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يصادفك يف مشوار العمر مئات االف 
الوجوه، وتعرف االف احلكايات لكن 
ثمة وجوه وحكايات ال تبرح الذاكرة 
االولى،  اللحظة  منذ  والوجدان 
السيرة..  امتداد  العابرين على  فكل 
والفضائل  والصفات  السمات 
النقائض  وبعضهم  واملناقب 
والهنات... فمن ذا الذي يحضر يف 
امتداد  على  ويبقى  بصمة  ذاكرتك 
الرحلة رفيق الدرب والكتف التي إن 

مالت االيام اتكئات عليه..؟!!
اولئك  من  خطاب  القادر  عبد 
تكاد  بصمة  يطبعون  الذين  القالئل 
ال متحى من الذاكرة بطيبة متحفزة 
نفسه  )احلاج(  يفرض  نادر  ووفاء 

بقوة امُلب على ابواب حياتك.
أي مقدمة تلك التي استهل بها حديثاً 
املقدمات..؟!  يعرف  ال  صديق  عن 
تعرف  الذكية  وعفويته  فمباشرته 
على  وتطغى  الصمت  تخترق  كيف 
وحميمة  دفئاً  فيحتلها  فاترة  جلسة 

الفتة.

الصديق  برحيل  اسمع  لم  لو 
القادر  عبد  العمر  ورفيق 
لكنت  دنيانا،  عن  خطاب 
ساعات  يف  رحيله  ادركت 
من  النهار  ذلك  النهار  ذلك 
علي  خّيم  الثاني حني  تشرين 
بغرفه  االردن  مستشفى  كامل 
وممراته،   ودوائره وردهاته 
وساحاته...  ابوابه  على 
عادة  ترتبط  الرحيل  فمرارة 
ودوره  ومكانته  الراحل  بحجم 
يكون  ال  فكيف  واجنازه،  
رهيبة  والفاجعة  كبيرا  احلزن 

القادر  عبد  احلاج  يترجل  حني 
خطاب وهو الفارس الذي لم يتوقف 
حلظه طوال حياته عن اجلري بكل 
ما أُوتي من عزم لتحقيق الفوز عند 

خط النهاية..
خطاب  القادر  عبد  حدد  وقد 
عند  له..  يحلو  كما  النهايه  خط 
ان سجل  رحيله وبعد  وقرار  ترجله 
كبيرة وجناحات  يف حياته اجنازات 
عظيمة أهمها عصامية نادرة نقلته 
الفقر  وحكايات  احلياة  ضنك  من 
والظروف  بأريحا  جبر  عقبة  يف 
يف  صعبا  رقما  ليصبح  الصعبه، 

االقتصاد االردني والعربي...
رفيق  او  حبيب  يرحل  حني  تعودنا 
ذاكرتنا  باستدعاء  نبدا  ان  الدرب، 
اخلصائل   ببعض  تسعفنا  لعلها 
الرحيل،  بعد  لنتذكرها  واملناقب 
خطاب،  القادر  عبد  حالة  يف  أما 
الذاكره  الستدعاء  نسعى  لم 
يف  حاضرة  بقيت  والذكريات فقد 

الثمانيات  اوائل  منذ 
القادر  بعبد  جمعني 
خطاب... ابن كفر عانا.. 
الفلسطينية  القرية 
عّمان  وابن  الوادعة 
وعرفته  عرفها  التي 
واعطاها  حبها  يف  فوقع 

يبخل  فلم  تعطيه،  كما 
بحبه  االولى  اللحظة  منذ 
واريحا وعني السلطان وكل 
ذرة من ارض فلسطني كما 
العشق  مببادرة  يتردد  لم 
لتراب االردن وهكذا كان..

االعمال  ورجل  االقتصادي  وهو  َحلَُم 
معنا نحن نخبة من االطباء يف سعيهم 
الطالق فضاءات ابداعهم لتؤول الى 
ميثل  االردن  يف  كبير  طبي  صرح 
املكان  صعيد  على  التميز  يف  سابقة 
االنسان،  كما  والتكنولوجيا  والزمان 
نادر  الدرب  رفاق  من  الزمالء  مع 
البديع حمام ومصطفى  وعبد  يونس 
ويوسف  العفيفي  وكامل  السالم 
واملرحوم  شعبان  وجميل  اصبع  ابو 
الدكتور حران زريقات وباقي الزمالء 
بني  حلمه  خطاب  القادر  عبد  وضع 
بعدها  عادته  كما  يتخلى  ولم  ايدينا 

بسنوات برؤيته اخلاصة.
البحث  ولقاءات  الليالي..  سهر 
واجتماعيات العصف الذهني، اثمرت 
بحسن النوايا وصدق الرؤيا واملثابرة 
التي لم تنضب على امتداد أشهر يف 
حسمنا  قد  كنا  التسعينيات...  اوائل 
بالصرح  الثانية  االلفية  بوداع  أمرنا، 
حقيقة  إلى  آل  الذي  احللم  الطبي 

لتحكي  وقفزت  والوجدان...  العقل 
العروبي  االردني  الفلسطيني  قصة 
يف  واهله  وطنه  قضية  حمل  الذي 
رئتيه فتنفسها كل طالع شمس وحمل 
لتحقيقها  طموحاته يف عقله فسعى 

يف كل حلظة..
عالقتي  عمر  هي  عاماً  ثالثون 
خاللها  شهدت  خطاب  القادر  بعبد 
واالختالفات  املساجالت  من  الكثير 
كلها  تسير  كانت  واالتفاقات لكنها 
املتبادل  واالحترام  احلب  طريق  يف 
والزمالة التي جمعتنا انا كطبيب وهو 
كمستثمر واقتصادي ورجل اعمال... 

تلك  أنسى  لن 
الدافئة  االسباب 
مراراً  جمعتنا  التي 
عند زيارتك املتكرره 
يف منزلي.. متسلحاً 
حفزتنا  وثقة  بعزم 
العزيز  االخ  ومبعية 
الدكتور  والزميل 
البشير  اهلل  عبد 

عظيمة حملت اسم االردن.
الثاني /نوفمبر  عام  يف 26 تشرين 
ستة وتسعني كان عبد القادر خطاب 
االطباء  خيرة  من  عشرات  ونحن 
على  واالستشاريني  واالختصاصني 
موعد مع القدر لنتوج كل تلك اجلهود 
اجلزء  محمد  ابو  للحج  كان  التي 
له  املغفور  جاللة  فكان  فيها  الكبير 
امللك احلسني يفتح املستشفى معلناً 
الصرح  لهذا  وتقديره  اعجابه  عن 
تعزيز  يف  جاللته  راود  لطاملا  الذي 
دعمه  الذي  الطبي  العمل  منظومة 
فأثنى  الطبية  املدينة  بإنشاء  جاللته 
ورؤيته  الصرح  هذا  امكانات  على 
كمركز طبي عربي رائد يعزز من من 

مكانة االردن الطبية يف العالم.
عبد  جمعتنا  ونيف  عقود  ثالثة 
وانا شهدت جناحات  خطاب  القادر 
وحوارات،  واحداث  جناحات،  تلو 
بالرأي  اختالف  وجذب،  شد 
االسمى  الهدف  على  واتفاق  والرؤى 
طبي  كصرح  االردن«  »مستشفى 
متميز ومبدع اليعرف إال أن يحافظ 

على تطوره وتوسعه وجناحاته.
رؤية  وميلك  قرار  صاحب  كان  النه 
لم  ايامه،  مدى  على  الزمته  خاصة 
تكن  لم  بل  باملستحيل  يوماً  يعترف 

طبي  صرح  ببناء  لالنطالق 
رائد هو مستشفى األردن.

اتذكر  ماحييت  سأبقى 
لالستفادة  وحماسته  عزميته 
الطبية  القدرات  افضل  من 
وتوفير احسن االمكانات واكثر 
التقنيات تقدماً ليتبوأ املشروع 
األردن«  »مستشفى  احللم 
على  ومتقدمة  مرموقة  مكانة 

مستوى املنطقة والعالم.
القادر  عبد  احلاج  اسمع  لم 
العقود  تلك  يوما يف  خطاب 
بشأن غير  يتدخل  الثالثة 
اليدرك  بحديث  يخوض  او  شؤونه 
احترامه  كان  بل  وخفاياه،  خلفياته 
اعتزازه  من  نابع  للطبيب  وتقديره 
احتراٍم  ومن  رسالته  وسمو  بدوره 
لرؤيته  االخر  الطرف  من  وتقدير 
إلجناح  الدؤوب  وجهده  ومثابرته 
برفقة  معاً  بدأناه  الذي  املشروع 
الدكتور  االستاذ  العزيز  الزميل 
عبداهلل البشير  ونخبة من زمالئي 

االطباء أال وهو مستشفى األردن.
وراءها  تخفي  لم  املجللة  ضحكته 
صعبة  وطفولة  طيبًة الفتة  إال  يوما 

بقلـم:  الـدكتور عبـداهلل البشيـر 
رئيس هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام

بقلـم:  الـدكتور نــادر يـونـس 
استشاري جراحة الكلى واملسالك البولية والتناسلية وزراعة الكلى

عبد القادر خطاب 
... صباح اخلير 

ترّجل عبد القادر 
خطاب ... وفاز
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إهداء إلى روح املرحوم

عبـدالقـادر خطـاب

كبير مؤسسي مستشفى األردن 
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

الكلمة من مفردات حديثة 
او قاموسه، آمن أن بالعمل 
وبالعمل فقط يكون النجاح 
تتحقق  النوايا  وبصدق 

املعجزات...
الزمان..  من  قرن  ربع 
ظللنا سقف واحد وسكننا 
ذات الهم، ولم نؤول جهداً 

تلو  الواحد  معاً  احالمنا  لنحقق 
منذ  نحتل  بأن  فنجحنا  االخر، 
البداية مكانة رفيعة بني املراكز 
والشرق  األردن  يف  الطبية 
األوسط، سطرنا ألنفسنا مجداً 
طيباً يليق باإلسم ويف مستويات 

كان  حيث  العالجية  السياحة 
الدور االكبر يف استقطابها،  لنا 
وقعنا اتفاقيات الشراكة والتبادل 
اجلامعات  كبرى  مع  العلمي 
عبر  خرجنا  أن  بعد  العاملية 
الطبي  للتعليم  متخصصة  دائرة 
االجيال تلو االجيال من االطباء 

العمل  لرفد سوق  الشباب 
وتقرير  والعرب  األردني 

مسيرة الطب يف االردن.
قدمنا أفضل األداء الوطني 
الطبي الرفيع يف التصدي 
فنادق  انفجارات  حلوادث 
عمان فكان التقدير امللكي 
اول  أطلقنا  لدورنا،  الفتا 

ومهبط  للطوارئ  شاملة  خطة 
غير مسبوق للطائرات، وأجنزنا 
عدة توسعات للمستشفى ودائره 
وقبل  الطبي..  ومنشأته ومركزه 
يتصدى  املستشفى  كان  ذلك.. 
شعبنا  ملساعدة  امكانياته  بكل 

فلسطني  يف  الصامد  العربي 
من  االالف  استقبال  خالل  من 
الفلسطينية  االنتفاضة  جرحى 
والرسالة  الدور  حقيقة  مجسداً 
صورة  وعاكساً  النيلة  االنسانية 
االنساني  الطبي  للعمل  صادقة 

الصادق  الوطني  واجلهد 
جتاه االشقاء.

)احلاج(  احالم  تتوقف  لم 
التي تعود أن يحققها بذات 
والقرار،  والرؤية  الصبر 
أهمية  باستشعار  فبدأ 
اجلامعي  الطبي  التعليم 
فإنطلق  للمستقبل  كبوابة 

اقامة  المتام  وعزميته  عزمه  بكل 
أن  بعد  خاصة  طبية  جامعة  اول 

حصلنا على ترخيصها املبدئي.
مزيداً  احلاج  ميهل  لم  القدر  لكن 
من الوقت ليتم اخر احالمه العزيزه 

فرحل..!
عبد  الدرب  ورفيق  الصديق  رحل 
بكامل  وهو  خطاب  القادر 
ترجل  وعزمه،  عزميته 
من  مسيرة  وراءه  ليترك 
يصدق  ال  يكاد  اإلجنازات 
عمر  يف  تتحقق  أنها  أحد 
أسرة  بيننا  ترك  واحد. 
من  وثلة  ووفية  طبية 
منه  نهلو  الذين  االجنال 

حب العمل واملثابرة.
االطباء  بيننا  عطرة  سيرة  ترك 
أمر  يف  يوماً  يتدخل  لم  الذي  وهو 
مقدراً  كان ممتناً  بل  فني  او  طبي 
واملمرضني  االطباء  من  رفاقه  لكل 

والعاملني فيه. 
وترك احلاج ايضاً.. صورة محفورة 

للرجل  عرفوه  من  كل  وجدان  يف 
يف  حفر  الذي  الصلب  العصامي 
وعرقه،  صبره  له  فقّدرت  االيام، 
حني  واملبتسم  دوماً  الشاب  للحاج 
لقناعاته  الويف  الصعاب،  تكون 
أن  اجل  من  حارب  التي  ومبادئه 

يقولها لسنوات.
احلاج  الغالي  االخ  رحل 
الى  عاملنا  عن  محمد  ابو 
مكان افضل يستحقه بنقاء 
لكن  نيته  وصدق  سريرته 
حبه لفلسطني وثمار جهده 
وكتبه  جناحه  وقصص 

باقية.
التي  اخلير  صباح  محمد..  ابو 
تبادلناها على مدى عمر من الزمان 
ما زال صداها يرد يف تلك الردهة 
تفصل  التي  الوحيدة  كانت  التي 
بيننا.. فمرًة اخرى لك مني ومن كل 

رفاق عمرك.. صباح اخلير.

تتمــة مقـال الدكـتور عبداهلل البشيـر
لم ينساها بل بقيت حتفزه يف كل 
وبلده  السرته  مجٍد  حلظه لصنع 

وناسه...
للنجاح بجيٍل  حتى أضحى أيقونة 
عرفوه  الذين  اولئك  من  كامل 
خطوة  كل  يف  به!!  احاطوا  أو 
االردن  مستشفى  جناحات  من 
مخيلة  راود  حلماً  كان  أن  منذ 
على  محمد وسيطر  ابو  احلاج 
احلاملني،  األطباء  ثُلة  أدمغتنا عن 
فقد  فيه  نصيب  القادر  لعبد  كان 
يتردد  ال  سديد  رأٍي  كان صاحب 
مسامع  يف  ليستقر  باطالقه 
ثاقبة  رؤية  وذو  االخرين  ووجدان 
جتاه معنى التفوق أسبابه والطريق 
الى  الطريق  يعرف  كان  اليه، 
فسلكها  لنفسه  كمعرفته  النجاح 

دون تردد...
جمعتنا االيام على صفات مشتركة 
أهمها ويف مقدمتها.. قيمة العمل 
واالستمرارية  للحياة  كأساس 
وقيمة اتقان العمل كسبيل للنجاح 
على  دوما  اجتمعنا  كما  والتميز 
يف  العصامي  النجاح  أن  حقيقة 

كل  يفوق  طعم  له  مجتمعاتنا 
جناحات اولئك الذين جاؤوا لهذه 
والطرق  الذهب  مبعالق  احلياة 
أسباب  بكل  املرصوفة  املمهدة 
القادر  عبد  هو  هذا  التقدم.. 
يحب  كان  كما  )احلاج(  خطاب 
التي  اناقته  بكامل  نناديه..  أن 
عنفوانه  وبكل  يوم  يف  يبرحها  لم 
وبصوته  وقوته  وصبره  وصالبته 
وراء اجلدران  املجلجل باحلق من 
الصادقة  الطفولية  وابتسامته 
عليها  يختلف  لم  التي  ورجولته 
يغادرنا  العبق  هذا  بكل  اثنان.. 

بجسده فقط..
يغادرنا وقد ترك فينا روحه التي 
التي  الطريق  على  تخيم  زالت  ما 
صباح  كل  يف  يسلكها  أن  تعود 
الى  املستشفى  بوابة  من  واملؤدية 
وحتى  املستشفى،  ادارة  يف  مكتبه 
يف  البعيد  املكتبي  اجلناح  ذلك 
الذي  املستشفى  اعلى قمة مببنى 
وبحوثه  بقراءاته  لالختالء  اختاره 
اهلل  عظمة  يف  وبالتبحر  وكتبه.. 
عنها  كتب  الذي  وهو  وعال  جل 

نفسه  فينا  ترك  الكثير.. 
بال  مينحه  أن  تعود  الذي 
او محب  لكل صديق  قرار 
او  دعمه  احتاج  زميل  او 
ترجم  فلطاملا  مؤازرته 
)نفس  الشعبية  مقولتنا 
الرجال(  بيحيي  الرجال 

حقيقة مؤكدة..
وترك مآثره وسيرته الطيبة 
مازال  الذي  ومسجده 
مؤمن  قلب  على  شاهداً 
سبحانه  اهلل  الى  تقرب 
العمل  السبل،  بكل  وتعالى 
النوايا  وحسن  واالتقان 
وخير  السرائر  ونقاء 
الناس ودفع الضرر وايضا 

تخفيف االلم عن الناس.
يترجل عبد القادر خطاب 
نعم لكنه فاز بسباق لطاملا 
ان  منذ  به  متفوقاً  كان 
واالميان..  بالعزم  تسلح 
زال  ما  أنه  ارى  وأخالني 
يحقق فوزاً تلو االخر حتى 

بعد رحيله.

تتمــة مقـال الدكـتور نادر يونس

األردن  مستشفى  يف  اجريت 
ودقيقة  معقدة  جراحية  عملية 
دماغي  شرياني  مرض  لعالج 
 )Aneurysm( يسمى ام الدم
يؤدي إلى نزيف حتت الطبقة ال 

عنكبوتية.
العنكبوتية  حتت  النزف  ويُعد 
من االضطرابات املهددة للحياة 
إلى  تؤذي  ان  ميكن  والتي 
ويقول  ودائمة.  خطيرة  اعاقات 

اجلراح الدكتور نضال الروسان 
انه عادة ما ينجم هذا النوع من 
النزف عن متزق مفاجئ الم دم 

يف احد شرايني الدماغ.
يف  يحدث  انتفاخ  هي  الدم  ام 
وعاء  جدار  من  ضعيفة  منطقة 
تكون  ان  وميكن  دماغي،  دموي 
قد  او  الوالدة  من  موجودة 
بعد سنوات بسبب  تطور الحقاً 
ولتقريب  الدم.  ضغط  ارتفاع 
الصورة ممكن تصور احلالة مثل 
)البالون( الذي ينتفخ من جدار 

الوعاء الدموي.
حدوث  إلى  عادة  التمزق  يؤدي 
صداع حاد مفاجئ ويصل ذروته 
خالل ثوان ويتبعه فقدان للوعي 
قبل  املرضى  نصف  وميوت 

وصولهم إلى املستشفى.
وأما املرضى الذين يصلون إلى 
 ٪٣٥ حوالي  يتوفى  املستشفى 
التي  التطورات  نتيجة  منهم 

احدثها النزيف يف الدماغ.
ولهذا يستوجب اتخاذ اجراءات 
املرضى  ملعاجلة  سريعة 

يداهمهم  ان  قبل  املظوظني 
الوقت ويحصل نزيف جديد..

وهذا ما جرى متاماً مع مريضنا 
الطوارئ  يف  راجعنا  الذي  ع.خ. 
وكان يعاني من الصداع الشديد 
مع فقدان للوعي حيث مت ادخاله 
مباشرة  احلثيثة  العناية  إلى 
واتخاذ االجراءات الالزمة وبعد 
ان استعاد وعيه مت اجراء صور 
بدورها  والتي  شريانية  شعاعية 
وهو  أال  النزيف  سبب  اظهرت 
)ام الدم( كبيرة باحلجم تتمركز 
االوعية  واكبر  اهم  احد  على 

الدموية الرئيسية للدماغ.
الترتيبات  اجراء  مت  ان  وبعد 
اخلاصة يف خضع املريض لعملية 

جراحية دقيقة استغرقت حوالي 
ستة ساعات متكنا بحمدهلل من 
اغالق وعزل )ام الدم( مع تدعيم 

جدار الوعاء الدموي.. 
لدى  الدم  ام  حجم  ان  حيث 
2٫٥سم  إلى  يصل  كبير  املريض 
مما   Giant Aneurysm

صعب التداخل.
التام  بالنجاح  العملية  تكللت 
بعد  املستشفى  املريض  وغادر 

خمسة ايام..

د. نضال الروسان
استشاري جراحة الدماغ 
واالعصاب والعمود الفقري

عمليـة جراحيـة معقـدة ودقيقـة فـي 
مستشفى األردن لعالج مرض شرياني 

دماغي »أم الدم«
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

كانت نظرة واحدة من عني احلاج 
ابنه  لعني  خطاب  عبدالقادر 
البكر محمد.. كافية ليدون االبن 
العمل  يف  حرفياً  ابيه  تعليمات 
اآلخرين..  مع  والتعامل  والسوق 
دون حرف واحد كانت تلك النظرة 
التعليمات  عبره  تنفذ  )فارامان( 

بحذافيرها.
هي لغة العيون.. ام الغرس الطيب 
تنشئته  على  احلاج  حرص  الذي 
ثمره  واتى  أينع  حتى  وتربيته 

جناحاً فوق جناح؟!
محمد  سألنا  تستذكره..  بماذا 
للحاج  البكر  االبن  خطاب 
الرحيل  بعد  خطاب  عبدالقادر 
ويف ظالل  ومبكتبه  كرسيه  وعلى 
كلمة  كل  شيء  بكل  فقال  انفاسه 
نصيحه  بكل  عني  ونظرة  وامياء، 
كان يُسديها لي بكل رمشة عني له 

يف هذا املكتب.

حوار من نوع خاص ذلك الذي 
بعد  االكبر  االبن  مع  تدونه 
تكاد  قليلة  بأسابيع  االب  رحيل 
بني  واآله  الكلمة  بني  تفصل  ال 
والصور  الذكريات  استدعاء 
دمعة  ملكافحة  واضح  جهد  وبني 

معلقة قبل ان تُذرف..
املواضيع  من  بالكثير  لي  اعترف 
وكان يبوح لي مبا يف صدره مراراً 

بدأ محمد خطاب حديثه..
على  عمره  مدى  على  ندم  هل 

شيء؟
حياته  مدى  على  الندم  يعرف  لم 
متفاءالً  كان  بل  ويضيف،  اجاب 
وكان  غريبة  لدرجة  باملستقبل 
الحفاده  االحساس  هذا  ينقل 
وابناءهم بل كان دائماً يزرع فيهم 
)دار  واالنتماء السرته  الدين  قيم 

خطاب( وحب فلسطني.
عمر  سنة  كم  مباشر..  سؤال 
بأم  عبدالقادر  الحاج  زواج 

محمد..
يجيب سبعة وخمسني سنة..

وكم سنة احبها..؟

لها..  حبه  يتزعزع  لم  »لتاريخه.. 
بالعكس زاد ما نقص«.

عبدالقادر خطاب  عرف  من  لعل 
هذه  حقيقة  ادرك  قرب  عن 
واملُثل  بالقيم  املدججة  الشخصية 

العليا..
في  قيمة  اهم  كانت  فماذا 

الحياة..؟
ما  بكل  فلسطني  االبن..  يجيب 
كان  ومقدرة  وعزم  قوة  من  اوتي 
اهميتها  ويعظم  اجلها  من  يعمل 
قيمة  تتزعزع  لم  اجلميع..  لدى 
والقضية  األرض  فلسطني 
يف  والنضال  واملعاناة  والشعب 

نفسه..
بدخول  دوماً  يسعى  كان  يضيف، 
جنته ولطاملا عمل من اجل ذلك.. 
يف سبيل التقرب إلى اهلل جل وعال 
نقل  ولعله  ضجيج  ودون  بصمت 
بقوة البناءه واحفاده..  هذا ايضاً 
السامية  القيم  على  ربانا  »فقد 
ليتأثروا  إليه  احفاده  يشد  وكان 

بهذه القيم وبهذا االميان..
كان هناك عالقة خاصة تربطك 

بينك وبينه  بالحاج وكان هناك 
لغة خاصة ال يفهمها احد، كنت 
وينظر  إليه  وتنظر  الباب  تفتح 
نظراته  خالل  من  وتفهم  إليك 
ماذا يجب عليك ان تفعل سواء 

بتمويل مالي او بيع او شراء!!
مع  العالقة  »متحورت  يقول.. 
ان  على  ربانا   ١٩٧٨ منذ  والدي 
عكس  شيء  تقول  رمبا  العني 
هذه  على  نسير  وكنا  اللسان 

القاعدة..«
اآلن..  حتى  والدي  ميت  »لم 
له  واقول  يوم  كل  إليه  احتدث 
كل شيء، كما احتدث معك اآلن، 
معي  يحدث  ما  كل  له  واقول 

واشعر بأنني اسمع رأيه..«
وتلميذ  اكبر  كأبن  تذكر  ماذا 

وصديق..؟
»كان يتحمل كل االخطاء عنا وال 
ولم  طرفه  من  تعب  بأي  يشعرنا 

نرى دمعة له يف حياته..«
ماذا اهداك في حياته..

اهلل  مع  العالقة  قوة  منه  »اخذت 
سبحانه وتعالى وفعل اخلير وحبه 

ابناء  قلوبنا  يف  وزرعه  لوطنه 
واحفاد، اشبهه بان قراءاتنا واحدة 
بسياسة املستشفى وطريقة العمل 
املخ  هو  كان  عمره  طول  ببساطة 
وانا العضالت، كان اجمل ما فيه 
بل  السيف  مثل  قرار  انه صاحب 

احد جزئياً جداً يف العمل..«.
ماذا عن عالقاته بأبناءه...؟

انا  كنت  الشقاءه..  بحب  يجيب 
االربعة  نحن  بيننا  لعقله  اقربهم 
له  منا  واحد  وكل  وابنتني  اوالد 
عامله مع الوالد كان يرى الرجولة 
هذا  على  رباه  كبير  كأبن  يّف 
احمد  املهندس  شقيقي  النهج.. 
كبير من سره اخلاص  كان جزء 
الدكتور محمود فكان  اما  معه.. 
يراهن  وكان  الطبي  مستشاره 
عليه وكان مصطفى اخر العنقود 

قريب جداً على قلبه..
احلاجة  »فكانت  البنات..  اما 
النسبة  بالعالم   ١ رقم  بنته  امل 
له ورنا املدللة.. رحل وهو يكرر 
على لسانه بوصيكم على البنات 

ومستقبلهن«.

كان احلاج عبدالقادر معروفاً لدى 
اجلميع انه يتحدث دائماً عن )ايام 
تلك  ان  ذلك  الغنى  ايام  ال  الفقر( 
االيام كانت حافزاً لنجاحاته.. يعلق 

ابو عادل..
الذي  هو  عشناه  الذي  »الفقر 
النجاح  واسباب  القوة  اعطانا 

ونظرة الرضا يف احلياة«
سقوط  ملكافحة  وجهوده  نختتم 
تلك الدمعة املعلقة تفشل ويقول.. 
لم  عبدالقادر  احلاج  ان  واثق  »انا 

يفارقنا وروحه حولنا..«.

ُـّر أبيـــــه.. اإلبــــن ِســـ

محمد خطاب: احتدث للحاج حتى اليوم.. 
ويطمأن مني على سير األحوال

تكيس املبايض: ما هو؟؟ اسبابه وعالجه 
قد  الزواج  وبعد  الوجه،  منطقة 
الزوجة من تأخر حصول  تشكو 

احلمل.
اغلبية  ان  يتبني  الفحص  وعند 
الفتيات والنساء يعانني من زيادة 
يف  وخاصة  والسمنة  الوزن  يف 
منطقة البطن وكذلك وجود حب 
او زيادة يف شعر اجلسم  شباب 

وخاصة يف الوجه. 
االمواج  بجهاز  الفحص  وعند 
جند  )سونار(  الصوتية  فوق 
اكياس صغيرة على جدار املبيض 
يتراوح عددها من 10-15 كيس. 
جنري  التشخيص  من  للتأكد 
الهرمونية  الفحوصات  بعض 
يف  زيادة  هناك  ان  فنجد 
وكذلك  الذكرية  الهرمونات 
الهرمونات  يف  اضطراب  يوجد 
التي تسبب نزول البويضة وتنظم 
الدورة الشهرية وكذلك زيادة يف 
وجود  على  يدل  مما  االنسولني 

مقاومة انسولني.
وعادة ما يشخص تكيس املبايض 
يف سن االجناب وقد تبدأ مبكرا 

بعد بداية الدورة الشهرية. 
طبيا  معروف  املبايض  تكيس 
منذ حوالي تسعني عاما وحاالت 
سبب  لكن  ازدياد  يف  التكيس 

التكيس غير معروف حتى االن. 
قد يكون هناك دور للجينات فاذا 
من  تعاني  االخت  او  االم  كانت 
احتمال  فهناك  املبايض  تكيس 
تعاني  او االخت  البنت  تكون  ان 

ايضا من التكيس.
قد يكون لالكل عالقة يف زيادة 
تقبل  حيث  التكيس  حاالت 
الشيبس  اكل  على  الشابات 
السريعة  والوجبات  والشوكوالته 
من )هامبرغر وبيتزا.. وغيرها( 
وهذه االغذية حتتوي على نسبة 
والدهون  النشويات  من  كبيرة 
هرمونات  تضاف  ما  وعادة 
اللحوم  وخاصة  االغذية  لهذه 
يسبب  مما  والزيوت  والدواجن 
زيادة يف افراز هرمون االنسولني 
مقاومة  ثم  ومن  البنكرياس  من 
مصاحبا  يكون  الذي  االنسولني 

للسمنة.
يعمل  الزائد  واالنسولني 
الهرمونات  افراز  زيادة  على 
وبعض  املبايض  من  الذكرية 
تتحول  الذكرية  الهرمونات  هذه 
وهذا  االستروجني  هرمون  الى 
التحول يتم يف اخلاليا الدهنية، 
يسبب  الزائد  واالستروجني 
الغدة  هرمونات  يف  اضطراب 

النخامية مما يسبب عدم حدوث 
اباضة اال نادرا وهذا يسبب عدم 

انتظام الدورة الشهرية.
املبايض  لتكيس  عالج  يوجد  ال 
اعراضه  تعالج  ولكن  نفسه 
والعالج يعتمد على عدة عوامل 
اهمها الهدف من العالج: هل هو 
او  الشهرية  الدورة  انتظام  عدم 
معاجلة  او  الزائد  الشعر  عالج 

تاخر احلمل.
النشويات  بتقليل  العالج  ويبدأ 
مقاومة  تقل  حتى  والسكريات 
الوزن  الى  وتعود  االنسولني 

الطبيعي. 
متزوجة  غير  الفتاة  كانت  واذا 
انتظام  عدم  من  فقط  وتعاني 
شعر  يوجد  وال  الشهرية  الدورة 
زائد فان يف هذه احلالة نستعمل 
ويؤخذ  البروجسترون  هرمون 
على شكل حبوب ملدة 5-10 ايام 
كل شهر وبعد انتهاء اخذ حبوب 
الدورة  تاتي  البروجسترون 
هذا  يكرر  ان  ويجب  الشهرية 
شهرين  كل  او  شهر  كل  الدواء 

للحصول على الدورة. 
عدم  من  تشكو  كانت  اذا  اما 
شعر  وجود  مع  الدورة  انتظام 
يف  وخاصة  اجلسم  يف  زائد 

الوجه فان افضل عالج يف هذه 
احلمل  منع  حبوب  هو  احلالة 
وتقليل  الشهرية  الدورة  لتنظيم 
يقلل  مما  الذكرية  الهرمونات 
وقد  اجلسم  يف  الزائد  الشعر 
حبوب  الى  اخرى  ادوية  تضاف 
ومن  الشعر  لتقليل  احلمل  منع 
ثم استعمال الليزر الزالة الشعر 

الزائد من الوجه. 
ترغب  السيدة  كانت  اذا  اما 
دواء  تعطى  فانها  احلمل  يف 
لتقليل مقاومة االنسولني يسمى 
باالضافة   Glucophage

لتقليل السكريات يف االكل. 
تضاف  حمل  يحصل  لم  واذا 
حتى  للمبايض  منشطة  ادوية 
وهذه  حمل،  ثم  اباضة  حتصل 
حبوب  شكل  على  اما  االدوية 
ابر  شكل  على  او   Clomid
الغدة  هرمونات  على  حتتوي 
لتحريض  وذلك  النخامية 
املبايض ومن ثم حصول اباضة. 

بني  الوقت  يزيد  ال  ان  ينصح 
عن  واالخرى  الشهرية  الدورة 
هرمون  باعطاء  وذلك  شهرين 
البروجسترون كل شهر او شهرين 
حيث  يقوم هذا الهرمون بحماية 
الزائد  النمو  من  الرحم  بطانة 
تأثير هرمون االستروجني،  حتت 
والنشاط الزائد يف بطانة الرحم 
اذا استمر من غير عالج قد يؤدي 

الى سرطان بطانة الرحم.
بما  ينصح  التكيس  ولحاالت 

يلي:
السكر  تناول  من  التقليل   •
والنشويات وزيادة تناول البروتني 
وااللياف  الصحية  والدهون 
السريعة  الوجبات  عن  واالبتعاد 
تتمتع  حتى  واحللويات  والشيبس 
بوزن طبيعي مما يقلل من مقاومة 

االنسولني والسمنة.
تقل  ال  ملدة  الرياضة  ممارسة   •
عن 30 دقيقة يوميا للتخلص من 

الوزن الزائد.

اضطراب  هو  املبايض  تكيس 
هرموني يؤثر على ماليني النساء 
يف العالم ويقدر ان 15-25 % من 
 15 بني  االجناب  النساء يف سن 
-45 يعانني من تكيس املبايض. 
واعراضه تختلف من سيدة الى 

اخرى.
عدم  االعراض  هذه  اهم  ومن 
انتظام الدورة الشهرية مع تباعد 
بني الدورة واالخرى وقد ال تاتي 
او  عديدة  بعد شهور  اال  الدورة 
هرموني،  دواء  استعمال  بعد 
زيادة  االخرى  االعراض  ومن 
يف  وخاصة  اجلسم  شعر  منو 

األستاذ الدكتور
عدنان حسن

استشاري اجلراحة النسائية 
والتوليد واألورام النسائية
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

شامٌخ،  عظيٌم،  رجٌل،  إنساٌن، 
طوٌد، مكافٌح، عصامٌي، مناضٌل، 
جواٌد،  كرمٌي،  محسٌن،  فارس، 
تلك  أٌب...  حنوٌن،  محموٌد، 
بعض صفات ال تفي )عبدالقادر 
والدي ومعلمي وحبيبي  خطاب( 
حقه  من  جزًءا  وصديقي  وأخي 
وال ترتقي ملقام ساٍم إرتقاه بنقاء 
عقله  وأملعية  نيته  وصفاء  قلبه 
شكيمته  وصالبة  ذهنه  واتقاد 
آفاقه  واتساع  إصراره  وعزمية 
نظرته  وشمولية  رؤيته  وبعد 

ورحابة صدره..
أبي احلبيب... كنت أظن نفسي 
قوياً وصلباً أستطيع مواجهة كل 
قسوة احلياة ومصاعب الطريق، 
وبذلت  أفنيت حياتك  أنك  حيث 
مني  لتصنع  تربيتي  يف  جهدك 
يرهقه  ال  الذي  الرجل  ذلك 
جهد وال تفت يف عضده مشقة، 
به  تفتخر  الذي  الرجل  ذلك 
العالم، وقد كنت، وكيف ال  أمام 
أمامي  احلي  املثال  وأنت  أكون 
كانت  التي  احلسنة  والقدوة 
لألمام  وتدفعني  همتي  تشحذ 
وبكل  لكنني  لألعلى،  وترفعني 
قد  بأنه  أبوح  وأمانة  صدق 
وفراقك  رحيلك،  ظهري  قصم 
نار حترق أحشائي ونزيف حزن 
أن  أدرك  يتوقف يف أعماقي،  ال 
بد  ال  األحبة  وغياب  حق  املوت 
منه يف النهاية، لكن تكرار املوت 
خصوصية  تنفي  ال  وعموميته 
وتقرحات  الوجع  وذاتية  األلم 
وما  اللحظة  وقساوة  املشاعر 
يف  يدق  مرارة  وناقوس  تليها، 

حضرة احلياة.
أبي احلبيب... مثلك ال ثاني له، 
ومنذ  أنني  أعترف  هذا  و ألجل 
ما  أكتب  أن  حاولت  قد  رحيلك 
يصطرخ  وما  صدري  يف  يجيش 
ميزق   وما  فؤادي  حنايا  يف 
أوراقا  جمعت  قد  قلبي،  نياط 
عن  صورة  عليها  ألرسم  كثيرة 
عظيم فعالك وأنظم قصائًدا يف 
خير  يف  وأكتب  صفاتك  جميل 
ال  كانت  يدي  أن  إال  شمائلك، 
فالقلم يرجتف  ذلك،  تقوى على 
بني أصابعي والورقة ترتعش على 
عاتية  ريحا  وكأن  مكتبي  سطح 
قد  أنني  أظن  وعندما  تطوحها، 
ملكت زمام أمري وسيطرت على 

الكلمات  تختلط  كانت  نفسي 
أدماها  منهارة من عني  بدموع 
الفراق واآلتية من قلب يحترق 

شوقا لكم.
هذه  يف  حتى  احلبيب...  أبي 
اللحظة التي أمسك بها بالقلم 
مازلت أتلعثم يف الكتابة ألن كل 
الكتابات والبيان لن تفيك حقك 
احلق،  هذا  من  جزءا  حتى  أو 
فالذكريات تترائى لي، واألحداث 
وأنا  أراك  وأكاد  املكان  متأل 
ال  حقيقة  حضرتك،  يف  أجلس 
املكان  يعطر  فصوتك  خياال، 
وإبتسامتك تزين الوقت وهيبتك 
جتعلني  غيابك  رغم  احلاضرة 

أجلس بكل وقار وإستعداد.
أحب  خطاب(  )عبدالقادر  أبي 
وزرع  وأرضها،  الزيتون  شجرة 
كلها،  فلسطني  عشق  ذلك،  فينا 
وعن  عنها  احلديث  يطيل  كان 
كنا  رأسه،  مسقط  )كفرعانه( 
من  عبيرها  ونستنشق  نراها 
أجلها،  من  ناضل  عنها،  رواياته 
لم يأبه لكل الصعوبات واملشقات 
التي عانى منها، تعرض لإلعتقال 
واألذى لم تنحن قامتة الباسقة، 
عن  يتراجع  ولم  يستسلم،  لم 
موقفه بل كان يزداد إصرارا يف 

كل مرة.
كانت فلسطني كيانا يعيش داخل 
من  ذاته وحتتل مساحة شاسعة 
نتجول  كنا  الشخصي،  مكونه 
له  أغني  أن  مني  فيطلب  معا 
أن  يحب  كان  فقد  عنها  مواال 
يسمع صوتي، كان يسرح بخياله 
ويبتسم فأشعر أنه يطوف هناك 
الذي  البلد  وأزقة  شوارع  يف 
يتملك مشاعره ويأسر أحاسيسه 
وكأنه يعيش تلك األيام ويتفاعل 
معها بفرح  املب بلقاء محبوبته.
عبدالقادر خطاب( عشق   ( أبي 
يف  إجتهد  له،  فدانت  احلياة 
بذل  صاغرا،  له  فانصاع  العمل 
النجاح  فطأطأ  وسعه  ما يف  كل 
وعينه  بدأ  قدراته،  أمام  رأسه 
من  أكبر  وطموحه  القمة  على 
تعلوعلى  بنفسه  وثقته  محيطه 
ينثن  ولم  يتوقف  لم  ظروفه، 
جتد  لم  اإلحباط  مفاعيل  وكل 
إلى  خالله  من  تتسلل  منفذا 
اخلطوب  صارع  العالية،  همته 
من  كان  حتى  الصعاب  واقتحم 
الرجال الذين يقهرون املستحيل، 
جتربته القاسية يف شق الطريق 
مرهفا  حسا  منحته  اجلبال  بني 
منه  جعل  حنونا  وقلبا  باألخر 
كتلة من املشاعر واإلحساس فلم 
يتردد يف إغاثة امللهوف ولم يتوان 

يف مساعدة املتاج فخدم اجلميع 
اهلل،  غير  من  املقابل  إنتظار  دون 
كانت  زمن  يف  البيضاء  اليد  زرع 

تتقلب فيه األلوان وتبهت.
يف  أفكاري  أرتب  أن  أحاول  وأنا 
سرد إجنازات هذا الرجل العظيم 
لبناء  أبي   إستوقفني عظيم حب 
كيان  بناء  يف  واإلستثمار  احلياة 
وعبقريته  اإلنسان  وهو  الرب 
بأمر  احلياة  مقدمات  ربط  يف 
هذا  باكورة  فكان  املوت،  بعد  ما 
التفكير بحثه عن وسيلة لتخفيف 
العافية  وحتقيق  اإلنسان  معاناة 
)مستشفى  فشيد  له  والصحة 
األردن( تكون مالذ السقيم وملجأ 
اإلنسان  من سوية  وترفع  املريض 
كانت  مسيرته  وخالل  وصحته، 
املوت  بعد  ما  أمر  فكرة  تشغله 
فقط  لشخصه  ليس  واحلساب 
ميكن  وكيف  بأسره،  للمجتمع  بل 
أن تتحق فكرة الصالح واإلصالح 
دنيا وأخرة فأقام جامع )التوابون(  
من حر ماله ليكون بيت اهلل ملجأ 
عن  باحث  ولكل  مضطرب  لكل 
طالب  ولكل  والطمأنينة  السكينة 
بني  املسافة  ويف  األخرة،  زاد 
بتقوية  باله  شغل  واألخرة  الدنيا 
واعدة  بطاقات  وتزويده  املجتمع 
ترفده  وقدرات  لإلرتقاء  تدعمه 
يحتاجها  وعملية  علمية  بخبرات 
من  متسعة  فضاءات  يف  للتحليق 
للتفكير  اهلل  فهداه  اإلجنازات، 
ترجل  الفارس  لكن  جامعة،  ببناء 
قبل حتقيق احللم -فنرجو اهلل أن 
الوقاد  بفكره  مشروعها-،  يكتمل 
وتخطيطه  الواعية  وبصيرته 
بني  ربط  قد  يكون  للمستقبل 
أضالع مثلث املجتمع القوي العفي 

امللتزم بشرع اهلل.
أبي احلبيب... ذات حلظة فقدت 
كبدي،  فلذة  فرحتي،  أول  فيها 
احلياة  أن  شعرت  البكر،  إبني 
رحبت،  مبا  علي  ضاقت  قد 
أمام  السواد  من  ستارة  وأُْسدلت 
ما  أقسى  ذلك  أن  وظننت  عيني، 
لكنك  حياتي،  يف  له  سأتعرض 
كنت أمامي وبجانبي تخفف عني 
وتهون علي مصيبتي، جتتهد  بكل 
ما أوتيت من حب وحنان ومشاعر 
مستنقع  من  تنتشلني  أن  فياضة 
اليأس واإلحباط، بقدرتك اجلبارة 
تبتسم يف وجهي -رغم قسوة األلم 
لتقول  داخلك-  ومرارة احلزن يف 
احلياة  أن  العذبة  بإبتسامتك  لي 
مفر  ال  اهلل  قضاء   وأن  مستمرة 
متدني  صبرا،  فتمنحني  منه 
للتحمل  تدفعني  هائلة  بطاقة 
األمر  من جتاوز  وبقوة  متكنني  

قد  أبي  يا  لكنك  فداحته،  رغم 
رحلت فرجع الرجل غريقا تتزاحم 
لست  وأنت  رأسه  يف  األحزان 
وقع  من  أقل  احلزن  فكل  بجانبي 
لي  فمن  رحيلك   وسطوة  فقدك 
األن غير مازرعته يف قلبي من نور 

اهلل واإلميان بقدره.
الليل  تعاقب  إن  احلبيب...  أبي 
والنهار ال يعني أبدا موت الشمس 
وأن  ضياًء،  الفضاء  متأل  فهي 
غياب القمر ال يعني أبدا إختفاؤه 
سيرتك  هي  وتلك  السماء،  من 
دروب  يف  مسعاك  يف  اخلالدة 
اخلير واإلحسان والتي لن تتوقف، 
والصدق  املبة  عنك  ورثنا  فقد 
لكنك  واخليرية،  والكرامة  والعزة 
يف  يولدون  الرجال  أولئك  من 
الزمن مرة واحدة ال تتكرر، فتركت 
سيرة عطرة مشرفة، وأياٍد بيضاء 
إلى  سبقتك  قد  اخلير،  يف  تعمل 
كنت  أناس  ودعوات  أعمالك  اهلل 
لك  يدعون  عوًنا،  بالسر  لهم 

بالرحمة واملغفرة واجلنان.
أبي احلبيب... يف حياة كل إنسان 
محطات مضيئة لكن حياتك كلها 
نور،  ومنطقة  ضوء  فنارة  كانت 
املب  خير  فكنت  أمل،  وقناديل 
الصديق،  وخير  اجلليس  وخير 
واقعنا  موجوًدا يف  تزال  وما  كنت 
ومع من أحبك من األبناء واألحفاد 
واألصدقاء وكل من تعامل معك.                                                                                                              
أبي احلبيب... كان الصمت يؤملني  
لعجز مفردات اللغة عن إستيعاب 
الرغبة  يف  صدري  ضجيج 
تتراكض  فالكلمات  إليك،  للكتابة 
من  خشيتها  مختبئة  أمامي  من 
آهات  عن  التعبير  يف  التقصير 
إليكم،  والنزوع  والوجدان  احلنني 
حرويف  رافضة   تصرخ  األوراق 
إحتمال عظم  على  تقوى  ال  ألنها 
والدي  يا  فأنت  عنكم،  احلديث 
أكبر من أن يحتويكم بيان وأعظم 
من أن تعبر عنكم سطور، فمعذرة 
يف  اللغة  قصور  مقامكم  من 
واإلحاطة  سجاياكم  بكل  اإلملام 
اإلرتقاء  يف  والضعف  بخصالكم 

لسمو معانيكم.
أبدا  تغيب  لن  احلبيب...  أبي 
الفؤاد،  قد  على  دوماً  ستبقى 
وما  دوماً  لك  سأدعو  فوعداً 
حييت راجياً من اهلل العلي القدير 
الصديقني  منزلة  يف  تكون  أن 
رفيقا،  أولئك  وحسن  والشهداء 
يف  وإياكم  ملتقانا  يكون  وأن 
ذلك  على  اهلل  إن  اخللد،  جنة 
ونفسك  قلبك  اهلل  فرحم  قدير، 
يف  وطبت  حياً  وطبت  وروحك... 

مقامك اآلن.

أبي احلبيب
بقلم:  املهندس أحمد خطاب  |  املدير االداري

املؤشرات 
اجللدية ملرضى 

كوفيد-١٩
طبية  حالة  وهي   ٪١٩ متثل 
حتدث عندما يتعرض شخص 
لديه االستعداد المراض البرد 
تلف  يف  يُسبب  والرطوبة مما 
االنسجة وغالباً ما يتم اخللط 
بينها وبني )قضمة الصقيع او 
تصيب  كونها  البرد(  قرصة 

االصابع واالطراف السفلية.
2- تفشي احلويصالت:

 Papulo - Vesicular
Exanthem

بثور  احلاالت  من   ٪٩ متثل 
احلجم  ومختلفة  صغيرة 
عام  بشكل  احلكة  وتسبب 
ان  وميكن  اجلسم  جذع  على 
ملدة  تستمر  بالدم  مليئة  تكون 
١٠ ايام، وتشبه مرض جدري 

املاء.
٣- الشري او الطفح اجللدي:

Urticaria
متثل ١٩٪ تظهر بشكل مناطق 
وردية وحمراء أو بيضاء ظاهرة 
على اجللد مصحوبة باحلكة، 
واالطراف  اجلذع  تصيب 

السفلي وتستمر ملدة ٧ ايام.
٤- التزرق الشبكي:

Levido - Reticularis
عندما  يحدث   ٪6 ومتثل 
يف  الدموية  الدورة  تضعف 
اجللد  يف  الدموية  االوعية 
او  احمرار  ظهور  يسبب  مما 
يشبه  بنمط  المعة  زرقاء  بقع 

السفلي  االطراف  يف  الشبكة 
وغالباً ما تصيب كبار السن.

طفح  يشبه  جلدي  طفح   -٥
مرض احلصبة:

 Confiluent Erythematous
 Maculo - Papuler

 Morbilliform Eruption
انحاء  يف  ينتشر   ٪٤٧ ومتثل 
احمر  او  وردي  بلون  اجللد 

قاني.
6- حبيبات حمراء وارجوانية 
سطحية  تقرحات  مع  الشكل 
الشعيرات  التهاب  متثل 
وتصيب  )السطحية(  اجللدية 

االطراف السفلية.
 Purpuric Vasculitis

Pattern

فيروسات كورونا هي مجموعة 
من الفيروسات التي ميكنها ان 
الزكام  مثل:  امراضاً  تسبب 
احلاد  التنفسي  وااللتهاب 
ومتالزمة   )SARS )السارس 
التنفسية  االوسطية  الشرق 

.)MERS ميرس(
من  جديد  نوع  اكتشاف  مت 
مت  ان  بعد  كورونا  فيروسات 
احد  كمسبب  عليه  التعرف 
االمراض التي بدأت يف الصني 
)وهان WUHAN( يف 2019.

بإسم  اآلن  الفيروس  يُعرف 
التنفسية  املتالزمة  فيروس 
ويسمى   2 كوفيد-  احلادة 
مرض  عنه  الناجت  املرض 
 /  2019 )كورونا  فيروس 

.)COVID 2019

 ١٩ كوفيد-  تأثير  هو  ما 
على اجللد؟

حدد اطباء اجللد يف دراسات 
حديثة بعض االمراض اجللدية 
كورونا  بفيروس  املرتبطة 
عنه  ناجمة  تكون  قد  اجلديد 
إلى مضاعفات،  انها تشير  او 
اجريت  ابحاث   خالل  ومن 
مت  املرضى  من  العديد  على 
من  عدد  وتشخيص  مراقبة 
مرضى  يف  اجللدية  االمراض 
)COVID-19( منها لغاية هذه 

األيام:
١- تورم واحمرار االصابع مع 
ما يسمى  القدمني  ازرقاق يف 

)اصابع كوفيد( او )الشرث(.
Chilblain - Like Acrel Pattern

د. عبداجلليل املجالي
استشاري امراض جلدية 

وتناسلية وعقم
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وخالـي من فيروس كورونا 

ما قدمت  الدهر عنك  سيحفظ 
ولسوف حتيا يف قلوب من اجنبت
قدمت..  ما  عنك  الناس  وتقرأ 
احبك  من  كل  قلب  يف  وتُذكر 

واحببت.
ابي.. ما رأيتك يوماً إال مجموعة 
يف  هلل  عابدين  مخلصني  رجال 

نفسك.
عاش والدي رحمه اهلل معلماً 
على  مناضاًل غيوراً  مضحياً 
رجاًل  اهلل  رحمه  وكان  دينه 
رجاًل  سياسيٍة،  حنكة  ذو 

اقتصادياً ناجحاً.
-من  عصامياً  حياته  بدا 
شيئاً  ميلك  ال  الصفر- 
ميلك  اصبح  اهلل  وبفضل 
اململكة  اصرحة  اكبر  احد 

الطبية.
مثال  خير  اهلل  رحمه  كان 
لالب احلنون والزوج املصون 
وما راينا منه يوماً مكروهاً..

وكان رحمه اهلل ذاك الرجل 
يوماً  ينَس  فلم  الوطنّي، 

قضيته.

ناضجون مفكرون.
الى فعل  وكان رحمه اهلل سباقاً 
اخلير حتى لُّقب ''بأبو املساكني''

تطبيق  يحسن  اهلل  رحمه  وكان 
اية اهلل تعالى: 

 • َمَرًحا  ااْلَْرِض  يِف  مَتِْش  )َواَل 
تَبْلَُغ  َولَن  ااْلَْرَض  تَْخِرَق  لَن  انََّك 
متواضعاً  فكان  ُطوًل(.  بَاَل  اجْلِ
تفارق  ال  ابتسامة  صاحب 

وجهه.
وكان رحمه اهلل متبعاً المره 

تعالى:
ِااَلّ  ااْلْحَساِن  َجَزاءُ  )َهْل 

ْحَساُن(. ااْلِ
من  لكل  مخلصاً  وفياً  فكان 

كان بجانبه حتى ولو بكلمة.
رحمه اهلل تعالى كان خير اٍب 

وصديٍق ورفيٍق ومعلٍم.
معلمي  جتاه  واجبي  ومن 
اقدم  ان  له  وفاًء  ووالدي 
يتجزا من حقه  ولو جزًءا ال 
سيكون  تعالى  اهلل  وباذن 
بعض  تقدمي  من خالل  ذلك 

الدروس التي علمني اياها.

رسالة إلى الوالد
بقلم:  الدكتور محمود خطاب
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الرجل  ذاك  اهلل  رحمه  وكان 
له  تكن  فلم  دينه  على  الغيور 
اال  ربه  دين  عن  للدفاع  فرصه 
وانتهزها، واّلف رحمه اهلل كتاباً 
ادعاءات  على  فيه  يرّد  كاماًل 

الكنيسة.
محباً  رجاًل  اهلل  رحمه  وكان 
كبار  وكانهم  يعاملهم  لالطفال 

التمريض  وجائحة كورونا 
COVID-19

وكيفية التعامل معهم عند قدومهم 
املصابني  وحتديد  وتصنيفهم 
وغير املصابني منهم بعد فحصهم 
االماكن  يف  منهم  املصابني  وعزل 
واالقسام املخصصة لهم والتعامل 
املعتمدة  التعليمات  وفق  معهم 
اخلصوص  بهذا  والبروتوكوالت 
الكادر  وسالمة  سالمتهم  لتامني 
الصحية  والكوادر  التمريضي 
كادر  تخصيص  مت  كما  االخرى 
فقط  للعناية  متفرغ  متريضي 
املصابني  املرضى  من  الفئة  بهذه 
وعدم السماح لهم بدخول االقسام 

االخرى لغير املصابني.
االيام  هذه  يف  نسعى  زلنا  وما 
التي زادت فيها املخاطر، لتأهيل 
وتعزيز دور الكادر التمريضي يف 
وحتديداً  االختصاصات  مختلف 
وعدم  العدوى  منع  مجاالت  يف 
عليها  والسيطرة  انتشارها 
الرعاية الشاملة للحاالت  وتوفير 
والرعاية  احلرجة  املرضية 
التلطيفية وتقدمي الدعم النفسي 
واملعنوي للمصابني واسرهم، كما 
نعمل على تطوير وتدريب الكادر 

ليعمل  معنوياته  لرفع  التمريضي 
بثقة وكفاءة عالية يف هذه االجواء 
متغيرات  من  به  حتيط  التي 
طارئة  وظروف  ومستجدات 
عمله  بيئة  يف  نفسية  وضغوط 

وحياته العملية.
اننا ندرُك جميعاً مشاكل وحتديات 
التي   Covid-19 كورونا  جائحة 
سواء  العالم  منها  ويعاني  نعاني 
اقتصادية او اجتماعية او صحية، 
وهي بدون شك استثنائية وقاسية 

وصفها  وميكن  ومؤملة 
وبالرغم  كارثية.  بانها 
التوصيف  هذا  كل  من 
التوتر  يبعث على  الذي 
والقلق يف البُعد السلبي 
ان  اال  اجلائحة  لهذه 
لها جانباً ايجابياً الفتاً،  

هذه  ملواجهة  كبيرة  فرصة  فهي 
التحديات والتعرف على خفاياها 
معها  التعامل  وكيفية  ومكوناتها 
الصبر  بادوات  عليها  والتغلب 
النجاح  لتحقيق  واملثابرة  والتعب 
املنشود. تعلمنا يف هذه احلياة ان 
التي  هي  والتحديات  الصعوبات 
حتقق املعجزات واالجنازات وهي 

دوما وراء كل جناح.
كورونا  جائحة  فان  هنا  ومن 
ومستفزة  قاسية  جتربة  تعتبر 
كيف  نتعلم  ان  وعلينا  لقدراتنا 
الى  واملعاناة  الصدمات  نحول 
فرص حتقق النجاح، والتشاؤم الى 
تعزيز  والسر يكمن هنا يف  تفاؤل، 
واالبتكار  اجلاد  والعمل  االرادة 
للمشاكل  املناسبة  احللول  اليجاد 
ومؤشرات  دالئل  هناك  املعقدة. 
مت  فقد  واالطمئنان  للراحة  تدعو 
من  توفر عدد  عن  االعالن حديثاً 
اللقاحات التي ستعالج اثار جائحة 
على  العمل  سيبدأ  والتي  كورونا 
ونرجو  القادمة  االيام  يف  جتربتها 
والتوفيق  النجاح  اجلهود  لكل هذه 
اثار هذه اجلائحة يف  يف تخفيض 

عدد االصابات والوفيات.
من املؤسف واملؤلم ان اختم هنا 
اصابنا  الذي  اجللل  باملصاب 
برحيل  االردن  مستشفى  يف 
قامة كبيرة ساهمت يف تأسيس 
الطبية  املؤسسة  هذه  ودعم 
املرحوم  عنا  لقد رحل  الرائدة. 
الى  خطاب  القادر  عبد  احلاج 
وهو  اهلل  باذن  اخللد  جنات 
احد كبار مؤسسي هذا الصرح 
من  بذل  والذي  املتميز  الطبي 
اجله الكثير من اجلهد والصبر 
واملال لدعم نشاته وتطوره حتى 
الطبية  املراكز  اهم  من  اصبح 
والعالم  واالقليم  االردن  يف 
اجمع. لقد عمل املرحوم بصبٍر 
وثبات وبروح الفريق الواحد مع 
كافة املؤسسني وكبار املسؤولني 
هذا  وبفضل  املؤسسة  هذه  يف 
االيجابية  والروح  اجلاد  العمل 
هذه  واستمرت طيلة  التي سادت 
السنوات حتقق النجاح واالزدهار 
مستشفى  الرائدة  املؤسسة  لهذه 

االردن.
احلاج  املرحوم  فقيدنا  اهلل  رحم 
له  وندعو  خطاب  القادر  عبد 
الصبر  ولذويه  والغفران  الرحمة 
إليه  وانا  هلل  وانا  والسلوان 

راجعون.

ومنذ  االنسانية  املجتمعات  عانت 
وكوارث  مخاطر  من  نشأتها 
مثل  واالوبئة  املعدية  االمراض 
والتيفوئيد  والسل  املالريا 
واالنفلونزا  واجلذام   والكوليرا 
كورونا  جائحة  واخيراً  وسارس، 
Covid-19. وبسبب تطور القطاع 
على  بُذلت  التي  واجلهود  الطبي 
االنسان  متكن  السنني  مدى 
ما  وابتكار  لها  التصدي  من 
عليها  واالنتصار  ملعاجلتها  يلزم 
عدد  يف  توابعها  من  والتقليل 

االصابات والوفيات.

من املهم ان اذكر هنا بان الكادر 
مستوياته  مختلف  يف  التمريضي 
مواجهة  يف  االكبر  العبء  يتحمل 
هو  فالتمريض  اجلائحة،  هذه 
املكون الرئيسي واملهم يف القطاع 
للمريض  االقرب  وهو  الصحي 
على مدار الساعة وحلقة الوصل 
الطبي.  والفريق  املريض  بني 
حالة  تطور  يم  ويقِّ يراقب  حيث 
وينفذ  ايجاباً،  او  سلباً  املريض 
ويعمل ما يلزم بشانها، ويستشعر 
املخاطر التي حتيط به وباملرضى 
بدقة  واجباته  ويؤدي  حوله،  من 
املرضى  راحة  لتامني  ومسؤولية 

وسالمتهم وسرعة شفائهم.
اعتمدنا يف مستشفى االردن، ومنذ 
سياسات  الكورونا  جائحة  بدء 
املرضى  الستقبال  واجراءات 

نادية شاهني
مديرة التمريض
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

مدى  على  الرحلة  واثناء 
كانت  عّمان..  شوارع  زحمة 
النهار  وقصص  التعليقات 
لتضفي  تعود  ومجرياته، 
ان  ميكن  ال  خاصة  اجواء 
اصدقاء  بحديث  إال  توصف 

ال اب وابن.. 
)انا سائقه اخلاص..(

ان  دون  نهاري  بدأت  قلما 
املالحظات  بسيل  استمتع 
بحنان  املمزوجة  والتعليمات 
أبوي خالص وبفيض ابتسامات 
وضحكات كانت كفيلة ان تغير 

مزاجي اليومي كل صباح..
صباح..  كل  رفيقي  هو 
وذهاباً  جيئًة  اقله  كنت 

مصلحتي  على  الغيور  االب 
الوالد  وحنان  ومستقبلي 
بهدوء  يخترقك  يكاد  الذي 

فتغدو شخصاً اخر..
مع  حكايتي  كانت  هكذا 
على  ورفيقي  ومعلمي  والدي 
قبل  االخيرة  السنوات  مدى 
مد  وجذب،  شد  رحيله... 
وجزر ويف كل احلاالت رواية 
الوالد  كان  االجيال  حلوار 
ينقطع  ال  جسر  ابقاء  يتعمد 

الجناحه واالرتقاء به..
»براهن على مصطفى«.. 

وتكراراً،  مراراً  اسمعها  كنت 
تزيدني  كانت  مرة  كل  ويف 
عزماً وعزمية يف جهة وتلقي 
التحدي  خوف  قلبي  يف 
مواجهاتها..  على  والقدرة 
لكنه بالفعل كان يراهن على 
انني قادٌر يوماً ان اقتبس من 
صبره  ومن  العزم  عصاميته 
االرادة ومن صالبته مواجهة 

املستحيل..
هو وحده )بعد اهلل جل وعال( 

كان يدرك متام االدراك انني 
الصحيح،  الدرب  على  اآلن 
يف  بذلك  اشعرني  ان  ومنذ 
مشوار  بدأ  مناسبة  غير 
تلون  التي  النجاحات 
االجنازات.. الضيف الجنازه 
والثبت  املزيد..  واشقائي 
)صديقي(  عبدالقادر  للحاج 

ان رهانه كان مكانه.. 
بذات  وجهه  ارى  اليوم 
الصرامة  وتلك  التعليمات 
املمزوجة باحلنان واحلب بني 
مركز  جدران  وعلى  اوراقي 
الذي  والوراثة  االخصاب 
به  ارسيت  الذي  املرفأ  اراده 
الحقق حلمه. وهكذا كان..!!

أنطلق اآلن.. وعند كل مطلع 
اسأله  للحاج  سائقاً  شمس 
إلى املستشفى يابا..؟! واسمع 
االجابة مع بعض املالحظات 
يطمأن  ومازال  والتعليمات، 
ويطلب  احلال  على  مني 

التريث يف قيادتي للسيارة..
عمان  شوارع  يف  معه  احتدث 

السنوات..  طوال  كنت  كما 
بانفاسه تالمس رأسي  واشعر 
على  وقدرة  صالبة  فتزيده 
الصبر على الرحيل )اجلسدي( 

الصعب..
احللم  وذلك  رفيقك..  سأبقى 
يتحقق  ان  له  اردت  الذي 
بالصورة التي توجب ان تكون.. 

فأن احقق ما اردته لي..
هو جزء يسير من فضل.. لن 
ارده  ان  ما حييت  لي  يتسنى 
ولسيرتك  ومحبتك  البوتك 
التي انعم بها والتي هي خير 
واهلك  السرتك  تركت  ما 
)يابا(..  وباملناسبة  ووطنك.. 
تفتقدك  لكنها  بخير  الوالدة 
كما كانت يف كل ظهيرة حني 
لتسألك  العودة  وقت  حلني 
ان  قبل  وتطمئن  عن صمتك 

تهل عليها بطلتك الوضاءة..
يف  اخللد  جنات  إلى  يابا.. 
عز  املولى  اهلل  بإذن  عليني 
كيف  علمتنا  الذي  وجل 

نتقرب إليه كل صباح..

رسالة إلى رفيق الصباح..!!
بقلم:  مصطفى خطاب

لعلها افضل مهنة ومهمة قمت 
تلمست خطواتي  ان  بها منذ 
املبكرة  وانطالقتي  االولى 
ماهيتها  ادرك  لم  حياة  يف 
االجتاه  بوصلة  اعرف  ولم 
تعليماته  من  بوحي  إال  فيها 
ببساطة..  ومتابعته  واشرافه 
رأى والدي عبدالقادر خطاب 
اكثر  وشخصيتي  نفسي  يف 

بكثير مما رأيت يف نفسي..
ارادني ان اكون كما ينبغي ان 
ان  هو  يشتهي  كما  ال  اكون 

اكون..
كانت  سنوات  مدى  على 
نبراساً  وتعليماته  اوامره 
التالية  اخلطوات  لي  ينير 
كأي  البوصلة  فقدان  ملشوار 
العمر..  مقتبل  يف  شاب 
على  خطواتي  يضع  نبراساً 
الطريق الصحيح.. يُصلح هنا 
حيث  يتدخل  هناك،  ويعدل 
على  ويربت  التدخل  يتوجب 
الضرورة،  تلح  حني  الكتف 
ميارس بإمتياز الفت صراحة 

يوماً خياري، وأن اإلنسان العاقل 
وليس  بجهده  يأخذ  الذي  هو 

الذي يُعطى..
علمتني بأحاديثك الدافئة أشياًء 
من  الكثير  وتعلمُت  عظيمة، 
اآلخرين،  مع  وتعاملك  أخالقك 
يف  جمياًل  شعوراً  تركَت  فقد 
قلب كل من عرفك، شهدُت على 
صغيراً  اجلميع،  مع  تواضعك 
كان أم كبيراً، كانت يد العون هي 

يدك يا أبا املساكني..
كنَت محباً للخير ولم تنس الغير، 

ولعلّي أكون يوماً كما كنت..
جّدي الغالي، يا صاحب احلضن 
الدافئ والقلب الواسع احلنون.. 
بإجنازاتي  فرحَت  لطاملا 
أنا  فرحتي  من  أكثر  الصغيرة 
لي  املصفقني  أول  وكنَت  بها، 

مهما كان األمر بسيطاً..

بقلم: شيماء محمود طه 
مديرة مكتب املدير العام

عزيٍز  غياِب  يف  الدنيا  تضيُق 
كانت الدنيا بحضورِه رغَم كل 

ضيٍق تتسُع... 
)احلج  عمي  العزيز  إنه  نعم 

عبد القادر خطاب(.
او  قرابة  به صلة  لم جتمعني 
به  جمعني  ما  ولكن  معرفة 
لأللفِة  يرتقي  عمٍل  جُو  كان 
من  اكثر  األسرية  واالجواء 
أي شيء أخر،  وطواَل خمسة 
سوى  فيه  أرى  لَْم  عاماً  عشر 
ووقاَر  الفاضل  األب  صورِة 
املُعلم  وتواُضَع  الَكبير  الَعْم 

جدي احلبيب..
يا رجاًل يذكره التاريخ..

لم أتخيل يوماً أن أكتب لك هذه 
وال  عني  بعيٌد  وأنت  الكلمات 

أستطيع أن أراك.. 
سأبدأ،  أين  ومن  كيف  أعلم  ال 
تكفي  ال  كلها  الكون  فحروف 
وشوقي  وحبي  شعوري  ألصف 

العظيم لك.
وصديقاً  وجداً  وأخاً  أباً  كنَت 

حميماً وخير قدوة..
للصبر  رائعاً  مثاالً  كنَت 
والتضحية، للعلم والعمل، للحب 
هلل  ُمحباً  عهدتَك  واحلنان.. 
اإلسالم،  عن  ومدافعاً  ورسوله 

ومحباً لوطنك منتمياً إليه.. 
عهدتَك ُمخِلصاً يف عملك، باحثاً 
واإلبداع  والتميز  اخلير  عن 

دوماً.. 
ثتنا كثيراً عن أيامك القاسية،  حدَّ
وكفاحك الكبير، مضيَت متوكاًل 
ال  اخلير  طريق  يف  اهلل  على 
يكن  ولم  الّصعاب،  تخشى 

اخلوف يوماً يف عقلك..
أسعى  أن  جّدي  يا  علّمتَني 
للنجاح مهما كلفني ذلك من تعٍب 
أو مشقة، وأن أكون متميزًة دائماً 
يف ديني وُخلُقي وِعلمي، رسمت 
حياتنا،  يف  واسعاً  طريقاً  لنا 
االستسالُم  يكون  أاّل  وعلّمتني 

وصوتك  اجلميلة،  ابتسامتَك 
الشيقة،  وأحاديثك  الهادئ، 
تثبت  كلها  الدائم،  واطمئنانك 
دوماً بأنك إنسان مميز، ال تشبه 

أحداً وال أحد يشبهك..
رحيلك أوجع قلوبنا وأدمعها قبل 
ميألهُ  لن  مكاناً  تركت  عيوننا، 

أحد من بعدك..
لكننا على يقني بأنك يف ضيافة 

أرحم الراحمني..
يرزقنا  أن  العظيم  اهلل  نسأل 
الصّبر ويهّون علينا هذا املصاب 
كما  وراءك  سنمضي  اجللل، 
علّمتنا بإذن اهلل، لعلنا نلتقي يف 
الفردوس األعلى من اجلنة على 

سرر متقابلني..
ستبقى يف قلبي دائماً، يف مكانك 

اخلاص الكبير..
أختم لك بدعوٍة طّيبة »  وأخيراً 
اللهم إّن جدي كان باسم الوجه 
اجلنة  يف  فاجعله  اخُللُق  جميل 
وارحمه  مستبشراً  ضاحكاً 

بواسع رحمتك«..
أنساَك من دعائي ما حييت  لن 
رحمك  قلوبنا،  يف  حّي  وستبقى 
مهجة  يا  إليك  وأحسن  اهلل 

الفؤاد.
بقلم حفيدتك احملبة: 

جنان ابو حسان 

إلى روح من زرع فينا حب فلسطني 
الطريق  يضل  لم  لترابها،  واالنتماء 
كانت  وقضيتها  فلسطني  الن  يوماً 
عنها  ابتعد  جسده  الشاغل،  شغله 
كان  إليها،  كانت  لكن نظراته  لفترة 
مسرى  القدس  إلى  البوصلة  يوجه 
القبلتني  واولى  املصطفى  احلبيب 

وثالث احلرمني.
وافئدة  االرض  بقاع  اقدس  القدس 
البشر تهوي إليها من شتى الديانات 
السماوية، والنه ادرك ذلك واستقر 
يف وجدانه، لم يترك العمل يوماً يف 
إليها وحتريرها من  الوصول  سبيل 
اسدها حتى تعود عاصمة لفلسطني 
إليها بهجتها، عاش  املررة ولتعود 
ولكن  الهدف  هذا  الجل  مناضاًل 

املنية ادركته قبل حتقيق حلمه.
فنحن  محمد  ابا  العني  قرير  من 
نخذلك  لن  سائرون،  الدرب  على 
اننا  منا  عهداً  امثالك،  واالحرار 
سنواصل الكفاح والنضال يف سبيل 
نقيم  يوم  حترير فلسطني، وسيأتي 
فيه صالة النصر يف القدس وتقرع 
اجراس كنائسها فرحاً. إلى روحك 
عند  ونحتسبك  الرحمة  الطاهرة 
اهلل ونسأله عز وجل ان يكرم نزلك 

ويدخلك جناته.. اللهم آمني.
بقلم: رئيس قسم اخلدمات 
الفندقية - ايهاب الرواشدة 

اجَلليل.
حِب  يف  الكثير  منُه  تعلمُت 
العمل واحلرَص على التعلِم 
كان  فقد  الذات،  وتطوير 
رجاًل صادقاً مع نفسه محباً 
الكذابيني  يبغُض  لعمله، 
صفاٌت  وهي  واملنافقني 

لطاملا تَشاركُت معُه فيها.
زلُت  فما  الَوطن  ُحبِّ  ويف 
لْن  »القدُس  قوله  أذكُر 
أما  ُمحتلة،  وهي  تَسقط 
األنذال فقد سقطوا بالرغِم 
ُصدوُرهم  بِه  تزداُن  مما 
الَوهِم  أَوِسمِة  ِمن  الَصدئة 

والِنفاق«..
باحلق  عالياً  صوتُه  كان  فقد 
ما  وهذا  اهلل  لكتاب  ومحباً 
ملسته عن قرب خالل طباعتي 
لكتابه  حتضيره  اثناء  الفكاره 
أُكْن  فلم  الكنيسة”  يف  “أسئلة 
اإلسالم  لدين  ُحبِْه  عمَق  أعلُم 

قبَل ذلك.
اعتدُت  ُجملة  احلج(  )عمي 
دائما  اجلواُب  وكان  ترديدها 

نعم يا بنتي !! 
حتماً سأفتِقُد روَحُه وإنسانيتُه، 
روُحُه  لكن  عنا  َرحَل  َفقد 
وقلوبنا  أَرجائَنا  تَسكُن  مازالت 
وبَشاَشَة  ابتسامتَُه  وستبقى 

َوجِهِه َمحفورًة يف الذاكرة.

»عمي احلج«جدي احلبيب.. هكذا 
علمنا..
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

الدكتور خلدون الشريف 
يستذكر مواقف احلاج 

عبد القادر خطاب

واآلن وقد رحل احلاج عبدالقادر 
خطاب رحمه اهلل عن هذه الدنيا، 
ندعو اهلل عز وجل ان يجزيه خير 
اجلزاء عن كل مريض تعالج وكل 
طبيب تدرب يف مستشفى االردن.
وحصيد  عمله  نتاج  كان  فلقد 
حياته كشجرة طيبة أصلها ثابت 

وفرعها يف السماء.

وأنا  بثمارها،  الشجرة  تُعرف 
عبدالقادر  احلاج  مع  حتدثت 
خطاب ألول مرة يف عام 2٠١6 
علّي  وعرض  بي  اتصل  عندما 
مستشفى  فريق  إلى  االنضمام 

االردن.
عرفته  قد  كنت  ذلك  قبل  ولكن 
تأسيس  يف  عمله  ثمار  من 
تعليمي  مستشفى  أكبر  وإدارة 
طبياً  صرحاً  االردن،  يف  خاص 
من  والداني  القاصي  يقصده 
طالبي العالج ويتدرب يف ربوعه 
جميع  يف  املستقبل  اخصائيو 

االفرع الطبية.
اطلعت  اجتمعنا حيث  ذلك  بعد 
على ومضات من وضوح افكاره 
خططه،  ورجاحة  رؤيته  وصفاء 
اجلمع  يف  قدرته  على  وتعرفت 
بني عزمية القائد ورحابة صدر 

املؤمن بروح الفريق.
االجتماع  تركت  انني  واذكر 
كيف  ومدركاً  بالرجل  منبهراً 
واستدامة  بناء  يف  بإمتياز  جنح 

هذا الصرح الطبي العظيم.

حتمل  لم  الذين  الرجال  من   ٪٨
املاولة  من  سنة  بعد  زوجاتهم 
احليوانات  انعدام  من  يعانون 
يعرف  )ما  القذف  يف  املنوية 

باالزوسبيرميا(.

مثل  أسباب  عدة  احلالة  ولهذه 
انسداد  او  الهرمونات  قصور 
القنوات املنوية ولكن أكثر األسباب 
شيوعا )٩٠-٩٥٪ من احلاالت( هي 
عالج  اخلصية.  يف  ضعف  وجود 
اجراء  على  يرتكز  احلاالت  هذه 
مسح مجهري للخصية للبحث عن 
حيوانات منوية مكتملة )والتي تكون 
ضئيلة العدد لدرجة انها ال تخرج 
استخدامها  ثم  ومن  القذف(  يف 
باحلقن  االنابيب  أطفال  عالج  يف 
جدا  ناجح  عالج  وهذا  املجهري. 
حيث اننا باستخدام أحدث الطرق 
اجلراحية واملخبرية جند حيوانات 
منوية يف اخلصية يف حوالي ٪6٠ 

من احلاالت.
ولكن يبقى حوالي ٤٠٪ من هؤالء 
لديهم  توجد  ال  الذين  الرجال 
حيوانات منوية مكتملة يف اخلصية 
يعانون  يعتبروا  قريبا  حتى  وكانوا 
مؤخرا  ولكن  الكامل  العقم  من 
اكتشاف  مت  تعالى  اهلل  وبفضل 

علميا  إثباتها  ومت  حديثة  تقنية 
عالجهم  يف  استخدامها  وميكن 

وهي تقنية حقن السبيرماتيد.
منوي  حيوان  هو  السبيرماتيد 
اولي موجود طبيعيا يف اخلصية 
اجلينية  املواد  كل  على  ويحتوي 
املنوي  احليوان  مثل  الالزمة 
على  يحتوي  ال  ولكنه  املكتمل 
الرأس او الذنب ولذلك ال ميكن 
قريبا  وحتى  طبيعيا،  يلقح  ان 
يف  استخدامه  ميكن  ال  كان 
باحلقن  االنابيب  أطفال  عالج 

التقدم  املجهري. 
الذي  املذهل  العلمي 
وتطويره  اكتشافه  مت 
واستخدامه  اليابان  يف 
هو  احلاالت  االف  على 
السبيرماتيد  استخراج 
مثل  يف  اخلصية  من 
وحتضيره  احلاالت  هذه 
بطريقة مخبرية متطورة، 
عالج  يف  استخدامه  ثم 

أطفال االنابيب باحلقن املجهري.
األردن  مستشفى  من  وحرصا 
العلمي  التقدم  مواءمة  على 
ممكنة  شريحة  أكبر  ومساعدة 
ادخال هذه  فلقد مت  املرضى  من 
التقنيات املتطورة بنجاح الى مركز 
املركز  يصبح  ولذلك  االخصاب 
الذي  العربي  العالم  يف  الوحيد 
مستوى  وعلى  العالج،  هذا  يقدم 
 ٣ من  واحدة  األردن  تكون  العالم 
وتركيا(  اليابان  )مع  فقط  دول 

تتوفر فيها هذه التقنيات.

السبيـرماتيـد فـي عالج عقـم الرجال 
املستعصـي: حصـريـًا مبنطقــة الشـــرق 

األوسط فـي »مستشفى األردن«

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

FACOG, FRCOG

استشاري فـي طب وجراحة 
العقم وأطفال االنابيب

املدير الطبي - مركز االخصاب
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احلاج عبدالقادر خطاب
مسيرة عمل وإجناز فـي صور..

)قسم العالقات العامة يستذكر مسيرة احلاج فـي صور(

مع سمو االميرة بسمة لدى زيارتها للمستشفى

خالل مشاركاته فـي املؤمترات واستقبال كبار ضيوف املستشفى

.. وفـي املناسبات االجتماعية

ضحكة من القلب.. تروي حكاية العمل ورفقاء الدرب

من احدى االنشطة االجتماعية للمستشفى

ابتسامة.. حتمل الكثير من االمل باملستقبل املشرق

وقفة تشجيعية لبراعم االطفال فـي املناسبات الدينية..

كلمات معبرة يقدمها لالمهات مع الكادر التمريضي..

لقطة من لقطات الفرح فـي إجناز جديد حتققه املستشفى

لدى استقباله ضيوف املستشفى

لدى مشاركاته فـي املؤمتر العلمي السنوي للمستشفى

عند توقيعه احد مؤلفاته 

حلظات فخر ملا يشهده من اجنازات فـي مستشفى االردن

كلمات يسردها ملن حوله تلخص ما علمته احلياة.. 

لدى تكرميه من ِقبل اجلرحى الفلسطينني - غزة

فرٌح ال يضاهى.. حني يلتقي دومًا بأسرته الكبيرة

لدى لقائه باألحبة..
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من آخر ما كتب احلاج عبدالقادر خطاب.. رحل عّنا وتبقى الكلمات

بقلم: عبدالقادر خطاب
نائب رئيس هيئة املديرين للشؤون املالية واالدارية

ماذا تعرف عن املسجد األقصى؟
احلرم  واملسمى  األقصى  املسجد 
القبلتني  اولى  هو  الشريف  القدسي 
وهو ومسرى نبي اإلسالم محمد صلى 
التي  احلرمني  وثالث  وسلم  عليه  اهلل 
تشد الرحال لها لقول رسول اهلل صلى 
إال  الرحال  تشد  )ال  وسلم  عليه  اهلل 
احلرام  املسجد  مساجد،  ثالثة  إلى 
األقصى(  واملسجد  هذا  ومسجدي 
بعد  األرض  يف  وضع  مسجد  ثاني 

املسجد احلرام.
ال يُعرف بشكل دقيق متى بُني املسجد 
يف  ورد  ولكن  مرة،  ألول  األقصى 
النبي محمد صلى اهلل عليه  أحاديث 
الكعبة  بناء  بعد  كان  بناءه  بأن  وسلم  
قال:  أنه  ذر  أبي  فعن  عاًما،  بأربعني 
»قلت: يا رسول اهلل! أي مسجد وضع 
يف األرض أول؟ قال: املسجد احلرام. 
األقصى.  املسجد  قال:  أي؟  ثم  قلت: 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة ، ثم 
واألرض  فصل  الصالة  أدركتك  أينما 

لك مسجد".
مسألة  يف  املؤرخون  اختلف  وقد   
على  األقصى  للمسجد  األول  الباني 
النبي  أو  املالئكة،  أنهم  أقوال:  عدة 
آدم أبو البشر، أو ابنه شيث، أو سام 
بن نوح، أو النبي إبراهيم حوالي العام 
االختالف  ويرجع  امليالد  قبل   2000
يف ذلك إلى االختالف يف الباني األول 
اهلل  عبد  الباحث  رّجح  وقد  للكعبة، 
املسجد  بنى  من  هو  آدم  بأن  معروف 
ابن  عن  لرواية  األول،  البناء  األقصى 
الباني  هو  آدم  يكون  أن  ولترجيح   ،
ابن  اإلمام  رّجحه  كما  للكعبة،  األول  
حجر عباس العسقالني يف كتابه فتح 
أن  معروف  اهلل  عبد  ويُرّجح  الباري. 
األقصى  للمسجد  األول  البناء  يكون 
قد اقتصر على وضع حدوده وحتديد 
مساحته وما فيه من منشآت، حوالي 
مربع(،  متر  ألف  )الدومن  دومنا   144
البلدة  مساحة  سدس  نحو  ويحتل 
وشكله  السور،  داخل  أي  القدمية 
منتظم،  غير  مستطيل  أو شبه  مضلع 
مترا،   491 الغربي  ضلعه  طول 
 310 والشمالي  مترا،   462 والشرقي 

أمتار، واجلنوبي 281 مترا.
َي  وُسِمّ األبعد،  تعني  "األقصى"  وكلمة 
املسجد  وبني  بينه  ما  لبعد  األقَصى 
أهل  عن  مسجد  أبعد  وكان  احلرام، 
م بالزيارة. والذي  مكة يف األرض يعَظّ
سّماه بهذا االسم اهلل يف القرآن، قال 
ِبَعبِْدِه  أَْسَرى  الَِّذي  }ُسبَْحاَن  تعالى: 
امْلَْسِجِد  ِإلَى  َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  ِمَن  لَياًْل 
ِلنُِريَُه  َحْولَُه  بَاَرْكنَا  الَِّذي  اأْلَْقَصى 
الْبَِصيُر{  ِميُع  الَسّ ُهَو  ِإنَّه  آَيَاِتنَا  ِمْن 
وكلمة  س:  املَُقَدّ البيت  اإلسراء،  سورة 
وقد  واملطّهر،  املبارك  تعني  "املقّدس" 
هذا  وشعراؤهم  املسلمني  علماءُ  ذكر 
االسم كثيًرا، كما قال اإلمام ابن حجر 
العسقالني: بيت املَْقِدس: وهو االسم 
الذي كان متعارًفا عليه قبل أن يُطلق 

مزولتان شمسيتان ملعرفة الوقت.
للمسجد األقصى أربع مآذن والعديد من 
القباب واملصاطب التي كانت مخصصة 
ومن  والغرباء،  واملتصوفة  العلم  ألهل 
أشهر القباب قبة السلسلة، وقبة املعراج، 
وقبة النبي، كما أن له 11 بابا، سبعة منها 
يف  واثنان  الشرق  يف  وباب  الشمال  يف 

الغرب وواحد يف اجلنوب.
الشريف  األقصى  ساحة  يف  ويوجد 
يف  منها  ثمانية  العذبة،  للمياه  بئرا   25
فناء  يف  و17  املشرفة  الصخرة  صحن 
األقصى، كما توجد بركة للوضوء. وأما 
أسبلة شرب املياه فأهمها سبيل قايتباي 
املسقف بقبة حجرية رائعة لفتت أنظار 
زاروا  الذين  واألجانب  العرب  الرحالة 
البديري  سبيل  جانب  إلى  املسجد، 

وسبيل قاسم باشا..
منها  باباً،   15 املبارك  األقصى  للمسجد 

عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة..
باب  هي:  املفتوحة  األبواب  أوال: 
األسباط، وباب حطة، وباب العتم، وتقع 
هذه األبواب الثالثة على السور الشمالي 
وباب  املغاربة،  وباب  األقصى،  للمسجد 
احلديد،  وباب  الناظر،  وباب  الغوامنة، 
وباب  القطانني،  وباب  املطهرة،  وباب 
السلسلة، وهذه األبواب السبعة تقع على 
مفتوحة  وكلها  للمسجد،  الغربي  السور 
وتستعمل من املصلني املسلمني، باستثناء 
قوات  صادرت  الذي  املغاربة  باب 
ومنعت  1967م،  عام  مفاتيحه  االحتالل 

املسلمني الدخول منه إلى األقصى.
الباب  هي:  املغلقة  األبواب  ثانياً: 
املفرد،  والباب  املزدوج،  والباب  الثالثي، 
هذه  وتقع  اجلنائز،  وباب  الرحمة،  وباب 
والشرقي  اجلنوبي  السور  يف  البوابات 
لألقصى، إال أن الباب املفرد ال توجد له 
آثار واضحة يف سور  الوقت احلاضر  يف 

املسجد األقصى املبارك.
عن  تاريخية  نبذة  يلي  وفيما 

األبواب العشرة املفتوحة:
هو  األيوبي(  )العصر  األسباط  باب   - 1
ويقع  األقصى،  املسجد  أبواب  أهم  أحد 
على سوره الشمالي أقصى جهة الشرق. 
)منذ  للمصلني  األساسي  املدخل  يعّد  
أغلق االحتالل الصهيوني باب املغاربة يف 
املسلمني(،  أمام  لألقصى  الغربي  السور 
ولباب  القدس.  خارج  من  وخاصة 
األسباط اسم آخر هو باب "ستي مرمي"، 
التي  حنة"  "القديسة  كنيسة  من  لقربه 
مكان  املسيحية-  املعتقدات  هي -حسب 
ميالد السيدة مرمي عليها السالم، وهي 

نفسها املدرسة الصالحية.
2 - باب حطة )العصر األيوبي- العثماني( 
الشمالي  الرواق  يف  الباب  هذا  يقع 
للمسجد األقصى بني باب األسباط وباب 
املسجد  أبواب  أقدم  من  ويعد  فيصل، 
لبنائه،  محدد  تاريخ  يعرف  وال  األقصى، 
ولكنه جدد مرة يف العصر األيوبي، وأخرى 

يف العصر العثماني. 
3 - باب شرف األنبياء باب امللك فيصل 
ملك العراق )العتم( - )العصر األيوبي( 

القرآن  "املسجد األقصى" يف  عليه اسم 
يف  املستَخَدم  هو  االسم  وهذا  الكرمي، 
ما  مثل  محمد،  النبي  أحاديث  معظم 
قاله يوم اإلسراء واملعراج: »ثم دخلت أنا 
وجبريل عليه السالم بيت املقدس فصلى 

كل واحد منا ركعتني.
القدسي  )احلرم  األقصى  املسجد 

الشريف( ويشمل على ما يلي:
1 - اجلامع الِقبِْلي )ذي القبة الرصاصية 
ناحية  جنوبه  أقصى  الواقع  السوداء( 
األمويون  بنائه  يف  باشر  وقد  الِقبلة. 
وقد  الصخره  قلة  مع  احلالي   بشكله 
ثم  عاما    30 قرابة  كله  هذا  استغرق 
على  والتعمير  الترميم  عمليات  توالت 
واملماليك  واأليوبيني  العباسيني  يد 

والعثمانيني.
بناء  عن  احلالي  املسجد  بناء  ويختلف 
املسجد عدة مرات  بُني  األمويني، حيث 
مدى  على  لها  تعرض  زالزل  أعقاب  يف 
الذي  الزلزال  بدًءا من  املاضية،  القرون 
عام  األمويني-  حكم  -أواخر  له  تعرض 
130 للهجرة، مرورا بالزلزال الذي حدث 

يف عهد الفاطميني عام 425 للهجرة.
2 - قبة الصخرة املشرفة )القبة الذهبية( 
واملوجودة يف موقع القلب منه، التي بناها 
عبد امللك بن مروان عام 72 للهجرة )691 
ال  ولهذا  األقصى،  املسجد  مع  للميالد( 
موجود  املراب  ألن  محراب  لها  يوجد 
يكون  أن  وال يصح  األقصى   املسجد  يف 
واحدة  وتعد  واحد   مسجد  يف  محربان 
من أروع اآلثار اإلسالمية، ثم أمت اخلليفة 
الوليد بن عبد امللك البناء يف فترة حكمه 

التي امتدت ما بني 86-96 للهجرة.
3 - املصلى املرواني هو معلم من معالم 
املسجد  األقصى حتت ساحات  املسجد 
الشرقية،  اجلنوبية  املبارك  األقصى 
مع  والشرقي  اجلنوبي  حائطاه  ويتحد 
املبارك، وهما  املسجد األقصى  حائطي 
يف  القدمية  البلدة  سور  حائطا  كذلك 

مدينة القدس  املتلة. 
األقصى  املسجد  من  اجلزء  هذا  عرف 
املبارك قدميا بالتسوية الشرقية، إذ بناه 
األمويون أصال كتسوية معمارية لهضبة 
جهة  املنحدرة  األصلية  املقدس  بيت 
البناء فوق قسمها  اجلنوب حتى يتسنى 
اجلنوبي األقرب إلى القبلة على أرضية 
ملستوى  ترتفع  متينة  وأساسات  مستوية 
اجلامع  قبل  بنى  وقد  الشمالي.  القسم 
استخدم  وأنه  السبب،  لهذا  الِقبْلي، 

للصالة ريثما يتم بناء هذا اجلامع.
4 - يحتوي على عدة معالم يصل عددها 
وأروقة  قباب  منها  معلم،  مئتي  إلى 
وغيرها  وآبار،  ومآذن  ومنابر  ومحاريب 

من املعالم.
ويضم سبعة أروقة: رواق أوسط وثالثة 
من جهة الشرق ومثلها من جهة الغرب، 
وترتفع هذه األروقة على 53 عمودا من 
وأهم  احلجارة.  من  سارية  و49  الرخام 
لباب  املاذي  هوالرواق  األروقه  هذه 
باب  من  املمتد  والرواق  األنبياء،  شرف 
السلسلة إلى باب املغاربة، كما يوجد فيه 

مسجدنا األقصى..
ال هيكلهم املزعوم 

الواجهة  وسط  يف  الباب  هذا  يقع 
املبارك،  األقصى  للمسجد  الشمالية 
ومت جتديده يف العصر األيوبي عام 610 
شرف  املعظم  امللك  زمن  يف  هـ/1213، 

الدين عيسى. 
4 - باب الغوامنة )العصر اململوكي( كما 
السور  أبواب  أول  اخلليل  باب  يسمى 
جهة  من  األقصى  للمسجد  الغربي 

الشمال.
5 - باب الناظر )العصر اململوكي( ثاني 
األقصى  للمسجد  الغربي  السور  أبواب 
من جهة الشمال بعد باب الغوامنة، وهو 
الثالثة  األقصى  املسجد  أبواب  أحد 
املصلني ألداء  أمام  يفتح غيرها  التي ال 
يف  والفجر  والعشاء  املغرب  صلوات 
االحتالل  بدء  منذ  األقصى  املسجد 

اإلسرائيلي. 
6 - باب احلديد )العصر اململوكي( يقع 
يف الرواق الغربي للمسجد األقصى، بني 
بابي الناظر والقطانني، يسمى أيضا باب 
احلديد  يعني  تركي  اسم  وهو  أرغون، 

بالعربية. 
7 - باب القطانني )العصر اململوكي( يقع 
باب القطانني يف الرواق الغربي للمسجد 
األقصى املبارك يف منتصف املسافة بني 

باب احلديد و باب املطهرة. 
باب  األيوبي(  )العصر  املطهرة  باب   - 8
املتوضأ: يقع يف السور الغربي للمسجد 
القطانني،  باب  من  قريبا  األقصى، 
شماال  الزمني  الرباط  بني  وحتديدا 

واملدرسة العثمانية جنوبا. 
9 - باب السلسلة )العصر األيوبي( يقع 
املسجد  سور  من  اجلنوبي  اجلزء  يف 
أحد  هو  الباب  وهذا  الغربي،  األقصى 
أبواب املسجد األقصى الثالثة التي تفتح 
وحدها أمام املصلني ألداء صلوات املغرب 
والعشاء والفجر يف املسجد األقصى منذ 

االحتالل "اإلسرائيلي" عام 1967.
10 - باب املغاربة )العصر اململوكي( ويعرف 
أيضا بباب البراق وباب النبي، حيث يعتقد 
أن الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 
ليلة  األقصى  املسجد  إلى  جهته  من  دخل 
وأقدم  أهم  أحد  وهو  واملعراج  اإلسراء 
سوره  يف  يقع  األقصى،  املسجد  أبواب 
الغربي، أقرب إلى جهة اجلنوب، مبحاذاة 
حائط البراق املتل، وهذا الباب هو أقرب 

األبواب املفتوحة إلى اجلامع الِقبْلي.
املفتوح  الوحيد  الباب  هو  الباب  وهذا 
منه  بالدخول  للمسلمني  يسمح  ال  الذي 
صادرت  حيث  األقصى،  املسجد  إلى 
مفاتيحه  "اإلسرائيلي"  االحتالل  قوات 
هذا  من  الدخول  وقصرت   ،1967 عام 
ذلك  منذ  املسلمني  غير  على  الباب 
تستخدمه  الباب  هذا  أن  كما  احلني، 
املسجد  القتحام  عادًة  االحتالل  قوات 

األقصى ومهاجمة املصلني.
فتح القدس: يف ربيع األول من السنة 
وذهب  فلسطني  إلى  عمر  وصل  هـ،   16
أبو  استقبله  حيث  اجلابية،  إلى  أوال 
قد  كان  الذي  الوليد  بن  وخالد  عبيدة 
وترك  الستقباله.  مرافقه  مع  سافر 
للحصار  املسلمني  جليش  قائدا  عمرو 
متت  القدس،  إلى  عمر  وصول  لدى 
واستسلمت  العمرية.  العهدة  صياغة 
احلرية  ضمانات  وأعطيت  املدينة 
مقابل  يف  للمسيحيني  والدينية  املدنية 
عمر  اخلليفة  عليها  وقع  وقد  اجلزية. 
بن  خالد  وشهدها  املسلمني،  عن  نيابة 
الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن 
يف  سفيان.  أبي  بن  ومعاوية  عوف  بن 
أواخر نيسان / أبريل 637 م، استسلمت 

املقدس  بيت  قضية  جعل  الذي  العظيم، 
أولوياته،  رأس  على  األقصى  ومسجده 
يحرره  أن  بعد  إال  ربه  يلقى  أال  وصمم 
ويرده عزيزاً للمسلمني. لذلك، لم يدخر 
القائد وسيلة جلمع شمل األمة إال  هذا 
وسلكها، ولم يعرف طريقة لزرع حب بيت 

املقدس يف نفوس املسلمني إال وطبقها.
للقدس:  االسرائيلي  االحتالل 
قبل منتصف ليلة 6/5 يونيو )حزيران( 
القوات "اإلسرائيلية"  1967م، اقتحمت 
على  فْجراً  وسيطرت  القدس  مدينة 
املنطقة الواقعة بني سور املدينة وجبل 
سكوبس وتل أوغستا فيكتوريا املواجهة 
أصبح  وهكذا  القدمي.  املدينة  لسور 
ذلك  منذ  املبارك،  األقصى  املسجد 
اليوم )7 حزيران/ يونيو 1967م( حتت 
هذا  زال  وال  "اإلسرائيلي"،  االحتالل 
االحتالل،  هذا  حتت  يرزح  املسجد 
فيه، ومينعون  ويعربدون  اجلنود،  يطؤه 
لليهود  ويسمحون  دخوله،  من  املصلنّي 
إليه،  بالدخول  وللعراة،  وللسياح، 
أثرية،  املنطقة  ساحات  يف  والتجّول 
حفريات  من  يجري  ما  إلى  إضافًة 
عام  حْرق  له  مّت  وما  أرضيته،  حتت 
1969، والتهديدات املتكّررة واملتواصلة 
بهدمة، وإعادة بناء الهيكل، وغير ذلك 
من االعتداءات، والعرب يف نوٍم عميق، 

واملسلمون يف نوم أعمق.
األقصى   املسجد  حريق 
أغسطس/  21 يوم  يف  واحلفريات: 
االحتالل  سلطات  قطعت   ،1969 آب 
ومنعت  احلرم،  منطقة  عن  املياه 
من  االقتراب  من  العرب  املواطنني 
ساحات احلرم القدسي، ويعتبر إغالق 
أمام املصلني يف تلك  املسجد األقصى 
الفتره  األول من نوعه يف الوقت الذي 
حاول فيه أحد املتطرفني اليهود إحراق 
احلريق  هذا  وجاء  األقصى.  املسجد 
التي  اإلجراءات  من  سلسلة  إطار  يف 
بها االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  قام 
احلضارية  الهوية  طمس  بهدف   1948

اإلسالمية ملدينة القدس.
تأتي  وكادت  بالفعل  النيران  واندلعت 
على قبة املسجد لوال استماتة املسلمني 
التي  اإلطفاء  عمليات  يف  واملسيحيني 
متت رغما أنف السلطات اإلسرائيلية، 
منبر  على  احلريق  أتى  أن  بعد  ولكن 
يف  النيران  واشتعلت  الدين  صالح 
وسقف  للمسجد  اجلنوبي  السطح 
التي  احلفريات  وتعد  أروقة..  ثالثة 
حتت  الهيكل  أمناء  جماعة  بها  تقوم 
املسجد األقصى من أبرز األخطار التي 
احلفريات  هذه  بدأت  وقد  به،  حتيق 
منذ عام 1967 حتت البيوت واملدارس 
عن  البحث  بحجة  العربية  واملساجد 
هيكل سليمان، ثم امتدت يف عام 1968 
فُحفر  نفسه،  األقصى  املسجد  حتت 
نفق عميق وطويل حتت احلرم وأنشئ 

داخله كنيس يهودي.
يوليو/متوز   14 يف  األقصى:  إغالق 
الفلسطينيني   من  املئات  أدى   ،2017
صالة اجلمعة يف شوارع مدينة القدس 
يف  الصالة  من  منعهم  بعد  املتلة 
أدت  اشتباكات  جراء  األقصى  املسجد 
إلى استشهاد ثالثة فلسطينيني ومقتل 
انتهاء  بعد  املصلون  وردد  إسرائيلينْي. 
الصالة "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" 
املسجد  إغالق  ويعتبر  أكبر".  و"اهلل 
اجلمعة  يوم  يف  املصلني  أمام  األقصى 
األغالق  بعد  اغالق  ثاني  هو  املذكور، 

االول عام 1969.

القدس رسميا للمسلمني.
أن  العمرية  العهدة  يف  شرط  نص  وقد 
ال يسكن بإيلياء )القدس( معهم أحد من 
اليهود. خطب عمر يف أهل بيت املقدس 
قائال: "يا أهل إيلياء لكم ما لنا وعليكم 
ما علينا" ثم دعاه البطريرك صفرونيوس 
لتفقد كنيسة القيامة، فلبى عمر دعوته، 
إلى  فالتفت  فيها  وهو  الصالة  وأدركته 
فقال  أصلي؟  »أين  له:  وقال  البطريرك 
أن  لعمر  كان  ما  فقال:  صل"  "مكانك 
من  املسلمون  فيأتي  كنيسة  يف  يصلي 
ويبنون  عمر  صلى  هنا  ويقولون  بعدي 
حجر  رمية  عنها  وابتعد  مسجدا«  عليه 
وفرش عباءته وصلى. وجاء املسلمون من 
بعده وبنوا يف ذلك املكان مسجدا سمي 
اإلسالم  حكم  واستمر  عمر.  مبسجد 
احلملة  حتى  للقدس  متتالية  سنة   400

الصليبية األولى يف 1099.
استطاع  املقدس:  بيت  سقوط 
من  املدينة  أبواب  فتح  الصليبييون 
ق الصليبيون بغزارة  ثََمّ تدَفّ الداخل، ومن 
داخل املدينة املقدسة!! وكان ذلك يف يوم 
اجلمعة 22 من شعبان سنة 492هـ املوافق 
15 من يوليو سنة 1099م، وهو من األيام 

ة املزنة التي ال تُنَْسى يف تاريخ األَُمّ
املقدس:  بيت  يف  الصليبيني  مذبحة 
انطلق الصليبيون الهمج ليستبيحوا املدينة 
املذعورون  السكان  يجد  ولم  املستسلمة، 
أماًل يف النجاة إال يف االعتصام باملسجد 
األقصى؛ لعل الصليبيني يحترمون قدسيَّة 
هذه  لكن  العبادة،  ُدور  ُحرمة  أو  املكان، 
املعاني ال تشغل عقول الصليبيني، ال من 

قريب وال من بعيد!
ألف  سبعون  األقصى  املسجد  يف  وُذبح 
وطفل!!  وامرأة  رجل  بني  ما  مسلم، 
وهؤالء هم كل سكان املدينة تقريًبا، فقد 
يَْت متاًما، ولم ينُج منها إال احلامية  ُصِفّ
احلملة  هي  هذه  العبيديَّة!  العسكريَّة 
 ، الرِبّ أجل  من  جاءت  التي  الدينيَّة 
عار حقيقية يف  للمسيح وصمة  وخدمة 

جبني أوربا ال تُنَْسى على مِرّ العصور!
لقد ذكر وليم الصوري -وهو أحد مؤِرّخي 
احلرب الصليبية- أن بيت املقدس شهد 
رهيبة،  مذبحة  الصليبيني  دخول  عند 
من  واسعة  َمَخاَضة  البلد  أصبح  حتى 
دماء املسلمني، أثارت الرعب واالشمئزاز 
بل وذكر مؤِرّخ معاصر للحروب الصليبية 
غداة  الشريف  احلرم  زار  عندما  أنه 
املذبحة الرهيبة التي أحدثها الصليبيون 
وسط  طريقه  يشَقّ  أن  يستطع  لم  فيه، 
أشالء املسلمني إالَّ يف صعوبة بالغة، وأن 

دماء القتلى بلغت ركبتيه.
من شهر  الثاني  يف  حترر بيت املقدس: 
استطاع  1187م،  أكتوبر  األول/  تشرين 
السلطان صالح الدين األيوبي حترير بيت 
احتالل  من  األقصى  ومسجده  املقدس 
مكث  الذي  االحتالل  ذلك  الصليبني، 
عاماً.   88 املقدس  بيت  على صدر  جاثماً 
لألسف، ستمر ذكرى هذه احلادثة كغيرها 
من الذكريات العظيمة على جموع العرب 
العرب  من  فكثر  الكرام.  مرور  واملسلمني 
بيت  عاد  ما  األيام  هذه  يف  واملسلمني 
املقدس أو املسجد األقصى يشكل أولوية 
رئيسية من أولوياتهم. على العكس، أصبح 
يريد  ثقياًل  عبئاً  لبعضهم  املقدس  بيت 
بعضهم  وحال  وسيلة.  بأي  منه  التخلص 
يقول حتى ولو كان بيت املقدس مهماً، ولو 
كان املسجد األقصى قبلة املسلمني األولى، 
إال أن متطلبات املرحلة حتتم نسيان هذه 
ذلك  يكن  لم  بسرعة   والركض  القضية 
الكردي  القائد  ذلك  الدين،  صالح  بحال 
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تقنية حديثة للرجال الذين 
يعانون من السلس البولي بعد 

سرطان البروستات

افتتاح مركز جراحة التجميل 
والترميم فـي مستشفى األردن 

مببنى املركز الطبي

تطور وإنتاج املستحضرات الصيدالنية الشعاعية 
يكسب زخمًا فـي طرق وتطوير عالج مرض السرطان  

من  ويعتبر  البول.  معصرة 
والناجحة  اجلديدة  احللول 
عند  البولي  السلس  ملرضى 
عمليات  بعد  خصوصاً  الرجال 
لسرطان  اجلذري  االستئصال 
فاعليته  أثبت  حيث  البروستات 
لدى  زراعته  عند  بأمان  وجناحه 

الرجال. 
يف  العملية  هذه  اجريت  حيث 

وشد  البطن  شد  الثدي،  تكبير 
الى  وباالضافة  اجلسم  ترهالت 
اجلسم  ونحت  الدهون  شفط 
الفيزر  بتقنية  االحدث  باجلهاز 
رباعي االبعاد. كما نقوم مبعاجلة 
احلروق  عن  الناجتة  التشوهات 
أو االورام أو احلوادث، وإجراءات 
اخرى بسيطة كالبوتوكس والفيلر 

رافدا اساسيا النتاج نظير اليود 
احتياجات  يغطي  والذي  املشع 
االردن  يف  النووي  الطب  مراكز 
يغطي  ان  ميكن  كما  اسبوعيا 

احتياجات املنطقة مستقبال.
املشع  اليود  نظير  بان  علما 
منتصف  منذ  يستعمل  واللذي 
العقد املاضي وبكفاءة عالية يف 
الغدة  اعتالل  وعالج  تشخيص 
الدرقية احلميدة واخلبيثة وكان 
ميكن  اللذي  الوحيد  العنصر 
الكظرية  الغدة  لتصوير  ربطه 
والغدد العصبية الصميه وعالج  
االنتشار التي تنشأ عنها بربطه 

MIBG-I 131 مبادة
كلنا ثقة ان تستمر عجلة االنتاج 
االردني   البحثي  املفاعل  يف 
املوليبدوم  عنصر  للحصول 
االساسي  العنصر  وهو   MO
واللذي  التكنيشيوم  النتاج نظير 
لوسم  واسع  بنطاق  يستعمل 
لغاية  الكيميائية  املركبات 
الطب  مراكز  يف  التصوير 

من  ملريض  األردن  مستشفى 
السلس  من  يعاني  كان  اخلارج 
عملية  إجراء  بعد  البولي 
لسرطان  اجلذري  االستئصال 
البروستات قبل سنوات ويستعمل 
بشكل مستمر ٣ حفاظات يومياً. 
الزراعة  عملية  امتام  وبعد 
النتائج  كانت  بحمدهلل  وجناحها 
أصبحت  حيث  وممتازة  مباشرة 
السيطرة على التبول تامة وكاملة 

ومريحة.
نشعر بالفخر واالرتياح مبساعدة 
املريض على استعادة نوعية حياة 
من  الشفاء  بعد  وطبيعية  جيدة  
احدث  وإدخال  خطير  سرطان 
وبنجاح  اجلراحية  التقنيات 

وأمان تام للمريض.

وامليزو ثيرابي وغيرها الكثير. 
هذا  بإهداء  نقوم  الفرصة  وبهذه 
مستشفى  يف  اجلديد  االجناز 
االردن إلى روح احلاج عبد القادر 
خطاب مؤسس هذا الصرح الطبي 
املتميز. آملني من املولى عز وجل 
ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان 

يسكنه فسيح جناته.

يف  دورا  يلعب  والذي  النووي  
املختلفة  االورام  تشخيص  دقة 

ومتابعتها.
يكون   MO املوليبدوم  ينتج  ومن 
قادرا يف املستقبل القريب انتاج 
جسيمات بيتا واللتي تلعب دورا 
مثل  االورام  عالج  يف  مهما 
ووسمه   Lu اللوتيشيوم  نظير 
يف  واستعماله  معينة  بنواقل 
وكلنا  السرطان  ملرضى  عالج 
جسيمات  انتاج  يتم  بأن  ثقة 
الصيدالنية  ومستحضراته  الفا 
بفاعلية  يتمتع  والتي  املختلفة 
بسبب  السرطان  عالج  يف  اكبر 

ارتفاع طاقته االشعاعية.
تعريف المستحضرات الصيدالنية 

االشعاعية:
على  حتتوي  طبية  عقاقير  هي 
تستخدم   مشعة  ومواد  نظائر 
اصبح  وقد  السرطان  لعالج 
يف  متجذرا  عنصرا  استعمالها 
نظم الرعاية الصحية يف انحاء 
اصبحت  كما  بالعالم  عديدة 

ويسر  بسهولة  تصل  املواد  هذه 
الى معظم الدول اذا توفرت بها 
شروط االستعمال وحصلت على 
الالزمة  التراخيص  و  التدريب 
,كما ميكن انتاجها عمليا بوجود 
احلال  هو  كما  بحثي  مفاعل 

باالردن.
فوائد استخدام الصيدلة الشعاعية 
باالضافة  االورام  بعض  عالج  في 

الى التشخيص:
جديدة  خيارات  اضافة   •
يف  متاحة  تكن  لم  للمريض 
الى  بالنظر  سيما  وال  السابق 
عدم وجود طرق عالجية اخرى 
بعض  يف  محدودة  قيمتها  او 

االورام وتوضعاتها باجلسم.
زيادة  الى  استعمالها  يؤدي   •

االعمار املتوقعة للمرضى.
نوعية  حتسني  على  تساعد   •

احلياة ملرضى السرطان.
شفاء  عملية  على  تساعد   •
بعض االورام السرطانيه وبتكلفة 

معقولة. 

والبحث  التقدم  سياق  ويف   •
العلمي مت انتاج مواد صيدالنية 
وهي  موجهة  عالجية  شعاعية 
عقاقير حتتوي على نظير مشع 
وهي عادة ما تصنع بربط  هذه 
او  بيولوجية  بجزيئات  النظائر 
توجيها  ويتم  مضادة  اجسام 
بدقة للورم داخل جسم املريض 
او  اعضاء  تستهدف  حيث 
داخل  معينة  خاليا  او  انسجة 
اعطائها  وميكن  املريض  جسم 
عن طريق الفم او حقنها بالوريد 
االحيان عن طريق  بعض  او يف 
هوه  كما  للورم  املغذي  الشريان 

احلال باورام الكبد.
العالجات المتوفرة بالمستحضرات 

الصيدالنية المشعة :
باليود  اشعاعي  عالج   •
)امراض الغدة الدرقية احلميدة 

واخلبيثة(.
حال  يف  لاللم  تلطيفي  عالج   •

انتقال الورم الى العظم. 
انتقائي  اشعاعي  عالج   •

داخلي )SIRT( يف اورام الكبد او 
توضعات الكبد.

يف  مناعي  شعاعي  عالج   •
اللمفاويات بائنة اخلاليا. 

عبر  املشعة  بالنظائر  عالج   •
لالورام  بيبتيدي  مستقبل 
العصبية الصماوية يف البنكرياس 

ويف املعدة. 
املوجه  بالنظائر  عالج   •
بالبروستات  خاص  جلدار 

.)PRRT, PSMA(
للشعيرات  موجه  التهاب  عالج   •
Y90 Colloid الدموية يف باملفاصل
الغدة  ورم  لتوضع  عالج   •

MIBG-I 131 الكظرية
مت  العالجات  هذه  كل  بأن  علما 
عليها    واملوافقة  عامليا  اعتمادها 
للتداول  جميعها   وتخضع   IEAE
طبيب  مع  عالجية  خطة  لوضع 
واختصاصي  املشرف  االورام 
وضع  ليالئم  النووي  الطب 

املريض ومتابعة النتائج.
يتبع في العدد القادم..

مستشفى  يف  طبي  فريق  متّكن 
خالد  الدكتور  برئاسة  األردن 
جراحة  مستشار  الصافـي 
والتناسلية  البولية  املسالك 
باملنظار  األورام  وجراحة 
 Coloplast شركة  مع  بالتعاون 
عملية  أول  اجراء  األردن   -
بزراعة  األردن  يف  نوعها  من 
العالم فـي  األحدث  اجلهاز 
Virtue Quadrate Male sling
رباعية  شبكة  عن  عبارة  وهو 
ضعف  تدعيم  على  تعمل  األذرع 

مت بعون اهلل افتتاح مركز جراحة 
مستشفى  يف  والترميم  التجميل 
الطبي  املركز  مبنى  يف  االردن 
متميز  طبي  كادر  يقوم  حيث 
ونقوم  املركز  على  باالشراف 
التجميل،  عمليات  معظم  بتقدمي 
من عمليات جتميل االنف واالذن 
الثدي،  وشد  تصغير  واجلفون، 

التطور  واكب   - النووي  الطب 
طرق  يف  والتقني  العلمي 
ويسعى  االورام  وعالج  تصوير 
التطور  ليواكب  دائما  العلماء 
نفخر  اذ  باالردن  ونحن  الطبي 
االردني  البحثي  املفاعل  بوجود 
العلوم  جامعة  حرم  يف  واملقام 

والتكنولوجيا.
حيث اصبح منذ اكثر من عامني 

د. خالد الصافـي
استشاري جراحة املسالك 

البولية والتناسلية

د. سهاد حسني املنير
استشارية الطب النووي 

لعالج النظائر املشعة

معصرة البول بعد الزراعةمعصرة البول قبل الزراعة
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الكارثة التعليمية القادمة
تقول  ما  وحسب  اليوم  أما 
تسلّمك«  »فسالمة  العامة: 
وال  فيها،  ضعيفة  أكثريتهم  إن 
ذلك  عن  املسؤولية  من  يعفيهم 
شاشة  على  باللمس  كتابتهم 
الهاتف أو الكمبيوتر، ألنها مليئة 
أن  ذلك  ومن  أيضاً.  باألخطاء 
خريجاً يحمل الدكتوراة اللغوية 
العراقية  رشد  ابن  جامعة  من 
عام  أمني  وظيفة  مللء  تقدم 
ابن  عن  مطلقاً  شيئاً  يعرف  لم 
رشد ملا سألته اللجنة عنه، مع 
يتوقفان عن  وفكره ال  ذكره  أن 

التداول يف الثقافة واإلعالم.
إنه  نقول:  ذلك  تفسير  ويف 
الباردة  احلرب  فترة  أثناء  يف 
والغرب  الشيوعي  الشرق  بني 
يف  الشرق  انفتح  الرأسمالي، 
العالم  على  األخيرة  العقود 
طلبته  يستقطب  وأخذ  الثالث، 
للطب  وبخاصة  جامعاته،  يف 
نتيجة  التحق  وقد  والهندسة. 
الطلبة  من  مؤلفة  آالف  لذلك 
الفاسدة  بجامعاته  العرب 
واجلائعة -إجماالً- والتي ازداد 
فسادها بهم، أي بالرشوة املادية 
باملقاعد  ثم  لألساتذة،  والعينية 
اجلامعية التي كانت متنحها دول 
تلك اجلامعات وبخاصة االحتاد 
واالشياع  لإلتباع  السوفيتي 
املشترك  اجلامع  كان  والرموز. 
الذهاب  على  الطلبة  إلقبال 
اللقب  هناك هو احلصول على 
علم  من  ميثله  ما  على  وليس 
ومعرفة. ال يعني ذلك أن جميع 
كانوا  اجلامعات  تلك  خريجي 
يف  شركاء  او  املستوى،  متدني 
اإلفساد، ولكن ذلك كان متروكاً 
يفعله،  ال  أو  ليفعله  للطالب/ة 
وبخاصة  بعضهم  تفوق  وقد 
يف  هنغاريا  يف  الطب  خريجي 
جامعات  خريجي  على  أدائه 

عربية وغربية متقدمة.

أعداد املتقدمني إلمتحان اإلقامة ملستشفى األردن لألعوام 2020، 2018، 2015 ونسب النجاح
)د. عبد اهلل البشير، مجلة مستشفى األردن، رقم 14، أيلول 2020(

وهو تأكيد لنتائج خريجي كليات الطب يف امتحان مزاولة املهنة فـي الداخل الفلسطيني فـي ٢٠١8

امتحان  إلى  أدعو  أنني  علي 
باللغة  أجنبية  خريجي كل جامعة 
التي تعلم اختصاصه بها. فإذا لم 
يفلح بها يف اإلمتحان فإنه كمن لم 

يلتحق بها.
أنسى  ان ال  املناسبة يجب  وبهذه 
يحصل  الذي  األخالقي  التدهور 
الغربية،  اجلامعات  أفضل  يف 
لندن  جامعة  يف  االقتصاد  فكلية 
حينه  يف  القذايف  ابن  منحت 
البكالوريوس دون أن يحضر، ألنه 
استطاعت  كما  لها.  سخياً  تبرَع 
أفضل  تطّبع  أن  النفط  أموال 
وجتعلها  أمريكا  يف  اجلامعات 

تفتح فروعاً لها فيها.
أما اخللل الثاني يف التعليم العالي 
الرائدة  العربية  البلدان  أحد  يف 

1967 وما تالها  فناجت عن هزمية 
ويف  الدولة  إدارة  يف  تدهور  من 
فيها  األمر  وصل  لقد  االقتصاد. 
إلى قيام أساتذة كبار باالستقالة من 
كليات الطب وغيرها لتعليم طلبتها 
أو  بكثير،  أربح  ألنه  املنازل،  يف 
بتساهل األساتذة العاملني يف منح 
بالهدية  العليا  اجلامعية  الدرجات 
العينية أو املالية.  لكن اخللل الكبير 
حدث بخصخصة )األمن( والتعليم 
»بزنسياً«،  واجلامعي  املدرسي 
رسوم  من  نفقاته  تغطى  أهلياً،  ال 
الطلبة ونتائج البحوث، والتبرعات، 

وال يساوم على اجلودة. 
البزنسية  اخلصخصة  بسياسة 
ومن  النفطيني  األثرياء  بعض  متكن 
انضم إليهم من رموز التعليم السابق 
مدارس  إنشاء  من  ومتقاعديه 
وجامعات خاصة هدفها األخير هو 
الربح بأعلى نسبة وبأقل كلفة وكما 
يف اي بزنس. وهو هدف ينحّي بقية 
التلميذ/ة  تصبح سلطة  القيم حيث 
الرسوم  لكامل  الدافعني  والطالب/ة 
التدريس.  هيئة  عضو  سلطة  فوق 
ورمبا يفقد عمله إذا لم يُرض عنه. 
ومن ذلك وعلى سبيل املثال أن ثرياً 
نفطياً يف بلٍد ما حصل على رخصة 
إنشاء جامعة. وملا كان ال يحمل درجة 
الدكتوراه فقد تعقد من هذا النقص 
عنده  العاملني  حملتها  يرى  وهو 
-وزوجته-  قرر  وعليه  له.  ينافقون 
ثمن.  بأي  الدكتوراة  على  احلصول 
وقد كان له ذلك من جامعة خاصة 
شقيقة يف بلد عربي، متنحها. وقد 
كتبهما  بأطروحتني  ذلك  لهما  مت 
لهما أستاذ عراقي أطاح غزو امريكا 
وحلفائها للعراق بكرامته. وملا  تقدم 
رفضت  لدرجته  املعادلة  إدارة  إلى 
معادلتها بالدكتوراة، فتدخل مسؤول 
األمر  يف  الرواية-  -حسب  كبير 
ومتت  لصاحله،  الشروط  فتغيرت 
إلى  بعدها  الشروط  لتعود  املعادلة، 
ما كانت عليه. وبحصوله على اللقب 
ظن نفسه مفكراً فأخذ يكتب مقاالً 
بالطريقة  الصحف  يف  أسبوعياً 
نفسها التي حصل بها على الدرجة 
اجلامعية. أما وقد أخذ خريجو هذا 
وثقافياً  تخصصاً  األميون  التعليم 
العالي  التعليم  خريجو  ذلك  يف  مبا 
الدرجة  على  احلاصلون  الرسمي 
باألحتيال  أو  باالنتحال  اجلامعية 
إدارياً  التعليم  مفاصل  إلى  يتسللون 
التعليمية  الكارثة  فإن  وأكادميياً 
قادمة ال محالة وبسرعة. ومع هذا 
وعلى الّرغم منه تبقى جودة التعليم 
اجلامعي  غير  اخلاص  القطاع  بيد 
-ما خال الشركات املساهمة العامة 
منه- ألنه ليبقى ويفوز ويربح محلياً 
إال  يوظف  ال  فإنه  وعاملياً،  وإقليمياً 
يشكل  مما  اخلريجني  من  األفضل 
ليرفعوا  اجلميع  على  كبيراً  ضغطاً 

مستواهم.
وختامًا: يجب ان حتدث نقلة كبرى 
باالعتراف باخلريج ال بجامعته بعد 
سرية  قوية  جلنة  يد  على  فحصه 
زجاج  وراء  من  تفحصه  مختصة 

تراه وال يراها.

والتعليم  العام  التعليم  ظل 
بقية  ويف  األردن  يف  اجلامعي 
البلدان العربية بعد االستقالل، 
عقدين  لنحو  امتدت  ولفترة 
رمبا  ونظيفاً،  قوياً  ثالثة،  أو 
ولكن  قبله.  االستمرار  بقوة 
ما  سرعان  التعليميني  وضع 
انقلب رأساً بعد انهيار االحتاد 
الشيوعية،  وكتلته  السوفيتي 
شكل  الذي  الرأسمالية  وفوز 
ادعى  كما  التاريخ  نهاية 
فوكوياما يف حينه، واندالع تيار 

اخلصخصة على أثره. 
ومبا أن التعليم رسالة  ال مجرد 
العقل  تربية  هدفها  خدمة، 
رسالة  والصحة  ونقدياً،  علمياً 
اجلسد  تربية  هدفها  أيضاً 
يف  كما  الدولة  تظل  وكماله، 
مسؤولة  العالم،  دول  معظم 
الرسالتني،  لتأدية  عنهما 
على  نفسها  املعايير  وتطبيق 
واملستشفيات  اخلاص  التعليم 
العام،  التعليم  على  اخلاصة 

والطب العام.
وخريجو  املدرسة  خريجو  كان 
وحتى  املاضي  يف  اجلامعة 
يجيدون  منهما  املتسربني 
واإلمالء  والكتابة  القراءة 
من  مناسباً  قدراً  وميلكون 
العامة.  والثقافة  اللغة  قواعد 

الكاتب االستاذ
حسنـي عـايـش

2015

اجلامعة
مجموع 
املسجلني

مجموع 
الناجحني

نسبة
الناجحني

%39615اجلامعات األردنية
%39513اجلامعات املصرية

%3413جامعات الدول العربية
%3100جامعات الدول األجنبية

%143128املجموع العام

2018
%26110239اجلامعات األردنية
%1032827اجلامعات املصرية

%691014جامعات الدول العربية
%36411جامعات الدول األجنبية

%46914431املجموع العام

2020
%66319630اجلامعات األردنية
%911011اجلامعات املصرية

%871416جامعات الدول العربية
%1431410جامعات الدول األجنبية

%98423424املجموع العام

تقدموا دولة الدراسة
نسبة جنحوا فيهلالمتحان

النجاح
%2999231مولدوفا
%2516526أوكرانيا
%2447129رومانيا
%1902815روسيا

%1013535إيطاليا
%494694الضفة الغربية

%4924أرمينيا
%463985هنغاريا )املجر(

%412971سلوفاكيا
%333091األردن
%311445مصر
%181372أملانيا

%9222روسيا البيضاء
%141249335املجموع

د. عماد احلداد.. مشاركات علمية ومكانة الفتة إقليميًا 
 )TAVI( فـي القسطرة العالجية وزراعة الصمامات

من  اكثر  منذ  العالجية  القسطرة 
١2 سنة حيث أجريت يف مستشفى 
صمام  زراعة  عملية  أول  األردن 
العالجية  القسطرة  بتقنية  أبهري 
السباقني  من  »كنا  أننا  مشيراً 
اعداد  وعاجلنا  االوسط  بالشرق 

يف  املرضى  من  كبيرة 
األردن واملنطقة العربية«.

احلداد  الدكتور  ولفت 
فلسطني  من  مرضى  أن 
والسعودية  وسوريا  ولبنان 
ومصر  العربي  واخلليج 
واجلزائر  والنمسا  وليبيا 
ليتلقوا  لألردن  حضروا 

العالج بهذه التقنية الناجحة جداً.
واشار الدكتور عماد احلداد الذي 
يتابع عن كثب آخر املستجدات يف 
مجال األوعية الدموية والشرايني 
القسطرة  تقنيات  واحدث 
الصمامات  وزراعة  العالجية 

املراكز  كبريات  مع  بالقسطرة 
واملؤمترات العاملية.

وحرصاً من الدكتور عماد احلداد 
تبديد  على  األردن  ومستشفى 
امراض  من  الناس  مخاوف 
فقد عملنا على عقد  الصمامات 
العلمية  الندوات  من  مجموعة 
للقسطرة  الصمامات  لزراعة 
خالل هذا العام سيعقد أولها 
هذا الشهر برئاسته إلى جانب 
املتخصصني  كبار  من  عدد 
واخلبراء على املستوى العاملي 
ألحدث  التوعية  نشر  بهدف 
مجال  يف  املتبعة  التقنيات 

وسيشارك  العالجية.  القسطرة 
نخبة من اخلبراء يف مجال زراعة 
كوربير(  )آلني  ومنهم  الصمام 
الصمام  زراعة  تكنولوجيا  مخترع 
خلبراء  اضافة  بالقسطرة، 
دول  مختلف  من  واخصائيني 

الشرق االوسط واوروبا وامريكا.
قد  احلداد  عماد  الدكتور  وكان 
من  كبير  عدد  بنجاح  أجرى 
ان  بعد  املجال  هذا  يف  العمليات 
سجل أول عملية من هذا النوع يف 
كان   2٠٠٩ عام  األردن  مستشفى 
لها اصداء علمية وطبية كبيرة يف 

األردن واملنطقة. 

احلداد  عماد  الدكتور  أكد 
القلب  أمراض  استشاري 
والتداخالت  الدموية  واألوعية 
األردن  مستشفى  يف  العالجية 
مبكانة  يحتفظ  األردن  بأن 
اقليمية وعاملية كبيرة يف مجال 

د. عمـاد احلـداد
استشاري القلب واألوعية 

الدموية والتداخالت العالجية
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

الى  املثير  احليوان  وهو  االبل  الى 
االنتباه ، فهذا االسلوب يف التعبير 
الى  االنتباه  لفت  اجل  من  ورد 

الكيفية التي خلق اهلل بها االبل.
مخلوقا  االبل  جعل  الذي  ان 
متميزا هو كون جسمه قادرا على 
القاسية  الطبيعية  الظروف  حتمل 
تتحمل  ان  تستطيع  االبل  فاجسام 
اجلوع والعطش لعدة ايام وتستطيع 
ان حتمل اثقاال كبيرة على ظهورها 

وتسير الى مسافات طويلة.
ان االبل هي مخلوق سخر خلدمة 
من  به  يتمتع  ما  بفضل  االنسان 
قدرة هائلة على التحمل و الصبر 
فهو اذاً عبرة لكل انسان متفكر يف 
خلق اهلل فهو مخلوق متميز حتت 
غير  قدرة  فلالبل  االنسان  امرة 
عادية على حتمل العطش واجلوع 
فاالبل تستطيع ان تبقى ملدة ثمانية 
ايام كاملة بال ماء وال طعام يف بيئة 
مئوية  درجة   50 حرارتها  درجة 
وخالل هذه املدة يفقد حوالى 22 

كيلو غرام من وزنه.
يستمر  ان  االنسان  بامكان  ليس 
جسمه  فقد  اذا  احلياة  قيد  على 
فيه  املوجود  املاء  من   12% نسبة 
الى االبل فاذا فقد  بالنسبة  اما   ،
حتى نسبة %40 من املاء املوجود 

يف جسمها فانها المتوت.
االبل  لتحمل  االخر  والسبب 
يتمتع  جسمها  ان  هو  العطش 
بنظام مينع صعود درجة حرارتها 
اكثر من )40( درجة مئوية ولهذا 
الشديد  احلر  يف  وحتى  السبب 
خالل النهار يحافظ جسمها على 
كمية  سوى  يفقد  وال  املاء  كمية 
قليلة ويف الليل حيث تكون درجات 
احلرارة  تظل  منخفضة  احلرارة 
وال  معني  مستوى  يف  جسمها  يف 
تنخفض اكثر من 30 درجة مئوية.
دقائق  عشر  يف  االبل  وتستطيع 
املاء ما يقارب ثلث  ان تشرب من 
هذا  يصل  فقد  جسمها  حجم 
لتر   130 الى  تشربه  الذي  املقدار 
والى جانب ذلك يعتبر الغضروف 
املوجود لديها اكبر بكثير باملقارنه 
االنسان  لدى  موجود  ماهو  مع 
ميثل  االنسان  غضروف  فحجم 
غضروف  حجم  من   1% نسبة 
تساعد  اخلاصية  وهذه  االبل 
االبل على اخذ الرطوبة من اجلو 
بنسبة %66. ان دم االبل يحتوي 
اكبر  بنسبة  البومني  انزمي  على 
الكائنات  بقية  عند  توجد  مما 
من  يزيد  االنزمي  وهذا  احلية، 
العطش  مقاومة  على  االبل  قدرة 

السنام  وهو  اخر  مساعد  وهناك 
اي احلدبة ففي السنام نسبة 5-1 
من حجم جسم االبل وفيه مخزون 
اخرى  دهون  وهناك  الدهون  من 
يف اكثر من منطقة يف جسم االبل 
تساعدها على احلفاظ على كمية 

املياه لديها.
العادية  الظروف  يف  السنام  ان 
 50-30 تستوعب من  ان  تستطيع 
كيلوا غرام من املواد الغذائية ولكن 
تستوعب  ال  القاسية  الظروف  يف 
االبل  وبامكان  غرام  كيلو   2 سوى 
ان تعيش بهذه الكمية من الطعام 

مدة 30 يوما.
وشفتيها  فمها  بواسطة  االبل  ان 
معدتها  وتركيب  حافرها  وتركيبة 
وجهازها  طبقات(  اربعة  )فهي 
تهضم  ان  املقدرة  لديها  الهضمي 
الشوك  و  املطاط  مثل  شيء  اي 
اخلاصية  هذه  من  تستفيد  وهي 

يف االماكن اجلافة.
الزوابع  مقاومة  قدرة على  ولالبل 
رموش  االبل  فألعني  واالعاصير، 
متاما  الفخ  مثل  طبقتني  ذات 
باالخرى  الواحدة  تدخل  بحيث 
عينيها  حتمي  ان  تستطيع  وبهذا 
ايضا  تستطيع  احلاالت  هذه  ويف 
تتسرب  ال  لكي  انفها  تغلق  ان 

وجسم  الرمال.  داخله  الى 
وهذا  كثيف  بشعر  مغطى  االبل 
نفاذ  عدم  على  يحافظ  العامل 
ويف  اجللد  داخل  الى  احلرارة 
الوقت نفسه يحافظ على درجة 
حررة جسم االبل يف ايام البرد 
فاالبل التي تعيش يف الصحراء 
تستطيع ان تتحمل درجة حرارة 
درجة   50 فوق  ما  الى  تصل 
سنامان  لها  التي  واالبل  مئوية 
البرودة  تتحمل  ان  تستطيع 
 50 الى  تصل  حرارة  درجة  يف 
النوع  وهذا  الصفر  درجة حتت 

يعيش  ان  يستطيع  احليوانات  من 
يف اراضي جبلية على ارتفاع يصل 
الى 4000 متر فوق سطح البحر.

كما ان تصميم حافر االبل باملقارنة 
جدا  كبيرة  احليوانات  بقية  مع 
املشي  الكبر يساعدها على  وهذا 
على الرمل دون ان تنغمس او تغرق 
فيها واما اجللد املوجود يف اسفل 
جدا  سميك  فهو  اقدامها  باطن 
وبالتالي يساعد االبل على الوقاية 
من حرارة الرمال. وعلى ضوء هذه 
قوله  نفكر يف  ان  علينا  املعلومات 
اإِلِبِل  ِإلَى  يَنُظُروَن  )أََفاَل  تعالى: 
َكيَْف ُخِلَقْت( )سورة الغاشية:17(.

وتعالى  سبحانه  اهلل  غير  فمن 

هذا  وصنع  االبل  خلق  ابدع  الذي 
البيئة  وبني  جسمه  بني  التالئم 
التي يعيش فيها وهي الصحراء او 

اجلبال العالية.
املخلوقات  جميع  مثل  مثلها  فاالبل 
سبحانه  اخلالق  عظمة  على  دليل 
بجميع  االبل  خلق  ولقد  وتعالى. 
من  واخلصائص  املواصفات  هذه 
نفسه  واالمر  االنسان  خدمة  اجل 
احلية  الكائنات  جلميع  بالنسبة 
يتأمل  ان  االنسان  وعلى  واجلماد 
هذه  خلق  ومبدع  صانع  ويتفكر يف 

املخلوقات.
سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله اال 

اهلل.

ِإلَى  يَنُظُروَن  )أََفاَل  تعالى:  قال 
َماِء  السَّ ُخِلَقْت َوِإلَى  َكيَْف  اإِلِبِل 
َكيَْف  اجِلبَاِل  ُرِفَعْت َوِإلَى  َكيَْف 
َكيَْف  األَْرِض  نُِصبَْت َوِإلَى 
ٌر(  ُمَذكِّ أَنَْت  َا  ِإمنَّ ْر  ُسِطَحْت َفَذكِّ

)سورة الغاشية:21-17(.
صاحب  تعالى  اهلل  ان  شك  ال 
القدرة والعلم اللذين ال حدود لهما 
هو الذي خلق جميع الكائنات التي 
وانظمة  منها خصائص  متتلك كل 
ذكر  وقد  معينة،  معيشية  حياة 
من  واحدا  كل  ان  الكرمي  القران 
اياته  هذه املخلوقات ميثل اية من 
سبحانه وتعالى وقد وردت االشارة 

الدكتور جميل شعبان
استشاري امراض نسائية 
وتوليد وعقم وسلس البول

)سورة الغاشية:17(

قســـم الطـــوارئ
فـي مستشفى األردن

يستقبـل احلــاالت املـرضيـة 
الطارئة على مدار ٢٤ ساعة 

كادر طبي مؤهل ذو كفاءة عالية

يقدم أفضل اخلدمات العالجية 
لكافة االختصاصات الطبية

)َأَفاَل َينُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت(
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تـدلي الشـرج واملستقيـم.. 
االعراض، االسباب، األنواع 

وطرق العالج
• هبوط املستقيم بكامل جداره، 
وهنا تتدلى جدران املستقيم من 
وهو  سماكتها،  بكامل  الشرج 
يكون  وقد  شيوعا  األكثر  النوع 
الشرج  خارج  الظاهر  النتوء 

جزئياً او كاماًل.
• تدلي املخاطية، ويف هذا النوع 
والشرج  املستقيم  بطانة  تتدلى 

إلى اخلارج.
• هبوط الشرج الداخلي، حيث 
يف  نفسه  على  املستقيم  ينطوي 
خارج  نتوء  ظهور  دون  الداخل 

الشرج.
أسبابه:

لهبوط  محدد  سبب  يوجد  ال 
العوامل  من  ولكن  املستقيم 
الهبوط:  فرص  من  ترفع  التي 
)احلمل، اإلمساك املزمن، الشد 
ضعف  اإلخراج،  خالل  العنيف 
الشرجية،  العاصرة  العضلة 
باإلضافة  الشديد  اإلسهال 
تسبب  التي  املرضية  للحاالت 

سعال وكحة شديدة ومزمنة(. 

األعراض، من أعراض االصابة 
بتدلي الشرج:

اللون  حمراء  كتلة  أو  انتفاخ   –1
تبرز خارج الشرج خالل أو بعد 

التغوط.
أو  بالبراز  التحكم  صعوبة   –2

الغازات.
3– خروج دم أحمر من املستقيم.

4– الشعور بعدم الراحة.
5– اإلمساك.

ببعض  المريض  يصاب  وقد 
المضاعفات، مثل:

املخنوق،  املستقيم  هبوط   •
املستقيم  من  يصبح جزء  بحيث 
قد  مما  الداخل  يف  محشوراً 
وموت  إليه  الدم  تدفق  مينع 
املنطقة  تبدء  حيث  األنسجة 
تدريحياً  تتحول  املخنوقة 
حالة  وهي  األسود  اللون  إلى 

تستدعي تدخاًل جراحياً طارئاً.
املستقيم  قرحة  متالزمة   •

املتفرد.
العالج:

املستقيم  هبوط  يحتاج  ما  عادة 
وأنواع  اجلراحي،  التدخل  إلى 

هذا التداخل هي:
عن  الشرج  تدلي  اصالح   –1
اجلزء  وتثبت  البطن،  طريق 
معالق  او  الغرز  ببعض  املتدلي 

شبكي.
عن  الشرج  تدلي  اصالح   –2
عن  الروبوت  أو  املنظار  طريق 
ثقوب صغيرة يف  احداث  طريق 
املستقيم  وتثبيت  البطن  جدار 

املتدلي من الداخل.
عن  الشرج  تدلي  اصالح   –3
اجلزء  بإزالة  الشرج  طريق 
املتدلي وتوصيل املتبقى بالشرج.

هبوط املستقيم أو تدلي الشرج 
من  جزء  خروج  عن  عبارة  هو 
خارج  يتدلى  والشرج  املستقيم 
غير  حالة  ويعتبر  الشرج،  فتحة 
شائعة تصيب ما نسبته 3 من كل 

100 الف شخص.
من  أنواع  ثالث  هناك  أنواعه، 

هذا الهبوط وهي:

د. عماد مصطفى 
)السمودي(

جراحة القولون والشرج 
واملستقيم
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أمراض األوعية الدموية الطرفية.. خطر كبير 
يهدد صحة اإلنسان فكيف نتعامل معها؟

والتي  الشرايني،  وهي  رئيسية، 
أجزاء  إلى  القلب  من  الدم  تنقل 
اجلسم؛ والشعيرات الدموية، التي 
الفعلي  التبادل  حدوث  من  متكن 
الدم  بني  الكيمائية  واملواد  للماء 
والتي  األوردة،  وأخيراً  واألنسجة؛ 
حتمل الدم من الشعيرات الدموية 

إلى القلب.
الدموية  األوعية  جراحة  وتعتبر 
فروع  من  ما  نوعاً  حديثاً  فرعاً 
حيث  اجلراحية،  األمراض  طب 
الدموية  األوعية  بأمراض  يعنى 
يف اجلسم البشري، أي الشرايني 
الليمفاوية،  واألوعية  واألوردة 
العالجي  نطاقه  ويشمل 
من  والوقاية  والعالج  التشخيص 
األوعية  تصيب  التي  األمراض 
مجال  يتقاطع  كما  الدموية. 
غالباً  الدموية  األوعية  طب  عمل 
مثل  أخرى  تخصصات  مجال  مع 
على  واجللدية  والعصبية  القلبية 

سبيل املثال.
وبشكل عام، ميكن تعريف أمراض 
بأنها  الطرفية  الدموية  األوعية 
الدموية  الدورة  يف  اضطراب 
انسداد  أو  تضييق  يف  يتسبب 
خارج  الدموية  األوعية  تشنج  أو 
القلب والدماغ، ومُيكن أن يحدث 
هذا يف الشرايني أو األوردة. عادة 
األلم  األمراض  هذه  تسبب  ما 
الساقني  يف  وغالًبا  واإلرهاق، 
التمارين  مُمارسة  أثناء  وخاصة 
الرياضية. يتحسن األلم عادة مع 
الراحة، ومُيكن أن يُؤّثر أيًضا على 
األوعية التي متد الدم واألكسجني 
واألمعاء  املعدة  الذراعني،  إلى 

والكلى.
الدموية  األوعية  أمراض  ويف 
الدموية  األوعية  تُصبح  الطرفية، 
مُيكن  الدم.  تدفق  ويقل  ضيقة 

تصيب  التي  األمراض  تتنوع 
ألعراضها  وفقاً  األنسان  جسم 
قد  الذي  وخطرها  ومشاكلها 
يؤدي الى إحداث اضرار جسدية 
نفس  ويف  متنوعة.  ونفسية 
عنها  ينتج  أمراض  هناك  الوقت؛ 
مضاعفات جسيمة قد تؤدي الى 
األمراض  ومنها  الوفاة،  حدوث 
والشرايني  القلب  تصيب  التي 
يكون  والتي  الدموية،  واألوعية 
النظام  األحيان  أغلب  يف  سببها 
يتبعه  الذي  اخلاطئ  احلياتي 
الفرد يف كثير من نواحي حياته. 
فإن  عديدة،  لدراسات  ووفًقا 
أمراض األوعية الدموية الطرفية 
على وجه التحديد ميكن اعتبارها 
خطراً كبيراً على صحة اإلنسان، 
احلياتي  النظام  تغيير  يتم  لم  إن 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 Blood vessels األوعية الدموية
يف  الدوري  اجلهاز  من  جزء  هي 
من  الدم  وينتقل  اإلنسان،  جسم 
اجلسم.  أنحاء  جميع  الى  خاللها 
أنواع  ثالث  الدموية  ولألوعية 

الدكتور
عمر نادر يونس حمداهلل
استشاري جراحة وقسطرة 
الشرايني واألوردة ودوالي 

الساقني وزراعة الكلى

تصلّب  بسبب  هذا  يكون  أن 
يحدث  أن  مُيكن  أو  الشرايني 
بسبب تقلّصات األوعية الدموية. 
تتراكم  الشرايني،  تصلّب  يف 
اللويحات يف وعاء وحتد من تدفق 
األعضاء  إلى  واألكسجني  الدم 

واألطراف.
رئيسيان؛  نوعان  األمراض  ولهذه 
حيث  والعضوية،  الوظيفية  هما 
الدموية  األوعية  أمراض  تعني 
وجود  عدم  الوظيفية  الطرفية 
األوعية  بنية  يف  مادي  تلف 
تتوسع  ذلك؛  من  وبدالً  الدموية، 
األوعية الدموية وتضيق استجابًة 
لعوامل أخرى مثل إشارات الدماغ 
ويُؤدي  احلرارة،  درجة  وتغيرات 
التضيق إلى انخفاض تدفق الدم.

الدموية  األوعية  مرض  أّما 
ينطوي  فإنه  العضوي،  الطرفية 
األوعية  بنية  يف  تغييرات  على 
الدموية مثل االلتهابات واللويحات 

وتلف األنسجة.
مركز  نشرها  لدراسة  ووفقاً 
كولومبيا  بجامعة  الطبي  ايرفينغ 
يف الواليات املتحدة؛ فإن أمراض 
تشتمل  الطرفية  الدموية  األوعية 
منها  مختلفة،  حاالت  عدة  على 
بورغر،  ومرض  الشرايني،  تصلب 
والقصور الوريدي املزمن، وجتلط 
واالنسداد  العميقة،  األوردة 

الرئوي، وتوّسع األوردة.
عدم  فإن  ذلك،  الى  باإلضافة 
الدموية  األوعية  أمراض  عالج 
رئيسًيا  سبًبا  يكون  قد  الطرفية 
السكرية،  القدم  لإلصابة مبرض 
األعصاب  تلف  يسبب  الذي 
وهذه  الدموية،  الدورية  وضعف 
قدم  جتعل  الصحية  املشاكل 
املريض أكثر عرضة لقروح اجللد، 
والتي تتفاقم بسرعة إن لم حتصل 

على العناية الالزمة.
اإلصابة  فرصة  تكون  وأيًضا 
مبرض الغرغرينا أعلى إذا لم يتم 
الدموية  األوعية  أمراض  عالج 
موت  إلى  تؤدي  والتي  الطرفية، 
أنسجة باجلسم إما لنقص تدفق 
بعدوى  إلصابتها  وإما  إليها  الدم 
الغرغرينا  تؤثر  خطيرة.  بكتيرية 
فيها  مبا  األطراف  على  عادة 
اليدين،  وأصابع  القدمني  أصابع 
ولكنها قد تصيب أيًضا العضالت 

واألعضاء الداخلية.
املضاعفات  عن  أكثر  وباحلديث 
جتاهل  يسببها  أن  ميكن  التي 
عالج هذه األمراض، ميكن اعتبار 
التروية  نقص  مبرض  اإلصابة 
يؤدي  وأخطرها.  أبرزها  من 
تركيز  نقص  إلى  التَّروية  نقص 
الالزمنّي  واألكسجني  اجللوكوز 
الكيميائّية يف اخلاليا  للّتفاعالت 
يحدث  وقد  األيض(،  )عملّيات 
من  جزء  أّي  يف  التَّروية  نقص 
ماغ، واألمعاء،  أجزاء اجلسم، كالَدّ

والقلب، واألطراف، واجللد.
مستوى  ارتفاع  يعتبر  كما 
وارتفاع  الدم،  يف  الكوليسترول 

وزيادة  والتدخني،  الدم،  ضغط 
الوزن، واإلصابة مبرض السكري، 
من  خاطئ  حياتي  نظام  واّتباع 
أبرز مسببات اإلصابة ملعظم هذه 

األمراض.
عالج  من  الرئيسي  الهدف  إن 
الطرفية  الدموية  االوعية  أمراض 
هو وقف املرض من التقدم وإدارة 
تكون  ال  حتى  واألعراض  األلم 
حدوث  خطر  من  والتقليل  نشطة، 
مضاعفات خطيرة. كما أن أمراض 
يتم  الطرفية  الدموية  األوعية 
تشخيصها من خالل فحص النبض 
عالمات  عن  والبحث  باألطراف 
بالطرف،  الشرايني  انسداد 
بعض  التشخيص  على  ويساعد 
املوجات  مثل  الهامة  الفحوصات 
الدم  تدفق  لقياس  الصوتية  الفوق 
الدموية  باألوعية  االنسداد  ومكان 
وذلك  بالصبغة،  املقطعية  واألشعة 
وطبيعة  االنسداد  مكان  لتحديد 
االنسداد  وبعد  قبل  الشرايني 
يف  الطبيب  اخلطوة  هذه  وتساعد 

اختيار نوع العملية.
أن جراحة قسطرة  القول  وميكن 
األوعية الدموية هو إجراء يتم من 

خالل بنج موضعي حيث يتم إدخال 
أنبوبة رقيقة يف شريان يف  إدخال 
يتم  خاللها  ومن  الذراع  أو  الفخذ 
تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها 
تركيب  األحيان  بعض  ويف  ببالونة 
ليبقى  ضمانا  )شبكة(  دعامة 

الشريان مفتوحا.
اإلصابة  خطر  تقليل  وباإلمكان 
امليطية  الدموية  األوعية  بأمراض 
عن طريق اّتباع أسلوب حياة صّحي 
مثالي، ويتضمن ذلك جتنب التدخني، 
إذا  الدم  يف  السكر  على  والسيطرة 
السكري،  مرض  من  تعاني  كنت 
التمارين  ملمارسة  هدف  وحتديد 
الرياضية ملدة 30 دقيقة على األقل 
يف اليوم، خلمسة مرات يف األسبوع، 
الكوليسترول  خفض  على  والعمل 
وضغط الدم، وتناول النظام الغذائي 
املشبعة،  الدهون  منخفض  الصحي 
باإلضافة الى احلفاظ على الوزن يف 

مستوى صحي.

في جهود مكافحة (الكورونا) دورك هو األساس..
حماكم هللا

خطواتك البسيطة نحو السالمة�

JordanHospital

الِكمــامــة والقفــازات.. أوًال ودائمـًا
التبـــاعـد وتـجـنـب اإلزدحـام.. أمانك

آداب السعال والعطس.. لسالمة محيطك
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تأثير إرتداء الكمامة 
على الوجه

األخرى ميكن  الضارة  والسموم 
أن تدخل اجللد وتسبب اإلجهاد 
اإلستجابه  وحتفيز  التأكسدي 

اإللتهابية.
Rash الطفح الجلدي 

نرتديها  التي  الوجه  كمامات 
الكربون  اكسيد  بثاني  حتتفظ 
وبالتالي  األنف  من  يخرج  الذي 
مناطق  يف  رطبه  بيئه  تخلق 
تؤدي  أن  املغطاة، وميكن  وجهنا 
حبس  الى  احلرارة  درجة  زيادة 
والزيوت  واإلوساخ  امليت  اجللد 
طفح  بظهور  غالباً  يتسبب  مما 

جلدي.
Rosacea العد الوردي 

حدوث  إلى  تؤدي  الوجه  كمامات 
تهيجات بسبب تغير يف ميكروبيوم 
أحتكاك  ِيؤدي  أن  وميكن  اجللد 
حتفيز  الى  باجللد  الكمامات 
اإلعصاب شديدة احلساسيه التي 
حتيط باألوعية الدمويه يف الوجه 
نتوءات  ظهور  الى  تؤدي  والتي 

صغيره وحمراء على الوجه.
Cracked lips تشقق الشفتين 

مادة  عن  الناجت  التآكل  يؤدي 
اجللد  جتفيف  الى  الكمامة 
البشرة،  حاجز  وتقويض 
الهواء  فأن  ذلك  الى  باالضافة 
يسخن  الكمامة  يف  املبوس 
منو  فرط  ويسبب  املنطقه  هذة 
وتشقق  جفاف  والنتيجه  البكتريا 

الشفتتني.
حب الشباب:

ان  ميكن  الذي  التاكل  عن  ينتج 

اجللد  على  الكمامة  ماده  حتدثه 
ويقوض  اجللد  يجفف  والذي 
الى  باالضافه  البشرة،  حاجز 
الهواء املبوس يف القناع ان يودي 
املنطقه  حرارة  درجة  أرتفاع  الى 
منو  فرط  وتسبب  والرطوبه 
البكتيريا وهي البيئه املثالية ألنتاج 

حب الشباب.
تغير وتباين لون الوجه:

لون  تغير  إلى  الكمامة  تسبب  قد 
اجللد وخاصه يف املناطق املكشوفة 

حيث متيل إلى السواد.
التي تسببها  املشاكل األخرى  ومن 
الكمامه أيضا تغير وتشوه يف شكل 
األنف بعد عملية جتميل األنف إذا 
غير  بطريقة  الكمامة  ارتداء  مت 
سليمه وضاغطه بشدة على األنف 

ولفترة طويلة.
هذة  لتحاشي  ينصح  ولذلك 
اإلستشارة  أخذ  وعالجها  املشاكل 
لهذه  املناسب  الطبيب  من  الطبية 

املشاكل.
إرتداء  فإن  ذلك  من  وبالرغم 
الن  ومهم  جداً  ضروري  الكمامة 
أكبر  الكورونا  ومشاكل  مضاعفات 
إرتداء  مشاكل  من  بكثير  وأخطر 

الكمامة.

بسبب تفشي جائحة كورونا اضطر 
يف  العاملني  سيما  وال  الكثيرون 
من  الصحية  الرعاية  مجال 
ارتداء الكمامات لساعات طويلة، 
مشاكل  من  يعانون  واصبحوا 
ودرجة  الرطوبة  أن  حيث  جلدية، 
الرئيسي  السبب  تعدان  احلرارة 
املشاكل  اهم  ومن  اجللد.  ملشاكل 

التي تسببها الكمامة هي:
الخطوط الدقيقة
Fine wrinkles

حتدث  املبكرة  الشيخوخه  ان 
اجللد  داخل  اإللتهاب  بسبب 
بسبب  هذا  يحدث  أن  وميكن 
حتلل  أنها  ثبت  التي  الكمامة 
وال  للبشرة  الواقي  احلاجز 
تضهر هذة املشكلة اثناء ارتداء 
ألن  خلعها  عند  وبل  الكمامة، 
دفاعات البشره الطبيعية تتراجع 
وهذا يعني أن البكتيريا والتلوث 

د. محمود وريكات
استشاري اول جراحة 

التجميل والترميم

طنني األذن
السمع. يتسبب ذلك يف طنني قد 

يكون مؤقتا أو دائما.
يصاحب ذلك عادة ضعف سمعي 
وشدة  موقع  حسب  عصبي 

اإلصابة.
ومن  باألذن  خاصة  أمراض   •

أشهرها:
أ- انسداد قناة األذن: خاصة بسبب 
مادة الشمع وعادة يختفي الطنني 

بعد تنظيف األذن.
وجود  ان  األذن:  طبلة  انثقاب  ب- 
الهواء  دخول  إلى  يؤدي  الثقب 
األذن  إلى  منتظم  غير  بشكل 
سمعيا  نقصا  مسببا  الوسطى 
رقع  عادة  يتم  للطنني.  باإلضافة 
طبلة األذن بعملية جراحية بنسبة 
جناح عالية. يختفي الطنني عادة 

بعد العملية.
عظمة  الركاب:  عظمة  تصلب   - ج 
الوسطى  األذن  يف  تقع  الركاب 
األذن  إلى  الذبذبات  وتنقل 
مبرونة  تتميز  وهي  الداخلية 
وتصبح  تتكلس  عندما  احلركة. 
بعض  تسبب  محددة  حركتها 

مزعج  طنني  وهي  األعراض 
يف  السمع.  يف  توصيلي  ونقص 
دوخان  يحدث  احلاالت  بعض 
عملية  هنا  العالج  ودوران. 
عالية  جناح  وبنسبة  جراحية  

وعادة ما يختفي الطنني بعدها.
بسبب  منييرز: حتدث  متالزمة  د- 
األذن  يف  السوائل  ضغط  ارتفاع 
دورانا  يسبب:  مما  الداخلية 
وليس  وطنينا  السمع  يف  ونقصا 
املريض  يحس  أن  بالضرورة 
يحدث  معا.  األعراض  هذه  بكل 
متكررة  نوبات  شكل  على  ذلك 
واستفراغ  قيء  يصاحبها  وقد 
يف  توازن  فقدان  إلى  باإلضافة 

بعض احلاالت.
مزمن  مرض  منييرز  ومتالزمة 
وال  حتفظيا  يكون  غالبا  وعالجه 
إال  اجلراحية  للطرق  اللجوء  يتم 

يف بعض احلاالت. 
• أسباب أخرى متعددة ومنها: 

أ- بعض األدوية واملهدئات وبعض 
املضادات احليوية.

ومنها  مزمنة  أمراض  ب- 
السكري  ومرض  الضغط  ارتفاع 

واضطرابات الغدة الدرقية.
ج- أورام قاع اجلمجمة وشرايني 
العنق والدماغ: ورم عصب التوازن 
يكون  عادة  اجلمجمة  قاع  يف 
ويكون  أعراضه  أول  من  الطنني 
حميد  ورم  وهو  واحدة.  جهة  يف 
على  يجب  الكامل.  للشفاء  قابل 

أي شخص يتجاوز عمره األربعني 
ويشعر بطنني يف أذن واحدة ألكثر 
الطبيب  من عدة أسابيع مراجعة 

وعدم إهمال ذلك.
د- تصلب شرايني العنق والدماغ: 
التي  األعمار  يف  ذلك  يحدث 
عادة  ويكون  الستني  جتاوزت 
تلك  يف  الدهنيات  تراكم  بسبب 

الشرايني.
التشخيص:

املرضية  السيرة  اخذ  بعد  بد  ال 
إجراء  من  السريري  الفحص  و 

مخطط وقياس للسمع.
أيضا يف بعض احلاالت قد يطلب 
أو  الطبيب إجراء صورة مقطعية 
لألذن  مغناطيسية  رنني  صورة 

والدماغ وبعض فحوصات الدم.
العالج:

يبدأ العالج مبحاولة معرفة السبب 
لهذا الطنني فمثال إذا كان السبب 
فيتم  بالشمع  األذن  قناة  انغالق 
إزالته أما إذا كان هنالك ثقب يف 
طبلة األذن فيتم رقعه.أيضا ميكن 
كإيقاف  األخرى  األسباب  عالج 
للطنني  املسببة  األدوية 
الدم  ضغط  يف  والتحكم 
وتكمن  املرتفع.  والسكري 
املشكلة  كانت  إذا  الصعوبة 
على  الداخلية  اإلذن  يف 
العصبية  اخلاليا  مستوى 
حيث  السمعي  والعصب 
قابلة  غير  اخلاليا  هذه  أن 
للطنني  شفاء  يوجد  وال  للتجديد 

يف هذه احلاالت.
الطنني  حدة  من  التخفيف  ميكن 
تزيد  التي  األشياء  عن  باالبتعاد 

من الطنني وهي:
الضوضاء  عن  االبتعاد   -

واألصوات العالية.
- السيطرة على ضغط الدم.

- تقليل امللح يف الطعام.
- االبتعاد عن املنشطات كالقهوة 

والدخان.و االبتعاد عن الكحول.
النفسي  الضغط  من  التقليل   -

واالجهاد.
- عدم التفكير يف الطنني.

التي  األدوات  بعض  هنالك 
تستعمل للتخفيف من حدة الطنني 

وهي تشمل:
التي تصدر أصواتا  السماعات   •

تعاكس صوت الطنني الصادر.
• استعمال الليزر لعالج الطنني.

عال  أكسجني  لضغط  التعرض   •
داخل غرف خاصة.

• العالج باإلبر الصينية.
• العالج باألعشاب.

• التنومي املغناطيسي.
أخيرا ال بد من التأكيد أن الطنني 
بعد  الرأس  من  واحدة  جهة  يف 
إهماله  يجب  ال  األربعني  عمر 
لبعض  مبكرة  عالمة  )كونه 
األمراض واألورام( ألنه من السهل 
للعالج  القابلة  أسبابه  اكتشاف 

املبكر وبنسبة شفاء عالية.

هو إدراك حسي للصوت يف غياب 
ال  وهو  خارجي.  فعلي  أي صوت 
عرضا  يكون  وإمنا  مرضا  يعتبر 
األذن  تصيب  أخرى  ألمراض 
الطنني على  والدماغ ويظهر هذا 
منخفض  كضجيج  أشكال  عدة 
املوج يف  يحدثه صوت  الذي  مثل 
البحار. أو صفير مرتفع الوتيرة.
املاكينات  صوت  يشبه  صوت  أو 

املتحركة أو كنبض القلب. 
الطنني  يصاحب  ما  وعادة 
دون  السمع  يف  نقص 
العديد  يف  املريض  إدراك 
على  يجب  و  احلاالت  من 
يشعر  الذي  الشخص 
إهماله  عدم  بالطنني 
واملبادرة إلى مراجعة طبيب 
واحلنجرة  واإلذن  األنف 

ملعرفة السبب.
التي  األمراض  من  العديد  ان 
يكون  املبكر  العالج  من  تستفيد 
الطنني من أول أعراضها. وتكمن 
ملنع  أيضا  املبكر  الكشف  أهمية 

تفاقم األمراض املسببة للطنني.
أسباب طنني األذن :.

• تقدم العمر )شيخوخة السمع(: 
السمع  يف  نقص  يحدث  عادة 
ضعف  بسبب  الستني  عمر  بعد 
مع  العصبية  السمعية  اخلاليا 
طنني   عادة  ذلك  يصاحب  العمر، 
ليصيب  وببطء  بالتدريج  ويتزايد 
كلتا األذنني. ويتركز ضعف السمع 

عادة على الترددات العالية.
• التعرض للضوضاء:

تلفا  تسبب  جدا  العالية  األصوت 
يف خاليا األذن الداخلية املرتبطة 
يظهر  عادة  السمعي،  بالعصب 
يف  فجأة  والطنني  السمع  نقص 
حاالت التفجيرات والقنابل بسبب 

شدة وحدة الصوت.
العالية  الضوضاء  حالة  يف  اما 
بعد  يظهر  الطنني  فان  املزمنة 
نقص  ويصاحبه  طويلة  سنوات 
يف  العالية  للترددات  السمع  يف 
الترددات  باقي  يشمل  ثم  البداية 

مع تقدم العمر.
وكسور  الرأس  إصابات   •

اجلمجمة واألذن:
األذن  يف  ارجتاج  عادة  تسبب 
عصب  يف  إصابة  أو  الداخلية 

د. شهام ادريس
اختصاصي امراض وجراحة 

االنف واالذن واحلنجرة

د. موسى اجلمل فـي لقاء خاص 
مع النشرة الطبية األردنية

ابرزت النشرة الطبية األردنية يف تقرير خاص عن االستاذ 
الدكتور موسى اجلمل  استشاري امراض وجراحة  األنف 
واألذن واحلنجرة، أهم ما يتعلق يف مسيرة عمله الطبي 

والعلمي احلافلة على مدى نصف قرن.
واشار التقرير إلى دور الدكتور موسى اجلمل الكبير يف 
التعليم الطبي حيث تخرج من مدرسته وتدرب معه املئات 
من االطباء الذين اصبحوا اسماء المعة يف مجال االنف 

واالذن واحلنجرة.
وعرضت النشرة التي تعتبر جهداً علمياً متميز للدكتور 
الدكتور  فكر  من  عديدة  جلوانب  الدجاني  يحيى 
صعيد  على  حققها  التي  واالجنازات  اجلمل  موسى 
واالذن  االنف  مجال  املتقدم يف  الطبي  اجلراحي  العمل 
واحلنجرة، وأهم العمليات التي اجنزها بشكل ريادي ما 
مّثل فرصة علمية كبيرة جليل من االطباء للتعلم ومتابعة 

هذه االجنازات.
االستاذ  مكانة  إلى  االردنية  الطبية  النشرة  واشادت 
الدكتور موسى اجلمل يف مسيرة االجناز الطبي االردني 
بداياته  منذ  األردن  ملستشفى  اجنازات  من  وما  حتقق 
ال سيما يف مجال السياحة العالجية، حيث ان الدكتور 
اجلمل له دور كبير يف عالج مرضى قادمني من مختلف 

الدول العربية.
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  جراحة الصدر باملنظار  اجلراحي املتقدم 
عبر ثقب أحادّي لعالج األكياس الكالبية
Uniportal Video Assisted Thoracoscopic Surgery to treat Lung Hydatid Disease

املنظار  جراحة  حتى  أو  للصدر 
متعددة الثقوب؛ وأَثبتت األبحاث 
الساحقة من  الغالبية  أّن  كذلك 
أمراض الصدر اجلراحية ميكن 
باستخدام  جراحًيا  عالجها 
عبر  املتقدم  اجلراحي  املنظار 
لعدة  احلاجة  دون  واحد  ثقب 

ثقوب أو لشّق الصدر.
 عالج نوعي جديد لألكياس 
 )Hydatid Cyst( الكالبية

باستخدام تقنية  جراحة  الصدر 
بالمنظار عبر  ثقب أحاديّ

الكالبية  األكياس  مرض   يُعّد 
التي  الطفيلية  األمراض  أحد 
وينتج  اإلنسان،  جسم  تصيب 
أجزاء  يف  أكياس  تكوُّن  عنها 
اجلسم،  من  مختلفة  وأعضاء 

والدماغ  والكبد  الرئة  مثل 
ويف  واألمعاء.   والطحال 
األكياس،  هذه  اكتشاف  حال 
بالطريقة  عالجها  يجب 
الصحيحة- دوائّيًا وجراحّيًا- 
مضاعفات،  حتدث  ال  حتى 
مثل انفجارها وتسرب السائل 
امُلتَوى داخلها، مما قد ينتج 
عنه أعراض حتسسية شديدة 

ومضاعفات.
علي  أبو  حمدي  الدكتور  يقوم 
الصدر   بعالج  جلراحة  وفريقه 
الكالبية  الرئة  أكياس  حاالت 
باستخدام املنظار اجلراحّي  عبر 
ثقب أحادّي؛ فقد كان من املعتاد 
العمليات  هذه  إجراء  سابًقا 
باستخدام  شّق جراحّي للصدر، 
قام   2017 عام  من  بدًءا  ولكن 
الدكتور حمدي أبو علي بإجراء 
الستئصال  جراحية  عملية  أول 
باستخدام  الكالبي  الكيس 
ثقب  وعبر  اجلراحي  املنظار 
يف  نشرها  مت  وقد  أحادّي. 
موقع الشبكة األمريكية جلراحة 
القلب والصدر. وقد كانت هذه 

احلالة من احلاالت التي 
التقنية  بهذه  أُجريْت 
عبر تطبيق حديث على 
ومنذ  العالم،  مستوى 
معظم  تتم  احلني  ذلك 
الرئة  أكياس   جراحات 
مستشفى  يف  الكالبية 

التقنية  هذه  باستخدام  األردن 
التقليدية،  التقنية  عن  عوًضا 
تكاد   بنتائج ممتازة ومضاعفات 
تكون  شبه معدومة- بحمد هلل.

ما هي تفاصيل التشخيص  والعالج 
الجراحيّ الذي يقوم به فريق 

جراحة الصدر عند حضور المريض؟
عيادة  إلى  املريض  عند حضور 
تقييمه  يتم  الصدر  جراحة 
ثم  بعناية،  ويُفحص  كاماًل، 
املخبرية  الفحوصات  جُترى 

وظائف  الالزمة،  وفحوصات 
إلى  باإلضافة  والقلب،  الرئة 
واملقطعية.    الصور    الشعاعية 
يبدأ املريض بعدها بأخذ العالج 
الدوائّي  ومن ثم يعمل اإلجراء 
اجلراحي من خالل ثقب واحد ال 
يتعدى طوله سنتمتَرين، يتم من 
اجلراحية  العدة  إدخال  خالله 

واستئصال  اخلاصة،  والكاميرا 
إصالح  مع  األكياس  هذه  كامل 

النسيج الرئوّي التالف. 
 هل يحتاج المريض إلى التخدير 

العام في أثناء هذه العمليات 
 الجراحية المتقدمة التي يستخدم 

بها المنظار والثقب األحاديّ؟
العام  التخدير  يُستخدم   عادًة 
اجلراحية  العملية  هذه  إلجراء 
للكثير من املرضى، ولكّن بعض 
خطورة  من  يعانون  املرضى 
عالية من التخدير بسبب ضعف 
القلب أو قصورها، ويتم  عضلة 
العمليات  هذه  إجراء  عندئذ 
اجلراحية املعقدة بينما املريض 

يف حالة االستيقاظ التام. 

 كم مدة العملية ومتى يعود 
المريض إلى حياته الطبيعية بعدها؟

ال تتجاوز مدة العملية -يف معظم 
ليعود  ونصف،  ساعًة  احلاالت- 
املريض بعدها إلى الغرفة العادية 
العناية  دخول  إلى  حاجة  بال 
حالة  يف  معتاد  هو  كما  احلثيثة 
التقليدي.  ثم  اجلراحي  العالج 
أنبوب  تفريغ  املريض  مع  يكون 
ُمحتَوى الصدر والذي يتم  إزالته 
بعد  العملية،  من  ساعة   48 بعد 

تسريب  وجود  عدم  من  التأكد 
عقب  للسوائل  جتمع  أو  هوائي 
العملية. يغادر   املرضى املستشفى 
بعد إجراء العملية بثالثة  أيام أو 

أربعة يف أغلب احلاالت.  
فريق  فإن  احلالي،  الوقت  يف 
يف  باملنظار  الصدر  جراحة 
الفريق  هو  األردن  مستشفى 

اخلاص  القطاع  يف  الوحيد 
هذه  بإجراء  يقوم  الذي 
أحادّي  ثقب  عبر  التقنية 
العمليات  من  النوع  لهذا 
الكالبية  لألكياس   املتقدمة 
أكانت  سواء  الرئة،  يف 
أكياًسا  أو  سليمة  أكياسا 
منفجرة مع مضاعفات.  و قد 
الصدر  جراحة  فريق   قام 
األردن  مستشفى  يف  باملنظار 
بإجراء العديد من هذه العمليات 
املاضية  األربع  خالل  السنوات 
ومضاعفات  عالية  جناح  بنسبة 

شبه معدومة، وهلل احلمد.
 ما هي تكلفة هذه العمليات 

الجراحية المتقدمة باستخدام 
المنظار عبر ثقب أحاديّ   

بالمقارنة مع العمليات التقليدية؟
اجلراحية  العملية  هذه  أن  مبا 
املتقدمة باملنظار عبر ثقب أحادي 
تفضي إلى استرداد العافية بشكل 
وفترة  اقل  ومضاعفات  أسرع 
دون  املستشفى  يف  للبقاء  أقصر 
احلاجة إلى دخول العناية احلديثة 
اجلراحة  يف  احلال  هو  كما 
اإلجمالية  التكلفة  فإن  التقليدية، 
لتكلفة  العملية تكون مقاربة  لهذه 
العملية التقليدية، إن لم تكن  أقل 

يف الكثير من احلاالت.

 ما هي جراحة الصدر بالمنظار 
الجراحي 

 Video Assisted
Thoracoscopic Surgery VATS

باملنظار  الصدر  جراحة  تُعّد 
اجلراحات  إحدى  اجلراحي 
حتلّي  تتطلب  التي  املتقدمة، 
فضاًل  فائقة،  بخبرة  اجلّراح 
جراحية  أدوات  استخدام  عن 
التقنية  هذه  متقدمة.  تُستخدم 
إلجراء    غالبية عمليات جراحة 
ثقب/جرح  الصدر  بواسطة 
إلى  احلاجة  بدون  ا،  جّدً صغير 
العظم.  كسر  أو  الصدر  شق 
التقنية  هذه  استخدام   ويتم 
األمراض  معظم  لعالج  املتقدمة 
الصدر،  جتويف  يف  اجلراحية 
احلصر:  ال  املثال  سبيل  على 
وخراج  الصديدية،  التجمعات 
الرئة،  وانفجار  وأورام  الرئة، 
املريء، والكتل اخللقية، وعيوب 
تشوهات  احلاجز ،  احلجاب 
إلى  باإلضافة  اخللقية،  الصدر 
يف  اجلراحية  األمراض  معظم 

منطقة املنصف للصدر.
 تقنية جراحة الصدر  بالمنظار 

المتقدم باستخدام الثقب 
Uniportal VATS :ّاألحادي

أبو  علي  حمدي  الدكتور   قام 
بإجراء  الصدر  وفريقه جلراحة 
للصدر  جراحية  عملية  أول 
الثقب  تقنية  باستخدام  باملنظار 
عام  يف  األردن،  يف  األحادّي 
فإن  احلني  ذلك  2014.  ومنذ 
العمليات  من  العظمى  الغالبية 
مستشفى  يف  للصدر  اجلراحية 
األردن يقوم بها الدكتور أبو علي 
باستخدام هذه التقنية املتقدمة.

 ما هي فوائد جراحة الصدر 
المنظار باستخدام الثقب األحاديّ 

بالمقارنة مع الطرق األخرى؟
لقد أثبتت الدراسات الطبية مبا 
ال يدع مجااًل للشك بأّن جراحة 
األحادّي  الثقب  عبر  الصدر 
واسترداد  أقل،  ألٌم  عنها  يَنتج 
أقل،  ومضاعفات  أسرع،  عافية 
التقليدي  الشق  مع  باملقارنة 

د. حمدي أبو علي
جراحة القلب والصدر 
باملنظار - جراحة عامة

طـول جـرح العمليـة فقـط
٢سم تقريبًا 

ادخال الكاميرا والعدد اجلراحية اخلاصة 
عبر ثقب أحادّي دون احلاجة لشق الصدر

صورة مقطعية تظهر كيس كالبي فـي الرئة اليسرى ألحد 
مرضانا قبل العملية

الغشاء الداخلي للكيس الكالبي بعد ازالته بإستخدام املنظار

د. حمدي أبو علي اثناء استضافته للجراح 
االسباني )دييغو غونزالس( مطور ورائد 

جراحة الصدر باملنظار عبر الثقب األحادّي 

بايجاد  كورونا  مرض  سبب 
ووجود  هائلة  انسانية  معاناة 
الصحة  على  مباشرة  اثار 
فئات  ومعاناة  واإلقتصاد، 
غيرها،  من  أكثر  محددة 
والنساء  السن  وكبار  كاألطفال 
عام،  بشكل  املجتمع  يف 
واملعاناة  الدخل  من  كاحلرمان 
يف املناطق التي تتسم باحلرمان 
كان  كما  اخلدمات،  ونقص 
على  األكبر  األثر  كوفيد  ملرض 
والذين  النفسيني  املرضى 
عقلية  صعوبات  من  يعانون 
اإلصابة  قبل  نفسية  ومشاكل 

باملرض.

عن  للحديث  االنتقال  وعند 
واالجتماعية  النفسية  األثار 
تخصيصاً  اكثر  بشكل 
الكلي  املجتمع  من  واالنتقال 
الى القطاعات التي حتوية فان 
به  والعاملني  الصحي  القطاع 
الدفاع  خط  يعتبرون  والذين 
األول هم االكثر عرضه واألكثر 
معاناة من حيث احتمالية وجود 
جراء  واجتماعية  نفسية  اثار 
الذين  املرضى  مع  تعاملهم 
ثبتت اصابتهم أو الذين يعانون 
مبرض  االصابة  اعراض  من 

كوفيد.
هذا  خطر  وتزايد  تفاقم  ومع 
العاملني  أهمية  فان  املرض 
الصحيني يف الصفوف األمامية 
احلاجة  بازدياد  ازدادت 
واحلاجة  العبيء  وزيادة  لهم 

يتطلب  العمل  وهذا  خلدماتهم، 
الوثيق  الشخصي  التعرض 
للمرضى الذين يعانون من كورونا 

والذي يترتب عليه املخاطرة.
يعاني مزودي اخلدمات الصحية 
العاملني خالل جائحة كورونا من 
وبضغط  طويلة  ألوقات  العمل 
عاٍل والتحديات التي يعانون منها 
التي  اخلدمات  بجودة  تتعلق  قد 
املعدات،  شح  بسبب  يقدمونها، 
وهذه  خبراتهم  يف  والنقص 
خطر  من  تزيد  قد  الظروف 
عقلية،  الضطرابات  تعرضهم 
اضطرابات  مثل:  نفسية،  أو 
الصدمة،  بعد  ما  وضغوط 
واخلوف  والقلق،  واإلكتئاب، 
واخلوف  بالعدوى،  االصابة  من 
ألسرهم،  العدوى  نقل  من 
اخلدمات  مزودي  تعرض  وعند 
وضغوط  الضطرابات  الصحية 
األمر  سيزيد  الصدمة،  بعد  ما 
الدعم  نقص  بسبب  سوء 
لضغوط  والتعرض  االجتماعي، 

اثناء التعايف.
تقلق  التي  األمور  أكثر  أن  كما 
يف  الصحية  اخلدمات  مزودي 
العدوى  وانتقال  اصابتهم  حال 
األمور  هي  لهم  املرضى  من 
االقتصادية، والعزلة االجتماعية 

التي سيعانون منها.
النفسي  الدعم  اساليب  وتعد 
أهمية  ذات  واالجتماعي 
الرعاية  مجال  يف  للعاملني 
التواصل  وسائل  عبر  الصحية 
االجتماعي، واستخدام التنقنيات 
التكنولوجية، وذلك على اجلانب 
بالضغوط  االصابة  قبل  الوقائي 
وعلى  والنفسية  االجتماعية 
مستوى  العالجي يف حال تعرض 
لضغوط  الصحيون  العاملون 
واضطرابات نفسية او اجتماعية 
ناجمة عن االصابة ونقل العدوى 

بسبب املرض.

بقلم: الدكتورة شروق أبو حمور 
اخصائية علم اإلجتماع الطبي

االثار النفسية واالجتماعية 
على الكوادر الصحية 

العاملني مع مرضى كورونا
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

دورية داخلية تصدر عن:
» مستشفى األردن «

تُعنى باخلدمات الطبية املتكاملة 
وأخبار مستشفى االردن واجنازاته..

رئيس هيئة املديرين - املدير العام:

الـدكتـور عبداهلل الـبشيـر
املدير االداري:

املهندس أحمــد خطـــاب

املتابعة والتنسيق:

قسم العالقات العامة
سفيان عبدالهادي

مـنـــار الــزواهــــرة

املشرف العام:

الدكتور هاني البدري
البريد اإللكتروني اخلاص بالصحيفة:

jh4news@gmail.com
mikal4design.com

االنتـاج االعــالمـي: 
0777506200  

International Media Services
تصميم وإخراج:

مؤسسة ميكال للتسويق والتصميم

فــعالية إضـــا

If you wish to report an adverse drug reaction, you may email to: 
medical.affairs@julphar.net

فية
لراحة من ا�لـــم

االعالمي  األستاذ  يستضيف 
ضمن  البدري  هاني  الدكتور 
فقرات برنامجه الصباحي وسط 
من  نخبة  فن،  راديو  على  البلد 
حيث  األردن،  مستشفى  أطباء 
مجاالً  املستمعني  للسادة  يقدم 
تساؤالتهم  عرض  يف  مفتوحاً 
من  الطبية  واستفساراتهم 
حيث  مباشرة  اخلبرة  اصحاب 
النصائح  كافة  االطباء  يقدم 
املواطنني  تهم  التي  واالرشادات 
وكيفية التعامل معها خصوصاً مبا 

يتعلق بجائحة كورونا.
يطلقها  التي  املنصة  هذه  وتعتبر 
البلد  وسط  الصباحي  البرنامج 
للمواطنني  يقدم  مفتوحاً  باباً 
وأوجاعهم  بهمومهم  الغارقني 
اليومية لطلب االستشارة املباشرة 
النُصح  من  الفائدة  لهم  وتقدم 
من  للوقاية  والتوعية  واإلرشاد 
األمراض السارية واملزمنة حلماية 

أنفسهم وأبنائهم واملجتمع. 

البرنــامـج الصبـاحـي وسـط البلـد مـع د. هـاني البـدري
يـواصــل لقـاءاتـه مـع أطبـاء مستشفـى األردن


