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األطباء من اخلريجني  ازدياد عدد   .٥
الالزمة ملتابعة االختصاص.

للعمل  الصحية  الكوادر  هجرة   .٦
فاألردن   اخلليج  دول  وخاصة  باخلارج 
املطلوبة  الصحية  الكوادر  مخزون  هو 
بإنشاء  توسعت  والتي  املجاورة  للدول 
املؤسسات الصحية على كل املستويات 

وهذا: 
• عنصر سلبي بالهجرة للخارج.

• عنصر إيجابي بالتحويالت املالية.
املستقبلية  االستراتيجيات  دراسة 

لألطباء
أواًل : الطب العام

العاملون هم اساس اخلدمات  االطباء 

الصحية  باملراكز  سواءاً  الصحية 
التقدم  أو  االسرة،  اطباء  أو  االولية، 
للحصول على االختصاص، ولذلك من 

املهم ان يكونوا ذوو نوعية جيدة.
شهادة  على  للحصول  الدراسة 

بكالوريس يف الطب العام
ظل  يف   : الدارسني باخلارج  الطلبة   .1
عدم توفر الفرص لدراسة الطب داخل 
االردن تتوجه االعداد الكبيرة باالالف 
لدراسة الطب خارج االردن يف جامعات 
اجنبية خاصة اوروبا الشرقية ومصر.

تكون  ال  قد  جامعات  يف  دراسة   •
بالنوعية اجليدة التي نريد.

االقتصادية  التكلفة  الى  اضافة   •

واملشكلة االجتماعية للدراسة باخلارج.
• واصبحت اعداد اخلريجني من خارج 
اجلامعات  خريجي  من  اكبر  االردن 
االردنية حسب احصائية نقابة االطباء 

االردنية.
سجلوا  الذين  العامني  األطباء  عدد 

بالنقابة ٢٠14-٢٠16

بقلـم:  الـدكتور عبـداهلل البشيـر           |          رئيس هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام لـمستشفـى األردن

جامعـة اقليميـة رائـدة فـي األردن حتقـق معـايير االعتماديـة العـامليـة ُتعنـى بالتعليـم الطبـي

التعليم الطبي لتوفير االحتياجات 
املستقبلية من األطباء

األطباء هم العمود الفقري الستمرارية 
أن  ويجب  الطبية  اخلدمات  وتقدم 
املتزايدة  االحتياجات  أعدادهم  تواجه 

سنوياً بحسب:
بعدد  الطبيعية  السنوية  الزيادة   .١

السكان )٥.%3(.
نتيجة  لألمراض  النمطي  التغيير   .٢

إزدياد متوسط العمر.
الطلب  تزيد  والتي  والبطالة  الفقر   .3

على خدمات وزارة الصحة.
وتوسعها  الطبية  اخلدمات  تطور   .٤

بالقطاعني العام واخلاص.

املالمح االساسية لالتفاقية التشاركية بني جامعة جورج واشنطن 
ومستشفى األردن إلنشاء اجلامعة الطبية اخلاصة )عمون(

التعليم الطبي فـي األردن وتوفير الكوادر الطبية حتديات الواقع 
.. ومؤشرات املستقبل 

هـل هنـاك دور للقطــاع اخلــاص ؟؟ 

تتمـة املـقـال فـي صفحـة  2

بدعم  واشنطن  جورج  جامعة  تقوم 
)عمون(  اخلاصة  الطبية  اجلامعة 
حتقق  رائدة  اقليمية  جامعة  لتكون 
وتقدم  العاملية  االعتمادية  معايير 

التعليم الطبي العالي اجلودة. 
واشنطن  جورج  جامعة  وستكون 

مسؤولة عما يلي: 
عمون  جامعة  تأهيل  االعتماد:   .١
كافة  لتحقيق  اخلاصة  الطبية 
معايير اإلعتماد املطلوبة من هيئات 
معتمدة  لتكون  الدولية  االعتماد 
االعتماد  هيئات  من  بها  ومعترف 
التعليم  ومجالس  واالعتراف 

االمريكية والدولية والوطنية.
٢. مجلس اإلدارة: تشارك اجلامعة 
االستراتيجيات  لوضع  بأعضاء 
االساتذة  واختيار  االرشاد  وخطوط 

االكادميني واإلداريني.
3. البرامج التعليمية: تعليم وتدريب 
على  للحصول  االكادميية  الكوادر 
ليكونوا  والدكتوراة  املاجستير  درجة 

نواة الهيئة التدريسية للجامعة.
وتكوين  بتأسيس  املساعدة   .٤
الطبية  بالعلوم  الطبية  االقسام 
النظر  ذلك  يف  مبا  االساسية 
االكادميية  الكوادر  مبؤهالت 

السياسات  وضع  واإلدارية، 
والتجديد  للتعيني  واإلجراءات 
وكذلك  التدريسية.  للهيئة  والترقية 
لتدريب  الالزمة  اخلطط  بوضع 
وتطوير املهارات لكادر العلوم الطبية 

األساسية والسريرية.

التقنية  املساعدة  تقدمي   .٥
الراجعة  والتغذية  واالستشارية 
التدريسية  الهيئة  أعضاء  لعمل 
البرامج  وعمل  مؤهالتهم  وتقييم 
وتعليمهم  تدريبهم  لتحسني  الالزمة 
لكي يحققوا أهداف وتطلعات أقسام 

العلوم الطبية االساسية.
من  الالزمة  الكوادر  تقدمي   .٦
ملهمات  واشنطن  جورج  جامعة 
سنوات  الست  خالل  التدريس 

االولى.
املستمر  الطبي  التعليم  تقدمي   .7

لكوادر العلوم السريرية.
الفرص  ايجاد  العلمي:  البحث   .8
العلوم  يف  املشتركة  األبحاث  لعمل 
الطبية االساسية والسريرية والتعليم 

الطبي.
9. املنهاج الطبي: 

الالزمة  التعليمية  املواد  تقدمي   •

ومراجعتها باستمرار لتحسني األداء.
الالزمة  اخلطط  بوضع  املساعدة   •
الطبية  العلوم  الطبي يف  املنهاج  لوضع 
وتقدمي  مبراجعة  السريرية  االساسية 
التغذية الراجعة عن املهارات واالهداف 

التعليمية واحملتوى واإلدارة الخ.
بني  الطالب  لتبادل  برنامج  وضع   .١0

اجلامعتني.
سنوات  ستة  االتفاقية  مدة  وستكون 
اجلامعة،  من  فوج  أول  تخريج  ولغاية 
العمل  وبرامج  اخلطط  وضع  وسيتم 
املطلوبة  األهداف  مع  لتتفق  سنوياً 

للسنوات التعليمية املختلفة.

ةیحصلاو ةیمیلعتلا تامدخلا لاجم يف ”
 ىلع زكتری يرذج حالصاو ةیعون ةلقن ثادحا نم دب ال

 ينطو راوح
 ةیدایرلا ندرألا ةناكم ىلع ظافحلل ةینطولا تاسسؤملا عیمج ھیف كراشی

“ةمھملا ةیویحلا تالاجملا هذھ يف

نیسحلا نب يناثلا هللادبع كلملا”
“ةمألا سلجم يف يماسلا شرعلا باطخ–

2

خريجو اجلامعة االردنية
1863 (47%)

2084 (53%)
)%23 من اوكرانيا(  

خريجو اجلامعات االجنبية
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وهؤالء االطباء الدارسني باخلارج يجب أن ينجحوا 
بامتحان الفحص اإلجمالي باملجلس الطبي االردني 
االمتحان  نتائج  وتشير  املمارسة  من  يتمكنوا  حتى 
مما  متدنية  النجاح  نسبة  أن  اإلجمالي  بالفحص 

يخلق مشكلة اجتماعية واقتصادية.
ثانيًا: خريجو كليات الطب االردنية: وهذه وفرت 
ذلك  كما يشهد على  نوعية ممتازة من اخلريجني 
االجانب  للخريجني  االمريكي  التعليمي  املجلس 
بامتحان  ممتازة  نتائج  حققوا  حيث   ECFMG

USMLE لألعوام السابقة.

ولكن شهدت االعوام االخيرة تزايداً كبيراً بأعداد 
الطاقة  يفوق  مبا  باملوازي  وخاصة  املقبولني 

اإلستيعابية والبنية التحتية.
كليتان فقط من ستة كليات لها مستشفيات جامعية 
مما قد يؤثر على النوعية املطلوبة من اخلريجني؟!
وتستمر هذه السياسة بتزايد كبير بأعداد املقبولني 
االرتفاعات اخليالية  نتيجة  السنتني االخيرتني  يف 

مبعدالت شهادة التوجيهي.
أو  األردن  خريجي  سواء  األطباء  يتقدم  وعندما 
إلمتحان  يتقدموا  فإنهم  اإلقامة  لبرامج  اخلارج 
قبول حتريري بسيط ومبستوى السنة الرابعة لكلية 
هو  كما  أيضاً.  متدنية  النجاح  نسب  ولكن  الطب 

موضح يف اجلدول ادناه رقم )١(. 

ما هـــو احلل للحصول على نوعية جيدة من اخلريجني 
ان  وخاصة  باألردن؟؟  الطب  مستوى  حتفظ 
الطباء  مصدر  اخلريجني  العامني  االطباء  هؤالء 

االختصاص واطباء االسرة.
يحقق  خاصة  طبية  جامعات  انشاء  قرار  هل 
االختراق النوعي لتحقيق جودة التعليم  املطلوبة ؟ 

التعليم الطبي لتوفير االحتياجات املستقبلية 
ثانيًا : أطباء االختصاص 

وهم اساس تقدمي اخلدمات الصحية والعالجية ذات 
النوعية وهم من حقق لالردن السمعة الطيبة.

التحـدي:
• تناقص االعداد خاصة يف القطاع العام.

• تناقص فرص التدريب والتخصص باخلارج 
• ضرورة توفير فرص التدريب والتخصص الداخلي

• عودة االختصاصني من اخلارج
• توفير التخصصات النـــادرة 

يتم توفير االختصاصيني من مصدرين: 
البورد  شهادة  على  واحلصول  احمللي  التدريب  أوال: 
األردني من املجلس الطبي األردني . كان إنشاء املجلس 
االحتياجات  لتوفير  كبرى  نوعية  نقلة   ١98٢ عام 

املطلوبة من االختصاصيني. واملطلوب: 
• دعم املجلس الطبي االردني وتطوير آليات عمله. 

• النظر بالتشريعات باستمرار.
مناهج  بتعديل  االخيرة  املجلس  قرارات  كانت  وقد 
بعض االختصاصات الطبية واالعتراف بالتخصصات 
املجلس  إنشاء  خطوة  تساوي  رائدة  خطوة  الفرعية 
والتخصصات  الصحية  بالكوادر  املستمر  للنهوض 

الفرعية والدقيقة.
باخلارج  العاملني  االختصاص  اطباء  عودة  ثانيًا: 

وهذا يتطلب:
الطبي  املجلس  لقانون  بالنظر  عودتهم  تسهيل   •

االردني.
• انشاء املؤسسات القادرة على استيعابهم.

السؤال ما هو دور القطاع الطبي اخلاص 
يف التعليم والتدريب الصحي

من  هام  جوهري  جزء  اخلاص؟  الطبي  القطاع 
باألردن فهو وبحسب إحصائيات  القطاع الصحي 
ادناه  اجلدول  يف  موضح  هو  كما  الصحة.  وزارة 

رقم )٢(. 

عن  مسؤول  اخلاص  الصحي  القطاع  وكذلك   •
السياحة العالجية التي تدر 3.٦% من الدخل القومي 

اإلجمالي.
• التعليم والتدريب الصحي هناك مستشفيات تعليمية 

بالقطاع اخلاص تقوم بدور كبير.
• قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء 

جامعات طبية خاصة: 
االردن  مستشفى  ملجموعة  املبدئية  املوافقة  متت 
مع  بالتشارك  الطبية  للعلوم  عمون  جامعة  إلنشاء 
اإلجراءات  اآلن  وتتخذ  واشنطن.  جورج  جامعة 

الالزمة للحصول على الترخيص النهائي.
والتدريب  التعليم  على  األردن  مستشفى  قدرة 

الطبي
مستشفى األردن حاصل على األعتماد واألعتراف من: 
لتدريب  العالي:  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة   )1

طلبة كليات الطب
اعتماد مستشفى  على  املوافقه  بتاريخ 8/٢0١٢/١   •
االردن كمستشفى تعليمي ألغراض تدريب طلبة كليات 

الطب.
االردن  مستشفى  اعتماد  استمرارية  على  املوافقة   •

كمستشفى تعليمي لتاريخه.
الطبي  املجلس  اعتراف  األختصاص:  برامج   )٢ 
األردني واملجلس العربي لالختصاصات الطبية ببرامج 
االختصاص للحصول على شهادة االختصاص البورد.

3( االعتماد جلودة اخلدمات الطبية:
)JCI( االعتماد الدولي -

 Joint Commission International
منذ العام ٢007.

)HCAC( االعتماد الوطني -
 Health Care Accreditation

منذ العام ٢007.
- ISO 2000 منذ العام ١998.

املشتركة  االتفاقيات  وفق  املستشفى  يقوم  وكذلك 
بإرسال طالب كليات الطب  مع اجلامعات االمريكية 

االردنية للتدريب االختياري باملستشفيات االمريكية.
االميركية  باجلامعات  املقبولني  الطلبة  أعداد  وبلغ 
عن طريق مستشفى األردن من خريجي كليات الطب 
باجلامعات األردنية )Elective Course( يف جامعتي 

جورج واشنطن وتوليدو اكثر من ١٤0 طالباً.
طبية  كليات  انشاء  على  اخلاص  القطاع  قدرة 

وتوفير النوعية املطلوبة للخريجني
بالتعليم  اخلاص  القطاع  دور  عن  ذكر  ملا  اضافه 
كليات  مشروع  جناح  مقومات  فإن  باالردن  الطبي 

الطب اخلاصة هي:
من  املطلوبة  املوارد  توفير  على  القطاع  قدرة  أواًل: 

حيث :
بالقطاع  العاملة  الطبية  االكادميية  الكوادر  توافر   •
اخلاص ومعظمهم لهم خبرة تعليمية سابقة باجلامعات 

األردنية أو االجنبية.
• توافر املؤسسات الطبية املتكاملة.

القطاع  مؤسسات  يف  الطبية  اخلدمات  جودة   •
اخلاص وحسب املعايير العاملية مؤشر مهم على نوعية 
اخلدمات املنظور تقدميها من القطاع الطبي اخلاص 

يف مجال التعليم الطبي.
ثانيًا: التشارك مع جامعات اجنبية مرموقة يضمن :
• الدعم االكادميي وخاصة بالعلوم الطبية االساسية.
العاملية  واملعايير  اجلودة  معايير  وتطبيق  اعتماد   •

املعتمدة على نوعية التعليم يف مشروع اجلامعة. 
مع  االردن  ملستشفى  التشاركية  االتفاقيات  ثالثًا: 

اجلامعات االمريكية : 
• جامعة جورج واشنطن.

• جامعة توليدو. 
• جامعة تكساس.
• جامعة نبراسكا.

جدول )3(: برامج االختصاص - أعداد 
اخلريجني االختصاصيني فـي مستشفى 

األردن حتى عام ٢٠٢٠ االختصاصات املعترف 
بها من املجلس الطبي االردني  واملجلس 

العربي  لالختصاصات الطبية

جدول )4( : الطالب امللتحقني بالتدريب 
االختياري ملستشفى األردن للفترة من ٢٠15 

ولغاية ٢٠٢٠ يتقدم طلبة كليات الطب 
للتدريب االختياري باملستشفى

46 اجلراحة العامة وفروعها 
املتخصصة

89 أمراض داخلية

65 امراض االطفال

52 أمراض النساء والتوليد

19 جراحة العظام

عدد املتخصصني
اخلريجني التخصص

9 االنف واالذن واحلنجرة

21 تخدير

15 جراحة االعصاب

26 األشعة التشخيصية

29 الزمالة

10 زمالة أمراض الكلى

8

5 زمالة أمراض القلب

3

3 زمالة جراحة القلب

400 املجموع

زمالة أمراض اجلهاز الهضمي

زمالة الغدد الصماء والسكري

جدول )1(: أعداد املتقدمني المتحان 
االقامة ملستشفى االردن لالعوام

٢٠٢٠ و ٢٠18 و ٢٠15 ونسب النجاح
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اجلامعة
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911011%

871416%

1431410%
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اجلامعات االردنية

اجلامعات املصرية

جامعات الدول العربية

جامعات الدول األجنبية

املجموع العام

مجموع
املسجلني

مجموع
الناجحني

نسبة
الناجحني

اخلريجني  من  متزايدة  كبيرة  أعداد  النتيجة:  
يحقق  ال  قد  االردن  وخارج  داخل  من  العام  بالطب 

املستوى املطلوب من جودة اخلريجني. 
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39513%

3413%

3100%

143128%

26110239%

1032827%

691014%

36411%

46914431%

33.8%35%7.8%23.4% عدد االسرة

31.5%39.3%7.9%21.3% عدد االدخاالت

39.5%22.8%10.4%27.3% عدد العمليات 
اجلراحية

33.5%42.7%4%19.8% الوالدات

37.1%66.2%69.9%64.6% نسبة االشغال

0.9%1.7%1.7%3% نسبة الوفيات

83%11%1%5% اطباء االسنان

64%22%1%9% االطباء

92%5%5%2.5% الصيادلة

50%26%5%19% املمرضني القانونني

القطاع 
اخلاص

وزارة 
الصحة

اخلدمات اجلامعات
الطبية

جدول )٢(: القطاعات الصحية باالردن
 احصائيات وزارة الصحة

اجلامعات االردنية

اجلامعات املصرية

جامعات الدول العربية

جامعات الدول األجنبية

املجموع العام

اجلامعات االردنية

اجلامعات املصرية

جامعات الدول العربية

جامعات الدول األجنبية

املجموع العام
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52
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1

العدد
السنة

طالب كليات الطب

تدريب االختصاص بالطب
نتائج امتحانات االختصاص / البورد

املجلس الطبي االردني للقطاعات املختلفة

القطاع اخلاص تتراوح
بني  %48.6٠  -  %6٢

وهي نسب جيدة ومن أعلى النسب

تتمــة الصفحــة الرئيسيــة مقــال الـدكـتــور عبـداهلل البشيـر:  التعليـم الطبـي فـي األردن
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3 اجناز وريادة

حقق  أن  بعد  االختيار 
البشير  الدكتور  االستاذ 
عبر  العضوية  معايير 
اللجنة الجنازات  تقييــم 
كـــــل مـــــن االعضـــــــــاء 
املستوى  على  املرشحني 
العـــاملـــي علـــى صعيـــــد 
املـــعــــــــايير اخلــــاصــــة 
بالعضوية وبعد مراجعة 
السيـرة املهنيــة والطبية 
والتعليميـــة لصـــاحــــــب 

الترشيح. 
وتضم االكادميية عددا من كبار 
االساتذة املعنيني بالتعليم الطبي 
التعليمية  بالبرامج  واالرتقاء 
على  القطــاع  بهــذا  والنهـوض 

مستـوى العالم.
لكبار  األمريكية  األكادميية  وتعــد 
أهـــم  مــــن  املعلمـــني  اجلراحـــني 
االكادمييات العاملية املختصة بهذا 

قررت جلنة التوصية لألكادميية 
اجلراحني  لكبار  األمريكية 
املعلمني اختيار األستاذ الدكتور 
لعضوية  البشير  عبداهلل 
كبار  تُضم  والتي  األكادميية 
اجلراحني املعلمني على مستوى 

العالم.
هذا  عن  االكادميية  واعلنت 

عاملية  مرجعية  ومتثل  املجال، 
عبر  عريقة  واعتبارية  مرموقة 
ضمها لنخبة من االطباء املعنيني 

يف مجال التعليم الطبي العاملي.
البشير  عبداهلل  الدكتور  وكان 
االجنازات  من  عددا  حقق  قد 
املشاركات  صعيد  على  العاملية 
قد  كان  النخبوية حيث  الدولية 
اجلراحني  كلية  قبل  من  عني 
مجلس  يف  عضوا  االمريكيني 

احلكام.
االحتفال  سيتم  أنه  إلى  يشار 
بإعالن عضوية الدكتور البشير 
خاص  باحتفال  االكادميية  يف 
بُعد  عن  التواصل  تقنيات  عبر 
من  والعشــرين  اخلامــس  يوم 
عدد  بحضور  ايلول/سبتمبر، 
االكادميية  رؤوساء  من  كبير 
لكـــبار اجلراحــــني  األمـريكيــــة 

املعلمني يف العالم.

أمراض  إستشاري  املصري  باسل  الدكتور  حصل 
الروماتزم واملفاصل - مستشفى األردن على ميدالية 
لترقق  الدولية  املنظمة  من   ٢0٢0 لعام  اإلجناز 
 International Osteoporosis Foundation العظام 
وأمراض  العظام  لهشاشة  العاملي  املؤمتر  افتتاح  يف 
اجلهاز احلركي الذي عقد يف الفترة من ٢0 إلى ٢٢ 

آب ٢0٢0.
وتَُكرم ميدالية اإلجناز التي متنحها املنظمة الدولية 
لألفراد الذين ساهموا بشكل كبير يف مجال هشاشة 
العلمية  مشاركاتهم  خالل  من  العظام  )ترقق( 
زيادة  يف  عملهم  ساهم  والذين  واملميزة،  األصلية 

باسل  والدكتور  العظام.  بهشاشة  والوعي  الفهم 
املصري أول طبيب عربي يحصل هذه امليدالية 
الدولية  املنظمة  تقدير متنحه  أعلى  تعتبر  التي 

لترقق العظام.

د. عبد اهلل البشير عضوًا فـي االكادميية 
االمريكية لكبار اجلراحني املعلمني

ميدالية االجناز 2020

والكوارث   األزمات  تكون  قد 
حتى  أو  اإلنسان  بها  مير  التي 
عموما  اإلنسانية  املجتمعات 
األخالق  ملنظومة  قاسياً  امتحاناً 
وتوّجه  الفرد  يحملها  التى 
التي  القيم  ومجموعة  سلوكه  
فيه،  وتتحكم  املجتمع  تسّير 
األزمات  تُخرج  ما  عادة  لذلك 
واملجتمع،  اإلنسان  يف  ما  أفضل 
قد  كذلك  فيهما،  ما  أسوأ  أو 
تعيد رسم عالقة الفرد باملجتمع 
بالفرد  واملجتمع  بالفرد   والفرد 
واملجتمعات بعضها ببعض وكيفية 
إيجابا  أو  سلبا  بينهما  التفاعل 
من خالل القدرة أو عدمها على  
ومعطيات  ظروف  مع  التعايش 
تأثيرها  قوة  ل  مُّ وحَتَ األزمة  هذه 
قد   وما  مستقبال  آثارها  وجتاوز 
وواقع  صعب  وضع  من  تخلقه 
املعالم  مرير وحالة غير واضحة 
وبالضرورة  وهذا  والتفاصيل، 
يتعاملون  الذين  على  يفرض 
املعايير  عن  البحث  األزمات  مع 
األخالقية يف التعامل معها؛ مما 
ال يطيل أمد تأثيراتها املجتمعية  
منقوصة يف  معاجلتها  يجعل  وال 
للعمومية  تفتقر  وال  مجال،  غير 
هذه  ويف  العالم  والشمولية 
حتت  العيش  ظل  يف  اللحظات 
املستجد  كورونا  مرض  سيف  
من  أوجده  وما   )COVID-19(
كافة  على  خانق  كارثي  وضع 
يأتي   والعالقات  املستويات 
األخالقية  املفاهيم  عن  حديثنا 
أصطلح  ما  أو  األزمة  حالة  يف 
وذلك  )اجلائحة(  تسميتها  على 
جتذير  لضمان  مّنا  محاولة  يف 
ثقافة قيم عامة مشتركة  قادرة 
األزمة  ظروف  استيعاب  على 
تفعيل  عبر  لها  واالستعداد 
منظومة القيم واألخالق واملبادئ 
التفكير  بطريقة  سمو  تُنٍْتج  التي 
وراشد  راق  سلوك  إلى  يؤدي 

واملجتمع  الفرد   قدرة  يضمن 
الواعي  والتعامل   التفاعل  على 
بحرفية  األزمة   متطلبات  مع 
راسخة  إميانية  وعقيدة  عالية 
املترتبة  األضرار  حجم  من  تقلل 
عنها  الناجتة  واملخاطر  عليها 
على املستويني الذاتي واجلمعي.

هنا ال بد من اإلشارة أن  ثقافة 
يف  عنها  حتدثنا  التي  القيم 
مجرد  ليست  السابقة  الفقرة 
تعليمات  أو  مكتوب  إلتزام 
بل  مفروضة،  الئحة  أو  موزعة 
حياة،  فلسفة  تكون   أن  يجب 
وطريقة  عمل تقوم  على  العزم 
التغيير يف مفردات  على إحداث 
واخلروج  أوال  الذاتي  السلوك 
واألنانية  الشخصية  الدائرة  من 
لصالح العمومية املجتمعية، البناء 
الواعي لطريقة التفكير وتصدير 
الضمير واحلس  الوطني للمشهد 
العام التي تساهم  يف إعادة رسم 
خريطة  الواقع الناجت عن األزمة، 
عبر ما يحققه من إجنازات وما 
يخلقه من  قدوة وما يبتكره من 
فعاليات أو يساهم بها يف سبيل 
األزمة  ومعاجلة  املخاطر  درء 

والوقاية من اجلائحة.
إن خطورة غياب احلس الوطني 
املعيار  وضعف  الضمير  وتغييب 
هي  بالسلوك  املتحكم  األخالقي 
أشد ما قد يواجه املجتمع خالل 
اجلائحة  أو  األزمة  مع  التعامل 
بلون  املرحلة  تصطبغ  عندما 
تداول  من  اخلاطئة  املمارسات 

معلومات  نشر  مغلوطة،  أفكار 
واملصداقية،  للموضوعية  تفتقد 
والتفاسير  احملبط  الكالم  وكثرة 
الشخصية  واآلراء  الضيقة 
ذوي  غير  ومن  إنتشرت  التي 
اإلختصاص عن اجلائحة، منشئها، 
عالجاتها  مسبباتها،  أضرارها، 
أحيانا  ووضع  انتشارها،  وطريقة 
لألزمة،  كثيرا   فيها  مبالغ  صورة 
مساحة  اإلشاعة  مروجو  فيجد  
من  حاالت  وخلق  للتحرك  كبيرة 
الهلع  حدة  و  واإلضطراب  القلق 
بني الناس مما يعيق عملية ضبط 
وتقليل  األزمة  محاصرة  جهود 
التأثير املجتمعية و  فعالية  قوى  
اجلهود الوطنية املختلفة يف احلد 
أسهم  األخر  اجلانب  ويف  منها، 
واالختالف  البيانات  يف  التناقض 
هشاشة  إلى  وغيره  التعبيرات  يف 
الشارع،  يتلقاها  التي  املعلومات 
أو  بها  اهتمامه  مستوى  وضعف 
لعدم  نظرا  لإلجراءات  تطبيقه 
ثقته فيها، والذي كان له انعكاساته 
األزمات  فقه  ظل  يف  السلبية 
واحلرص  اجلدية  مستوى  على 
التوجهات  كل  من  االستفادة  يف 
والعمل  املطروحة  الرسمية 
جهات  من  الواردة  بالتعليمات 
مع  التعامل  فارتبط  االختصاص، 
هذه اجلائحة يف كثير من األحيان 

باالمباالة والتجاوزات.
أو  األزمة  جتاوز  على  العمل  إن 
اجلائحة مرهون بشكل كبير بقدرة 
إلى  التحول  بحالة  العيش  الفرد 
قناعاته  وتعزيز  اإليجابي  السلوك 
يف اإللتزام  وتنمية حس املسؤولية 
وجتذير   املبادرة  روح  واستنهاض 
وقيم  والتعاون  التكامل  مفهوم 
واإلخالص  واملصداقية  األمانة 
والوالء واالنتماء والتي هي مقدمة 
ملرحلة من الوعي وإدراك املخاطر 
احلماية  إجراءات  كافة  واتخاذ 

واالحترازات الوقائية.

املعـيـار  األخـالقي 
واجلائحـة ..

بقلم:  املهندس أحمد خطاب  |  املدير االداري - مستشفى األردن
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إجراء  إلى  الطالبني   عدد  زاد 
تفكير  عمليات جراحية  من دون 
ذلك  على  ترتب  مطول.  وبحث 
القانونية  القضايا  عدد  زيادة 
بالنتيجة  الرضا  عدم  وزيادة 
املطلوبة واملتوقعة وزيادة يف عدد 
واآلثار  املضاعفات   من  املشاكل 
خطرة  بحاالت  وانتهاء  اجلانبية  
قد تودي إلى الوفاة ال سمح اهلل.

ولذلك يحب عدم انبهار الراغبني 
التجميل  لعملية  اخلضوع  يف 
ووسامة  التجميل  عيادات  بجمال 

اجلراح  او جنسيته.
ينشر  ما  كل  تصديق  عل  وكذلك 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
من اعالنات   ودعايات وعروض. 
بل يجب االعتماد  على مؤهالت  
على  والتركيز  الطبيب،  وخبرة 
التجميل  لعملية  النهائية  النتيجه 
سيخضعون  بأنهم  البعض  ينسى 
وتتطلب  جدية  جتميل   لعملية 
تخدير كامال وآثار جانبية محتملة 

ونتائج  غير متوقعة.
والتأكد  باالهتمام  ينصح  ولذلك 
اخلضوع  قبل  نقاط  عدة  من 
اخلبرة  الثقة  جتميل  لعملية 
الدكتور  لدى  التأهيل  وسنوات 
ويجيب  الثقة  لبناء  األساس  هو 
مؤهالت  معرفة   على  احلرص 
وان  التجميل  جراحة  يف  الدكتور 
يكون لديه سنوات من اخلبرة يف 

العمل نفسه.
• االسلوب: يجب أن يكون اسلوب 
الدكتور وتعامله ممتاز وان يجاوب 

على جميع األسئله  بوضوح. 
• احلس اجلمالي: يختلف مقياس 
شخص  ال   شخص  من  اجلمال 
و  املبالغة  إلى  الطبيعي  من  آخر 
لذلك يجب التأكد  من أن الدكتور  
لديك  اجلمال  مقاييس  يفهم 

ليضمن لك النتيجه املثالية. 
على   يجب  والصدق:  االمانة   •
وأميناً  صادقاً  يكون  ان  الدكتور 
الرأي  يف استشارته. وان يعطيك 
من دون اعتبار العنصر املادي وان 
ان  العملية  بقرار  صادقاً  يكون 
كنت بحاجة للعملية وان ال ميكنه 
ينصحك  او  به  ترغب  ما  حتقيق 

ببدائل أخرى.
فريق  توافر  الطبي:  الطاقم   •
طبيب   وباألخص  متكامل   طبي 

تخدير مؤهل وخبير.
• مكان إجراء العملية: ان جترى 
العملية يف  مستشفى وليس عيادة 
بيئة  يوفر   املستشفى  ان  حيث 
للتعامل  جاهز  ويكون  أماناً  أكثر 
مع  والتعامل  طارئة  حالة  اي  مع 
املريض بعد العملية بصورة عالية 

املستوى.
املنتجات:  أمان  من  التحقيق   •
وكذلك  السيليكون  حشوات  مثل: 
من  وغيرها  والبوتوكس   الفيلر 
مواد والتحقيق من أمانها وتصريح 
يعرف  أن  املهم  ومن  استخدامها 
السيليكون   نوعية حشوة  املريض 
الطبيب  يعطي  وان  ستزرع  التي 
اسم  فيها  يذكر  بطاقة  املريض 

نوعية  املادة ورقمها.   
املضاعفات:  سبب  على  مثال 
أكثر  الدهن  شفط  عمليات  
من  كبيرة  كمية  شفط  أسبابها 
الكمية  تتعدى  بحيث  الدهن 
الطبيب  خبرة  وقله  بها،  املسموح 
يف التعامل مع املضاعفات واآلثار 
اجلانبية  وحتاشيها وعدم مراعاة 
وإجراء  للمريض  الصحي  الوضع 
مؤهل  غير  مكان  يف  العملية 

إلجراء هذه العملية. 
ولذلك فإن املريض عليه ان يقصد 
واملستشفيات  اجلراحني   أفضل 
واآلثار  املضاعفات   لتحاشي 
املوافقة  بعدم  وينصح  اجلانبية 
على إجراء العملية من أول زيارة 
عند  التمهل  ويجب  استشارة  أو 
لعملية  اخلضوع  قبل  التفكير 

جتميل.

د. محمود وريكات
استشاري جراحة الترميم 

والتجميل واحلروق

الرعاية  على  كبير  تطور  حصل 
الصحية يف العشرين سنة املاضية 
خاصة بعد تطور وسائل االتصال 
وتدويل  االنترنت  شبكة  عبر 
بحيث  الصحية  واخلدمات 
بقعة  اي  يف  مريض  اي  يستطيع 
طبيب  باي  يتصل  ان  العالم  يف 
استشارته  ألخذ  مناسبا  يراه 
واعطاء رأي طبي اخر بعد اخذه 
لرأي طبي أولي من طبيب سابق. 
للرعاية  مكماًل  جزأً  وأصبحت 
السريع  التطور  بعد  الصحية 
تقنيات وسائل  التي حصلت على 

االتصاالت الكترونية السريعة.
الطبية  اخلدمات  تطور  ان 
والرعاية الصحية يف أكثر من دولة 
بخدمات  األردن  ومتيزت  عربية. 
معقولة  وتكلفة  عالية  طبية 
واالشقاء  االردنيني  للمواطنني 
العرب املقيمني يف الدول املجاورة 
وكان  أفريقيا.  دول شمال  وبعض 
به  األردن عدد ال بأس  الى  يأتي 
من املرضى نتيجة تطور اخلبرات 
والرعاية الطبية يف بلدنا الغالي. 
خالل الستة أشهر املاضية ونتيجة 
املسمى  الكورونا  وباء  انتشار 
العالم  ارجاء  بكافة   ١9 كوفيد 
املرضى  احتياج  زيادة  الى  أدى 
الصحية  الرعاية  الى  وأكثر  أكثر 
عن بُعد املسمى Telehealth او 

.Telemedicine
بعد  عن  الصحية  الرعاية 

قبل وباء الكوفيد-19 
العالم العربي يتكون من ٢٢ دولة 
 ٤٢3 حوالي  بها  يقطن  عربية 
مليون نسمة يعيشون يف ١3,000 
كم مربع وتعتبر ثاني أكبر منطقة 
روسيا  بعد  العالم  يف  مأهولة 

االحتادية.  
وسائل  عبر  احلديثة  التطورات 
وسائل  على  سهلت  االتصال 
التواصل  احلديثة سرعة  االعالم 
العالم  يف  الثقافات  مختلف  بني 
التلفزة  العربي من خالل شبكات 
التي تَِبث عبر الساتاليت وشبكات 
لغة  هناك  وأصبح  االنترنت 
مشتركة بني الشعوب العربية وهي 
احلديثة  الفصحى  العربية  اللغة 
املقروء  اإلعالم  يف  املستعملة 

ومحطات اإلذاعة والتلفزيون مما 
أدى لسهولة التواصل بلغة واحدة 
من  العظمى  للغالبية  مفهومة 

سكان الوطن العربي. 
تطورت منصات الرعاية الصحية 
احتياجات  وازدادت  بُعد  عن 
بسبب  لها  العرب  املرضى 
وجعلت  طرأت  التي  الصعوبات 
تقدم  التي  الدول  الى  الوصول 
بينها  ومن  الطبية  اخلدمات 
تلك  وخدمت  صعبة.   األردن 
األردن  خارج  املرضى  املنصات 
القاطنني  واألردنيني  أكبر  بحجم 
العاصمة  عن  البعيدة  املدن  يف 

عمان بحجم أقل.
الصحية  الرعاية  اقتصرت  لكنها 
التلفونية  املكاملات  على  بُعد  عن 
وسائل  بعض  عير  والرسائل 
مثل  االجتماعي  التواصل 
والقليل  والواتساب.  الفيسبوك 
القليل تواصلوا من خالل منصات 
بُعد  عن  الصحية  الرعاية  وسائل 

التي كانت نوعاً ما بدائية.
ُبْعد  عن  الصحية  الرعاية 

َبعد انتشار وباء كوفيد 19
يف  القاطنني  للمرضى  سمحت 
بُعد  عن  التواصل  بعيدة  اماكن 

مع االخصائيني خاصة ذوي 
او  اخر  راي  واخذ  اخلبرة 
العالجات  ومتابعة  مراقبة 
خالل  من  سابقا  متت  التي 
عندما  االخصائيني  نفس 
املرضى  باستطاعة  كان 
ملركز  والقدوم  مراجعتهم 
الرعاية سواء من داخل البلد 

او خارجه.
االجتماعي  التباعد  ونتيجة 
اإلصابة  من  للوقاية  املفروض 
مبرض كوفيد-١9 فان احتياجات 
اطبائهم  مع  للتواصل  املرضى 
الى  الوصول  ازدادت لصعوبة  قد 

مراكز الرعاية الصحية
به  باس  ال  ان عدداً  إلى   إضافة 
الذهاب  يفضلون  ال  املرضى  من 
من  خوفا  العالج  مراكز  الى 

اصابتهم بوباء كوفيد-١9. 
تواجه  التي  العقبات  ماهي 
عن  الصحية  الرعاية  نطور 

ُبعد؟
لها  اجلديدة  التقنية  هذه 
من  عدداَ  زال  ما  محدوديتها: 
هذه  ان  يعتقد  اخلدمة  متلقي 
قبل  من  مجانا  تقدم  اخلدمة 
مقدمي اخلدمة مما يقلل حماس 

بعض األطباء لها.
عليها  ينطبق  ال  حاالت  هناك 
مقدم  حلاجة  بُعد  عن  الرعاية 
يف  التواجد  اخلدمة  ومتلقي 
ألجراء  الصحية  الرعاية  مكان 
أو  السريرية  الفحوصات 
وبعد  التشخيصية  التداخالت 

ذلك العالجية خاصة اجلراحية.

التداخالت  بعض  أن  من  بالرغم 
اجلراحية متت عن بعد مبساعدة 
اطباء وخبراء يف مناطق بعيدة عبر 
االنترنت فهناك دائما وسائل حلل 

مشاكل املرضى عن بُعد.
ان  يفضلون  املرضى  من  الكثير 
مع  لوجه  وجها  اخلدمة  يتلقوا 
هذا  يشعرهم  حيث  الطبيب 
تلقي اخلدمة عبر  باالطمئنان من 
حاال  أفضل  تكون  بينما  الهاتف 
عندما تكون اخلدمة عبر منصات 
الفيديو بني املريض والطبيب فهذا 
يحسن اداء عملية الرعاية الصحية 

عن بُعد. 
جلمعيات  العربية  الرابطة  قامت 
األردن  ترأسها  التي  الروماتيزم 
من خالل جمعية أطباء الروماتيزم 
بعمل  حالياً  األردنية  واملفاصل 
احلجر  فترة  خالل  دراسات  عدة 
الصحي يف الوطن العربي سنذكر 

منها اثنتان:
ورأيهم  املرضى  شملت  األولى 
بالرعاية الصحية عن بُعد وشارك 
من  مريض   ٢١٦3 الدراسة  بهذه 
النتائج  وكانت  عربية  دولة   ١8
اغلب  ان  الدراسة  لهذه  الرئيسة 
العالج عن  كانوا يفضلون  املرضى 

بُعد وانهم يعتبرون حاًل مناسباً يف 
حل  يف  ملساعدتهم  احلالية  الفترة 
إذا  وخصوصا  الصحية  مشاكلهم 
اول  للطبيب  املريض  زيارة  متت 

مرة مبركز تلقي اخلدمة. 
اما الدراسة الثانية فشملت اطباء 
دولة   ٢0 يف  واملفاصل  الروماتيزم 
عربية ك وشارك بها 8٦0 طبيب. 
وبينت احلاجة للرعاية الصحية عن 
متلقي  مع  للتواصل  وأهميتها  بُعد 
ان  الدراسة  وبينت  اخلدمة.  هذه 
دول اخلليج العربي األكثر استعماالً 
لها لوجود االمكانات التقنية واقل 
وبالد  افريقيا  شمال  دول  يف 
العربي. وكان رأي االطباء  املشرق 
انهم على استعداد لتقدمي اخلدمة 
التكاليف  تغطية  مت  إذا  بعد  عن 
أو عن طريق  مباشرة  املريض  من 

شركات التأمني. 
يف اخلتام ان تطور وسائل الرعاية 
مجاال  تعطي  اإللكترونية  الصحية 
اخلدمة  مقدم  بني  للتواصل  أكثر 
ومتلقها.  فهناك تكاماًل بني طرق 
الرعاية الصحية املباشرة والرعاية 
الصحية عن بُعد يُأديان معاً أفضل 
متلقي  للمريض  صحية  خدمة 

اخلدمة.

د. باسل املصري
استشاري أول امراض 

العظام واملفاصل والروماتيزم
ال يوجد أي دليل على أن اللسان 
األطفال،  يرثه  أن  ميكن  املربوط 
وإذا كانت ربطة اللسان لدى طفلك 
طفيفة فقد ال تؤثر عليه ولكن إذا 
كانت حالته حادة فقد يكون لسانه 
فمه،  أسفل  مع  تقريباً  ملتحماً 

ويف هذه احلالة يحتاج إلى تدخل 
جراحي لفك ربطة اللسان.

ما هو اللسان املربوط؟
من  يعانون  األطفال  بعض  يولد 
الفم  أرضية  يف  اللسان  التصاق 
وهي  اللساني  اللجام  طريق  عن 
طرف  من  متتد  حلمية  زائدة 
عيب  وهو  األسفل  الى  اللسان 

خلقي قابل للعالج جراحياً
»اللسان  أعراض  هي  ما 

املربوط« التصاق اللسان؟
١. قد يواجه رضيعك صعوبة يف 

البلع.
٢. صعوبة يف مد اللسان إلى أبعد 

من األسنان األمامية السفلية.
3. صعوبة يف رفع اللسان لألسنان 
العلوية أو حتريكه من جانب آلخر.
يواجهون  األطفال  بعض   .٤

صعوبة يف الرضاعة خصوصا يف 
الرضاعة الطبيعية

املربوط«  »اللسان  يؤثر  هل 
على كالم الطفل يف املستقبل؟
ال يؤثر اللسان املربوط على كالم 
احلروف  بعض  يف  اال  الطفل 
يسبب  وال  والالم  الراء  كحرف 
األطفال،  لدى  النطق  يف  تأخراً 
بنمو  عالقة  أيضاً  له  وليس 

الطفل.
 كيف يتم عالج ربطة اللسان؟
يف األشهر األولى من عمر الطفل 
اللساني  اللجام  بقطع  العالج  يتم 
يف  جراحيا  اللسان  يربط  الذي 

العيادة حتت التخدير املوضعي.
فيتم  سناً  األكبر  األطفال  يف  أما 
التخدير  حتت  جراحياً  عالجهم 

العام.

د. صائب حمودي
استشاري جراحة االطفال

نصائح هامة.. مع كثرة االقبال على 
عمليات التجميل وزيادة عدد اجلراحني 

واملراكز والعيادات التي ُتعنى بها.. 

أهمية الرعاية الصحية عن ُبْعد 
Telehealth

اللسان املربوط عند االطفال
)ربطة اللسان( 

أقالم طبية

للمزيد من االستفسار واالستشارة االتصال بّنا فـي مركز األردن للتجميل - مستشفى األردن
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 Colorectal Cancer   سـرطـان القـولون واملستقيـم
القولون  تربط  بطول ١٢-١٥سم 
البراز  ابقاء  ويعمل على  بالشرج 
داخل حجرته حتى وقت التغوط.

ما هو سرطان القولون واملستقيم:
السرطان  امناط  من  منط  هو 
هذين  من  اياً  يصيب  الذي 
هذا  ويتطور  العضوين، 
الوقت  مبرور  عموماً  السرطان 
ما  احلميدة  الغدية  االورام  من 
البوليبات  او  السرطانية  قبل 
عليها  يطرأ  ان  بعد  )السالئل( 
على  الطفرات  من  سلسلة 

.)DNA( حمضها النووي
السرطان  لهذا  الدقيق  السبب 
بعض عوامل  ولكن  غير معروف 
إليه  تؤدي  قد  التي  اخلطورة 
بهذا  العائلية  االصابة  تشمل 
الغذائي،  النظام  السرطان، 
التدخني  الكحولية،  املشروبات 
االمعاء  مبرض  واالصابة 

االلتهابية.
العالمات واالعراض:

على  تظهر  ال  قد  احلظ،  لسوء 
اعراض  اي  املصاب،  املريض 
اجراء  املهم  من  فإنه  ولهذا 
فحوصات الكشف املبكر عن أي 
القولون  تنظير  ويعتبر  مشكلة، 

هو افضل طرق الكشف.
العالمات  احد  الدم  نزف  يعتبر 
غالباً  االورام  ان  غير  املبكرة، 

واملستقيم  القولون  سرطان  يعتبر 
شيوعًا  السرطان  انواع  اكثر  ثالث 
شيوعًا  االنواع  وثاني  الرجال  لدى 

لدى النساء.
سرطان  فهم  من  نتمكن  حتى 
القولون واملستقيم فإنه من املفيد 
التعرف على اعضاء اجلسم التي 

قد تتأثر به.
القولون: هو انبوب يترواح طوله 
بني  ويربط  ١٥0-١80سم  بني 
نهاية االمعاء الدقيقة واملستقيم، 
األمعاء  املستقيم  مع  ويشكل 
الغليظة وهو مسؤول عن معاجلة 
بشكل  ويقوم  الفضالت وخزنها، 
دوري بإفراغ محتوياته من البراز 

يف املستقيم.
حجرة  عن  عبارة  املستقيم: 

د. عماد السمودي
جراحة القولون والشرج 

واملستقيم

وبوتيرة  قليلة  بكميات  تنزف  ما 
ال  قد  الدم  فإن  وعليه  متقطعة 
اثناء الفحص املخبري  يظهر إال 
لنزول  ان  التنبيه  مع  للبراز، 
غير  االسباب  من  العديد  الدم 
االورام ومنها البواسير والشقوق 
وجيوب  والتهابات  الشرجية 

القولون.
ومن العالمات واالعراض االخرى:

- تغير عادة التغوط، كاإلمساك 
واالسهال ونزول براز رفيع وعدم 

اكتمال التغوط.
- فقر الدم دون سبب، مع وجود 
التعب  مع  التنفس  يف  ضيق 

واخلمول والدوخة.
- آالم وانتفاخ البطن.

- نقص الوزن دون سبب.
وعند ظهور اي من تلك العالمات 
الطبيب،  مراجعة  فيجب 
لسرطان  املبكر  فالتشخيص 
القولون واملستقيم قد ينقذ حياة 

املريض.
مراحل سرطان القولون واملستقيم:
من  النوع  هذا  مرحلة  تعتمد 
انتشاره  مدى  على  السرطانات 
ووصوله  االمعاء  جدار  خالل 
إلى العقد اللمفاوية او االعضاء 

البعيدة االخرى وخاصة الكبد.
جذر  داخل  الورم  املرحلة االولى: 

االمعاء دون انتشار.

يتعدى  الورم  الثانية:  املرحلة 
دون  لالمعاء  العضلية  الطبقات 
اللمفاوية او  العقد  ان يصل إلى 

االنسجة البعيدة.
املرحلة الثالثة: وصول السرطان 

للعقد اللمفاوية.
السرطان  وصول  الرابعة:  املرحلة 
الكبد  مثل  البعيدة  لالعضاء 

والرئتني.
التشخيص: إن اجراء الفحوصات 
تنظير  مع  الروتينية  والتحاليل 
عن  الكشف  ميكنه  القولون 
وجود االورام احلميدة وذلك قبل 
سرطانية  اورام  إلى  تتحول  ان 
عن  الكشف  ميكنه  وكذلك 
سرطان القولون واملستقيم خالل 
املبكرة والتي تكون فيها  مراحله 
فرص الشفاء اعلى بكثير مقارنة 

باملراحل املتقدمة.
قد  التي  التحاليل  من   -
عن  املبكر  الكشف  يف  تساعد 
الدم  حتاليل  السرطان:  هذا 
مؤشرات  اختبار  يشمل  مبا 
 ،)Tumor Markers( االورام 
البراز،  يف  اخلفي  الدم  حتليل 
الرنني  صور  او  الطبقية  الصور 
الباريوم  وحقنة  املغناطيسي 

الشرجية.
هو  القولون  تنظير  ان  إال   -
هذا  لتشخيص  االدق  الطريقة 

عينة  اخذ  مع  االورام  من  النوع 
للتحليل  الورم  من  )خزعة( 
التحليل  اثبت  واذا  املخبري، 
وجود الورم السرطاني يتم اجراء 
الصور  مثل  الشعاعية  الصور 
املغناطيسي  الرنني  او  الطبقية 

لتحديد مدى انتشار الورم.
العـــالج:

على  اساساً  العالج  يعتمد   -
املرض  إليها  وصل  التي  املرحلة 

وكذلك على موضعه.
- اورام املسـتقيــــم املنخفضـــــة 
بــاالشــعـــــــاع بـــدايـــة  تـعــــالــج 
مـــع  سويــــة   )Radiotherap(
الـــكيميـــــــائـــــــــي  الـــــعــــــــــالج 
ومـــــــن   )Chemotherapy(
ثــم يتبعهـا االستئصـال اجلراحي 

للورم.

- اورام اعلى املستقيم والقولون 
باالستئصال  بداية  تعالج 
بعدها  وتعتمد  للورم،  اجلراحي 

العالج  استكمال  إلى  احلاجة 
الكيميائي على مرحلة الورم، ففي 
الورم  فيها  يكون  التي  احلاالت 
وصل  او  القولون  جدار  تعدى 
االعضاء  او  اللمفاوية  العقد  إلى 
البعيدة يتوجب على املريض اخذ 
اجلراحة. بعد  الكيميائي  العالج 

الوقايــة:
من  خير  الوقاية  احلكماء  يقول 
العالج، ومن طرق الوقاية من هذه 

االورام:
- االبتعاد عن التدخني.

واالكثار  صحية  اطعمة  تناول   -
ومصادرها  االلياف  تناول  من 
كاملة  وحبوب  بقوليات  من 

واخلضروات والفواكه.
- تخفيف الوزن واتباع منط حياة 

صحي، وممارسة الرياضة.
احلمراء  اللحوم  من  التقليل   -

واملصّنعة.
- جتنب تناول الكحوليات.

العالية  واالغذية  املوالح  - جتنب 
بالصوديوم.

- القيام بإجراء فحوصات دورية، 
تنظير  دقة  واكثرها  واهمها 
عاماً.   50 سن  من  بدًءا  القولون 
تاريخ  لديه  املريض  كان  واذا 
عائلي بوجود سرطان او حلميات 
التنظير  فإن  واملستقيم  القولون 
يستوجب بدًءا من سن 40 عاماً.

العمل  إلى  الذهاب  عدم  قرر 
حاول  حيث  املنزل  إلى  وتوجه 
النزول من السيارة فانثنت ساقه 
األرض  على  وسقط  حتته  من 
الناحية  حتريك  على  قادر  غير 
اليسرى من جسده. مت تشخيص 
حالته على أنه يعاني من سرطان 
وأخبره  املستفحل  املتقدم  الدماغ 
أن  "جوجل"  والعم  األطباء 
مع  املريض  يعيشه  ما  اقصى 
واحدة  سنة  هو  السرطان  هذا 
"يا  نفسه:  يف  قال  األكثر.  على 
الهي كيف يحدث لي هذا وكيف 
انفجرت حياتي كما ينفجر بالون 
اجتاحه  بركان".  يف  سقط  هواء 
العمل  يلوم  أخذ  عارم  غضب 
ثم  خضع  ثم  اكتئب  واالجهاد، 
رضخ للحقيقة. اقتنع ان األسباب 
اقتنع  واحد،  املوت  ولكن  تعددت 
أو  السرطان  من  سيموت  انه 
يحتج.  وملن  يحتج  فلماذا  غيره 
انسان  ألف   150 أن  نفسه  اخبر 
يومياً،  العالم  هذا  يف  ميوتون 
ماتوا وميوتوا وتستمر احلياة من 
بعدهم فماذا لو مات هو... ماذا 
لو اختفى هو واصدقائه وعائلته 
يستمر  افال  الوجود...  من  كلهم 
غرفة  إلى  ينقلونه  هاهم  الكون. 
بأجنحته  املوت  وهاهو  العمليات 

يحلق خارج النوافذ وهاهو يدخل 
تعلقت  املجهول.  إلى  رحلة  يف 
إلى  ونظر  ابنه  بنظرات  نظراته 
وجه زوجته فلم يجد غير اخلوف 

والقلق.
من  ساعات   6 بعد  يصحو  بدأ 
األصوات  بعض  التخدير... سمع 
إلى  ينتقل  لم  أنه  فتأكد  املبهمة 
يفتح  أن  حاول  اآلخرة...  احلياة 
عينيه وأن يركز فيما حوله فوجد 
واألنابيب  األسالك  من  الكثير 
وومضات  جسده  على  مثبتة 
النبض  تظهر  امللونة  األرقام  من 
بجانب  الشاشة  على  والضغط 
صغير  ولد  أنه  أحس  سريره. 
مطار  يف  أمه  يدي  بني  من  ضاع 
قدميه  يحرك  أن  جرب  مزدحم. 
تشد  زوجته  بيد  وأحس  ويديه 
"احلمد  له:  وتقول  يده  على  بقوة 
أحس  أحبك"  سالمتك،  على  هلل 
بالعطش فطلب ماًء من املمرضة 
التي بللت له شفتيه، شعر بسعادة 
قال:  العالم.  امتلك  وكأنه  غامرة 
طعم.  للماء  أن  أعرف  أكن  "لم 
يبدو أن للماء طعم". أسلم عينيه 
للنوم وأحس أنه سيكون محظوظاً 

لو استيقظ يف اليوم التالي.
يف األيام التالية عرف كيف يتقلب 
كما  مساعدة  بدون  السرير  يف 
واملشي  الوقوف  ولذة  طعم  عرف 
ألول  ميشي  صغير  طفل  وكأنه 

مرة.
فرأى  املستشفى  نافذة  من  نظر 

وشاهد  وجتيء  تروح  املركبات 
تزاحم الناس وهم يشترون اخلبز 
موعد  قبل  واحللويات  والقطايف 
احلياة  أن  رمضان. الحظ  إفطار 
قد  كان  لو  أنه  والحظ  مستمرة 
مات أثناء العملية ملا عرف الناس 

يف الشارع عنه شيئاً.
جلس مع أبنائه وزوجته وتناقشوا 
واملوت  السرطان  موضوع  يف 
نهاية  يف  سيموت  أنه  وأخبرهم 
املطاف مثل كل البشر وأن عليهم 
وأن  احلقيقة  هذه  يتقبلوا  أن 
يستمروا يف دراستهم ويف حياتهم 
وأخبرهم كم كان يرغب يف حضور 
بني  يحمل  وأن  قرانهم  حفالت 

ذراعيه حفيداً أو حفيدة.
مع  التحسن  يف  حالته  استمرت 
أثناء  الصحية  املطبات  بعض 
العميقة  الذرية  باألشعة  العالج 
األيام  متر  الكيماوي.  والعالج 
بصيفها وخريفها وشتائها وربيعها 
وهو يقاوم ويحارب يف سبيل يوم 
ثانية  لكل  أن  أحس  آخر،  جديد 
أفراد  أن  وأحس  وقيمة  معنى 
حلياته  أعطوا  وأصدقائه  عائلته 
واحلنان  احلب  كل  مع  قيمة 
واملساندة  واملشورة  والنصح 

واملساعدة التي منحوها له.
السيارة  قيادة  من  أطبائه  منعه 
التفكير  يف  بحريته  ولكنه متسك 
فتعود  والتأمل  والكتابة  والقراءة 
التي  األماكن  إلى  بخياله  يسافر 
يزرها...  لم  التي  وتلك  زارها 

وأرمينيا  حلب  يف  ماضيه  تذكر 
تذكر  درس،  حيث  وبورمنوث 
طيلة  معه  عاشت  التي  زوجته 
السراء  يف  به  واعتنت  عاماً   35
والفقر  الغنى  يف  والضراء، 
تذكر  واملرض،  الصحة  ويف 
عند  أطفاله  صراخ  سيمفونيات 
والدتهم وكيف كان يحملهم ويلعب 
ويدرس معهم... استرجع نقاشاته 
املطعم  ذلك  يف  أصدقائه  مع 

نقاشات  إليه،  يذهب  كان  الذي 
والدين  واالقتصاد  السياسة  يف 
وموليير،  وفولتير  ماركس  وكارل 
واالبتسامات،  الوجوه  تذكر 
النجاحات،  والنزعات،  الصرعات 

واالخفاقات، احلب واحلياة.
أو  السيارة  مبوديل  يهتم  يعد  لم 
احلذاء أو نوع البدلة التي يلبسها 
بل أحس بأهمية احلب واحلنان. 
تدخل  هواء  نسمة  بكل  استمتع 
ثيابه  مبلمس  وأحس  رئتيه  إلى 

الزهور  رائحة  شم  جسده،  على 
القهوة  طعم  وتذوق  احلديقة  يف 
املطر  رذاذ  طرقات  وسمع  الدافئ 

على نافذته.
بالنسبة لي:

له  أجرى  الذي  الطبيب  أنا  كنت 
فسنحت  حالته  وتابع  العملية 
فعرفته  منه  القترب  الفرصة  لي 
واألخالق  والشجاعة  لاليثار  مثاالً 
لي  كتب  واآلدب.  والثقافة  والذكاء 
إجراء  على  سنة  مرور  بعد  رسالة 
العملية فقال: "لم تكن رحلتي سهلة 
ولكنني اجتزتها بفضل احلب الكبير 
واحلنان الدافئ من زوجتي وابنائي 
متى  أعلم  ال  وأصدقائي.  وأقاربي 
ولكنني مصر  الدنيا  هذه  سأغادر 
سعيدة  الباقية  أيامي  أجعل  أن 
أربعة سنوات  بعد  مات  ومتفائلة". 
السرطان  مع  الطويل  الصراع  من 
كتاب  املرض يف  مع  وكتب جتربته 

اسماه "احلياة من جديد"
عند اشهار الكتاب كنت أنا مسافراً 
أيام  قبل  وصلتني  البالد.  خارج 
كاماًل  فقرأته  الكتاب  من  نسخة 
بكاًء  بعدها  وبكيت  يومني  خالل 

مراً.
ايها  اصالنيان...  هاكوب  "فيكني 
تبقى  سوف  الرائع...  األرمني 
احلياة  مدى  ذاكرتي  يف  صورتك 
كما  احلياة  أنت  احترمت  فقد 
زوجتك  إلى  املوت...  احترمت 

وأبنائك أتقدم بخالص العزاء".
Ibrahimsbeihaz@gmail.com

علوم ورؤى

منزله  من  خرج  الصباح  ذلك  يف 
ملراجعة  البنك  إلى  متجهاً 
استقل  ثم  ومن  هناك  حساباته 
وافكار  عمله  إلى  متجهاً  سيارته 
ذهنه؛  يف  وجتيء  تروح  شتى 
اللذين  ابنائه  البنك،  رصيد 
الذي  زميله  اخلارج،  يدرسون يف 
استقال من العمل، احلر الشديد 
حزيران/ من  اليوم  ذلك  يف 
التي  املنزل  حاجيات  رمضان، 
العودة، ماذا  سوف يشتريها عند 
اليوم  ذلك  يف  زوجته  له  ستطبخ 
انه  احس  مقدمات  بدون  وفجأة 
فقد  قد  وانه  جيدة  بصحة  ليس 
السيطرة على قدمه أثناء القيادة. 

احلياة من جديد

أ. د. إبراهيم صبيح
استشاري

جراحة الدماغ واألعصاب



Jordan Hospital مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.comIssue No. (14) - September 2020

6 اجناز وريادة

مستشفى األردن يشرف على تبرع 
عائلة بأعضاء ابنها املتوفى

مستشفى األردن يوقع اتفاقية 
تعاون مع »بيبي كورد«  مركز 

اخلاليا اجلذعية

أعضاء  نقل  على  للعمل  سير؛ 
تبرع من  الداخلية، بعد  جسمه 

والدي الشاب املتويف.
أن  البشير  الدكتور  واضاف 
عملية أخذ االعضاء متت داخل 
وبإشراف  األردن  مستشفى 
بنقل  متخصص  طبي  فريق 
الطبية  اخلدمات  من  األعضاء 
االردن،  ومستشفى  امللكية 
الصحة،  وزارة  مع  وبالتعاون 

ومستشفى اجلامعة األردنية.
عائلة  أن  البشير  الدكتور  وبنّي 
بـقلب  تبرعت  املتويف  الشب 
ابنهم  وقرنيتي  وكليتي  وكبد 
الشاب«، الذي تويف دماغياً بعد 

تعرضه حلادث سير.

بهذا  أن  البشير  الدكتور  وأكد 
التبرع مت انقاذ 6 أفراد واعادة 
من  بدالً  والبصر،  األمل  لهم 
حتت  األعضاء  هذه  تنتهي  أن 

التراب.
أنه  البشير  الدكتور  اكد  كما 
الشاب  كلية  زراعة  بالفعل  مت 
تعاني  مريضة  فتاة  جسد  يف 
5 سنوات، يف  منذ  كلوياً  فشاًل 
عملية  ومتت  األردن  مستشفى 
يف  االخرى  االعضاء  زراعة 
ويف  الطبية،  احلسني  مدينة 
ومستشفى  البشير  مستشفى 
النجاح  االردنية، وكان  اجلامعة 
»بحمد  العمليات  لكافة  حليف 

هلل وفضله«.

الرئيس  املرافق  والوفد  الصراف 
ميسا  الدكتورة  للشركة  التنفيذي 
الدكتور  التسويق  ومدير  شاهني 

عبداهلل عزام.

حمودي  صائب  الدكتور  وبحضور 
املدير الطبي يف مستشفى األردن، 
املدير  خطاب  أحمد  واملهندس 

اإلداري للمستشفى.
لفتة كرمية اقدم عليها والدّي 
رحمه  )يزن(  املتوفـي  الشاب 
واعادة  حياة..  إلنقاذ  اهلل 
االمل إلى ستة اشخاص عانوا 
يف  منها  صحية  مشكالت  من 
القلب والكبد والكلية والبصر. 
األردن  مستشفى  ففي 
التبرع  مديرية  مع  وبالتنسيق 
مت  الصحة  بوزارة  باالعضاء 
املتوفـي  الشاب  أعضاء  نقل 
يزن رحمه اهلل، بعد تبرع عائلته 

باالعضاء.
األردن  مستشفى  مدير  وقال 
إن  البشير  عبداهلل  الدكتور 
الشاب  استقبل  املستشفى 
حادث  جراء  تويف  الذي  )يزن( 

وقع مستشفى األردن إتفاقية تعاون 
)مركـز  كورد«   »بيبي  مركز  مع 
مجال  يف  اجلذعية(  اخلاليـا 
اجلذعية  اخلاليا  استخالص 
وحفظها  السري  احلبل  دم  من 
أحدث  مستخدماَ  طويلة؛  ملدة 

األساليب والتقنيات العاملية.
مستشفى  عن  اإلتفاقية  ووقع 
األردن رئيس مجلس اإلدارة املدير 
البشير،  عبداهلل  الدكتور  العام 
رئيس  كورد«  »بيبي  مركز  ومن 
ماهر  الدكتور  اإلدارة  مجلس 

د. غسان اجليوسي
استشـــاري

طب وجراحة العيون

سببها  يكون  أن  املمكن  من 
عدوى  أو  بالعني  جرح  أو  رض 
مفاجئ يف  ارتفاع  أو  التهاب  أو 
وكذلك  الداخلي  العني  ضغط 
دخول  أو  القرنية  اصابات 
أجسام غريبة أو العدوى احلاده 
الفيروسي  امللتحمة  التهاب  مثل 

املُعدي أو التهاب القزحية.
من  تخرج  التي  االفرازات  أما 
امللتحمة  العني تدل على اصابة 
ما  وغالباً  بالعدوى  بااللتهاب 

تكون صديدية ناجتة عن 
االصابة بالبكتيريا.

االفرازات  كانت  إذا  أما 
بألم  مصحوبة  دمعية 
الضوء  يف  بالعني 
على  دليل  فهذا  وحرقان 
فيروسي  التهاب  وجود 
التهاب  أو  بامللتحمة 

القزحية وامللتحمة.

انسداد  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
الدمع قد يسبب  قناة تصريف 
زيادة يف إفراز الدموع والتهاب 

بالكيس الدمعي.
التهاب امللتحمة الناجت عن  أما 
يسبب  ما  فغالباً  احلساسية 
الدموع  إفرازات  يف  زيادة 
شبيهة  خيطيه  وإفرازات 

باحلبل مصحوبة بحكه.
يكون  الضوء  يف  العني  ألم  أما 
غالباً لوجود التهاب القرنية أو 

بالعني الداخلية.
أكثر  فهو  العني  احمرار  أما 
األعراض شيوعاً ويكون بسبب 
األوعية  يف  شديد  احتقان 

الدموية السطحية للعني.
غالباً  الرؤية  وضوح  عدم  أما 
ما يكون خطأ باالنكسار )طول 
أو  انحراف(  أو  قصر  أو  نظر 
على  سحابات  أو  عتامة  وجود 
أو  بيضاء  مياه  أو  القرنية 
انفصال شبكية العني أو مرض 
حدوث  أو  الصفراء  باللطخة 
الشبكي  الوريد  يف  جتلط 

الشريان  انسداد  أو  املركزي 
التهاب  أو  املركزي  الشبكي 
ضمور  أو  البصري  العصب 

العصب البصري.
البصر  فقدان  حدوث  أما 
العوامل  احدى  فهو  املفاجئ 

التالية:
التهاب العصب البصري، نزيف 
األوعية  انسداد  بالعني،  داخلي 
الشبكية،  االنفصال  الدموية، 
العني،  ضغط  وارتفاع  التسمم 
التهاب الشبكية احلاد ورض أو 
جرح  أو نزيف بالشبكية نتيجة 

السكري مثاًل.
فهي  بالنظر  االزدواجية  أما 
حتدث بسبب عدم توازن عضلي 
أو وجود شلل يف عضلة أو أكثر 
يف العضالت التي حترك العني، 
بالغدد  اضطرابات  وأسبابها 
زيادة  أو  النزيف  أو  الصماء 
الضغط داخل اجلمجمة أو وجود 

أورام أو االصابة بالسكري.
تكون  التي  الطائرة  اخلياالت 
وجود  عادة  تظهر  العني  أمام 
السائل  يف  عتامات 
يكون  وقد  الزجاجي 
إذا  طبي  مدلول  لها 
بالتهاب  مصحوبة  كانت 
مصحوبة  أو  العني  داخل 
العني  شبكية  بانفصال 
يكون  ال  غالباً  وممكن 
الطائرة  اخلياالت  لهذه 

أي مدلول طبي.

أسبـاب ..  أعـراض ..  وعـالج

آالم الـعـيـــن

كيس دهني ملتهب )شحاد(

مؤمتر اعتالل عضلة القلب 
يوصي بإنشاء مراكز مختصة لعالجه

الدولي  األردني  املؤمتر  اكد 
األول العتالل عضلة القلب على 
أهمية الكشف املبكر عن مرض 
والبدء  القلب،  عضلة  قصور 
مبا  مبكرة،  مراحل  يف  بالعالج 
من  أفضل  عالج  نتائج  يحقق 

حاالت الكشف املتقدم.
الذي  املؤمتر  يف  املشاركون  وأوصى 
الطبية  التداخالت  نادي  عقده 

بالتعاون مع مستشفيات:
األردن واالستشاري والتخصصي 
رعاية  حتت  والعبدلي، 
جابر،  سعد  د.  الصحة  وزير 
باستخدام أدوية وأجهزة حديثة 

تدعم عمل القلب.
وحتدث يف اجللسة اخلتامية 
أخصائيي  من  كل  للمؤمتر 

و  طبلت  رمزي  د.  القلب 
د. عماد احلداد و د. امين 
حمودة و د. فراس بدر ود. 
محمود زريق، حيث أشاروا 
على  االتفاق  مت  أنه  إلى 
لتبادل  التعاون  جسور  مد 
واملعلومات  اخلبرات 
قلب  مراكز  مع  الطبية 

عاملية مثل مركز القلب يف والية 
هيوسنت األمريكية، وفرع مركز 

قلب كلفلند يف أبوظبي. 

إنشاء  ضرورة  على  وأكدوا 
عيادات متخصصة بعالج هبوط 
القلب، وتعاون األطباء يف عالج 

تلك احلاالت املرضية.
من  ناقش  املؤمتر  أن  وأشاروا 
خـالل 22 محاضـرة قدمـهـا 16 
محاضـراً أردنياً و 4 محاضـريـن 
تتعـلــق  مواضيــع  أجــانب، 
عضلـة  ضـعـف  مـن  بالواقـعة 
ومـن  االولـي  والعـالج  القلـب 
انتهـاء  املتقـدم،  العـالج  ثـم  

بـزراعة القلب.
 300 نحو  املؤمتر  وشارك يف 
قلب  أطباء  بينهم  طبيبا 

وباطنية وممرضني وفنيني.
الطبي  املجلس  أن  ويذكر 
 7 بواقع  املؤمتر  اعتمد 

ساعات تعليم طبي مستمر.
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جتميد البويضات حلفظ اخلصوبة
كلها  تنفذ  حتى  تضمر(  والبقية 
وهو  اخلمسني  سن  حوالي  على 
عند  الدورة  انقطاع  سن  معدل 

السيدات.
على  البويضات  عدد  قلة  ومع 
نوعيتها،  أيضا  تقل  السنني  مرور 
تغيرين  حدوث  الى  يؤدي  مما 
األول  املرأة:  حمل  يف  واضحني 
مع  احلمل  احتماالت  قلة  هو 
حمال  كان  سواء  العمر،  تقدم 
فلقد  طبية.  او مبساعدة  طبيعيا 
احتمال  ان  مثال  الدراسات  بينت 
احلمل بأطفال االنابيب على سن 
 %٦0  -  ٥0 حوالي  الى  يصل   ٢٥
ال  قد   ٤٥ ال  سن  على  ولكن 
يتجاوز ال ١-٢%. والتغيير اآلخر 
مع تقدم العمر وبسبب قلة نوعية 
احتماالت  زيادة  هو  البويضات 
اإلجهاض  مثل  احلمل  مشاكل 
)على سن ٢٥ تكون ٥-١0% ولكن 
فوق سن األربعني تصل الى ٥0%( 
بطفل  احلمل  احتماالت  وكذلك 
متالزمة  مثل  جينية  مشاكل  لديه 
قدميا  يعرف  كان  ما  او  داونزـ 
 ٢٥ سن  )على  املنغولي  بالطفل 
تكون ١ من كل ١٢00 حمل ولكن 
على سن األربعني تكون ١ من كل 

١00 حمل(.
السيدة  حتمل  بأن  ينصح  لذلك 
على سن صغير ويفضل ان يكون 

ولكن  عاما.   3٥ ال  بلوغ  قبل 
ممكنا  هذا  يكون  ال  قد  بالطبع 
لعدة أسباب، منها الشخصية مثل 
عدم حدوث الزواج قبل ذلك العمر 
احلمل  لتأخير  أسباب  وجود  او 
مثل الدراسة أو العمل أو السفر، 
أمراض  وجود  مثل  الطبية  ومنها 
قد تستدعي تأجيل احلمل فمثال 
ادوية  ألخذ  السيدة  حتتاج  قد 
ضرورية لصحتها ولكن ال تتناسب 
الطبيب  فينصح  احلمل  مع 
بتأجيله. كذلك قد يصيب السيدة 
مرض مثل سرطان الثدي وحتتاج 
عالج  وأخذ  احلمل  تأجيل  الى 
كيماوي قد يؤثر على عدد ونوعية 
مثل  يف  املبيض.  يف  البويضات 
بتجميد  ينصح  احلاالت  هذه  كل 

البويضات حلفظ اخلصوبة.
هو  البويضات  جتميد  وراء  الفكرة 
بويضاتها  جمدت  إذا  السيدة  ان 
عادت  ثم  مثال   30 ال  سن  على 
فان   ٤٥ ال  سن  على  الستخدامهم 
احلمل  ونوعية  احلمل  احتماالت 
تكون مماثلة حلمل سيدة يف ال 30 
هو  املهم  العامل  الن  عمرها،  من 
عمر البويضات وليس عمر السيدة. 
يف السنوات القليلة املاضية حدث 
جتميد  تقنيات  يف  كبير  تطور 
جناحا  أكثر  وأصبحت  البويضات 
مثل  عاملية  شركات  دعى  مما 

ملوظفاتها  تقدم  ألن  وأبل  جوجل 
كنوع من  البويضات  خدمة جتميد 
لتشجيعهن  الوظيفي  االستحقاق 
واملثابرة  بالشركة  االلتحاق  على 
يف العمل. اهم هذه التطورات هي 
للبويضات  السريع  التجميد  تقنية 
التقنية  وهي   Vitrification
االخصاب  مركز  يف  املستخدمة 
التقنية  وهذه  األردن  يف مستشفى 
تعطي 90% نسبة جناح يف التجميد.
هذه  يف  احلديثة  األخرى  التقنية 
مركز  يف  أيضا  واملتوفرة  املجال 
االخصاب يف مستشفى األردن وهي 
مهمة جدا يف مجتمعنا الشرقي هي 
طريق  عن  البويضات  تقنية سحب 
فحص  الى  احلاجة  وبدون  البطن 
يف  أساسية  هذه  وبالطبع  داخلي 
بعد  يتزوجن  لم  اللواتي  السيدات 

ويرغنب بتجميد البويضات.
اساسيات  من  هو  العمر  تقدم 
احلياة التي ال مفر منها وله تأثير 
ونوعية  احتماالت  على  سلبي 
مع  ولكن  السيدات.  عند  احلمل 
مجال  يف  التطورات  هذه  كل  توفر 
للسيدة  ميكن  البويضات  جتميد 
سن  الى  حملها  تأجيل  تنوي  التي 
طبية  او  شخصية  ألسباب  أكبر 
بأن  وتطمئن  بويضاتها  جتمد  ان 
الفرصة الزالت متاحة للحمل بإذن 

اهلل.

حدوث  وقبل  الزمان  قدمي  منذ 
االكتشافات العلمية الحظ الناس 
السن  يف  الصغيرة  السيدة  ان 
ويسر  بسهولة  احلمل  تستطيع 
ومع  األكبر.  السيدة  من  أكثر 
السبب  أن  تبني  العلمي  التطور 
عدد  هو  ذلك  وراء  الرئيسي 

ونوعية البويضات يف املبيض. 
املبيض  يحتوي  البلوغ  سن  ففي 
بويضة  مليون  نصف  حوالي  على 
العمر  وتقدم  السنني  مرور  ومع 
ألف  مبعدل  البويضات  عدد  يقل 
تنضج  )واحدة  شهريا  بويضة 

د. خلدون الشريف
MBBCh (Hons), MD, MFFP, 

FACOG, FRCOG

استشاري فـي طب وجراحة 
العقم وأطفال االنابيب

يشكل املدير الطبي - مركز االخصاب املستمر  والتدريب  الطبي 
احد اهم مرتكزات احلفاظ على 
ريادة االجناز الطبي االردني من 
الطب  كليات  مخرجات  خالل 
السوق  حلاجات  ومواءمتها 
التخصصات  مختلف  يف  الطبي 
واولية  كبيرا  يشكل حتديدا  مما 
للعمل ووضع اخلطط املستقبلية 

لهذا القطاع.
بهذا  البرنامج  جمهور  واشاد 
االستاذ  حققه  الذي  االجناز 
البشير  عبداهلل  الدكتور 
واصداء  فعل  ردود  عبر  وذلك 
التواصل  شبكات  على  واسعة 
االجتماعي والصفحات الرسمية 

للبرنامج. 

استضاف برنامج وسط 
هاني  الدكتور  مع  البلد 
الدكتور  االستاذ  البدري 
مدير  البشير  عبداهلل 
االردن  مستشفى  عام 
عضوا  اختياره  مبناسبة 
االكادميية االمريكية  يف 
لكبار اجلراحني املعلمني 
اعرق  من  واحدة  وهي 
املعنية  االكادمييات 
باالرتقاء ببرامج التعليم 

الطبي على مستوى العالم وحتدث 
الدكتور البشير يف البرنامج وسط 
متابعة واسعة من اجلمهور حول 
هذا االختيار الذي يتم عبر عدد 
اللذين  احملكمني  من  محدود 
بعناية  العضو  باختيار  يقومون 
شفافة  اسس  وعلى  ومتحيص 
التي تضم  ودقيقة من الشروط 
مسيرة العمل الطبي والتدريسي 

واجلراحي.
الدكتور  االعالمي  واعتبر 
هذا  البرنامج  يف  البدري  هاني 
الطب  ملسيرة  مفخرة  االجناز 
والتعليم الطبي باالردن والشرق 
التعليم  ان  سيما  ال  االوسط 

برنامج »وسط البلد« 
يبارك للدكتور البشير 
بإجنازه العاملي اجلديد
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ملاذا نفشل فـي احملافظة على 
الوزن املثالي بعد احلمية الغذائية 

)الريجيم(؟ وما هو احلل؟

كتل الثدي عند النساء

)الكرش( كما ان االنسولني يحفز 
ومن  الكولستيرول،  لعمل  الكبد 
التي  النشويات  هذه  على  االمثلة 
تسبب زيادة كبيرة يف نسبة السكر 
األبيض، احللويات،  بالدم: اخلبز 
الرز، البطاطا، املشروبات الغازية 

والعصائر..
أن يخزن آالف  واجلسم يستطيع 
اجلرامات يف البطن بوجود سكر 
نؤكد  وهنا  زائد،  وأنسولني  زائد 
الزيادة  سبب  أن  هامة  نقطة 
الدهون  هي  اخلصر  محيط  يف 
الذي  الزائد  السكر  عن  الناجتة 
ترسب يف البطن بوجود األنسولني 
وليس من الدهون التي تؤكل عادة 
والدهون  اليومي  الطعام  مع 
بتحويل  تقوم  اجلسم  يف  الزائدة 
هرمون  الى  الذكرية  الهرمونات 
يسبب  مما  )استروجني(  انثوي 
ضعف جنسي عند الرجال وكذلك 
زيادة يف حجم الثدي عند الرجال، 
واالستروجني الزائد يف النساء قد 
بعد  الرحم  بطانة  يسبب سرطان 
سن  بعد  الشهرية  الدورة  انقطاع 

اخلمسني. 
اخر  هرمون  البنكرياس  ويفرز 
 )Glucagon( يسمى جلوكاجون
ويف  الصيام  وقت  يفرز  الذي 
املجاعات وعند ممارسة الرياضة  
وعند أكل طعام يحتوي على نسبة 
وعمل  البروتينات،  من  عالية  
هرمون اجللوكاجون الرئيسي هو 
منع حصول هبوط حاد يف سكر 
الدم لتزويد اجلسم بالطاقة عند 
إحلاحه وذلك بتحويل الدهون إلى 

سكر.

ومالحظة هامة يجب االنتباه لها 
أن االنسولني الزائد يسبب تخزين 
يف  الزائد  السكر  من  الدهون 
البطن أما اجللوكاجون فانه يعمل 
العكس بتحويل الدهون الى سكر 

وطاقه الستعمالها عند احلاجة.
ومقاومة االنسولني عادة ما تكون 
كما  الزائدة   للسمنة  مصاحبة 
حتصل يف حاالت تكيس املبايض 
ان  تعني  االنسولني  ومقاومة 

الثدي يختلف عن الثدي االخر. 
مالحظة تغيير يف حجم وشكل 

الثدي 
• تغيير يف شكل احللمة او خروج 

افرازات او دم من احللمة.
• تغيير يف طبيعة اجللد او وجود 

حكة او احمرار او تقرحات.
بالعائلة  مرضي  تاريخ  وجود   •

متعلق بالثدي او الرحم. 
اسباب وجود الكتل يف الثدي 

او  البسيطة  الثدي  تكيسات   •
اللمفية: ويكون على شكل دائري 
مؤملا  يكون  وقد  وثابت  وناعم 
خاصة اثناء الدورة الشهرية، قد 
يتغير حجم الثدي من وقت الخر 
الهرمونات  تأخير  عن  وينتج 
االنثوية على تركيبة الثدي وهي 

كتل حميدة. 
وهي  اللمفية:  الغدية  االورام   •
بنعومة  تتميز  حميدة  اورام 
بسهولة  وتتحرك  بامللمس 
بالنسبة  يتغير موقعها  حيث قد 
بفأر  تسمى  لذلك  للمريضة 

الثدي نتيجية سرعة حركتها.
قد  والعدوى:  االصابات   •
الصابات  الثدي  يتعرض 
وقد  كتل  وجود  تسبب  وكدمات 
خاصة  بالتهابات  الثدي  يصاب 
ويكون  املرضعات  النساء  عند 
وارتفاع  شديدة  باآلم  مصحوبا 
احمرار  مع  احلرارة  بدرجات 

الثدي.
يتميز  الذي  الثدي:  سرطان 
انتظام  وعدم  بالصالبة  عادة 
يف  تغير  يصاحبه  وقد  بالشكل 
افرازات  مع  واجللد  احللمة 
دموية من احللمة مع وجود كتل 

ملفاوية يف االبط. 
فحص كتل الثدي 

املختص  الطبيب  مراجعة  يجب 

اجلسم بحاجة الى أنسولني اكثر 
طبيعية  نسبة  على  للمحافظة 
للسكر يف الدم ويوصف عادة دواء 
 )Glucophage( معروف اسمه
لكن  األنسولني،  مقاومة  لتقليل 
الدواء وحده ال يكفي ويجب اتباع 
حميه تقلل من النشويات والسكر 

للتخلص من الوزن الزائد.
التي  النشويات  اكل  وباستمرار 
إلى  يؤدي  مما  سكر  الى  تتحول 
مما  االنسولني  إفراز  استمرار 
قدرة  عدم  الوقت  مع  يسبب 
االستجابة   على  البنكرياس 
االنسولني  من  كافية  كمية  بافراز 
مما يؤدي الى مرض السكري من 

النوع الثاني.
اإلنسان ال يستطيع ان يعيش من 
حياة  يعيش  ولكن  أنسولني  غير 
ونظام  اقل،  بأنسولني  أفضل 
الغذاء املقترح لوزن طبيعي وحياة 
أفضل هو تقليل أكل األغذية التي 
حتتوي على نشويات وسكر وأكل 
واأللياف  والدهون  البروتينات 
والفواكه  اخلضار  اضافة  مع 
الطازجة،  إننا ال ندعو الى غذاء 
من غير سكر وال ندعو الى غذاء 

بسكر اقل.
إفراز  من  يقلل  النظام  وهذا 
من  ويزيد  االنسولني  هرمون 
وذلك  اجللوكاجون  هرمون  إفراز 
بينهما  التوازن  على  للمحافظة 
طبيعي  وزن  على  يحافظ  مما 
والدهون  الكوليسترول  ويقلل 
واألمراض  والسكر  الثالثية 
القلب  أمراض  مثل  عنها  الناجتة 
وجلطات الدماغ واالعوية الدموية 
أنواع  وبعض  والكلى 
السكر  أن  السرطان حيث 
هو الغذاء الرئيسي خلاليا 
النظام  وهذا  السرطان، 
يستطيع  حياه  نظام  هو 
طيلة  فيه  يستمر  أن  املرء 

حياته.
ونلخص هذا املقال بالنقاط 

التالية:  
غذائي  نظام  أي   -١
يقبل  ال  التخسيس  بقصد 
االستمرارية مصيره الفشل. 
أكل  عن  الناجت  السكر   -٢
النشويات وما ينتج عنه من ارتفاع 
السبب  هو  االنسولني  هرمون  يف 

الرئيسي للسمنة. 
3- اإلعتدال هو منهاج احلياة كما 
من   )31( اآلية  يف  سبحانه  قال 

سورة األعراف 
إّنه  تسرفوا  وال  واشربوا  )وكلوا 
اهلل  صدق  املسرفني(  ُيِحُب  ال 

العظيم. 

السريري  بالفحص  يقوم  كي 
املخبرية  الفحوصات  اجراء  مع 
من  عينة  اخذ  مع  واالشعاعية 

الكتلة اذا لزم االمر.
الفحوصات االشعاعية للثدي 

فوق  باملوجات  االشعة  فحص   -
الصوتية ويكون اكثر تناسبا عند 
كثافة  االكثر  الثدي  ذات  النساء 

واالصغر سناً.
)ماموجرام(   السينية  االشعة 
لالشعة  مصاحبة  تكون  حيث 
االحيان   باغلب  الصوتية  فوق 
ويف حاالت نادرة قد حتتاج رنني 

مغناطيسي للثدي. 
طريقة اخذ العينات 

الخذ  طريقة  من  اكثر  هنالك 
طريق  عن  اما  الكتل  من  العينة 
بأخذ  مباشرة  اجلراح  الطبيب 

خزعة صغيرة من الكتلة.
ويف حاالت اخرى نحتاج لتحديد 
موقع الكتل بواسطة املوجات فوق 
الصوتية للتاكد من اخذ اخلزعة 

من الكتلة نفسها.
ازالة  يفضل  حاالت  وهنالك 
االنسجة  وفحص  نفسها  الكتلة 
وجود  عدم  من  للتأكد  مخبريا 

خاليا سرطانية. 
عالج كتل الثدي 

يتم  حميدة  الكتل  كانت  اذا 
متابعة  مع  حتفظيا  عالجها 
واالشعاعية  الذاتية  الفحوصات 

الدورية الالزمة.
اما اذا تبني وجود كتل سرطانية 
او كان هنالك شك بطبيعة الكتل 
عائلي  مرضي  تاريخ  وجود  او 
مع  جراحيا  الكتل  ازالة  فيجب 
استمراية العالج الالزم اذا تطلب 
والهرموني  الكيماوي  باالشعاع 

حسب ما تتطلبه كل حالة.
نتمنى لكم السالمة ..

تبني من دراسات عديده أن  حوالي 
9٥%  من األفراد الذين فقدوا من 
نظام  إّتباع  بعد  الزائده  اوزانهم 
هذه  استعادوا  قد  معني  غذائي 
إلى  ثالث  خالل  واكثر  األوزان 

خمس سنوات من الريجيم.
وعادة ما يصف أخصائيوا التغذية 
برامج أكل حتتوي على عدد قليل 
من السعرات احلرارية والدهون. 
هذه البرامج عادة ما تفشل لسبب 
قابله  وغير  مؤقته  انها  بسيط 
غذائي  نظام  لتصبح  لالستمرار 
دائم يتالءم مع الطبيعة البشرية.

أربعة  من  يتكون  اإلنسان  اكل 
النشويات  وهي  رئيسية  عناصر 
واأللياف،  والدهون  والبروتينات 
إلى  تتحول  فانها  النشويات  أما 
والبروتينات  )جلوكوز(  سكر 
أمينية  احماض  إلى  تتحول 
دهون  الى  تتحول  والدهون 
تتحول  فال  األلياف  أما  ثالثينة، 

وتخرج من األمعاء كما هي.
هو  )جلوكوز(  السكر 
الرئيسي  الطاقه  مصدر  
البنزين  هو  كما  للجسم 
وهذا  للسيارة،  بالنسبة 
السكر إما يستعمل مباشرة 
للطاقة أو يخّزن على شكل 
)جاليكوجني(   نشويات 
والعضالت  الكبد  يف 
اجلسم  احتياجات  تكفي 
 ٢٤ ملدة  الطاقه  من 
األكل  وعند  ساعه، 
هرمون  البنكرياس  يفرز 
االنسولني وعمل االنسولني 

ارتفاع   حصول  منع  هو  الرئيسي 
كبير يف مستوى السكر بالدم. 

من  كبيره  كميه  اكل  وعند 
االنسولني  إفراز  يزداد  النشويات 
بتحويل  يقوم  الزائد  واالنسولني 
اجلسم  حاجة  عن  الزائد  السكر 
اجلسم  يف  تترسب  دهون  إلى 
البطن مما  منطقة  وخاصة  يف  
اخلصر  محيط  يف  زيادة  يسبب 

بالفزع  النساء  تشعر  قد 
شعورها  عند  الشديد  واخلوف 
ما  وهو  بالثدي  كتلة  بوجود 
املختص  الطبيب  لزيارة  يحتاج 
من  ولكن   ، سريعا  لفحصها 
املهم معرفة ان اغلب الكتل التي 
حميدة  كتل  هي  بالثدي  تظهر 
ومع  أورام سرطانية،   وليست  
ذلك يجب تقييمها وفحصها من 
واجراء  املختص  الطبيب  قبل 

الالزم.
معرفة  امرأة   كل  على  يجب 
للثدي  الذاتي  الفحص  كيفية 
يحدث  قد  تغيير  اي  الكتشاف 
فيه ولكن يف نفس الوقت يجب 
تغييرات  هناك  ان  تدرك  ان 
اثناء  بالثدي  حتدث  طبيعية 
وتقدم  واحلمل  الشهرية  الدورة 
اكثر  الثدي  يصبح  حيث  العمر 
وباالضافة  كثافة،  واقل  دهنية 
الدوري  الكشف  فحوصات  الى 
جميع  على  يجب  التي  املبكر 
هنالك حاالت  اجراءها،  النساء 
يجب استشارة الطبيب املختص 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على 
او سمك يف جلد  بكتلة  الشعور 

األستاذ الدكتور
عدنان حسن

استشاري اجلراحة النسائية 
والتوليد واألورام النسائية

دكتور محمود خطاب
استشاري

جراحة عامة / جراحة 
املنظار الكبد والبنكرياس
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تظهر  ال  او  خفيفة  اعراض 
عليهم االعراض نهائياً.

ومع ذلك بغض النظر عن العمر 
بأمراض  مصاب  شخص  الي 
امراض  او  السكري  مثل  مزمنة 
القلب اخللقية واحلاالت الوراثية 
فهم  العصبي  اجلهاز  وامراض 
الشديد  للمرض  عرضة  اكثر 

بفيروس كوفيد.
كوفيد-19  اعراض  هي  ما 

عند االطفال؟
فترة  تتراوح  االطفال  معظم 
اسبوع  بني  ما  االعراض 

واسبوعني واالعراض هي:
درجة  يف  حاد  ارتفاع   -١

احلرارة.
٢- سيالن االنف.

3- السعال ويكون السعال بشكل 
ساعة  من  الكثر  تستمر  نوبات 

إلى ثالث ساعات.
٤- فقدان حاسة الشم والتذوق.

٥- االرهاق وألم العضالت.
٦- االستفراغ.

7- االسهال.
متالزمة كاواساكي وكورونا:

نشوب  سبب  ان  املرجح  من 
مناعي  فعل  رد  هو  ملرض  هذا 
متأخر لالصابة بفيروس كورونا 
العراض  مشابهة  واعراضه 
)الصدمة  كاواساكي  متالزمة 
السامة( وهو مرض نادر يصيب 

بالعادة االطفال دون اخلامسة.
جدران  إلتهاب  يسبب  وهو 
يضعف  مما  الدموية  االوعية 
إلى  ويؤدي  التاجية  الشريني 
متدد االوعية الدموية واالصابة 
على  تؤثر  كما  قلبية.  بنوبة 

القلب  غير  باجلسم  اجهزة  عدة 
كالكلى، اجلهاز الهضمي، الدماغ، 

اجللد، العيون.
واعراض هذه املتالزمة:

١- آالم البطن.
٢- قيء واالسهال.

3- طفح جلدي احمر اللون. 
٤- تشقق الشفاه.

٥- ارتفاع حاد يف درجة احلرارة.
٦- احمرار العيون.

7- تضخم يف العقد اللمفوية يف 
العنق.

8- انتفاخ اليدين والقدمني.
كوفيد  من  الوقاية  كيفية 

عند االطفال:
حول  الطفل  مع  التحدث   -١
خطوة  اهم  هي  وهذه  الفيروس 
فيجب  الفيروس،  من  الوقاية  يف 
احلديث مع الطفل حول املسببات 
ليكون على معرفة مبا  واملخاطر 
يحدث حوله ويتعرف الطفل على 

كافة املعلومات حول الفيروس.
٢- غسل اليدين على االقل ملدة 

٢0 ثانية باملاء والصابون.
منديل  يف  والعطاس  السعال   -3

والتخلص منه فوراً.
حاجيات  وتنظيف  تعقيم   -٤

الطفل كااللعاب.
للوجه  اليدين  مالمسة  عدم   -٥
بهذا  الطفل  وتذكير  والعينني. 

االمر.
بإستمرار  اليدين  تعقيم   -٦
مبعقم يحتوي على كحول بنسبة 

.%7٦-٥0
املناعي  اجلهاز  تعزيز صحة   -7
للطفل باالكل السليم )اخلضروات 

والفواكه( وممارسة الرياضة.

دكتورة ندوة الزحلف
استشارية االمراض الصدرية 
واحلساسية والنوم عند االطفال

ما هو كوفيد-19؟
يسمى  جديد  فيروس  هو 
التنفسية  املتالزمة  فيروس 
من   )٢ كوف  )سارز  احلادة 
تسمى  كبيرة  فيروسات  عائلة 

الفيروسات التاجية.
يف  الصني  يف  انتشاره  بدأ  وقد 
ديسمبر  يف  )ووهان(  مدينة 

.٢0١9
الصحة  منظمة  اعلنت  وقد 
 ٢0٢0 آذار  شهر  يف   العاملية 
جائحة.  هو  كورونا  مرض  ان 
املرض  هذا  انتشار  وطريقة 
اقل  القريبة  املخالطة  نتيجة 
الرذاذ  طريق  وعن  ٢متر  من 

التنفسي )السعال والعطاس(.
جميع  من  االطفال  ويصاب 
االعمار كما البالغني بهذا املرض 
اعراض  ان  ولكن حلسن احلظ 
تكون  ال  املصابني  االطفال 
البالغني  اعراض  حدة  بنفس 
اي  بعضهم  على  تظهر  ال  وقد 
فمن  االطالق.  على  اعراض 
يف  كورونا  حالة   ١٥0.000 بني 
 ١٢ بني  ما  الفترة  يف  امريكا 
اصابة   ٢0٢0 نيسان  و٢  شباط 
كانت  فقط  حالة   ٢٥00 حوالي 
ان  كما   .%١,7 اي  االطفال  من 
نفس  تقريباً  نشرت  الصني 
املعلومات بأن 90% من االطفال 
من  يعانون  بكورونا  املصابون 

كوفيد-19 لدى االطفال
تتطور  وقد  الوعي  وفقدان 
وتسبب  دقائق  خالل  األمور 
الوفاة مثل ما حصل مع سمية.
فعال  عالج  األدرينالني  ابرة  تعد 
يف حالة صدمة احلساسية وهي 
املستشفيات  جميع  يف  متوفرة 
وكثير من املراكز الصحية اال أن 
الوقت الالزم لوصول املريض إلى 
بني  الفرق  يعني  قد  املراكز  هذه 

احلياة واملوت.
ملادة  األلى  احلاقن  اختراع  مت 
اكثر  منذ   )EpiPen( األدرينالني 
ليكون  الزمان  من  عقدين  من 
متوفرا ملثل هذه احلاالت. بحيث 
من  أو  نفسه  املريض  يتمكن 
الذي  احلاقن  باستعمال  يرافقه 

ال يحتاج خلبره أو تدريب.
على  حاقن  عن  عبارة  وهو 
جرعة  على  يحتوي  قلم  شكل 
إعطاؤها  ميكن  االدرينالني  من 
على  الضغط  مبجرد  للمريض 
اخلاص  احلاقن  هذا  الكبسة، 

وميكن  احلجم  صغير 
حمله  احلساسيه  ملرضى 
واستعماله  تواجدوا  اينما 
حدوث  ملنع  للضرورة 
صدمة احلساسية وبالتالي 
احلفاظ على حياة املريض.
األردن،  يفتقر  ان  نأسف 
اقليمياً  طبياً  املتقدم  وهو 

وعاملياً، ملثل هذا احلاقن البسيط 
والذي كان وما زال سبباً يف منع 

العديد من الوفيات حول العالم.
انني على علم بان بعض العائالت 
من  العالج  هذا  باحضار  تقوم 
البنائها  املجاورة  الدول  بعض 
يف  صعب  وهذا  احملتاجني 
يكون  فكيف  العادية،  الظروف 
الظروف  هذه  مثل  يف  احلال 

اخلاصه وتعثر السفر.
ال يوجد أي مبررات سواء ماديه 
هذا  توفير  لعدم  لوجستية  او 
الطيب  البلد  هذا  يف  احلاقن 
حادثة  مثل  تكرار  ملنع  واملعطاء 

سميه املفجعة.
حكومه  معا  نعمل  ان  يجب 
ومؤسسات على توفير مثل هذه 
القصوى  بالسرعة  العالجات 
أبناء هذا  للمحافظة على حياه 
للتقاعص  مجال  وال  الوطن 
لسعه  اخر  ولتكن  التأخير  او 

مميته.

دكتورة منى خاطر
استشارية امراض

احلساسية واملناعة التنفسية

سمية  الطفلة  وفاة  بخبر  فجعنا 
املطالقة بعد تعرضها للسعة نحلة. 
يتعرض  يومي  حدث  النحل  لسعة 
لها العديد من الناس وعادة ما تكون 
االستجابه موضعيه، كانتفاخ بسيط 
وال  ساعات  لبضعة  تستمر  وحكة 
حتتاج لعالج عند معظم املصابني.

قد  النحلة  لسعة  ولكن 
من  القليل  عند  الوفاة  تسبب 
نوبة  حدوث  حال  يف  الناس 
صدمة  مفرطة  حساسية 
احلساسية أو »االنافيالككس« 
وهي   Anaphylactic shock
شديده  حتسسية  فعل  ردة 
صعوبة  الى  تؤدي  وخطيره 
الدم  بضعط  وهبوط  بالتنفس 

اخر لسعة مميتة ..
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»اخلواجا«.. عفيفي

“ اشليبيدش “ .. !! 
أحبك باألملانية .. 

أروقة  أحد  يف  صادفته  كلما 
مصادفات  اكثر  وما  املستشفى.. 
لقاءاتنا، اقرأ جديداً لم اعرفه من 
قبل يف شخص »اخلواجا« رغم أن 
لقاء  أول  على  مرت  عاماً  عشرين 

لي به.. !! 
حالة  جديد..  نفسه  هو 

متجددة دائمًا ..
طلة جديدة أو معلومة أو حكاية أو 
طرفة أو واحدة من قصص زمان.. 
بدايات  يف  اجلميل  الزمن  أي 
املشوار.. أيام البشير ومستشفيات 
زمان.. زمن الطب اجلميل والناس 

احللوة.. !! 
ثمة  الرزينة..  الهادئة  مشيته  يف 
العظام  طبيب  فهو  حُتكى،  قصة 
الهادئ  املشي  أساس  هي  التي 
املتزن.. وهو خريج مدارس الرزانة 
املنتج  الهادئ  النظام  ومستشفيات 
يف أملانيا وكندا وسويسرا والواليات 
ثقة  املتوثبة..  مشيته  يف  املتحدة.. 
وخبرة  الطبيب..  وعلم  العالم 
امليزة  عالمة  أضحت  التي  السنني 

)براند( كامل عفيفي!! 
نصيب،  اسمه  من  امرٍؤ  لكل  والن 
والكمال هلل.. فهو سعي على هيئة 

انسان نحو الكمال والعفة.. 
رائحة القدس.. بحاراتها القدمية.. 
كعكها  بفحفحة  العتيق  بسورها 
بأزقتها  العامود..  باب  عند  هناك 
وحاراتها، وحكايات القدس، أسماء 
العائالت وتاريخها، مفاتيح حواراته 

التي ال تتوقف.. 
وكندا  وأملانيا  وعّمان  القدس  وبني 
جابت  علم  مسيرة  وأمريكا.. 
طبياً  صرحاً  أضحت  حتى  الدنيا 
السمه  أن  نتفق  ألم  متكاماًل.. 

نصيب.. 
يفتر   ال  وحماس  تنكسر..  ال  إرادة 
اجل  من  تتوقف  ال  عمل  عجلة  ثم 
الناس.. حتى ال تنكسر أو ال تشعر 

على األقل بألم االنكسار..
األنيق  »اخلواجا«  عفيفي  كامل 
املوسوعي  وعلمه  املتعددة  بلغاته 
حكاية  أصب  دمه  وخفة  وخبرته 
أينما  عربية..  فلسطينية  أردنية 
ويذكرها  يقدرها  من  جتد  ذهبت 

باخلير.. حني تذكر..
عفيفي  كامل  الدكتور  »اخلواجا« 

صباح اخلير بالعربي .. 
وبنحبك باالملاني.. »أشلبيديش«. 
وأكمل مشوار  كاماًل عفيفاً..  ابقى 
ومرضاك  وعلمك  لطبك  محبتك 

وناسك.. وأسرتك الطيبة..

يف   )cannula( »قنية«  رفيع 
أحد أوردة يدك أو ذراعك. تتيح 
أن  التخدير  لطبيب  القنية  هذه 
التي  واألدوية  السوائل  يعطيك 

قد حتتاجها.
• وستساعد على اتخاذ الوضع 
باملخدر  حلقنك  الصحيح 
على  ستجلس  إما  النصفي. 
على  قدميك  واضًعا  السرير 
ستستلقي  أو  منخفض  كرسي 
على أحد جانبيك ملتوًيا مع ثني 

ركبتيك جتاه صدرك.
• سيشرح لك فريق التخدير ما 
يجري لكي تكون على دراية مبا 

يحدث.
أوالً  موضعي  مخدر  يحقن   •
حقن  وجلعل  اجللد  لتخدير 
أكثر.  مريح  النصفي  املخدر 
ثواٍن.  لبعض  هذا  سيؤملك 
التخدير  طبيب  سيحقنك 
أن  وعليك  النصفي  باملخدر 
احلقن.  إلمتام  ساكًنا  تبقى 
أفراد  أحد  سيساندك  ما  عادة 
الرعاية  معاوني  أو  التمريض 
الصحية ويطمئنك أثناء احلقن.

التخدير  معاوني  تـُـِقابل  قد   •
الصحية  بالرعاية  عاملون  وهم 
التدريب.  من  عالية  درجة  على 
دورهم  املزيد عن  قراءة  ميكنك 
وعن فريق التخدير على موقعنا 

اإللكتروني.
اختبار سريان مفعول املخدر 

النصفي
التخدير  طبيب  سيجري 
االختبارات  من  مجموعًة 
سار  ما  إذا  ملعرفة  البسيطة 
صحيح؛  بشكل  املخدر  مفعول 

ومن ضمن هذه االختبارات:
إن  وسؤالك  بارد  سائل  رش   •

أمكنك الشعور ببرودته.
على  واخز  أو  ماسحة  مترير   •

جلدك وسؤالك عما تشعر به.
• الطلب بأن ترفع سافيك.

هذه  أثناء  التركيز  املهم  من 
أنت  تطمئن  لكي  االختبارات 
سريان  من  التخدير  وطبيب 
طبيب  سيسمح  املخدر.  مفعول 
التخدير ببدء اجلراحة فقط عند 
التأكد من سريان مفعول املخدر.

)بالتخدير  العملية  أثناء 
النصفي فقط(

متكامل  فريق  بك  سيعتني   •
غرفة  يف  الطبي  الطاقم  من 
مستيقظاً؛  كنت  إذا  العمليات. 
سيعرفون عن أنفسهم ويحاولون 

طمأنتك.
• سيُهيَأ وضعك للعملية. عليك 
أمر  بأي  التخدير  طبيب  إخبار 
كوسادٍة  ارتياحاً  أكثر  سيجعلك 

إضافية أو مسنٍد للذراع.
من  األكسجني  تتنفس  قد   •
شفاف  بالستيكي  قناع  خالل 
مستوى  لتحسني  الوزن؛  خفيف 

األكسجني يف دمك.
• ستكون واعياً بالنشاط اجلاري 
يف غرفة العمليات، ولكن ستكون 
بفضل  االسترخاء  على  قادراً 

اعتناء طبيب التخدير بك.
• بإمكانك االستماع للموسيقى 
لك،  سمح  إذا  العملية.  أثناء 
أحضر املوسيقى املفضلة لديك 

مع سماعات األذن. 
طبيب  مع  التحدث  بإمكانك   •
التخدير أو معاون التخدير أثناء 

العملية.
أثناء  مهدئات  تناولت  إذا 
وقد  تسترخي  فسوف  العملية؛ 
أو  العملية،  أثناء  تغفو  تنام. قد 
جزء  أثناء  مستيقًظا  تكون  قد 
بعض  تتذكر  قد  كلها.  أو  منها 
وقتك يف غرفة العمليات أو كلّه 

أو قد ال تتذكر منه شيًئا.
قد تبقى بحاجة إلى مخدر كلي 

إذا:
• لم يتمكن طبيب التخدير من 

حقن املخدر النصفي
• لم يكن تأثير املخدر النصفي 
منطقة  محيط  يف  كافّيًا 

اجلراحة.
تعقيدا  أكثر  اجلراحة  كانت   •

وأخذت وقًنا أكثر من املتوّقع.
بعد العملية

الشعور  عودة  تستغرق   •
وقتاً  كامل  بشكل  )اإلحساس( 
عليك  ساعات.  أربع  إلى  يصل 
املستشفي  جناح  طاقم  إخبار 

بأي مخاوف قد تساورك.
خفيف  بوخز  تشعر  ما  عادًة   •
عند عودة اإلحساس. قد تشعر 
العملية،  عن  ناجم  بألٍم  أيضاً 
ألم  مسكن  أي  طلب  وبإمكانك 

حتتاجه.
• قد ال حتملك قدماك يف بداية 
النصفي  املخدر  مفعول  زوال 
وقد تشعر بدوار بسيط إذا كان 
يُرَجى  منخفًضا.  دمك  ضغط 
املسؤول  الطاقم  مساعدة  طلب 
نهوضك  عند  بك،  االعتناء  عن 

من السرير ألول مرة.
بعد  والشرب  األكل  بإمكانك   •
التخدير النصفي يف وقٍت أقصر 

مما يكون بعد التخدير الكلي.
ملاذا تأخذ مخدًرا نصفًيا؟

النصفي  التخدير  مزايا  بعض 
مقارنة بالتخدير الكلي:

عدوى  خلطورة  عرضة  أقل   •
الصدر بعد اجلراحة.

الرئتني  يف  تأثيراً  أقل   •
والتنفس.

بعد  فوًرا  لأللم  جيد  تسكني   •
اجلراحة.

• أقل حاجة إلى مسكنات األلم 
آثار  لها  يكون  قد  التي  القوية 

جانبية.
• أقل شعوًرا بالغثيان والتقيؤ.

• أسرع عودة للشرب واألكل بعد 
اجلراحة.

اآلثار اجلانبية واملضاعفات
واآلثار  جًدا  الشائعة  األعراض 

اجلانبية الشائعة

عند  الدم:  ضغط  انخفاض   •
قد  النصفي؛  التخدير  إجراء 
ينخفض ضغط دمك؛ ما يجعلك 
الغثيان.  أو  باإلغماء  تشعر 
على  التخدير  طبيب  سيسيطر 
عن  سوائل  بإعطائك  األثر  هذا 
وإعطائك  الوريد،  محقنة  طريق 

أدوية لرفع ضغط دمك.
• احلكة: يشيع حدوث هذه احلكة 
الشبي  العقاقير  استخدام  عند 
التخدير  يف  باملورفني  لشبيهة 
باحلكة؛  الشعور  عند  النصفي. 

ميكن تناول دواء للتخفيف.
)احتباس  البول  خروج  صعوبة   •
على  السيطرة  فقدان  أو  البول( 
جتد  قد  البول(:  )سلس  املثانة 
إفراًعا  املثانة  إفراغ  يف  صعوبة 
مفعول  سريان  أثناء  يف  طبيعًيا 
ما  جدا  ونادًرا  النصفيء  املخدر 
املثانة.  على  السيطرة  تفقد  قد 
تعود وظيفة مثانتك إلى طبيعتها 
بعد زوال مفعول املخدر النصفي. 
يف  قثطرة  وضع  إلى  حتتاج  قد 
مفعول  زوال  عند  مؤقتاً  مثانتك 
قصير  ولوقت  النصفي  املخدر 
بعد ذلك. ال تتأثر وظيفة األمعاء 

باملخدر النصفي.
ينبغي  احلقن:  أثناء  يف  األلم   •
فور  التخدير  طبيب  إخبار  لك 
موضع  غير  يف  بألم  شعورك 
يف  األلم  هذا  يكون  قد  اإلبرة. 
يكون  وقد  مؤخرتك،  أو  ساقيك 
ألحد  اإلبرة  مالمسة  بسبب 
األعصاب. سيُغيَّر موضع اإلبرة.

غشاء  ثقب  عن  الناجم  الصداع   •
األم اجلافية: للصداع بعد العملية 
وقلة  اجلفاف  مثل  أسباب  عدة 
األكل والقلق. وميكن عالج أغلب 
األلم  مبسكنات  الصداع  أنواع 
التخدير  بعد  يشيع  ال  البسيطة. 
اإلصابة  احتمالية  النصفي 
واستمرارية  شدة  أكثر  بصداع 
ثقب  بعد  ما  صداع  عليه  يطلق 
غشاء األم اجلافية الذي يوصف 
هذا  يحدث  خاص.  عالج  له 
 1 لكل  املتوسط-  -يف  الصداع 
باملخدر  حقن  حالة   200 من 
هذا  يسوء  ما  عادة  النصفي. 
ويتحسن  جلوسك  عند  الصداع 
عند استلقائك. قد يصاحب هذا 
الصداع فقداُن السمع أو ضعفه 

أو تشوهه.
املضاعفات النادرة

املضاعفات  من  األعصاب:  تلف 
النصفي.  للتخدير  النادرة 
املؤقت  الفقدان  يستمر  قد 
والتنميل  والوخز  لإلحساس 
لبضع  أحياًنا  العضالت  وضعف 
أيام أو حتى أسابيع، ولكن تختفي 
أغلب هذه املضاعفات مع الوقت 

ويحصل التعايف التام.
نادر  الدائم  األعصاب  تلف 
من   1 لكل  )قريباً  احلدوث 

50000 حالة تخدير نصفي(. 
مماثلة  تقريباً  حدوثه  ونسبة 
املضاعفات  حدوث  لنسبة 

الشديدة للتخدير الكلي.

دكتور وليد الزعبي 
استشاري تخدير وعناية 

مركزة وألم مزمن

ما هو املخدر النصفي؟
من  العديد  يف  املعتاد  من 
املرضى  يُخّدر  أن  العمليات 
ذلك  من  وبالرغم  كلًيا.  تخديًرا 
يف  جُتّرى  التي  العمليات  ففي 
اجلسم  من  السفلي  اجلزء 
للتخدير  يغلب أحياًنا خضوعك 
النصفي بدال من التخدير العام. 
عند  النصفي  التخدير  يجرى 
ظهرك  أسفل  يف  املخدر  حقن 
الفقري(؛  عمودك  عظام  )بني 
من  السفلي  اجلزء  يجعل  ما 
بألم  تشعر  فال  يتخدر  اجلسم 
البقاء  على  قدرتك  مع  العملية 

مستيقظاً.
وعادة ما يستمر مفعول املخدر 
النصفي من ساعة إلى ساعتني. 
قد حُتقن أدويٌة أخرى يف الوقت 
تسكني  على  للمساعدة  نفسه 
زوال  بعد  ساعات  لعدة  األلم 

مفعول املخدر.
عمليات  من  العديد  يناسب 
التخدير  للجسم  السفلي  اجلزء 
أو  الكلي  التخدير  مع  النصفي 
فوائد  هناك  يكون  قد  بدونه. 
على  بناءاً  املخدر  إعطائك  من 

صحتك شخصية.
طبيب التخدير متوفر ملناقشتك 
ومساعدتك عى إتخاذ قرار بنوع 

التخدير األنسب لك.

التخدير  يجرى  كيف 
النصفي؟

النصفي  باملخدر  حُتقن  قد   •
غرفة  يف  أو  التخدير  غرفة  يف 
مساعد  ستقابل  العمليات. 
طبيب التخدير وهو أحد أعضاء 

الفريق الذي سيعتني بك.
• سيستخدم طبيب التخدير أوال 
بالستيكي  أنبوب  إلدخال  إبرة 

املخدر النصفي بروفايل
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تلحق  أن  وميكن  العاملية  بالصحة 
الضرر بأي شخص بصرف النظر 
ولهذا  اإلقامة  بلد  أو  السن  عن 
وإجراءات  جهداً  تتطلب  فإنها 
احلكومات  من  وسريعة  محددة 
واملجتمعات  الصحية  والقطاعات 
هذه  إلحتواء  إتخاذها  يجب 
العالم  يواجه  ال  كي  املشكلة 
العالج  على  تستعصي  أمراضاً 
مجدداً كانت قابلة للعالج يف األيام 
البكتريا  تشكل  ال  ولكي  املاضية 
مقاومة  أصبحت  التي  املمرضة 
صحية  مشكلة  باألدوية  للعالج 
صعوبة  من  تزيد  وعامة  متفاقمة 
باملضادات  األمراض  بعض  عالج 
املقاومة  البكتريا  كون  احليوية 
تطوير  وبإمكانها  التكيف  شديدة 
التي  األدوية  من  النجاة  طرق 

تستهدف قتلها أو إضعافها.
املقاومة  بالبكتيريا  ملاذا اإلهتمام 
إزدياد  ألن  احليوية؟  للمضادات 
للمضادات  املقاومة  البكتريا  انواع 
احليوية وإنتشارها عاملياً وصل إلى 
خطراً  وتشكل  خطيرة،  مستويات 
كبير على معاجلة األمراض املعدية 
املرض  فترة  زيادة  إلى  وتؤدي 
تسبب  وقد  األخرين  إلى  وإنتقاله 

العجز وتزيد من معدالت الوفاة.
مقاوم  بكتيري  بالتهاب  اإلصابة  إن 
إلى  يؤدي  احليوية  للمضادات 
بسبب  املعاجلة  تكاليف  إرتفاع 

وزيادة  املستشفى  يف  اإلقامة  إزدياد 
وإستعمال  املخبرية  الفحوصات 
يتطلب  وقد  الثمن  عالية  عالجات 
يسبب  وقد  احلثيثة  الطبية  العناية 
قيمة  من  يزيد  كله  وهذا  املوت 
التكاليف املخصصة للصحة وينعكس 

سلباً على إقتصاديات الدول.
البكتريا  انواع  تعدد  أن  كذلك 
يؤدي  للمضادات احليوية  املقاومة 
فعالية  من  الكثير  فقدان  إلى 
معاجلة  يف  احليوية  املضادات 
اإللتهابات أو الوقاية منها. إضافة 
الكثير  إجراء  إمكانية  تعذر  إلى 
مثل  اجلراحية  التداخالت  من 
الكبرى  والعمليات  األعضاء  نقل 
يضع  مما  السرطان  ومعاجلة 
والتقدم  الطبية  النجاحات  جميع 

التكنولوجي الصحي يف خطر.
هذه  أن  علمنا  ما  إذا  خاصة 
تتسبب مبوت  البكتريا  من  األنواع 
بسبب  سنوياً  شخص   )700000(
وأن  احليوية  للمضادات  مقاومتها 
 )٢٥000( يقارب  ما  تفقد  أوروبا 
خمسة  بسبب  سنوياً  مواطن 
املقاومة  البكتيريا  من  فقط  انواع 
واملسببة  احليوية  للمضادات 

لأللتهابات داخل املستشفيات.
احلقيقي  اخلطر  تقدير  عدم  إن 
من  العاملية  الصحة  يواجه  الذي 
تبعات كثرة أنواع البكتريا املقاومة 
توفر  وعدم  احليوية  للمضادات 

لنسب  احلقيقية  اإلحصاءات 
من  كثير  يف  البكتريا  هذه  وأنواع 
إلى  سيؤدي  املناطق  أو  الدول 
كونها  العاملي  إنتشارها  سرعة 
احليوانات  وبني  الناس  بني  تنتقل 
ومن خالل البيئة مثل املاء والتربة.
من  كثيرًا  نرى  أصبحنا  ملاذا 
للمعاجلة  املقاومة  اإللتهابات 
التغيير  ألن  احليوية؟  للمضادات 
يف  يحصل  الذي  الطبيعي 
عدم  إلى  بها  يؤدي  قد  البكتيريا 
ولكن  احليوية  باملضادات  التأثر 
كبير  بشكل  العملية  هذه  تسارع 
اإلستعمال  إن  اإلنسان.  بفعل  جاء 
ملعاجلة  احليوية  للمضادات  الزائد 
وتقدميها  املرضى  عند  اإللتهابات 
للحيوانات أو إستعمالها يف النباتات 
وأنواع  أعداد  زيادة  يف  ساعد 
وإنتشارها  املقاومة  البكتيريا  هذه 
للمضادات  البكتيريا  تعريض  ألن 
احليوية  الغير ضرورية  يساعدها 
الطفرات  إحداث  وتزيد من فرص 
هذه  تأثير  إبطال  من  متكنها  التي 
األدوية عليها من خالل عدة طرق 
معادلة  على  البكتيريا  قدرة  مثل 
هذه األدوية قبل دخولها للخلية مما 
أو  التأثير  خاصية  فقدانها  يسبب 
إيجاد طريقة إلخراجها من اخللية 
منع  أو  الالزم  التأثير  إحداث  قبل 
بجدار  اإللتصاق  من  األدوية  هذه 
فقدان  إلى  يؤدي  والذي  اخللية 

املضاد احليوي خاصة قتلها.
مقاومة  وقف  نستطيع  هل 
احليوية؟  للمضادات  البكتيريا 
هذه  وقف  املستحيل  من  يكون  قد 
حتصل  ألنها  بالكامل  الظاهرة 
وإعتيادي  بالبكتيريا بشكل طبيعي 
التقليل  نستطيع  بالتأكيد  ولكن 
على  احملافظة  ونستطيع  منها 
املضادات احليوية الفعالة واملتوفرة 
اإلجراءات  بإتخاذنا  وذلك  حالياً 
الالزمة لذلك. فلكي نقلل من هذه 
الظاهرة العاملية، فإننا بحاجة إلى 
تظافر اجلهود على املستوى الدولي 
واالقليمي واحمللي  من خالل وضع 
لإلستعمال  واضحة  عاملية  سياسة 
الرشيد للمضادات احليوية املتوفرة 
وتقييد  اإلنسان  ملعاجلة  حالياً 
يف  احليوية  املضادات  إستخدام 
وكذلك  والنباتي  احليواني  القطاع 
مخبرية  فحوصات  إيجاد  محاولة 
األطباء  ملساعدة  وسريعة  رخيصة 
اإللتهابات  بني  للتفريق  والصيادلة 
الفيروسية  واإللتهابات  البكتيرية 

وصرف األدوية الالزمة. 
فإننا  األفراد  مستوى  على  أما 
الظاهرة  هذه  من  التقليل  نستطيع 
املضادات  تناول  عدم  طريق  عن 
احليوية مبجرد الشعور باإللتهابات 
والتواصل مع الطبيب عند الضرورة 
للمضاد  احلاجة  عن  وسؤاله 
احليوي وكيفية تناولة واملدة الالزمة 
للمعاجلة واجلرعة الصحيحة وعدم 
الشعور  عند  تناوله  عن  التوقف 
بالتحسن إال  بعد إكمال مدة العالج 

الطبيب لوصف  وعدم الضغط على 
أنك  اعلمك  إذا  احليوي  املضاد 
بتناوله  واإللتزام  إليه  بحاجة  لست 
فقط  الطبيب  قبل  من  وصفه  بعد 
وعدم مشاركة شخص آخر بعالجك 
شعورك  عند  بعالجه  مشاركتة  أو 
بتشابه األعراض. واإلستمرار بغسل 
التخلص  إلى  سيؤدي  مما  اليدين 
وتناول  العدوى  ومنع  امليكروبات  من 
خاصة  الالزمة  السنوية  املطاعيم 
مطعوم اإلنفلونزا للتقليل من املرض. 
كذلك يجب حتضير الطعام بطريقة 
والفواكه  واللحوم  األغذية  كون  آمنه 
ملوثة  تكون  قد  واخلضروات 

بالبكتيريا وتسبب العدوى.
مت  فقد  األردن  مستشفى  يف  أما 
إعتماد سياسة تشاركية بني أعضاء 
حتدد  سنوات  منذ  الطبي  الفريق 
املضادات  أنواع  صرف  مستويات 
للتأكد  احليوية املختلفة بني األطباء 
املناسب  احليوي  املضاد  إختيار  من 
مما  استخدامه  ومدة  وجرعته 
معاجلة  أفضل  تقدمي  على  يساعد 
جتنيبه  ومحاولة  للمريض  امنة 
التأثيرات السمية للعالج واحلد من 
البكتيريا  مقاومة  حصول  إحتمالية 
لهذه االدوية وكذلك مت تشكيل فريق 
من  مؤلف  املستشفى  مستوى  على 
عدة إختصاصات طبية وفنية وإدارية 
 Antibiotic Stewardship program
احليوية  املضادات  إستخدام  ملراقبة 
وضع  ومحاولة  املستشفى  يف 
الصحيحة  والعملية  العلمية  احللول 

لإلستخدام الرشيد لها.

 )Antibiotics( احليوية  املضادات 
يف  تستعمل  التي  األدوية  هي 
البكتيرية  اإللتهابات  عدوى  عالج 
والوقاية منها علماً أن سرعة العالج 
بالعدوى  مصاب  مريض  ألي  بها 
بني  فاصاًل  حداً  يكون  ان  ميكن 
الشفاء والوفاة أو اإلصابة بالعجز 
إن  لألسف  ولكن  األمد  الطويل 
احليوية  املضادات  إستعمال 
يف  ساعد  إستعمالها  وإساءة 
لها  املقاومة  البكتريا  ظهور  زيادة 
البكتريا نفسها  وذلك عندما تغير 
الطفرات  بواسطة  طبيعي  بشكل 
العشوائية إستجابة إلستعمال تلك 
األدوية بيد ان وتيرة التغيير تتسرع 

بفعل إساءة إستعمالها.
اليوم إن مقاومة املضادات احليوية 
التي حتيق  املخاطر  أكبر  من  هي 

مقاومة البكتيريا للمضادات احليوية

الصيدالني مهند احلاج
مــديـــر الصيـدليـة والتزويــد
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التصوير  اساليب  على  ايجابياً 
الطب  التصوير  وإلى  عامة 
النووي خاصة لتتالئم مع طبيعة 

واحتياجات املريض.
التي  الفحوصات  ضمن  ومن 
تصوير  هي  عاملياً  اعتمادها  مت 
الصفراوية  والقنوات  الكبد 
من  التدفق  كمية  وحساب 
يتم  حيث  الصفراء  احلويصلة 
ذلك بحقن املريض مبادة خاصة 
وتدفق  االنتاج  تتبع  على  تعمل 
مرحلة  من  الصفراء  املادة 
التكوين بخاليا الكبد مروراً عبر 
القنوات الصفراوية ليتم افرازها 
الدقيقة )االثني عشر(  باالمعاء 

وتخزينها باحلويصلة املرارية.
والقنوات  الكبد  تصوير  ان 
املرارية هو املسح االكثر شيوعاً 
يستعمل  كما  املرارة  لتقيم حالة 
واالشعة  الفوق ضوئي  التصوير 

السينية.
للكبد  النووي  التصوير  يساعد 
والقنوات الصفراوية يف تشخيص 
واحلاالت  االمراض  من  العديد 

مثل:

1. تقيم االم البطن املتكررة.
2. التهاب احلويصلة املرارية.

الصفراء  القناة  انسداد   .3
وحتديد مكان االنسداد.

يف  اخللقية  التشوهات   .4
القنوات الصفراوية.

5. مضاعفات ما بعد العمليات 
العصارة  تسرب  مثل  اجلراحية 
الصفراء والناصور او االنسداد. 

6. تقيم زراعة الكبد.
املادة  اطالق  معدل  قياس   .7
)الكسر  املرارة  من  الصفراء 
حاالت  يف  املرارة  من  القذفـي 

حصى املرارة والتهاب املرارة(.
عند  الصفار  حاالت  تقيم   .8

حديثي الوالدة.
9. تقيم حالة الكبد وعمله قبل 
اجراء استئصال قسم من الكبد.
من  الصفراء  ارتداد  تقيم   .10

االمعاء الى املعدة.
11. تقيم ارتداد الصفراء للمرئ 

والبلعوم بعد استئصال املعدة.

12. تقيم عمل..
Sphincter of Oddi

التحضير للتصوير:
يتم تقيم احلالة من قبل الطبيب 
املختص مع قراءة طلب التصوير 
طبية  معلومات  اخذ  يتم  كما 
وتاريخ املرض وتاريخ اخر وجبة 
طعام مع تدوين العالجات ووقت 
املادة  نتيجة  نهتم  كما  تناولها 
تصوير  ونتيجة  بالدم  الصفراء 
باملوجات الصوتية لبعض  الكبد 

احلاالت ان وجدت.
للفحص  املريض  حتضير  يتم 
باعطائه ارشادات عامه للفحص 
 5-4 مدة  صائماً  يكون  بحيث 
ساعات قبل الفحص كما يطلب 
اثناء  صغيرة  وجبة  اخذ  منه 
تدفق  وحساب  لتقيم  التصوير 
اعطائه  بعد  الصفراء  املادة 
الفحص  ومدة  الضليلية  املادة 
يستلقي  حيث  ساعة   2-1
التصوير،  طاولة  على  املريض 
من  متأخرة  عمل صورة  وميكن 
اجل املتابعة لبعض احلاالت يف 
حالة عدم ظهور املادة يف املوقع 

املادة  تدفق  الظهار  او  احملدد 
الصفراء بأماكن مختلفة.

التصوير  من  االنتهاء  وبعد 
املادة  معظم  املريض  سيفرز 
عن طريق البراز او البول لتبقى 
ضارة  غير  جداً  صغيرة  كمية 
بالنسبة  آمناً  املريض  ويكون 
إلى  يحتاج  وال  والهله  للجمهور 

العزل بتاتا...
تقييم الصوره وكتابة التقرير 

بواسطة  الصورة  حتليل  يتم 
الكمبيوتر مع رسم بياني لتدفق 
الكبد  يف  الصفراء  املادة  وسير 
)G.B EF( حيث تعالج الصورة 
وحتلل بواسطة برامج مخصصة 
يجب  التي  بالكمبيوتر احملطات 

ان نرى بها املادة امللونة.
١- طبيعي. 

٢- حركة بطيئة حيث يشير إلى 
اي  او  اعاقه  او  انسداد  وجود 

مشكله يف الكبد.
املرارة  يف  املادة  ظهور  عدم   -3

حاد  التهاب  وجود  إلى  يشير 
باملرارة.

املرارة  طرد  معدل  انخفاض   -٤
بشكل غير طبيعي مما يشير إلى 

وجود التهاب جزئي.
خارج  املشعة  املادة  رؤية   -٥
حدوث  يعني  الصفراوي  النظام 

تسرب.
٦- وجود املادة باملعدة او املريء/

ارتداد.
7- عدم وجود املادة باالمعاء دليل 
على وجود مرض يخاليا الكبد او 

انسداد يف القنوات املرارية.
مع  النتائج  مناقشة  سيتم   -
على  واطالعك  املعالج  طبيبك 

سبل العالج. 
التصوير

آمن وسهل وال يترك آثار جانبية 
كما ال يوجد حتسس من الفحص 
بالوريد  ابرة  املريض  ويعطى 
ويتابع الفحص حتت جهاز اجلاما 
كاميرا مدة ساعة إلى ساعتني. 

ودقيق  آمن  الفحص  هذا   -
العمرية  املرضى  فئات  جلميع 
قليلة إال يف  وكمية االشعاع جداً 

بعض احلاالت للسيدة احلامل او 
املرضع يجب اعالم الطبيب ليتم 
ومناقشة  التصوير  خطة  تغير 
الفائدة  حول  املعالج  الطبيب 
واحملاذير ملثل هذا الفحص التباع 

االفضل للمريض.
سنقـوم بشـرح مواضيـع اخـرى فـي 

اعـداد قادمـة..

تعتبر الفحوصات االشعاعية من 
والضرورية  الرئيسية  الدعائم 
الطبي  للتشخيص  الالزمة 
دوراً  تلعب  وصارت  الدقيق 
احلالة  حتديد  يف  اساسياً 
وقد  تطورها،  ومدى  املرضية 
املذهل  التقني  التطور  ادى هذا 
االجهزة  من  العديد  تطوير  إلى 
والتقنيات احلديثة التي تستطيع 
ومدى ضرر  املرض  نوع  حتديد 
اخللية  مستوى  على  االنسجة 
النهاية  يف  يساعد  الذي  االمر 

العالجية  اخلطط  اعداد  إلى 
املناسبة ومتابعة احلالة املرضية 

بدقة وسهولة وامان.
بالطب  التصوير  يعتبر  كما 
النووي والذي يستخدم النظائر 
من  االساسي  العنصر  املشعة 
التشخيصيه  الطرق  احدث 
الطبي  املجال  يف  والعالجيه 
دراسة  على  يقوم  حيث  حاليا 
وظائف هذه االعضاء وترجمتها 
متحركة  ديناميكية  صور  إلى 
العضو  نوع  -حسب  ساكنة  او 
اكثر  ويوجد  تصويره-  املراد 
كما  معتمد  فحص  مائة  من 
عاملياً  معتمدة  قائمة  توجد 
بالنظائر  املرضى  بعالج  تعنى 
ادخال  عند  خصوصاً  املشعة 
التشخيص  مبجاالت  احلاسوب 
تطوير  واكبه  والذي  والتصوير 
االجهزة الطبية املختلفة وسهولة  
استخدام وتعدد النظائر املشعة 
ذلك  انعكس  الطبي  املجال  يف 

تصوير الكبد والقنوات الصفراوية
فـي الطب النووي مفتاح لعالج افضل..

دكتورة سهاد املنير
استشارية الطب النووي والعالج 

بالنظائر املشعة

مـن أجـل صحتـك
وصحــة اآلخريـن

توقف
عن

التدخني

إلتهاب املرارة احلاد تسرب العصارة املراريةإلتهاب املرارة املزمنفحص املرارة الطبيعي

البشير  اهلل  عبد  الدكتور  وأكد 
كافة  وضعت  املستشفى  إدارة  ان 
والعلمية  البشرية  اإلمكانات  هذه 
الصحة  وزارة  بتصرف  والتقنية 
واجهزة الدولة املعنية مبلف مواجهة 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
من  تنطلق  اخلطوة  هذه  ان  الفتا 
على  القائمة  املستشفى  سياسة 
واجلهود  الراهن  الظرف  مواكبة 
الوطنية املبذولة وروح املواطنة التي 
جاللة  وتوجيهات  ومبادرات  تتسق 
بن احلسني  الثاني  اهلل  امللك عبد 
يف تكاتف كل اجلهود على مستوى 

الدولة الجناح هذه اجلهود.

باملرض  باصابتهم  للمشتبه 
مصعد  عبر  نقلهم  يتم  بحيث 
والذي  العزل  قسم  الى  خاص 
بأجهزة  كامل  بشكل  جتهيزه  مت 
مع  واملراقبة  الصناعي  التنفس 
للكوادر  الكاملة  االحتياطات 
واملرضى  والتمريضية  الطبية 

واملراجعني والزوار.
كما قام املستشفى بتجهيز الكوادر 
وتوفير  والتمريضية  الطبية 
الالزمة  واالجهزة  االمكانات 
نسبة  وتقدير  املرضى  لفحص 
االصابة او اخلطورة. وبدأت فرق 
مستشفى االردن بتوزيع الكمامات 
للمرضى  واملعقمات  والقفازات 
وتنفيذ  واملراجعني  والزوار 
الكوادر  لكافة  تعقيم  اجراءات 
للمرضى  املُهئية  واالماكن  العاملة 
وغرف  بإصابتهم  واملشتبه 
واملرافق  والعيادات  االنتظار 

االخرى.

البشير  عبداهلل  الدكتور  اكد 
ان  االردن  مستشفى  مديررعام 
جاهزيته  مستوى  رفع  املستشفى 
للتعامل  القصوى  املستويات  الى 
بجهود  متعلقة  تطورات  اية  مع 
املستجد،  كورونا  فيروس  مكافحة 
حيث وفرت فرقا كاملة من الكوادر 
مع  للتعامل  والتمريضية  الطبية 
ان  الفتا  مفاجئة  تطورات  أي 
واألجهزة  الغرف  وفر  املستشفى 
االوكسجني  واجهزة   الطبية 
الى  اضافة  االصطناعي  للتنفس  
كافة متطلبات التعامل مع احلاالت 

الطارئة.

اطار  ويف  االردن  مستشفى  بدأ 
تنفيذ سياسات تتفق وقرار الدفاع 
رقم )11(، واجراءات احلكومة يف 
بتطبيق  كورونا،  فايروس  مواجهة 
اجراءات وقائية دقيقة تهدف الى 
حماية املرضى واملراجعني والزوار 
والتمريضية  الطبية  والكوادر 

وكافة العاملني.
البشير  اهلل  عبد  الدكتور   وأكد 
أن  االردن  مستشفى  عام  مدير 
يطبقها  التي  الوقائية  اإلجراءات 
املعايير  ترتقي ألفضل  املستشفى 
املرض  مواجهة  يف  العاملية 
كبريات  يف  املتبعة  والبروتوكوالت 

املراكز الطبية العاملية.
قام  املستشفى  أن  الى  وأشار 
املرضى  تصنيف  بإجراءات 
مداخل  الى  الوصول  نقطة  عند 
منفصلني،  ممرين  الى  الطوارئ 
االعتياديني  للمرضى  احدهما 
ومعزول  خاص  ممر  واالخر 

مستشفى األردن..
يرفع جـاهزيته ويضـع إمكاناته 
بتصرف الصحة وأجهزة الدولة 

ملكافحة اجلائحة

.. ويطبق اجراءات وقائية صارمة



Jordan Hospital مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.comIssue No. (14) - September 2020

13 قراءة وفكر

وتصاريفها  ومشتقاتها  البصر 
كلمة  وردت  وحيثما  مرة،   )148(
عنت  الكرمي  القرآن  يف  السمع 
واالصوات،  الكالم  سماع  دائماً 
معلومات،  من  تنقله  ما  وادراك 
رؤية  البصر  كلمة  تعني  لم  بينما 
الضوء واالجسام والصور بالعينني 
انها  إذ  فقط،  حالة   )88( يف  اال 
دلت يف باقي املرات على التبصر 
العقلي والفكري يف ظواهر الكون 
املرء  يتلقاه  ما  يف  او  واحلياة، 

ويسمعه من آيات واقوال.
احلقائق  يف  النظر  امعنا  فإذا 
العلمية التي عرفت حديثا يف علوم 
االجنة، والتشريح، والفسيولوجيا، 
االجوبة  بعض  سنجد  والطب، 
هذه  يف  العلمي  االعجاز  لتفسير 
بان  لنا  وسيتبني  الكرمية،  االيات 
هناك تطابقا عجيباً وابدياً بني ما 
الكرمي  القرآن  يف  حقا  ذكره  جاء 
وما توصل إليه العلم احلديث من 

اكتشافات وبراهني دامغة. 
البصر  على  تقدم  السمع  ان  كما 
يف االحاديث النبوية الشريفة وعن 
علي  عن  رافع  ابي  بن  اهلل  عبيد 
رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  رضي 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن 
صورته وشق سمعه وبصره فتبارك 
اهلل احسن اخلالقني.                                          

رواه الترمذي وابو داوود ومسلم
وجهي  سجد  آخر:  حديث  ويف 
وبصره  سمعه  وشق  خلقه،  للذي 
احسن  اهلل  فتبارك  وقوته  بحوله 

اخلالقني.
رواه الترمذي وصححه ابن ماجة

تنضج  للجنني  الداخلية  االذن  ان 
يف  السمع  على  قادرة  وتصبح 
تفتح  ال  بينما  اخلامس،  الشهر 
احلاسة  طبقتها  تتطور  وال  العني 
السابع،  الشهر  يف  إال  للضوء 
يف  غارقة  النها  العني  تبصر  ولن 

ظلمات ثالث.
االذن  ان  علمياً  ثبت  لقد  ثانياً: 
السمعية  واملنطقة  الداخلية 
وتتكامل  تتطور  للجنني  الدماغية 
البصرية،  مثيالتها  قبل  وظائفها 
وقد امكن تسجيل اشارات عصبية 
السمعية  املنطقة  من  سمعية 
اجلنني  تنبيه  عند  الدماغ  لقشرة 
الشهر  بداية  يف  صوتي  مبنبه 
تنبه  ال  بينما  اخلامس،  اجلنيني 
هذه  يف  للدماغ  البصرية  املنطقة 
الفترة اي منبهات إال بعد الوالدة. 
وال يتم تطابق الشبكية احلساسة 
اخلامس  االسبوع  بعد  اال  للضوء 
الياف  تتغطى  وال  والعشرين، 
بالطبقة  البصري  العصب 
نقل  من  لتتمكن  النخاعية 
البصرية  العصبية  االشارات 
من  اسابيع  بعد عشرة  اال  بكفائة 

والدة اجلنني.

يسمع  ان  للجنني  ميكن  ثالثاً: 
الطبيعية  بالطريقة  االصوات 
بعد بضعة ايام من والدته ويصبح 
من  قليله  ايام  بعد  حادا  السمع 

والدة الطفل.
وهذا يدل على ان السمع اهم من 
بواسطة  يتعلم  فاملولود  البصر، 
السمع اضعاف ما يتعلمه بواسطة 
ال  الوالدة  منذ  واالصم  البصر، 
يستطيع ان يتعلم اللغة طيلة حياته 

فيفقد بذلك العلم واملعرفة.
البصر  حس  فقدان  عند  اما 
الدماغية  البصرية  املنطقة  فإن 
فترتبط  ارتباطية،  بوظائف  تقوم 
الدماغية  املناطق  مع  وظيفياً 
الدماغ  االخرى، فتزيد من قابلية 
والذاكرة  املعلومات،  حفظ  على 
والذكاء، وال تقوم املناطق السمعية 
مبثل هذا  –لسبب غير معروف– 

االرتباط عند فقدان السمع.
ممن  الكثيرون  نبغ  فقد  ولذلك 
طه  )مثل  البصر  حّس  فقدوا 
حسني وابو العالء املعري وبيتهوفن 
وغيرهم كثير(، ولم ينبغ احد ممن 
فقد حّس السمع اال نادرا جدا –
وخاصة اذا كان فقدان السمع منذ 
الوالدة او يف سن الطفولة املبكرة- 
مما يدل على أهمية حّس السمع.  
االصوات  يتلقى  االنسان  ان  كما 
عن  اجلهات  كل  من  ويسمعها 
ميينه وشماله، ومن امامه وخلفه، 
الظالم  يف  وحتته،  فوقه  ومن 
وعلى  والنهار،  الليل  ويف  والنور، 
موجودة  حواجز  اي  من  الرغم 
بينه وبني مصدر الصوت. ولذلك 
ينيم  ان  تعالى  اهلل  اراد  عندما 
اهل الكهف لسنني طويلة اصمهم 
فيستيقظوا  يسمعوا  ال  لكي 
َعلَىٰ  )َفَضَربْنَا  تعالى:  قال 
َعَدداً(                                                 ِسِننَي  ٱلَْكْهِف  يِف  آَذاِنِهْم 

)الكهف: 11(.
ولكن االنسان ال يبصر اال باالجتاه 
الذي ينظر اليه، وتنعدم الرؤيا اذا 

وجدت احلواجز.
سبحانه  اهلل  قدم  فقد  وبذلك 
البصر  على  السمع  ذكر  وتعالى 
يف معرض سياق الطرق االساسية 
العلم  االنسان  بها  يكتسب  التي 

واملعرفة. 
مراكز السمع والبصر والبيان

والتي  العلمية  احلقائق  من 
التشريحي  العلم  إليها  توصل 
تدع  ال  -بدرجة  والفسيولوجي 
الدماغ  يف  ان  للشك-  مجاالً 
متخصصة  مناطق  البشري 
للسمع والبصر والبيان، وتقع هذه 
املناطق او املراكز يف قشرة الدماغ 
بينها  فيما  وتتداخل  البشري، 
ووظيفية،  تشريحية  وحدة   يف 
فسيولوجية رائعة، وتناسق مذهل 
ُخلقت  الذي  الهدف  يخدم  بديع، 

من اجله.

)تشريحيا  علميا  ثبت  فقد 
السمع  مناطق  بأن  وفسيولوجيا( 
اجلزء  يف  يقع  السمع  مركز  اي 
قشرة  من  الصدعي  االمامي 
السمع  عملية  تتم  وفيه  الدماغ، 
توجد   املركز  هذا  ومن  واالدراك، 
التي   اهمها:  متعددة  امتدادات 
منطقة  ناحية   اخللف  الى  تتجه 

البيان )النطق(.
تصل  السمعية  املعلومات  ان 
تعمل  والتي  االذن،  بواسطة 
الذبذبات  الستقبال  كمستقبل 
ارسالها  يتم  ثم  ومن  الصوتية، 
بواسطة  السمع  منطقة  إلى 
فيها  يتم  حيث  السمعي،  العصب 
االدراك  ثم  املجرد،  االحساس 

السمعي العاقل.
وما  السمع  يتم يف مركز  فالسمع 
استقبال   جهاز  فقط  اال  االذن 
الصوتية.                        للذبذبات  وارسال 
يف  االذن  مع  العني  تات  وعندما 
اية واحده تتقدم العني على االذن. 
وهذا ما يشير اليه  القران الكرمي 

قال تعالى:
أَْم  ِبَها  يُبِْصُروَن  أَْعنُيٌ  لَُهْم  )أَْم 
)سورة   ِبَها(  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  لَُهْم 

االعراف:195(.
ِبَها  يُبِْصُروَن  الَّ  أَْعنُيٌ  )َولَُهْم 
ِبَها(                                  يَْسَمُعوَن  الَّ  آَذاٌن  َولَُهْم 

)سورة االعراف: 179(.
بها( يبصرون  )هنا  فنالحظ 
يف  جند  وال  بها(  )ويسمعون 
او  سامعة(  )اذن  الكرمي  القرآن 
الفاعل،  بصيغة  باصرة(  )عني 
وهذا دليل على ان هذه االعضاء 
اي العني واالذن ما هي اال ادوات 
لنقل املؤثرات السمعية والبصرية 
ادراكها يف مراكزها يف  يتم  حيث 
البيان )مركز  اما منطقة  الدماغ. 
منطقة  بني  تقع  فهي  النطق( 
السمع من االمام ومنطقة البصر 
املنطقة  انها  اي  اخللف،  من 
احملصورة بني مركز السمع ومركز 
املنطقة  هذه  وتسمى  البصر، 

مبنطقة فارنيكه )للبيان(.
وتدمير هذه املنطقة بسبب مرض 
الى  يؤدي  دماغية،  جلطة  او  ما 
انسان ابكم، مبعنى انه يسمع  وال 
يرى،  ما  يدرك  وال  ويرى  يفهم، 
يردد  ان  يستطيع  ال  عندئذ  وهو 
ميكنه   وال  املعنى،  مفهومة  لغة  

التفاهم بالنطق.
عملية  بان  تقدم  مما  نستنتج 
السمع والبصر تعتمد على اعضاٍء 

)العني  وهي  والبصر،  للسمِع 
السمع  إلدراك  ومراكز  واالذن(، 

والبصر داخل الدماغ. 
يف  االذن  تتقدم  العني  تشريحيا 
رأس االنسان، ولكن مركز السمع 
يتقدم مركز االبصار داخل الدماغ 
البشري. وبني مركز السمع ومركز 
البيان  مركز  يف  يتم  البصر، 
ثم  ومن  الراقي،  العقلي  االدراك 
يف  املعبر  البشري  البيان  يتكون  

منطقه بروكه.

فقدان  الكرمي  القرآن  بني  ولقد 
بصره  بني  يصل  ال  من  يف  االمِل 
واعتبرهم  وقلبه،  وسمعه  وقلبه، 
من املوتى، النهم اليسمعون دعوة، 

وال ينتفعون بحجة.
قال تعالى: )َفِإنََّك الَ تُْسِمُع املَْوتَى 
َولَّْوا  ِإَذا  َعاَء  الدُّ مَّ  الصُّ تُْسِمُع  َوالَ 

ُمْدِبِريَن( )سورة الروم: 52(
ِبَهاِد  أَنَْت  )َوَما  تعالى:  قال  كما 
الُعْمِي َعن َضاللَِتِهْم ِإن تُْسِمُع ِإالَّ 
ْسِلُموَن(  مُّ َفُهم  ِبآيَاِتنَا  يُْؤِمُن  َمن 

)سورة الروم: 53(.
وميكن القول بان كل هذه االشارات 
توجه االنتباه، إلى ان سمع وبصر 
االنسان مجهز بقيمة عقلية ُعليا، 
االرادة،  وتعطيه  املسؤلية،  تُلزمه 

وكل هذا من لوازم التكليف.
فلو نظرت العني إلى مجموعة من 
تبني  صورة  ترسل  فانها  االفراد، 
العقل  يتوجه  ثم  ونوعهم،  عددهم 
ملزيد من املعلومات، فترسل صور 
وماذا  يلبسون،  ماذا  اخرى حتدد 
ترسلها  اخرى  وصورا  يحملون، 
خيرا  يضمرون،  ماذا  تبني  قد 
حركة  ادراك  ان  بل  شرا....   ام 
الى  يصل  ان  يتضمن  االجسام 
يف  متعددة  صور  االبصار  مركز 
كل  الواحد،  للمنظر  قصير  زمن 
هذا التعدد يف العملية البصرية ال 

جنده مع العملية السمعية.
باياته  اخلالد  املعجز  اهلل  فكتاب 
احلقائق  تلك  الى  يشير  الكرمية 
وجمع  السمع  بافراد  العلمية 

البصر.
يف  وعمي  صم  بني  بكم  ظاهرة 
العلماء  حدد  لقد  الكرمي.  القران 
املتخصصني يف علم الدماغ، مكان 
وكانت  الدماغ،  يف  البيان  مركز 
جراحي  الحظ  عندما  البداية 
معينة  مناطق  اصابة  ان  الدماغ 
يف الدماغ تؤدي الى فقدان حس 
املنطقة  هذه  اذاً  فقالوا  السمع، 

هي مركز السمع.

الى  يؤدي  الدماغ  مؤخر  وإتالف 
فقدان البصر، فقالوا هذه املنطقة 
وجد  ولقد  البصر،  مركز  هي 
العلماء ان إتالف املنطقة التي تقع 
يؤدي  والبصر  السمع  مركز  بني 
اذاً  النطق،  اي  البيان  فقدان  الى 
فاملنطقة التي تقع بني مركز السمع 
من  االبصار  ومركز  االمام  من 
اخللف تتم فيها عملية فهم وتكوين 

اللغة اي منطقة البيان.
وبذلك جند ان ترتيب الكلمات يف 
بالسمع  املتعلقة  الكرمية  اآليات 
والبصر والبيان مرتبة وفقا لترتيب 
البشري.  الدماغ  داخل  املراكز 
)وهذا واهلل اعلم( هو السر العلمي 
وتاخير  السمع  لتقدمي  املذهل 
الكرمي  القران  ايات  يف  البصر 
والسمع  االذن  قبل  تات  )فالعني 

يات قبل البصر(.
القرآن  يف  اهلل  كالم  يكون  وبذلك 
الكرمي مطابقاً خللق اهلل يف تركيب 

رأس ودماغ االنسان. 
الكرمي  القرآن  يف  اهلل  كالم  ففي 
والسمع  االذن  على  تتقدم  العني 
اهلل  خلق  ويف  البصر،  على  يتقدم 
على  العني  تتقدم  وتعالى  سبحانه 
والبصر  السمع  مراكز  اما  االذن، 
يتقدم  السمع  الدماغ فمركز  داخل 

على مركز البصر.
تكن  لم  العلمية  احلقائق  هذه 
يعرف  ولم  قرنا،   14 قبل  معروفة 
االخيرة  العقود  اال يف  منها  الكثير 
الكثير  وكان  املاضي.  القرن  من 
حس  ان  يعتقدون  الناس  من 
البصر اهم من حس السمع، ولكن 
العلمية احلديثة كشفت  الدراسات 
بكل  تبني  التي  الكثير من احلقائق 
االيات  يف  العلمي  االعجاز  وضوح 
البصر،  على  السمع  قدمت  التي 
والتطور  اخللق  يف  السبقيته 
وللميزات  والوظيفي،  العضوي 
حس  على  السمع  حلس  الكثيرة 
العظيم:  اهلل  وصدق  البصر  
َويِف  اآلَفاِق  يِف  آيَاِتنَا  )َسنُِريِهْم 
احَلقُّ  أَنَُّه  لَُهْم   َ يَتَبَنيَّ َحتَّى  أَنُفِسِهْم 
أََو لَْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء 
وبذلك   )53 فصلت  )سورة  َشِهيٌد( 
القران  يف  تعالى  اهلل  كالم  يكون 
الكرمي مطابقا خللق اهلل يف تركيب 

رأس ودماغ االنسان. 
ٱلُْقْرآَن  يَتََدبَُّروَن  )أََفاَل  تعالى  قال 
لََوَجُدواْ   ِ ٱهللَّ َغيِْر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن  َولَْو 

ِفيِه ٱْخِتاَلفاً َكِثيراً( )النساء:82(
ُهًدى  ِفيِه  َريَْب  الَ  ٱلِْكتَاُب  )َذِلَك 

لِّلُْمتَِّقنَي ( )البقرة: 2(.
سبحان الذي شق السمع والبصر

سبحان الذي خلق فسوى، سبحان 
الذي قدر فهدى 

سبحان من خلق الذكر واألنثى من 
نطفة إذا متنى

سبحان الذي أبدع وصور، سبحانك 
ربي سبحانك.

اعلم  وتعالى  سبحانه  اهلل  ان 
بحكمة ترتيب ذكر السمع والبصر 
والبيان والفؤاد و القلب يف القرآن 

الكرمي.
ذكر  سبق  االنتباه  يسترعي  ومما 
ان  بد  فال  البصر،  على  السمع 
نتسائل: هل لهذا السبق من داللة 

خاصة؟؟
علمياً  بحثها  فإن  خلقها  ولدقة 
هذا  يف  سنحاول  ولكننا  معقدا، 
البحث ان نتطرق للحقائق العلمية 
تفسروتوضح  قد  التي  احلديثة 
هذا  اسباب  املستطاع-  -قدر 

الترتيب )واهلل أعلم(.
والبصر  السمع  حواس  ان  الشك 
تعد  ال  التي  اهلل  نعم  من  والبيان 

وال حتصى والتي ال تقدر بثمن.
 ِ اهللَّ ِنْعَمَة  وا  تَُعدُّ )َوِإن  تعالى:  قال 
ِحيٌم(  رَّ لََغُفوٌر   َ ِإنَّ اهللَّ ُصوَها  حُتْ الَ 

)سورة النحل: 18(.
اهم  من  والبيان  والبصر  والسمع 
التي يتعرف بها االنسان  الوسائل 
حتدد  التي  وهي  حوله  ما  على 

شخصيته.
ذلك  بعد  احلواس  هذه  وتشترك 
ببقية احلواس من اللمس والذوق 
عن  باملعلومات  بامدادنا  والشم 

البيئة التي نعيش فيها.
والبيان  والبصر  السمع  ان 
األجهزة  اعقد  من  )النطق( 
اجلسدية يف االنسان، وقد توصل 
املاضي  القرن  يف  احلديث  العلم 
بهذا  كثيرة  حقائق  الكتشاف 
امور  هناك  تزال  وال  اخلصوص، 
اعتقدنا  وكلما  البحث،  قيد  كثيرة 
حقائق  على  نقف  اصبحنا  باننا 
هذا التصميم االلهي املعجز، جند 
التزال  كثيرة  اشياء  هناك  بان 
للبحث  وبحاجة  معروفة،  غير 
تعالى:  لقوله  مصداقا  والدراسة، 
الَ  تُبِْصُروَن َوَما  مِبَا  أُْقِسُم  )َفاَل 

تُبِْصُروَن( )سورة احلاقة: 39-38(.
أُوِتيتُم  )َوَما  تعالى:  اهلل  قال  كما 
َقِلياًل( )سورة االسراء:  ِإالَّ  الِعلِْم  َن  مِّ

.)85
لقد ذكرت كلمة السمع ومشتقاتها 
الكرمي  القرآن  يف  وتصاريفها 
)185( مرة، بينما وردت فيه كلمة 

اإلعجاز العلمي فـي السمع والبصر والبيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الدكتور جميل شعبان
استشاري امراض نسائية 
وتوليد وعقم وسلس البول
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التحفيزية  سياسته  اطار  يف 
اسمى  واظهار  االداء  لتحسني 
واالنتاجية  اجلاد  العمل  صور 
الدكتور  العام  املدير  قام  الكبيرة 
الطبي  واملدير  البشير  عبداهلل 
بتكرمي  حمودي  صائب  الدكتور 
سعدي  )ابراهيم  املثالي  املوظف 
دائرة  من  سرحان(  حسن 

التمريض.
كما اكد الدكتور عبداهلل البشير 
لتشجيع  تأتي  املبادرة  هذه  بأن 
روح  وبث  املتميزين  العاملني 
لالرتقاء  االيجابية  املنافسة 
يف  املقدمة  واخلدمات  باألداء 
الطبية  الصعد  على  املستشفى 

والتمريضية واالدارية والفنية.

مستشفى األردن تكرم 
املوظف املثالي

ما  مرور  وبعد  اآلن  بعد،  وماذا 
اول  تسجيل  على  العام  يقارب 
حالة اصبح لدى العالم معلومات 
وارقام متقدمة حول املرض من 

تلك التي كانت يف بداياته.
اكبر  تصور  هناك  اصبح  كما 
وارقام حول النتائج االقتصادية 
العزلة  سياسات  خلفتها  التي 

واحلظر.
خيارات االغالق واحلظر والتي 
تتراوح بني االغالق لفترة طويلة 
وذلك العطاء وقت إلتاحة اسرة 
كافية يف اقسام العناية املركزة 
الصناعي/او  التنفس  واجهزة 
فرضه الجل غير مسمى وهذا 
ال  جداً  عالية  كلفة  ذو  خيار 
وفيه  حتمله  للحكومات  ميكن 
عدم  لالفراد/او  كبير  ارهاق 

تطبيقه اصاًل.
نيل  البرفيسور  تنبأ  وقد 
الكلية  من  فيرجسون 
االمبريالية ان ال يكون لالغالق 
دور مهم يف انقاذ عدد كبير من 
االرواح والتي تنبأ بأن تصل إلى 
٥١0 آالف يف بريطانيا وحدها 
يف  إال  سيناريو  اسوأ  حسب 
إلى  االغالق  هذا  تواصل  حال 
ورد  كما  اللقاح،  اكتشاف  حني 

يف تقرير لصحيفة التلغراف.
وكما هو معلوم فإن اقصر فترة 
لتطوير اي لقاح حتتاج إلى ١8 

شهر على االقل تقدير.
من  كبير  عدد  وهناك 

االسئلة تطرح نفسها مثل:
١- على من سيقع العبء املالي 
ملا  العام  لالغالق  واالقتصادي 
اشكال  لكافة  تعطل  من  فيه 

احلياة االقتصادية؟
االجتماعية  اآلثار  هي  ما   -٢
هذا  تطبيق  حال  يف  والنفسية 

النوع من العزلة االجتماعية؟
التعليم  على  االغالق  آثار   -3

ومستقبل االطفال؟
هذا  يعتبر  مدى  اي  إلى   -٤

الفيروس فتاكاً؟
االخير  السؤال  على  ولالجابة 
اجلميع  ان  شك  من  ما  فإنه 
االنفلونزا  فيروسات  ان  يعلم 
بأقل خطورة  ليست  املوسمية  

من هذا الفيروس.
كما ان معدالت االصابة ببعض 
تسجل  معدية  الغير  االمراض 
مثل  مقلق  بشكل  يومي  بشكل 

السرطانات بكافة انواعها.
إذًا ما العمل؟

احلل يكمن يف التعايش مع هذا 

ممكن  هو  ما  وعمل  الفيروس 
وبشكل غير مبالغ فيه للحيلولة 
دون انتشار الوباء بشكل قاتل.

اليدين واحملافظة  ويعد غسيل 
على نظافتها احد أهم العوامل 
العدوى.  حلقة  تكسر  التي 
مع  التعامل  بعد  وخاصة 
من  تستخدم  التي  االسطح 
االشخاص  من  كبير  عدد  قبل 
ازرار  االبواب،  مقابض  مثل 

املصاعد، الخ...
االماكن  هذه  تنظيف  ان  كما 
النهار  خالل  متكرر  بشكل 

يساعد باحلد من االنتشار.
واالنف  الوجه  ملس  جتنب  ان 
والفم بدون تنظيف اليدين يعد 
خطر جداً حيث يسمح بانتقال 
اليد  إلى  الفيروس من السطح 

ومنها إلى الفم واالنف.
آداب السعال والعطس وهي تلك 
التي علمنا إياها احلبيب )صلى 
يجب  حيث  وسلم(  عليه  اهلل 

حال  يف  واالنف  الفم  تغطية 
اما مبنديل  السعال  او  العطس 
او  مباشرة  منه  التخلص  ويتم 
اليد  ساعد  بباطن  تغطيتها 
الوقاية  وسائل  اهم  من  وهذه 
اماكن  جتنب  العدوى.  من 

االزدحام الغير ضرورية.
واخيرًا اقنعة الوجه..

اجلدل  من  الكثير  ظهر  وقد 
الوسيلة  هذه  اهمية  حول 
فباالضافة إلى انها غير مريحة 
ابتسامته  فهي تسلب الشخص 
ومعالم  شخصيته  من  وجزء 

وجهه.
سواء  التعايش  من  بد  ال  إذا 
شئنا ام أبينا وعلى كل شخص 
حتيط  التي  املخاطر  تقيم 
التكييف  وتعلم  وبعائلته  به 

ومحاولة جتنبها.
عوامل  باالعتبار  االخذ  مع 
اخلطورة العالية لبعض االفراد 

كاالمراض املزمنة. 

خالي  عالم  يف  نعيش  كنا  هل 
٢0١9؟  قبل  االمراض  من 
اكثر  طرحه  مت  لرمبا  سؤال 
بالتأكيد..  واالجابة  مرة  من 
ال، اذاً ما اجلديد ب كورونا او 

Covid-19 كما تسمى؟
يف  الفيروس  ظهور  بداية  يف 
تكن  لم   ٢0١9 عام  نهايات 
آلية  حول  كافية  املعلومات 
خطورته  ومدى  املرض  انتقال 
القادمة  االرقام  معظم  ان  كما 
من الصني حينها لم تكن تكفي 
التي  اللعنة  هذه  على  للحكم 
العالم  بلدان  كافة  اصابت 

الحقاً.

كـورونـا.. مـاذا بعـد؟!

النا فوزي
مشرفة الوقاية من العدوى
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ابناؤنا الناجحون فـي الثانوية العامة  ألف.. ألف مـبروك

دانية خالد عيسى
97.8%

نيفني محمد اخلوالدة
97.4%

هبة اسامة شوكت  العمري
96%

ندى ابراهيم محسن
95.2%

ميس اسامة محمد ابو اصفر
94.4%

محمد محمود الشقاقحه
93.1%

مهند عبد الرحمن الزبون
87.8%

دانيا نضال نائب
87%

محمود خالد ابو مصطفى
89.4%

أحالم فوزي هليل
92.8%

نور هيثم عريقات
89%

غسان زياد سالمة
88.9%

إلهام فوزي هليل
88.5%

احمد عبد السالم العمري
92%

واالبتعاد  اجلسدية  املناعة  تقوية 
قد  التي  الضارة  املأكوالت  عن 
مناعة اجلسم،  تعمل على ضعف 
لتناول  اجتاه  هناك  اصبح  كما 
مناعة  لزيادة  الصحية  االطعمة 
اجلسم بطريقة طبيعية كما توجه 
البعض الخذ الفيتامينات واملعادن 

التي يحتاجها جسمه.
التي  السلوكيات  اهم  من  أن  كما 
هو  اجلائحة  هذه  اثناء  ظهرت 
أن  للجميع  تبنّي  فلقد  االدخار 
االدخار أمر ال بد منه كلما أمكن 
من  االغلبية  أصبحت  اذ  ذلك، 
الناس حتتفظ  مببلغ هامشي يف 
الطوارئ.   ادخار حلاالت  صندوق 
من أجل أيام عصيبة أخرى ال قدر 
جعلنا  كورونا  فيروس  لعل  اهلل. 
عاداتنا  من  بالعديد  النظر  نعيد 
التي كنا منارسها بشكل يومي دون 

االنتباه ومراعاة اي حاجز.
مليئة  أياماً  عايشنا  فقد  ختاما 
باخلوف والذعر والهلع سواًء على 
كباراً  بيتنا  اهل  على  او  انفسنا 
بالسن او اطفاالً او رمبا مصابني 
على  أثر  مما  أخرى.  بأمراض 
حياتنا جميعاً إما من ناحية نفسية 
او اقتصادية وصحية حيث أصبح 

حلم اجلميع هو ايجاد )اللقاح(.
فإلى أين نحن ذاهبون يف عالم ما 
بعد )كورونا(؟.. سؤال حتمل األيام 

فقط اإلجابة عليه. دمتم بخير

ورسائلها  االعالم  وسائل   •
تنقل  كانت  التي  املتضاربة، 
تسبب  بطريقة  للناس  االشاعات 

لهم اخلوف والهلع.
املفاجئة   والقرارات  االجراءات   •
واملتعددة التي سببت ارباك للناس 
وغيرها  اقتصاديا.  عليهم  واثرت 
الكثير من االسباب واالفكار التي 
والتوتر  والهلع  اخلوف  سببت 

وكذلك الوسواس.
القليلة  العالم خالل األشهر  تغّير 
املاضية، وتبّدلت العادات اليومية 
بسبب فيروس كورونا املستجد إما 
الرغبة  بسبب  وإما  القانون  بقوة 
العادات  هذه  بعض  احلياة،  يف 
على  القضاء  إعالن  فور  ستنتهي 
أو  العالج  إيجاد  أو  الفيروس 
اللقاح املنتظر، ولكن هناك عادات 
موجودة  ستظل  مكتسبة  أخرى 
االجتماعية..  كالعادات  لألبد، 
والقبالت،  باليد  بالسالم  املتمثلة 
ملبدأ  تطبيقاً  اختفائها   فالحظنا 
لنقل  االجتماعي، وجتنباً  التباعد 
املعقمات  وجود  كذلك  الفيروس، 
االيدي. غسل  وكثرة  الكحولية 
وال ننسى أن لبس الكمامة اصبح 
يومي  بشكل  املتبعة  العادات  من 
وهو جزء من حياتنا اليومية ومن 

مالبسنا التي نرتديها كل يوم.
الالفتة   املشاهدات  اهم  من  اّن 
يف  باالهتمام  بدأت  الناس  ملعظم 

املتداولة   االخبار  تقودنا 
لتوجهات  اخلطيرة  والتحذيرات 
والبحث  احلقيقة  ملعرفة  متعددة، 
ان  بعد  املناسبة،  احللول  عن  
مناطق  كورونا  فيروس  وصل 
بحالة  متسبباً  العالم،  يف  عدة 
بهذا  للتفكر  قادتنا  كبيرة  هلع 
الوباء على قاعدة نظرية املؤامرة  
أم  »هوس«  الـ  أو  البيولوجية 
مت  قد  أو  كالطاعون  وباء  انه  

تصنيعه؟؟؟
هذه هي األفكار األولية واملبدئية 
عند معظم الناس، لكن جميع هذه 
االفكار بالوقت الراهن وصلت بّنا 
بأن نصدق وجود هذا الوباء، وانا 
املجتمع  على  اللوم  أضع  ال  هنا 
وهذا  الوباء  وجود  تصديق  بعدم 

لعدة اسباب منها:
وجود  على  مجتمعنا  يعتاد  لم   •

وباء بهذا الشكل.
كافية  معلومات  وجود  عدم   •
جعل  مما  املرض  عن  بالبداية 
من  اكثر  اخذ  االفراد  من  الكثير 
ومنها  اخلاطىء  منها  معلومة 

الصحيح.
• سوء التعامل والتصرف السليم  
املسؤولني مما  ِقبل  الوباء من  مع 
سبب فقد الثقة من قبل املواطنني.
ونشر  بالوباء  البعض  استهتار   •
املسؤولة  وغير  السلبية  افكارهم 

حولهم باملجتمع.

»َهَوس« كورونا
بقلم: منار الزواهرة

العالقات العامة  - مستشفى األردن -

محمد إسماعيل العايدي
75%

قصي محمد بخيت احلناحنة
83.4%

عمر جهاد قابوق
86%

محمد جهاد قابوق
72%

امياس رأفت درويش خطاب
81.1%

ماريا مراد محمد
81%

رزان خليل السلع
77.3%

هالة محمد زيد 
الكيالني 73.6%

بالتهنئة  األردن  مستشفى  اسرة  تتقدم 
اخلالصة البناء العاملني يف مستشفى االردن 

بنجاحهم يف الثانوية العامة لعام  ٢٠٢٠.
يف  والنجاح  التفوق  من  املزيد  لهم  متمنني 

حياتهم العلمية والعملية.. 

يديه  بني  الكاميرا  فتصبح  الظل، 
موسيقى  وعازفة  وفنانة  شاعرة 
ونرى  املوسيقى  نسمع  فيجعلنا 
األلوان ونشم املعنى يف صورة، فهو 
يدرك كما يدرك الفنانون العظماء 
ان العبرة ليست يف النقل احلرف 
انتاج  اعادة  وإمنا يف  كائن  هو  ملا 
جديدة  فنية  شخصية  يف  الكائن 
وهذا  واجلمال،  االدهاش  حتقق 
االداب  جميع  على  ينطبق  امر 

والفنون.
ابو  عند  يوجد  انه  عيسى  ورأى 
اصبع صور قيمة وطنية وتاريخية 
معاني  اجمل  جتسد  وتراثية 
فهو  املكان،  جلماليات  االنتماء 
حني يلتقط صورا نادرة ألنواع من 
االزهار التي تنبت يف األردن، فإمنا 
فاعلة  مشاركة  التصوير  يكسب 
النباتات  ومينح  الوطن،  محبة  يف 
متحى،  ال  تاريخية  هوية  واملكان 
تأخذ  التي  السوسنة  زهرة  مثال 
فمرة  متنوعة،  ودالالت  صورة  يف 
وحتسبها  بالية،  راقصة  حتسبها 
منقار صقر، وتظنها صبية باكيه، 

وحتسبها طفال يف حضن امه.
ابو  يوسف  د.  شكر  جانبه  من 
هذه  على  الرواد  منتدى  اصبع 

نــــظــــــم منتــــــدى الــــــرواد 
الكبـــار نــدوة عن التصويـــر 
الفــــوتوغــــرافـي بعنـــــــــوان 
الكاميــرا«،  »شــاعريــة 
د.  من  كل  فيها  شارك 
يوسف أبو اصبع و د. راشد 
عيسى، وأدارتها املستشارة 
القاصة  للمنتدى  الثقافية 

سحر ملص.
حيث قدم د. عيسى بطاقة تعريف 

د. ابو اصبع بالقول: 
يف  موهبة  صاحب  اصبع  ابو  ان 
يجعل  فهو  الفوتوغرايف،  التصوير 
رسمي  بشكل  تتحدث  التصوير  آلة 
بني  يحمل  انه  كما  اجلمال،  باسم 
سرية  خفية  اخرى  كاميرا  اضالعه 
باألفكار  اخلارجية  الكاميرا  تزود 
الشفافة  الروحانية  والتوجيهات 

ومن هنا تأتي براعته وتصويره.
ال  اصبع  ابو  ان  عيسى  وأضاف 
يصور الوردة تصويرا خارجيا امنا 
يصور نواياها احلسنة، كما انه ال 
يصور  امنا  الزهرة  الوان  يصور 
باجتاه  ويخرجها  االلوان  دالالت 
املراوغ  واملعنى  اجلديدة  الفكرة 
الى  مشيرا  الذكي،  والتشخيص 
لنا  تكشف  يلتقطها  صورة  كل  ان 
ما وراء الصورة من اسرار جميلة 
اصحاب  إال  يعرفها  ال  بعيدة 
للصورة  فيجعل  والرؤية،  البصيرة 

مغزى ومعنى جديدا.
اصبع  ابو  ان  عيسى  وأوضح 
حتوالت  يف  عميقة  رؤيا  صاحب 
ومزايا  النور  وتشكيالت  الضوء 

احملاضر  شكر  كما  االمسية 
على كلماته وكذلك احلضور، 
)الداتا  خالل  من  قام  ثم 
من  مجموعة  بعرض  شو(، 
التقاطها  مت  التي  الصور 
كما  عاما   ،»40« مدار  على 
اول صورة  من ضمنها  قال، 
يف  لوالده  كانت  التقطها 
احملتلة،  بفلسطني  سلمه  مدينة 
يف العام 1956، اول معرض صور 
يف  البرية  لألزهار  كان  اقامه 

االردن.
وقال ابو اصبع انه التقط مجموعة 
واألردن،  فلسطني  من  الصور  من 
ثم قام بعرض مجموعة من صور 
يتميز  والتي  مختلفة  لألزهار 
»السوسنة  زهرة  مثل  االردن  بها 
السوداء«، تلك الزهرة التي تشتهر 

بها االردن.
ابو  يوسف  الدكتور  ان  ويذكر 
 - االطفال  طب  استشاري  اصبع 
بدا يف  واخلداج،  الوالدة  وحديثي 
نشر اعماله الفتوغرافية يف العام 
2004، وأقام العديد من املعارض 
»الوجه  بعنوان  شخصي  االول 
االخر«، ومعرض االطباء الفنانني، 
يف  مشترك  فتوغرايف  معرض 
منفرد  معرض  االورفلي،  جاليري 
ومعرض  األردن«،  من  »ازهار 
يف  وشارك  بالدي«،  من  »زهور 
معرض االزهار واحلدائق، وشارك 
يف  العربي  املصورين  مهرجان  يف 
املانيا ومعرض   - اوروبا هامبورج 

»انت يف عيوني«.

د. عيسى: صور الدكتور أبواصبع.. 
تتحدث بلغـة اجلمـال وروحـه
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سقط القناع عن الوجوه الغادرة
سقطت مالمحها الذليلة يف رجيم اآلخرة 

انا لست أهجو من أتوا من آخر الدنيا الى أحالمنا
سرقوا االغاني واحلكايات اجلميلة الزاهرة

لكنني مغرورق فيما تغطى بالتزلف من بني جلدي
ألوالد احلرام وغردت أوهامهم للقرد ابن العاهرة 

يتبع يف حلقة اخرى 
سقط القناع عن الوجوه الغادرة

سقط القناع وال قناع هنا سيسقط مرة اخرى 
فهذي نهنهات اخلائبني من الرعاة من احلفاة
من األالعيب الرخيصة يف القصور الفاجرة 

لو يعلمون لم الكالم يصير يف أيدي صغار القدس 
حجارة تهوي على رأس الغزاة بأرضنا

وتصير قنبلة مؤقتة تفجر صدرها 
يف الظلمة الظلماء 

يف سفن الزوال العابره

سقط القناع عن الوشاة .. اخلائنني لدينهم 
ورمت عليهم أرضنا لعناتها يف كل موت ميتة 
لو يعلمون، لظل كل رويبض يبكي على قاله 
يف حق شعبي من رطانات الغباء اخلاسرة 

سقط القناع عن الوجوه الغادرة... 
ُكشفت حقيقة اخوة أعداء.. صارت سافره 

سقط النفاق المة.. لم يعرفوا معنى عروبتها
وادعوا أن احلياة كرمية يف ارضهم

لكنهم يف ذلهم يتمرغون.. 
دوي سقطتهم ظالل خائرة 

سقطت حلاهم يف عظات البول يف فتوى التيمم
والنياق املشرئبات الرقاب ويف صقيع املوت 
يف إغواء قاصر؛ أو يف وضوء باملياه الفاترة

هل هؤالء هم الذين بهم نشرنا عزة االسالم 
أم أنا توهمنا بهم فتحا وما فتحوا سوى أبواب 

كذبتهم علينا يف القصور الداعرة؟ 

هل هؤالء أئمة التقوى وما فيهم من التقوى 
سوى زيف القلوب التائهات بكل أرض عاهرة؟
سقطوا جميعا يف املهاوي والبالوي واملخازي 
والتأمرك والتصهني والتلطي يف جوار اجلنب

يف وحل املهانة يف انتظار مزابل التاريخ
يف تدنيس طهر الطاهره  

سقط القناع.. سقطت على إثر الصدى أوهامه 
سقطت رقاع املدعني الكاذبني الشامتني بقدسنا 

واحتل سقطتهم رماة الفتح
يف زمن حتلى بالقلوب الثائرة 

األخوه الفلسطينية 
لم أشأ أروي لكم قصة األخوة

يف أرض الكرامة
هي وشم يف تواريخ البشر

وهي أسفار من املعنى العميق
وسحابات مطر

ذاك بيت اهلل يف القدس االسيرة
وعلى جنبيه طهر خالص

وسالم وقمر
مر يف اعطافه سيد صاغ العبر

ذاك عيسى، من رأى أطيافه
يف حنايا أرضنا تروي الشجر
وهنا؛ يف بيت حلم، بيت جاال،

بيت ساحور، وقدس اهلل، والنهر األغر 
يتساوى الناس يف فهم املعاني 
واحتفال الروح بالروح مبؤاخاة

البشر 
هذه أرض التسامي، فيها كلنا 

أهل، أحباء، وأنسام َسحر
فالديانات على أرباضها
هي روح جتمع القاصي 

الى الداني، توحدنا جميعا 
يف تعاليم التسامح والتسامي 

والعبر
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سـقط القناع..

تصميم وإخراج:
مؤسسة ميكال للتسويق والتصميم

االطباء  من  عدداً  احلوار  نّظم  الذي 
مناقشات  دارت  حيث  االختصاصيني 
احلاالت  بعض  عرض  ومت  موسعة 
املشاركات  وشملت  التوضيحية. 
االردن  يف  االطباء  من  لعدد  احلوارية 
الفائدة  وتعميم  لتحقيق  وفلسطني 
وذلك  البلدين  بني  اكبر  بشكل  العلمية 
االردن  مستشفى  من  ورعاية  مببادرة 
الطبي  التعليم  مشاريع   يدعم  الذي 
والبحث العلمي املتخصص بشكل كبير.

وتعتبر اكادميية القلب واالوعية الدموية 
العاملية  العلمية  املجموعات  من  واحدة 
التعليم  نظم  على  تركز  التي  الهامة 
من  العلمية  واالبحاث  املستمر  الطبي 
واملؤمترات  االنشطة  من  العديد  خالل 
على  والندوات  التثقيفية  واحملاضرات 

املستوى االقليمي والعاملي.
هذه  ان  احلداد  عماد  الدكتور  واكد 
التواصل  بأنظمة  تعقد  التي  النشاطات 
العلمي  التواصل  اهمية  تعكس  بُعد  عن 
امراض  وخصوصا  الطبي  املجال  يف 
االردن  مكانة  ويؤكد  والشرايني  القلب 

الكبيرة يف هذا املجال.

استشاري  احلداد  عماد  الدكتور  ترأس 
امراض القلب والشرايني واالوعية الدموية 
التي  والدولية  العلمية  احلوارية  اجللسة 
القلب  اكادميية  انشطة  ضمن  انطلقت 
من  عدداً  قدمت  حيث  الدموية  واالوعية 
العناوين  التي حملت  املناقشات احلوارية 
سيما  ال  القلب  امراض  مجال  الهامة يف 
مرض الرجفان االذيني عندما يتصادم مع 

الذبحة القلبية والتداخالت العالجية.
الدكتور عماد احلداد  إلى جانب  وشارك 

د. احلداد: نشاطات حوارية 
فّعالة الكادميية القلب 

واألوعية الدموية 
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