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اليوم  الوطن  يدخل  وإذ 
ثمة  فإن  الثانية،  مئويته 
املناسبة  تفرضها  حقائق 
منطلقاً  لتشكل  العظيمة 
للدخول  وواقعياً  ايجابياً 
اجلديدة  املئوية  بوابة  عبر 
بكل  اجلديد  العالم  ومعها 
بعد  وسماته،  استحقاقاته 

الصغيرة  والقرية  العوملة  عصر 
وتكنولوجيا  املعلومات  وثورة 
عهد  وطبعاً  والتواصل  االتصال 

الكوفيد 19 والكورونا. 
ففي هذه االيام التي نعبر فيها ملئة 
ونظامها  املمكلة  عمر  من  اخرى 
واملنظومة  الراسخ  السياسي 
مفهوم  على  القائمة  االجتماعية 
القائم  والعقد  الوطنية  الوحدة 
وبناء  والوسطية  االعتدال  على 
اآلخر  وقبول  احلوار  اسس 
للدميقراطية  فضاءات  واطالق 
واالرتقاء  االنسان  وحقوق 
القاعدة  من  انطالقا  باملواطن 
الهاشمية التاريخية »املواطن اغلى 

ما منلك«.
حافل  سجٌل  ايضاً  للمملكة  كان 
الصعد  مختلف  على  االجناز  يف 
قلة  تقف  فلم  والقطاعات 
وضغوط  املوارد  وشح  االمكانات 
عام  واحتالل  السياسي  اجلوار 
الصراع  وتبعات  وستني  سبعة 
من  رفيع  مستوى  أمام  حائال 
لم يسجل  للمملكة  التحتية  البنية 
ما  حتققها،  ان  كبرى  ثرية  لدول 
افسح املجال الجنازات اقتصادية 
الصناعة  يف  النطاق  واسعة 

والتجارة والنقل والطاقة والزراعة 
وتكنولوجيا  املائية  والسياسات 
والطب  واالتصاالت  املعلومات 

وغيرها.
اململكة  سجلت  حيث  الطب،  يف 
طبية  مسيرة  يف  حافال  سجال 
ملكية  رعاية  على  اتكأت  راسخة 
مبكرة وكفاءات طبية اردنية نادرة 
طبية  وصروح  تقنية  وامكانات 
اسست للمكانة الطبية االردنية يف 
نصف  مدى  على  والعالم  املنطقة 
اصبحت  حني  الزمان  من  قرن 
اولوية  للمواطن  الطبية  الرعاية 

للدولة. 
املفعم  الوطني  املشهد  هذا  وسط 
تنادى  واالجناز  والعزمية  بالعمل 
ومن  االطباء  زمالءنا  من  عدد 
فاعل  دور  لها  كان  التي  االسماء 
واطالق  لتأسيس  املسيرة  هذه  يف 
قطاعه  يف  أردني  طبي  صرح 
البيئة  هذه  إلى  يستند  اخلاص 
االمكانات  يف  ويستمر  احملفزة 
ليصبح  املتاحة  والتقنية  البشرية 
يف  رائداً  عربياً  طبياً  مركزاً 
املنطقة يشكل قيمة مضافة لقطاع 
الرعاية الطبية املتكاملة يف اململكة 

واملنطقة العربية برمتها.

الزمان  من  قرن  ربع  قبل 
تشرين  صباحات  احد  ويف 
عام  من  نوفمبر  الثاني/ 
ان  للحلم  كتب   1996
اسم  يحمل  وان  يتحقق 
مستشفى  فكان  )األردن(، 
االردن نواة الصرح االردني 
موعد  على  املنشود  العربي 
شرف  حني  االنطالق  نقطة  مع 
له  املغفور  جاللة  الصرح  هذا 
ليعلن  طالل  بن  احلسني  امللك 
طبياً  مركز  االردن(  )مستشفى 
وحتويلياً  تعليميا  وعربياً،  اردنياً 
لدول املنطقة ومثلت تلك املناسبة 
بداية كبيرة ملشروع اثبت ضخامته 
على مدى السنوات القليلة التالية 
باخلدمات  االرتقاء  يف  دوره  عبر 
الرعاية  وتقدمي  باململكة،  الطبية 

املتكاملة مبختلف التخصصات.
واخلبرات  االسماء  من  مستفيداً 
معه  بدأت  التي  الكبيرة  الطبية 
الحقا،  له  انضمت  التي  واالخرى 
استطاع مستشفى االردن ان يطور 
الطبي  والتعليم  للتدريب  منظومة 
عقود  مدى  على  فَخّرج  املستمر 
الطب  كليات  خريجي  من  املئات 
ضمن برامج االقامة واالمتياز بعد 
جملة اعترافات نوعية من املجلس 
العربي  واملجلس  االردني  الطبي 
البورد  ملنح  الطبية  لالختصاصات 
السوق  فرفد  والعربي  االردني 
العربي باجيال متواصلة من االطباء 
االردنيني والعرب املؤهلني واملدربني 

بقلـم:  االستاذ الـدكتور عبـداهلل البشيـر 
رئيس هيئـة الـمديرين - الـمديــر الـعـام

فـي
مسيرة املئوية .. 
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

تتمــة مقـال الدكـتور عبداهلل البشيـر

مستشفى  سياسة  اطار  يف 
االردن التي انطلقت منذ اندالع 
جائحة كورونا والتي اعلن عنها 
االستاذ الدكتور عبداهلل البشير 
مدير عام مستشفى االردن بأن 
امكاناته  كافة  يضع  املستشفى 
ملواجهة  الدولة  تصرف  حتت 
حرم  يف  افتتح  الوباء  هذا 

لقاحات  لتطعيم  مركز  املستشفى 
ادارة  من  مباشر  باشراف  كورونا 

املركز  مع  بالتعاون  املستشفى 
وجمعية  االزمات  الدارة  الوطني 
حيث  اخلاصة،  املستشفيات 

اللوجوستية  االمكانات  وضعت 
والتقنية  البشرية  والكوادر 
التابعة للمستشفى الجناح هذا 

املركز.
البشير  عبداهلل  الدكتور  واكد 
دعمه  يواصل  املستشفى  ان 
ومؤازرته لكافة اجلهود الوطنية 
خالل  من  الوباء  هذا  ملواجهة 
تقدمي كافة االمكانات واملشورة يف 

هذا املجال.

افتتاح مركز تطعيم  كورونا
فـي مستشفى االردن 

الشائعة  وجوهر  القلق  مصدر 
اليوم..  ميديا  السوشيال  ووقود 
اٌي من املطاعيم افضل.. الصيني 
االمريكي  ام  االسترازينكا  ام 
االعراض  االقوى!؟  هو  الفايزر 
املناعة  واملشاهدات،  اجلانبية 
من  وسلسلة  املضادة..  واالجسام 
احلكايات ال تنتهي، وجدنا انفسنا 
يف مواجهتها منذ االعالن عن اول 
مطعوم مت تصنيعه عقب مداهمة 
جائحة كورونا اواخر العام 2019.
فكيف لنا ان نعرف عن املطاعيم، 
الشائعات  انصياع  او  قلق  دون 
الناس،  واقاويل  ميديا  السوشيال 
بالثقة  ميدنا  ان  ميكن  الذي  وما 
مراكز  احد  إلى  بأنفسنا  لنذهب 
لقاح  لنتلقى  ايدينا  لنمد  التطعيم 
جتربه  لم  قبل،  من  نعرفه  لم 
اجسامنا وال نعرف عن فعاليته او 

عدمها شيئاً..
استاذ علم  الوادي  الدكتور جمال 
االمراض  واستشاري  املناعة 
والطبيب  واحلميات  املعدية 
الواسع  العلم  بهذا  املتخصص 
مواجهته..  بصدد  نحن  الذي 
حول  االسئلة  كل  على  يجيب 

املطاعيم.
وادي  جمال  الدكتور  يقول 
انه  بنعم  جنيب  عندما  الرمحي 
يجب اخذ املطعوم فيتبادر لذهن 
الشخص سؤال اخر وهو اي نوع 
ان  واحلقيقة  نأخذ  املطاعيم  من 
انه  شك  ال  )كوفيد-19(  املطعوم 
مفيد جداً وانصح اجلميع بأخذه 
الذين  لالشخاص  خصوصاً 

اصيبوا.
هناك رأيان اما ان يأخذوا املطعوم 
بعد ثالث اشهر من االصابة واما 
ال الن االصابة الطبيعية تؤدي إلى 
مناعة قوية للجسم فالتطعيم ملن 
لم يصاب هو فرض وما اشيع عن 
مضاعفات  هناك  ان  املطاعيم 
فهذا  شديدة  واعراض  ووفيات 
به  يقوم  اخليال  من  ضرب 
اشخاص ال ادري من اين يستقون 

املعلومات.
غير  املطاعيم  بني  واملفاضلة 
الهدف  املطاعيم  فجميع  محبوب 
احلماية  إلى  تؤدي  ان  منها 
فجميعها يؤدي نفس الغرض وهو 

احلماية.
فجميع املطاعيم مبا فيها مطعوم 
على  يثبت  لم  استرازنيكا  شركة 

االطالق ان لها اعراض شديدة.
يف  الوادي  الدكتور  ويضيف 
حتت  القابع  للجمهور  رسالته 
حول  املتضررة  االشاعة  تأثير 
العلمية  التوصيات  من  املطاعيم. 
الصحيحة  واملمارسات  السليمة 
تقوم  املطاعيم  على  املوافقة  بعد 
تبقى  مستفيضة  دراسات  بعمل 
تراقب  واملنظمات  الدول  هذه 
اخذوا  الذين  واالشخاص  الناس 
هناك  حصل  ما  اذا  املطاعيم 
اعراض جديدة ميكن ان يقيموها 

الدراسات  عن  تختلف  بطريقة 
بعض  ان  حدث  وما  االولية. 
االشخاص اّدعو ان هناك شخص 
اعطاءه  بعد  بالدمنارك  تويف 
والصحيح  استرازينكا  مطعوم 
مطعوم  ان  علمياً  يثبت  لم  انه 
إلى  يؤدي  خالفه  او  استرازنيكا 
ثانوية  مشاكل  اي   او  جتلطات 

بشكل خاص.
الوادي  جمال  الدكتور  يتساءل 
استاذ علم املناعة.. لنفرض جدالً 
قليلة  اعراض  لديه  املطعوم  ان 
االعراض  تساوي  ال  جداً  جداً 
اجلانبية واملشاكل التي حتدث من 
فيروس كورونا فاملطعوم ممكن ان 
وصداع  حرارة  ارتفاع  إلى  يؤدي 
او ألم مكان االبرة ولكن ال يؤدي 
إلى الوفاة او التجلط امنا يحمي 
 ٪90-٨0 بنسبة  مطلقاً  االنسان 
بنسبة  املرض  من  يحمي  ولكن 
يحمي  لم  ان  انه  مبعنى   ٪100
من املرض ويصاب االنسان الذي 
اخذ املطعوم تكون نسبة االصابة 
بسيطة وال يؤدي إلى الوفاة كما لو 

كان دون مطعوم.
بعدم  اجلميع  ننصح  السبب  لهذا 
تتعلق  التي  االسئلة  من  االكثار 
والصحيح  ال  او  املطاعيم  بأخذ 
اجلميع يجب عليهم التوجه بأخذ 

املطعوم مهما كان نوعه.
قائمة على  شركات  ايضاً  وهناك 
انتاج قائمة مطاعيم ملن هم حتت 

سن الثامنة عشرة ايضاً.
السالمة  الوادي  الدكتور  ومتّنى 
ملواطننا االردني آماًل اخلروج من 
بالرأي  والتنور  االشاعات  بوتقة 
حتى  املسؤولة  والطبي  العلمي 
االزمة  هذه  من  اخلروج  نستطيع 

الوبائية بخير ان شاءاهلل. 

الدكتور الوادي.. كافة املطاعيم 
فّعالة.. وكفى اشاعات!!

مختلف  يف  اليوم  املتواجدين 
الدول العربية واالجنبية. 

مكانته  من  املستشفى  استفاد 
املرموقة عربيا وعامليا، فاطلق 
واسعة  دولية  لعالقات  العنان 
عبر اتفاقيات تعاون مع كبرى 
جورج  مثل  العاملية  اجلامعات 
ونبراسكا  وتوليدو  واشنطن 
برامج  نفذ  ،حيث  وتيكساس 
التبادل الطبي الناجحة الطباء 
مدى  على  وامريكني  اردنيني 

سنوات.
هذا  استطاع  قرن،  ربع  يف 
دوره  من  وانطالقا  املستشفى 
للمنطقة  حتويلي  كمركز 
كبيرا  دورا  يسجل  ان  العربية 
يف مستويات استقبال السياحة 
الدول  مختلف  يف  العالجية 
ومبختلف  والعالم  العربية 
الذي  االمر  التخصصات 
رافدا  اقتصاديا  دورا  شكل 
وعالمة  االردني  لالقتصاد 
يف  مشهودة  عاملية  تقدير 
العديد من مؤمترات السياحة 
ومحافلها  العاملية  العالجية 
على  املستشفى  حافظ  كما 
عبر  اجلودة  مستويات  ارقى 
وعربية  محلية  اعترافات 
املقدمة  يف  وضعته  وعاملية 
املتعددة  ومنها شهادات االيزو 
 HCAC الوطنية  واالعتمادية 
الدولية  االعتمادية  وشهادة 

JCI ملرات متتالية.
وضع   1996 نوفمبر  منذ 
االرتقاء  سياسة  املستشفى 
وفتح اآلفاق بال حدود لتطبيق 
مفهوم الرعاية الطبية املتكاملة 
لتخصصات  املجال  ففتح 
زراعة  برامج  وأطلق  جديدة، 
األعضاء، الكبد والكلى اضافة 
لبرامج جراحة القلب والدماغ 
املسالك  والعظام  واالعصاب 
البولية والتناسلية  واالمراض 
الهضمي  واجلهاز  الباطنية 
والعيون  واالطفال  والنسائية 
طور  كما  التنفسي،  واجلهاز 
والطوارئ  االسعاف  برامج 
جاللة  توجيهات  من  انطالقا 
وذلك  الثاني،  عبداهلل  امللك 
جورج  جامعة  مع  بالتعاون 
أهلّه  ما  وهو  واشنطن.. 
التعامل  يف  بدور مميز  للقيام 
عّمان  انفجارات  احداث  مع 
واملصابني  اجلرحى  واستقبال 
الطبية  الرعاية  وتقدمي 
افتتاح  مع  ترافق  ما  املتكاملة 

اول مهبط طائرات يف مستشفى 
نقطة  شكل  ما  باململكة،  خاص 
زيارات  عبر  سامي  ملكي  تقدير 
عبداهلل  امللك  جلاللة  عديدة 
اهلل  حفظه  احلسني  بن  الثاني 
وساماً  شكلت  للمستشفى  ورعاه 
ملكياً على صدر كل من يعمل يف 

هذا الصرح. 
مشاريع  عدة  املستشفى  اطلق 
ودوائر  الطبية  للمراكز  للتوسعة 
ووحدات  واالشعة  املختبرات 
الطبي  واملركز  احلثيثة  العناية 
اضافة  اخرى  حيوية  واقساماً 
املتخصصة  الطبية  للمراكز 
والترميم  والسكري  الغدد  يف 
ومعاجلة  واالخصاب  والتجميل 
وعدد  الرجال  وامراض  العقم 

آخر من التخصصات.
يدخل  وهو  للمستشفى  وكتب 
اخلامسة  ويبلغ  الفضي  بيوبيله 
يتصدى  ان  عمره  من  والعشرين 
بكل عزمية وعمل ملكافحة جائحة 
كورونا التي اجتاحت العالم ومنها 
االردن، فكان يضم جهوده للجهود 
الوباء  ملكافحة  املخلصة  الوطنية 
فوضع امكاناته لهذه الغاية وافتتح 
ولقاحات  ملطاعيم  مركزاً  مؤخراً 
الكورونا يف حرم املستشفى الذي 
يف  متعددة  ايجابية  اصداء  اثار 

مختلف اجلهات. 
تأسيس  ذكرى  حلّت  وقد  اليوم 
نتوقف  قرن،  ربع  بعد  املستشفى 
والتقييم  التأمل  من  الوقفة  ذات 
االولى  اململكة  مئوية  أن  لنرى 
ومؤسسات  صروح  عدة  حملت 
االجناز  جوهر  شكلت  كبرى 

االردني يف مئة عام..
نظراً  احدها  االردن  مستشفى 
واالقتصادي  الطبي  الدور  لهذا 
والوطني  واالجتماعي  واالنساني 
بكافة  املستشفى  يؤديه  الذي 

كوادره. 
بهذه  املئوية  الحتفاالت  ننضم 
نتوقف  لكننا  املبهجة  املشهدية 
على  ونضيء  االجناز  لنقيم  ملياً 
ولدينا  اململكة  يف  حققنا  ما 
االردن(  )م�شت�شفى  صرحنا  يف 
ونعلي  ونبني  املسيرة  لنواصل 
آفاق  يف  ودائماً  مجدداً  وننطلق 
والنجاح  العمل  يف  واسمى  اكبر 
ومواطننا  احلبيب  وطننا  الجل 
الذين  العرب  والشقاءنا  ورعايته 
اعتبرونا دوماً مالذاً طبياً متميزاً 
نبني  وبأن  مكانته  يوم  كل  نؤكد 
يف  شامخاً  علمياً  طبياً  صرحا 

مسيرة املئوية.

مستشفى األردن 
يحتفـل مبئوية
الدولة األردنية 

حملة  االردن  مستشفى  اطلق 
بعيد  لالحتفال  واسعة  اعالمية 
الهاشمية  االردنية  للمملكة  املئوية 
املواد  توزيع  خالل  من  وذلك 
عدد  واقامة  واالعالمية  الدعائية 
من  املبنى  زّين  كما  الفعاليات،  من 
االردني  بالعلم  اجلنوبية  جهته 
باحات  وزينت  للمملكة  الضخم 
دوائره  بكافة  املستشفى  وصاالت 
تعبر  ويافطات  باالعالم  واقسامه 
الوطنية  املناسبة  هذه  اهمية  عن 
)مستشفى  شعار  حملت  والتي 
الطبية  الصروح  احد  االردن 
املئوية(  مسيرة  يف  الشامخة 
العامة  العالقات  ادارة  ونشرت 
مطبوعات  املستشفى  يف  واالعالم 
التصاق  مدى  إلى  تشير  واعالنات 
التي  املناسبة  بهذه  االردني  املواطن 
وااليثار  التضحية  معاني  حتمل 
املؤسس  امللك  بدأها  التي  والعزمية 
واالرداة حتت  العزم  بذات  وتستمر 
ظل ورعاية وحكمة صاحب اجلاللة 
اهلل  حفظه  الثاني  عبداهلل  امللك 

ورعاه.

واكد الدكتور عبداهلل البشير مدير 
ان مستشفى  االردن  عام مستشفى 
االحتفاالت  بهذه  ينطلق  اذ  االردن 
التناغم  يف  سياسته  عن  يعبر  فإنه 
مع قضايا الوطن وبرامج املسؤولية 
مبثابة  وهي  واالجتماعية  الوطنية 
النجاح لصروح  رسالة تؤكد مسيرة 
عديدة باالردن بكافة القطاعات يف 
مستشفى  ان  ونؤكد  االولى  املئوية 
الصروح  هذه  احد  متثل  االردن 
الطبية الشامخة والتي كان لها دور 
كبير على املستوى احمللي واالقليمي 
والعاملي يف مجال السياحة العالجية 
العلمي  والبحث  الطبية  والرعاية 
والتعليم الطبي ورفد السوق العربي 

باجيال متميزة من االطباء.

د. جمال وادي الرمحي
استشاري

االمراض املعدية واحلميات
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البطانة الهاجرة: ما هي؟ اسبابها.. عالجها 

إجراء عملية جراحية مجهرية 
نادرة لورم بعظم اجلمجمة

تكون يف الغشاء البريتوني يف 
فالوب  قنوات  وحول  احلوض 
الهضمي  اجلهاز  تصيب  وقد 
تتواجد  ما  ونادرا  والبولي، 
مثل  البطن  خارج  اماكن  يف 

الرئتني والدماغ واجللد. 
البطانة  وجود  نسبة  وتختلف 
الهاجرة من بلد الى اخر او من 
مجتمع الى اخر يف نفس البلد 
وتتراوح النسبة من 3 - 10 %.
البطانة  تكون  ما  وغالباً 
سن  يف  النساء  يف  الهاجرة 
االجناب ونادراً ما حتدث بعد 
بعد  الشهرية  الدورة  انقطاع 
سن اخلمسني ونادرا جدا ما 

تتواجد قبل سن البلوغ. 
غير  الهاجرة  البطانة  اسباب 
معروفة حتى االن ولكن هناك 
وجود  تفسر  نظريات  عدة 
انسجة مشابهة لبطانة الرحم 
خارج مكان وجودها الطبيعي 
واهم هذه النظريات هو نزول 
الشهرية  الدورة  دم  من  جزء 
الى  فالوب  قناتي  طريق  عن 
البريتوني يف احلوض  الغشاء 
ومن ثم الترسب على االعضاء 
والبطن  احلوض  يف  املختلفة 
تتكون  املبايض حيث  وخاصة 

انضغاط  االم اجلافية ومسببة 
الدماغ.

من  املريض  حتضير  مت 
وشعاعية  مخبرية  فحوصات 
وحتضير عدة وحدات من الدم 
بشدة  ينزف  الورم  هذا  الن 
إلى  يؤدي  قد  النزف  وهذا 

الوفاة خالل العملية.
ومت استئصال الورم بالكامل مع 

اكياس دموية. 
تفسر  ال  النظرية  هذه  ولكن 
جميع حاالت البطانة الهاجرة 
خارج  منها  املوجودة  وخاصة 
البطن، فهناك نظريات اخرى 

لتفسير ذلك.
يف  دوراً  اجلينات  تلعب  قد 
الهاجرة  البطانة  حدوث 
حيث مت مالحظة وجودها يف 
التوائم وكذلك يف االقارب من 
واالخت  كاالم  االولى  الدرجة 
وتزيد حاالت البطانة الهاجرة 
يف النساء اللواتي لم يتزوجن 
او لم يحملن او حصل احلمل 

يف سن متأخرة.
البطانة  اعراض  أهم  ومن 
تزداد  حيث  االلم  الهاجرة  
الدورة  أثناء  االلم  شدة 
الشهرية وكذلك ألم يصاحب 

العالقة الزوجية.
من   %  50  –  30 ان  ويقدر 
من  يعانني  اللواتي  النساء 
وجود بطانة هاجرة ال يحصل 
عندهن حمل يف  السنة االولى 
تشخيص  قبل  الزواج  من 

احلالة وعالجها.
االخرى  االعراض  ومن 
الهاجرة..  للبطانة  املصاحبة 

عظم  من  امان  مسافة  اخذ 
استئصال  ومت  اجلمجمة 
االم  من  املصاب  اجلزء 
عن  الضغط  ورفع  اجلافية 
ترقيع  مت  وبعدها  الدماغ 
واجراء  اجلافية  االم  غشاء 
لعظم  وجتميل  ترقيع  عملية 
استئصال  مكان  اجلمجمة 
املريض  يحتاج  ولم  الورم 
اعطاءه اي دم وذلك بإستعمال 
تقنية السيطرة على الشرايني 
قبل  واغالقها  للورم  املؤدية 

استئصال الورم.
االنسجة  فحص  اظهر  وقد 
املستأصل  للورم  املخبري 
وهذا   )Angiosarcoma(

العاملية  النشرات  يف  مسجل 
اصابة  حالة  عشرون  فقط 

اجلمجمة وحالتنا رقم 21.
ولذلك مت قبولها كورقة علمية 
االوروبي  املؤمتر  يف  هامة 
االعصاب  جراحيي  جلمعية 

.)EANS(
اي  من  املريض  يعاني  ولم 
املستشفى  وغادر  مضاعفات 
اجراء  بعد  ساعة   ٤٨ خالل 

العملية. 

الشهرية  الدورة  اضطراب 
ونزف رحمي اثناء الدورة وقد 
خاصة  اعراض  هناك  تكون 
البولي  او  الهضمي  باجلهاز 
بالبطانة  مصابة  كانت  إذا 
السيدة  تعاني  فقد  الهاجرة، 
من اعراض قولون عصبي او 
التبول  او  االخراج  وقت  ألم 
التبول  اثناء  دم  وكذلك وجود 

او االخراج.
الفحص  يكون  ما  وعادة 
النسائي مؤملا وقد يوجد كيس 
او  املبيضني  احد  يف  دموي 
بجهاز  الفحص  اثناء  كليهما 
االمواج فوق الصوتية )سونار( 
توضح   MRI الرنني  وصورة 
مدى انتشار البطانة الهاجرة.
عادة  التشخيص  من  وللتأكد 
ما يجري منظار للبطن حيث 
الدموية  االكياس  ازالة  تتم 
ازالة  وكذلك  وااللتصاقات 
ما تبقى من بطانة هاجرة او 
كّيها والتاكد ان قنوات فالوب 

مفتوحة. 
طريقة  او  دواء  يوجد  ال 
مضمونة ملنع حصول البطانة 
املتكرر  احلمل  ولكن  الهاجرة 
احتمال  من  يقلل  عام  بشكل 

حصولها.
ويف حالة عدم الرغبة باحلمل 
منع  حبوب  باستعمال  ينصح 
الهرموني  اللولب  او  احلمل 
الكحول  شرب  وجتنب 
نسبة  يقلل  مما  والكافيني 

حصول البطانة الهاجرة.
وعالج البطانة الهاجرة يعتمد 

على عدة عوامل، منها:
منها  تعاني  التي  االعراض 
تسعى  وهل  وعمرها  املريضة 
نتيجة  وكذلك  ال  ام  للحمل 
فوق  االمواج  جهاز  فحص 
منظار  وفحص  الصوتية 

البطن. 
من  تعاني  السيدة  كانت  فإذا 
اآلم يف احلوض مع وجود كمية 
قليلة من البطانة الهاجرة على 
يف  ممكن  البريتوني  الغشاء 
مسكن  استعمال  احلالة  هذ 
ادوية  استعمال  او  لاللم 
او  االستروجني  هرمون  تقلل 

تعارض عمله.
يف  اكياس  وجود  تبني  اذا  اما 
املبايض او وجود التصاقات يف 
استعمال  من  بد  فال  احلوض 
االكياس  الزالة  املنظار 
وااللتصاقات ومن ثم استعمال 
هرمون  تأثير  لتقليل  ادوية 

االستروجني.
وقد يتم احلمل بصورة طبيعية 
بعد ازالة االكياس وااللتصاقات 
ادوية  استعمال  احتمال  مع 
بقصد  للمبيض  منشطة 
احلاالت  بعض  ويف  احلمل، 
االنابيب  اطفال  لتقنية  نلجأ 

IVF ليحصل حمل. 
بطانة  وجود  يتطلب  وقد 
ازالة   45 الـ  سن  بعد  هاجرة 

الرحم واملبايض.
يف  يكتب  كثير  من  قليل  هذا 
هذا املوضوع ولالسئلة االخرى 
اختصاصيي  استشارة  يجب 

النسائية والتوليد.

اجلزء  هي  الرحم  بطانة 
ومنها  الرحم  من  الداخلي 
حتت  الشهرية  الدورة  تأتي 
املبيض  هرمونات  تأثير 
والبروجستيرون  االستروجني 
وينمو  اجلنني  يلتصق  وفيها 

بعد احلمل. 
عندما  هاجرة  بطانة  وتسمى 
تتكون انسجة مشابهة لبطانة 
الرحم يف اي مكان خارج مكان 

وجودها الطبيعي يف الرحم.
البطانة  تكون  ما  واكثر 
حيث  املبايض  يف  الهاجرة 
ما  وعادة  دموية  اكياس  تكون 

مت اجراء عملية جراحية نادرة 
وتعتبر رقم 21 يف العالم ملريض 
كان  عاماً،   ٣6 العمر  من  يبلغ 
يشكو من كتلة يف فروة الرأس 
والتي اخذت تكبر بشكل سريع 
ليصبح  اشهر  ثالثة  خالل 
٧سم  حوالي  القطري  حجمها 

ومسببة ألم شديد بالرأس.
الرنني  صور  اظهرت 
املغناطيسي ان الكتلة مصدرها 
إلى  وممتدة  اجلمجمة  عظم 

د. صالح البيشاوي
مستشار

جراح الدماغ واالعصاب

األستاذ الدكتور
عدنان حسن

استشاري اجلراحة النسائية 
والتوليد واألورام النسائية

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
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أن  احلبيب  أبي  يا  علمتني 
تتوقف،   ال  تسير،  احلياة 
يف  يترجل  ميضى،  قطارها 
ركابها  بعض  محطاته  بعض 
الكالم  هذا  أن  أدرك  كنت 
سنة  فهي  اجلميع  على  ينطبق 
اهلل يف الكون، ولكن وصدقا لم 
أكن -رغم إدراكي لهذه السنة- 
يخطر ببالي أنك ستترجل يوماً 
بهذه  احملطات  هذه  إحدى  يف 
القطار  يف  وتتركني  السرعة 
أنظر للخلف علك تعود فتركب 
ثانية معنا  ، ولكن هيهات فتلك 
مشيئة اهلل وال راد ملشيئته..... 
على  احلياة  تقف  ال  نعم، 
متضي  قد  لكنها  أحد  فقدان 
تعود  وال  مختلف  بشكل  دونه 

لسابقتها أبداً.
أن  احلبيب  أبي  يا  علمتني 
صعبة  بتجارب  مليئة  احلياة 
ما  وهذا  جميلة،  وأخرى 
هي  غيابك  جتربة  لكن  كان، 
عن  واملختلفة  واألمر  األقسى 
أظن  كنت  التجارب،  باقي 
يشعر  ما  متاما  أعرف  أنني 
معهم   وأتألم  األب  فاقدو  به 
جتارب  كغيري  عشت  فقد 
األالم الشخصية،  فقد فقدت 
)لعل  لي  أخوة  كانوا  أصدقاء 
أعزهم وأقربهم لقلبي صديقي 
رائد  املهندس  ونسيبي  وأخي 
ورفيق  أخي  وكذلك  دعسان 
املهندس  ودراستي  طفولتي 
اهلل  رحمهم  الفايز...  فيصل 
قضينا  اجلنة(   مثواهم  وجعل 
معا  وسنيناً  وشهوراً  أياماً 
نتشارك ونتقاسم حلظاتنا بكل 
لكنهم  ومرها،  فيها، حلوها  ما 
تخطيط  ودون  بصر  بلمحة 
نعم  املوت،  غيبهم  إستئذان  أو 
وقبلها  بحرقة،  وبكيت  حزنت 
أول  البكر،  ولدي  فقدت  بزمن 
منحني  صغره  رغم  إنسان 
خدعني  )أب(،  لقب  أعظم 

املوت وخطفه من بني أحضاني، 
معه  تستطيع  ال  قدرا  هكذا 
شيئا وال تقدر على رده، توجعت 
القلب  بلغ  حتى  شديداً  وجعاً 
تلك  كل  رغم  لكني  احلنجرة، 
اآلالم والعذابات والبكاء واألنني 
واحلنني  لم أدرك أن موت األب 
موضعه،  من  القلب  يخلع  فراق 
ويضع الواحد على مفترق طرق 
أبتليت بفقدانكم، فشعرت  حتى 
واألمان  السند  بفقدان  رمبا 
واحلنان، أدركت الفرق الذي لم 
أستوعبه سابقا يف ذلك املشهد 
أو  قريب  أو  صديق  بفقداني 
يدك  كانت  فقد  ولدي،  حتى 
املطمئنة  عينيك  ونظرة  احلانية 
متنح  التى  البلسم  وكلماتك 
اجلراح  لتضميد  الشايف  املرهم 
الغائرة ليست معي األن لتخفيف 
أن  علّي  ِلزاماً  وبات  عذاباتي! 
أحتمل أضعاف تلك اآلالم وأنت 
لست بجانبي، فأي مصيبة تلك 

التي هي أعظم من هذه!!
عن  أتوقف  لن  احلبيب  والدي 
ففي  معكم  واحلديث  مناداتكم 
كل يوم وكل حلظة أشعر بروحكم 
فرغم  وتناجيني،  أناجيها  حولي 
يف  حاضرون  أنكم  إال  غيابكم، 
حنايا  حياتي... يف  تفاصيل  كل 
البيت... زوايا  يف  صدري... 
العمل،  يف  املدينة...  شوارع  يف 
وجهك  أرى  وجهي  وجهت  أينما 
العذبة..  ضحكتك  الباسم... 

صوتك الشجي...
على  مضى  احلبيب...  والدي 
نصف  من  يقارب  ما  رحيلك 
مشاعري،  فيها  تتضارب  عام، 
قرن  نصف  كأنها  أشعر  فتارة 
أبتلع  واللوعة،  احلنني  شدة  من 
يخرج  ال  حتى  املرة  احلشرجة 
أشعر  وتارة  حارقاً،  دفيناً  حزناً 
إبتعادك  على  ميِض  لم  كأن 
عطرك  فعبق  حلظات  سوى 
وجهك  ونور  املكان  يف  زال  ما 

وكأني  أبتسم  فيجعلني  يضيئه 
لصباح  فأشتاق   حضرتك  يف 
أبي،  وصوت  أبي،  وجه  بـ  يبدأ 

وابتسامه أبي 
بحكمتك  احلبيب...  والدي 
جزءا  البر  جعلت   وحنكتك 
وسلوكاً  حياتنا  يف  أصياًل 
عنه  احليود  نستطيع  ال  راسخاً 
داخلنا  وزرعته  له  أسست  فقد 
فعالك  كرمي  مراقبة  خالل  من 
والتفاتاتك  سلوكياتك  وفضائل 
الدائمة واملتواصلة لكل من حولك 
ذكر  إن جاء  وهنا  وبعيداً،  قريباً 
البر والوفاء والعهد  فهل لنا أال 
نترمن بذكر والدتنا وتاج رؤوسنا، 
رفيقة  مربيتنا،  الغالية،  احلبيبة 
الضراء  يف  شاركتك  التي  دربك 
وكانت  الصابرة  نعم  فكانت 
نعم  فكانت  السراء  يف  معك 
أحتدث  إليها  أجلس  الشاكرة... 
وتسري  عنها  أسري  يوميا  معها 
الطيبات  أخواتي  وكذلك  عني 
تنسوا  )أال  العطرة  وصيتك   -
إن  أحاديثنا  أخواتكم(ومعظم 
وعنك  حولك  تدور  كلها  تكن  لم 
وعن كل شيء جميل فيك... وكل 
شيئ فيك يا والدي جميل ورائع، 
معنا،  حاضر  إنك  لك:  وأقولها 
أكاد أقسم جازما وأنا أجلس مع 
أنك ستخرج  أنني أشعر  الوالدة 
البهية  بطلتك  غرفتك  من  اآلن 
الزاهية  البيضاء  ودشداشتك 
لتنضم إلى جلستنا حضورا واقعا 
وليس مجازا، ويف حلظات أظن 
غرفتك،  تتحدث يف  أسمع  أنني 
فحسب،  والدي  يا  ذلك  ليس 
وأنا  معي،   ما حتصل  كثيرا  بل 
املستشفى  أمام  سيارتي  أوقف 
أحدث  مكتبي  بإجتاه  وأسير 
إلى مكتبك  أنني سأدخل  نفسي 
الصباح،  حتية  عليك  أللقي 
احلقيقة  داخلي  يصطرع  نعم 
فال  ميتزجان  وأحيانا  واخليال 
ألن  ذلك  بينهما  التفريق  أعرف 
واحلنني  يفارقني   ال  طيفك 
لرؤياك  والشوق  يخفت  ال  إليك 

يتصاعد والنزوع نحوك يزداد.
كل  رغم  احلبيب...  والدي 
يلهيني  لن   واملشاكل  املشاغل 
الذين  أسرتي  وكل  -أوالدي 
ولهفة  إليك  شوقاً  يتحرقون 
نحوك- عن الدعوة لك كل حلظة 
وجاللتك  عزتك  بقدر  يارب  أن 
أبي   ترحم  أن  رحمتك  وسعة 
وتغفر له وتدخله جنات عرضها 
يجمعنا  وأن  واألرض  السموات 

معه يف الفردوس األعلى... 
اللهم آمني.

فقدتك يا أبى
بقلم:  املهندس أحمد خطاب  |  املدير االداري

مركز التجميل والترميم 
فـي سطور ..

البشرة.
التواليل  الزالة  الكوتاري   •

والشامات.
إلزالة  االحدث  الليزر  جهاز   •
.)EPICARE( الشعر بدون ألم

اجلراحات التجميلية:
- ال�شدر:

• تكبير الثدي.
• رفع وشد الثدي.
• تصغير الثدي. 

• اعادة بناء وترميم الثدي.
- اجل�شم:

• عمليات شد البطن.
الـدهون  شفـط  عـملـيـات   •
ونحـت اجلسم بـأحـدث األجهـزة 

بالفيزر والليزر.
• عمليات شد اجللد يف حاالت 
ترهل اجلسم بعد فقدان الوزن.

- الوجه:
• شد الوجه والرقبة.

العلوية  اجلفون  جراحة   •
والسفلية.

• حقن الدهون الذاتية. 
• عمليات جتميل االنف.
• عمليات جتميل االذن.

اخللقية  الت�شوهات  معاجلة   -
واعادة البناء:

• عمليات الشفة االرنبية. 
سقف  يف  فتحة  عمليات   •

احللق.
• عمليات فك التصاق االصابع.

تشوهات االذن اخلارجية.
والعمليات  احلروق  معاجلة   -

اجلراحية:
• الرقع اجللدية.

• فك الشد اجللدي الناجت عن 
احلروق.

الناجتــة  التشـوهـات  ترميــم   •
والــحـــــــروق  الــحــــوادث  عـــــن 
االنسجــة  ممــدات  بإستخــدام 

.)Tissue Expanders(
اجللدية  الندب  معاجلة   •

واجلراحية.
والكتل  الشامات  ازالة   •

الدهنية.

واحلجز  اال�شتف�شارات  من  ملزيد 
ن�شتقبل ات�شاالتكم

مركـز التجميل والترميم - الطابـق 
الثالـث - شــارع امللكـة نور - مبنـى 
املركـز الطبـي - مستشفـى االردن
هـــــــاتـــــف:  5609072 6 962+
+962 6 5608080, ext. 1370
مـوبـــايــل:  99970085 7 962+

ادى االنتشار الواسع الذي عرفته 
العالم  حول  التجميل  عمليات 
لظهور الكثير من املراكز الطبية 
لذا  اخلدمات.  هذه  تقدم  التي 
من  واحد  لكم  نقدم  ان  نفخر 
العيادات املميزة واملتخصصة يف 
والترميم،  التجميلية  اجلراحات 
اخلدمات  من  العديد  يوفر  كما 

العالجية وغير اجلراحية. 
التجميل  مركز  فـي  ونقدم 
والرتميم / مبنى املركز الطبي 
خمتلف  االردن،  م�شت�شفى   -

االجراءات والعمليات منها:
- االجراءات غري اجلراحية:

• حقن الفيلر بانواعه.
• حقن البوتوكس.

• حقن امليزوثيربي والبالزما.
• Skin Boasters: (Profillo, 
Red Carpet, Cytocare Sline).

• الكاربوكسي.
- احدث االجهزة املتوفرة:

• االتيفا لشد اجلسم. 
• الهايفو الوجه والرقبة.

• االكزمييا لتكسير الدهون.
• الهايدرافيشل لتنظيف البشرة 

العميق.
لون  لتوحيد  ماسك  الفوتون   •

دراسـة علميـة متقدمـة 
»ملستشفى األردن«

فـي أحد اعرق املجالت العلمية 
احملكمة فـي العالم 

املستوى  ايجاد  بها  مت  األولى 
مبوجبه  والذي  للهرمون  املثالي 
اخلاص  البروتكول  تطبيق  يتم 
للعالج. أما املرحلة الثانية تتمثل 
اخلاص  البروتكول  اعطاء  يف 

بالعالج.
اهمية  إلى  الدراسة  وخلصت 
تطبيق  يف  الكبرى  والفائدة 
لهذه  العالجي  البروتكول 

احلالة.

معرض  يف  املجلة  وقالت 
انها  الدراسة  لنشرة  مقدمتها 
اجريت يف مركز متقدم اكادميي 
خاص، وهو مستشفى األردن يف 

العاصمة األردنية عمان.
وتعتبر مجلة اجلمعية األمريكية 
من  واحدة  الصماء  للغدد 
الطبية  العاملية  املجالت  اشهر 

املتخصصة بهذا املجال.
اخلطوط  باطالق  املجلة  وتقوم 
عالج  يف  اخلاصة  واالرشادات 
أمراض الغدد الدرقية. وشارك 
اال�شتاذ  جانب  إلى  البحث  يف 
الدكتور عبداهلل الب�شري كل من:

• الدكتور اأحمد الزبيدي
• الدكتور حممد الب�شري

• الدكتور امين عبيد
• الدكتور رامي زكارنة
• الدكتور ح�شان عناب

• الدكتور عمر ابو حجلة
• الدكتور حممد الزاهري

• الدكتور اأحمد الب�شري

اجلراحيني  كلية  نشرت 
األمريكية  واجلمعية  األمريكية 
علمية  دراسة  الصماء  للغدد 
من  لفريق  حديثة  وطبية 
األستاذ  الباحثني يف مقدمتهم 

الدكتور عبداهلل البشير.
بروتكول  حول  البحث  ويدور 
عمليات  بعد  يستخدم  خاص 
استئصال كامل الغدة الدرقية. 
لعدة  الباحثون  توصل  وقد 
فحص  يتم  حيث  هامة  نتائج 
اجلاردرقية  الغدد  هرمون 
مباشرة  العملية  إجراء  بعد 

املثالي  للمستوى  التوصل  وثم 
العالجات  العطاء  للهرمون 
الغدد  طبيعة  ومعرفة  اخلاصة 
املرضى  يجنب  مما  اجلاردرقية 
املضاعفات واالثار السلبية لهذه 

العملية.
عبداهلل  الدكتور  االستاذ  وأكد 
الدراسة  هذه  أن  البشير 
مرحلتني،  على  اجريت  العلمية 
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

ضعف السمع: األعراض، 
التشخيص والعالج

- االنسحاب من احملادثات.
بعض  يف  التواجد  جتنب   -

البيئات االجتماعية.
لفقدان  �شائعه  اأ�شباب 

ال�شمع:
قد  الداخلية  األذن  تضرر   •
ينتج عن تقدم العمر والتعرُّض 
تلف  الصاخبة  للضوضاء 
الشعيرات أو اخلاليا العصبية 

املوجودة يف قوقعة األذن.
لشمع  تدريجي  تراكم   •
قناة  سد  للشمع  األذن. ميكن 
إزالة  يساعد  أن  وميكن  األذن 
استعادة  على  األذن  شمع 

سمعك.
غير  منو  أو  باألذن  عدوى   •
األورام. قد  أو  للعظم  طبيعي 
تتسبب أي من تلك احلاالت يف 
فقدان السمع عند حدوثها يف 

األذن اخلارجية أو الوسطى.
)انثقاب  األذن  طبلة  متزق   •
تتسبب  قد  الطبلي(  الغشاء 
املفاجئة  العالية  األصوات 
يف  املفاجئة  والتغييرات 
األذن  طبلة  وثقب  الضغط 
متزق  يف  والعدوى  جسم  بأي 
طبلة األذن والتأثير سلًبا على 

سمعك.
• تكلس يف عظيمات السمع.

لفقدان  اخلطر  عوامل 
ال�شمع:

م يف السن.  - التقدُّ
مُيكن  الصاخبة:  الضوضاء   -
لألصوات  التعرض  يُؤدي  أن 
الصاخبة إلى تلف خاليا األذن 

الداخلية. 
- الوراثة.

لبعض  مُيكن  األدوية  بعض   -
األدوية أن تَضر باألذن الداخلية 

و أن حتدث تأثيرات مؤقتة على 
السمع أو فقدان السمع.

تَضر  قد  األمراض  بعض   -
بقوقعة  األمراض  بعض 
ارتفاع  إلى  تؤدي  التي  األذن 
االلتهاب  مثل  احلرارة،  درجة 

السحائي.
ت�شخي�ص �شعف ال�شمع:

يبحث  جسدي:  اختبار   -
جسماني  سبب  عن  الطبيب 
باألذن قد يكون السبب، كشمع 

األذن، التهاب ما، ورم معني.
- اختبار الشوكة الرنانة.

وفحص  السمع  اختبار   -
ضغط االذن.

عالج �شعف ال�شمع:
- إزالة انسداد الشمع.

- إجراءات جراحية: قد تكون 
اجلراحة أيضاً خياراً ضرورياً 
يعاني  املريض  كان  إن  أحيانا 
أورام  أو  متكررة  التهابات  من 
يف  تكلس  او  صغيرة  حميدة 

عظيمات السمع.
)سماعات  مساعدة  أجهزة   -
أحيانا  الطبية(:  االذن 
األذن  التلف  يستهدف  قد 
يجعل  الذي  األمر  الداخلية، 
فعالة  الداعمة  األجهزة  من 

وجوهرية.
كان  حال  قوقعة: يف  زراعة   -
املريض يعاني من ضعف سمع 
تكون زراعة  فقد  جداً  شديد 
جيدة  عملية  قوقعة صناعية 

ومفيدة.
الوقاية:

احلد  ميثِّل  أذنيك  وقاية   •
إلى  تعرُّضك  وكثافة  مدة  من 
الوقاية  طريقة  الضوضاء 

األفضل.
سدادات  ارتداء  يساعد  حيث 
واقيات  أو  البالستيكية  األذن 
من  أذنيك  وقاية  على  األذن 

رة. الضوضاء املدمِّ
السمع  اختبار حاسة  إجراء   •
ر يف إجراء اختبارات السمع  فكِّ
املنتظمة إذا كنت تعمل يف بيئة 
صاخبة، وإذا فقدت جزًءا من 

حاسة السمع.
تضعف  التي  األدوية  جتنَّب   •

السمع.

مُيكن لضعف السمع أن يحدث 
بعض  ويف  تدريجيا،  او  فجأة 
األحيان قد يكون السبب طبي 
يكون  احلاالت  معظم  يف  لكن 
التعرض  أو  السن  سببه ِكبر 

املستمر للضوضاء.
ثالثة،  ال�شمع  فقدان  اأنواع 

وهي:
األذن  على  )ينطوي  موصل   •

اخلارجية أو الوسطى(.
• عصبي حسي )ينطوي على 

األذن الداخلية(.
• مختلط )يجمع بني االثنني(.

االأعرا�ص:
واألصوات  الكالم  اختفاء   -

األخرى.
الكلمات،  فهم  يف  صعوبة   -
يف  ضوضاء  وجود  مع  خاصة 

اخللفية.
- طنني باالذن.

احلروف  سماع  يف  مشكلة   -
الساكنة.

ببطء  التحدث  طلب  تكرار   -
أكثر وبوضوح وبصوت عاٍل من 

اآلخرين.
صوت  رفع  إلى  احلاجة   -

التلفزيون أو الراديو.

د. محمد محي الدين
اخصائي انف واذن وحنجرة

تفكير عقالني علمي يقول لي أن 
فهم  االختصاص  اصحاب  اسأل 
هذا  عن  باالجابة  الناس  أولى 
بسؤالهم  قمت  وبالفعل  السؤال 
من  نوع  أي  أن  االجابة!!  وكانت 
عن  النظر  بغض  مفيد  املطعوم 
أسمع  لكنني  ؟؟  »طّيب«  نوعه، 
بعد  من  وفيات  أيضا عن حاالت 
املطعوم هل هو صحيح؟؟ وحاالت 
تغيير  عن  أسمع  أيضا  جتلّط 
آراء  أوف  أوف  أوف  رمبا،  جيني 
ودراسات  اكثر  ومقاالت  كثيرة 
غير دقيقة وغيرها الكثير فما انا 

فاعلة؟؟؟ 
بليلة ماطرة أسمع صوت  جلست 
حبات املطر على شباكي الصغير 
أن  فكرة  لي  خطرت  املهجور 
أنسى كل ما سمعت وأن اثق باهلل 
وحده فهو دليلي فقمت وتوضأت 
أذكر  الشأن  بهذا  ربي  واستخرت 
مفتوح  يوم  التالي  باليوم  كان  انه 
املطعوم،  لتلقي  الطبية  للكوادر 
اهلل  من  والتسيير  التيسير  طلبت 

وذهبت للنوم. 
بالنسبة  التالي يوم املصير  باليوم 
حتى  انتظرت  باكراً  ذهبت  لي 
وكان  التطعيم  مركز  فتح  موعد 
هناك مجموعة كبيرة من مختلف 
بأن  تفاجئت  الطبية،  الكوادر 
املطاعيم  بأن  تخبرنا  اللجنة 
فقط لالطباء واملمرضني.. حلظة 
بعدها  الثانية  تتجاوز  ال  صمت 
»ليش«؟؟؟  عاٍل  بصوٍت  صرخُت 
عن  أدافُع  ُمحتٍج  َوقفَة  َوقفُت 
املرضى  بشوف  »أنا  وأقول  حقي 
واملراجعني قبل الطبيب واملمرض 
»انتبه  املطعوم  أخذ  حقي  ومن 
اجلميع إلّي وأتت إحداهن وقالت 
لي اجلسي وانتظري وسوف نرى 
كانت  عيناها  فعله،  ميكننا  ما 
لكن  حق  على  أنني  تخبرني 
باقي  وبني  بيني  حالت  الكمامة 
أخرى  تفاصيل  فحجبت  وجهها 

كنت أود أن أقرأها.  
وجسمي  كرسي  على  جلست 
يدّي  بني  رأسي  وضعت  ينتفض 
بخطوط  وأعُد  لألسفل  أنظر 
البالط املكسور أمتتم وأقول »أنا 
مش  ربنا  ميكن  استخارة  صلّيت 
نفسي  »فاستجمعت  اياها  كاتبلي 
ووقفت وقفة رضا وهممت الخرج 
مالحظتي  دون  بهدوء  املكان  من 

من أحد، مشيت بخطوات متتالية 
االخرى  تشبه  خطوة  كل  متوازنة 
تلك  صادفتني  املخرج،  نحو 
هويتي  مني  طلبت  نفسها  الفتاة 
وأدخلتني  مني  أخذتها  الشخصية 
أنا  جالسة  التطعيم،  لغرفة  فوراً 
تام  بذهوٍل  املصير  كرسي  على 
جتمد  اثناءها  مختلطة  مشاعر 
باخلوف  شعرت  لوهلة  عيني  بؤبؤ 
أنوي  وكنت  قلبي  نبضات  ازدادت 
الهرب وبرمشة عني قامت ممرضة 
يدي  عن  بالكشف  الفور  على 
أخذت  »نعم  االبرة..  واعطائي 

املطعوم«
ما  حصل  اهلل  بفضل  أنه  اعلم 
اهلل،  اختاره  فيما  واخليرة  حصل 
من  الشهرين  قرابة  مَر  وقد  اآلن 
من  األولى  اجلرعة  أخذي  موعد 
الثانية  اجلرعة  وبانتظار  املطعوم، 
فحوصات  بعمل  شهر  بعد  قمت 
االجسام  فحص  بينها  من  شاملة 
مرتفعة  نسبتها  وكانت  املضادة 
حمداً هلل هذا اعطاني فرصة ثانية 

ألغير االنطباع األول.. 
أبدي  هو  أول  انطباع  كل  فليس 
بوجهة نظري ميككنا تغيره  ودعمه 

باالفكار الصحيحة.
به  أختم  شيئاً  أجد  ال  بالنهاية 
احلديث  بهذا  إال  التجربة  هذه 
أَُعِلُّمَك  ِإِنّي  ُغاَلُم  الشريف.. »يَا 
َ يَْحَفْظَك اْحَفْظ  َكِلَماٍت اْحَفْظ اهلَلّ
َسَألَْت  ِإَذا  اَهَك  جُتَ ْدهُ  جَتِ  َ اهلَلّ
َفاْستَِعْن  اْستََعنَْت  َوِإَذا   َ اهلَلّ َفاْسَأْل 
اْجتََمَعْت  لَْو  َة  اأْلَُمّ أََنّ  َواْعلَْم   ِ ِباهلَلّ
َعلَى أَْن يَنَْفُعوَك ِبَشْيٍء لَْم يَنَْفُعوَك 
َولَْو  لََك   ُ اهلَلّ َكتََبُه  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإاَلّ 
ِبَشْيٍء  وَك  يَُضُرّ أَْن  َعلَى  اْجتََمُعوا 
َكتَبَُه  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإاَلّ  وَك  يَُضُرّ لَْم 
ْت  َوَجَفّ اأْلَْقاَلُم  ُرِفَعْت  َعلَيَْك   ُ اهلَلّ

ُحُف«. رواه الترمذي الُصّ
دمتم بخري 

»االنطباع  باملقولة  سمعتم  هل 
األول أبدي، و ال ميكنك احلصول 
انطباع  خللق  ثانية  فرصة  على 

أول جيد«. 
عندما  معي  حدث  ما  هو  هذا 
)كوفيد19(  لقاحات  ظهرت 
بالبداية حيث انني سمعت الكثير 
واملتفاوتة  املتضاربة  اآلراء  من 
تأخذني تارة هنا وتلّوح بي للجانب 
بخطورة  يخبرني  أحدهم  اآلخر، 
عليه  جترى  لم  وأنه  اللقاحات 
يصرخ  وآخر  الكافية  الدراسات 
تاخذي  بدك  »مجنونة  بأذني 
يغردون   وآخرون  املطعوم؟؟« 
صوتها  بات  عصافيٍر  بزقزقِة 
وكثيرون  املشهد  قساوة  من  يتألم 
ينهي  علّه  بلقاح  يستنشدون 
املوت مما حولهم،  رائحة  ويخفي 
طبيب  بني  ما  حائرة  اقف  وأنا 
حائر  ممرض  وبني  بعلم  يفتي 
الذي  الدكان  صاحب  وبني  مثلي 
ميكن  وال  مؤامرة  »هذا  يقول: 
ينشر على  آخذ مطعوم« وبني ما 
وسائل التواصل االجتماعي فكلما 
انطباعي  زاد  كلما  اكثر  تعمقت 
االول قّوة وشعرت بالضياع اكثر.

اعطاء  عملية  بدأت  قد  وها 
املطاعيم ، وهنا كنت أقف بخباثة 
قولة  »على  املؤامرة  تبعات  ألرى 
من  الكثير  وقع  هنا  الدكنجي« 
وأخذوا  بالفخ  وزمالئي  معاريف 
املطعوم، كنت أراقب وانتظر نتائج 
ذهبوا  الغالبية  بحماس  التجربة 
أذكر  مرتاحني،  مبتسمني  وعادوا 
شعوره  عن  أحدهم  سألت  انني 
بعد أخذ املطعوم كان فرحاً جداً 
»بتطعيمه« هنا ال تعرف ان متيز 
املطعوم   عن  األول  انطباعك  بني 
هل هو صحيح أم ان هناك مجال 

لتغيير الفكرة. 
وقررت  باالرتياح  شعور  انتابني 
تامة  وبسرية  نفسي  وبني  بيني 
وبفكر مجّرد قبل أن أفصح بأنني 
لبثت  فما  املطعوم،  اتلقى  سوف 
أن أختلي بفكري احلائر إال انني 
الكّرة بنفس  وجدت نفسي أعاود 
واآلن  أكبر،  بحيرة  التفاصيل 

ماذا؟؟ 
الذي  املطعوم  نوع  هو  ما  اآلن 
جدا  طويلة  ضحكة  ستأخذينه؟؟ 
اآلراء،  متفاوتة  بااللغاز  مليئة 
َفِرَحة.. حزينة.. خائفة ومترددة، 

بقلم:  منار الزواهرة   |   العالقات العامة

دراسة تفتح باب األمل أمام الكشف املبكر للسرطان
مجال  يف  احلديثة  البحوث  تشير 
إمكانية  إلى  الوراثية،  الطفرات 
إجراء اختبارات من شأنها اكتشاف 
من  بكثير  أبكر  وقت  يف  السرطان 

تشخيص وجوده لدى املرضى.
مجال  يف  دراسة  أحدث  ووفق 
الطفرات اجلينية التي جتعل اخلاليا 
السليمة تتحول إلى ورم خبيث، فإنه 
املبكرة  العالمات  تظهر  أن  ميكن 

للسرطان قبل سنوات أو حتى عقود 
من تشخيص املرض.

األكثر  هي  دراسة،  نتائج  وكشفت 
السرطانية،  الوراثة  لعلم  شمولية 
من  أكثر  من  عينات  إلى  مستندة 
من  نوعا  و38  األورام  من   2500
فرصة  وجود  عن  السرطان،  أنواع 
املريض  اختبار  خاللها  ميكن 
بالسرطان وعالجه يف مراحل مبكرة 

من املرض.
من  املشارك  املؤلف  قال  جهته،  من 
هذه  فتح  »إن  لو:  فان  بيتر  املعهد، 
تطوير  اآلن  يجب  أنه  يعني  األمناط 
تلتقط  جديدة  تشخيصية  اختبارات 
عالمات اإلصابة بالسرطان يف وقت 
صحيفة  نقلت  ما  بحسب  مبكر«، 

»الغارديان« البريطانية.
أن  اكتشاف  أن  من  الرغم  وعلى 

قبل  تزرع  ما  غالبا  السرطان  بذور 
األعراض  ظهور  من  عديدة  سنوات 
األولى، فإنه لن يغير يف آليات فحص 
السرطان يف املدى القريب، بيد أنه 
أولئك  اكتشاف  احتمال  إلى  يشير 

املعرضني للخطر يف وقت مبكر.
البشرية  اخلاليا  أن  حني  ويف 
فإن  الطفرات،  من  ملليارات  تخضع 
اسم  عليه  يطلق  منها،  صغيرا  عددا 

»الطفرات احملفزة«، يسبب السرطان.
وباستخدام ما يصفونه بأنه »طريقة 
من  العلماء  متكن  الكربون«،  تتبع 
به  بدأت  الذي  الترتيب  بناء  إعادة 
جينومات اخلاليا السرطانية، ووجد 
حدثت  الطفرات  هذه  أن  الفريق 
سرطان  يف  خاص«  بشكل  »مبكرا 
ورم  من  نوعني  يف  وكذلك  املبيض 

الدماغ.

جتربتي مع مطعوم )كوفيد-١٩( 

جملة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  يف  امل�شاركة  املوؤلفة 
نيت�شر، كليمن�ص جويل، من معهد فران�شي�ص كريك فـي 
لندن وبح�شب ما نقلت �شحيفة الغارديان الربيطانية



Jordan Hospital مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.comIssue No. (16) - May 2021

6
املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

الرياضية  االصابات  تعتبر 
يف  شيوعا  االصابات  اكثر  من 
ازداد  حيث  األخيرة،  السنوات 
ُمختلف  من  األشخاص  عدد 
مُيارسون  الذيَن  األعمار 
الرياضات،  مختلفة من  أنواعاً 
االصابات  تتنوع  لذلك  وتبعا 
وشدتها  انواعها  يف  الرياضية 
حيث  املصابة،  واالعضاء 
تقتصر  اصابات  من   تتدرج 
والتورم  العضلي  الشد  على 
التي  االصابات  الى  وااللتواء 
ينتج عنها متزق يف الغضاريف 

واالوتار وحتى الكسور، وبناءا  
على ذلك تطور طب وجراحة 
وحتديدا  واملفاصل  العظام 
ذلك اجلزء املتعلق باالصابات 
الرياضية تطورا كبيرا وشهد 
اليات  يف   نوعية  نقالت 
والعمليات  العالج  واجراءات 
والتقنيات  اجلراحية 
املستخدمة يف العالج واعادة 

التأهيل.
الكتف  مفاصل  كانت  وملا 
عرضة  املفاصل  اكثر  والركبة 
وما  الرياضية  لالصابات 
وتهتك  متزق  من  عنها  ينتج 
واالربطة  الهاللية  للغضاريف 
واألوتار  الركبة  يف  املتصالبة 
الباسطة للكتف، كان االهتمام 
تشخيصها  وطرق  باساليب 
فقد  االولويات،  من  وعالجها 
اجلراحي  العالج  من  تطورت 
الى  املفصل  فتح   على  القائم 
للتشخيص  املناظير  استخدام 
الستخدام  وصوال  فقط 
املناظير لغايات اجراء عمليات 
من  الالزم  والترميم  االصالح 
ال  صغيرين  جرحني  خالل 
سنتيمترا  منهما  كل  يتجاوز 
عن  بذلك  مستغنني  واحدا، 

حسن  التقليدية مما  العمليات 
وقلل  املضاعفات  وقلل  النتائج 
النقاهة  وفترة  العالج  وقت 
اسرع  عودة  ذلك  عن  فنتج 

للحياة الطبيعية.
العظام  جراحة  ولقسم 
واملفاصل يف مستشفى األردن 
احلظ الوفير يف هذا املجال، 
فقد حرص على توفير كل ما 
عالم  يف  ومتطور  حديث  هو 
املناظير اجلراحية، فهو يضم 
تنظير  أجهزة  تصرفه  حتت 
متعددة من مختلف الشركات 

العاملية الرائدة يف هذا املجال 
مختلف  بإجراء  يسمح  مما 

العمليات يف آن واحد. 
وبشكل  مجهز،  أيضاً  وهو 
يحدث دورياً، بكافة املستلزمات 
الطبية الالزمة إلجراء أصعب 

دون  وأعقدها  العمليات 
خارج  من  لطلبها  احلاجة 
اجلراح  فيكون  املستشفى 
يحدث  طارئ  ألي  مستعداً 
احلاجة  دون  العمليات  أثناء 

للتأجيل أو اإللغاء.
يف  السريع  التطور  وملواكبة 
هذا املجال، يعمل رئيس قسم 
واملفاصل  العظام  جراحة 
على  العفيفي  كامل  الدكتور 
من  الطبية  الكوادر  ابتعاث 
لالرتقاء  املقيمني  األطباء 
مبستواهم العلمي والعملي، فهو 
حضورهم  على  يحرص  الذي 

العمل  وورش  املؤمترات  كافة 
التي تعنى باالصابات الرياضية 
وطرق عالجها يف أكبر املراكز 
املستويات  على  املتخصصة 
احمللية واالقليمية والعاملية كان 

اخرها يف تركيا وأملانيا.

تطور الطب الرياضي وأساليبه العالجية
دائرة جراحة العظام

فـي مستشفى األردن

ما بعد الكورونا فـي االطفال

متالزمة االلتهاب 
املتعدد

7. صعوبة يف التنفس 
8. التعب والوهن 

9. آالم يف الصدر 
10. فقدان يف الوعي 

عادة ما تترافق هذه االعراض 
نتائج  مع  بعضها(  او  )كلها 
حتاليل مخبرية تدل على وجود 
تدل على  كما  املتعدد  االلتهاب 
بكورونا  االصاغبة  حدوث 

سابقا.
املتالزمة مميته  هذه  تكون  قد 
لكن  و  عالجها،  يتم  لم  اذا 
الوفاة تصبح ضئيلة  احتماالت 
التشخيص  مت  حال  يف  جداً 

والعالج يف وقت مناسب. 

تشخيص  يف  الصعوبة  تكمن 
قد  االعراض  ان  احلاله، حيث 
االلتهابات  اعراض  مع  تتشابه 
الفيروسية الشائعة يف االطفال، 
ولذلك يتطلب التشخيص درجة 
حتى  الطبيب  من  كبيرة  وعي 
يقوم بطلب الفحوصات الالزمة 
التشخيص )حيث  الى  للوصول 
ان الفحوصات تشمل فحوصات 
وبدء  للقلب(  وتصوير  الدم  يف 

العالج يف الوقت املناسب.
يتلخص العالج يف اعطاء االدوية 
وبعض  للتجلطات،  املضادة 
اجسام  من  تتكون  التي  االدوية 
التخفيف  شأنها  من  مضادة 
والكورتيزون  االلتهاب،  حدة  من 
االستجابة  شدة  من  للتخفيف 

للجهاز املناعي.
االدوية  اعطاء  فترة  وتعتمد  كما 
وعدد  االلتهابات  شدة  على 
وقد  لها  تعرضت  التي  االحهزة 
او  الى شهر  ايام   10 بني  تتراوح 

اكثر.

موجة  حالياً  األردن  يشهد 
فيروس  تفشي  من  شرسة 
يف  احلال  وكما  كورونا، 
هذا  يف  سبقتنا  التي  البلدان 
اعراض  ظهور  بدأ  التفشي، 
تعزى ملتالزمة االلتهاب املتعدد 
هذه  هي  فما  االطفال،  يف 
تبعاتها؟  هي  وما  املتالزمة؟ 
حاالت  عدة  تابعة  مت  وقد 
حتت اشرافنا ومت ادخال عدة 

حاالت إلى املستشفى.
حدوث  إلى  تؤدي  حالة  هي 
من  جهاز  من  اكثر  التهاب يف 
اجهزة اجلسم، واهمها اجلهاز 
والرئتني،  القلب  الهضمي، 

الكلى، اجللد و حتى العيون.
جزًءا  املتالزمة  هذه  تعتبر  ال 
بفيروس  االطفال  اصابة  من 
حتدث  ال  انها  حيث  كورونا، 
بل  بالفيروس،  االصابة  اثناء 
االقل  على  شهر  بعد  حتدث 

من التعرض لالصابة.
بل  معدية،  غير  فهي  وعليه 
من  مفرطة  استجابة  متثل 
جهاز املناعة الذي يبدو انه مت 
او بآخر نتيجة  حتفيزه بشكل 
دفعه  مما  بالفيروس  االصابة 
اجلسم  خاليا  مهاجمة  الى 
يف  االلتهاب  إلى  مؤدياً  نفسه 

عدة اعضاء يف اجلسم.
اعرا�ص هذه املتالزمة:

1. حرارة ملدة 24 ساعة على االقل 
ويف بعض املراجع ملدة 3 ايام. 

2. آالم يف البطن 
3. اسهال 

4. استفراغ 
5. آالم يف الرقبة 

6. احمرار يف العيون

د. جــريــر حلــزون
استشاري

طب أطفال وحديثي الوالدة

د. شيــار جبــر
اخصائية

طب أطفال وحديثي الوالدة

»الليـزر«..  عــالج فـّعـال وحـل بديــل 
الستئصـال الكليـة فـي أورام احلـالـب 

وحــوض الكـليـة
يف  طويل  وصبر  مميزة  خبرة 
والليزر  املرنة  املناظير  استعمال 
احلالب  مثل  محدود  مكان  يف 
حاالت  يف  الكلية  على  للحفاظ 
اجلذري  االستئصال  بدل  كثيرة 
الكلية  حاالت  يف  وخصوصا 

الواحدة.
التي  الصعبة  احلاالت  من 
عاجلناها بنجاح مؤخرا وشكلت 
ورم  حالة  لنا،  واضحا  حتديا 
منتصف  يف  سم   2.5 بحجم 
وحيدة  كلية  يف  األمين  احلالب 
ومما  مزمن  كلوي  قصور  مع 
وجود  احلالة  صعوبة  من  زاد 
احلالب  يف  متعددة  التواءات 
يف  بالغة  صعوبة  إلى  ادي  مما 
الوصول للورم عن طريق منظار 

احلالب.
احلاالت  هذه  اغلب  عالج  يتم 
الكلية  استئصال  طريق  عن 
اجلذري بواسطة جراحة منظار 

البطن.
هذه  يف  الكلية  استـئصال  لكن 
املريض  وضع  يتطلب  احلالة 

بصورة  الكلي  غسيل  حتت 
الطبية  املشاكل  مستمرة مع كل 
التي تترافق مع الغسيل وتأثيره 

على نوعية احلياة.
طريق  عن  املريض  عالج  مت 
استخدام منظار احلالب الصلب 
وبجلسات  الليزر  وبتقنية  واملرن 
االستئصال  مت  حتى  متعددة 
الكامل للورم مع غسول كيمياوية 

داخل احلالب بعد كل جلسة.
قبل  احلالب  تبنّي  ادناه  الصور 

احلالب  وخلو  العالج،  وبعد 
جلسات  اكمال  بعد  الورم  من 
الكلية  على  واحملافظة  العالج 
غسيل  اجراء  إلى  احلاجة  دون 

للكلية.
كان  احلالة  هذه  عالج  جناح 
املتراكمة ودراسة  نتيجة اخلبرة 
واستخدام  كامل  بشكل  احلالة 
املتطورة  التقنيات  أحدث 
وتعاون  تفهم  إلى  باإلضافة 

املريض وثقته بالفريق املعالج.

احلالب  بطانة  اورام  تعتبر 
األورام  من  الكلية  وحوض 
فقط   % 10-5 وتشكل  النادرة 
البولية  املثانة  اورام  بخالف 

األكثر شيوعاً.
ويكون التدخني وبعض الطفرات 
األسباب  من  الوراثية  اجلينية 

املهمة يف حدوثها.
عالجها  يشكل  ندرتها،  وبسبب 
حتديا لألطباء يف اختيار العالج 
األفضل وكذلك يتطلب عالجها 

د. خالد الصافـي
استشاري جراحة املسالك 

بعد اكمال العالجالورم قبل العالجالبولية والتناسلية
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عقود  أربعة  مرور  من  بالرغم 
الزمن فقط على والدة أول  من 
اطفال  عالج  عن  ناجتة  طفلة 
)االجنليزية  العالم  يف  األنابيب 
هذا  انتشر  فلقد  برون(  لويز 
كافة  يف  كبيرة  بصورة  العالج 
من   ٪10 فحوالي  العالم،  أنحاء 
الدول  بعض  يف  اجلدد  املواليد 
حاليا  الدمنارك  مثل  األوروبية 
أطفال  عالج  طريق  عن  نتجوا 
العالم  يف  اآلن  وهناك  األنابيب 

ثمانية ماليني شخص  من  أكثر 
ولدوا بعد هذا العالج.

هذا  استخدام  استمرار  مع 
العالج تأتي زيادة اخلبرة الطبية 
والتقنية احلديثة حيث يجتمعان 
أطفال  عالج  جناح  نسبة  لرفع 
االنابيب. ولكن بالرغم من ذلك 
فإن هناك مجموعة من االزواج 
والزوجات الذين يقومون بإجراء 
عالج أطفال االنابيب عدة مرات 
بعض  يف  محاولة   ٣0 تبلغ  )قد 
وكذلك  جناح  بدون  احلاالت( 
بدون وجود سبب واضح لتكرار 
الفشل، وكل ما يُقال لهم هو أن 

يحاولوا مرة أخرى! 
فما هو احلل؟

منهج  يف  حديثاً  ظهر  احلل 
يتعامل  جديد  علمي 
عدم  تكرار  حاالت  مع 
يف  االجنة  زراعة  جناح 
أطفال االنابيب بطريقة 
بدقة  ويبحث  منهجية 
اخلطوات  كافة  يف 
بها  التي مير  والتغيرات 
قبل  األم  ورحم  اجلنني 
ويحاول  احلمل،  حدوث 

حتديد سبب )أو أسباب( الفشل 
السابقة وجتنبها.

هذه االسباب قد تكون يف تطور 
اجلنني داخل املختبر بسب وجود 
جو أو تغذية غير مناسبني، وقد 
بسبب  الرحم  جتويف  يف  تكون 
التصاقات،  أو  حلميات  وجود 
وقد تكون بسبب وجود زيادة يف 
يؤدي  األم مما  عند  الدم  تخثر 

إلى قلة ضخ الدم إلي الرحم.
ويف بعض االحيان يكون السبب 
)سائل(  استسقاء  وجود  هو 
االجنة  يطرد  فالوب  قناة  داخل 

من الرحم.
أصبح  بالنجاح  األمل  ولكن 
احلاالت  هذه  مثل  يف  عالياً 
مُيكن  االسباب  هذه  معظم  ألن 

اكتشافها بفحوص أولية وكذلك 
مُيكن عالجها بأساليب بسيطة 
احتماالت  زيادة  يتم  وبالتالي 
االنابيب  أطفال  عالج  جناح 
االزواج  من  املجموعة  هذه  يف 
أوشكوا على  أن  بعد  والزوجات 
فقدان األمل، فكما قيل قدمياً: 

إذا ُعِرف السبب بَُطل العجب.
يف مركز االخصاب – مستشفى 
اخلبرات  أحدث  لدينا  األردن 
والتقنية  واملخبرية  الطبية 
مثل  عالج  يف  املتطورة  العاملية 
نشرنا  لقد  بل  احلاالت.  هذه 
متقدمة  أبحاث  منذ سنني عدة 
عن  العاملية  الطبية  املجالت  يف 
كيفية التعامل مع حاالت الفشل 

املتكرر بنجاح بإذن اهلل.

أول ماسح ضوئي MAGNETOM Vida للتصوير بالرنني املغناطيسي 
3T مزود بتقنية BioMatrix متاح فـي مستشفى األردن

كيف نتعامل مع حاالت تكرار عدم 
جناح أطفال االنابيب

د. خلدون الشريف
استشاري عقم وأطفال انابيب

مدير مركز االخصاب / 
مستشفى األردن
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مستشفى األردن يعقد املؤمتر الثاني لزراعة الصمام 
 )TAVI( االبهري بواسطة القسطرة العالجية

التدريب والتعليم الطبي املستمر فـي مستشفى األردن

احلديثة،  العالجية  بالقسطرة 
للحاالت  جراحة  وبدون 
اخلاصة واملععقدة، والتي تعتبر 
حول  العالج  طرق  احدث  من 

العالم. 
هذا  املؤمترون   واستعرض 
عالم  يف  الالفت  التطور 
النوعية  والنقلة  القلب،  طب 
والتي  األردن،  يف  للتكنولوجيا 
التشخيص  يف  تساعد  بدورها 
ملرضى  والدقيق  السريع 
وبالتالي  االبهري،  الصمام 
اساليب  بأحدث  عالجه 

القسطرة العالجية. 
إلى  احلداد  الدكتور  وتطرق 
السباق  كان  األردن  مستشفى 
االجراء،  هذا  يف  باملنطقة 
زراعة  باملستشفى  اجري  حيث 
املرضى  من  للكثير  الصمام 

وبحاالت معقدة. 
املشاركني  اشاد  جانبه،  من 
ملستشفىى  املميز  باملستوى 
وابدى  االطار  هذا  يف  األردن 
والرغبة  التعاون  املشاركني 
لتعزيز  احلوار،  استمرار  يف 
وزيادة  الطبية،  االمكانيات 

على شهادة االختصاص، )البورد 
والزمالة(.

حصل  عشر  واحد  الفني  عام 
اعتماد  على  األردن  مستشفى 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة 
تدريبي  كمستشفى  العالي 
الطب  كليات  لطلبة  وتعليمي 
الدول  مختلف  ومن  االردن  من 

العربية والعاملية.

التي  االعتمادات  وتوالت 
واطلقت  املنظومة  لهذه  رسخت 

فضاءاتها.
توالت،  سنوات  مدى  على 
عبر  يتردد  النجاح  صدى  كان 
كبريات  مع  نوعية  اتفاقيات 
جورج  العاملية،  اجلامعات 
وهارفرد  وتوليدو  واشنطن 
وتوجت  ونبراسكا،  وتكساس 
تبادل  ببرامج  االتفاقيات  هذه 
علمي مكثفة، وبزيارات عديدة 
لوفود عاملية من هذه اجلامعات 
التي  االكادميية  واملؤسسات 

الطبية  النجاحات  املشاركة 
املشاركة.

بأمراض  االستشاري  أن  يذكر 
الدموية  واالوعية  القلب 
عماد  الطبيب  والتداخالت 
طبيا  اجنازا  حقق  احلداد، 
عامليا يف زراعة الصمام التاجي 
تعقيدا  االكثر  القلبي  "الصمام 
القسطرة  طريق  عن  وصعوبة" 
جراحة  بدون  العالجية 

واستمرت ساعتني.
وقال الدكتور حداد إن املريض 
العمر  من  الثامن  العقد  يف 
مفتوح  قلب  عمليه  له  اجريت 
حيواني  صمام  زراعة  مع 
عام 2004 واصبح يعاني من 
هبوط يف عمل القلب وضعف 
وتهتك  اعتالل  نتيجة  العضلة 
إلى  أدى  التاجي  الصمام 

صعوبة التنفس واحلركة.
واشار وبناء على حالة املريض 
اردني  طبي  فريق  تشكيل  مت 
متكامل يتمتع بكفاءات عالية، 
متت  العملية  ان  الى  مشيرا 
العالجية،  القسطرة  بتقنية 
عن  الصمام  ادخال  مت  حيث 

ما حققه مستشفى  بعمق  ثمنت 
التعليم  صعيد  على  االردن 

الطبي..
بإرسال  االجنار  هذا  توج  كما 
كليات  خريجي  من  كبير  عدد 
عبر  االردنية  باجلامعات  الطب 
مستشفى األردن الى  اجلامعات 
االمريكية للتدريب والتعليم بها.

مئات االطباء تخرجوا من برامج 
مستشفى  يف  والزمالة  االقامة 
االردن ويف مختلف التخصصات 

الطبية..
اجلراحة  يف  واربعون  ستة   •

العامة.
االمراض  يف  وثمانون  تسعة   •

اذين  الى  الفخذ  وريد  طريق 
االنتقال  ثم  ومن  االمين  القلب 
انشاء  عبر  األيسر  االذين  الى 
ثقب صغير بني االذينني، بعدها 
موقعه  الى  الصمام  ادخال  مت 
وبنجاح  متناهية  بدقه  وزراعته 

كامل.
وتابع الطبيب ان املريض عقب 
لوضعه  عاد  العملية  اجراء 
من  ومتكن  الطبيعي،  الصحي 
من  قليلة  ساعات  بعد  احلركة 
زراعة الصمام وزالت االعراض 
املستشفى  ليغادر  السابقة 

بعدها بيومني.

الداخلية.
• ويف اختصاص االطفال 

خمسة وستون خريجاً.
من  تخرج  فيما   •
العظام  جراحة  تخصص 
تسعة عشر ويف تخصص 
واحلنجرة  واالذن  االنف 
اما  اطباء  تسعة  تخرج 
واحد  فتخرج  التخدير  يف 

وعشرون طبيباً.
• من جراحة االعصاب خمسة 
عشر ومن االشعة التشخيصية 

ستة وعشرون.
فقد  الزمالة  برامج  يف  اما   •
امراض  زمالة  يف  تخرج 
الغدد  ويف  اطباء  الكلى عشرة 

ويف  ثمانية  والسكري  الصماء 
امراض القلب خمسة اطباء اما 
تخرج  فقد  الهضمي  اجلهاز  يف 
ثالثة اطباء كما يف زمالة جراحة 

القلب.
من  تخرجوا  طبيب  اربعمائة   •

احلـداد  عـمـاد  الـدكتـور  واكـد 
اهــم  مـن  واحـدة  الـذي سجـل 
املسبـوقـة  غيـر  اإلجنـازات 
من  متّكن  حيـث   2009 عــام 
عـن  االبـهـري  الصمـام  زراعـة 
العالجيـة،  القسطـرة  طـريق 
محـدثا آنـذاك قفـزة نوعيـة يف 

مجـاله.
القسطرة  ان تطور  الى  واشار 
العالجية يف زراعة الصمامات 
التاجي  الصمام  يشمل  اصبح 
مما يفتح ابواب االمل وفرص 
صمامات  ملرضى  الشفاء 

القلب.

يف  العمل  سوق  ليرفدوا  هنا 
وليكونوا  العالم  ودول  االردن 
سفراء لالردن وملستشفى االردن 
باملعرفة  مسلحني  مكان،  كل  يف 
التي  واخلبرة  والتجربة  والعلم 
كبار  اساتذة  ايدي  علي  نهلوها 
ويف اجواء تعليمية وتدريبية غير 

مسبوقة.

اجرى احلوار: منار زواهرة
عـــّمان،

األردن  مستشفى  يف  ُعقد 
نهاية شهر أذار املاضي املؤمتر 
الثاني لزراعة الصمام االبهري 
العالجية  القسطرة  بواسطة 

 .)TAVI(
عماد  الدكتور  املؤمتر  وترأس 
جتاوز  واسع  وبحضور  احلداد 
أمريكا  من  مشارك  ألف   400

وأوروبا والشرق االوسط. 
مناقشة  مت  املؤمتر،  وخالل 
االبهري  الصمام  عالج  كيفية 

هنا مستشفى األردن.. قبل ربع 
قرن من الزمان، أهدى احلسني 
الباني لشعبه وامته صرحاً طبياً 
على  الطبية  بخدماته  متكاماًل 
سنوات  بعد  املنطقة...  مستوى 
مسيرة  راعي  اهلل  عبد  كان 
مناسبة  غير  يف  يبارك  البناء، 

االجناز تلو االجناز..
طبية  انطالقة  جانب  الى 

استثمر  مسبوقة  غير 
قدراته  االردن  مستشفى 
الطبية وامكاناته العلمية، 
ليطلق  كوادره،  وخبرات 
طبي  تعليم  منظومة 
دائرة  عبر  متكاملة 
للتدريب  متخصصة 

والتعليم الطبي املستمر.
املنظومة  هذه  لنجاح  تتويجاً 
منذ  االردن  مستشفى  حصل 
اعتراف  على   2000 العام 
املجلس الطبي األردني واملجلس 
الطبية  لالختصاصات  العربي 
واحلصول  االختصاص  لبرامج 

د. عمـاد احلـداد
استشاري القلب واألوعية 

الدموية والتداخالت العالجية

https://jordan-valley.zoom.us/webinar/register/WN_3kO7-Q4nSeeVHvCn1Ilb9g

ACCREDITED

HOUR

Part II: TAVI Special Scenarios

March 27, 2021
 Amman - Jordan

March 27,2021 (6:00-9:30) pm, Amman (Jordan Time) (UTC/GMT +3 hours)

Invite you to attend  

TAVI: Challenges & Triumphs

Jordan Hospital and The Cardiovascular Academy

قشور التفاح ..
فـائدة هائلة وعالج 
مساعد ملرض صعب

التفاح،  البعض  يتناول  عندما 
التخلص  إلى  يسارعون  فإنهم 
ال  أن  اعتبار  على  قشره،  من 
بحسب  لكن  منه،  منفعة  توجد 
دورا  عن  كشفت  الدراسة  هذه 
جوهريا لقشور التفاح يف حماية 
منهك  من مرض  اإلنسان  جسم 
الذي  املتعدد،  التصلب  وهو 
يؤدي إلى إنهاك اجلسم وإتالف 
باألعصاب،  احمليط  الغشاء 
إحلاق  إلى  التلف  هذا  ويؤدي 
بني  االتصال  بعملية  األضرار 

الدماغ وبقية أعضاء اجلسم.
الدراسة  يف  الباحثون  واكتشف 
عن  عبارة  كانت  التي  اجلديدة 
قشور  أن  الفئران  على  جتربة 
مركب  على  حتتوي  التفاح 
إصالح  يف  يساعد  كيميائي 
تفشي  ويوقف  العصبية  اخلاليا 

املرض يف اجلسم.
ومن أعراض هذا املرض، فقدان 
القدرة على املشي والتكلم أحيانا. 
ويصيب هذا املرض فئات عمرية 
متعددة، لكنه يبدأ يف التطور بني 

سن 20 - 40 عاما.

والتقدير  االحترام  قاعدة  وعلى 
املنظومة  لهذه  الواسع  الدولي 
زال  ما  املتكاملة  التعليمية 
العشرات من االطباء االمريكيني 
يف  الطب  كليات  خريجي  من 
ينفذون  االمريكية  اجلامعات 

برامج التبادل العلمي والتدريب 
تقدير  وسط  املستشفى  مع 

كبير..
اجناز  مسيرة  نقطتني..  بني 
مستشفى  حققها  متميزة 
االردن.. شهد خاللها اجياالً من 
االطباء الشباب الذين نهلوا من 
الطبية  والعلوم  واملعرفة  اخلبرة 
بأفضل  ومتعلمة  مدربة  وبعقول 
الطبي..  التعليم  مستويات 
كل  تؤكد  تعليمية  منظومة  ويف 
العلمي  ودورها  مكانتها  يوم 

واالنساني.

• امل�شدر: موقع »�شاين�ص تاميز« العلمي  
جيفر�شون  توم�شون  جامعة  من  الباحثون: 

بوالية فيالدلفيا االأمريكية
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

ستبكــني كـثيـــرًا..
فكيف اذا ما كانوا مرضى كثر.

- ولكن انا أحب التمريض.. كثيراً
- نعم.. ولكن ستبكني كثيراً.

التخرج  يوم  ويف  سنوات   ٤ بعد 
كانت عيون الرا تلمع كذهب معتق 

فقد اصبح احللم حقيقة.
احدى  يف  مباشرة  وتوظفت 
وكانت  العاصمة.  مستشفيات 
لطيفة..  جادة..  بعملها..  تستمع 

حنونة.
يف نهايات عام 2019 بدأ احلديث 
يكن  لم  الصني  وباء ظهر يف  عن 
ان  إلى  القلق  إلى  يدعو  الوضع 
العاملية  الصحة  منظمة  اعلنت 
جائحة  إلى  الوباء حتول  هذا  ان 
سوف تنتشر يف كل ارجاء العالم.

عدد  رصد  مت   2020 بداية  يف 
املسمى  الوباء  لهذا  احلاالت  من 
مما  الدولة  يف   COVID-19
عمل  إلى  القرار  صانعي  اضطر 

اغالقات عامة يف البالد.
حتتاج  التي  احلاالت  وبدأت 
إلى  بالوصول  طبية  رعاية  إلى 

املستشفى الذي تعمل به الرا.
الطواقم  لكافة  تدريب  عمل  مت 
مع  التعامل  بطرق  الصحية 
احلاالت املصابة بحيث يتم حماية 

هذه الكوادر.
الرا  قلب  إلى  يتسرب  القلق  بدأ 
اخلوف  يعرف  لم  الذي  الشجاع 
سابقاً لكن الوضع يبدو كئيباً جداً 

هذه املرة.
قواها..  استجمعت   ولكنها 
كما  القوة  يعطها  ان  ربها  وناجت 

دائماً..
توجهت الرا إلى ورديتها املسائية 
ليلة  كانت  ايلول  ليالي  احدى  يف 
ذات جو لطيف ولكن الرا لم تكن 
تشعر بالراحة حيث راودها شعور 
ايلول  لشهر  حبها  رغم  غريب 

وطقسه.
ودخلت  الصغيرة  سياراتها  ركنت 
حركة  الحظت  املستشفى..  إلى 
من  الوقت  هذا  يف  معتادة  غير 

املناوبة.
هناك بعض من افراد عائلة السيد 
يف  املساهمني  اكبر  احد  شكري 
جاء  الذي  ما  ولكن  املستشفى.. 
التنقل..  حظر  وجود  رغم  بهم 

سألت نفسها..
اصابة  ثبتت  انه  زميلتها  اخبرتها 
السيد شكري بالوباء املنتشر.. يا 

اهلل.. ماذا تقولني؟
- انه خبر صحيح مع االسف..

واخفت  رأسها  الرا  اطرقت   -
دمعة رمبا ال تريد الحد ان يراها. 
اهلل يشفيه همست لنفسها والول 

مرة تشعر الرا باخلوف.
وتوجهت بعدها إلى القسم الذي 
الباطني اجلراحي  تعمل به قسم 

وبدأت مناوبتها كالعادة.

ولكن هذا املساء كان ثقياًل جداً..
لوجود  ونظراً  التالي  اليوم  يف 
نقص يف اعداد الكوادر الصحية 
العاملون  عليها  يعتاد  حالة  وهي 
كان  حيث  الصحية  الكوادر  من 
الرا  به  تعمل  الذي  املستشفى 
مجاالته  كل  يف  رائداً  مستشفى 
ولكن  واالدارية.  منها  الطبية 
اقوى  املرة  هذه  اجلائحة  ظروف 

كثيراً من كل االمكانيات.
وعليه طلب من الرا التوجه للعمل 
قسم  يف  املسائية  الوردية  يف 

الطوارئ لهذا اليوم.
بالتوتر يف  أنا اشعر  إلهي..  يا   -

قسم الطوارئ.
ولكنها  لنفسها..  همست   -
عليه  نفسها  عاهدت  ما  تذكرت 
تترك  بأن ال  منذ بداية اجلائحة 
فرصة للمساعدة إال وتعمل بها..

اصعب  وكانت  املناوبة  بدأت 
مناوبة منذ بدء عملها كممرضة.

ذات  هبة  هبة..  بزميلتها  التقت 
يف  تعمل  فهي  الطويلة  اخلبرة 
املستشفى منذ ما يقارب 1٥ عام.
املميزة  االبتسامة  ذات  هبة.. 
لطفلني  ام  هبة  احلنون،  والقلب 

جميلني وتعامل الكل كأنها أمهم.
مت االنتهاء من استالم القسم من 
جوالت  وعمل  السابقة  املناوبة 
االدوات  كل  جاهزية  من  لتأكد 

واالجهزة كما جرت العادة.
هادئة..  املناوبة  بداية  كانت 
احتساء  الرا  على  هبة  عرضت 

بعض القهوة.
ضحكت  للسهرة..  استعداداً   -
من  كوبني  تعد  وهي  وقالت  هبة 
القهوة ولكن ضحكتها بدت باهته.
يقلقك..  ما  هناك  ان  يبدو   -

سألتها الرا.
انـــِك ممرضــة  يبـــدو  نعــم..   -
املـــالحظة.  شــــديدة  ممتـــازة.. 
اجــــابـت هــبــــة... واضـــــافـــــت

A Good Nurse is
a good observer

- الرا.. مالذي يقلقك اذاً.. 
االوالد بخير؟!

احلمدهلل.  متام  االوالد  هبة:   -
ارتفاع  من  تعاني  والدتي  لكن 

وقد  وسعال.  احلرارة  درجة  يف 
الطبيب  إلى  اليوم بأخذها  قمت 
وعمل فحص COVID-19 وانا 
انتظر النتيجة على جهازي يف اي 

وقت.. اهلل يجيب اخلير..
سيارة  صافرات  حديثها  قطع 
حالة  بوصول  تنذر  االسعاف. 

طارئة.
عملها  إلى  منهما  كل  توجهت 

مباشرة..
املصابة  حاالت  كذلك  وبدأت 
القسم  إلى  بالوصول  بالوباء 
مت  الذي  العزل.  قسم  املخصص 

تخصصيه ملثل هذه احلاالت.
كثيرة  حاالت  تصل  احياناً  كانت 
يغطي  بالكاد  الكادر  وعدد  معاً 

ضغط العمل.
ولكن الفريق كان متناسق. االطباء 
كل  اخلدمات  وعمال  والتمريض 

منهم يعرف عمله جيداً..
بكل  احلاالت  مع  التعامل  ويتم 

حرفية.
كان  تصل  حالة  كل  مع  ولكن 
اهلل  يدعو  الفريق  يف  واحد  كل 
رمبا  بالفيروس..  يصاب  ال  ان 
ليس من اجله فقط بل من اجل 

اجلميع  ولكن  وعائلته..  اوالده 
املرضى  بخدمة  عهده  على  كان 
كل  مثل  وطبعاً  االمر  بلغ  مهما 
من  والرا  هبة  تتمكن  لم  الكادر 
فترة  اخذ  حتى  او  العشاء  تناول 
استراحة بسبب ضغط العمل يف 
املناوبة  انتهاء  قبل  املناوبة  هذه 
توقف  ساعة.  نصف  بحوالي 
هبة  فبدأت  احلاالت..  وصول 
ترتب مكان العمل. وتشرف على 
قبل  املكان  وتطهير  تعقيم  عملية 
انتهاء املناوبة قبل وصول حاالت 

جديدة.
الرا ذهبت لنقل مريض.

ولكن.. وبسرعة عادت صفارات 
سيارة االسعاف تدوي.. 

فتح  املدخل..  إلى  هبة  ركضت 
الدفاع املدني  الباب نزلت كوادر 
االرهاق  عليهم  يبدو  والتي 

الشديد.
وطلبوا جتهيز غرفة االنعاش الن 
احلالة قد تتعرض لتوقف القلب 

او التنفس يف اي حلظة.
االولية  املعلومات  يعطون  وكانوا 

بشكل سريع..
- انثى يف 6٨ من عمرها تعاني 
من ارتفاع ضغط الدم والسكري. 
يف  وارتفاع  سعال  من  وحديثاً 

درجة احلرارة.
إلى  لتنظر  رأسها  هبة  رفعت 

السيدة على العربة.
يا اهلل.. يا اهلل.. انها امي 

توقف الزمن.. ماذا افعل.. امي.. 
اجل امي.

رمبا ليست هي.. رمبا تشبهها.
- ما االسم.. صرخت.

- .. اجابها فريق الدفاع املدني.
- هي.. امي..

ثم ما لبثت ان رأت سيارة اخيها 
وراءها.

االرض..  على  تسقط  ان  كادت 
صاحت.

اللحظة  تلك  يف  الرا  وصلت 
بعد  تدرك  لم  ولكنها  مسرعة. 
ان السيدة هي ام هبة. ثم البدء 
مع  الرا  بسرعة..  باالنعاش 

الفريق هبة باخلارج..
حاول الفريق كل جهده.. ولكن ال 
فائدة توقف القلب شعرت الرا.. 
بكثير من اخلوف لم تشعر به قبل 
ان  عليها  ان  شعرت  املرة..  هذه 
تغادر الغرفة اآلن.. لم تعد تطيق 

تواجدها هناك.
قلبها  على  خيم  شديد  حزن 
جثم  اسود  طير  وكأنه  الصغير 

على صدرها.
هبة..  وجدت  مسرعة..  خرجت 

متاماً يف مواجهتها..
بالسؤال.. ماذا حصل  بادرتها   -

المي؟
- امك؟؟

اشارات  بالداخل..  امي..   -
بيدها بصوتها املتقطع أملاً.

- التي بالداخل امك؟؟.. يا الهي 
ماذا اقول لها.

اعلم  اكن  لم  نفسها..  يف  قالت 
انها امها..!!

يا اهلل.. ارحمني
- هبة بدت واجمة وهي حتفر يف 

وجه الرا تبحث عن اجابة.
- خرج د. يوسف بخطى بطيئة.

إلى  وتوجهت  الرا  هبة  تركت 
ادركت  انها  بدا  وقد  يوسف  د. 
ان  بها  التي ميشي  الطريقة  من 

اخلطب كبير.
د. يوسف.. ماذا.. )لم تكمل(

- حاولنا ولكن.. اجابها د. يوسف
- لم تعد قدماها حتمالنها جثت 

على ركبتيها..
واجمة..  صامته..  الرا..   -

دموعها تسري على خديها..
كثيراً.. وستبكي  ليلتها  بكت الرا 

كثيراً..

�شو بدك ت�شريي ب�ص تكربي؟؟
الرا  حتتار  ما  دائماً  كانت  سؤال 
املسترسل  الشعر  ذات  الطفلة 
والعيون الالمعة والنظرة املشرقة 

يف االجابة عليه.
إلى ان تقرر إجراء عملية جراحية 
إلستئصال اللوزتني لها يف احدى 

مستشفيات العاصمة.
من  الرا  به  تتمتع  كانت  وملا 
ان  اخلوف  يجرء  لم  الشجاعة 

يطرق بابها.
ويف صباح احد االيام متوز ذهبت 
إلى قسم االدخال يف  مع والدها 
االجراءات  عمل  ومت  املستشفى 
العملية  تكون  ان  وتقرر  للدخول. 
لوجود  يومني  بعد  اجلراحية 
التهاب بسيط ويجب معاجلته قبل 
االستئصال. مساًء، كانت الرا يف 
االطفال  قسم  يف  االلعاب  غرفة 
يف املستشفى مت استدعائها الخذ 
حقنة املضاد احليوي توجهت إلى 

غرفة العالجات.
على  الالمعتان  عيناها  وقعت 
لها  حتضر  كانت  املالك.  ذلك 
ناصعة  بيضاء  مالبس  احلقنة 
شعر اسود مربوط على شكل ذيل 
فرس تدندن بلحن اجنبي جميل.. 

وبإبتسامة ساحرة..
موعد  هأل  كيفك..  الرا..  أهاًل 
برقة  مأخوذة  الرا  كانت  االبرة 
فرفعت  ولطافتها  املمرضة  هذه 
االيسر  كتفها  على  مالبسها 
واخذت احلقنة بكل صدر رحب.

الرا  يا  شجاعة  كتير  شكلك   -
لها  همست  الشجعان  بحب  انا 

مجدداً.
اجلواب  الرا  رأس  يف  ملع  وهنا 
للسؤال احملير. ممرضة.. سأكون 

ممرضة..!!
بعد  مدرستها  إلى  الرا  عادت 
الصف  اوائل  من  وكانت  العملية 
وبقيت مثابرة.. فالهدف اآلن بات 

واضحاً.
بعد انتهاءها من امتحان الثانوية 
العامة كانت يف جلسة مع احدى 
كانت  ما  دائماً  التي  القريبات 
تشكو من مرض ام زوجها وكيف 
برعايتها  تقوم  ما  دائماً  انها 
التخصص  حول  احلديث  وبدأ 
الذي ستدرسه الرا يف اجلامعة. 
متريض  تردد.  بال  فأجابت 

طبعاً..
- ال انصحك ابداً.. ردت قريبتها 
واحدة  مريضة  مع  اعاني  انا 

بقلم: النا فوزي
مشرفة الوقاية من العدوى

دراسة مخبرية 
تكشُف مادة »خطيرة« 
فـي رضاعات األطفال

حديثة،  إيرلندية  دراسة  نبهت 
تستخدم  التي  الرضاعات  أن  إلى 
ألجل إطعام الرضع، قد تؤدي إلى 
تسرب جزيئات بالستيكية صغيرة 
يشكل  قد  ما  وهو  أجسامهم،  إلى 

خطرا صحيا محدقا.
جتارب  خالل  الباحثون  واكتشف 
داخل املختبر، أن الرضاعات تفرز 
البالستيك،  من  صغيرة  جزيئات 
أو مشروب  أثناء حتضير خلطات 

حليب ألجل إطعام األطفال.
للجزيئات  التسرب  هذا  وينجُم 
أو  مواد  وضع  عن  الضارة 
الرضاعات  يف  ساخنة  سوائل 
إي  إس  »يو  بحسب  البالستيكية، 

توداي«.
وبحسب الدراسة، فإن الُرَضع قد 
 1.6 يقارب  ملا  معرضني  يكونون 
البالستيك  جزيئات  من  وحدة 
يُحضر  التي  الرضاعات  بسبب 

فيها مشروب أو طعام ساخن.
يعرفون  ال  أنهم  الباحثون  ويرى 
هذه  كانت  إذا  ما  اآلن  حتى 
تشكل  البالستيكية  اجلزيئات 
على  األطفال،  صحة  على  خطرا 

املدى البعيد.
جامعة  يف  املساعد  األستاذ  وقال 
»ال  تشياو،  ليون  دبلن«،  »ترينيتي 
أن  ميكن  كيف  اآلن  حتى  نعرف 
صحة  على  اجلزيئات  هذه  تؤثر 

الرضع«.
ظاهرة  أن  الدراسة  وأوردت 
للجزيئات  البشر  استهالك 
على  يقتصر  ال  البالستيكية 
معنيون  الكبار  ألن  فقط،  الرضع 
موادا  يستهلكون  حينما  بدورهم، 
أو أطعمة معبأة يف عبوات أو علب 

بالستيكية.
وال يتجاوز حجم جزيئة البالستيك 
من  أقل  تكون  ورمبا  ميليمتر،   5
ذلك بكثير، وهذا يعني أصغر من 

حبة السمسم.
الواحدة  البالستيك  جزيئة  ومتتاز 
بكونها رفيعة بشكل كبير، ألن قطرها 
قطر  أن  »ميكون«، يف حني   1 يناهز 

شعر اإلنسان يصل إلى 50 ميكون.
كشفت  قد  سابقة  دراسة  وكانت 
يف  البالستيك  جزيئات  وجود  عن 
املسؤولة عن  أغلب أعضاء اجلسم 

التصفية.
اجلزيئات  لهذه  آثار  اكتشاف  ومت 
البالستيكية يف كل من الرئة والكبد 

والطحال والكلى املتبرع بها.

• امل�شدر: »يو اإ�ص اإي توداي«.  
• الباحثون من جامعة »ترينيتي دبلن«

تنويه: قد تبدو االحداث.. م�شابهة للواقع وكذلك اال�شخا�ص
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

التجميـــل بــني التــرف والعـــالج..
» عالم ال نعلم عنه الكثير «

التجميل  عمليات  اأكرث  �ص: 
�شيوعًا؟ 

االنف  تصحيح  عملية  هي  ج: 
للرجال والنساء.

يف  كبري  ب�شكل  الفن  يدخل  �ص: 
ان  ونالحظ  التخ�ش�ص،  هذا 
طبيب التجميل ي�شبه الر�شام اإلى 

حد ما، هل اأنت مع هذه العبارة؟
ج: يجب أن يكون جراح التجميل 
ومستقبلية  أولية  نظرة  لديه 
سيصبح  كيف  يتوقع  ان  وعليه 
كل  الن  التجميل،  بعد  الشكل 
حالة تختلف عن االخرى وعليه 
كي  النهائية  النتيجة  يعرف  ان 
مريضه  ينصح  ان  يستطيع 
أو  العملية  مبدى االستفادة من 

ال.
ا�شياء  النا�ص  يطلب  هل  �ص: 

حمددة بعملية االنف؟
لكل  نفسها  اخلطوات  ج: 
احلاالت  بعض  لكن  العمليات 
حتتاج إلى تعديل من حيث طول 
االنف وشكل منحنيات االنف. 

املر�شى  بع�ص  يطلبون  هل  �ص: 
النف  م�شابه  لالنف  معني  �شكل 

فنان اأو فنانة م�شهورة؟
الشيء  وهذا  وبكثرة،  نعم  ج: 
عضو  االنف  الن  صحيح  غير 
الشكل  ورمبا  بالوجه  رئيسي 
الذي يطلبه الشخص ال يناسب 
ومقاساته.  ووجهه  شكله  مع 
وهذا الشيء يعتمد على دراسة 

لكل حالة. 
انحراف  م�شكلة  حل  ما  �ص: 
الوترية داخل االنف والتي توؤثر 

على التنف�ص؟ 
انحراف  هناك  كان  اذا  ج: 
وتيرة ويؤثر على التنفس، بهذه 
اما  عملية،  عمل  يجب  احلالة 
وتيرة  انحراف  هناك  كان  اذا 
فقط فليس من الضروري عمل 

عملية. 
�ص: ماذا ت�شمل جراحة التجميل 

والرتميم؟ 
اوسع  وهو  شيء  كل  تشمل  ج: 
تخصص باجلراحة وتدخل بكل 
يحصل  وعليه  التخصصات، 
جراحة  دراسته  ببداية  الطبيب 
عامة ومن ثم يتخصص جراحة 
جتميل، وتشمل جراحة احلروق 
واحلوادث  اخللقية  والتشوهات 
وغيرها.  اجللدية  واالورام 
االقدر  هو  التجميل  وجراح 
على حل مثل هكذا حاالت وهو 

املؤهل لها. 
�ص: ا�شهر العمليات التي اجريتها؟ 

ارجاع  عملية  هي  ج: 
مت  حلالة  املبتورة  اليد 
ملستشفى  احضارها 
العملية  ومتت  االردن 
العظام  اطباء  مبساعدة 
واخذ املريض فترة طويلة 
واحلمد  الطبيعي  لوضعه 

هلل متت بخير. 
�ص: هل يوجد عالج للع�شب 

ال�شابع؟ 
بسيطة  عمليات  هناك  ج: 
نتائج  وتعطي  السابع  للعصب 
معقدة،  عمليات  ويوجد  جيدة 
للوضع  الرجوع  نسبة  اما 
الطبيعي بعد العالجات للعصب 
السابع اكثر من  80 باملئة، اما 
جراحة  باجراء  انصح  ال  أنا 

للعصب السابع. 
�ص: كيف ا�شتطاع طبيب التجميل 
من  النا�ص  خماوف  تبديد  من 

عمليات التجميل؟ 
الطبية  االخطاء  ضوء  يف  ج: 
الناس خاصة  عنها  يسمع  التي 

شفط الدهون. 
يجب علينا ان نفرق بني اخلطأ 
العمليات  ومضاعفات  الطبي 
العملية  اجراء  مت  فاذا  الطبية، 
مبستشفى مجهز بكافة املعدات 
وبوجود اطباء التخدير والكوادر 
بعد  اللتهاب  وحصل  الطبية 
العملية، هذا يسمى مضاعفات. 
مع  عملية  اجراء  مت  اذا  أما 
طبيب غير مؤهل ولم تتم مبركز 
طبي معتمد كعيادة خاصة ودون 
رقابة وحدث اللتهاب فهذا يعد 

خطأ طبي وليس مضاعفات. 
�ص: هل يجب على طبيب التجميل 
ان يكون لديه موهبة عند اختيار 

هذا التخ�ش�ص؟ 
لديه  يكون  ان  يجب  نعم  ج: 
يستطيع  كي  واحساس  موهبة 
اكثر  بجمال  الصورة  يرى  أن 

ويطبقها على احلالة. 
العني  حتت  �شواد  عالج  �ص: 

والتجاعيد كذلك، كيف تتم؟ 
العني  حتت  املوجود  اجلزء  ج: 
جدا  حساسة  منطقة  هو 
مثل  عوامل  بعدة  كثيرا  وتتأثر 
تقل  وعندما  الشمس،  اشعة 
ينتج  العني  الدهون حتت  نسبة 
بحقن  وتعالج  السوداء،  الهاالت 

مبادة الفيلر أو الدهون. 
�ص: من اكرث العمليات التجميلية 
�شفط  هي  الفنانيني  بني  �شهرة 

الدهون، ملاذا؟ 
العملية  هذه  عمل  يجوز  ال  ج: 

 15-10 بالوزن  زيادة  لديهم  ملن 
ياخذ  الدهون  شفط  الن  كيلو 
اجلسم  من  وسوائل  امالح  معه 
ممكن ان تتضر بالشخص لكن 
ملن لديهم زيادة كبيرة، هنا تكون 

العملية مناسبة لهم. 
يخفف  ان  الشخص  وعلى 
لها  العملية  وهذه  وزنه  من 
ان  ممكن  كبيرة  مضاعفات 
سحب  مت  اذا  الوفاة  الى  تؤدي 
كمية كبيرة من الدهون وبطريقة 
هو  التجميل  فجراح  خاطئة 
هذه  بعمل  له  املصرح  الوحيد 

العملية. 
للحفر  عالج  يوجد  هل  �ص: 

املوجودة بالوجه؟ 
ج: احلفر قد تكون بسيطة وقد 
حب  عن  وناجتة  عميقة  تكون 
شباب ترك أثر، يوجد لها عالج 
وجترى  واثارها  عمقها  حسب 
عمليات بهذا احملال ايضا واما 
او  كيميائي  العالج  يكون  أن 

باحلقن. 
�ص: هل تطور العلم والتكنولوجيا 
وخا�شة  باالردن  املجال  بهذا 

مب�شت�شفى االأردن؟ 
ج: تقدم علم التجميل كثيرا يف 
العالم فهناك جراحات باملنظار 
كانت  الوجه  شد  وعمليات 
وصعبة  معقدة  بطريقة  جترى 
بشكل  جترى  اصبحت  واالن 
خفيف وسهل باملقارنة ملا كانت 
اسلم  ةاصبحت  بالسابق،  عليه 
العملية  مضاعفات  ناحية  من 
واحلقن  اخليوط  فاصبحت 
تسهل كثيرا هذه العمليات لكنها 

ليست مفيدة لكل احلاالت. 
مفيدة،  ال�شعر  زراعة  هل  �ص: 

و�شمن تخ�ش�ص التجميل؟ 
ضمن  الشعر  جراحة  نعم  ج: 
املسؤول  وهو  التجميل،  جراحة 

عنها واملدرب عليها. 
متعارف  التجميل  اخ�شائيو  �ص: 
جنيًا  االطباء  اكرث  انهم  عنهم 

للمال، هل هذا �شحيح؟ 
تخصصات  فهناك  ريت،  يا  ج: 

يف الطب جتلب امواال اكثر. 

�ص: كيف يتم التفريق بني 
العمليات التجميلية، حيث 
يدخله  التخ�ش�ص  هذا 

الكثري من العمليات؟ 
تدريب  هناك  نعم  ج: 
ويتم  لالطباء  مستمر 
حسب  احلاالت  تصنيف 
احلاجة لها، بعمل جراحة 
يف  االستعانة  او  ال  او 
احلقن وغيرها، واالطباء 
املتواجدون يعملون على تدريب 
خالل  من  باستمرار  انفسهم 
وورش  واملؤمترات  الدورات 
العمل ملواكبة لكل ما هو جديد 

بهذا العلم. 
تخ�ش�ص  اخرتت  ملاذا  �ص: 
اي�شًا، هل هناك  ابنتك  التجميل 

�شبب؟ 
البداية  ج: كان هذا حلمي من 
منذ دخولي كلية الطب ودخلت 
هذا  وبقي  العامة،  اجلراحة 

الطموح داخلي كذلك ابنتي. 
ال�شياحة  يف  الطب  موقع  �ص: 

العالجية؟ 
ج: نعم كان له دور االستقطاب 
خصوصاً  اخلارج  من  حاالت 
البلدان  من  الترميم  جلراحة 
التي كانت تعاني من احلروب. 

او  نادرة  حاالت  هناك  هل  �ص: 
مواقف ت�شذكرها خ�شو�شًا ان لك 

بحدود 30 عامًا يف هذا املجال؟ 
واقعية  غير  طلبات  هناك  ج: 
صورة  املريض  يحضر  ان  مثل 
يريد تطبيقها على نفسه، نحن 
الن  العمليات  هذه  جنري  ال 
نظرتنا تكون اوسع ونعرف هل 
على  سلباً  سيؤثر  الشكل  هذا 
شكل املريض أو ال. ويتم تقدمي 
أن  واخباره  للمريض  النصيحة 
االخرى،  عن  تختلف  حالة  كل 
تختلف  الوجه  عظام  أن  حيث 
املمكن  من شخص ألخر، فمن 
اخرى  مبشاكل  تتسبب  أن 
وخلل  بالوجه  اتالف  بحدوث 

بالدورة الدموية. 
تفاجاأت  حالة  هناك  هل  �ص: 

ب�شكلها بعد العملية؟ 
من  الكثير  هناك  نعم  ج: 
رائعة  نتيجتها  كانت  احلاالت 

وممتازة. 
والدك  من  تعلمت  ماذا  �ص: 

الدكتور زهري الكرمي؟ 
ج: تعلمت التواضع وحب العلم 
بالنفس  والثقة  الناس  واحترام 
الطريق  على  ابنائي  وتربية 

الصحيح.

اجرى احلوار: منار زواهرة
حترير الن�ص: مراد املح�شي

عّمــان،
الترميم  جراحة  استشاري  أكد 
والتجميل الدكتور معتز الكرمي، 
من  تعتبر  التجميل  جراحة  أن 
اكثر اجلراحات الطبية تعقيداً، 
وأكثرها تدخاًل مع التخصصات 

الطبية األخرى. 
الكرمي خالل  الدكتور  وأضاف 
مستشفى  صحيفة  مع  حواره 
األردن، أن عالم جراحة التجميل 
إلى  وبحاجة  ومتداخل،  واسع 
لكي  الطبيب؛  من  فنية  ذائقة 
واألجمل،  األفضل  دائماً  يرى 
يستطيع  نظرته،  خالل  ومن 

تقدمي االحسن ملرضاه. 
أن  إلى  املقابلة،  خالل  واشار 
بشكل  ساهمت  التكنولوجيا 
عمليات  انتشار  زيادة  يف  كبير 
النتائج  وحتسني  التجميل، 
االقبال  دائرة  ووسعت  كذلك، 
العمرية  الفئات  كافة  من  عليها 

ومن كال اجلنسني. 
وبنّي الدكتور الكرمي أن جتاوز 
أيضاً  ساهمت  )العيب(  نظرية 
عمليات  على  االقبال  زيادة  يف 

التجميل وخاصة عند الذكور. 
وتاليًا ن�ص املقابلة..

عمليات  انت�شار  مدى  ما  �ص: 
التجميل يف الوقت احلا�شر؟

ازدياد  على  املؤثرة  العوامل  ج: 
ازدياد  هي  التجميل  عمليات 
الى  باالضافة  الناس،  عدد 
ونظرة  بنفسه  الشخص  اهتمام 
على  والعمل  لذاته  الشخص 
التجميلية  االبر  لذلك  حتسينه 

تساعد بكثرة.
اضافة الى انتهاء حاجز اخلجل 
يلجأ  ايضا  الرجل  جعل  مما 
لعمليات التجميل حيث انه يحق 
له االهتمام بنفسه والعناية بها.

د. معتز الكرمي 
استشاري

جراحة الترميم والتجميل

املشروبات الغازية حوار خاص مع الدكتور معتز الكرمي استشاري جراحة التجميل والترميم فـي مستشفى األردن
من دون سكر.. 
»الوهم الكبير«

احلمية  يتبعون  من  بعض  يتوقف 
الغازية  املشروبات  استهالك  عن 
من  عالية  نسبة  على  ألنها حتتوي 
مشروبات  إلى  يلجؤون  ثم  السكر، 
لكن  اصطناعي،  بشكل  محالة 
من  بدورها  تخلو  ال  العبوات  هذه 

املخاطر الصحية.
فإن  الين«،  »هيلث  موقع  وبحسب 
خطراً  تشكل  الغازية  املشروبات 
على صحة القلب، سواء كان حلوة 
خضعت  أنها  أو  السكر،  بإضافة 
من  اصطناعي،  بشكل  للتحلية 
السعرات  من  مرتفع  منسوب  دون 
هذه  حتضير  ويجري  احلرارية. 
نباتية  محليات  من  احملليات 
واصطناعية من أجل إعطاء مذاق 
حلو للمشروبات دون إضافة السكر، 
مثل منتجات »ستيفيا« و«أسبرتام«.
وهو  مينز،  غي  الباحث  ويقول 
القلب  أمراض  يف  مختص  طبيب 
باس«  أتالس  »ساندرا  مبستشفى 
نزعم  أن  »زيف  إنه  نيويورك،  يف 
املعتمدة  أي  أن مشروبات احلمية، 
الناحية  من  آمنة  احملليات،  على 

الصحية«.
كشفت  قد  فرنسية  دراسة  وكانت 
املشروبات  هذه  يستهلكون  من  أن 
أنفسهم  يعرضون  بكثرة  احملالة 
اإلنسولني  ومقاومة  الوزن  لزيادة 

وداء السكري.
يف  املنشورة  الدراسة  واعتمدت 
لطب  األميركية  اجلامعة  صحيفة 
ألف   100 من  عينة  على  القلب 
بشأن  بيانات  قدموا  مشارك 
نظامهم الغذائي وعاداتهم احلركية 

على مدى أشهر.
وهو  كازيال،  إلوي  الباحث  ويقول 
الدراسة،  على  املشرف  األكادميي 
التي  املشروبات  استهالك  إن 
السكر  من  عالية  نسبة  حتتوي 
السنوات  خالل  كبيرة  بنسبة  زاد 

األخيرة.
وأوضح أن اخلطر الكبير يكمن يف 
على  احللوة  املشروبات  هذه  تأثير 
كل من صحة القلب وعملية التمثيل 
أو  بـ«األيض«  تعرف  التي  الغذائي 

»امليتابوليزم«.
الباحث  قال  سابق،  وقت  ويف 
املختص يف شؤون السمنة واألستاذ 
روبرت  كاليفورنيا  جامعة  يف 
تلحق  احملليات  هذه  إن  لوستينغ، 
التمثيل  أو  األيض  بعملية  ضررا 
مبخادعة  تقوم  ألنها  الغذائي، 

اجلسم.
• امل�شدر: موقع »هيلث الين«.
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

حدوث  على  ال�شمنة  توؤثر  هل 
احلمل؟  ال شك ان هذا االمر بيد 
 ِ {هلِلَّ تعالى  اهلل  قال  تعالى،  اهلل 
َماَواِت َواألَْرِض يَْخلُُق َما  ُملُْك السَّ
يََشاءُ يََهُب مِلَْن يََشاءُ ِإنَاثاً َويََهُب مِلَْن 
ُذْكَراناً  ُجُهْم  يَُزوِّ أَْو  ُكوَر  الذُّ يََشاءُ 
ِإنَُّه  َوِإنَاثاً َويَْجَعُل َمْن يََشاءُ َعِقيماً 

َعِليٌم َقِديٌر} الشورى 50-49
وهو الرازق )ويرزق من يشاء بغير 
تؤثر  قد  بالفعل  لكن  حساب(. 
السمنه على خصوبة املرأة وفرص 
احلمل حيث ان السمنة ميكن ان 
تسبب مشاكل بالتبويض ومشاكل 
بالرحم  امللقحة  البويضة  بعلوق 
االنابيب  اجراء حمل  عند  وايضا 

 .IVF
ان عواقب السمنة ال تؤدي لتأخر 
قد  بل  فحسب  احلمل  حصول 
االجهاضات  الى  عواقبها  متتد 
الرحمية  والنزيفات  املبكرة 

ومشاكل صحية اخرى.
العالقة بني السمنة وتأخر احلمل 
اللواتي  النساء  تتجاهله  موضوع 
على  تأثر  السمنة  ان  يعتقدن 
فحسب،  للمرأة  اخلارجي  املظهر 
تأثيرات  هناك  ان  يعلمن  ان  دون 
اجلسم  على  للسمنة  خطيرة 
والصحة مبا يف ذلك احلمل حيث 
واالباضة  االنوثة  هرمونات  ان 
تتأثر بشكل كبير مع زيادة الوزن.

عديدة  مضاعفات  للسمنة  إن 
واعراض متفاوتة بني النساء.

واالباضة  االنوثة  هرمونات  ان 
تتأثر بشكل كبير مع زيادة الوزن، 
الدهنية  اخلاليا  تقوم  حيث 
بإفراز هرمون اللبنت الذي يسبب 
النخامية  الغدة  بعمل  اضطراب 
اللتي تسيطر على عمل املبايض.

ارتفاع  الى  تؤدي  السمنة  ان  كما 
بدوره  والذي  االنسولني  هرمون 
يؤثر بشكل مباشر على املبيضني 
ويغير من نشاطهما، ونتيجة لذلك 
قد يتوقف املبيض عن العمل وعن 
العديد  الى  يؤدي  وهذا  االباضة 
عدم  منها  التي  املضاعفات  من 
وزيادة  الشهرية،  الدورة  انتظام 
واجلسم،  الوجه  شعر  منو  يف 
وزيادة يف  الرأس،  شعر  وتساقط 
حب الشباب على الوجه والظهر. 
املذكورة  املضاعفات  تتفاوت  وقد 
من سيدة ألخرى بحسب  طبيعة 
تعاني  التي  فالسيدة  املبايض. 
اكثر   )PCO( املبايض  تكيس  من 

عرضة لهذه املضاعفات.

العلمية  الدراسات  اثبتت  لقد 
التي  السيدة  ان  العملية  واخلبرة 
حتتاج  بالوزن  الزيادة  من  تعاني 
يحدث  حتى  اطول  وقت  الى 

احلمل. 
ولكن  احلمل  متنع  ال  فالسمنة 
اي  احلمل  تأخر  قد  الوزن  زيادة 
بسبب  وذلك  مؤقت  بشكل  متنعه 
ان  كما  باالباضة  اإلنتظام  عدم 
يف  البويضة  استقبال  فرصة 
بسبب  اقل  تكون  الرحم  بطانة 
يعيق  مما  الرحم  بطانة  يف  خلل 
داخل  امللقحة  البويضة  علوق 
َك  الرحم قال تعالى: {�ْقَر�أْ با�ْسِم َربِّ
�أي  َعَلٍق}.  ِمْن  الإِن�َساَن  َخَلَق  َخَلَق،  الَِّذي 

من �لبوي�سة �ملتلقحة �لتي تعلق بالرحم. 
االدوية  استعمال  مع  فحتى 
واالجراءات  للمبيض  املنشطة 
كطريقة  االجناب  املساعدةعلى 
الوزن  يبقى   IVF االنابيب  حمل 
فرصة  يف  سلبي  عامل  الزائد 
جناح احلمل بسبب االضطرابات 
زيادة  تصاحب  التي  الهرمونية 

الوزن.
التقف  السمنة  مضاعفات  أن 
على  فتأثيرها  احلد,  هذا  عند 
خطورة  اكثر  يكون  قد  احلمل 
حيث ان زيادة الوزن تسبب زيادة 
يف فرصة االسقاط املبكر للحمل، 

وزيادة طفيفة يف بعض التشوهات 
حدوث  يف  وتزيد  كما  اخللقية، 
ضغط  وارتفاع  احلمل،  سكري 
زيادة  الى  يؤدي  قد  مما  الدم 
وزيادة  احلمل،  تسمم  حاالت  يف 
القيصرية  العمليات  الى  احلاجة 
زيادة  مع  املولود  وزن  يف  وزيادة 
يف مضاعفات الوالدة مبا يف ذلك 
زيادة حاالت النزيف بعد الوالدة.

على  الوزن  زيادة  مخاطر  ان 
واهمها  كثيرة  العامة  الصحة 
ضغط  وارتفاع  السكري  مرض 
وتصلب  القلب  وامراض  الدم 
الدموية  واجللطات  الشرايني 
والشرياني  الوريدي  بشكليها 
وتأكل  الظهر  وااللم  كما 
الركبة  مفاصل  وخاصة  املفاصل 
املراره  وحصى  النقرس  وداء 

والنوم  التنفس  واضطرابات 
بسرطان  االصابة  نسبة  وزيادة 

الرحم.
على  تساعد  التي  الوسائل  ان 
الوزن  انقاص  على  احلصول 
الطبيعي  الوزن  على  واحملافظة 
هو  الوسائل  هذه  واهم  متعددة 
تغير يف اسلوب احلياة بشكل عام 
الوجبات  تغيريف  يتضمن  وذلك 
استهالك  مبعدل  وزيادة  الغذائية 

الطاقة عن طريق الرياضة.
لتنقيص  عديدة  ادوية  وهناك 
الوزن ووصفات كثيرة بالرجيمات 
املختلفة وافضلها ما جاء بالقرآن 
قال  الشريف  واحلديث  الكرمي 
{َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْس تعالى 
 { ِفنَي مْلُْسِر ا يُِحبُّ  اَل  نَُّه  ِإ ا  ُفو ِر

األعراف: 31
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قال  كما 
من  شر  وعاء  ادم  ابن  مأل  ما 
فاعال  بد  وال  كان  فإن  بطنه، 
وثلث  لشرابه  وثلث  لطعامه  فثلث 

لنفسه. )رواه الترمذي(
املمكن  للعمليات  بالنسبة  اما 
اجراءها يف هي كثيرة وقد تطورت 
عمليات  واصبحت  كبير  بشكل 
وافضل  امانا  اكثر  السمنة  عالج 

نتائج وقد تناسب هذه العمليات 
الكثير من األفراد اللذين يعانون 

من السمنة املفرطة.
العمليات  باجراء  انصح  انني ال 
اجليد  التطور  )رغم  اجلراحية 
تكنولوجيا  اليه  وصلت  الذي 
تسبب  تزال  ال  لكنها  العمليات 
املزعجة  املضاعفات  بعض 

والتي قد تصل الي مشاكل دائمة( 
الغير  بالرجيمات  التقيض  بل 
حياة  منط  واعتبارها  مرهقة 

جديد والتقيد بها.
بالسمنة  املصابات  النساء  ان 
تتعرض كما ذكرنا الى مخاطرعلى 
على  وايضا  احلامل  االم  صحة 

صحة الطفل باملستقبل.
امهات  من  املولودين  االطفال  ان 
اكثر  هم  السمنة  من  يعانيني 
عرضة لالصابة بتشوهات خلقية 
مقارنة مع  االطفال املولودين من 
عيوب  ان  طبيعي.  بوزن  امهات 
يصيب  الذي  العصبي  االنبوب 
 Spina-Pifida الفقري  العمود 
تقريبا  الضعفني  بنسبة  تصيب 
اطفال النساء اللواتي يعانيني من 
النساء  السمنة مقارنة مع اطفال 

ذوات الوزن الطبيعي.
الشائعة  اخللقية  العيوب  ومن 
ايضا لدى النساء اللواتي يعانيني 

الفم   تشوهات  السمنة  من 
والعيوب بالقلب واستسقاء الدماغ 
وتشوهات   Hydrocephalus

جدار البطن.
احلديثة  الدرسات  اظهرت  كما 
ان السمنة عند االمهات قد تكون 
يف  اجلنني  ملوت  خطورة  عامل 

الرحم.
الوزن  ذوات  االمهات  وان  كما 
انخفاض  من  يعانيني  الزائد 
معدالت الرضاعة الطبيعية ونعلم 
تأثيرات  الطبيعية  للرضاعة  ان 
من  الوقاية  يف  عديدة  ايجابية 
الطفولة  مرحلة  يف  االمراض 
بالسمنة  االصابة  ذلك  يف  مبا 

باملستقبل.
اخلال�شه

من  تزيد  احلمل  اثناء  السمنة 
احلمل  مضاعفات  حدوث  خطر 

املختلفة، ومنها:
احلمل،  بسكري  االصابة  اوالً: 
عرضة  اكثر  البدينة  فاملرأة 
لالصابة بداء السكري خالل فترة 
احلمل من املرأة التي يكون وزنها 

طبيعي اثناء احلمل.
ثانياً: تسمم احلمل:  املرأة البدينة 
تكون اكثر عرضة لالصابة بارتفاع 
ضغط الدم وزيادة نسبة البروتني 
من  اسبوع   20 مرور  بعد  بالبول 
يف  السوائل  واحتقان  احلمل 
بتسمم  يعرف  ما  وهو  االطراف 
وقد    Praeclampsia احلمل 
بحصول  سوءا  االمر  يزداد 

Eclampsia تشنجات دماغية

اكثر  تكون  البدينة  املرأة  ثالثًا: 
بإلتهابات  لالصابة  عرضة 
احلمل  اثناء  البولية  املسالك 
الوالدة  بعد  بااللتهابات  وايضاً 
او  طبيعية  الوالدة  كانت  سواء 

قيصرية.
رابعاً: جتلط الدم فاملرأة البدينة 
تكون اكثر عرضة حلدوث جلطات 

داخل االوعية الدموية.
خام�شًا: عدم القدرة على التنفس 
اثناء  البدينة  املرأة  النوم  اثناء 
اكثر  معرضة  تكون  رمبا  احلمل 
لالضطرابات النوم اخلطير والتي 
منها توقف تنفسها اثناء النوم ثم 
Sleep apnea عودته مرة اخرى

الوالدة  موعد  تأخر  �شاد�شًا: 
احتمالية  من  تزيد  فالسمنة 
او  احملدد  الوالدة  موعد  تأخر 

املتوقع.
بالوالدة  مشاكل  حدوث  �شابعًا: 
من  تزيد  احلمل  اثناء  فالسمنة 
وايضا  القيصرية  الوالدة  احتمالية 
تزيد من خطر  مضاعفات الوالدة 
اجلرح  التآم  كتأخر  القيصرية 
كما  باجلرح  االلتهابات  وحدوث 
طبيعية  والدة  والدتها  فرصة  تقلل 

باحلمل الثاني.

فإذا كانت والدتها االولى قيصرية 
فمن املمكن ان تكون والدتها الثانية 
االحتمالية     هذه  ولكن  طبيعية 

تقل مع املرأة البدينة.
تزيد  فالسمنة  االجهاض  ثامنًا: 
من احتمالية حدوث االجهاض او 

ال قدر اهلل والدة طفل ميت.
تسبب  ان  ميكن  والسمنة  تا�شعًا: 
للجنني  مختلفة  صحية  مشاكل 
املولود منها مثاًل والدة  او للطفل 

طفل كبير احلجم والوزن.
الى  االبحاث  بعض  اشارت  لقد 
رمبا  احلمل  اثناء  السمنة  ان 
اصابة  مخاطر  من  قليال  تزيد 
مثل  اخللقية  بالعيوب  اجلنني 
بعض  او  بالقلب  مشاكل  وجود 
العيوب اخللقية بالدماغ وباحلبل 

الشوكي.
وتعالى  �شبحانه  اهلل  ادعو  وختاماً 
حملهن  احلوامل  لكل  يتم  ان 
بخري... وان يهدينا لتجنب ال�شمنه 

وم�شاعفاتها.
تعالى  اهلل  بقول  التمسك  فعلينا 
وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
{َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل  تعالى  قال 
نَُّه اَل يُِحبُّ امْلُْسِرِفنَي}  تُْسِرُفوا ِإ

االعراف 31
وسلم:   عليه  اهلل  صلى  قال  كما 
من  شر  وعاء  ادم  ابن  مأل  ما 
فاعال  بد  وال  كان  فإن  بطنه، 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه- او كما قال عليه الصالة 

والسالم. )رواه الترمذي(
قال صلى اهلل عليه وسلم )تركت 
ما  تضلوا  لن  أمرين  فيكم 
متسكتم بهما أبداً كتاب اهلل 
وسنتي( رواه اإلمام مالك. 

ولكم  لي  بالدعاء  واختم 
بقول اهلل  تعالى: {َوُقْل َربِّ 

ِزْدِني ِعلَْماً} طه - 114

ال�شمنة اآفة الع�شر: تعتبر السمنة 
زيادة  اصبحت  لقد  العصر،  آفة 
شائعة  ظاهرة  املفرطة  الوزن 
لقد  كافة.  العالم  مجتمعات  يف 
العقود  يف  السمنة  نسبة  زادت 
املاضية االخيرة يف جميع االقطار 
حد  على  والنامية  منها  املتقدمة 
من  االعمار  مختلف  وبني  سواء، 
مختلف  وعند  وبالغني،  اطفال 
املستويات االجتماعية الغنية منها 
والنساء  الرجال  ولدى  والفقيرة 

واالطفال.

زيادة  هي  السمنة  ال�شمنة؟  ماهي 
الدهون  تراكم  بسبب  الوزن 
نتيجة  وذلك  اجلسم.  يف  الزائده 
املتناوله  الطاقة  التوازن بني  عدم 
والطاقة  والشراب  الطعام  من 
ويحدث  للجسم،  املستهلكة 
زيادة  التالية:  احلاالت  يف  ذلك 
الطاقة املتناولة. نقص يف الطاقة 

املستهلكة للجسم.
زاد  إذا  سميناً  الشخص  ويعتبر 
الطبيعي  وزنه  عن   20% وزنه 
كان  والطول.وإذا  العمر  حسب 
 BMI 30 اجلسم  كتلة  مؤشر 

وأكثر.
تعتبر  اخل�شر:  حميط  قيا�ص 
الدهون املتراكمة يف الوسط أهم 
الناجتة  األمراض  حلدوث  مؤشر 
من  احلذر  يجب  السمنة.  عن 
الوزن إذا كان محيط اخلصر اكبر 
من 88.5 سم للنساء و 92.5 سم 

للرجال.
وذلك   :)BMI( موؤ�شر كتلة اجل�شم
على  غرام  بالكيلو  الوزن  بقسمة 
سبيل  باملتر.على  الطول  مربع 
ووزنه  1.6م  طوله  شخص  املثال 
  = اجلسم  كتلة  مؤشر  كجم،   80
 (1.6X1.6)= 31.25 على   80

يعتبر هذا الشخص سمني.

الدكتور جميل شعبان
استشاري االمراض النسائية 

والتوليد وتوليد

السمنة وآثارها على صحة املرأة وعلى احلمل
بسم اهلل الرحمن الرحيم



Jordan Hospital مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.comIssue No. (16) - May 2021

13
املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

حكيم عيون.!؟
بروفايل د. الزاهري.. يجيب على تساؤالت 

تخص السكري وآثاره! وعالقته بالكورونا؟  
يعالج  الذي  االول  النوع  وهذا 

باالنسولني.
جدزية  حلول  هناك  هل 

ملر�ص ال�شكري؟؟ 
االطفال(  )سكري  االول  النوع 
الناس حتت سن  والذي يصيب 
عالجه  وهذا  عادة   العشرين 
حتت  وباألبر  باالنسولني  يجب 
اكثر  يحتاجوا  ورمبا  اجللد 
تطور  وهناك  باليوم  ابرة  من 
وحتسني على نوعية األبر حيث 
شكل  على  أبر  هناك  اصبحت 
معه  الشخص  يأخذها  اقالم 
احلركة  يسهل  مما  ذهب  اينما 

له مع سهولة استخدامها.
العالجات  لتطوير  واحملاوالت 
مستمرة  زالت  ما  االول  للنوع 
مضخات  تطوير  مت  حيث 
ان  حيث  بانواعها  االنسولني 
تقوم  االلكترونية  املضخات 
السكر  نسبة  بفحص  بذاتها 
باجلسم وضخ الكمية املناسبة. 
وهناك دراسات كثيرة ومتواصلة 
او  )بيتا(  خاليا  زراعة  على 
زراعة البنكرياس نفسه حيث ان 
بها  يسمح  ال  البنكرياس  زراعة 
يزرعون  الذين  لالشخاص  إال 
يتم  حيث  الوقت  نفس  يف  كلية 
عملية  مع  البنكرياس  زراعة 
فيكون  بالعادة  الكلية  زراعة 
االدوية  جميع  يتلقى  املريض 
ملنع  أي  الكلية،  لزراعة  الالزمة 
رفض اجلسم  للعضو املزروع. 

اخلاليا  لزراعة  بالنسبة  اما 
فهي  )بيتا(  وخاليا  اجلذعية 
الدراسات  مبرحلة  زالت  ما 

واالبحاث.
عامل  والغ�شب  الزعل  هل 

رئي�شي ملر�ص ال�شكر ؟؟ 
الزعل اليومي املتعارف عليه ال 
بالسكري  يؤثر وليس له عالقة 
على  الكبير  الزعل  رمبا  امنا 
على  يساعد  صعبة  مواقف 
بعض  ان  حيث  السكري  ظهور 
االشخاص يكون لديهم مستوى 
السكر بالدم على احلد االعلى 
تكون  وال  بذلك  يشعرون  وال 
فعندما  اعراض  اية  هناك 
يحصل موقف صعب او عارض 
مرض  يتكّشف  الزعل  ومنها 
ظهور  الى  ويؤدي  السكري 
يظن  لذلك  السكري،  اعراض 
املسبب  هو  الزعل  ان  الناس 

الرئيسي للسكري. 
مبر�ص  الكورونا  عالقة  ما 

ال�شكري؟؟ 
يصيب  التهاب  كأي  الكورونا 
املصاب  فالشخص  اجلسم 
لتأثره  عرضة  اكثر  بالتهاب 
السكري  ومريض  باالمراض 

اجرى احلوار: منار زواهرة
عـــّمان،

ال�شكري  مر�ص  ُيعد  ملاذا 
االأكرث انت�شارًا؟؟ 

اهم اسباب مرض السكري هو 
كانت  حيث  احلياة  منط  تغير 
احلياة تعتمد على العمل اليدوي 
الى اخر كان  والتنقل من مكان 
مشيا علىى االقدام، اما حاليا 
واصبحت  احلياة  منط  تغير 
عن  وابتعدت  اسهل  احلياة 
وغيره  واملشي  اليدوية  االعمال 
زيادة  على  ساعد  بدوره  وهذا 
بالسمنة  االصابة  معدالت 

وبالتالي السكري.
هل ال�شكري مر�ص وراثي ؟؟ 

عادة  يكون  الوراثي  السكري 
االعمار  اما  الكبيرة  باالعمار 
االطفال(  )سكري  الصغيرة 
وهو  اقل  الوراثي  العامل  يكون 
االنسولني  املعتمدعلى  السكري 
فالعوامل اجلينية لم تتغير منذ 
تغير  احلياة  منط  امنا  سنني 
واصبح هناك ازدياد يف معدالت 
رئيسي  سبب  وهذا  السمنة  
مبجتمعاتنا  السكري  النتشار 
ايضا  النامية  والدول  احمللية 
ومن العوامل املؤثرة هي الهجرة 
ان  حيث  للمدن  األرياف  من 
تختلف  باملدن  احلياة  طبيعة 
كبير  انتشار  الى  أدى  هذا  وكل 

ملرض السكري. 
ملر�ص  يوؤدي  ال�شكر  اأكل  هل 

ال�شكري؟؟ 
االمر املهم هو كمية السكر التي 
النشويات  كمية  ايضا  نأخذها 
الرئيسي  العامل  هو  وهذا 
الوجبات  الىى  اضافة  للسمنة 
السريعة وقلة ممارسة الرياضة.
السكري  يكون  ان  املمكن  ومن 
احيانا  فنالحظ  مناعي  مرض 
ولكن  نحيلني  اشخاص  ان 
وهذا  السكري  مصابني مبرض 
الى  يؤدي  مناعي  مرض  سببه 
التي  اخلاليا  وتالشي  تدمير 
بالبنكرياس  االنسولني  تنتج 

د. محمد الزاهري
استشاري االمراض الباطنية 

والغدد الصم والسكري

سواء  بالتهاب  يصاب  عندما 
يؤدي  فانه  فيروسي  او  بكتيري 
السكر  مستوى  اضطراب  إلى 
يؤدي  قد  والذي  ايضا  بالدم 
إلى حدوث مضاعفات قد تؤدي 

لنهاية سيئة. 
فتأثير االلتهابات او اي نوع من 
 19 كوفيد  فيها  مبا  االلتهابات 
يؤثر اكثر على مريض السكري 

مقارنة مع بقية األشخاص.
لها  الغذائية  احلمية  هل 
وباخلال�ص  بال�شكري  عالقة 

منه؟؟ 
رئيسي  عامل  الغذائية  احلمية 
يف عالج مرض السكري كذلك 
الرياضة اي ان نوع الغذاء مهم 
ووقته وكمية احلركة التي يبذلها 
السعرات  الشخص حلرق كمية 

احلرارية.
هل مر�ص ال�شكري يوؤثر على 

العيون و�شبكية العني ؟؟
1 يف  بالطبع السكري االن رقم 

فقدان البصر.
هل مر�ص ال�شكري له عالقة 

باأمرا�ص القلب؟؟ 
بتصلب  مباشرة  عالقة  له  نعم 
من  اكثر  ان   حيث  الشرايني، 
السكريني  لدى  الوفيات  ثلثي 
القلب  امراض  بسبب  يكون 

واألوعية الدموية.
بالف�شل  عالقة  له  هل 

الكلوي؟؟
رئيسي،  وهو سبب  بالطبع  نعم 
%50 من حاالت  ان حوالي  إذ 
الفشل الكلوي اليوم يعود سببها 

للسكري. 
وهل  ال�شكرية  القدم  هي  ما 

لها عالج أو وقاية؟؟ 
تعليمات  وهناك  اهم  الوقاية 
القدم  التعامل مع  مهمة لكيفية 
من  الوقاية  وسبل  السكرية 
السكريني  لدى  القدم  إصابات 
اتباعها ستقلل من  والتي لو مت 
مبقدار  االطراف  بتر  حاالت 

النصف. 
يبقى  ال�شكري  مري�ص  هل 
او  بال�شكري  م�شاب  دائمًا 

ميكن ان ي�شفى؟؟ 
شفائها  ممكن  احلاالت  بعض 
خاصة اذا كان شخص وزنه 150 
كيلو مثال ومصاب بالسكري ومت 
اكتشافه مبكرا وعمل على تنزيل 
وزنه ل 80 كيلو مثال فمن املمكن 
حيث  السكري  من  يتعافى  ان 
املوجودة  االنسلوين  نسبة  ان 
لكنها   70 لوزن  تكفي  بجسمه 
ال تكفي لوزن 150 فمن املمكن 
ويتالشى،  السكري  يختفي  ان 
ونفس الشيء ممكن حدوثه بعد 
اجراء جراحات السمنة املفرطة 

لدى البعض.
ما  الدرقية..  الغدة  امرا�ص 

�شبب انت�شارها؟؟ 
بالسابق كان السبب نقص اليود 
اسباب  عدة  يوجد  حاليا  لكن 
واملناعية  الوراثية  العوامل  منها 
بالغدة  خلل  إلى  تؤدي  حيث 
الغدة  امراض  وتعد  الدرقية 
امراض  اكثر  ثانية  الدرقية 
الغدد الصم انتشاراً بعد مرض 

السكري .  
ما هو ك�شل الغدة الدرقية او 

ق�شور الغدة الدرقية؟؟ 
ممكن ان يكون عارض سبب اي 
التهاب موجود باجلسم وبعدها 
وممكن  الطبيعي،  للوضع  يعود 
مناعي  كسل  هناك  يكون  ان 
يف  تدريجي  كسل  الى  يؤدي 
الغدة الدرقية الىى ان تتالشى 
املريض  يحتاج  وقتها  كليا 
مدى  بالثايروكسني  لتعويضها 

احلياة. 
قصور  يحدث  ان  ميكن  كذلك 
اجراء  بعد  الدرقية  وظائف 
الغدة  الستئصال  جراحة 
اجلزئي،  أو  الكلي  الدرقية 
أو  املشع  باليود  املعاجلة  أو 
التعرض لألشعاع ملعاجلة بعض 

األورام السرطانية. 
من  اغلبها  كورونا  وفيات  هل 
له  وهل  ال�شكري؟؟  م�شابي 

عالقة رئي�شية؟؟ 
هناك الكثير ممن توفوا بكورونا 
لكن  السكري  ليسو من مرضى 
دراسات  ليس هناك  اآلن  لغاية 
مبوضوع  كافية  خبرات  وال 
بالسكري  وارتباطها  كورونا 
التهاب  أي  عام  بشكل  لكن 
يؤثر  السكريني  للناس  يحصل 
أكبر عليهم  اكثر وتكون عواقبه 
املصابني  غير  األشخاص  من 

بالسكري. 
على  يوؤثر  ال�شكري  هل 

احلياة الزوجية؟؟ 
الزوجية  احلياة  على  يؤثر  نعم 
مسيطر  غير  السكري  كان  اذا 
عليه ويؤثر على اجلهاز العصبي 
التي  الشرايني  سالمة  وعلى 
تغذي اجلهاز التناسلي، وهنالك 
وسائل عالجية وجراحية ميكن 
من  الكثير  يف  إليها  اللجوء 

احلاالت هذه. 
أفضل طريقة  انفسنا..  لنحمي 
هي الوقاية من حدوث السكري 
املثالي  الوزن  على  واحملافظة 
خصوصا  وكميته  األكل  ونوع 
االطفال يجب متابعتهم وجتنب 
حدوث السمنة عندهم واالبتعاد 
عن الوجبات السريعة ألن درهم 

وقاية خير من قنطار عالج. 

خضم  ويف  الضجيج..  وسط 
واليوميات  نعيش  التي  السوداوية 
نفتح  ان  منذ  بالسلبية  املفعمة 

عيوننا كل صباح..
وحني تنهار الذائقة يف كل مناحي 

احلياة.. 
اجلمال..  عن  تنقب  عيون  ثمة 
لالفضل..  نادرة  بعبقرية  تؤشر 

لنصف الكوب امللئان..
اخلبر  تُبرز  االزمة  رحم  ومن 

الطيب..
قليلة تلك العيون التي تنحاز دوماً 

لاليجابية..
عيونه من تلك العينة..

ايقاعه املغرق بالهدوء.. وانسيابية 
من  الى  يتأتي  ال  الرزين  حتليله 

عيونه..
حيث املشهد اجمل واروع..

والعقل..  الروح  هي  العني 
وشبابيك )املخ(.. 

مغاريف  »العيون  تراثنا..  يف  قيل 
الكالم«..

وعيونه مغاريف للجمال
بطالقة  العيون  بلغة  يتحدث 

ويقرأها أميا قراءة..
حكيم عيون من طراز فاخر..

واصبح خبيراً  عرفها عن قرب.. 
يف  غاص  ان  بعد  بها  نادراً 

اسرارها وتعمق يف اسبارها..
القائل.. لكل امرؤ من  املثل  ولعل 
لشخصه  جتسيد  نصيب  اسمه 

ومسيرته..
حتى  بااليجابية  تفيض  فعيونه 
اجليد  بني  فيصاًل  أضحت 

والرديء..
أصبح  للجمال،  الدائم  وانحيازه 

هويته..

العنان  واطلق  شبكيتها..  يف  تََعلََق 
ليصبح  ومراسه..  وخبرته  لعلمه 
وصديقها  العيون  خبراء  اهم  احد 

الدائم..
منذ لقاءه االول وقع يف حبها.. 

أجهدت  الذين  ملجًأ الولئك  فبات 
الصعبة  احلياة  ظروف  عيونهم 

ومستجدات الدنيا وتعقيداتها..
كيف ال وقد امتلك ادواته 

وصنع لنفسه عاملاً خاصاً.. اساسه 
الرؤية..

رؤيته لالشياء تتأتى دوماًمن سعيه 
احلثيث نحو كامل النظر..

»ستة على ستة«.. مقياسه الوحيد 
يتحدث  ما  لكل  قراءته  ومنطلق 

فيه..
ويف  واالقتصاد  السياسة  يف 
االعالم والفن.. ويف شؤون وشجون 

احلياة..
هو  والسياسة..  الطب  وبني 
الطبيب االنسان الذي يعيد ملفهوم 

»احلكيم« أَلََقُه وبريقه..
االبصار،  وخبير  العيون  جراح  هو 
والعاِلم يف عالَم الشبكية.. وصاحب 
قلبه  حدقة  من  اآلتية  االبتسامة 
لتسقط على عدسة احلياة فتصبح 

أكثَر جماالً وروعة..!
من  اكثر  فياض..  فيصل  الدكتور 

طبيب 
وهو  ومريديه،  ملرضاه  احمُلب  فهو 
له  تلجأ  حني  الطيب  االنسان 

العيون والقلوب التعبة..
زمن  يف  حكيم  فياض..  فيصل 
التفاؤل  وغاب  احلكمة  فيه  عزت 
السبيل  هي  التي  وااليجابية 
للتحليق مجدداً من رماد الظروف 

الصعبة.
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
وخالـي من فيروس كورونا 

الشخير وأحدث الطرق فوائد عمليات التجميل
العالجية.. على  الشخص  يكون  وقد 

معينة  أنواع  الرتداء  استعداد 
يف  واملشاركة  املالبس   من 
مييل  الشخص  كان  أنشطه 
وذلك  العمليه  قبل  إلى جتنبها 

بسبب انزعاجه من مظهره.
٢- حت�شني ال�شحة اإلبدنية: 

ميكن لبعض إجراءات  عمليات 
صحه  حتسني  التجميل 
الشخص اجلسديه  مع املظهر  
تودي  قد  املثال  سبيل  وعلى 
جراحة جتميل األنف او اعادة 
التنفس  حتسني  إلى  تشكيله 
حتسني  مع  الوقت  نفس  يف 
األنف. وعمليات تصغير  شكل 
الثدي  لتحسني  املظهر ولكنها 
الراحة  بعدم  أيضاً  تخفف  قد 
القرية  األم  مثل  اجلسدية 
والظهر وتهيج اجللد من الثدي 
مثل  أخرى  وأمثلة  الكبير، 
واألرداف،  البطن  عمليات شد 

وغيرها.. 
٣- حت�شني ال�شحة النف�شية: 

التجميل  عمليات  تودي  حيث 
إلى  األشخاص  بعض  عند 
االجتماعي  القلق  انخفاض يف 
الشعور  بسبب  اجلراحة  بعد 
بالنفس  بالصحه  اجلديد 
مظهره  يلهمهم  الذي 
اجلديد وسيكون اكثر استعداد 
ملوجهه حتديات جديدة او تولي 
مسؤلية بطريقة جديدة متاماً 

٤- املزيد من الفر�ص:
إلى  الدراسات  بعض  تشير 
جاذبية  األكثر  األشخاص  أن 

توؤدي  التي  االأ�شباب  ماهي 
حلدوث ال�شخري؟

جمموعتني  اإلى  االأ�شباب  تنق�شم 
رئي�شيتني:

إلى  تؤدي  تشريحية  أسباب   •
ارتخاء وتضيق املجاري التنفسية 

العليا.
• أسباب سلوكية

تناول  مثل  السلوكية:  األسباب   -
وبعض  الكحولية  املشروبات 
تسبب  التي  والعقاقير  األدوية 
احللق،  عضالت  يف  ارتخاء 

التدخني وزيادة الوزن.
كذلك وضعية النوم واحلرمان من 
النوم  تلعب دوراً مهماً يف حدوث 
النوم  عند  يزداد  الشخير،حيث 

على الظهر.
- األسباب التشريحية: أي تضيق 
التنفسية  املجاري  يف  انسداد  أو 
إلى  يؤدي  النوم  خالل  العليا 
للنفس  وانقطاع  شخير  حدوث 

مثل:
احتقان  األنفية:  املشكالت   •
الوتيرة  انحراف  املزمن،  األنف 
األنفية  اجليوب  التهاب  األنفية، 

والسالئل األنفية.
بعض  وجود  مثل  الفم:  تشريح   •
أو  السفلي  الفك  يف  التشوهات 
السفلي،  الفك  رخاوة  العلوي 
رخاوة سقف احللق واللهاة تضخم 
اللسان  حجم  وتضخم  اللوزتني، 
مؤخرة  يف  اللمفاوية  واألنسجة 

اللسان ورخاوة لسان املزمار.
زيارة  علينا  ي�شتوجب  متى 

الطبيب:
قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني 
أياً  من األعراض املذكورة سابقاً، 
مما يشير إلى أن شخيرك مرتبط 
االنسدادي  النفس  بانقطاع 

النومي.
أو إذا كان طفلك يصدر شخيراً أو 

يعاني انقطاع نفس خالل النوم.
ال�شحية  امل�شاعفات  ماهي 

املحتملة ب�شبب ال�شخري:
أكثر  الشخير  مايكون  عادًة   -
من مجرد ازعاج للشريك، فإذا 
بانقطاع  مرتبطاً  الشخير  كان 
النومي  االنسدادي  النفس 
إحدى  حلدوث  خطر  فهناك 

هذه املضاعفات.
الدم  ضغط  بارتفاع  اإلصابة   -
والسكتة  القلبية  واألمراض 

واملوت املفاجئ خالل النوم.
- حدوث املشكالت السلوكية مثل 
لدى  التعلم  ومشكالت  العدوانية 

األطفال.
- اإلحباط والغضب املتكرر.

السيارات  حوادث  خطر  زيادة   -
بسبب قلة النوم.

يتمتعون  قد  جيد  ومبظهر 
املهنية  الفرص  من  مبزيد 
والشخصية وكذلك مييلون إلى 
أعلى  رواتب   على  احلصول 
يف  للترقيات  اختيارهم  ويتم 

كثير  من   االحيان.
٥- ال�شيطره عل  الوزن:

الذين  املرضى   يجد  قد 
مثل  إلى نحت اجلسم  يسعون 
البطن  شد  او  الدهون  شفط 
على  احلفاظ  السهل  من  انه 
حتفز  وقد  العملية  بعد  الوزن 
اتباع  إلى  اإليجابية  النتائج  
وبرنامج  نظام غذائي  صحي 
وزنهم  على  للحفاظ  متارين 
أن  وميكن  السيطرة  حتت 
يؤدي الوزن الصحي أيضاً إلى 
االصابة  مخاطر  من  التقليل 
زيادة  من  األمراض  ببعض  
من  العديد  هنالك  الوزن 
الشخص  التي جتعل  األسباب 
عملية جتميل  إجراء  يف  يفكر 

اليوم.
إجراء  بعد  يكتشف  وقد 
لم  كثيرة  من  فوائد  العملية 
من  ابداً  ستحدث  أنها  يدرك 

أكثر العمليات شيوعاً هي: 
• تكبري الثدي. 

• �شد البطن. 
• جتميل االأنف. 

• عمليات بعد تكميم املعدة.
لالستفسـار والنصيحـة االتصال 
للتجميـــــل  األردن  مــركـــــز  فـي 

مستشفــــى األردن، تلـفــون:
06 5660317 - 0798143836

بسبب  املتكررة  العمل  مشاكل   -
ضعف التركيز.

- املشاكل األسرية بسبب االزعاج 
القدرة  وضعف  للشريك  املتكرر 

اجلنسية.
الت�شخي�ص والعالج:

حدث تطور علمي كبير يف السنوات 
األخيرة يف هذا املجال، ففي السابق 
كل  تؤرق  احلاالت  هذه  مثل  كانت 
فشل  بسبب  والطبيب  املريض  من 
املستخدمة  واجلراحات  العالجات 

واملضاعفات التي حتدث.
أما يف الوقت احلالي فهذا التطور 
ملثل  الدقيق  التشخيص  يشمل 
حتديد  من  بدءاً  احلاالت  هذه 
فحص  خالل  من  املشكلة  سبب 
النوم )sleep study( والذي من 
خالله يدرس األسباب املؤديه الى 
املجاري  تنظير  وفحص  الشخير 
النوم  خالل  العليا  التنفسية 
وذلك   )sleep endoscopy(
بإستخدام أدوية تخديرية من نوع 
تساعد  العمليات  غرفة  خاص يف 
املريض على النوم دون احلاجة إلى 
يساهم  مما  التنفس  أنبوب  وضع 

يف حتديد مكان وسبب التضيق.
طرق العالج تنق�شم اإلى ق�شمني عالج 

�شلوكي حتفظي اأو عالج جراحي..
تغير  مثل  التحفظي  العالج  أما   -
بعض العادات املسببه مثل االقالع 
عن التدخني تخفيف الوزن اصالح 
أستخدام   وأأو  النوم   وضعية 
أجهزة مساعدة للتنفس مثل جهاز 

)CPAP( الـ
نقلة  حدثت  اجلراحي:  العالج   -
اجلراحي  العالج  يف  كبيرة  نوعية 
واألردن   العالم  مستوى  على 
على  االعتماد  كان  السابق  ففي 
معاجلة  يف  أساسية  كأداة  الليزر 
جميع  كشفت  لكن  الشخير، 
الليزر  فشل  والدراسات  التجارب 
فإن  العكس  على  فاعليته  وعدم 
ضرراً   أكثر  احملتملة  املضاعفات 
مثل حدوث االلتصاقات قد تؤدي 
إلى اغالق أو تضيق الفتحة ما بني 

األنف واحللق.
أما حديثاً فيستخدم طريقة جديدة 
بدون  احللق  سقف  ورفع  لشد 
استخدام  طريق  عن  االلتصاقات 
التجميلية  اجلراحية  اخليوط 
 )Barbed Pharyngoplasty(
البارد  الكي  الستخدام  باإلضافة 
تضخم  عالج  يف   )Coblation(
يف  األنسجة  واستئصال  اللسان 
مؤخرة اللسان وإزالة ارتخاء سقف 

احللق  وجتميل لسان املزمار.
هي   احلديثة  التقنيات  هذه  جميع 
الكبير  الطبي  الصرح  يف  متوفرة 

يف مستشفى األردن.

عملية  إجراء  يتم  ما  عادة 
مظهر   لتحسني  جتميل 
الشخص الذي ينظر إليه أيضا  
على انه الفائده االساسيه لهذا 

اإلجراء.
مجرد  هو  املظهر  فإن حتسني 
الفوائد   من  العديد  من  واحده 
احملتملة التي ميكن أن توفرها 
كنت  التجميل فإذا  عملية 
تفكر يف إجراء عملية جتميل. 
التي  املزايا  بعض  من  فتحقق 

قد تكسبها من قرارك.
١- زيادة الثقة بالنف�ص:

الشخص  مظهر  يكون  عندما 
جيد ويشعر أنه بحالة جيدة.

املظهر  يف  التحسينات  تترجم 
الثقة  زيادة  إلى  طبيعي  بشكل 
استعداد  يعني  مما  بالنفس. 
جديدة  أشياء  التجربة  أكبر 
املواقف  يف   االنفتاح  أو 

االجتماعية.

ماهو ال�شخري وملاذا يحدث؟
هو صوت خشن يحدث عند تدفق 
الهواء أمام األنسجة املتراخية يف 
املجاري التنفسية العليا مما يؤدي 
إلى اهتزاز األنسجة مع التنفس.

بني  األشخاص  جميع  يشخر 
قد  لكنها  واآلخر،  احلني 
لبعض  مزمنة  مشكلة  تكون 
بعض  يف  تشير  األشخاص،وقد 
األحيان إلى اإلصابة بحالة طبية 
مزعجاً  لكونه  باإلضافة  خطيرة، 

للشريك.
االأعرا�ص

يكون  األحيان  غالب  يف 
الضطرابات  مصاحباً  الشخير 
التنفس  انقطاع  وأهمها  النوم، 

االنسدادي خالل النوم.
من  النوع  هذا  مثل  يتميز  حيث 
مرتفع  بالشخير  االضطرابات 
من  فترات  يليه  والذي  الصوت 
النفس.وقد  توقف  عند  الهدوء 
تستيقظ  التنفس  عدم  يجعلك 
وقد  النوم  خالل  مرات  عدة 
يستيقظ الشخص بصوت شخير 
وقد  اختناق،  صوت  أو  مرتفع 
بسبب  وسيئاً  خفيفاً  النوم  يكون 

النوم املتقطع وتوقف النفس.
املصابني  األشخاص  يعاني  عادًة 
بانقطاع النفس االنسدادي خالل 

النوم من أعراض أهمها:
• النوم املفرط خالل النهار.

• صعوبة التركيز.
• الصداع الصباحي.

االستيقاظ  عند  احللق  جفاف   •
من النوم.

• ارتفاع ضغط الدم.
• ألم يف الصدر خالل النوم.
• اضطراب يف دقات القلب.

• استيقاظ متكرر خالل النوم.
املتكرر  التبول  إلى  احلاجة   •

خالل النوم.
• ضعف القدرة اجلنسية.

• التبول الال إرادي عند األطفال.
• ضعف االنتباه واألداء الدراسي 
واملشكالت السلوكية يف األطفال.

د. محمود وريكات
استشاري اول جراحة 

التجميل والترميم
دكـتـــور

محمد علي احلياري
استشاري

أول أنف وأذن وحنجرة
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وخالـي من فيروس كورونا 

دورية داخلية تصدر عن:
» مستشفى األردن «

تُعنى باخلدمات الطبية املتكاملة 
وأخبار مستشفى االردن واجنازاته..
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مؤسسة ميكال للتسويق والتصميم

الدكتور محمد البشير يتصدر 
مجلة جامعة )ايوا( االمريكية 

وأكــــــــدت املجـلــــــــة أن 
الدكتـور محمـد عبداهلل 
البشيـــر أحـــــد أهــــــم 
األسمـاء املعروفـــة فـي 
مبحـــال  )ايوا(  واليــة 
وأمــــــراض  جــراحــــــة 
دومــاً  يسعــى  القلــب، 
هــــو  مـــا  كــل  لتقديـم 
حــديث للتخفيـف عــن 
املرضـى الذين يعبـرون 
اجتاه  مخاوفهم  عــن 
القدميــــة  األسـالــــيب 
وبـذات عمليات القلـب 

املفتـوح.
التقنيات  هذه  تتيح  وحيث 
نتائج  الدقيقة  األساليب  وهذه 
ايجابية كبيرة للمرضى باسرع 

وقت مبنتهى الدقـة.
الدكتور  إن  املجلة  وقـالت 
برنامج  أكبر  يديـر  البشير 
يف  القلب  ألمراض  منافـس 
هـذا  يجري  حيث  الوالية، 

الصمام،  عمليات  البرنامج 
وصمام القلب من خالل املنظار 

والقسطرة العالجية.
حـيث اصبـح التشخيـص واحـد 
التقنيـات  هـذه  اهـداف  مـن 
كـهـدف  العـالج  تقـدم  ان  بعـد 
اسـاسي لتكنـولوجيـة القسطـرة 

احلديثـة.

»ايوا«  جامعة  مجلة  نشرت 
األمريكية تقريراً حول مجاالت 
واألساليب  اجلديدة  العمل 
أمراض  مجال  يف  املستحدثة 
الدكتـور  أداء  وحول  القلب، 
رئيـس  البشير  عبداهلل  محمد 
قسم جراحة القلب يف جامعـة 

»ايوا«.
التقـرير  يف  املجلـة  وعرضـت 
اإلمكانات التكنولوجية احلديثة 
التي اتاحت افاق اوسع للعالج 
لؤالك  األمل  ابواب  وفتحت 
بأمـراض  املصـابني  املرضـى 
القلـب، والذين يتملكهم اخلوف 
جراحـة  عمليـة  من  والرهـبة 

القلب املفتـوح.
األسـاليب  هذه  أن  حـيث 
اصبحت  احلديثة  والتقنيات 
مستوى  على  واقل  اماناً  اكثر 
الوقت واجلهد والدقة، السيما 
يف استخدام املنظار والقسطرة 

العالجية.

تضبط  متاماً..  بن  بيج  كساعة 
صباحه  ايقاع  على  ويومك  ساعتك 
واالبتسامة  الطلة  نفس  يوم..  كل 

ووقار العم الكبير وتواضعه..
هو من علمنا ان ال نناديه إال بعمي 
فقد كانت الكلمة تعني بالنسبة حباً 
بالنسبة  وتعني  بالحدود،  وتواضعاً 
لنا حني يبادلنا بـ »عمي« أيضاً ابوًة 
من طراز آخر وسمواً يزيده التواضع 

والبساطة جماالً وألقاً..
علم جميع من احاطوا به  ان يستهلوا  
خطواته  ايقاع  على  صباحهم 
بوابة  دخوله  منذ  كان  الذي  وهو 
املستشفى يسلم هنا ويتوقف هناك 
اخر،  ملالحظة  ويستمع  لهذا  يسمع 
يتطلع إلى قسم االدخال مييناً وكأنه 
العمل..  لتقييم  صباحي  طابور  يف 
كلما  ابتسامته  همهمات  تتعالى  ثم 

اقترب من مكتبه..
دون  مكتبه  باب  افتح  ان  يكفي  كان 
وحماس  كتلة عزمية  استئذان الرى 
يتجدد كل صباح وما ان اطل برأسي 
»السالم  بابتسامته..  يبادلني  حتى 
ادخل  تعال..  عمي«،  كيفك  عليكم 

شو االخبار..!؟
هنا يبدأ النهار وينطلق حوار يتجدد 
والعزمية..  احلماس  كذات  مرة  كل 
بني اوراق وتواقيع وموظفني )داخلني 
وخارجني( على ايقاع »صباح اخلير 
اوراق  بني  يومه  يستهل  ثم  عمي«.. 

وجو  بسالسة  واتصاالت  وضيوف 
عمل يرتقي لاللفة واالجواء االسرية 

اكثر من اي شيء..
لم نعد نسمع هذه الصباحات الطيبة 
من العم الغايل عبد القادر خطاب منذ 
خال  اشهر  ستة  منذ  عّنا..  رحل  ان 
منها احلماس واالبتسامة الصباحية 

والعزمية التي التفتر..
لكنه هناك..

يف كل مكان ..
روحه حاضرة وكأنه متام احلضور..

ذلك  من  اقتربت  كلما  اسمع..  اكاد 
شو  ادخل  تعال..  اهاًل  الباب.. 

االخبار..
البلد  اخبار  مرة..  من  الكثر  اخبرته 
يف  رأيه  وسمعت  الناس..  واوضاع 
استمرار املؤامرة على القدس وكيف 
ما زالت عّمان قلب القدس النابض..
أحمله حتى اآلن يتصفح حسابه على 
ويناقش  رأي  على  يرد  الفيسبوك 
وجهة نظر ويغضب بهدوء لفكرة غبية 

حتاول ان تسيء لالسالم العظيم..
الرائحة  زالت  ما  اليانسون  كاسة 

املنبعثة منها تغطي املكان..
يف كل حلظة اتذكره.. وارقب مكانه 
حسه  إال  ميلؤه  ال  الذي  الفارغ 

واندفاعه للعمل دون توقف..
لكن  نظيره  عز  ويقني  بهدوء  فارقنا 
روحه ما زالت تسكن أرجائنا وقلوبنا 

ووجداننا.

اعتدنا ان نعيش مع الذكريات احلية 
بالصوت والصورة لتبقيه بيننا )طيبًة 

وأخالقاً وتواضعاً(.. 
بشوشاً   واخاً  اباً  لنا  وحتفظه 
تتكرر  »عمي«  ومازالت  ومتواضعاً.. 
ارجاء  يف  املرات..  عشرات  يوم  كل 

االدارة..
املقابل..  املكتب  يف  الرضا  جار 
الدكتور  الكبير  استاذنا  العمر  رفيق 
حلضورك  اضاف  البشير  اهلل  عبد 
مكتبه  على  حية  صورة  املستمر 
واحتراماً  لتاريخك  تقديراً  فيزيدنا 

جلارك ووفاءه..
باحترام   زلت حتظى  ما  عمي احلج 
كيف  الرحيل..  بعد  حتى  الكل 
ما  العطرة  الطيبة وسيرتك  وروحك 

زالت حتيط بّنا على امتداد املكان.
قيل »اللي خلف ما مات«.. وقيل ان 
االنسان يبقى خالداً بأعماله اخليرة 
وكتبه  وبأفكاره  اجلارية..  وصدقته 
األوفياء  االصدقاء  بأولئك  وبأكثر.. 
الذين عرفوا قيمة العشرة و »العيش 
ُكثر  وهم  العمر  وصداقة  وامللح«.. 

بالنسبة لك..
عمي.. اسعد اهلل صباحك وكل عام 
وأنت بخير من اهلل ورحمة ورمضان 
علينا  املبارك  الشهر  هّل  فقد  كرمي 
اولئك  كل  من  لك  الدعاء  وتعاظم 
ابناء  من  وراءك  تركتهم  الذين 
وفقراء  اوفياء..  واصدقاء  مخلصني 
من غالبا هذه الدنيا الذين ما زالوا 

يعيشون على حسك..
باألخبار  سأوافيك  احلج..  عمي 
ما  كل  يف  لرأيك  وسأستمع  دائماً.. 

يجري من احداث..
حجي.. ابناء القدس وقفوا كما هم 
مواجهة  يف  حقيقيني  رجال  دائماً 
يف  االقصى  ساحة  يف  القتل  آلة 

رمضان..
اعلم ان هذا �شيدفعك لالبت�شام..!

بقلـم:  الدكتور هاني البدري 

عمي ..
نفتقد االبتسامة !

مستشفى األردن.. معًا نتصدى لفيروس (كورونا)

COVID-19
VACCINE

لقاح كوفيد-19
متوفر اآلن في

مستشفى األردن


