية  الزرعات  تدوم  اأن  املمكن  من 
عني  يف  ن�سع  ولكن  العمر،  ط�ال 
العتبار مدي اهتمام املري�س ب�سحته، 
الزرعات،  و  اأ�سنانه  بنظافة  واهتمامه 

والعتناء بها ب�سكل جيد.

الربفي�شور الدكتور
مـــاأمـــون روا�شــــدة

ا�ست�ساري اول جراحة ال�جه 
والفكني وزراعة ال�سنان

-م�ست�سفى الأردن-

- اجلزء الثاين -
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كان من املفرو�س اأن ابداء م��س�عي 
اجلغرافيه  التفا�سيل  بو�سع  هذا 
لي�سهل عليه ت�س�ر  القارئ  يدي  بني 
التي  قانونية  الغري  االأجراءات  واقع 
الأ�سرائيلي  الأحتالل  دولة  بها  تق�م 
يف �ساحات احلرم القد�سي ال�سريف 
اجل  من  الأر�س  وحتت  الر�س  ف�ق 
حتقيق اوهام تاريخية ل وج�د لها اإل 
يف عق�لهم ، فهم اختلق�ها باأنف�سهم 
وعلى را�س هذه الأوهام ق�سة هيكل 
كافة  بذلك  �سارببني  �سليمان  
التي متنع  الدولية وغريها   الق�انني 

ذلك عر�س احلائط.
�سيا�سيه  اهداف  حتقيق  اأجل  من 
القد�س  مدينة  ته�يد  يف  تتمثل 
القد�سي  احلرم  على  والأ�ستيالء 
من  بداخله  ما  وهدم  ال�سريف 
امل�سجد  مثل  ا�سالميه  مقد�سات 
وال�سخره  )اجلن�بي(  الأق�سى 
وغريها  املرواين  وامل�سلى  امل�سرفه  

من القباب واملاآذن .. الخ  .
الراهنه  الع�سيبه  للظروف  ولكن 
الفل�سطينيه  ار�سنا  بها  متر  التي 
وم�سجدنا  الأقدا�س  قد�س  فيها  مبا 
بالأعتداءات  واملتمثله  الأق�سى 
ال�سهي�ين   العدو  قبل  من  الدائمه 
وقطعان  بجن�ده  املتمثل  الغا�سب 
م��س�عي  ابدا  اأن  راأيت  امل�ست�طنني 
به  قام  ما  وبيان  بت��سيح  هذا  
مدمره  اجراءات  من  ال�سهاينه 
وامل�سجد  عام  ب�جه  القد�سي  للحرم 
الأق�سى وقبة ال�سخره ب�جه خا�س.
ا�ستهدافهم  و�سل  مدى  اأى  والى 
للم�سجد الأق�سى، وما درجة اخلطر 
 الذى يتهدد امل�سجد الأق�سى الي�م?
 2010 ل�سنة  اآذار  �سهر  منت�سف  يف 
�سريحة  بطريقة  اإ�سرائيل  اأعلنت 
اليه�دى  الهيكل  اإقامة  نيتها  عن 
اأعلن�ا  وقد  الأق�سى،  امل�سجد  مكان 
»اخلراب«  كني�س  افتتاح  اأثناء  ذلك 
يه�دية  نب�ءة  اإلى  واأ�ساروا  بالقد�س، 
مكان  الهيكل  اإقامة  اأن  تت�سمن 
عقب  �ستحدث  الأق�سى  امل�سجد 

اإقامة كني�س اخلراب.
من  ح�سل   ما  جدا  امل�ؤمل  ومن 
حيث  والأ�سالمي   العربي  الطرف 
كاأنها  الت�سريحات  هذه  مع  تعامل�ا 

�سلطات  بحث  ح�ل  املتداولة  الفكرة 
حتت  �سليمان  هيكل  عن  الحتالل 
اأثبتت  اأن  بعد  وخ�س��سا  الأق�سى، 
احلفريات الأثريه التي قام بها خرباء 
وامريكان  ا�سرائيل  �سهاينة  من  الأثار 
ودول اوروبا عدم �سحة وج�د هيكل يف 
ببع�سهم  و�سل  وقد  احلفريات  مناطق 
ا�سل  ل  خرافه  الهيكل   ق�سة  بان 
العلميه  احلقائق  هذه  رغم  ل�ج�دها. 
احلفريات  بنتائج  واملعززه  امللم��سه 
ادعاء  �سحة  عدم  تثبت  والتي  الأثريه 
امل�سجد  حتت  هيكل  ب�ج�د  ا�سرائيل 
ا�ستطاعت  ا�سرائيل  اأن  اإل  الأق�سى 
العامل   دول  على  النتائج  هذه  تزور  اأن 
العربي  عاملنا  من  اجلهالء  فيه  مبا 

والأ�سالم.  
عدم  ثب�ت  رغم  الثانية:  اخلطوه 
اأن  ال  بالهيكل  ي�سمى  ملا  اثر  اأي  وج�د 
يه�ديه  كن�س  ببناء  قامت  ا�سرائيل 
فيها  يتم  الأق�سى  امل�سجد  حتت 
انها  كما  اليه�دية،  ال�سل�ات  اأداء 
حفرتها  التى  الأنفاق  بتح�يل   قامت 
مزارات  اإلى  الأق�سى  امل�سجد  حتت 
اأنحاء  فى  عنها  الإعالن  يتم  �سياحية 
ال�سياحي�ن  املر�سدون  وي�سرح  العامل، 
الإ�سرائيلي�ن لل�سياح اأنهم يتج�ل�ن فى 
عليها  اأقام  والتى  الأر�س،  حتت  اأنفاق 
املكان  فى  الأق�سى  امل�سجد  امل�سلم�ن 
ح�سب  فيه-  مقاما  هيكلهم  كان  الذى 

ما يزعم�ن.
يف  واإمعانا  الثالثة:  اخلطوه 
الهيكل  ب�ج�د  اميانهم  باطل  تثبيت 
كذبته  والذي  الأق�سى   امل�سجد  حتت 
ا�سرائيلني   ان  اإل  الأثريه  احلفريات 
يقدم�ن  اأي�سا  الأق�سى  امل�سجد  وحتت 
اأحد  داخل  وال�س�ء  لل�س�ت  عر�سا 
مت�سعة،  قاعة  اإلى  امل��سلة  الأنفاق 
فى  اليهود  تاريخ  عن  فيها  يتحدثون  
كان�ا  اأنهم  من  يت�سمنه  وما  فل�سطني، 
ف�قه  اأقام  الذى  الهيكل  فى  يتعبدون 
وهى  الأق�سى،  امل�سجد  امل�سلم�ن 
اأحدث  عرب  الأجانب  ي�ساهدها  ق�سة 
والت�زيع  لل�س�ء  املتط�رة  التقنيات 

امل��سيقى.
وهذه اجل�لة اأطلق الإ�سرائيلي�ن عليها 
تنتهى  التى  العربية«  الأجيال  »قافلة 
باأن تتويج ما ي�سمونه بالتاريخ اليهودى 
�سيك�ن عرب بناء الهيكل مكان امل�سجد 

الأق�سى.
الأخطر  وهي  الرابعة:  اخلطوة 
اأن  ه�  الدعائية  املخاطر  هذه  كل  من 
الأنفاق احلالية حتت امل�سجد الأق�سى 
قد جتاوزت خط�رتها هذا اجلانب اإلى 
تت�سمن  اأنها  ه�  اأخطر،  اآخر  جانب 
القتال  فى  ل�ستخدامها  ا�ستعدادات 
الأق�سى،  امل�سجد  من  والتخل�س 
اأحد  اإن  حيث  بالق�ة،  الهيكل  واإقامة 
امل�سجد  حتت  من  مير  الأنفاق  هذه 
حتت  النفق  ي�ستمر  ثم  الأق�سى، 
والذى  القد�س،  من  اجلن�بى  اجلزء 

هي  كما  اكتف�ا  حيث  كالم،  جمرد 
و�سجة  اللفظي   بال�ستنكار  عادتهم 
الت�سريحات  �ساحبت  م�ؤقتة  اإعالمية 
بافتتاح  الحتفالت  اأثناء  الإ�سرائيلية 
ان�سغل  ثم  بالقد�ض،  ال�سهري  الكني�س 
اجلميع بالقتتال مع بع�سهم بع�سا كما 
الإ�سرائيلي�ن  وا�سل  بينما  واقعهم  ه� 
امل�سجد  �سد  خمططاتهم  تنفيذ 
الأق�سى للتخل�س منه، واإقامة هيكلهم 
خط�ة  بداأوها  قد  كان�ا  والتى  مكانه، 
عام  القد�س  احتاللهم  منذ  خط�ة 
اخلط�ات  وترية  ت�سارعت  ثم   19٦7
الدول  من  عملى  رادع  دون  ب�سدة 

العربيه والأ�سالميه والقان�ن الدويل.
لقد نبهت القيادات ال�سيا�سية والدينية 
الفل�سطينية يف القد�س اإلى اأن اإ�سرائيل 
املزع�م«،  »الهيكل  بناء  فعليا يف  بداأت 
حك�مية  مبان  هدم  على  اأقدمت  حيث 
يف  الأي�بية  احلقبة  من  اإ�سالمية 
مرتا  خم�سني  تبعد  التي  الرباق  �ساحة 
خمطط  الأق�سى لإقامة  عن امل�سجد 
بارتفاع  ال�ستعمالت  متعدد  ته�يدي 
»بيت  ا�سم  عليه  اأطلق  ط�ابق  اأربعة 
مربعا  مرتا   171٦ مب�ساحة  �سرتاو�س« 
ر�سدت له ميزانية اأولية بقيمة ع�سرين 

ملي�ن دولر.
وقد عززت هذه القيادات الفل�سطينيه 
التف�سيلية  باخلرائط  ا�ستغاثتها 
مل�سروع “بيت �سرتاو�س” الذي �سريبط 
والبلدة  الأق�سى  حتت  الأنفاق  ب�سبكة 

القدمية. 
وتق�م  �سلطة املحتل ال�سهي�ين يف هذه 
الأمر  لفر�س  الظروف  بتهيئة  املرحلة 
ال�اقع متهيدا لبناء »الهيكل املزع�م«. 
وم�ا�سلة احلفريات يف تل باب املغاربة 
الأم�ية  الق�س�ر  مبنطقة  وتكثيفها 
لإقامة حدائق ت�راتية ومطاهر للهيكل 
ن�ساط  �سلوان  حني ت�سهد  يف  املزعوم، 
لإقامة  حفريات  من  م�ساعف  عدواين 
متحف للرتاث اليه�دي والذي �سريبط 
ب�سبكة الأنفاق ملا ي�سمى »مدينة داود«.

ال�سهي�نيه  املخططات  ام�ر  ولت��سيح 
فى  الإ�سرائيلي�ن  و�سل  مدى  اأى  واإلى 
من  فعليا  للتخل�س  خمططاتهم  تنفيذ 
فقد  احلرمني،  وثالث  القبلتني  اأولى 
على  ذلك  حتقيق  اجل  من  �شاروا 

ثالثة حماور تت�شمن عدة خطوات:
1-حتت امل�سجد الأق�سى.

2- وف�ق اأر�س امل�سجد الأق�سى.
مدينة  فى  الأق�سى  امل�سجد  3-ح�ل 

القد�س.
ا�سرائيل  اجراءات  االأول:  املحور 
املبارك  الأق�سى  امل�سجد   حتت 
اخلط�ه الأولى: اأن الأنفاق التى حفرتها 
حتت  فيها  العمل  اإ�سرائيل  وت�ا�سل 
على  تقت�سر  تعد  مل  الأق�سى  امل�سجد 

م�شـجـــدنـــا االأقـ�شـــــى..
ال هيكلهـم املـزعـوم !

يتكرر  التى  »�سل�ان«  قرية  فيه  ت�جد 
كانت  وملا  الإعالم،  و�سائل  فى  ا�سمها 
مدينة  تط�ق  الإ�سرائيلية  امل�ست�طنات 
كانت  وملا  اجلهات،  جميع  من  القد�س 
ببع�سها  م��س�لة  امل�ست�طنات  تلك  كل 
البع�س عرب �سبكة من الطرق، بالتالى 
فاإن امل�ست�طنني من جميع امل�ست�طنات 
امل�سجد  اإلى  ال��س�ل  ي�ستطيع�ن 
الأق�سى من حتت الأر�س، عرب النفق، 
املقد�سيني  حجارة  تطالهم  اأن  دون 
امل�سجد  عن  وحدهم  يدافع�ن  الذين 

الأق�سى.
ا�سرائيل  اجراءات  الثانى:  املحور 
املبارك  الأق�سى  امل�سجد  ار�س  ف�ق 

وتتاألف من خط�تني ا�سا�سيتني هما:
الأجراءات  وهي  االأولى:  اخلطوه 
اأر�س  ف�ق  ا�سرائيل  تتخذها  التى 
متثل  والتي  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 
ق�سية  من  الإ�سرائيلية  امل�اقف  تط�ر 
داخل  اليه�دية  ال�سالة  واأداء  الدخ�ل 
امل�سجد الأق�سى نف�سه )مع حتديد ما 
املق�س�د بامل�سجد الأق�سى حيث اإنه ه� 
والتى  ال�س�ر،  داخل  التى  امل�ساحة  كل 

يطلق العامة عليها احلرم القد�سى(
ت��سيح  وهى  الثانية:  اخلطوه 
التى  الإ�سرائيلية  املرحلية  للفكرة 
الأق�سى  امل�سجد  تق�سيم  اإلى  تهدف 
فى  فعل�ا  مثلما  واليه�د،  امل�سلمني  بني 
قبل  من  الإبراهيمى  امل�سجد  اقت�سام 

لال�ستيالء عليه خط�ة خط�ة.
الجراءات  الثالث:  املحور 
الأ�سى  امل�سجد  ح�ل  الأ�سرائيليه 
هذا  يف  القد�س   مدينة  يف  املبارك 
�سد  الإ�سرائيلي�ن  يتحرك  املح�ر 
امل�سجد الأق�سى فيتمثل فيما يقرتف�نه 
ما  خا�سة  الأق�سى،  امل�سجد  ح�ل 
يفعل�نه �سد املقد�سيني للتخل�س منهم 
و�سحب  والطرد،  البي�ت،  هدم  عرب 
الباهظة  ال�سرائب  وفر�س  اله�يات، 
الدفع  حيث  املحالت،  اأ�سحاب  على 
فيه  يتم  الذى  البيع  اأو  احلب�س  اأو 
املقد�سيني  لإغراء  خيالية  اأ�سعار  طرح 
كعرب  منا  ي�ست�جب  الذى  البيع  على 
لإنقاذ  لهم،  امل�ساندة  تقدمي  وم�سلمني 
املدينة املقد�سة من الته�يد، خا�سة اأن 
املقد�سيني  من  للتخل�س  الآخر  ال�جه 
يتمثل فى اإقامة املزيد من امل�ست�طنات 
املزيد  واإقامة  القد�س،  مدينة  ح�ل 
الأحياء  بداخل  ال�ستيطانية  الب�ؤر  من 

الإ�سالمية نف�سها.
اأن  من  ط�يال  املقد�سي�ن  حذر  لقد 
وحدهم  متحملني  خطر،  فى  الأق�سى 
�سرف الدفاع عنه ب�سدورهم العارية، 
ولقد اآن الأوان لأن مند جميعنا اأيدينا 
للدفاع عن م�سرى نبينا واأر�س املعراج 

�سارون  قام   2000 عام  يف  اأ-   -٦
فت�سدى  امل�سجد،  �ساحات  باقتحام 
له فل�سطيني�ن، وه� ما اعُترب �سرارة 
ويف  الأق�سى”.  “انتفا�سة  اندلع 
ال�سلطات  ارتكبت  نف�سه،  ال�سهر 
بحق  جديدة  جمزرة  الإ�سرائيلية 

امل�سلني.
ب-تعززت دع�ات يه�دية اإلى حت�يل 
الزاوية  يف  ال�اقعة  العمرية  املدر�سة 
اإلى كني�ض  ال�سمالية الغربية للم�سجد 

لإقامة ال�سل�ات اليه�دية.
ال�سلطات  منعت   2001 عام  يف   -7
اإلى  البناء  م�اد  دخ�ل  الإ�سرائيلية 
وذلك  وترميمه،  الأق�سى  امل�سجد 
الهيكل”  جبل  “اأمناء  تقدمي  بعد 
وزارة  لإلزام  عديدة  التما�سات 
اأعمال  وقف  الإ�سالمية  الأوقاف 

الرتميم.
8- يف عام 2008افتتاح كني�س يه�دي 
من  مرت   50 بعد  على  وقف  باأر�س 

الأق�سى.
مرت   200 بعد  اإ�سرائيل” على  “فخر 

من الأق�سى
الق�ات  اقتحام   2014 عام  يف   -9
اخلا�سة الإ�سرائيلية امل�سجد الأق�سى 
عرب باب ال�سل�سلة وحما�سرة امل�سّلني 
ال�س�تية  بالقنابل  عليهم  والهج�م 
نف�سه،  العام  ويف  املطاطية.  والأعرية 
اإلى  اأدى  ما  امل�سجد  الق�ات  اقتحمت 

اإ�سابة 25 م�سليًا.
اأكرث  اقتحام   2015 عام  يف   -10
من  امل�سجد  م�ست�طنًا   120 من 
متتالية  مبجموعات  املغاربة،  باب 
�سرطة  من  م�سددة  وبحرا�سة 
ال�سرطة  عنا�سر  واعتداء  الحتالل، 

بال�سرب على امل�سلني.
11- يف عام 2017 مت اغالق امل�سجد 
الأولى  املرة  امل�سلني، وهي  اأمام  كليًا 

منذ العام 19٦9يف عام 2017.
12- اعلنت دائرة الأوقاف الإ�سالمية 
اأعداد  يف  م�سب�ق  غري  تزايد  عن 
الأق�سى من  مقتحمي امل�سجد 
خالل  اليه�د  واملتطرفني  امل�ست�طنني 

العام 2018.
حتت  جتري  القتحامات  هذه  كل 
اخلا�سة  والق�ات  ال�سرطة  حماية 
من باب  اإ�سرائيلي،  �سيا�سي  وبقرار 
االحتالل  ي�ستويل  املغاربة الذي 
تبقى  ما  احتالل  منذ  مفاتيحه  على 
فرتتني  على   19٦7 من القد�س عام 

الأولى �سباحية والثانية بعد الظهر.
وي�سارك يف القتحامات وزراء ون�اب 
ال�زراء  رئي�س  �سماح  بعد  كني�ست 
مطلع  نتنياه�   بنيامني  الإ�سرائيلي 
لأع�ساء الكني�ست »بزيارة«  مت�ز 
كل  مرة  بانتظام  الأق�سى  امل�سجد 

ثالثة اأ�سهر، وه� قرار .
القادم  العدد  يف  اللقاء  والى 

)التعريف بامل�شجد االأق�شى(
مثل  الفل�شطينية  الق�شية 
اجلن�شية-  -الأ�شول  الأنرثبولوجيا 
ال�شهاينة   املغت�شبني  لواقع 
كتاب  و�شحة  الآثارية  واحلفريات 
والذي  يقد�شونه  الذي  التوراة 
ادعائهم  على  �شاهدهم  يعربونه 
الكاذب باأحقيتهم ف ار�ض فل�شطني.

اإلى ال�سم�ات العال، اإلى �سدرة املنتهى، 
اإلى جنة املاأوى. 

على  االإ�شرائيلية  االعتداءات 
امل�شجد االأق�شى: 

احلرب  بداية  بعد   19٦7 �سنة  1-يف 
م�ردخاي  اجلرنال  دخل  اأيام،  بـ3 
العلم  ورفع�ا  امل�سجد  وجن�ده  غ�ر 
الإ�سرائيلي على قبة ال�سخرة وحرق�ا 
من  امل�سلني  منع�ا  كما  امل�ساحف، 

ال�سالة فيه و�سادروا مفاتيح اأب�ابه
�سهاينة  واإحراق   19٦9 �سنة  اأ-يف   -2
�سائح  واعتقال  الأق�سى  للم�سجد 
اهلل”  “كني�سة  اأع�ساء  من  اأ�سرتايل 
على  احلرق  حادث  تدبري  بتهمة 
ال�زراء  رئي�سة  قالت  احلادث،  خلفية 
ليلتها  اأمن  “مل  مائري  غ�لدا  اآنذاك 
�سيدخل�ن  العرب  اأن  كيف  اأتخيل  واأنا 
حدب  كل  اأف�اجًا من  اأف�اجًا  اإ�سرائيل 
ال�سباح  طلع  عندما  لكني  و�س�ب، 
مبقدورنا  اأن  اأدركت  �سيء  يحدث  ومل 
نائمة«                                                                                                                                            اأمة  فهذة  ن�ساء  ما  نفعل  اأن 
  ب-ويف نف�س العام اقتحم نائب رئي�س 
األ�ن،  اإيفال  الإ�سرائيلي،  احلك�مة 

وم�ساعده امل�سجد.
املحكمة  197٦ا�سدرت   �سنة   3-يف 
فيه   تق�ل  قرارا  الإ�سرائيلية  املركزية 
داخل  ال�سالة  يف  احلق  لليه�د  باأن 

الأق�سى
اأفراد  1981اقتحم  �سنة  يف  اأ-   -4
حركة “اأمناء جبل الهيكل” وجماعات 
الإ�سرائيلي  العلم  ورفع  امل�سجد  اأخرى 

مع الت�راة هلى مباين امل�سجد. 
اأ�سفل  ميتد  نفق  عن  الك�سف  مت  ب- 
حائط  من  ويبداأ  القد�سي  احلرم 
حفر  التقارير  وبح�سب  الرباق، 
ال�سرداب حاخام حائط املبكى وعمال 

من وزارة ال�س�ؤون الدينية.
ا�ستمرار  من  التقارير  حذرت  ج- 
احلفريات اأ�سفل امل�سجد بعدما ت�سببت 
الإ�سالمية  الأبنية  يف  خطري  بت�سدع 

املال�سقة لل�سور الغربي
رئي�س  اقتحم   1982 �سنة  يف  اأ-   -5
غ��س�ن  الهيكل”  جبل  “اأمناء  حركة 
واإطالق  الأق�سى،  �ساحة  �سلم�ن 
ب�سكل  النار  غ�لدمان  هاري  اجلندي 
اإلى  اأدى  ما  م�سلني  على  ع�س�ائي 
الغربية  ال�سفة  يف  عنيفة  احتجاجات 

وغزة وردود فعل دولية �سد اإ�سرائيل.
حركة  نا�سطي  اأحد  اإعتقال  مت  ب- 
م�سجد  لن�سف  تخطيطه  بعد  “كاخ” 

ال�سخرة.
ر�سميًا،  الأولى  وللمرة   1989 عام  يف 
باإقامة  ال�سهي�نية  ال�سرطة  �سماح 
اأب�اب  على  اليه�د  للمتدينني  �سل�ات 

احلرم القد�سي.


