Jordan Hospital

دوريـة داخلية تصدر عن مستشفــى األردن؛ تُ عنى باخلدمـات الطبيـة املتكاملـة وأخبار مستشفى األردن واجنازاته

د .أمين عبيد وفريق مستشفى األردن
لزراعة الكبد يجري أول عملية
زراعة كبد فـي االمـارات

التفاصيل صفحة

وزير الصحة يرعى تخريج فوج جديد من اطباء برنامج
االقامة والزمالة فـي مستشفى االردن 2021

الدكتور فراس الهواري :مستشفى األردن
صرح طبي يساهم فـي تقدمي الرعاية
الطبية والتدريب والتعليم الطبي

االطباء املؤهلني يف مختلف
التخصصات لرفد سوق العمل
االردني والعربي وهو ما اكده
االستاذ الدكتور فراس الهواري

مت وألول مرة يف األردن
من خالل الصرح الطبي
الكبير مستشفى األردن
استخدام اجلهاز اجلديد
املصنّع من شركة سوتير
األملانية والذي يعمل على
الراديوفريكونسي
مبدأ
حيث قام املستشار األول يف
مستشفى االردن الدكتور
محمد علي احلياري على عمل
عملية تصغير للقرنيات االنفية

وعملية إزالة الناميات واللوزتني.
ميتاز هذا اجلهاز بسرعة
تشافـي املريض بعد العملية

jordan.hospital

وزير الصحة ..يشيد بدور القطاع
الطبي اخلاص فـي مجال
التعليم الطبي
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رعى وزير الصحة االستاذ الدكتور
فراس الهواري حفل تخريج فوج
جديد من اطباء برامج االقامة
والزمالة من مستشفى االردن
يف احتفالية مهيبة حضرها
مدير عام املستشفى الدكتور
عبداهلل البشير ومدير عام دائرة
التدريب والتعليم الطبي املستمر
الدكتور رياض سعيد وعدد كبير
من االطباء ومسؤولي البرامج
التدريبية واالقسام املختلفة.
وعكس حضور ورعاية وزير
الصحة لهذه االحتفالية اهتماماً
بالغاً بجهود مستشفى االردن
على صعيد التعليم الطبي
املستمر وتخريج افواج من

|

www.jordan-hospital.com

وزير الصحة يف كلمته مشيراً
إلى ان اجليل اجلديد من االطباء
املميزين املؤهلني على ايدي
اساتذة كبار من مستشفى االردن
ليبدؤا خطواتهم يف مسيرة الطب
بإقتدار يكملون املسيرة ويغرزون
املكانة .الفتاً إلى ان مستشفى
االردن الصرح الطبي الكبير هو
مثال حقيقي ملا ميثله القطاع
الطبي اخلاص يف اململكة يف
مجال تقدمي الرعاية الطبية
وبرامج التعليم الطبي املستمر.
واعرب الهواري يف االحتفالية
التي بثت على الهواء مباشرة حيث
مت متابعتها عن بُعد من مئات
التفاصيل فـي صفحـة

التفاصيل صفحة

حيث أن نسبة األلم أقل
ونسبة النزيف خالل
وبعد العملية التذكر
مقارنة بالطرق االخرى.
يذكر أن هذا اجلهاز
يعمل على معاجله
الشخير عن طريق
تصغير حجم القرنيات
االنفية وشد سقف
احللق بالعيادة وحتت البنج
املوضعي.

وزير الصحة لدى تسليم شهادات التخرج
على الفوج اجلديد من أطباء
برنامج االقامة والزمالة
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التعليم الطبي على
الطريق القومي..

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

مثّل حفل تخريج فوج جديد من
االطباء اجلدد ضمن برنامج
االقامة والزمالة يف مستشفى
االردن ،حلظة اخرى يف مسيرة
طويلة للمستشفى يف مجال
التعليم الطبي النوعي.
لقد كانت الرؤيا والرسالة
واضحة ملستشفى األردن منذ
أن قام جاللة املغفور له امللك
حسني بإفتتاح املستشفى عام
 1996حيث كان احللم كبيراً حني
انطلقت املستشفى منذ البداية
يحمل على كاهله شرف االسم
(األردن) فكانت املسؤولية وقيمة
العمل والريادة والنجاح املتواصل.
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تقنية جديدة فـي مستشفى األردن
فـي تصغير القرنيات األنفية

info@jordan-hospital.com

مستشفى األردن  -السنة السابعة  -العدد السابع عشر | أيلول  | ٢٠٢١توزع مجان ًا

مستشفـى األردن

اصبح املستشفى اليوم مؤسسة
متكاملة بالتكنولوجيا الطبية
املتقدمة والتقنيات الطبية
احلديثة مدعمة بالكوادر
الفنية املؤهلة واملدربة يقودهم
الزمالء
االختصاصيون
املؤسسون واملشاركون وحديثاً
جيل املستشفى اجلديد من
االختصاصيني الشباب أمل
املستقبل لالستمرارية والريادة
لتقدمي أفضل الرعاية الصحية
ملرضانا األردنيني والعرب دعماً

للصحة املستدامة واقتصادنا
الوطني.
وقد كانت الرؤيا واضحة منذ
البداية أيضاً ليكون املستشفى
مركزاً طبياً متميزاً يف التعليم
والتدريب الطبي والبحث العلمي
حيث حصل املستشفى على
اعترافات املجلس الطبي
االردني واملجلس العربي
للتخصصات الطبية ،وهيئة
اعتماد مؤسسات التعليم
العالي ومؤسسة الغذاء
والدواء ليسهم املستشفى
بواجبه يف التعليم الطبي
باألردن ،فلقد ضاقت فرص
التدريب والتعليم خارج االردن
إضافة الى النقص بأطباء
االختصاص خاصة بالقطاع
العام..
وقام املستشفى منذ
العام  2000بتخريج
مايزيد عن  400طبيباً
اختصاصياً يف فروع
الطب املختلفة يعملون
باألردن ودول املنطقة
والعالم كسفراء لألردن
وملستشفى األردن وهانحن اليوم

ويف ظل احتفاالتنا مبئوية
اململكة االردنية الهاشمية
تقييم ملسيرة
ٍ
التي متث ُل وقف َة
واستشراف ملا ميكن
ٍ
اإلجناز
أن نبنيه على هذا اإلجناز يف
كل امليادين ال سيما يف القطاع
الطبي فإننا نواصل مسيرة بناء
االجيال من االطباء اجلدد
الذين يرفدون السوق االردني
والعربي بخيرة الكفاءات الطبية...
نقوم اليوم وبرعايتكم الكرمية
بتخريج  30طبيباً جديداً يف أحدى
عشر تخصصاً مختلفاً.
ويف اطار سعيه احلثيث لفتح
كافة قنوات التواصل مع كبريات
اجلامعات العاملية استطاع
مستشفى األردن وبثقة واعتراف
دولي الفت حتقيق اتفاقيات
مع اجلامعات االمريكية جورج
توليدو
وجامعة
واشنطن
وتكساس وتنفيذ برنامج تبادل
اكادميي وعلمي استطعنا عبره
ابتعاث عدد كبير من الطلبة
االطباء الشباب من كليات الطب
االردنية الى اجلامعات االمريكية
واستقبال عدد من االطباء
االمريكيني يف املستشفى.

تتمـة املـقـال فـي صفحـة
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املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

وخالـي من فيروس كورونا

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com

تتمة اخلبر

د .الهواري :مستشفى األردن
صرح طبي يساهم فـي تقدمي
الرعاية الطبية والتدريب
والتعليم الطبي
العائالت واسر االطباء اخلريجني،
اعرب عن اعتزازه مبستشفى االردن
وما حققه حتى اآلن يف مجال
التدريب والتعليم الطبي املستمر.
احتفالية التخريج لثالثني طبيباً
جديداً من تخصصات مختلفة
اعتبرت خطوة اخرى يف مسيرة
اجناز طبي وتعليمي حققها مستشفى
االردن منذ ربع قرن من الزمان عزز
خاللها من دوره التعليمي املتكامل
ومنح السوق احمللي والعربي نخبة
من االطباء الشباب املدربني
واملؤهلني على ايدي اطباء كبار يف
خبراتهم وتخصصاتهم واطالعهم
وبأحدث االساليب واملدارس الطبية
املواكبة الخر التطورات العاملية.
حرص وزير الصحة لرعاية هذه
االحتفالية وبحضور عدد من
املعنيني يف القطاع الطبي العام
واخلاص ورئيس جمعية املستشفيات
اخلاصة وهيئات االعتماد وممثلي
النقابة واجلهات االعالمية عكست
اهمية ما يتحقق من نتاج تعليمي
طبي مميز عبر منظومة التعليم
الطبي املتكامل ملستشفى االردن
والتي اصبحت عنصراً اساسياً يف
هذا القطاع على مستوى اململكة
واملنطقة العربية ال سيما انها تعتمد
ايضاً على عالقات شراكة فاعلة مع
عدد من املؤسسات العلمية والطبية
الرفيعة يف الواليات املتحدة والعالم.

تتمــة مقـال الدكـتور عبداهلل البشيـر
ولتحقيق مزيد من فرص
التعليم الطبي دعم مستشفى
األردن فرع كلية اجلراحني
االمريكية باالردن لالستفادة
من برامج التعليم والتدريب
للكلية االمريكية وأسفرت هذه
العالقة عن تعاون بني البورد
األمريكي للتخصصات الطبية
واملجلس الطبي األردني لعقد
ورشات عمل للجان االمتحان
األردنية .مازال املستشفى
يتطلع الن تكتمل مسيرته
التعليمية بإنشاء اجلامعة
الطبية اخلاصة بالتعاون مع
جامعة جورج واشنطن وجامعة
هارفارد لتكون إضافة نوعية
للتعليم الطبي يف األردن

واملنطقة وصرحاً تعليمياً أمثال
الصروح العاملية التعليمية
الطبية اخلاصة أمثال مايو
وكليفالند وغيرهما.
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اإلحليل التحتي

مع رئيس جامعة جورج واشنطن

ان منظومة التعليم الطبي يف
مستشفى االردن مبستواها املميز
على الطريق القومي ..والتي
حققت قاعدة واسعة واالحترام
والتقدير والثقة امللكية والعربية
والعاملية تتواصل اليوم بأفواج
متتالية من االطباء الذين يخطون
أولى خطواتهم يف مسيرة العمل
الطبي املستقبلي لنؤكد
بذلك استمرارنا وسعينا
الدائم لتحقيق املزيد من
االجنازات يف هذا املجال
ان شاء اهلل خدم ًة للطب
يف االردن ولالنسان
االردني والعربي وان
نواصل املسيرة حتت ظل رعاية
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك
عبد اهلل الثاني بن احلسني
حفظه اهلل ورعاه.

Jordan Hospital

د .صائب حمودي

استشاري جراحة االطفال
هو عيب خلقي يف اجلهاز البولي
التناسلي عند األطفال الذكور
ويتمثل بعدم وجود فتحة البول يف
مكانها الطبيعي يف نهاية العضو
الذكري ،وقد تكون فتحة البول
يف أي مكان على طول مجرى
اإلحليل وعلى اجلانب السفلي
من العضو.
اإلحليل التحتي من أكثر
التشوهات اخللقية حدوثاً يف
اجلهاز البولي التناسلي الذكري
ونسبة احلدوث بني األطفال
الذكور  1لكل  500مولود ،ولوحظ
زيادة هدد احلاالت يف العقود
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()Hypospadias

األخيرة وتصنف حاالت اإلحليل
التحتي حسب بعد الفتحة عن
املكان الطبيعي:
• (الدرجة األولى) تشكل 75-70
 %من احلاالت وتكون الفتحة يف
الثلث األخير يف العضو.
• (الدرجة الثانية) فتكون الفتحة
يف منتصف العضو.
• (والدرجة الثالثة) وهي األشد
من ناحية التشوه وتكون الفتحة
على كيس الصفن ويصاحبها
انحناء يف العضو ويف بعض
احلاالت عدم نزول اخلصيتني.

الأ�سباب

أسباب اإلحليل التحتي غير
معروفة ومعظم احلاالت متفرقة
وهناك عامل وراثي يف بعض
احلاالت يتمثل بخلل يف كروموسوم
 16وبعض النظريات ترجح
انخفاض يف هرمون االندروجني
عند األطفال املصابني والذي
ينتج عن اضطراب يف الغدد
الصماء املنتجة والتي تستعمل
يف مبيدات  DTTلالندروجني
وينتج ذلك من استعمال بعض
الكيماويات مثل:

اآلفات وتنتقل يف الفاكهة
واخلضار املرشوشة الى حليب
األم أو األبقار واستعمال الكلور
وبعض صبغات الشعر ،ومن
األسباب األخرى نقص يف افراز
هرمون التستيرون عند اجلنني
وخصوصاً يف أطفال األنابيب.
وينبغي اإلشارة إلى أن % 12-8
من األطفال املصابني يف اإلحليل
التحتي يكون أحد أفراد العائلة
مصاب ايضاً باملرض.

العالج

من أهم اهداف عالج اإلحليل
التحتي هي استقامة العضو
ووجود فتحة التبول يف نهاية
العضو ،ويف حاالت الدرجة
األولى فإن عملية واحدة تكون
عادة كافية إلصالح اإلحليل أما
الدرجة الثانية والثالثة فيحتاج
الطفل إلى عمليتني أو أكثر
للحصول على النتائج املطلوبة
وهذه العمليات دقيقة وحتتاج
إلى تدريب خاص ويجب التنويه
إلى أن نسبة املضاعفات حوالي
 30%وأهم املضاعفات حدوث
ناسور إحليلي بعد العملية.

( )Transplantationمجلة علمية عاملية
متخصصة تنشر عن االجناز الطبي

يناقش اجللطات القلبية د .أمين عبيد وفريق مستشفى األردن
فـي فترة الكورونا
لزراعة الكبد يجري أول عملية
مشاركة علمية
زراعة كبد فـي االمـارات

فـي مؤمتر دولي

د .عمـاد احلـداد

شارك الدكتور خالد الصافـي
استشاري جراحة املسالك البولية
والتناسلية يف مستشفى االردن
من خالل فعاليات مؤمتر جمعية
األورام األردنية بنسخته العشرين
لعام  2021كأحد مديري اجللسة
مع زمالئه من االطباء الدوليني يف
االردن ولبنان ومصر وبريطانيا.
وقدم الدكتور الصايف خالل اجللسة
احلوارية ورقة عمل حول اورام
املسالك البولية والتناسلية.

استشاري القلب واألوعية
الدموية والتداخالت العالجية
عماد
الدكتور
شارك
احلداد استشاري امراض
القلب واالوعية الدموية
والتداخالت العالجية يف
املؤمتر االوروبي للقلب الذي
اقيم مؤخراً.
حيث قُدم فيه عدد
من االبحاث اهمها
بحث يف االصابة
باجللطات القلبية
أثناء فترة الكورونا.
واعتبرت الدراسة
بأن اهم احملفزات
للجلطة القلبية والتي
قد تؤدي للوفاة اثناء
كورونا من اهمها

الضغوط النفسية واالجتماعية
واالقتصادية.
وتكمن اهمية الدراسة يف ان
الناس جميعهم ركزوا على
كورونا وتبعاتها واخلوف
منها وقل االهتمام باالمراض
املهمة مثل اجللطات الدماغية
والقلبية.
كم اشارت الدراسة التي سلطت
الضوء على وجود محفزات
بتأثير الكورونا.
قـــد تـــؤدي اجللطـــة القلبيـــة
والدماغــية أو الـــوفــاة عــــند
املـــرضـــى عــند املصـــابــني
بكـورونا .من ناحيـة االهميـة
يجــب عــدم التــردد بطلـــب
العنــاية الطبـيــــة والـــــعــالج
املبـاشر ملــنــع الوفــاة وضــعـف
العضــلة القلبيــة.

نشرت املجلة العلمية العاملية
املتخصصة ()Transplantation
تقريراً طبياً أشارت فيه الى
اجلهود الطبية املبذولة من قبل
األستاذ الدكتور أمين عبيد
وفريقه الطبي من مستشفى
األردن ،يف أول عملية زراعة كبد
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
قبل  13عاماً.

Covid-19 pandemic triggers acute myocardial infarction, stroke, and out-of-hospital cardiac arrest in non-infected individuals:
the final results of the JoCORE Study
Imad A. Alhaddad, Ayman Hammoudeh, Eyadeh Mdanat, Hanna Makhamreh, Rasheed Ibdah, Mahmoud Fakhri, Ramzi Tabbalat, for the JoCORE Study Investigators
Jordan Hospital, Istishari Hospital, Jordan University Hospital, King Abdullah Hospital & Abdali Hospital. Jordan

Results. Of 300 patients enrolled (mean age 59+13 years, 18 % females), 269 patients (89.7%) had AMI, 15
patients (5%) had stroke, and 16 patients (5.3%) had OHCA. Cigarette smoking was present in 60%,
hypertension in 50%, dyslipidemia in 43%, diabetes in 37%, and 35% had prior diagnosis of cardiovascular
disease. Coronary revascularization was performed in 228 (85%) of AMI patients. In-hospital mortality among
the AMI and stroke patients was 4.3% and none of the OHCA patients survived.

Conclusions. The covid-19 pandemic and lockdown
caused immense psychosocial and financial
stresses that triggered life threatening acute
cardiovascular events in non-infected individuals.
Early recognition of stress-related symptoms during
this unremitting pandemic warrants proper referral
and evaluation.

Introduction. The relentless covid-19
pandemic caused a devastating sickness and
loss of life at a global level. The stress related
to the pandemic lockdown and near total
paralysis of almost all human activities was
associated with behavioral changes. It is
largely unknown if these stresses could
trigger acute cardiovascular events among
non-infected individuals.
Purpose: To explore the relation between
Covid-19 associated stresses and acute
cardiovascular events among non-infected
individuals.
Methods. Adult patients presented with acute
myocardial infarction (AMI), stroke or out-ofhospital cardiac arrest (OHCA) at 11 hospitals
in Jordan from March 2020 through February
2021 were assessed for potential exposure to
stressful life events related to the covid-19
pandemic. None of the patients was covid-19
infected or a health care worker.

وكان الدكتور عبيد قد أشرف
على تلك العملية عام ،2007
كأول عملية من نوعها يف دولة
اإلمارات واملنطقة العربية،

والتي تكللت بالنجاح ،بعد أن
أتاحت للزوجة التبرع بأكثر من
نصف كبدها لزوجها املريض،
والذي كان يعاني من فشل كامل
بوظائف الكبد.
وذكرت املجلة يف تقريرها
الصادر مؤخراً ،أنه وبعد مرور
 13عاماً على تلك العملية ،فإن
املتبرعة وزوجها يتمتعان بصحة
جيدة ويعيشان حياة طبيعية
وذلك بسبب اجلهود املبذولة
من قبل الفريق الطبي أنذاك
واإلمكانات العلمية والتقنية
املتاحة.
وأثنى التقرير على املكانة
العلمية واإلمكانات التي
يضطلع بها الدكتور أمين
عبيد وفريقه الطبي من
مستشفى األردن ،واخلبرة
الواسعة والدقة التي يتمتع
بها ،إضافة الى العناية الطبية
الفائقة للمريض واملتبرع يف آ ّن
واحد ،قبل وخالل وبعد العملية.
ويذكر أن برنامج زراعة الكبد
يف مستشفى األردن ،قد حقق

تقدماً كبيراً يف السنوات القليلة
املاضية ،مما جعل مستشفى
األردن مقصداً لكل مريض
بحاجة إلى زراعة كبد ،أو
العالجات األخرى له وبإشراف
فريق طبي متكامل.
وأكد الدكتور عبد اهلل البشير
مدير عام مستشفى االردن أن
جناح برنامج زراعة الكبد يف
مستشفى األردن لم يكن ليتحقق
ويصبح وجهة ملرضى من كافة
الدول العربية لوال الكفاءات
الطبية والفنية والتمريضية
إضافة لإلمكانات التقنية
والعلمية الكبيرة يف مستشفى
االردن.
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وزير الصحة ..يرعى تخريج فوج من أطباء
مستشفى األردن ويشيد بدور القطاع الطبي
اخلاص فـي مجال التعليم الطبي
كل يوم أنهم مبدعون يف تعليمهم
وتدريبهم).

أكد الدكتور فراس الهواري
وزير الصحة أن القطاع اخلاص
كان له إسهام كبير خالل جائحة
كورونا على أكثر من صعيد
مشيراً إلى أن مفهوم اجليش
األبيض الذي ترجمه الكادر
الطبي االردني يف غير مكان
عبر تضحياته كان سمة رئيسة
خالل اجلائحة.
ولفت الدكتور الهواري خالل
رعايته تخريج فوج جديد من
األطباء ضمن برنامج التدريب

والتعليم الطبي املستمر يف
ال
مستشفى األردن أن جي ً
جديداً من األطباء املميزين
الذين يتخرجون اليوم يبدأون
خطاهم يف مسيرة مميزة
بعد أن نهلوا من بحور الطب
وأساتذة املهنة ،مؤكداً أن هذا
الصرح املتمثل مبستشفى
األردن هو مثال حقيقي ملا
ميثله القطاع الطبي اخلاص
يف اململكة من صروح تساهم
يف تقدمي الرعاية الطبية
والتدريب والتعليم الطبي
ومن خالل خدماته املميزة
ألبنائنا يف األردن على
الصعيد الطبي وعلى الصعيد
التعليمي (كيف ال وهو يقوده
اليوم ثلة من أساتذتنا الذين
تعلمنا على أيديهم ويثبتون

وأكد وزير الصحة أن هذا
الصرح كبير مبا حققه يف
السابق ويحققه األن من خالل
تخريج وتدريب ثلة من األطباء
الشباب الذين يحملون الراية
ويواصلون املسيرة بخدمة
بلدهم ،مشدداً ان أهم ما مييز
مهنتنا هي اخللق وأخالق املهنة
التي هي األساس الذي يتوج كل
تطبيق ملا تعلمناه.
ورعى وزير الصحة تخريج
جديداً
طبيباً
ثالثني
بالتخصصات املختلفة يف الفوج
السادس عشر من خريجي
مستشفى األردن ليزيد عدد
اخلريجني عن ( )400من
األطباء األردنيني والعرب يف
التخصصات املختلفة.
وكان األستاذ الدكتور عبداهلل
البشير مدير عام مستشفى
األردن قد رحب برعاية وزير
الصحة الدكتور فراس الهواري

مستويات متميزة بالسياحة
العالجية إضافة لدوره الكبير
يف مجال التعليم الطبي حيث
رفد السوق األردني والعربي
مبئات األطباء الشباب مبختلف
التخصصات بعد حصولهم
على املعرفة واملهارات العالية
والتعرف على أحدث مستجدات
الطب ويف هذا اإلطار أكد
البشير أن مستشفى األردن ومن
خالل الثقة العاملية التي اكتسبها
وقّع مجموعة من االتفاقيات
مع كبريات اجلامعات العاملية
الطالق برامج التبادل الطالبي
والعلمي واملعرفـي والطبي

لهذا التخريج (ما يزيدنا يف
مستشفى االردن اصرار ًا وعزمية
على مواصلة هذا النهج يف
اإلرتقاء وتطوير برامج التدريب
والتعليم الطبي املستمر).

مشيراً إلى أن مستشفى األردن
بإمكاناته الطبية والتعليمية
إستطاع أن يحقق إجنازات
عديدة يف مجال اخلدمات
الطبية املتكاملة وتقدمي الرعاية
الطبية الشاملة وحتقيق

ما اهلنا ايضاً للحصول على
ترخيص إلقامة جامعة طبية
على أعلى مستويات التعليم
الطبي مستندين إلى
عالقاتنا الدولية واتفاقيات
الشراكة مع كبريات
اجلامعات بالعالم.
وقد عرض االستاذ
الدكتور رياض سعيد
مدير دائرة التدريب
والتعليم الطبي املستمر

جوانب من مسيرة التعليم
والتدريب يف مستشفى االردن
وحصوله على جملة االعترافات
واالعتمادات احمللية والعربية
من مختلف التخصصات الطبية
واالكادميية ،وقدم سعيد صورة

والطبية يف مستشفى األردن
مهنئاً اخلريجني لهذا اإلجناز
ومتمنيا لهم التوفيق والسداد
وهم يخطون خطواتهم االولى يف
خدمة رسالة الطب واالنسانية.
وكان احلفل قد شهد عرضا

رقمية دقيقة للتخصصات
املعترف بها يف البورد
العربي واالردني وحصيلة
اخلريجني يف مختلف االقسام
والتخصصات مؤكدا ان
النجاح الذي حققه برنامج
التدريب والتعليم الطبي
مبستشفى االردن
يشكل مثاال واقعيا
حلجم اإلجناز الذي
حتقق يف القطاع
األردني
الطبي
وبالقطاع اخلاص كما
يترجم حقيقة التطور
الذي وصل له البرنامج
عبر نخبة من األساتذة

لفيلم وثائقي بعنوان (مستشفى
األردن ..منظومة التعليم الطبي
املتكاملة) احتوى على محاور

وجملة من اإلتفاقيات الدولية.
وقدم األستاذ الدكتور سعيد
الشكر ملعالي وزير الصحة
ولكافة أعضاء الهيئة التعليمية

عديدة ملسيرة التعليم الطبي
الناجحة باملستشفى وشهادات
من عدد من الطلبة األردنيني
والعرب واألمريكيني الذين تلقوا

التدريب يف مستشفى األردن.
وقد أشاد احلضور بهذا الفيلم
الوثائقي الذي يبرز مكانة
املستشفى محلياً وعربياً ودولياً
يف مجال التعليم الطبي.
وقام وزير الصحة بختام احلفل
يرافقه مدير عام مستشفى
االردن ومدير التدريب والتعليم
البرامج
ورؤساء
الطبي
التدريبية يف االقسام املختلفة
بتوزيع شهادات التخريج على

الفوج اجلديد كما قدم الدكتور
عبد اهلل البشير درعاً تكرميياً
لوزير الصحة تقديراً جلهوده
يف دعم مسيرة القطاع الطبية
ورعاية تخريج الفوج اجلديد من
األطباء.
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التعليم الطبي وتدريب املقيمني فـي قسم
النسائية والتوليد فـي مستشفى األردن

األستاذ الدكتور

عدنان حسن

استشاري اجلراحة النسائية
والتوليد واألورام النسائية
بدأ العمل يف مستشفى األردن يف
شهر شباط  1996وعند االفتتاح كان
املستشفى يضم جميع االختصاصات
الطبية الرئيسية والفرعية.
وكان قسم النسائية والتوليد من
األقسام املميزة حيث كان يضم أربعة
استشاريني معروفني على مستوى
البلد بعلمهم وخبرتهم الواسعة وهم:
الدكتور جميل شعبان والدكتور زهير
غوشة والدكتور افتيم عازر والدكتور
عدنان حسن (كاتب هذا املقال) ،ثم
انضم اليهم يف مرحلة الحقة الدكتور
معني فضة استشاري العقم وأطفال
االنابيب ،كما كان يعمل يف املستشفى
عدد من أطباء القطاع اخلاص
املميزين.
وكان من أهم اهداف املؤسسني
ملستشفى األردن أن يكون مركزا
طبيا مميزا لعالج احلاالت الصعبة
واملستعصية من داخل األردن ومن
الدول العربية الشقيقة.
وأكد القائمون على املستشفى اهمية
التعليم الطبي املستمر وتدريب أطباء

املستقبل واالجيال القادمة على
أفضل وأحدث طرق العالج مبهنية
عالية وخلق رفيع.
وقد قام مستشفى االردن باالتفاق
مع كلية الطب ومستشفى اجلامعة
االردنية على تدريب طلبة كلية الطب
ومقيمي برامج االختصاص الرئيسية
يف مسنشفى اجلامعة االردنية وذلك
ملدة عامني اعتبارا من .1997-7-1
وبعد ذلك سعى قسم النسائية
والتوليد واألقسام االخرى يف
مستشفى االردن ،ان يكون لديهم
مقيمون لتدريبهم يف مجال
االختصاص وقد مت اعتراف املجلس
الطبي االردني بقسم النسائية
والتوليد يف مستشفى االردن مركزاً
لتدريب االطباء املقيمني يف مجال
اختصاص النسائية والتوليد اعتبارا
من  2000-1-1ويف نفس العام حصل
قسم النسائية والتوليد على اعتراف
البورد العربي.
وأولوية القبول للتدريب يف قسم
النسائية والتوليد لالطباء االردنيني
ينس القائمون علىى القسم
َ
ولم
اطباء األرض احملتلة يف الضفة
الغربية وغزة و 1948كما قام القسم
بتدريب بعض االطباء من الدول
العربية الشقيقة .وشروط القبول يف
البرنامج التدريبي أن يكون الطبيب
متخرجا من جامعة معترف بها وان
يكون قد عمل سنة امتياز وجنح يف
االمتحان االجمالي لالمتياز وان

يــوم التغييـر
االستاذ الدكتور عبداهلل البشير
املدير العام

دائرة االشعة

املدير االداري

دائرة التمريض

شعبة كتبة القاعات

والثاني وبجانب البرنامج العملي يف
التدريب من عمليات جراحية ووالدة
فهناك البرنامج النظري للمقيمني.
يبدأ نشاط القسم اليومي الساعة 7
صباحاً باملرور على املرضى من قبل
املقيمني ومن ثم التقرير الصباحي
للمرضى ومن ثم اجراء مناقشة أو
القاء محاضرة من قبل أحد املقيمني
بحضور أحد االختصاصيني ويستمر
النشاط العلمي حتى الساعة التاسعة
صباحا وذلك يف كل ايام االسبوع من
السبت إلى اخلميس وبعد ذلك يتوجه
املقيمون إلى غرف العمليات والوالدة
أو املرور مع االختصاصيني كل حسب
برنامجة يف ذلك اليوم ويف الساعة
الثالثة بعد الظهر يجتمع املقيمون من
اجل التقرير املسائي.
• يجب على الطبيب املقيم أن
يكتسب املهارات التالية بعد انتهاء
فترة التدريب ( 5سنوات).
• القدرة على تشخيص جميع حاالت
االمراض النسائية واحلمل واجراء
الوالدة الطبيعية والوالدة باستعمال

االدوات اخلاصة
والعمليات القيصرية.
• القدرة على اجراء العمليات
اجلراحية يف مجال االختصاص.
• التدريب على استعمال
االجهزة واالدوات التشخيصية
والعالجية مثل جهاز االمواج
فوق الصوتية Ultrasound
وتنظير البطن وتنظير الرحم.
• املساعدة يف عمليات جراحة
األورام النسائية حيث يتعلم طريقة
الكشف عن احلالب وربط األوعية
الدموية الرئيسية يف احلوض يف حال
حدوث نزيف.
• املقدرة على التفاهم مع املريضة
واهلها واملعرفة التامة باالمور
القانونية والشرعية وحتمل املسؤولية
يف عمله جتاه املرضى وزمالئه يف
املهنة.
• االستمرار يف التعليم الذاتي يف
تخصصه واجراء االبحاث الالزمة
والتأهل لتخصص فرعي يف
االمراض النسائية والتوليد.
ويف عام  2004كانت الدفعة األولى
من املقيمني الذين انهوا فترة
التدريب يف قسم النسائية والتوليد،
وقد تخرج من قسم النسائية
والتوليد ما يزيد عن ستني طبيبا
أكملوا التدريب يف مستشفى االردن
وجنحوا يف امتحان املجلس الطبي
االردني وحصلوا على البورد االردني
يف اختصاص النسائية والتوليد

شارك مستشفى االردن بكافة كوادر وادارته بيوم التغيير الثامن الذي تنظمه سنوي ًا هيئة اعتماد املؤسسات
الصحية لتأكيد قيم العمل الطبي وحتفيز القطاع الصحي للتعهد بتقدمي االفضل يف الرعاية الصحية من
خالل االنشطة والفعاليات الريادية واملبتكرة ولتعزيز مبدأ جودة اخلدمة الصحية املقدمة يف اململكة.

املهندس احمد خطاب

قسم العمليات واالنعاش

شعبة التغذية

ال يقل تقديره عن جيد يف
البكالوريوس ،ومن ثم اختيار
املقيمني عن طريق التنافس
باجراء امتحان حتريري جلميع
املتقدمني لتخصص النسائية
والتوليد ومن ثم تقوم جلنة من
اطباء القسم مبقابلة االطباء
الناجحني وفق اسس واضحة.
ان قسم النسائية والتوليد مركز
لتحويل احلاالت الصعبة يف
مجال االختصاص مثل حاالت تسمم
احلمل الشديد وحاالت املشيمة
امللتصقة واالمراض السرطانية
النسائية وحاالت اجلراحة الصعبة
وجراحة منظار البطن والرحم
وحاالت اطفال االنابيب.
وعلى الطبيب املقيم الذي يقبل يف
قسم النسائية والتوليد ان يتميز
بالنشاط الالزم ليواكب العمل يف
القسم ويدرس ويتعلم من تنوع
احلاالت وصعوبتها اما الطبيب
الكسول فال مكان له يف القسم.
والهدف من تدريب االطباء يف
قسم النسائية والتوليد ان يتدرب
الطبيب تدريبا شامال على مدى
خمس سنوات ليكون اختصاصيا يف
اجلراحة النسائية والتوليد.
وخالل فترة التدريب على الطبيب
املقيم ان يجتاز االمتحانات التي
يقرها القسم وأن يكون مؤهال
الجتياز امتحان املجلس الطبي
االردني والعربي بجزئيه االول

بذلك

وبعضهم اجتاز البورد العربي ومنهم
من حصل على شهادة تخصص
اوروبية ،وخريجو القسم يعملون يف
أماكن مختلفة من العالم فمنهم يف
امريكا وبريطانيا واستراليا ودول
اخلليج والسعودية ومنهم يف االرض
احملتلة يف الضفة الغربية وغزة.
وأغلبية اخلريجني يعملون داخل
االردن فأحدهم يعمل اختصاصي
اورام نسائية يف مركز احلسني
للسرطان ومنهم من قام بتاسيس
قسم النسائية والتوليد يف مستشفى
العبدلي ومنهم من يعمل يف عيادة
خاصة او يف وزارة الصحة وجميعهم
واحلمدهلل ناجحون ومميزون يف
عملهم ومنهم من يستدعى من
قبل زمالئه وزميالته للمساعدة يف
العمليات اجلراحية أو عند حصول
نزيف بعد الوالدة.
ونحن املؤسسون األوائل للقسم نفكر
دائما يف استمرارية التعليم والتعلم يف
القسم فهناك واحلمدهلل من االطباء
الذين تخرجوا من القسم قادرون
علىى االستمرار بالعملية التعليمية
ومعاجلة املرضى احملولني للقسم من
داخل االردن وخارجه.
ولكل ما ورد يتنافس عدد كبير من
االطباء والطبيبات ويسعون يف كل
عام للعمل كميقيمني يف قسم النسائية
والتوليد يف مستشفى االردن .فعدد
الطلبات التي تصل إلى القسم تزيد
عن مئة طلب يف كل عام.

قسم اخلدمات الفندقية

قسم االدخال

دائرة املختبرات

قسم العالقات العامة

دائرة الصيدلية والتزويد

شعبة االمن واحلماية

شعبة االتصاالت

قسم املوارد البشرية

دائرة اجلودة

قسم احملاسبة
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مستشفى األردن يؤكد مكانته املرموقة عاملياً:

نشر كتاب عاملي فـي عالج أطفال
االنابيب من مركز اإلخصاب فـي
مستشفى األردن

د .خلدون الشريف
استشاري عقم وأطفال انابيب
مدير مركز االخصاب /
مستشفى األردن

قــامـــت دار الــنـشــر الـعــامليـــة
«»Wiley Blackwell

ومركزها أكسفورد يف اململكة
املتحدة هذا الشهر بنشر كتاب
مرجعي عاملي باللغة اإلجنليزية
عن عالج العقم وأطفال االنابيب
للدكتور خلدون وليد الشريف
املدير الطبي ملركز االخصاب يف
مستشفى االردن.

اسم الكتاب «تقنيات االخ�صاب
امل�ساعد :حتديات وحلول»
ويتناول أحدث احللول للتحديات
املختلفة التي تواجه عالج أطفال
االنابيب.
يحتوي الكتاب على  116باب يف
 778صفحة وساهم يف كتابته
 171طبيب وعالم وبرفسور من
كافة أنحاء العالم بقيادة الدكتور
خلدون والذي هو املؤلف الرئيسي
للكتاب ويعتبر من كبار خبراء

اطفال االنابيب العامليني حيث له
عشرة كتب أخرى منشورة تدرّس
ألطباء االختصاص يف النسائية
والتوليد يف األردن والعالم
العربي والغربي باإلضافة الى
أكثر من مائة بحث طبي يف
املجالت الطبية العاملية ومتت
دعوته إللقاء محاضرات يف أكثر
من خمسمائة مؤمتر طبي عاملي.
د .خلدون كان استاذا يف كلية
الطب يف جامعة برمنجهام يف
اجنلترا ومديرا للمستشفى
اجلامعي للنسائية والتوليد
وحاليا هو املدير الطبي لقسم
االخصاب يف مستشفى االردن
يف عمان.
الكتاب يؤكد موقع األردن
عام ًة ومستشفى االردن خاص ًة
املرموق عاملياً يف طب أطفال
االنابيب ويساهم بصورة فعالة
يف دعم مكانة مستشفى االردن
كَوِ جه رئيسية للسياحة العالجية
يف هذا املجال.
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اجلزء األول

حساسية القمح (الغلوتني)
الداء البطني

د .جــريــر حلــزون

د .شيــار جبــر

استشاري
طب أطفال وحديثي الوالدة

اخصائية
طب أطفال وحديثي الوالدة

هو مرض مناعي ذاتي مكتسب
طويل األمد يصيب األمعاء
الدقيقة .ينتج مرض الداء البطني
عن تفاعل مع الغلوتني ،وهو
مجموعة من البروتينات املختلفة
املوجودة يف القمح واحلبوب
األخرى مثل الشعير واجلاودار
(الشيلم املزروع).
ويحدث هذا يف األشخاص
الذين لديهم استعداد وراثي.
عند التعرض للجلوتني ،قد تؤدي
االستجابة املناعية غير الطبيعية

إلى إنتاج العديد من األجسام
املضادة الذاتية املختلفة التي
ميكن أن تؤثر على عدد من
األعضاء املختلفة .يف األمعاء
تفاعل
ً
الدقيقة ،يسبب هذا
التهابيًا وقد يؤدي إلى حدوث
قصر يف الزغابات املبطنة لألمعاء
الدقيقة (ضمور زغبي) وهذا يؤثر
على امتصاص العناصر الغذائية،
مما يؤدي يف كثير من األحيان
إلى فقر الدم.
اال�سباب :ينتج مرض الداء

البطني عن تفاعل مع الغليادين
واجللوتينني (بروتينات الغلوتني)
املوجودة يف القمح ،والبروتينات
املماثلة املوجودة يف محاصيل
القبيلة القمحاوية التي تشمل
األخرى
الشائعة
احلبوب
مثل الشعير واجلاودار يتفاعل
عدد قليل من األشخاص املصابني
بالداء البطني مع الشوفان.
تعتمد سُ ِمّية الشوفان لدى
األشخاص الذين يعانون من
الداء البطني على صنف
الشوفان املستهلك بسبب جينات
البروالمني ،وتسلسل األحماض
األمينية البروتينية ،والنشاط
املناعي للبروالمني السام ،والتي
تختلف بني أصناف الشوفان.
أيضا ،غالبًا ما يتلوث الشوفان
ً
باحلبوب األخرى التي حتتوي
على الغلوتني.
هناك العديد من النظريات حول
حتديد ما إذا كان الفرد احلساس
وراثياً ستظهر لديه أعراض
اإلصابة مبرض الداء البطني.
تشمل النظريات الرئيسية
اجلراحة واحلمل والعدوى

والتوتر العاطفي .ال يبدو أن تناول
الغلوتني يف وقت مبكر من حياة
الطفل يزيد من خطر اإلصابة
مبرض الداء البطني ،ولكن قد
يؤدي تناوله الحقًا بعد  6أشهر
إلى زيادة هذا اخلطر.
ليس واضحً ا إذا ما كانت الرضاعة
الطبيعية تقلل من املخاطر.
إطالة فترة الرضاعة الطبيعية
حتى إدخال احلبوب احملتوية
على الغلوتني يف النظام الغذائي
يبدو أنه يرتبط بإنخفاض خطر
اإلصابة مبرض الداء البطني
بنسبة  50%يف مرحلة الطفولة؛
وليس من الواضح ما إذا كان
هذا يستمر حتى مرحلة البلوغ.
قد تؤثر هذه العوامل فقط على
توقيت البداية.
عامل وراثي :تب ََّي أ ّن حوالي
 95%من األشخاص املصابني
بالدّاء البطني يحملون األليل
 HLA-DQ2أو (بنسبة أقل) األليل
HLA-DQ8

ولكن حوالي  % 30 - 20من
األشخاص الغير مصابني بالدّاء
أيضا إحدى
ً
البطني يحملون
هذين األلّيلني.
وهذا يدل على أن هناك عوامل
أخرى يجب توافرها إلحداث
املرض :فوجود األليل  HLAيعتبر
عامل مؤهبًا ضروريًا ولكنه
ً
كاف إلحداث املرض.
وحدَه غير ٍ
عالوة على ذلك ،فإ ّن حوالي 5%
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من األشخاص الذين يصابون
مبرض الدّاء البَطنيّ ليس لديهم
أليالت  HLA-DQ2أو HLA-DQ8
منوذجية.
ف�سيولوجيا مر�ضية :تؤدي
العملية االلتهابية التي حتدث
بوساطة اخلاليا التائية إلى
تعطيل بنية ووظيفة بطانة الغشاء
املخاطي لألمعاء الدقيقة ،كما
تؤدي إلى سوء االمتصاص حيث
أنها تضعف قدرة اجلسم على
امتصاص العناصر الغذائية واملع
ادن ،والفيتامينات القابلة للذوبان
يف الدهون وهي فيتامينات
( )Aأ و( )Dد و( )Eهـ و()K
ك من الطعام .قد يكون عدم
حتمل الالكتوز موجودًا بسبب
انخفاض سطح األمعاء وانخفاض
إنتاج الالكتاز ،ولكنه عاد ًة ما يُح ّل
مبجرد عالج احلالة.

االعرا�ض والعالمات ال�سريرية:

تشمل األعراض التقليدية ملرض
الداء البطني غير املعالج البراز
الشاحب أوالرخو أوالدهني
(اإلسهال الدهني) ،وفقدان الوزن
أوالفشل يف زيادة الوزن.
قد تكون األعراض الشائعة
األخرى خفية أو حتدث بشكل
أساسي يف أعضاء أخرى غير
أيضا
األمعاء نفسها .من املمكن ً
اإلصابة مبرض الداء البطني دون
أي من األعراض التقليدية على
اإلطالق،وقد ثبت أن هذا يوجد
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يف  43٪على األقل من األطفال
املصابني.
اإلسهال الذي مييز مرض الداء
البطني هو اإلسهال املزمن
والشاحب يف بعض األحيان وكبير
احلجم وذو رائحة كريهة بشكل
غير طبيعي .قد توجد آالم يف
البطن وتشنجات وانتفاخ مع متدد
يف البطن (يُعتقد أنه ناجت عن تخمر
وإنتاج غاز يف األمعاء) وتقرحات
يف الفم ،مع زيادة تلف األمعاء قد
تتطور درجة عدم حتمل الالكتوز.
يف كثير من األحيان تُعزى
األعراض إلى متالزمة القولون
العصبي ( ،)IBSوبعد ذلك يُتعرّف
عليها على أنها مرض الداء
البطني .يف مجموعات األشخاص
الذين يعانون من أعراض القولون
العصبي ميكن تشخيص مرض
الداء البطني يف حوالي  3.3%من
احلاالت أو  4مرات أكثر من الناس
اآلخرين.
يؤدي مرض الداء البطني إلى زيادة
خطر اإلصابة بالسرطان الغدي
واألورام اللمفاوية يف األمعاء
أيضا
الدقيقة .هذا اخلطر أعلى ً
يف األقارب من الدرجة األولى مثل
األشقاء واآلباء واألطفال.
وليس من الواضح ما إذا كان اتباع
خال من الغلوتني يقلل
نظام غذائي ٍ
هذه املخاطر إلى احلد األدنى أم
ال.
نستكمل املوضوع فـي العدد القادم

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..
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الطرق احلديثة لعالج حصى اجلهاز البولي
ا�سباب تكون ح�صى اجلهاز البويل:

د .مأمون الزبدة

زميل كلية اجلراحة امللكية البريطانية
استشاري
جراحة الكلى واملسالك البولية
وزراعة الكلى  /مستشفى األردن
اجلهاز البولي هو اجلهاز املسؤول
عن تنقية الدم من السموم وتنظيم
امالح الدم والتخلص من الزائد
منها من خالل انتاج البول ،ويتكون
اجلهاز البولي من الكليتني واحلالبني
واملثانة واالحليل .تتكون حصوة
اجلهاز البولي من بلورات ملحية
تتجمع على اجلدار الداخلي للكلى
أو املثانة .ويحتوي البول على مواد
متنع تكون هذه البلورات ولكن هذه
املوانع الطبيعية قد ال تكون موجودة
عند بعض االشخاص مما يؤدي إلى
تكوين احلصى ،وبصورة عامة تتكون
احلصوة اذا توفرت العوامل التالية:
اوالً :اال�شباع؛ وهو زيادة تركيز االمالح
يف البول.
ثانياً :التبلور �أو تر�سب االمالح حول
بع�ضها البع�ض.
ثالثاً :اجلفاف؛ وهو ناجت عن قلة ال�سوائل
داخل الكلية.

السبب الرئيسي يف تكوين احلصى
غير معروف حتديداً لكن قد يكون
للجينات الوراثية اثر يف االصابة.
باالضافة إلى اجلفاف وقلة شرب
السوائل ،واالفراط يف اكل اللحوم
واملوالح ،او تشوهات اجلهاز البولي،
وااللتهاب املتكرر ملجرى البول.

اعرا�ض ح�صى اجلهاز البويل:

طريق الصور الشعاعية البسيطة او
الظليلية للجهاز البولي واحلل االمثل
واالسرع حالياً هو التصوير الطبقي،
ويحتاج املريض إلى اجراء حتاليل
للبول والدم للتحري عن وجود
االلتهاب يف البول او وجود نسب
مرتفعة من امالح الدم التي ميكن
ان تسبب بتشكيل احلصيات الكلوية.

انواع احل�صى:

يف بعض احلاالت قد ال
معظم حصى اجلهاز
يظهر اعراض تدل على
البولــي يتكون من
وجود حصى يف اجلهاز
الكالسيوم اوكساليت
البولي وهو ما يُعرف
بـنـسـبـــــــــــة  %65أو
باحلصى الصامت ،وقد
فوسفات الكالسيوم
تكتشف اثناء الفحوصات
بنسبة .%15
الروتينية ويف معظم اماكن وجد احل�صي باجلهاز البويل واحلصيات االنتانية
احلاالت تظهر االعراض
(الناشئة عن إلتهاب
بشكل مفاجئ.
مجرى البول) ،وهي املختلطة من
وتتمثل هذه االعراض بألم شديد الفوسفات واملغنيسيوم واالمونيوم
مفاجئ يف اسفل الظهر او اخلاصرة ،بنسبة  %10وحصى حمض اليوريك
وممكن ان ميتد إلى اسفل البطن التي تكون  % 10من احلصى .اما
والفخذ واجلهاز التناسلي ،وقد حصى السيستني فهو وراثي ويسبب
يصاحب االلم الشعور بالغثيان  % 2 - 1من احلصى.
والقيء وهذا ما يعرف باملغص عالج ح�صى اجلهاز البويل:
الكلوي .وقد يؤدي حصى اجلهاز عالج حصى الكلى واجلهاز البولي
البولي إلى ظهور الدم يف البول مع قد يكون طبي (حتفظي) او جراحي
صعوبة وتكرار التبول او االرتفاع ويتوقف على حجم احلصوة ومكانها
احلاد يف درجة احلرارة الناجت عن واملضاعفات الناجمة عنها والعالج
التهاب الكلى.
التحفظـي ممكــن ان يستخــدم
ت�شخي�ص ح�صى اجلهاز البويل:
إذا كــانت احلصـوة صغيـرة اقل
بعد ظهور االعراض ممكن ان من 5ملم عـن طريـق االكثـار مـن
نتأكد من وجود احلصى وحتديد شــرب السوائل ( )3-2لتر يومياً
مكانها وحجمها ومضاعفاتها عن مع استخدام موسعات احلالب.

وكذلك ممكن ان يستخدم العالج
الطبي يف عالج احلصى املكونة من
حامــض البوليك (هذه متثل 10%
من احلصى) والتي ممكن ان تذوب
بواسطة العقاقير التي تغير البول
إلى الوسط القاعدي.

تفتيت احل�صى باملوجات الت�صادمية:

تعد من اكثر الطرق العالجية غير
اجلراحية انتشاراً ولضمان النتيجة
ال بد ان تكون احلصوة قابلة للتفتيت
وال يزيد قطرها عن  2 - 1٫5سم يف
الكلية او اجلزء العلوي من احلالب.

جهاز تفتيت احل�صي با�ستعمال املوجات
الت�صادمية

ويف هذه احلالة يجب التأكد من عدم
وجود ضيق باجلهاز البولي اسفل
احلصوة مينع نزول قطع احلصى
املفتتة .يتم خالل هذه العملية
توجيه موجات تصادمية تصل إلى
احلصاة بعد حتديد موقعها عن
طريق االشعة او السونار .واملوجات
تعمل على تفتيت احلصى إلى
اجزاء صغيرة يسهل خروجها مع
البول ،وهذه العملية ال حتتاج إلى
تخدير وتستغرق ما بني 60 - 40
دقيقة وقد يحتاج املريض إلى اكثر
من جلسة للتخلص من احلصوة

وبنسبة جناح تصل
إلى .% 90

عالج ح�صى الكلى
بوا�سطة املنظار:

حصى الكلية الذي
ال يتجاوب عن طريق
تفتيت ح�صي احلالب با�ستعمال
تفتيت ح�صى الكلى عن طريق
باملوجات
التفتيت
منظار احلالب وا�ستعمال الليزر
منظار احلالب املرن وا�ستعمال الليزر
التصادمية وخاصة
اذا كان صغيراً ممكن تفتيته عن يتم استخراجها الحقاً خالل اسبوعني
طريق منظار احلالب املرن الذي يتم من العملية ،ويحتاج املريض إلى
ادخاله من خالل احلالب إلى الكلية ،االقامة ما بني  3-2ايام يعود املريض
وتفتيت احلصى عن طريق الليزر بعدها إلى عمله ،ونتائج هذه العملية
ومن ثم ترك قسطرة بولية تزال بعد جيدة وممكن ان يتم التخلص من
احلصوات بشكل كامل يف % 90 - 80
استكمال نزول احلصى بعد فترة
من املرضى.
تستغرق من  6 - 2اسابيع.
اما اذا كانت احلصوة كبيرة اكبر عالج ح�صى احلالب:
من  2 - 1٫5سم فيفضل استخدام يعالج حصى احلالب الذي يزيد
املنظار عبر اجللد ( )PCNLوهي حجمه عن  5ملم إما بالتفتيت إذا
عملية جتري حتت التخدير العام كانت احلصوة يف اعلى احلالب أو
وبفتحة بالظهر حوالي  2 - 1سم عن طريق منظار احلالب ،وتتم عن
يتم خاللها عمل ممر من اجللد إلى طريق البنج العام .وإدخال املنظار من
احلويصالت وحوض الكلية ،ثم يتم خالل فتحة البول إلى احلالب وتفتيت
تفتيت احلصى عن طريق اجهزة احلصى عن طريق الليزر.
خاصة وسحب احلصى من خالل عالج ح�صى املثانة:
املنظار ومن املمكن ترك قسطرة يجب إزالة حصى املثانة ،ويتم ذلك
داخلية ما بني حوض الكلية واملثانة عن طريق استخدام منظار املثانة،
وبتفتيت احلصى عن طريق استخدام
الليزر أو املوجات الفوق صوتية أو
اجهزة آلية لتفتيت احلصى ثم شفط
االجزاء إلى خارج املثانة.
تفتيت ح�صى الكلى عن طريق فتحة بالظهر
وب�إ�ستعمال منظار الكلى

هذا مع العلم ان جميع هذه الو�سائل
احلديثة متوفرة يف م�ست�شفى االردن..
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التمريض..

مؤمتر الرابطة العربية جلمعيات
الروماتيزم األردن 2021

Jordan Hospital

بالتزامن
مشاكل ..اجنازات ..وآراء!!

مــع املــؤمتـر الـدولـي السـادس جلمعيـة
األطبـاء الـروماتيـزم واملفاصل االردنية

د .باسل املصري

استشاري أول امراض
العظام واملفاصل والروماتيزم

رئيس جمعية أطباء الروماتيزم
واملفاصل األردنية
الرئيس السابق للرابطة العربية
جلمعيات الروماتيزم
كان املفروض عقد مؤمتر الرابطة
العربية جلمعيات الروماتيزم
األردن  2020بالتزامن مع
املؤمتر الدولي السادس جلمعية
األطباء الروماتيزم
واملفاصل االردنية
يف شهر آذار -مارس
2020
جائحة
فاجأتنا
كورونا يف الوطن
العربي والعالم أجمع
وأدت إلى إغالقات
يف كافة املرافق
وتوقف السفر ومت
تأجيل املؤمتر لعام كامل على
أمل أن يكون وجاهيًالكن االمور
جرت على عكس ما نتمنى ومت
عقد املؤمتر مرئياً يف آذار-
مارس .2021
خالل فترة عام كامل لم تتوقف
الرابطة العربية عن العمل،
بل بادرت يف نشاطات موجه
لألطباء عبر كلية الرابطة
شارك فيها كوكبه من أطباء
وأخصائيني وخبراء عرب
باإلضافة إلى بعض الضيوف من
اخلبراء الدوليني ولقي جناحا
كبيرا لدى األطباء املشاركني من

الدول العربية واألجنبية.
واستمرت حمالت التوعية من
خالل املجموعة العربية للتوعية
باألمراض الروماتيزمية على
مدار السنة.
دقت الساعة إنطالق املؤمتر
املرئي بني  7-3آذار-مارس
 2021حتت رعاية سمو األميرة
منى احلسني املعظمة التي
انتدبت معالي األستاذ الدكتور
منذر عبيدات وزير الصحة
األردني.
وشارك يف حفل االفتتاح ألستاذ
الدكتور اسامة رسالن األمني
العام الحتاد األطباء العرب
وألستاذ الدكتور «كريستيان
رو» رئيس اجلمعية الفرنسية
ألمراض الروماتيزم.
وشارك يف جلسة االفتتاح رؤساء
الروابط الروماتيزم الدولية
العاملية مثل الرابطة األمريكية
واألسيوية واألوربية.

جرى امل�ؤمتر على مدى خم�سة �أيام
على النحو التايل:
•  21جلسة حول امراض
روماتيزم الكبار
•  5جلسات حول امراض
روماتيزم الصغار
• جلستني حول تصوير اجلهاز
احلركي بالصدى «السونار»
• جلسة حول كيفية كتابة
مراجعة وتنقيح األوراق العلمية
يف املجالت الطبية ألمراض
الروماتيزم
•  4جلسات حول امللخصات
املقدمة للمؤمتر يومي  11و12

آذار  -مارس .2021
• جلسة ملصقات احتوت على
أكثر من  200ملصق للملخصات
العلمية.
�ساهم يف امل�ؤمتر �أكرث من 150
متحدث ومدير جل�سة:
•  122من دول الرابطة العربية
جلمعيات الروماتيزم
•  14من اجلمعية الفرنسية
للروماتيزم
•  15متحدث دولي

�شارك يف امل�ؤمتر:

• عدد املسجلني حوالي 1700
طبيب باإلضافة للمثلني
للشركات الداعمة
• عدد احلضور الفعلي 1582
لقد القى املؤمتر جناحاً كبيراَ
على كافة األصعدة:
• حضور عالي من كافة الدول
العربية واألجنبية كذلك
• اثبتت مقدرة ومهارة األطباء
العرب على مقدرتهم بأجراء
العلمية
البحوث
عالية اجلودة
• متكنت الرابطة
العربية على جذب
حضور واعتراف
عربي ودولي بها.
• قوت العالقات بني
الزميالت والزمالء
العرب وعززت روح
التعاون والصداقة
فيما بينهم.
ما كان كل ذلك ان يتم بنجاح لوال
التضامن والتعاون الوثيق بني
كافة اجلمعيات الوطنية أعضاء
الرابطة العربية جلمعيات
الروماتيزم.
كل التمنيات للزميالت والزمالء
يف الرابطة الكويتية ألمراض
الروماتيزم بالتوفيق بقيادة
الرابطة العربية جلمعيات
الروماتيزم الى األمام يف املرحلة
القادمة واجناح مؤمتر الرابطة
العربية جلمعيات الروماتيزم
الكويت .2023

ً
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نادية شاهني

مديرة التمريض
يعاني قطاع التمريض العاملي،
وخصوصاً يف العقود االخيرة،
من نقص متزايد يف عدد
املمرضني واملمرضات ،خاصة
ذوي الكفاءات التمريضية املدربة
واملؤهلة يف مختلف التخصصات،
ويختلف هذا النقص يف طبيعته
وارقامه ،وبنسب متفاوتة بني
الدول املتقدمة والنامية والفقيرة.
وتعمل كل دولة على معاجلة هذه
املشكلة حسب امكاناتها العلمية،
ومواردها املالية والبشرية.
ويعود هذا النقص املتزايد،
يف درجته وحدته الى طبيعة
التحديات واملشاكل الى يواجهها
القطاع التمريضي العاملي ،واثار
هذه التحديات االيجابية والسلبية
على التطورات السريعة او
البطيئة التي شهدتها وتشهدها
مهنة التمريض :علمياً وتقنياً يف
مختلف اختصاصاتها.
ندرك جميعا مشاكل جائحة
كورونا ومتحوراتها واثارها السيئة
على حياتنا االقتصادية والصحية
واالجتماعية ،وبسبب هذه
التحديات ،قامت منظمة الصحة
العاملية ( )WHOبدراسة عن واقع
التمريض .القبالة لعام ،2020
واظهرت هذه الدراسة ان احلاجة
للممرضني واملمرضات يف زيادة
مستمرة ،وهناك نقص عاملي يف
قطاع التمريض يقدر بنحو سته
ماليني ممرض وممرضة.
ويف تقرير عن منتدى
االستراتيجيات االردني الصادر
عام  ، 2019والذي ذكر فيه ،رغم
توفر اعداد كافية من املمرضني
العامني يف االردن ،ما زال هناك
نقص يف املمرضني واملمرضات
املختصني «العناية احلثيثة ،غسيل
الكلى ،انعاش ،عمليات ... ،الخ».
تعاني مهنة التمريض يف االردن
ومنذ سنوات عديدة من مشكلة
هجرة الكفاءات التمريضية
املدربة واملختصة للخارج ،ومؤخرا
بدانا نعاني يف مستشفى االردن،
من مشكلة تسرب الكفاءات
التمريضية ،بني القطاعات الصحية
يف داخل االردن وباعداد كبيرة ،من

املستشفيات اخلاصة الى القطاع
العام بوزارة الصحة ومستشفياتها
ومؤخراً بني املستشفيات اخلاصة
نفسها وما بينها .ولالسف لم نشهد
اية اجراءات ،من اي جهة لضبط
هذه املشكلة والسيطرة عليها
والتخفيف من اثارها السلبية ،على
خدمة املريض ورعايته .وما زاد
املشكلة تعقيداً ،عدم موافقة نقابة
املمرضني واملمرضات يف السنتني
االخيرتني ،على استقدام ممرضات
من اخلارج من ذوي اخلبرة
واالختصاص لسد احلاجة التي
تعاني منها املستشفيات اخلاصة.
ومن مميزات استقدام املمرضات
عقود العمل املبرمة معهم ملدة
سنتني او ثالثة سنوات ،وهذه
املدة كافية للمحافظة على كادر
متريضي مستقر ومتوازن.
نعرف جيداً ونؤكد ايضا على
اهمية واولوية توظيف املمرضات
واملمرضني االردنيني اخلريجني
اجلدد وذوي اخلبرة ،ونقدر
ونشكر جهود النقابة ،ودورها يف
حماية حقوق التمريض االردني،
ونأمل منها ايضا دعمنا وتسهيل
اداء رسالتنا التمريضية يف رعاية
املريض وحفظ حقوقه وكرامته.
شهدنا مؤخراً نقصاً طارئاً ،يف
الكادر التمريضي بكافة مستوياته،
وما سببه هذا النقص ،من متاعب
ومشاكل وضغوط على التمريض،
وخاصة العاملني منهم يف معاجلة
مرضى كورونا ،العناية احلثيثة،
وغيرها من الوحدات املتخصصة،
واحلاالت احلرجة والطارئة.
ولالمانة فقد حتمل الكادر التمريض
كافة هذه املتاعب وتفوق عليها،
واغمض عينيه وجتاهل مشاكله
واحتياجاته وهمومه الشخصية
والعائلية .بسبب هذه الظروف
الطارئة واملستجدة ،اضطرت ادارة
التمريض يف االشهر االخيرة الى
اللجوء للعمل االضايف يف بعض
الوحدات مثل  ICUوغيرها ،وكان
االمر مقبول يف بداية االمر ،واصبح
فيما بعد شبه الزامي ،بسبب عدم
توفر البدائل .ولالمانة كانت هذه
املهمة ،صعبة ومستفزة للجميع،
ولكن بفضل وعي وتعاون اجلميع
مت جتاوزها بالسرعة املمكنة،
وبغض النظر عما يواجهه الكادر
التمريضي من صعوبات ومشاكل
مرحلية يف هذه االيام الشاقة
واملتعبة جسديا ونفسياً ،فعلى
التمريض ان يقوم بواجباته بروح
ايجابية ويوفر للمرضى الطمأنينة
والرعاية التمريضية الشاملة
ويكسب ثقتهم ورضاهم.
تتابع ادراة التمريض مهامها
ومسؤولياتها ،يف تأهيل وتعزيز

قدرات وكفاءات الكادر التمريضي،
يف مختلف التخصصات واخص
بالذكر ما يتعلق مبنع العدوى ،وعدم
انتشارها والسيطرة عليها ،وتوفير
الرعاية الكاملة للحاالت املرضية
احلرجة والرعاية التلطيفية ،وتقدمي
الدعم النفسي واملعنوي للمصابني،
كما نعمل على تطوير وتدريب
الكادر التمريضي ،ودعم معنوياته
ليؤدي واجباته بكفاءة عالية ،يف
هذه االجواء التي حتيط به ،ومبا
فيها من متغيرات وظروف قاسية
وضغوط نفسية وتوتر وقلق يف بيئة
العمل وحياتهم الشخصية والعائلية.
يعتبر فن االتصال والتواصل مع
االخرين ،من اهم املهارات التي
تتطلبها مهنة التمريض ،فاملمرضة
على اتصال دائم مع املريض ،ومع
االطباء والكوادر الصحية وزمالئها
وزميالتها يف التمريض ،ولديها دوما
الكثير من املعلومات ،عن حاالت
املرضى واوامر االطباء ،التي تتطور
وتتغير بني حلظة واخرى ،وعليها
التعامل مع هذه احلاالت واملعلومات،
وايصالها للمعنيني بالطريقة
املناسبة ،وبالدقة والسرعة املطلوبة.
ويجب ان اؤكد هنا ،ان اي فشل او
اهمال يف اداء هذه املهام احلساسة
سيؤثر سلباً على صحة املريض
وسالمته وسرعة شفائه .لذا فاننا
نبذل كافة اجلهود لتدريب وتطوير
الكادر التمريضي ،وتعزيز مهاراته
يف االتصال والتواصل مع اجلميع،
لتفادي االخطاء التي قد تكون يف
بعض االحيان كارثية.
من اهم شكاوي املرضى واكثرها
عدم التواصل معهم وطمأنتهم
وخاصة ما يتعلق باالطباء الذين يف
غالب االوقات ليس لديهم الوقت
الكايف للرد على استفساراتهم
ومتطلباتهم ،ويتحمل التمريض
العبء االكبر لسد هذه الفجوة
والتخفيف من معاناتهم وتذمرهم
ومعاجلة مشاكلهم ،وعلى التمريض
ان يبحث عن ادوات االتصال،
الفعالة واملناسبة لكل مريض
حسب حالته الصحية والنفسية،
وان يعزز من مهاراته يف قراءة وفهم
ما يجول يف خاطر املريض من
افكار ومشاعر وان يعمل على تهدأة
خواطره وبعث الراحة والطمـأنينة
يف نفسه وتلبيه احتياجاته.
يف ضوء هذه التحديات ،وما سببته
جائحة كورونا ومتحوراتها من ارتباك
وضعف يف مواجهة اعبائها ومشاكلها
فاحلل االمثل والفعال يكمن يف
التركيز على تنظيم برامج تدريبية
مناسبة وفعالة ،للتخفيف من االثار
السلبية لهذه املرحلة التي يعاني منها
اجلميع يف القطاع الصحي ولكل منا
يف هذا القطاع دوره ومسؤولياته.

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

وخالـي من فيروس كورونا

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com

جــدل بيزنطـي

ﻟﻘﻄﺔ..
تتقدم اسرة مستشفى األردن
بالتهنئة اخلالصة البناء العاملني
فـي مستشفى األردن
بنجاحهم فـي الثانوية العامة لعام 2021

متمنني لهم املزيد من التفوق والنجاح
فـي حياتهم العلمية والعملية..
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ميار عبدالعزيز الصرابطه

طارق نبيه حدادين

أكثر ما يلفت االنتباه يف عالقاتنا
مع االخرين هذه الصورة الغريبة
املتفردة من احلوار املتقطع أو
املبتور الذي ال يصل الى نتيجة
بل هو نقاش ال طائل حتته
يتناقش فيه طرفان او اكثر دون
ان يقنع احدهما االخر ودون
انا يتنازل اي منهم عن وجهة
نظره مما قد يؤدي الى اختالل
يف التوازن الفكري لدى احدى
االطراف.
ولعل من اسباب هذا احلوار
العقيم انه يعود احيانا لالنانية
وحب الذات والنكران.
وهنالك الكثير من العوامل التي
تساهم يف تعزيز اجلدل ،لكن
احد اكثر هذه العوامل هو توجه
كل طرف من االطراف املتجادلة

الى تبنّي الفكرة التي يجادل بها،
واثبات فكرته النتصار شخصي
له ،فينطلق من منطق يجعل من
الفكرة وصاحبها كيانا واحدا
وجب الدفاع عنه بشتى الطرق
واالساليب مساءلة الذات ،مع ان
الشخص ذاته رمبا يصل احيانا
الى مرحلة يهتز فيها اقتناعه
برأيه أو بفكرته وال ضرر يف ذلك.
ويقع الضرر عندما يصعب عليه
االقرار بهذا علنا ورمبا سرا النه
يُحيّد الفكرة او الرأي عن ذاته اذ
انه يف تلك اللحظة يقف مرعوب
من الهزمية ويخيل له ان صاحب
الرأي االخر يف هذا احلوار ال
ينتظر منه سوى اشارة صغيرة
تدل على شكّه برأيه حتى يزج به
داخل قفص اجلهل دون رجعة.
نعم لهذه الدرجة يكون الشخص
ذاتيا يف جداله ،لكن برأيي
إن طرح االسئلة يف النقاشات
واملواضيع غير محسومة االجابة
يعد االسلوب االجنح يف احلوار
فطرح االسئلة والبحث عن
االجابات يفتح باباً للحوارات
العقيمة حيث ان الشخص
يحصل على عدة اجابات ويكون

السؤال مطروح ورمبا ليس
لشخص واحد امنا للجميع.
لكن هذا السلوك لرمبا يتعرض
لتشويه إذا اعتبر احد االشخاص
نفسه متهم فال يرى وقتها هذا
االسلوب اال استجوابا له بالتعنت
الشديد او بالسخرية وغيرها.
ال بد لنا ان نُحيّد افكارنا وآرائنا
عن ذواتنا وان نفتح الباب امامنا
ملساءلة انفسنا وال بد ان نذكّر
انفسنا اننا بحالة بحث دائم عن
االسئلة واالجابات فيجب ان
يحملنا احلوار دائما الى فسحة
سماوية جديدة يف كل مرة.
ماذا لو وجدت نف�سك داخل النقا�ش
العقيم فما عليك ان تفعل؟؟
املطلوب :املوضوعية لسماع
وقبول الرأي االخر حتى ولو لم
تقتنع به واذا وجدت نفسك تدافع
عن وجهة نظرك الشخصية فهذا
يعني انك ال تتعامل مبوضوعية،
وعندك ميول الثبات افضليتك
كما انك ال تستند الى حجج
وبراهني مستبقة عن شخصك
فإستنادك إلى جتارب حدثت
معك وتفوقت بها ال يعني انك
كنت على حق.
يطالب علماء االتصال بضرورة
االستماع بذكاء ،ليس االمر
مستحيال ولكن يتطلب منك
بعض اجلهد كأن تكن مستمعا
جيدا للطرف االخر ،تراقب
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حركاته وتعيره اهتمامك وعدم
مقاطعته او اتهامه باخلطأ ولكن
حاول ان تقف معه واشعاره بأنك
تفهمه لتمتص شحنة غضبه،
احذر من االبتسامة الساخرة
اثناء حديثه ،دعه يهدأ واخبره
انك تقف معه يف نقاط معينة،
ذلك كفيل بأن يشعره باالمان
وال حتاول ان تعرض عليه رأيك
قبل ان تطلب منه تفسيرا لبعض
النقاط التي من املمكن ان تكون
غير مقتنع بها.
ويف حــال تصميمــه علــى فكرتــه
اخلــــاطئـــــة (حســـب رأيــــــك)
فاالنسحاب هو الوسيلة االفضل
لعدم الوصول لنزاع بني االطراف
فقط اكتفي بقول (هذا رأيك وانا
احترمه) حتى ال يتبادر لذهنه
مفهوم خاطئ.

* اجلدل البيزنطي :هو
حوار غري جمدي كان يدور
بني ق�ساو�سة الكني�سة يف
بيزنطة عا�صمة االمرباطورية
الرومانية التي ا�صبحت اليوم
(ا�سطنبول) ومنها يطلق على
احلوار الذي ال ي�صل الى نتيجة
بـ (اجلدل البيزنطي).
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you are

Beautiful

Qó°üdG
• .…óãdG ÒÑµJ
• .…óãdG ó°Th ™aQ
• .…óãdG Ò¨°üJ
• .…óãdG º«eôJh AÉæH IOÉYEG

á«MGô÷G ÒZ äGAGôL’G

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

• .»°ùcƒHQÉµdG

..∂dÉªL
º¡Jo »`àdG äÉ``«æ≤àdGh Iõ``¡LC’G ø`e ó`jó`©dGh
p
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AÉæÑdG IOÉYEGh á«≤∏ÿG äÉgƒ°ûàdG á÷É©e
• .á«ÑfQ’G áØ°ûdG äÉ«∏ªY
• .≥∏◊G ∞≤°S ‘ áëàa äÉ«∏ªY
• .™`HÉ°U’G ¥É°üàdG ∂a äÉ«∏ªY
• .á«LQÉÿG ¿P’G äÉgƒ°ûJ

á«MGô÷G äÉ«∏ª©dGh ¥hô◊G á÷É©e

• .ájó∏÷G ™bôdG
• .¥hô◊G øY œÉædG …ó∏÷G ó°ûdG ∂a
• ¥hô`◊Gh çOGƒ`◊G ø`Y á`ŒÉædG äÉ`gƒ°ûàdG º`«eôJ
.(Tissue Expanders) áé°ùf’G äGó‡ ΩGóîà°SEÉH
• .á«MGô÷Gh ájó∏÷G ÜóædG á÷É©e
• .á«ægódG πàµdGh äÉeÉ°ûdG ádGREG
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plasticsurgeryjo

• .¬YGƒfCÉH ô∏«ØdG ø≤M
• .¢ùcƒJƒÑdG ø≤M
• .ÉeRÓÑdGh »HÒKhõ«ŸG ø≤M

º°ù÷G
• .ø`£ÑdG ó`°T äÉ`«`∏ª`Y
• â`ëfh ¿ƒgó`dG §`Ø°T äÉ`«`∏ª`Y
.Qõ«∏dGh Qõ«ØdÉH Iõ`¡LC’G çó`MCÉ`H º°ù÷G
• º``°ù÷G π``gôJ ä’É``M ‘ ó``∏÷G ó``°T äÉ``«∏ªY
.¿RƒdG ¿Gó≤a ó©H

¬LƒdG
• .áÑbôdGh ¬LƒdG ó°T
• .á«∏Ø°ùdGh ájƒ∏©dG ¿ƒØ÷G áMGôL
• .á`«JGòdG ¿ƒgódG ø≤M
• .∞f’G π«ªŒ äÉ«∏ªY
• .¿PC’G π«ªŒ äÉ«∏ªY
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معتقدات خاطئة وخرافات دارجة عن فترة احلمل

الدكتور جميل شعبان
استشاري االمراض النسائية
والتوليد وتوليد

يكثر احلديث عن بعض املعتقدات
اخلاطئه واخلرافات التي ترددها
النساء خالل فترة احلمل وهذه
اخلرافات هي إما ان تكون روايات
قدمية من اجلدات والوالدات او
معتقدات تذكرها بعض القابالت
الالتي مارسن هذه املهنه بخبره
وبدون تخصص ،والكثير من
النساء يصدقن اخلرافات التي
تكون لها احيانا نتائج صحية
عكسيه وغير محمودة اجلانب،
فكثيرا ما اسمع من مريضاتي عن
امور واشاعات يسمعنها ويرغنب
التاكد منها واغلبها خرافات
المتت للحقيقه بصله
على �سبيل املثال :اخلرافة
والبدعة الكبرى هي اكل التمر
ومفعوله على الطلق وهذا شائع
بشكل كبير ،يقال بأن اكل التمر
يؤدي إلى تقوية الطلق والوالدة
املبكرة او االجهاض ولو صح
ذلك القدمت معظم النساء على
االكثار من اكل التمر من بداية او
منتصف الشهر التاسع لتعجيل
حصول الوالدة.
وسبب هذا االعتقاد هو سوء فهم
اآليات الكرمية من سورة مرمي:
قال تعالى( :فَحَ َم َلتْهُ فَان َتبَذَ تْ بِهِ
ا�ض �إِلَى
َمكَانًا قَ ِ�صيًّا • َف�أَجَ اءَ هَ ا الْ َخَ ُ
جِ ذْ ِع النَّخْ لَةِ • قَ الَتْ يَا َل ْي َتنِي مِتُّ
قَ بْلَ هَ ذَ ا َوكُنتُ نَ�سْ يًا مَّن�سِ يًّا • َفنَادَاهَ ا
تز َِن قَ دْ جَ عَلَ َربُّكِ
ت ِتهَا �أَ َّال َ ْ
مِن َ ْ
تتَكِ �سَ ِريًّا • وَهُ زِّي �إِ َليْكِ بِجِ ذْ ِع
َْ
النَّخْ لَةِ تُ�سَ اقِ ْط عَ َليْكِ رُطَ بًا جَ ِنيًّا •
َف ُكلِي وَا�شْ َربِي وَقَ رِّي عَ ْينًا َف إِ�مَّا َت َريِنَّ
ُول �إ ِِّن نَذَ رْتُ
مِنَ ا ْلبَ�شَ ِر �أَحَ دً ا َفق ِ
لِلرَّحْ مَنِ َ�ص ْومًا َفلَنْ �أُ َكلِّمَ ا ْل َي ْو َم �إِن�سِ يًّا)
اآلية  22و 23و 24و 25و26
حيث كانت يف منطقة ال يوجد
فيها ال اكل وال شرب وكانت
يف منتهى اخلجل واأللم وذلك
انها حملت بدون زواج ،وبعد
ان وضعت سيدنا عيسى وهو
قد تكلم يف املهد ،جاءت اآلية
الكرمية :فناداها من حتتها اال
حتزني قد جعل ربك حتتك سريا
وهزي إليك بجذع النخله تساقط
عليك رطبا جنيا ،فكلي واشربي
وقري عينا.

فسيدنا عيسى نطق يف املهد
فهذا القول اما كان منه او من
سيدنا جبريل عليه السالم فلم
يكن لديها اكل وال ماء قبل ان تلده
وعندما ولدته قال لها قد جعل
ربك حتتك سريا (وسريا معناها
نبعة ماء) وهزي إليك بجذع
النخله تساقط عليك رطبا جنيا
فكلي واشربي وقري عينا.
فقد كان التمر بعد الوالدة وليس
قبل الوالدة .ففي عهد الرسول
صلى اهلل عليه وسلم كان االكل يف
املدينه املنورة متور وحليب ولنب
وحلوم وخبز وشعير.
ومن املعتقدات االخرى :تعتقد
الكثير من النساء ان الولد ينمو
يف الرحم قبل البنت .وان السيدة
التي تزداد جمال خالل فترة
احلمل ال بد ان تكون حامل
بانثى والتي يسوء شكلها تكون
حامل بذكر ،وان التي يكون بطنها
يابس اثناء احلمل حتمل طفال
ذكرا والتي يكون بطنها طريا
حتمل انثى وايضا تعتقد الكثير
من النساء انها اذا احست االلم
يف البطن طيله فترة احلمل هذا
يعني ان املولود سيكون انثى اما
اذا كانت االالم يف الظهر فهي
ستضع طفال ذكرا ،وشاع ايضا
ان التي حملها ثقيل فهي حامل
بانثى .ان هذه املعتقدات بعيده
متاما عن احلقيقه.
وبعد اكتشاف جهاز االمواج فوق
الصوتيه املسمى بااللتراساوند
اصبح الطبيب قادر على معرفة
الذكر من االنثى بعد منو وتكوين
االعضاء التناسليه ،وقبل ذلك
لم يكن باالمكان معرفه الذكر
من االنثى من دون اخذ عينات
من داخل الرحم وبشكل خاص
من السائل االمنيوسي ،ولكن
احلقيقه ان معرفة الذكر واالنثى
من شكل البطن او الى غير ذلك
مما ذكرته سابقا هي مجرد
خزعبالت واساطير ال اساس لها
من الصحه ،واذا اصابت الصدف
والتوقعات فذلك يكون مبحض
الصدفه فقط مصادقا للحديث
النبوي الشريف (كذب املنجمون
ولو صدفوا) وليس صدقوا (اي
انها صدفة).
ان تكوين الذكر واالنثى يتم عند
التلقيح اي حلظه دخول احلوين
املنوي للرجل داخل البويضه
وجنس اجلنني يتحدد من الرجل
وليس االنثى ،فاذا دخل حوين
منوي مذكر يف البويضه كان
املولود ذكرا ،وبالعكس اذا كان
احلوين املنوي مؤنث فيكون
املولود انثى ،فان جنس املولود ال
يتغير منذ بدء التلقيح فإذا قيل
للحامل من الطبيب انها ستلد ذكر
وفيما بعد ولدت االنثى او العكس

فمعنى ذلك ان هناك خطأ
يف التشخيص وال ميكن ان
يتغير جنس اجلنني بعد
تلقيح البويضة بالبذرة
املذكرة او املؤنثة كما يعتقد
البعض ،مصادقا لقوله
ي
تعالىَ ( :و�أَنَّهُ خَ لَقَ ال َّزوْجَ ْ ِ
الذَّ َك َر وَالأُنثَى • مِن نُّطْ فَةٍ
تنَى) سورة النجم االيه
�إِذَا ُ ْ
46-45
وبذلك يكون حتديد جنس اجلنني
من الرجل وال عالقه للمراه بذلك
فاملرأة كالتربة تنبت ما يزرع فيها.
اخلرافة االخرى أن بعض
السيدات ال تنجب إال اناثا وان
اخرى ال تنجب إال ذكور وهذه
خرافة باطلة وال اساس لها من
الصحة ايضاً ،وال داعي الي
رجل ان يتزوج على زوجته اذا
كانت زوجته قد اجنبت له فقط
اناثا فهذا االمر تابع حلكمه اهلل
سبحانه مصداقا لقوله تعالى:
ْ�ض يَخْ لُقُ
(ل ُمل ُْك ال�سَّ مَاوَاتِ وَالأَر ِ
ِ َّ ِ
مَا يَ�شَ اء َيهَبُ ِلَنْ يَ�شَ اء �إِنَاثًا َو َيهَبُ ِلَن
يَ�شَ اء الذُّ كُو َر • �أَ ْو ُي َزوِّجُ هُمْ ُذ ْكرَانًا
َو�إِنَاثًا َويَجْ عَلُ مَن يَ�شَ اء عَ قِيمًا ِ�إنَّهُ
عَ لِيمٌ قَ دِ يرٌ ) سورة الشورى اآليه
50-49
اما الوحام :احيانا تتهم املرأة
احلامل بأنها تبالغ يف الشكوى
من اللعيان والقيء والدوخة
(النها دلوعة) فهذه حقيقة
ظاملة فالوحام مرض وليس دلع
كما يعتقد البعض وسببه عدم
تأقلم وتقبل جسم املرأة احلامل
للتغيرات الهرمونية التي تصاحب
احلمل ،فالفترة االولى من احلمل
اي الثالث اشهر االولى من احلمل
تدعى طبيا فترة التأقلم على
احلمل (.)adaptation period
واثناء تلك الفترة يتم تكوين
اجلنني ،و بعض النساء تتحمل
اجسامهن هذه التغيرات دون
صعوبة فال يحصل اي أعراض
مزعجة واملقصود هو الشعور
بالغثيان والدوخة و ما الى ذلك.
ومن اخلرافات الدارجة ايضاً
ان املرأة عندما حتمل يحثها
اجلميع جدتها ووالدتها وحماتها
وصديقاتها وزوجها واجلميع
على تناول اكبر قدر من الطعام
بدعوى انها حامل والبد ان تأكل
الثنني وهذا ايضاً ليس صحيحاً
فإن اجلنني يف بطنها اليأكل ،بل
يتغذى عن طريق احلبل السري
من دمها وليس مما تأكله او مما
يدخل يف امعاءها بل يأخذ عذاءه
من احلبل السري فقط ،سواء
اكلت او لم تأكل.
ونحن كأطباء ننصح املرأة احلامل
بالتغذية اجليدة واملهم النوعية
وليس الكمية حيث ان الزيادة
املفرطة يف الوزن تعرض احلامل

الى زيادة احتمال حصول تسمم
احلمل يف نهاية فترة احلمل.
ومن املتعارف عليه علمياً ان زيادة
الوزن املثالية طيلة فترة احلمل
هي  12 - 10كيلو غرام وبالتالي ال
عالقة لكمية الغذاء لصحة اجلنني.
فنحن كأطباء ننصح ان يكون
الطعام متنوع ويحتوي على اللحوم
واخلضار والفواكه والعصير
والبيض والتمور والعسل واحلليب
ومشتقات احلليب من اللنب
واللبنة واجلبنة.
بعض الناس يعتقد ان احلليب
اساسي وهذا غير صحيح
ومحتويات االلبان واالجبان تغني
عن احلليب فإذا كانت املرأة ال
ترغب يف شرب احلليب فعليها
بأخذ االجبان وااللبان .واالعتقاد
ان الكلس موجود فقط يف احلليب
اعتقاداً غير صحيح فالكثير من
اخلضراوات و خاصة البقدونس
والبقوليات حتتوي على كميات
عالية من الكلس واحلديد،
وكذلك التمور.
اما احلموضة املعوية التي ترافق
بعض النساء يف فترة احلمل
فاخلرافة تقول ان احلموضة
تزداد حسب كثافة شعر اجلنني،
يف الواقع هذا بعيد كل البعد
عن احلقيقة حيث ان  96%من
املواليد يكون اجتاه رأسهم الى
االسفل كما ان اجلنني محاط
بالغشاء االمنيوسي وعضالت
الرحم و عضالت البطن و من ثم
جدار البطن فهو يسبح يف داخل
السائل االمنيوسي داخل الرحم
فال عالقة للجنني مبعدة والدته
فهو معزول عن معدتها عزال
كامال و هذا مصداقا لقوله تعالى
(يَخْ ُل ُقكُمْ ِف بُطُ ونِ �أُ َّمهَا ِتكُمْ خَ ْلقًا مِن
َبعْدِ خَ لْقٍ ِف ظُ ُلمَاتٍ ثَالثٍ ) سورة
الزمر آيه 6
فاحلرقة املعوية هي نتيجة
افرازات الهرمونات التي تؤدي الى
زيادة يف افرازات املعدة و ارتخاء
يف الصمام الذي يصل املريء
باملعدة مما يسبب احلموضة وال
عالقة برأس اجلنني او شعره
بحموضة املعدة (فشعر اجلنني
بريء من حموضة املعدة براءة
الذئب من دم يوسف).
كذلك تتسائل الكثير من النساء
احلوامل كيف تنام وكيف تتقلب

على السرير (كي تتفادى
التفاف حبل السرة حول
رقبة او جسم اجلنني)
ايضاً هذه خرافة خاطئة
فأنا انصح املرأة احلامل
ان تنام على اجلنب الذي
يريحها واملثل يقول (نام
عاجلنب اللي بريحك)
كذلك هناك خرافة شائعه
كنت اسمعها منذ كنت
طفل وقبل دراسة الطب وهي ان
الطفل املولود قبل الوقت يف الشهر
السابع يكن له فرصة العيش اكثر
من املولود يف الشهر الثامن وهذه
خرافة اخرى ال اساس لها من
الصحة ،فاحلقيقة ان فرصة
احلياه للطفل تزداد كل يوم يكبر
فيه داخل رحم امه ،فالطفل يف
منتصف الشهر السابع من احلمل
له فرصة حياة اكثر منها يف بداية
الشهر السابع والطفل يف الشهر
الثامن له فرصه افضل من الشهر
السابع والى اخره ،وتزداد فرصه
احلياه الى ان يكمل الطفل شهره
التاسع من احلمل داخل رحم امه،
واالعمار بيد اهلل سبحانه وتعالى
وهذا مصداقا لقوله تعالى (يَا
َّا�س �إِن كُنتُمْ ِف َري ٍْب مِّنَ
�أَ ُّيهَا الن ُ
ا ْل َبعْثِ َف�إِنَّا خَ َل ْقنَاكُم مِّن ُترَابٍ ثُمَّ
مِن نُّطْ فَةٍ ثُمَّ مِنْ عَ َلقَةٍ ثُمَّ مِن م ُّْ�ضغَةٍ
َي َلكُمْ
ملَّقَةٍ ِّل ُنب ِّ َ
ي ُ َ
ملَّقَةٍ وَغَ ْ ِ
ُّ َ
َو ُنقِرُّ ِف الأَرْحَ ا ِم مَا نَ�شَ اء �إِلَى �أَجَ لٍ
مُّ�سَ مًّى ثُمَّ نُخْ رِجُ كُمْ طِ فْال ثُمَّ ِل َت ْب ُلغُوا
�أَ�شُ دَّ كُمْ َومِنكُم مَّن ُي َت َوفَّى َومِنكُم مَّن
ُي َر ُّد �إِلَى �أَ ْرذَلِ ا ْلعُمُ ِر ِل َكيْال َي ْعلَمَ مِن
ْ�ض هَ امِدَ ًة
َبعْدِ عِ لْمٍ �شَ ْيئًا َو َترَى الأَر َ
َف�إِذَا �أَن َز ْلنَا عَ َل ْيهَا الْ َاء اهْ َتزَّتْ َو َربَتْ
َو�أَن َبتَتْ مِن كُلِّ َزوْجٍ َبهِيجٍ ) سورة
احلج آية 5
فموعد الوالدة عائد إلى إرادة
اهلل تعالى ،فالطبيب الذي
ميارس مهنه التوليد يعلم ان
بعض االطفال عاشوا حتى ولو
كانت الوالده يف نهايه الشهر
السادس ومنهم من مات يف
داخل رحم امه ولو كان يف الشهر
التاسع من احلمل او بعد والدته
مباشره ونحن كأطباء نسعى
لزيادة فتره احلمل داخل الرحم
حيث ان رحم االم افضل حاضنه
يف الدنيا رغم كل التطور العلمي
والتكنولوجيا الجهزة احلاضنات
الطبية.
وايضاً الرضاعه فكما ان
الرحم هو خير حاضنة للجنني
فالرضاعة كذلك هي خير غذاء
للطفل رغم ما مت انتاجه من
احلليب واالغذية املجففة والتي
تقارب يف تركيبتها حليب االم
(.)Adapted Milk
اللهم ثقفنا يف الدين والعلم
وابعدنا عن البدع واخلرافات.
واحلمد هلل رب العاملني
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مريض السرطان والتغذية .

حقائق ومعتقدات

بقلم :لينا خضر

ممرضة العالج الكيماوي

عندما يصاب شخص ما بالسرطان
ينصب اهتمام اجلميع سواء املريض أو
العائلة بالتغذية املناسبة ،ما هو مسموح
وما هو ممنوع حملاربة السرطان .ومن
هنا يبدأ البحث حيث يلجأ بعض
املرضى ألخذ املعلومات من األقارب ومن
املرضى السابقني..او من وسائل التواصل
االجتماعي..ويف كال احلالتني هناك ما
هو صحيح وما هو بعيد عن الصحة.
وهنا ي�أتي دورنا يف التوعية والتثقيف
ال�صحي ..ون�سلط هنا بع�ض ال�ضوء
لال�ستفادة.
• الكادر الطبي ومن ضمنه الطبيب
املختص بعالج السرطان وممرضة
العالج الكيماوي هم مرجعيتك لنظامك
الغذائي.
• النظام الغذائي الصحي للشخص
السليم هو النظام الغذائي ملريض
السرطان مع مراعاة احتوائه على كافة
العناصر الغذائية ..مع العلم ان مريض
السرطان املتلقي للعالجات الكيماوية
وغيرها بحاجة مرة ونصف ضعف طعام
املريض السليم ..وذلك ألعادة ترميم
وبناء اخلاليا واألنسجة املتضررة من
العالجات الكيماوية.
• االمتناع الكامل عن اللحوم وخاصة
احلمراء والبروتينات واحللويات
(السكريات) خطأ شائع عند شريحة
واسعة من الناس (إال يف حاالت خاصة
جدا) فهذه األطعمة ليست ممنوعة ولكن
تؤخذ بشكل معتدل وغير مفرط وبطريقة
طبخ صحية سواء ملريض السرطان أو
لغيره ..مث ًال اللحوم احلمراء يفضل عدم
أخذها اكتر من مرتني أسبوعيا وبطريقة
طبخ صحية ..وكذلك اللحوم البيضاء.
• تقليل امللح والسكر (وليس احلرمان)
مطلوب من اجلميع دون استثناء وليس
فقط مريض السرطان وذلك آلثارهما
السلبية على جسم اإلنسان ..كإرتفاع
ضغط الدم والسمنة ومشاكل القلب
وتضيق الشرايني ومرض السكري
وغيرها الكثير..
• هذا بشكل مختصر وعام ولكن اذا
حصل اي مضاعفات من العالجات
الكيماوية .كنقص املناعة او اإلسهال
املتكرر او اإلمساك او تقرحات املعدة
واجلهاز الهضمي أو أعراض أخرى..فيتم
تعديل النظام الغذائي بإشراف الطبيب
والكادر املختص بالسماح او مبنع بعض
األغذية ملعاجلة هذه املضاعفات مع
احلفاظ على العناصر الغذائية األخرى
باإلضافة الى التدخل العالجي.
وللحديث بقية ..

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com

وخالـي من فيروس كورونا

تشخيص وعالج اورام الغدد الصماوية العصبية
املتقدمة بواسطة مستقبالت ( )PRRTاملوسومة
بالنظائر املشعة (العالج النووي الذكي املوجه)
د .سهاد حسني املنير
استشارية الطب النووي
لعالج النظائر املشعة

ما هي اورام الغدد ال�صماء الع�صبية:

تتوزع خاليا الغدد الصماء العصبيه
على نطاق واسع يف جميع انحاء
اجلسم وال تعتبر وراثيه ولم يتم
حتديد العوامل املببه لها وميكن ان
تظهر اوراما طالئيه مع متايز الغدد
الصماء السائده وتنقسم الى:
 - 1اورام عامله اي تنتج الببتايد
السيتوستاتني
االمينات
او
والبروستاغالندين التي ميكن ان
تسبب اعراض سريره مميزه مثل
االسهال ،نقص سكر ،قرحة باملعده
او طفح لدي (متالزمه السرطانيه)
وهي نادرة الى حد ما.
 - 2اورام غير وظيفيه وهي اكثر
شيوعا وعاده ما تظهر بكتله كبيره او
نزيف ويصعب متيزها عن السرطان
التقليدي.
وتقسم هذه إلى اورام حميده حيث
تتميز بنمو بطئ وحدودها تكون
واضحه مع االنسجه احمليطه او
اورام خبيثه هي اكثر عدوانيه ومتيل
الى التغلغل يف االعضاء املجاورة
واالنتشار إلى االعضاء البعيدة كما
يتم تصنيف اورام الغدد الصماء
العصبيه ( )NETحسب التوطن
او العضو الذي يتشكل فيه الورم
االساسي ونشاط انقسام اخلاليا
واحتمالية ظهور نقائل له.

تنق�سم انواع اورام الغدد ال�صماء
الع�صبية وفقا ملن�ش�أ الورم اال�سا�سي:

 اورام الرئتني والقصبات الهوائيةوالغدة الزعترية.
 اورام الغدة الكظرية. اورام اجلهاز الهضمي. املرئ ،املعدة ،االثني عشر ،االمعاءالدقيقة ،الزائدة الدودية ،القولون،
واملستقيم.
 اورام البنكرياس. اجللد (سرطان خاليا ميركل). -بدون توطني اساسي واضح.

الفحو�صات الت�شخي�صية اخلا�صة:

ان ما يصل إلى  50%من مرضى
اورام الغدد الصماء العصبيه عند
اكتشاف املرض يكونو مصابون
بالتغلغل او االنتشار املتعدد والسبب
يف ذلك هو املسار اخلالي من
اعراض او وجود اعراض خفيفه
يف املراحل املبكرة وبطء النمو ويتم
تشخيصها باالستثناء بعد الفحص
الطبي الشامل واستبعاد االمراض
االكثر شيوعاً.
يبدأ التشخيص عادة من دراسة
التاريخ املرضي والفحص السريري
مبا يف ذلك تقييم حالة جميع
الغدد اللليمفاوية والفحص املخبري
الشامل كقاعدة اساسية يتم
حتديدانواع اورام الغدد الصماء

العصبية وحتديد مستوى نشاطها
بالدم والبول .ويتم عمل االشعة
السينية والتصوير املقطعي احملوري
وتنظير اجلهاز الهضمي وتنظير
االمعاء والتصوير الوميضي للهيكل
العظمي والتصوير اجلزئي الذكي
 octeriotide scanالنووي.
من خالل دراسة وحتليل هذا
الفحص الشامل يتم حتديد تطور
الورم ودرجة تغلغله يف االنسجة
احمليطة ويبدا فريق من االطباء يف
دراسة احلالة ووضع خطة عالجية
تتناسب مع كل مريض وكل حسب
حاجته كما يتم متابعته من قبل اطباء
اجلراحة واالورام ،الغدد الصماء،
الطب النووي ،اجلهاز الهضمي.

العالج:

كما هو احلال مع انواع السرطان
االخرى فإن العالج الرئيسي
المراض الغدد الصماوية العصبية
هو تدخل جراحي متقدم الزالة الورم
االساسي والناقل والغدد الليمفاوية
نظرا النه مرض يتم مالحظته يف
وقت متاخر بعض الشئ فان قلة من
املرضى لديهم فرصة الجراء عملية
جراحيه كاملة باستخدام تقنيات
اجلراحة طفيفة التوغل لتقليل من
خطر النزيف وااللم واملساعدة على
التعايف السريع واختزال اخلاليا
السرطانية واختزال الورم.
 العالج البيولوجي مثلالسوماتوستاتني قصيره وطويلة
املفعول.
 العالج البيولوجي املوجه. العالج الكيماوي. العالج االشعاعي التداخليمبستقبالت البيبتيد (.)PRRT

عالج املوجه اال�شعاعي مب�ستقبالت
البيبتيدات (الذكي):

هو عالج جزئي موجه يسمى ايضا
العالج بالنظائر املشعه حيث يتم دمج
بروتني او بيبتيد يستهدف اخلاليا
السرطانيه وهي مشابه لهرمون
الدوران الطبيعي (السوماتوستني
مع النويات املشعه) وهذا نوع خاصا
من االدويه الشعاعيه تسمى بيبتيد
مشع عند حقنه مبجرى دم املريض
ينتقل هذا البيبتيد املشع ويرتبط
باخلاليا السرطانية يف الغدد
الصماء العصبيه حيث يتم توصيل
جرعة عالية من االشعاع مباشرة
إلى اخلاليا السرطانيه وتعتمد هذه
االليه التي ميكن من خاللها لهذا
البيبتيد املشع ان يستهدف ويلتصق
باخللية السرطانية على وفره نوع
معني من املستقبالت السطحيه وهو
بروتني ينتج من جدار اخلليه ويرتبط
مع السوماتوستتاتني باالضافه إلى
نظائر السوماتوستاتني الصناعية
االخرى:
( )DOTA TOC or DOTATAوهذه
نسخ صناعية ترتبط بجدار اخللية
السرطانية ومن الناحية االخرى
للجزئ يرتبط بحجمة من الذرات
املشعة مثل:

 In111, Lu 177, Y90والتي ترتبط
على سطح اخللية السرطانية.
تختلف هذه النظائر بعمر النصف
ودرجة ارتباطها ومقدار وعمق
االشعة التي تطلقها وتغلغلها
باالنسجة -يتم حتضير ومعايرة
( )PRRTمبختبر احلار حتت
اجراءات صحية صارمة -يتم
اعطائه للمريض ليدخل هذا
العقار الذكي الى اخللية عن طريق
ايجاد النسيج السرطاني من خالل
املستقبالت املوجودة بوفرة على
جدار اخلاليا السرطانية وبالتالي
يتم تشييع االنسجة السرطانية من
داخل اخللية بجرعة كافية لقتل
اخللية وتدمير اخلاليا السرطانيه
املستهدفه بالبروتني املوسوم
ويستثنى اخلاليا السليمة حيث
تكون االنسجة الطبيعية اقل ضررا،
ال يشعر املريض بأي اعراض
باستثناء
جانبية بعد العالج
انخفاض مؤقت وضئيل بقيمة الدم
مع اعطاء اهميه للوقايه الشعاعيه
والتخلص من الفضالت املشعه
باعطاء السوائل.

ال�شروط التي يتم اعتمادها
با�ستخدام ( )PRRTالعالج الذري
الذكي:

هذا العالج يعتبر اخليار املناسب
ملرضى اورام الغدد الصماوية
العصبيه املتقدمة أو املنتشرة
كما يستعمل للمرضى ممن ليسو
مرشحني للجراحة أو خضعوا
جلراحات تلطيفية كما يستعمل
للمرضى من لم يستجيبوا ولم تتحسن
اعراضهم للعالجات االخرى.
الهدف من العالج هو نخفيف
االعراض وايقاف تقدم الورم
أو ابطائه ولتصغير حجم الورم
االساسي من اجل عمل جراحه ذكيه
كما انه يحسن نوعية احلياه للمريض
ويطيل العمر.

حت�ضري املري�ض للعالج:

يتم حتديد املرضى املناسبني للعالج
من خالل الفحص الشامل من قبل
اطباء الطب النووي وتقيم احلالة
الصحية والنفسيه للمريض من قبل
اختصاصي الطب النووي كما يتم
اجراء بعض فحصوات مثل قوة
الدم وفحص الكلى .يتم دراسة كل
حالة ويجب ايقاف عالج األكتروتيد
قبل شهر من العالج بالتنسيق مع
اختصاصي الغدد الصماء.
عادة يتم مسح ذري للجسم قبل البدء
بالعالج من اجل قياس كمية وعدد
املستقبالت السوماتوستاتني على
سطح الورم وحتديد مكان انتشاره
الوظيفي وقياس نسبة تركيز املواد
املشعة للنواقل ومقارنته بكمية املادة
بالكبد وحتديد مكان وعدد النواقل
وحجمها ومدة بقائها ونشاطها
بالنسبه للكبد ليتم اعتمادها من
قبل طبيب الطب النووي وعمل
خطة عالجية لكل مريض يتناسب
مع حالته املرضية وحتديد عدد

اجللسات لتقيم نسبه االستجابة
للعالج.
بعد تقييم املسح الذري األولي يتم
حتديد كمية العالج.
يستغرق العالج مدة  5ساعات يف
الطب النووي ويتطلب اعطاء سوائل
امينية حلماية الكلى من االشعة قبل
العالج ب  30دقيقة و  3ساعات بعد
اعطاء العالج الذري الذكي.
كما ميكن اعطاء  6-4جلسات من
العالج كل شهرين إلى ثالثة اشهر
ويعتمد هذا على حجم الورم وكثافة
املستقبالت ومدة بقاء املادة ثابتة
باجلسم وقياس مدى استجابه
الورم.
كما يتم اعطاء تعليمات املريض
والعزل بالبيت مدة  3-2ايام وقياس
كمية االشعة املتبقية باجلسم مع
اجراء مسح ذري بعد يومني من
العالج اخر لتقدير نسبه ثبات
العالج الذكي وتركيزه بالورم
االساسي او النواقل مع التركيز على
األكثارمن شرب السوئل وجتنب
االختالط باالطفال واحلوامل والنوم
بسرير منفصل.
اما االثار اجلانبية للعالج الذكي
تشمل انخفاض مؤقت يف قوة الدم
والصفائح الدموية وحلماية الكلى
من االشعة يتم اعاطاء اعطاء
عالج لاللم وينصح بضروره شرب
السوائل.

متابعة املر�ضى:

يتم متابعة املرضى من قبل اطباء
الطب النووي وذلك بعمل فحوصات
دم منتظمة اسبوع  -اسبوعني -
شهرين .كما ينصح بعمل صوره
طبقيه حلزونيه بعد اجللسه الثالثه
العاده تقيم وتوثيق األستجابه
للعالج واألستمرار فيه كما يتم
اعطاء املريض تعليمات متخصصة
للتأقلم والتعامل مع املرض والعالج.
اورام الغدة الصماوية العصبية تنمو
ببطء دائما ولكن هذا يختلف بني
مريض واخر واملعلومات الصحية
سيقدمها لك الطبيب اخلبير حول
كيفية تقدم املرض.
على الرغم من ان املرضى يكون
لهم جتارب متشابهة مع املرض
ولكن يجب ان يوضع باالعتبار ان
كل مريض سيظهر مسارا مختلفا
ويستجيب بشكل مختلف للعالجات
املتنوعة.
حقيقة مهمة ان املرض الذي انتشر
إلى اعضاء اجلسم مثل العظام
والرئتني هو مرض يف مراحله
املتقدمة هذا اليعني دائماً مرضا
يف املرحاة النهائية الن معظم اورام
الغدد الصماء العصبية هي اورام
بطيئة النمو نسبيا وميكن للمرضى
البقاء على قيد احلياة لسنوات
عديدة مع العالجات املناسبة واالمل
دائما باكتشاف عالجات جديدة
مميزة.
مع امنياتنا لكم بتمام ال�صحة
اجل�سدية والنف�سية للجميع.
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بروفايل

احلكيم!..

على ايقاع خطاه ..تَدبُ احلركة اينما
حل ..يف املمرات ..حني تسبقه رخامة
صوته ممزوجة بضحكات متقطعة يف
(الراوند) ..على ابواب غرف العمليات
ويف االستراحة بني زمالء املهنة ورفاق
الدرب ..تعلو الضحكات املتقطعة لتؤول
جي ًال من ابتسامة تدعو إلى التفاؤل..
هو احد هؤالء الذين شهدوا عمان
(االبيض واالسود) ومن ثم (اللون)..
عابر لالجيال ..زمن الطب اجلميل..
وزمن التكنولوجيا والشياب اجلدد
واالنترنت والطب عن بُعد...
لم يتوقف عطاءه من ذاك الزمن ..منذ
ان كان الدكتور يُدعى ب(احلكيم) ..ولم
ينضب حبه للتعلم واالستزادة واالطالع
يف هذا الزمن اجلديد ..ما ان يُذكر
اسمه يف جلسة او لقاء اجتماعي او
استقبال او دردشة او مجلس إال وتبعها
تعبير واحد ال يتغير «آه فع ًال هذا
الدكتور رائع وفع ًال استاذ كبير .»..هو
«استاذ كبير» بعلمه وخبرته وسنوات
عطاءه ..منذ ان بدأ مع تلك االسماء
الكبيرة يف اخلدمات الطبية امللكية
ويف املدينة حيث كانت البنية التحتية
للطب يف االردن تغرس ثبقة وبعلم
وصبر وبجهد حقيقي وحماسة شباب
متوقدة..
كبيراً ..منذ ان اسس ومن ثم ابدع يف
احد اهم التخصصات الطبية التي
اضحت مدرسة مستقبلية يف االردن..
جراحة الكلى واملسالك البولية فحفر
سج ًال طبياً حاف ًال على مدى عقود يف
تخصصه وعلمه..
تكاد ال تذكر اسمه إال ويسارعك من
امامك «نعم رُحت عنده ..واستفدت
كتير »..اصبحت االجابة عالمة
مُسجلة نادرة كإسمه متاماً..
كبيراً ..منذ ان ساهم يف تعليم املئات
من الطلبة الشباب الذين اصبحوا
اساتذة واطباء يُشار لهم بالبنان يف
االردن والعالم العربي بإقتدار بل
وحينها يُشار بالبنان الستاذهم الكبير..

كبيراً ..يف حسه املرهف باملريض وهو
يطلق االبتسامة قبل اخلبر ..ويربت على
الكتف قبل االستشارة ،يحادث مرضاه
وكأنهم اصدقاء وينصح مراجعيه كأب
ناصح امني..
كبيراً ..يف قدرته على العمل ضمن
الفريق الواحد فكانت جتربة زراعة
الكلى إلى جانب زمالء له كبار يف
مقدمتهم رفيق دربه االستاذ الدكتور
رياض سعيد واخرون ..ينجح البرنامج
ويصبح هو ايضاً مقصداً للقاصي
والداني يف برنامج زراعة الكلى يف
مستشفى االردن.
عسكر ٌي منضبط ..شرب االنضباط
والدقة من ام املؤسسات القوات املسلحة
بجناحها الطبي العظيم ..ومدن ٌي منطلق
اكتسب انطالقته ودميومة اطالعه
وسفره ومشاركاته من خبرة ناهزت
االربعة عقود..
على ايقاع خطاه ..تَخفِ ق قلوب األُسرة
املرتقبة الخبار سارة وراء ابواب غرف
العمليات ويف ردهات االنتظار..
يبتسم مجدداً ويطمئن احمليطني بزوال
االلم وجناح االجراء الطبي او اجلراحي
مهمهماً دوماً (احلمدهلل) فهو الذي آمن
دوماً ان الثقة املطلقة واليقني احلقيقي
باهلل جل وعال هو قارب النجاة ودرب
السالمة..
مسيرة طبية وعلمية زاخرة يف الداخل
واخلارج ..وجدار البطوالت وشهادات
االختصاص والزمالة االردنية والعربية
واالوروبية واالمريكية وشهادات
املشاركات وكتب الشكر واالمتنان تُزين
جدار قلبه ومكتبه وطريقه.
انه الطبيب النادر يف املزج بني اجلدية
واالبتسام والعمل وخفة الظل واحلكيم
(املخضرم) واالب الرؤوف ..بل واالبن
احلكيم الدكتور نادر يونس ..حكاية
انسانية وطبية نادرةُ ..تكى بحق
البناءه وتالميذه ان يعلقوها قالدة حب
وامتنان يف اعناقهم..
الدكتور نادر يون�س� ..صباح اخلري .

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

وخالـي من فيروس كورونا

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com
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ما هو التنكّ س البقعي املرتبط العنف املجتمعي وأثاره
بالسن الرطب ( )Wet AMD؟
الصحية والنفسية
د .فيصل فياض

استشاري طب وجراحة العني
وأمراض وجراحة الشبكية
والسائل الزجاجي
التنكّس البقعي الرطب (املعروف
أيضا بـالتنكّس البقعي املرتبط
ً
بالسن ،أو  wet AMDباإلنكليزية)
هو مرض بصري مزمن يع ّد من
األسباب الرئيسية للفقدان احلا ّد
للرؤية والعمى القانوني لدى من
يتخطّ ى عمرهم  65سنة و يسبّب
ضررًا جلزء من شبكة العني
مسمّى البقعة القرنية.2

يتميّز هذا املرض بنم ّو أوعية
دموية غير طبيعية حتت شبكة
العني ،تنتج بسبب فائض من
البروتني يسمى عامل منو بطانة
األوعية الدموية ()VEGF
الذي يعزز منو األوعية الدموية
اجلديدة على نحو غير طبيعي ،2
سائل يف شبكة العني .فإن
ً
مكونا
لم جترِ السيطرة على هذا السائل
ستتدهور الرؤية تدريج ّيًا ،ويفقد
املرضى الرؤية املركزية والقدرة
على متييز األشياء بوضوح أو

بقلم :النا فوزي

مشرفة الوقاية من العدوى
مطعوم االنفلونزا هو عبارة
عن مطعوم موسمي سنوي؛ يتم
استخدامه لتحفيز اجلهاز املناعي
لدى اإلنسان .ويحتوي اللقاح عادة
على أنواع عدة من الفيروسات
املضعفة أو امليتة ،وينصح بأخذ
املطعوم سنويا لضمان استمرار
املناعة التي تتراوح بني  0و .% 90
يعطى اللقاح عادة يف بداية فصل
اخلريف (يف شهر تشرين األول-
أكتوبر أو تشرين الثاني -نوفمبر)
عندما تكثر اإلصابة باالنفلونزا
ومبا ان ظهور احلاالت قد يستمر
حتى شهر نيسان فانه ميكن
احلصول على املطعوم بعد تشرين
الثاني .واملدة املتوقعة للحماية
من االنفلونزا هي سنة كاملة ،مع

وجود نقطة عمياء يف مجال
الرؤية على الرغم من بقاء الرؤية
احمليطية طبيعية)1( .
تتضمّن عوامل اخلطر ذات
الصلة بالتنكّس البقعي الرطب
Wet AMD (1) (2(.

اجلاف
ّ
ت�شخي�ص التنكّ�س البقعي
• عمر ( 65وما فوق).
• تاريخ عائلي باإلصابة بالتنكّس.
• البقعي املرتبط بالسنّ .
• تاريخ بالتدخني.
• مؤشّ ر كتلة اجلسم مرتفع ،وهو
مقياس دهون اجلسم مستند إلى
الطول والوزن لدى البالغني.
من املمكن �أن ي�سبّب التنكّ�س البقعي
الرطب الأعرا�ض التالية)3( :
• رؤية ملتوية و/أو ضبابية.
• منطقة فارغة أو قامتة يف وسط
مجال الرؤية.
• أشياء تظهر بقياس أو شكل
غير قياسها وشكلها الفعليني.
• تصوّر متوّج يف اخلطوط
املستقيمة.
• رؤية خاطئة لأللوان.

• صعوبة بصرية لدى إمتام
النشاطات اليومية ،كالقراءة ،أو
مشاهدة التلفاز ،أو القيادة.
• التنكّس البقعي الرطب غالبًا ما
يطال عينًا واحدة ،ومن املمكن أن
ينال ،لدى بعض األشخاص ،يف
نهاية املطاف ،من العينني معًا.
ما هو عالج التنكّ�س البقعي املرتبط
بال�سن الرطب()Wet AMD؟
ان التنكّس البقعي املرتبط بالسن
الرطب يحتاج إلدارة طويلة األمد
لتحسني البصر أو احملافظة عليه
و يتوافق معظم األطباء على أ ّن
أفضل طريقة للسيطرة على هذا
املرض املزمن هي عبر اعتماد
عالج مضا ّد لعامل النمو البطاني
الوعائي ( )VEGFفبإمكان هذه
العالجات ان تبطيء تطوّر املرض
واحملافظة على نظر املريض.
تتصدّى هذه العالجات لبروتني
عامل النمو البطاني الوعائي
( )VEGFوتسعى إلى منع تكوّن
أوعية دموية جديدة غير طبيعية،
ممّا يسمح للعني بتجفيف نفسها
إذ إ ّن من املمكن أن يؤدّي السائل
إلى فقدان أكبر للبصر.
يُحقن العالج املضاد لعامل النمو
البطاني الوعائي عبر اجلزء
األبيض من العني .حيث يتوفر
عالج باسم لوستنس ()Lucentis
واخر باسم ايليا ( )Eyleaمن
ضمن االدوية التقليدية و يتجاوب
ك ّل مريض بطريقة مختلفة مع
هذه العالجات مما يحدّد وتيرة
احلقن بنا ًء على تقدّم بصر

مطعوم االنفلونزا
مالحظة ان مفعول املطعوم قد يحتاج
الى مايقارب االسبوعني للبدء وينصح
بأخذ التطعيم سنويا لضمان استمرار
املناعة التي تتراوح بني  0و  .%90يتم
تركيب لقاحات االنفلونزا املوسمية كل
عام ،على أساس التوصيات املوسمية
ملنظمة الصحة العاملية ،وحتتوي
على مضادات الهيماجلوتينني وانزمي
النورامينيداز نوعني فرعيني من
فيروس االنفلونزا:
A- H1N1, B- H3N2

أن فيروسات االنفلونزا لديها
القدرة على تفادي اجلهاز املناعي
باجلسم ،من خالل التحور اجليني
املستمر للفيروس ،لذلك وقد تتغير
من فصل إلى آخر .ويفسر ذلك
بتعرض األفراد لسالالت جديدة
رغم اإلصابة السابقة بفيروسات
انفلونزا أخرى ،فقد يكون لدى
األشخاص وقاية محدودة ضد
الفيروسات اجلديدة السائدة .وهذا
هو سبب احلاجة إلى تغييرات يف
سالالت لقاح االنفلونزا من عام
آلخر ،والسبب وراء توصية السلطات
الطبية بتلقي لقاح االنفلونزا سنويا.
اللقاح يحتوي على ثالثة أنواع فقط

من الفيروسات املسببة؛ ألنه يوجد
العديد من سالالت الفيروسات
املسببة لالنفلونزا .لذلك يكون
اللقاح مضادا لثالثة أنواع من
هذه الفيروسات والتي تعد أشهر
املسببات املنتشرة حاليا.
• الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إلى
اللقاح :هناك أشخاص يفضل لهم أن
يتحصنوا باللقاح؛ ومن هذه احلاالت:
 - 1كبار السن الذين يكونون يف
خطر من مضاعفات االنفلونزا على
صحتهم العامة.
 - 2األشخاص الذين يعانون من
أمراض مزمنة مثل :أمراض الرئة،
الربو ،أمراض الكلى ،أمراض القلب،
داء السكري.
 - 3األشخاص املصابون بأمراض
األعصاب مثل :املصابني بداء الصرع.
 - 4األشخاص ضعيفو املناعة مثل:
مرضى اإليدز ،مرضى السرطان الذين
يتعاجلون باألشعة وأدوية السرطان.
 - 5املرضى الذين يتعاطون أدوية
االستيرودات (الكورتزون) لفترات طويلة.
• الأ�شخا�ص الذين ال يعطون اللقاح:
يوجد بعض احلاالت التي ال يعطى
املطعوم لهم ومنها:

املريض ووجود السائل الشبكي
أو غيابه.
ومن اخر التطورات لعالج
التنكّس البقعي املرتبط بالسن
الرطب :عالج جديد باسم بيوفيو
( )Beovuاطلقته شركة نوفارتيس
السويسرية ( )Novartisلألدوية
وهو تركيبة مطورة من مضادات
عامل النمو البطاني الوعائي
( )VEGFمتت املوافقة عليه من
شركة الغذاء والدواء االمريكية يف
 2019واصبح متاحا يف األسواق
األردنية مؤخراً يف شهر ايار
.2021
وأكد األطباء أن املرضى الذين
عوجلوا بالعقار اجلديد يف
األردن ،سجلوا حتسناً سريعا يف
السيطرة على السائل و الرؤية
تدريج ّيًا بعدد اقل من احلقن
مقارنة باألدوية التقليدية.
----------------------

( )1املعهد الوطني للبصر .وقائع عن
التنكّس البقعي املرتبط بالسن .متوفّرة
على:

https://nei.nih.gov/health/
maculardegen/armd_facts

الرابط خارجي .جرت زيارته يف متوز/
يوليو .2019
( )2آمباتي ج .وفاولر ب.ج .آليات
التنكّس البقعي املرتبط بالسن .مجلّة
عصب2012 .؛ .39-26 :1 75
( )3شميدت  -إرفورث ي ،.وآخرون.
توجيهات إلدارة التنكّس البقعي املرتبط
بالسن احلديث التوعّ ي من خالل
املجتمع األوروبي الختصاصيي شبكة
العني .املجلة البريطانية عن طبّ العيون.
2014؛ .1167-1144 :98

 - 1األشخاص الذين لديهم حساسية
لبيض الدجاج؛ حيث سيتعرضون
لإلصابة باحلساسية الناجتة عن
استخدام البيض كحاضنة للفيروس.
 - 2األشخاص الذين عانوا من متالزمة
غليارن باري Guillain-Barré GBS
 - 3األطفال أقل من ستة شهور.
 - 4األشخاص الذين يعانون من
أعراض لقاح االنفلونزا؛ حيث
ال يعطى املطعوم خالل املعاناة
واإلصابة من االنفلونزا ألن مناعة
اجلسم تكون منهكة وينصح بعدم
استخدامه يف تلك الفترة.
 - 5مستخدمو عالج االسبيرين.
 - 6من سبق له أخذ لقاح حي آخر
خالل  4أسابيع ماضية.
 - 7األشخاص الذين عانوا من
أعراض شديدة عند أخذ اللقاح يف
املرة السابقة.
الأعرا�ض اجلانبية بناءً على نوع
اللقاح امل�ستخدم :اللقاح عن طريق
احلقن :قد يعاني الشخص من
ألم يف مكان احلقنة ،ارتفاع درجة
احلرارة ،ألم يف العضالت مع
الشعور باإلجهاد.
واخيرا ..يعد مطعوم االنفلونزا من
املطاعيم املهمة واحليوية والتي
يجب أن تعطى للوقاية من االنفلونزا
وانتشارها.

بقلم :الدكتورة شروق أبو حمور
اخصائية علم اإلجتماع الطبي

ألن البداية كانت واضحة ولم
تعالج فانتشرت كالوباء يف كل
مكان.

�أثاره النف�سية؟

يتكون املجتمع والذي نعيش
فيه ونتفاعل من خالله من
مجموعة من املؤسسات
التربوية والتعليمية والصحية
واإلقتصادية والسياسية ،التي
يكمل بعضها بعضاً ،وتلعب كل
مؤسسة من هذه املؤسسات
ال يف حياتنا
دوراً مهماً وفاع ً
وتنشئتنا اإلجتماعية ،وتعد
مؤسسة األسرة البيئة األولى
التي ينشأ ويترعرع بها الفرد
وجتعل تعامله مع املؤسسات
األخرى امتداداً لسلوكه وما
تعلمه واكتسبه من خاللها،
فسلوك الفرد مكتسبٌ ومتعلم
من خالل األب واألم بدايةً،
فاذا ما تربى الفرد على العنف
فان امناط فكره وردود أفعاله
يف املواقف املختلفة وتفاعله
خارج اطار األسرة سيترجم
بالعنف الذي اكتسبه من أمه
وابيه ،وإذا ما كانت منط تربية
األبناء مبنية على التسامح ولغة
احلوار فإن سلوكه سيترجم بنا ًء
على ذلك.
ويف احلديث عن املؤسسات
التعليمية فإن البيئة احلاضنة
الثانية بعد مؤسسة األسرة
والتي ينتقل من خاللها األطفال
للتعلم واكتساب مهارات وخبرات
مختلفة يف احلياة ،فإذا كانت
اإلنطالقة صحية من مؤسسة
األسرة كانت التكملة والنمو يف
اإلجتاه السليم ،كاألصل الثابت
والفرع يف العنان.

ولكن!!!!

ماذا لو ترعرع األطفال يف
سنواتهم األولى ما قبل املدرسة
على العنف والشتم والضرب
واألذى النفسي؟وقاموا بنقل
خبراتهم إلى املدرسة فبدأ
مشروع التنمر بينهم ،وبعدها
تطور وبدا بصورة أكثر وحشيه
ناقلينهم إلى اجلامعات ،ومروا
بأماكن عملهم ،ومشاجرات يف
الشارع ،وصرا ٌخ وتكسير يف
األعراس ،وشغبُ خالل حضور
املباريات ،واخر يف املظاهرات
واملسيرات خالل تعبيرهم عن
رأيهم يف السياسي ،فإذا بالعنف
منطُ للتفكير وطريق ُة للتعبير
أينما وجدوا وجدت ،ولن تنتهي

هنالك طرفان وعالقة هيمنة
وسيطرة ،غير متكافئة بني
شخص ميارس العنف ،وشخص
يقع ضحية له ،مع العلم بأن
كالهما سيعاني وعانى من
اضطرابات نفسية فعلى سبيل
املثال الشخص الذي ميارس
العنف يعاني عادة من النبذ
االجتماعي والذي سيشعر بسببه
بالدونية ،وسيجعله يعاني القلق،
باالضافة الى االضطرابات
السلوكية املختلفة.
أما عن الشخص الذي وقع عليه
العنف فقد يعاني القلق والتوتر
واالكتئاب وتعلم العدوانية ،ونقل
جتربة العنف على اخرين أقل منه
قوة ،واالنسحابية اإلجتماعية،
ومحاوالت االنتحار.

�أثاره ال�صحية واجل�سدية؟

 اإلجهاض والنزيف الدمويلألم احلامل.
 الكسور واجلروح املختلفة. اإلعاقات السمعية والبصريةعلى سبيل املثال.
 قرحات املعدة واضطراباتالقولون العصبي.
 الصداع واالم الرأس ،ونوباتالتشنج ،وقد تصل الضحية
للمعاناة من مرض الصرع بسبب
الضرب املتكرر على الرأس.
 املوت بسبب العنف الدموي،ومحاوالت االنتحار.

ماذا بعد؟

 اختاروا ألرواحكم ما تليق بكمفاللبنة والقرار األول بني يديكم
وعلى أساسه سيبنى مجتمع
بأكمله.
 ربوا أبنائكم على التسامح ولغةاحلوار.
 عززوا املسامح وعاقبوا سلوكاملسيء.
تكـاتـف وتـكـامــل مؤسســاتنـا
هــو مســـؤوليتي ومسـؤوليتك
وسؤوليتها ومسؤوليتنــا جميعـــاً،
لنغنــي مـعــاً حتــى يكــون الصــوت
أجمــل ،وللنبــذ كــل مــن يخــرج
عــن النغمـة املوسيقيـة ،ولنتهـتف:
(ال للعنف).

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com

وخالـي من فيروس كورونا
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سبتمبر ..الشهر العاملي للتوعية من سرطان البروستات
د .خالد الصافـي

استشاري جراحة املسالك
البولية والتناسلية
يعتبر سرطان البروستات من أكثر
السرطانات شيوعا بني الرجال
ومن اهم أسباب الوفاة لديهم.
وبالرغم من ان خطورته وشيوعه
بني الرجال أكثر من سرطان
الثدي لدي النساء ،اال ان التوعية
وبرامج الكشف املبكر من هذا
املرض اخلطير دون املستوي
املطلوب يف أكثر دول العالم الثالث
مما يؤدي الي التأخر يف تشخيص
هذه احلاالت بوقت مبكر وفقدان
فرص الشفاء من املرض.

عوامل اخلطورة للإ�صابة
باملر�ض :تتضمن العوامل التي

ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان البروستاتا ما يلي:
• كرب ال�سن :يزداد خطر
إصابتك بسرطان البروستاتا كلما
تقدمت بالعمر .وهي أكثر شيوعً ا
بعد سن اخلمسني.
• العِرق :ألسباب مجهولة حتى
اآلن ،يكون أصحاب البشرة
السوداء أكثر عرضة لإلصابة
بسرطان البروستاتا مقارنة
باألجناس األخرى .كما أن
سرطان البروستاتا يكون لدى
األشخاص من ذوي البشرة
السوداء أكثر عدوانية أو تفاقمًا.
• التاريخ العائلي املر�ضي :إذا
شُ خِّ ص أحد أقاربك بالوالدة ،مثل

أحد الوالدين ،االعمام أو األخ،
بسرطان البروستاتا ،فقد تزداد
مخاطر إصابتك به.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان لديك
تاريخ عائلي من وجود جينات
تزيد من خطر اإلصابة بسرطان
الثدي ( BRCA1أو )BRCA2
أو تاريخ عائلي قوي جدًا من
اإلصابة بسرطان الثدي ،فقد
يكون خطر اإلصابة بسرطان
البروستاتا أعلى.
• ال�سُّ منة :قد يكون األشخاص
الذين يعانون من السِّ منة أكثر
بسرطان
لإلصابة
عرضة
البروستاتا مقارنة باألشخاص
الذين يتمتعون بوزن صحي ،رغم أن
الدراسات كانت لها نتائج متباينة.
من املرجح أن يكون السرطان أكثر
عدوانية وأكثر عرضة للعودة بعد
العالج األولي لدى األشخاص
الذين يعانون من السِّ منة املفرطة.
الك�شف املبكر :ينصح بزيارة
الطبيب املختص لعمل الكشف
املبكر عن سرطان البروستات عن
طريق الفحص السريري للبروستات
وعمل فحص الدمPSA :
• بعد سن اخلمسني للرجال.
• بعد سن األربعني يف حال وجود
تاريخ عائلي للمرض ،او ان تكون
من أصول افريقية او للحاملني
للطفرة اجلينية.
الوقاية :ميكنك تقليل خطر
إصابتك بسرطان البروستاتا إذا
اتبعت اإلرشادات التالية:
• اخرت نظامًا غذائيًّا �صحيًّا

غنيًا بالفواكه واخل�ضراوات:

تنا َو ْل مجموعة متنوِّعة من الفواكه
واخلضراوات واحلبوب الكاملة.
حتتوي الفواكه واخلضراوات
على العديد من الفيتامينات
والعناصر الغذائية التي قد تعمل
على حتسني صحتك .رغم ذلك،
لم تُثبت مسألة إمكانية الوقاية

من سرطان البروستاتا عن طريق
اتباع نظام غذائي صحي بشكل
قاطع حتى اآلن .ولكن اتباع
نظام غذائي صحي يحتوي على
مجموعة متنوعة من الفواكه
واخلضراوات أمر يُحسّ ن من
صحتك العامة على أي حال.
تناول األطعمة الصحية بدالً
من املكمالت الغذائية .لم تُثبت
الدراسات أن املكمالت الغذائية
لها دور يف احلد من خطر
إصابتك بسرطان البروستاتا.
لذلك اختر األطعمة الغنية
بالفيتامينات واملعادن للحفاظ
على وجود مستويات صحية من
الفيتامينات يف جسمك.
تناول األطعمة الغنية بالدهون
الصحية مثل األفوكادو وزيت
الزيتون واللوز واجلوز مفيدة يف
الوقاية من سرطان البروستاتا،
وميكن أن يؤدي استبدال الدهون
احليوانية بالدهون النباتية إلى
فوائد إضافية حيث ترتبط
البروتينات احليوانية بزيادة خطر
اإلصابة بسرطان البروستاتا
تناول األطعمة التي حتتوي
على االيسوفالفني :توجد
االيسوفالفني يف أطعمة مثل فول
الصويا والبازالء والعدس  ،حيث
مت العثور على انتشار سرطان
البروستاتا منخفضة لدى الرجال
من أصل آسيوي حيث أن تناولهم
من االيسوفالفني أعلى.
• مار ِِ�س الريا�ضة مُعظَ م �أيام
ُتسِّ ن ممارسة
الأ�سبوع:

الرياضة من صحتك العامة،
وتساعدك يف احلفاظ على
وزنك وتغيير حالتك املزاجية.
حاول أن متارس الرياضة معظم
أيام األسبوع .إذا كنت متارس
الرياضة للمرة األولى ،فابدأ
تدريجيًا واعمل على زيادة وقت
املمارسة كل يوم.
ِظ على وزن �صحي :إذا
• حاف ْ
كان وزنك احلالي صح ّيًا ،فاعمل
على احلفاظ عليه عن طريق
اختيار نظام غذائي صحي
وتدريب معظم أيام األسبوع .إذا
كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك،
فمارس متارين أكثر وقلل عدد
السعرات احلرارية التي تتناولها
كل يوم .اطلب من طبيبك
املساعدة يف وضع خطة إلنقاص

الوزن بشكل صحي.
• حتدَّ ث مع طبيبك عن زيادة
احتمالية الإ�صابة ب�سرطان
معرضا
ً
الربو�ستاتا :فإذا كنت
بقوة لإلصابة به ،ناقش مع طبيبك
األدوية أو العالجات األخرى
التي ميكنها تقليل هذا اخلطر.
تشير بعض الدراسات إلى أن
تناول مثبطات مختزلة ألفا،-5
والتي تشمل مركبات فيناسترايد
( Prostacareو )Proscar
ودوتاستيرايد ( ،)Avodartقد
يقلل من خطر اإلصابة بسرطان
البروستاتا .تُستخدم هذه األدوية
للحد من تضخم غدة البروستاتا
وتساقط الشعر.

الأعرا�ض

قد ال ينجم عن سرطان البروستاتا
ظهور أعراض أو عالمات يف
مراحله املبكرة.
قد يسبب سرطان البروستاتا
األكثر تطورًا عالمات وأعراض،
مثل:
• مشكالت يف التبول
• ضعف قوة التدفق يف مجرى البول
• ظهور دم يف البول

• دم يف السائل املنوي
• ألم العظام
• فقدان الوزن دون محاولة
• ضعف االنتصاب

ا�ست�شارة الطبيب

ميكن أن يزيد الكشف املبكر
لسرطان البروستاتا من فرص
الشفاء ،ألجلك وألجل من حتب
قم بزيارة الطبيب إلجراء فحص
للكشف املبكر عن املرض وتقييم
العالمات واألعراض التي قد
تترافق مع املرض ،كصعوبة
التبول او وجود الدم يف البول او
السائل املنوي وناقش الطبيب
املختص دون سواه يف قراءة فحص
 PSAاخلاص بك ألي تغيير فيه
مهما كان بسيطا.
مع متنياتنا للجميع بال�صحة والعافية

مركز االردن للتجميل
املركز الوحيد املعتمد لدى املجلس الطبي االردني

د .معتز الكرمي
استشاري
جراحة التجميل والترميم

اكد الدكتور معتز الكرمي
مدير مركز االردن للتجميل ان
عالم اجلراحة التجميلية اليوم
اتسعت بشكل الفت بحيث
اصبحت من التخصصات
الطبية املتقدمة جداً والتي
تعتمد على العلم واملهارة
والتقنية احلديثة واالطالع
الدائم من قبل االطباء على
اخر املستجدات حول العالم.
وا�شار فـي حوار مع �صحيفة
م�ست�شفى الأردن �إلى ان...
اجلراحة التجميلية تقسم إلى
فئتني االولى هي اجلراحة
الترميمية التي تشمل جراحة
الوجه والفكني وجراحة اليد
واجلراحة املجهرية وعالج

احلروق وهدفها اعادة بناء او
حتسني شكل وأداء جزء من
اجلسم.
والفئة الثانية هي اجلراحة
التجميلية وهدفها حتسني
مظهر اجلسم اخلارجي وماله
من اثار ايجابية على شعور
االنسان وزيادة ثقته بنفسه.
ولفت الدكتور الكرمي إلى ان
مركز االردن للتجميل يقدم
خدمات متنوعة يف مجال
اجلراحة التجميلية والترميمية
واجلراحات الالتداخلية والتي
تقدم من قِ بل جراحيني ذوي
مهارات عالية وخبرة واسعة
ويتم العمل بتنسيق مع فريق
متعدد التخصصات من
االطباء واخصائي التغذية
والعالج الطبيعي والوظيفي.
ومن اجلدير بالذكر ان فريق
مركز االردن للتجميل تأسس
عام  1996ويتكون من:
• الدكتور باسل قرّش مستشار
اول يف جراحة التجميل
والترميم ،وقد حصل على
تدريبه يف أملانيا والواليات
املتحدة االمريكية.
• الدكتور معتز الكرمي وهو
استشاري اول يف جراحة
وقد
والترميم
التجميل
حصل على تدريبه يف فرنسا

والواليات املتحدة االمريكية.
• الدكتور محمود وريكات
وهو استشاري اول يف جراحة
التجميل والترميم وقد حصل
على تدريبه يف ايطاليا
والواليات املتحدة االمريكية.
وحديثاً شاركت الدكتورة ميس
معتز الكرمي فريق مركز
االردن للتجميل بعد انتهاء فترة
تخصصها يف الواليات املتحدة
االمريكية لتكون اضافة لكوكبة
جراحني التجميل والترميم يف
مركز االردن للتجميل.
واكد الدكتور الكرمي ان مركز
االردن للتجميل هو املركز
الوحيد املعتمد يف القطاع
اخلاص لدى املجلس الطبي
االردني لتدريب االطباء يف
جراحة التجميل والترميم.
وخالل السنوات السابقة مت
تخريج اطباء من مختلف
اجلنسيات.
مشيراً إلى ان املركز له دور
كبير يف مجال السياحة
العالجية خالل السنوات
املاضية حيث كان موضع ثقة
واهتمام اآلالف من املرضى
واملراجعني من األردن ودول
العالم العربي .ما عزز مكانة
ودور هذا املركز على الصعيد
احمللي والعربي.

املستشفـى خاضع للتعقيم الدائم..

وخالـي من فيروس كورونا

مـستشفـى األردن
www.jordan-hospital.com

حرية احللم..
حـلـم احلريـة

بقلم :املهندس أحمد خطاب | املدير االداري
احلرية حق أصيل لإلنسان مييل
إليها بطبيعته اآلدمية وخلقته
الفطرية ،السر األعظم يف حياته،
أساس الكرامة اإلنسانية ،بل
هي إنسانية اإلنسان نفسها،
هي صانعة التحضر واحملرك
األساسي للرقي ،القوة الدافعة
والرافعة للسمو اإلنساني هي
التي تفجر املواهب وتفتق
القدرات ،ترسم خطوط اإلبداع
الفردي واملجتمعي ،تساعد العقل
واجلسد على التحرر من قيود
اجلمود وسالسل التخلف وسياج
العبودية وتهدم أسوار الرق بكل
أشكاله وصوره ومعانيه املعنوية
منها واملادية.
احلرية أصل اإلنسان فقد
نصت كل الشرائع الدينية حيث
تذخر الكتب املقدسة بكثير من
النصوص التي تتحدث عن حرية

اإلنسان وتؤكد عليها ،واملواثيق
اإلنسانية يف أكثر من قانون وبند
على ذات الوضوع ،منذ أدم وحتى
عصرنا لم ينكر على هذه األصالة
إال كل جاحد ظالم باغي محتل
لألرض مستعمر لشعوبها مستهني
بكرامة وآدمية اإلنسان.
عندما نتحدث عن احلرية
ومتطلباتها والنضال من أجل
نيلها يأتي يف مقدمة هؤالء
املناضلني من أجل احلرية الذين
بذلوا أرواحهم ،قدموا دمائهم،
وضحوا بفلذات أكبادهم ،الشعب
الفلسطيني البطل الذي لم يتأخر
حلظة ولم يتردد يف الكفاح وخوض
املواجهات واملقاومة ضد اإلحتالل
اإلستيطاني لنيل حريته واإلنعتاق
من نير هذا اإلحتالل البغيض.
الفلسطيني واألمل صنوان ال
يفترقان ،لم توجد أي قوة مهما

طغت وجتبرت قادرة على مصادرة
حلمه باحلرية والكرامة ،حلمه
بالوطن املستقل ،حلمه بالعيش وفق
إرادته وسيادته وتقريره مصيره
وفق إرادته الواعية والذاتية.
تنوعت أشكال نضاله من احلجر
حتى الرصاصة ومعركة األمعاء
اخلاوية ،حتى إحتار العدو املعروف
بصالفتة واملشهور بوحشيته يف
كيفية تطويعه وإدخاله يف نفق
اليأس الذي اليعرف له مخرج،
وراهن على أن أساليبه القمعية
والدموية ستدفع بهذا الفلسطيني
إلى اإلنهيار واإلستكانة وتخليه عن
حلمه باحلرية وتطهير أرضه من
دنس اإلحتالل لكنه يف كل مرة
يخسر ويخرج بفضيحة ال يحسده
عليها أحد.
حلم الفلسطيني باحلرية يقوده
حرية احللم الذي اليحده حد

واليقيده احملسوب وال يخضع
حلسابات املمكن والذي قد يصنفه
الذى ال يعرف عزمية الفلسطيني
وتصميمه باملستحيل ولكنه من
قوم اجلبارين الذين يتقنون فن
املستحيل ويتجاوزون بعبقريتهم
وعقليته
العدو
تكنولوجيا
الشيطانية.
بروج مشيدة وأسوار شاهقة
وأسالك شائكة وكالب شرسة
متشي على قوائم أربعة وعلى
قائمتني يسبقها تعذيب وحتطيم
للمعنويات ومحاولة تركيع الروح
وكسر النفس وسلب احلياة من
اجلسد رويدا رويدا واستالب
الفكر ومصادرة املستقبل لقبول
اخلنوع واإلستسالم والتخلي عن
أي فكرة أو خاطرة بإمكانية بناء
حياة كرمية وبينما هم يف ظلماتهم
يعمهون كان الفلسطيني يحفر يف
أرض اليأس املوهوم طريقا للنور
ودربا للحرية ،يحفر نفقا حتت
معتلقه ليشتم نسائم احلرية لم
يكن يعنيه أن متت عملية التحرر
أو مت إكتشافه ،كل ما كان نصب
عينيه وما يجول بخاطره أنه
يحاول ولن يكف عن احملاولة مهما
كلفه الثمن حتى يقف على أسوار
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القدس حرا طليقا.
إن قيام الفلسطينني املعتقلني
الستة بالتحرر من معتقلهم بفكرة
هي اإلرادة املفعة باألمل وأداة
بدائية يصلبها احلنني والشوق
للحرية ،لدليل اليقبل الشك أنهم
أبناء وأخوة أولئك الذين كانوا
يواجهون الدبابات واملجنزرات
بالصدور العارية بعقلية تقلب
مفاهيم املنطق واملعقول واملقبول
وتتجاوز بالتصميم مخططات
العدو.
إن نتائج هذه العملية التحررية قد
آتت أكلها بغض النظر عن نتائجها
امليدانية وما ستؤول إليه مصائر
هؤالء املناضلني ،فقد أذهبت هيبة
اجليش الذي ال يقهر ومرغت يف
التراب سمعة جهاز مزعوم أنه
من أقوى أجهزة املخابرات يف
العالم وجعلت من منظومة األمن
اإلسرائيلي أضحوكة مخترقة،
ونفخت يف نار الثورة يف صدور
املقاومني وأججت جمرة املقاومة
يف قلوب املرابطني وأذكت روح
التحدي يف روح املعتقلني واألسرى.
إن العاقل يستفيد من جتاربه
ويعرف قدراته وقدرات من يجابه
فيستخلص العبر حتى ال يخسر يف
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كل مرة ،إال األرعن املغتر بقوته
املجنونة وغطرسته اجلوفاء
وهذا ما ما ينطبق متاما على
احملتل اإلسرائيلي يف مواجهته
مع الفلسطيني ،فاإلسرائيلي
يستند إلى قوة عمياء غارقة يف
الدم هوجاء يف السلوك بعيدة
كل البعد عن فهم وتقييم العقل
الفلسطيني املقاوم الذي بات
أكثر نضجا وأعظم وعيا وأعلى
تخطيطا وأوسع إستراتيجية يف
املواجهات ،فأصبح اإلسرائيلي
يف مرمي الفلسطيني يستطيع
إصابته وقت يشاء وأصبح
الفلسطيني هو صاحب الفعل
واإلسرائيلي هو رد الفعل من
وتفوقت
حيث التخطيط،
العبقرية الفلسطينية على العقل
اإلسرائيلي.
إن عملية التحرر من (جلبوع)
ال يجب النظر إليها أنها عملية
هروب من بني جدران املعتقل
بل هي ستكون إنقالبا جذريا
يف طبيعة الصراع ومفاهيم
اإلعتقال وتفتح بابا لن يتم
إغالقه بعد األن ،وكما قالت
العرب قدميا (قد شب عمرو
عن الطوق)!

ﻓــﻌﺎﻟﻴﺔ إﺿـــﺎ ﻓﻴﺔ

ﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻟـــﻢ

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

دورية داخلية تصدر عن:

« مستشفى األردن »

تُعنى باخلدمات الطبية املتكاملة
وأخبار مستشفى االردن واجنازاته..
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