
الطبي  ال�سوق  اىل  للدخول  املعتمدة 
م�ست�سفى  اجنزه  ما  اإىل  م�سريا  الدويل، 
االردن يف اعقاب ح�سوله على االعتمادية 
يف  �سيما  ال  املختلفة  دوراتها  يف  الدولية 
جمال ال�سياحة العالجية وا�ستقباله اآالف 
املتحدة  الواليات  من  الطبية  احلاالت 
واأوروبا ودول �سرق اآ�سيا واأفريقيا والعامل 
العربي، وحتقيقه جناحات عاملية وا�سعة.

املوؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س  منح  كما 
�سهادة  االردن  م�ست�سفى  ال�سحية 
اخلام�سة  للمرة  الوطنية  االعتمادية 
االداء  لتميز  تقديرا  وذلك  التوايل،  على 

الرفيع  وامل�ستوى  واخلدمات 
الذي اظهره امل�ست�سفى يف تقدمي 

خدماته الطبية املتكاملة.
ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 
بناًء  انه  الدكتور احمد اخلطيب 
الرفيعة  التميز  م�ستويات  على 

التجديد  املجل�س  قرر  فقد  للم�ست�سفى 
للم�ست�سفى )باقتدار( حيث حقق امل�ست�سفى 
ما ن�سبته 98% من تطبيق معايري االعتمادية.
االعتمادية  منح  حفل  يف  اخلطيب  وا�سار 
ان  االردن  مل�ست�سفى  اخلام�سة  الوطنية 
وطبيا  علميا  معلما  ا�سبح  امل�ست�سفى  هذا 
اململكة  يعك�س ما حتقق يف  بارزا  وح�ساريا 
الدكتور  وكان  املنطقة.  م�ستوى  على 
م�ست�سفى  عام  ملدير  قدم  قد  اخلطيب 
وثائق  الب�سري  عبداهلل  الدكتور  االردن 
جتديد املجل�س بهذه االمكانات الكبرية التي 

ي�سطلع بها امل�ست�سفى.

Jordan Hospital
مـ�شـتـ�شـفــى الأردن

م�شت�شفى الأردن ي�شارك 
مبنتدى ال�شياحة  العالجية 

وال�شفر ال�شحي الدويل اخلام�س

جناح عملية كربى فـي 
م�شت�شفى الأردن..با�شتبدال 

املريء  التالف
التفا�شيل �شفحة 10 التفا�شيل �شفحة 13التفا�شيل �شفحة 5

م�شت�شفى الأردن يرعى  امل�ؤمتر 
الردين الفل�شطيني الول 

ملكافحة التدخني

info@jordan-hospital.com|دوريـة داخلية ت�شدر عن م�شت�شفــى الأردن؛ ُتعنى باخلدمـات الطبيـة املتكاملـة واأخبار م�شت�شفى الأردن واجنازاته www.jordan-hospital.com
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اجنازا  االردن  م�ست�سفى  حقق 
على  بح�سوله  جديدا  عامليا 
هيئة  من  الدولية  االعتمادية 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 
للمرة  �سيكاغو  يف  الدولية 

اخلام�سة على التوايل.
امل�ست�سفى  لتطبيق  االعتمادية  جتديد  جاء 
اأرفع امل�ستويات واملعايري الدولية يف الرعاية 
املتكاملة  الطبية  واخلدمات  ال�سحية 
اىل  اإ�سافة  ور�ساهم،  املر�سى  و�سالمة 
واالدارية  الطبية  االجراءات  �سالمة 

واخلدمية مبا يواكب املعايري املتبعة عاملياً.
يف  العاملني  والتنفيذيني  واملتخ�س�سني 

امل�ست�سفى قبل منحه ال�سهادة".
وكان م�ست�سفى االردن قد منح عام 2007 
كاأول  مرة  الأول  الدولية  الدرجة  هذه 
�سهادة  على  يح�سل  �سامل  م�ست�سفى 
االعتمادية، وتكرر يف املرات التالية بعد ان 
العاملية.  الثقة  متطلبات  امل�ست�سفى  اجتاز 
جواز  مبثابة  الدويل  االجناز  هذا  ويعترب 
الطبية  للموؤ�س�سات  وبوابة  حقيقي  �سفر 

jordan.hospital

املبنية  املتكاملة  الطبية  الرعاية  يحقق 
املتعارف  والفنية  العلمية  اال�سول  على 
ال�سريرية  االر�ساد  وخطوط  عليها 
والطب املبني على الدليل.. كان املدخل 
احلقيقي الإيجاد النظام الطبي املتكامل 
طبية  عالية  موؤ�س�سات  ي�ساهي  الذي 

كربى �سبقتنا لهذا املجال.
وجدنا يف م�ست�سفى االأردن منذ اأن و�سع 
خارطة طريق وا�سحة املعامل عام �ستة 
متكاملة  طبية  خدمات  لتقدمي  وت�سعني 
واالإرتقاء  التطور  على  وقادرة  ومناف�سة 
له،  نهاية  ان امتيز ال  االأداء..  وحت�سني 
اجلودة  ملعايري  اهتمامنا  جل  فاأولينا 
الروؤية  هذه  وبينا  والوطنية،  العاملية 
بحتمية  العميق  فهمنا  على  مبكرًا 

ارتباط اجلودة بامل�سوؤولية الطبية.
واأُ�س�سها،  الطبية  مب�سوؤوليتنا  حتظى 
على  مبكرًا  ح�سلنا  اأن  منذ  والتزامنا 
منذ  اجلودة  واإدارة  االيزو  �سهادات 
�سنوات طويلة، مل مير وقت طويل قبل اأن 
�سهادة  على  االأردن  م�ست�سفى  يف  حت�سل 
م�ست�سفى  كاأول   JCI الدولية  االعتمادية 
اأردين خا�س يحقق هذا االجناز قبل ثالثة 
باقتدار  ح�سلنا  اأن  لبثنا  وما  �سنة  ع�سر 
.HCAC على �سهادة االعتمادية الوطنية

الأهمية  فهمنا  كان  الزمان  من  عقد 
الطبية  امل�سوؤولية  بني  الوثيق  االرتباط 
والقوانني النافذة واالعراف واالخالقيات 
الطبية وبني اجلودة، كان يحفزنا لتحقيق 
ارفع م�ستويات املناف�سة االقليمية واملعاجلة 
بعد ان ح�سل م�ست�سفى االردن مع بداية 
االعتمادية  �سهادة  على   2020 العام  هذا 
الدولية JCI و�سهادة االعتمادية الوطنية 
التوايل  على  اخلام�سة  للمرة   HCAC
ودويل  وطني  الإجناز  بذلك  م�ستندين 
االإدارية  الطبية  بكوادره  امل�ست�سفى  حققه 

والفنية والتمري�سية.
عمر  من  الف�سي  اليوبيل  اعتاب  وعلى 
مل  اأننا  باعتزاز  نوؤكد  االردن  م�ست�سفى 
اخلدمات  مب�ستوى  لالإرتقاء  جهدًا  نوؤل 
جراحية  برامج  عرب  املتكاملة  الطبية 
زراعة  وبرامج  االأردن  يف  االكرب  كانت 
الإدخال  اإ�سافة  واملفا�سل  والكلى  الكبد 
الطبية  التكنولوجيا  م�ستويات  اأرقى 
للعناية  مركز  اأحدث  افتتاح  يف  توجت 
الت�سخي�سية  اال�سعة  ودائرة  احلثيثة 

باأكرث اأجهزة التكنولوجيا املتقدمة.
يف  مازلنا  الروؤية،  هذه  من  انطالقا 
م�ست�سفى االأردن وعرب برامج ال�سراكة مع 
كربى اجلامعات العاملية جورج وا�سنطن 

وتوليدو وتك�سا�س نطلق ف�ساءات جديدة 
حيوي  دور  وموا�سلة  العلمي  للتبادل 
لرفد  امل�ستمر  الطبي  التعليم  يف  متطور 
طبية  بكفاءات  والعربي  االأردين  ال�سوق 

�سابة معلمة ومتدربة وكفوؤة.
كل  رغم  االأردن  م�ست�سفى  ومازال 
يف  االأرقام  اأف�سل  ي�سجل  ال�سعوبات 
حجم دوره بال�سياحة العالجية االأردنية 
ويف عدد من االجنازات الطبية مبختلف 
كل  على  القائمة  الطبية  التخ�س�سات 

هذه االأ�س�س.
باأنظمة  حقيق  التزام  اىل  ا�ستندنا 
بها  املعمول  الدولية  واملعايري  اجلودة 
الطبية  للم�سوؤولية  بفهمنا  والتزمنا 
اخلدمة  تقدمي  قاعدة  على  وقانونها، 
والقواعد  النظم  ا�س�س  على  الطبية 
اخلا�سة  واالإجراءات  اال�سا�سية  املهنية 
حقوق  حتفظ  التي  املهنة  مبمار�سة 
متلقي اخلدمة، كما عملنا على االعداد 
الالئقة  الطبية  وبيئتنا  لكوادرنا  املهني 
اأ�سمى  يحقق  الذي  الطبي  والتنظيم 
�سوره من �سور النظام الطبي املتكامل 
القانون  برمتها..  املعادلة  يحقق  الذي 
املبادرة  وُح�سن  املهنية  االخالق  والقيم 

واالإلتزام باملعايري واجلودة واملبادرة.

بني اجل�دة
وامل�ش�ؤولية الطبية 

بقلـم: الـدكت�ر عبـداهلل الب�شيـر
رئي�س هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام لـم�ست�سفـى االأردن

م�ستوى  على  اليوم  خالف  هناك  لي�س 
يغلف  عميق  ارتباط  ثمة  اأن   العامل 
واملمار�سات  القوانني  بني  العالقة 
واالإرتقاء  التح�سني  و�سيا�سات  الطبية 
باخلدمة وحتقيق م�ستويات ف�سلى على 
�سعيد اجلودة واالإلتزام مبعايري التميز 
اخلدمات  لتقدمي  يرقى  مبا  واملبادرة 

الطبية والعالجية االأف�سل للمري�س.
وقد نظرنا دومًا اىل �سرورة قراءة هذه 
امل�سوؤولية  وقانون  اجلودة  بني  العالقة 
فهم  اأن  ال�سيما  االأردن،  يف  الطبية 
جناحي هذه العالقة تقودنا اىل احلفاظ 
�سعيد  على  الطبية  مكت�سباتنا  على 
االقليمي  امل�ستوى  على  واملكانة  الريادة 
يف  بقدراتنا  لالإرتقاء  اإ�سافة  والعاملي 
تعظيم  عرب  العالجية  ال�سياحة  جمال 

ال�سعيد  على  التناف�سية  امكانياتنا 
من  االخر  اجلانب  اأن  كما  االقليمي، 
هذه املعادلة من �ساأنها التاأ�سي�س لنظام 
مهنية  اجواء  يف  العمل  ي�سمن  متكامل 
احرتافية امنة تعمل على حماية مقدمي 
اخلدمة الطبية ومتلقيها على حد �سواء 

وحتديد واجبات كل من الطرفني.
وامتد على خمتلف  الذي طال  ان اجلدل 
قانون  حول  الوطني  النقا�س  جبهات 
مدى  على  االأردين  الطبية  امل�سوؤولية 
�سرورة  اأبرز  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 
اإيالء القطاع الطبي عمومًا اأهمية ق�سوى 
يف ظل الظروف الراهنة التي تتداخل فيها 
مقدم  م�سوؤولية  يف  االأراء  وتتقاطع  الروؤى 
اأمام  وحقوقه  وواجباته  الطبية  اخلدمة 

متلقي هذه اخلدمة بحقوقه وم�سوؤولياته.

الدكتور  امل�ست�سفى  عام  مدير  واكد 
امل�ست�سفى  ح�سول  ان  الب�سري،  عبداهلل 
الدويل  االعتماد  �سهادة  جتديد  على 
�سيا�سته يف  يوؤكد جمددا  للمرة اخلام�سة 
الرا�سخ  ونهجه  املتكاملة  الطبية  الريادة 
عمل  وا�سلوب  كثقافة  عليها  املحافظة  يف 
املنطقة،  م�ستوى  على  متكامل 
يتبنى  امل�ست�سفى  ان  اىل  م�سريا 
يف  للعمل  كاأ�سا�س  اجلودة  ثقافة 

جميع قطاعاته.
على  االعتمادية  مفهوم  ويقوم 
واالرتقاء  التطوير  �سيا�سات 
اخلدمات  وحت�سني  امل�ستمر 

ثمانني  ان  ك�سفت  التي  االرقام  ولعل 
امل�سجلة  الطبية  االأخطاء  من  باملئة 
هذا  مثل  وجود  عدم  احلقيقي  �سببها 
النظام املتكامل الذي تدار به موؤ�س�سات 
هذا  مثل  اأ�سبح  الذي  الوقت  يف  طبية 
العامل  الطبية يف  املوؤ�س�سات  النظام يف 

جزٍء من بديهيات العمل.
وقد ثبت اأن خم�سة ع�سر باملئة من اأ�سباب 
االأخطاء الطبية تعود لغياب  التوا�سل بني 
خم�سة  واإن  ومتلقيها،  اخلدمة  مقدمي 

باملئة فقط تعود الأ�سباب متعددة..
ل�سدور  املوجبة  االأ�سباب  كانت  واإذا 
قانون امل�سوؤولية الطبية املُلزم للقطاعات 
طريف  بحماية  ت�ستند  كانت  الطبية 
اجلودة  مبعايري  االإلتزام  فاإن  املعادلة، 
مبا  وعامليًا  وطنيًا  املعتمدة  وال�سالمة 

وباأعلى  م�ستمر  ب�سكل 
بهدف  اجلودة  معايري 
اآمنة  بيئة  توفري 
والعاملني  للمر�سى 
اإطار  يف  واملرافقني 
�سيا�سات  تطبيق 
وا�سحة  واجراءات 
تغطي جميع اخلدمات.
اأن احل�سول على  واأكد 
العاملية  الدرجة  هذه 

م�ستوى  على  العامل  يف  واالأرفع  االأبرز 
وللمرة  ال�سحية  اخلدمات  يف  اجلودة 
التحقق  من  جولة  بعد  "جاء  اخلام�سة 
وفد  قبل  من  املعايري  لتطبيق  الدويل 
ا�ستمرت  الدولية  رفيع من هيئة االعتماد 

ا�سبوعا يف امل�ست�سفى".
"توج  واأ�سار د. الب�سري اىل ان هذا القرار 
جهود فرق العمل يف امل�ست�سفى بكافة دوائره 
حيث التقى الوفد العاملي املدراء واخلرباء 

للمرة اخلام�شة على الت�ايل.. م�شت�شفى الأردن بكل اإ�شتحقاق واقتدار
HCAC والعتمادية ال�طنية JCI الإعتمادية الدولية

ت�شليم �شهادة العتمادية ال�طنيةت�شليم �شهادة العتمادية الدولية
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3 روؤى وافكار

د. �شائب حم�دي
ا�ست�ســـاري جـراحـــة االطـفــــال

املديــر الطبــي

البويل  اجلهاز  يف  خلقي  عيب  هو 
التنا�سلي عند االأطفال الذكور ويتمثل 
مكانها  يف  البول  فتحة  وجود  بعدم 
الذكري،  الع�سو  نهاية  يف  الطبيعي 
وقد تكون فتحة البول يف اأي مكان على 
اجلانب  وعلى  االإحليل  جمرى  طول 

ال�سفلي من الع�سو.
اأكرث  من  التحتي  االإحليل 
يف  حدوثًا  اخللقية  الت�سوهات 
اجلهاز البويل التنا�سلي الذكوري 
االأطفال  بني  احلدوث  ون�سبة 
مولود،   500 لكل   1 من  الذكور 
يف  احلاالت  عدد  زيادة  ولوحظ 
حاالت  وت�سنف  االأخرية  العقود 
االإحليل التحتي ح�سب بعد الفتحة 

عن املكان الطبيعي:
)الدرجة الأوىل( ت�سكل 70 - %75 
الثلث  يف  الفتحة  وتكون  احلاالت  من 

االأخري يف الع�سو.
يف  الفتحة  فتكون  الثانية(  )الدرجة 

منت�سف الع�سو.
)الدرجة الثالثة( وهي االأ�سد من ناحية 
الت�سوه وتكون الفتحة على كي�س ال�سفن 
الع�سو ويف بع�س  وي�ساحبها انحناء يف 

احلاالت عدم نزول اخل�سيتني.
الأ�شباب

التحتي  االإحليل  حلدوث  االأ�سباب 
غري معروفة ومعظم احلاالت متفرقة 
وهناك عامل وراثي يف بع�س احلاالت 
يتمثل بخلل يف كرومو�سوم 16 وبع�س 
النظريات ترجح انخفا�س يف هرمون 
امل�سابني  االأطفال  عند  االندروجني 
الغدد  يف  ا�سطراب  عن  ينتج  والذي 
ناجت  لالندروجني  املنتجة  ال�سماء 
مثل  الكيماويات  بع�س  ا�ستعمال  عن 
DTT والكلور وبع�س �سبغات ال�سعر.

العالج
من اأهم اأهداف عالج االإحليل التحتي 
فتحة  ووجود  الع�سو  ا�ستقامة  هي 
حاالت  ويف  الع�سو،  نهاية  يف  التبول 
واحدة  عملية  فاإن  االأوىل  الدرجة 
االإحليل  الإ�سالح  كافية  عادة  تكون 
فيحتاج  والثالثة  الثانية  الدرجة  اأما 
للح�سول  اأكرث  اأو  عمليتني  اإىل  الطفل 
العملية  وهذه  املطلوبة  النتائج  على 
دقيقة وحتتاج اإىل تدريب خا�س ويجب 
التنويه اإىل اأن ن�سبة امل�ساعفات حوايل 
30% واأهم امل�ساعفات حدوث نا�سور 
اإىل عملية  العملية ويحتاج  بعد  اإحليلي 
وامل�ساعفات  النا�سور،  الإ�سالح  ثانية 
االأخرى ت�سيق يف االإحليل واي�سًا فتحة 

التبول.
ت�سوه  التحتي  االإحليل  امللخ�س  ويف 
خلقي كثري ال�سيوع بني االأطفال الذكور 
والعالج  املر�س  اأ�سباب هذا  وال يعرف 
وهذه  االإحليل  ترميم  عملية  اإجراء 
وقد  واملعقدة  الدقيقة  العمليات  من 
يحتاج املري�س اإىل اكرث من عملية 

للح�سول على النتائج املر�سية.
عملية  اأن  االإ�سارة  املهم  من 
جترى  اأن  يجب  التحتي  االإحليل 
يف  املتخ�س�سني  اجلراحني  من 
لدقة  وذلك  الت�سوهات  تلك  مثل 
على  للح�سول  العمليات  و�سعوبة 

النتائج املر�سية.

الإحليـل التحتـي
)Hypospoadias(

تعرف على جهاز ت�ش�ير
الرنني املغناطي�شي MRI املت�فر 

فـي م�شت�شفى الأردن
يف  االجهزة  اأحدث  من 
 ٣ بقوة  االو�سط  ال�سرق 
الإظهار  ي�ستخدم  ت�سال. 
لالأع�ساء  تف�سيلية  �سور 
داخل  املوجودة  واالأن�سجة 
اجل�سم بجودة عالية بوا�سطة 
بدون  املغناطي�سية  احلقول 
ال�سينية  االأ�سعة  ا�ستخدام 
وبدون اي اآثار جانبية، حيث 
لفح�س  ا�ستخدامه  ميكن 
اآمن  ب�سكل  احلامل  املراأة 
وبدون اي �سرر على اجلنني 
ينتجها  التي  ال�سور  متتاز 

االأجهزة  كل  تفوق  بانها 
و�سوحًا  االأخرى  املعروفة 

ودقًة وتف�سياًل.
وحاالت  امرا�س  هنالك 
ا�ستخدام  ت�ستدعي  كثرية 
ومنها   MRI ال  فح�س 
الفقري،  العمود  م�ساكل 
النزيف  مثل  الدماغ  امرا�س 
اأمرا�س  دماغي،  ورم  اأو 
ا�سابات  الع�سبي،  اجلهاز 
من  وغريها  املفا�سل 
احلاالت التي ت�ستدعي الدقة 

يف الت�سخي�س.

وذلك   )Wolffian( قناة  منو  يحفز 
لتكوين االأع�ساء التنا�سلية الذكرية وهي 
احلوي�سلة املنوية والقناة الناقلة والرببخ 
ي�سمى اآخر  هرمون  اخل�سية  تفرز  كما 
Antimullerian Hormone )AMH(
 )Mullerian( قناة  منو  ملنع  وذلك 
هرمون   غياب  حال  ويف  و�سمورها، 
قناة  فاإن  االأنثى  يف  كما   )AMH(
الرحم  وتكون  تنمو   )Mullerian(
وقناتا فالوب واجلزء العلوي من املهبل. 
املبي�س  لوجود  �سرورة  ال 
قناة  لنمو  اال�سرتوجني  وهرمون 
)Mullerian(  لتكوين الرحم وقناتا 
فالوب واجلزء العلوي من املهبل ولكن 
هذه تنمو يف حال عدم وجود اخل�سية 

.)AMH( وعدم وجود هرمون

اأما االأع�ساء التنا�سلية اخلارجية فتكون 
مت�سابهة يف كل من الذكر واالنثى حتى 

االأ�سبوع الثامن من احلمل. 
باإفراز  وبداأت  اخل�سية  تكونت  فاإذا 
وجود  ثم  ومن  الت�ستريون  هرمون 
اإىل  الت�ستريون  لتحويل  انزمي 
منو  ي�سبب  الذي  داهيدروتي�ستريون 
االأع�ساء التنا�سلية اخلارجية اإىل ذكرية 
يف االأ�سبوع العا�سر من احلمل، ويكتمل 
يف  اخلارجية  الذكرية  االأع�ساء  تكون 
اأما يف  االأ�سبوع الثاين ع�سر من احلمل 
عدم  اأو  الت�ستريون  هرمون  غياب  حال 
الت�ستريون  يحول  الذي  االإنزمي   وجود 
االأع�ساء  فاإن  داهيدروتي�ستريون  اإىل 

التنا�سلية اخلارجية تنمو كانثى. 
هو  الت�ستريون  هرمون  غياب  اأن  اأي 
التنا�سلية  االأع�ساء  تكوين  يف  ال�سبب 
وجود  ولي�س  اخلارجية  االأنثوية 

الهرمون االأنثوي اال�سرتوجني. 
الكروموزومات  تكون  احلاالت  بع�س  يف 
اإفراز  ويتم  اخل�سية  وتتكون   )XY(
تكون  ما  ب�سبب  ولكن  الت�ستريون  هرمون 
م�ستوى  على  الت�ستريون  لعمل  مقاومة 
اخللية فتكون االأع�ساء التنا�سلية اخلارجية 
اأنثوية وين�ساأ املولود كاأنثى وكذلك يف حال 

اإىل  الت�ستريون  يحول  الذي  االإنزمي  غياب 
داهيدروتي�ستريون فاإن االأع�ساء التنا�سلية 
اخلارجية تكون اأنثوية وين�ساأ املولود كاأنثى. 
ويف بع�س احلاالت حيث ال يوجد خ�سية 
ويتكون مبي�س ورحم وقناتا فالوب ومهبل 
ولكن ب�سبب ا�سطراب يف افرازات الغدة 
زيادة  فتكون  الكلى(  )فوق  الكظرية 
فتكون  الذكرية  الهرمونات  افراز  يف 
اأقرب  اخلارجية  التنا�سلية  االأع�ساء 
والت�ساق  البظر  حجم  بزيادة  للذكرية 

ال�سفرتني وقد ين�ساأ املولود كذكر. 
تكون  عن  املب�سط  ال�سرح  هذا  من 
االأع�ساء التنا�سلية الدخلية واخلارجية 
يتبني لنا اأن جن�س اجلنني يحدد ب�سورة 
نهائية بعد االأ�سبوع الثامن من احلمل. 

قال اهلل تعاىل يف �سورة ال�سورى:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يخلق  واالأر�س  ال�سماوات  ملك  {هلل 
ما ي�ساء يهب ملن ي�ساء اإناثا ويهب ملن 
ي�ساء الذكور )49( اأو يزوجهم ذكرانا 
واإناثا ويجعل من ي�ساء عقيما  اإنه عليم 

قدير )50(} �سدق اهلل العظيم. 
اهلل  اأن  تبني  الكرمية  االآيات  هذه 
�سبحانه وتعاىل هو الذي يهب االأزواج 
اإناثا اأو ذكورا وهو الذي اإن اأراد يجعل 

من ي�ساء عقيما ذكرا كان اأو انثى. 
قال اهلل تعاىل يف �سورة االإن�سان:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الدهر  من  حني  االإن�سان  على  اأتى  {هل 
خلقنا  اإنا   )1( مذكورا  �سيئا  يكن  مل 
االإن�سان من نظفة اأم�ساج نبتيله فجعلناه 
�سميعا ب�سريا )2(} �سدق اهلل العظيم.
وهذه االآيات الكرمية تبني اأن اهلل �سبحانه 
ونطفة  الرجل  نطفة  من  االإن�سان  خلق 
اأي  اأم�ساج  بنطفة  املق�سود  وهذا  املراأة 

خليط من نطفة الرجل ونطفة املراأة.
قال اهلل تعاىل يف �سورة القيامة :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 )٣7( مينى  مني  من  نطفة  يك  {اأمل 
ثم كان علقة فخلق ف�سوى )٣8( فجعل 
 )٣9( واالأنثى  الذكر  الزوجني  منه 
األي�س ذلك بقادر على اأن يحيى املوتى 

)40(} �سدق اهلل العظيم. 
هذه االآيات الكرمية تبني اأن مني الرجل 
اأو  ذكرا  املولود  جن�س  يحدد  الذي  هو 
انثى وكذلك تبني اأن حتديد جن�س املولود 

ب�سورة نهائية يكون بعد تكون العلقة. 
ف�سبحان اهلل الذي علم االإن�سان ما ال يعلم.

اأما   )X( كروموزوم  حتمل  البوي�سة 
  )X( احليوان املنوي فاإنه يحمل كروموزم
اأو كروموزوم )Y(. فاإذا مت تلقيح البوي�سة 
فاإن   )X( كروموزم يحمل  منوى  بحيوان 
جن�س اجلنني يكون اأنثى اأما اإذا مت تلقيح 
كروموزم  يحمل  منوي  بحيوان  البوي�سة 
)Y( فاإن اجلنني يكون ذكر اإال يف بع�س 
الحقا.  �سنو�سح  كما  النادرة  احلاالت 
فاإن  احلمل  من  الثامن  االأ�سبوع  حتى 
غري  تكون   )Gonad( التنا�سلية  الغدة 
مميزة فممكن اأن تكون خ�سية اأو مبي�س.  
الغدة  م�سري  حتدد  جينات  وهناك 
مبي�س  اأو  خ�سية  لتكون  التنا�سلية 
 )SRY( واأهم هذه اجلينات ما ي�سمى
حتمل  التي  التنا�سلية  الغدة  حالة  ففي 
 )SRY( ويوجد جني )XY( كروموزوم
باجتاه  تنمو  التنا�سلية  الغدة  فاإن 
غري  اجلني  هذا  كان  اإذا  اأما  اخل�سية، 
 )XX( موجود يف حالة الغدة التنا�سلية
فاإن الغدة تنمو باجتاه تكوين مبي�س يف 
 )Y( كروموزوم  يوجد  ال  حيث  االنثى 
التنا�سلية  الغدة   .)SRY( جني  وال 
حوايل  بعد  مبي�س  لتكوين  بالتميز  تبداأ 
تبداأ  حيث  اخل�سية  تكون  من  اأ�سبوعني 
اخل�سية يف التكون يف االأ�سبوع ال�ساد�س 
من احلمل واملبي�س يف االأ�سبوع الثامن.  

الثامن من احلمل يكون  حتى االأ�سبوع 
واحدة  االأجنة  كل  يف  قناتان  هناك 
ت�سمى  واالأخرى   )Wolffian( ت�سمى 

 .)Mullerian(
من  الت�ستريون  هرمون  اإفراز  يبداأ 
اإىل  الثامن  االأ�سبوع  يف  الطفل  خ�سية 
بدوره  الذي  التا�سع من احلمل  االأ�سبوع 

حتديد جن�س امل�ل�د: كيف ومتى؟

الأ�شتاذ الدكتــ�ر
عدنـان ح�شـن

الن�سائية  اجلراحة  ا�ست�ساري 
والتوليد واالأورام الن�سائية
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من ه� الدكت�ر حممد الزاهري..
ولالأ�سف   اال�سرتاتيجية  هذه  بنود  تنفيذ 

بقي حربًا على ورق.
ال  فمما  العالجي،  ال�سق  بخ�سو�س  اأما 
يف  ملحوظ  تطور  ح�سل  قد  اأن  فيه  �سك 
املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  ويف  التوعية 
قام  فقد  وطننا.  يف  ال�سكري   ملر�سى 
املركز الوطني لل�سكري، وان�سئت عيادات 
لل�سكري يف املراكز ال�سحية الثابعة لوزارة 
م�ست�سفى  يف  لل�سكري  ومركزًا  ال�سحة 
االأمري حمزة ومركزًا لل�سكري يف القطاع 
لهذا  ان�سئ  مركز  اأول  كان  حيث  اخلا�س 
الغر�س هو مركز االأردن لل�سكري والغدد 

ال�سم يف م�ست�سفى االأردن عام 1997.
وماذا عن اأمرا�س الغدد ال�شم الأخرى؟
ال�سم  الغدد  اأمرا�س  اأكرث  ال�سكري  ُيعد 
الغدد  اأمرا�س  بخ�سو�س  اأما  �سيوعًا. 
الدرقية  الغدة  فتحتل  االأخرى،  ال�سم 
ال�سكري  بعد  الثاين  املركز  واأمرا�سها 
من حيث ن�سبة انت�سارها. وهذه االأمرا�س 
نق�س  اأو  زيادة  عند  ناجم  هو  ما  منها 
يتعلق  ما  ومنها  الدرقية  الغدة  ن�ساط  يف 
اأن  القول  وميكن  الدرقية.  الغدة  باأورام 
اأمرا�س الغدة الدرقية رغم اأنها توؤثر على 
اأغلب  يف  اأنها  اال  اجل�سم،  اأجهزة  كافة 
االأحيان قابلة للعالج دون اأن ترتك اآثارًا اأو 

م�ساعفات خطرية مبا يف ذلك اأورامها. 
وهنالك اأمرا�س ت�سيب الغدة النخامية 
الكلوية(، والغدد  والغدة الكظرية )فوق 
بالكال�سيوم،  املخت�سة  الدرقية  جارات 
واالإناث  الذكور  يف  اجلن�سية  والغدد 
اأو  اخل�سوبة  نق�س  اأمرا�س  يف  متعلقة 
غري  اإىل  االناث،  لدى  والت�سّعر  العقم 

ما  الزاهري  الدكت�ر  الأ�شتاذ  ي�شتكمل 
املختزلة  النجاح  ق�ش�س  �شرد  يف  بداأُه 

يف ذاكرته..
بو�سع  قامت  وطنية  جلنة  ان�ساء  مت 
ال�سكري  ملكافحة  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
واالأمرا�س غري ال�سارية االأخرى، ممثلة 
بوزارة ال�سحة واملركز الوطني لل�سكري 
بال�سكري  للعناية  االأردنية  واجلمعية 
الغدد  الإخت�سا�سيي  االأردنية  واجلمعية 
االإ�ستقالب  وامرا�س  وال�سكري  ال�سم 
واالأوقاف  واالعالم  البلديات  ووزارات 
ا�سافة اىل اجلامعات  والتعليم  والرتبية 
وقد  العالقة.  ذات  وغريها من اجلهات 
ا�سرتاتيجية  بو�سع  اللجنة  هذه  قامت 
�ساملة ملكافحة ال�سكري واالأمرا�س غري 
ع�سر  من  اأكرث  قبل  االأخرى  ال�سارية 
�سنوات، ومت اإقرار هذه االإ�سرتتيجية من 
قبل جمل�س الوزراء املوقر حينئذ، ااّل اأن 

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

والغدد ال�سم وال�سكري

اأ.د اإبراهيم �شبيح
ا�ست�ساري

جراحة الدماغ واالأع�ساب

ا�سطرابات  على  كثرية  واالأمثلة  ذلك. 
اأن  اإذ  عمومًا،  ال�سم  الغدد  وظائف 
ا�سطرابات الوزن والبلوغ املبكر اأو عدم 
اأو  النمو  وا�سطرابات  اجلن�سي،  البلوغ 
ه�سا�سة العظم، وال�سعف اجلن�سي لدى 
من  بع�س  اال  هي  ما  والن�ساء،  الرجال 
االأمثلة على اختالل وظائف الغدد ال�سم.
االإمكانيات  اأن  بالذكر  واجلدير 
الغدد  الأمرا�س  والعالجية  الت�سخي�سية 
متوفرة  االأردن  يف  وال�سكري  ال�سم 
املراكز  اأرقى  يف  متاح  هو  ما  وت�ساهي 
ذلك  على  اأدل  وال  العاملية،  ال�سحية 
الذين  املر�سى  من  الكبرية  االعداد  من 
معاجلة  اأجل  من  االأردن  اإىل  يفدون 
اأمرا�س ال�سكري والغدد ال�سم، كما هو 
عليه احلال يف العديد من االأمرا�س التي 

ت�سيب اأجهزة اجل�سم االأخرى.
ع�دة ل�شخ�شك انت، هل اختيارك لهذا 
عن  حدثنا  رغبة؟  عن  نابع  التخ�ش�س 

ذلك.
اأما عن �سبب اختياري لهذا االخت�سا�س 
بداأ منذ كنت طالبًا يف  باأن ذلك  فاأقول 
حيث  �سم�س،  عني  بجامعة  الطب  كلية 
د.  املرحوم  ال�سم  الغدد  ا�ستاذ  كان 
اأحمد غريب من خرية املدر�سني، وكنت 
تاأكد  وقد  حما�سراته،  بح�سور  ا�ستمتع 
هذا التوجه يل عندما كنت يف الواليات 
يف  اخت�سا�سي  اثناء  االأمريكية  املتحدة 

االأمرا�س الداخلية )الباطنية(.
الغدد  اأمرا�س  با�ستاذ  معجبًا  كنت 
ما�سا�سو�ست�س  والية  جامعة  يف  ال�سم 
قبل  تويف  )الذي  بريفرمان  لوي�س  د. 

�سهرين(، حيث كان حما�سرا من طراز 
وعالوة  غبار.  له  ي�سق  ال  وطبيبا  مميز 
التي  هي  املرحلة  تلك  كانت  ذلك  على 
انت�سرت فيها طريقة فح�س الهورمونات 
من  وغريها  امل�سعة  النظائر  با�ستعمال 
الكثري  اأو�سحت  التي  احلديثة  الطرق 
ال�سم  الغدد  اأمرا�س  عن  التفا�سيل  من 
هذه  ب�سح  مقارنة  وعالجيًا  ت�سخي�سيًا 
بربنامج  والتحقت  ال�سابق.  يف  الو�سائل 
ال�سم  الغدد  يف  الفرعي  االخت�سا�س 
وال�سكري باإ�سراف ذلك الربوفي�سور الفذ 
الغدد  علماء  اأ�سهر  اأي�سًا من  كان  والذي 
وخ�سو�سًا  والعامليني  االأمريكيني  ال�سم 
الغدة  اأمرا�س  يف  الرائدة  اأبحاثه  يف 
اأ�سيف  اأن  اأود  املجال  هذا  ويف  الدرقية. 
كاأ�ستاذ  االأردن  اإىل  عودتي  بعد  اأنه 
م�ساعد يف اجلامعة االأردنية عام 1980، 
الربوفي�سور  زميلي  مع  وبالتعاون  قمت 
كامل العجلوين بعقد موؤمتر يف كلية الطب 
الربوفي�سور  فيه  ا�ست�سفنا   1981 عام 
بريفرمان الذي كان وقتها م�سوؤواًل كبريًا 
االأمريكية،  الدرقية  الغدة  جمعية  يف 
الرئي�س  اآركي،  رونالد  والربوفي�سور 
االأمريكية  ال�سكري  جلمعية  ال�سابق 
اأمرا�س  ا�ستاذ  هيجن  ثاد  والربوفي�سور 
والية  ملووكي يف  ال�سم يف جامعة  الغدد 
ا�ست�سفنا  كما  االأمريكية.  و�سكن�سن 
اأخريني  مرتني  بريفرمان  الربوفي�سور 
القرن كمحا�سر �سرف يف  يف مطلع هذا 
االأردنية  ال�سم  الغدد  جمعية  موؤمترات 
جمعية  مع  بالت�سارك  عقدت  والتي 

اخت�سا�سي الغدد ال�سم االأمريكية.

اأربعني كوخًا  كانت تعي�س يف قرية من 
�سوارع  وال  ماء  وال  كهرباء  ال  حيُث 
الذي  الكوخ  جدار  فوِق  من  معبدة. 
والِدها  فيه، كانت �سورة  ت�سكن  كانت 
ذات اللون االأ�سفر الباهت، تطُل عليها 
�سباح م�ساء ِلُتذكرها مِبوِته يف الثانية 
َوجدتها  واِلدتها  وباأن  عمرها  من 

تقومان ِبرعايتها هي واأ�سقائها.
َت�سَتلقي على ظهِرها  اأن  لها  َيحلو  كان 
ُتراقب  ال�سماء  يف  حُتدق  امل�ساء،  يف 
من  يوقظها  َيكن  ومل  والُنجوم  القمر 
تدعوها  والدتها  �سوت  �ِسوى  اأحالمها 
املا�سية.  على  احلظرية  باب  ُتغِلق  اأن 
َتَعلمت اأن حَتِلب البقر واأن حتمل على 
َكِتفيها جردل املاء الثقيل من البئر، ثم 
تذهب لتحمل الطعام اإىل والدتها التي 

تعمل يف احلقل.

القرية  مدر�سة  ودخلت  قلياًل  كرُبت 
خالل  ومن  عمرها  من  الثامنة  يف 
َت�سَمَع  اأن  نافذة املدر�سة كان يحلو لها 
ت�سرق  ال�سم�س  بينما  العندليب  �سوت 
تطري  حيث  العاليه  االأغ�سان  فوق 

الع�سافري احلرة الطليقة.
فوق  تتزحلق  �سقية  �سبية  اأ�سبحت 
الثلج من اأعلى التل اأو تت�سلق االأ�سجار 
وعندما  االأر�س  اإىل  منها  وتقفز 
على  الكدمات  حتمل  املنزل  اإىل  تعود 
ورجليها ووجهها، كانت تواجه التوبيخ 
التي  جدتها  ُتنقذها  اأن  قبل  اأمها  من 

تغني لها حتى تنام.
يف يوٍم ما، حتدت اأطفال القرية جميعًا 
اأن يقفزوا من فوق ج�سر القرية اخل�سبي 
هي  قفزت  اأحد.  يتقدم  فلم  النهر  اإىل 
وكاأنها  بدت  لثواين  الهواء  يف  فطارت 
النهر  مياه  �سدمتها  وفجاأة  الدهر 
البارده على وجهها فغا�ست يف املاء ثم 
برزت و�سبحت خارجًة من النهر لتعاود 

القفز مرة اأخرى، اأمام ذهول اجلميع.
كانت ال�سكة احلديدية متر من جانب 
القطارات  تراقب  اأن  فاإعتادت  قريتها 
اقرانها  اأخربت  وجتيئ  تروح  وهي 
مهند�سة  ت�سبح  �سوف  ما  يومًا  انها 
تقود القطارات فقد اأحبت رواية “اأنا 
تول�ستوى”  “ليو  للكاتب  كارنينا” 
مَتوُت  التي  الق�سة  ببطلة  واأُغرمت 

حتت عجالت القطار.
اأدخلت الكهرباء ومعها املاء وال�سوارع 
اأثناء  فقامت  قريتها  اإىل  املعبده 
للن�سيج  م�سنع  يف  بالعمل  درا�ستها 

�سن  يف  وكانت  لالإطارات  وم�سنع 
اأخاذًا  جمااًل  متلك  ع�سرة،  ال�ساد�سة 
و�سعرها  الر�سيق  الريا�سي  ِبقوامها 
الزرقاء  وعيونها  الق�سري  االأ�سقر 
ومالمح وجهها الدقيقة التي ت�سع ثقة 
اأن ينظر  بالنف�س. كانت ترف�س  وعزة 
اأحد اإىل جن�س الن�ساء على اأنه اأ�سعف 
بدورة  فالتحقت  الرجال  جن�س  من 

للقفز باملظالت.
عندما قفزت باملظلة الأول مرة متلكها 
عندما  بحرقة  وبكت  �سديد  خوف 
قفزتها  تذكرت  حيث  االأر�س  الم�ست 

وهي طفلة من فوق ج�سر القرية.
قفزت باملظلة مائة مرة وعندما ا�ستهرت 
من  اختيارها  مت  واقدامها  ب�سجاعتها 
ب�سرف  لتحظى  امراأة  خم�سمائة  بني 
كربى.  وطنيه  مهمه  يف  بلدها  خدمة 
وعندما  عامني  ملدة  مكثفًا  تدريبًا  تلقت 
عائلتها  اأفراد  زارت  املهمة  وقت  حان 
تدير  اأن  بدون  وودعتهم  مرة  الأخر 
ظهرها لهم خوفًا من عدم لقائهم مرة 

اأخرى، كما يف اأ�ساطري القرية.
نامت ليلتها يف غرفة �سغرية يف القاعدة 
احلافلة  ركبت  هناك  ومن  الع�سكرية 
ِمَن�سة  اإىل  م�سددة  حرا�سة  حتت 
االإنطالق ثم ا�ستقلت امل�سعد اإىل اأعلى 

ال�ساروخ الذي �سيحمل مركبتها.
الكرة  ت�سبه  كانت  نف�سها  املركبة 
احلديدية بقطر ثالثة اأمتار حتتوي على 
كافة اأنواع االأجهزة واملعدات واخلزائن 
واملاء، حيث ال مكان  الطعام  وخمزون 
للوقوف اأو احلركة. ا�ستقرت يف كر�سي 
فهو  نحوه  باالإجنذاب  فاأح�ست  املركبة 
ومنزلها  و�سريرها  رفيقها  �سيكون 
لثالثة اأيام متتالية. ها هو حلمها على 

و�سك اأن يتحقق حيث �ستحملها مركبة 
الف�ساء فو�ستوك 6 اإىل خارج الغالف 
تلك  يف  فتذكرت  لالأر�س  اجلوي 
اللحظه معلمة اجلغرافيا يف مدر�ستها 
االأر�سية  للكرة  جم�سمًا  حملت  عندما 
ونظرت اإليهم وقالت “يومًا ما �سيقوم 
االأر�سية  الكرة  اإىل  بالنظر  اأحدهم 
اإىل  االأن  تنظرون  اأنتم  كما  احلقيقية 

هذا املج�سم الذي بني يدي”.
مر من اأمامها �سريط اأحداث العاميني 
القا�سية  والتدريبات  املا�سيني 
النفاثة  الع�سكرية  الطائرات  وقيادة 
الف�سائية  الهند�سة  عن  واملحا�سرات 
واإرتفاع  الوزن  واإنعدام  وال�سواريخ 
احلرارة  وهبوط  اجلوي  ال�سغط 
احلذاء  هو  ي�سايقها  كان  من  واأكرث 
الثقيل وبدلة الف�ساء ال�سيقة واخلوذة 

الزجاجية التي حتيط براأ�سها.
فجاأه جاءها االأمر من خالل �سماعات 
االأذن التي ت�سعها اأن ت�ستعد لالإنطالق 
جاهرة  اأن  ال�سقر،  “هنا  فقالت: 
اإرفع  الف�ساء  اأيها  واأنت  لالإنطالق 

قبعتك يل فاأنا قادمة اإليك”.
بداأ ال�ساروخ الذي �سيحمل املركبة نحو 
املركبة  فاإهتزت  باالإن�ستعال  الف�ساء 
فاأح�ست  مرعب  ب�سكل  ال�سوت  وازداد 
اخللف  اإىل  تدفعها  جبارة  بداأ  اأن 
لتل�سقها يف الكر�سي الذي جتل�س عليه 
واأح�ست اأن تنف�سها قد توقف واأن قلبها 
ونزلت  اأ�سالعها  بني  من  يقفز  �سوف 
وازرق  جبهتها  على  العرق  من  قطرات 
وجهها وغا�ست عيونها يف راأ�سها. بعد 
الثاين  الدعف  �ساروخ  اإ�ستغل  فرتة 
ا�سطدمت  �سيارة  يف  وكاأنها  فاأح�ست 

بها �سيارة اأخرى من اخللف.

ال�ساعة  متام  يف  املركبة  اإنطلقت 
ظهر  بعد  من  والن�سف  ع�سر  الثانية 
حزيران  �سهر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يوم 
على  االأر�س  حول  وحلقت   196٣ عام 
 ٣25-160 بني  ما  تراوحت  اإرتفاعات 
كيلومرت حيث كانت تدور حول االأر�س 
اأثناء  و�ساهدت  ثانية،   90 كل  مره 
كم  والحظت  االأر�سية  الكرة  حتليقها 
يختلف  قارة  كل  اأن  وكيف  جميلة  هي 
جبال  و�ساهدت  االأخرى  عن  لونها 
والنهار  الليل  وتتابع  وهيمااليا  روكي 
خالل 49 مرة دارت فيها حول االأر�س.
خالل مدة الرحلة قامت باإجراء جتارب 
وقيا�سات طبية وفيزيائية واأخذت �سورًا 
والكواكب  اجلوي  والغالف  لالأر�س 
اأو  تغني  واحلني  احلني  بني  وكانت 
تقوم ببع�س التمارين وهي جال�سة فوق 

كر�سيها، ثم تتناول الطعام وتنام.
رئي�س  بها  ات�سل  كربى  مفاجاأة  يف 
االحتاد ال�سوفياتي “نيكيتا خرت�سوف” 
رو�سية  �سبية  اأن  فخور  “اأنا  لها  وقال 
التاريخ،  يف  مرة  الأول  الف�ساء  تغزو 
التكنولوجيا  هذه  كل  مع  وتتعامل 
املتقدمة بكل كفاءة واقتدار. لقد اأثبت 
الرجال.  من  اأقوى  اأنك  ال�سبية  ايتها 

نعم هكذا تكون الن�ساء”.
يف تلك اللحظه ومن خالل البث املبا�سر 
والدتها  عرفت  الرو�سيه  لالإذاعه 

واقاربها ان ابنتهم تدور حول االأر�س.
 2.5 املركبه  فيها  قطعت  رحله  بعد 
برحلة  املركبة  بداأت  كيلومرت.  مليون 
واأثناء ذلك حدث  االأر�س  اإىل  الهبوط 
عطل فني ادى اإىل اإنحراف املركبه عن 
م�سارها بيد اأن مركز القيادة قام بيد 
اأن مركز القيادة قام بت�سحيح الو�سع.

على اإرتفاع �ستة كيلومرتات فوق االأر�س 
قذفها الكر�سي الذي جتل�س عليه خارج 
يف  وهبطت  مظلتها  فتحت  املركبة 
الفالحون  هرع  وعندما  زراعي  حقل 
اأنا  “اأرجوكم  لهم:  قالت  مل�ساعدتها، 
اأن  واأريد  وبطاطا  خبزًا  اأريد  جائعة، 

اأ�سرب حليبًا طازجًا«.
تري�سكوفا”  “فالنتينا  حكاية  هذه  نعم 
التي ا�ستقبلها الرئي�س الرو�سي يف ال�ساحة 
اأما املاليني من ال�سعب  احلمراء مبو�سكو 
لينني  بو�سام  عليها  واأنعم  ال�سوفيتي 
ال�سيوفيتي،  االإحتاد  بطلة  لقب  واأعطاها 
يف  منطقة  على  ا�سمها  اإطالق  مت  كما 
واملعامل  املتاحف  من  كثري  وعلى  القمر 

وو�سعت �سورتها على طوابع الربيد.
رجل  من  تزوجت  رحلتها  من  �سنة  بعد 
نالت  �سنوات  ع�سر  وبعد  رو�سي  ف�ساء 
الهند�سه ومت  الدكتوراة يف  �سهادة  على 
احلاكم.  الرو�سي  احلزب  يف  تعينها 
حتى يومنا هذا الزالت تري�سكوفا املراأة 
برحلة  قامت  التي  العامل  يف  الوحيدة 

ف�سائية مُبفَردها.
 8٣ العمر  من  تري�سكوفا  تبلغ  حاليًا 
عامًا ولها ابنه وحفيدان وعندما قابلها 
الرئي�س الرو�سي بوتني لتكرميها يف عيد 
ميالدها الثمانني قالت له: “اأنا جاهزه 
ال�سفر  كان  لو  حتى  املريخ  اإىل  لل�سفر 

باجتاه واحد”.
العرب  ن�ساء  لكل  الق�سة  هذه  اأقدم 
هذا”  كل  من  اأننت  “اأين  لهن  واأقول 
العرب  رجال  كل  اإىل  كذلك  واقدمها 
ا�سطح  على  لل�سعود  يهرولون  اللذين 
املنازل ملراقبة هالل رم�سان واقول لهم 

“ويحكم، هلل دركم”.
Ibrahimsbeihaz@gmail.com

فـتاة القريـة

- اجلزء الثاين -

بڤابا  امل�سمى متالزمة  املقال  اكتب هذا 
حاالت  لعدة  معاينتي  نتيجة   PAFPA
املا�سي،  االأ�سبوع  خالل  ثالث  من  اأكرث 
كانت اأعرا�س هذا املر�س تتكرر مع عدة 
اأطفال �سنويًا وكان الت�سخي�س باأمرا�س 
اأمرا�س  ت�سمى  ولكن  بڤابا  مر�س  ت�سبه 
خمتلفة حتى ا�سهار متالزمة بڤابا �سنة 
1987 و�سميت بهذا اال�سم وا�سم الدكتور 
حيث   PAFBA متالزمة  مار�سال 
اوائل  واخت�سر  زمالئه  مع  مقااًل  ن�سر 
اأو  اال�سماء باللغة االجنليزية لالأمرا�س 

االعرا�س املرتبطة باملتالزمة 
حمى دورية

 PF=PERIODIC FEVER
قرحة فموية

A=APHTHOUS STOMATITIS
التهاب البلعوم  

P=PHARYNGITIS
التهاب ت�شخم الغدد

A=ADENOPATHY

PFAPA متالزمة بڤابا

الدكت�ر جرير حلزون
ا�ست�ساري طب االأطفال

وهذه املتالزمة حمى دورية على فرتات تكرر 
كل ٣-5 اأ�سابيع وت�سيب االأطفال من عمر 
2-٣ �سنوات حتى 8-12 �سنة  وت�ساحبها 
والتهاب  البلعوم  والتهاب  فموية  قرحة 
طبيعيًا  الطفل  ويكون  اللمفاوية  الغدد 
النوبات. اأثناء  اأحيانًا  وحتى  النوبات  بني 
وي�سمل العالج ادوية احلرارة وادوية تخفيف 
من  ب�سيطة  جرعة  ان  تبني  حديثًا  االأمل. 
الكورتزون خالل يوم واحد ي�سفى املري�س.
لي�ست  هي  واعرا�سها  املتالزمة  هذه 
موؤ�سر الأي مر�س وال توؤدي الي مر�س اخر 
وتزول تلقائيًا عند منو الطفل وال يبقى اي 

تر�سبات لهذه االعرا�س وهذه املتالزمة.
واأعرا�س املري�س  بينما ان كانت �سرية 
�سابقًا يجب اجراء  تختلف عن ما ذكر 
امرا�س  ال�ستبعاد  خا�سة  فحو�سات 

اخرى وهي التالية على �سبيل املثال:
1-FMF (FAMILIAL 
MEDITERRANEAN FEVER(

حمى البحر الأبي�ض املتو�شط
  2-BEHGETS DISEASE

مر�ض بهجت
3-CYEKC NEUTRVPTU
 4-FAMILIAL HIBERNRAN  

 FEVER
حمى هيربنيان

 5-JUVENILE IDIOPATHIC
ARTHRITIS

اأخريًا هناك درا�سة تو�سلت عن خربات 
متالزمة  اأعرا�س  تكرار  اأن  االأطباء 
اللوزيتني  اإزالة   من  ت�ستفيد   PFAPA
خ�سو�سًا   Tonsillectomy عملية  اأي 

عند بلوغ الطفل 5-6 �سنوات.
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5 من امل�شت�شفى..

ن�شائح لل�قاية من ظه�ر دوايل ال�شاقني
1. جتنب الوقوف اأو اجللو�س لفرتات طويلة دون حركة، ويف حال اال�سطرار لذلك يجب اأخذ ا�سرتاحة بني فرتات 

الوقوف اأو اجللو�س ولو لدقائق.
طبيعة  تتطلب  الذين  لالأ�سخا�س  خا�سة  النهار  فرتة  خالل  بالدوايل  اخلا�سة  ال�ساغطة  اجلوارب  ا�ستعمال   .2

عملهم الوقوف لفرتات طويلة.
٣. ممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام وخا�سة ريا�سة امل�سي.

4. التخل�س من الوزن الزائد واحلفاظ على وزن مثايل للج�سم.
5. جتنب االأطعمة التي حتتوي على الدهون بن�سبة عالية ملا تلحقه من اأ�سرارًا كبرية على االأوعية الدموية.

6. ترك التدخني فهو ي�سر االأوعية الدموية وُي�ساعد على حدوث اجللطات.
 للمتابعة مع احد اطباوؤنا املخت�شني – احجز م�عد الآن ٠٦٥٦٠٨٠٨٠

د.عبداجلليل املجايل
اجللد  وجتميل  اأمرا�س  ا�ست�ساري 

وتنا�سلية والعقم

ماذا تعرف عن
الطفح اجللدي ال�شت�ي؟!!

نتيجة  ال�ستوي  اجللدي  الطفح  يح�سل 
ال�ستاء  بف�سل  املتدنيه  احلراره  لدرجه 
فيحدث  املنخف�سة  الرطوبة  وم�ستويات 
�سوائل  ونق�س  باجللد  �سديد  جفاف 
وذلك ب�سبب فقدان ليونة وحراره اجللد.
من اهم امل�ساكل اجللديه التي يتعر�س 
يف  تزداد  ان  املمكن  ومن  اجللد  لها 
�سبيل  على  منها  نذكر  ال�ستاء  ف�سل 

املثال ال احل�سر:
:Dermatitis التهاب اجللد

طفح جلدي جاف م�سحوب بحكة و يكون 
والتعر�س  الدمويه  الدوره  لقله  نتيجة 

للمواد الكيماوية املهر�سة للجلد.
:Rosacea ال�ردية

ال�سعريات  وتو�سع  اجللد  احمرار  هو 
الدموية وقد يكون م�سحوبًا ببع�س البثور 
امللتهبة واحلمراء ومكانها الرئي�سي الوجه 
وخا�سة منت�سف الوجه، وقد تزداد �سوء 

عند التعر�س الي م�سدر حراري.
ال�شدفيه:

يزداد  ال�سدفية  داء  ان  املعروف  من 
�سوءًا )اأكرث من 90%(يف ف�سل ال�ستاء 

وخا�سه يف اجلو البارد واجلاف مع وجود 
بع�س العوامل التي تزيد من املر�س مثل 

التدخني والتوتر وبع�س االلتهابات.
:Cold Urticria ال�شرية الباردة
وتورم  واحمرار  جلدي  طفح  يحدث  قد 
بع�س  عند  �سديده  حكه  مع  اجللد 

االفراد خالل تعر�سهم للربوده.
يف  ال�سباحه  من  احلاله  هذه  يف  يحذر 
املاء البارد )خا�سه( او النزول املفاجئ 

لل�سباحه.
ت�رم الطراف:

تنت�سر  التي  اجللدية  االمرا�س  اكرث  من 
يف ف�سل ال�ستاء هو تورم اطراف اليدين 
والقدمني مع احمرار وحكه �سديده ت�ستمر 
لعده ايام تظهر اثناء الربد القار�س لعدم 
و�سول الدم ب�سكل كايف لالطراف )ب�سبب 
انقبا�س االوعيه الدمويه نتيجه الربوده(.

لتجنب هذه االعرا�س نن�سح مبا يلي:
• اجللو�س مبكان دافئ.

• ارتداء املالب�س ال�ستويه الثقيله.
اليدين  ال�سابع  م�ستمر  حتريك   •
والقدين للم�ساعده يف و�سول الدم لهم.
• ا�ستعمال بع�س العالجات املو�سعيه على 

�سكل كرميات مثل الكروتيزون اخلفيف.
• مرطبات للتدليك.

يف احلاالت ال�سديده ميكن ا�ستخدام   •
الدمويه  ال�سعريات  لتو�سعه  االقرا�س 
الي�سال الدم ب�سكل طبيعي ولكن حتت 

ا�سراف طبي.

جناح عملية كربى فـي م�شت�شفى الأردن 
باإ�شتبدال املريء التالف

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
)ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�ض جميعا(.
اأعوام  الت�سعة  ذو  الدين  زين  غادر 
الكربى  العملية  جناح  بعد  امل�ست�سفى 
املريء  با�ستبدال  االأردن   م�ست�سفى  يف 
حارقة  قلوية  مادة  �سرب  اأثر  التالف 

قبل 5 �سنوات.
اهلل  وبف�سل  ا�ستطاع  حيث 
من  الطعام  يتناول  ان  تعاىل 
طوال  منه  حرم  والذي  الفم 
يتغذى  وكان  ال�سنوات  هذه 
جدار  من  ق�سطرة  خالل  من 

املعدة.
ما  له خم�سون عملية  اأجريت 
وعمليات  للمريء  تو�سيع  بني 
للمريء  وترميم  ال�سدر  فتح 
بطعم  ليتمتع  ت�ساعده  ومل 

الغذاء مثل االآخرين علما 
االأطباء  من  الكثري  ان 
خارج  الطبية  واملراكز 
عن  اعتذروا  قد  االردن 
مداخالت  اأي  اإجراء 

جراحية اأخرى.
الطبي  الفريق  جنح 
الكربى  العملية  باإجراء 
املعدة  حترير  بعد 

ورفعها  كافية  دموية  برتوية  وابقائها 
املريء  اإ�ستئ�سال  يعد  القلب  من خلف 
املريء  باأعلى  التو�سيل  واإعادة  التالف 
باالمعاء  ق�سطرة  وو�سع  العنق  يف 
عن  التغذية  ا�ستخدام  حلني  للتغذية 

طريق الفم.

بالعناية احلثيثة حتت  بقي فرتة طويلة 
الفريق  من  واملتابعة  والعالج  االإ�سراف 
اإىل  والعودة  التام  ال�سفاء  حتى  الطبي 

تناول الطعام عن طريق الفم .
الطبي  والفريق  واالهل  الطفل  �سعور 
اأكرث مما يتوقع اأي اإن�سان هلل احلمد من 
اإىل  والتقدير  ال�سكر  كل  بعد  ومن  قبل 
الذى  االأردن  م�ست�سفى  اإدارة  
ا�ست�ساف الطفل واىل  طواقم 
امل�ست�سفى من اطباء ومتري�س 
والعناية  العمليات  واخ�س 
االأطفال  واأطباء  احلثيثة 

واجلراحة.
الطبيب  للزميل  خا�س  �سكر 
اأول  م�ست�سار  املغربي  ح�سني 
على  حثيثة  وعناية  اطفال 

اجلهود واملتابعة الطويلة.

اإن االأمن والطماأنينة ومنذ بداية اخللق 
فطرية  وحاجة  اإن�سانيا  مطلبا  يعترب 
ين�سدها االإن�سان وي�ستخدم كل قدراته  
العقلية و قواه اجل�سدية  يف حماولة منه 
به من  لتحقيقهما يف مقابل ما يحيط 
االآخرين  �سلوكيات  اأو  طبيعية  خماطر 

يف البيئة املحيطة به.
الذهن  فاإن  االأمن  عن  احلديث  عند 
ين�سرف بطريقة اآلية للتفكري باالأمن 
على  ال�سيا�سي  االأمن  اأو  البولي�سي 
مثل:  االأمن  اأ�سكال   تعدد  من  الرغم 
االأمن الغذائّي. االأمن الفكرّي، االأمن 
االأمن  املعلوماتّي،  االأمن  االقت�سادّي، 
املايّل، االأمن البيئي، االأمن االأخالقي.
عن  �ساأحتدث  التالية  ال�سطور  يف 
وجهة  ومن  الأنه  االأخالقي  االأمن 
نظري املتوا�سعة نقطة حمراء ال ميكن 
القبول البتة امل�س به والنيل منه مهما 
الباب  يكون  فقد   امل�سوغات،  كانت 
االأخرى،  االأمن  اأ�سكال  منه  تلج  الذي 
نفو�س  يف  يف�سد  ما  اأول  اإن  حيث 
مهما  االأخالقي  الوازع  هو  الفا�سدين 
كان م�سماه )دينًيا اأو تربوًيا اأو اأ�سرًيا 
اأو  يتنافى  ال  هذا  ولكن  ثقافًيا(،  اأو 
يتناق�س مع وجود  ترابط وُعرى ُوثقى 
اأحدها  واأن  االأ�سكال،  هذه  وبني  بينه 

يوؤثر على االأخر بطريقة اأو اأخرى.
ت�سمن  التي  املمار�سات  هو  االأمن 
تهّدد  التي  املخاطر  من  التخّل�س 
اجتماعية  م�سوؤولية  وهو  ال�سالمة 

وعملية مق�سودة يقوم بها االأ�سخا�س 
وغريهم  الأنف�سهم  احلماية  لتوفري 
التهديدات  بغياب  يرتبط  ومو�سوعيًا 
غياب  فهو  املركزية،  القيم  �سد 
اخلوف من اأن تكون تلك القيم حمور 
الدولة،  )بقاء  بـ  تتمثل  وهي  هجوم 
الوحدة(،  الوطني،  االإ�ستقالل 
على  احلفاظ  على  الدول  قدرة  وهو  
حدودها وكيانها ومتا�سكها وترابطها 
الداخلي الوظيفي م�ستقاًل، والوقوف 
وال�سيطرة  التحكم  قوى  وجه  يف 
الداخلي  ال�سعيد  �سواء على  املعادية 
مزدوج،  مفهوم  ولالأمن  اأواخلارجي. 
للتحرر  و�سيلة  فقط  يعني  ال  حيث 
و�سيلة  اأي�سًا  يعني  بل  اخلطر،  من 

الرغامه وجعله حمدودًا. 
عدة  فله  االأخالق  مفهوم  اأما 
من  “جمموعة  منها  تعريفات 
التى  والقواعد  وال�سلوكيات  املبادئ 
تعامالتهم”،  يف  الب�سر  حياة  تنظم 
من  “جمموعة  باأنها  اآخرون  وعرفها 
القواعد ال�سلوكية، والطباع احلميدة 
االإن�سان،  بها  يتطبع  التي  اخلبيثة  اأو 
وت�سرفاته،  �سخ�سيته،  وحتدد 
اأفعاله  واجتاهاته، وينتج من خاللها 
اأي  فطري  ولي�س  مكت�سب  �سيء  وهي 
وقد  والتعود”.  بالتطبع  تعلمه  ميكن 
الزمان  باإختالف  املفهوم  يختلف 
عامة  جزئيات  هناك  اأن  اإال  واملكان 
واإختالف  الزمان  مر  على  وثابتة 

املكان واإن علت بع�س االأ�سوات الن�ساز 
التي تريد خرق االإجماع االإن�ساين على 
واإ�ستبدالها  اجلزئيات  هذه  عمومية 
ب�سلوكيات �ساذة تنايف الفطرة ال�سوية 
م�سللة  م�سميات  واإعطائها  لالإن�سان 
احلرية  يف  ترتكز  براقة  و�سعارات 
املوهومه دون �سابط لت�سرف االإن�سان 
يف ج�سده واإن زاغ عن مقا�سد املجتمع، 
اجلمعي،  العقل  اإجتاه  عن  وخرج 
اجل�سدية  االإباحية  يف  وخ�سو�سا 
البهيمية  الغرائز  �ساأن  من  )لتعلي( 
وكرامته  �سموه  ح�ساب  على  عنده 
ي�سعى  التي  املراأة  وباالأخ�س  االآدمية 
لت�سليعها  االأ�سوات  هذه  اأ�سحاب 
وعر�سها يف ال�سارع كاأي ب�ساعة اأخرى  
ومقاي�ستها   وبيعها  �سراوؤها  ميكن 
باأبخ�س االأثمان وحتويلها اإىل اأداة متعة 

تفقد معها اإن�سانيتها.
مقيدة  حريته  لكن  حر،  االإن�سان  اإن 
االأذى  اإحلاق  بعدم  تتعلق  ب�سروط 
بغريه من النا�س، �سواء اأكانوا يقربونه، 
يف  نعي�س  ال  اإننا  عنه.  بعيدون  اأم 
جمتمع اإن�ساين  يف  بل  الغاب،  جمتمع 
رفاهية  اأجل  من  االإن�سان  ويحكمه 
االأذى  بع�سنا  ليلحق  ولي�س  االإن�سان 
يف  اأم  ال�سر  يف  �سواء  االآخر،  بالبع�س 
اأن  وخا�سة  بوا�سطة  اأم  مبا�سرة  العلن 
ال�سناعية  باالأقمار  غزوه  بعد  الف�ساء 
اأن  للجميع  تتيح  اأ�سبحت  والف�سائيات 
 يرى ويتفاعل مع اجلميع ومع االأحداث. 

ال�ساذة  ال�سلوكيات  هذه  وجود  اإن 
تكرارها  بحكم  اأ�سبحت  والتي 
عامة،  املجتمعات   يف  ظواهرخطرية  
هو   االأوىل  بالدرجة  يهمنا  ما   وهنا 
جمتمعاتنا املحلية التي ميار�س ويطالب 
اأ�سحاب تلك االأ�سوات املنكرة  بتمتيع 
كاملة  بحقوقها  واجلماعات  االأفراد 
والركوع  اجل�سد،  يف  الت�سرف  يف 
لنزواته واأهوائه وغرائزه فيه من الغلو 
والتطرف والبعد عن املنطق وال�سواب، 
وما اأجمعت عليه االأمة وما ا�ستقر عليه 
واملتخ�س�س  الوا�سع  جمهورها  راأي 
وجازم  وحازم  �سريع  وب�سكل  يوجب 
التدخل  حللها والتغلب عليها، وللق�ساء 
وقوف  من  البد  الظواهر  هذه   على   
الر�سمية  واملوؤ�س�سات  واالأ�سر  االأفراد 
اجلارف،  التيار  هذا  وجه  يف  واالأهلية 
وقيمه  الدين  يقتلع  اأن  يكاد  الذي 
ويوؤدي  بل  النا�س،  قلوب  من  ومبادئه 
يف  وذوبانهم  لهويتهم،  فقدهم  اإىل 
على  تقوم  التي  املنحرفة  اجلماعات  
واملبادئ،  القيم  من  والتحلل  التف�سخ 
حيث   االأخالقي  االأمن  مفهوم  وتر�سيخ 
اأن االأمن االأخالقي ي�سغل حيزا عظيما 
ب�سكل  الت�ساله  االإن�سان  وجود  يف 
اللحظية   احلياتية  بالن�ساطات  مبا�سر 
يوفره  وما  تفا�سيلها،  يف  ميار�سه  ومبا 
بال  وراحة  نف�سي  وهدوء  طماأنينة  من 
ال�سلوكيات  اإىل مواجهة كل  له وال�سعي 
باأب�سط  االأخالقي  االأمن  اإن  ال�ساذة. 
تعريفاته هو فعل �سد االإنحراف والزيغ 
عن  واالإعوجاج  املق�سد  عن  وامليل 
االإ�ستقامة و كذلك حماربة الف�ساد بكل 
اأهمية  عامة   ب�سورة  لالأمن  اأ�سنافه. 
املجال   يتيج  الذي  فهو  بالغة  اإن�سانية 
يف  كخليفة  وظيفتة  لتاأدية  لالإن�سان 
ينطلق  ثم  باالأ�سا�س  الإعمارها  االأر�س 
العدل   واإقامة  للتنمية  املهمة  هذه  من 

وبناء االإ�ستقرار وال�سلم املجتمعي.

الأمن الأخالقي
بقلم: املهند�س اأحمد خطاب
املدير االداري - م�ست�سفى االأردن
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كم هي متداخلة مت�سابكة تلك امليادين 
وجراحًا  وعاملًا  طبيبًا  جمعت  التي 
حمرتمًا، وحكمًا حمرتفًا لكرة القدم 
ذلك  كل  وقبل  جامعيًا..  وا�ستاذًا 
فرتجم  وق�سم..  ر�سالة  حمل  ان�سانًا 
وبر  رائدة  طبيه  جناح  ق�سة  االأوىل 

بالثانية خلقًا وقيمة خالقة..
حممود الكرمي.. اال�ستاذ الدكتور مل 
يف  الدقيقة  اجلراحة  ميادين  تاأخذه 
ميدان  عن  واالع�ساب  الدماغ  علوم 
من  االثنتان  حترمه  ومل  القدم  كرة 
عالقته..  ودفء  وابت�سامته  ان�سانيته 
املري�س  مع  وال�سديق..  الزميل  مع 

بني العقل والقلب ثمة م�ساحة خ�سراء 
اال  ميتلكها  ان  الحد  ميكن  ال  غناء 
ويف  باأ�سرها..  الدنيا  امتلك  وقد 
طويلة..  عقود  مدى  على  م�سريته 
يربحه..  مل  الذي  ميدانه  العقل  كان 
علمًا واحرتافية وجناح.. وكان القلب 
جتاه  االن�سان  و�سالة  للُحب  ميدانه 

رقاة النا�س و�سالمة عقولهم..
لعب بامتياز يف اجتثاث االمل وابدع يف 
زرع ب�سمة تفاوؤل وامل.. وفرحة �سفاء

مالعب  عن  يغب  مل  العاملني  وبني 
لنف�سه  احتفظ  للروح..  اخرى 
فيها  كان  اخرى،  خ�سراء  مب�ساحة 
املُحبة،  احلا�سمة  وقراراته  ب�سفارته 
ال�ساحرة  ميادين  يف  اجلريء  احلكم 

امل�ستديرة..

�شحتك تهمنا

باالمل  املفعمة  واالأم  بالقلق..  املدجج 
 DNA ان  يومًا  ين�سى  مل  والدعاء 
العلم والبحث والت�سلح باملعرفة جتري 
انه  مبكرًا  ادرك  ان  منذ  عروقه  يف 
العلم  �ساحب  الكرمي  زهري  جنل 
من  كامل  جيل  يف  زرع  الذي  واحلياة 
العربية  االر�س  امتداد  على  ال�سباب 
بذرة العلم وحبه، والبحث واهميته.. 

واملعرفة كاأك�سري للحياة والتقدم..
وقاعات  العمليات..  غرفة  بنى 
يف  الوارعة  وعيادته  التدري�س، 
الكرة..  ومالعب  االردن  م�ست�سفى 
املب�سع  ابقاء  على  الكرمي  ي�سر 
متحفزًا  والقلم  �ساحيًا..  متاأهب 
االطباء  نفو�س  يف  يزرعه  بجديد 
جاهزة  احلكم  و�سفارة  ال�سباب.. 
طريقها،  اللعب  ملجريات  يعيد  لقرار 
لفريق  فرحته  ن�سائم  مع  ويعيد 
�سنع  كما  مبدع..  وهداف  منت�سر 
كتب  ملري�س  الدنيا  بو�سع  فرحة  دومًا 
يديه  تعاىل على  باإذن اهلل  ال�سفاء  له 

وبعلمه ومهارته..
لفتيان  كروي  فريق  حقق  ال�سهر  هذا 
فوزًا  االردن  م�ست�سفى  ميثلون 
لكرة  عمان  رابطة  بطولة  يف  ثمينًا 
من  الفرق  ع�سرات  مب�ساركة  القدم 
والقطاعات  وال�سفارات  امل�ست�سفيات 

االخرى با�سرافه وعلى يديه..

التي  ذاتها  امل�ساحة  هي 
طريق  لالن�سان  تر�سم 
جناحه وموهبته.. بني العقل 
حفرت  التي  هي  والقلب، 
الر�سم البياين مل�سرية طبيب 
له من اجنازات  له ما  جراح 
وعامل  العامل  �سعيد  على 
دومًا  له  كان  وان�سان  وا�ستاذ 
من ا�سمه ن�سيب.. فباحلمد 
دائمًا..  كما  النعم  تدوم 
اخلري  كروم  كانت  ان  فكيف 

والعطاء جزًء منه.

خالل  باجلوع  ت�شعر  هل 
�شاعات العمل؟

ي�سعر الكثري منا باجلوع خالل �ساعات 
فيلجاأ  الرئي�سية  الوجبات  وبني  العمل 
ال  والتي  اخلفيفة  الوجبات  اكل  اإىل 
حتتاج وقت الإعدادها كالبطاطا املقلية، 
بالكرميا  الغنية  وامل�سروبات  احللويات، 
احلرارية  ال�سعرات  ذات  والكافيني 

العالية والدهون ال�سارة باجل�سم!
ال�سخ�س بني  ان مييز  اأواًل  لذلك يجب 
الطعام  اإىل  اجل�سم  حاجة  وهو  اجلوع 
ال�سخ�س  ي�سعر  الذي قد  االإجهاد  وبني 
بالرغبة يف االأكل خالل اليوم حتى بعد 

تناوله الوجبات الرئي�سية
بقدر  ال�سخ�س  يحاول  ان  هنا  واحلل 
الغنية  الوجبات  ا�ستبدال  االإمكان 
الغنية  باالأطعمة  وال�سكريات  بالدهون 
واالأجبان،  كاالألبان  واالألياف  بالربوتني 
الكاملة  احلبوب  االأخ�سر،  ال�ساي 
اأنواع  اختيار  ميكن  كما  واخل�سراوات، 
احلرارية  ال�سعرات  ذات  احللويات 
االأقل مثل ال�سوكوالتة الداكنة اأو �سراب 

الكوكتيل الغني بالفواكه الطازجة.

بــ�رتـريـه
الـطبيب الـَحكـم..
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ق�شم جراحة العظام فـي م�شت�شفى الأردن 
فعاليات ون�شاطات لفتة

الك�سور  جمعية  عقدت 
دورة  العاملية  واال�سابات 
الطرف  جراحة  يف  متقدمة 
كامل  د.  برئا�سة  العلوي 
العفيفي و د. ها�سم الق�ساة 
وهي   2019 متوز  �سهر  يف 
تعقد  التي  االأوىل  الدورة 
بح�سور  ومتيزت  االأردن  يف 

خم�س حما�سرين عامليني وم�ساركة �ست 
من  اأكرث  وح�سرها  اأردنيني  جراحني 
اجلوار.  دول  ومن  اأردين  جراح  اأربعني 
كانت هذه الدورة على �سكل حما�سرات 
اأي�سا  وتخللها  نقا�سية  وجل�سات  علمية 
يف  الت�سريع  خمتربات  يف  كامل  يوم 

جامعة العلوم التطبيقية 
مت  حيث  اخلا�سة 
على  امل�ساركني  تدريب 
على  العمليات  اإجراء 
)ا�ستوردت  اآدمية  جثث 
معدة  اأمريكا(  من 
الدورة.  لهذه  خ�سي�سًا 
الدورة  هذه  ونالت 
اعجاب املحا�سرين االأجانب واالأردنيني 
الدورات  ت�ساهي  باأنها  راأيهم  كان 
وُقيمت  �سوي�سرا  يف  تعقد  التي  املماثلة 

تقييمًا ممتازًا من قبل امل�ساركني.
العظام  جراحي  جمعية  عقدت  كما 
االأردنية موؤمترها الدويل الثاين ع�سر 
والتي  عّمان   – كمبن�سكي  فندق  يف 
االأردن  االألف من  �سهدت ح�سورًا فاق 
وقد  واأوروبا.  العربي  اجلوار  ودول 
للمحا�سرين  باال�سافة  فيها  �سارك 
االأردنيني اأكرث من 40 حما�سرًا عامليًا 

من اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واأوروبا.
ومتيز هذا املوؤمتر بعقد العديد من ور�س 
جمعية  عقدت  حيث  امل�ساحبة،  العمل 
جراحي الك�سور واالإ�سابات العاملية يومًا 
الق�ساة  ها�سم  د.  برئا�سة  كاماًل  علميًا 
العظام  التهابات  حول  حرت  يزن  د.  و 

والعمليات اجلراحية. 

العملية  اجلل�سات  تراأ�س  وقد 
العفيفي،  كامل  د.  من  كل 
مازن  د.  دحابرة،  ع�سام  د. 
الرو�سان.  ود.فادي  قاقي�س 
و�سارك باالإ�سافة للمحا�سرين 
متميزين  حما�سرين  االأردنيني 
اأوروبا. وقد  يف هذا املجال من 
�سهد هذا اليوم العلمي ح�سورًا 

املحا�سرين  اإعجاب  نال  متميزًا 
االأوروبيني وترك لديهم انطباعًا جيدًا 
االأردنيني وعن  عن م�ستوى اجلراحني 
للتعلم  وحبهم  اخلا�س  اهتمامهم 
واال�ستزادة ورغبتهم يف تطوير املعرفة 

والقدرات العملية.
العظام  جراحة  ق�سم  ي�ست�سيف 
جراحًا  االأردن  م�ست�سفى  يف  واملفا�سل 
والتعليم  التدريب  لغايات  نيجرييا  من 
العاملية  الزمالة  �سهادة  لنيل  وذلك 
)AOTrauma( يف هذا االخت�سا�س 

جراحي  جمعية  قبل  من  بها  واملعرتف 
الك�سور واالإ�سابات العاملية ومركزها يف 
الزمالة  برنامج  �سمن  وذلك  �سوي�سرا 
العاملية لهذه اجلمعية حيث اأن م�ست�سفى 
االأردن اأول م�ست�سفى على م�ستوى ال�سرق 
هذه  قبل  من  به  اعرتف  الذي  االأو�سط 
وُنِفَذ  ال�سهادة.  هذه  الإعطاء  اجلمعية 
م�ست�سفى  بني  والتعاون  التبادل  برنامج 
االأردن واجلمعية العاملية خالل ال�سنوات 
ال�سابقة حيث مت تدريب جراحني اثنني 
من م�سر والعراق ثم عادا اإىل بلديهما 

بعد نيل هذه ال�سهادة.

نظرة عامة: الغدة الدرقية هي غدة 
يف  موجودة  فرا�سة  هيئة  على  �سماء 
اأدنى العنق اأ�سفل تفاحة اآدم مبا�سرة. 
معدل  تنظم  هرمونات  انتج  وظيفتها 
ودرجة  الدم  و�سغط  القلب  �سربات 
من  وكغريها  والوزن.  اجل�سم  حرارة 
خالياها  ت�ساب  قد  اجل�سم  اأع�ساء 

ب�سرطان هو �سرطان الغدة الدرقية.
على الرغم من عدم �سيوع �سرطان الغدة 
الدرقية يف االأردن وحو�س البحر االأبي�س 
اأن  االأخرية  االآونة  ويف  ولكنه  املتو�سط، 
هنالك زيادة يف معدالت اكت�سافه والتي 
ومعدات  اآليات  اىلتطور  -غالبا-  تعزى 
الدرقية،  الغدة  �سرطانات  عن  الك�سف 
باأحجام  كتل  اكت�ساف  باالمكان  فاأ�سبح 
فيما  اكت�سافها  املتعذر  من  كان  �سغرية 
ال�سحي  لتثقيف  باال�سافة  م�سى. ذلك 
والرعاية الطبية ال�ساملة، التي �ساهمت 

يف �سرعة اكت�ساف املر�س.
غري  الدرقية  الغدة  �سرطان  اأ�سباب  ان 
عوامل  يوجد  اأنه  اال  بالتحديد  معروفة 

الفحو�سات  نتيجة  على  بناءا  املري�س 
وامل�سح الذري ال�سامل بعد العملية.

بعد  امل�سع  اليود  ي�ستخدم  ما  غالبا 
جميع  لتدمري  الدرقية  الغدة  ا�ستئ�سال 
حتى  املتبقية  الدرقية  الغدة  اأن�سجة 
البعيدة.  اجل�سم  اأن�سجة  يف  املنت�سرة 
قبل  من  متابعة  العالج  هذا  يحتاج 
العطاء  النووي  الطب  اخت�سا�سي 
ذري  م�سح  وعمل  الالزمة  التعليمات 
للج�سم. االعداد ملثل هذا العالج يتطلب 
انقا�س ن�ساط الغدة  اما عن طريق وقف 
حقن  طريق  عن  او  الثايروك�سني  عالج 
بحيث  الدرقية.  الغده  تن�سيط  هرمون 
زادت  اجل�سم  يف  اليود  كمية  قلت  كلما 
تناول  بعدم  االلتزام  ومع  العالج،  فعالية 
الطعام البحري واأي مواد حتتوي على يود 

قبل البدء بالعالج.
�سكل  على  امل�سع  اليود  عالج  يكون 
عن  ابتالعه  يتم  �سائل  اأو  كب�سوالت 
طريق الفم، وهو �سالح لكافة االعمار. 
وتركيزه  امل�سع  اليود  امت�سا�س  يتم 
الغدة  خاليا  يف  ا�سا�سية  ب�سورة 
ولهذا  وال�سرطانية،  ال�سليمة  الدرقية 
االأخرى  ايذاءاخلاليا  خماطر  تقل 
يتم  امل�سع  اليود  اأخذ  بعد  اجل�سم.  يف 
عمل م�سح نووي �سامل للج�سم يك�سف 
�سواء  اليود  تركيز  نقاط  جميع  عن 
طرح  بعدها  يتم  اجل�سم.  اأو  بالرقبة 

واحلالة  الدم  اختبارات   •
وبالتحديد  عام  ب�سكل  ال�سحية 

فح�س وظائف الغدة الدرقية.
اىل  نحتاج  قد  �سوراالأ�سعة؛    •
اأكرث من �سورة مل�ساعدة الطبيب 
على معرفة وحتديد درجة اخللل 
الذري  امل�سح  مثل  الغدة،  يف 

اأو  �سوتية  الفوق  باملوجات  والت�سوير 
يف  بزوترونية  او  حلزونية  �سورة  حتى 

بع�س االأحيان.
ن�سيج  من  عينة  واأخذ  خزعة  عمل   •
الغدة الدرقية بوا�سطة ابرة دقيقة يتم 
نوعية  للتحري عن  املخترب  حتليلها يف 

اخلاليا والبحث عن الورم.
وجود  حال  يف  جينية  فحو�سات  عمل   •
تاريخ عائلي لورم الغدة ال�سماوي العائلي.
 العالج: بعد التاكد من نتيجة اخلزعة 
وحتديد نوع الورم وحجمه من قبل الكادر 
اأغلب  الطبي متعدد االخت�سا�س، يخ�سع 
امل�سابني ب�سرطان الغدة الدرقية جلراحة 
الغدة  ن�سيج  معظم  اأو  كل  ازالة  بهدف 
بالكامل  الغدة  ازالة  يتم  بحيث  الدرقية 
من قبل اجلراح. يف اأغلب االأحيان ترتك 
حواف �سغرية من الن�سيج املحيط بالغدة 
من  للحد  الدرقية  جارات  وغدد  الدرقية 
ا�ستئ�سال  وي�سمى  الدرقية،  جارات  تلف 
الدرقية. ويقوم اجلراح  للغدة  �سبه كامل 
املت�سخمة  الليمفاوية  الغدة  بازالة  اأي�سا 
فح�سهم  ذلك  بعد  يتم  حيث  الرقبة  من 

للبحث عن وجود خاليا �سرطانية.
تعليمات  املري�س  يعطى  ذلك  بعد 
ومتابعته  عالجه  ال�ستكمال  خا�سه 
ال�سماء  الغدد  اخت�سا�سي  قبل  من 
يتم  بحيث  النووي  الطب  واخت�سا�سي 
حلالة  منا�سبه  عالجية  خطة  و�سع 

دورية  مبتابعة  فين�سح  موروثة،  جينية 
خطر  ملناق�سة  املعالج  الطبيب  مع  وتوا�سل 

اال�سابة واخليارات املتاحة.
يكون  قد  والدعم:  التاقلم   
اأمرا  الدرقية  الغدة  �سرطان  ت�سخي�س 
خميفا وموؤملا، وقد يوؤدي ب�ساحبه اىل 
مع  منه  ال�سفاء  ن�سبة  ان  اال  القلق، 
العالج ت�سل اىل )95 % - %98(علما 

باأنه ال يوجد للعالج اآثار �سلبية تذكر.
يف النهاية �سيجد كل مري�س طريقة للتاقلم 
مع حقيقة اال�سابة مبر�سه، ولكن يقع على 
عاتق الطبيب املعالج  ت�سهيل ذلك باحلفاظ 
ثقته  وك�سب  املري�س  مع  مفتوح  حوار  على 
ورفع معنوياته بت�سجيعه مثال على التوا�سل 
مع ناجني من �سرطان الغده الدرقيه حيث 
يجد الراحه يف التحدث مع من مر يف نف�س 
حياته  ملمار�سة  للعودة  وي�سجعه   حالته. 

الطبيعيه ون�ساطه اليومي والعودة للعمل.
ون�سجع املري�س على اال�ستعداد ملوعده 
والبحث  بحالته  املخت�س  طبيبه  مع 
والقراءة عن ت�سخي�سه، باال�سافة  اىل 
الطبيب  لتعليمات  مالحظات  تدوين 
و�سرحه للحالة املر�سية واعداد قائمه 
والفيتامينات  العالجات  با�سماء 

واملكمالت الغذائيه التي ت�سف له.
اأفراد  اأحد  ا�سطحاب  يف�سل  كما 
م�سدر  ليكونو  االأ�سدقاء  اأو  العائلة 
على  ومعاونتة  للمري�س  معنوي  دعم 

اتخاذ القرارات العالجية. 
نن�سح كل امل�سابني االلتزام بالتعليمات 
االمكان  قدر  الطبيب  ومواعيد  الطبية 
ومبا يتنا�سب مع و�سعه االجتماعي واأخذ 
ويكون  االر�سادات  ح�سب  العالجات 
خربه  ولهم  موثوق   معلوماته  م�سدر 

ب�سرطان الغدة.

املعل�مات الطبيه املتعلقه بعالج ورعاية مر�شى �شرطان الغدة الدرقية

الدكت�رة �شهاد املنري
 ا�ست�سارية الطب النووي  

والعالج بالنظائر امل�سعة

احتمالية  من   تزيد  بانها  يعتقد  خطورة 
اال�سابة:

ب�سورة  معر�سني  وال�سيدات  االناث   .1
اأكرب مقارنة مع الرجال.

من  مرتفعة  مل�ستويات  التعر�س   .2
عالجية  كانت  �سواء  اال�سعاعات، 
اأم  الرقبة،  اأو  الراأ�س  ملنطقة  وخ�سو�سا 
الغبار الذري املت�ساقط الناجت عن حوادث 
حادثة  مثل  النووية  الطاقة  حمطات 

ت�سرينوبل.
3. بع�س املتالزمات الوراثية مثل �سرطان 
والورم  العائلي  النخامي  الدرقية  الغدة 

ال�سماوي املتعدد.
4. نق�س اليود والتهاب الغدة الدرقية.

اأو  العوامل  هذه  اأحد  وجود  باأن  العلم  مع 
ال�سخ�س  ا�سابة  بال�سرورة  يعني  ال  اأكرث 

ب�سرطان الغدة الدرقية.
الدرقية:ال  الغدة  �شرطان  اأعرا�س 
عالمات  اأو  اأعرا�س  اأي  العادة  يف  يظهر 
منو  مع  ولكن  للمر�س  املبكرة  املراحل  يف 
ال�سرطان قد يت�سبب يف وجود كتلة بالرقبة 
تغريات  اىل  باال�سافة  بها  ال�سعور  ميكن 
اأو حتى �سعوبة  بال�سوت  بال�سوت؛ كبحة 
يف البلع يف بع�س احلاالت. وقد ت�سل حتى 
اىل �سعور املري�س باأمل يف العنق اأو ال�سعور 
ب�سيق خفيف باحللق ي�ساحب تورم العقد 

الليمفاوية يف منطقة العنق.
الغدة  �شرطان  عن  الك�شف   

الدرقية وت�شخي�شه:
الطبيب  يقوم  الطبي:  الفح�س   •
اأي  عن  باحثا  للج�سم  �سامل  بفح�س 
تغريات يف الغدة الدرقية، كما �سيتحرى 
ذكرناها  التي  اخلطورة  عوامل  عن 
تاريخ  او  لال�سعاع  التعر�س  مثل  �سابقا؛ 

عائلي اأو نق�س اليود.

اليود امل�سع من اجل�سم عن طريق 
بعد  االأوىل  االأيام  خالل  البول 
العالج. وي�ستثنى من  هذا العالج 
املر�سعات  اأو  احلوامل  الن�ساء 
والفوائد  املخاطر  مناق�سة  بعد 
يتبع  والفريق الطبي.  مع املري�س 
هرمون  اعطاء  امل�سع  اليود  عالج 
لتعوي�س  احلياة  مدى  الثايروك�سني 
ا�ستئ�سال  نتيجة  احلا�سل  النق�س 

الغدة الدرقية.
 املتابعة : ت�سمل متابعة مر�سى �سرطان 

الغدة الدرقية التايل:
متابعة  وبهدف  الدم  فحو�سات  اجراء   •
كمية الثايروك�سني املنا�سبة للج�سم وخف�س 
الدرقية  للغدة  املن�سط  الهرمون  م�ستويات 
ثايروجلوبيلني  وجود  ومراقبة   )TSH(
بالدم – )بعد ازالة الغدة الدرقية والعالج 
انتاج  عن  اجل�سم  يتوقف  امل�سع  باليود 
فح�س  يف  وظهوره  الثريوجلوبيلني  بروتني 

الدم  يرجح احتمال عودة ال�سرطان(.
• عمل �سورة املوجات الفوق �سوتيه للرقبه 

وم�سح ذري من مرة اىل مرتني �سنويا.
فرتات  على  تتم  املري�س  مراجعات   •
منعا  الطبي  الفريق  يحددها  معينة 
وفقا  فورا.  وعالجها  انتكا�سات   الأي 
الغدة  �سرطان  جمعية  الح�سائيات 
ال�سفاء  االمريكية، فان معدل  الدرقية 
الدرقيه   الغدة  �سرطان  مر�سى  لدى 
�سنة   45 عن  اعمارهم  تقل  الذين 
 10 بعد  النجاة  ن�سب  وتقارب  ممتاز 

�سنوات من الت�سخي�س 100%.
ملنع  طريقة  هناك  لي�س  ال�قايه:   
اال�سابة ب�سرطان الغدة الدرقية ولكن هناك 
يعانون من  اللذين  االفراد  لوقاية  اجراءات 
طفرة  لديهم  كالذين  مرتفع،  ا�سابة  خطر 

فرباير  من  الع�سرين  يف  ينطلق 
االأردين  املوؤمتر  عّمان  بالعا�سمة 
والذي  القلب  وهبوط  العتالل  االأول 
جمال  يف  نوعية  �سابقة  يعترب 
يف  القلب  هبوط  وعالج  ت�سخي�س 

املنطقة.
ح�سور  املوؤمتر  فعاليات  يف  وي�سارك 
االأردن  يف  االطباء  كبار  من  وا�سع 
اآخر  ملناق�سة  االو�سط  وال�سرق 
والعالجية  الت�سخي�سية  امل�ستجدات 
من  الكثري  يحمل  الذي  املر�س  لهذا 

امل�ؤمتر الأردين 
لعتالل وهب�ط القلب 

الدكتــ�ر
عماد عبداحلفيظ احلداد
ا�ست�ساري القلب واالأوعية الدموية

والتداخالت العالجية

العائلة  على  االقت�سادية  االعباء 
والنف�سية على املري�س واملحيطني به 

كما يوؤثر على �سحة وج�سم املري�س.
خلدمة  كفر�سة  املوؤمتر  هذا  وياأتي 
االأردن واملنطقة مبا يحمله من اأوراق 
باأعلى  ومناق�ساتها  للم�ساركني  عمل 
حظي  مبا  خا�سًة  امل�سوؤولية  من  قدر 
من  املجال  هذا  يف  االأردن  اطباء  به 
من  الكثري  عالج  يف  مرموقة  مكانة 

احلاالت ال�سعبة يف اأمرا�س القلب.
واكد الدكتور عماد احلداد ا�ست�ساري 
يف  الدموية  واالوعية  القلب  امرا�س 
القائمني  من  وهو  االأردن  م�ست�سفى 
اأن  املوؤمتر  فعاليات  تنظيم  على 
هناك ازدياد كبري يف اعداد مر�سى 
ال�سرايني  لعالج  نتيجة  القلب  ع�سلة 
االخرى  وامل�سببات  وال�سمامات 
العتالل ع�سلة القلب، وانه ال بد من 
التحرك يف تفعيل �ُسبل التطوير لهذا 
فرع  ا�ستحداث  اإىل  م�سريًا  املجال. 
القلب  هبوط  باأمرا�س  خا�س  جديد 
يح�سل عليه الطبيب بعد اخت�سا�سه 
تو�سيع  وكذلك  القلب،  باأمرا�س 
واملراكز  اخلا�سة  العيادات  نطاق 
يف  املر�س  هذا  لعالج  املتخ�س�سة 

خطوة ايجابية مل�سلحة املري�س.
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من اأبرز امل�شاكل ال�شحية التي يعاين منها الأطفال هي م�شاكل الل�زتني، حيث تعترب الل�زتني مبثابة خط دفاع 
رئي�شي ملنع و�ش�ل البكترييا ال�شارة واجلراثيم اإىل داخل اجل�شم والتي تت�شبب مب�شكالت �شحية لدى الأطفال

اللوزتني يف  ا�ستئ�سال  ت�ستدعي  اإىل م�سكلة �سحية كبرية ومزمنة  الدفاع هذه  و�سيلة  تتحول  ولكن قد 
بع�س احلاالت التي يحددها الطبيب املخت�س ومن اأبرزها

- تكرار التهاب اللوزتني كاأن ي�ساب الطفل به الأكرث من 6 مرات يف ال�سنة مما يوؤثر على �سحة الطفل 
العامة وعلى تناول الطفل للطعام وقيامه مبهامه اليومية

- �سعوبة التنف�س نتيجة حلدوث ت�سخم يف حجم اللوزتني
- ف�سل العالج باالأدوية: يقوم الطبيب املخت�س بو�سف االأدوية ومتابعة مدى تفاعلها مع العالج ووفقا 
للنتائج يحدد الطبيب ما اإذا كان الطفل بحاجة ال�ستئ�سال اللوزتني اأو ال حيث يجدر االإ�سارة اإىل اأن 

كرثة امل�سادات احليوية واالأدوية قد تت�سبب باأ�سرار �سحية لالأطفال ب�سكل عام
- االإ�سابة املتكررة بخراج اللوزتني اأو ظهور اأورام بها

الب�سرية،  من اهلل عز وجل للطبيعة 
وا�سرتخائها،  االأع�ساء  الإنعا�س 
ذاتية  اآلية  حركة  فيها  وكذلك 

لتدليك الكثري من االأع�ساء.
احلنيف  االإ�سالمي  ديننا  حث  كما 
العظيم  االأثر  لها  ملا  االبت�سامة  على 
اأوا�سر  بتقوية  املجتمع  اأفراد  على 
بينهم.  وكان  والرتابط  التاآخي 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقدوتنا  نبينا 
ًما، وطالقة وجٍه يف  اأكرث النا�س تب�ُسّ
لقاء من يلقاه، وكانت الب�سمة اإحدى 
ق  �سفاته التي حتّلى بها، وكان ال ُيَفرِّ
الغنّي  بني  وب�سا�سته  لقائه  بح�سن 
حتى  واالأبي�س،  واالأ�سود  والفقري، 
وجوههم  يف  يبت�سم  كان  االأطفال 
وُيح�ِسن لقاءهم..  قال عبد اهلل بن 
راأيت  )ما  عنه:  اهلل  ر�سي  احلارث 

جواز  ابت�سامتك  تكون  اأن  اأجمل  ما 
�سفرك التي تدخل بها قلوب النا�س.. 
ما اأجمل اأن تكون ابت�سامتك �سمتك 
تتحلى  التي  و�سخ�سيتك  و�سعارك 
يف  بيتك..  يف  مكان..  كل  يف  بها 
ال�سوق..  يف  ال�سارع..  يف  عملك.. 
واملحبة  االأمل  تبعث  ذهبت  اأينما 
والتفاوؤل يف قلبك وقلوب االخرين.. 
انها اللغة االأجمل واالأ�سهل للتوا�سل 
اىل  حتتاج  ال  والتي  االآخرين  مع 
معناها  اللغات  بكل  هي  ترجمة.. 
واحد.. تاأثريها كال�سحر يف النفو�س 
مال..  اأو  جهد  اىل  بحاجة  لي�ست 
نقاء  من  م�ستوحى  حركي  تعبري 
النا�س  بها  ت�سارك  وحب  و�سعادة 
م�سيئا  لي�سبح  وجهك  بها  وتزين 

ب�سو�سًا.. 
يف  تلم�سها  فوائد  ولالبت�سامة 
ومعنوياتك  ونف�سيتك  �سحتك 
»بيري  الفرن�سي  العامل  وح�سب 
اأبحاثه  من  �سنني  بعد  فا�سيه« 
يو�سع  وال�سحك  االبت�سامة  فاإن 
وين�سط  واالأوردة،  ال�سرايني 
ويعّمق  الدموية،  الدورة 
التنف�س، ويحمل االأك�سجني اإىل 
اأبعد اأطراف اجل�سم، وهي هبة 

اأحدًا اأكرث تب�ّسما من ر�سول اهلل �سلى 
وت�سف عائ�سة  و�سلم(،  عليه  اهلل 
�سلى  اهلل  ر�سول  عنها  اهلل  ر�سي 
األني  )كان  فتقول:  و�سلم  عليه  اهلل 
رجاًل  وكان  النا�س،  واأكرم  النا�س، 
�سحاًكا  كان  اأنه  اإال  رجالكم  من 
ر�سول اهلل �سلى اهلل  ب�ّساًما(، وقال 
عليه و�سلم )تب�سمك يف وجه اأخيك 

�سدقة(.
على  االبت�سامة  ابقاء  يجب  لذلك 
ايجابية  تعك�سه من طاقة  ملا  وجهك 
وعن  عنك  واالأحزان  الهموم  تزيل 
اإال من �سخ�س  النا�س والتي ال تنبع 
تربى وتاأ�س�س على االأخالق واإحرتام 
قال   .. بلطف  ومقابلتهم  النا�س 
ِلْنَت   ِ الَلّ ِمَن  َرْحَمٍة  {َفِبَما  تعاىل 
اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفًظّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم 
)اآل  َحْوِلَك}  ِمْن  وا  لْنَف�شُّ
على  داللة  وهذه  عمران:159( 
يف  والع�سبية  الفظاظة  اأن 
النا�س،  وتنفر  تبعد  التعامل 
فاإن  ذلك  من  العك�س  وعلى 
التعامل   وح�سن  االبت�سامة 
بك.  النا�س  وحتبب  تقرب 
لذلك اجعل االبت�سامة عنوانك 

وال تبخل على اأحد بها.

ابت�شم..
بقلم: �شفيان عبدالهادي

رئي�س ق�سم العالقات العامة  - م�ست�سفى االأردن -

معايري خروج حديث ال�لدة 
من امل�شت�شفى

Discharge Criteria

حديثًا  املولود  خروج  قرار  يف  ي�سارك 
وطبيب  االأهل  من  كل  امل�ست�سفى  من 
باملولود  اعتنى  الذي  والطبيب  التوليد 
ويبنى القرار على القناعة باأن الرابط 
نا�سجًا  اأ�سبح  ووليدها  االأم  بني 
ذلك  ويت�سمن  امل�ست�سفى  من  للخروج 

ما يلي:
يف  مر�سية  حاالت  اأية  وجود  عدم   .1
املولود حتتاج لبقائه يف امل�ست�سفى �سواًء 
امل�ست�سفى  يف  وجوده  اأثناء  اكت�سفت 
يف  املولود  فح�س  اأثناء  اكت�سفت  اأو 
فيه اإخراجه  متوقعًا  كان  الذي  اليوم 

 At Discharge Physical
Examination

للمولود جميعها  العالمات احليوية   .2
ع�سر  االأثني  خالل  وم�ستقرة  طبيعية 

�ساعة االأخرية قبل اخلروج.
االأك�سجني  اإ�سباع  ن�سبة  تكون  اأن   .٣

بالدم ال تقل عن %95.
4. اأن يكون الطفل قد تبول واأخرج الرباز 
على االأقل مرة واحدة خالل الـ 24 �ساعة 
بدون  اأي  عفوي  ب�سكل  عمره  من  االأوىل 

تنبيه بو�سع حتميلة غل�سرين مثاًل.
واأمت  ر�سع  قد  الر�سيع  يكون  اأن   .5
على االأقل ر�سعتني ويف حالة االإر�ساع 
التي  اأو  املمر�سة  تكون  اأن  الطبيعي 
الطفل  اأن  �ساهدت  قد  باملولود  تعتني 
يف  والثدي  احللمة  اأخذ  يف  جنح  قد 
البلع  اأ�سوات  فمه ب�سكل جيد و�سمعت 

الدكت�ر عبدالبديع حمام
ا�ست�ساري اأطفال - خداج

MRCP - DCH

للحليب واأن الطفل قد �سبع.
اخلتان  عملية  للطفل  اأجري  اإذا   .6
للنزيف  اأثر  باأنه ال يوجد  التاأكد  يجب 

طيلة �ساعتني كاملتني.
قد  الر�سيع  اأن  من  تاأكدنا  نكون  اأن   .7
اأجريت له الفحو�سات ال�سرورية اإن كانت 
اأية  النتقال  االأخطار  بع�س  حتمل  االأم 
عوامل مر�سية ت�سبب االنتان عند املولود 
�سليم. املولود  باأن  الفحو�سات  واأظهرت 
ال�سمع  فح�س  اأجرينا  نكون  اأن   .8
الوراثية االأمرا�س  فحو�سات  وطلبنا 
Screening for Metabolic Disorders 
9. اأن يكون كر�سي ال�سيارة حا�سرًا وال 

يخرج الطفل حممواًل على االأكف.
10. اأن نتاأكد من اأن االأم اأ�سبحت كفوؤًا 
وتقوم بكل التعليمات التي اأعطيت لها 

حول كيفية التعامل مع املولود.

اإىل  ودعت  اجلديد،  كورونا  بفريو�ض 
�شرورة التقّيد بالتدابري التالية:

مع  الوثيق  الت�شال  جتنب   .1
الأ�شخا�ض الذين يعانون من اأمرا�ض 

تنف�شية حادة.
حيوانات  مع  الت�شالت  جتنب   .٢
دون  من  الربية  احليوانات  اأو  املزارع 

حماية.
متواترة،  ب�شورة  اليدين  غ�شل   .3
مع  املبا�شر  الت�شال  بعد  ل�شيما 

املر�شى اأو بيئتهم.
يعانون  الذين  لالأ�شخا�ض  ينبغي   .4
اأن  حاد  تنف�شي  مر�ض  اأعرا�ض  من 
بال�شعال  املتعلقة  بالآداب  يتقّيدوا 
معينة،  م�شافة  على  )احلفاظ 
مالب�ض  اأو  باأن�شجة  الفم  وتغطية 
ال�شعال  اأثناء  منها  التخل�ض  ميكن 

والعط�ض، وغ�شل اليدين(.
املتعلقة  املوحدة  املمار�شات  تعزيز   .5
ومكافحتها  العدوى  من  بالوقاية 

داخل مرافق الرعاية ال�شحية.

ينتمي فريو�س كورونا اجلديد اإىل �ساللة 
فريو�س كورونا وي�سبه "فريو�س �سار�س"، 
االأ�سخا�س  لدى  زكام  اأعرا�س  وُيظهر 
اإىل  اأعرا�سه  ت�سل  وقد  امل�سابني، 
ومنذ  احلادة،  التنف�سية  االلتهابات 
ظهور فريو�س كورونا اجلديد يف مدينة 
اإىل  و�سوله  وحتى  ال�سينية  ووهان 
والواليات  واأوروبا  اأخرى  اآ�سيوية  دول 
اأعرا�س  يلي  ما  يف  نر�سد  املتحدة، 
فريو�س كورونا اجلديد ون�سائح للوقاية 

منه، واأبرز مراحل انت�ساره.
ما ه� فريو�س ك�رونا؟

فاإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  وفق 
فريو�سات كورونا هي زمرة وا�سعة من 
اأن  الفريو�سات ت�سمل فريو�سات ميكن 
االعتالالت  من  جمموعة  يف  تت�سبب 
الربد  نزلة  بني  ما  ترتاوح  الب�سر،  يف 
التنف�سية  املتالزمة  وبني  العادية 
الفريو�سات  اأن  كما  الوخيمة،  احلادة 
من  عدد  يف  تت�سبب  الزمرة  هذه  من 

االأمرا�س احليوانية.
موقعها  على  املنظمة،  وتقول 
فريو�سات  ف�سيلة  اإن  االإلكرتوين، 
ت�سمل  كبرية  ف�سيلة  هي  كورونا 
من  طائفة  ت�سبب  قد  فريو�سات 
االأمرا�س لالإن�سان، ترتاوح بني نزالت 
االلتهاب  ومتالزمة  ال�سائعة  الربد 
)ال�سار�س(.  الوخيم  احلاد  الرئوي 
اإىل  املنتمية  الفريو�سات  ت�سبب  كما 

ما ه� فريو�س ك�رونا اجلديد
واأعرا�شه وكيفية ال�قاية منه؟

هذه الف�سيلة عددًا من االأمرا�س لدى 
من  النوع  هذا  الأن  ونظرًا  احليوانات، 
الفريو�س م�ستجد، فاإن املنظمة عاكفة 
من  وال�سركاء  البلدان  مع  العمل  على 
عنه  املعلومات  من  مزيد  جمع  اأجل 

وحتديد اآثاره على ال�سحة العامة.
اأعرا�س فريو�س ك�رونا اجلديد

ُيظهر فريو�س كورونا اجلديد اأعرا�س 
امل�سابني،  االأ�سخا�س  لدى  زكام 
االلتهابات  اإىل  اأعرا�سه  ت�سل  وقد 
اأعرا�سه  التنف�سية احلادة، كما ت�سمل 
ارتفاع درجة احلرارة و�سعوبة التنف�س 

وال�سعال.
فريو�س  من  لل�قاية  ن�شائح 

ك�رونا اجلديد
على  العاملية  ال�شحة  منظمة  تو�شي 
الأ�شخا�ض  الإلكرتوين،  موقعها 
املجال  يف  والعاملني  العاديني 
ال�شحي، باملبادئ الأ�شا�شية للحد من 
املخاطر العمومية لنتقال الأمرا�ض 
لالإ�شابة  جتنباً  احلادة  التنف�شية 
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املدير  خطاب  اأحمد  املهند�س  ورحب 
يف  رافقهم  الذي  الزائر  بالوفد  االداري 
جولة تعريفية قدم خاللها �سرحًا وافيًا عن 
اخلدمات التي يرعى بها م�ست�سفى االأردن 

مر�ساه على امل�ستوى املحلي والدويل. 

ي�م طبي جماين يف عنجرة
اقام م�ست�سفى االردن يوم طبي جماين 
يف منطقة عنجره وبالتعاون مع جمعية 
عجلون  ووكالة  للثقافة  عجلون  دارة 
الريا�سي  عنجره  ونادي  االخبارية 
من  عدد  اليوم  هذا  يف  �سارك  حيث 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  االطباء 
ون�سائية،  وباطنية،  ) جراحة،  الطبية 
فح�س  عمل  اىل  باال�سافة  واأطفال، 

وقامت   ) للجمهور  وال�سكري  ال�سغط 
م�سوؤولة  حمور  اأبو  �سروق  الدكتورة 
توعية  بعمل  االجتماعي  العمل  مكتب 
املراجعني..  من  لعدد  �سحي  وتثقيف 

طبيا  ي�ما  يقيم  الأردن  م�شت�شفى 
جمانيا بدائرة اجلمارك الردنية
مع  بالتعاون  االأردن  م�ست�سفى  اأقام 
طبيًا  »يومًا  االأردنية  اجلمارك  دائرة 
واملجتمع  الدائرة  ملوظفي  جمانيا« 
املبا�سر  �سعيه  �سمن  وذلك  املحلي، 

خلدمة كافة القطاعات

الطبية  الفحو�سات  اإجراء  يف  و�سارك 
تخ�س�سات:  اأالطباء يف  من  جمموعة 
)الباطني، وجراحة العظام، وجراحة 
وتخ�س�س  واحلنجرة،  واالأذن  االأنف 
تقدمي  مت  اي�سا  والتوليد(،  الن�سائية 
الثدي  �سرطان  حول  توعوية  معلومات 
امل�ست�سفى  من  ا�سعة  فنية  قبل  من 
الالزمة  العالجات  لتقدمي  ا�سافة 
ال�سغط  فحو�سات  اجراء  ومت  جمانًا، 
الوحدة  �سركة  مب�ساركة  وال�سكري 

للتجهيزات الطبية
كبري  عدد  املبادرة  هذه  من  وا�ستفاد 
ا�سافة  الدائرة  وموظفات  موظفي  من 
للمجتمع املحلي واملراجعني من املواطنني .
والتي  التعاونية  البادرة  هذه  وتاأتي 
العامة  العالقات  ق�سم  بتن�سيقها  قام 
من  املعدة  اخلطة  �سمن  بامل�ست�سفى، 
حالة  لتكري�س  االأردن  م�ست�سفى  قبل 
يتميز  التي  واالنتماء  واملحبة  التاآلف 

بها جمتمعنا االأردين.   

خدمات وم�شاركات

م�شت�شفى الأردن..اأيام طبية 
جمانيةخلدمة املجتمع املحلي

طبي  يوم  يقيم  االردن  م�ست�سفى 
جماين يف حمافظة عجلون بلدة راجب 
بالتن�سيق مع جمعية الت�سامن واالتفاق 
ومتميزة  الفتة  ومب�ساركة  اخلريية. 
فيا�س  في�سل  الدكتور  �سعادة  من 
وال�سبكية  العيون  جراحة  ا�ست�ساري 
م�ست�سفى  يف  الزجاجي  وال�سائل 
خمتلف  يف  االطباء  من  وعدد  االأردن 

التخ�س�سات الباطنية واجلراحة

والعظام  والن�سائية  واالأطفال 
تاأتي  حيث  وال�سيدلة..  والتمري�س 
هذه امل�ساركة �سمن �سيا�سة م�ست�سفى 
املحلي  املجتمع  خدمة  يف  يف  االردن 
يف  املحافظات  جميع  اإىل  والو�سول 
اململكة.. حيث كان هذا اليوم بتنظيم 
م�ست�سفى  يف  العامة  العالقات  ق�سم 

االأردن مع اجلهات واالق�سام املعنية..

حيث ا�ستفاد من هذا اليوم الطبي ما 
اأهايل  يزيد عن ٣50 �سخ�س من من 
التي حولها..  منطقة عنجره واملناطق 
البادرة  بهذه  اجلميع  اأ�ساد  حيث 
تخدم  والتي  واالجتماعية  االإن�سانية 

املجتمع املحلي ...

م�شت�شفى الأردن ي�شارك مبنتدى 
ال�شياحة  العالجية وال�شفر 
ال�شحي الدويل اخلام�س

االردن  م�ست�سفى  �سارك 
العالجية  ال�سياحة  مبنتدى 
الدويل  ال�سحي  وال�سفر 
حيث   ،2019 اخلام�س 
اأكرب  الفعالية  هذه  تعد 
لل�سياحة  متخ�س�س  منتدى 
ال�سحي  وال�سفر  العالجية 
االو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
ومب�ستوى  اإفريقيا،  و�سمال 
م�ساركة خرباء ومتخ�س�سني 

اكرث  من  وال�سحة  ال�سياحة  قطاعي  يف 
من 48 دولة عربية واجنبية.

جميعة  تنظمه  الذي  املنتدى  ويناق�س 
مع  بالتعاون  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
العالجية  لل�سياحة  العاملي  املجل�س 
واحتاد امل�ست�سفيات العربية على مدى 
الق�سايا  من  جمموعة  ايام،  ثالثة 
ومتيُّز  العالجية  ال�سياحة  تخ�س  التي 
الطب يف االردن، اإ�سافة اإىل الت�سويق 
واجلودة  ال�سحية  للخدمات  االمثل 
والت�سريعات  والقوانني  واالعتمادية 
يف  الرقمية  والتوجهات  ال�سحية 
املر�سى.  وجتربة  ال�سحية  الرعاية 
افتتح  كلمة  يف  الوزراء،  رئي�س  ونقل 

جاللة  حتيات  املنتدى،  اعمال  بها 
امللك عبداهلل الثاين للم�ساركني واالمل 
وخطوات  بتو�سيات  املنتدى  بخروج 
العالجية،  بال�سياحة  لالرتقاء  ملمو�سة 
والتقدم بها خطوات اإىل االمام، موؤكدا 
احليوي  القطاع  بهذا  جاللته  اهتمام 

واملهم لالقت�ساد الوطني.
وقام جناح م�ست�سفى االردن الذي نظمه 
ق�سم العالقات العامة با�ستقبال العديد 
من  املنتدى  ح�سرت  التي  الوفود  من 
الدول االخرى حيث مت تعريفهم بجميع 
يقدمها  التي  واخلدمات  التخ�س�سات 
الن�سرات  توزيع  مت  كذلك  امل�ست�سفى 

التعريفية بامل�ست�سفى.

الرعاية  اعتماد  منظمة  من  وفد  زار 
االأفغانية  م�ست�سفى  الوطنية  ال�سحية 
اعتماد  جمل�س  مع  بالتن�سيق  االأردن 
حيث   HCAC ال�سحية  املوؤ�س�سات 
االإمكانيات  على  الزائر  الوفد  اطلع 
الطبية املتاحة والرعاية ال�سحية التي 

يقدمها امل�ست�سفى للمر�سى.
املقدمة  للخدمة  ارتياحه  الوفد  وابدى 
من  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  من 

خالل تطبيق معايري اجلودة العاملية.

زيارة وفد اعتماد الرعاية 
ال�شحية الفغانية مل�شت�شفى الأردن

الأعرا�س  بع�س  الطف�لة  فرتة  يف  الرب�  ي�شبب 
الي�مية املرهقة التي تعيق الن�شاط البدين والذهاب 
تعر�س  عالجه  عدم  ي�شبب  وقد  والن�م،  للمدر�شة 

بع�س الأطفال لن�بات رب� خطرية

ت�شكني  كنتي  اإذا  اأطباءنا  اأحد  بزيارة  ترددي  ل 
باإ�شابة طفلك اأو طفلتك بالرب�، حيث ي�شاعد العالج 

املبكر يف ال�شيطرة على الأعرا�س واحلد من ن�باته

زيارة طلبة التدريب امليداين 
فـي اجلامعة الأردنية
الأردن  م�شت�شفى 

تكرمي امل�ظف املثايل

حما�شرة علمية 
للدكت�ر جميل �شعبان

حما�شرة ت�ع�ية 
للدكت�رة منى خاطر

يف  امليداين  التدريب  طلبة  زيارة 
العمل  تخ�س�س  االأردنية  اجلامعة 
اخلدمات  على  للتعرف  االجتماعي 
م�ست�سفى  يقدمها  التي  االجتماعية 
االأردن وطبيعة احلاالت املر�سية التي 
االجتماعي،،،  العمل  مكتب  ي�ستقبلها 
وامل�ساندة  الدعم  وخدمات 
للمر�سى  تقدم  التي  االجتماعية 

واأ�سرهم واملجتمع املحلي.

يلقي  �سعبان  جميل  الدكتور 
حما�سرة قيمة يف م�ست�سفى االردن 
هما  والربهان  )احلقيقة  بعنوان 
نقطتا التالقي بني العلم والقراآن(.

هيلني  )ال�سيدة  املثايل  املوظف  تكرمي 
قبل  من  االأ�سعة  دائرة  من  �سليمان( 
عبداهلل  الدكتور  اال�ستاذ  العام  املدير 
�سائب  الدكتور  الطبي  واملدير  الب�سري 
الدكتور  اال�سعة  دائرة  ومدير  حمودي 
�سومان حممد، وبح�سور الكوادر الطبية 

والتمري�سية واالدارية يف امل�ست�سفى.
الف مربوك

�سمن �سعيه الدائم بخدمة املجتمع اأقام 
م�ست�سفى االأردن حما�سرة توعوية تثقيفية 
األقتها الدكتورة منى خاطر - ا�ست�سارية 
واأمرا�س  والتنف�سية  ال�سدرية  اأمرا�س 
مع  بالتعاون   - واملناعة  احل�سا�سية 
مدار�س الكلية العلمية االإ�سالمية للبنني 
التدخني  خماطر  حول  عمان(  )جبل 
وال�سيجارة االإلكرتونية حيث حتدثت عن 
وا�ستهدفت  منها،  كل  واأ�سرار  مكونات 
لتوعيتهم  املراهقة  ب�سن  الطالب 

وتثقيفهم مب�سار وخماطر التدخني.

بعمل  االأردن  م�ست�سفى  كوادر  قامت 
خلطة  الطوارئ  بق�سم  وهمي  مترين 
تدريب  خالله  من  مت  الكوارث؛ 
مع  التعامل  اآلية  على  اجلدد  املوظفني 
هذا  تناول  حيث  املحتملة  الكوارث 

بدرجات  مر�سية  حاالت  التمرين 
كيفية  على  معها  التعامل  مت  خمتلفة 
من  كل  قام  حيث  وعالجها  ت�سنيفها 

واالدارية  والتمري�سية  الطبية  الكوادر 
بعملهم على اأكمل وجه.

م�شت�شفى الأردن مترين وهمي 
بق�شم الط�ارئ خلطة الك�ارث
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وعدم  الكتظاظها  نظرًا  االأ�سياء 
القدرة على اإزالتها وتنظيفها. 

اأن ظاهرة  اأ�سري هنا اىل  اأن  بد  وال 
جمع  حالة  عن  خمتلفة  االكتناز 
بها  واالحتفاظ  املعينة  االأ�سياء 
خمت�سة  معينة  �سور  يجمع  كالذي 
معينة  اعالنات  اأو  معني  مبو�سوع 
كّلي  ب�سكل  يختلف  املو�سوع  فهنا 
حيث طريقة االحتفاظ تكون مرتبة 
ال  اأنها  كما  فو�سى  اأي  ت�سبب  وال 
اللذان هما  الكدر واالختالل  ت�سبب 

يف حالة ا�سطراب التخزين. 
الذين  االأ�سخا�س  ينظر  ال  قد   
لهذا  االإكتناز  ا�سطراب  يعانون 

حريق  اأثناء  ممتلكاتهم  فقد  اأي�سا 
اأو ما �سابه، اأو االأ�سخا�س امل�سابني 
مبر�س الو�سوا�س القهري واالإكتئاب 

والتوحد وغريها.
توؤثر  اأن هذه احلالة   فمن املالحظ 
�سلبية،  بطريقة  االأ�سخا�س  على 
حيث يالحظ  ازدحام كثيف مبكان 
القمامة   من  الكثري  ووجود  املعي�سة 
وانت�سار الفو�سى  مع �سعوبة تنظيم 
املكان اأو حتى تنظيفه، ومن املمكن 
فقدان  اإىل  احلالة  هذه  تت�سبب  اأن 
واملهمة  ال�سرورية  املمتلكات  بع�س 

من كرثة الركام يف نف�س املكان.
اأن  املمكن  من  احلالة  هذه  اأن  كما 
الذين  االأ�سخا�س  مع  ل�سجار  توؤدي 
من  والتخفيف  الرتتيب  يحاولون 
اأي�سا  لهم  ي�سبب  وهذا  الركام، 
احلرج اأمام النا�س عند روؤية بيوتهم 
لتجنب  ي�سطرهم  مما  واأماكنهم 
الوقت  مع  وهذا  النا�س  ا�ستقبال 
ببع�س  التدريجية  العزلة  اىل  يوؤدي 
تاأثري  اأي�سا  نن�سى  وال  احلاالت، 
ال�سحية   احلالة  على  الفو�سى  هذه 
وباالأخ�س اجلهاز التنف�سي لل�سخ�س 
بني  واالأتربة  الغبار  جتمع  ب�سبب 

وما  الظاهرة  هذه  عن  تعرف  ماذا 
هي اأعرا�شها.. اأ�شبابها.. وعالجها 
يعانون  الذين  االأ�سخا�س  معظم 
بتجميع  يقومون  احلالة  هذه  من 
مر�س  ويعترب  مربر،  دون  االأ�سياء 
على  ال�سخ�س  يجرب  نف�سي 
الالزمة  باملقتنيات  االحتفاظ  
�سعوبة  وجود  مع   الالزمة  وغري 
م�ستمرة  بالتخل�س منها اأو التخلي 
با�ستمرار  اأي�سا  وال�سعور  عنها 
وهذا  ذلك،  فعل  على  القدرة  بعدم 
لهذه  حلاجتنا  لالإعتقاد   م�ساحب 
اأن  ونالحظ  بعد،  فيما  املقتنيات 
من  باالأ�سياء  يحتفظ  اأي�سا  البع�س 
كانت  حالة   اأو  معينة  ذكرى  اأجل 
ما   بوقٍت  بال�سعادة  ت�سعرهم  
مينحهم  وهذا  االأ�سياء  تلك  بوجود 
ال�سعور باالأمان واالأطمئنان والراحة  
املقتنيات  هذه  بهم  حتيط  عندما 
ت�سيب  احلالة  فهذه  حولهم،  من 
يعانون   الذين  اال�سخا�س  بالغالب 
القرارات   باتخاذ  الرتدد  من  دائما 
ملواقف  ب�سغرهم  تعر�سوا  والذين 
عالقًا  اأثرها  بقي  معينة  نف�سية 
عزيز  �سخ�س  بوفاة  اأو  داخلهم 

مما  م�سكلة،  اأنه  على  االإ�سطراب 
ميكن  لكن  العالج،  عملية  َت�سعب 
اأن ُي�ساعد العالج املكثف االأ�سخا�س 
الذين يعانون من ا�سطراب االكتناز 
اعتقادهم  تغيري  كيفية   فهم  على 
و�سلوكياتهم حتى يحظوا بحياة اأكرث 

اأماًنا واإمتاًعا.
لرمبا هذه احلالة تتفاوت حدتها بني 
منها  التخل�س  وطريقة  االأ�سخا�س 
ال�سخ�س  تعّلق  ترتاوح ح�سب درجة 
اأن  ممكن  فالبع�س  احلالة  بهذه 
يكون عالجه باالإقناع والتدريب على 
املقتنيات  من  القليل  من  التخل�س 
ثم  ومن  تدريجي   وب�سكل  كبداية 
على  نف�سه  بتدريب  قام  قد  يكون 
عن  القراءة  ت�ساعد  كما  ذلك، 
بالتخل�س  احلالة   هذه  خماطر 
امل�سابة  احلاالت  بع�س  ويف  منها، 
ب�سكل كبري  القهري  الو�سوا�س  بهذا 
النف�سي  للطب  اللجوء  من  بد  ال 
مع  واجللو�س  العقاقري  وا�ستخدام 
ال�سخ�س  مل�ساعدة  النف�سي  املعالج 

للتخل�س من هذه احلالة. 

هل تعاين من
الكتناز القهري؟

بقلم: منار الزواهرة
العالقات العامة  - م�ست�سفى االأردن -

• حا�شل على �شهادة الزمالة الربيطانية يف اجلراحة
• ع�شو جمعية جراحي امل�شالك البولية الربيطانية

• ع�شو جمعية جراحي امل�شالك البولية المريكية 
• ع�شو جمعية جراحة املناظري للم�شالك البولية

• ع�شو جمعية جراحي امل�شالك البولية الأوروبية 
•  م�شت�شار ورئي�ض ق�شم الكلى وامل�شالك البولية والتنا�شلية

    مدينة احل�شني الطبية �شابقا

تعّرف على اأطبائنا..!
فـي م�شت�شفى الأردن

الـدكتـ�ر نـادر ي�نـ�س
ا�شت�شاري جراحة الكلى وامل�شالك الب�لية

وزراعة الكلى
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يتداولها  التي  املجتهدة  النملة  ق�سة 
وموا�سيع  االإداري  بال�ساأن  املهتمون 
كونها  تخرج عن  ال  واالإنتاجية  الكفاءة 
موؤ�س�سات  يف  االإدارة  لواقع  ت�سويرًا 
نخرها  التي  النامية  الدول  من  الكثري 
وتغليب  واملح�سوبية  الوا�سطة  �سو�س 
امل�سلحة اخلا�سة على امل�سلحة العامة، 
والتاآمر على الكفاءات وابعادها ل�سالح 
فنون  يتقنون  ومن  املعرفة  يّدعون  من 
البلدان  هذه  جرَّ  الذي  االأمر  الَدَجل، 
وهذه املوؤ�س�سات اإىل مزيٍد من التخلف.
اإال  النملة  ق�سة  يف  االأ�سد  يكن  مل 
حيًة مل�ست�ساريه، هوؤالء الذين خلف  �سَ
كل واحد منهم ق�سة ُتف�سر طبيعة راأيه 
لالأ�سد،  ن�سائحه  وراء  من  والهدف 
يتحني كل فر�سة  الذي  مثاًل  فالثعلب 
لُيظهر فرا�سته وحكمته ليحافظ على 
ثقة االأ�سد ال يتورع اأبدًا من �سرب كل 
وثمرة  اجنازهم  و�سرقة  حوله  من 
وعدم  بالتق�سري  واتهامهم  جهودهم 
العمل،  اأخطاء  وُيَحِملهم  الكفاءة، 
كاإخراج  امل�سوؤولية  من  نف�سه  وُيخرج 
على  معتمدًا  العجني،  من  ال�سعرة 
حاجة االأ�سد له يف ت�سيري بع�س االأمور 

التي يتقنها كثعلب ماكر.
اأما الُغراب فقد اتخذ من ُع�ِسِه وكرًا 
امل�سمومة  الر�سائل  ومترير  للد�سي�سة 
يف  حتمل  التي  الر�سائل  لالأ�سد، 
العامة  امل�سلحة  على  خوفًا  ظاهرها 

ويف باطنها خوفًا على مكانته ومكانه 
يف الغابة، وهذه احلقيقة التي يعرفها 
بها  يجاهرون  وال  حوله  من  جميع 
خوفًا من العواقب، وغاب عن االأ�سد 
دليَل  الغراُب  كان  »اإذا  املاأثور  القول 
قوٍم .. �سيهديهم اإىل دار اخلراب«..!!
يظهر  ال  الذي  الف�سيح  الديك  اأما 
ري�سه  ناف�سًا  املنا�سبات  يف  اإال 
غري  ميلك  ال  فهو  األوانه  وم�ستعر�سًا 
التي  االألوان  وهذه  والري�س  ال�سوت 
عنده  �سوته  جعل  مما  االأ�سد،  تبهر 
م�سموعًا و�ساحب حظوة وتاأثري، رغم 
ال�سم�س  طلوع  بعد  اإال  ي�سيح  ال  اأنه 

واأحيانًا قبيل مغيبها. 
يرق�س  الذي  الطماع  الن�سنا�س  اأما 
على  اعتمد  والذي  دفًا،  خم�سني  على 
ذيله الطويل للتم�سك والتحكم، وعلى 
مهارته  اإظهار  يف  ذكاءه  من  الرغم 
خادم  بدور  والقيام  بالت�سلق  ومتيزه 
اأنه  اإال  النملة،  عجز  ليظهر  اجلميع 
ومع كل حماوالته يف الت�سلق والتملق اإال 
اأن الغراب وزبانيته كانوا له باملر�ساد 

خوفًا من اأن ميتد تاأثريه اإليهم.
تلك  بكل  مهتمة  النملة  تكن  ومل 
التفا�سيل التي تدور حولها، وال تهتم 
يحاك  مبا  مكرتثة  وغري  بعملها،  اإال 
فقد  وموؤامرات،  د�سائ�س  من  لها 
دون  واالجتهاد  العمل  على  اعتادت 
من  تاريخ  �ساحبة  فهي  ا�ستعرا�س، 

تنافق  وال  و�سادقة  واجللد،  ال�سرب 
كانت جميع  الذي  الوقت  ففي  اأحدًا، 
م�سوؤولياتها،  من  تتهرب  احليوانات 
ع�سرة  حتمل  ما  كثريًا  النملة  كانت 
اأ�سعاف وزنها دون تذمر اأو كلل اأو ملل.
اأما ق�سة النملة املجتهدة ملن ال يعرفها 
ما، ويف مكان  يوم  اأنه يف  فملخ�سها: 
ما، اقرتَح الُغراُب على االأ�سد اأن ُيعنَي 
انتاجيتها،  لزيادة  النملة  على  مراقبًا 
وقد مت ذلك، فطلب املراقب م�ساعدًا، 
�سكرترية  املراقب  وطلب  ذلك،  ومت 
�ساق  ذلك،  ومت  التقارير،  لكتابة 
للمكان  تو�سعة  فطلبوا  عليهم  املكان 
واأجهزة جديدة وحما�سبًا، ومت ذلك، 
ثم مديرًا  ومن  للق�سم،  رئي�سًا  وطلبوا 
لدائرة مراقبة النملة. ويف نهاية العام 
لبحث  الغابة  اإدارة  جمل�س  اجتمع 
اأ�سباب انخفا�س انتاجية النملة وعجز 
املوازنة الذي نتج عن ا�ستحداث دائرة 
املطلوب  والقرارات  النملة  مراقبة 
فكان  العجز،  هذا  ملواجهة  اتخاذها 
راأي الُغراب هو اال�ستغناء عن خدمات 
الثعلب والديك  واأيده يف ذلك  النملة، 
والن�سنا�س، فقرر جمل�س اإدارة الغابة 

اال�ستغناء عن خدمات النملة..!!
يف  ال�سخ�سيات  جميع  مالحظة: 
هذا املقال هي خيالية واأي ت�سابه يف 
اأي موؤ�س�سة  اأو احلقائق مع  الوظائف 

هي من قبيل امل�سادفة فقط. 

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

النملة املجتهدة والقرارات 
ال�شرتاتيجية..!!

اأهم  من  ه�  الأ�شب�عية  الجازة  اأيام  يف  حتى  الن�م  مل�اعيد  منتظم  بجدول  الإلتزام 
اخلط�ات التي �شت�شعك على الطريق ال�شحيح لن�م اأف�شل.

ان ال�شاعة البي�ل�جية للج�شم تتاأثر بالع�امل اخلارجية املحفزة التي ت�شاعد اأو متنع 
ال�شع�ر بالرغبة يف الن�م لذلك يجب مراقبة الأ�شباب التي تعيق ذلك مثل الن�م ل�شاعات 

ط�يلة يف منت�شف النهار اأو �شرب القه�ة يف �شاعات متاأخرة من الليل.

عملية جتميل الذن
)Otoplasty( البارزة

الدكت�ر حمم�د وريكات
ا�ست�ساري

اول جراحة التجميل والرتميم 

بروز  من  النف�سي  بالتاأثري  الطفل 
اأذنيه وتظهر رغبته يف القيام بالعملية 
ونظرة  اأقرانه  م�سايقة  من  للتخل�س 

االأخرين له.
من  رهبة  يواجه  االأطفال  بع�س  لكن 
فعلى  اجلراحية،  والعمليات  االأطباء 
يكرب  حتى  قليال  ينتظرا  اأن  الوالدين 
من  الطفويل  خوفه  من  ويتخل�س 
فال  بنف�سه،  العملية  ويطلب  االأطباء 

�سرر يف االأنتظار.
جتميل  عملية  يف  التخدير  ن�ع 

الأذن :
ترتاوح خيارات التخدير بني التخدير 
مع  الوريدية  املهدئات  اأو  املو�سعي 
التخدير املو�سعي اأو التخدير الكامل، 
للبالغني  املو�سعي  التخدير  وي�ستخدم 

والتخدير العام لالأطفال.
طريقة عمل العملية :

خلق  �سق  باإحداث  اجلراحة  تبداأ 
يف  الواقعة  الثنية  على  متامًا  االأذن 
يتم  ثم  بالراأ�س  االأذن  اإلتقاء  منطقة 
ويتم  اجللد،  من  الالزم  القدر  اإزالة 
باأحدى  الغ�سروف  معاملة  ذلك  بعد 

االأ�ساليب التالية:- 
على  اخللف  اإىل  الغ�سروف  طي   )1
نف�سه باإ�ستخدام الغرز الدائمة الإعادة 

اإ�ستئ�سال  دون  االأذن  ت�سكيل 
الطريقة  هذه  وتنفع  الغ�سروف 

مع االأطفال ملرونة الغ�سروف.
الغ�سروف  نحت  اأو  برد  يتم   )2
ب�سكل خفيف دون اإخراجه وثنيه 
الراأ�س  اإجتاه  يف  اخللف  اإىل 

بغرزات دائمة.
3( يف احلاالت ال�سديدة يتم قطع 
الغ�سروف  من  جزء  واإ�ستئ�سال 

ل�سمكه ثم خياطة اأطراف الغ�سروف 
بخيوط دائمة.

اإما  اخللفي  ال�سق  غلق  يتم  ذلك  بعد 
يتم  غرز  اأو  تلقائيا  تذوب  بخيوط 
العملية،  من  اأ�سبوع  خالل  اإزالتها 
كبرية  ب�سمادة  الراأ�س  يغطى  وبعدها 
ل�سمان حدوث  االأذنني  على  �ساغطة 

اإلتئام.
مدة العملية من 1 اىل 2 �ساعة فرتة 
النقاهه بع�س املر�سى ميكنهم العودة 
اإىل العمل من امل�ست�سفى اإىل البيت يف 

غ�سون ب�سع �ساعات بعد اجلراحة.
اأ�سبوع  بعد  العودة  للمري�س  وميكن   •

اإىل اأ�سبوعني ح�سب حالة املري�س.
بال�سد  واإح�سا�س  باأمل  املري�س  ي�سعر   •
ملدة 24 اىل 48 �ساعة وميكن ال�سيطرة 

على االأمل بتناول االأدوية امل�سكنة.
• ومن املهم جدا و�سع رباط اخلارجي 
حول الراأ�س مثل رباط ع�سابة الراأ�س 
الو�سع  يف  االأذنني  لبقاء  الريا�سية 
اأو  ال�سد  من  وحمايتهما  ال�سحيح 
اأثناء  بالليل  ال�سحب الالإرادي وخا�سة 

النوم ملدة 3-4 اأ�سابيع.
عن  االإمتناع  املري�س  على  يجب   •
 3 اإىل  �سهرين  ملدة  العنيفة  الريا�سة 

�سهور.
بدون  االإ�ستحمام  للمري�س  وميكن   •
على  اأيام  ع�سرة  بعد  الراأ�س  غطاء 

االأقل.
جتميل  عملية  وم�ساعفات  م�ساكل   •
االأذن كباقي العمليات اجلراحية ميكن 
اأن يحدث اإلتهاب للجرح اأونزيف حتت 
احلالة  هذه  ويف  �سديد  تورم  اأو  اجللد 
الطبيب  اإىل  الذهاب  املري�س  على 
ظاهرة  ندب  حتدث  واأحيانا  املعالج 
خلف االأذن بعد �سهور اأو �سنوات وتعالج 

كباقي الندب اجلراحية االأخرى.
وامل�ساكل  امل�ساعفات  واأ�سعب 
اجلراحية  اخليوط  اإنقطاع  هي 
ب�سبب  االأذن  اإلتئام  قبل  الداخلية 
خارجية  �سدمة  اأو  اأو�سحب  �سد 
بني  التماثل  عدم  النتيجة  فتكون 
الربوز  اإىل  االأذن  وعودة  االأذنتني 
فقدان  اأو  تام  اأو  جزئي  ب�سكل 
ي�ستلزم  مما  الغ�سروف  يف  الثنية 
االأذن  الإعطاء  ثانوية  عملية  اإجراء 

ال�سكل الطبيعي من جديد.

ويف النهاية:
ال يجب االإ�ستخفاف بالعملية فهي عملية 
اإيجابياتها  لها  بذاتها  قائمة  جراحية 
و�سلبياتها كاملخاطر الناجتة عن عملية 
التخدير اأو املخاطر اجلراحية اأو حتى 
املعاناه من خيبة االأمل عندما ال تتوافق 
قبل  لذا  املري�س  توقعات  مع  النتائج 
عليكم  العملية  باإجراء  قراركم  اإتخاذ 
التجميل  جراح  اأن  من  والتاأكد  معرفة 
نقابة  قبل  من  كاأخ�سائي  به  معرتف 
وكفاءته  األقابه  من  والتاأكد  االأطباء 
والتاأكد اأن امل�ست�سفى الذي يجري فيها 

العملية موافق متامًا ملعايري ال�سالمة.

من  التجميل  لعمليات  اللجوء  اأ�سبح 
الع�سر  هذا  يف  الطبيعية  االأمور 
على  تطراأ  التي  العيوب  من  للتخل�س 
االأذن  جتميل  عمليات  مثل  اجل�سم، 
يف  عليها  االإقبال  كرث  التي  البارزة 

االأعوام املا�سية.
مبظهره  �سخ�س  كل  يهتم  اأن  طبيعي 
وهذا يزيد من ثقته بنف�سه، هذا جعل 
رواد  من  �سارت  النا�س  من  االأغلبية 

مركز االأردن للتجميل.
تعني جراحة جتميل االأذن من حت�سني 
موقع  وتعديل  االأذن،  ومظهر  �سكل 
الراأ�س  اإىل  اأقرب  لت�سبح  االأذن 
مع  الكبرية  االأذن  حجم  وت�سغري 

احلفاظ على مظهرها الطبيعي.
وكذلك تهدف  اإىل احل�سول على اأذن 

متنا�سقة مع بقية مالمح الوجه، 
ال�سقوق  كافة  اإخفاء  يتم  حيث 
اجلراحة  خالل  اأحدثت  التي 

متاما وراء االأذن.
ماهي الأذن البارزة

)prominent ears(؟
االأذن  اأو  البارزة  االأذن 
الوطواطية هي منو االذن بكيفية 

غري طبيعية اأو اكرث من املعتاد، ميكن 
هذ  يف  يت�سبب  االأذن  غ�سروف  لنمو 

ال�سكل لالأذن. 
للوراثة  نتيجة  تكون  احلاالت  اأغلب 
بارزة  باأذن  ال�سخ�س  يولد  حيث 
من   %30 االإح�ساءات  من  وتظهر 

االأطفال يولدون بها.
مع تقدم ال�سخ�س بال�سن تبداأ االأذن 
ميكن  واأحيانا  ظاهر  ب�سكل  النمو  يف 
االأخرى  من  اأكرب  تكون  اأن  الواحدة 
عندما  بارزة  ال�سخ�س  اأذن  وت�سبح 
تتجاوز املقايي�س املعتاد لها واملعروفة.
ب�سكل عام ال وجود الأي اأ�سرار �سحية 
�سوى  البارزة  االأذن  منها  تت�سبب 
ذاته  ال�سخ�س  على  النف�سي  التاأثري 
االإرتياح  بعدم  ال�سخ�س  ي�سعر  حيث 

يف التجمعات والقلق واخلجل.
اأكرث  بني  من  االأطفال  �سريحة  تعترب 
يتعر�سون  التي  االإجتماعية  الفئات 
لل�سرر النف�سي عن اأ�سكال حوا�سهم، 
االآباء  من  العديد  يدفع  الذي  االأمر 
اأجل  من  م�ست�سفى  �سوب  بالتوجه 

اإخ�ساع طفلهم لعملية حتفيز االأذن.
ال�سن املنا�سب للقيام باإجراء العملية 
يبداأ  عندما  �سنوات  اخلم�س  بعد  هو 

قبلبعد

قبلبعد

قبلبعد

رعاية وعناية
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م�شت�شفى الأردن يرعى  امل�ؤمتر الردين 
الفل�شطيني الول ملكافحة التدخني

فعاليات  االأردن  م�ست�سفى  احت�سن 
االول  الفل�سطيني  االردين  املوؤمتر 
ت�ساركية  ا�سرتاتيجية  »نحو  بعنوان 
تنظمه  والذي  التدخني«،  ملكافحة 
التدخني  ملكافحة  االردنية  اجلمعية 

بالتعاون مع اجلمعية.
وقال اأمني عام الوزارة الدكتور حكمت 
عن  مندوبا  القاها  كلمة  يف  الفول  ابو 
وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر راعي 
على  التدخني  اآفة  خطورة  ان  احلفل، 
امرا�س  من  ت�سببه  وما  االفراد  �سحة 
والرئتني  القلب  على  خطورة  ذات 
بوفاة  تت�سبب  اجل�سم  اع�ساء  وباقي 

9027 �سخ�سا كل عام حول العامل.
خ�سائر  ت�سبب  االفة  هذه  ان  وبني 
مليار   1,6 بـ  تقدر  عام  كل  اقت�سادية 
اجمايل  من   6% يعادل  ما  اي  دينار 

اظهرته  ما  ح�سب  املحلي  الناجت 
االقت�سادي  العبىء  درا�سة  نتائج 

ملنتجات التبغ.
االردن  م�ست�سفى  عام  مدير  وقال 
الدكتور عبد اهلل الب�سري يف عر�س 
تقدميي ت�سمن اال�سارة اىل ارتفاع 
االأردن،  يف  التدخني  انت�سار  معدل 
واخلطرية  املزمنة  واالأمرا�س 

الناجتة عنه.
يحت�سنه  الذي  املوؤمتر  وت�سمن 
يومني  مدار  على  االأردن  م�ست�سفى 
والقاتلة  ال�سلبية  االآثار  بحث  كاملني، 
جمتمعية  ثقافة  ون�سر  للتدخني 
جتميع  خالل  من  للمدخنني  مناه�سة 
الوطنية  واالطر  املجتمعية  اجلهود 
ملكافحة التدخني، باالإ�سافة اإىل توقيع 
االردنية  الوطنية  اجلمعية  بني  تواأمة 

التدخني  ملكافحة 
الفل�سطينية  واجلمعية 
التدخني  ملكافحة 
متعلقة  برامج  لتنفيذ 
بكافة  التبغ  مبكافحة 
مظاهره يف املجتمعني 
االردين والفل�سطيني.

املوؤمتر  ت�سمن  كما 
عمل  اوراق  طرح 

والت�سريعات  واالإجراءات  امل�ساكل  حول 
ملكافحة  الالزمة  والقوانني  واالأنظمة 
االقت�سادية  وانعكا�ساته  التدخني، 
االردنية  الدولتني  على  واالجتماعية 
على  وامل�ستجدات  والفل�سطينية، 
والعاملية،  واالقليمية  الوطنية  ال�ساحة 
االأ�سواق  غزت  التي  التبغ  منتجات  من 

موؤخرًا.
من  العديد  املوؤمتر  يف  وي�سارك 
جمال  يف  والعاملني  االخ�سائيني 
التدخني  مكافحة  وجمعيات  ال�سحة 
وغري  الر�سمية  واجلهات  واملنظمات 
االردين  الطرفني  من  الر�سمية 
م�ست�سفى  اىل  باال�سافة  والفل�سطيني، 
ال�سبكة  االردن وادوية احلكمة ومنظمة 
املجتمعية  لل�سحة  او�سطية  ال�سرق 

)امفنت(.

العظام  لرتقق  االأردن  مركز  اقام 
امل�سري  با�سل  الدكتور  برئا�سة 
ا�ست�ساري امرا�س العظام والروماتيزم 

واملفا�سل يف م�ست�سفى االأردن
اليوم  مع  بالتزامن  طبيًا  يومًا 
العظام  )ه�سا�سة(  لرتقق  العاملي 
الهامة  الفعاليات  من  العديد  ت�سمن 
فحو�سات  لعدة  مالية  وخ�سومات 

جهاز DXA الأول من ن�عه فـي اململكة
لدى مركز الأردن لرتقق العظام

يف  الدهون  ن�سبة  حتديد  منها  طبية 
وال�سمنة  الوزن  زيادة  لعالج  اجل�سم 
 BCA املفرطة ودهون منطقة البطن
وذلك  العظام؛  كثافة  قيا�س  وفح�س 
لرتقق  االردن  مركز  اقتناء  مبنا�سبة 
واالأول  عامليًا  االحدث  اجلهاز  العظام 
الذي   DXA االأردن  يف  نوعه  من 
كثافة  قيا�س  يف  نوعية  طفرة  يعترب 
العظام للعمود الفقري وعظم احلو�س 
وجود  حتديد  على  ويعمل  وال�ساعد، 
 VFA الفقري  بالعمود  �سابقة  ك�سور 
اململكة  يف  االول  اجلهاز  كونه  ويتميز 
الداخلية  البنية  تقييم  على  يعمل 

.TBS للعظام
حما�سرة  الفعاليات  تخللت  كما 
جون  الربوفي�سور  األقاها  هامة 
العظام  امرا�س  ا�ست�ساري  كاري 
جامعة  م�ست�سفيات   - والروماتيزم 
العظام  "ترقق  عنوان  حتت  غالواي، 
واحلا�سر  املا�سي  بني  يربط  الذي 
وامل�ستقبل" الذي قدم من خاللها ملحة 
العظام  ه�سا�سة  خماطر  عن  عامة 
واخر ما تو�سل له العلم 
عالجه،  يف  احلديث 
الت�سخي�س  اآلية  و�سرح 
لك�سور  احلديثة 
من  العظام  وه�سا�سة 
جهاز  ا�ستخدام  خالل 
وطريقة   DXA امل�سح 
 55 عمر  يف  تطبيقه 

تقل  الذين  والرجال  لل�سيدات  �سنة 
اعمارهم عن 50 �سنة.

جمعية  رئي�س  امل�سري  الدكتور  واكد 
واملفا�سل  الروماتيزم  اأمرا�س  اأطباء 
لفح�س  البالغة  االهمية  عن  االأردنية 
من  لل�سيدات  خا�سة  العظام  �سالمة 
لكثافة  الدورية  الفحو�سات  خالل 
املر�س  بت�سخي�س  تفيد  التي  العظام 
حالة.  لكل  املنا�سب  العالج  وتقدمي 
م�سيدًا باأهمية اقتناء م�ست�سفى االردن 
يقدمه  ملا   DXA املتطور  للجهاز 
ت�ساهم  ووا�سحة  دقيقة  نتائج  من 
املنا�سب  العالج  تقدمي  يف  كبري  بدور 
العظام  به�سا�سة  امل�سابني  للمر�سى 
خا�سة ممن يعانون باآالم غري مفهومة 

يف العمود الفقري.

ويكرب  نكرب.  نطمح:  نتعلم:  نولد: 
ما  وكل  حد،  اأبعد  اإىل  فينا  الطموح 
الثقة  زادت  كلما  العلم  يف  تعمقنا 
نحاول  ونكرب  نولد  وعندما  بالنف�س، 
لنبداأ  اجلامعية  مراحلنا  ننهي  اأن 
الذي  االنتاج  لرنى  العمل،  م�سوار 
اأول همنا فيه اأن يكون املردود املايل! 
مهنة  اأو  عمٍل  لكل  اأن  نعلم  هل  ولكن 
بها  نلتزم  اأن  علينا  يجب  وخلق  قيمة 
وما  والنجاح.  الطموح  نبلغ  حتى 
اأجمل اأن يكون خلق تلك املهنة حمميًا  
ومدعمًا بالقانون الذي يحكم ويعدل 

بني النا�س.
وااللتزام  واأخالقها  املهنة  فقيم 
ينف�سالن،  ال  تواأمان  بالقانون 
اإيجابية  عالقة  بينهما  والعالقة 

ولي�ست �سلبية كما يظنها البع�س. 
اأ�ساًل  م�ستنبطة  القانونية  فاالأحكام 
عدم  اأن  اإذ  مهنة  اأي  اأخالقيات  من 

ما بني اأخالقيات املهنة
وامل�شاءلة القان�نية

اتباع وممار�سة تلك االأخالقيات هي 
ثم  اأوال  املهنة  لقانون  خرقا  اأ�سال 
قانون الدولة ثانيا وكالهما يو�سالن 

اإىل ال �سيء وال انتاج وال طموح. 
عندما ندرك باأن خلق املهنة وااللتزام 
القلب  هو  والقانون  الروح  هو  بها 
الناب�س الذي يرقى ويرفع �سمو العمل 

والنظرة االإيجابية للحياة.
عن  مييزها  ما  التمري�س  ومهنة 
على  والعمل  االلتزام  هو  غريها 

وخلق  الروح  بتلك  التحلي 
عن  ممر�س  مييز  وما  املهنة، 
بال�سدق  التزامه  هو  غريه 
والعدل  واالن�سانية  واالح�سان 

والرحمة.
االأخالق  بهذه  حتلى  فاإذا 
اإ�سافة اإىل علمه اأو ما تعلمه يف 
اجلامعات كان ناجحا ومميزًا، 
اجلامعات  معظم  تهتم  لذلك 

املهنة  اأخالقيات  منهج  باإ�سافة 
الأي  الدرا�سة  باإمتام  كمتطلبا �سروريا 

تخ�س�س. 
التزامه  اأخالقه مع  وكي يدعم تطبيق 
بالقوانني يعمد اإىل توثيق كل ما يعمله 
املري�س  ملف  على  للمري�س  ويقدمه 
ومتحمال  م�سوؤوال  يكون  لكي  الر�سمي 
كل ما يقدمه للمري�س من رعاية. وهذا 
التزامه  اأ�سال من �سفات  االلتزام هو 

بخلق املهنية  والقانون معا.

بقلم: منتهى املجايل
م�سرفة العناية املركزة

الدكت�ر با�شل امل�شري
ا�ست�ساري اأمرا�س الروماتيزم 

واملفا�سل والعظام

الربوفي�ش�ر ج�ن كاري
ا�ست�ساري امرا�س العظام والروماتيزم

- م�ست�سفيات جامعة غالواي -

من اأجل �شحتك و�شحة الآخرين

ت�قف عن التدخني

اجراء  عرب  ال�سدر  الأمل  كم�سبب  قلبي 
لع�سلة  االيكو  وفح�س  القلب،  تخطيط 
واجراء  القلبية،  وال�سمامات  القلب 
يف  اأهمية  من  له  ملا  اجلهد  فح�س 
القلبية.  ال�سرايني  اأمرا�س  ت�سخي�س 
امل  ا�سباب  جميع  تقيم  يتم  ثم  من  و 
داخل  واأ�سبابه  ال�سدر  اأمل  ال�سدر 
العيادة ب�سكل دقيق وحاجة املري�س الي 

فحو�سات اخرى.
ان�اع انزميات القلب هناك 
ن�عان من انزميات القلب:

التي  االنزميات  وهي  الأول  النوع   •
�سديد  �سرياين  ان�سداد  وجود  على  تدل 
الع�سلية  اخلاليا  من  جزء  وحتطيم 
وت�سربها اىل الدم. اهم هذه االإنزميات 
 )Troponin( الرتوبونني  اأنزمي  هو 
ب�سكل  يدل  االإنزميات  هذه  وارتفاع 
هو  االعتالل  �سبب  ان  وكبري  خا�س 
القلب.  ع�سلة  اأ�ساب  �سرياين  ان�سداد 
اي�سا  االإنزمي  هذا  من  نوعان  هناك 
I. وكالهما يدل ىلاحت�ساء  وهما T  و 
ق�سور  حالة  يف  ولكن  القلب.  ع�سلة 
انزمي  على  االعتماد  يجب  الكلى 
Troponin I حيث انه ال يتاثر بارتفاع 

وظائف الكلى.
هي  االإنزميات  من  الثاين  النوع   •
االإنزميات التي تدل على تو�سع الع�سلة 
الع�سلة  احت�ساء  من  الناجت  القلبية 
ع�سلة  و�سعف  ال�سوائل  من  القلبية 
 ،BNP القلب. وهذه االإنزميات ت�سمى
وارتفاع هذه االنزميات يدل على وجود 
القلب  ع�سلة  يف  وحاد  �سديد  �سعف 
ويجب عالج ال�سعف يف حاالت ارتفاعه 
اأي�سا  وميكن  امل�سفى.  داخل  ال�سديد 
من  االنزميات  هذه  معدالت  متابعة 
ارتفاع وانخفا�س ملتابعة جناح العالج. 

الدوائي ومعدل حت�سن املري�س.

القلب هو يف احلقيقة عبارة  انزميات 
نة  املكوِّ ال�سغرية  اجلزيئات  عن 
للع�سلة القلبية وهي ال توجد يف جمرى 
مبعدالت  وجدت  وان  عادة،  الدم 
مرتفعة فهي تدل على وجود اعتالل يف 

الع�سلة القلبية نف�سها.
ان انزميات الع�سالت ب�سكل عام هي 
انزمي  وجود  هو  اهمها  نذكر  متنوعة، 
النا�س  من  الكثري  ويواجه   .CPK
ارتفاع يف هذا االإنزمي معتقدا منه انه 
هذه  ت�سحيح  يحب  ولكن  القلب.  من 
املعلومة ان ا�سباب ارتفاع هذا االإنزمي 
اجل�سدية  الع�سالت  من  تنتج  اأكرثها 
مانت  ان  وانها  االأحيان،  اكرث  يف 
ان  فيجب  القلبية  الع�سلة  من  ناجتة 
الع�سالت  انزمي  يف  ارتفاع  ي�ساحبها 
 .)Troponin( الرتوبونني  اخلا�س 
فان كان انزمي القلب هذا طبيعيا، فان 
ارتفاع انزمي CPK هو لي�س من القلب 

وله ا�سباب اخرى نذكر منها ما يلي:
مثل  اجل�سدية  الريا�سة  ممار�سة   -
الهرولة او الرك�س او ريا�سة رفع االأوزان.

 اأنزميات القلب واأ�شباب ارتفاعها
- وكلما زاد املجهود الريا�سي الع�سلي 
الدم  االإنزمي يف  هذا  قيمة  كانت  كلما 

مرتفعة ب�سكل اكرب.
يف  باخلطة  اإ�سابة  اىل  التعر�س   -
او  �سديد  �سقوط  كحادث  الع�سالت، 
او  ال�ساق  يف  ناري  طلق  اىل  التعر�س 

الذراع موؤديا اىل تهتك يف الع�سالت.
- زيادة اإفراز الغدة الدرقية.

توؤدي  قد  الدوائية  العالجات  بع�س   -
عالج  هو  اهمها  االإنزمي،   ارتفاع  اىل 

الدهنيات.
- وجود االأمرا�س املناعية او الع�سبية 

التي توؤثر على الع�سالت.
يتم اجراء فح�س االنزميات الع�سلية 
والقلبية ب�سكل عام اثناء زيارة املري�س 
ال�سدر.  يف  اأمل  بحالة  وهو  للطوارئ 
الع�سالت  انزمي  ارتفاع  وجود  وعند 
املري�س  يبداأ  اال�سباب،  من  �سبب  الي 
ال  قد  التي  الفحو�سات  من  مبرحلة 
يعانيه  ملا  وا�سح  تف�سري  اىل  تودي 
نقوم  احلالة  هذه  ويف  اأعرا�س.  من 
املتخ�س�سة  العيادة  عيادتنا،  نحن يف 
عمرو  د.  باإ�سراف  القلب،  لرعاية 
القلبية  الفحو�سات  باإجراء  ر�سيد، 
االأ�سا�سية للك�سف عن وجود اي اعتالل 

 الدكت�ر عمرو ر�شيد
اإخت�سا�سي اأمرا�س القلب 

وال�سرايني اإخت�سا�سي ق�سطرة 
االأوعية الدموية وال�سبكات
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املنقولة  االأمرا�س  من  الوقاية  تعد 
على  تقع  م�سرتكة  م�سوؤولية  جن�سيًا 
عاتق االأ�سرة واملجتمع كاماًل وتتظافر 
باخللق  يت�سم  جياًل  لتنتج  جهودها 
من  وخاِل  والو�سطية،  واالإعتدال 
موؤمنًا  واجل�سدية،  النف�سية  االأمرا�س 
يعمل  وابجديات  مبباديء  داخله  من 
حالل  هو  ملا  �سلوكه  يف  تطبيقها  على 
بني ومبتعدًا عما هو حرام، واأهم بدايًة 
ترت�سخ يف  اأن  والثوابت:  العقائد  لتلك 
معها،  تتعار�س  وال  الفعلية  ال�سلوكيات 
يزين،  ثم  ومن  ال�ساب  ي�سلي  فال 
متعددة  جن�سية  عالقات  يف  ويدخل 
ناقاًل االأمرا�س من هذه لتلك وجاعاًل 
االإيدز نقطة اإرتكاز له يوزعها وين�سرها 
يقيمها،  التي  املتعددة  العالقات  بني 
وي�سوم الزوج ويتحر�س بخادمته ناقاًل 
اأمرا�س بالدها وج�سدها جل�سده ومن 
جمتمعا  فيكون  زوجنه،  جل�سد  ثم 
مري�سا يف�سل دينه عن �سلوكه ويربر 
باأن ال عالقة لهذا بذاك وكاأنه جمتمع 
فكُل  به  بالدنيا  للدين  دخل  ال  علماين 
وهو  م�ستقلة  مملكة  يف  يعتقدون  كما 
الأن  العباد،  رب  على  حتايل  بهذا 
واأخالق  تن�سئة  وهو  �سلوك  الدين 
اأفراده ويطبقونها  اأن يتحلى بها  يجب 
يف حياتهم، وتفا�سيلها املختلفة، ومن 
هنا فاإن م�سوؤولية الوقاية من االأمرا�س 
على  االإيدز  كمر�س  جن�سيًا  املنقولة 
من  العديد  يف  تتمحور  املثال  �سبيل 
جهات  عاتق  على  وتقع  الركائز، 
خمتلفة ذات دور تكاملي، يكمل بع�سها 
االخر وتعد املحاور التالية متكاملًة مع 
الوقاية  يف  بالغة  اأهمية  ذات  بع�سها 
واملكافحة والعالج يف ان واحد وهي":

"الأ�شرة"
والتن�سئة  املبكرة  التوعية   -
باالأطفال  والبدء  ال�سليمة  االإجتماعية 
وعدم التحرج من تلبية ا�ستف�ساراتهم 
على  بالقمع  ومقابلتها  اجلن�سية، 
واأمور  حمراء  خطوط  اأنها  اعتبار 

حمرمة يجب عدم االإقرتاب منها.
وجهوا  والأنهم  حينها  االأطفال  فيبتعد 
م�سادر  اإىل  متجهيني  واملنع  بال�سد 
ف�سولهم  اإ�سباع  على  �ستعمل  اأخرى 
بطرق  ا�ستف�ساراتهم  على  واالإجابة 
كجماعات  �سحيحة،  وغري  مغلوطة 
واالإت�سال  االإنرتنت  وو�سائل  الرفقة 
يعد  حيث  املختلفة،  والتوا�سل 
لالأطفال  اجلن�سي  والتثقيف  التعليم 
االأهمية  بالغ  مو�سوع  واملراهقني 
الفرد  م�ساعر  �سبط  على  �سيعمل 
و�سلوكه  اجلن�سية  وحياته  ورغباته 
�ساهمنا  اأننا  يعني  مما  امل�ستقبلي، 
االإجتماعية  والتن�سئة  الطريقة  بهذه 
وانت�سار  تف�سي  من  باحلد  ال�سليمة 
االفات واالأمرا�س اجلن�سية و�سبطتنا 
يدرك  جياًل  واأن�سئنا  مهمًا  عاماًل 
احلالل واحلرام ويفهم ما هو م�سموح 
وممنوع يف �سوء قيم وعادات االأ�سرة 
واأخالق ودين املجتمع ال�سحيح وغري 

املغلوط.

"املدر�شة والتعليم"
وال�سبط  التعليم  م�سوؤولية  "اإن   -
م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  االأخالقي 
املدر�سة  وعلى  بها  االأ�سرة  �ستبداأ 
واإتقان  اإمتامها  التعليمي  والكادر 
لكل  الطلبة  وجتاوز  تفا�سيلها 
مدركني  وامانة،  بحرفية  معانيها 
االأطفال  للطلبة  مهم  م�سدرًا  باأنهم 
وجميبني  وال�سباب،  واملراهقني 
ومف�سرين بطرق علمية حكيمة لكل ما 

له عالقة بالثقافة اجلن�سية.
اجلدير بالذكر هنا اأنِك كمعلمة واأنَك 
لل�سرب  وقائد  الأجيال  ومرٍب  كمعلم 
عليك اأن تدرك اأن اأي معلومة اأو �سلوك 
�ستك�سبه لطلبتك هو نهج �سي�سري عليه 
تكون  وقد  راأ�سه  يف  �سرت�سخ  ومعلومة 
اأكرث م�سداقيًة من تلك التي اأعطاها 

اأو اأعطتها اإياها االأم اأو االأب.
ذكريات  من  م�ساهد  تت�سارب  هنا 
وكان  الدرا�سي  �سفي  يف  طفولتي 
بت�سريح اجل�سد،  يتعلق  الدر�س  عنوان 
، ال زلت  واالأنثى  الذكر  واأجزاء ج�سم 
اأذكر وجه معلمتي وقد اإختلط باحلمرة 
واخلجل، واختنقت كلماتها يف طريقها 
اإىل اخلروج، لتعلن يل ولزميالتي باأن 
هذا الدر�س هو قراأة ذاتيه، وجتاوزته 

منتقلًة اإىل الدر�س الذي يليه.
واأئكد  اأ�سر  جتعلني  الق�سة  هذه 
ودوره  املدر�سي  ال�سرح  اأهمية  على 
يتعلق  ما  كل  يف  والتثقيف  الوقاية  يف 
بالثقافة اجلن�سية، واالأمرا�س املنقولة 
معلمتي  األغت  فعندما  طريقها،  عن 
زلت  ما  االأهمية  بهذه  در�سًا  الفا�سلة 
اأتذكر حلقات النقا�س التي دارت بني 
اأ�سبحنا  وكيف  ال�سف،  يف  زميالتي 
ال  مبعلومات  بع�سنا  نزود  من  نحن 
�سحيحة،  اأم  مغلوطة  كانت  اإن  اأذكر 
منوذجًا  معلمتي  كانت  بالتاأكيد  ولكن 
الطريق  جعلوا  كرث  ومعلمني  ملعلمات 
دلوهم  الإدالء  ال�سوء  لرفقاء  معبد 
اأكرث  طرق  حول  ن�سائحهم  واإبداء 
كاملواقع  املو�سوع  يف  تفيدنا  تو�سعًا 
االإباحية وما اإىل ذلك، فكانت طريقة 
طريقها  يف  موقوتة  قنابل  لت�سنيع 
لتفجري جمتمع باأكمله، ولكن اأحدًا ال 

يدرك وقت التفجري وزمانه.
وخ�سو�سًا  التعليم  نظريات  اإن 
الطفل  مراحل  يف  والقيمي  االأخالقي 
لالأجيال  االأهمية  يف  غايًة  هي  االأوىل 
الفرد  يخزن  اأن  يجب  حيث  القادمة 
االإجتماعية  العادات  الفرتة  هذره  يف 
واحلرام  والعيب  املجتمع  وقوانني 
منا�سبًا  عمرًا  اخلام�سة  �سن  ويعد 
للبدء باإعطاء الطفل معلومات جن�سية 
يف  والتي  ا�ستف�ساراته  تلبي  مب�سطة 
اأنا كيف  ماما  ب�سوؤال:  تبداأ  ما  العادة 
وكيف خرجت  اأتيت؟  اأين  ومن  ولدت 

من ج�سدك؟
هذه  اإعطاء  من  االمثل  الهدف  اإن 
هو  �سحيحة  وبطريقة  املعلومات 
االأوىل  مهاراته  الطفل  يكت�سب  اأن 
بوا�سطة تلك املعلومات فيرتجمها اإىل 

هرمي  منوذجًا  عليها  بانيًا  �سلوكه، 
املعقد  اإىل  منطلقًا  بالب�سيط  يبداأ 

ي�سرح ويو�سح امل�سموح واملحظور.
"و�شائل الإعالم والإت�شال"

ال  اأهمية  ذا  اخر  الإطار  وننتقل  كما   -
ميكن جتاهلها وهو دور و�سائل االإعالم 
املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف التوعية 
والتثقيف من نتائج وعواقب ال�سلوكيات 
وذكر  واملحرمة،  اخلاطئة،  اجلن�سية 
املريبة  النهائية  والنتيجة  االمرا�س 
للفرد  املجتمع  بنبذ  �ستبداأ  والتي  لها، 
اعتبار  على  كاالإيدز،  مبر�س  املري�س 
عليه  ومتفق  م�سموح  هو  عما  خروجه 
واجتماعية،  و�سرعية  دينية  ناحية  من 
الناجم  وكبده  املري�س  مبعاناة  ونهايًة 
عن مر�سه، كما يقع على عاتق و�سائل 
والتثقيف  التوعية  كذلك  االإعالم 
اجلن�سية  االمرا�س  انتقال  بطرق 
كاالإيدز، والرتكيز على فئة من املمكن 
كانتقال  ظلمًا  للمر�س  اكت�سبت  اأنها 
الدم من املري�س اإىل امل�ساب، وما اإىل 

ذلك من طرق خمتلفة.
"الركيزة الدينية"

عن�سر  فاإنها  الدينة  الركيزة  اأما   -
كذلك ذا اهمية كبرية يف الوقاية من 
جيل  ان�ساء  ويف  اجلن�سية  االمرا�س 
واإدراك  والو�سطية  باالأخالق  يتحلى 
ال�سحية  ب�سورته  واحلرام  احلالل 
فنحلل  اهوائنا  ترتجمه  كما  ولي�س 
مل�ساحلنا  وفقًا  ونرتجمه  احلرام 
ونحرم احلالل كذلك الأنه ال ي�ستهوي 
وال يلبي طموحاتنا، واأهم نقطِة بداية 
الدينية  املفاهيم  الفرد  الإك�ساب 
تتحلى  اأن  يجب  والتي  ال�سحيحة 
بالبعد عن اخللط باملفاهيم والعادات 
النقطة  هذه  املغلوطة،  االإجتماعية 
�ستعمل  التي  فهي  باالأ�سرة  تتمثل 
ال  دينية  معرفًة  اأبنائها  اإك�ساب  على 
على  �ستعمل  منقو�سة،  وال  مغلوطًة 
نقلها الأجيال قادمة مبتدءة باأطفالها، 
ومبناهج درا�سية تعطي معلومة دينية 
�سحيحة وتن�سيء جياًل واٍع وذي خلق، 
امل�ساجد  الأئمة  ذلك  بعد  ومنتقلًة 
دينية  ودرو�س  واخلطب،  واجلوامع 
وتذكر  واخللق،  الف�سيلة  على  حتث 
اأ�ساليبها  يف  منوعًة  واملحظور  املمنوع 
مركزة  وغري  والرتهيب  الرتغيب  بني 
اأن نذكر  الرتهيب فقط، فجميل  على 
واحلور  وحما�سنها  اجلنة  جمال 
حول  متمركزين  نظل  ال  واأن  العني، 
والثعبان  و�سخطها  ولهيبها،  النريان 
قربه  يف  ليلدغه  املذنب  ينتظر  الذي 
اأن يخطيء  حال و�سوله، فمن املمكن 
جن�سية  �سلوكيات  ويرتكب  ال�ساب 
خاطئة، ويقيم عالقات حمرمة، ولكنه 
مل ي�سل بعد اأو مل ت�سل "فكالهما قد 
يخطئا" ملرحلة املر�س والوباء فيكون 
املخطيء  ارجاع  يف  دوٌر  هنا  لديننا 
اأن  قبل  اإعوجاجه  وت�سحيح  ل�سوابه 
الأن  عقباها  حتمد  ال  ملراحل  ي�سل 
�سيخًا ال يفقه �سيئًا قال له: اأنه ال توبة 

لك واأن االأفعى بانتظارك فتهيء لها.

بقلم: الدكت�رة �شروق اأب� حم�ر
اخ�سائية علم االإجتماع الطبي

دور املجتمع فـي ال�قاية من
الأمرا�س املنق�لة جن�شيًا

م�ؤمتر عّمان لل�شبكية

عّمان  االأردنية  العا�سمة  يف  ينعقد 
ابريل/  �سهر  من  ع�سر  باخلام�س 
االأول  العاملي  املوؤمتر  العام  لهذا  ني�سان 
املتخ�س�س ب�سبكية العني، والذي يحظى 

مب�ساركة وا�سعة حمليًا ودوليًا.
وياأتي هذا املوؤمتر نتيجة جهد كبري حققه 
املجال  هذا  يف  املخت�سني  االأردن  اطباء 
والعلمية  العملية  خرباتهم  ليقدموا 
وجراحة  طب  اإليه  تو�سل  ما  الهم 
يعزز  مما  الزجاجي،  واجل�سم  ال�سبكية 
ال�سياحة  يف  الريادي  االردن  دور  من 
العالجية ا�سافة للدور التعليمي لالطباء 

املتخ�س�سني يف االردن وخارجه.
املوؤمتر نقلة نوعية من حيث  ويعترب هذا 
�ستطرحها  التي  واملناق�سات  االعمال 
متيزه  حيث  من  امل�ساركة  العمل  اوراق 
عن باقي املوؤمترات ال�سابقة التي تطرقت 

هذا  ويف  عام  ب�سكل  العيون  لتخ�س�س 
واجل�سم  ال�سبكية  تخ�س�س  املوؤمتر 

الزجاجي ب�سكل خا�س.
الدكتور  �سعادة  املوؤمتر  رئي�س  واكد 
العيون  جراحة  ا�ست�ساري  فيا�س  في�سل 
وال�سبكية وال�سائل الزجاجي يف م�ست�سفى 
هو  املوؤمتر  هذا  مييز  ما  اأهم  اأن  االأردن 
لالطباء  تدريبية  �ساعات  حت�سيل 
املتحدة  الواليات  من  معتمدة  امل�ساركون 
�ساعة  وع�سرون  خم�سة  بواقع  االمريكية 
موؤمتر  اأول  وهو  دقيقة،  ع�سرة  وخم�سة 
املعتمد  التح�سيل  هذا  يقدم  اأردين 

واملكانة  الرفيع  امل�ستوى  على  يدل  مما 
املرموقة الذي يحظى بها املوؤمتر دوليًا.

اقامة  ان  اإىل  فيا�س  الدكتور  واأ�سار 
وا�سحة  داللة  له  االأردن  يف  املوؤمتر  هذا 
هذا  يف  املخت�سون  اطباوؤنا  حققه  ملا 
املجال مما ي�ساهي دول العامل املتقدمة. 
حيث  جدًا  ومتقدمة  وا�سعة  ومب�ساركة 
من  حما�سرًا  وثالثون  خم�سة  ي�سارك 
متاحة  الفر�سة  وان  العامل.  دول  جميع 
للجميع من اطباء العيون بكافة امل�ستويات 
ان تتقدم بامل�ساركة واال�ستفادة من هذه 

الفعاليات.

عندما ت�شعر بالأعرا�س التالية اأو ببع�شها لترتدد بعمل حتليل ملخزون احلديد
لالإطمئنان على �شحة ج�شمك ون�شاطه

�سحوب الوجه وفقدان ن�سارته / ال�سداع واالعياء والتعب امل�ستمر
انخفا�س معدل منو ال�سعر او ت�ساقطه / برودة االطراف

فقدان ال�سهية / �سعوبة اثناء بلع الطعام
 للمتابعة مع احد اطباوؤنا املخت�شني – احجز م�عد الآن ٠٦٥٦٠٨٠٨٠

د. في�شل فيا�س
ا�ست�ساري طب وجراحة العني واأمرا�س  
وجراحة ال�سبكية وال�سائل الزجاجي
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معرفا  الكرمي  القراآن  كان  لقد 
امل�سلمني  فال�سفة  من  للكثري  وهاديا 
الب�سريه  النف�س  يف  ومت�سوفيهم 
ومعرفتها  النف�س  خللق  وفهمهم 

وخلودها.
يف  التاأمل  اىل  يدعونا  تعاىل  اهلل  ان 
الأَْر�ِض  )َويِف  تعاىل:  اقال  انف�سن 
اأََفاَل  اأَنُف�ِشُكْم  َويِف  ْلُموِقِننَي،  لِّ اآَياٌت 

ُروَن( �سورة الذاريات)21-20( ُتْب�شِ
ان  مع  انف�سنا  يف  نب�سر  قلما  ولكننا 
يف  نب�سر  ان  اىل  يدعونا  تعاىل  اهلل 
انف�سنا ولي�س ان ننظر اىل انف�سنا بعد 
ان نبهنا اىل ما يف االر�س من االيات 

التي تدل على عظمة ودقة اخللق.
ان البحث واحلديث عن حقيقة النف�س 
عن  االختالف  متام  يختلف  الب�سريه 
كونية  م�سالة  اي  يف  واحلديث  البحث 
هي  الكونية  احل�سية  فامل�سائل  ح�سية، 
امور مادية ن�ستطيع ان نحللها ونلم�سها 
التجارب  عليها  وجنري  ون�سرحها 
فهمها  من  نتمكن  ان  اىل  والدرا�سات 

ومعرفتها واثباتها.
املادة  عن  جمردة  فهي  النف�س  اما 
فاإن  ولذلك  الغيبيات(  من  )وهي 
تخ�سع  ال  النها  �سائك،  عنها  احلديث 

الي علم جتريبي.
الذي  النف�س  حديث  هي  الو�سو�سة  اإن 
جارحة  باأية  او  بالل�سان  عنه  يعرب  ال 
خلقنا  )ولقد  تعاىل:  قال  اخرى، 
الن�شان ونعلم ما تو�شو�ض به نف�شه و 
نحن اقرب اليه من حبل الوريد(، اي 

نحن اقرب اليه من نف�سه.
االن�سان  هو  من  نعرف  ان  وميكننا 
اذا تتدبرنا القراآن الكرمي واالحاديث 

ال�سريفة كاالآتي:
احلي  هوالكائن  احلقيقي  االن�سان  اإن 
والعقل  )النف�س  من  يتكون  الذي 
وهي  الغيبيات،  من  وكلها  والروح( 
الالماديه  االن�سانيه  الذات  ت�سكل 
اخلالده،  احليه  العاقله  الواعيه 
تعي�س  ان  لها  تعاىل  اهلل  اراد  وعندما 
يف احلياة الدنيا ركبها يف ج�سم مادي، 
خلقه من تراب االر�س ليتوافق مع بيئة 

احلياة الدنيا واحوالها. 
الذي  اجل�سد  من   يتكون  فاالن�سان 
خلق من �ساللة من طني ثم من علقة 
االن�سان،  ج�سد  وهو   .. والخ  وم�سغة 
ومن الذات االن�سانية الغري مادية وهي 
)النف�س والعقل والروح(. وهذا ما جاء 
يخاطب  حيث  ال�سريف  احلديث  يف 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم االن�سان 

فيقول:)ان لبدنك عليك حقا(
لقد ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل يف القراآن 
الكرمي  النف�س يف 295 اآية، اما الروح 
لذاته  بعلمها  تعاىل  اهلل  اأ�ستاأثر  فقد 

َعِن  )َوَي�ْشاأَُلوَنَك  تعاىل:  قال  العلية. 
َوَما  َربِّي  اأَْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ
�سورة  َقِلياًل(.  اإِلَّ  الِعْلِم  َن  مِّ اأُوِتيُتم 

اال�سراء)85(
ولن نحيط ب�سيء من ا�سرار الروح اإال 
قال  �ساء.  ومتى  تعاىل،  اهلل  مب�سيئة 
ْن ِعْلِمِه  تعاىل: )َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء مِّ

ا �َشاَء(. �سورة البقرة)255( اإِلَّ ِبَ
فالنف�س هي جزء ال يتجزاأ من الذات 

الب�سرية وهي :
خلق  لقد  والروح(،  والعقل  )النف�س 
اآدم عليه ال�سالم ج�سدًا من طني  اهلل 
ف�سار  روحه  من  فيه  ونفخ  �سواه  ثم 

بذلك ب�سرًا. 
ِلْلَمالِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  )اإِْذ  تعاىل:  قال 
ْيُتُه  ِطنٍي َفاإَِذا�َشوَّ ن  مِّ َب�َشراً  َخاِلٌق  اإِينِّ 
َلُه  َفَقُعوا  وِحي  رُّ ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت 

�َشاِجِديَن( �سورة �س)72،71(
فالت�سوية تكون بالتقاء النف�س باجل�سد 
فيه  تنفخ  ذلك  وبعد  حيا،  في�سري 
املالئكة  و�سجود  ب�سرًا.  فيكون  الروح 
ولي�س  للروح  تكرمي  �سجود  كان  الدم 

�سجود عبادة.
وجند  ت�سويته  اخللق  تعقب  ودائمًا 
ذلك يف اآيات كثرية وعلى �سبيل املثال 
الإِن�َشاُن  )اأََيْح�َشُب  تعاىل:  اهلل  قال 
ن  مِّ ُنْطَفًة  َيُك  �ُشًدى اأََلْ  َك  ُيرْتَ اأَن 
ُيْمَنى ُثمَّ َكاَن َعلََقًة َفَخلََق َف�َشوَّى(  ِنٍيّ مَّ

�سورة القيامة )36(
َخلََق  )الَِّذي  تعاىل:  قال  كما 
�سورة  َفَهَدى(  َر  َقدَّ ى َوالَِّذي  َف�َشوَّ

االعلى)3(
مل  واعماق  بعيدة،  اآفاق  للنف�س  اإن 
ي�سل اليها علم االن�سان، ولها او�ساف 
القران  يف  وذكرت  خمتلفة،  واحوال 
الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف باأكرث 
من معنى، وذلك يف �سياق احلديث عن 
هداية النف�س الب�سرية وبيان اخطائها، 
املعا�سي،  يف  الوقوع  من  وحتذيرها 
اجلني  بالقرين  �سلة  لها  وجعل 
)ال�سمري(،  املالئكة   من  والقرين 
ال�سمري يف اجتاه اخلري دائما،  ويعمل 
ال�سر واليرتك  النف�س على فعل  ويوؤنب 
فعندها  بالقوة،  طردته  اإذا  اإال  النف�س 

يخرج ال�سمري من النف�س.
يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعل  وقد 
قال  بالت�ساوي  الكتلتني  الب�سرية  النف�س 
َحاَها، َواْلَقَمِر  َو�شُ ْم�ِض  )َوال�شَّ تعاىل: 
َها، َواللَّْيِل  َجالَّ اإَِذا  َتالَها، َوالنََّهاِر  اإَِذا 
َماِء َوَماَبَناَها، َوالأَْر�ِض اإَِذاَيْغ�َشاَها، َوال�شَّ
ْلَهَمَها  اَها، َفاأَ �َشوَّ َوَما  َحاَها، َوَنْف�ٍض  َوَما َ
اَها، َوَقْد  ُفُجوَرَها  ََتْقَواَها، َقْد اأَْفلََح َمن َزكَّ
اَها( �سورة ال�سم�س)10-1(. َخاَب َمن َد�شَّ
بظواهر  تعاىل   اهلل  اق�سم  فقد 
االن�سان  علىحياة  توؤثر  كونيةعديدة، 
ويحياها.  ويح�سها  مبا�سرا،  تاثريا 
وبعد ذلك اق�سم بالنف�س الب�سرية التي 
به من �سنن اهلل  اق�سم  بكل ما  ترتبط 

الكونية ارتاباطا وثيقا.
ونف�س  اي  �سواها،  وما  ونف�س  ومعنى 
غرائز  من  تعاىل  اهلل  فيها  �سوى  وما 
خلقها  امت  اي  و�سواها  وطباع،  وميول 
وامت تعديلها الن اخللق ي�سبق الت�سوية 
اَك  َف�َشوَّ َخلََقَك  )الَِّذي  تعاىل:  قال 

َفَعَدَلَك ( االنفطار )7(
وماخلق  النف�س  املعنى:  يكون  وبذلك   
�سواها:  وما  ونف�س  فيها.  تعاىل  اهلل 
نفو�س  انها  على  لتدل  النف�س  هنا  نكر 

العباد ولو كانت معرفة لدلت على  كل 
نف�س واحدة.

وتقواها(،  فجورها  )فاألهماها  اما 
القدرة  فيها  وبث  عرفها  يعني  فهذا 
اكت�ساب  او  الفجور  يف  الوقوع  على 
واألهم  التقوى،  املوؤمن  فاألهم  التقوى، 
اي  األهمها  فمعنى  الفجور،  الكافر 
عرفها طريق اخلري وطريق ال�سر قال 
َوِل�َشاناً   ، َعْيَننْيِ ُه  لَّ َعل  )اأََلْ جَنْ تعاىل: 
�سورة  النَّْجَدْيِن(  َوَهَدْيَناُه   ، َو�َشَفَتنْيِ

البلد)10-8(
ِبيَل  ال�شَّ َهَدْيَناُه  )اإِنَّا  تعاىل:  قال  كما 
�سورة  َكُفوراً(  ا  مَّ َواإِ �َشاِكراً  ا  اإِمَّ

االن�سان)3(
املنطلق  هي  الثالث  االيات  وهذه 
اجتاه  فكل  النف�س.  لعلم  ال�سحيح 
القاعدة  على  موؤ�س�س  الب�سرية  للنف�س 
ولقد  الثالث.  االيات  ذكرتها  التي 
متعددة  االن�سان  نف�س  تعاىل  خلق اهلل 
يف  تعاىل  اهلل  واالجتاهاتوجعل  امليول 
عقال،  العقل  و�سمي  العقل  االن�سان 
اي من عقل ال�سيء اي ربطه وام�سكه، 
وحكمه و�سيطر عليه، فالعقل هو الذي 
ي�سري االن�سان يف اجتاه طريق اخلري او 
على  ي�سيطر  الذي  وهو  ال�سر،  طريق 
النف�س ويوجهها ويحكمها ومي�سك بها، 
من  افلح  وقد  هواها،  على  تنطلق  فال 
اي  النف�س  تزكية  يف  عقله  ا�ستخدم 
عن  تخلى  من  خاب  وقد  تطهريها، 

عقله ود�س نف�سه يف املعا�سي.
روي ان ابا هريرة ر�سي اهلل عنه قال: 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ان 
اَها،  �َشوَّ َوَما  )َوَنْف�ٍض  تعاىل:  قوله  قراأ 
�سورة  َوَتْقَواَها(  ُفُجوَرَها  َفاأَْلَهَمَها 

ال�سم�س)8-7(
)اللهم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال 
اآتي نف�سي تقواها وزكها انت خري من 

زكاها انت وليها وموالها(.
بالتعود،  �سيء  كل  تقبل  النف�س  ان 
فعودها على اخلري، تكن النف�س خرية، 

ومتار�س اخلري ب�سكل تلقائي.
تكن  علىال�سر،  عودتها  ان  وكذلك 
و�سريرة.  بال�سوء  امارة  النف�س 
فال�سخ�س قادر على �سنع نف�سه بيده، 
وار�سائها.  النف�س  حماكاة  عن  بعيدا 
ان  يجب  التعود  من  االوىل  فالفرتة 
تالف  حتى  العمل،  على  عزما  تكون 
عندها  ويكون  اخلري  فعل  النف�س 
منطلق جيد يحكم توجهها يف احلياة.

وروى االمام احمد يف امل�سند ان ر�سول 
يناجي  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
الهدى  ا�سالك  اين  “اللهم  فيقول:  ربه 
والهدى  والغنى”  والعفاف  والتقى 
اهم  وهو  ال�سليم.  العقل  ا�سا�س  هو 
والهدى  لالن�سان،  اخلم�س  ال�سرورات 
فيعبده  ربه  معرفة  اىل  العقل  يوجه 
تعاىل  ربه  االن�سان  اتقى  واذا  ويتقيه. 
عف عن كل ما مي�س دينه و�سرفه، واذا 
اجتمع له الهدى والتقى والعفاف والغنى 
الغنى  وامنا  املال(  غنى  الغنى  )ولي�س 
غنى النف�س، )�سعد يف الدنيا واالآخرة(

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  علمنا  وقد 
خ�س  قد  تعاىل  اهلل  بان   و�سلم  عليه 
االن�سان بطاقة العقل دون �سائر خلقه، 
االختيار،  من  االن�سان  متكن  والتي 
لي�ست  وبالتايل  لها  عقل  ال  فالدواب 
ت�سريها  وامنا  االختيار،  طاقة  لها 
فهو  االن�سان  اما  والغريزة.  الفطرة 

املخلوق الوحيد الذي اجتمع فيه ج�سد 
واالختيار،  العقل  طاقة  وبه  مادي 
وقد  ذاك،  واليفعل  هذا  يفعل  ان  له 
العقل  مبنحه  االن�سان  اهلل  كرم 
اآَدَم(                                  َبِني  ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد  تعاىل:  قال 

اال�سراء )70(
الروح  فيه  ونفخ  العقل  منحه  فقد 
وجعله بذلك اهال للخالفة يف االر�س. 
لقد خلط كثري من العلماء والفال�سفة 
بع�سهم  ان  حتى  الروح  النف�س  بني 
ان  واحلقيقة  واحد،  �سيء  اعتربها 
ان  اال  بالروح،  مت�سل  جوهر  النف�س 
الروح،   تختلف عن �سفات  لها �سفات 
بال�سوء  وامارة  احيانا  مطمئنة  فهي 

احيانا ولوامة احيانا اخرى.
و�سر  اخلال�س  اخلري  فهي  الروح  اما 
اخللود والوعي واليقظة. والروح تغادر 
فال  النف�س  اما  النوم،  اثناء  اجل�سم 
اثناء  اجل�سم  خاليا  والتغادر  تغادره 
احلياة الدنيا، ال يف يقظة وال يف منام. 
احلياة،  غادرته  اجل�سم  غادرت  واذا 
من  االر�س  تراب  اىل  اجل�سم  وعاد 
الروح  مع  النف�س  وعادت  اتى  حيث 

والعقل اىل ربها حية ترزق.
الأَنُف�َض  ى  َيَتَوفَّ  ُ )اللَّ تعاىل:  اهلل  قال 
ْت يِف َمَناِمـَها  ِحنَي َمْوِتـَها َوالَِّتي َلْ َتُ
امْلَْوَت  َعلَْيَها  ى  َق�شَ الَِّتي  َفُيْم�ِشُك 
ى  �َشمًّ مُّ اأََجٍل  اإِىَل  الأُْخَرى  َوُيْر�ِشُل 
ُروَن(                                                                  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ لآَياٍت  َذِلَك  يِف  اإِنَّ 

�سورة الزمر )42( .
عن  ال�سريف  النبوي  باحلديث  جاء 
)كل  و�سلم  عليه  اهلل  �سل  اهلل  ر�سول 
ابن ادم  يبلى اال عجب الذنب منه خلق 
والن�سائي  البخاري  رواه  يركب(  وفيه 

والرتمذي ومالك
خري  من  حملت  مبا  الب�سرية  والنف�س 
اجلديد،  اجل�سد  هذا  يف  تدخل  �سر  او 
والذي يعترب ماأوى ياويها، وتبقى يف هذا 
اجل�سد لتذوق العذاب اأو لتنعم بالنعيم.
فعجب الدنب وهو اخر عظمه يف ا�سفل 
اخر  يف  وبالتحديد  الفقري  العمود 
coccyx tailbone فقرات الع�سع�س
انه  على  احلديث  يف  ذكره  جاء  فقد 
يبعث  التي  والبذره  االن�سان  ا�سل  هو 
احلديث  واحتوى  القيامه  يوم  منها 
وهما: اعجازيني  خربين   على 
ان هذه العظمه ال تبلى وال تاكلها االر�س 

وانها منها يخلق االن�سان وي�سكل.
ابن  الدين  �سم�س  االمام  كتب  لقد 
دار  كل  دور  اربع  للنف�س  )ان  القيم: 

منها اعظم من التي قبلها( 
الدار االوىل: هي دار اجلنني يف بطن امه.
التي  الدنيا  دار  هي  الثانية:  الدار 
وال�سعادة  وال�سر  اخلري  فيه  اكت�سبت 

وال�سقاء.
وهي  الربزخ  دار  هي  الثالثة:  الدار 

او�سع من دار الدنيا واعظم.
دار  ال  التي  الدار  وهي  الرابعة:  الدار 
بعدها دار القراروهي اجلنة او النار. 

الكرمي  القراآن  يف  النف�س  معاين 
واحلديث النبوي:

املعنى االول: االن�سان ذاته
 قال اهلل تعاىل: )اأََتاأُْمُروَن النَّا�َض ِباْلرِبِّ 
الِكَتاَب  َتْتُلوَن  َواأَْنُتْم  اأَْنُف�َشُكْم  َوَتن�َشْوَن 

َاَفاَل َتْعِقُلوَن( �سورة البقرة )44(.
قال تعاىل: )َقاَل َربِّ اإِينِّ َظلَْمُت َنْف�ِشي 

َفاْغِفْر ِل(  �سورة الق�س�س)16(.
اَعِة  َ ِعنَدُه ِعْلُم ال�شَّ قال تعاىل: )اإِنَّ اللَّ

ب�شم الل الرحمن الرحيم

{وفـي اأنف�شكم اأفال تب�شرون}

د. جميل حممد �شعبان
ا�ست�ساري االمرا�س الن�سائية والتوليد

الأَْرَحاِم  يِف  َما  َوَيْعلَُم  الَغْيَث  ُل  َوُيَنزِّ
َوَما  اَذا َتْك�ِشُب َغداً  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض مَّ
 َ اللَّ نَّ  اإِ وُت  َتُ اأَْر�ٍض  يِّ  ِباأَ َنْف�ٌض  َتْدِري 

َعِليٌم َخِبرٌي( �سورة لقمان )34(.
يقول  النف�س  عن  املعنى  هذا  ويف 
احلديث النبوي ال�سريف الذي اخرجه 
االمام احمد عن عبداهلل ابن عمر ان 
حمزة بن عبداملطلب جاء لر�سول اهلل 
ر�سول  يا  فقال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل اجعلني على �سيء اعي�س به فقال 
حتييها  )نف�س  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
بل  قال:  متيتها،  نف�س  ام  اليك  احب 
عليه  اهلل  �سلى  فقال  احييها  نف�س 

و�سلم: عليك بنف�سك(.
)ولها  الب�سرية  النف�س  الثاين:  املعنى 

احوال خمتلفة(.
تختلف  �سفات  الب�سرية  للنف�س 
باختالف احوالها وذكر القراآن الكرمي 

ثالثة منها:
االوىل: النف�س املطمئنه وهي الرا�سيه 
النَّْف�ُض  ُتَها  اأَيَّ )َيا  املطمئنه  املر�سيه 
َيًة  َرا�شِ َربِِّك  اإِىَل  اْرِجِعي  املُْطَمِئنَُّة، 
َواْدُخِلي  ِعَباِدي،  يِف  َفاْدُخِلي  ًة،  يَّ ْر�شِ مَّ

َجنَِّتي( �سورة الفجر 30-27
ا�سرف  وهذه  اجلنه  اهل  نفو�س  وهي 
النف�س  النها  �ساأنا،  واعالها  النفو�س 
ال  والتي  احلق،  على  الثابتة  امل�ستقرة 
بنور  ا�ستنارت  النها   ، �سك  يخاجلها 
االخالق  مبكارم  فتحلت  االميان، 

وتخلت عن االخالق الذميمة.
ويزداد  ي�ستمر  النف�س  واطمئنان 
 ِ اللَّ ِبِذْكِر  )اأََل  اهلل   بذكر  وامنا  نورا 

َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب ( �سورة الرعد )28(
والعقول  النفو�س  مبعنى  هنا  والقلوب 
خاليا  القلب  يف  بان  علميا  ثبت  فقد 

هي توجه العقل 
الثالثة:النف�س اللوامة 

جاء ذكر النف�س اللوامة يف اية واحدة 
القيامة.  �سورة  يف  الكرمي  القراآن  يف 
قال تعاىل: )ل اأُْق�ِشُم ِبَيْوِم الِقَياَمِة َوَل 
اأََيْح�َشُب  اَمِة  اللَّوَّ ِبالنَّْف�ِض  اأُْق�ِشُم 
ِعَظاَمُهَبلَى  َمَع  ْ جنَّ لَّن  اأَن  الإِْن�َشاُن 
َبَناَنُه( )�سورة  َي  �َشوِّ نُّ اأَن  َعلَى  َقاِدِريَن 

القيامة)4-1(.
 ومل يق�سم اهلل تعاىل بالنف�س االمارة 
بها  يق�سم  ال  دنيئة  انها  حيث  بال�سوء 
والت�ستحق الذكر. اما النف�س املطمئنة 
�ساحبها  حتدث  ال  �سريفة  نف�س  فهي 

ب�سوء وال حتدثه اال باخلري.
ر�سول  قال  �سعيد  اأبي  م�سعود  اإبن  عن 
من  )التائب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
هي  والنف�س  له(  ذنب  ال  كمن  الذنب 
اهلل  قال  كما  الوفاة  عليها  يقع  التي 
ِحنَي  الأَنُف�َض  ى  َيَتَوفَّ  ُ )اللَّ تعاىل: 

َمْوِتَها( �سورة الزمر)42(.
املَْوِت  َذاِئَقُة  َنْف�ٍض  )ُكلُّ  تعاىل:  وقوله 
الِقَياَمِة  َيْوَم  اأُُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفَّ ا  َ َواإِمنَّ
اجَلنََّة  َواأُْدِخَل  النَّاِر  َعِن  ُزْحِزَح  َفَمن 
َمَتاُع  اإِلَّ  ْنَيا  الدُّ احَلَياُة  َوَما  َفاَز  َفَقْد 

الُغُروِر( �سورة اآل عمران )185( . 
َواآَثَر  َطَغى ،  َمن  ا  )َفاأَمَّ تعاىل:  قال 
ِهَي  اجَلِحيَم  َفاإِنَّ  ْنَيا،  الدُّ احَلَياَة 

املَاأَْوى( �سورة النازعات)39-37(.
َوَنَهى  َربِِّه  َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ا  )َواأَمَّ
ِهَي  اجَلنََّة  الَهَوى َفاإِنَّ  َعِن  النَّْف�َض 

املَاأَْوى( �سورة النازعات) 41-40(
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
فالذي  خطيئة  كل  را�س  الدنيا  )حب 

اآثر احلياة الدنيا هو الذي ف�سل احلياة 
وانكب  اليها  واجته  غريها  على  الدنيا 

على ملذاتها(.
دخول  او  اجلنة  لدخول  ال�سرطني  ان 
من  )واما  تعاىل:  قال  مت�سادان  النار 
تعاىل:  خاف مقام ربه( فهي �سد قوله 
)اما من طغى(. والنف�س هي التي ترجع 
التي  لي�ساألها ويحا�سبها، فهي  اىل ربها 
بالكفر،  اأو  بالع�سيان  �ساحبها  تاأمر 
التي  وهي  العبادة،  اأو  بالطاعة  اأوتاأمره 

جتادل عن نف�سها يوم القيامة . 
اأَ�ْشَماٌء  اإِلَّ  ِهَي  )اإِْن  تعاىل:  قال 
 ُ اللَّ اأَنَزَل  ا  مَّ َواآَباوؤُُكم  اأَنُتْم  ْيُتُموَها  �َشمَّ
نَّ  الظَّ اإِلَّ  َيتَِّبُعوَن  اإِن  �ُشْلَطاٍن  ِمن  ِبَها 
ن  مِّ َجاَءُهم  َوَلَقْد  الأَنُف�ُض  َتْهَوى  َوَما 

بِِّهُم الُهَدى( �سورة النجم )23( رَّ
َك�َشَبْت  ا  ِبَ َنْف�ٍض  )ُكلُّ  تعاىل:  اهلل  قال 

رَهِينَةٌ ( �سورة املدثر )38(. 
ان عذاب النف�س ا�سد بكثري من عذاب 
بحقه  ي�سدر  ان�سان  اي  مثال  اجل�سد، 
على  تقع  االعدام  او  بال�سجن  حكم 
نف�سه ا�سد االآالم والعذاب مع ان اجل�سد 
يتعر�س  ومل  حكم  اي  بعد  فيه  ينفذ  مل 
اهلل  يحا�سب  عندما  لذلك  اآذى.  الأي 
يحا�سب  القيامة  يوم  وتعاىل  �سبحانه 
اجمعني،  الب�سر  من  م�سمع  على  النا�س 
فيعي�س  الدفينة  ا�سرارهم  ليك�سف 
الفا�سق واملذنب عندئذ اآالم �سديدة مبا 
وقع عليه من عذاب النف�س، رغم انه مل 

يدخل النار بعد.
اعمال  عن  م�سوؤول  غري  املاأوى  ان  ومبا 
فقط،  ماأوى  اأنه  اعتبار  على  االن�سان 
م�سوؤول  غري  الدنيوي  اجل�سد  وكذلك 
ماأوى  اعتبارانه  على  النف�س  عمل  عن 
با�سدارات  وحمكوم  ومامور  فقط 
فقد  اجل�سد،  هذا  يف  الداخلية  النف�س 
اجل�سد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعل 
النف�س  تلك  على  �ساهدا  القيامة  يوم 
تعاىل:  قال  وت�سرفاتها،  واأعمالها 
َعلَْيَنا   ْ �َشِهدتُّ ِلَ  ُلوِدِهْم  جِلُ )َوَقاُلوا 
اأَنَطَق ُكلَّ �َشْيٍء  ُ الَِّذي  َقاُلوا َنَطَقَنا اللَّ
ُتْرَجُعوَن(  َواإَِلْيِه  ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ َخلََقُكْم  َوُهَو 

�سورة ف�سلت )21(.
خلق  تاأمل  اىل  يدعونا  تعاىل  اهلل  ان 
االدلة  لنكت�سف  االن�سانية  النف�س 
االر�س  نراها يف  التي  ذاتها  والرباهني 

من حولنا.
العامل  ادرك  نف�سه  االن�سان  ادرك  فاإذا 
على  دليال  نف�سه  يف  ووجد  حوله،  من 

اخلالق املبدع وعلى قدرته وتدبريه.
الطريق  هي  لنف�سه  االن�سان  معرفة  ان 
حتقق  تعاىل،والتي  اهلل  معرفة  اىل 

ال�سعادة يف الدنيا واالخرة . 
االن�سانية  الذات  من  يتكون  فاالن�سان  
تتكون  والتي  العاقلة  الواعية  الالمادية 
ركبها  والروح(  والعقل  )النف�س  من 
لها  ماديليكون  ج�سم  يف  تعاىل  اهلل 
ماأوى ياأويها يف الدنيا واالخرة . وهي ال 

تخ�سع للعلوم االن�سانية التجريبية.
ال�سالة  عليه  الر�سول  بدعاء  وادعو 
من  بك  اأعوذ  اإين  )اللهم  وال�سالم: 
العجز والك�سل، واجلنب والبخل، والهرم 
وعذاب القرب، اللهم اآتي نف�سي تقواها، 
وزكيها انت خري من زكاها ، انت وليها 
علم  من  بك  اأعوذ  اإين  اللهم  وموالها، 
ال ينفع، ومن قلب ال يخ�سع، ومن نف�س 
ي�ستجاب لهائ(  ت�سبع، ومن دعوة ال  ال 

اأخرجه االمام م�سلم
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نعود من جديد لن�ستكمل ما بداأناه يف 
ال�سابق عن حديثنا املطول يف نظريات 
بع�س  لنطرح  وتق�سيماتها  االإدارة 
الروؤى التي اأهتم بها )فايول( �ساحب 
العميقة  وحتليالته  الطويلة  اخلربة 

للن�ساط االإداري.
قطاع  يف  باالإدارة  فايول  اأهتم  حيث 
العامة  االأ�سول  كانت  وكما  االأعمال، 
ميداين  يف  ت�سري  اأن  ميكن  لالإدارة 
ونظرًا  االأعمال.  واإدارة  العامة  االإدارة 
للحقائق التي اأبرزها فاإننا نقدم ملخ�سًا 

الآرائه التي اأثرت بالفكر االإداري.
يف  الن�شاط  اأن  فاي�ل  وجد  لقد 
يق�شم  اأن  ميكن  الأعمال  اإدارة 
اإىل �شنة جمم�عات رئي�شة، وهي 

على النح� التايل:
1-الن�ساطات الفنية ) االإنتاج والت�سنيع(.

)امل�سرتيات،  التجارية  الن�ساطات   -2
املبيعات والتبادل(.

)املوارد  التمويلية  الن�ساطات   -٣
املالية، اال�ستثمارات وامل�سروفات(.

)املمتلكات  االأمنية  الن�ساطات   -4
واالأ�سخا�س(.

تقدير  املحا�سبية  الن�ساطات   -5
التكاليف واالإح�ساءات(.

)التخطيط،  االإدارية  الن�ساطات   -6
التنظيم والتوجية، التن�سيق والرقابة(.
تتواجد  املهام  هذه  اأن  فايول  بني  وقد 
يف كل منظمة مهما كان حجمها. كما 
االإدارية  الن�ساطات  اأهمية  على  اأكد 
بالن�سبة للوظائف العليا، فاإذا ا�ستطاع 
االإدارية  املهام  بهذه  القيام  االإداري 

فاإن قيادته �ستكون ناجحة وفعالة.
ولقد ت�شمن موؤلف فايول مو�شوعات 

تعالج النواحي التالية:
1- �سفات االإداريني وتدريبهم.

2- االأ�س�س العامة لالإدارة.
٣- وظائف االإدارة.

اأوًل: �شفات الإداريني وتدريبهم 
اإىل  يحتاجون  االإداريني  اأن  فايول  يرى 
الفذة  وال�سفات  ال�سمات  من  جمموعة 
ج�سمية  �سفات  وهي  توافرها،  يجب 
و�سفات ذهنية و�سفات اأخالقية، ي�ساف 
وثقافتهم  املديرين  اإطالع  �سعة  اإليها 
اأهمية  اأن  اإىل  فايول  واأ�سار  العامة. 
القدرات  واأن  ن�سبية،  ال�سفات  هذه 
كلما  اأهميتها  تتزايد  االإدارية  واملهارات 
ارتفع املدير يف ال�سلم االإداري، يف حني 
تكون القدرات واملهارات الفنية مهمة يف 

امل�ستويات االإدارية الو�سطى والدنيا.
ثانيًا: الأ�ش�س العامة لالإدارة 

الإدارة  اأ�ش�ض  باأن  فايول  ت�شليم  مع 
ثابتة  قواعد  عن  تعرب  ول  مرنة 
وحمددة، فقد و�شع اأربعة ع�شر )14( 
تو�شل  التي  الإدارة  مبادئ  من  مبداأ 
وخرباته  م�شاهداته  نتيجة  اإليها 
موؤكداً اأنها تت�شمن ح�شن اأداء املدير 
عليها،  و�شار  بها  التزم  ما  اإذا  لدوره 

وهذه املبادئ هي:

العمل  تق�سم  ينتج  العمل:  تق�سيم   -1
عن تطبيق مبداأ التخ�س�س الذي نادي 
لال�ستخدام  ك�سرورة  االقت�ساديون  به 
فايول  ويرى  العاملة،  للقوى  االأمثل 
اأنواع  جميع  على  املبداأ  هذا  انطباق 

الن�ساطات االإدارية والفنية.
فايول  اأو�سح  وامل�سوؤولية:  ال�سلطة   -2
االرتباط الوثيق بني ال�سلطة وامل�سوؤولية، 
منبثقة  لل�سابقة  موزاية  االأخرية  واأن 
من  مزيجا  ال�سلطة  فايول  ويرى  عنها، 
املن�سب  امل�ستمدة من  الر�سمية  ال�سلطة 
وال�سلطة  واخت�سا�ساته،  الر�سمي 
ال�سخ�سية التي قوامها الذكاء واخلربات 

واخللق القومي والقدرة على القيادة.
نظر  يف  وهي  بالقواعد:  االإلتزام   -٣
الهادفة  االلتزامات  احرتام  فايول 
ومظاهر  والتنفيذ  الطاعة  حتقيق  اىل 
االحرتام، ويقرر فايول اأن حتقيق النظام 
علية  درجة  على  مديرين  بوجود  يرتبط 

من الكفاءة يف جميع امل�ستويات.
4- وحدة االأمر: وهذا يعني اأن يكون لكل 
االأوامر  منه  يتلقى  واحد  رئي�س  موظف 

والتوجيهات ويرفع اإليه التقارير.
5- وحدة االإجتاه: ذلك اأن كل جمموعة 
اأن  يجب  الهدف  متحدة  الن�ساط  من 
واحدة،  وخطة  واحدة  رئا�سة  لها  يكون 
تهتم  اأنها  يف  �سابقتها  عن  وتختلف 

بالن�ساط ال باالأفراد.
العامة:  للم�سلحة  االأفراد  خ�سوع   -6
التدخل  االإدارة  من  يتطلب  املبداأ  وهذا 
مع  العاملني  م�سالح  تتعار�س  حينما 
العامة  االأهداف  اأو  العامة  امل�ساحلة 
للمنظمة، وذلك من اأجل املحافظة على 

ا�ستقرار التنظيم وا�ستمراريته.
باأن  املبداأ  هذا  يق�سى  املكافاآت:   -7
تكون الرواتب واملكافاآت عادلة وجمزية 

جلميع العاملني يف جميع امل�ستويات.
تركيز  مدى  بها  وُيق�سد  املركزية:   -8
ال�سلطة اأو توزيعها، وهذا املدى يتختلف 
ظروف  وحتكمة  الأخرى،  منظمة  من 
االإداري،  املوقف  يف  متداخلة  وعوامل 
بني  توازن  نقطة  هناك  يكون  اأن  ويجب 

املركزية املطلقة واملركزية الكاملة.
تدرج  فايول  يرى  القيادة:  ت�سل�سل   -9
م�ستويات القيادة يف التنظيم ب�سكل هرمي.
و�سع  فايول  به  ويق�سد  النظام:   -10
كل �سيء وكل �سخ�س يف مكانه ويق�سمه 
يعني  مادي  نظام  ق�سمني،  اإىل  فايول 
يف  واملعدات  واالأدوات  االآالت  بو�سع 
ونظام  العمل،  مل�سلحة  املنا�سب  مكانها 
يف  �سخ�س  كل  بو�سع  يتهم  اجتماعي 
بتن�سيق  يتهم  كما  املنا�سب،  املكان 
اجلهود، وحتقيق االن�سجام بني ن�ساطات 

الوحدات املختلفة يف التنظيم.
11- العدالة: يجب اأن يعامل جميع العاملني 
معاملة واحدة بهدف احل�سول على والئهم 
وانتمائهم، واأن يلتزم كل منهم باأداء واجباته 
كافه. حقوقه  على  منهم  كل  يح�سل  واأن 
هذا  ين�س  الوظيفي:  اال�ستقرار   -12

بقلم: عبدالقادر خطاب
نائب رئي�س هيئة املديرين لل�سوؤون املالية واالدارية

تاأمالت فـي الإدارة
من الفكر الإداري لـ)فاي�ل(

ومن هذه املبادئ:
1( وحدة االأمر.

2( اال�ستعانة باخلرباء اال�ست�ساريني.
٣( تق�سيم االإدارات واالأق�سام باأ�سلوب 

يحقق الهدف من التنظيم.
4( توازن ال�سلطة وامل�سوؤولية.

5( نطاق االإ�سراف.
6( تنا�سب االأ�سخا�س مع الوظائف يف 

الهيكل التنظيمي.
علم  يف  )اأبحاث  كتابهما  ويعترب 
العلمية  اجلهود  اأكرث  من  االإدارة( 
بحث  يف  التقليدي  املنهاج  عن  تعبريًا 

وحتليل مو�سوع االإدارة والتنظيم.
رايلي كان كل من  واآالن  جيم�س موين 
رجال  من  رايلي  واآالن  موين  جيم�س 
اأي�سًا  كانا  وقد  االأمريكيني،  االأعمال 
االإدارية  املبادئ  اإىل  بالو�سول  معنيني 
خربتهما  على  اعتمدا  حيث  العامة 
درا�ستهما  وعلى  ال�سناعة،  جمال  يف 
والع�سكرية  امليدانية  للتنظيمات 
الر�سمي  التنظيم  مبادئ  ال�ستخال�س 
ينح�سر  ال  تطبيقها  اأن  وجدا  التي 
ي�سمل  بل  االأعمال  اإدارة  يف  فقط 

املجاالت املختلفة.
التنظيمية  املبادئ  هذه  وتعك�ض 
التكفري  واأ�شلوب  العلمية  واخلربة 
التطبيقي، وتكون يف جمموعها تثياًل 
الإداري،  التق�شيم  نظريات  على  حياً 

وهذه املبادئ هي:
1( مبداأ التن�سيق: ويقوم هذا املبداأ على 
اأ�سا�س توفري وحدة العمل يف �سبيل حتقيق 
هذا  جناح  على  ويعتمد  حمدد،  هدف 
ال�سلطة  ا�ستخدام  على  فقط  لي�س  املبداأ 
فح�سب، بل اأي�سًا على وجود روح التعاون 

واحلالة املعنوية بني اأفراد التنظيم.
هذا  ويوؤكد  الهرمي:  التدرج  مبداأ   )2
املبداأ على تدرج ال�سلطة وامل�سوؤولية من 

القمة اإىل القاعدة يف �سكل هرمي.
العمليات  على  املبداأ  هذا  وينطوي 
تفوي�س   - القيادة  التالية:  الفرعية 

ال�سلطة - حتديد الوظائف.
اأهمية  اإىل  ٣( املبداأ الوظيفي: وي�سري 
على  وميكن  الوظيفي  التخ�س�س 

اأ�سا�سة تق�سيم العمل وتنظيمه.
يعنى  وهو  اال�ست�ساري:  املبداأ   )4
دور  وحتديد  اخلربة،  باأهل  باال�ستعانة 
اال�ست�ساريني يف تقدمي الن�سح واالإر�ساد.
بينما يتحمل التنفيذيون امل�سوؤولية عن 
ال�سلطة  لهم  تفو�س  وبالتايل  النتائج 

التنفيذية.
موين  منوذج  اأن  �سبق  مما  يت�سح 
الكال�سيكي  االأ�سلوب  يتبع  ورايلي 
التنظيمية  االأركان  على  تركيزه  يف 

االأ�سا�سية التالية:
1( الهيكل الر�سمي.

2( التخ�س�س وتق�سيم العمل.
٣( تدرج ال�سلطة.

4( نطاق االإ�سراف.
التق�سيم  نظريات  اأن  يت�سح  وهكذا، 
االإداري قد ركزت على تق�سيم التنظيم 
اإىل اإدارات وبالتايل فهي تهتم بتكوين 
الهيكل التنظيمي، وال يزال هدفها هو 

حتقيق الكفاءة.
مع  االإداري  التق�سيم  نظريات  وتتفق 
نظرية االإدارة العامة العلمية يف االأ�سا�س 
نطاق  يف  عنها  تختلف  اأنها  اإال  الفكري، 
التطبيق حيث ركزت على امل�ستوى االإداري 
العلمية  االإدارة  نظرية  بعك�س  للتنظيم، 
التي ركزت على امل�ستوى الفني اأو االإنتاجي.

املوظف  ا�ستقرار  اأهمية  على  املبداأ 
املنظمات  اأن  على  يوؤكد  كما  عملة،  يف 

الناجحة هي املنظمات امل�ستقرة.
فايول  عند  املباداأة  املباداأة:   -1٣
وكيفية  اخلطط  الإعداد  املبادرة  تعني 
الروؤ�ساء  فايول  ويطالب  تنفيذها، 
ملمار�سة  للمروؤو�سني  الفر�سة  باإعطاء 
املقرتحات  واأبدا  العمل  يف  املباداأة 

وتنمية روح االإبتكار.
هذا  يو�سح  الفريق:  بروح  العمل   -14
واأهمية  اجلماعي  العمل  اأهمية  املبداأ 
االت�ساالت الفعالة، والتعاون بني الرئي�س 
واملروؤو�سني مبا يكفل اأداء االأعمال بكفاءة 
القائد  بقدرة  مايرتبط  وهو  وفاعلية. 

االإداري على التاأثري يف �سلوك العاملني.
ثالثًا: وظائف الإدارة:

الإدارة  وظائف  اأن  فايول  يرى  حيث 
ت�شمل على:

1( التخطيط
2( التنظيم
٣( التوحيه

وقد كّر�س هرني فايول جانبًا من اهتماماته 
كممار�س لالإدارة ملناق�سة هذه الوظائف.

وقد كان الأفكاره وما تركته من اأثر مميز 
اأو  فرن�سا  �سواء يف   – االإداري  الفكر  يف 
اأهمية االأثر  اأهمية ال تقل عن   – غريها 
يف  تايلور  فريدريك  اأفكار  تركته  الذي 

الفكر االإداري االأمريكي.
اأ�سهم الكاتب االأمريكي لوثر  لوثر جوليك 
جوليك يف تطوير االإدارة من خالل تقدميه 
لنموذج )Posdcorb( والذي يرمز اإىل 

املهام التي ميار�سها القائد االإدارية.
احلروف  متثل   )Posdcorb( وكلمة 
تخطيط،  االآتية:  الكلمات  من  االأوىل 
تن�سيق،  توجيه،  اأفراد،  اإدارة  تنظيم، 

عمل التقارير، عمل اإعداد امليزانية.
املدير  اأح�سن  اإذا  اأنه  البع�س  ويرى 
قائدًا  كان  االإدارية  املهام  هذه  ا�ستخدام 
اإداريا ناجحًا ، فاإذا اأح�سن التخطيط على 
وح�سن  االأفق  و�سعة  النظر  بعد  من  اأ�سا�س 
واحللول  املتعددة  الو�سائل  بني  االختيار 
التي  التنظيم  ملكة  لديه  وتوافرت  املمكنة، 
مع  تعامله  وكان  ماهرًا،  منظمًا  منه  جتعل 
مروؤو�سيه على اأ�س�س �سليمة قوامها التن�سيق 
واأقام  ومهامهم،  ن�ساطاتهم  بني  التام 
املعلومات  نقل  ي�سهل  لالت�ساالت  نظاما 
والبيانات من خالل نظام حمكم للتقارير، 
املالية  االإعتمادات  يف  الت�سرف  واأح�سن 
واأوجه �سرفها ... كان قائدًا اإداريًا ناجحًا.
عامل  اأ�سهامات  متثل  اأرويك:  ليندال 
يف  اأوريك  ليندال  االجنليزي  االإدارة 
الأفكار  عر�سه  خالل  من  االإدارة  تطور 
اإليه من مبادئ  كتاب االإدارة وماتو�سلوا 
وعر�سها  املبادئ  هذه  و�سياغة  اإدارية، 
الكفاية  لتحقيق  عامة  مبادئ  �سورة  يف 
االإدارية وخا�سة يف جمال االإدارة العامة.
جوليك  لوثر  من  كل  حر�ض  وقد 
على  التاأكيد  على  اأرويك  وليندال 
اأهمية بع�ض املبادئ يف عملية التنظيم، 

4( التن�سيق
5( الرقابة

�شــ�رة.. وخـبـر
م�شت�شفى  فـي  الأ�شعة  ق�شم 
�شهادة  على  يح�شل  الأردن 
 HCAC العتمادية ال�طنية

ل�حدة ت�ش�ير الثدي.
اخر  وتكنل�جي  علمي  اجناز 
�شعيد  على  للم�شت�شفى  ي�شجل 

الثقة املحلية والعاملية.

على  الردن  م�شت�شفى  يحر�س 
تهنئة املر�شى والزوار باملنا�شبات 
والعياد ومنها الحتفال بامل�لد 
الأم..  وعيد  ال�شريف،  النب�ي 
وذلك جزء من �شيا�شة امل�شت�شفى 
الت�ا�شل  �ش�ر  اأ�شمى  اإلقاء  يف 

الأ�شري مع املر�شى واأ�شرهم.

العناية  ق�شم  وتط�ير  حتديث 
املركزة يف م�شت�شفى الأردن.

�ش�رة من �ش�ر التط�ر والرتقاء 
امل�شتمرة التي يحققها م�شت�شفى 
العلمي  ال�شعيد  على  الأردن 
ريادة  يعزز  الذي  والتكنل�جي 

امل�شت�شفى الطبية والعلمية.

الدكت�ر هاين البدري ي�شت�شيف 
�شمن فقرات برناجمه ال�شباحي 
دينا  الدكت�رة  البلد(  )و�شط 
امرا�س  اخ�شائية  الزبيدي 
اجلهاز اله�شمي والكبد وتغذية 

الطفال.

مبنا�شبة الي�م العاملي لل�شكري 
اقام  ال�شكري  ملر�شى  ودعما 
م�شت�شفى الردن وبالتعاون مع 
 Aster Orange �شيدلية 
لل�شكري  جماين  فح�س  ي�م 
داخل  املراجعني  جلميع 

امل�شت�شفى.

من م�شاركة م�شت�شفى الأردن فـي فعاليات م�ؤمتر جمعية اجلراحيني الأمريكية يف الأردن

لقطة..


