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التو�سعة الأكرب والأحدث فـي عمر م�ست�شفى الأردن منذ ت�أ�سي�سه
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مـ�سـتـ�شـفــى الأردن

الفايز :جهودكم �ستنعك�س ب�شكل مبا�شر على م�ستقبل ال�سياحة العالجية فـي الأردن
افتتح رئي�س جمل�س الأعيان دولة ال�سيد
في�صل الفايز ،التو�سعة اجلديدة لأق�سام
الطوارئ والعناية احلثيثة والأ�شعة
الت�شخي�صية يف م�ست�شفى الأردن.

وهن�أ الفايز خالل كلمته
له يف االحتفالية ،القائمني
والعاملني يف امل�ست�شفى
على اجلهود الكبرية
واملميزة التي يبذلونها
ويقدمونها من اجل
املحافظة على الريادة يف
املجاالت الطبية والرعاية
ال�صحية.
وقال الفايز :لقد ا�صبح االردن وجهة
لتلقي العالج ،ب�سبب ما يتمتع فيه
القطاع من كفاءة ،ومن هذا املنطلق بات
مطلوبا مواكبة عملية التطور والتحديث
يف هذا القطاع احليوي الذي له دور بارز
يف دعم االقت�صاد الوطني.
واكد اهمية التو�سعة التي �ستنعك�س ب�شكل
مبا�شر على م�ستقبل ال�سياحة العالجية
يف االردن الذي يتبو�أ املركز االول عربيا،
واخلام�س عامليا يف قطاع ال�سياحة

العالجية ،وهو بحاجة �إىل مبادرات
يقدمها القطاع اخلا�ص ،للمحافظة على
هذا التميز وموا�صلة م�سرية التفوق ،يف
ظل املناف�سة القوية التي بتنا ن�شهدها على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
واكد مدير عام
م�ست�شفى االردن
الدكتور عبداهلل
الب�شري �أن التو�سعة
هي الأكرب والأحدث
يف عمر امل�ست�شفى
منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1996مبين ًا �أنها ت�أتي
يف �إطار مواكبة امل�ست�شفى و�سيا�سته يف
دميومة التطوير والتحديث.
وا�شار �إىل �أن امل�ست�شفى انهى تو�سعته
اجلديدة لق�سم العناية املركزة ،وحتديث
امكاناته وتقنياته لت�ضاهي اق�سام العناية ال�شباب امل�ؤهلني واملت�سلحني باف�ضل العلوم.
احلثيثة عامليا� ،إذ ا�ستقدمت اجهزة مراقبة و�شاهد احلفل فيلما وثائقيا حول
االختبارات املتعددة التي ت�ساعد على م�شروع التو�سعة عر�ض جوانب عن

احدث تكنولوجيا اال�شعة
والت�شخي�ص التي ا�ستقدمها
امل�ست�شفى على امل�ستوى
العاملي ا�ضافة �إىل جوانب
من تو�سعة العناية احلثيثة
ومراكز اخرى عديدة يف
امل�ست�شفى.
وا�ستكمل م�ست�شفى االردن م�شروع التو�سعة
لعدد من مرافقه الطبية والت�شخي�صية،
حيث انهى تو�سعته اجلديدة لق�سم العناية
املركزة  ICUبتحديث امكاناته وتقنياته
لت�ضاهي اق�سام العناية احلثيثة عاملياً،
وا�ستقدمت اجهزة مراقبة االختبارات
املتعددة التي ت�ساعد على مراقبة
العالمات احليوية للمر�ضى وللحاالت
احلرجة ا�ضافة اىل احدث اجهزة
التنف�س من اخر ما تو�صلت له تكنولوجيا
عالج الرئتني واجلهاز التنف�سي وا�ضيفت
م�ساحات اال�سره يف وحدة العناية احلثيثة.

كما ا�ستقدم امل�ست�شفى مزيد ًا من احدث
اجهزة اال�شعة لتنظم لدائرة اال�شعة
الت�شخي�صية املعروفة بامكاناتها الكبرية
واحدث اجهزة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي
والطبقي املحوري والفلور�سكوبي واجهزة
ت�صوير غرف العمليات ثالثي االبعاد .وزودت
دائرة اال�شعة مبجموعة متقدمة من احدث
التكنولوجيا الت�شخي�صية املتقدمة يف ت�صوير
الدماغ و�شرايني القلب واحلاالت احلرجة.
ويف نهاية احلفل ،كرّم مدير عام امل�ست�شفى
الدكتور عبداهلل الب�شري ال�ضيف الكرمي
ال�سيد في�صل الفايز بهدية تذكارية من
ا�سرة م�ست�شفى الأردن.

جذري ًا �إثر القرارات احلكومية بوقف
دخول اجلن�سيات التي حت�ضر للعالج
باالردن منذ العام  2014ولقد انعك�س
هذا على عمل القطاع اخلا�ص فمث ًال

احل�سني وهو ي�ؤكد على �ضرورة حتقيق
ال�شراكه بني القطاعني العام واخلا�ص.
�إن القطاع الطبي اخلا�ص وما حققه من
نقلة نوعية غري م�سبوقة عربي ًا يف جمال
ال�سياحة العالجية ن�أمل ان
يُنظر �إليه كقطاع وطني له
مكانته ودوره يف االقت�صاد
الوطني ويف ال�سياحة ويف الطب
ويف دعم منظومة التعليم
والت�أثري يف البنية االجتماعية
لالردنيني والعرب..
عودة مرة اخرى
للعراقيل والتحديات!..
يعاين القطاع اخلا�ص من
م�شكلة التمري�ض املتخ�ص�ص
نتيجة عدم تطبيق نظام
امل�ست�شفيات اخلا�صة والذي
اقرته احلكومه منذ فرتة
قريبة بال�سماح لها با�ستقدام املمر�ضيني
املتخ�ص�صني ومبا ال يزيد عن  %20من
جمموع الكوادر.
وكذلك ف�إن القطاع الطبي اخلا�ص يف االردن
يُعاين من جُ ملة م�شاكل مُزمنة �أهمها:
 )1ارتفاع تكاليف الت�شغيل يف �ضوء عدم
وجود درا�سات لتحدد الكلفة االقت�صادية.

 )2االرتفاع الكبري يف فاتورة الطاقة ومطلوب
م�ساعدة القطاع يف م�شاريع الطاقة البديلة.
 )3الديون الكبرية للقطاع اخلا�ص على
الدول العربية .
 )4امل�شاكل بالتعامل مع �شركات الت�أمني من
حيث اخل�صومات الغري مُربرة وت�أخري الدفع.
�إن حجم امل�شاكل واملعيقات التي �أ�ضحت
جُ زء ًا من يوميات العمل الطبي يف القطاع
اخلا�ص ينذر مبخاطر اكرب ويهدد واقع
ال�سياحة العالجية يف االردن كدولة رائدة
يف املنطقة العربية واالقليم بل والعامل.
ولعل هذا الواقع ال�صعب والذي يزداد
�صعوبة بالنظر اىل االو�ضاع ال�سيا�سية
والظروف االقت�صادية الدقيقة يتطلب
من اجلميع امل�ساعدة يف درا�سة كل هذه
اجلوانب والعمل نحو ا�ستمرارية القطاع
الطبي اخلا�ص يف االردن يف تقدمي رعاية
طبية متكاملة وذات م�ستوى عاملي متميز.
واننا نتطلع اىل الدعم وامل�ساندة احلكومية
حلل هذه امل�شاكل يف القطاع الطبي اخلا�ص
�آملني للأردن م�ستقب ًال زاهراً .يف ظل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك
عبد اهلل الثاين بن احل�سني حفظه اهلل
ورعاه وادام عزه لرفعة االردن واالردنيني.

مراقبة العالمات احليوية
للمر�ضى وللحاالت احلرجة،
وكذلك �أحدث ما تو�صلت
له التكنولوجيا يف جمال
�أجهزة عالج الرئتني واجلهاز
التنف�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سرة
وحدة العناية احلثيث.
كما عر�ض الدكتور ريا�ض �سعيد مدير
دائرة التدريب والتعليم الطبي جهود
امل�ست�شفى يف جمال التعليم الطبي واثراء
املنظومة الطبية باجيال من االطباء

التحدياتوالعراقيلالتيتواجه
القطاع الطبي اخلا�ص فـي االردن
بقلـم :الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر
رئي�س هيئـة الـمديرين  -الـمديــر الـعـام لـم�ست�شفـى الأردن
�أه ًال بكم جمدد ًا يف رحاب م�ست�شفى
االردن بيت ال�شفاء و�صرح العمل الطبي
االردين والعربي الرائد الذي انطلق قبل
ثالثة وع�شرون عام ًا برعاية الراحل
العظيم احل�سني طيب اهلل ثراه..
كمنظومة طبية عربية للريادة والتميز
وتواكب �آخر م�ستجدات العلوم واخلدمات
الطبية املتكاملة ،ولقد كان للزيارات
امللكية ال�سامية جلاللة امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني حـفـظه اهلل ...يف عدة
منا�سبات ابلغ االثر يف اثراء هذه ال�سيا�سة
واطالق برامج متطورة يف اال�سعاف
والطوارئ ومهبط الطائرات وادامة
التو�سع ومواكبة �أحدث الـتكنولوجـيا
الطبية والت�شخي�صية واجلراحية.
واليوم ..نوا�صل م�سرية التحديث والتطوير

والتو�سع با�ستقدام احدث تكنولوجيا
اال�شعة الت�شخي�صية وتطوير ق�سم
العناية احلثيثة واالنعا�ش
ب�أحدث الإمكانيات وادخال التقنيات
احلديثة المرا�ض وجراحة القلب.
ننا نقدم هذا امل�شروع اليوم
الذي يرتقي ب�أق�سامنا الطبية
والت�شخي�صية �إىل ارفع م�ستوياتها
اميان ًا منّا بالدور الكبري املنوط
بالقطاع الطبي اخلا�ص يف الأردن.
• فالقطاع الطبي اخلا�ص:
جزء جوهري وهام من
القطاع ال�صحي بالأردن فهو
وبح�سب �إح�صائيات وزارة ال�صحة.
• القطاعات ال�صحية باالردن /
اح�صائيات وزارة ال�صحة  2017او ًال

و�أما بالن�سبة لل�سياحة العالجية ف�إن
القطاع ال�صحي اخلا�ص م�س�ؤول عن
ال�سياحة العالجية التي تدر  %3.6من
الدخل القومي الإجمايل التي ت�ضررت

ال�س�ؤال :كيف ن�ساعد القطاع اخلا�ص
على اال�ستمرار بعمله وكيف نرتجم
ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع
اخلا�ص باملجال ال�صحي حيث تتوافر
االمكانيات املادية والكوادر الب�شرية
بالقطاع الطبي اخلا�ص وذلك ا�ستلهام ًا
من فكر جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن
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�إجنازات وريادة
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�إجناز طبي جديد..

فـي م�ست�شفى االردن

لق�سطرة القلب العالجية

حقـقَ م�ست�شفى االردن اجناز ًا طبي ًا
غري م�سبوق يف اململكة يف جمال
ق�سطرة القلب العالجية ،حيث
متكن فريق طبي يتقدمه الدكتور
عماد احلداد ا�ست�شاري امرا�ض
القلب واالوعية الدموية والتداخالت
العالجية ومب�شاركة الدكتور �سهيل
�صالح ،ا�ست�شاري جراحة القلب،
والدكتور حممد الب�شري ،اخت�صا�صي
جراحة القلب وال�شرايني والدكتور
حممد قعقور والدكتور حممد البكري،
من اجراء عمليتني نادرتني ،متثلت
بتكميم وتكبي�س ال�صمام التاجي
( )Mitralclipملري�ضة تبلغ من العمر

ثمانية وثمانني عام ًا وتعاين من
جتمع ال�سوائل يف الرئة مع توقف
يف القلب نتيجة ارجاع �شديد يف
ال�صمام التاجي ،ما دفع الفريق
ال�ستبعاد احلل اجلراحي خلطورته
ومتت عملية التكبي�س عن طريق
الق�سطرة وا�صالح ال�صمام حيث
تعافت املري�ضة.
كما اجرى الفريق الطبي عملية
م�شابهة ملري�ض يبلغ من العمر ()60
عام ًا يعاين من اعتالل �شديد يف
ع�ضلة القلب وت�صلب �شرايني القلب
وتهريب دم �شديد من ال�صمام التاجي
مما ادى اىل �ضيق تنف�س وهبوط حاد
يف حالته ما تطلب دخوله يف العناية
املركزة ...ونتيجة العتالل ال�صمام
والع�ضلة ا�ستُبعدت العملية اجلراحية
خلطورتها ومت ا�صالح ال�صمام عرب
تكبي�سه بوا�سطة الق�سطرة.
وتعترب هذه العملية االوىل من نوعها
يف االردن وهي عملية دقيقة تعتمد على
خربة وا�سعة ومراقبة حثيثة ودقة عن
طريق االيكو والق�سطرة ،كما تعتمد
على تكنولوجيا متطورة جد ًا كالتي
يحتويها م�ست�شفى االردن.

ﻟﻘﻄﺔ..

�أ�صداء وا�سعة مل�شاركة
م�ست�شفى الأردن فـي �أربيل
نظمت هيئة تن�شيط ال�سياحة بدعم من
القن�صلية الأردنية يف اقليم كرد�ستان
العراق ملتقى ال�سياحة العالجية يف
مدينتي اربيل وال�سليمانية ,وبح�ضور
عدد كبري من الأطباء واملخت�صني
يف ال�سياحة العالجية وامل�ست�شفيات
اخلا�صة واحلكومية يف الإقليم.
و�شارك م�ست�شفى الأردن باملعر�ض

الذي �شهد �إقبا ًال كبري ًا من الزائرين
والذين ا�شادوا باالمكانات الت�شخي�صية
والعالجية واجلراحية والتكنولوجيا
املتطورة التي ي�ضمها م�ست�شفى الأردن.
كما قدّم رئي�س العالقات العامة ال�سيد
�سفيان عبدالهادي �شرح ًا وافي ًا مبا
يحققه امل�س�شتفى من اجنازات متتالية
على ال�صعيد املحلي واالقليمي.
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وفد جامعة جورج وا�شنطن فـي م�ست�شفى الأردن
يف �إطار تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
القائمة على التعاون والتن�سيق بني
جامعة جورج وا�شنطن الأمريكية
وم�ست�شفى االردن قام وفد من كبار
م�س�ؤويل اجلامعة بزيارة امل�ست�شفى
حيث التقى الوفد بالدكتور عبد اهلل
الب�شري مدير عام امل�ست�شفى وعدد
من �أع�ضاء هيئة املديرين وامل�س�ؤولني
والأطباء يف امل�ست�شفى.
وقام الوفد الزائر من جامعة جورج
وا�شنطن كلية الطب والعلوم ال�صحية
الذي �ضم �أ�ستاذ �سريري للجراحة
�ستانلي ,وعميد م�شارك للطب الدويل
هدى حممد �أيا�س ,و�شريي ول�ش من
جودة الرعاية ال�صحية ,و�أ�ستاذ
م�ساعد اجلراحة العامة وال�صدمات

برو�س ماث�سون �أبيل ,بح�ضور �أعمال
م�ؤمتر كلية اجلراحني الأمريكيني
فرع االردن وور�شة العمل الطبية
الهامة التي ا�ست�ضافها امل�ست�شفى
�ضمن فعاليات امل�ؤمتر ،كما قام
الوفد باالطالع على م�شروع
التو�سعة الأ�ضخم يف م�ست�شفى
االردن والذي ت�ضمن دائرة
العناية احلثيثة و�أق�سام الأ�شعة
الت�شخي�صية.
و�شارك متخ�ص�صون بوفد جامعة
جورج وا�شنطن بتدريب العاملني
يف ق�سم العناية احلثيثة ICU
على تقدمي �أف�ضل �أ�ساليب الإ�شراف
والعناية املركزة باحدث الو�سائل
م�ستفيدين من التكنولوجيا املتقدمة

التي ا�ستقدمها امل�ست�شفى
للق�سم.
و�أكد الدكتور عبداهلل
الب�شري ان هذه الزيارة ت�أتي
�ضمن برنامج تعاون مكثف
وم�ستمر منذ �سنوات طويلة
بني امل�ست�شفى واجلامعة التي
تعترب من اعرق امل�ؤ�س�سات
العلمية والطبية يف العامل ،م�شريا
ان هذا التعاون �شمل برناجما
للتبادل العلمي للأطباء يف امل�ست�شفى

ا�ضافة اىل تطوير برامج الإ�سعاف
والطوارىء الذي اطلق ك�أكرب برنامج

يف هذا املجال يف االردن منذ اكرث
من ع�شر �سنوات ويف �إطار م�شروع
الإ�سعاف والطوارىء الوطني الذي
�أقيم بتوجيهات �صاحب اجلاللة امللك
عبد اهلل الثاين بن احل�سني والذي
ت�ضمن �إقامة اول مهبط طائرات
للإخالء والإ�سعاف يف م�ست�شفى خا�ص
يف اململكة.
وعرب الوفد عن اعتزازه مب�شروع
التعاون امل�ستمر مع امل�ست�شفى
وعزمه على تعزيز هذا الربنامج
تقدير ًا للم�ستوى الطبي والعلمي
املميز الذي حققه امل�ست�شفى
على �صعيد املنطقة بكاملها.
واطلع الوفد من الدكتور ريا�ض
�سعيد مدير التدريب والتعليم
الطبي امل�ستمر على �إجنازاته على
�صعيد برامج الإقامة والزمالة
وتطوير جماالت البحث العلمي
املتقدم ،و�أعرب وفد جامعة جورج
وا�شنطن عن اعجابه وتقديره
مب�ستوى برنامج التعليم الطبي امل�ستمر
يف امل�ست�شفى.

 ICUعني تراقب بحب واحرتافية!!

منتهى املجايل

من حفل افتتاح عيادة الدكتورة دينا الزبيدي اخ�صائية طب االطفال واجلهاز
اله�ضمي والكبد والتغذية وان�ضمامها ال�سرة م�ست�شفى الأردن
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م�شرفة العناية املركزة
الكثري من النا�س يف العامل ينتابهم
القلق والتوتر عندما يعلمون ان هناك
قريب لهم او �شخ�ص يخ�صهم مت
ادخاله او حتويله اىل ق�سم العناية
املركزة يف احد امل�ست�شفيات ،وتبد�أ
الت�سا�ؤالت حينها واطالق االحكام
امل�سبقة بان هذا ال�شخ�ص العزيز
عليهم مفارق احلياه ال حمالة.
ولكن البع�ض منهم قد ال يعلمون بان
تلك االحكام املت�سرعة والت�سا�ؤالت
الالمنتهية يجب ان تبعث فيهم االمل
والتفا�ؤل.
عملي يف العناية املركزة منذ ع�شرون
�سنة جعلني اجزم بان االمل موجود
والتفا�ؤل عامل مهم جدا يف حت�سن
حالة املري�ض املوجود يف العناية
املركزة.
عناية مركزة او بالرتجمة اىل
االجنليزية  ICUقد اترجمها بلغتي

اخلا�صة ومن خالل خربة طويلة
مع انفا�س وامال النا�س وهو (عني
تراقب وعني ترى) EYE SEE
.YOU
فنحن يف العناية املركزة نراقب
املري�ض عن كثب خالل � 24ساعة
بوا�سطة اجهزة مراقبة ت�ستطيع ان
تلتقط اب�سط التغيريات التي تطر�أ
على و�ضع املر�ضى ،واذا تعذر عليه
التنف�س من تلقاء نف�سه (اق�صد
املري�ض) فهناك اجهزة تقوم بعمل
الرئتني متاما بينما هو نائم بفعل
االدوية التي ت�ستخدمها لت�ساعده على
الراحة التامة ب�سبب و�ضعه املر�ضي او
حالته ال�صحية.
ات�ساءل كيف ميكن للت�سا�ؤالت املقلقة
واالوهام ال�سوداوية ان تتبدد ويذهب
قلق املري�ض وا�سرته ولكل مري�ض
مالك ابي�ض ميثل حار�س ًا له على
مدار ال�ساعة يف وحدة العناية املركزة
ممر�ض جامعي م�ؤهل ومدرب يبقى
ٌ
ملت�صق ًا باملري�ض على مدار ال�ساعة،
يراقب يقي�س ،يلطف ،ي�شعر ،يحرتم،
يتعاون ويتحمل م�س�ؤوليته على اكمل
وجه وبكل امانة واخال�ص.
فلم القلق والتوتر!! وملاذا ال
ن�ضاعف جرعة االمل ومن�سوب
التفا�ؤل امام هذه احلقائق وقبل
كل ذلك فان رحمة اهلل وا�سعة
وكبرية ،علمنا ما ال نعلم ،فنحن
ن�ستخدم علمنا يف التمري�ض لراحة
املر�ضى ،وااللتزام معهم وبهم.

اختتم هنا متوجهه اىل اهل
املر�ضى ..لكم منا حقوق نحرتمها،
ون�شعر معكم ،ونراقب مر�ضاكم
واحبا�ؤكم كما لو كانوا اهلنا
واحبا�ؤناد ،فنحن نرى ونراقب
واعيننا على املر�ضى طول الوقت.
ني تراقب بحب
كيف ال ونحن ((ع ٌ
وترى باحرتافية ودقة)) �صباح ًا ،،،
م�سا ًء  ،،،لـيـالً ،،،هـناك عيـن تــراقـب
يف ال ـ ـ .)ICU) EYE SEE YOY

ق�سم العناية املركزة
الطابق الثاين ICU
• مت حتديثه لي�صبح ق�سم ي�ضاهي
اق�سام العناية املركزة العاملية.
• فهو مزود باحدث االجهزة ومواكب
للتطورات العلمية احلديثة التي
تتما�شى مع الع�صر احلديث.
• اجهزة مراقبة باختيارات متعددة
ت�ساعد على مراقبة العالمات احليوية
ملختلف احلاالت املر�ضية التي يدخل
املر�ضى ب�سببها اىل العناية املركزة.
• اجهزة تنف�س من اخر ما تو�صل
اليه العلم ملعاجلة االمرا�ض املتعلقة
بالرئتني واجلهاز التنف�سي.
• ا�سرَّة حديثة مزودة بجميع
االختيارات التي تلزم لراحة املر�ضى
جلميع احلاالت.
• ممر�ضني م�ؤهلني خريجي
جامعات اردنية متخ�ص�صة يف علم
التمري�ض.

�آفاق ور�ؤى

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

احلاكم كلية اجلراحني

م�ست�شفى الأردن يحت�ضن �إحدى
الفعاليات العلمية الهامة مل�ؤمتر
جمعية اجلراحني الأمريكني

على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر اجلراحي
الأردين الرابع جلمعية اجلراحني
الأمريكني فرع الأردن الذي يعقد
يف عمان هذا الأ�سبوع ،ا�ست�ضاف
م�ست�شفى الأردن احدى �أهم فعاليات
العلمية والطبية وهي الدورة ال�شاملة
ملراجعة اجلراحة يف م�ست�شفى الأردن
بح�ضور عدد كبري من الأطباء الأردنني
والعرب و�أع�ضاء من جمعية اجلراحني
الأمريكني.

وافتتح الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل الب�شري
مدير عام م�ست�شفى الأردن فعاليات
الدورة م�ؤكد ًا �أهمية التوا�صل العلمي
والطبي الذي ترتجمه هذه الفعالية ما
ينعك�س ب�شكل كبري على معرفة وخربة
الأطباء وتبادل املعارف واخلربات بني
الأطباء العرب والأمريكني والأردنني.
و�أ�شار الدكتور الب�شري وهو ع�ضو
جمعية اجلراحني الأمريكني
و(حاكم) الكلية  -فرع الأردن� ،أن
م�ست�شفى الأردن يطلق ف�ضاءات
بال حدود لدعم التعليم الطبي
امل�ستمر والتوا�صل العلمي وتبادل
اخلربات والأ�ستفادة من الأمكانات
الطبية يف الواليات املتحدة ل�صالح
الأطباء الأردنني والعرب ،م�شري ًا
�إىل اخلربات املتميزة والكبرية على
م�ستوى العامل التي ت�ضطلع بها جمعية

ا�ست�شاري جراحة العظام
واملفا�صل وجراحة اليد

مع تقدم العلم وازدهار احل�ضاره و
تطور الطب ازدادت �أعمار النا�س
ومع تعدد وتنوع الأخطار واال�صابات
امتدت الأمرا�ض و�شملت �أنحاء
اجل�سم كافه وبالتايل تزداد تعر�ض
مفا�صل الكتف لال�صابات وحدوث
اخل�شونه والتعمر فيه واحلاجه الجراء
تداخالت جراحيه لهذا املف�صل.
�أ�صبحت عمليات تبديل املفا�صل من
العمليات الرائجة يف زمننا احلايل
حيث جترى ب�شكل يومي يف مراكز
جراحة العظام حول العامل .فبعد
�أن كانت حكر ًا على مفا�صل الورك

من هو الدكتور حممد الزاهري..
�أ.د .حممد الزاهري
ا�ست�شاري الأمرا�ض الداخلية
والغدد ال�صم وال�سكري

يف جولة عميقة داخل ذاكرة الطبيب
االن�سان الدكتور حممد الزاهري..
يحتار املرء من �أين يبد�أ ..تركنا
لهذا اال�سم الكبري ان ي�سرد الق�صة,
فانهالت ب�سال�سة ..يقول الأ�ستاذ
الدكتور الزاهري..

�أنا من مدينة م�أدبا ،در�ست القراءة
والكتابة وختمت امل�صحف ال�شريف
لدى الكتاب يف قرية امل�أمونية التي كنا
ن�سكنها وهي على بعد 2كم من مدينة
م�أدبا و الآن �ضمن بلدية م�أدبا الكربى،
ثم التحقت مبدر�سة م�أدبا الثانوية للبنني
(عماد الدين زنكي حالياً) يف ال�صف
الثاين االبتدائي مبا�شرة حيث كنت
يف ال�ساد�سة من عمري عندئذٍ وذلك
عام 1954م ،وبعد �أن امتمت ال�صف
الأول الثانوي (العا�شر حالياً) انتقلت
�إىل كلية احل�سني عمان ،لكون مدر�سة
م�أدبا الثانوية مل يتوفر فيها الفرع

العلمي عندئذٍ  .و�أنهيت املرحلة الثانوية
وح�صلت على �شهادة الدرا�سة الثانوية
(التوجيهي) عام 1965و�أحرزت معد ًال
�أهّ لني لدخول كلية الطب يف جامعة
عني �شم�س/القاهرة يف نف�س العام
وتخرجت منها عام  1971حا�ص ًال على
مرتبة ال�شرف .بعد ذلك عدت �إىل
الأردن وعملت يف وزارة ال�صحة كطبيب
�إمتياز يف مدينة معان ثم م�ست�شفى
الأ�شرفية (الب�شري حاالً) ثم طبيب ًا
مقيم ًا للباطنية والأطفال يف م�ست�شفى
الأمرية ب�سمة يف �إربد وملدة �سنتني،
خاللهما قمت ب�إعداد نف�سي ال�ستكمال
االخت�صا�ص يف الواليات املتحدة
الأمريكية حيث �سافرت �إىل هناك
�صيف عام  ،1974وكانت بداية عملي يف
والية ميني�سوتا ثم انتقلت يف عام 1975
�إىل م�ست�شفى جامعة ما�سا�شو�ست�س
حيث ام�ضيت خم�سة �أعوام .اكملت
خاللها االخت�صا�ص يف الأمرا�ض
الداخلية عام  1977وح�صلت على
�شهادة البورد الأمريكي يف الأمرا�ض
الداخلية يف نف�س العام ثم اكملت
ال�سنتني الباقيتني يف اخت�صا�ص الغدد
ال�صم وال�سكري والأ�ستقالب يف نف�س
اجلامعة وح�صلت على �شهادة البورد
الأمريكي يف اخت�صا�ص الغدد ال�صم
وال�سكري �أي�ضاً .ثم عدت �إىل الأردن
عام  1980حيث تعينت �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا
يف كلية الطب يف اجلامعة الأردنية حيث
�أم�ضيت ثالثة �أعوام تقدمت با�ستقالتي
بعدها للعمل يف القطاع اخلا�ص عام
� ،1983إ ّال �أنه طُ لب مني �أن �أ�ستمر

يف العمل يف كلية الطب بدوام جزئي
نظر ًا لنق�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
فرع الغدد ال�صم ،وا�ستم ّر عملي بدوام
جزئي يف كلية الطب/اجلامعة الأردنية
ثم املركز الوطني لل�سكري والغدد
ال�صم والوراثة منذ ان�شائه وحتى الأن.
يف عام  1991مت ان�شاء اجلمعية الأردنية
للعناية بال�سكري وانتخبت ك�أول رئي�س
لها وقد �أعيد انتخابي كرئي�س للجمعية
عدة مرات وملدة خ�سة وع�شرين عام ًا
من عمر هذه اجلمعية �إىل �أن مت ت�سليم
الراية �إىل الزميلة د .ندمية �شقم عام
2016م.
يف عام  1996مت افتتاح م�ست�شفى
الأردن حيث كنت �أحد الأطباء
امل�شاركني يف ان�شائه ،فانتقلت
بعيادتي اخلا�صة �إىل مبنى عيادات
االخت�صا�ص التابع للم�ست�شفى يف
نف�س العام ،ويف عام  1997مت ان�شاء
مركز الأردن لل�سكري والغدد ال�صم
يف م�ست�شفى الأردن بعد �أن ان�ضم �إىل
كادر امل�ست�شفى الزميل د .عمر �أبو
حجلة ،وما زلنا نعمل يف هذا املركز
منذ ذلك احلني ،واجلدير بالذكر �أن
هذا املركز هو �أول مركز متخ�ص�ص
بعالج ال�سكري و�أمرا�ض الغدد ال�صم
يف القطاع اخلا�ص يف اململكة.
لقد �شاركت كع�ضو م�ؤ�س�س يف عدد
من اجلمعيات الطبية الأردنية منها
اجلمعية الأردنية الخت�صا�صي الغدد
ال�صم وال�سكري والأ�ستقالب وكنت �أول
رئي�س لها ،واجلمعية الأردنية لرتقق
العظم اخلريية وغريها .كما كنت رئي�س ًا
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ا�ستبدالمف�صلالكتف

الدكتور كامل العفيفي
اجلراحني الأمريكني عن م�ستوى
الأطباء اجلراحني العاملني املعروفني
واخلربات العميقة يف هذا املجال.
وقام عدد من الأطباء االخت�صا�صني
بتقدمي حما�ضراتهم العلمية والطبية
يف جماالت جراحية عربية ،وكان
الالفت يف هذه الدورة ور�شة العمل
احل�ضور الكبري من �أطباء من الواليات
املتحدة وعدد من الدول العربية
واجلراحني الأردنني.
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وع�ضو ًا يف اللجنة الفرعية للغد ال�صم
وال�سكري يف املجل�س الطبي الأردين منذ
ت�أ�سي�سه عام  1982وحتى عام .2017
كما اين ع�ضو يف جمعيات طبية عاملية
وزميل يف كلية الغدد ال�صم الأمريكية.
كذلك يل العديد من الأبحاث الطبية
وما يقرب من ع�شرين بحث ًا من�شوراً،
معظمها يف جمالت طبية عاملية
حمكّمه.
�أنا متزوج ويل ثالثة ابناء وابنتان و�ستة
�أحفاد.

ماذا تقول عن مر�ض ال�سكري
ون�سب انت�شاره املخيفة يف الأردن...
الأ�سباب والعالج؟

يعد مر�ض ال�سكري من �أكرث الأمرا�ض
�شيوع ًا يف عامل اليوم ،كما �أن انت�شاره
يف ازدياد م�ضطرد .وتعاين جمتمعات
العامل كافة من ويالت هذا املر�ض �إ ّال
�أن الدول النامية ب�شكل خا�ص تئن حتت
وط�أة هذا املر�ض وذلك ب�سبب �ضعف
براجمها ال�صحية و�سوء او�ضاعها
االقت�صادية عموماً.
ونحن يف الأردن نعاين من هذا املر�ض
والذي �أخذ انت�شاره يزداد مع مرور

والركبة ،بد�أت ت�شمل مفا�صل اجل�سد
الأخرى كاملرفق والكاحل و�أهمها
حالي ًا عمليات تبديل مف�صل الكتف.
مَ ثلها كمثل الورك والركبة ،يتم اجراء
عملية تبديل مف�صل الكتف لعالج الآالم
املزمنة امل�صاحبة للت�آكل املتقدم لهذه
املفا�صل وما يرافقها من حمدودية
�شديدة يف نطاق حركتها .قبل البدء
ب�إجراء هذه العمليات ،كان ارتداء
القمي�ص �أو مت�شيط ال�شعر من �أعباء
احلياة اليومية بالن�سبة لبع�ض املر�ضى
دون �أي �أمل للعالج بخالف امل�سكنات
اليومية واال�ست�سالم ملا �آلت �إليه احلال
ب�سبب تقدم العمر .ولكن بعد تطويرها
وانت�شارها� ،صار من املمكن �أن ي�شفى
املري�ض �شفا ًء تام ًا ويعاود حلياته
اليومية دون �أي معاناة �أو �أوجاع.
جترى مثل هذه العمليات يف مراكز
متخ�ص�صة ومتقدمة جلراحة العظام
واملفا�صل بحيث حتتاج لتح�ضري
املري�ض وتقييمه واختيار النوع املنا�سب
خ�صي�ص ًا حلالته من الأنواع املختلفة
من املفا�صل ال�صناعية وطرق اجراءها.
ثم يقوم اجلراح االخت�صا�صي يف هذا
املجال بعملها ب�أحدث الطرق التي
تو�صل �إليها العلم يف هذا املجال ،مقل ًال
بذلك فر�ص حدوث م�ضاعفات بعدها.
�أ�صبحت عملية ا�ستبدال مف�صل الكتف
من �أكرث العمليات رواج ًا حول العامل،
�آتي ًة يف املرتبة الثالثة بعد مفا�صل الورك
والركبة مثبتة فاعليتها وجناحها يف
تغيري حياة املر�ضى الذين خ�ضعو لها.
ال�سنني .وقد دلّت الدرا�سات امليدانية
التي قامت بها جهات خمتلفة �أهمها
الدرا�سات التي قام بها املركز الوطني
لل�سكري ووزارة ال�صحة .و�أظهرت
الدرا�سة الأوىل يف اوا�سط ت�سعينيات
القرن املا�ضي �أن ن�سبة اال�صابة
بال�سكري بفرعيه املعلن والكامن و�صلت
�إىل  %23فيمن هم فوق �سن الع�شرين،
ويف درا�سات الحقة بعد ع�شر �سنوات
ازداد هذا الرقم �إىل حوايل  %31ثم
ازدادت هذه الن�سبة الحق ًا �إىل حوايل
 %40يف �آخر درا�سة قبل �سنوات قليلة.
ويُعزى هذا االنت�شار املرعب ملر�ض
ال�سكري يف بلدنا (كما هو احلال �أي�ض ًا
يف الكثري من املجتمعات الأخرى)
�إىل التغري الكبري الذي طر�أ على
امناط احلياة خالل العقود القليلة
املا�ضية من حيث العزوف عن العمل
اجل�سماين واليدوي واالعتماد على
الآلة ووفرة املواد الغذائية التي حتتوي
ب�شكل �أ�سا�سي على الن�شويات والدهون
و�أمواج الهجرة من القرى والأرياف
اىل املدن ،الأمر الذي �أدى �إىل انت�شار
ال�سمنة وهي ال�سبب الرئي�س ملر�ض
ال�سكري .وقد زاد من تفاقم هذا الأمر
الأقبال املتزايد على الوجبات ال�سريعة
وخ�صو�ص ًا لدى �صغار ال�سن مقرون ًا بقلة
الن�شاط البدين مع ثورة الإلكرتونيات
والتي �أبعدت الأطفال وال�شباب عن
ممار�سة الريا�ضة .وقد يقول قائل
وماذا عن العامل الوراثي؟ فنقول ب�أن
جيناتنا املتوارثة مل تتغري �إمنا الذي
تغي هو منط حياتنا احلايل والذي �أدى
ّ
�إىل انت�شار ال�سمنة وال�سكري ،بينما يف
الأزمان ال�سابقة كانت �أمناط احلياة
ال ت�سمح حلدوث ال�سمنة وتبع ًا لذلك

وقد اظهرت نتائج �إجراء هذه العمليه
ب�شائر خري وتفا�ؤل لدى اجلراحني
ويعترب م�ست�شفى االردن من امل�ست�شفيات
الرائده يف هذا املجال من اجلراحه
فقد �أجريت فيه عملية ا�ستبدال مف�صل
الكتف ملري�ضة تعر�ضت حلادث يف دولة
االمارات العربية عام  2006ح�ضرت
وقتها بعد عالج حتفظي للك�سر ال ميكن
�إجراء عمليه تثبيت له مما ا�ستدعى
�إجراء عملية ا�ستبدال ن�صفي للمف�صل
عادت بعده هذه ال�شابة ملمار�سة حياتها
مرة �أخرى ب�شكل طبيعي .ثم بعد ذلك
ملري�ضة من البحرين تعاين من التهاب
املفا�صل الرثوي (الروماتيزم) وقد
�أجريت لها عمليات مفا�صل �صناعية
يف الوركني والركبتني �سابقاً .وعندما
بد�أت بال�شكوى من �أمل يف الكتفني تبني
وجود ت�آكل يف املف�صلني نتيجة مر�ضها
ف�أجريت لها عام  2007عملية ا�ستبدال
املف�صلني يف نف�س الوقت .وكانت
ال�شابة البحرينية ،من باب الدعابه،
ت�سمي نف�سها الفتاة احلديدية .كانت
وقتها �صناعة هذه املفا�صل يف بدايتها
ومنذ ذلك احلني لغاية الآن �شهدت
تطور ًا كبري ًا ملواكبة حاجات االن�سان
وتلبي ًة لرتكيبة اجل�سم الت�شريحية
لتح�سني وظيفة املفا�صل وتطويل
عمرها واحلد من حدوث امل�ضاعفات
اال�ضافه لتطور العالج الطبيعي
والوظيفي والت�أهيل ما بعد العمليه.
ال�سكري حتى لو كانت العوامل الوراثية
تغي.
نف�سها موجودة ودومنا ّ
�أما اذا تطرقنا ملو�ضوع العالج ،فهو
ذو �شقني ،الوقائي وهو الأهم والأجدى
اقت�صادي ًا والثاين ال�شق العالجي وهو
الأكرث كلفة.
ويتطلب ال�شق الوقائي اللجوء �إىل برنامج
وطني �شامل لتجفيف جذور امل�شكلة
املتعلقة ب�أمناط احلياة غري ال�صحيّة
التي �أبتليت بها جمتمعاتنا .وال بد لهذا
الربنامج �أن يبد�أ بالرتكيز على الأطفال
واليافعني يف ريا�ض الأطفال واملدار�س
كما يف اجلامعات ،حيث يجب ت�شجيع
الريا�ضة البدنية وو�ضع حوافز لذلك
�أي�ضاً ،كما يجب االهتمام مبقا�صف
املدار�س من حيث توفري الأغذية ال�سليمة
�صحي ًا ومنع الأطعمة وامل�شروبات الغنية
بال�سكر ،مقرون ًا ب�إدخال مواد تربوية يف
مناهج الدرا�سة تربز �أهمية ممار�سة
الريا�ضة واتباع الأمناط الغذائية
ال�صحية لتجنب ال�سمنة ،واذا مت ذلك
وان�ش�أنا جي ًال م�شبع ًا بهذه الأفكار
والتوجيهات ،ف�إنهم �سيكونون النواة
التي ت�ؤدي �إىل التغيري املن�شود يف جمتمع
امل�ستقبل �إذ �أن طفل اليوم هو الوالد
يف الغد و�سين�شئ ابناءه تن�شئة �صحية
و�سليمة .كما �أن الدولة م�س�ؤولة عن توفري
الو�سائل التي تتيح للمواطنني ممار�سة
ريا�ضة امل�شي من حدائق و�شوارع لت�شجيع
النا�س على هذا النمط احلياتي .فوزارة
ال�صحة ووزارة البلديات وكافة البلديات
يف اململكة عليها م�س�ؤولية ت�أمني هذه
املتطلبات عند تخطيطها للمدن وال�شوارع
والأر�صفة.
ن�ستكمل اللقاء يف العدد القادم..

حتت ال�ضوء
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إلكرتونية
ل
ا
ال�سيجارة
بني الأوهام واحلقائق �أ�صـحـاب الـفـيـل
الدكتــور

عمادعبداحلفيظاحلداد
ا�ست�شاري القلب والأوعية الدموية
والتداخالت العالجية
الكثري يعتربال�سيجارة الإلكرتونية
بديل �صحي و�صديق للبيئة ومقبول
�إجتماعي ًا اليكم ما يدور يف الأفق من
�أوهام وحقائق.
 .1ال�سيجارة الإلكرتونية ت�ساعد
على االقالع عن التدخني:
هذا ترويج خاطئ وا�صبحت ال�سيجارة
الإلكرتونية جمرد طريقة �أخرى للتدخني
واطالة االدمان على مادة النيكوتني.
وهناك درا�سات كثرية تفيد ب�أن فئة
كبرية من مدخني ال�سيجارة الإلكرتونية
يعودون لتدخني ال�سيجارة العادية �أو
اخللط بينهما وال يجنون اال اال�ضرار
ال�سيئة من و�سائل التدخني املختلفة.

 .2حمتويات ال�سيجارة الإلكرتونية
غري �ضارة:
هناك ت�صور ب�أن ال�سجائر الإلكرتونية
حتتوي على النيكوتني واملاء فقط وانها
مواد غري �ضاره .ال�صحيح ان النيكوتني
ي�ؤدي اىل االدمان وم�ضاعفات خطرية
على �صحة االن�سان.
باال�ضافة اىل ذلك ولعدم خ�ضوع
ال�سيجارة الإلكرتونية لرقابة الهيئات
العاملية ،ف�إن ال�شركات امل�صنعة غري
ملزمة باالعالن عن تفا�صيل مكوناتها
وهناك بع�ض التقارير ت�شري اىل
احتواء ال�سيجارة الإلكرتونية لبع�ض
املواد امل�سرطنة ال�سامة بالإ�ضافة اىل
مادة النيكوتني.
 .3ال�سيجارة الإلكرتونية ال
ت�سبب جلطات �أو ازمات �صدرية:
ال�صحيح ان مدخني ال�سيجارة
الإلكرتونية يتعر�ضون لرتكيز عايل من

مادة النيكوتني يف وقت ق�صري وهذا قد
ي�ؤدي اىل الإ�صابة باجللطات الدماغية
والقلبية .وهناك تقارير حديثة ت�شري
اىل ت�سبب بع�ض ال�سجائر بامرا�ض
�صدرية وازمات رئوية من �أنواع
خمتلفة وخطرية .ومع مرور الوقت قد
يظهر للعيان م�ضاعفات ا�ضافية غري
متوقعة لهذه ال�سجائر وا�سعة االنت�شار
وقد ت�ؤدي اىل اعاقات بعيدة املدى.
 .4التدخني ال�سلبي غري مهم
بالن�سبة لل�سيجارة الإلكرتونية:
ان من اهم خماطر ال�سجائر
الإلكرتونية هو تقبل الأفراد واملجتمعات
على �أنها البديل ال�سليم والأمن لل�سجائر
العادية وهذا ي�ؤدي اىل زيادة انت�شار
ظاهرة التدخني من جديد وب�شكل او�سع
وخ�صو�ص ًا يف املناطق املغلقة والبيوت
مما يعر�ض فئة �أكرب من املجتمع
ملخاطرها املعروفة وغري املعروفة حالياً.

اِن االِفراط يف ا�ستخدام امل�ضادات احليوية �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها ي�ؤدي �إىل:
 زيادة عدد امليكروبات املقاومة للعالج يف العامل اِ�شتداد املر�ض وطول فرتة العالج تعزيز مقاومة امل�ضادات احليوية -زيارات �أكرث للطبيب وعالجات �أكرث تكلفة

امل�ضادات احليوية تعالج العدوى البكتريية ولي�س العدوى الفريو�سية.
يرجى التوقف عن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية دون و�صفة الطبيب

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

�سورة الفيل يف القر�آن الكرمي ن�ص
مقد�س ُي َتعَب ُد به ،جمملها يتحدث
عن م�آل غزاة (البيت) و�أعوانهم
الذين يغريهم املال والذهب والوعود
الواهية من الأعداء باملن�صب
واجللو�س على عرو�ش من ورق تبنى
على �أر�ضية رملية رخوة �أن يخونوا
قومهم ويبيعوا دينهم ويتنازلوا عن
�أر�ضهم ويجعلوا �شرفهم م�ستباحا.
(�أبرهة احلب�شي ) ينظر حوله فيغريه
الو�ضع الإقت�صادي املزدهرل(مكة)
واملكانة الدينية ال�سامية لها فهي قبلة
العرب التي يحجون �إليها ويقد�سونها،
ويف اجلانب الأخر يخيفه �أنها مركز
�إجتماعهم ونقطة جتمعهم التي قد
تتجلى مفاعيلها م�ستقبال يف �أ�صعدة
وجماالت �أخرى لتكون نواة لدولة
عربية قوية ذات مكانة �إذا قُد َر ظهور
رجل من بني ه�ؤالء العرب يدرك
نقاط القوة والتكامل يف هذه الأمة
التي تتفرق على قبائل عدة ولكن
يجمعها اللغة ،الطبيعة ،العادات
والتقاليد ،والأ�صل والن�سب.
(�أبرهة) لي�س خمتلفا عن غريه من
الغزاة الذين يغرتون بقوتهم ويقودهم
كربيائهم للإ�ستخفاف بال�شعوب
الأخرى ويعتقدون �أن هذه ال�شعوب
�إمنا خلقوا ليكونوا عبيدا لهم وخداما
عندهم و�أنهم الي�ستحقون ثروات
بالدهم فيخططون لغزوهم و�إ�ستباحت
�أرا�ضيهم و�إ�ستحياء ن�سائهم.
هنا ويف هذا املقام لي�س احلديث
عن الغزاة و�أطماعهم ،و�إمنا عن
الأذناب والأعوان ،عن اخلونة الذين
يقدمون الدعم املذموم ومد يد
ال�سوء امل�ش�ؤومة لهذا الغازي املحتل،
فلم جتتمع الأمم وتتفق الثقافات
الإن�سانية املختلفة على مر الع�صور
على قدر �إجتماعها على ذم و�إحتقار
اخليانة  ،ونق�شوا يف اجلانب الأ�سود
من تاريخهم بحروف معتمة ممزوجة
باخل�سة واحلقارة ومبداد الو�ضاعة
والدناءة �أ�سماء اخلونة منهم ،وجعلوا
مالحقتهم باللعنات جزءا من تراثهم
وثقافتهم وطقو�سهم ،ورجموهم
ب�أقذع ال�صفات ال�سيئة لبيعهم
الوطن والأر�ض والنا�س والأهلني بثمن
بخ�س وما �إقرتفت �أيديهم من �أعمال
و�ضيعة غادرة جرت اخلذالن وال�ضرر
والويالت على �أوطانهم و�أممهم.
رغم النهايات الكئيبة دنيويا التي
�سجلتها ال�صفحات ال�سوداء من التاريخ
للخونة ونيلهم ما ي�ستحقون من ذم
وحتقري و�إ�ستنكار وعار يلحقهم ما ذُكر
ا�سمهم و�سقوطهم يف الدرك الأ�سفل
من النار من الناحية العقائدية� ،إال
�أننا ما زلنا نرى بني احلني والآخر
�شخ�صا ي�شذ عن اجلماعة من �أجل
حفنة �أطماع واهية ووهمية وي�صدمنا
بكمية ال�سوء واحلقد املوجودين
داخله حني يُقدم على الغدر بكل قبح
و�شرا�سة معتمدا بنف�سيته املري�ضة على

قوة الأجنبي وعلى قدرته املدعاة على
�إنقاذه �إن هو وقع ،لكنه يف احلقيقة
يعاين من �ضيق �أفق وعدم قدرة
على فهم م�آالت اخلونة وم�صائرهم
املحتومة �إن مل يكن على �أيدي �أهليهم
فعلى �أيدي العدو �أو �سجالت التاريخ
التي ال ترحم! ،فالفطنة املت�أخرة
بالأمور واحلكمة ب�أثر رجعي ال تفيد
وهي الرزية الأكرب يف طريقة التفكري.
لعل من �أ�سوء ما نواجهه يف وقتنا
احلايل هو ظهور اخلائن بن�سخة
ع�صرية حديثة �أكرث تطور ًا ول�ؤم ًا
يتفنن با لتالعب بالألفاظ وجتيري
اللغة الإعالمية امل�ضللة ب�إ�ستخدام
�أبواق مدفوعة الأجر يف الت�سويق
للخيانة ،فقد �أ�صبحت اخليانة وجهة
نظر ور�أي �سيا�سي و�إجتهاد وفكر ،بل
و�أ�صبح البع�ض الآخر ميار�س فنونها
يف �أطر براقة وم�سارات جميلة تتخفى
يف قوالب الدفاع عن حقوق الإن�سان،
واللحاق بركب احل�ضارة وحرية
التعبري والإ�ستفادة من جتربة الأخر!
نحن العرب ل�سنا بدعا من الأمم فكما
يف تاريخنا �صفحات م�ضيئة حفر فيها
رجال (�صدقوا ما عاهدوا عليه)
�أ�سمائهم ب�أحرف من نور ،و�سطروا
كرمي فعالهم وعظيم �أعمالهم على
وجه ال�شم�س ،نذكرهم بالثناء
ليال ونهارا ونطريهم �سرا وعالنية
ون�ستدعيهم كلما حاقت بنا امل�صائبُ
ففيه يف اجلانب �أ�شباه رجال وماهم
برجال ،مر�ضى القلوب ،فا�سدي
النف�س ،وعفني الروحُ غدروا ،خانوا
وباعوا ورهنوا الوطن ومقدراته للعدو،
وهنا نتذكر وبكل �إ�شمئزاز (�أبي رغال
الثقفي) الذي �إرتبط �إ�سمه بجرمية
من �أفظع اجلرائم ،وكارثة من �أخطر
الكوارث فهو يعترب اول عربي يرتكب
خيانة يف التاريخ العربي املعروف ،فهو
الدليل العربي جلي�ش �أبرهة (�أ�صحاب
الفيل) الذي جاء ليغزو مكة ويهدم
الكعبة يف عام الفيل ،كذلك �سيده
(م�سعود بن معتب بن مالك) من
زعماء (ثقيف) الذي ن�شتم رائحة الذل
و�إحتقار الذات والإح�سا�س بالنق�ص
من حديثه مع (�أبرهة احلب�شي) حني
قال “�أيها امللك� ،إمنا نحن عبيدك
�سامعون لك مطيعون ،لي�س عندنا لك
خالف ،ولي�س بيتنا ( الالت) هذا
البيت الذي تريد� ،إمنا تريد البيت
(الكعبة)الذي مبكة ،ونحن نبعث معك
من يدلك عليه ،فتجاوز عنهم ،فبعثوا
معه �أبا رغال يدله على الطريق �إىل
مكة !» ن�سي عروبته ورابطة القربى
والتاريخ وامل�صري امل�شرتك ووجه
العدو لغزو (دولة �شقيقة جارة)
وتدمري مقدراتها ومقد�ساتها يف �سبيل
البقاء على كر�سيه!
يف ذات الإطار �أي�ضا نتذكر بكل
القرف (حممد بن �أحمد بن علي
العلقمي) وزير امل�ستع�صم العبا�سي
و�صاحب اجلرمية النكراء ،يف ممالأة

«هوالكو» على غزو بغداد حا�ضرة
اخلالفة الإ�سالمية يف ذلك الوقت،
والذي را�سل (هوالكو) ف�أمره الأخري
بالعمل على ا�ضعاف الدولة وذلك
من خالل ن�شر اال�شاعات التي تهدف
ال�ضعاف الروح الوطنية ون�شر النعرات
املذهبية والطائفية يف املجتمع لنخره
و�إ�سقاطه من الداخل متهيدا للغزو
الع�سكري املغويل الذي وقع ف�أهلك
(املغول) احلرث والن�سل وعاثوا يف
الأر�ض الف�ساد ودمرت العراق!
كل واحد ممن �سبق ذكرهم عمل
على التحالف مع العدو لتدمري الوطن
و�إف�ساد الأر�ض وهلك الأهل ،لي�س
�ضربا من اخليال �أن يجتمعوا معا يف
ذات وقت (�أبو رغال وم�سعود بن متعب
وحممد العلقمي ي�سرت�شدون ب�سوء
وب�شاعة �سلوك يهوذا الإ�سخريوطي
وبروت�س) يف �أثواب جديدة� ،شخ�صيات
ع�صرية  ،هيئات ومنظمات ير�ضعون
من ثدي العدو فتنبت عظامهم غليظة
قا�سية على بني جلدتهم ،لينة طرية
على القوم الفا�سدين ،ال ي�أبهون لآالم
وعذابات قومهم بل هم ال�سبب يف هذه
الآالم والعذابات خلياناتهم.
العراق واليمن وليبيا و�سوريا وال�صومال
وفل�سطني وغريهم يعانون من �أحفاد �أبي
رغال وابن العلقمي الذين يت�سابقون يف
حفظ �إرث �أجدادهم بل يجدون ويعملون
جاهدين على التفوق عليهم مبزيد من
اخليانة والتفريط والييع ورهن �أنف�سهم
لإ�شارة الأجنبي الغازي الذين يعتربونه
ويل نعمتهم وحافظ عرو�شهم� .إن وجدنا
�أحدا قد يعطي جلد ه�ؤالء  -الإعرابي
اجللف احلايف العاري  -عذرا �أنه كان
فقريا معوزا �سَ هْل �شرا�ؤه �أغراه الغازي
الغا�شم باملال وخطف ب�صره بربيق
الذهب فما بال �أحفاده وهم يرتبعون
على �أطنان من الذهب ويتحكمون يف
مقدرات الوطن وموارده ،ال لي�س الأمر
يف الفقر بل يف بذرة ال�سوء التي توارثوها
�أبا عن جد ،وقد ال ندعي زورا من القول
�أنه لو رجعنا بالتاريخ للوراء لأكت�شفنا �أن
�أجداد �أبي رغال وابن العلقمي قد خانوا
�أقوامهم من قبل !
�إن رهن م�ستقبلنا وم�ستقبل �أوطاننا
ب�أيدي �أفراد م�شوهني نف�سيا لي�س
بال�ضرورة خط�أهم �أو م�شكلتهم ،بل
م�شكلتنا بفقدان الوعي وتلف الذاكرة
لدينا ،ولدى العلماء وقادة الر�أي الذين
خافوا فا�ستكانوا ومل يعودوا ي�سموا
الأ�شياء مب�سمياتها احلقيقة ،لكننا على
يقني تام وثقة مطلقة حتى مع حقد الغزاة
وب�شاعة اخلونة وتخاذل النخبة املزعومة
ف�إن تاريخ العراق العظيم وح�ضارة
اليمن ال�سعيد ومباركة اهلل للأر�ض
الطيبة وخري �شامنا �أكرب و�أقوى من فعال
الأقزام ،والن�صر �سيكون حليف هذه الأمة
م�صداقا لقول الر�سول الكرمي خماطبا
اهلل (  ...اللهم �إن تفنى هذه الع�صابة
من �أهل الإ�سالم ال تُعبد يف الأر�ض)
ولن تفنى هذه الع�صابة  -ب�إذن اهلل!

ر�ؤى
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�سرطان الربو�ستات
بني احلقيقة والوهم

الدكتور خالد ال�صافـي

ا�ست�شاري جراحة املنظار للم�سالك
البولية والتنا�سلية واالورام
هناك الكثري من االعتقادات ال�شائعة
واخلاطئة حول �سرطان الربو�ستات
والذي يعترب من �أكرث ال�سرطانات
�شيوع ًا عند الرجال بعد �سن اخلم�سني
ويُ�صيب واحد من كل �سبعة ا�شخا�ص،
وجمال االعتقاد اخلاطئ يتعلق مبن
هم الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإ�صابة
باملر�ض ،وكيف يتم الك�شف املبكر عن
�سرطان الربو�ستات وكذلك بخ�صو�ص
الوقت املنا�سب لبدء العالج بعد
ت�شخي�ص الر�ضى.
ومبنا�سبة قرب حلول �شهر �أيلول
وهو �شهر التوعية العاملي ل�سرطان
الربو�ستات ،نقدم يف هذه املقالة
�أكرث االعتقادات اخلاظئة �شيوع ًا عن
ت�شخي�ص وعالج املر�ض ونحاول االجابة

عليها بطريقة عر�ض احلقائق العلمية
احلديثة بعيد ًا عن االوهام واخليال.
 -1االعتقاد اخلاطئ الأول:
"ال توجد حاجة لك�شف املبكر عن املر�ض
بوا�سطة فح�ص الدم ( ،)PSAطاملا ال
توجد اعرا�ض ل�سرطان الربو�ستات"
• يف احلقيقة هذا واحد من املفاهيم
اخلاطئة وال�شائعة ويف بع�ض االحيان
حتى لدى بع�ض اطباء العائلة ،حيث ميتنع
طبيب العائلة عن عمل الفح�ص للمر�ضى
بداعي عدم وجود اعرا�ض للمر�ض.
غالبية املراحل االوىل ل�سرطان
الربو�ستات ال ت�سبب اية اعرا�ض وا�ضحة.
يف الواقع الرجال فوق �سن اخلم�سني
عليهم ان ي�س�ألوا اطبائهم عن عمل
الفح�ص املبكر ب�شكل دوري ،كذلك
الأ�شخا�ص �أكرب من � 45سنة ولديهم تاريخ
عائلي ل�سرطان الربو�ستات �أو اولئك
الذين ينحدرون من ا�صول افريقية،
عليهم جميع ًا عمل فح�ص الك�شف املبكر
عن طريق فح�ص الدم .PSA
 -2االعتقاد اخلاطئ الثاين:
"ارتفاع فح�ص  PSAيعني اال�صابة
ب�سرطان الربو�ستات" يف الواقع هذا غري
�صحيح ،بالرغم من �أن �أغلب املر�ضى
الذين لديهم �سرطان الربو�ستات لديهم
ارتفاع يف فح�ص  ،PSAلكن لي�س كل
ارتفاع يف فح�ص  PSAيعني اإلصابة
بسرطان البروستات حيث ممكن أن
يرتفع فحص  PSAفي الدم يف حاالت

التهاب امل�سالك البولية والتهابات
الربو�ستات باال�ضافة اىل بع�ض حاالت
الت�ضخم احلميد للربو�ستات .فاذا كان
لدى املري�ض ارتفاع يف  PSAف�إنه يحتاج
اىل فحو�صات طبية اخرى ملعرفة ا�سباب
االرتفاع من قبل الطبيب املخت�ص.
 -3االعتقاد اخلاطئ الثالث:
"من املهم بدء عالج �سرطان الربو�ستات
مبا�شرة مبجرد ت�شخي�ص املر�ض".
هذا االعتقاد اخلاطئ قد ي�سبب
الكثري من القلق لدى املر�ضى وذويهم
حيث يعتقدون ان العالج يجب ان
يبد�أ مبا�شرة بعد الت�شخي�ص .لكن يف
احلقيقة لي�س كل �سرطانات الربو�ستات
حتتاج اىل بدء العالج ب�شكل مبا�شر
وفوري ،حيث �أن غالبية احلاالت تكون
بطيئة النمو يف املراحل االولية.
على املر�ضى ان ي�أخذوا الوقت الكايف
بدرا�سة خيارات العالج مع الطبيب
االخت�صا�صي حتى يتم اختيار العالج
االمثل ب�شكل �صحيح.
يف احلقيقة ،هناك بع�ض املر�ضى قد
ال يحتاجوا لأي عالج بعد الت�شخي�ص
حلاالت ال�سرطان الأويل وذو اخلطورة
ال�ضعيفة ،حيث ممكن عالج هذه احلاالت
عن طريق املراقبة واملتابعة الدورية.
 -4االعتقاد اخلاطئ الرابع:
"وحدهم الكبار يف ال�سن ي�صابون
ب�سرطان الربو�ستات"
هناك الكثري ممن يعتقدون ان �سرطان
الربو�ستات يُ�صيب فقط الكبار يف ال�سن
دون غريهم .وهذا غري �صحيح اطالقاً،
حيث يُ�صيب �سرطان الربو�ستات عاد ًة
الرجال فوق �سن اخلم�سني وتزداد فر�ص
اال�صابة مع تقدم العمر .ويبلغ معدل �سن
اال�صابة باملر�ض بني عمر � 69-65سنة.

وتكون فر�صة اال�صابة باملر�ض قليلة
حتت �سن اخلم�سني ،لكن فر�ص
اال�صابة باملر�ض م�سجلة حتى يف �سن
االربعني لكنها اقل �شيوعاً ،وبالن�سبة
لال�شخا�ص الذين فوق �سن اخلام�سة
واالربعني ولديهم تاريخ عائلي
ل�سرطان الربو�ستات او ينحدرون
من ا�صول افريقية ،فعليهم ا�ست�شارة
اطبائهم بخ�صو�ص الك�شف املبكر كما
بينا يف بداية املقالة.
 -5االعتقاد اخلاطئ اخلام�س:
"ان اال�شخا�ص امل�صابني ب�سرطان
الربو�ستات ال ميوتون ب�سببه لكن
يعي�شون معه ويتوفوا من امرا�ض اخرى"
الكثري من االطباء يواجهوا هذا
االعتقاد من بع�ض املر�ضى وذويهم
وهو يف احلقيقة لي�س �صحيح ًا متاماً.
ففي كل عام يتوفى بحدود 11،000
مري�ض ب�سرطان الربو�ستات يف اململكة
املتحدة مث ًالً ،ويف الواقع يتوفى كل عام
مر�ضى م�صابني ب�سرطان الربو�ستات
يف العامل اكرث من الن�ساء امل�صابات
ب�سرطان الثدي .ومن املهم معرفة
�سبب ذلك ،حيث �أن الزيادة يف اعداد
املر�ضى الذين يتوفون ب�سبب �سرطان
الربو�ستات ناجتة من زيادة يف اعداد
املعمرين من الرجال يف العامل.
لكن الرجال الذين ي�شخ�صون باملر�ض
يف الوقت احلا�ضر هم بواقع احلال
لديهم احتمالية  3-2مرات ان يعي�شوا
لع�شر �سنوات �أو اكرث من نظرائهم
الذين مت ت�شخي�صهم يف .1990
نرجوا ان تكون هذه املقالة قد اجابت
وب�شكل علمي ب�سيط على ت�سا�ؤالت املر�ضى
وذويهم وبينت احلقائق العلمية من االوهام
حول املر�ض وطرق ت�شخي�صه وعالجه.
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الفرق بني اخلط�أ الطبي

وامل�ضاعفات الطبية واجلراحية

د .حممود خطاب

اخ�صائي جراحة عامة  /جراحة املنظار
جراحة الكبد والبنكريا�س
يقع كثري من املر�ضى و�أهايل املر�ضى
يف لب�س عدم التفريق بني اخلط�أ الطبي
الناجت عن �إهمال �أو تق�صري �أو عدم
معرفة مقدم اخلدمة الطبية .مثل
الطبيب �أو املمر�ض� ،أو ق�سم الأ�شعة �أو
ق�سم املختربات ،وبني امل�ضاعفات الطبية
املتوقعة جراء �أي تداخل جراحي وتعر�ض
املري�ض للتخدير العام �أو اعطاء املري�ض
بع�ض الأدوية التي لها م�ضاعفات جانبية.
وال �سيما �أن على الطبيب �شرح جميع
امل�ضاعفات الطبية للمري�ض ويف
حاالت التدخالت اجلراحية يتم توقيع
املري�ض على تفوي�ض للجراح وطبيب
التخدير لإجراء العملية الالزمة مع
�إخالء م�س�ؤولية الطبيب عن امل�ضاعفات
املحتملة لالجراءات الطبية.

وهنا يجب التنبيه على �أنه يجب
على الطبيب �شرح جميع امل�ضاعفات
وعالجها للمري�ض ومن اجلدير بالذكر
�أن كل مري�ض لديه م�ضاعفات قد تختلف
من �شخ�ص لأخر وح�سب جرعة الدواء.
وب�صورة �أو�ضح ف�إن اخلط�أ الطبي يعني
اخلروج عن �أي �إجراء طبي م�ألوف
والإجراءات الطبية املعروفة واملتداولة
يف الكتب الطبية و�ضمن الأ�س�س الطبية
والذي ينتج عادة عن عدم االملام
واملعرفة من قبل الطبيب �أو مقدم
اخلدمة الطبية� ،أو الإهمال.
والتي يجب حما�سبته ومعاقبته .ومن
يحدد اخلط�أ الطبي هم �أهل االخت�صا�ص
واللجان الطبية املتخ�ص�صة.
�أما امل�ضاعفات الطبية هي �شئ موجود
ويحتمل احلدوث يف اف�ضل املراكز
الطبية يف العامل وال ميكن جتنبها.
وهنالك م�ضاعفات عامة ال �سيما
للتدخالت اجلراحية حتت التخدير العام
وم�ضاعفات خا�صة بكل عملية على حدى
مثل النزيف ،االلتهابات والفتق اجلرحي.
وهنالك م�ضاعفات ناجتة عن عدم تو�ضيح
املري�ض للطبيب التاريخ املر�ضي ال�صحيح.

خدمات وم�شاركات
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م�ست�شفى الأردن�..أيام طبية
جمانيةخلدمة املجتمع املحلي
اقام م�ست�شفى االردن ايام ًا طبية
جمانية يف عدة مناطق من اململكة
�ضمن �سعيه الدائم بتقدمي خدماته
الطبية والعالجية للمجتمع املحلي.
حيث اقيم يوم طبي جماين يف جبة
جنوب جر�ش حتت رعاية مدير
�شباب جر�ش حمزة العقيلي وبالتعاون
مع نادي باب عمان الريا�ضي ,ا�شتمل
على كافة االخت�صا�صات الطبية مبا
فيها الفحو�صات الطبية التي قدمتها
خمتربات مدالب الطبية.
ويذكر ان عدد املواطنني الذين
ا�ستفادوا من فعاليات اليوم الطبي
قرابة � ٧٥٠شخ�صا ومت �صرف
العالجات للمواطنني بعد الك�شف
عليهم.
وقدم عماد الزبون رئي�س النادي �شكره
وامتنانه للجهات الداعمة وان مثل
هذه االيام الطبية املجانية توفر على
مواطنني البلدة عناء ال�سفر وتوفر
اثمان العالجات.
ويف نهاية اليوم الطبي كرم راعي
احلفل �أ�سرة م�ست�شفى االردن وقدم
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�أخبار �أمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل

رئي�س النادي تكرميا ملدير ال�شباب
وراعي احلفل.

الدكتور

كما اقام م�ست�شفى الأردن يوم طبي
جماين يف حمافظة املفرق بالتعاون
مع جامعة الزرقاء االهلية.
حيث �شارك امل�ست�شفى بعدة
تخ�ص�صات منها الباطنية واجلراحة
العامة باال�ضافة لل�صيدلة ,وقد مت
تقييم اكرث من مائتي حالة مر�ضية
من اهايل املنطقة وقُدم لهم امل�ساعدة
الطبية والت�شخي�صية و�صرف الدواء .
كما القت هذه املبادرة ا�ستح�سان
جميع املراجعني وقدموا ال�شكر والثناء
لكادر امل�ست�شفى من اطباء ومتري�ض
و�صيادلة وق�سم العالقات العامة الذي
بادر بالتن�سيق واال�شراف.
وتوا�صل م�ست�شفى االردن
دعمها الطبي يف خمتلف
مناطق اململكة �ضمن
خطتها املعدّة من قِبل
االدارة لتكري�س حالة
الت�آلف واملحبة واالنتماء
التي يتميز بها جمتمعنا
االردين.
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با�سل امل�صري

ا�ست�شاري �أمرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل والعظام
اجلديد من �أخبار �أمرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل� ..سوف تعقد الرابطة
العربية جلمعيات الروماتيزم واملفا�صل
والتي ير�أ�سها الدكتور با�سل امل�صري
(م�ست�شفى الأردن) وير�أ�س كذلك
جمعية �أطباء الروماتيزم واملفا�صل
الأردنية م�ؤمترها القادم بني 21-18
�أذار/مار�س 2020م.
بعد �إعادة تنظيم �أو�ضاع الرابطة العربية
التي بذل بها الدكتور با�سل امل�صري
جهود ًا كبرية لتنظيم الرابطة وو�ضع
نظام �أ�سا�سي ومرجع قانوين للرابطة ثم
مت انتخاب جلان الرابطة وو�ضع كذلك
موقع �إلكرتوين م�ستقل للرابطة حيث مل
يكن للرابطة موقع �إلكرتوين.
وبعد اجتماعات متعددة يف الأردن
والريا�ض والأخري يف مدريد خالل امل�ؤمتر
الأوروبي لأمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل

والذي ح�ضره  23ع�ضو ًا من �أع�ضاء
الرابطة ومن جلانها املختلفة وخالل
هذا االجتماع الأخري نوق�شت جمموعة
من النقاط على ر�أ�سها عدد اجلل�سات
املقررة يف امل�ؤمتر القادم بعمان /فندق
كمبين�سكي � 21-18أذار/مار�س2020م
ويتخلله عدة جل�سات متوازية على توازي
واحدة خا�صة ب�أمرا�ض الروماتيزم
للأطفال والذي �سوف تقوم بها
وتنظمها املجموعة العربية لطب �أمرا�ض
الروماتيزم وهي جزء من الرابطة
العربية جلمعية �أمرا�ض الروماتيزم
وكذلك جل�ستان كبريتان متعلقة ب�أمرا�ض
الروماتيزم والعظام واملفا�صل بامل�شاركة
من كافة الأقطار العربية وخا�ص ًة يتميز
هذا امل�ؤمتر مب�شاركة زمالء من املغرب
العربي وا�ستعمال الرتجمة الإلكرتونية
على ال�شا�شة من �أجل �إغناء امل�ؤمتر وجلب
�أكرب عدد ح�ضور من الأخوة والزمالء
من املغرب العربي الذين ينطقون باللغة
الفرن�سية �سوف تكون هناك ترجمة
فورية على ال�شا�شات لأي حما�ضرة باللغة
الإجنليزية لأنها لغة امل�ؤمتر �ستكون اللغة
الإجنليزية بالأ�سا�س وي�سمح بالزمالء
الناطقني باللغة الفرن�سية بامل�شاركة
ولزيادة احل�ضور من هذه الفئة من
الزمالء العرب من املغرب العربي مت
االتفاق مع اجلمعية الفرن�سية لأمرا�ض
الروماتيزم للم�شاركة ب�شكل فعال على
�أن تكون املحا�ضرات باللغة الإجنليزية
ومرتجمة على ال�شا�شة باللغة الفرن�سية,
ومن هنا ميكننا �أن نقدم جمال �أكرب
للزمالء من كافة الأقطار يف ح�ضور هذا

امل�ؤمتر الذي نتمنى له النجاح والتوفيق.
لقد نوق�شت املوا�ضيع التي �سوف تطرح
يف هذا امل�ؤمتر وعلى ر�أ�سها املحا�ضرات
وما ي�ستجد من �أمرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل والعالجات اجلديدة وطرق
الت�شخي�ص وهناك دورات تدريبية
حول الت�شخي�ص بالأمواج الفوق �صوتية
والت�شخي�ص ال�شعاعي و�أنواع الت�شخي�ص
اجلديدة كذلك ور�شات عمل حول اجلديد
يف العالجات وكذلك ما يخ�ص جمموعة
من الأمرا�ض الهامة( :على ر�أ�سها التهاب
املفا�صل الرثوي ،احلمى الذ�ؤابية ،التهاب
الفقار الال�صق ،التهاب العيون واجللد
الروماتيزمي ،م�شاكل الكلى املرتتبة على
�أمرا�ض املفا�صل الروماتيزم وكذلك
ه�شا�شة العظام) كما ذكرنا �أمرا�ض
الروماتيزم عند الأطفال بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من الأمرا�ض الروماتيزمية
ال�شائعة والنادرة لإعطاء فر�صة �أكرب يل
امل�شاركني لال�ستفادة من هذا امل�ؤمتر.
�سوف يعمل هذا امل�ؤمتر على طرح
الأبحاث عند الأطباء ال�شباب من
�أخ�صائيني الروماتيزم واملفا�صل ويعطي
جوائز لأول  15ورقة تقدم �إىل هذا
امل�ؤمتر لت�شجيع الزمالء يف الدول العربية
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لتقدمي �أوراق و�أبحاث جديدة حول �أمرا�ض
الروماتيزم واملفا�صل ،تقود جمعية الأطباء
الروماتيزم واملفا�صل الأردنية هذا امل�ؤمتر
الذي يرت�أ�سه الدكتور با�سل امل�صري رئي�س
اجلمعية ورئي�س الرابطة العربية لأمرا�ض
جمعيات الروماتيزم واملفا�صل حيث بعد
انتهاء هذا امل�ؤمتر �سوف تنتقل الرئا�سة
�إىل دولة الكويت �إىل اجلمعية الكويتية
لأمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل.
نتمنى م�شاركة كبرية من زمالئنا يف
الأردن من �أخ�صائيني الروماتيزم
واملفا�صل بالإ�ضافة �إىل الأخ�صائيني
من التخ�ص�صات الأخرى الذي �سوف
ي�ستفيدون من �أوراق خمتلفة حيث
�أن ميزات امل�ؤمتر املتعلقة ب�أمرا�ض
الروماتيزم واملفا�صل �أنه يطرح �أوراق
تتعلق بعدة موا�ضيع �إذا عرفنا �أن �أمرا�ض
الروماتيزم هي �أمرا�ض جهازية ت�صيب
�أكرث من جهاز ف�سوف يكون هناك حديث
عن ت�أثري الروماتيزم (على القلب/
على الرئتني /على الدماغ /الأع�صاب/
الكلى /اجللد والعيون) ومن هنا �سوف
يكون م�شاركة من زمالئنا كثريين من
التخ�ص�صات الباطنية الأخرى بالإ�ضافة
�إىل �أخ�صائيني العالج الطبيعي وجراحة
العظام الذين �أي�ض ًا يلتقون بكثري من
املوا�ضيع م�شرتكة مع �أمرا�ض الروماتيزم
والعظام واملفا�صل.

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

�أمل الظهر
الدكتور

وليد �سماره الزعبي

ا�ست�شاري
تخدير وعناية مركزة و�أمل مزمن
الظهر هو مبنى مركب يتكون من
عظام ،ع�ضالت� ،أوتار �أربطة وفقرات
ودي�سكات وهي عبارة عن بطانة
م�ستديرة ال�شكل م�صنوعة من مادة
غ�ضروفية ت�ستخدم لكبح االرجتاجات
بني فقرات العمود الفقري.
ا�سباب امل الظهر عديدة والتي ميكن
�أن حتدث يف �أي من مركبات الظهر
املختلفة ،ولكن ال ميكن حتديد ا�سباب
االم الظهر لدى بع�ض املر�ضى �أحيانا.
ويعترب امل الظهر م�س�ألة �شائعة جدً ا
وال�سبب الأكرث انت�شارا لطلب العالج
الطبي وللتغيب عن العمل.
التوتر الع�ضلي
Muscular tension

يف هذه احلاالت تكون ا�سباب االم
الظهر ناجمة عن توتر (�شد) يف
الع�ضالت جراء القيام برفع وزن ثقيل
ب�شكل غري �صحيح� ،أو نتيجة حلركة
فجائية غري �صحيحة وميكن �أن تت�سبب
ت�شنجات بالع�ضالت.
م�شاكل يف مبنى الظهر:
يف حاالت معينة تعود ا�سباب امل الظهر
�إىل م�شاكل يف مبنى الظهر نف�سه ،مثل
الإ�صابة بفقرة بارزة �أو ممزقة.
فالأقرا�ص الفقرية ت�ستخدم ككابح بني
فقرات العمود الفقري .وميكن� ،أحيانا
�أن تتحرك املادة اللزجة املتواجدة
داخل غالف القر�ص الفقري ،من
مكانها وتربز مما ي�ؤدي �إىل ال�ضغط
على ع�صب معني.
وعلى الرغم من ذلك ف�أن اغلب
الأ�شخا�ص الذين يعانون من قر�ص
فقري بارز �أو ممزق ال يعانون �أي االم
نتيجة هذا الو�ضع.
عرق الن�ساء Siatica
يف حالة قام القر�ص الفقري البارز �أو
املمزق بال�ضغط على احد الأع�صاب
الرئي�سية يف منطقة الظهر ،ميكن
لالمل الناجت عن هذا ال�ضغط �أن
ينتقل باجتاه الرجل والت�سبب بعرق
الن�سا ،وهو �أمل حاد جدا ،ي�سبب وخز ًا
ابتداء من م�ؤخرة اجل�سم وعلى امتداد
اجلانب اخللفي ل�ساقه و حتى قدميه.
التهاب املفا�صل Arthritis
املفا�صل الأكرث عر�ضة للإ�صابة
ملر�ض الف�صال العظمي هي احلو�ض
واليدين والركبتني والق�سم ال�سفلي
من الظهر ويف حاالت معينة ميكن
للف�صال العظمي يف العمود الفقري �أن
ي�ؤدي �إىل ت�ضييق املنطقة التي حتيط

بالعمود الفقري ،وهذا الو�ضع ي�سمى
بلغة الطب ت�ضيق العامود الفقري.
�شذوذ يف مبنى الهيكل العظمي
من املمكن �أن تظهر االم الظهر يف
حال وجود انحناءات غري �سليمة يف
العامود الفقري.
�إذا �أ�صبحت هذه االنحناءات
م�سالة مبالغ فيها ،فمن املحتمل ان
يظهر الق�سم العلوي للظهر وك�أنه
�أكرث حتدبا من العادة والق�سم ال�سفلي
للظهر يبدو وك�أنه �أكرث تقعرا من العادة
هو و�ضع طبي يكون فيه العمود الفقري
منحنيا لالجتاه اجلانبي وهذه الظاهرة
من املمكن �أن ت�ؤدي لآالم الظهر.
ه�شا�شة العظام
()Osteoporosis
من املمكن �أن تظهر ك�سور االجهاد
يف فقرات العامود الفقري يف حالة
ه�شا�شة العظام ووجود ثغرات بداخلها.
عوامل اخلطر:
من العوامل التي قد تزيد من �إمكانية
التعر�ض الالم الظهر:
(التدخني ،زيادة الوزن ،العمراملتقدم،
الن�ساء بن�سبة اعلى من الرجال،
بذل جهد بدين يف العمل ،اجللو�س
الطويل يف العمل ،العمل حتت طائلة
�ضغط كبري ،االكتئاب).
ت�شخي�ص �أمل الظهر:
ال توجد غالبا حاجة لإجراء فحو�صات
طبية �شاملة لت�شخي�ص �سبب امل الظهر
لكن ،يف حال توجهك لتلقي اال�ست�شارة
الطبية بخ�صو�ص االم الظهر� ،سيقوم
الطبيب املخت�ص بالعظام بفح�ص
ظهرك وتقييم قدرتك على اجللو�س،
الوقوف ،امل�شي ورفع رجليك ومدى
قدرتك على احلركة و ان كنت تعاين
من ت�شنج يف الع�ضالت.
كل هذه االمور ت�ساعد على ا�ستبعاد
حاالت طبية خطرية والتي من املمكن
�أن تت�سيي باالم الظهر.
يف حال ال�شك بوجود �أ�سباب اخرى
كورم �سرطاين ،ك�سر ،عدوى �أو �أي
حالة طبية اخرى ،من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي الالم الظهر ،يحتمل �أن يطلب
منك الطبيب �إجراء �سل�سلة فحو�صات
مو�سعة �أكرث ،والتي تت�ضمن:
• ت�صوير بالأ�شعة ال�سينية ()X - Ray
• الت�صوير بالرنني املغناطي�سي MRI
• � CTأو الت�صوير املقطعي (الطبقي)
املحو�سب.
• الفحو�صات �أو ال�صور ت�ستطيع الك�شف
عن بروز �أقرا�ص فقرية �أو م�شاكل
بالعظام ،الع�ضالت ،الأن�سجة ،الأوتار،
الأع�صاب ،الأربطة �أو الأوعية الدموية.
• م�سح العظام.
• فحو�صات اع�صاب.
• تـخـطـيــط كـ ـهــربـ ــائ ــي للـعــ�ضــالت
 Electromyographyاو EMG
عالج �أمل الظهر:
من املحتمل �أن ي�صف لك الطبيب
م�سكنات و �أدوية لعالج االلتهاب� ،أو يف
حاالت معينة �أدوية لإرخاء الع�ضالت،
يف �سبيل تخفيف االم الظهر اخلفيفة
وحتى االم الظهر املتو�سطة.
ومن املمكن تناول �أدوية خمدرة لفرتة
زمنية ق�صرية ،مثل الكوديني ولكن
حتت ا�شراف طبي فقط وملدة معينة.

قراءة فـي ظالل ال�شفاء
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العيــــد و�أثـــره علـى
الـمر�ضى..
بقلم :منار الزواهرة

العالقات العامة  -م�ست�شفى الأردن -
الراحة لفرتة ق�صرية بال�سرير من
املمكن ان ت�ساعدك� ،إال �أن اال�ستلقاء
ملدة �أكرث من يومني من املمكن �أن ي�ضر
بك بدل �أن يفيدك.
يف حال عدم جناح عالج االم الظهر
باالدوية اعاله فانه ب�إمكان الطبيب �أن
ي�صف لك �أدوية �أكرث فعالية �أو طرق
عالج اخرى ،مثل العالج الفيزيائي
(العالج الطبيعي) او الريا�ضة البدنية
او العالج باحلقن.
يف حال عدم جناح الو�سائل الأخرى
يف تخفيف االم الظهر وانتقال الأمل
باجتاه الأرجُ ل ،قد يقوم الطبيب
بحقنك ابرة االبيديورال مبادة خمدرة
وادوية �ضد االلتهاب وهي طريقة
عالج ت�ستعمل كثريا لعالج االم الظهر
املزمنة وبالأخ�ص تلك الآالم التي متتد
لالفخاذ وال�ساقني والقدمني .ويقوم
عادة باعطائها طبيب تخدير خمت�ص
بالأمل املزمن .وهذه االبرة هي الطريقة
املثالية للعالج يف حالة عدم مقدرة
املري�ض ال�صحية للخ�ضوع لعملية
 EPIDURALجراحية �أو يف حال
ا�ستمرار الأمل بعد العملية اجلراحية.
العمليات اجلراحية
هنالك عدد من النا�س يحتاجون حلل
جراحي لآالم الظهر.
يـمـكـن طرح احلل اجلراحي ب�شكل
عام فـقط يف حــال نـجـمـت االم
الـظـهـر عـن بــروز قــر�ص ف ـقـري
( )Vertebral Disk Protrusionيف
حال جنمت االم ظهرك عن �ضعف
متقدم يف الع�ضالت �أو نتيجة لل�ضغط
على احد الأع�صاب يف الظهر ،ميكن
للعملية اجلراحية �أن تفيدك ولكن ال
يوجد حل جراحي ناجع الالم الظهر
التي تكون نتيجة مل�شاكل يف الع�ضالت
والأن�سجة الرخوة بالظهر.
الوقاية من امل الظهر
التمارين الريا�ضية من �أجل املحافظة
على ظهر معافى وقوي.
ومن �أهمّ التمارين التي تفيد يف عالج
�آالم الظهر الوقاية منه ال�سباحة واليوغا
التي ت�ساعد على تقوية الع�ضالت
وتن�شيط الدورة الدموية ،التوقف عن
التدخني ،املحافظة على وزن �سليم،
حتريك اجل�سم ب�صورة �سليمة مبا يف
ذلك الوقوف ب�شكل �صحيح والت�أكد من
�أن و�ضعية احلو�ض حيادية ،اجللو�س
ب�شكل �سليم ،احر�ص على اختيار كر�سي
مع دعم للق�سم ال�سفلي لظهرك ،مزود
ب�سناد لليدين وقاعدة متحركة ،ب�إمكانك
�أن متنع االم الظهر بوا�سطة حت�سني
لياقتك البدنية وتعلم ممار�سة احلركات
اجل�سدية ب�شكل �سليم.
العالجات
اغلب النا�س يتوجهون للعالجات
البديلة كي يخففوا من االم الظهر
التي يعانون منها ،و من بني العالجات
امل�ستخدمة لعالج االم الظهر:
• عالجات لتقومي العامود الفقري.
• الوخز بالإبر ال�صينية.
• التدليك.

كلنا نعرف �أن للعيد بهجة وطقو�س
خمتلفة من �شخ�ص لأخر وهي
طقو�س متوارثة عرب الأجيال،
وبع�ض من هذه الطقو�س يتمثل
بزيارة الأهل والأقارب والأ�صدقاء
لبع�ضهم البع�ض وتهنئة بع�ضهم
بالعيد.
وي�أتِ العيد وهناك الآف املر�ضى
ترقد بامل�ست�شفيات على �أ�سّ رة
العالج ال ي�ستطيعون اال�ستمتاع
بالعيد وال م�شاركة اهلهم و�أقاربهم
طقو�س العيد خارج امل�ست�شفى،
وه�ؤالء املر�ضى رمبا ي�شعرون
�أنهم فقدوا جزء ًا مهما من طبيعة
حياتهم وحالتهم النف�سية تكون
�سيئة ويجب على االهل والأقارب �أن
يخططوا لربنامج خا�ص ملري�ضهم

للإحتفال به قبل العيد و�أثناءه
و�أن يعملوا على �أن ي�شعر مري�ضهم
بطقو�س العيد داخل امل�ست�شفى فمن
ال�ضروري زيارة املقربني للمري�ض
�أول �أيام العيد واالهتمام به الدخال
البهجة وال�سرور عليه.
ف�إن من �أجمل الأعمال االن�ساني ــة
ه ـ ــو زيــارة املر�ض ــى املقيم ـ ــني
بامل�ست�شفيات وتقدمي الهدايا لهم،
�إذ يعتقد البع�ض �أن مثل هذا اجلهد
ب�سيط ولي�س م�ؤثرا واحلقيقة غري
ذلك ومن يع�ش يف هذا املوقف
�سيتعرف على روعة �أثره من خالل
تقا�سيم وجه املري�ض ومالحمه
وبهجته بهذه املبادرة.
ومن خالل جتربتي ال�شخ�صية
بتكليفي مبثل هذا العمل ف�أنني
�ألتم�س �سعادة املر�ضى عند
دخويل عليهم لتهنئتهم
بالعيد ،حيث �أرى �أحدهم
ينهمر بالدموع و�آخر
يبت�سم واالخر يعرب بكالمه
و�شكره مما يعطيهم طاقة
�إيجابية و�شعور جميل ب�أن
امل�ست�شفى يهتم بهم ويرفع

من معنوياتهم وهذا الأثر الطيب
نراه �أي�ضا عند زيارة �ألأطفال
املر�ضى وتقدمي الألعاب لهم ف�أن
مثل هذه اللم�سة الأجتماعية ت�ضفي
على املري�ض و�أهله نوع ًا من االرتياح
وعدم ال�شعور بالوحدة فكم من
مري�ض يحتاج للم�سة حانية من �أهله

ومن جميع من حوله ومنا كمجتمع
ب�شكل عام.
فاملري�ض يحتاج �إىل من يخفف
عنه؛ ليحتمل وط�أة املر�ض ،ويتحقق
ذلك بزيارة �أ�صدقائه و�أحبابه له،
فقد حث الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم على ذلك؛ لأن زيارة املري�ض
تزيد من املحبة والألفة بني النا�س
وت�شعر املري�ض بالتفا�ؤل وحب
الآخرين له.
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احلمل خارج الرحم:

�أ�سبابه وم�ضاعفاته
الأ�ستاذ الدكتور

عدنـان ح�سـن

ا�ست�شاري الن�سائية والتوليد
والأورام الن�سائية
البورد الأمريكي ن�سائية وتوليد
يف الو�ضع الطبيعي يتم تلقيح البوي�ضة
بحيوان منوي يف قناة فالوب ومن ثم
ت�صل البوي�ضة امللقحة وتنغر�س يف
بطانة الرحم حيث ينمو اجلنني.
�أي حمل ينمو خارج املكان الطبيعي
لنمو اجلنني يعترب حمل خارج الرحم
وعادة ما يكون يف ( )95%من
احلاالت يف قناة فالوب.
حتتاج البوي�ضة امللقحة خم�سة �أيام
للو�صول �إىل بطانة الرحم و�أي ت�أخري
نتيجة انغالق جزئي يف جمرى قناة
فالوب قد ي�سبب حمل خارج الرحم.

االنغالق عادة ما يكون ناجت ًا عن التهابات
�سابقة يف قنوات فالوب �أو ب�سبب عمليات
جراحية �سابقة يف منطقة احلو�ض.
ن�سبة حدوث حمل خارج الرحم تختلف
من بلد �إىل �آخر وتقدر الن�سبة يف
الأردن حالة من كل مائتي �إىل ثالثمائة
حالة حمل وتزيد الن�سبة يف البالد التي
تكرث فيها االلتهابات الن�سائية الناجتة
عن العالقات اجلن�سية.
واخلطورة يف احلمل خارج الرحم �أنه
�إذا مل ي�شخ�ص مبرحلة مبكرة ف�إن
هذا احلمل ينمو داخل قناة فالوب
مما ي�سبب انفجار القناة وذلك ي�ؤدي
�إىل نزف داخلي و�آالم �شديدة يف
البطن وهبوط يف �ضغط الدم ون�سبة
الهيموجلوبني .وهذا يتطلب �إجراء
عملية جراحية طارئة و�سريعة تت�ضمن
فتح البطن و�إزالة قناة فالوب لوقف
النزيف .وقد تتم هذه العملية عن طريق
املنظار وهذا يعتمد على حالة املري�ضة

العامة وخربة اجلراح وعادة ما حتتاج
املري�ضة نقل دم لتعوي�ض الدم املفقود.
�إذا كانت املري�ضة تعي�ش يف منطقة
نائية بعيدة عن طبيب وم�ست�شفى
م�ؤهل لإجراء هذه العملية ف�إن النزف
الناجت عن احلمل خارج الرحم قد
ي�سبب وفاة املري�ضة.
�إن الت�شخي�ص املبكر للحمل خارج الرحم
هو ال�ضمان الوحيد لتجنب ح�صول نزف
داخلي واملحافظة على قناة فالوب.
�أي امر�أة يف �سن الإجناب تعاين من
�آالم يف �أ�سفل البطن مع ا�ضطراب
�أو ت�أخر العادة ال�شهرية ف�إن الطبيب
املعالج يفكر يف احتمال حمل خارج
الرحم فيقوم ب�إجراء فح�ص حمل
دقيق عن طريق الدم  B-HCGو�إذا
كانت النتيجة موجبة فيجب الت�أكد �أن
احلمل يف املكان الطبيعي يف الرحم
وذلك عن طريق �إجراء فح�ص بجهاز
الأمواج فوق ال�صوتية Ultrasound
عن طريق املهبل.
ف�إذا كان احلمل داخل الرحم
فهذا يف �أغلب الأحيان يطمئن
الطبيب واملري�ضة �أنه ال يوجد
حمل خارج الرحم حيث من النادر
جد ًا �أن يكون حمل داخل الرحم
و�آخر خارجه يف نف�س الوقت.
�أما �إذا كانت بطانة الرحم

واجبه جتاه الفرد واال�سرة و
املجتمع يف هذا املجال قام
بت�أ�سي�س وحدة متخ�ص�صة يف
حاالت ت�أخر احلمل وجمهزة
ب�أحدث ما و�صل اليه العلم
والتقنية :وحدة االخ�صاب يف
م�ست�شفى االردن
طاقم الوحدة:
املدير الطبي للوحدة هو
الدكتور خلدون ال�شريف ا�ست�شاري
العقم واطفال االنابيب واحلا�صل على
درجة الدكتوراة يف اطفال
االنابيب من اجنلرتا باال�ضافة
على درجة زمالة للكلية امللكية
الربيطانية وكذلك الكلية
االمريكية لأطباء الن�سائية
والتوليد .الدكتور خلدون له
باع طويل يف جمال عالج
ت�أخر احلمل فباال�ضافة ايل
اكرث من � ٢٥سنة خربة يف هذا
املجال ،قام بت�أليف ون�شر ١٠

كتب طبية يف اجنلرتا (و هو االن ي�ؤلف
الكتاب احلادي ع�شر) واكرث من ١٣٠
بحث طبي من�شور عامليا.
ي�ضم طاقم املركز فريق خمترب االجنة
وكذلك فرق التمري�ض وال�سكرتارية
واالدارة .كل افراد الطاقم خرباء
يف جمالهم ،لي�س فقط يف االمور
الطبية والتقنية فح�سب و لكن كذلك
يف اجلانب االن�ساين يف التعامل مع
مراجعيننا الذين يتطلبون ح�سا�سية
مرهفة.

تخلو من وجود كي�س حمل ف�إن هناك
احتمال �أن يكون احلمل خارج الرحم
ويف هذه احلالة على الطبيب الت�أكد
ب�إعادة فح�ص هرمون احلمل يف الدم
كل يومني �إذا كانت حالة املري�ضة
ت�سمح بذلك ومن ثم املتابعة بفح�ص
جهاز الأمواج فوق ال�صوتية.
�أما �إذا كانت حالة املري�ضة ال ت�سمح
بذلك ف�إن الطبيب يقوم ب�إجراء
منظار للبطن للت�أكد من وجود حمل
خارج الرحم الذي عادة ما يكون يف
قناة فالوب ويف هذه احلالة يتم �إزالة
احلمل من قناة فالوب عن طريق
املنظار وتبقى القناة �سليمة.
�إذا كانت حالة املري�ضة م�ستقرة ومت
الت�أكد �أن احلمل خارج الرحم ف�إن
هذه احلالة تعالج ب�إعطاء املري�ضة
�إبرة  Methotrexateبالع�ضل ومن
ثم مراقبة املري�ضة و�إعاد فح�ص
 B-HCGبعد �أ�سبوع وقد حتتاج لأخذ
�إبرة ثانية من دواء .Methotrexate
وبعد عالج احلالة بهذا الدواء يجب
�أن ال يتم حمل جديد خالل (� )6شهور
وذلك با�ستعمال مانع للحمل وين�صح
بعدم ا�ستعمال اللولب يف هذه احلالة.
ويف كل حمل الحق يجب الت�أكد من
مكان احلمل الطبيعي با�ستعمال
جهاز الأمواج فوق ال�صوتية بعد �أيام
من انقطاع الدورة ال�شهرية حيث �أن
هناك احتمال (� )10%أن يتكرر
احلمل خارج الرحم يف قناة فالوب
الثانية بعد ح�صوله يف القناة الأوىل
مما ي�سبب عقم عند املري�ضة ال ميكن
عالجه �إال ب�أطفال الأنابيب .IVF
�إن الت�شخي�ص املبكر هو �أ�سا�س النجاح
يف عالج حاالت احلمل خارج الرحم.
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مري�ضة �إيرلندية ت�شيد
ب�إمكانات م�ست�شفى الأردن
وخربة د� .صالح البي�شاوي

ا�شادت املري�ضة الإيرلندية باربرا
�سامي باالمكانات الكبرية التي
يحتويها م�ست�شفى الأردن على امل�ستوى
العلمي والتقني معربة عن تقديرها
للجهد الكبري الذي بذله الدكتور
�صالح البي�شاوي ا�ست�شاري جراحة
الدماغ والأع�صاب والعمود الفقري
خالل العملية التي اجريت لها يف

امل�ست�شفى يف �آب�/أوغ�سط�س.
وكانت باربرا قد دخلت امل�ست�شفى بعد
�أن تعر�ضت لأالم و�أوجاع يف الظهر
وعمل �صورة  MRIيف �إيرلندا وبعد
حتديد امل�شكلة يف الرقبة قام البي�شاوي
ب�إجراء العملية اجلراحية الناجحة.
ويذكر �أن باربرا جاءت �إىل م�ست�شفى
الأردن بعد جناح عملية كان قد اجراها
الدكتور البي�شاوي لزوجها العام املا�ضي
وعاد �إىل ممار�سة حياته اليومية ب�شكل
طبيعي.
�أكدت املري�ضة الإيرلندية �أنها غادرت
امل�ست�شفى يف نف�س اليوم بعد �أن
�أ�صبحت بحالة �صحية متميزة معربة
عن �شكرها للدكتور �صالح البي�شاوي
وهو ح�سب بابرا "جراح رائع ويهتم جد ًا
باملري�ض وناجح يف حتديد امل�شكلة بدقة
وعالجها ب�صورة مهنية مميزة".

وحدة االخ�صاب فـي م�ست�شفى الأردن..
�أحدث ما و�صـل �إليه العلـم فـي العالـم

�إن االطفال من �أكرث نعم اهلل �سبحانه
وتعاىل جلبا لل�سعادة و املنفعة على
الفرد واملجتمع .ف�صغار االطفال ازهار
تتفتح وجتلب الدفء العاطفي على
اال�سرة ،وعندما يكربون ي�صبحون
ا�شجار ًا مثمرة تعود بالنفع والرعاية
على ا�سرهم خا�صة وعلى املجتمع
عامة .وال ت�ستمر املجتمعات وتزدهر
اال باجناب االطفال ،لذلك نرى بع�ض
الدول الغنية املتقدمة مثل اليابان
واملانيا ت�شكو من قلة االجناب و ترى
فيه تهديدا مل�ستقبلها ،حيث يعاين
حوايل  ٪٢٠-١٥من االزواج والزوجات
من ت�أخر احلمل بعد مرور عام على
االقل من املحاولة  ،وتدل الدرا�سات
ان هذه الن�سبة يف ازدياد ب�سبب عدة
عوامل مثل ت�أخري �سن زواج املر�أة مما
يقلل خ�صوبتها والتلوث البيئي الذي
قد يوثر على عدد احليوانات املنوية.
وحر�صا من م�ست�شفى االردن على ت�أدية

جتهيزات الوحدة:
وحدة االخ�صاب جمهزة ب�أحدث ما
و�صل اليه العلم من اجهزة خمترب
�أجنة وحا�ضنات و ميكرو�سكوبات
واجهزة موجات فوق �صوتية وكذلك
ن�ستخدم احدث االدوات واملحاليل.
طبعا مع التقدم ال�سريع للعلم ف�إن

ما هو حديث اليوم قد ال يكون حديثا
بعد فرتة ق�صرية ،لذلك نحر�ص على
حتديث اجهزتنا و�أ�ساليبنا العلمية
با�ستمرار حال توفر ما قد يعطي
مر�ضانا فر�ص اكرب يف النجاح ،فنحن
نعمل من اجلهم.
خدمات الوحدة:
نقدم يف وحدة االخ�صاب كل ما قد
يتحتاجه الزوجان الذان يعانيان من
ت�أخر احلمل� ،سواء كان ال�سبب يف
الرجل او املر�أة .هذا ي�شمل التقييم
املبدئي ،الفحو�صات االولية،
فحو�صات الدم والت�صوير
املتقدمة ،وكذلك كافة انواع
العالجات من حتري�ض ابا�ضة
اىل عمليات مناظري ،وحقن
داخلي واطفال انابيب وحقن
جمهري وحتديد جن�س اجلنني
والفح�ص اجليني للجنني
قبل احلمل لتجنب االمرا�ض
املوروثة .باال�ضافة اىل
ذلك نقدم خدمات حفظ اخل�صوبة
عن طريق جتميد احليوانات املنوية
والبوي�ضات واالجنة وان�سجة اخل�صية.
كذلك لدينا خربات موثقة عاملية
يف جمال نقل االجنة يف احلاالت
ال�صعبة و امل�سح املجهري للخ�صية
يف حاالت انعدام احليامن يف القذف

(االزو�سبريميا) ،حيث ي�ؤمنا عدد كبري
من مر�ضى الدول العربية واالجنبية
الذين يعانون من مثل هذا احلاالت.

موقع الوحدة:
موقعنا ا�سرتاتيجي يخدم كل
احلاجات .فنحن نقع يف طابق له
مدخل خا�ص يف املركز الطبي مما
يحافظ على خ�صو�صية مر�ضانا ،لكننا
يف نف�س الوقت على مرمى حجر من
املبنى الرئي�سي مل�ست�شفى االردن حيث
اق�سام املخترب و الت�صوير و الوالدة.
كذلك من ميزات مركزنا ان لدينا
غرف عمليات جمهزة داخل الوحدة
فمر�ضانا يبقون يف نف�س املكان ومع
نف�س الطاقم طوال رحلة التقييم
والعالج.
التوا�صل مع الوحدة:
يف هذا الزمن احلديث تتوا�صل العناية
الطبية والن�صح وامل�شورة خالل
التواجد يف املركز الطبي و كذلك يف كل

االوقات االخرى ح�سب حاجة املري�ض.
لذلك نحر�ص على التوا�صل امل�ستمر مع
مراجعينا من خالل تطبيقات الفي�سبوك

واالن�ستاجرام والتويرت اخلا�صة باملركز.
هذا باال�ضافة اىل قناة اليوتيوب واملوقع
االكرتوين وجمموعة الوات�س �آب اخلا�صة
بنا .وبالطبع هناك رقم طوارئ يتم الرد
على مدار ال�ساعة للحاالت الطارئة.
خدمة جمتمعية:
باال�ضافة اىل خدماتنا الطبية ن�سعى
اىل ن�شر الوعي واملعرفة يف جمالنا.
لذلك نحر�ص على امل�شاركة يف الربامج
االعالمية التلفزيونية واالذاعية ونبوبها
يف موقع يوتيوب كي يطلع عليها النا�س
عند حاجتهم .كذلك نقوم بتنظيم
دورة تدريبية �سنويا للزمالء من اطباء
وخرباء �أجنة وممر�ضات ويحا�ضر فيها
باال�ضافة اىل افراد من طاقم الوحدة،
زمالء برفي�سورات من جامعات االردن
وبريطانيا و�أملانيا.
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د� .صالح البي�شاوي ..م�شاركات عاملية

الإحباط �آفة تطفئ
�شعلة العطاء
بقلم :ها�شم ار�شيد

م�ست�شار ال�سياحة العالجية
عند حتقيق النجاح يف كثري من
امل�ؤ�س�سات جتد الكثري من الأ�شخا�ص
ي�سعون لت�صدر امل�شهد و�إدعاء الف�ضل
به ،واال�ستعرا�ض بالأدوار الفعالة
التي قاموا بها ،وي�صل بهم الأمر �إىل
الإدعاء ب�أن النجاح مل يكن ليتحقق
من دونهم� .أما على اجلانب الآخر،
ويف حالة الف�شل ،فتجد الكل وقد ن�أى
بنف�سه مبتعد ًا عن حتمل �أي نوع من
امل�س�ؤولية ،ورمي الآخرين بالتق�صري
وجعلهم ال�شماعة التي يعلقون عليها
هذا الف�شل.
هذا ال�سلوك الوظيفي لدى
البع�ض لي�س غريباً ،وله �أ�سبابه
املختلفة املرتبطة بطبيعة
ه�ؤالء الأ�شخا�ص وتكوينهم
النف�سي واالجتماعي� ،أو منها
ما هو مرتبط بانتهازيتهم التي
تربرها طموحاتهم الوظيفية،
�أو قدراتهم املحدودة التي

تربر هروبهم من حتمل امل�س�ؤولية.
النجاح والف�شل هما �سمة من �سمات
م�سرية احلياة ،على م�ستوى امل�ؤ�س�س�سة
�أو حتى على امل�ستوى ال�شخ�صي ،النجاح
لي�س نقطة نهاية ،كما هو الف�شل �أي�ضاً.
فالنجاج يحتاج �إىل تعزيز لالرتقاء به
ودميومته وا�ستمراره ،والف�شل بحاجة
�إىل مراجعة نقاط ال�ضعف وحتليل
الأ�سباب ،و�إيجاد احللول املنا�سبة
لتخطي هذا الف�شل وعدم تكراره.
امل�ؤ�س�سة التي يتوقف جناحها �أو ف�شلها

على �شخ�ص هي م�ؤ�س�سة فا�شلة،
فالعمل امل�ؤ�س�سي يعني نظام يقوم
على ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومعايري
�أداء و�سيا�سات و�إجراءات �شاملة
وملزمة ،وحتديد امل�س�ؤوليات بدقة
وعدم تداخلها ،مع وجود نظام م�سائلة
حازم ي�ضمن التزام اجلميع ب�أهداف
امل�ؤ�س�سة وي�ضبط �سلوكهم الوظيفي.
و�أهداف �أي م�ؤ�س�سة ال تتحقق �إال
بالعمل اجلماعي امل�س�ؤول ،فكما
يقف اجلميع وراء النجاح ولكل
واحد فيه دور فكذلك الف�شل.
ف�إدارة �أي م�ؤ�س�سة ت�سعى �إىل
التطور والنجاح عليها �أن تتبع
مبد�أ العدالة ،وعدم ال�سماح
للإنتهازيني من اال�صطياد
يف املاء العكر ،والأخذ بعني
االعتبار الآثار ال�سلبية
للإحباط الوظيفي ،فالإحباط
�آفة تطفئ �شعلة العطاء".

بطانة الرحم الهاجر
)(Endometriosis

د .فادي حمدان

اجلراحة الن�سائية والتوليد
وجراحة املنظار
عبارة عن منو خلاليا بطانة
الرحم (الغ�شاء املغطي لتجويف
الرحم) خارج التجويف الرحمي،
ويحدث ذلك غالبا على اع�ضاء
احلو�ض (املبي�ض ،قناة فالوب،
املثانة ،امل�ستقيم واالمعاء ،الغ�شاء
البطني واحلالب).
هذه احلالة املر�ضية مزمنة ولكن
حميدة ،ت�صيب تقريبا  %10من
الن�ساء يف �سن اخل�صوبة.
هذا النمو الغري طبيعي خلاليا بطانة
الرحم خارج جتويف الرحم
ي�ؤدي اىل الت�صاقات يف منطقة
احلو�ض او تكون كي�س على
املبي�ض ( )chocolate cystاو
تكون عقد حميدة بني خمتلف
اع�ضاء احلو�ض..

املر�ض .التاريخ املر�ضي يختلف بني
املر�ضى ،حيث ان االعرا�ض ال تتنا�سب
دائما مع مدى انت�شار املر�ض يف
احلو�ض.
ولكن ب�سبب ت�أثر اخلاليا بهرمونات
الدورة ال�شهرية ،ت�شتد االعرا�ض غالبا
خالل فرتة الطمث.
الأعرا�ض
 �آالم البطن واحلو�ض ،قبل وخاللفرتة الطمث
 �آالم خالل ممار�سة احلياة الزوجية �آالم عند التبول او الإخراج -ت�أخر الإجناب

كي�س بطانة رحم هاجرة على
املبي�ض االي�سر

deep infiltrating endometriosis
endometriotic nodule

ا�سباب املر�ض حتى اليوم غري
وا�ضحة .هناك عدة نظريات ولكن
يبدو ان عوامل خمتلفة ت�ؤثر يف حدوث

كي�س بطانة رحم هاجرة على
املبي�ض االمين

�شارك د� .صالح البي�شاوي ا�ست�شاري
جراحة الدماغ واالع�صاب يف اطار
ن�شاطه العلمي على امل�ستوى العاملي
يف عدد من الفعاليات الطبية والعلمية
حيث �شارك يف ور�شتي عمل �ضمن
�أعمال امل�ؤمتر العاملي جلراحة الدماغ
واالع�صاب والذي �أقيم يف مدينة
بلغراد.
وحملت ور�شة العمل الأوىل عنوان

معاجلة ك�سور الفقرات الظهرية
والقطنية للعمود الفقري دون تداخل
جراحي حيث كان للدكتور البي�شاوي
عدد من املداخالت القيمة يف هذا
املجال.
كما ناق�ش الور�شة العلمية الثانية
مو�ضوع معاجلة االنزالق العنقي ورفع
ال�ضغط عن احلبل ال�شوكي العنقي ويف
ذات االطار قدم الدكتور البي�شاوي

الأوراق العلمية يف امل�ؤمتر اخلا�ص الذي
عقدته جامعة بو�سطن الأمريكية والتي
ناق�شة عدد من العناوين الطبية الهامة
ومنها منع وتقليل ن�سبة امل�ضاعفات يف
عمليات الفقرات العنقية والثانية عن
دواعي ا�ستعمال الغ�ضروف الثابت �أو
املتحرك ال�ستبدال الغ�ضروف التالف
يف العمليات املجهرية لالنزالقات
الغ�ضروفية العنقية.

جيب يف �أعلى الأذين الأمين ي�سمى
"العقدة اجليبية الأذينية" ,تنتقل
النب�ضة بعدها عرب ن�سيج الأذينيان
�إىل حمطة جتميع ت�سمى "العقدة
الأذينية البطينية" لرت�سل النب�ضة
باجتاه البطينان عرب حزمة كهربائية
عري�ضة و تنق�سم فيما يعد �إىل حزمة
ي�سرى و حزمة مينى لتغذية البطني
الأي�سر و البطني الأمين كهربائي ًا.
الآن ,ي�سبب انتقال النب�ضة من العقدة
اجليبية الأذينية �إىل العقدة الأذينية
البطينية عرب ن�سيج الأذينيان �إىل
انقبا�ضهما ب�شكل قوي و متزامن مع
بع�ضهما البع�ض .يف حالة الرجفان
الأذيني ,و ل�سبب �أو لآخر تن�ش�أ ب�ؤر
مولدة للكهرباء داخل الأذينان ير�سل
كل منها نب�ضة باجتاه العقدة اجليبية
الأذينية ,ينتج عنه حالة "فو�ضى
كهربائية" داخل الأذينان فريجفان يف
مكانهما بدال من �أن ينقب�ضان �سوّية.
ي�ؤدي هذا �إىل حدوث عدم انتظام
�سريع يف �ضربات القلب ,و ي�ؤدي �إىل
احت�شاء الدم داخل الأذينان نتيجة
لعدم انقبا�ضهما مما ي�شكل خطر
تخث هذا الدم م�شكال خرثة\جلطة
ّ
كبرية قد تنتقل باجتاه �أع�ضاء اجل�سم
املختلفة حمدثة �أ�ضرار ج�سيم ة.
الــرجـــفـــان الأذيــنــي " 4
"
الأعـــــــــــرا�ض:
 �-ضيق يف التنف�س مع �أو بدون �أي
جمهو د.
 �أمل �أو �شعور بعدم االرتياح يف ال�صد ر. -خفقان غري منتظ م.
 -تعب عام و عدم القدرة على القيام
بالواجبات اليومية ب�شكل مري ح.
 -دوخ ة.
 -يف كثري من احلاالت ال يوجد
�أعرا�ض ويكون اكت�شاف املر�ض مبح�ض
ال�صدفة �أثناء �إجراء فح�ص روتين ي.
الــرجـــفـــان الأذيــنــي ""5
هــــل الــرجفان الأذيني خطري ؟؟
الرجفان الأذيني بحد ذاته مر�ض غري
خطري ,لكن قد ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات
جانبية تكون خطرية!!!
ففي حالة تكون خرثة يف الأذينان
يتعر�ض املري�ض خلطر انتقال
جلطات �إىل خمتلف �أع�ضاء اجل�سم
حمدثة �أ�ضرار ج�سيمة بح�سب الع�ضو
امل�صاب ,مثل � :سكتة دماغية ,ف�شل
كلوي ,غرغرينا يف الأمعاء ..ال خ.

قد ي�ؤدي الرجفان الأذيني امل�ستمر و
املزمن لتمدد الأذينان و تو�سعهما ما قد
يرفع �ضغط الرئة و بالتايل احتقانها.
كما و قد ي�سبب الرجفان الأذيني
ب.
املزمن احت�شاء يف ع�ضلة القل 
الــرجـــفـــان الأذيــنــي �سباب
الرجفان الأذيني:
قد ي�ؤدي �أي تلف يف �أن�سجة القلب و
مكوناته املختلفة حلدوث الرجفان
الأذيني .من �أ�سبابه �أي�ضا:
 -ارتفاع ال�ضغط املزم ن.
 -الذبحة ال�صدري ة.
ب.
 -تلف ب�صمامات القل 
ب.
 -عيب خلقي يف القل 
 -ت�سمم الغدة الدرقية (زيادة �إفراز ).
 -الت�سمم ب�أدوية �أو معادن ثقيل ة.
 �-أمرا�ض الرئ ة.
ب.
 -عدوى فريو�سية للقل 
 -مر�ض توقف التنف�س �أثناء النو م.
 -كما و قد ال يكون هناك �سبب وا�ضح
للرجفان الأذيني!
الــرجـــفـــان الأذيــنــي ""7
عــالج الرجفان الأذيني
يتم عالج الرجفان الأذيني على عدة
حماور:
 ال�سيطرة على �سرعة �ضربات القلببالأدوية ,مع الإبقاء على الرجفان الأذين ي.
 �-إيقاف الرجفان الأذيني لإرجاع
القلب للحالة ال�سليمة ,و يتم ذلك عرب
�إعطاء �أدوية �أو �إجراء �صدمة كهربائية
ب.
حلظيّا للقل 
�إعطاء مميّعات للدم ملنع تكون اخلرثاتو بالتايل منع حدوث اجللطات املتنقل ة.
 -يف الآونة الأخرية ,برزت عمليات كيّ
ب�ؤر الت�سارع (�إما باحلرارة او بالتجميد)
عرب الق�سطرة لل�سيطرة على الرجفان
الأذيني و منع حدوثه .يعترب هذا
الإجراء �آخر ما تو�صل له العلم يف عالج
الرجفان الأذين ي.
 -يف حاالت خا�صة جدا ,قد يتطلب
�إجراء تدخل جراحي بعملية القلب
املفتوح لل�سيطرة على الرجفان الأذين ي.

الرجفان الأذيني

الدكتــور

نزيه قادري

ا�ست�شاري امرا�ض القلب وال�شرايني وكهربائية
القلب وزرع منظمات �ضربات القلب
البورد الأمريكي

الت�شخي�ص
يف حال وجود اكيا�س على املبي�ضني
او كتل لبطانة الرحم الهاجرة بني الــرجـــفـــان الأذيــنــي ""1
اع�ضاء احلو�ض يكون الت�شخي�ص مــــا هــــو الـــرجفان الأذيني ؟؟؟
بجهاز االلرتا�ساوند داخل العيادة يتكون القلب من ع�ضلة ت�شكل �أربع
ويتم اال�ستعانة بالرنني املغناطي�سي يف حجرات يف�صل بينها �صمامات ,و يتخلل
بع�ض احلاالت.
الع�ضلة نظام كهربائي معقد ,و يحيط
العالج:
بالع�ضلة �شرايني مت�شابكة بغزارة ل�ضمان
كاف.
يعتمد العالج على عدة عوامل منها تغذية الع�ضلة بالدماء ب�شكل ٍ
عمر املري�ضة ،التاريخ اجلراحي" ،الرجفان الأذيني" هو مر�ض ينتج
االعرا�ض ،الفحو�صات الت�صويرية عنه عدم انتظام �ضربات القلب
ورغبة االجناب.
ب�سبب خلل كهربائي ينتج عنه عدم
يف حالة وجود كي�س بطانة رحم هاجرة انقبا�ض الأذينيان ب�شكل �سليم و �إمنا
على املبي�ض م�صاحب لآالم �شديدة "يرجتفان" يف مكانهم ا.
العالج عادة يكون جراحيا بوا�سطة الــرجـــفـــان الأذيــنــي ""2
املنظار ،حيث يجب ا�ستئ�صال هل هو مر�ض مزمن �أم حالة عر�ضيّة,
جدار الكي�س ب�شكل كامل .يف بع�ض و ما هي ن�سبة انت�شاره بني النا�س ؟؟
احلاالت  ،حيث يكون الت�شخي�ص قد ي�أتي الرجفان الأذيني على �شكل
معروف من عملية �سابقة ،فوجود "نوبات" متقطّ عة �أو على �شكل حالة
كي�س بطانة رحم هاجرة حجمه م�ستمرة على الدوام .و يعترب الرجفان
�صغري دون وجود اعرا�ض فان الأذيني �أكرث �أمرا�ض اختالل �ضربات
العالج بادوية معينة مع املتابعة قد القلب و عدم انتظامها �شيوعا.
يكون كافيا ،اال ان هناك امكانية �إح�صائيا ,وُجِ د �أن  %25من الأ�شخا�ص
لزيادة حجم الكي�س او حدوث �آالم ت�ضطر فوق عمر الأربعني �سوف ي�صابون
الطبيب اىل اللجوء اىل اجلراحة جمددا .بنوبة �أو �أكرث من "الرجفان الأذيني"
يف حالة وجود عقد او كتل بطانة خالل فرتة حياتهم!
رحم هاجرة بني اع�ضاء احلو�ض بينما ي�صاب  %4من الأ�شخا�ص فوق
م�صاحبة لآالم �شديدة يكون عمر ال�ستني بالرجفان الأذيني ب�شكل
العالج جراحيا.
م�ستمر و مزمن ,و ت�صل الن�سبة ل %10
ني.
امثل طريقة للجراحة يف حاالت للأ�شخا�ص فوق عمر الثمان 
بطانة الرحم الهاجرة هي جراحة الــرجـــفـــان الأذيــنــي ""3
املنظار ،حيث ميكن ر�ؤية ادق ما هي �آليّة حدوث املر�ض ؟؟
التفا�صيل الت�شريحية يف احلو�ض .لفهم �آلية املر�ض يتوجب �أوال �شرح
العالج الهرموين مهم بعد العالج النظام الكهربائي للقلب ال�سليم.
اجلراحي ،وفرتة هذا العالج يتم تن�ش�أ �إ�شارة البدء للنب�ضة الكهربائية
حتديده مبا ينا�سب احلالة.
من مولد كهربائي م�ستقل موجود يف

�أقالم طبية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الدكتور جرير حلزون

الدكتور حممود وريكات

ا�ست�شاري اول جراحة التجميل والرتميم
 ي�سبب فرط التعرق عدم الراحةعند الرجال والن�ساء والذي ميكن
ان ي�سبب بدوره ت�أثريات �سلبية على
احلياة االجتماعية و�إنعكا�سات نف�سية
وحرج �شديد.
 الإجهاد واالرهاق يف عمل الغدةالدرقية و�أ�ضرابات الغدة الكظرية
وبع�ض الهرمونات واالدوية امل�ستخدمة
يف عالج بع�ض االمرا�ض قد تكون
ال�سبب يف زيادة التعرق وغالبا ال يوجد
�سبب يف زيادة التعرق.
 يوجد العديد من الطرق التقليديةالتي كانت وما زالت منها ي�ستعمل
حتى الآن ،وهي العالج بالعقاقري
،والعالج الطبيعي ،واجلراحي ،ولكن
يعترب حقن البوتك�س لعالج فرط
التعرق اف�ضل واكرث الطرق انت�شارا يف

العامل يف الوقت احلا�ضر  ،اوال ل�سهولة
�إجرائها وثانيا للفاعلية العالية.
 ويعترب البوتك�س حاليا مثاليا وبدي ًالللطرق التقليدية يف عالج فرط
التعرق ،وذلك لأن الطرق التقليدية
�إما انها غري فعالة و�إما ان لها العديد
من االثار اجلانبية اخلطرة.
 يعترب حقن البوتك�س �آمن �إذا مت علىيد طبيب متمر�س ويتم حقن البوتك�س
بدون �أمل ويحتاج اىل تخدير مو�ضعي
عن طريق كرمي او التربيد او تخدير
لالماكن املراد حقنها.
 االماكن التي ميكن احلقن فيها هيفروة الرا�س  -اجلبهة  -االبطني -
الكفني  -والقدم ،وميكن ا�ستعماله اي�ضا
يف بع�ض مناطق من اجل�سم اذا كان فيه
فرط التعرق وح�سب رغبة ال�شخ�ص.
الي�ستغرق حقن البوتك�س �أكرث من 30دقيقة وميكن لل�شخ�ص العودة لن�شاطه
اليومي املعتاد.

 يبد�أ تاثري البوتوك�س بعد  4-3اياممن احلقن وي�صل اىل اعلى م�ستوى بعد
 14-10يوم وي�ستمر على هذا امل�ستوى
من � 9-4شهور ،وقد يحتاج ال�شخ�ص
احيان ًا�إىل احلقن مرة �أو مرتني يف ال�سنة.
 �أغلب اال�شخا�ص يرغبون يف حقنالبوتوك�س لعالج فرط التعرق قبل
بداية ف�صل ال�صيف.
 ال توجد م�ضاعفات من تكرار احلقن. كل �شخ�ص يعاين من زيادة يف فرطالتعرق يعترب �شخ�ص منا�سب ولكن ال
يف�ضل ا�ستحدامه اثناء احلمل والر�ضاعة
وبع�ض االمرا�ض الع�صبية والع�ضلية.
 م�ستخدمي بع�ض امل�ضادات احليويةالتي يجب ايقافها قبل  3ايام من احلقن
 االثار اجلانبية حلقن البوتوك�سقليلة جدا وحم�صورة على مكان
احلقن مثل االمل الب�سيط ،وبع�ض
الكدمات �أو �إحمرار وبع�ض التورم
الب�سيط.

ا�ست�شاري طب الأطفال

تعريف – DEFINITION

مر�ض التوحد :هو �أحد اال�ضطرابات
حتدث خالل تطور منو االطفال
 التوحـــــد :جممــوعـ ــة او طـ ـي ـ ــفم ـ ــن اال�ضـطـ ــرابـ ـ ـ ــات ت�سـ ـ ـمـ ـ ـ ــى
Disorders

Autism Spectrum

وتظهر على االغلب قبل بلوغ الطفل
ثالث �سنوات عدد حاالت التوحد
قدرت يف الواليات املتحدة يف العقد
احلايل حوايل  60طفل لكل �ألف طفل
يولد واالرقام تزداد دوم ًا
الأعرا�ض :الأطفال امل�صابون يعانون
من �صعوبات يف ثالثة �أنواع �أ�سا�سيه وهي:
 )1العالقات االجتماعية
 )2اللغة
)3ال�سلوك
تظهر اعرا�ض التوحد عند معظم الأطفال
يف �سن الر�ضاعة ولكن هناك عدد �أخر
يت�صرفون ب�صورة طبيعية متام ًا خالل

اال�شهر او ال�سنوات االوىل لكنهم ي�صبحون
فج�أة عدائيني منغلقني (يفتقدون
املهارات اللغوية التي اكت�سبوها).
اكرث املميزات التالية نالحظ:
�أ .املهارات االجتماعية
.1االت�صالالب�صري–معدوماو قليل جد ًا.
 .2يبدو انه ال ي�سمع حمدثه وال
ي�ستجيب ملناداة ا�سمه.
 .3منكم�ش يرف�ض العناق وال يدرك
م�شاعر االخرين واحا�سي�سهم.
 .4يحب ان يلعب وحده ودائم ًا يبقى يف
عامله اخلا�ص به.
ب .املهارات اللغوية
• ت�أخر يف النطق ويفقد القدرة على قول
كلمات او جمل كان يعرفها يف ال�سابق.
• يقيم ات�صا ًال ب�صري ًا بدون نطق ان
احتاج امر ًا ما.
• يتحدث ب�صوت غريب ويكرر كلمات
وعبارات بدون معرفة كيف ا�ستعمالها.
•الي�ستطيعاملبادرةاواحلديثاملتوا�صل.
جـ .ال�سلوك
 يقوم بحركات متكررة الدورانوهزاز وحركات باليدين يكررها
 دائم احلركة  -ي�صاب بالذهول عندم�شاهدة حركات دائرية wheels
 �شديد احل�سا�سية لل�ضوء وال�صوت واللم�سا�سباب وعوامل خطر مر�ض التوحد
ال يوجد �سبب واحد معروف ك�سبب م�ؤكد
ملر�ض التوحد لكن هناك عدة اجتهادات
اعتالالت الوراثة :هناك عدة جينات
يرجح ان لها دور يف مر�ض التوحد
عوامل بيئية ENVIORMENT

الدوخة و �أ�سبابها
وعالقة �ضعف الدم بها

د .عمرو �سعيد ر�شيد

اخت�صا�صي �أمرا�ض القلب
وال�شرايني والق�سطرة العالجية

من العوامل التي تزيد من �إحتمالية اال�صابة مبر�ض ال�سكري هي
الوراثة ،نوع الطعام ،ال�سمنة ،وقلة الن�شاط البدين.
ميكنك زيارة خمترب م�ست�شفى الأردن لعمل حتليل ب�سيط ال يتعدى
ب�ضعة دقائق للت�شخي�ص والوقاية من خطر الإ�صابة.
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الكثري من النا�س يعانون من �أعرا�ض
الدوخة التي قد ي�صاحبها �أعرا�ض
اخرى من اخلفقان او �ضيق يف النف�س.
والدوخة هي اما عبارة عن ال�شعور
بعدم االتزان اىل حد قد يقارب ال�شعور
باالرتخاء ال�شديد و الإغماء او قد تكون
على �شكل ال�شعور بالدوران مع التفاف
املحيط بحركة دورانية .هنالك عدة
ا�سباب يجب التفريق بني ا�سباب الدوخة.
قد تو�صف الدوخة بحالة �إعياء وعدم
اتزان حلظي قد ي�ستمر من ثواين قليلة
اىل دقائق معدودة ،حيث ي�شعر فيها
املري�ض وك�أنه �سوف يغمى عليه ،و يف
هذه احلالة يكون ال�سبب هو انخفا�ض
يف �ضغط الدم قد ي�صاحبه انخفا�ض
يف نب�ض القلب .ويكون ال�سبب املبا�شر
يف هذه احلالة هو خلل يف عمل الع�صب

املغذي للقلب وال�شرايني .ونتعرف على
هذه احلالة بوجود �أعرا�ض اخرى
مثل اخلفقان املتكرر و ال�شعور ب�ضيق
التنف�س و الوخز ال�صدري.
اما ان كان ال�شعور بالدوخة بو�صف
الدوران و ك�أن املري�ض يدور يف مكانه
فقد يكون هذا اما ب�سبب التهاب يف الإذن
الداخلية و قنوات التوازن داخل الإذن،
واما يكون ب�سبب حالة مر�ضية ت�صيب
املخيخ .ففي حالة التهاب الإذن تكون هذه
احلالة م�صاحبة لدوران �شديد م�صاحب
لغثيان و ا�ستفراغ �شديد ،و يزداد
ال�شعور بالدوران يف حاالت التقلب عند
النوم وااللتفاف ال�سريع .اما ان كانت
احلالة ناجتة عن املخيخ فتكون هناك
�أعرا�ض ع�صبية اخرى مثل ال�ضعف
ال�شديد يف اجلهة اليمنى او الي�سرى من
اجل�سد وغريها من �أعرا�ض االع�صاب.
من الأ�سباب الأخرى التي قد تودي
اىل ال�شعور بالدوخة و عدم االتزان
هو هبوط ال�ضغط اللحظي �أي�ضا الذي
يكون يف العادة ب�سبب تناول عالجات
ال�ضغط� ،أو ب�سبب فقدان �سوائل �شديد
من اجل�سد مثل حاالت النزيف احلاد
(مثل حاالت النزيف املعوي الذي ال
يظهر بو�ضوح لل�شخ�ص امل�صاب).
ي�شعر املري�ض بهذه االعرا�ض ب�شكل
وا�ضح عند الوقوف من حالة اجللو�س او
اال�ستلقاء .يتم ت�شخي�ص هذه احلاالت
ب�سهولة عرب قيا�س �ضغط الدم يف و�ضع

التهابات فريو�سية وتراكم النفايات
وت�أثري احلروب ,عوامل وا�شكاالت
الوالدة والدة مبكرة او متع�سرة ,جهاز
املناعة ,وقد مت رف�ض احتمال ت�أثري
املطاعيم كم�سبب من اال�سباب.
عوامل �أخرى تزيد من خطر
اال�صابة بالتوحد
 جن�س الطفل :االطفال الذكور 4-3اطفال من احتمال ا�صابة االناث.
 التاريخ العائلي Family Hx– العائلة التي لديها طفل من مر�ضى
التوحد لديها احتمال ان لوالدة طفل
اخر م�صاب بالتوحد.
 �سن الوالد هناك نظرية كلما كرباالب احتمال يولد.
ت�شخي�ص مر�ض التوحد :عند
ا�شتباه طبيب االطفال بوجود اعرا�ض
التوحد عند الطفل عليه ان يقوم
بتحويله الجراء تقييم �شامل من مركز
ت�شخي�صي لتقييم قدراته الكالمية
واللغوية ومهارات اخرى .الت�شخي�ص
املبكر مهم جد ًا لعالج جميع املهارات
االجتماعية املذكورة.
عالج مر�ض التوحد :ال يوجد عالج
واحد مالئم لكل امل�صابني بالتوحد
والعالجات متعددة ومتنوعة وي�شمل:
 -1العالج ال�سلوكي
 -2عالج النطق واللغة
 -3العالج التعليمي – الرتبوي
 -4العالج الدوائي
� -5أنظمة غذائية خا�صة بهم –غري
مقبول من جميع امل�صادر.-

اال�ستلقاء ومن ثم �إعادة قيا�سه مبا�شرة
يف حالة الوقوف مع مالحظة الفرق
الوا�ضح بنزول ال�ضغط عند الوقوف.
نود �أي�ضا ان ن�سلط بع�ض ال�ضوء على حاالت
فقر الدم و عالقتها يف الدوخة ،حيث نواجه
الكثري من الأ�سئلة مبا يخ�ص هذا االمر .ان
فقر الدم هي حالة مر�ضية تكون فيها عدد
كريات الدم احلمراء اقل من معدالتها
الطبيعية (اقل من  ١٤غم لدى الذكور
واقل من  ١٣غم لدى الإناث) وذلك ي�ؤثر
على قدرة الدم بحمل و تو�صيل الأك�سجني
اىل اجل�سد واىل الأع�ضاء احليوية.
ن�شري اىل ان فقر الدم ال ي�ؤدي اىل ال�شعور
بالدوخة اال اذا كان معدل خ�ضاب الدم
(قوة الدم) اقل من ٨-٧غم .يف اكرث
الأحيان تظهر هذه الدوخة عندما
يكون فقر الدم حادا و�سريع ًا مثل حالت
النزيف ال�شديد او حاالت تك�سر الدم
ال�شديد .اما يف حاالت فقر الدم املزمن
فان �أعرا�ض الدوخة ال تظهر جليا حتى
يف هذه امل�ستويات و ان ظهرت فتكون
خفيفة .و لكن يف املعدالت الأكرث من ٨
غم ،فال ي�سبب فقر الدم الدوخة ولكن
قد ي�سبب �إعياء وتعب واملجهود.
ويتحدث البع�ض ان نق�ص معدالت
احلديد يف اجل�سم ت�سبب بع�ض
االعرا�ض ،و هذا مفهوم خاطىء حيث
ان نق�ص احلديد نف�سه ال ي�شكل �أعرا�ض
و �إمنا ان ادى اىل فقر يف الدم فذلك
ي�ؤدي اىل حدوث �أعرا�ض فقر الدم فقط.

رعاية وعناية

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

التحري عن �أمرا�ض
القلب �أو ت�شوهاته

الدكتور عبدالبديع حمام
ا�ست�شاري �أطفال  -خداج
MRCP - DCH

ال بد �أن نذكر هنا �أن ا�ستعمال جهاز
املوجات الفوق �صوتية والذي يظهر
جوانب القلب بدقة وامل�سمى  4Dيك�شف
ت�شوهات القلب عند اجلنني بن�سبة
عالية .ويجب �أن يكون الطبيب الذي
يجري الفح�ص خبري ًا يف ا�ستعماله.
واملواليد جميعهم يُفح�صون فح�ص ًا
�سريري ًا دقيق ًا �أثناء الفرتة االنتقالية
وبعدها ،ويفح�ص الطفل املولود �أي�ض ًا
�سريري ًا قبل خروجه من امل�ست�شفى.
وال تظهر يف الفح�ص ال�سريري جميع
الت�شوهات اخللقية يف القلب �إذ �أن
ما ن�سبته  30يف املئة منها ال يظهر
�سريري ًا خالل الـ � 24ساعة الأوىل من
العمر �أو حتى بعد ذلك ،ويو�صى ب�أن
تفح�ص ن�سبة الأك�سجني يف الدم قبل
خروج الوليد من امل�ست�شفى بجهاز
 Oxymetrieخا�صة بو�ضع القطعة
اخلا�صة على القدم .والطبيعي �أن
تكون ن�سبة الإ�شباع ال تقل عن %95
ف�إن كانت �أقل من ذلك فيجب عمل
فح�ص بالأمواج الفوق �صوتية قبل
خروج املواليد من امل�ست�شفى.

وانخفا�ض ن�سبة الإ�شباع للأك�سجني
لي�ست مقت�صرة على ت�شوهات القلب
ف�أمرا�ض الرئة �سواء كانت ب�سبب
ا�ستن�شاق العقي �أو عدم �إفراز املادة التي
تقلل التوتر ال�سطحي يف احلوي�صالت
�أو �أي ت�شوه يف الرئة �أو �إ�صابة املواليد
بااللتهابات �أو الإنتان فكل ذلك يقلل من
ن�سبة �إ�شباع الأك�سجني.
وهناك مبادئ حمددة يجب
توفرها لت�صميم برنامج التحري
 Screeningيف البلدان املختلفة:
 .1ن�سبة وجود الأمرا�ض اجلينية الوراثية
 Genetic Heterogeneitوالتنوعات
البيولوجية والأخطاء املخربية التي
تعطي نتائج �إيجابية �إذ البد من وجود
طرق خمربية دقيقة متوفرة يف البلد
لت�أكيد هذه النتائج الإيجابية �أو نفيها.

 .2توفر الطرق املخربية التي تعطي
نتائج �إيجابية تكون ن�سبة الأخطاء
فيها قليلة وتوفر الو�سائل املخربية
الدقيقة التي ت�ؤكد هذه النتائج
الإيجابية �أو تنفيها.
 .3توفر املعاجلة وب�شكل م�ستعجل للتعامل
مع احلاالت املر�ضية التي �أظهرت
نتائج الفحو�صات �أنها �إيجابية وحتويل
احلاالت لطبيب الأطفال املتخ�ص�ص
لعالج مثل هذه احلاالت ومتابعتها.
معايري تخريج املولود من امل�ست�شفى

حما�ضرة علمية فـي

م�ست�شفى الأردن

اقام م�ست�شفى الأردن بالتعاون مع
جمعية فنيي الأ�شعة يوم ًا علمي ًا بعنوان

ي�شارك يف قرار خروج املولود حديث ًا
من امل�ست�شفى كل من الأهل وطبيب
التوليد والطبيب الذي اعتنى باملولود
ويبنى القرار على القناعة ب�أن الرابط
بني الأم ووليدها �أ�صبح نا�ضج ًا للتخرج
من امل�ست�شفى ويت�ضمن ذلك ما يلي:
 .1عدم وجود �أية حاالت مر�ضية يف
املولود حتتاج لبقائه يف امل�ست�شفى �سوا ًء
اكت�شفت �أثناء وجوده يف امل�ست�شفى
�أو اكت�شفت �أثناء فح�ص املولود يف
اليوم الذي كان متوقع ًا �إخراجه فيه

للمحا�ضر الربوف�سور عزمي علي بني بكر

الدكتورة �سيما كاللدة

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

At Discharge Physical Examination

 .2العالمات احليوية للولود جميعها
طبيعية وم�ستقرة خالل الأثني ع�شر
�ساعة الأخرية قبل اخلروج.
� .3أن تكون ن�سبة �إ�شباع الأك�سجني
بالدم ال تقل عن .%95
� .4أن يكون الطفل قد تبول و�أخرج الرباز
على الأقل مرة واحدة خالل الـ � 24ساعة
الأوىل من عمره ب�شكل عفوي �أي بدون
تنبيه بو�ضع حتميلة غل�سرين مثالً.
� .5أن يكون الر�ضيع قد ر�ضع و�أمت
على الأقل ر�ضعتني ويف حالة الإر�ضاع
الطبيعي �أن تكون املمر�ضة �أو التي
تعتني باملولود قد �شاهدات �أن الطفل
قد جنح يف �أخذ احللمة والثدي يف
فمه ب�شكل جيد و�سمعت �أ�صوات البلع
للحليب و�أن الطفل قد �شبع.
� .6إذا �أجري للطفل عملية اخلتان
يجب الت�أكد ب�أنه ال يوجد �أثر للنزيف
طيلة �ساعتني كاملتني.
� .7أن نكون ت�أكدنا من �أن الر�ضيع قد
�أجريت له الفحو�صات ال�ضرورية �إن
كانت الأم حتمل بع�ض الأخطار النتقال
�أية عوامل مر�ضية ت�سبب االنتان
عند املولود و�أظهرت الفحو�صات ب�أن
املولود �سليم.
� .8أن نكون �أجرينا فح�ص ال�سمع
وطلبنا فحو�صات الأمرا�ض الوراثية
Screening for Metabolic Disorders

� .9أن يكون كر�سي ال�سيارة حا�ضر ًا وال
يخرج الطفل حممو ًال على الأكف.
� .10أن نت�أكد من �أن الأم �أ�صبحت كف�ؤ ًا
وتقوم بكل التعليمات التي �أعطيت لها
حول كيفية التعامل مع املولود.

بنك الدم يكرم

م�ست�شفى الأردن

نظمت مديرية بنك الدم يف وزارة
ال�صحة ،احتفاال مبنا�سبة اليوم العاملي
للتربع بالدم حتت �شعار (دم �آمن
للجميع) بالتعاون مع منظمة ال�صحة
العاملية ،واجلمعية الأهلية للتربع بالدم
وال�شركاء.
وكرّم مندوب وزير ال�صحة امل�ست�شار
الدكتور م�صلح العبادي والدكتورة
�آ�سيا العدوان مديرة مديرية بنك
الدم م�ست�شفى الأردن ممثلة برئي�س
ق�سم العالقات العامة ال�سيد �سفيان
عبدالهادي تكرمي ًا للجهود املبذولة يف
�إجناح حمالت التربع بالدم.
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من امللحوظ واللذي ال يحتاج اىل
درا�سات ميدانية الثباته ان ن�سب
ال�سمنة عند الكبار وال�صغار يف
ازدياد م�ستمر .حيث ا�صبحت ال�سمنة
من امرا�ض الع�صر مثل ال�سكري
وال�سرطان .وانتقلت ال�سمنة من مر�ض
الفئة الغنية ال مر�ض �شائع جدا بني
الفئات الفقرية واملحدودة الدخل.
يقدر عدد االطفال امل�صابني بال�سمن
يف العامل ب 41مليون حالة .فلكل �ستة
اطفال هنالك طفل �سمني.
ال�سمنة منت�شرة يف العامل العربي فعلى
م�ستوى العامل تاتي قطر يف املرتبة
الرابعة بالن�سبة لعدد امل�صابني بال�سمنة.

ال�سمنة عند االطفال هي زيادة الوزن
بالن�سبة اىل الطول  ,ومبا ان االطفال
يف طور النمو فان هذه الن�سبة متغرية
وتختلف من عمر اىل عمر ومن ذكر
اىل انثى ,لذلك وجدت جداول لكتلة
اجل�سم لالطفال والتي حتدد الفئة
التي ينتمي اليها املري�ض .فممكن
ان ي�صنف الطفل بانه �سمني او
عنده �سمنة مر�ضية والتي ي�صحبها
م�ضاعفات ال�سمنة مثل ال�سكري,
ارتفاع الدهنيات ,ارتفاع �ضغط الدم,
تر�سب الدهون يف الكبد وغريها.
ا�سباب ال�سمنة يعرفها اجلميع وهي
يف معظم احلاالت مكت�سبة ولكنها يف
حاالت نادرة تكون جينية خلقية.
تغري منط احلياة وزيادة االعتماد على
الوجبات اجلاهزه الرخي�صة ن�سبيا اثر
�سلبا يف �صحة االطفال  ,و ا�صبحنا
كاطباء نلحظ ازدياد يف اعداد االطفال

اللذين يعانون ال�سمنة من عمر مبكر.
من االمرا�ض التي ت�صحب ال�سمنة
يف الطفولة و يف الكرب البلوغ املبكر,
اعتالالت الغدة الدرقية,تر�سب الدهنيات
الكبدية  ,ارتفاع الدهنيات,ارتفاع �ضغط
الدم,ال�سكري ,تكي�س املباي�ض.
لعالج ال�سمنة ين�صح بالتايل:
مراجعة الطبيب للك�شف عن �سبب
ال�سمنة وعمل الفحو�صات الالزمة
اتباع نظام غذائي �صحي ال ي�ؤثر على
منو الطفل اجل�سدي وعلى حالته
النف�سية ,واالعتدال هو اال�سا�س.
ممار�سة الريا�ضة ب�شكل دوري
املواظبة على الربنامج ال�صحي كنمط
حياة .ال�سمنة مر�ض مزمن و يف بع�ض
احلاالت يلجاء فيها الطبيب اىل
ا�ستخدام االدوية وعمليات تكميم املعدة,
اال ان الدرا�سات التي تثبت جدواها يف
فرتة الطفولة قليلة وغري اكيدة.

ل�سالمتكم...
�إن ا�ستخدام الإلكرتونيات بكل �أنواعها
مثل الهواتف املحمولة ،احلا�سوب،
والتلفاز قبل النوم ي�ؤدي اىل تخفي�ض
ن�سبة هرمون امليالتونني (هرمون النوم)
الذي يتحكم يف عملية النوم ودورات
الإ�ستيقاط ،لذا يجب االبتعاد بقدر
الإمكان عن ا�ستخدامها قبل النوم
ب�ساعة على االقل.

تغيريات ب�سيطة يف منط احلياة ميكن ان ت�صنع فارقا كبريا يف الوقاية من ال�سرطان
 .1جتنب التبغ بكافة �أ�شكاله ،كال�سجائر العادية والإلكرتونية و الأرجيلة (ال�شي�شة) ،فلي�س هناك
جدل على مدى ال�ضرر الذي ت�سببه و�إمنا َتدٌر الإ�شارة هنا �إىل التدخني ال�سلبي �أي�ضا .ف�إن تواجدك
يف االماكن املليئة بدخان التبغ بكافة �أ�شكاله قد يعر�ضك خلطر الإ�صابة ب�سرطان الرئة.
� .2إتبع نظام غذائي مٌ فيد ل�صحتك بتناول كميات جيدة من الفواكة واخل�ضروات واحلبوب الكاملة
والبقوليات وقلل من تناول اللحوم املٌعاجلة ،باال�ضافة اىل تناول الدهون ال�صحية عو�ضاً عن الدهون
امل�شبعة مثل ا�ستخدام زيت الزيتون بد ًال من ال�سمن او الزبدة واال�سماك بد ًال من اللحوم احلمراء.
 .3مار�س الريا�ضة بانتطام وحافظ على وزنك.
 .4جتنب �أ�شعة ال�شم�س ال�ضارة يف الفرتة ما بني �١٠صباحاَ حتى  ٤ع�صراَ و�إ�ستخدم واقي ال�شم�س املنا�سب،
كما ين�صح بالإبتعاد عن �إرتداء املالب�س الداكنة التي تعك�س اال�شعة فوق البنف�سجية يف فرتة النهار.
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االنزالق الغ�ضروفـي العنقي

د� .صالح البي�شاوي

ا�ست�شاري جراحة الدماغ واالع�صاب
زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية
رئي�س دائرة اجلراحة
االنزالق الغ�ضرويف العنقي من
الأمرا�ض ال�شائعة والتي ت�صيب
الغ�ضاريف ما بني الفقرات العنقية
والناجتة عن عدة ا�سباب منها عوامل
جينية وراثية ،عدم �إجراء التمارين

الريا�ضية ،و�ضع الرقبة ملدة طويلة
يف انحناء �أمامي �أو خلفي �أو جانبي
ك�إ�ستعمال �أجهزة احلا�سوب واجلهاز
اخللوي لفرتات طويلة ومتوا�صلة
بالإ�ضافة للإ�صابة للفقرات العنقية
والغ�ضاريف العنقية والناجت عن
احلوادث ب�شكل عام من حوادث
ال�سيارات وال�سقوط من ارتفاع وحاالت
الغط�س عند ارتطام الر�أ�س بقاع برك
ال�سباحة وكذلك مع تقدم العمر يفقد
الغ�ضروف العنقي الربوتني واملاء
الذي يحافظ على مرونة الغ�ضروف
العنقي .وهناك حاالت قليلة ناجت
عن االلتهابات اجلرثومية للفقرات
والغ�ضاريف العنقية.
�إن عالئم االنزالق الغ�ضرويف العنقي
يبد�أ ب�أمل بالرقبة يرتد �إىل �أحد �أو
كال ال�ساعدين ح�سب و�ضعه يف القناة
العنقية حيث قد يكون على اجلانب
االمين �أو االي�سر �أو يف الو�سط �أو
اجلمع بني هذه الثالثة موا�ضع .وقد

يكون هذا االمل م�صحوب بخدر وتنمل
باليدين وقد يح�صل �ضعف باليدين
وال�ساعدين ويف احلاالت املتقدمة قد
يح�صل �صعوبة يف ال�سري وعدم التحكم
بحركة اليدين وال ي�ستطيع املري�ض
يخدم نف�سه كتناول اال�شياء باليدين
و�إغالق الزرار ويف احلاالت املتقدمة
ال�شلل الرباعي �سوا ًء مكتمل �أو غري
مكتمل وعدم التحكم بالتبول والتربز
�إن ت�شخي�ص االنزالق الغ�ضرويف
العنقي �أ�صبح �سه ًال يف معظم احلاالت
ويعتمد على الفح�ص ال�سريري و�إجراء
�صور الرنني املغناطي�س للفقرات
العنقية.
وح�سب االعرا�ض الذي ي�شكو منها
املري�ض والفح�ص ال�سريري وال�صور
بوا�سطة الرنني املغناطي�س يتقرر
العالج املنا�سب للمري�ض �سوا ًء عالج
حتفظي (مثل امل�سكنات والعالج
الطبيعي والراحة) �أو تداخل جراحي
لإزالة االنزالق الغ�ضرويف العنقي ورفع

الطبية املخربية وال�شعاعية الالزمة
قبل اجراء جل�سة التفتيت ويتم حتديد
موقع احل�صاه اما عن طريق اال�شعة
ال�سينية او االمواج فوق ال�صوتية وبعد
التحديد الدقيق ملوقع احل�صاه يتم
التفتيت بوا�سطة االمواج ال�صادمه
الكهرومغناطي�سية التي ت�صل اىل
احل�صاه عن طريق اجللد
دون اي تداخل جراحي
ويتم اعطاء عدد حمدد من
ال�ضربات مع مقدار معني من
الطاقة ح�سب موقع احل�صوه
يف اجلهاز البويل ويحتاج
املري�ض ان يكون �صائم ًا يف
يوم العالج يف حال حاجته
�إىل تخدير عام حيث �أن %95

من احلاالت جترى حتت التخدير
املو�ضعي وم�سكنات للأمل يف حال
احلاجة اليها.
ت�ستغرق اجلل�سة الواحده من -45
 60دقيقة وي�ستطيع املري�ض العوده
�إىل البيت يف نف�س اليوم مع �إعطاء
التعليمات الالزمة بعد التفتيت.

تـفتيت حـ�صـى الـكـلى
�آمـال قـمـوه

م�س�ؤولة ق�سم تفتيت احل�صى
ي�ستعمل جهاز تفتيت احل�صى لتفتيت
ح�صاة اجلهاز البويل بعد ان يتم اخذ
ال�سرية الذاتية واجراء الفحو�صات

جتنب �أكل وجبات كبرية قبل
موعد النوم واكتفي بوجبات
�صحية خفيفة ،وال تٌكرث من
�شُ رب ال�سوائل قبل النوم
مبا�شرة حتى ال تعاين من
النوم املتقطع لكرثة عدد
مرات الذهاب �إىل احلمام يف
الليل

ال�ضغط عن اجلذور العنقية واحلبل
ال�شوكي العنقي وا�ستبدال الغ�ضاريف
العنقية التالفة بغ�ضاريف ا�صطناعية
مالئمة ومتعاي�شة مدى احلياة مع
الفقرات العنقية وهناك نوعني من
الغ�ضاريف العنقية الثابت واملتحرك
وكل له مزايا معينة وكل مري�ض يحتاج
اىل نوع معني من هذه الغ�ضاريف
�إن هذه العمليات اجلراحية جترى
بوا�سطة املجهر اجلراحي وا�ستعمال
�أدوات جراحية جمهرية دقيقة ون�سبة
النجاح عالية لهذه العمليات.
�إن هذه العمليات جترى يف يوم دخول
املري�ض للم�ست�شفى ويغادر املري�ض
امل�ست�شفى يف نف�س اليوم �أو يف اليوم
التايل �إال �إذا كان هناك دواعي

مر�ضية �أخرى ت�ستدعي بقاء املري�ض
يف امل�ست�شفى.
لي�س جميع االنزالقات الغ�ضروفية
العنقية حتتاج �إىل تداخل جراحي
ون�سبة كبرية ممكن �أن تعالج حتفظي ًا
ولكن احلاالت التي حتتاج �إىل تداخل
جراحي يجب عدم الت�أخر يف الإجراء
اجلراحي لعدم ح�صول م�ضاعفات قد
تكون دائمة.
�إن م�ست�شفى الأردن من املراكز العاملية
لإجراء عمليات االنزالقات الغ�ضروفية
العنقية وزراعة الغ�ضاريف العنقية
الثابتة واملتحركة ولقد قمت �شخ�صي ًا
بدرا�سته اكرث من الف ومائتني عملية
جراحية غ�ضروفية عنقية من عام
 2001وحتى نهاية عام  2018والتي
اجريتها �شخ�صياً.
ومت تقدميها يف عدة م�ؤمترات عاملية
مثل م�ؤمتر الع�ضالت واجلهاز احلركة
العاملي والتابع جلامعة بو�سطن
االمريكية وامل�ؤمتر العاملي جلراحة
االع�صاب يف بلغراد وم�ؤمتر اجلمعية
االوروبية جلراحة الدماغ واالع�صاب
والذي �أجري يف ماليزيا (كواالملبور).
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واخري ًا قمت بتقدمي ورقتني علميتني يف
امل�ؤمتر العاملي للجهاز احلركي والتابع
جلامعة بو�سطن الأمريكية واحده
عن طريق منع امل�ضاعفات لعمليات
الفقرات العنقية واالخرى عن دواعي
ا�ستعمال الغ�ضروف اال�صطناعي
املتحرك �أو الثابت.
�إن التطور يف عمليات االنزالقات
الغ�ضروفية العنقية و�إختيار املري�ض
الذي يحتاج �إىل عملية بدقة و�إختيار
العملية املنا�سبة لذلك املري�ض
و�إ�ستعمال االجهزة املتطورة وبالت�أكيد
اخلربة العلمية والعملية جتعل هذه
العمليات جتري ب�سالم ومب�ضاعفات
قليلة جد ًا وبنجاح كبري.

التداخل بني احلاالت الق�ضائية

وحاالت العنف الأ�سري
بقلم :الدكتورة �شروق �أبو حمور
اخ�صائية علم الإجتماع الطبي

تعد احلاالت الق�ضائية مبختلف انواعها
�أحد �أهم احلاالت التي ت�ستقبلها �أق�سام
الطواريء يف امل�ست�شفيات املختلفة،
والتي يجب �أن يتم اتباع �إجراءات تت�سم
باملهنية وحماية املري�ض ،وااللتزام
بالقوانني والتعليمات والإجراءات من
قبل مزودي اخلدمات ال�صحية الذين
ي�ستقبلون تلك احلاالت �ضمن �أطر
و�أ�س�س امل�ؤ�س�سة التي ينتمون لها والتي
ت�ضخ تعليماتها وتوجهاتها بنا ًء على
قوانني وتعليمات امل�ؤ�س�سات االمنية
والإجتماعية ،وال�صحية يف املجتمع
الأكرب.
وتتعدد انواع احلاالت الق�ضائية
والتي تندرج �ضمنها �أنواع ًا
خمتلفةً ومنها:
 حاالت الإختناق ،والغرق،وال�سقوط ،والقتل� ،أو الوفاة لأ�سباب
خمتلف ٍة وجمهولة.
 حوادث ال�سري. ا�صابات العيارات النارية ،واالالتاحلادة ،والإ�صاباات املختلفة الناجمة
عن امل�شاجرات.
 تناول الأدوية ال�سامة وامل�سكرات. حماوالت االنتحار. حاالت العنف الأ�سري.وما يهمنا هنا هو الرتكيز ولفت النظر
�إىل التداخل بني تلك احلاالت ال�سابق ِة
وحاالت العنف الأ�سري حيث �أن �أمناط
ال�شخ�صية التي قد تتعر�ض للعنف
خمتلفةَ ،فقد نواجه النمط التقليدي
والأكرث �سهول ًة يف التعامل معه ك�أن
ت�أتي املر�أة �إىل ق�سم الطواريء وتطلب
العالج ،وت�صرح جهر ًة �أنها تعر�ضت
للعنف ولكن يف املقابل قد يواجه
الطفل بعد تعر�ضه للعنف للتهديد
من قبل ذويه �أو ال�شخ�ص الذي قام

بالعنف في�صرح الطفل و�أهله بانه
قد تعر�ض لل�سقوط من مكانٍ ما� ،أو
قد ت�أتي املر�أة بعد �أن تعر�ضت للعنف
وقد حاولت جاهد ًة �أن تتخل�ص منه،
ولكنها مل جتد املعني ،فتح�ضر لق�سم
الطواريء الف ًة النظر وقد تعاطت
كمي ًة كبري ًة من دواء �أو مبحاولة انتحا ٍر
�أخرى مل تق�صد بها االنتحار الفعلي،
بق�صد ما كانت حماول ًة للفت االنظار
ب�أنها هنا ،وقد حاولت جاهد ًة لأن جتد
املعني ولكنها مل جتد.
هنا توجب علينا نحن مزودي اخلدمات
ال�صحية ((الطبيب ،واملمر�ض،
والأخ�صائيوا الإجتماعيون..،الخ)) �أن
نقف بره ًة و�أن نقر�أ ما وراء ال�سطور فقد
يكون ال�سبب الرئي�سي ملحاولة الإنتحار �أو
حل�ضور �أحدهم وقد عانا من الإختناق،
�أو �إدعاء تعر�ضه حلادث �سريٍ� ،أو �سقوط
هو تعر�ضهم للعنف وعدم الرغبة
بالت�صريح بذلك لأ�سباب خمتلفة.
ما هي واجبات الفريق الطبي،
التمري�ضي ،الإجتماعي والنف�سي،
يف التعامل مع تلك احلاالت؟
 على مزودي اخلدمات الطبية العملعلى تقدير درج ِة اخلطورة «مرتفعة،
متو�سطة ،خطورة متدنية.
 تقدمي الرعاية الطبية ،وامل�ساندةالنف�سية والإجتماعية جنب ًا �إىل جنب.
 -التبليغ الفوري عن احلاالت الق�ضائية

من خالل الإت�صال الفوري مبديرية
الأمن العام� ،أو �إذا ما اعرتفت احلالة
بتعر�ضها للعنف ومل يعرتي احلالة
الغمو�ض واالنكار من خالل االت�صال
مبديرية حماية الأ�سرة.
 كتابة التقارير الطبية الق�ضائية التيت�صف وت�شرح تفا�صيل احلادثة بكل دق ًٍة
وو�ضوح ،وذلك حل�سا�سية وخ�صو�صية
مثل هذا النوع من احلاالت.
 العمل �ضمن الأنظمة والتعليماتالداخلية اخلا�صة بطبيعة امل�ؤ�س�سة التي
يتم العمل بها ،كالتبليغ عن احلاالت
الق�ضائية ملكتب العمل الإجتماعي،
وعقد الإجتماعات اخلا�صة باللجان
املوجودة يف امل�ست�شفيات والتي تتخذ
القرارات اجلماعية وتلتزم بروح
الفريق وحتدد خطة العالج ال�صحي
والنف�سي واالجتماعي والإجراءات
القانونية الوا�ضحة التي يجب �أن تتخذ
مع مثل هذا النوع من احلاالت.
و�أخري ًا زميلي مزود اخلدمة ال�صحية:
« بعد �أن ت�س�ألها عن نوع الدواء
الذي تناولته حماولةً الإنتحار...،
�إ�سئلها عن زوجها� ،أخيها ،ابنها،
وكل فردٍ يف حميطها يعنيها...
�أ�سئلها عن احلزن الذي �أو�صل
قلبها لهذا الإنفجار...
لعلنا ن�ستطيع �أن نوقف ونخفف
�شدة هذا الإع�صار»

قراءة وفكر
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العلم والإميان تو�أمان
د .جميل حممد �شعبان
ا�ست�شاري االمرا�ض الن�سائية والتوليد
م�ست�شفى الأردن

ف�إن العلم نعمة من نعم اهلل تعاىل التي
�أنعم بها على �أبينا �آدم وعلى ذريته
من بعده قال تعاىل (و�إن تعدو نعمة
اهلل ال حت�صوها) �صدق اهلل العظيم.
فالعلم نعمة مميزة وهي ح�سب الت�سل�سل
القر�آين ثالث نعمة �أنعم اهلل بها على �أبينا
ادم و علينا من بعده .فقد كانت النعمة
الأوىل �أن اهلل تعاىل خلق �آدم من العدم
من الرتاب واملاء قال تعاىل(:ولقد
خلقنا الإِن�سان من �ساللة من طني)
وكانت هذه النعمة الأوىل .ثم �سوّاه و نفخ
فيه من روحه ,فبالت�سوية �أنعم اهلل على
�أبينا ادم ب�أن و �ضع فيه النف�س و العقل
ومن ثم نفخ الروح فبذلك �أ�صبح ادم
ب�شرا �سويا وخاطب اهلل تعاىل املالئكة
بقوله تعاىل (ف�إذا �سويته ونفخت
فيه من روحي فقعوا له �ساجدين)
كما قال تعاىل (ولقد خلقنا الإِن�سن يف
اح�سن تقومي) و قد كانت هذه النعمة
الثانية .ثم جائت النعمة الثالثة و هي
العلم قال تعاىل(:وَعَ لَّمَ �آ َد َم الأَ�سْ مَاءَ
ُكلَّهَا ثُمَّ عَ ر ََ�ضهُمْ عَ لَى املَال ِئكَةِ َفقَالَ
ُون ِب�أَ�سْ مَاءِ هَ �ؤُالءِ إِ�ن كُنتُمْ
�أَ ْن ِبئ ِ
ني قَ الُوا �سُ بْحَ ان ََك َال عِ لْمَ
َ�صادِقِ َ
َلنَا �إِ َّال مَا عَ لَّ ْم َتنَا �إِن ََّك �أَنْتَ ال َعلِيمُ
حلكِيمُ ) (البقرة )32-31:ومعنى
ا َ
و علّم �آدم الأ�سماء كلها �أي �إِن اهلل
تعاىل علّمه كل العلم .فهذا دليل قاطع
ب�أن اهلل تعاىل علم ادم �أكرث مما علّم
املالئكة فهذه كانت النعمة املميزة وهي
الثالثة ح�سب الت�سل�سل القر�آين الكرمي
و ليبقى النا�س يف ن�شاط دائم للبحث
عن احلقيقة ،ولأهمية العلم و التعلّم مل
يامر اهلل �سبحانه وتعاىل ر�سوله الكرمي
بطلب الزيادة من �شيء �أكرث من العلم
قال تعاىل(-:وَقُ ل رَّبِّ ِزد ِْن عِ لْماً)
(�سورة طه .)114:كما قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (طلب العلم
فري�ضة على كل م�سلم وم�سلمة) كما قال
�صلى اهلل عليه و�سلم "�إن مثل العلماء
يف الأر�ض كمثل النجوم يف ال�سماء،
يُهتدى بها يف ظلمات الرب والبحر،
فاذا انطم�ست النجوم �أو�شك �أن
ي�ضل الهدى ،مادام العلم باقيا يف
االر�ض فالنا�س يف هدى ،وبقاء العلم
ببقاء حملته ،فاذا ذهب حملته ومن
يقوموا به وقع النا�س يف ال�ضالل"
�أخرجه �أحمد
فالعلم نور واجلهل �ضاللة وظلمات
قال ال�شاعر:
ففـز بعلـم تعـ ـ ــ�ش به �أبـ ـ ـ ــدا
النا�س موتى واهل العلم احياء
االر�ض حتيا �إذا ما عا�ش عاملها

متى ميت عامل منها ميت طرف كما قال
�صلى اهلل عليه و �سلم (�أف�ضل ال�صدقة
�أن يتعلم امل�سلم علما ثم يعلّمه �أخاه
امل�سلم) فالتعليم من �أف�ضل الأعمال
التي ي�ؤديها االن�سان ،فهي ر�سالة الر�سل
عليهم ال�صالة و ال�سالم كما �أن العلم
نور احلياة و روحها ،فال حياة بال
علم ،لأن احل�ضارة و النه�ضة والتقدم
العلمي واالزدهار الميكن ان يكون اال
عن طريق العلم ،ومن هنا كان اهتمام
ديننا احلنيف و�شريعتنا الغراء بالعلم،
فالدين اال�سالمي دين علم و نور ال دين
جهالة و ظلمة .والعلم مقد�س يف نظر
اال�سالم وهو �أ�سمى �شيء يف احلياة
لدى كافة امل�سلمني وللعلماء العاملني
منزلة خا�صة يف اال�سالم وهي منزلة
االنبياء قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و �سلم (العلماء و رثة الأنبياء) .و
قد حث اهلل تعاىل على العلم فكانت
�أول �آية �أنزلت على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم(:اقْ ر�أْ بِا�سْ مِ َرب َِّك الَّذِ ي
خَ لَقَ  .خَ لَقَ الإِن�سَ انَ مِنْ عَ لَقٍ .اقْ َر ْ�أ
َو َرب َُّك الأَ ْك َرمُ .الَّذِ ي عَ لَّمَ بِا ْل َقلَمِ
ل َي ْعلَمْ )(�سورة
.عَ لَّمَ الإِن�سَ انَ مَا َ ْ
العلق� )5-1:إن الكتابة والقراءة هي
�أ�سا�س العلم ،وتعظيما لنعمة الكتابة
اق�سم اهلل �سبحانه وتعاىل بالقلم قال
تعاىل(:ن وَا ْل َقلَمِ َومَا يَ�سْ طُ رُ ونَ )
(�سورة القلم )1:وكفى الكتابة �شرفا
ان قرن اهلل �سبحانه وتعاىل الكتابة
بالقر�آن الكرمي قال تعاىل :وَالطُّ و ِر
َو ِكتَابٍ مَّ�سْ طُ ورٍ) (�سورة الطور)2-1:
والقلم هو �أول ما خلق اهلل �سبحانه
وتعاىل:عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال�” :أول ما خلق اهلل
القلم .فقال له :اكتب .قال:وما
اكتب ؟ قال:ما هو كائن �إىل يوم
القيامة” (رواه ابو داوود والرتمذي).
كما قال تعاىل(:الرَّحْ مَنُ .عَ لَّمَ ال ُق ْر�آنَ
 .خَ لَقَ الإِن�سَ انَ  .عَ لَّمَهُ ال َبيَانَ )
(�سورة الرحمن )4-1كما وقال
َالل �أَخْ رَجَ كُم مِّنْ بُطُ ونِ
تعاىل(:و َّ ُ
�أُ َّمهَا ِتكُمْ َال َت ْعلَمُ ونَ �شَ يْئ ًا وَجَ عَلَ
َلكُمُ ال�سَّ ْم َع وَالأَب َْ�صا َر وَالأَ ْفئِدَ َة
َل َعلَّكُمْ تَ�شْ كُرُ ونَ ) (�سورة النحل)78:
ل َتكُن
كما وقال تعاىل(:وَعَ لَّم ََك مَا َ ْ
الل عَ َلي َْك عَ ظِ يماً)
َت ْعلَمُ َوكَانَ ف َْ�ضلُ َّ ِ
(�سورةالن�ساء .)13:فقد ذكر اهلل
تعاىل يف هذه االيات الكرمية القراءة
و الكتابة والقلم ،والعلم وخلق الإِن�سان
والبيان (النطق) ،مطم�أنا النبي عليه
ال�صالة وال�سالم والب�شرية عامه بان
اهلل �سبحانه وتعاىل �سيعلمه ويعلم
النا�س من بعده مامل يكونوا يعلمون.
ومبا ان القران الكرمي قد ا�ستهل نزوله
بقوله تعاىل(:اقْ ر�أْ بِا�سْ مِ َرب َِّك الَّذِ ي
خَ لَقَ خَ لَقَ الإِن�سَ انَ مِنْ عَ لَقٍ اقْ َر ْ�أ
َو َرب َُّك الأَ ْك َر ُم الَّذِ ي عَ لَّمَ بِا ْل َقلَمِ عَ لَّمَ
ل َي ْعلَمْ ) (العلق)5-1:
الإِن�سَ انَ مَا َ ْ
وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وغالبية
العرب يف ذلك الوقت ال يقرا�ؤا وال
يكتبوا ،فال بد ان هذا االمر يف القراءة
ي�ستوجب االنتباه ويهز ال�سامع من
االعماق .فاالمر يف القراءة جاء قبل �أن
يظهر ويتنزل القر�آن الكرمي على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فهذا دليل
على ان االمر بالقراءة مكانه ذاكرة
االن�سان ،وحمله علم اال�سماء كلها،

ويحتوي على كل ما يف الكون من اوامر،
وهدى ،واكت�شافات ،واميان ،ملا كان وما
�سيكون ،اىل ان يرث اهلل االر�ض وما
عليها .قال تعاىل(:قُ لْ هَ لْ يَ�سْ َتوِي
الَّذِ ينَ َي ْعلَمُ ونَ وَالَّذِ ينَ َال َي ْعلَمُ ونَ
�إ َِّنَا َيتَذَ كَّرُ �أُ ْولُوا الأَ ْلبَابِ ) (�سورة
الزمر )9:و قوله تعاىل َ ( :ومَا يَ�سْ َتوِي
الأَعْ مَى وَا ْلب َِ�ص ُري َ .و َال الظُّ ُلمَاتُ َو َال
النُّورُ) (�سورة فاطر )20-19:فالعلم
نور و اجلهل �ضاللة و ظلمات .وقد رفع
اهلل �سبحانه و تعاىل قدر اهل العلم
درجات كبرية فقال �سبحانهَ (:ي ْر َف ِع
الل الَّذِ ينَ �آ َمنُوا مِنكُمْ وَالَّذِ ينَ أ�ُوتُوا
َّ ُ
َالل ِبَا َت ْع َملُونَ خَ ِبريٌ)
ال ِعلْمَ َدرَجَ اتٍ و َّ ُ
(املجادلة� )11:صدق اهلل العظيم.
وجاء يف القران الكرمي قوله �سبحانه
وتعاىل (....امنا يخ�شى اهلل من
عباده العلماء )....ال ريب ان
العلوم التي يعرب عنها القران الكرمي
واالحاديث ال�شريفة هي علم الدين
التي تعرف االن�سان بخالقه ،ثم بعد
ذلك كل علم يك�شف عن حقيقة موجودة
يف الكون ،علوية او �سفلية ،ويخدم
االن�سانية ويحقق لها م�صلحة او يدر�ؤ
عنها م�صيبة .والعلم االلهي الذي
علمه اهلل تعاىل بنف�سه ل�سيدنا ادم
عليه ال�سالم ،من الطبيعي ان يكون هو
كل العلوم الالزمة حلياة االن�سان على
االر�ض ،ب�شقيها املعنوي واملادي� .أما
االفعال فلم يكن ادم يف تلك املرحلة
بحاجة اليها بعد ،فال �شك ان علم
اال�سماء كلها ينطبق مع ما جاء ذكره يف
القران الكرمي( .مَّا َفرَّطْ نَا ِف ال ِكتَابِ
مِن �شَ يْ ءٍ ثُمَّ �إ َِل َر ِّبهِمْ يُحْ �شَ رُ ونَ )
(االنعامَ ( )38:و َلقَدْ َ�ص َّر ْفنَا ِف هَ ذَ ا
َّا�س مِن كُ لِّ َمثَلٍ ) (�سورة
ال ُق ْر�آنِ لِلن ِ
الكهف )54:ومن هذه اال�سماء املجردة
البد ان يكون القران الكرمي ،والعلم
والتعليم ،وكل �شيء ،والن اهلل �سبحانه
وتعاىل هو املعلم االول لالن�سان ،فالعلم
كل العلم كائن يف هذه اال�سماء ،وكائن
يف ن�سيج االن�سان نف�سه وبذلك يكون
التعليم الثاين ،الذي نتعلمه  ،تذكرة
للتعليم االول ،ولعل هذا هو �سر احلاح
القران الكرمي وتاكيده امل�ستمر على
التذكر والتفكر(�أَ َف َال َتتَذَ كَّرُ ونَ )
(االنعام )80:ولذلك فان فكرة الدين
املوجودة يف اجلماعات البدائية ب�شكل
او باخر يقرتب من الدين ال�صحيح.
وما تف�سري ذلك اال ان االن�سان قد جبل
على التدين ،الن العلم يف ذلك موجود يف
ن�سيج اخلاليا االن�سانية منذ اخللق االول
الدم عليه ال�سالم قال تعاىل(:الرحمن
علم القران خلق االن�سان علمه البيان)
بد�أ اهلل هذه ال�صورة الكرمية بذكر
ا�سم من ا�سمائه احل�سنى اجلليلة ،وهو
ا�سم الرحمن ،لينبه �سبحانه وتعاىل
على ان نعمة اخللق والنطق والتعليم،
كل هذه النعم من اثار ا�سمه اجلليل
الرحمن فمن رحمته �سبحانه بالعباد
تعليمهم وهدايتهم وانزال القران
العظيم عليهم نورا وهدى للعاملني .وقد
كان امل�شركون اذا �سمعوا لفظ الرحمن
انكروه وقالوا ال نعرف من الرحمن ،فرد
اهلل عليهم هذا ال�سفه واجلهل فقال:
الرحمن الذي انكروه هو الذي علم
القران ،وهو الذي خلقهم واوجدهم
وجعلهم ينطقون بال�سنتهم دون �سائر
احليوانات .وقدم �سبحانه تعليم القران
على خلق االن�سان ،لينبه على ف�ضل هذه
النعمة اجلليله ،كما ولينبه بان القران
وكل �شيء كان قد كتب قبل كل اخللق.

واملراد بقوله �سبحانه(:علم البيان) اي
الهمه النطق ،اي ان االن�سان وحده هو
الناطق ،و�سائر احليوانات لها ا�صوات
لكنها التنطق ،وبذلك ين�سجم املعنى
مع قوله تعاىل(:فب�أي االء ربكما
تكذبان) (الرحمن )13:واالء هي
النعم ولي�س هناك نعمة اعظم من نعمة
العلم واالميان والقر�آن .فال �شك ان علم
اال�سماء كلها ينطبق مع ما جاء ذكره يف
القران الكرمي .ومبا ان النا�س يف الكون
من ادم ،ومبا ان ادم يف كل النا�س ،ولكن
يف درجات متفاوته  ،فهناك من انعم اهلل
عليهم بان جعلهم الرا�سخون يف العلم
وهم الذين ثبت يف خلية الذاكرة لديهم
علم اال�سماء بقدر اكرب من غريهم
قال تعاىل(:مَا خَ ْل ُقكُمْ َو َال َب ْع ُثكُمْ �إِ َّال
الل �سَ مِيعٌ ب َِ�صريٌ)
ْ�س وَاحِ دَ ةٍ �إِنَّ َّ َ
َك َنف ٍ
(لقمان  )28ان هذه اال�شارات وااليات
الكرمية تُظهر قدرة اهلل عز و جل على
اخللق ،وتبني لنا النعم الكثرية التي
ال تعد وال حت�صى ،والتي انعم اهلل بها
علينا .كما وتنبه العقول للتفكر والتدبر
والنظر واال�ستنباط .و تبني الرتابط بني
بع�ض االحكام الفقهيه والقواعد العلمية
و الطبيه وغريها ،كما وتعزز معاين
واحكام االميان ،كاالميان باهلل واليوم
االخر .و يكفي العلم و العلماء ت�شريفا،
ان اهلل �سبحانه وتعاىل قرن �شهادة
العلماء بوحدانيته وب�شهادته وب�شهادة
الل �أَنَّهُ َال
مالئكته قال تعاىل�(:شَ هِدَ َّ ُ
�إِلَهَ �إِ َّال هُ َو وَالْ َال ِئكَةُ َو�أُ ْولُوا ال ِعلْمِ )
(�سورة ال عمران )18:وهذا دليل على
ف�ضل العـلم والعلماء .و�سلطان العلم
يفوق كل امللكات االخرى ،فيُذكِرنا
القران الكرمي بنعمة العلم التي كانت
�سببا يف متكني �سيدنا يو�سف من احلكم
وامللك قال تعاىل(:وَلَ َّا َب َل َغ �أَ�شُ َّد ُه �آ َت ْينَا ُه
نزِ ي املُحْ �سِ ِننيَ)
حُ كْم ًا وَعِ لْم ًا َوكَذَ لِكَ َ ْ
(�سورة يو�سف )22:كما قال تعاىل(:قَالَ
اجْ َع ْلنِي عَ لَى خَ زَائِنِ الأَر ِْ�ض �إ ِِّن حَ فِيظٌ
عَ لِيمٌ) (�سورة يو�سف )55:كما ولقد
اوحي اهلل تعاىل اىل �سيدنا مو�سى
عليه ال�سالم ان يتبع �سيدنا اخل�ضر
من اجل العلم .قال تعاىلَ (:فوَجَ دَ ا
عَ بْد ًا مِّنْ عِ بَا ِدنَا �آ َت ْينَا ُه رَحْ مَةً مِّنْ
عِ ندِ نَا وَعَ لَّ ْمنَا ُه مِن لَّدُ نَّا عِ لْماً) (�سورة
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الكهف )65:ويف لهفة املت�شوق اىل العلم
ي�سال �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم اخل�ضر
ان يعلمه .قال تعاىل( :قَ الَ لَهُ مُو�سَ ى
هَ لْ �أَ َّت ِبع َُك عَ لَى �أَن ُت َع ِّلمَنِ ِمَّا عُ ِّلمْتَ
رُ�شْ داً) (�سورة الكهف )66:كما قال
الل قَ دْ
تعاىل(:وَقَ الَ َلهُمْ َن ِب ُّيهُمْ �إِنَّ َّ َ
َبعَثَ َلكُمْ طَ الُوتَ َملِك ًا قَ الُوا �أَنَّى َيكُونُ
لَهُ املُل ُْك عَ َل ْينَا َونَحْ نُ �أَحَ قُّ بِالْ ُلْكِ
َل ُي�ؤْتَ �سَ عَةً مِّنَ املَالِ قَ الَ �إِنَّ
ِمنْهُ و َ ْ
ا�صطَ فَا ُه عَ َل ْيكُمْ َوزَا َد ُه بَ�سْ طَ ةً
الل ْ
َّ َ
َالل ُي�ؤْتِي ُم ْلكَهُ
َالِ�سْ مِ و َّ ُ
ِف ال ِعلْمِ و ْ
َالل وَا�سِ عٌ عَ لِيمٌ ) (�سورة
مَن يَ�شَ اءُ و َّ ُ
البقرة )247:فاللفظ يف القر�آن الكرمي
يحت�شد خلفه قوى وطاقة هائلة من
املعاين ،ت�صلح لكل زمان ومكان ،بحيث
ي�صبح كل ا�ستنتاج له وجه �صحيح ،ومن
ثم ي�ستطيع االمي الب�سيط ان يخرج من
القران الكرمي مبعان من �صلب االميان
و املنهج ،وي�ستطيع العامل بكل فرع من
فروع العلم ان يجد يف القران الكرمي
ما ي�صادف علمه ويوافق ثقافته .فقراءة
القران الكرمي حتتاج اىل نوعية خا�صة
من القراءة ،وبالتفكر والدرا�سة املعمقة
واال�ستنباط ،الن القران الكرمي ال
يف�صح عن ا�سراره الكربى اال للرا�سخني
يف العلم .فالرا�سخون يف العلم هم
الذين لديهم معرفة من علم اال�سماء
كلها ،التي علمها اهلل �سبحانه وتعاىل
ل�سيدنا ادم عليه ال�سالم ،يوم م�شهد
العر�ض العظيم يف قوله تعاىل(:وَعَ لَّمَ
�آ َد َم الأَ�سْ مَاءَ ُكلَّهَا ثُمَّ عَ ر ََ�ضهُمْ عَ لَى
ُون ِب�أَ�سْ مَاءِ
املَال ِئكَةِ َفقَالَ �أَ ْن ِبئ ِ
ني قَ الُوا
هَ �ؤُالءِ �إِن كُنتُمْ َ�صادِقِ َ
�سُ بْحَ ان ََك َال عِ لْمَ َلنَا �إِ َّال مَا عَ لَّ ْم َتنَا
حلكِيمُ )(�سورة
�إِن ََّك �أَنْتَ ال َعلِيمُ ا َ
البقرة )32-31:ان معجزة القران
الكرمي هي معجزة فكرية عقلية روحية
معنوية وعلمية ،ثم انها معجزة عامة
تتجلى لكل النا�س ،ي�ستوون فيها من دون
ا�ستثناء ،النها تخاطب عقولهم .وهي
معجزة وخالدة ابد الدهر ،قد تكفل اهلل
بحفظها ،قال تعاىل�(:إِنَّا نَحْ نُ َن َّز ْلنَا
الذِّ ْك َر َو�إِنَّا لَهُ َلَافِظُ ونَ ) احلجر()9
وهي بيِنة ظاهرة ومي�سرة يف كل زمان
ومكان .فان معجزات اياته العلمية
خالدة وهي معجزات تتك�شف وتتزايد

ما هي �أعرا�ض نق�ص فيتامني D؟

� .1صٌ عوبة يف التفكري والرتكيز
 .2االلتهاب واملر�ض امل�ستمر
 .3ال�شعور امل�ستمر باالجهاد والتعب
 .4االالم املزمنة يف الظهر والعظام
� .5صعوبة فقدان الوزن
 .6االكتئاب غري املربر
 .7تقلب املزاج امل�ستمر
 .8ت�ساقط ال�شعر
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على مر الع�صور وتقدم العلم .ولقد قال
�سبحانه وتعاىل يف و�صف اياته القرانية
(�إِنَّ هَ ذَ ا ال ُق ْر�آنَ َيهْدِ ي ِل َّلتِي هِ يَ �أَ ْق َومُ)
(اال�سراء )9:كما وقال تعاىل( :قَ دْ
جَ اءَ كُم ب ََ�صائِرُ مِن َّر ِّبكُمْ َفمَنْ �أَب َْ�ص َر
َف ِل َنفْ�سِ هِ ) (االنعام )104:ان النظر يف
خلق ال�سماوات واالر�ض ت�ؤدي اىل االميان
باهلل وعليه يكون الكافر مق�صر وم�ستحقا
للعقاب الن اهلل بني له الدليل القاطع
فاعر�ض عنه وابا ان ينظر اليه قال
تعاىلَ (:ومَا ُت ْغنِي الآيَاتُ وَالنُّذُ ُر عَ نْ
قَ وْمٍ َّال ُي�ؤْ ِمنُونَ ) (�سورة يون�س)101:
اي الذين يعر�ضون عن اال�سباب املوجبة
لالميان وهي االيات البينات التي اقامها
�سبحانه يف الكون والكتب املنزلة واالنبياء
املر�سلة .ولقد اعطى احلق �سبحانه
وتعاىل للعلم املنزله الرفيعة حيث قرن
االميان بالعلم فال اميان من دون تفكر
و تدبر يف ايات اهلل وال فالح من دون
اميان كما ال اميان من دون توحيد  .ان
هذه املكانه العالية للعلم يف كتاب اهلل
تعاىل لت�ستحثنا جميعا على ان ننهل من
هذا املنهل العذب من ايات اهلل القرانية
الكونية ،فبذلك تزداد معرفتنا بخلق
اهلل تعاىل ويزداد امياننا به .لقد ورد
ذكر العلم وم�شتقاته يف القران الكرمي
يف ( )782مو�ضعا وورد ذكر املعرفة يف
( )29مو�ضعا ،ويت�ساوى عدد مرات ذكر
العلم واملعرفة بعدد مرات ذكر االميان
وم�شتقاته التي وردت يف ( )811مو�ضعا
من القران الكرمي �آمنت باهلل العظيم.
�آمنت باهلل الذي انزل ر�سوله بالهدى
ودين احلق .امنت باهلل الذي انزل
على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا.
امنت باهلل الذي ادخر يف كتابه اعظم
مكنونات العلم واملعرفة .امنت باهلل
الذي �صدق وعده وارى خلقه من اياته
يف االفاق ويف انف�سهم ما ا�شهدهم به انه
احلق�( .سَ ُنِيهِمْ �آيَا ِتنَا ِف الآفَاقِ و َِف
َي َلهُمْ �أَنَّهُ احلَقُّ )
�أَنفُ�سِ هِمْ حَ تَّى َي َتب َّ َ
(�سورة ف�صلت )53:وادعو اهلل تعاىل
يل ولكم بقوله الكرمي (وَقُ ل رَّبِّ ِزد ِْن
عِ لْماً) (�سورة طه )144:واحلمد اهلل
رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد وعلى اله و�صحبه اجمعني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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م�سجدنا الأق�صى ..
ال هيكلهم املزعوم
بقلم :عبدالقادر خطاب

نائب رئي�س هيئة املديرين لل�ش�ؤون املالية واالدارية
ماذا تعرف عن امل�سجد الأق�صى؟
امل�سجد الأق�صى وامل�سمى احلرم
القد�سي ال�شريف هو اوىل القبلتني وهو
وم�سرى نبي الإ�سالم حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم وثالث احلرمني التي ت�شد
الرحال لها لقول ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم }ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة
م�ساجد ،امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا
وامل�سجد الأق�صى ((ثاين م�سجد و�ضع
يف الأر�ض بعد امل�سجد احلرام{ .
ال يُعرف ب�شكل دقيق متى بُني امل�سجد
الأق�صى لأول مرة ،ولكن ورد يف �أحاديث
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن
بناءه كان بعد بناء الكعبة ب�أربعني عامًا،
فعن �أبي ذر �أنه قال« :قلت :يا ر�سول
اهلل! �أي م�سجد و�ضع يف الأر�ض �أول؟
قال :امل�سجد احلرام .قلت :ثم �أي؟ قال:
امل�سجد الأق�صى .قلت :كم بينهما؟ قال:
�أربعون �سنة  ،ثم �أينما �أدركتك ال�صالة
ف�صل والأر�ض لك م�سجد". .
وقد اختلف امل�ؤرخون يف م�س�ألة الباين
الأول للم�سجد الأق�صى على عدة �أقوال:
�أنهم املالئكة� ،أو النبي �آدم �أبو الب�شر،
�أو ابنه �شيث� ،أو �سام بن نوح� ،أو النبي
�إبراهيم حوايل العام  2000قبل امليالد
ويرجع االختالف يف ذلك �إىل االختالف
يف الباين الأول للكعبة ،وقد رجّ ح الباحث
عبد اهلل معروف ب�أن �آدم هو من بنى
امل�سجد الأق�صى البناء الأول ،لرواية عن
ابن  ،ولرتجيح �أن يكون �آدم هو الباين
الأول للكعبة ،كما رجّ حه الإمام ابن
حجر عبا�س الع�سقالين يف كتابه فتح
الباري .ويُرجّ ح عبد اهلل معروف �أن يكون
البناء الأول للم�سجد الأق�صى قد اقت�صر
على و�ضع حدوده وحتديد م�ساحته
وما فيه من من�ش�آت،حوايل  144دومنا
(الدومن �ألف مرت مربع) ،ويحتل نحو
�سد�س م�ساحة البلدة القدمية �أي داخل
ال�سور  ،و�شكله م�ضلع �أو �شبه م�ستطيل
غري منتظم ،طول �ضلعه الغربي 491
مرتا ،وال�شرقي  462مرتا ،وال�شمايل
� 310أمتار ،واجلنوبي  281مرتا.
وكلمة "الأق�صى" تعني الأبعد،و�سُ ِمّيَ
أق�صى لبعد ما بينه وبني امل�سجد
ال َ
احلرام ،وكان �أبعد م�سجد عن �أهل مكة
يعظم بالزيارة .والذي �سمّاه
يف الأر�ض َّ
بهذا اال�سم اهلل يف القر�آن،قال تعاىل
� ::سُ بْحَ انَ ا َلّذِ ي �أَ�سْ رَى ِب َعبْدِ ِه َلي ًْل مِ نَ
الق َْ�صى
الرَامِ �إ َِل الْ َ�سْ جِ دِ ْ أَ
الْ َ�سْ جِ دِ ْ َ
ا َلّذِ ي بَا َر ْكنَا حَ ْو َل ُه ل ُ ِِن َي ُه مِ نْ �آَيَا ِتنَا �إِ َنّه
ال�سمِ ي ُع ا ْلب َِ�ص ُري �سورة الإ�سراء،
هُ َو َّ
البيت املُق ََدّ�س :وكلمة "املقدّ�س"
تعني املبارك واملطهّر ،وقد ذكر علما ُء
امل�سلمني و�شعرا�ؤهم هذا اال�سم كثريًا،
كما قال الإمام ابن حجر الع�سقالين:
بيت ا َملقْدِ �س :وهو اال�سم الذي كان
متعارفًا عليه قبل �أن يُطلق عليه
ا�سم "امل�سجد الأق�صى" يف القر�آن
الكرمي ،وهذا اال�سم هو امل�ستَخدَ م

يف معظم �أحاديث النبي حممد ،مثل ما
قاله يوم الإ�سراء واملعراج« :ثم دخلت
�أنا وجربيل عليه ال�سالم بيت املقد�س
ف�صلى كل واحد منا ركعتني.
امل�سجد الأق�صى (احلرم القد�سي
ال�شريف)وي�شمل على ما يلي :
 -1اجلامع ال ِق ْبلِي (ذي القبة الر�صا�صية
ال�سوداء) الواقع �أق�صى جنوبه ناحية
القِبلة.وقد با�شر يف بنائه الأمويون ب�شكله
احلايل مع قلة ال�صخره وقد ا�ستغرق
هذا كله قرابة  30عاما ثم توالت عمليات
الرتميم والتعمري على يد العبا�سيني
و�ألأيوبيني واملماليك والعثمانيني.
ويختلف بناء امل�سجد احلايل عن بناء
الأمويني ،حيث بُني امل�سجد عدة مرات
يف �أعقاب زالزل تعر�ض لها على مدى
القرون املا�ضية ،بدءًا من الزلزال الذي
تعر�ض له � -أواخر حكم الأمويني -عام
 130للهجرة ،مرورا بالزلزال الذي حدث
يف عهد الفاطميني عام  425للهجرة
 -2قبة ال�صخرة امل�شرفة (القبة الذهبية)
واملوجودة يف موقع القلب منه ،التي بناها
عبد امللك بن مروان عام  72للهجرة
( 691للميالد) مع امل�سجد الأق�صى،
ولهذا ال يوجد لها حمراب لأن املحراب
موجود يف امل�سجد الأق�صى وال ي�صح �أن
يكون حمربان يف م�سجد واحد وتعد واحدة
من �أروع الآثار الإ�سالمية ،ثم �أمت اخلليفة
الوليد بن عبد امللك البناء يف فرتة حكمه
التي امتدت ما بني  96-86للهجرة
 -3امل�صلى املرواين هو معلم من معامل
امل�سجد الأق�صى حتت �ساحات امل�سجد
الأق�صى املبارك اجلنوبية ال�شرقية،
ويتحد حائطاه اجلنوبي وال�شرقي مع
حائطي امل�سجد الأق�صى املبارك ،وهما
كذلك حائطا �سور البلدة القدمية يف
مدينة القد�س املحتلة.
عرف هذا اجلزء من امل�سجد الأق�صى
املبارك قدميا بالت�سوية ال�شرقية� ،إذ بناه
الأمويون �أ�صال كت�سوية معمارية له�ضبة
بيت املقد�س الأ�صلية املنحدرة جهة
اجلنوب حتى يت�سنى البناء فوق ق�سمها
اجلنوبي الأقرب �إىل القبلة على �أر�ضية
م�ستوية و�أ�سا�سات متينة ترتفع مل�ستوى
الق�سم ال�شمايل .وقد بنى قبل اجلامع
ال ِقبْلي ،لهذا ال�سبب ،و�أنه ا�ستخدم
لل�صالة ريثما يتم بناء هذا اجلامع.
 -4يحتوي على عدة معامل ي�صل عددها �إىل
مئتي معلم ،منها قباب و�أروقة وحماريب
ومنابر وم�آذن و�آبار ،وغريها من املعامل.
وي�ضم �سبعة �أروقة :رواق �أو�سط وثالثة
من جهة ال�شرق ومثلها من جهة الغرب،
وترتفع هذه الأروقة على  53عمودا من
الرخام و� 49سارية من احلجارة .و�أهم
هذه الأروقه هوالرواق املحاذي لباب
�شرف الأنبياء ،والرواق املمتد من باب
ال�سل�سلة �إىل باب املغاربة ،كما يوجد فيه
مزولتان �شم�سيتان ملعرفة الوقت.
للم�سجد الأق�صى �أربع م�آذن والعديد من
دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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

القباب وامل�صاطب التي كانت خم�ص�صة
لأهل العلم واملت�صوفة والغرباء ،ومن
�أ�شهر القباب قبة ال�سل�سلة ،وقبة املعراج،
وقبة النبي  ،كما �أن له  11بابا� ،سبعة
منها يف ال�شمال وباب يف ال�شرق واثنان
يف الغرب وواحد يف اجلنوب.
ويوجد يف �ساحة الأق�صى ال�شريف 25
بئرا للمياه العذبة ،ثمانية منها يف �صحن
ال�صخرة امل�شرفة و 17يف فناء الأق�صى،
كما توجد بركة للو�ضوء .و�أما �أ�سبلة �شرب
املياه ف�أهمها �سبيل قايتباي امل�سقف بقبة
حجرية رائعة لفتت �أنظار الرحالة العرب
والأجانب الذين زاروا امل�سجد� ،إىل جانب
�سبيل البديري و�سبيل قا�سم با�شا..
للم�سجد الأق�صى املبارك  15باباً ،منها
ع�شرة �أبواب مفتوحة وخم�سة مغلقة،
�أوال :الأبواب املفتوحة هي :باب
الأ�سباط ،وباب حطة ،وباب العتم ،وتقع
هذه الأبواب الثالثة على ال�سور ال�شمايل
للم�سجد الأق�صى ،وباب املغاربة ،وباب
الغوامنة ،وباب الناظر ،وباب احلديد،
وباب املطهرة ،وباب القطانني ،وباب
ال�سل�سلة ،وهذه الأبواب ال�سبعة تقع على
ال�سور الغربي للم�سجد ،وكلها مفتوحة
وت�ستعمل من امل�صلني امل�سلمني ،با�ستثناء
باب املغاربة الذي �صادرت قوات
االحتالل مفاتيحه عام 1967م ،ومنعت
امل�سلمني الدخول منه �إىل الأق�صى.
ثانيا :الأبواب املغلقة هي :الباب
الثالثي ،والباب املزدوج ،والباب املفرد،
وباب الرحمة ،وباب اجلنائز ،وتقع هذه
البوابات يف ال�سور اجلنوبي وال�شرقي
للأق�صى� ،إال �أن الباب املفرد ال توجد له
يف الوقت احلا�ضر �آثار وا�ضحة يف �سور
امل�سجد الأق�صى املبارك
وفيما يلي نبذة تاريخية عن الأبواب
الع�شرة املفتوحة.
 -1باب الأ�سباط (الع�صر الأيوبي)
هو �أحد �أهم �أبواب امل�سجد الأق�صى،
ويقع على �سوره ال�شمايل �أق�صى جهة
ال�شرق .يع ّد املدخل الأ�سا�سي للم�صلني
(منذ �أغلق االحتالل ال�صهيوين باب
املغاربة يف ال�سور الغربي للأق�صى �أمام
امل�سلمني) ،وخا�صة من خارج القد�س
ولباب الأ�سباط ا�سم �آخر هو باب "�ستي
مرمي" ،لقربه من كني�سة "القدي�سة
حنة" التي هي -ح�سب املعتقدات
امل�سيحية -مكان ميالد ال�سيدة مرمي عليها
ال�سالم ،وهي نف�سها املدر�سة ال�صالحية.
 -2باب حطة (الع�صر الأيوبي-
العثماين) يقع هذا الباب يف الرواق
ال�شمايل للم�سجد الأق�صى بني باب
الأ�سباط وباب في�صل ،ويعد من �أقدم
�أبواب امل�سجد الأق�صى ،وال يعرف تاريخ
حمدد لبنائه ،ولكنه جدد مرة يف الع�صر
الأيوبي ،و�أخرى يف الع�صر العثماين.
 : -3باب �شرف الأنبياء باب امللك في�صل
ملك العراق (العتم)( -الع�صر الأيوبي)
يقع هذا الباب يف و�سط الواجهة ال�شمالية

للم�سجد الأق�صى املبارك ،ومت جتديده يف
الع�صر الأيوبي عام  610هـ ،1213/يف
زمن امللك املعظم �شرف الدين عي�سى.
 -4باب الغوامنة (الع�صر اململوكي) كما
ي�سمى باب اخلليل �أول �أبواب ال�سور الغربي
للم�سجد الأق�صى من جهة ال�شمال،
 -5باب الناظر (الع�صر اململوكي)ثاين
�أبواب ال�سور الغربي للم�سجد الأق�صى
من جهة ال�شمال بعد باب الغوامنة،
وهو �أحد �أبواب امل�سجد الأق�صى الثالثة
التي ال يفتح غريها �أمام امل�صلني لأداء
�صلوات املغرب والع�شاء والفجر يف امل�سجد
الأق�صى منذ بدء االحتالل الإ�سرائيلي.
 -6باب احلديد (الع�صر اململوكي) يقع يف
الرواق الغربي للم�سجد الأق�صى ،بني بابي
الناظر والقطانني ،ي�سمى �أي�ضا باب �أرغون،
وهو ا�سم تركي يعني احلديد بالعربية
 -7باب القطانني (الع�صر اململوكي)
يقع باب القطانني يف الرواق الغربي
للم�سجد الأق�صى املبارك يف منت�صف
امل�سافة بني باب احلديد و باب املطهرة.
 -8باب املطهرة (الع�صر الأيوبي) باب
املتو�ض�أ :يقع يف ال�سور الغربي للم�سجد
الأق�صى ،قريبا من باب القطانني،
وحتديدا بني الرباط الزمني �شماال
واملدر�سة العثمانية جنوبا،
 -9باب ال�سل�سلة (الع�صر الأيوبي)
يقع يف اجلزء اجلنوبي من �سور امل�سجد
الأق�صى الغربي ،وهذا الباب هو �أحد
�أبواب امل�سجد الأق�صى الثالثة التي تفتح
وحدها �أمام امل�صلني لأداء �صلوات املغرب
والع�شاء والفجر يف امل�سجد الأق�صى منذ
االحتالل "الإ�سرائيلي" عام .1967
 -10باب املغاربة (الع�صر اململوكي)
ويعرف �أي�ضا بباب الرباق وباب النبي،
حيث يعتقد �أن الر�سول حممد (�صلى اهلل
عليه و�سلم) دخل من جهته �إىل امل�سجد
الأق�صى ليلة الإ�سراء واملعراج وهو �أحد �أهم
و�أقدم �أبواب امل�سجد الأق�صى ،يقع يف �سوره
الغربي� ،أقرب �إىل جهة اجلنوب ،مبحاذاة
حائط الرباق املحتل ، ،وهذا الباب هو
�أقرب الأبواب املفتوحة �إىل اجلامع ال ِقبْلي.
وهذا الباب هو الباب الوحيد املفتوح الذي
ال ي�سمح للم�سلمني بالدخول منه �إىل امل�سجد
الأق�صى ،حيث �صادرت قوات االحتالل
"الإ�سرائيلي" مفاتيحه عام ،1967
وق�صرت الدخول من هذا الباب على غري
امل�سلمني منذ ذلك احلني ،كما �أن هذا الباب
ت�ستخدمه قوات االحتالل عاد ًة القتحام
امل�سجد الأق�صى ومهاجمة امل�صلني.
فتح القد�س
يف ربيع الأول من ال�سنة  16هـ ،و�صل عمر
�إىل فل�سطني وذهب �أوال �إىل اجلابية ،حيث
ا�ستقبله �أبو عبيدة وخالد بن الوليد الذي
كان قد �سافر مع مرافقه ال�ستقباله .وترك
عمرو قائدا جلي�ش امل�سلمني للح�صار
لدى و�صول عمر �إىل القد�س ،متت �صياغة
العهدة العمرية .وا�ست�سلمت املدينة
و�أعطيت �ضمانات احلرية املدنية والدينية
للم�سيحيني يف مقابل اجلزية .وقد وقع
عليها اخلليفة عمر نيابة عن امل�سلمني،
و�شهدها خالد بن الوليد وعمرو بن العا�ص
وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن �أبي
�سفيان .يف �أواخر ني�سان � /أبريل  637م،
ا�ست�سلمت القد�س ر�سميا للم�سلمني.
وقد ن�ص �شرط يف العهدة العمرية �أن ال
ي�سكن ب�إيلياء (القد�س) معهم �أحد من
اليهود .خطب عمر يف �أهل بيت املقد�س
قائال"« :يا �أهل �إيلياء لكم ما لنا
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وعليكم ما علينا »".ثم دعاه البطريرك
�صفرونيو�س لتفقد كني�سة القيامة ،فلبى
عمر دعوته ،و�أدركته ال�صالة وهو فيها
فالتفت �إىل البطريرك وقال له�"« :أين
�أ�صلي؟ فقال "مكانك �صل" فقال :ما
كان لعمر �أن ي�صلي يف كني�سة في�أتي
امل�سلمون من بعدي ويقولون هنا �صلى
عمر ويبنون عليه م�سجدا"))وابتعد
عنها رمية حجر وفر�ش عباءته و�صلى.
وجاء امل�سلمون من بعده وبنوا يف ذلك
املكان م�سجدا �سمي مب�سجد عمر .وا�ستمر
حكم الإ�سالم � 400سنة متتالية للقد�س
حتى احلملة ال�صليبية الأوىل يف .1099
�سقوط بيت املقد�س
ا�ستطاع ال�صليبييون فتح �أبواب املدينة
من الداخل ،ومن ث ََّم تد َفّق ال�صليبيون
بغزارة داخل املدينة املقد�سة!! وكان ذلك
يف يوم اجلمعة  22من �شعبان �سنة 492هـ
املوافق  15من يوليو �سنة 1099م ،وهو من
الأيام املحزنة التي ال ُتنْ�سَ ى يف تاريخ الأ َُمّة
مذبحة ال�صليبيني يف بيت املقد�س
انطلق ال�صليبيون الهمج لي�ستبيحوا املدينة
امل�ست�سلمة ،ومل يجد ال�سكان املذعورون �أم ًال
يف النجاة �إال يف االعت�صام بامل�سجد الأق�صى؛
لعل ال�صليبيني يحرتمون قد�س َيّة املكان� ،أو
حُ رمة دُور العبادة ،لكن هذه املعاين ال ت�شغل
عقول ال�صليبيني ،ال من قريب وال من بعيد!
وذُبح يف امل�سجد الأق�صى �سبعون �ألف م�سلم،
ما بني رجل وامر�أة وطفل!! وه�ؤالء هم كل
�سكان املدينة تقريبًا ،فقد ُ�ص ِّفيَتْ متامًا،
ومل ينجُ منها �إال احلامية الع�سكر َيّة العبيد َيّة!
هذه هي احلملة الدين َيّة التي جاءت من �أجل
الرب ،وخدمة للم�سيح و�صمة عار حقيقية
ِّ
مر الع�صور!
يف جبني �أوربا ال ُتنْ�سَ ى على ِّ
لقد ذكر وليم ال�صوري -وهو �أحد م�ؤ ِرّخي
احلرب ال�صليبية� -أن بيت املقد�س �شهد
عند دخول ال�صليبيني مذبحة رهيبة،
ا�ضة وا�سعة من دماء
م َ
حتى �أ�صبح البلد َ َ
امل�سلمني� ،أثارت الرعب واال�شمئزاز بل وذكر
م�ؤ ِرّخ معا�صر للحروب ال�صليبية �أنه عندما
زار احلرم ال�شريف غداة املذبحة الرهيبة
التي �أحدثها ال�صليبيون فيه ،مل ي�ستطع �أن
ي�شق طريقه و�سط �أ�شالء امل�سلمني �إ َّال يف
َّ
�صعوبة بالغة ،و�أن دماء القتلى بلغت ركبتيه
حترر بيت املقد�س
يف الثاين من �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر
1187م ،ا�ستطاع ال�سلطان �صالح الدين
الأيوبي حترير بيت املقد�س وم�سجده
الأق�صى من احتالل ال�صليبني ،ذلك
االحتالل الذي مكث جاثم ًا على �صدر بيت
املقد�س  88عاماً .للأ�سف� ،ستمر ذكرى
هذه احلادثة كغريها من الذكريات العظيمة
على جموع العرب وامل�سلمني مرور الكرام.
فكرث من العرب وامل�سلمني يف هذه الأيام
ما عاد بيت املقد�س �أو امل�سجد الأق�صى
ي�شكل �أولوية رئي�سية من �أولوياتهم .على
العك�س� ،أ�صبح بيت املقد�س لبع�ضهم عبئ ًا
ثقي ًال يريد التخل�ص منه ب�أي و�سيلة .وحال
بع�ضهم يقول حتى ولو كان بيت املقد�س
مهماً ،ولو كان امل�سجد الأق�صى قبلة
امل�سلمني الأوىل� ،إال �أن متطلبات املرحلة
حتتم ن�سيان هذه الق�ضية والرك�ض ب�سرعة
مل يكن ذلك بحال �صالح الدين ،ذلك
القائد الكردي العظيم ،الذي جعل ق�ضية
بيت املقد�س وم�سجده الأق�صى على ر�أ�س
�أولوياته ،و�صمم �أال يلقى ربه �إال بعد �أن
يحرره ويرده عزيز ًا للم�سلمني .لذلك ،مل
يدخر هذا القائد و�سيلة جلمع �شمل الأمة
�إال و�سلكها ،ومل يعرف طريقة لزرع حب بيت
امل�شرف العام:
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املقد�س يف نفو�س امل�سلمني �إال وطبقها.
الأحتالل اال�سرائيلي للقد�س
قبل منت�صف ليلة  6/5يونيو (حزيران)
1967م ،اقتحمت القوات "الإ�سرائيلية"
مدينة القد�س و�سيطرت فجْ ر ًا على
املنطقة الواقعة بني �سور املدينة وجبل
�سكوب�س وتل �أوغ�ستا فيكتوريا املواجهة
ل�سور املدينة القدمي.وهكذا �أ�صبح
امل�سجد الأق�صى املبارك ،منذ ذلك
اليوم ( 7حزيران /يونيو 1967م) حتت
االحتالل "الإ�سرائيلي" ،وال زال هذا
امل�سجد يرزح حتت هذا االحتالل ،يط�ؤه
اجلنود ،ويعربدون فيه ،ومينعون امل�صلّني
من دخوله ،وي�سمحون لليهود ولل�سياح،
وللعراة ،بالدخول �إليه ،والتجوّل يف
�ساحات املنطقة �أثرية� ،إ�ضاف ًة �إىل ما
يجري من حفريات حتت �أر�ضيته ،وما ّمت
له حرْق عام  ،1969والتهديدات املتكرّرة
واملتوا�صلة بهدمة ،و�إعادة بناء الهيكل،
وغري ذلك من االعتداءات ،والعرب يف
نومٍ عميق ،وامل�سلمون يف نوم �أعمق
حريق امل�سجد الأق�صى واحلفريات
يف يوم � 21أغ�سط�س�/آب  ،1969قطعت
�سلطات االحتالل املياه عن منطقة
احلرم ،ومنعت املواطنني العرب من
االقرتاب من �ساحات احلرم القد�سي،
ويعترب �إغالق امل�سجد الأق�صى �أمام
امل�صلني يف تلك الفرته الأول من نوعه
يف الوقت الذي حاول فيه �أحد املتطرفني
اليهود �إحراق امل�سجد الأق�صى .وجاء هذا
احلريق يف �إطار �سل�سلة من الإجراءات
التي قام بها االحتالل الإ�سرائيلي منذ
عام  1948بهدف طم�س الهوية احل�ضارية
الإ�سالمية ملدينة القد�س.
واندلعت النريان بالفعل وكادت ت�أتي
على قبة امل�سجد لوال ا�ستماتة امل�سلمني
وامل�سيحيني يف عمليات الإطفاء التي متت
رغما �أنف ال�سلطات الإ�سرائيلية ،ولكن
بعد �أن �أتى احلريق على منرب �صالح
الدين وا�شتعلت النريان يف ال�سطح
اجلنوبي للم�سجد و�سقف ثالثة �أروقة..
وتعد احلفريات التي تقوم بها جماعة
�أمناء الهيكل حتت امل�سجد الأق�صى
من �أبرز الأخطار التي حتيق به ،وقد
بد�أت هذه احلفريات منذ عام 1967
حتت البيوت واملدار�س وامل�ساجد العربية
بحجة البحث عن هيكل �سليمان ،ثم
امتدت يف عام  1968حتت امل�سجد
الأق�صى نف�سه ،فحُ فر نفق عميق وطويل
حتت احلرم و�أن�شئ داخله كني�س يهودي.
�إغالق الأق�صى
يف  14يوليو/متوز � ،2017أدى املئات من
الفل�سطينيني �صالة اجلمعة يف �شوارع
مدينة القد�س املحتلة بعد منعهم من
ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى جراء
ا�شتباكات �أدت �إىل ا�ست�شهاد ثالثة
إ�سرائيليي .وردد
ْ
فل�سطينيني ومقتل �
امل�صلون بعد انتهاء ال�صالة "بالروح
بالدم نفديك يا �أق�صى" و" اهلل �أكرب".
ويعترب �إغالق امل�سجد الأق�صى �أمام
امل�صلني يف يوم اجلمعة املذكور ،هو ثاين
اغالق بعد الأغالق االول عام . 1969
اكتفي مبا قدمت واىل اللقاء يف العدد
القادم بخ�صو�ص الأنرثوبولوجيا –الأ�صول
العرقية– حلقيقة املغت�صبني ال�صهاينة
بعدم عالقتهم ب�إبراهيم وا�سحق ويعقوب
(ا�سرائيل) وكذلك بيان �صحة كتاب التوراة
الذي يقد�سونه وهو �شاهدهم الوحيد على
ادعائهم الكاذب باحقيتهم يف فل�سطني.
االنتـ ــاج االعـالم ــي:
0777506200
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