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بني اجلودة
وامل�س�ؤولية الطبية
بقلـم :الـدكتور عبـداهلل الب�شيـر

رئي�س هيئـة الـمديرين  -الـمديــر الـعـام لـم�ست�شفـى الأردن
لي�س هناك خالف اليوم على م�ستوى
العامل �أن ثمة ارتباط عميق يغلف
العالقة بني القوانني واملمار�سات
الطبية و�سيا�سات التح�سني والإرتقاء
باخلدمة وحتقيق م�ستويات ف�ضلى على
�صعيد اجلودة والإلتزام مبعايري التميز
واملبادرة مبا يرقى لتقدمي اخلدمات
الطبية والعالجية الأف�ضل للمري�ض.
وقد نظرنا دوم ًا اىل �ضرورة قراءة هذه
العالقة بني اجلودة وقانون امل�س�ؤولية
الطبية يف الأردن ،ال�سيما �أن فهم
جناحي هذه العالقة تقودنا اىل احلفاظ
على مكت�سباتنا الطبية على �صعيد
الريادة واملكانة على امل�ستوى االقليمي
والعاملي �إ�ضافة للإرتقاء بقدراتنا يف
جمال ال�سياحة العالجية عرب تعظيم

امكانياتنا التناف�سية على ال�صعيد
االقليمي ،كما �أن اجلانب االخر من
هذه املعادلة من �ش�أنها الت�أ�سي�س لنظام
متكامل ي�ضمن العمل يف اجواء مهنية
احرتافية امنة تعمل على حماية مقدمي
اخلدمة الطبية ومتلقيها على حد �سواء
وحتديد واجبات كل من الطرفني.
ان اجلدل الذي طال وامتد على خمتلف
جبهات النقا�ش الوطني حول قانون
امل�س�ؤولية الطبية الأردين على مدى
ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أبرز �ضرورة
�إيالء القطاع الطبي عموم ًا �أهمية ق�صوى
يف ظل الظروف الراهنة التي تتداخل فيها
الر�ؤى وتتقاطع الأراء يف م�س�ؤولية مقدم
اخلدمة الطبية وواجباته وحقوقه �أمام
متلقي هذه اخلدمة بحقوقه وم�س�ؤولياته.

ولعل االرقام التي ك�شفت ان ثمانني
باملئة من الأخطاء الطبية امل�سجلة
�سببها احلقيقي عدم وجود مثل هذا
النظام املتكامل الذي تدار به م�ؤ�س�سات
طبية يف الوقت الذي �أ�صبح مثل هذا
النظام يف امل�ؤ�س�سات الطبية يف العامل
جزءٍ من بديهيات العمل.
وقد ثبت �أن خم�سة ع�شر باملئة من �أ�سباب
الأخطاء الطبية تعود لغياب التوا�صل بني
مقدمي اخلدمة ومتلقيها ،و�إن خم�سة
باملئة فقط تعود لأ�سباب متعددة..
و�إذا كانت الأ�سباب املوجبة ل�صدور
قانون امل�س�ؤولية الطبية املُلزم للقطاعات
الطبية كانت ت�ستند بحماية طريف
املعادلة ،ف�إن الإلتزام مبعايري اجلودة
وال�سالمة املعتمدة وطني ًا وعاملي ًا مبا

يحقق الرعاية الطبية املتكاملة املبنية
على اال�صول العلمية والفنية املتعارف
عليها وخطوط االر�شاد ال�سريرية
والطب املبني على الدليل ..كان املدخل
احلقيقي لإيجاد النظام الطبي املتكامل
الذي ي�ضاهي م�ؤ�س�سات عالية طبية
كربى �سبقتنا لهذا املجال.
وجدنا يف م�ست�شفى الأردن منذ �أن و�ضع
خارطة طريق وا�ضحة املعامل عام �ستة
وت�سعني لتقدمي خدمات طبية متكاملة
ومناف�سة وقادرة على التطور والإرتقاء
وحت�سني الأداء ..ان امتيز ال نهاية له،
ف�أولينا جل اهتمامنا ملعايري اجلودة
العاملية والوطنية ،وبينا هذه الر�ؤية
مبكر ًا على فهمنا العميق بحتمية
ارتباط اجلودة بامل�س�ؤولية الطبية.
حتظى مب�س�ؤوليتنا الطبية و�أُ�س�سها،
والتزامنا منذ �أن ح�صلنا مبكر ًا على
�شهادات االيزو و�إدارة اجلودة منذ
�سنوات طويلة ،مل مير وقت طويل قبل �أن
حت�صل يف م�ست�شفى الأردن على �شهادة
االعتمادية الدولية  JCIك�أول م�ست�شفى
�أردين خا�ص يحقق هذا االجناز قبل ثالثة
ع�شر �سنة وما لبثنا �أن ح�صلنا باقتدار
على �شهادة االعتمادية الوطنية .HCAC

عقد من الزمان كان فهمنا لأهمية
االرتباط الوثيق بني امل�س�ؤولية الطبية
والقوانني النافذة واالعراف واالخالقيات
الطبية وبني اجلودة ،كان يحفزنا لتحقيق
ارفع م�ستويات املناف�سة االقليمية واملعاجلة
بعد ان ح�صل م�ست�شفى االردن مع بداية
هذا العام  2020على �شهادة االعتمادية
الدولية  JCIو�شهادة االعتمادية الوطنية
 HCACللمرة اخلام�سة على التوايل
م�ستندين بذلك لإجناز وطني ودويل
حققه امل�ست�شفى بكوادره الطبية الإدارية
والفنية والتمري�ضية.
وعلى اعتاب اليوبيل الف�ضي من عمر
م�ست�شفى االردن ن�ؤكد باعتزاز �أننا مل
ن�ؤل جهد ًا للإرتقاء مب�ستوى اخلدمات
الطبية املتكاملة عرب برامج جراحية
كانت االكرب يف الأردن وبرامج زراعة
الكبد والكلى واملفا�صل �إ�ضافة لإدخال
�أرقى م�ستويات التكنولوجيا الطبية
توجت يف افتتاح �أحدث مركز للعناية
احلثيثة ودائرة اال�شعة الت�شخي�صية
ب�أكرث �أجهزة التكنولوجيا املتقدمة.
انطالقا من هذه الر�ؤية ،مازلنا يف
م�ست�شفى الأردن وعرب برامج ال�شراكة مع
كربى اجلامعات العاملية جورج وا�شنطن
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وتوليدو وتك�سا�س نطلق ف�ضاءات جديدة
للتبادل العلمي وموا�صلة دور حيوي
متطور يف التعليم الطبي امل�ستمر لرفد
ال�سوق الأردين والعربي بكفاءات طبية
�شابة معلمة ومتدربة وكف�ؤة.
ومازال م�ست�شفى الأردن رغم كل
ال�صعوبات ي�سجل �أف�ضل الأرقام يف
حجم دوره بال�سياحة العالجية الأردنية
ويف عدد من االجنازات الطبية مبختلف
التخ�ص�صات الطبية القائمة على كل
هذه الأ�س�س.
ا�ستندنا اىل التزام حقيق ب�أنظمة
اجلودة واملعايري الدولية املعمول بها
والتزمنا بفهمنا للم�س�ؤولية الطبية
وقانونها ،على قاعدة تقدمي اخلدمة
الطبية على ا�س�س النظم والقواعد
املهنية اال�سا�سية والإجراءات اخلا�صة
مبمار�سة املهنة التي حتفظ حقوق
متلقي اخلدمة ،كما عملنا على االعداد
املهني لكوادرنا وبيئتنا الطبية الالئقة
والتنظيم الطبي الذي يحقق �أ�سمى
�صوره من �صور النظام الطبي املتكامل
الذي يحقق املعادلة برمتها ..القانون
والقيم االخالق املهنية وحُ �سن املبادرة
والإلتزام باملعايري واجلودة واملبادرة.

للمرة اخلام�سة على التوايل ..م�ست�شفى الأردن بكل �إ�ستحقاق واقتدار

الإعتمادية الدولية  JCIواالعتمادية الوطنية HCAC

حقق م�ست�شفى االردن اجنازا
عامليا جديدا بح�صوله على
االعتمادية الدولية من هيئة
اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية
الدولية يف �شيكاغو للمرة
اخلام�سة على التوايل.
جاء جتديد االعتمادية لتطبيق امل�ست�شفى
�أرفع امل�ستويات واملعايري الدولية يف الرعاية
ال�صحية واخلدمات الطبية املتكاملة
و�سالمة املر�ضى ور�ضاهم� ،إ�ضافة اىل
�سالمة االجراءات الطبية واالدارية
واخلدمية مبا يواكب املعايري املتبعة عاملياً.

واكد مدير عام امل�ست�شفى الدكتور
عبداهلل الب�شري ،ان ح�صول امل�ست�شفى
على جتديد �شهادة االعتماد الدويل
للمرة اخلام�سة ي�ؤكد جمددا �سيا�سته يف
الريادة الطبية املتكاملة ونهجه الرا�سخ
يف املحافظة عليها كثقافة وا�سلوب عمل
متكامل على م�ستوى املنطقة،
م�شريا اىل ان امل�ست�شفى يتبنى
ثقافة اجلودة ك�أ�سا�س للعمل يف
جميع قطاعاته.
ويقوم مفهوم االعتمادية على
�سيا�سات التطوير واالرتقاء
ت�سليم �شهادة االعتمادية الدولية
امل�ستمر وحت�سني اخلدمات

ب�شكل م�ستمر وب�أعلى
معايري اجلودة بهدف
توفري بيئة �آمنة
للمر�ضى والعاملني
واملرافقني يف �إطار
�سيا�سات
تطبيق
واجراءات وا�ضحة
تغطي جميع اخلدمات.
و�أكد �أن احل�صول على
هذه الدرجة العاملية
الأبرز والأرفع يف العامل على م�ستوى
اجلودة يف اخلدمات ال�صحية وللمرة
اخلام�سة "جاء بعد جولة من التحقق
الدويل لتطبيق املعايري من قبل وفد
رفيع من هيئة االعتماد الدولية ا�ستمرت
ا�سبوعا يف امل�ست�شفى".
و�أ�شار د .الب�شري اىل ان هذا القرار "توج
جهود فرق العمل يف امل�ست�شفى بكافة دوائره
حيث التقى الوفد العاملي املدراء واخلرباء

واملتخ�ص�صني والتنفيذيني العاملني يف
امل�ست�شفى قبل منحه ال�شهادة".
وكان م�ست�شفى االردن قد منح عام 2007
هذه الدرجة الدولية لأول مرة ك�أول
م�ست�شفى �شامل يح�صل على �شهادة
االعتمادية ،وتكرر يف املرات التالية بعد ان
اجتاز امل�ست�شفى متطلبات الثقة العاملية.
ويعترب هذا االجناز الدويل مبثابة جواز
�سفر حقيقي وبوابة للم�ؤ�س�سات الطبية

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

املعتمدة للدخول اىل ال�سوق الطبي
الدويل ،م�شريا �إىل ما اجنزه م�ست�شفى
االردن يف اعقاب ح�صوله على االعتمادية
الدولية يف دوراتها املختلفة ال �سيما يف
جمال ال�سياحة العالجية وا�ستقباله �آالف
احلاالت الطبية من الواليات املتحدة
و�أوروبا ودول �شرق �آ�سيا و�أفريقيا والعامل
العربي ،وحتقيقه جناحات عاملية وا�سعة.
كما منح جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية م�ست�شفى االردن �شهادة
االعتمادية الوطنية للمرة اخلام�سة
على التوايل ،وذلك تقديرا لتميز االداء
واخلدمات وامل�ستوى الرفيع
الذي اظهره امل�ست�شفى يف تقدمي
خدماته الطبية املتكاملة.
و�أكد الرئي�س التنفيذي ملجل�س
اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية
الدكتور احمد اخلطيب انه بنا ًء
ت�سليم �شهادة االعتمادية الوطنية
على م�ستويات التميز الرفيعة
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حتديد جن�س املولود :كيف ومتى؟
الأ�ستاذ الدكتــور

عدنـان ح�سـن

ا�ست�شاري اجلراحة الن�سائية
والتوليد والأورام الن�سائية
البوي�ضة حتمل كروموزوم (� )Xأما
احليوان املنوي ف�إنه يحمل كروموزم ()X
�أو كروموزوم ( .)Yف�إذا مت تلقيح البوي�ضة
بحيوان منوى يحمل كروموزم ( )Xف�إن
جن�س اجلنني يكون �أنثى �أما �إذا مت تلقيح
البوي�ضة بحيوان منوي يحمل كروموزم
( )Yف�إن اجلنني يكون ذكر �إال يف بع�ض
احلاالت النادرة كما �سنو�ضح الحقا.
حتى الأ�سبوع الثامن من احلمل ف�إن
الغدة التنا�سلية ( )Gonadتكون غري
مميزة فممكن �أن تكون خ�صية �أو مبي�ض.
وهناك جينات حتدد م�صري الغدة
التنا�سلية لتكون خ�صية �أو مبي�ض
و�أهم هذه اجلينات ما ي�سمى ()SRY
ففي حالة الغدة التنا�سلية التي حتمل
كروموزوم ( )XYويوجد جني ()SRY
ف�إن الغدة التنا�سلية تنمو باجتاه
اخل�صية� ،أما �إذا كان هذا اجلني غري
موجود يف حالة الغدة التنا�سلية ()XX
ف�إن الغدة تنمو باجتاه تكوين مبي�ض يف
االنثى حيث ال يوجد كروموزوم ()Y
وال جني ( .)SRYالغدة التنا�سلية
تبد�أ بالتميز لتكوين مبي�ض بعد حوايل
�أ�سبوعني من تكون اخل�صية حيث تبد�أ
اخل�صية يف التكون يف الأ�سبوع ال�ساد�س
من احلمل واملبي�ض يف الأ�سبوع الثامن.
حتى الأ�سبوع الثامن من احلمل يكون
هناك قناتان يف كل الأجنة واحدة
ت�سمى ( )Wolffianوالأخرى ت�سمى
(.)Mullerian

يبد�أ �إفراز هرمون الت�ستريون من
خ�صية الطفل يف الأ�سبوع الثامن �إىل
الأ�سبوع التا�سع من احلمل الذي بدوره

يحفز منو قناة ( )Wolffianوذلك
لتكوين الأع�ضاء التنا�سلية الذكرية وهي
احلوي�صلة املنوية والقناة الناقلة والرببخ
كما تفرز اخل�صية هرمون �آخر ي�سمى
(Antimullerian Hormone (AMH
وذلك ملنع منو قناة ()Mullerian
و�ضمورها ،ويف حال غياب هرمون
( )AMHكما يف الأنثى ف�إن قناة
( )Mullerianتنمو وتكون الرحم
وقناتا فالوب واجلزء العلوي من املهبل.
ال �ضرورة لوجود املبي�ض
وهرمون اال�سرتوجني لنمو قناة
( )Mullerianلتكوين الرحم وقناتا
فالوب واجلزء العلوي من املهبل ولكن
هذه تنمو يف حال عدم وجود اخل�صية
وعدم وجود هرمون (.)AMH

�أما الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية فتكون
مت�شابهة يف كل من الذكر واالنثى حتى
الأ�سبوع الثامن من احلمل.
ف�إذا تكونت اخل�صية وبد�أت ب�إفراز
هرمون الت�ستريون ومن ثم وجود
انزمي لتحويل الت�ستريون �إىل
داهيدروتي�ستريون الذي ي�سبب منو
الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية �إىل ذكرية
يف الأ�سبوع العا�شر من احلمل ،ويكتمل
تكون الأع�ضاء الذكرية اخلارجية يف
الأ�سبوع الثاين ع�شر من احلمل �أما يف
حال غياب هرمون الت�ستريون �أو عدم
وجود الإنزمي الذي يحول الت�ستريون
�إىل داهيدروتي�ستريون ف�إن الأع�ضاء
التنا�سلية اخلارجية تنمو كانثى.
�أي �أن غياب هرمون الت�ستريون هو
ال�سبب يف تكوين الأع�ضاء التنا�سلية
الأنثوية اخلارجية ولي�س وجود
الهرمون الأنثوي اال�سرتوجني.
يف بع�ض احلاالت تكون الكروموزومات
( )XYوتتكون اخل�صية ويتم �إفراز
هرمون الت�ستريون ولكن ب�سبب ما تكون
مقاومة لعمل الت�ستريون على م�ستوى
اخللية فتكون الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية
�أنثوية وين�ش�أ املولود ك�أنثى وكذلك يف حال

غياب الإنزمي الذي يحول الت�ستريون �إىل
داهيدروتي�ستريون ف�إن الأع�ضاء التنا�سلية
اخلارجية تكون �أنثوية وين�ش�أ املولود ك�أنثى.
ويف بع�ض احلاالت حيث ال يوجد خ�صية
ويتكون مبي�ض ورحم وقناتا فالوب ومهبل
ولكن ب�سبب ا�ضطراب يف افرازات الغدة
الكظرية (فوق الكلى) فتكون زيادة
يف افراز الهرمونات الذكرية فتكون
الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية �أقرب
للذكرية بزيادة حجم البظر والت�صاق
ال�شفرتني وقد ين�ش�أ املولود كذكر.
من هذا ال�شرح املب�سط عن تكون
الأع�ضاء التنا�سلية الدخلية واخلارجية
يتبني لنا �أن جن�س اجلنني يحدد ب�صورة
نهائية بعد الأ�سبوع الثامن من احلمل.
قال اهلل تعاىل يف �سورة ال�شورى:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}هلل ملك ال�سماوات والأر�ض يخلق
ما ي�شاء يهب ملن ي�شاء �إناثا ويهب ملن
ي�شاء الذكور (� )49أو يزوجهم ذكرانا
و�إناثا ويجعل من ي�شاء عقيما �إنه عليم
قدير (� {)50صدق اهلل العظيم.
هذه الآيات الكرمية تبني �أن اهلل
�سبحانه وتعاىل هو الذي يهب الأزواج
�إناثا �أو ذكورا وهو الذي �إن �أراد يجعل
من ي�شاء عقيما ذكرا كان �أو انثى.
قال اهلل تعاىل يف �سورة الإن�سان:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}هل �أتى على الإن�سان حني من الدهر
مل يكن �شيئا مذكورا (� )1إنا خلقنا
الإن�سان من نظفة �أم�شاج نبتيله فجعلناه
�سميعا ب�صريا (� {)2صدق اهلل العظيم.
وهذه الآيات الكرمية تبني �أن اهلل �سبحانه
خلق الإن�سان من نطفة الرجل ونطفة
املر�أة وهذا املق�صود بنطفة �أم�شاج �أي
خليط من نطفة الرجل ونطفة املر�أة.
قال اهلل تعاىل يف �سورة القيامة :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}�أمل يك نطفة من مني مينى ()37
ثم كان علقة فخلق ف�سوى ( )38فجعل
منه الزوجني الذكر والأنثى ()39
�ألي�س ذلك بقادر على �أن يحيى املوتى
(� {)40صدق اهلل العظيم.
هذه الآيات الكرمية تبني �أن مني الرجل
هو الذي يحدد جن�س املولود ذكرا �أو
انثى وكذلك تبني �أن حتديد جن�س املولود
ب�صورة نهائية يكون بعد تكون العلقة.
ف�سبحان اهلل الذي علم الإن�سان ما ال يعلم.

تعرف على جهاز ت�صوير
الرنني املغناطي�سي  MRIاملتوفر
فـي م�ست�شفى الأردن

من �أحدث االجهزة يف
ال�شرق االو�سط بقوة ٣
ت�سال .ي�ستخدم لإظهار
�صور تف�صيلية للأع�ضاء
والأن�سجة املوجودة داخل
اجل�سم بجودة عالية بوا�سطة
احلقول املغناطي�سية بدون
ا�ستخدام الأ�شعة ال�سينية
وبدون اي �آثار جانبية ،حيث
ميكن ا�ستخدامه لفح�ص
املر�أة احلامل ب�شكل �آمن
وبدون اي �ضرر على اجلنني
متتاز ال�صور التي ينتجها

بانها تفوق كل الأجهزة
املعروفة الأخرى و�ضوح ًا
ودق ًة وتف�صيالً.
هنالك امرا�ض وحاالت
كثرية ت�ستدعي ا�ستخدام
فح�ص ال  MRIومنها
م�شاكل العمود الفقري،
امرا�ض الدماغ مثل النزيف
�أو ورم دماغي� ،أمرا�ض
اجلهاز الع�صبي ،ا�صابات
املفا�صل وغريها من
احلاالت التي ت�ستدعي الدقة
يف الت�شخي�ص.
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الإحليـل التحتـي
()Hypospoadias
عن املكان الطبيعي:

(الدرجة الأوىل) ت�شكل %75 - 70

د� .صائب حمودي

ا�ست�ش ــاري جـراح ــة االطـفـ ــال
املديــر الطبــي
هو عيب خلقي يف اجلهاز البويل
التنا�سلي عند الأطفال الذكور ويتمثل
بعدم وجود فتحة البول يف مكانها
الطبيعي يف نهاية الع�ضو الذكري،
وقد تكون فتحة البول يف �أي مكان على
طول جمرى الإحليل وعلى اجلانب
ال�سفلي من الع�ضو.
الإحليل التحتي من �أكرث
الت�شوهات اخللقية حدوث ًا يف
اجلهاز البويل التنا�سلي الذكوري
ون�سبة احلدوث بني الأطفال
الذكور من  1لكل  500مولود،
ولوحظ زيادة عدد احلاالت يف
العقود الأخرية وت�صنف حاالت
الإحليل التحتي ح�سب بعد الفتحة

من احلاالت وتكون الفتحة يف الثلث
الأخري يف الع�ضو.
(الدرجة الثانية) فتكون الفتحة يف
منت�صف الع�ضو.
(الدرجة الثالثة) وهي الأ�شد من ناحية
الت�شوه وتكون الفتحة على كي�س ال�صفن
وي�صاحبها انحناء يف الع�ضو ويف بع�ض
احلاالت عدم نزول اخل�صيتني.
الأ�سباب
الأ�سباب حلدوث الإحليل التحتي
غري معروفة ومعظم احلاالت متفرقة
وهناك عامل وراثي يف بع�ض احلاالت
يتمثل بخلل يف كرومو�سوم  16وبع�ض
النظريات ترجح انخفا�ض يف هرمون
االندروجني عند الأطفال امل�صابني
والذي ينتج عن ا�ضطراب يف الغدد
ال�صماء املنتجة لالندروجني ناجت
عن ا�ستعمال بع�ض الكيماويات مثل
 DTTوالكلور وبع�ض �صبغات ال�شعر.

العالج
من �أهم �أهداف عالج الإحليل التحتي
هي ا�ستقامة الع�ضو ووجود فتحة
التبول يف نهاية الع�ضو ،ويف حاالت
الدرجة الأوىل ف�إن عملية واحدة
تكون عادة كافية لإ�صالح الإحليل
�أما الدرجة الثانية والثالثة فيحتاج
الطفل �إىل عمليتني �أو �أكرث للح�صول
على النتائج املطلوبة وهذه العملية
دقيقة وحتتاج �إىل تدريب خا�ص ويجب
التنويه �إىل �أن ن�سبة امل�ضاعفات حوايل
 %30و�أهم امل�ضاعفات حدوث نا�سور
�إحليلي بعد العملية ويحتاج �إىل عملية
ثانية لإ�صالح النا�سور ،وامل�ضاعفات
الأخرى ت�ضيق يف الإحليل واي�ض ًا فتحة
التبول.
ويف امللخ�ص الإحليل التحتي ت�شوه
خلقي كثري ال�شيوع بني الأطفال الذكور
وال يعرف �أ�سباب هذا املر�ض والعالج
�إجراء عملية ترميم الإحليل وهذه
من العمليات الدقيقة واملعقدة وقد
يحتاج املري�ض �إىل اكرث من عملية
للح�صول على النتائج املر�ضية.
من املهم الإ�شارة �أن عملية
الإحليل التحتي يجب �أن جترى
من اجلراحني املتخ�ص�صني يف
مثل تلك الت�شوهات وذلك لدقة
و�صعوبة العمليات للح�صول على
النتائج املر�ضية.

علوم و�آراء

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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فـتاة القريـة
�أ.د �إبراهيم �صبيح
ا�ست�شاري
جراحة الدماغ والأع�صاب

كانت تعي�ش يف قرية من �أربعني كوخ ًا
حيثُ ال كهرباء وال ماء وال �شوارع
معبدة .من فوقِ جدار الكوخ الذي
كانت ت�سكن فيه ،كانت �صورة والدِ ها
ذات اللون الأ�صفر الباهت ،تط ُل عليها
�صباح م�ساء ِلتُذكرها ِبوتِه يف الثانية
من عمرها وب�أن والِدتها وَجدتها
تقومان بِرعايتها هي و�أ�شقائها.
كان يَحلو لها �أن تَ�ستَلقي على ظهرِ ها
يف امل�ساءُ ،تدق يف ال�سماء تُراقب
القمر والنُجوم ومل يَكن يوقظها من
�أحالمها �سِ وى �صوت والدتها تدعوها
�أن تُغلِق باب احلظرية على املا�شية.
َتعَلمت �أن َتلِب البقر و�أن حتمل على
َكتِفيها جردل املاء الثقيل من البئر ،ثم
تذهب لتحمل الطعام �إىل والدتها التي
تعمل يف احلقل.

كبت قلي ًال ودخلت مدر�سة القرية
ُ
يف الثامنة من عمرها ومن خالل
نافذة املدر�سة كان يحلو لها �أن تَ�س َم َع
�صوت العندليب بينما ال�شم�س ت�شرق
فوق الأغ�صان العاليه حيث تطري
الع�صافري احلرة الطليقة.
�أ�صبحت �صبية �شقية تتزحلق فوق
الثلج من �أعلى التل �أو تت�سلق الأ�شجار
وتقفز منها �إىل الأر�ض وعندما
تعود �إىل املنزل حتمل الكدمات على
ورجليها ووجهها ،كانت تواجه التوبيخ
من �أمها قبل �أن تُنقذها جدتها التي
تغني لها حتى تنام.
يف يومٍ ما ،حتدت �أطفال القرية جميع ًا
�أن يقفزوا من فوق ج�سر القرية اخل�شبي
�إىل النهر فلم يتقدم �أحد .قفزت هي
فطارت يف الهواء لثواين بدت وك�أنها
الدهر وفج�أة �صدمتها مياه النهر
البارده على وجهها فغا�صت يف املاء ثم
برزت و�سبحت خارج ًة من النهر لتعاود
القفز مرة �أخرى� ،أمام ذهول اجلميع.
كانت ال�سكة احلديدية متر من جانب
قريتها ف�إعتادت �أن تراقب القطارات
وهي تروح وجتيئ �أخربت اقرانها
انها يوم ًا ما �سوف ت�صبح مهند�سة
تقود القطارات فقد �أحبت رواية “�أنا
كارنينا” للكاتب “ليو تول�ستوى”
و�أُغرمت ببطلة الق�صة التي َتوتُ
حتت عجالت القطار.
�أدخلت الكهرباء ومعها املاء وال�شوارع
املعبده �إىل قريتها فقامت �أثناء
درا�ستها بالعمل يف م�صنع للن�سيج

وم�صنع للإطارات وكانت يف �سن
ال�ساد�سة ع�شرة ،متلك جما ًال �أخاذ ًا
بِقوامها الريا�ضي الر�شيق و�شعرها
الأ�شقر الق�صري وعيونها الزرقاء
ومالمح وجهها الدقيقة التي ت�شع ثقة
وعزة بالنف�س .كانت ترف�ض �أن ينظر
�أحد �إىل جن�س الن�ساء على �أنه �أ�ضعف
من جن�س الرجال فالتحقت بدورة
للقفز باملظالت.
عندما قفزت باملظلة لأول مرة متلكها
خوف �شديد وبكت بحرقة عندما
الم�ست الأر�ض حيث تذكرت قفزتها
وهي طفلة من فوق ج�سر القرية.
قفزت باملظلة مائة مرة وعندما ا�شتهرت
ب�شجاعتها واقدامها مت اختيارها من
بني خم�سمائة امر�أة لتحظى ب�شرف
خدمة بلدها يف مهمه وطنيه كربى.
تلقت تدريب ًا مكثف ًا ملدة عامني وعندما
حان وقت املهمة زارت �أفراد عائلتها
لأخر مرة وودعتهم بدون �أن تدير
ظهرها لهم خوف ًا من عدم لقائهم مرة
�أخرى ،كما يف �أ�ساطري القرية.
نامت ليلتها يف غرفة �صغرية يف القاعدة
الع�سكرية ومن هناك ركبت احلافلة
حتت حرا�سة م�شددة �إىل مِ نَ�صة
الإنطالق ثم ا�ستقلت امل�صعد �إىل �أعلى
ال�صاروخ الذي �سيحمل مركبتها.
املركبة نف�سها كانت ت�شبه الكرة
احلديدية بقطر ثالثة �أمتار حتتوي على
كافة �أنواع الأجهزة واملعدات واخلزائن
وخمزون الطعام واملاء ،حيث ال مكان
للوقوف �أو احلركة .ا�ستقرت يف كر�سي
املركبة ف�أح�ست بالإجنذاب نحوه فهو
�سيكون رفيقها و�سريرها ومنزلها
لثالثة �أيام متتالية .ها هو حلمها على

و�شك �أن يتحقق حيث �ستحملها مركبة
الف�ضاء فو�ستوك � 6إىل خارج الغالف
اجلوي للأر�ض فتذكرت يف تلك
اللحظه معلمة اجلغرافيا يف مدر�ستها
عندما حملت جم�سم ًا للكرة الأر�ضية
ونظرت �إليهم وقالت “يوم ًا ما �سيقوم
�أحدهم بالنظر �إىل الكرة الأر�ضية
احلقيقية كما �أنتم تنظرون الأن �إىل
هذا املج�سم الذي بني يدي”.
مر من �أمامها �شريط �أحداث العاميني
املا�ضيني والتدريبات القا�سية
وقيادة الطائرات الع�سكرية النفاثة
واملحا�ضرات عن الهند�سة الف�ضائية
وال�صواريخ و�إنعدام الوزن و�إرتفاع
ال�ضغط اجلوي وهبوط احلرارة
و�أكرث من كان ي�ضايقها هو احلذاء
الثقيل وبدلة الف�ضاء ال�ضيقة واخلوذة
الزجاجية التي حتيط بر�أ�سها.
فج�أه جاءها الأمر من خالل �سماعات
الأذن التي ت�ضعها �أن ت�ستعد للإنطالق
فقالت“ :هنا ال�صقر� ،أن جاهرة
للإنطالق و�أنت �أيها الف�ضاء �إرفع
قبعتك يل ف�أنا قادمة �إليك”.
بد�أ ال�صاروخ الذي �سيحمل املركبة نحو
الف�ضاء بالإن�شتعال ف�إهتزت املركبة
وازداد ال�صوت ب�شكل مرعب ف�أح�ست
�أن بد�أ جبارة تدفعها �إىل اخللف
لتل�صقها يف الكر�سي الذي جتل�س عليه
و�أح�ست �أن تنف�سها قد توقف و�أن قلبها
�سوف يقفز من بني �أ�ضالعها ونزلت
قطرات من العرق على جبهتها وازرق
وجهها وغا�صت عيونها يف ر�أ�سها .بعد
فرتة �إ�شتغل �صاروخ الدعف الثاين
ف�أح�ست وك�أنها يف �سيارة ا�صطدمت
بها �سيارة �أخرى من اخللف.

من هو الدكتور حممد الزاهري..
 -اجلزء الثاين -

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

ي�ستكمل الأ�ستاذ الدكتور الزاهري ما
بد�أ ُه يف �سرد ق�ص�ص النجاح املختزلة
يف ذاكرته..

مت ان�شاء جلنة وطنية قامت بو�ضع
ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة ال�سكري
والأمرا�ض غري ال�سارية الأخرى ،ممثلة
بوزارة ال�صحة واملركز الوطني لل�سكري
واجلمعية الأردنية للعناية بال�سكري
واجلمعية الأردنية لإخت�صا�صيي الغدد
ال�صم وال�سكري وامرا�ض الإ�ستقالب
ووزارات البلديات واالعالم والأوقاف
والرتبية والتعليم ا�ضافة اىل اجلامعات
وغريها من اجلهات ذات العالقة .وقد
قامت هذه اللجنة بو�ضع ا�سرتاتيجية
�شاملة ملكافحة ال�سكري والأمرا�ض غري
ال�سارية الأخرى قبل �أكرث من ع�شر
�سنوات ،ومت �إقرار هذه الإ�سرتتيجية من
قبل جمل�س الوزراء املوقر حينئذ ،الّ �أن

تنفيذ بنود هذه اال�سرتاتيجية وللأ�سف
بقي حرب ًا على ورق.
�أما بخ�صو�ص ال�شق العالجي ،فمما ال
�شك فيه �أن قد ح�صل تطور ملحوظ يف
التوعية ويف اخلدمات ال�صحية املقدمة
ملر�ضى ال�سكري يف وطننا .فقد قام
املركز الوطني لل�سكري ،وان�شئت عيادات
لل�سكري يف املراكز ال�صحية الثابعة لوزارة
ال�صحة ومركز ًا لل�سكري يف م�ست�شفى
الأمري حمزة ومركز ًا لل�سكري يف القطاع
اخلا�ص حيث كان �أول مركز ان�شئ لهذا
الغر�ض هو مركز الأردن لل�سكري والغدد
ال�صم يف م�ست�شفى الأردن عام .1997

وماذا عن �أمرا�ض الغدد ال�صم الأخرى؟

يُعد ال�سكري �أكرث �أمرا�ض الغدد ال�صم
�شيوعاً� .أما بخ�صو�ص �أمرا�ض الغدد
ال�صم الأخرى ،فتحتل الغدة الدرقية
و�أمرا�ضها املركز الثاين بعد ال�سكري
من حيث ن�سبة انت�شارها .وهذه الأمرا�ض
منها ما هو ناجم عند زيادة �أو نق�ص
يف ن�شاط الغدة الدرقية ومنها ما يتعلق
ب�أورام الغدة الدرقية .وميكن القول �أن
�أمرا�ض الغدة الدرقية رغم �أنها ت�ؤثر على
كافة �أجهزة اجل�سم ،اال �أنها يف �أغلب
الأحيان قابلة للعالج دون �أن ترتك �آثار ًا �أو
م�ضاعفات خطرية مبا يف ذلك �أورامها.
وهنالك �أمرا�ض ت�صيب الغدة النخامية
والغدة الكظرية (فوق الكلوية) ،والغدد
جارات الدرقية املخت�صة بالكال�سيوم،
والغدد اجلن�سية يف الذكور والإناث
متعلقة يف �أمرا�ض نق�ص اخل�صوبة �أو
العقم والت�شعّر لدى االناث� ،إىل غري

ذلك .والأمثلة كثرية على ا�ضطرابات
وظائف الغدد ال�صم عموماً� ،إذ �أن
ا�ضطرابات الوزن والبلوغ املبكر �أو عدم
البلوغ اجلن�سي ،وا�ضطرابات النمو �أو
ه�شا�شة العظم ،وال�ضعف اجلن�سي لدى
الرجال والن�ساء ،ما هي اال بع�ض من
الأمثلة على اختالل وظائف الغدد ال�صم.
واجلدير بالذكر �أن الإمكانيات
الت�شخي�صية والعالجية لأمرا�ض الغدد
ال�صم وال�سكري يف الأردن متوفرة
وت�ضاهي ما هو متاح يف �أرقى املراكز
ال�صحية العاملية ،وال �أدل على ذلك
من االعداد الكبرية من املر�ضى الذين
يفدون �إىل الأردن من �أجل معاجلة
�أمرا�ض ال�سكري والغدد ال�صم ،كما هو
عليه احلال يف العديد من الأمرا�ض التي
ت�صيب �أجهزة اجل�سم الأخرى.
عودة ل�شخ�صك انت ،هل اختيارك لهذا
التخ�ص�ص نابع عن رغبة؟ حدثنا عن
ذلك.

�أما عن �سبب اختياري لهذا االخت�صا�ص
ف�أقول ب�أن ذلك بد�أ منذ كنت طالب ًا يف
كلية الطب بجامعة عني �شم�س ،حيث
كان ا�ستاذ الغدد ال�صم املرحوم د.
�أحمد غريب من خرية املدر�سني ،وكنت
ا�ستمتع بح�ضور حما�ضراته ،وقد ت�أكد
هذا التوجه يل عندما كنت يف الواليات
املتحدة الأمريكية اثناء اخت�صا�صي يف
الأمرا�ض الداخلية (الباطنية).
كنت معجب ًا با�ستاذ �أمرا�ض الغدد
ال�صم يف جامعة والية ما�سا�شو�ست�س
د .لوي�س بريفرمان (الذي تويف قبل

�شهرين) ،حيث كان حما�ضرا من طراز
مميز وطبيبا ال ي�شق له غبار .وعالوة
على ذلك كانت تلك املرحلة هي التي
انت�شرت فيها طريقة فح�ص الهورمونات
با�ستعمال النظائر امل�شعة وغريها من
الطرق احلديثة التي �أو�ضحت الكثري
من التفا�صيل عن �أمرا�ض الغدد ال�صم
ت�شخي�صي ًا وعالجي ًا مقارنة ب�شح هذه
الو�سائل يف ال�سابق .والتحقت بربنامج
االخت�صا�ص الفرعي يف الغدد ال�صم
وال�سكري ب�إ�شراف ذلك الربوفي�سور الفذ
والذي كان �أي�ض ًا من �أ�شهر علماء الغدد
ال�صم الأمريكيني والعامليني وخ�صو�ص ًا
يف �أبحاثه الرائدة يف �أمرا�ض الغدة
الدرقية .ويف هذا املجال �أود �أن �أ�ضيف
�أنه بعد عودتي �إىل الأردن ك�أ�ستاذ
م�ساعد يف اجلامعة الأردنية عام ،1980
قمت وبالتعاون مع زميلي الربوفي�سور
كامل العجلوين بعقد م�ؤمتر يف كلية الطب
عام  1981ا�ست�ضفنا فيه الربوفي�سور
بريفرمان الذي كان وقتها م�س�ؤو ًال كبري ًا
يف جمعية الغدة الدرقية الأمريكية،
والربوفي�سور رونالد �آركي ،الرئي�س
ال�سابق جلمعية ال�سكري الأمريكية
والربوفي�سور ثاد هيجن ا�ستاذ �أمرا�ض
الغدد ال�صم يف جامعة ملووكي يف والية
و�سكن�سن الأمريكية .كما ا�ست�ضفنا
الربوفي�سور بريفرمان مرتني �أخريني
يف مطلع هذا القرن كمحا�ضر �شرف يف
م�ؤمترات جمعية الغدد ال�صم الأردنية
والتي عقدت بالت�شارك مع جمعية
اخت�صا�صي الغدد ال�صم الأمريكية.
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�إنطلقت املركبة يف متام ال�ساعة
الثانية ع�شر والن�صف من بعد ظهر
يوم ال�ساد�س ع�شر من �شهر حزيران
عام  1963وحلقت حول الأر�ض على
�إرتفاعات تراوحت ما بني 325-160
كيلومرت حيث كانت تدور حول الأر�ض
مره كل  90ثانية ،و�شاهدت �أثناء
حتليقها الكرة الأر�ضية والحظت كم
هي جميلة وكيف �أن كل قارة يختلف
لونها عن الأخرى و�شاهدت جبال
روكي وهيمااليا وتتابع الليل والنهار
خالل  49مرة دارت فيها حول الأر�ض.
خالل مدة الرحلة قامت ب�إجراء جتارب
وقيا�سات طبية وفيزيائية و�أخذت �صور ًا
للأر�ض والغالف اجلوي والكواكب
وكانت بني احلني واحلني تغني �أو
تقوم ببع�ض التمارين وهي جال�سة فوق
كر�سيها ،ثم تتناول الطعام وتنام.
يف مفاج�أة كربى ات�صل بها رئي�س
االحتاد ال�سوفياتي “نيكيتا خرت�شوف”
وقال لها “�أنا فخور �أن �صبية رو�سية
تغزو الف�ضاء لأول مرة يف التاريخ،
وتتعامل مع كل هذه التكنولوجيا
املتقدمة بكل كفاءة واقتدار .لقد �أثبت
ايتها ال�صبية �أنك �أقوى من الرجال.
نعم هكذا تكون الن�ساء”.
يف تلك اللحظه ومن خالل البث املبا�شر
للإذاعه الرو�سيه عرفت والدتها
واقاربها ان ابنتهم تدور حول الأر�ض.
بعد رحله قطعت فيها املركبه 2.5
مليون كيلومرت .بد�أت املركبة برحلة
الهبوط �إىل الأر�ض و�أثناء ذلك حدث
عطل فني ادى �إىل �إنحراف املركبه عن
م�سارها بيد �أن مركز القيادة قام بيد
�أن مركز القيادة قام بت�صحيح الو�ضع.
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على �إرتفاع �ستة كيلومرتات فوق الأر�ض
قذفها الكر�سي الذي جتل�س عليه خارج
املركبة فتحت مظلتها وهبطت يف
حقل زراعي وعندما هرع الفالحون
مل�ساعدتها ،قالت لهم�“ :أرجوكم �أنا
جائعة� ،أريد خبز ًا وبطاطا و�أريد �أن
�أ�شرب حليب ًا طازجاً».
نعم هذه حكاية “فالنتينا تري�شكوفا”
التي ا�ستقبلها الرئي�س الرو�سي يف ال�ساحة
احلمراء مبو�سكو �أما املاليني من ال�شعب
ال�سوفيتي و�أنعم عليها بو�سام لينني
و�أعطاها لقب بطلة الإحتاد ال�سيوفيتي،
كما مت �إطالق ا�سمها على منطقة يف
القمر وعلى كثري من املتاحف واملعامل
وو�ضعت �صورتها على طوابع الربيد.
بعد �سنة من رحلتها تزوجت من رجل
ف�ضاء رو�سي وبعد ع�شر �سنوات نالت
على �شهادة الدكتوراة يف الهند�سه ومت
تعينها يف احلزب الرو�سي احلاكم.
حتى يومنا هذا الزالت تري�شكوفا املر�أة
الوحيدة يف العامل التي قامت برحلة
ف�ضائية مبُفرَدها.
حالي ًا تبلغ تري�شكوفا من العمر 83
عام ًا ولها ابنه وحفيدان وعندما قابلها
الرئي�س الرو�سي بوتني لتكرميها يف عيد
ميالدها الثمانني قالت له�“ :أنا جاهزه
لل�سفر �إىل املريخ حتى لو كان ال�سفر
باجتاه واحد”.
�أقدم هذه الق�صة لكل ن�ساء العرب
و�أقول لهن “�أين �أننت من كل هذا”
واقدمها كذلك �إىل كل رجال العرب
اللذين يهرولون لل�صعود على ا�سطح
املنازل ملراقبة هالل رم�ضان واقول لهم
“ويحكم ،هلل دركم”.
Ibrahimsbeihaz@gmail.com

متالزمة بڤابا PFAPA

الدكتور جرير حلزون
ا�ست�شاري طب الأطفال

اكتب هذا املقال امل�سمى متالزمة بڤابا
 PAFPAنتيجة معاينتي لعدة حاالت
�أكرث من ثالث خالل الأ�سبوع املا�ضي،
كانت �أعرا�ض هذا املر�ض تتكرر مع عدة
�أطفال �سنوي ًا وكان الت�شخي�ص ب�أمرا�ض
ت�شبه مر�ض بڤابا ولكن ت�سمى �أمرا�ض
خمتلفة حتى ا�شهار متالزمة بڤابا �سنة
 1987و�سميت بهذا اال�سم وا�سم الدكتور
مار�شال متالزمة  PAFBAحيث
ن�شر مقا ًال مع زمالئه واخت�صر اوائل
اال�سماء باللغة االجنليزية للأمرا�ض �أو
االعرا�ض املرتبطة باملتالزمة
حمى دورية

وهذه املتالزمة حمى دورية على فرتات تكرر
كل � 5-3أ�سابيع وت�صيب الأطفال من عمر
� 3-2سنوات حتى � 12-8سنة وت�صاحبها
قرحة فموية والتهاب البلعوم والتهاب
الغدد اللمفاوية ويكون الطفل طبيعي ًا
بني النوبات وحتى �أحيان ًا �أثناء النوبات.
وي�شمل العالج ادوية احلرارة وادوية تخفيف
الأمل .حديث ًا تبني ان جرعة ب�سيطة من
الكورتزون خالل يوم واحد ي�شفى املري�ض.
هذه املتالزمة واعرا�ضها هي لي�ست
م�ؤ�شر لأي مر�ض وال ت�ؤدي الي مر�ض اخر
وتزول تلقائي ًا عند منو الطفل وال يبقى اي
تر�سبات لهذه االعرا�ض وهذه املتالزمة.
بينما ان كانت �سرية و�أعرا�ض املري�ض
تختلف عن ما ذكر �سابق ًا يجب اجراء
فحو�صات خا�صة ال�ستبعاد امرا�ض
اخرى وهي التالية على �سبيل املثال:
1-FMF (FAMILIAL
(MEDITERRANEAN FEVER

حمى البحر الأبي�ض املتو�سط

2-BEHGETS DISEASE

مر�ض بهجت

3-CYEKC NEUTRVPTU
4-FAMILIAL HIBERNRAN
FEVER

حمى هيربنيان

5-JUVENILE
IDIOPATHIC PF=PERIODIC FEVER
ARTHRITIS
قرحة فموية
� A=APHTHOUS STOMATITISأخري ًا هناك درا�سة تو�صلت عن خربات

التهاب البلعوم

P=PHARYNGITIS

التهاب ت�ضخم الغدد

A=ADENOPATHY

الأطباء �أن تكرار �أعرا�ض متالزمة
 PFAPAت�ستفيد من �إزالة اللوزيتني
�أي عملية  Tonsillectomyخ�صو�ص ًا
عند بلوغ الطفل � 6-5سنوات.

من امل�ست�شفى..

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن
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الأمن الأخالقي
بقلم :املهند�س �أحمد خطاب
املدير االداري  -م�ست�شفى الأردن

�إن الأمن والطم�أنينة ومنذ بداية اخللق
يعترب مطلبا �إن�سانيا وحاجة فطرية
ين�شدها الإن�سان وي�ستخدم كل قدراته
العقلية و قواه اجل�سدية يف حماولة منه
لتحقيقهما يف مقابل ما يحيط به من
خماطر طبيعية �أو �سلوكيات الآخرين
يف البيئة املحيطة به.
عند احلديث عن الأمن ف�إن الذهن
ين�صرف بطريقة �آلية للتفكري بالأمن
البولي�سي �أو الأمن ال�سيا�سي على
الرغم من تعدد �أ�شكال الأمن مثل:
الأمن الغذائيّ  .الأمن الفكريّ  ،الأمن
االقت�صاديّ  ،الأمن املعلوماتيّ  ،الأمن
املايلّ ،الأمن البيئي ،الأمن الأخالقي.
يف ال�سطور التالية �س�أحتدث عن
الأمن الأخالقي لأنه ومن وجهة
نظري املتوا�ضعة نقطة حمراء ال ميكن
القبول البتة امل�س به والنيل منه مهما
كانت امل�سوغات ،فقد يكون الباب
الذي تلج منه �أ�شكال الأمن الأخرى،
حيث �إن �أول ما يف�سد يف نفو�س
الفا�سدين هو الوازع الأخالقي مهما
كان م�سماه (دينيًا �أو تربويًا �أو �أ�سريًا
�أو ثقافيًا) ،ولكن هذا ال يتنافى �أو
يتناق�ض مع وجود ترابط وعُ رى وُثقى
بينه وبني هذه الأ�شكال ،و�أن �أحدها
ي�ؤثر على الأخر بطريقة �أو �أخرى.
الأمن هو املمار�سات التي ت�ضمن
التخلّ�ص من املخاطر التي تهدّد
ال�سالمة وهو م�س�ؤولية اجتماعية

وعملية مق�صودة يقوم بها الأ�شخا�ص
لتوفري احلماية لأنف�سهم وغريهم
ومو�ضوعي ًا يرتبط بغياب التهديدات
�ضد القيم املركزية ،فهو غياب
اخلوف من �أن تكون تلك القيم حمور
هجوم وهي تتمثل بـ (بقاء الدولة،
الإ�ستقالل الوطني ،الوحدة)،
وهو قدرة الدول على احلفاظ على
حدودها وكيانها ومتا�سكها وترابطها
الداخلي الوظيفي م�ستقالً ،والوقوف
يف وجه قوى التحكم وال�سيطرة
املعادية �سواء على ال�صعيد الداخلي
�أواخلارجي .وللأمن مفهوم مزدوج،
حيث ال يعني فقط و�سيلة للتحرر
من اخلطر ،بل يعني �أي�ض ًا و�سيلة
الرغامه وجعله حمدوداً.
�أما مفهوم الأخالق فله عدة
تعريفات منها “جمموعة من
املبادئ وال�سلوكيات والقواعد التى
تنظم حياة الب�شر يف تعامالتهم”،
وعرفها �آخرون ب�أنها “جمموعة من
القواعد ال�سلوكية ،والطباع احلميدة
�أو اخلبيثة التي يتطبع بها الإن�سان،
وحتدد �شخ�صيته ،وت�صرفاته،
واجتاهاته ،وينتج من خاللها �أفعاله
وهي �شيء مكت�سب ولي�س فطري �أي
ميكن تعلمه بالتطبع والتعود” .وقد
يختلف املفهوم ب�إختالف الزمان
واملكان �إال �أن هناك جزئيات عامة
وثابتة على مر الزمان و�إختالف

املكان و�إن علت بع�ض الأ�صوات الن�شاز
التي تريد خرق الإجماع الإن�ساين على
عمومية هذه اجلزئيات و�إ�ستبدالها
ب�سلوكيات �شاذة تنايف الفطرة ال�سوية
للإن�سان و�إعطائها م�سميات م�ضللة
و�شعارات براقة ترتكز يف احلرية
املوهومه دون �ضابط لت�صرف الإن�سان
يف ج�سده و�إن زاغ عن مقا�صد املجتمع،
وخرج عن �إجتاه العقل اجلمعي،
وخ�صو�صا يف الإباحية اجل�سدية
(لتعلي) من �ش�أن الغرائز البهيمية
عنده على ح�ساب �سموه وكرامته
الآدمية وبالأخ�ص املر�أة التي ي�سعى
�أ�صحاب هذه الأ�صوات لت�سليعها
وعر�ضها يف ال�شارع ك�أي ب�ضاعة �أخرى
ميكن �شرا�ؤها وبيعها ومقاي�ضتها
ب�أبخ�س الأثمان وحتويلها �إىل �أداة متعة
تفقد معها �إن�سانيتها.
�إن الإن�سان حر ،لكن حريته مقيدة
ب�شروط تتعلق بعدم �إحلاق الأذى
بغريه من النا�س� ،سواء �أكانوا يقربونه،
�أم بعيدون عنه� .إننا ال نعي�ش يف
جمتمع الغاب ،بل يف جمتمع� إن�ساين
ويحكمه الإن�سان من �أجل رفاهية
الإن�سان ولي�س ليلحق بع�ضنا الأذى
بالبع�ض الآخر� ،سواء يف ال�سر �أم يف
العلن مبا�شرة �أم بوا�سطة وخا�صة �أن
الف�ضاء بعد غزوه بالأقمار ال�صناعية
والف�ضائيات �أ�صبحت تتيح للجميع �أن
يرى ويتفاعل مع اجلميع ومع الأحداث.

�إن وجود هذه ال�سلوكيات ال�شاذة
والتي �أ�صبحت بحكم تكرارها
ظواهرخطرية يف املجتمعات عامة،
وهنا ما يهمنا بالدرجة الأوىل هو
جمتمعاتنا املحلية التي ميار�س ويطالب
�أ�صحاب تلك الأ�صوات املنكرة بتمتيع
الأفراد واجلماعات بحقوقها كاملة
يف الت�صرف يف اجل�سد ،والركوع
لنزواته و�أهوائه وغرائزه فيه من الغلو
والتطرف والبعد عن املنطق وال�صواب،
وما �أجمعت عليه الأمة وما ا�ستقر عليه
ر�أي جمهورها الوا�سع واملتخ�ص�ص
يوجب وب�شكل �سريع وحازم وجازم
التدخل حللها والتغلب عليها ،وللق�ضاء
على هذه الظواهر البد من وقوف
الأفراد والأ�سر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية يف وجه هذا التيار اجلارف،
الذي يكاد �أن يقتلع الدين وقيمه
ومبادئه من قلوب النا�س ،بل وي�ؤدي
�إىل فقدهم لهويتهم ،وذوبانهم يف
اجلماعات املنحرفة التي تقوم على
التف�سخ والتحلل من القيم واملبادئ،
وتر�سيخ مفهوم الأمن الأخالقي حيث
�أن الأمن الأخالقي ي�شغل حيزا عظيما
يف وجود الإن�سان الت�صاله ب�شكل
مبا�شر بالن�شاطات احلياتية اللحظية
ومبا ميار�سه يف تفا�صيلها ،وما يوفره
من طم�أنينة وهدوء نف�سي وراحة بال
له وال�سعي �إىل مواجهة كل ال�سلوكيات
ال�شاذة� .إن الأمن الأخالقي ب�أب�سط
تعريفاته هو فعل �ضد الإنحراف والزيغ
وامليل عن املق�صد والإعوجاج عن
الإ�ستقامة و كذلك حماربة الف�ساد بكل
�أ�صنافه .للأمن ب�صورة عامة �أهمية
�إن�سانية بالغة فهو الذي يتيج املجال
للإن�سان لت�أدية وظيفتة كخليفة يف
الأر�ض لإعمارها بالأ�سا�س ثم ينطلق
من هذه املهمة للتنمية و�إقامة العدل
وبناء الإ�ستقرار وال�سلم املجتمعي.
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ماذا تعرف عن
الطفح اجللدي ال�شتوي؟!!

د.عبداجلليل املجايل

ا�ست�شاري �أمرا�ض وجتميل اجللد
وتنا�سلية والعقم
يح�صل الطفح اجللدي ال�شتوي نتيجة
لدرجه احلراره املتدنيه بف�صل ال�شتاء
وم�ستويات الرطوبة املنخف�ضة فيحدث
جفاف �شديد باجللد ونق�ص �سوائل
وذلك ب�سبب فقدان ليونة وحراره اجللد.
من اهم امل�شاكل اجللديه التي يتعر�ض
لها اجللد ومن املمكن ان تزداد يف
ف�صل ال�شتاء نذكر منها على �سبيل
املثال ال احل�صر:
التهاب اجللد :Dermatitis
طفح جلدي جاف م�صحوب بحكة و يكون
نتيجة لقله الدوره الدمويه والتعر�ض
للمواد الكيماوية املهر�شة للجلد.
الوردية :Rosacea
هو احمرار اجللد وتو�سع ال�شعريات
الدموية وقد يكون م�صحوب ًا ببع�ض البثور
امللتهبة واحلمراء ومكانها الرئي�سي الوجه
وخا�صة منت�صف الوجه ،وقد تزداد �سوء
عند التعر�ض الي م�صدر حراري.
ال�صدفيه:
من املعروف ان داء ال�صدفية يزداد
�سوء ًا (�أكرث من )%90يف ف�صل ال�شتاء

وخا�صه يف اجلو البارد واجلاف مع وجود
بع�ض العوامل التي تزيد من املر�ض مثل
التدخني والتوتر وبع�ض االلتهابات.
ال�شرية الباردة :Cold Urticria
قد يحدث طفح جلدي واحمرار وتورم
اجللد مع حكه �شديده عند بع�ض
االفراد خالل تعر�ضهم للربوده.
يحذر يف هذه احلاله من ال�سباحه يف
املاء البارد (خا�صه) او النزول املفاجئ
لل�سباحه.
تورم االطراف:
من اكرث االمرا�ض اجللدية التي تنت�شر
يف ف�صل ال�شتاء هو تورم اطراف اليدين
والقدمني مع احمرار وحكه �شديده ت�ستمر
لعده ايام تظهر اثناء الربد القار�ص لعدم
و�صول الدم ب�شكل كايف لالطراف (ب�سبب
انقبا�ض االوعيه الدمويه نتيجه الربوده).
لتجنب هذه االعرا�ض نن�صح مبا يلي:
• اجللو�س مبكان دافئ.
• ارتداء املالب�س ال�شتويه الثقيله.
• حتريك م�ستمر ال�صابع اليدين
والقدين للم�ساعده يف و�صول الدم لهم.
• ا�ستعمال بع�ض العالجات املو�ضعيه على
�شكل كرميات مثل الكروتيزون اخلفيف.
• مرطبات للتدليك.
• يف احلاالت ال�شديده ميكن ا�ستخدام
االقرا�ص لتو�سعه ال�شعريات الدمويه
الي�صال الدم ب�شكل طبيعي ولكن حتت
ا�شراف طبي.

جناح عملية كربى فـي م�ست�شفى الأردن
ب�إ�ستبدال املريء التالف

ن�صائح للوقاية من ظهور دوايل ال�ساقني
 .1جتنب الوقوف �أو اجللو�س لفرتات طويلة دون حركة ،ويف حال اال�ضطرار لذلك يجب �أخذ ا�سرتاحة بني فرتات
الوقوف �أو اجللو�س ولو لدقائق.
 .2ا�ستعمال اجلوارب ال�ضاغطة اخلا�صة بالدوايل خالل فرتة النهار خا�صة للأ�شخا�ص الذين تتطلب طبيعة
عملهم الوقوف لفرتات طويلة.
 .3ممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام وخا�صة ريا�ضة امل�شي.
 .4التخل�ص من الوزن الزائد واحلفاظ على وزن مثايل للج�سم.
 .5جتنب الأطعمة التي حتتوي على الدهون بن�سبة عالية ملا تلحقه من �أ�ضرار ًا كبرية على الأوعية الدموية.
 .6ترك التدخني فهو ي�ضر الأوعية الدموية ويُ�ساعد على حدوث اجللطات.
للمتابعة مع احد اطبا�ؤنا املخت�صني – احجز موعد الآن ٠٦٥٦٠٨٠٨٠

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميعا).
غادر زين الدين ذو الت�سعة �أعوام
امل�ست�شفى بعد جناح العملية الكربى
ء
يف م�ست�شفى الأردن با�ستبدال املري
التالف �أثر �شرب مادة قلوية حارقة
قبل � ٥سنوات.
حيث ا�ستطاع وبف�ضل اهلل
تعاىل ان يتناول الطعام من
الفم والذي حرم منه طوال
هذه ال�سنوات وكان يتغذى
من خالل ق�سطرة من جدار
املعدة.
�أجريت له خم�سون عملية ما
بني تو�سيع للمريء وعمليات
ء
فتح ال�صدر وترميم للمري
ومل ت�ساعده ليتمتع بطعم

الغذاء مثل الآخرين علما
ان الكثري من الأطباء
واملراكز الطبية خارج
االردن قد اعتذروا عن
�إجراء �أي مداخالت
جراحية �أخرى.
جنح الفريق الطبي
ب�إجراء العملية الكربى
بعد حترير املعدة
وابقائها برتوية دموية كافية ورفعها
ء
من خلف القلب يعد �إ�ستئ�صال املري
ء
التالف و�إعادة التو�صيل ب�أعلى املري
يف العنق وو�ضع ق�سطرة باالمعاء
للتغذية حلني ا�ستخدام التغذية عن
طريق الفم.

بقي فرتة طويلة بالعناية احلثيثة حتت
الإ�شراف والعالج واملتابعة من الفريق
الطبي حتى ال�شفاء التام والعودة �إىل
تناول الطعام عن طريق الفم .
�شعور الطفل واالهل والفريق الطبي
�أكرث مما يتوقع �أي �إن�سان هلل احلمد من
قبل ومن بعد كل ال�شكر والتقدير �إىل
�إدارة م�ست�شفى الأردن الذى
ا�ست�ضاف الطفل واىل طواقم
امل�ست�شفى من اطباء ومتري�ض
واخ�ص العمليات والعناية
احلثيثة و�أطباء الأطفال
واجلراحة.
�شكر خا�ص للزميل الطبيب
ح�سني املغربي م�ست�شار �أول
اطفال وعناية حثيثة على
اجلهود واملتابعة الطويلة.
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�صحتك تهمنا

الـحكـم..
الـطبيب َ

بني العقل والقلب ثمة م�ساحة خ�ضراء
غناء ال ميكن الحد ان ميتلكها اال
وقد امتلك الدنيا ب�أ�سرها ..ويف
م�سريته على مدى عقود طويلة..
كان العقل ميدانه الذي مل يربحه..
علم ًا واحرتافية وجناح ..وكان القلب
ميدانه للحُ ب و�سالة االن�سان جتاه
رقاة النا�س و�سالمة عقولهم..
لعب بامتياز يف اجتثاث االمل وابدع يف
زرع ب�سمة تفا�ؤل وامل ..وفرحة �شفاء
وبني العاملني مل يغب عن مالعب
اخرى للروح ..احتفظ لنف�سه
مب�ساحة خ�ضراء اخرى ،كان فيها
ب�صفارته وقراراته احلا�سمة املُحبة،
احلكم اجلريء يف ميادين ال�ساحرة
امل�ستديرة..

املدجج بالقلق ..والأم املفعمة باالمل
والدعاء مل ين�سى يوم ًا ان
العلم والبحث والت�سلح باملعرفة جتري
يف عروقه منذ ان ادرك مبكر ًا انه
جنل زهري الكرمي �صاحب العلم
واحلياة الذي زرع يف جيل كامل من
ال�شباب على امتداد االر�ض العربية
بذرة العلم وحبه ،والبحث واهميته..
واملعرفة ك�أك�سري للحياة والتقدم..
بنى غرفة العمليات ..وقاعات
التدري�س ،وعيادته الوارعة يف
م�ست�شفى االردن ومالعب الكرة..
ي�صر الكرمي على ابقاء املب�ضع
مت�أهب �صاحياً ..والقلم متحفز ًا
بجديد يزرعه يف نفو�س االطباء
ال�شباب ..و�صفارة احلكم جاهزة
لقرار يعيد ملجريات اللعب طريقها،
ويعيد مع ن�سائم فرحته لفريق
منت�صر وهداف مبدع ..كما �صنع
دوم ًا فرحة بو�سع الدنيا ملري�ض كتب
له ال�شفاء ب�إذن اهلل تعاىل على يديه
وبعلمه ومهارته..
هذا ال�شهر حقق فريق كروي لفتيان
ميثلون م�ست�شفى االردن فوز ًا
ثمين ًا يف بطولة رابطة عمان لكرة
القدم مب�شاركة ع�شرات الفرق من
امل�ست�شفيات وال�سفارات والقطاعات
االخرى با�شرافه وعلى يديه..
DNA

كم هي متداخلة مت�شابكة تلك امليادين
التي جمعت طبيب ًا وعامل ًا وجراح ًا
حمرتماً ،وحكم ًا حمرتف ًا لكرة القدم
وا�ستاذ ًا جامعياً ..وقبل كل ذلك
ان�سان ًا حمل ر�سالة وق�سم ..فرتجم
الأوىل ق�صة جناح طبيه رائدة وبر
بالثانية خلق ًا وقيمة خالقة..
حممود الكرمي ..اال�ستاذ الدكتور مل
ت�أخذه ميادين اجلراحة الدقيقة يف
علوم الدماغ واالع�صاب عن ميدان
كرة القدم ومل حترمه االثنتان من
ان�سانيته وابت�سامته ودفء عالقته..
مع الزميل وال�صديق ..مع املري�ض

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

هل ت�شعر باجلوع خالل
�ساعات العمل؟

ي�شعر الكثري منا باجلوع خالل �ساعات
العمل وبني الوجبات الرئي�سية فيلج�أ
�إىل اكل الوجبات اخلفيفة والتي ال
حتتاج وقت لإعدادها كالبطاطا املقلية،
احللويات ،وامل�شروبات الغنية بالكرميا
والكافيني ذات ال�سعرات احلرارية
العالية والدهون ال�ضارة باجل�سم!
لذلك يجب � ًأول ان مييز ال�شخ�ص بني
اجلوع وهو حاجة اجل�سم �إىل الطعام
وبني الإجهاد الذي قد ي�شعر ال�شخ�ص
بالرغبة يف الأكل خالل اليوم حتى بعد
تناوله الوجبات الرئي�سية
واحلل هنا ان يحاول ال�شخ�ص بقدر
الإمكان ا�ستبدال الوجبات الغنية
بالدهون وال�سكريات بالأطعمة الغنية
بالربوتني والألياف كالألبان والأجبان،
ال�شاي الأخ�ضر ،احلبوب الكاملة
واخل�ضراوات ،كما ميكن اختيار �أنواع
احللويات ذات ال�سعرات احلرارية
الأقل مثل ال�شوكوالتة الداكنة �أو �شراب
الكوكتيل الغني بالفواكه الطازجة.

حتت ال�ضوء
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امل�ؤمتر الأردين ق�سم جراحة العظام فـي م�ست�شفى الأردن
فعاليات ون�شاطات الفتة
العتالل وهبوط القلب

الدكتــور

عمادعبداحلفيظاحلداد
ا�ست�شاري القلب والأوعية الدموية
والتداخالت العالجية

ينطلق يف الع�شرين من فرباير
بالعا�صمة عمّان امل�ؤمتر الأردين
الأول العتالل وهبوط القلب والذي
يعترب �سابقة نوعية يف جمال
ت�شخي�ص وعالج هبوط القلب يف
املنطقة.
وي�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر ح�ضور
وا�سع من كبار االطباء يف الأردن
وال�شرق االو�سط ملناق�شة �آخر
امل�ستجدات الت�شخي�صية والعالجية
لهذا املر�ض الذي يحمل الكثري من

االعباء االقت�صادية على العائلة
والنف�سية على املري�ض واملحيطني به
كما ي�ؤثر على �صحة وج�سم املري�ض.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر كفر�صة خلدمة
الأردن واملنطقة مبا يحمله من �أوراق
عمل للم�شاركني ومناق�شاتها ب�أعلى
قدر من امل�س�ؤولية خا�ص ًة مبا حظي
به اطباء الأردن يف هذا املجال من
مكانة مرموقة يف عالج الكثري من
احلاالت ال�صعبة يف �أمرا�ض القلب.
واكد الدكتور عماد احلداد ا�ست�شاري
امرا�ض القلب واالوعية الدموية يف
م�ست�شفى الأردن وهو من القائمني
على تنظيم فعاليات امل�ؤمتر �أن
هناك ازدياد كبري يف اعداد مر�ضى
ع�ضلة القلب نتيجة لعالج ال�شرايني
وال�صمامات وامل�سببات االخرى
العتالل ع�ضلة القلب ،وانه ال بد من
التحرك يف تفعيل �سُ بل التطوير لهذا
املجال .م�شري ًا �إىل ا�ستحداث فرع
جديد خا�ص ب�أمرا�ض هبوط القلب
يح�صل عليه الطبيب بعد اخت�صا�صه
ب�أمرا�ض القلب ،وكذلك تو�سيع
نطاق العيادات اخلا�صة واملراكز
املتخ�ص�صة لعالج هذا املر�ض يف
خطوة ايجابية مل�صلحة املري�ض.

عقدت جمعية الك�سور
واال�صابات العاملية دورة
متقدمة يف جراحة الطرف
العلوي برئا�سة د .كامل
العفيفي و د .ها�شم الق�ضاة
يف �شهر متوز  2019وهي
الدورة الأوىل التي تعقد
يف الأردن ومتيزت بح�ضور
خم�س حما�ضرين عامليني وم�شاركة �ست
جراحني �أردنيني وح�ضرها �أكرث من
�أربعني جراح �أردين ومن دول اجلوار.
كانت هذه الدورة على �شكل حما�ضرات
علمية وجل�سات نقا�شية وتخللها �أي�ضا
يوم كامل يف خمتربات الت�شريع يف

جامعة العلوم التطبيقية
اخلا�صة حيث مت
تدريب امل�شاركني على
�إجراء العمليات على
جثث �آدمية (ا�ستوردت
من �أمريكا) معدة
خ�صي�ص ًا لهذه الدورة.
ونالت هذه الدورة
اعجاب املحا�ضرين الأجانب والأردنيني
كان ر�أيهم ب�أنها ت�ضاهي الدورات
املماثلة التي تعقد يف �سوي�سرا وقُيمت
تقييم ًا ممتاز ًا من قبل امل�شاركني.
كما عقدت جمعية جراحي العظام
الأردنية م�ؤمترها الدويل الثاين ع�شر
يف فندق كمبن�سكي – عمّان والتي
�شهدت ح�ضور ًا فاق الألف من الأردن
ودول اجلوار العربي و�أوروبا .وقد
�شارك فيها باال�ضافة للمحا�ضرين
الأردنيني �أكرث من  40حما�ضر ًا عاملي ًا
من �أمريكا ،كندا� ،أ�سرتاليا و�أوروبا.
ومتيز هذا امل�ؤمتر بعقد العديد من ور�ش
العمل امل�صاحبة ،حيث عقدت جمعية
جراحي الك�سور والإ�صابات العاملية يوم ًا
علمي ًا كام ًال برئا�سة د .ها�شم الق�ضاة
و د .يزن حرت حول التهابات العظام
والعمليات اجلراحية.

وقد تر�أ�س اجلل�سات العملية
كل من د .كامل العفيفي،
د .ع�صام دحابرة ،د .مازن
قاقي�ش ود.فادي الرو�سان.
و�شارك بالإ�ضافة للمحا�ضرين
الأردنيني حما�ضرين متميزين
يف هذا املجال من �أوروبا .وقد
�شهد هذا اليوم العلمي ح�ضور ًا
متميز ًا نال �إعجاب املحا�ضرين
الأوروبيني وترك لديهم انطباع ًا جيد ًا
عن م�ستوى اجلراحني الأردنيني وعن
اهتمامهم اخلا�ص وحبهم للتعلم
واال�ستزادة ورغبتهم يف تطوير املعرفة
والقدرات العملية.
ي�ست�ضيف ق�سم جراحة العظام
واملفا�صل يف م�ست�شفى الأردن جراح ًا
من نيجرييا لغايات التدريب والتعليم
وذلك لنيل �شهادة الزمالة العاملية
( )AOTraumaيف هذا االخت�صا�ص

واملعرتف بها من قبل جمعية جراحي
الك�سور والإ�صابات العاملية ومركزها يف
�سوي�سرا وذلك �ضمن برنامج الزمالة
العاملية لهذه اجلمعية حيث �أن م�ست�شفى
الأردن �أول م�ست�شفى على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط الذي اعرتف به من قبل هذه
اجلمعية لإعطاء هذه ال�شهادة .و ُنفِذَ
برنامج التبادل والتعاون بني م�ست�شفى
الأردن واجلمعية العاملية خالل ال�سنوات
ال�سابقة حيث مت تدريب جراحني اثنني
من م�صر والعراق ثم عادا �إىل بلديهما
بعد نيل هذه ال�شهادة.

املعلومات الطبيه املتعلقه بعالج ورعاية مر�ضى �سرطان الغدة الدرقية

الدكتورة �سهاد املنري
ا�ست�شارية الطب النووي
والعالج بالنظائر امل�شعة

نظرة عامة :الغدة الدرقية هي غدة
�صماء على هيئة فرا�شة موجودة يف
�أدنى العنق �أ�سفل تفاحة �آدم مبا�شرة.
وظيفتها انتج هرمونات تنظم معدل
�ضربات القلب و�ضغط الدم ودرجة
حرارة اجل�سم والوزن .وكغريها من
�أع�ضاء اجل�سم قد ت�صاب خالياها
ب�سرطان هو �سرطان الغدة الدرقية.
على الرغم من عدم �شيوع �سرطان الغدة
الدرقية يف الأردن وحو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ولكنه ويف الآونة الأخرية �أن
هنالك زيادة يف معدالت اكت�شافه والتي
تعزى -غالبا -اىلتطور �آليات ومعدات
الك�شف عن �سرطانات الغدة الدرقية،
ف�أ�صبح باالمكان اكت�شاف كتل ب�أحجام
�صغرية كان من املتعذر اكت�شافها فيما
م�ضى .ذلك باال�ضافة لتثقيف ال�صحي
والرعاية الطبية ال�شاملة ،التي �ساهمت
يف �سرعة اكت�شاف املر�ض.
ان �أ�سباب �سرطان الغدة الدرقية غري
معروفة بالتحديد اال �أنه يوجد عوامل

خطورة يعتقد بانها تزيد من احتمالية
اال�صابة:
 .1االناث وال�سيدات معر�ضني ب�صورة
�أكرب مقارنة مع الرجال.
 .2التعر�ض مل�ستويات مرتفعة من
اال�شعاعات� ،سواء كانت عالجية
وخ�صو�صا ملنطقة الر�أ�س �أو الرقبة� ،أم
الغبار الذري املت�ساقط الناجت عن حوادث
حمطات الطاقة النووية مثل حادثة
ت�شرينوبل.
 .3بع�ض املتالزمات الوراثية مثل �سرطان
الغدة الدرقية النخامي العائلي والورم
ال�صماوي املتعدد.
 .4نق�ص اليود والتهاب الغدة الدرقية.
مع العلم ب�أن وجود �أحد هذه العوامل �أو
�أكرث ال يعني بال�ضرورة ا�صابة ال�شخ�ص
ب�سرطان الغدة الدرقية.
�أعرا�ض �سرطان الغدة الدرقية:ال
يظهر يف العادة �أي �أعرا�ض �أو عالمات
يف املراحل املبكرة للمر�ض ولكن مع منو
ال�سرطان قد يت�سبب يف وجود كتلة بالرقبة
ميكن ال�شعور بها باال�ضافة اىل تغريات
بال�صوت؛ كبحة بال�صوت �أو حتى �صعوبة
يف البلع يف بع�ض احلاالت .وقد ت�صل حتى
اىل �شعور املري�ض ب�أمل يف العنق �أو ال�شعور
ب�ضيق خفيف باحللق ي�صاحب تورم العقد
الليمفاوية يف منطقة العنق.
 الك�شف عن �سرطان الغدة
الدرقية وت�شخي�صه:
• الفح�ص الطبي :يقوم الطبيب
بفح�ص �شامل للج�سم باحثا عن �أي
تغريات يف الغدة الدرقية ،كما �سيتحرى
عن عوامل اخلطورة التي ذكرناها
�سابقا؛ مثل التعر�ض لال�شعاع او تاريخ
عائلي �أو نق�ص اليود.

• اختبارات الدم واحلالة
ال�صحية ب�شكل عام وبالتحديد
فح�ص وظائف الغدة الدرقية.
• �صورالأ�شعة؛ قد نحتاج اىل
�أكرث من �صورة مل�ساعدة الطبيب
على معرفة وحتديد درجة اخللل
يف الغدة ،مثل امل�سح الذري
والت�صوير باملوجات الفوق �صوتية �أو
حتى �صورة حلزونية او بزوترونية يف
بع�ض الأحيان.
• عمل خزعة و�أخذ عينة من ن�سيج
الغدة الدرقية بوا�سطة ابرة دقيقة يتم
حتليلها يف املخترب للتحري عن نوعية
اخلاليا والبحث عن الورم.
• عمل فحو�صات جينية يف حال وجود
تاريخ عائلي لورم الغدة ال�صماوي العائلي.
 العالج :بعد التاكد من نتيجة اخلزعة
وحتديد نوع الورم وحجمه من قبل الكادر
الطبي متعدد االخت�صا�ص ،يخ�ضع �أغلب
امل�صابني ب�سرطان الغدة الدرقية جلراحة
بهدف ازالة كل �أو معظم ن�سيج الغدة
الدرقية بحيث يتم ازالة الغدة بالكامل
من قبل اجلراح .يف �أغلب الأحيان ترتك
حواف �صغرية من الن�سيج املحيط بالغدة
الدرقية وغدد جارات الدرقية للحد من
تلف جارات الدرقية ،وي�سمى ا�ستئ�صال
�شبه كامل للغدة الدرقية .ويقوم اجلراح
�أي�ضا بازالة الغدة الليمفاوية املت�ضخمة
من الرقبة حيث يتم بعد ذلك فح�صهم
للبحث عن وجود خاليا �سرطانية.
بعد ذلك يعطى املري�ض تعليمات
خا�صه ال�ستكمال عالجه ومتابعته
من قبل اخت�صا�صي الغدد ال�صماء
واخت�صا�صي الطب النووي بحيث يتم
و�ضع خطة عالجية منا�سبه حلالة

املري�ض بناءا على نتيجة الفحو�صات
وامل�سح الذري ال�شامل بعد العملية.
غالبا ما ي�ستخدم اليود امل�شع بعد
ا�ستئ�صال الغدة الدرقية لتدمري جميع
�أن�سجة الغدة الدرقية املتبقية حتى
املنت�شرة يف �أن�سجة اجل�سم البعيدة.
يحتاج هذا العالج متابعة من قبل
اخت�صا�صي الطب النووي العطاء
التعليمات الالزمة وعمل م�سح ذري
للج�سم .االعداد ملثل هذا العالج يتطلب
انقا�ص ن�شاط الغدة اما عن طريق وقف
عالج الثايروك�سني او عن طريق حقن
هرمون تن�شيط الغده الدرقية .بحيث
كلما قلت كمية اليود يف اجل�سم زادت
فعالية العالج ،ومع االلتزام بعدم تناول
الطعام البحري و�أي مواد حتتوي على يود
قبل البدء بالعالج.
يكون عالج اليود امل�شع على �شكل
كب�سوالت �أو �سائل يتم ابتالعه عن
طريق الفم ،وهو �صالح لكافة االعمار.
يتم امت�صا�ص اليود امل�شع وتركيزه
ب�صورة ا�سا�سية يف خاليا الغدة
الدرقية ال�سليمة وال�سرطانية ،ولهذا
تقل خماطر ايذاءاخلاليا الأخرى
يف اجل�سم .بعد �أخذ اليود امل�شع يتم
عمل م�سح نووي �شامل للج�سم يك�شف
عن جميع نقاط تركيز اليود �سواء
بالرقبة �أو اجل�سم .يتم بعدها طرح

اليود امل�شع من اجل�سم عن طريق
البول خالل الأيام الأوىل بعد
العالج .وي�ستثنى من هذا العالج
الن�ساء احلوامل �أو املر�ضعات
بعد مناق�شة املخاطر والفوائد
مع املري�ض والفريق الطبي .يتبع
عالج اليود امل�شع اعطاء هرمون
الثايروك�سني مدى احلياة لتعوي�ض
النق�ص احلا�صل نتيجة ا�ستئ�صال
الغدة الدرقية.
 املتابعة  :ت�شمل متابعة مر�ضى �سرطان
الغدة الدرقية التايل:
• اجراء فحو�صات الدم وبهدف متابعة
كمية الثايروك�سني املنا�سبة للج�سم وخف�ض
م�ستويات الهرمون املن�شط للغدة الدرقية
( )TSHومراقبة وجود ثايروجلوبيلني
بالدم – (بعد ازالة الغدة الدرقية والعالج
باليود امل�شع يتوقف اجل�سم عن انتاج
بروتني الثريوجلوبيلني وظهوره يف فح�ص
الدم يرجح احتمال عودة ال�سرطان).
• عمل �صورة املوجات الفوق �صوتيه للرقبه
وم�سح ذري من مرة اىل مرتني �سنويا.
• مراجعات املري�ض تتم على فرتات
معينة يحددها الفريق الطبي منعا
لأي انتكا�سات وعالجها فورا .وفقا
الح�صائيات جمعية �سرطان الغدة
الدرقية االمريكية ،فان معدل ال�شفاء
لدى مر�ضى �سرطان الغدة الدرقيه
الذين تقل اعمارهم عن � 45سنة
ممتاز وتقارب ن�سب النجاة بعد 10
�سنوات من الت�شخي�ص .100%
 الوقايه :لي�س هناك طريقة ملنع
اال�صابة ب�سرطان الغدة الدرقية ولكن هناك
اجراءات لوقاية االفراد اللذين يعانون من
خطر ا�صابة مرتفع ،كالذين لديهم طفرة

جينية موروثة ،فين�صح مبتابعة دورية
وتوا�صل مع الطبيب املعالج ملناق�شة خطر
اال�صابة واخليارات املتاحة.
 التاقلم والدعم :قد يكون
ت�شخي�ص �سرطان الغدة الدرقية �أمرا
خميفا وم�ؤملا ،وقد ي�ؤدي ب�صاحبه اىل
القلق ،اال ان ن�سبة ال�شفاء منه مع
العالج ت�صل اىل ()98% - % 95علما
ب�أنه ال يوجد للعالج �آثار �سلبية تذكر.
يف النهاية �سيجد كل مري�ض طريقة للتاقلم
مع حقيقة اال�صابة مبر�ضه ،ولكن يقع على
عاتق الطبيب املعالج ت�سهيل ذلك باحلفاظ
على حوار مفتوح مع املري�ض وك�سب ثقته
ورفع معنوياته بت�شجيعه مثال على التوا�صل
مع ناجني من �سرطان الغده الدرقيه حيث
يجد الراحه يف التحدث مع من مر يف نف�س
حالته .وي�شجعه للعودة ملمار�سة حياته
الطبيعيه ون�شاطه اليومي والعودة للعمل.
ون�شجع املري�ض على اال�ستعداد ملوعده
مع طبيبه املخت�ص بحالته والبحث
والقراءة عن ت�شخي�صه ،باال�ضافة اىل
تدوين مالحظات لتعليمات الطبيب
و�شرحه للحالة املر�ضية واعداد قائمه
با�سماء العالجات والفيتامينات
واملكمالت الغذائيه التي ت�صف له.
كما يف�ضل ا�صطحاب �أحد �أفراد
العائلة �أو الأ�صدقاء ليكونو م�صدر
دعم معنوي للمري�ض ومعاونتة على
اتخاذ القرارات العالجية.
نن�صح كل امل�صابني االلتزام بالتعليمات
الطبية ومواعيد الطبيب قدر االمكان
ومبا يتنا�سب مع و�ضعه االجتماعي و�أخذ
العالجات ح�سب االر�شادات ويكون
م�صدر معلوماته موثوق ولهم خربه
ب�سرطان الغدة.

قراءة فـي ظالل ال�شفاء

مـ�سـتـ�ش ـف ـ ــى الأردن

www.jordan-hospital.com

معايري خروج حديث الوالدة
من امل�ست�شفى
Discharge Criteria
At Discharge Physical
Examination

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

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

 .2العالمات احليوية للمولود جميعها
طبيعية وم�ستقرة خالل الأثني ع�شر
�ساعة الأخرية قبل اخلروج.
� .3أن تكون ن�سبة �إ�شباع الأك�سجني
بالدم ال تقل عن .%95
� .4أن يكون الطفل قد تبول و�أخرج الرباز
على الأقل مرة واحدة خالل الـ � 24ساعة
الأوىل من عمره ب�شكل عفوي �أي بدون
تنبيه بو�ضع حتميلة غل�سرين مثالً.
� .5أن يكون الر�ضيع قد ر�ضع و�أمت
على الأقل ر�ضعتني ويف حالة الإر�ضاع
الطبيعي �أن تكون املمر�ضة �أو التي
تعتني باملولود قد �شاهدت �أن الطفل
قد جنح يف �أخذ احللمة والثدي يف
فمه ب�شكل جيد و�سمعت �أ�صوات البلع

للحليب و�أن الطفل قد �شبع.
� .6إذا �أجري للطفل عملية اخلتان
يجب الت�أكد ب�أنه ال يوجد �أثر للنزيف
طيلة �ساعتني كاملتني.
� .7أن نكون ت�أكدنا من �أن الر�ضيع قد
�أجريت له الفحو�صات ال�ضرورية �إن كانت
الأم حتمل بع�ض الأخطار النتقال �أية
عوامل مر�ضية ت�سبب االنتان عند املولود
و�أظهرت الفحو�صات ب�أن املولود �سليم.
� .8أن نكون �أجرينا فح�ص ال�سمع
وطلبنا فحو�صات الأمرا�ض الوراثية
Screening for Metabolic Disorders

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

ما هو فريو�س كورونا اجلديد
و�أعرا�ضه وكيفية الوقاية منه؟
ينتمي فريو�س كورونا اجلديد �إىل �ساللة
فريو�س كورونا وي�شبه "فريو�س �سار�س"،
ويُظهر �أعرا�ض زكام لدى الأ�شخا�ص
امل�صابني ،وقد ت�صل �أعرا�ضه �إىل
االلتهابات التنف�سية احلادة ،ومنذ
ظهور فريو�س كورونا اجلديد يف مدينة
ووهان ال�صينية وحتى و�صوله �إىل
دول �آ�سيوية �أخرى و�أوروبا والواليات
املتحدة ،نر�صد يف ما يلي �أعرا�ض
فريو�س كورونا اجلديد ون�صائح للوقاية
منه ،و�أبرز مراحل انت�شاره.
ما هو فريو�س كورونا؟
وفق منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
فريو�سات كورونا هي زمرة وا�سعة من
الفريو�سات ت�شمل فريو�سات ميكن �أن
تت�سبب يف جمموعة من االعتالالت
يف الب�شر ،ترتاوح ما بني نزلة الربد
العادية وبني املتالزمة التنف�سية
احلادة الوخيمة ،كما �أن الفريو�سات
من هذه الزمرة تت�سبب يف عدد من
الأمرا�ض احليوانية.
وتقول املنظمة ،على موقعها
الإلكرتوين� ،إن ف�صيلة فريو�سات
كورونا هي ف�صيلة كبرية ت�شمل
فريو�سات قد ت�سبب طائفة من
الأمرا�ض للإن�سان ،ترتاوح بني نزالت
الربد ال�شائعة ومتالزمة االلتهاب
الرئوي احلاد الوخيم (ال�سار�س).
كما ت�سبب الفريو�سات املنتمية �إىل

هذه الف�صيلة عدد ًا من الأمرا�ض لدى
احليوانات ،ونظر ًا لأن هذا النوع من
الفريو�س م�ستجد ،ف�إن املنظمة عاكفة
على العمل مع البلدان وال�شركاء من
�أجل جمع مزيد من املعلومات عنه
وحتديد �آثاره على ال�صحة العامة.
�أعرا�ض فريو�س كورونا اجلديد
يُظهر فريو�س كورونا اجلديد �أعرا�ض
زكام لدى الأ�شخا�ص امل�صابني،
وقد ت�صل �أعرا�ضه �إىل االلتهابات
التنف�سية احلادة ،كما ت�شمل �أعرا�ضه
ارتفاع درجة احلرارة و�صعوبة التنف�س
وال�سعال.
ن�صائح للوقاية من فريو�س
كورونا اجلديد
تو�صي منظمة ال�صحة العاملية على
موقعها الإلكرتوين ،الأ�شخا�ص
العاديني والعاملني يف املجال
ال�صحي ،باملبادئ الأ�سا�سية للحد من
املخاطر العمومية النتقال الأمرا�ض
التنف�سية احلادة جتنباً للإ�صابة

بفريو�س كورونا اجلديد ،ودعت �إىل
�ضرورة التقيّد بالتدابري التالية:
 .1جتنب االت�صال الوثيق مع
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض
تنف�سية حادة.
 .2جتنب االت�صاالت مع حيوانات
املزارع �أو احليوانات الربية من دون
حماية.
 .3غ�سل اليدين ب�صورة متواترة،
ال�سيما بعد االت�صال املبا�شر مع
املر�ضى �أو بيئتهم.
 .4ينبغي للأ�شخا�ص الذين يعانون
من �أعرا�ض مر�ض تنف�سي حاد �أن
يتقيّدوا بالآداب املتعلقة بال�سعال
(احلفاظ على م�سافة معينة،
وتغطية الفم ب�أن�سجة �أو مالب�س
ميكن التخل�ص منها �أثناء ال�سعال
والعط�س ،وغ�سل اليدين).
 .5تعزيز املمار�سات املوحدة املتعلقة
بالوقاية من العدوى ومكافحتها
داخل مرافق الرعاية ال�صحية.
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ابت�سم..
بقلم� :سفيان عبدالهادي

رئي�س ق�سم العالقات العامة  -م�ست�شفى الأردن -
ما �أجمل �أن تكون ابت�سامتك جواز
�سفرك التي تدخل بها قلوب النا�س..
ما �أجمل �أن تكون ابت�سامتك �سمتك
و�شعارك و�شخ�صيتك التي تتحلى
بها يف كل مكان ..يف بيتك ..يف
عملك ..يف ال�شارع ..يف ال�سوق..
�أينما ذهبت تبعث الأمل واملحبة
والتفا�ؤل يف قلبك وقلوب االخرين..
انها اللغة الأجمل والأ�سهل للتوا�صل
مع الآخرين والتي ال حتتاج اىل
ترجمة ..هي بكل اللغات معناها
واحد ..ت�أثريها كال�سحر يف النفو�س
لي�ست بحاجة اىل جهد �أو مال..
تعبري حركي م�ستوحى من نقاء
و�سعادة وحب ت�شارك بها النا�س
وتزين بها وجهك لي�صبح م�ضيئا
ب�شو�شاً..
ولالبت�سامة فوائد تلم�سها يف
�صحتك ونف�سيتك ومعنوياتك
وح�سب العامل الفرن�سي «بيري
فا�شيه» بعد �سنني من �أبحاثه
ف�إن االبت�سامة وال�ضحك يو�سع
ال�شرايني والأوردة ،وين�شط
الدورة الدموية ،ويعمّق
التنف�س ،ويحمل الأك�سجني �إىل
�أبعد �أطراف اجل�سم ،وهي هبة

من اهلل عز وجل للطبيعة الب�شرية،
لإنعا�ش الأع�ضاء وا�سرتخائها،
وكذلك فيها حركة �آلية ذاتية
لتدليك الكثري من الأع�ضاء.
كما حث ديننا الإ�سالمي احلنيف
على االبت�سامة ملا لها الأثر العظيم
على �أفراد املجتمع بتقوية �أوا�صر
الت�آخي والرتابط بينهم .وكان
نبينا وقدوتنا �صلى اهلل عليه و�سلم
تب�سمًا ،وطالقة وجهٍ يف
�أكرث النا�س ُّ
لقاء من يلقاه ،وكانت الب�سمة �إحدى
�صفاته التي حتلّى بها ،وكان ال ُيفَرِّ ق
بح�سن لقائه وب�شا�شته بني الغنيّ
والفقري ،والأ�سود والأبي�ض ،حتى
الأطفال كان يبت�سم يف وجوههم
ويُح�سِ ن لقاءهم ..قال عبد اهلل بن
احلارث ر�ضي اهلل عنه( :ما ر�أيت

�أحد ًا �أكرث تب�سّ ما من ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم) ،وت�صف عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فتقول( :كان �ألني
النا�س ،و�أكرم النا�س ،وكان رج ًال
من رجالكم �إال �أنه كان �ضحاكًا
ب�سّ امً ا) ،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم (تب�سمك يف وجه �أخيك
�صدقة).
لذلك يجب ابقاء االبت�سامة على
وجهك ملا تعك�سه من طاقة ايجابية
تزيل الهموم والأحزان عنك وعن
النا�س والتي ال تنبع �إال من �شخ�ص
تربى وت�أ�س�س على الأخالق و�إحرتام
النا�س ومقابلتهم بلطف  ..قال
الل ِلنْتَ
تعاىل } َف ِبمَا رَحْ َم ٍة مِ نَ َّ ِ
ِيظ ا ْل َقلْبِ
َل ُه ْم َو َل ْو ُكنْتَ ف ًَّظا َغل َ
ال ْنف َُّ�ضوا مِ نْ حَ ْولِكَ { (�آل
عمران )159:وهذه داللة على
�أن الفظاظة والع�صبية يف
التعامل تبعد وتنفر النا�س،
وعلى العك�س من ذلك ف�إن
االبت�سامة وح�سن التعامل
تقرب وحتبب النا�س بك.
لذلك اجعل االبت�سامة عنوانك
وال تبخل على �أحد بها.

من �أبرز امل�شاكل ال�صحية التي يعاين منها الأطفال هي م�شاكل اللوزتني ،حيث تعترب اللوزتني مبثابة خط دفاع
رئي�سي ملنع و�صول البكترييا ال�ضارة واجلراثيم �إىل داخل اجل�سم والتي تت�سبب مب�شكالت �صحية لدى الأطفال

ولكن قد تتحول و�سيلة الدفاع هذه �إىل م�شكلة �صحية كبرية ومزمنة ت�ستدعي ا�ستئ�صال اللوزتني يف
بع�ض احلاالت التي يحددها الطبيب املخت�ص ومن �أبرزها
 تكرار التهاب اللوزتني ك�أن ي�صاب الطفل به لأكرث من  ٦مرات يف ال�سنة مما ي�ؤثر على �صحة الطفلالعامة وعلى تناول الطفل للطعام وقيامه مبهامه اليومية
 �صعوبة التنف�س نتيجة حلدوث ت�ضخم يف حجم اللوزتني ف�شل العالج بالأدوية :يقوم الطبيب املخت�ص بو�صف الأدوية ومتابعة مدى تفاعلها مع العالج ووفقاللنتائج يحدد الطبيب ما �إذا كان الطفل بحاجة ال�ستئ�صال اللوزتني �أو ال حيث يجدر الإ�شارة �إىل �أن
كرثة امل�ضادات احليوية والأدوية قد تت�سبب ب�أ�ضرار �صحية للأطفال ب�شكل عام
 -الإ�صابة املتكررة بخراج اللوزتني �أو ظهور �أورام بها
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م�ست�شفى الأردن�..أيام طبية
جمانيةخلدمة املجتمع املحلي

م�ست�شفى االردن يقيم يوم طبي
جماين يف حمافظة عجلون بلدة راجب
بالتن�سيق مع جمعية الت�ضامن واالتفاق
اخلريية .ومب�شاركة الفتة ومتميزة
من �سعادة الدكتور في�صل فيا�ض
ا�ست�شاري جراحة العيون وال�شبكية
وال�سائل الزجاجي يف م�ست�شفى
الأردن وعدد من االطباء يف خمتلف
التخ�ص�صات الباطنية واجلراحة

والأطفال والن�سائية والعظام
والتمري�ض وال�صيدلة ..حيث ت�أتي
هذه امل�شاركة �ضمن �سيا�سة م�ست�شفى
االردن يف يف خدمة املجتمع املحلي
والو�صول �إىل جميع املحافظات يف
اململكة ..حيث كان هذا اليوم بتنظيم
ق�سم العالقات العامة يف م�ست�شفى
الأردن مع اجلهات واالق�سام املعنية..

يوم طبي جماين يف عنجرة
اقام م�ست�شفى االردن يوم طبي جماين
يف منطقة عنجره وبالتعاون مع جمعية
دارة عجلون للثقافة ووكالة عجلون
االخبارية ونادي عنجره الريا�ضي
حيث �شارك يف هذا اليوم عدد من
االطباء يف خمتلف التخ�ص�صات
الطبية ( جراحة ،وباطنية ،ون�سائية،
و�أطفال ،باال�ضافة اىل عمل فح�ص

ال�ضغط وال�سكري للجمهور ) وقامت
الدكتورة �شروق �أبو حمور م�س�ؤولة
مكتب العمل االجتماعي بعمل توعية
وتثقيف �صحي لعدد من املراجعني..

حيث ا�ستفاد من هذا اليوم الطبي ما
يزيد عن � ٣٥٠شخ�ص من من �أهايل
منطقة عنجره واملناطق التي حولها..
حيث �أ�شاد اجلميع بهذه البادرة
الإن�سانية واالجتماعية والتي تخدم
املجتمع املحلي ...

تكرمي املوظف املثايل
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م�ست�شفى الأردن ي�شارك مبنتدى

ال�سياحة العالجية وال�سفر
م�ست�شفى الأردن يقيم يوما طبيا
جمانيا بدائرة اجلمارك االردنية
�أقام م�ست�شفى الأردن بالتعاون مع
دائرة اجلمارك الأردنية «يوم ًا طبي ًا
جمانيا» ملوظفي الدائرة واملجتمع
املحلي ،وذلك �ضمن �سعيه املبا�شر
خلدمة كافة القطاعات

و�شارك يف �إجراء الفحو�صات الطبية
جمموعة من �أالطباء يف تخ�ص�صات:
(الباطني ،وجراحة العظام ،وجراحة
الأنف والأذن واحلنجرة ،وتخ�ص�ص
الن�سائية والتوليد) ،اي�ضا مت تقدمي
معلومات توعوية حول �سرطان الثدي
من قبل فنية ا�شعة من امل�ست�شفى
ا�ضافة لتقدمي العالجات الالزمة
جمان ًا ،ومت اجراء فحو�صات ال�ضغط
وال�سكري مب�شاركة �شركة الوحدة
للتجهيزات الطبية
وا�ستفاد من هذه املبادرة عدد كبري
من موظفي وموظفات الدائرة ا�ضافة
للمجتمع املحلي واملراجعني من املواطنني .
وت�أتي هذه البادرة التعاونية والتي
قام بتن�سيقها ق�سم العالقات العامة
بامل�ست�شفى� ،ضمن اخلطة املعدة من
قبل م�ست�شفى الأردن لتكري�س حالة
الت�آلف واملحبة واالنتماء التي يتميز
بها جمتمعنا الأردين.

تكرمي املوظف املثايل (ال�سيدة هيلني
�سليمان) من دائرة الأ�شعة من قبل
املدير العام اال�ستاذ الدكتور عبداهلل
الب�شري واملدير الطبي الدكتور �صائب
حمودي ومدير دائرة اال�شعة الدكتور
�شومان حممد ،وبح�ضور الكوادر الطبية
والتمري�ضية واالدارية يف امل�ست�شفى.
الف مربوك

حما�ضرة علمية
للدكتور جميل �شعبان
الدكتور جميل �شعبان يلقي
حما�ضرة قيمة يف م�ست�شفى االردن
بعنوان (احلقيقة والربهان هما
نقطتا التالقي بني العلم والقر�آن).

حما�ضرة توعوية
للدكتورة منى خاطر

ال�صحي الدويل اخلام�س

�شارك م�ست�شفى االردن
مبنتدى ال�سياحة العالجية
وال�سفر ال�صحي الدويل
اخلام�س  ،2019حيث
تعد هذه الفعالية �أكرب
منتدى متخ�ص�ص لل�سياحة
العالجية وال�سفر ال�صحي
يف منطقة ال�شرق االو�سط
و�شمال �إفريقيا ،ومب�ستوى
م�شاركة خرباء ومتخ�ص�صني
يف قطاعي ال�سياحة وال�صحة من اكرث
من  48دولة عربية واجنبية.
ويناق�ش املنتدى الذي تنظمه جميعة
امل�ست�شفيات اخلا�صة بالتعاون مع
املجل�س العاملي لل�سياحة العالجية
واحتاد امل�ست�شفيات العربية على مدى
ثالثة ايام ،جمموعة من الق�ضايا
التي تخ�ص ال�سياحة العالجية ومتيُّز
الطب يف االردن� ،إ�ضافة �إىل الت�سويق
االمثل للخدمات ال�صحية واجلودة
واالعتمادية والقوانني والت�شريعات
ال�صحية والتوجهات الرقمية يف
الرعاية ال�صحية وجتربة املر�ضى.
ونقل رئي�س الوزراء ،يف كلمة افتتح

بها اعمال املنتدى ،حتيات جاللة
امللك عبداهلل الثاين للم�شاركني واالمل
بخروج املنتدى بتو�صيات وخطوات
ملمو�سة لالرتقاء بال�سياحة العالجية،
والتقدم بها خطوات �إىل االمام ،م�ؤكدا
اهتمام جاللته بهذا القطاع احليوي
واملهم لالقت�صاد الوطني.
وقام جناح م�ست�شفى االردن الذي نظمه
ق�سم العالقات العامة با�ستقبال العديد
من الوفود التي ح�ضرت املنتدى من
الدول االخرى حيث مت تعريفهم بجميع
التخ�ص�صات واخلدمات التي يقدمها
امل�ست�شفى كذلك مت توزيع الن�شرات
التعريفية بامل�ست�شفى.

زيارة وفد اعتماد الرعاية

�ضمن �سعيه الدائم بخدمة املجتمع �أقام
م�ست�شفى الأردن حما�ضرة توعوية تثقيفية
�ألقتها الدكتورة منى خاطر  -ا�ست�شارية
�أمرا�ض ال�صدرية والتنف�سية و�أمرا�ض
احل�سا�سية واملناعة  -بالتعاون مع
مدار�س الكلية العلمية الإ�سالمية للبنني
(جبل عمان) حول خماطر التدخني
وال�سيجارة الإلكرتونية حيث حتدثت عن
مكونات و�أ�ضرار كل منها ،وا�ستهدفت
الطالب ب�سن املراهقة لتوعيتهم
وتثقيفهم مب�ضار وخماطر التدخني.

ال�صحية االفغانية مل�ست�شفى الأردن
زار وفد من منظمة اعتماد الرعاية
ال�صحية الوطنية الأفغانية م�ست�شفى
الأردن بالتن�سيق مع جمل�س اعتماد
امل�ؤ�س�سات ال�صحية  HCACحيث
اطلع الوفد الزائر على الإمكانيات
الطبية املتاحة والرعاية ال�صحية التي
يقدمها امل�ست�شفى للمر�ضى.
وابدى الوفد ارتياحه للخدمة املقدمة
من الكوادر الطبية والتمري�ضية من
خالل تطبيق معايري اجلودة العاملية.

ورحب املهند�س �أحمد خطاب املدير
االداري بالوفد الزائر الذي رافقهم يف
جولة تعريفية قدم خاللها �شرح ًا وافي ًا عن
اخلدمات التي يرعى بها م�ست�شفى الأردن
مر�ضاه على امل�ستوى املحلي والدويل.

زيارة طلبة التدريب امليداين
أردنية م�ست�شفى الأردن مترين وهمي
فـي اجلامعة ال
م�ست�شفى الأردن بق�سم الطوارئ خلطة الكوارث

ي�سبب الربو يف فرتة الطفولة بع�ض الأعرا�ض
اليومية املرهقة التي تعيق الن�شاط البدين والذهاب
للمدر�سة والنوم ،وقد ي�سبب عدم عالجه تعر�ض
بع�ض الأطفال لنوبات ربو خطرية
ال ترددي بزيارة �أحد �أطباءنا �إذا كنتي ت�شكني
ب�إ�صابة طفلك �أو طفلتك بالربو ،حيث ي�ساعد العالج
املبكر يف ال�سيطرة على الأعرا�ض واحلد من نوباته

زيارة طلبة التدريب امليداين يف
اجلامعة الأردنية تخ�ص�ص العمل
االجتماعي للتعرف على اخلدمات
االجتماعية التي يقدمها م�ست�شفى
الأردن وطبيعة احلاالت املر�ضية التي
ي�ستقبلها مكتب العمل االجتماعي،،،
وخدمات الدعم وامل�ساندة
االجتماعية التي تقدم للمر�ضى
و�أ�سرهم واملجتمع املحلي.

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

الكوادر الطبية والتمري�ضية واالدارية
بعملهم على �أكمل وجه.

التمرين حاالت مر�ضية بدرجات
خمتلفة مت التعامل معها على كيفية
ت�صنيفها وعالجها حيث قام كل من
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تعرّف على �أطبائنا!..
فـي م�ست�شفى الأردن
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هل تعاين من
االكتناز القهري؟
بقلم :منار الزواهرة

العالقات العامة  -م�ست�شفى الأردن -

الـدكتـور نـادر يونـ�س

ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك البولية
وزراعة الكلى

• حا�صل على �شهادة الزمالة الربيطانية يف اجلراحة
• ع�ضو جمعية جراحي امل�سالك البولية الربيطانية
• ع�ضو جمعية جراحي امل�سالك البولية االمريكية
• ع�ضو جمعية جراحة املناظري للم�سالك البولية
• ع�ضو جمعية جراحي امل�سالك البولية الأوروبية
• م�ست�شار ورئي�س ق�سم الكلى وامل�سالك البولية والتنا�سلية
مدينة احل�سني الطبية �سابقا

ماذا تعرف عن هذه الظاهرة وما
هي �أعرا�ضها� ..أ�سبابها ..وعالجها
معظم الأ�شخا�ص الذين يعانون
من هذه احلالة يقومون بتجميع
الأ�شياء دون مربر ،ويعترب مر�ض
نف�سي يجرب ال�شخ�ص على
االحتفاظ باملقتنيات الالزمة
وغري الالزمة مع وجود �صعوبة
م�ستمرة بالتخل�ص منها �أو التخلي
عنها وال�شعور �أي�ضا با�ستمرار
بعدم القدرة على فعل ذلك ،وهذا
م�صاحب للإعتقاد حلاجتنا لهذه
املقتنيات فيما بعد ،ونالحظ �أن
البع�ض �أي�ضا يحتفظ بالأ�شياء من
�أجل ذكرى معينة �أو حالة كانت
بوقت ما
ٍ
ت�شعرهم بال�سعادة
بوجود تلك الأ�شياء وهذا مينحهم
ال�شعور بالأمان والأطمئنان والراحة
عندما حتيط بهم هذه املقتنيات
من حولهم ،فهذه احلالة ت�صيب
بالغالب اال�شخا�ص الذين يعانون
دائما من الرتدد باتخاذ القرارات
والذين تعر�ضوا ب�صغرهم ملواقف
نف�سية معينة بقي �أثرها عالق ًا
داخلهم �أو بوفاة �شخ�ص عزيز

�أي�ضا فقد ممتلكاتهم �أثناء حريق
�أو ما �شابه� ،أو الأ�شخا�ص امل�صابني
مبر�ض الو�سوا�س القهري والإكتئاب
والتوحد وغريها.
فمن املالحظ �أن هذه احلالة ت�ؤثر
على الأ�شخا�ص بطريقة �سلبية،
حيث يالحظ ازدحام كثيف مبكان
املعي�شة ووجود الكثري من القمامة
وانت�شار الفو�ضى مع �صعوبة تنظيم
املكان �أو حتى تنظيفه ،ومن املمكن
�أن تت�سبب هذه احلالة �إىل فقدان
بع�ض املمتلكات ال�ضرورية واملهمة
من كرثة الركام يف نف�س املكان.
كما �أن هذه احلالة من املمكن �أن
ت�ؤدي ل�شجار مع الأ�شخا�ص الذين
يحاولون الرتتيب والتخفيف من
الركام ،وهذا ي�سبب لهم �أي�ضا
احلرج �أمام النا�س عند ر�ؤية بيوتهم
و�أماكنهم مما ي�ضطرهم لتجنب
ا�ستقبال النا�س وهذا مع الوقت
ي�ؤدي اىل العزلة التدريجية ببع�ض
احلاالت ،وال نن�سى �أي�ضا ت�أثري
هذه الفو�ضى على احلالة ال�صحية
وبالأخ�ص اجلهاز التنف�سي لل�شخ�ص
ب�سبب جتمع الغبار والأتربة بني

الأ�شياء نظر ًا الكتظاظها وعدم
القدرة على �إزالتها وتنظيفها.
وال بد �أن �أ�شري هنا اىل �أن ظاهرة
االكتناز خمتلفة عن حالة جمع
الأ�شياء املعينة واالحتفاظ بها
كالذي يجمع �صور معينة خمت�صة
مبو�ضوع معني �أو اعالنات معينة
فهنا املو�ضوع يختلف ب�شكل كلّي
حيث طريقة االحتفاظ تكون مرتبة
وال ت�سبب �أي فو�ضى كما �أنها ال
ت�سبب الكدر واالختالل اللذان هما
يف حالة ا�ضطراب التخزين.
قد ال ينظر الأ�شخا�ص الذين
يعانون ا�ضطراب الإكتناز لهذا
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الإ�ضطراب على �أنه م�شكلة ،مما
تَ�صعب عملية العالج ،لكن ميكن
�أن يُ�ساعد العالج املكثف الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ا�ضطراب االكتناز
على فهم كيفية تغيري اعتقادهم
و�سلوكياتهم حتى يحظوا بحياة �أكرث
�أمانًا و�إمتاعً ا.
لرمبا هذه احلالة تتفاوت حدتها بني
الأ�شخا�ص وطريقة التخل�ص منها
ترتاوح ح�سب درجة تعلّق ال�شخ�ص
بهذه احلالة فالبع�ض ممكن �أن
يكون عالجه بالإقناع والتدريب على
التخل�ص من القليل من املقتنيات
كبداية وب�شكل تدريجي ومن ثم
يكون قد قام بتدريب نف�سه على
ذلك ،كما ت�ساعد القراءة عن
خماطر هذه احلالة بالتخل�ص
منها ،ويف بع�ض احلاالت امل�صابة
بهذا الو�سوا�س القهري ب�شكل كبري
ال بد من اللجوء للطب النف�سي
وا�ستخدام العقاقري واجللو�س مع
املعالج النف�سي مل�ساعدة ال�شخ�ص
للتخل�ص من هذه احلالة.

رعاية وعناية
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النملة املجتهدة والقرارات
اال�سرتاتيجية!!..
بقلم :ها�شم ار�شيد

م�ست�شار ال�سياحة العالجية
ق�صة النملة املجتهدة التي يتداولها
املهتمون بال�ش�أن الإداري وموا�ضيع
الكفاءة والإنتاجية ال تخرج عن كونها
ت�صوير ًا لواقع الإدارة يف م�ؤ�س�سات
الكثري من الدول النامية التي نخرها
�سو�س الوا�سطة واملح�سوبية وتغليب
امل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة،
والت�آمر على الكفاءات وابعادها ل�صالح
من يدّعون املعرفة ومن يتقنون فنون
الدَ جَ ل ،الأمر الذي ج َّر هذه البلدان
وهذه امل�ؤ�س�سات �إىل مزيدٍ من التخلف.
مل يكن الأ�سد يف ق�صة النملة �إال
َ�ضحي ًة مل�ست�شاريه ،ه�ؤالء الذين خلف
كل واحد منهم ق�صة تُف�سر طبيعة ر�أيه
والهدف من وراء ن�صائحه للأ�سد،
فالثعلب مث ًال الذي يتحني كل فر�صة
ليُظهر فرا�سته وحكمته ليحافظ على
ثقة الأ�سد ال يتورع �أبد ًا من �ضرب كل
من حوله و�سرقة اجنازهم وثمرة
جهودهم واتهامهم بالتق�صري وعدم
الكفاءة ،ويُحَ مِ لهم �أخطاء العمل،
ويُخرج نف�سه من امل�س�ؤولية ك�إخراج
ال�شعرة من العجني ،معتمد ًا على
حاجة الأ�سد له يف ت�سيري بع�ض الأمور
التي يتقنها كثعلب ماكر.
�أما الغُراب فقد اتخذ من عُ �شِ ِه وكر ًا
للد�سي�سة ومترير الر�سائل امل�سمومة
للأ�سد ،الر�سائل التي حتمل يف
ظاهرها خوف ًا على امل�صلحة العامة

ويف باطنها خوف ًا على مكانته ومكانه
يف الغابة ،وهذه احلقيقة التي يعرفها
جميع من حوله وال يجاهرون بها
خوف ًا من العواقب ،وغاب عن الأ�سد
القول امل�أثور «�إذا كان الغرابُ دليلَ
قومٍ � ..سيهديهم �إىل دار اخلراب»!!..
�أما الديك الف�صيح الذي ال يظهر
�إال يف املنا�سبات ناف�ش ًا ري�شه
وم�ستعر�ض ًا �ألوانه فهو ال ميلك غري
ال�صوت والري�ش وهذه الألوان التي
تبهر الأ�سد ،مما جعل �صوته عنده
م�سموع ًا و�صاحب حظوة وت�أثري ،رغم
�أنه ال ي�صيح �إال بعد طلوع ال�شم�س
و�أحيان ًا قبيل مغيبها.
�أما الن�سنا�س الطماع الذي يرق�ص
على خم�سني دفاً ،والذي اعتمد على
ذيله الطويل للتم�سك والتحكم ،وعلى
الرغم من ذكاءه يف �إظهار مهارته
ومتيزه بالت�سلق والقيام بدور خادم
اجلميع ليظهر عجز النملة� ،إال �أنه
ومع كل حماوالته يف الت�سلق والتملق �إال
�أن الغراب وزبانيته كانوا له باملر�صاد
خوف ًا من �أن ميتد ت�أثريه �إليهم.
ومل تكن النملة مهتمة بكل تلك
التفا�صيل التي تدور حولها ،وال تهتم
�إال بعملها ،وغري مكرتثة مبا يحاك
لها من د�سائ�س وم�ؤامرات ،فقد
اعتادت على العمل واالجتهاد دون
ا�ستعرا�ض ،فهي �صاحبة تاريخ من

ال�صرب واجللد ،و�صادقة وال تنافق
�أحداً ،ففي الوقت الذي كانت جميع
احليوانات تتهرب من م�س�ؤولياتها،
كانت النملة كثري ًا ما حتمل ع�شرة
�أ�ضعاف وزنها دون تذمر �أو كلل �أو ملل.
�أما ق�صة النملة املجتهدة ملن ال يعرفها
فملخ�صها� :أنه يف يوم ما ،ويف مكان
ما ،اقرتحَ الغُرابُ على الأ�سد �أن يُع َني
مراقب ًا على النملة لزيادة انتاجيتها،
وقد مت ذلك ،فطلب املراقب م�ساعداً،
ومت ذلك ،وطلب املراقب �سكرترية
لكتابة التقارير ،ومت ذلك� ،ضاق
املكان عليهم فطلبوا تو�سعة للمكان
و�أجهزة جديدة وحما�سباً ،ومت ذلك،
وطلبوا رئي�س ًا للق�سم ،ومن ثم مدير ًا
لدائرة مراقبة النملة .ويف نهاية العام
اجتمع جمل�س �إدارة الغابة لبحث
�أ�سباب انخفا�ض انتاجية النملة وعجز
املوازنة الذي نتج عن ا�ستحداث دائرة
مراقبة النملة والقرارات املطلوب
اتخاذها ملواجهة هذا العجز ،فكان
ر�أي الغُراب هو اال�ستغناء عن خدمات
النملة ،و�أيده يف ذلك الثعلب والديك
والن�سنا�س ،فقرر جمل�س �إدارة الغابة
اال�ستغناء عن خدمات النملة!!..
مالحظة :جميع ال�شخ�صيات يف
هذا املقال هي خيالية و�أي ت�شابه يف
الوظائف �أو احلقائق مع �أي م�ؤ�س�سة
هي من قبيل امل�صادفة فقط.
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عملية جتميل االذن
البارزة ()Otoplasty
بعد

الدكتور حممود وريكات
ا�ست�شاري
اول جراحة التجميل والرتميم

�أ�صبح اللجوء لعمليات التجميل من
الأمور الطبيعية يف هذا الع�صر
للتخل�ص من العيوب التي تطر�أ على
اجل�سم ،مثل عمليات جتميل الأذن
البارزة التي كرث الإقبال عليها يف
الأعوام املا�ضية.
طبيعي �أن يهتم كل �شخ�ص مبظهره
وهذا يزيد من ثقته بنف�سه ،هذا جعل
الأغلبية من النا�س �صارت من رواد
مركز الأردن للتجميل.
تعني جراحة جتميل الأذن من حت�سني
�شكل ومظهر الأذن ،وتعديل موقع
الأذن لت�صبح �أقرب �إىل الر�أ�س
وت�صغري حجم الأذن الكبرية مع
احلفاظ على مظهرها الطبيعي.
وكذلك تهدف �إىل احل�صول على �أذن
متنا�سقة مع بقية مالمح الوجه،
حيث يتم �إخفاء كافة ال�شقوق
التي �أحدثت خالل اجلراحة
متاما وراء الأذن.
ماهي الأذن البارزة
()prominent ears؟

الإلتزام بجدول منتظم ملواعيد النوم حتى يف �أيام االجازة الأ�سبوعية هو من �أهم
اخلطوات التي �ست�ضعك على الطريق ال�صحيح لنوم �أف�ضل.
ان ال�ساعة البيولوجية للج�سم تت�أثر بالعوامل اخلارجية املحفزة التي ت�ساعد �أو متنع
ال�شعور بالرغبة يف النوم لذلك يجب مراقبة الأ�سباب التي تعيق ذلك مثل النوم ل�ساعات
طويلة يف منت�صف النهار �أو �شرب القهوة يف �ساعات مت�أخرة من الليل.
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الأذن البارزة �أو الأذن
الوطواطية هي منو االذن بكيفية
غري طبيعية �أو اكرث من املعتاد ،ميكن
لنمو غ�ضروف الأذن يت�سبب يف هذ
ال�شكل للأذن.
�أغلب احلاالت تكون نتيجة للوراثة
حيث يولد ال�شخ�ص ب�أذن بارزة
وتظهر من الإح�صاءات  %30من
الأطفال يولدون بها.
مع تقدم ال�شخ�ص بال�سن تبد�أ الأذن
يف النمو ب�شكل ظاهر و�أحيانا ميكن
الواحدة �أن تكون �أكرب من الأخرى
وت�صبح �أذن ال�شخ�ص بارزة عندما
تتجاوز املقايي�س املعتاد لها واملعروفة.
ب�شكل عام ال وجود لأي �أ�ضرار �صحية
تت�سبب منها الأذن البارزة �سوى
الت�أثري النف�سي على ال�شخ�ص ذاته
حيث ي�شعر ال�شخ�ص بعدم الإرتياح
يف التجمعات والقلق واخلجل.
تعترب �شريحة الأطفال من بني �أكرث
الفئات الإجتماعية التي يتعر�ضون
لل�ضرر النف�سي عن �أ�شكال حوا�سهم،
الأمر الذي يدفع العديد من الآباء
بالتوجه �صوب م�ست�شفى من �أجل
�إخ�ضاع طفلهم لعملية حتفيز الأذن.
ال�سن املنا�سب للقيام ب�إجراء العملية
هو بعد اخلم�س �سنوات عندما يبد�أ

قبل

الطفل بالت�أثري النف�سي من بروز
�أذنيه وتظهر رغبته يف القيام بالعملية
للتخل�ص من م�ضايقة �أقرانه ونظرة
الأخرين له.
لكن بع�ض الأطفال يواجه رهبة من
الأطباء والعمليات اجلراحية ،فعلى
الوالدين �أن ينتظرا قليال حتى يكرب
ويتخل�ص من خوفه الطفويل من
الأطباء ويطلب العملية بنف�سه ،فال
�ضرر يف الأنتظار.
نوع التخدير يف عملية جتميل
الأذن :
ترتاوح خيارات التخدير بني التخدير
املو�ضعي �أو املهدئات الوريدية مع
التخدير املو�ضعي �أو التخدير الكامل،
وي�ستخدم التخدير املو�ضعي للبالغني
والتخدير العام للأطفال.
طريقة عمل العملية :
تبد�أ اجلراحة ب�إحداث �شق خلق
الأذن متام ًا على الثنية الواقعة يف
منطقة �إلتقاء الأذن بالر�أ�س ثم يتم
�إزالة القدر الالزم من اجللد ،ويتم
بعد ذلك معاملة الغ�ضروف ب�أحدى

بعد

قبل

الأ�ساليب التالية-:
 )1طي الغ�ضروف �إىل اخللف على
نف�سه ب�إ�ستخدام الغرز الدائمة لإعادة
ت�شكيل الأذن دون �إ�ستئ�صال
الغ�ضروف وتنفع هذه الطريقة
مع الأطفال ملرونة الغ�ضروف.
 )2يتم برد �أو نحت الغ�ضروف
ب�شكل خفيف دون �إخراجه وثنيه
�إىل اخللف يف �إجتاه الر�أ�س
بغرزات دائمة.
 )3يف احلاالت ال�شديدة يتم قطع
و�إ�ستئ�صال جزء من الغ�ضروف
ل�سمكه ثم خياطة �أطراف الغ�ضروف
بخيوط دائمة.
بعد ذلك يتم غلق ال�شق اخللفي �إما
بخيوط تذوب تلقائيا �أو غرز يتم
�إزالتها خالل �أ�سبوع من العملية،
وبعدها يغطى الر�أ�س ب�ضمادة كبرية
�ضاغطة على الأذنني ل�ضمان حدوث
�إلتئام.
مدة العملية من  1اىل � 2ساعة فرتة
النقاهه بع�ض املر�ضى ميكنهم العودة
�إىل العمل من امل�ست�شفى �إىل البيت يف
غ�ضون ب�ضع �ساعات بعد اجلراحة.
• وميكن للمري�ض العودة بعد �أ�سبوع

�إىل �أ�سبوعني ح�سب حالة املري�ض.
• ي�شعر املري�ض ب�أمل و�إح�سا�س بال�شد
ملدة  24اىل � 48ساعة وميكن ال�سيطرة
على الأمل بتناول الأدوية امل�سكنة.
• ومن املهم جدا و�ضع رباط اخلارجي
حول الر�أ�س مثل رباط ع�صابة الر�أ�س
الريا�ضية لبقاء الأذنني يف الو�ضع
ال�صحيح وحمايتهما من ال�شد �أو
ال�سحب اللإرادي وخا�صة بالليل �أثناء
النوم ملدة � 4-3أ�سابيع.
• يجب على املري�ض الإمتناع عن
الريا�ضة العنيفة ملدة �شهرين �إىل 3
�شهور.
• وميكن للمري�ض الإ�ستحمام بدون
غطاء الر�أ�س بعد ع�شرة �أيام على
الأقل.
• م�شاكل وم�ضاعفات عملية جتميل
الأذن كباقي العمليات اجلراحية ميكن
�أن يحدث �إلتهاب للجرح �أونزيف حتت
اجللد �أو تورم �شديد ويف هذه احلالة
على املري�ض الذهاب �إىل الطبيب
املعالج و�أحيانا حتدث ندب ظاهرة
خلف الأذن بعد �شهور �أو �سنوات وتعالج
كباقي الندب اجلراحية الأخرى.
و�أ�صعب امل�ضاعفات وامل�شاكل
هي �إنقطاع اخليوط اجلراحية
الداخلية قبل �إلتئام الأذن ب�سبب
�شد �أو�سحب �أو �صدمة خارجية
فتكون النتيجة عدم التماثل بني
الأذنتني وعودة الأذن �إىل الربوز
ب�شكل جزئي �أو تام �أو فقدان
الثنية يف الغ�ضروف مما ي�ستلزم
�إجراء عملية ثانوية لإعطاء الأذن
ال�شكل الطبيعي من جديد.

بعد

قبل

ويف النهاية:
ال يجب الإ�ستخفاف بالعملية فهي عملية
جراحية قائمة بذاتها لها �إيجابياتها
و�سلبياتها كاملخاطر الناجتة عن عملية
التخدير �أو املخاطر اجلراحية �أو حتى
املعاناه من خيبة الأمل عندما ال تتوافق
النتائج مع توقعات املري�ض لذا قبل
�إتخاذ قراركم ب�إجراء العملية عليكم
معرفة والت�أكد من �أن جراح التجميل
معرتف به ك�أخ�صائي من قبل نقابة
الأطباء والت�أكد من �ألقابه وكفاءته
والت�أكد �أن امل�ست�شفى الذي يجري فيها
العملية موافق متام ًا ملعايري ال�سالمة.

�إجنازات وريادة
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جهاز  DXAالأول من نوعه فـي اململكة م�ست�شفى الأردن يرعى امل�ؤمتر االردين
الفل�سطيني االول ملكافحة التدخني
لدى مركز الأردن لرتقق العظام

الدكتور با�سل امل�صري
ا�ست�شاري �أمرا�ض الروماتيزم
واملفا�صل والعظام

اقام مركز الأردن لرتقق العظام
برئا�سة الدكتور با�سل امل�صري
ا�ست�شاري امرا�ض العظام والروماتيزم
واملفا�صل يف م�ست�شفى الأردن
يوم ًا طبي ًا بالتزامن مع اليوم
العاملي لرتقق (ه�شا�شة) العظام
ت�ضمن العديد من الفعاليات الهامة
وخ�صومات مالية لعدة فحو�صات

�سنة لل�سيدات والرجال الذين تقل
اعمارهم عن � 50سنة.
واكد الدكتور امل�صري رئي�س جمعية
�أطباء �أمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل
الأردنية عن االهمية البالغة لفح�ص
�سالمة العظام خا�صة لل�سيدات من
خالل الفحو�صات الدورية لكثافة
العظام التي تفيد بت�شخي�ص املر�ض
وتقدمي العالج املنا�سب لكل حالة.
م�شيد ًا ب�أهمية اقتناء م�ست�شفى االردن
للجهاز املتطور  DXAملا يقدمه
من نتائج دقيقة ووا�ضحة ت�ساهم
بدور كبري يف تقدمي العالج املنا�سب
للمر�ضى امل�صابني به�شا�شة العظام
خا�صة ممن يعانون ب�آالم غري مفهومة
يف العمود الفقري.

طبية منها حتديد ن�سبة الدهون يف
اجل�سم لعالج زيادة الوزن وال�سمنة
املفرطة ودهون منطقة البطن BCA
وفح�ص قيا�س كثافة العظام؛ وذلك
مبنا�سبة اقتناء مركز االردن لرتقق
العظام اجلهاز االحدث عاملي ًا والأول
من نوعه يف الأردن  DXAالذي
يعترب طفرة نوعية يف قيا�س كثافة
العظام للعمود الفقري وعظم احلو�ض
وال�ساعد ،ويعمل على حتديد وجود
ك�سور �سابقة بالعمود الفقري VFA
ويتميز كونه اجلهاز االول يف اململكة
يعمل على تقييم البنية الداخلية
للعظام .TBS
كما تخللت الفعاليات حما�ضرة
هامة �ألقاها الربوفي�سور جون
كاري ا�ست�شاري امرا�ض العظام
والروماتيزم  -م�ست�شفيات جامعة
غالواي ،حتت عنوان "ترقق العظام
الذي يربط بني املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل" الذي قدم من خاللها ملحة
عامة عن خماطر ه�شا�شة العظام
واخر ما تو�صل له العلم
احلديث يف عالجه،
و�شرح �آلية الت�شخي�ص
لك�سور
احلديثة
وه�شا�شة العظام من
خالل ا�ستخدام جهاز
امل�سح  DXAوطريقة
تطبيقه يف عمر 55

الربوفي�سور جون كاري

ا�ست�شاري امرا�ض العظام والروماتيزم
 -م�ست�شفيات جامعة غالواي -

احت�ضن م�ست�شفى الأردن فعاليات
امل�ؤمتر االردين الفل�سطيني االول
بعنوان «نحو ا�سرتاتيجية ت�شاركية
ملكافحة التدخني» ،والذي تنظمه
اجلمعية االردنية ملكافحة التدخني
بالتعاون مع اجلمعية.
وقال �أمني عام الوزارة الدكتور حكمت
ابو الفول يف كلمة القاها مندوبا عن
وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر راعي
احلفل ،ان خطورة �آفة التدخني على
�صحة االفراد وما ت�سببه من امرا�ض
ذات خطورة على القلب والرئتني
وباقي اع�ضاء اجل�سم تت�سبب بوفاة
� 9027شخ�صا كل عام حول العامل.
وبني ان هذه االفة ت�سبب خ�سائر
اقت�صادية كل عام تقدر بـ  1,6مليار
دينار اي ما يعادل  6%من اجمايل

�أنزميات القلب و�أ�سباب ارتفاعها

ما بني �أخالقيات املهنة

وامل�ساءلة القانونية
بقلم :منتهى املجايل
م�شرفة العناية املركزة

نولد :نتعلم :نطمح :نكرب .ويكرب
الطموح فينا �إىل �أبعد حد ،وكل ما
تعمقنا يف العلم كلما زادت الثقة
بالنف�س ،وعندما نولد ونكرب نحاول
�أن ننهي مراحلنا اجلامعية لنبد�أ
م�شوار العمل ،لرنى االنتاج الذي
�أول همنا فيه �أن يكون املردود املايل!
ولكن هل نعلم �أن لكل عملٍ �أو مهنة
قيمة وخلق يجب علينا �أن نلتزم بها
حتى نبلغ الطموح والنجاح .وما
�أجمل �أن يكون خلق تلك املهنة حممي ًا
ومدعم ًا بالقانون الذي يحكم ويعدل
بني النا�س.
فقيم املهنة و�أخالقها وااللتزام
بالقانون تو�أمان ال ينف�صالن،
والعالقة بينهما عالقة �إيجابية
ولي�ست �سلبية كما يظنها البع�ض.
فالأحكام القانونية م�ستنبطة �أ�ص ًال
من �أخالقيات �أي مهنة �إذ �أن عدم

اتباع وممار�سة تلك الأخالقيات هي
�أ�صال خرقا لقانون املهنة �أوال ثم
قانون الدولة ثانيا وكالهما يو�صالن
�إىل ال �شيء وال انتاج وال طموح.
عندما ندرك ب�أن خلق املهنة وااللتزام
بها هو الروح والقانون هو القلب
الناب�ض الذي يرقى ويرفع �سمو العمل
والنظرة الإيجابية للحياة.
ومهنة التمري�ض ما مييزها عن
غريها هو االلتزام والعمل على
التحلي بتلك الروح وخلق
املهنة ،وما مييز ممر�ض عن
غريه هو التزامه بال�صدق
واالح�سان واالن�سانية والعدل
والرحمة.
ف�إذا حتلى بهذه الأخالق
�إ�ضافة �إىل علمه �أو ما تعلمه يف
اجلامعات كان ناجحا ومميزاً،
لذلك تهتم معظم اجلامعات

من �أجل �صحتك و�صحة الآخرين

ب�إ�ضافة منهج �أخالقيات املهنة
كمتطلبا �ضروريا ب�إمتام الدرا�سة لأي
تخ�ص�ص.
وكي يدعم تطبيق �أخالقه مع التزامه
بالقوانني يعمد �إىل توثيق كل ما يعمله
ويقدمه للمري�ض على ملف املري�ض
الر�سمي لكي يكون م�س�ؤوال ومتحمال
كل ما يقدمه للمري�ض من رعاية .وهذا
االلتزام هو �أ�صال من �صفات التزامه
بخلق املهنية والقانون معا.

توقف عن التدخني

الناجت املحلي ح�سب ما اظهرته
نتائج درا�سة العبىء االقت�صادي
ملنتجات التبغ.
وقال مدير عام م�ست�شفى االردن
الدكتور عبد اهلل الب�شري يف عر�ض
تقدميي ت�ضمن اال�شارة اىل ارتفاع
معدل انت�شار التدخني يف الأردن،
والأمرا�ض املزمنة واخلطرية
الناجتة عنه.
وت�ضمن امل�ؤمتر الذي يحت�ضنه
م�ست�شفى الأردن على مدار يومني
كاملني ،بحث الآثار ال�سلبية والقاتلة
للتدخني ون�شر ثقافة جمتمعية
مناه�ضة للمدخنني من خالل جتميع
اجلهود املجتمعية واالطر الوطنية
ملكافحة التدخني ،بالإ�ضافة �إىل توقيع
تو�أمة بني اجلمعية الوطنية االردنية
ملكافحة التدخني
واجلمعية الفل�سطينية
ملكافحة التدخني
لتنفيذ برامج متعلقة
مبكافحة التبغ بكافة
مظاهره يف املجتمعني
االردين والفل�سطيني.
كما ت�ضمن امل�ؤمتر
طرح اوراق عمل

حول امل�شاكل والإجراءات والت�شريعات
والأنظمة والقوانني الالزمة ملكافحة
التدخني ،وانعكا�ساته االقت�صادية
واالجتماعية على الدولتني االردنية
والفل�سطينية ،وامل�ستجدات على
ال�ساحة الوطنية واالقليمية والعاملية،
من منتجات التبغ التي غزت الأ�سواق
م�ؤخراً.
وي�شارك يف امل�ؤمتر العديد من
االخ�صائيني والعاملني يف جمال
ال�صحة وجمعيات مكافحة التدخني
واملنظمات واجلهات الر�سمية وغري
الر�سمية من الطرفني االردين
والفل�سطيني ،باال�ضافة اىل م�ست�شفى
االردن وادوية احلكمة ومنظمة ال�شبكة
ال�شرق او�سطية لل�صحة املجتمعية
(امفنت).

الدكتور عمرو ر�شيد

�إخت�صا�صي �أمرا�ض القلب
وال�شرايني �إخت�صا�صي ق�سطرة
الأوعية الدموية وال�شبكات
انزميات القلب هو يف احلقيقة عبارة
عن اجلزيئات ال�صغرية املكوِّنة
للع�ضلة القلبية وهي ال توجد يف جمرى
الدم عادة ،وان وجدت مبعدالت
مرتفعة فهي تدل على وجود اعتالل يف
الع�ضلة القلبية نف�سها.
ان انزميات الع�ضالت ب�شكل عام هي
متنوعة ،نذكر اهمها هو وجود انزمي
 .CPKويواجه الكثري من النا�س
ارتفاع يف هذا الإنزمي معتقدا منه انه
من القلب .ولكن يحب ت�صحيح هذه
املعلومة ان ا�سباب ارتفاع هذا الإنزمي
�أكرثها تنتج من الع�ضالت اجل�سدية
يف اكرث الأحيان ،وانها ان مانت
ناجتة من الع�ضلة القلبية فيجب ان
ي�صاحبها ارتفاع يف انزمي الع�ضالت
اخلا�ص الرتوبونني (.)Troponin
فان كان انزمي القلب هذا طبيعيا ،فان
ارتفاع انزمي  CPKهو لي�س من القلب
وله ا�سباب اخرى نذكر منها ما يلي:
 ممار�سة الريا�ضة اجل�سدية مثلالهرولة او الرك�ض او ريا�ضة رفع الأوزان.

 وكلما زاد املجهود الريا�ضي الع�ضليكلما كانت قيمة هذا الإنزمي يف الدم
مرتفعة ب�شكل اكرب.
 التعر�ض اىل �إ�صابة باخلطة يفالع�ضالت ،كحادث �سقوط �شديد او
التعر�ض اىل طلق ناري يف ال�ساق او
الذراع م�ؤديا اىل تهتك يف الع�ضالت.
 زيادة �إفراز الغدة الدرقية. بع�ض العالجات الدوائية قد ت�ؤدياىل ارتفاع الإنزمي ،اهمها هو عالج
الدهنيات.
 وجود الأمرا�ض املناعية او الع�صبيةالتي ت�ؤثر على الع�ضالت.
يتم اجراء فح�ص االنزميات الع�ضلية
والقلبية ب�شكل عام اثناء زيارة املري�ض
للطوارئ وهو بحالة �أمل يف ال�صدر.
وعند وجود ارتفاع انزمي الع�ضالت
الي �سبب من اال�سباب ،يبد�أ املري�ض
مبرحلة من الفحو�صات التي قد ال
تودي اىل تف�سري وا�ضح ملا يعانيه
من �أعرا�ض .ويف هذه احلالة نقوم
نحن يف عيادتنا ،العيادة املتخ�ص�صة
لرعاية القلب ،ب�إ�شراف د .عمرو
ر�شيد ،ب�إجراء الفحو�صات القلبية
الأ�سا�سية للك�شف عن وجود اي اعتالل

قلبي كم�سبب لأمل ال�صدر عرب اجراء
تخطيط القلب ،وفح�ص االيكو لع�ضلة
القلب وال�صمامات القلبية ،واجراء
فح�ص اجلهد ملا له من �أهمية يف
ت�شخي�ص �أمرا�ض ال�شرايني القلبية.
و من ثم يتم تقيم جميع ا�سباب امل
ال�صدر �أمل ال�صدر و�أ�سبابه داخل
العيادة ب�شكل دقيق وحاجة املري�ض الي
فحو�صات اخرى.
انواع انزميات القلب هناك
نوعان من انزميات القلب:
• النوع الأول وهي االنزميات التي
تدل على وجود ان�سداد �شرياين �شديد
وحتطيم جزء من اخلاليا الع�ضلية
وت�سربها اىل الدم .اهم هذه الإنزميات
هو �أنزمي الرتوبونني ()Troponin
وارتفاع هذه الإنزميات يدل ب�شكل
خا�ص وكبري ان �سبب االعتالل هو
ان�سداد �شرياين �أ�صاب ع�ضلة القلب.
هناك نوعان من هذا الإنزمي اي�ضا
وهما  Tو  .Iوكالهما يدل ىلاحت�شاء
ع�ضلة القلب .ولكن يف حالة ق�صور
الكلى يجب االعتماد على انزمي
 Troponin Iحيث انه ال يتاثر بارتفاع
وظائف الكلى.
• النوع الثاين من الإنزميات هي
الإنزميات التي تدل على تو�سع الع�ضلة
القلبية الناجت من احت�شاء الع�ضلة
القلبية من ال�سوائل و�ضعف ع�ضلة
القلب .وهذه الإنزميات ت�سمى ،BNP
وارتفاع هذه االنزميات يدل على وجود
�ضعف �شديد وحاد يف ع�ضلة القلب
ويجب عالج ال�ضعف يف حاالت ارتفاعه
ال�شديد داخل امل�شفى .وميكن �أي�ضا
متابعة معدالت هذه االنزميات من
ارتفاع وانخفا�ض ملتابعة جناح العالج.
الدوائي ومعدل حت�سن املري�ض.

قراءة وفكر
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م�ؤمتر عمّان لل�شبكية
د .في�صل فيا�ض

ا�ست�شاري طب وجراحة العني و�أمرا�ض
وجراحة ال�شبكية وال�سائل الزجاجي

لتخ�ص�ص العيون ب�شكل عام ويف هذا
امل�ؤمتر تخ�ص�ص ال�شبكية واجل�سم
الزجاجي ب�شكل خا�ص.
واكد رئي�س امل�ؤمتر �سعادة الدكتور
في�صل فيا�ض ا�ست�شاري جراحة العيون
وال�شبكية وال�سائل الزجاجي يف م�ست�شفى
الأردن �أن �أهم ما مييز هذا امل�ؤمتر هو
حت�صيل �ساعات تدريبية لالطباء
امل�شاركون معتمدة من الواليات املتحدة
االمريكية بواقع خم�سة وع�شرون �ساعة
وخم�سة ع�شرة دقيقة ،وهو �أول م�ؤمتر
�أردين يقدم هذا التح�صيل املعتمد

مما يدل على امل�ستوى الرفيع واملكانة
املرموقة الذي يحظى بها امل�ؤمتر دولياً.
و�أ�شار الدكتور فيا�ض �إىل ان اقامة
هذا امل�ؤمتر يف الأردن له داللة وا�ضحة
ملا حققه اطبا�ؤنا املخت�صون يف هذا
املجال مما ي�ضاهي دول العامل املتقدمة.
ومب�شاركة وا�سعة ومتقدمة جد ًا حيث
ي�شارك خم�سة وثالثون حما�ضر ًا من
جميع دول العامل .وان الفر�صة متاحة
للجميع من اطباء العيون بكافة امل�ستويات
ان تتقدم بامل�شاركة واال�ستفادة من هذه
الفعاليات.

ينعقد يف العا�صمة الأردنية عمّان
باخلام�س ع�شر من �شهر ابريل/
ني�سان لهذا العام امل�ؤمتر العاملي الأول
املتخ�ص�ص ب�شبكية العني ،والذي يحظى
مب�شاركة وا�سعة حملي ًا ودولياً.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر نتيجة جهد كبري حققه
اطباء الأردن املخت�صني يف هذا املجال
ليقدموا خرباتهم العملية والعلمية
الهم ما تو�صل �إليه طب وجراحة
ال�شبكية واجل�سم الزجاجي ،مما يعزز
من دور االردن الريادي يف ال�سياحة
العالجية ا�ضافة للدور التعليمي لالطباء
املتخ�ص�صني يف االردن وخارجه.
ويعترب هذا امل�ؤمتر نقلة نوعية من حيث
االعمال واملناق�شات التي �ستطرحها
اوراق العمل امل�شاركة من حيث متيزه
عن باقي امل�ؤمترات ال�سابقة التي تطرقت

عندما ت�شعر بالأعرا�ض التالية �أو ببع�ضها الترتدد بعمل حتليل ملخزون احلديد
للإطمئنان على �صحة ج�سمك ون�شاطه
�شحوب الوجه وفقدان ن�ضارته  /ال�صداع واالعياء والتعب امل�ستمر
انخفا�ض معدل منو ال�شعر او ت�ساقطه  /برودة االطراف
فقدان ال�شهية � /صعوبة اثناء بلع الطعام
للمتابعة مع احد اطبا�ؤنا املخت�صني – احجز موعد الآن ٠٦٥٦٠٨٠٨٠
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دور املجتمع فـي الوقاية من

الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
بقلم :الدكتورة �شروق �أبو حمور
اخ�صائية علم الإجتماع الطبي
تعد الوقاية من الأمرا�ض املنقولة
جن�سي ًا م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على
عاتق الأ�سرة واملجتمع كام ًال وتتظافر
جهودها لتنتج جي ًال يت�سم باخللق
والإعتدال والو�سطية ،وخالِ من
الأمرا�ض النف�سية واجل�سدية ،م�ؤمن ًا
من داخله مبباديء وابجديات يعمل
على تطبيقها يف �سلوكه ملا هو حالل
بني ومبتعد ًا عما هو حرام ،و�أهم بداي ًة
لتلك العقائد والثوابت� :أن ترت�سخ يف
ال�سلوكيات الفعلية وال تتعار�ض معها،
فال ي�صلي ال�شاب ومن ثم يزين،
ويدخل يف عالقات جن�سية متعددة
ناق ًال الأمرا�ض من هذه لتلك وجاع ًال
الإيدز نقطة �إرتكاز له يوزعها وين�شرها
بني العالقات املتعددة التي يقيمها،
وي�صوم الزوج ويتحر�ش بخادمته ناق ًال
�أمرا�ض بالدها وج�سدها جل�سده ومن
ثم جل�سد زوجنه ،فيكون جمتمعا
مري�ضا يف�صل دينه عن �سلوكه ويربر
ب�أن ال عالقة لهذا بذاك وك�أنه جمتمع
علماين ال دخل للدين بالدنيا به فك ُل
كما يعتقدون يف مملكة م�ستقلة وهو
بهذا حتايل على رب العباد ،لأن
الدين �سلوك وهو تن�شئة و�أخالق
يجب �أن يتحلى بها �أفراده ويطبقونها
يف حياتهم ،وتفا�صيلها املختلفة ،ومن
هنا ف�إن م�س�ؤولية الوقاية من الأمرا�ض
املنقولة جن�سي ًا كمر�ض الإيدز على
�سبيل املثال تتمحور يف العديد من
الركائز ،وتقع على عاتق جهات
خمتلفة ذات دور تكاملي ،يكمل بع�ضها
االخر وتعد املحاور التالية متكامل ًة مع
بع�ضها ذات �أهمية بالغة يف الوقاية
واملكافحة والعالج يف ان واحد وهي":
"الأ�سرة"
 التوعية املبكرة والتن�شئةالإجتماعية ال�سليمة والبدء بالأطفال
وعدم التحرج من تلبية ا�ستف�ساراتهم
اجلن�سية ،ومقابلتها بالقمع على
اعتبار �أنها خطوط حمراء و�أمور
حمرمة يجب عدم الإقرتاب منها.
فيبتعد الأطفال حينها ولأنهم وجهوا
بال�صد واملنع متجهيني �إىل م�صادر
�أخرى �ستعمل على �إ�شباع ف�ضولهم
والإجابة على ا�ستف�ساراتهم بطرق
مغلوطة وغري �صحيحة ،كجماعات
الرفقة وو�سائل الإنرتنت والإت�صال
والتوا�صل املختلفة ،حيث يعد
التعليم والتثقيف اجلن�سي للأطفال
واملراهقني مو�ضوع بالغ الأهمية
�سيعمل على �ضبط م�شاعر الفرد
ورغباته وحياته اجلن�سية و�سلوكه
امل�ستقبلي ،مما يعني �أننا �ساهمنا
بهذه الطريقة والتن�شئة الإجتماعية
ال�سليمة باحلد من تف�شي وانت�شار
االفات والأمرا�ض اجلن�سية و�ضبطتنا
عام ًال مهم ًا و�أن�شئنا جي ًال يدرك
احلالل واحلرام ويفهم ما هو م�سموح
وممنوع يف �ضوء قيم وعادات الأ�سرة
و�أخالق ودين املجتمع ال�صحيح وغري
املغلوط.

"املدر�سة والتعليم"
�" -إن م�س�ؤولية التعليم

وال�ضبط
الأخالقي هي م�س�ؤولية م�شرتكة
�ستبد�أ الأ�سرة بها وعلى املدر�سة
والكادر التعليمي �إمتامها و�إتقان
تفا�صيلها وجتاوز الطلبة لكل
معانيها بحرفية وامانة ،مدركني
ب�أنهم م�صدر ًا مهم للطلبة الأطفال
واملراهقني وال�شباب ،وجميبني
ومف�سرين بطرق علمية حكيمة لكل ما
له عالقة بالثقافة اجلن�سية.
أنك
أنك كمعلمة و� َ
اجلدير بالذكر هنا � ِ
ومرب لأجيال وقائد لل�سرب
ٍ
كمعلم
عليك �أن تدرك �أن �أي معلومة �أو �سلوك
�ستك�سبه لطلبتك هو نهج �سي�سري عليه
ومعلومة �سرت�سخ يف ر�أ�سه وقد تكون
�أكرث م�صداقي ًة من تلك التي �أعطاها
�أو �أعطتها �إياها الأم �أو الأب.
هنا تت�ضارب م�شاهد من ذكريات
طفولتي يف �صفي الدرا�سي وكان
عنوان الدر�س يتعلق بت�شريح اجل�سد،
و�أجزاء ج�سم الذكر والأنثى  ،ال زلت
�أذكر وجه معلمتي وقد �إختلط باحلمرة
واخلجل ،واختنقت كلماتها يف طريقها
�إىل اخلروج ،لتعلن يل ولزميالتي ب�أن
هذا الدر�س هو قر�أة ذاتيه ،وجتاوزته
منتقل ًة �إىل الدر�س الذي يليه.
هذه الق�صة جتعلني �أ�صر و�أئكد
على �أهمية ال�صرح املدر�سي ودوره
يف الوقاية والتثقيف يف كل ما يتعلق
بالثقافة اجلن�سية ،والأمرا�ض املنقولة
عن طريقها ،فعندما �ألغت معلمتي
الفا�ضلة در�س ًا بهذه الأهمية ما زلت
�أتذكر حلقات النقا�ش التي دارت بني
زميالتي يف ال�صف ،وكيف �أ�صبحنا
نحن من نزود بع�ضنا مبعلومات ال
�أذكر �إن كانت مغلوطة �أم �صحيحة،
ولكن بالت�أكيد كانت معلمتي منوذج ًا
ملعلمات ومعلمني كرث جعلوا الطريق
معبد لرفقاء ال�سوء لإدالء دلوهم
و�إبداء ن�صائحهم حول طرق �أكرث
تو�سع ًا تفيدنا يف املو�ضوع كاملواقع
الإباحية وما �إىل ذلك ،فكانت طريقة
لت�صنيع قنابل موقوتة يف طريقها
لتفجري جمتمع ب�أكمله ،ولكن �أحد ًا ال
يدرك وقت التفجري وزمانه.
�إن نظريات التعليم وخ�صو�ص ًا
الأخالقي والقيمي يف مراحل الطفل
الأوىل هي غاي ًة يف الأهمية للأجيال
القادمة حيث يجب �أن يخزن الفرد
يف هذره الفرتة العادات الإجتماعية
وقوانني املجتمع والعيب واحلرام
ويعد �سن اخلام�سة عمر ًا منا�سب ًا
للبدء ب�إعطاء الطفل معلومات جن�سية
مب�سطة تلبي ا�ستف�ساراته والتي يف
العادة ما تبد�أ ب�س�ؤال :ماما �أنا كيف
ولدت ومن �أين �أتيت؟ وكيف خرجت
من ج�سدك؟
�إن الهدف االمثل من �إعطاء هذه
املعلومات وبطريقة �صحيحة هو
�أن يكت�سب الطفل مهاراته الأوىل
بوا�سطة تلك املعلومات فيرتجمها �إىل

�سلوكه ،باني ًا عليها منوذج ًا هرمي
يبد�أ بالب�سيط منطلق ًا �إىل املعقد
ي�شرح ويو�ضح امل�سموح واملحظور.
"و�سائل الإعالم والإت�صال"
 كما وننتقل لإطار اخر ذا �أهمية الميكن جتاهلها وهو دور و�سائل الإعالم
املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف التوعية
والتثقيف من نتائج وعواقب ال�سلوكيات
اجلن�سية اخلاطئة ،واملحرمة ،وذكر
االمرا�ض والنتيجة النهائية املريبة
لها ،والتي �ستبد�أ بنبذ املجتمع للفرد
املري�ض مبر�ض كالإيدز ،على اعتبار
خروجه عما هو م�سموح ومتفق عليه
من ناحية دينية و�شرعية واجتماعية،
ونهاي ًة مبعاناة املري�ض وكبده الناجم
عن مر�ضه ،كما يقع على عاتق و�سائل
الإعالم كذلك التوعية والتثقيف
بطرق انتقال االمرا�ض اجلن�سية
كالإيدز ،والرتكيز على فئة من املمكن
�أنها اكت�سبت للمر�ض ظلم ًا كانتقال
الدم من املري�ض �إىل امل�صاب ،وما �إىل
ذلك من طرق خمتلفة.
"الركيزة الدينية"
 �أما الركيزة الدينة ف�إنها عن�صركذلك ذا اهمية كبرية يف الوقاية من
االمرا�ض اجلن�سية ويف ان�شاء جيل
يتحلى بالأخالق والو�سطية و�إدراك
احلالل واحلرام ب�صورته ال�صحية
ولي�س كما ترتجمه اهوائنا فنحلل
احلرام ونرتجمه وفق ًا مل�صاحلنا
ونحرم احلالل كذلك لأنه ال ي�ستهوي
وال يلبي طموحاتنا ،و�أهم نقط ِة بداية
لإك�ساب الفرد املفاهيم الدينية
ال�صحيحة والتي يجب �أن تتحلى
بالبعد عن اخللط باملفاهيم والعادات
الإجتماعية املغلوطة ،هذه النقطة
تتمثل بالأ�سرة فهي التي �ستعمل
على �إك�ساب �أبنائها معرف ًة دينية ال
مغلوط ًة وال منقو�صة� ،ستعمل على
نقلها لأجيال قادمة مبتدءة ب�أطفالها،
ومبناهج درا�سية تعطي معلومة دينية
�صحيحة وتن�شيء جي ًال واعٍ وذي خلق،
ومنتقل ًة بعد ذلك لأئمة امل�ساجد
واجلوامع واخلطب ،ودرو�س دينية
حتث على الف�ضيلة واخللق ،وتذكر
املمنوع واملحظور منوع ًة يف �أ�ساليبها
بني الرتغيب والرتهيب وغري مركزة
على الرتهيب فقط ،فجميل �أن نذكر
جمال اجلنة وحما�سنها واحلور
العني ،و�أن ال نظل متمركزين حول
النريان ولهيبها ،و�سخطها والثعبان
الذي ينتظر املذنب ليلدغه يف قربه
حال و�صوله ،فمن املمكن �أن يخطيء
ال�شاب ويرتكب �سلوكيات جن�سية
خاطئة ،ويقيم عالقات حمرمة ،ولكنه
مل ي�صل بعد �أو مل ت�صل "فكالهما قد
يخطئا" ملرحلة املر�ض والوباء فيكون
لديننا هنا دو ٌر يف ارجاع املخطيء
ل�صوابه وت�صحيح �إعوجاجه قبل �أن
ي�صل ملراحل ال حتمد عقباها لأن
�شيخ ًا ال يفقه �شيئ ًا قال له� :أنه ال توبة
لك و�أن الأفعى بانتظارك فتهيء لها.

�أقالم طبية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

}وفـي �أنف�سكم �أفال تب�صرون{

د .جميل حممد �شعبان
ا�ست�شاري االمرا�ض الن�سائية والتوليد

لقد كان القر�آن الكرمي معرفا
وهاديا للكثري من فال�سفة امل�سلمني
ومت�صوفيهم يف النف�س الب�شريه
وفهمهم خللق النف�س ومعرفتها
وخلودها.
ان اهلل تعاىل يدعونا اىل الت�أمل يف
ْ�ض
انف�سن اقال تعاىل( :و َِف الأَر ِ
ال
�آيَاتٌ ِّل ْلمُو ِق ِننيَ ،و َِف �أَنفُ�سِ ُك ْم �أَ َف َ
ُتب ِْ�صرُونَ) �سورة الذاريات()21-20
ولكننا قلما نب�صر يف انف�سنا مع ان
اهلل تعاىل يدعونا اىل ان نب�صر يف
انف�سنا ولي�س ان ننظر اىل انف�سنا بعد
ان نبهنا اىل ما يف االر�ض من االيات
التي تدل على عظمة ودقة اخللق.
ان البحث واحلديث عن حقيقة النف�س
الب�شريه يختلف متام االختالف عن
البحث واحلديث يف اي م�سالة كونية
ح�سية ،فامل�سائل احل�سية الكونية هي
امور مادية ن�ستطيع ان نحللها ونلم�سها
ون�شرحها وجنري عليها التجارب
والدرا�سات اىل ان نتمكن من فهمها
ومعرفتها واثباتها.
اما النف�س فهي جمردة عن املادة
(وهي من الغيبيات) ولذلك ف�إن
احلديث عنها �شائك ،النها ال تخ�ضع
الي علم جتريبي.
�إن الو�سو�سة هي حديث النف�س الذي
ال يعرب عنه بالل�سان او ب�أية جارحة
اخرى ،قال تعاىل( :ولقد خلقنا
االن�سان ونعلم ما تو�سو�س به نف�سه و
نحن اقرب اليه من حبل الوريد) ،اي
نحن اقرب اليه من نف�سه.
وميكننا ان نعرف من هو االن�سان
اذا تتدبرنا القر�آن الكرمي واالحاديث
ال�شريفة كالآتي:
�إن االن�سان احلقيقي هوالكائن احلي
الذي يتكون من (النف�س والعقل
والروح) وكلها من الغيبيات ،وهي
ت�شكل الذات االن�سانيه الالماديه
الواعيه العاقله احليه اخلالده،
وعندما اراد اهلل تعاىل لها ان تعي�ش
يف احلياة الدنيا ركبها يف ج�سم مادي،
خلقه من تراب االر�ض ليتوافق مع بيئة
احلياة الدنيا واحوالها.
فاالن�سان يتكون من اجل�سد الذي
خلق من �ساللة من طني ثم من علقة
وم�ضغة والخ  ..وهو ج�سد االن�سان،
ومن الذات االن�سانية الغري مادية وهي
(النف�س والعقل والروح) .وهذا ما جاء
يف احلديث ال�شريف حيث يخاطب
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم االن�سان
فيقول(:ان لبدنك عليك حقا)
لقد ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل يف القر�آن
الكرمي النف�س يف � 295آية ،اما الروح
فقد �أ�ست�أثر اهلل تعاىل بعلمها لذاته

العلية .قال تعاىلَ ( :ويَ�سْ َ�ألُونَكَ عَنِ
الرُّو ِح قُلِ الرُّو ُح مِ نْ �أَمْ ِر َربِّي َومَا
�أُوتِيتُم مِّنَ ال ِعلْمِ �إِ َّال َقلِيالً)� .سورة
اال�سراء()85
ولن نحيط ب�شيء من ا�سرار الروح �إال
مب�شيئة اهلل تعاىل ،ومتى �شاء .قال
تعاىلَ ( :و َال يُحِ يطُ و َن بِ�شَ يْ ٍء مِّنْ عِ لْمِ ِه
�إِ َّال ِبَا �شَ اءَ)� .سورة البقرة()255
فالنف�س هي جزء ال يتجز�أ من الذات
الب�شرية وهي :
(النف�س والعقل والروح) ،لقد خلق
اهلل �آدم عليه ال�سالم ج�سد ًا من طني
ثم �سواه ونفخ فيه من روحه ف�صار
بذلك ب�شراً.
قال تعاىل�( :إِ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْلمَال ِئ َك ِة
ني َف�إِذَا�سَ َّو ْي ُت ُه
�إ ِِّن خَ الِقٌ بَ�شَ راً مِّن طِ ٍ
َو َنفَخْ تُ فِي ِه مِ ن رُّوحِ ي َف َقعُوا َل ُه
�سَ اجِ دِ ينَ ) �سورة �ص()72،71
فالت�سوية تكون بالتقاء النف�س باجل�سد
في�صري حيا ،وبعد ذلك تنفخ فيه
الروح فيكون ب�شراً .و�سجود املالئكة
الدم كان �سجود تكرمي للروح ولي�س
�سجود عبادة.
ودائم ًا تعقب اخللق ت�سويته وجند
ذلك يف �آيات كثرية وعلى �سبيل املثال
قال اهلل تعاىل�( :أَيَحْ �سَ بُ الإِن�سَ انُ
َل يَكُ نُطْ َف ًة مِّن
�أَن ي ُْتَكَ �سُ دًى� أ َ ْ
َّم ِن ٍّي ُي ْمنَى ُث َّم كَا َن َعلَ َق ًة فَخَ لَ َق فَ�سَ وَّى)
�سورة القيامة ()36
كما قال تعاىل( :الَّذِ ي خَ لَ َق
فَ�سَ وَّى وَالَّذِ ي َق َّد َر َف َهدَى) �سورة
االعلى()3
�إن للنف�س �آفاق بعيدة ،واعماق مل
ي�صل اليها علم االن�سان ،ولها او�صاف
واحوال خمتلفة ،وذكرت يف القران
الكرمي واحلديث النبوي ال�شريف ب�أكرث
من معنى ،وذلك يف �سياق احلديث عن
هداية النف�س الب�شرية وبيان اخطائها،
وحتذيرها من الوقوع يف املعا�صي،
وجعل لها �صلة بالقرين اجلني
والقرين من املالئكة (ال�ضمري)،
ويعمل ال�ضمري يف اجتاه اخلري دائما،
وي�ؤنب النف�س على فعل ال�شر واليرتك
النف�س �إال �إذا طردته بالقوة ،فعندها
يخرج ال�ضمري من النف�س.
وقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل يف
النف�س الب�شرية الكتلتني بالت�ساوي قال
تعاىل( :وَال�شَّ م ِْ�س و َُ�ضحَ اهَا ،وَا ْل َق َم ِر
الهَا ،وَال َّليْلِ
�إِذَا تَالهَا ،وَال َّنهَا ِر �إِذَا جَ َّ
ْ�ض
�إِذَا َيغْ�شَ اهَا ،وَال�سَّ مَا ِء َومَا َبنَاهَا ،وَالأَر ِ
َومَا َ حَ اهَاَ ،و َنف ٍْ�س َومَا �سَ وَّاهَاَ ،ف َ�أ ْل َه َمهَا
فُجُ و َرهَا َ َت ْقوَاهَاَ ،ق ْد �أَ ْفلَ َح مَن َزكَّاهَاَ ،و َق ْد
خَ ابَ مَن دَ�سَّ اهَا) �سورة ال�شم�س(.)10-1
فقد اق�سم اهلل تعاىل بظواهر
كونيةعديدة ،ت�ؤثر علىحياة االن�سان
تاثريا مبا�شرا ،ويح�سها ويحياها.
وبعد ذلك اق�سم بالنف�س الب�شرية التي
ترتبط بكل ما اق�سم به من �سنن اهلل
الكونية ارتاباطا وثيقا.
ومعنى ونف�س وما �سواها ،اي ونف�س
وما �سوى فيها اهلل تعاىل من غرائز
وميول وطباع ،و�سواها اي امت خلقها
وامت تعديلها الن اخللق ي�سبق الت�سوية
قال تعاىل( :الَّذِ ي خَ لَقَكَ فَ�سَ وَّاكَ
َف َع َدلَكَ ) االنفطار ()7
وبذلك يكون املعنى :النف�س وماخلق
اهلل تعاىل فيها .ونف�س وما �سواها:
نكر هنا النف�س لتدل على انها نفو�س

كل العباد ولو كانت معرفة لدلت على
نف�س واحدة.
اما (ف�ألهماها فجورها وتقواها)،
فهذا يعني عرفها وبث فيها القدرة
على الوقوع يف الفجور او اكت�ساب
التقوى ،ف�ألهم امل�ؤمن التقوى ،و�ألهم
الكافر الفجور ،فمعنى �ألهمها اي
عرفها طريق اخلري وطريق ال�شر قال
نعَل َّل ُه َع ْين َْيَِ ،ولِ�سَ اناً
َل َ ْ
تعاىل�( :أ َ ْ
وَ�شَ َفت َْيَِ ،و َه َد ْينَا ُه النَّجْ َديْنِ ) �سورة
البلد()10-8
كما قال تعاىل�( :إِنَّا َه َد ْينَا ُه ال�سَّ بِي َل
�إِمَّا �شَ اكِراً َو ِ�إمَّا َكفُوراً) �سورة
االن�سان()3
وهذه االيات الثالث هي املنطلق
ال�صحيح لعلم النف�س .فكل اجتاه
للنف�س الب�شرية م�ؤ�س�س على القاعدة
التي ذكرتها االيات الثالث .ولقد
خلق اهلل تعاىل نف�س االن�سان متعددة
امليول واالجتاهاتوجعل اهلل تعاىل يف
االن�سان العقل و�سمي العقل عقال،
اي من عقل ال�شيء اي ربطه وام�سكه،
وحكمه و�سيطر عليه ،فالعقل هو الذي
ي�سري االن�سان يف اجتاه طريق اخلري او
طريق ال�شر ،وهو الذي ي�سيطر على
النف�س ويوجهها ويحكمها ومي�سك بها،
فال تنطلق على هواها ،وقد افلح من
ا�ستخدم عقله يف تزكية النف�س اي
تطهريها ،وقد خاب من تخلى عن
عقله ود�س نف�سه يف املعا�صي.
روي ان ابا هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
ان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قر�أ قوله تعاىلَ ( :و َنف ٍْ�س َومَا �سَ وَّاهَا،
َف�أَ ْل َه َمهَا فُجُ و َرهَا َو َت ْقوَاهَا) �سورة
ال�شم�س()8-7
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :اللهم
�آتي نف�سي تقواها وزكها انت خري من
زكاها انت وليها وموالها).
ان النف�س تقبل كل �شيء بالتعود،
فعودها على اخلري ،تكن النف�س خرية،
ومتار�س اخلري ب�شكل تلقائي.
وكذلك ان عودتها علىال�شر ،تكن
النف�س امارة بال�سوء و�شريرة.
فال�شخ�ص قادر على �صنع نف�سه بيده،
بعيدا عن حماكاة النف�س وار�ضائها.
فالفرتة االوىل من التعود يجب ان
تكون عزما على العمل ،حتى تالف
النف�س فعل اخلري ويكون عندها
منطلق جيد يحكم توجهها يف احلياة.
وروى االمام احمد يف امل�سند ان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان يناجي
ربه فيقول“ :اللهم اين ا�سالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى” والهدى
هو ا�سا�س العقل ال�سليم .وهو اهم
ال�ضرورات اخلم�س لالن�سان ،والهدى
يوجه العقل اىل معرفة ربه فيعبده
ويتقيه .واذا اتقى االن�سان ربه تعاىل
عف عن كل ما مي�س دينه و�شرفه ،واذا
اجتمع له الهدى والتقى والعفاف والغنى
(ولي�س الغنى غنى املال) وامنا الغنى
غنى النف�س�( ،سعد يف الدنيا والآخرة)
وقد علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم بان اهلل تعاىل قد خ�ص
االن�سان بطاقة العقل دون �سائر خلقه،
والتي متكن االن�سان من االختيار،
فالدواب ال عقل لها وبالتايل لي�ست
لها طاقة االختيار ،وامنا ت�سريها
الفطرة والغريزة .اما االن�سان فهو

املخلوق الوحيد الذي اجتمع فيه ج�سد
مادي وبه طاقة العقل واالختيار،
له ان يفعل هذا واليفعل ذاك ،وقد
كرم اهلل االن�سان مبنحه العقل
قال تعاىلَ ( :و َل َق ْد َكرَّمْ نَا َبنِي �آ َدمَ)
اال�سراء ()70
فقد منحه العقل ونفخ فيه الروح
وجعله بذلك اهال للخالفة يف االر�ض.
لقد خلط كثري من العلماء والفال�سفة
بني النف�س الروح حتى ان بع�ضهم
اعتربها �شيء واحد ،واحلقيقة ان
النف�س جوهر مت�صل بالروح ،اال ان
لها �صفات تختلف عن �صفات الروح،
فهي مطمئنة احيانا وامارة بال�سوء
احيانا ولوامة احيانا اخرى.
اما الروح فهي اخلري اخلال�ص و�سر
اخللود والوعي واليقظة .والروح تغادر
اجل�سم اثناء النوم ،اما النف�س فال
تغادره والتغادر خاليا اجل�سم اثناء
احلياة الدنيا ،ال يف يقظة وال يف منام.
واذا غادرت اجل�سم غادرته احلياة،
وعاد اجل�سم اىل تراب االر�ض من
حيث اتى وعادت النف�س مع الروح
والعقل اىل ربها حية ترزق.
ُ�س
(الل َي َت َوفَّى الأَنف َ
قال اهلل تعاىلُ َّ :
ل َتُتْ ِف َمنَامِ ـهَا
ني َم ْوتِـهَا وَا َّلتِي َ ْ
حِ َ
َف ُيمْ�سِ كُ ا َّلتِي ق ََ�ضى َعلَ ْيهَا ا ْلَوْتَ
َو ُيرْ�سِ ُل الأُخْ رَى �إ َِل �أَجَ لٍ مُّ �سَ مًّى
�إِ َّن ِف َذلِكَ لآيَاتٍ ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُونَ)
�سورة الزمر (. )42
جاء باحلديث النبوي ال�شريف عن
ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�سلم (كل
ابن ادم يبلى اال عجب الذنب منه خلق
وفيه يركب) رواه البخاري والن�سائي
والرتمذي ومالك
والنف�س الب�شرية مبا حملت من خري
او �شر تدخل يف هذا اجل�سد اجلديد،
والذي يعترب م�أوى ياويها ،وتبقى يف هذا
اجل�سد لتذوق العذاب �أو لتنعم بالنعيم.
فعجب الدنب وهو اخر عظمه يف ا�سفل
العمود الفقري وبالتحديد يف اخر
فقرات الع�صع�ص coccyx tailbone
فقد جاء ذكره يف احلديث على انه
هو ا�صل االن�سان والبذره التي يبعث
منها يوم القيامه واحتوى احلديث
على خربين اعجازيني وهما:
ان هذه العظمه ال تبلى وال تاكلها االر�ض
وانها منها يخلق االن�سان وي�شكل.
لقد كتب االمام �شم�س الدين ابن
القيم( :ان للنف�س اربع دور كل دار
منها اعظم من التي قبلها)
الدار االوىل :هي دار اجلنني يف بطن امه.
الدار الثانية :هي دار الدنيا التي
اكت�سبت فيه اخلري وال�شر وال�سعادة
وال�شقاء.
الدار الثالثة :هي دار الربزخ وهي
او�سع من دار الدنيا واعظم.
الدار الرابعة :وهي الدار التي ال دار
بعدها دار القراروهي اجلنة او النار.
معاين النف�س يف القر�آن الكرمي
واحلديث النبوي:
املعنى االول :االن�سان ذاته
ْب
َّا�س بِال ِ ِّ
قال اهلل تعاىل�( :أَ َت�أْ ُمرُو َن الن َ
َوتَن�سَ ْو َن �أَ ْنفُ�سَ ُك ْم َو�أَ ْن ُت ْم َت ْتلُو َن ال ِكتَابَ
ال َت ْع ِقلُونَ) �سورة البقرة (.)44
َا َف َ
قال تعاىل( :قَا َل رَبِّ �إ ِِّن ظَ لَمْتُ َنفْ�سِ ي
فَاغْ ِف ْر ِل) �سورة الق�ص�ص(.)16
الل عِ ن َد ُه عِ ْل ُم ال�سَّ ا َع ِة
قال تعاىل�( :إِ َّن َّ َ

َو ُي َنزِّلُ ال َغيْثَ َو َي ْعلَ ُم مَا ِف الأَرْحَ ا ِم
َومَا َت ْدرِي َنف ٌْ�س مَّاذَا َتكْ�سِ بُ غَداً َومَا
الل
ْ�ض َتُوتُ إِ� َّن َّ َ
َت ْدرِي َنف ٌْ�س ِب�أَيِّ �أَر ٍ
َعلِي ٌم خَ ِبريٌ) �سورة لقمان (.)34
ويف هذا املعنى عن النف�س يقول
احلديث النبوي ال�شريف الذي اخرجه
االمام احمد عن عبداهلل ابن عمر ان
حمزة بن عبداملطلب جاء لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول
اهلل اجعلني على �شيء اعي�ش به فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم( :نف�س حتييها
احب اليك ام نف�س متيتها ،قال :بل
نف�س احييها فقال �صلى اهلل عليه
و�سلم :عليك بنف�سك).
املعنى الثاين :النف�س الب�شرية (ولها
احوال خمتلفة).
للنف�س الب�شرية �صفات تختلف
باختالف احوالها وذكر القر�آن الكرمي
ثالثة منها:
االوىل :النف�س املطمئنه وهي الرا�ضيه
ْ�س
املر�ضيه املطمئنه (يَا �أَ َّي ُتهَا ال َّنف ُ
َا�ض َي ًة
امل ُطْ َم ِئ َّنةُ ،ارْجِ عِي �إ َِل َربِّكِ ر ِ
َّمر ِْ�ض َّيةً ،فَادْخُ لِي ِف عِ بَادِي ،وَادْخُ لِي
جَ َّنتِي) �سورة الفجر 30-27
وهي نفو�س اهل اجلنه وهذه ا�شرف
النفو�س واعالها �ش�أنا ,النها النف�س
امل�ستقرة الثابتة على احلق ,والتي ال
يخاجلها �شك  ،النها ا�ستنارت بنور
االميان ،فتحلت مبكارم االخالق
وتخلت عن االخالق الذميمة.
واطمئنان النف�س ي�ستمر ويزداد
الل
نورا وامنا بذكر اهلل (�أَ َال بِذِ ْك ِر َّ ِ
تَطْ َمئِنُّ ال ُقلُوبُ ) �سورة الرعد ()28
والقلوب هنا مبعنى النفو�س والعقول
فقد ثبت علميا بان يف القلب خاليا
هي توجه العقل
الثالثة:النف�س اللوامة
جاء ذكر النف�س اللوامة يف اية واحدة
يف القر�آن الكرمي يف �سورة القيامة.
قال تعاىل( :ال �أُقْ�سِ ُم ِب َي ْو ِم ال ِقيَا َم ِة َو َال
�أُقْ�سِ ُم بِال َّنف ِْ�س ال َّلوَّا َم ِة �أَيَحْ �سَ بُ
ن َم َع عِ ظَ ا َم ُه َبلَى
الإِنْ�سَ انُ �أَن لَّن َّ ْ
قَا ِدرِينَ َعلَى �أَن نُّ�سَ وِّيَ َبنَا َنهُ) (�سورة
القيامة(.)4-1
ومل يق�سم اهلل تعاىل بالنف�س االمارة
بال�سوء حيث انها دنيئة ال يق�سم بها
والت�ستحق الذكر .اما النف�س املطمئنة
فهي نف�س �شريفة ال حتدث �صاحبها
ب�سوء وال حتدثه اال باخلري.
عن �إبن م�سعود �أبي �سعيد قال ر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم (التائب من
الذنب كمن ال ذنب له) والنف�س هي
التي يقع عليها الوفاة كما قال اهلل
ني
ُ�س حِ َ
(الل َي َت َوفَّى الأَنف َ
تعاىلُ َّ :
َم ْو ِتهَا) �سورة الزمر(.)42
وقوله تعاىل( :كُلُّ َنف ٍْ�س ذَا ِئ َق ُة املَوْتِ
َو�إ َِّنَا ُت َو َّف ْو َن �أُجُ و َر ُك ْم َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة
جل َّن َة
َفمَن زُحْ ِز َح عَنِ النَّا ِر َو�أُدْخِ َل ا َ
حليَا ُة الدُّ ْنيَا �إِ َّال َمتَا ُع
َف َق ْد فَا َز َومَا ا َ
ال ُغرُورِ) �سورة �آل عمران (. )185
قال تعاىلَ ( :ف�أَمَّا مَن طَ غَى َ ،و�آ َث َر
حليَا َة الدُّ ْنيَاَ ،ف�إِ َّن اجلَحِ ي َم هِ يَ
ا َ
املَ�أْوَى) �سورة النازعات(.)39-37
( َو�أَمَّا مَنْ خَ افَ َمقَا َم َر ِّب ِه َو َنهَى
جل َّن َة هِ يَ
ْ�س عَنِ ال َهوَى َف�إِ َّن ا َ
ال َّنف َ
املَ�أْوَى) �سورة النازعات( )41-40
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(حب الدنيا را�س كل خطيئة فالذي

�آثر احلياة الدنيا هو الذي ف�ضل احلياة
الدنيا على غريها واجته اليها وانكب
على ملذاتها).
ان ال�شرطني لدخول اجلنة او دخول
النار مت�ضادان قال تعاىل( :واما من
خاف مقام ربه) فهي �ضد قوله تعاىل:
(اما من طغى) .والنف�س هي التي ترجع
اىل ربها لي�س�ألها ويحا�سبها ،فهي التي
ت�أمر �صاحبها بالع�صيان �أو بالكفر،
�أوت�أمره بالطاعة �أو العبادة ،وهي التي
جتادل عن نف�سها يوم القيامة .
قال تعاىل�( :إِنْ هِ يَ �إِ َّال �أَ�سْ مَا ٌء
الل
�سَ َّم ْي ُتمُوهَا �أَن ُت ْم َو�آبَا ُ�ؤكُم مَّا �أَن َز َل َّ ُ
ِبهَا مِ ن �سُ لْطَ انٍ �إِن َي َّت ِبعُو َن �إِ َّال الظَّ نَّ
َومَا َت ْهوَى الأَنف ُُ�س َو َل َق ْد جَ اءَهُ م مِّن
َّر ِّب ِه ُم ال ُهدَى) �سورة النجم ()23
قال اهلل تعاىل( :كُلُّ َنف ٍْ�س ِبَا كَ�سَ بَتْ
رَهِينَةٌ ) �سورة املدثر (.)38
ان عذاب النف�س ا�شد بكثري من عذاب
اجل�سد ،مثال اي ان�سان ي�صدر بحقه
حكم بال�سجن او االعدام تقع على
نف�سه ا�شد الآالم والعذاب مع ان اجل�سد
مل ينفذ فيه بعد اي حكم ومل يتعر�ض
لأي �آذى .لذلك عندما يحا�سب اهلل
�سبحانه وتعاىل يوم القيامة يحا�سب
النا�س على م�سمع من الب�شر اجمعني،
ليك�شف ا�سرارهم الدفينة فيعي�ش
الفا�سق واملذنب عندئذ �آالم �شديدة مبا
وقع عليه من عذاب النف�س ،رغم انه مل
يدخل النار بعد.
ومبا ان امل�أوى غري م�س�ؤول عن اعمال
االن�سان على اعتبار �أنه م�أوى فقط،
وكذلك اجل�سد الدنيوي غري م�س�ؤول
عن عمل النف�س على اعتبارانه م�أوى
فقط ومامور وحمكوم با�صدارات
النف�س الداخلية يف هذا اجل�سد ،فقد
جعل اهلل �سبحانه وتعاىل اجل�سد
يوم القيامة �شاهدا على تلك النف�س
و�أعمالها وت�صرفاتها ،قال تعاىل:
ِدت َعلَ ْينَا
ل �شَ ه ُّ ْ
للُودِهِ ْم ِ َ
( َوقَالُوا ِ ُ
الل الَّذِ ي �أَنطَ َق ُك َّل �شَ يْ ٍء
قَالُوا َنطَ َقنَا َّ ُ
وَهُ َو خَ لَ َق ُك ْم �أَ َّو َل َم َّر ٍة َو�إِ َل ْي ِه ُترْجَ عُونَ)
�سورة ف�صلت (.)21
ان اهلل تعاىل يدعونا اىل ت�أمل خلق
النف�س االن�سانية لنكت�شف االدلة
والرباهني ذاتها التي نراها يف االر�ض
من حولنا.
ف�إذا ادرك االن�سان نف�سه ادرك العامل
من حوله ،ووجد يف نف�سه دليال على
اخلالق املبدع وعلى قدرته وتدبريه.
ان معرفة االن�سان لنف�سه هي الطريق
اىل معرفة اهلل تعاىل،والتي حتقق
ال�سعادة يف الدنيا واالخرة .
فاالن�سان يتكون من الذات االن�سانية
الالمادية الواعية العاقلة والتي تتكون
من (النف�س والعقل والروح) ركبها
اهلل تعاىل يف ج�سم ماديليكون لها
م�أوى ي�أويها يف الدنيا واالخرة  .وهي ال
تخ�ضع للعلوم االن�سانية التجريبية.
وادعو بدعاء الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم( :اللهم �إين �أعوذ بك من
العجز والك�سل ،واجلنب والبخل ،والهرم
وعذاب القرب ،اللهم �آتي نف�سي تقواها،
وزكيها انت خري من زكاها  ،انت وليها
وموالها ،اللهم �إين �أعوذ بك من علم
ال ينفع ،ومن قلب ال يخ�شع ،ومن نف�س
ال ت�شبع ،ومن دعوة ال ي�ستجاب لهائ)
�أخرجه االمام م�سلم
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ت�أمالت فـي الإدارة

ﻟﻘﻄﺔ..

من الفكر الإداري لـ(فايول)
بقلم :عبدالقادر خطاب

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

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

�صــورة ..وخـبـر
ق�سم الأ�شعة فـي م�ست�شفى
الأردن يح�صل على �شهادة
االعتمادية الوطنية HCAC
لوحدة ت�صوير الثدي.
اجناز علمي وتكنلوجي اخر
ي�سجل للم�ست�شفى على �صعيد
الثقة املحلية والعاملية.
الدكتور هاين البدري ي�ست�ضيف
�ضمن فقرات برناجمه ال�صباحي
(و�سط البلد) الدكتورة دينا
الزبيدي اخ�صائية امرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والكبد وتغذية
االطفال.
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري
ودعما ملر�ضى ال�سكري اقام
م�ست�شفى االردن وبالتعاون مع
�صيدلية Aster Orange
يوم فح�ص جماين لل�سكري
جلميع املراجعني داخل
امل�ست�شفى.
يحر�ص م�ست�شفى االردن على
تهنئة املر�ضى والزوار باملنا�سبات
واالعياد ومنها االحتفال باملولد
النبوي ال�شريف ،وعيد الأم..
وذلك جزء من �سيا�سة امل�ست�شفى
يف �إلقاء �أ�سمى �صور التوا�صل
الأ�سري مع املر�ضى و�أ�سرهم.
حتديث وتطوير ق�سم العناية
املركزة يف م�ست�شفى الأردن.
�صورة من �صور التطور واالرتقاء
امل�ستمرة التي يحققها م�ست�شفى
الأردن على ال�صعيد العلمي
والتكنلوجي الذي يعزز ريادة
امل�ست�شفى الطبية والعلمية.
دورية داخلية ت�صدر عن:

« م�ست�شفى الأردن »

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

 -1تق�سيم العمل :ينتج تق�سم العمل
عن تطبيق مبد�أ التخ�ص�ص الذي نادي
به االقت�صاديون ك�ضرورة لال�ستخدام
الأمثل للقوى العاملة ,ويرى فايول
انطباق هذا املبد�أ على جميع �أنواع
الن�شاطات الإدارية والفنية.
 -2ال�سلطة وامل�س�ؤولية� :أو�ضح فايول
االرتباط الوثيق بني ال�سلطة وامل�س�ؤولية,
و�أن الأخرية موزاية لل�سابقة منبثقة
عنها ,ويرى فايول ال�سلطة مزيجا من
ال�سلطة الر�سمية امل�ستمدة من املن�صب
الر�سمي واخت�صا�صاته ,وال�سلطة
ال�شخ�صية التي قوامها الذكاء واخلربات
واخللق القومي والقدرة على القيادة.
 -3الإلتزام بالقواعد :وهي يف نظر
فايول احرتام االلتزامات الهادفة
اىل حتقيق الطاعة والتنفيذ ومظاهر
االحرتام ,ويقرر فايول �أن حتقيق النظام
يرتبط بوجود مديرين على درجة علية
من الكفاءة يف جميع امل�ستويات.
 -4وحدة الأمر :وهذا يعني �أن يكون لكل
موظف رئي�س واحد يتلقى منه الأوامر
والتوجيهات ويرفع �إليه التقارير.
 -5وحدة الإجتاه :ذلك �أن كل جمموعة
من الن�شاط متحدة الهدف يجب �أن
يكون لها رئا�سة واحدة وخطة واحدة,
وتختلف عن �سابقتها يف �أنها تهتم
بالن�شاط ال بالأفراد.
 -6خ�ضوع الأفراد للم�صلحة العامة:
وهذا املبد�أ يتطلب من الإدارة التدخل
حينما تتعار�ض م�صالح العاملني مع
امل�صاحلة العامة �أو الأهداف العامة
للمنظمة ,وذلك من �أجل املحافظة على
ا�ستقرار التنظيم وا�ستمراريته.
 -7املكاف�آت :يق�ضى هذا املبد�أ ب�أن
تكون الرواتب واملكاف�آت عادلة وجمزية
جلميع العاملني يف جميع امل�ستويات.
 -8املركزية :ويُق�صد بها مدى تركيز
ال�سلطة �أو توزيعها ,وهذا املدى يتختلف
من منظمة لأخرى ,وحتكمة ظروف
وعوامل متداخلة يف املوقف الإداري,
ويجب �أن يكون هناك نقطة توازن بني
املركزية املطلقة واملركزية الكاملة.
 -9ت�سل�سل القيادة :يرى فايول تدرج
م�ستويات القيادة يف التنظيم ب�شكل هرمي.
 -10النظام :ويق�صد به فايول و�ضع
كل �شيء وكل �شخ�ص يف مكانه ويق�سمه
فايول �إىل ق�سمني ،نظام مادي يعني
بو�ضع الآالت والأدوات واملعدات يف
مكانها املنا�سب مل�صلحة العمل ,ونظام
اجتماعي يتهم بو�ضع كل �شخ�ص يف
املكان املنا�سب ,كما يتهم بتن�سيق
اجلهود ,وحتقيق االن�سجام بني ن�شاطات
الوحدات املختلفة يف التنظيم.
 -11العدالة :يجب �أن يعامل جميع العاملني
معاملة واحدة بهدف احل�صول على والئهم
وانتمائهم ,و�أن يلتزم كل منهم ب�أداء واجباته
و�أن يح�صل كل منهم على حقوقه كافه.
 -12اال�ستقرار الوظيفي :ين�ص هذا

املبد�أ على �أهمية ا�ستقرار املوظف
يف عملة ,كما ي�ؤكد على �أن املنظمات
الناجحة هي املنظمات امل�ستقرة.
 -13املباد�أة :املباد�أة عند فايول
تعني املبادرة لإعداد اخلطط وكيفية
تنفيذها ,ويطالب فايول الر�ؤ�ساء
ب�إعطاء الفر�صة للمر�ؤو�سني ملمار�سة
املباد�أة يف العمل و�أبدا املقرتحات
وتنمية روح الإبتكار.
 -14العمل بروح الفريق :يو�ضح هذا
املبد�أ �أهمية العمل اجلماعي و�أهمية
االت�صاالت الفعالة ,والتعاون بني الرئي�س
واملر�ؤو�سني مبا يكفل �أداء الأعمال بكفاءة
وفاعلية .وهو مايرتبط بقدرة القائد
الإداري على الت�أثري يف �سلوك العاملني.
ثالثاً :وظائف الإدارة:
حيث يرى فايول �أن وظائف الإدارة
ت�شمل على:
 )4التن�سيق
 )1التخطيط
 )5الرقابة
 )2التنظيم
 )3التوحيه
وقد كرّ�س هرني فايول جانب ًا من اهتماماته
كممار�س للإدارة ملناق�شة هذه الوظائف.
وقد كان لأفكاره وما تركته من �أثر مميز
يف الفكر الإداري – �سواء يف فرن�سا �أو
غريها – �أهمية ال تقل عن �أهمية الأثر
الذي تركته �أفكار فريدريك تايلور يف
الفكر الإداري الأمريكي.
لوثر جوليك �أ�سهم الكاتب الأمريكي لوثر
جوليك يف تطوير الإدارة من خالل تقدميه
لنموذج ( )Posdcorbوالذي يرمز �إىل
املهام التي ميار�سها القائد الإدارية.
وكلمة ( )Posdcorbمتثل احلروف
الأوىل من الكلمات الآتية :تخطيط,
تنظيم� ,إدارة �أفراد ,توجيه ,تن�سيق,
عمل التقارير ,عمل �إعداد امليزانية.
ويرى البع�ض �أنه �إذا �أح�سن املدير
ا�ستخدام هذه املهام الإدارية كان قائد ًا
�إداريا ناجح ًا  ,ف�إذا �أح�سن التخطيط على
�أ�سا�س من بعد النظر و�سعة الأفق وح�سن
االختيار بني الو�سائل املتعددة واحللول
املمكنة ,وتوافرت لديه ملكة التنظيم التي
جتعل منه منظم ًا ماهراً ,وكان تعامله مع
مر�ؤو�سيه على �أ�س�س �سليمة قوامها التن�سيق
التام بني ن�شاطاتهم ومهامهم ,و�أقام
نظاما لالت�صاالت ي�سهل نقل املعلومات
والبيانات من خالل نظام حمكم للتقارير,
و�أح�سن الت�صرف يف الإعتمادات املالية
و�أوجه �صرفها  ...كان قائد ًا �إداري ًا ناجحاً.
ليندال �أرويك :متثل �أ�سهامات عامل
الإدارة االجنليزي ليندال �أوريك يف
تطور الإدارة من خالل عر�ضه لأفكار
كتاب الإدارة وماتو�صلوا �إليه من مبادئ
�إدارية ,و�صياغة هذه املبادئ وعر�ضها
يف �صورة مبادئ عامة لتحقيق الكفاية
الإدارية وخا�صة يف جمال الإدارة العامة.
وقد حر�ص كل من لوثر جوليك
وليندال �أرويك على الت�أكيد على
�أهمية بع�ض املبادئ يف عملية التنظيم,

نعود من جديد لن�ستكمل ما بد�أناه يف
ال�سابق عن حديثنا املطول يف نظريات
الإدارة وتق�سيماتها لنطرح بع�ض
الر�ؤى التي �أهتم بها (فايول) �صاحب
اخلربة الطويلة وحتليالته العميقة
للن�شاط الإداري.
حيث �أهتم فايول بالإدارة يف قطاع
الأعمال ،وكما كانت الأ�صول العامة
للإدارة ميكن �أن ت�سري يف ميداين
الإدارة العامة و�إدارة الأعمال .ونظر ًا
للحقائق التي �أبرزها ف�إننا نقدم ملخ�ص ًا
لآرائه التي �أثرت بالفكر الإداري.
لقد وجد فايول �أن الن�شاط يف
�إدارة الأعمال ميكن �أن يق�سم
�إىل �سنة جمموعات رئي�سة ,وهي
على النحو التايل:
-1الن�شاطات الفنية ( الإنتاج والت�صنيع).
 -2الن�شاطات التجارية (امل�شرتيات,
املبيعات والتبادل).
 -3الن�شاطات التمويلية (املوارد
املالية ,اال�ستثمارات وامل�صروفات).
 -4الن�شاطات الأمنية (املمتلكات
والأ�شخا�ص).
 -5الن�شاطات املحا�سبية تقدير
التكاليف والإح�صاءات).
 -6الن�شاطات الإدارية (التخطيط,
التنظيم والتوجية ,التن�سيق والرقابة).
وقد بني فايول �أن هذه املهام تتواجد
يف كل منظمة مهما كان حجمها .كما
�أكد على �أهمية الن�شاطات الإدارية
بالن�سبة للوظائف العليا ,ف�إذا ا�ستطاع
الإداري القيام بهذه املهام الإدارية
ف�إن قيادته �ستكون ناجحة وفعالة.
ولقد ت�ضمن م�ؤلف فايول مو�ضوعات
تعالج النواحي التالية:
� -1صفات الإداريني وتدريبهم.
 -2الأ�س�س العامة للإدارة.
 -3وظائف الإدارة.
�أوالً� :صفات الإداريني وتدريبهم
يرى فايول �أن الإداريني يحتاجون �إىل
جمموعة من ال�سمات وال�صفات الفذة
يجب توافرها ,وهي �صفات ج�سمية
و�صفات ذهنية و�صفات �أخالقية ,ي�ضاف
�إليها �سعة �إطالع املديرين وثقافتهم
العامة .و�أ�شار فايول �إىل �أن �أهمية
هذه ال�صفات ن�سبية ,و�أن القدرات
واملهارات الإدارية تتزايد �أهميتها كلما
ارتفع املدير يف ال�سلم الإداري ,يف حني
تكون القدرات واملهارات الفنية مهمة يف
امل�ستويات الإدارية الو�سطى والدنيا.
ثانياً :الأ�س�س العامة للإدارة
مع ت�سليم فايول ب�أن �أ�س�س الإدارة
مرنة وال تعرب عن قواعد ثابتة
وحمددة ,فقد و�ضع �أربعة ع�شر ()14
مبد�أ من مبادئ الإدارة التي تو�صل
�إليها نتيجة م�شاهداته وخرباته
م�ؤكداً �أنها تت�ضمن ح�سن �أداء املدير
لدوره �إذا ما التزم بها و�سار عليها,
وهذه املبادئ هي:
رئي�س هيئة املديرين  -املدير العام:

املتابعة والتن�سيق:

امل�شرف العام:

املهند�س �أحمــد خطـــاب

�سفيان عبدالهادي
مـنـــار الــزواهــــرة

الـدكتـور عبداهلل الـب�شيـر
املدير االداري:

ق�سم العالقات العامة

الدكتور هاين البدري
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بال�صحيفة:
jh4news@gmail.com
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ومن هذه املبادئ:
 )1وحدة الأمر.
 )2اال�ستعانة باخلرباء اال�ست�شاريني.
 )3تق�سيم الإدارات والأق�سام ب�أ�سلوب
يحقق الهدف من التنظيم.
 )4توازن ال�سلطة وامل�س�ؤولية.
 )5نطاق الإ�شراف.
 )6تنا�سب الأ�شخا�ص مع الوظائف يف
الهيكل التنظيمي.
ويعترب كتابهما (�أبحاث يف علم
الإدارة) من �أكرث اجلهود العلمية
تعبري ًا عن املنهاج التقليدي يف بحث
وحتليل مو�ضوع الإدارة والتنظيم.
جيم�س موين و�آالن رايلي كان كل من
جيم�س موين و�آالن رايلي من رجال
الأعمال الأمريكيني ,وقد كانا �أي�ض ًا
معنيني بالو�صول �إىل املبادئ الإدارية
العامة حيث اعتمدا على خربتهما
يف جمال ال�صناعة ,وعلى درا�ستهما
للتنظيمات امليدانية والع�سكرية
ال�ستخال�ص مبادئ التنظيم الر�سمي
التي وجدا �أن تطبيقها ال ينح�صر
فقط يف �إدارة الأعمال بل ي�شمل
املجاالت املختلفة.
وتعك�س هذه املبادئ التنظيمية
واخلربة العلمية و�أ�سلوب التكفري
ال
التطبيقي ,وتكون يف جمموعها متثي ً
حياً على نظريات التق�سيم الإداري,
وهذه املبادئ هي:
 )1مبد�أ التن�سيق :ويقوم هذا املبد�أ على
�أ�سا�س توفري وحدة العمل يف �سبيل حتقيق
هدف حمدد ,ويعتمد على جناح هذا
املبد�أ لي�س فقط على ا�ستخدام ال�سلطة
فح�سب ,بل �أي�ض ًا على وجود روح التعاون
واحلالة املعنوية بني �أفراد التنظيم.
 )2مبد�أ التدرج الهرمي :وي�ؤكد هذا
املبد�أ على تدرج ال�سلطة وامل�س�ؤولية من
القمة �إىل القاعدة يف �شكل هرمي.
وينطوي هذا املبد�أ على العمليات
الفرعية التالية :القيادة  -تفوي�ض
ال�سلطة  -حتديد الوظائف.
 )3املبد�أ الوظيفي :وي�شري �إىل �أهمية
التخ�ص�ص الوظيفي وميكن على
�أ�سا�سة تق�سيم العمل وتنظيمه.
 )4املبد�أ اال�ست�شاري :وهو يعنى
باال�ستعانة ب�أهل اخلربة ,وحتديد دور
اال�ست�شاريني يف تقدمي الن�صح والإر�شاد.
بينما يتحمل التنفيذيون امل�س�ؤولية عن
النتائج وبالتايل تفو�ض لهم ال�سلطة
التنفيذية.
يت�ضح مما �سبق �أن منوذج موين
ورايلي يتبع الأ�سلوب الكال�سيكي
يف تركيزه على الأركان التنظيمية
الأ�سا�سية التالية:
 )1الهيكل الر�سمي.
 )2التخ�ص�ص وتق�سيم العمل.
 )3تدرج ال�سلطة.
 )4نطاق الإ�شراف.
وهكذا ,يت�ضح �أن نظريات التق�سيم
الإداري قد ركزت على تق�سيم التنظيم
�إىل �إدارات وبالتايل فهي تهتم بتكوين
الهيكل التنظيمي ,وال يزال هدفها هو
حتقيق الكفاءة.
وتتفق نظريات التق�سيم الإداري مع
نظرية الإدارة العامة العلمية يف الأ�سا�س
الفكري� ,إال �أنها تختلف عنها يف نطاق
التطبيق حيث ركزت على امل�ستوى الإداري
للتنظيم ,بعك�س نظرية الإدارة العلمية
التي ركزت على امل�ستوى الفني �أو الإنتاجي.
االنتـ ــاج االعـالم ــي:
0777506200
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ت�صميم و�إخراج:
م�ؤ�س�سة ميكال للت�سويق والت�صميم
www.mikal4design.com

