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

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.. 

تتمـة اخلبر فـي صفحـة  2

دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة:
نحاول »بجامعة ابن سينا« 

أن نصنع منوذجًا جديد

يعقد اجتماعه األول
مجلس أمناء جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

الرؤوف  الدكتور عبد  أعرب دولة 
امناء  مجلس  رئيس  الروابدة 
الطبية  للعلوم  سينا  ابن  جامعة 
اجتماع  أول  لترأس  سعادته  عن 
سينا  ابن  جامعة  أمناء  ملجلس 
مستشفى  التعليمي  ومبستشفاها 
القاعدة  اعتبره  الذي  األردن 

برئاسة دولة الدكتور عبد الرؤوف 
الروابدة رئيس مجلس امناء جامعة 
عقد  الطبية  للعلوم  سينا  ابن 
بحضور  االول  اجتماعه  املجلس 

عليه  تعتمد  التي  االساسية 
قرارات  ان  الى  مشيراً  اجلامعة 
رئيس  بتعيني  االول  االجتماع 
املناهج  على  واالطالع  للجامعة 
وتعيني الكفاءات للتدريس وخطط 

االيفاد شكلت بداية طبية.
عقب  الروابدة  الدكتور  دولة  وأكد 

اعضاء املجلس.
اجلامعة  امناء  مجلس  واستعرض 
املطروحة  القضايا  من  عدد 
كمقدمة العمال اجلامعة حيث اطلع 

االجتماع اننا نحاول بهذه اجلامعة 
أن نصنع منوذجا جديداً وجيداً يف 
التعليم ينتج كفاءات طبية ال لتتميز 
واخللق  بالعلم  وامنا  وحده،  بالعلم 

والرسالة التي تخدم املواطنني. 

وخططها  اجلامعة  اهداف  على 
وعالقتها  املستقبلية  االستراتيجية 
اجلامعات  من  عدد  مع  الدولية 

واملؤسسات االكادميية العاملية.
واستمع املجلس لشرح من االستاذ 
الدكتور عبداهلل البشير رئيس هيئة 
للعلوم  سينا  ابن  جامعة  مديري 
الطبية اكد فيه ان املناهج واخلطط 
والعلمية  االكادميية  والبرامج 
توصل  ما  الخر  ترتقي  والتطبيقية 
العالم اضافة  الطبي يف  التعليم  له 
بها ترتبط  التي  املتميزة  للعالقات 

أسباب لنجاح جامعة 
طبية خاصة فـي األردن

فرص  إيجاد  يف  تسهم  مجاله 
نسبة  من  وتخفض  العمل، 

البطالة.
اجلامعة  جناح  مقومات  ثانيًا: 
موجودة  اخلاصة  الطبية 

وتتلخص بـ:
املوارد  توفير  على  القدرة  أواًل:  

املطلوبة من حيث:
• توافر الكوادر األكادميية الطبية 
لهم  ومعظمهم  لدينا  العاملة 
باجلامعات  سابقة  تعليمية  خبرة 

األردنية أو العربية أو األجنبية.
• توافر االمكانات االدارية القادرة 

على ادارة الصرح االكادميي.
اللوجستية  االماكانات  توفير   •

للجامعة بكافة املناحي.
يف  الطبية  اخلدمات  جودة   •
اخلاص  القطاع  مؤسسات 
مؤشر  العاملية  املعايير  وحسب 
اخلدمات  نوعية  على  مهم 
القطاع  من  تقدميها  املنظور 
الطبي اخلاص يف مجال التعليم 

الطبي.

امتحان  موعد  اقترب  كلما 
كلما  نتائجه  واعالن  التوجيهي 
الراغبني  الطالب  مشكلة  ظهرت 
تتفاقم   والتي  الطب  بدراسة 
القبول  معدالت  أن  ذلك  سنوياً 
بكليات الطب الرسمية عالية جداً  
ويحتار االهالي كيف يلبوا رغبات 
الطب  بدراسة  الراغبني  ابناءهم 
ابناءهم  ارسال  على  ويجبروا 
للخارج الى جامعات طبية خاصة 
مقبول  مستوى  ذات  تكون  ال  قد 
املادي  االهالي  عناء  يزيد  مما 
واملعنـوي ، وكان ال ميكن حل هذه 
املشكلة بزيادة الطاقة االستيعابية 
الرسمية احملكومة  الطب  لكليات 
االعتماد  معايير  مبتطلبات 
وباالمكانيات املادية وعدد االسرة 

الالزمة للتدريب.. 
من هنا جاء مشروع انشاء جامعة 
حتمل  االردن  يف  خاصة  طبية 
والريادة  النجاح  مقومات  من 
والصروح  املراكز  من  يجعلها  ما 
العلمية االكادميية الطبية الرائدة 

يف منطقة الشرق االوسط ..
هذه  إلنشاء  حاجة  هناك 
اخلاص  القطاع  يف  املؤسسة 

وتتلخص باآلتي:
أواًل: احلاجة الوطنية:

اجلاللة  صاحب  توجيهات  تنفيذ 
املعظم  الثاني  اهلل  عبد  امللك 
يف  اخلاص  القطاع  مبشاركة 
يف  كل  مشاريع  وعمل   التنمية، 

رائدة  تعليمية  برامج  اطالق   •
وتواكب  االردنية  القوانني  تعتمد 

اخر التطورات يف العالم.
العاملية  الشراكات  ثانيًا: 
كبريات  مع  العمل  واتفاقيات 
مقدمتها  ويف  العاملية  اجلامعات 
وجامعة  واشنطن  جورج  جامعة 
يف  توليدو  وجامعة  هارفرد 
ما  االمريكية  املتحدة  الواليات 
ويُشكل  متميزاً  عاملياً  بُعداً  يعطي 

إضافة نوعية لعمل اجلامعة.
امتحانات  نتائج  دراسة  ثالثًا: 
الطبي  باملجلس  األردني  البورد 
والتي  باألردن  التعليمية  للبرامج 
الطبي  القطاع  حصول  إلى  تشير 

اخلاص على نسب جناح ممتازة.
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استشاري  البشير  عبداهلل  الدكتور 
الدكتور  كبد،  وزراعة  عامة  جراحة 
جراحة  استشاري  حمودي  صائب 
الدكتور  الكبد،  وزراعة  األطفال 
امين عبيد استشاري جراحة الكبد 
املرارية  والقنوات  والبنكرياس 
وزراعة األعضاء، الدكتور انور جّراد 
الهضمي  اجلهاز  امراض  استشاري 
خطاب  محمود  الدكتور  والكبد، 
وجراحة  العامة  اجلراحة  اخصائي 
املنظار وجراحة الكبد والبنكرياس، 
قسم  رئيس  الزعبي  وليد  الدكتور 
وألم  تخدير  استشاري  التخدير 

مزمن وزراعة الكبد.
اهم  احد  الكبد  زراعة  جراحة  تُعد 
التي  والطويلة  املعقدة  اجلراحات 
يتم اجراؤها للمرضى الذين يعانون 
الكبد،  وظائف  يف  نهائي  فشل  من 
اول  األردن  مستشفى  يعتبر  حيث 
عمليات  يجري  خاص  مستشفى 
اململكة،  مستوى  على  الكبد  زراعة 
وانقذت  باهًرا  جناًحا  القت  والتي 
الفشل  مرضى  من  الكثير  حياة 
يف  نوعية  نقلة  واحدثت  الكبدي 

األعضاء  زراعة  عمليات 
والكبد منذ انطالق برنامجه 
عام 2004، حيث يتم زراعة 
مركزين  يف  األردن  يف  الكبد 

فقط.
الُسمنة  من  يحذر  كله  العالم 
الكبد  تليف  الى  تودي  ألنها 
نهائي،  بشكل  الكبد  وفشل 

إلى  تؤدي  الفيروسات،  مثل  الُسمنة 
نهائًيا،  الكبد  وفشل  الكبد،  تليف 

وعليه يجب احلذر من السمنة.
يف  الكبد  زراعة  فريق  حقق 
الدكتور  بقيادة  األردن  مستشفى 
طبًيا  اجناًزا  البشير  عبداهلل 
والوطن  األردن  مستوى  على  كبيًرا 
عملية  تكللت  ان  بعد  العربي، 
بالنجاح.  جًدا  دقيقة  كبد  زراعة 
يف  الكبد  زراعة  فريق  متّكن  فقد 
كل  يضم  والذي  األردن  مستشفى 
عبداهلل  الدكتور  قيادة  األطباء:  من 
حمودي،  صائب  والدكتور  البشير 

)رئيس  عبيد  امين  والدكتور 
جراحًيا(،  الكبد  زراعة  فريق 
والدكتور انور ّجراد، والدكتور 
والدكتور  خطاب،  محمود 
واالستشاريني  الزعبي،  وليد 
احلياة  اعادة  من  والفنيني 
تشمع  من  يعاني  لشاب 
بالكبد، والذي زرع يف جسده 

جًزء من كبد اخيه املتبرع.
بدون  حياة  انقاذ  هي  العملية  هذه 
عن  اخر  بديل  يوجد  ال  ادنى شك، 
عند  كانت  التي  والتوقعات  العملية، 
فان  اشهر   3 وخالل  بانه  املريض 
يفقدون  املرضى  من   %40 نحو 
 10 املستشفى  دخل  فان  حياتهم، 
عملية  وقبل  احلالة،  بنفس  مرضى 
فتكون  اشهر،   3 خالل  الزراعة 

حاالت الوفاة 60 - 80 %.
تتوفر  ان  يجب  التي  األشياء  اهم 
باملتبرع ان يكون من اقرباء املريض، 
تخوفاً من موضوع جتارة األعضاء، 
ويوخذ  توثيقه  يتم  ذلك  بان  علًما 
وزارة  من  رسمية  موافقة  عليه 
الصحة، وبكل تاكيد ان يتمتع املتبرع 

األمراض  من  خالية  جيدة  بصحة 
والفيروسات، وال يعاني من السمنة، 
سلبيا  تؤثر  الكبد  الُسمنة يف  وجود 
ان  ويجب  الزراعة.  نتيجة  على 
 %35 نبقي للمتبرع مبا ال يقل عن 
البداية يخضع  الكبد، يف  من حجم 
مخبرية  شاملة  لفحوصات  املتبرع 
شعاعية وغيرها. ويتم حتديد حجم 
كبده وكم يستطيع التبرع منه. ونتأكد 
بأن اجلزء املقتطع من الكبد سيكفي 
املريض )املتلقي(. وان اجلزء املتبقي 

من الكبد سيكفي املتبرع.
فإذا كان وزن املريض 60 كيلو فإنه 

يحتاج 600 جرام من الكبد، فالكبد 
تنمو.  التي  األعضاء  من  بانه  ميتاز 
وعندما قطعنا من املتبرع ثلثي كبده 
ينمو خالل  املتبقي،  الكبد  ثلث  فان 
3-4 اشهر، وفًعال حالًيا وصل الكبد 

إلى حجمه الطبيعي.
على  املشرف  الطبي  الفريق 
التخصصات  جميع  يشمل  العملية 
والتخدير  الكبد  امراض  الطبية: 
اضافة  املركزة  والعناية  واجلراحة 
جزء  التمريض  التمريض،  الى 
البرنامج  بداية  قبل  ونشمله  مهم 
اعضاء  وجميع  والتعليم،  بالتدريب 
الفريق يعملون مًعا كخلية نحل، فكل 
ومسؤولياته  واجباته  يعرف  شخص 
نفس  على  يكون  والعمل 
مشترك،  متكامل،  الوتيرة 

متناغم.
النفسي  الطبيب  ايضاً 
قبل  ما  املرحلة  يف  يشارك 
اذا  فيما  اجلراحي،  العملية 
او  وخايفاً  قلقاً  املتبرع  كان 
العائلة  من  عليه  مضغوط 
املتبرع  عالقة  تكون  واألقارب، 
مباشرة مع الطبيب النفسي ليُسر له 
ال  انه  اكتشاف  مت  وإذا  شيء.  بكل 
يريد التبرع فال نوصمه بانه يرفض 
ُيقال ان هناك اسباًبا  التبرع، وامنا 

طبية متنعه من التبرع.
الكبد،  زراعة  عملية  تخدير  يعد 
من  حتدياً  واكثر  واعقد  اصعب 
وتشمل  باملجال،  األخرى  العمليات 
او  باملريض  تتعلق  عديدة  عوامل 
والتخدير  ونوعها  وباجلراحة  ال 
زراعة  عمليات  جناح  نسبة  ثالًثا. 
الكبد ممتازة يف املراكز املتخصصة 

باملوضوع.
عملية زراعة الكبد تعتبر اكبر 
األمل  وهي  عامة،  جراحة 
الكبد،  فشل  ملرضى  الوحيد 
بعمل  يقوم  جهاز  يوجد  فال 
احلال  هو  كما  الكبد  وظائف 
يف غسيل الكلى. خالل العملية 
الى  ساعة  من  املريض  يبقى 
ساعتني على األكثر بدون كبد، 
األمور،  متابعة  التخدير  اطباء  فعلى 
واالكسجني  باألمالح  نقص  اي  وسد 

خالل هذه الفترة.
وحالة  بالنجاح،  العملية  تكللت 
ولكن  العملية.  بعد  مستقرة  املريض 

متابعة املريض حتتاج سنوات.
ان  ومنها  للزراعة،  يوجد مضاعفات 
املرارية  القنوات  وصلة  مكان  يحدث 
)الشرايني  الدموية  األوعية  او 
خاصة  التنفيسة  من  نوع  والوريد( 
املريض  متابعة  املرارية.  القنوات  يف 
ال تنتهي، خالل السبع سنوات األولى 
من  للتأكد  باستمرار  متابعتهم  يتم 
عدم وجود رفض من اجلسم والتأكد 
من عدم وجود مضاعفات اخرى يف 
الكبد. يف بعض األحيان رمبا نضطر 
وذلك  الزراعة،  اعادة  عملية  إلى 
رفض  نتيجة  مضاعفات  حدثت  إذا 
ادوية  هناك  يوجد  ال  للكبد.  اجلسم 
وامنا  العملية.  بعد  باملتبرع  خاصة 
ادوية روتينية مثل اي عملية جراحية 
يتناول  املتلقي  املريض  بينما  كبرى، 
ملنع  وذلك  املناعة،  تخفيف  ادوية 
رفض اجلسم للعضو اجلديد. ونتوقع 
يتمكن  ان  األكثر  على  اسبوع  خالل 
من  واخلروج  التعايف،  من  املتبرع 
املستشفى وبعد 2-3 اسابيع يستطيع 
جًدا،  طبيعي  بشكل  حياته  متابعة 
بالنسبة للمتلقي املريض اذ املتحدث 
ثاني  من  املريض  مضاعفات  اي 
يجلس  ميشي،  ان  يجب  العملية  يوم 
او  الشاي  ويشرب  الكرسي،  على 
اليانسون، عليه ان يدرب نفسه على 
يكون  وان  التنفس،  جهاز  استخدام 
االرشادات  جلميع  ومتفهماً  متجاوًبا 

حتى يستعيد عافيته بشكل اسرع.

نقلة نوعية جديدة
فـي عمليات زراعة الكبد

إعادة احلياة لشاب يعاني من تشمع بالكبد فـي مستشفى األردن

جورج  جامعتي  على  اجلامعة 
واشنطن وهارفرد االمريكيتني 
ما يضيف لعمل اجلامعة قيمة 
من  كل  ادوار  خالل  من  كبيرة 
الدعم  تامني  يف  اجلامعتني 
والتدريبي  والعلمي  االكادميي 
والدعم  االعتمادية  وسياسات 

االداري.
كافة  على  املجلس  واطلع 
على  متت  التي  املنجزات 
حتقيقه  مت  وما  االرض 
الطلبة  الستقبال  استعدادا 
طبياً  صرحاً  اجلامعة  ولتكون 
يضيف  متكاماًل  عربياً  وعلمياً 
والطبية  العلمية  للمسيرة 
األردنية كما اطلع على اجلهود 
الكوادر  بذلت الستقطاب  التي 

والكفؤة  املؤهلة  االكادميية 
على املستوى العربي والعاملي 

اضافة للكوادر االخرى.
ونسب مجلس امناء اجلامعة 
ملجلس  االجتماع  خالل 
التعليم العالي بتعيني االستاذ 
الدكتور درويش بدران رئيسا 
للجامعة بعد انتخاب املجلس 

بدران  الدكتور  وكان  له، 
قد عرض للمجلس كافة 
التي  واخلطط  البرامج 
يف  اجلامعات  تعتمدها 

كافة املجاالت.
التعليم  مجلس  وكان 
املوافقة  قرر  قد  العالي 
على تعيني مجلس أمناء 
للعلوم  سينا  ابن  جامعة 
الدكتور عبد  دولة  برئاسة  الطبية 
الرؤوف الروابدة وعضوية كال من:

الدكتور  االستاذ  اجلامعة:  رئيس   -
درويش بدران

- االستاذ الدكتور موسى علي العبادي
- االستاذ الدكتورة ختام سالم الرفوع

حكم«  »محمد  الدكتور  االستاذ   -
أحمد الشياب

- االستاذ الدكتور زياد علي الناصر
- حمدي الطباع

- ميشيل نبيه نزال
- سطام حميدي الفايز

- الدكتور هاني أحمد البدري
يونس  عبداهلل  الدكتور  االستاذ   -

عمون البشير
- الدكور نادر يونس حمداهلل

- أحمد عبدالقادر خطاب

تتمة خبر : مجلس أمناء جامعة ابن سينا يعقد اجتماعه األول 

الدكتور  االستاذ  رعاية  حتت 
اقام مستشفى  البشير  عبداهلل 
اجلمعية  مع  بالتعاون  االردن 
واملركز  التوحد  لطيف  االردنية 
محاضرة  للتوحد  االستشاري 
الطبية  الكوادر  لتدريب  توعوية 
على كيفية  التعامل مع حاالت 
عنوان  حتت  التوحد  مرضى 
للكوادر  مقترحة  )تكنيكات 
الصحية مع املراجعني من ذوي 
اضطراب طيف التوحد( ألقاها 
اجلابري/  محمد  الدكتور 
تعتبر  خاصة،  تربية  دكتوراة 

حتت رعاية االستاذ الدكتور عبداهلل 
االردن  مستشفى  استضاف  البشير 
األردني  البرنامج  مع  بالتعاون 
السنوية  احلملة  الثدي  لسرطان 
الشهر  يُعد  الذي  )اكتوبر(  شهر  يف 
العاملي للتوعية حول سرطان الثدي. 
بعنوان  العام  هذا  اطلقت  والتـي 

وشمل  افحصي(  للحياة..  )صورة 
انطالق الفعالية يف مستشفى األردن 
األطباء  من  عدد  حضره  حفاًل 
الدكتور  رحب  حيث  واجلمهور 
مشيداً  بالضيوف  البشير  عبداهلل 
بالدور الفّعال الذي يقوم به البرنامج 
األردني لسرطان الثدي من حمالت 

لدى  واالرشاد  الوعي  تقدم  تثقيفية 
هذا  انتشار  من  وتقلل  السيدات 

املرض يف املجتمع احمللي. 
البرنامج  مديرة  اكدت  كما 
كلمتها  يف  العجلوني  رمي  الدكتورة 
السيدات  ومعرفة  ادراك  بضرورة 
واكتشاف  الذاتي  الفحص  بكيفية 

االعراض املمكنة واالسراع يف اجراء 
املستشفيات  يف  الدورية  الفحوصات 

واملراكز الصحية.
معايعة  فيصل  الدكتور  قدم  كما 
عن  املبكر  للكشف  توعوية  محاضرة 
الفعالية  وضمت  الثدي،  سرطان 
الغذاء  عالقة  عن  تثقيفية  محاضرة 
بها  تروي  وفقرة  الثدي،  بسرطان 
سيدة عن حكايتها بالنجاة من املرض، 
املعلومات  من  باقة  عن  اخرى  وفقرة 
املعرفية والترفيهية التي تُهم السيدات 

بالكشف املبكر عن سرطان الثدي.

مبادرة  ضمن  الفعالية  هذه 
ومبادرة  احلب  طيف  سامر 

نضيئ عاملكم.
رئيس  تقدم  الفعالية  ختام  ويف 
الزامل  موفق  السيد  اجلمعية 
ملستشفى  والتقدير  بالشكر 
باحتضان  سارع  الذي  األردن 
املبادرة ودعمها، ويف ختام  هذه 
بتوزيع  اجلمعية  قامت  الفعالية 
للكوادر  التدريبية  الشهادات 
العاملة والتي شاركت يف الفعالية 
التذكارية  الدروع  من  ومجموع 
لكل من ساهم يف جناح الفعالية.

مستشفى األردن يشارك 
مببادرة سامر طيف احلب 

ونضيء عاملكم 

مستشفى األردن يشارك فـي احلملة 
التوعوية للكشف املبكر عن سرطان الثدي 
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3 لـمســة وفـــاء..

الدكتور سهيل صالح.. 
العمر يقاس باالجناز 

وبــاحلب..

للشفاء..
املفتوح  القلب  عمليات  توالت 
العسكري  املستشفى  من  ابتداًءًا 
نوعية  قفزة  وعكست  مباركا 
للخدمات الطبية امللكية ومواكبتها 
والتكنولوجية  العلمية  للتطورات 
مدينة  إلى   1973 عام  وانتقلت 
من  ملكي  الطبية   بدعم  احلسني 
جاللة املغفور له امللك حسني بن 
طالل.. وبعدها ملركز امللكة علياء 

الدولي ألمراض القلب.
بداية  منذ  بالعمل  تزاملنا 
الطبي  القطاع  يف  الثمانينات 
املستشفى  من  ابتداءا  اخلاص 
وزميله  أسس   حيث  اخلالدي 
وحدة  زريقات  حران  د.  املرحوم 
أمراض وجراحة القلب والشرايني 
والصدر.. ثم اسس قسم جراحة 
والشرايني  والقلب  الصدر 
عاكساً  اإلسالمي  باملستشفى 
دون  ملهنته  وإنتماءه  الرفيع  خلقه 
متييز لعرق أو دين وقناعته وحبه 
لتقدمي اخلير ومساعداً للمرضى 
اكتسبهما  الذين  وعلمه  بخبرته 
على مر السنني.. واذكر  جلساته 
قسم  أسس  كيف  يحدثني  وهو 
باجلامعة  والقلب  الصدر  جراحة 
لهذا  تفتقر  كانت  بعدما  األردنية 
بعمل فريق  التخصص وكيف قام 
متكامل من جيل األطباء الشباب 
والصدر  القلب  ألمراض وجراحة 
اجلامعة  ملستشفى  والشرايني 

االردنية والتخدير..  
واذكر وهو يحدثني بقناعة ورضا 
تأمني  من  متكن  كيف  كبيرين 
والصدر  القلب  جراحة  معدات 
اليابانية  املنحه  من  والشرايني 
األردنية  اجلامعة  ملستشفى 
ليشجع  املسؤولني  يحدث  وكيف 
للجامعة  احلاالت  حتويل  على 
القسم  االردنية حتى يستمر هذا 
التعليم  مهنة  وليخدم  بعمله 
والتدريب الطبي وتدريب جيل من 
اجلراحني يف كلية الطب باجلامعة 
مكاسب  إلى  النظر  دون  األردنية 
مادية حيث كان ما يتقاضاه مبلغاً 

رمزياً كان قنوعاً به..
الدكتور  مع  كذلك   تزاملت 

تأسيس  يف  صالح  سهيل 
حيث  األردن  مستشفى 
له  املغفور  جاللة  قام 
بافتتاح  احلسني  امللك 
تشرين  يف  املستشفى 
وكانت   1996 عام  األول 
بأن  واألهداف  الرسالة 
مركزاً  املستشفى  يكون 
ويف  متكاماًل  علمياً  طبياً 
العام 1997  شارك الدكتور سهيل 
صالح باتفاقية علمية تعاونية مع 
كلية الطب باجلامعة االردنية حيث 
يتم إرسال الطالب واملقيمني إلى 
مستشفى األردن بدورات منتظمة 
املختلفة  الطبية  األقسام  يف 
كبيراً  جناحاً  االتفاقية  وحققت 
والتعليم  التدريب  فرص  بإعطاء 
للطالب واملقيمني على حد سواء.

ويف العام 2000 حصل املستشفى 
الطبي  املجلس  اعتراف  على 
اإلقامة  ببرامج  والعربي  األردني 
والزمالة ومنها برنامج الزمالة يف 
الدكتور  باشراف  القلب  جراحة 
جهٍد  كل  بذل  الذي  سهيل صالح 
ممكن لتدريب وتعليم جيٍل جديٍد 
القلب والصدر حيث  من جراحي 
يعلمهم  كأوالده  لهم  نظرته  كانت 
الدكتور  كذلك  وساهم  ويدربهم 
باجلراحة  اإلقامة  ببرنامج  سهيل 
تعلم  كيف  يذكر  كان  ودائما 
وتدرب كطبيب مقيم يف مستشفى 
اجلامعة األمريكية محاوالً تطبيق 
احلديثة  والتدريب  التعليم  أسس 

كي تتحقق الفائدة والتعليم.. 
برامج  يف  الدكتور  وساهم 
التعليمية  املختلفة  املستشفى 
عن  ناهيك  واالعتمادية  والبحثية 
عمله األصلي كجراح قلب وصدر 
من  املرضى  له  يحضر  وشرايني 
فلسطني،  العربية:   الدول  كافة 
سوريا، العراق، اليمن، السعودية، 
اسهاماته  وكانت  الخ..  السودان، 
كبيرة يف عالج جرحى االنتفاضة 
وجرحى التفجيرات اإلرهابية عام 

.2005
كان حضور الدكتور سهيل مميزاً يف 
كل االجتماعات العلمية واجلوالت 
الصباحية واجلولة الكبرى وندوات 
على  يحرص  وكان  املجالت.. 
املقيمني  وإرشاد  النصائح  إعطاء 
املطلوبة..  االستفادة  ليحققوا 
حضوره  واستمر  معنا  استمر 
آخر  حتى  والعمليات  للمستشفى 
ايامه وكنا ننعم بأحاديثه وذكرياته 
سوف  العمليات..  استراحة  يف 

نذكره ونفتقده باستمرار..

بقلــم: االستاذ الدكتور 
عبداهلل البشير

عندما نتذكر طبيباً مثالياً 
وذو  والكمال  للعلم  محباً 
ملهنته  محباً  رفيع  خلق 
لزمالءه   معاوناً  ومرضاه 
فهو  معاملته  يف  قنوع 
شكري  سهيل  الدكتور 
زاملته  الذي  صالح 

مر  مرت  طويلة  عمر  برحلة 
باستراحة  جلسنا  السحاب 
عن  كثيراً  وحدثني  العمليات 
بداياته ومشاريعه بعد رحلة عمر 
األمريكية  اجلامعة  من  ابتدأت 
 1961 عام   بحصوله  ببيروت 
واجلراحة  الطب  شهادة  على 
العامة  اجلراحة  بإقامة  وامتدت 
حتى عام 1965 يف هذه اجلامعة 
ميسيسبي  جامعة  إلى  انتقاله  ثم 
فترة  وقضاءه  املتحدة  بالواليات 
والقلب  الصدر  بجراحة  اإلقامة 
 1967 عام  حتى  والشرايني 
البورد  على  خاللها  وحصل 
  1966 عام  باجلراحة  األمريكي 
الصدر  األمريكي جراحة  والبورد 
محب  وألنه    ،1967 عام  والقلب 
أمراض  العلم وخاصة  للكمال يف 
إقامة  يف  عمل  والشرايني  القلب 
أمراض القلب والصدر والشرايني 
إلى  بعدها  عاد   .1968 عام  حتى 
حياته  مسيرة  ليبدأ  األردن  وطنه 
يف  واخلبرة  بالعلم  تسلح  أن  بعد 
والصدر  القلب  وجراحة  أمراض 
وشعبه  وطنه  خلدمة  والشرايني 
ومليكه بالقوات املسلحة األردنية.

كانت  كيف  لي  أحاديثه  اذكر 
باألستاذ  التقى  وكيف  البدايات 
ولم  املجالي  السالم  الدكتور عبد 
ينتظر التعيني الرسمي أو حصوله 
على الراتب ليبدأ مسيرة البناء يف 
هذا التخصص وأسس مع زمالءه 
دكتور داود حنانيا ودكتور يوسف 
الكيالني  فؤاد  ودكتور  القسوس 
القلب  وجراحة  أمراض  وحدة 
الطبية  اخلدمات  يف  والشرايني 
امللكية مبتدئني العمل باملستشفى 
متكنوا  حيث  مباركا  العسكري 
من إجراء أول عملية قلب مفتوح 
بعدها  اجرى   1970 عام  ناجحة 
د. سهيل عملية قلب لطفل عمره 
رباعية  من  يعاني  سنوات  ستة 

فالوت تكللت بالنجاح..
لدكتور  الذكريات  حديث  واذكر 
يقضي  كان  كيف  وزمالءه  سهيل 
على  ساهراً  مرضاه  بجوار  الليل 
رعايتهم والعناية بهم حتى يتماثلوا  

لدي  يكون  أن  امتنى  كنت  كم 
ملكة الكتابة ألمتكن من أن أويف 
صالح  سهيل  الدكتور  املرحوم 
بكل  سأحتدث  ولكنني  حقه، 
الرجل  هذا  عن  وأمانه  صدق 
أبدأ  وقد  اإلنسان،  الطبيب 

بكلمات املتنبي:
اوَز َقْدر املدح حتى كأّنُه َتَ

بأحسِن ما ُيثنى َعليه ُيعاُب

مبا تعنيه هذه الكلمات من صدق 
املعاني.

سهيل  الدكتور  عرفت  لقد 
يف  تدربي  أثناء  شخصياً  صالح 
مدينة  يف  العامه  اجلراحة  قسم 
الطبية حيث تدربت يف  احلسني 
قسم جراحة القلب والصدر وإن 
قبل  منه  قريب  أنني  أشعر  كنت 
إلبن  وفياً  صديقا  كان  إذ  ذلك 
سعيد  الدكتور  املرحوم  عمومتي 
دراستهما  سنوات  اثناء  الكرمي 
األمريكية  اجلامعة  يف  للطب 

ببيروت.
فقط  ليس  اهلل  رحمه  كان  لقد 
أستاذاً يف علم اجلراحة والطرق 
ولكن  اجلراحة  يف  الصحيحة 

العلمية  لألمانه  مثاالً  ايضاً  كان 
واإلخالص والتفاني نحو املريض 
يصعب أن جندها لدى الكثير من 

األطباء.
وكلي ثقة بأن هذا شعور كل من 
تدرب وتعلم من املرحوم وهم كثر.
أنه  مرًة  لي  ذكره  ما  هنا  وأذكر 
وبعد أن  تخرج من كلية الطب يف 
اجلامعة االمريكية ببيروت تقدم 
للتدرب يف قسم اجلراحة العامة 
ولكن لم يقبل إذ مت قبول جميع 
وحيث  فقط  لبنان  من  األطباء 
انه اثبت جدارته للجميع فعرض 
أن  اجلراحة  قسم  رئيس  عليه 
يعمل ملدة عام يف قسم األبحاث 
)Research fellow(  فقبل على 
يف  فرصة  على  يحصل  أن  أمل 
ولكن  عام.  بعد  العامة  اجلراحة 
أن  بعد  و  اجلراحة  قسم  رئيس 
ونشاطه  وعلمه  تفانيه  الحظ 
عرض  زمالئه  باقي  فاق  الذي 
اجلراحة  لقسم  ينتقل  أن  عليه 

العامة و بعد بضع شهور فقط.
الطبية  احلسني  مدينة  ويف 
لزاماً  كان  تدربي معه  أثناء فترة 
مرضاه  جميع  أتابع  أن  علي 

السادسة  الساعة  قبل 
صباحاً حيث يبدأ يومه 
على  باملرور  العملي 
املرضى ومن ثم التوجه 
العيادة.  أو  للعمليات 
سؤال  سألته  إذا  وكنت 
بالكتب  موجودة  اجابته 
بالكتب  ابحث  اجابني 
استفيد  كنت  وعندها 
األجابة  عن  بالبحث 
سؤالي  كان  وان  وزيادة 
اكبر  لبحث  بحاحة 
يدلني  اهلل  رحمه  كان 
واملراجع  الكتب  على 
ملرضاه  مالزماً  وكان  الالزمة. 
كل  يف  خلدمتهم  ومتواجداً  دوماً 

األوقات.
لقد كان رحمه اهلل مثاالً لإلنسان 
وللمعلم  الكبير  واألخ  الطبيب 
علمه  لنقل  واملتفاني  املخلص 
منه  وتعلم  تدرب  من  لكل  ووفنه 
سواء« يف اخلدمات الطبية امللكية 
ذلك  بعد  اخلاص  القطاع  يف  أو 
األردن  مستشفى  يف  وخاصة 
الرسالة  ننقل  أن  أن  َعلمنا  كما 

لألجيال من بعده.
ومخلصاً  وفياً  اهلل  رحمه  يكن  لم 
ملرضاه فقط بل ألهله وأصدقائه 
فرداً  دوماً  يذكرهم  وكان  جميعاً 

فرداً.
سهيل  الدكتور  عنا  رحل  لقد 
العطرة  ذكراه  ولكن  بجسده 
ستبقى معنا مبا علمنا طوال فترة 

حياته من علم و خلق وأدب وفن.
جند  أن  ويصعب  عّنا  رحل 
اهلل  وأرجو  أمثاله.  من  الكثير 
الذي  »العلم  هذا  يكون  أن 
له  جارية  صدقًة  به«  ينتفع 
يا  اهلل  رحمك  رحيله.  بعد 

أستاذي وصديقي وأخي.

د. سهيل شكري صالح 
كما عرفته..

د. معتز الكرمي
استشاري اجلراحة

التجميلية والترميمية

يف اطار سياسته خلدمة املجتمع 
األردن  مستشفى  واصل  احمللي 
أيام  لتنفيذ  السنوي  برنامجه 
طبية مجانية يف عدد من مناطق 
عبداهلل  الدكتور  واكد  اململكة. 
مستشفى  عام  مدير  البشير 
الطبية  االيام  سياسة  ان  األردن 

متواصلة  للمستشفى  املجانية 
يف  مجتمعية  قطاعات  خلدمة 
تأكيداً  اململكة  مناطق  مختلف 
للدور املجتمعي للمستشفى مع 

القطاعات املختلفة. 
حيث اقام مستشفى االردن يوم 

طبي مجاني يف منطقة خريبة السوق 
ومحافظة جرش، حيث شارك عدد 
من األطباء يف مختلف التخصصات 
الطبية: جراحة، وباطنية، ونسائية، 
وأطفال، باالضافة إلى عمـل فحص 
األدوية  وتوزيع  والسكري  الضغط 

للمراجعني.

مستشفى األردن يواصل 
اقامة األيام الطبية املجانية
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مستشفى األردن يؤكد مكانته العاملية 
الراسخـة فـي مجال التدريب والتعليم 

الطبـي املستمـر
متخصصة  دائرة  عبر 
للتدريب والتعليم الطبي 

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

االختصاص، )البورد والزمالة(.
عشر  واحد  الفني  عام 
األردن  حصل مستشفى 
على اعتماد هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم العالي 
تدريبي  كمستشفى 
كليات  لطلبة  وتعليمي 
ومن  االردن  من  الطب 
العربية  الدول  مختلف 

والعاملية.
رسخت  التي  االعتمادات  وتوالت 
لهذه املنظومة واطلقت فضاءاتها.
على مدى سنوات توالت، 
كان صدى النجاح يتردد 
نوعية  اتفاقيات  عبر 
اجلامعات  كبريات  مع 
واشنطن  جورج  العاملية، 
وهارفرد  وتوليدو 
ونبراسكا،  وتكساس 
االتفاقيات  هذه  وتوجت 

علمي  تبادل  ببرامج 
مكثفة، وبزيارات عديدة 
هذه  من  عاملية  لوفود 
واملؤسســـات  اجلامعات 
االكــــــاديــميــــــة التـــــــي 
حققــه  مــا  بعمق  ثمنت 
على  االردن  مستشفى 

صعيد التعليم الطبي..
بإرسال  االجنار  هذا  توج  كما 
كليات  خريجي  من  كبير  عدد 
عبر  االردنية  باجلامعات  الطب 
مستشفى األردن إلى  اجلامعات 

االمريكية للتدريب والتعليم بها.
مئات االطباء تخرجوا من برامج 
مستشفى  يف  والزمالة  االقامة 
االردن ويف مختلف التخصصات 

الطبية..
تخرجوا  طبيب  اربعمائة  من  اكثر 
العمل  سوق  ليرفدوا  هنا  من 
وليكونوا  العالم  ودول  االردن  يف 
االردن  وملستشفى  لالردن  سفراء 
باملعرفة  مسلحني  مكان،  كل  يف 

التي  واخلبرة  والتجربة  والعلم 
كبار  اساتذة  ايدي  علي  نهلوها 
غير  وتدريبية  تعليمية  اجواء  ويف 

مسبوقة.
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 
مع املستشفى وسط تقدير كبير.
اليوم ومع استمرار توافد االطباء 
يسجل  العالم  دول  عدد  من 
املستشفى بإمتياز مسيرة اجناز 
خاللها  شهد  حققها..  متميزة 
الشباب  االطباء  من  اجياالً 
الذين نهلوا من اخلبرة واملعرفة 
مدربة  وبعقول  الطبية  والعلوم 
مستويات  بأفضل  ومتعلمة 
منظومة  ويف  الطبي..  التعليم 
مكانتها  يوم  كل  تؤكد  تعليمية 

ودورها العلمي واالنساني.

ومنذ  االردن  مستشفى  مازال 
وتيرة  على  يحافظ  سنوات 
والتطور  االرتقاء  من  متسارعة 
يف مجال التدريب والتعليم الطبي 

املستمر.
التبادل  برامج  توسعت  حيث 
املستشفى  بني  والعلمي  الطبي 
العاملية  اجلامعات  وكبريات 
تأتي  عديدة  وفود  خالل  من 
ملستشفى األردن للتدريب الطبي، 
انطالقة  البرامج  هذه  وتشكل 
قدراته  بها  يستثمر  غير مسبوقة 
العلمية،  وامكاناته  الطبية 
على  ليحافظ  كوادره،  وخبرات 
متكاملة  طبي  تعليم  منظومة 

تتقدم أسرة مستشفى األردن
بالتهنئـة اخلالصـة 

ألبنـاء العـاملني
فـي مستشفى األردن

 بنجاحهـم فـي الثـانوية العـامــة
لعــام 2022

متمنني لهم املزيد من التفوق والنجاح
فـي حياتهم العلمية والعملية..

ابـــاء اخلطيب
89%

يوسف محمود البوريني
89%

ملك وائل خليل
87.7%

عمر أشرف صبري
99%

نسرين محمد املشاعله
95.75%

رؤى أمين خطاب
98%

سدين وليد بلوط
82.34%

باتر نضال نائب
82.15%

تاال يوسف الشوابكه
77.7%

يقارب  ما  وهو  نعم  اجلواب  
النسبة  عليه   ويطلق   1,62

الذهبية للجمال
 The Golden Ratio of
Beauty املعروف بإسم PHI أو 

رقم فيبيوناتشي.
التناظر  خوارزمية  هي 

وراء  تكمن  التى  الرياضي 
ليوناردو  للجاذبية.  إدراكنا 
النهضة  عصر  عالم  دافنشي  
معادلة  إستخدم  اإليطالي 
النسبة الذهبية وإدرك أن كلما 
هذا  من  كائن  أو  وجه  اقترب  
جمال  مستوى  ارتفع  الرقم 
ان  ويعتقد  الواقع  يف  املدرك 
استخدم  دافنشي  ليوناردو 
النسبه الذهبية عند رسم لوحه 

املوناليزا.
التى  الدراسات  اظهرت  وقد 
النساء  اجمل  على  أجريت 
ال  أمثله  لديهن  ان   العالم  يف 
النسبة  هذه  من  لها   حصر 
أن  يثبت  وهذا  وجوههن.  يف 
يف  رئيسي  عامل  التناسق 
يف  خاصه  املتصورة  اجلاذبية 

الوجوه األنثوية.
الذهبيــــة  النسبــة  ملـــــاذا 

مهمــة؟

أننا ندرك  العلماء  يعتقد بعض 
أكثر  املتناسبه  األجسام  أن 
الوجه  كان  إذا  وباملثل  صحه 
متناسب فمن األرجح أن جنده 
جمياًل. ويعتقد البعض أننا منيل 

أكثر  بشكل  الوجه  إدراك  إلى 
اجلمالية  الناحية  من  جاذبيه 
النسبه  على  يحتوي  عندما 
البشرية  عني  الن  الذهبية  
أسرع  بشكل  معاجلته  ميكنها 

ولهذا عقولنا تشعر بالسعادة. 
تالحظ  ال  الذهبية  النسبة 
بل  فحسب  البشر  عند 
الهندسة  يف  أيضا  تستخدم 
الفنية  واألعمال  املعمارية 
األمناط  أيضاً يف  ويحدث 
حولنا  من  نراها احيانا  التي 
النسبه  حساب  يتم  كيف 

الذهبية؟
وعرض  طول  قياس  يف  يتم 
على  الطول  يقسم  ثم  الوجه 
املثالية  النتيجه  وتكون  العرض 
تقريباً  هي  الذهبية  للنسبه 
هذه  تستخدم  تقريباً   1,62
خاص  بشكل  جيدا  الطريقه 
بتصحيح  األمر  يتعلق  عندما 
الشخص  وجه  تناسق  عدم 
من  اعلى  حاجب  مثل  املرئي، 
من  امتالء  أكثر  خد  أو  اآلخر 

اآلخر. 
مراعاته  يجب  آخر  شي  هناك 

بحساب  األمر  يتعلق  عندما 
بعض  ان  وهو   الذهبية   النسبه 
بني  املسافة  مثل  الوجه  قياسات 
الفم واألنف وعرض الفم واألنف 
مييل إلى التوسع مع تقدم العمر 
وجهنا  مييل  ذلك  إلى  باالضافة 
مع تقدم العمر إلى فقدان احلجم  
يصبح  ما  وغالبا  مرونته  ويفقد 
مبرور  أنه  يعني  وهذا  مترهال 
كانت  التي  الوجوه  حتى  الوقت 
متيل  محاضره  السابق  يف  تعتبر 
إلى االنحراف عن النسبه الذهبية 
واالجراءات   التداخالت  وبفضل 

اجلراحيه والغير جراحية.  
أصبح من املمكن اليوم استعداده 
امليراث  وجتديد  الذهبية  النسبه 
القدمي ولهذا فإن جراحه التجميل 
املناسب  املكان  هي  والترميم 
على  للحصول  األفضل  واخليار 
النسبة  إلى  القريب  النسبه 

الذهبية.

 هـل ميكـن إعطـاء رقـم للجمـال؟

د. محمود وريكات
استشاري أول

جراحة التجميل والترميم
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5 آراء ورؤى..

ابتـعثت  بعدهـا  ومـن   ١٩٨٥ عام 
للمملكــة املتحـدة )بريطانيا( ملــدة 
عـلـــى  فيـهـا  حصـلـت  اعـوام   ٣

:)FRCR(
 fellow in the royal collage 

of radiologists
من لندن وبعدها عدت إلى مدينة 
احلسني الطبية كاخصائي اشعة، 
إلى  التخصص  هذا  يف  وتدرجت 

اعلى رتبة وهي مستشار أول.
يف  ابتعاثي  مت  الفترة  هذه  خالل 
عدة  الى  ومؤمترات  دورات  عدة 
املجال  يتسع  ال  العالم  يف  دول 
اهمها  من  ولكن  جميعها  لذكرها 
حيث  االمريكية  املتحدة  الواليات 
حصلو  الذين  اوائل  من  كنت 
يف  املتقدم  التدريب  شهادة  على 
عام   MRI املغناطيسي  الرنني 
مرات  عدة  ابتعاثي  ومت   ،١٩٩٢
دورات  يف  املتحدة  الواليات  إلى 
اعصاب  بـأشعة  تخصصية 

.Neuro radiology
إلى  ابتعاثي  مت   ٢٠٠٧ عام  ويف 
يف  متقدمة  دورة  يف  واشنطن 

بدون  القلب  شريانات  تصوير 
.coronary CTA قسطرة

عدة  مسيرتي  خالل  وترأست 
مناصب منها رئيس دائرة االشعة 
ملدة  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف 
ستة سنوات ومن ثم مساعد مدير 
تقاعدت  حتى  الطبية  اخلدمات 
ويف  لواء.  برتبة   ٢٠١٠ عام  يف 
التحقت يف مستشفى  العام  نفس 

االردن كمستشار لالشعة. 
اجمل اللحظات بهذه املسيرة..

اجلميلة خالل  اللحظات  عن  اما 
مسيرتي يف اخلدمات الطبية فهي 
اللحظات  اجمل  من  ولكن  كثيرة 
تكوين  استطعت  انني  كانت 
اطباء  اشهر  مع  عاملية  عالقات 
حيث  التخصص  هذا  يف  العالم 
وفنيني  اطباء  معظم  ابتعاث  مت 
قسم االشعة إلى الواليات املتحدة 
العالقات  بسبب  املتحدة  واململكة 
الذي  الكبير  والدعم  الشخصية 
حصلت عليه من اخلدمات الطبية 
الدكتور  املرحوم  ومن  عام  بشكل 
محمود فياض بشكل خاص حيث 

مدينة  يف  االشعة  دائرة  اصبحت 
الدوائر  اكثر  من  الطبية  احلسني 
باالجهزة  وجتهيزاً  علمياً  تقدما 

احلديثة جداً.
مستشفى  لفريق  انضمامك 
االردن ماذا اضاف ملسيرتك؟ وما 
والتكنولوجيا  االجهزة  أهم  هي 
االشعة  قسم  ميلكها  التي 

باملستشفى؟
فريق  إلى  انضممت  عندما 
افتخر  والذي  االردن  مستشفى 
بكوني عضو يف هذا الصرح الطبي 
بتحديث  قمنا  واملتقدم  املميز 
باملستشفى  االشعة  اجهزة  معظم 
وتصوير  مغناطيسي  رنني  من 
طبقي محوري جلميع الفحوصات 
الدقيقة مبا فيها تصوير شريانات 
بدعم  وذلك  بدون قسطرة  القلب 
مطلق من ادارة املستشفى واخص 
البشير  عبداهلل  الدكتور  بالذكر 
واملرحوم  املستشفى  عام  مدير 
عضو  رئيس  خطاب  القادر  عبد 
هيئة املديرين ووصلنا باملستشفى 
بشكل  االشعة  وبقسم  عام  بشكل 

ارفع  إلى  خاص 
العاملية  مستويات 
حيث اكتسبت مزيًدا 
وكذلك  اخلبرة  من 
بالتحديث  قمنا 
الثاني بقسم االشعة 
يف  تزويده  مت  حيث 
بأحدث   ٢٠١٨ عام 

التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما 
بالعالم من اجهزة رنني مغناطيسي 
االمواج  وتصوير  طبقي  وتصوير 
فوق الصوتية حيث اننا االن نعمل 
تكنولوجي  مستوى  اعلى  على 

متوفر يف العالم. 
التكنولوجيا  كيف ساهمت هذه 
االمل  باب  فتح  يف  املتقدمة 

للمرضى بكل املجاالت؟
والتحديثات  االضافات  هذه 
مساعدة  يف  ساهمت  متت  التي 
والدول  االردن  من  املرضى 
املبكر  بالتشخيص  املجاورة 
والدقيق لالمراض واخص بالذكر 
امراض  يف  الدقيق  التشخيص 
االعصاب وامراض القلب وكذلك 

مستشفى  صحيفة  استضافت 
احلياري  محمد  الدكتور  األردن 
التشخيصية  االشعة  استشاري 
له  توصل  ما  أهم  لنا  ليقدم 
االشعة  عالم  يف  احلديث  العلم 
اهم  عن  ويخبرنا  التشخيصية 
يتطلع  التي  املستقبلية  التطورات 

لها االطباء يف هذا املجال.
محمد  الدكتور  هو  من  بدايًة، 
من  تذكر  وماذا  احلياري؟ 
البدايات يف مسيرتك باخلدمات 

الطبية امللكية
وانهيت  بالسلط  ولدت  يجيب.. 
مدرسة  من  الثانوية  دراستي 
السلط الثانوية ومن ثم ذهبت الى 
البشري  الطب  لدراسة  ايطاليا 
بالقوات  التحقت  بعدها  ومن 
 ١٩٧٩ عام  يف  االردنية  املسلحة 
ويف عام ١٩٨٢ التحقُت يف برنامج 
التشخيصية  االشعة  يف  االقامة 
االردني  البورد  على  وحصلت 

د. محمد احلياري
استشاري االشعة التشخيصية

سنـوات مـن العالقات العـامليـة مـع أشهر 
اطباء العالم فـي التشخيص االشعاعي

حوار مع الدكتور محمد احلياري استشاري االشعة التشخيصية فـي مستشفى األردن

الورام  جدا  املبكر  التشخيص  يف 
والذي  الرجال  لدى  البروستات 

نتميز به يف مستشفى االردن.
نتطلع  وماذا  القادم  هو  ما 
دائما  نكون  ان  نتطلع  للمستقبل؟ 
بالطليعة بالتحديث لالجهزة وانني 
التكنولوجي  التطور  اتابع  بنفسي 
والتصوير  الرنني  اجهزة  يف 
الكامل  التحول  وكذلك  الطبقي 
الرقمي  التشخيص  استعمال  الى 
 )AI( االصطناعي  الذكاء  وادخال 

يف مجاالت االشعة.
الفخر  لي  كان  اخيرة..  كلمة 
باالنضمام لهذا الصرح الطبي وامتنى 

له مزيداً من التقدم واالزدهار.
اجرى املقابلة: منار الزواهرة - العالقات العامة

عنوان آخر للنجاح فـي 
مسيرة د. عماد احلـداد

اإعـــاده تكميــم ال�صمــام التــاجـي

شديد  سوائل  لتجمع  يؤدي  كان 
يف الرئه واختناق يتطلب الدخول 

للمستشفى بشكل متكرر.
واثر اجراء الفحوصات املتكاملة 
استحالة  احلداد  للدكتور  تأكد 
سيما  ال  جراحية  عملية  اجراء 
خاصة  لفئة  تنتنمي  املريضة  ان 
مينع  مما  اخلطورة  عالية 
بسبب  اجلراحية  العملية  اجراء 
كانت  والتي  الكبيرة  خطورتها 
من املمكن ان تصل للوفاة بنسبة 

كبيرة.
بالذكر ان املريضة كانت  جديراً 
قبل  مماثله  العراض  تتعرض 
على  السيطره  ومت  سنوات  عده 
التاجي  الصمام  بتكميم  الوضع 
 ٣ قبل  احلداد  الدكتور  قبل  من 
بشكل  بعدها  وتعافت  سنوات 

كامل.
احلداد  عماد  الدكتور  قرر  وقد 
العاده تكميم الصمام بالقسطرة 
مما يؤدي لنتائج كبيرة وخطورة 

اقل.

ان  احلداد  عماد  الدكتور  واكد 
عملية اعاده تكميم الصمام هي 
وجترى  ودقيقة  معقدة  عملية 
وقد  بالعالم  محددة  مراكز  يف 
حالة  ارجاع  على  السيطرة  مت 
الطبييعي  لوضعه  الصمام 
بشكل  املريضة  حالة  وحتسنت 
حياتها  ملزاولة  عادت  كما  الفت 
ودون  طبيعي  بشكل  واعمالها 

اعراض.

استشاري  احلداد  الدكتور  حقق 
والشرايني  القلب  امراض 
جناحا  الدموية  واالوعية 
طبية  جناحات  ملسيرة  يضاف 
استطاع  ان  بعد  مسيرته  يف 
التاجي  الصمام  تكميم  اعاده 
كانت  بالعمر  ملريضة  متقدمة 
تعاني من ضعف شديد يف عضله 
شديد  باعتالل  مصحوبا  القلب 
الذي  االمر  التاجي  الصمام  يف 

د. عمـاد احلـداد
استشاري القلب واألوعية الدموية 

والتداخالت العالجية
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تقدمت  كلما  البروستاتا  بسرطان 
بالعمر. وهي أكثر شيوًعا بعد سن 

اخلمسني.
حتى  مجهولة  الِعرق: ألسباب   •
البشرة  أصحاب  يكون  اآلن، 
لإلصابة  عرضة  أكثر  السوداء 
مقارنة  البروستاتا  بسرطان 
باألجناس األخرى. كما أن سرطان 
األشخاص  لدى  يكون  البروستاتا 
أكثر  السوداء  البشرة  ذوي  من 

عدوانية أو تفاقًما.
إذا  املر�ضي:  العائلي  التاريخ   •
ص أحد أقاربك بالوالدة، مثل  ُشخِّ
األخ،  أو  االعمام  الوالدين،  أحد 
تزداد  فقد  البروستاتا،  بسرطان 
مخاطر إصابتك به. باإلضافة إلى 
عائلي  تاريخ  لديك  كان  إذا  ذلك، 
خطر  من  تزيد  جينات  وجود  من 
 BRCA1( اإلصابة بسرطان الثدي
أو BRCA2( أو تاريخ عائلي قوي 
جًدا من اإلصابة بسرطان الثدي، 
فقد يكون خطر اإلصابة بسرطان 

البروستاتا أعلى.
األشخاص  يكون  قد  منة:  ال�ضُّ  •
أكثر  منة  السِّ من  يعانون  الذين 
بسرطان  لإلصابة  عرضة 
باألشخاص  مقارنة  البروستاتا 
رغم  بوزن صحي،  يتمتعون  الذين 
نتائج  لها  كانت  الدراسات  أن 
يكون  أن  املرجح  من  متباينة. 

وأكثر  عدوانية  أكثر  السرطان 
األولي  العالج  بعد  للعودة  عرضة 
من  يعانون  الذين  األشخاص  لدى 

منة املفرطة. السِّ
الك�ضف املبكر:

املختص  الطبيب  بزيارة  ينصح   •
سرطان  عن  املبكر  الكشف  لعمل 
الفحص  طريق  عن  البروستات 
السريري للبروستات وعمل فحص 

 PSA :الدم
• بعد سن اخلمسني للرجال. 

• بعد سن األربعني يف حال وجود 
تكون  ان  او  للمرض،  عائلي  تاريخ 
للحاملني  او  افريقية  أصول  من 

للطفرة اجلينية.
خطر  تقليل  ميكنك  الوقاية: 
إذا  البروستاتا  بسرطان  إصابتك 

اتبعت اإلرشادات التالية:
ا  �ضحيًّ ا  غذائيًّ نظاًما  اخرت   •
واخل�ضراوات:  بالفواكه  غنًيا 
تناَوْل مجموعة متنوِّعة من الفواكه 
الكاملة.  واحلبوب  واخلضراوات 
واخلضراوات  الفواكه  حتتوي 
الفيتامينات  من  العديد  على 
تعمل  قد  التي  الغذائية  والعناصر 
ذلك،  رغم  صحتك.  حتسني  على 
الوقاية  إمكانية  مسألة  تُثبت  لم 
من سرطان البروستاتا عن طريق 
بشكل  صحي  غذائي  نظام  اتباع 

قاطع حتى اآلن.

صحي  غذائي  نظام  اتباع  ولكن 
من  متنوعة  مجموعة  على  يحتوي 
يُحّسن  أمر  واخلضراوات  الفواكه 

من صحتك العامة على أي حال.
بدالً  الصحية  األطعمة  تناول 
تُثبت  الغذائية. لم  املكمالت  من 
الغذائية  املكمالت  أن  الدراسات 
لها دور يف احلد من خطر إصابتك 

بسرطان البروستاتا.
الغنية  األطعمة  اختر  لذلك 
للحفاظ  واملعادن  بالفيتامينات 
من  صحية  مستويات  وجود  على 

الفيتامينات يف جسمك.
بالدهون  الغنية  األطعمة  تناول 
وزيت  األفوكادو  مثل  الصحية 
يف  مفيدة  واجلوز  واللوز  الزيتون 
البروستاتا،  سرطان  من  الوقاية 
الدهون  استبدال  يؤدي  أن  وميكن 
إلى  النباتية  بالدهون  احليوانية 
ترتبط  حيث  إضافية  فوائد 
البروتينات احليوانية بزيادة خطر 
البروستاتا بسرطان   اإلصابة 

حتتوي  التي  األطعمة  تناول 
توجد  االيسوفالفني:  على 
االيسوفالفني يف أطعمة مثل فول 
حيث  والعدس،  والبازالء  الصويا 
سرطان  انتشار  على  العثور  مت 
الرجال  لدى  البروستاتا منخفضة 
من أصل آسيوي حيث أن تناولهم 

من االيسوفالفني أعلى.

اأيام  ُمعَظم  الريا�ضة  ماِر�ِس   •
ممارسة  ن  حُتسِّ الأ�ضبوع: 
العامة،  صحتك  من  الرياضة 
وتساعدك يف احلفاظ على وزنك 
حاول  املزاجية.  حالتك  وتغيير 
أيام  معظم  الرياضة  متارس  أن 
األسبوع. إذا كنت متارس الرياضة 
تدريجًيا  فابدأ  األولى،  للمرة 
املمارسة  وقت  زيادة  على  واعمل 

كل يوم.
�ضحي: إذا  وزن  على  حاِفْظ   •
فاعمل  احلالي صحّيًا،  وزنك  كان 
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 
إلنقاص  خطة  وضع  يف  املساعدة 

الوزن بشكل صحي.
زيادة  عن  طبيبك  مع  ث  حتدَّ  •
ب�ضرطان  الإ�ضابة  احتمالية 
معرًضا  كنت  الربو�ضتاتا: فإذا 
بقوة لإلصابة به، ناقش مع طبيبك 
األخرى  العالجات  أو  األدوية 
اخلطر.   هذا  تقليل  ميكنها  التي 
أن  إلى  الدراسات  بعض  تشير 
 ،5 ألفا-  مختزلة  مثبطات  تناول 
فيناسترايد  مركبات  تشمل  والتي 
 )Proscar و   Prostacare(

قد   ،)Avodart( ودوتاستيرايد 
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يقلل 
األدوية  هذه  تُستخدم  البروستاتا. 
البروستاتا  غدة  تضخم  من  للحد 

وتساقط الشعر.
الأعرا�س:

قد ال ينجم عن سرطان البروستاتا 
يف  عالمات  أو  أعراض  ظهور 

مراحله املبكرة.
قد يسبب سرطان البروستاتا األكثر 

تطوًرا 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.

يزيد  أن  ميكن  ا�ضت�ضارة الطبيب: 
البروستاتا  لسرطان  املبكر  الكشف 
وألجل  ألجلك  الشفاء،  فرص  من 
من حتب قم بزيارة الطبيب إلجراء 
املرض  عن  املبكر  للكشف  فحص 
التي  واألعراض  العالمات  وتقييم 
كصعوبة  املرض،  مع  تترافق  قد 
أو  البول  يف  الدم  وجود  التبول او 
الطبيب  وناقش  املنوي  السائل 
املختص دون سواه يف قراءة فحص 
فيه  تغيير  ألي  بك  اخلاص   PSA

مهما كان بسيطا.

يعتبر سرطان البروستات من أكثر 
الرجال  بني  شيوعاً  السرطانات 

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

فرص الشفاء من املرض.
للإ�ضابة  اخلطورة  عوامل 
التي  العوامل  تتضمن  باملر�س: 
اإلصابة  من خطر  تزيد  أن  ميكن 

بسرطان البروستاتا ما يلي:
• كرب ال�ضن: يزداد خطر إصابتك 

د. خالد الصافـي
استشاري جراحة املسالك 

البولية والتناسلية

»سبتمبر« الشهر العاملي للتوعية من سرطان البروستات
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قت  سيارتها عند شرطي املرور.. َحدَّ
به مطّوالً من خلف النافذة.. مرتبكة.. 
خائفة.. أنزلت زجاَج نافذتها ليطلب 
بخاطرها  َجاَل  ما  )الُرَخْص(..  منها 
نفسها  َسألت  أْن  اللحظة  تلك  يف 

بصمت“ 
ُهّو... كم عمري؟؟ 

سألت نفسها.. كم مضى من السنني 
حتى  الدنيا..  هذه  الى  أتت  ان  منذ 
وعلى  السرعة  بهذه  بالشوارع  متشي 
وضع  ودون  العالية  االصوات  وقع 
كادت  ولعلّها  أيضاً..  األمان  حزام 
يعكُس  نضٍج  دون  لنفسها..  تقول 

سنوات َخلَْت.
)الُرَخْص( محفظتها  من  أخَرَجت 
وأعطتها للشرطي وراحت بخيالها مرة 
اخرى بعيداً.. بعيداً جداً.. فكم مضى 
بحياتها؟   أجنزت  وماذا  الُعمْر  من 
وأتفهها  التفاصيل  بأدق  تفكر  راحت 

معا.. أيقظها صوت الشرطي...
)توكلي على اهلل( وال تسرعي.

َمشت بعد ذلك بهدوء... بهدوٍء ممل 
القيادة  على  تقوى  ال  قدماها  كادت 
وال يداها أيضا استطاعت ان متسك 
الطريق..  حافة  على  توقفت  املقَود.. 
وما  األمس  ذكريات  عاودت  ُمبعثرة 
مضى من العمر.. كانت حّتدث نفسها 
سيمضي  الوقت  هذا  أّن  وتقول: 
عمرها..  هو  الوقت  هذا  ان  متيقنة 
نظرتها  بتغيير  كفيلة  كانت  كلمات 
تضّيع  ال  أن  العزم  َعقدت  للحياة، 

مّرة  عمرها..  من  تبقى  ما 
قرارات  جملة  واحدة.. 
مركز  الى  َقَفَزت  تاريخية 
احترَك  أن  علّي  دماغها.. 

االن.. فاأليام ال تتوقف.. 
أصبََح  النه  أتقبل  أن  عليَّ 
ميكن  وال  املاضي  من 

تغييره..
أكثر صالبًة  النه  أكون  أن 
يحصل  أن  باألمكان  كان 

أسوأ ولم يحصل..
مضى..  ما  أتخطى  أن 
فاألمل هو نبراس احلياة. 

القيادة  )ُرَخْص(  زالت  وما  هذا  كل 
مبرآة  نظرت  ثم  إليها  نظرت  بيدها 
حلافة  السيارة  من  ترجلّت  السيارة 
الزهور  بعمِر  خطواٌت  الطريق.. 
بعمر  وآخرها  الطفولة  بعمر  وأخرى 
تبكي..  منهكة  كانت  الشيخوخة.. 
ال  عجوٌز  صادفها  أن  إلى  تَنَْحب.. 
عجوز  نعم  أكتافه..  َسنِْد  على  يقوى 
ما  وعلى  احلياة  هموم  من  مثقل 
يبدو أنَّه كان يشاهدها عن بعد.. ما 
واحدة..  مّرة  بيدها..  الُرَخْص  زالت 
العجوز بنظرياته على مسمعها  انهال 
عن  غير  بالهوية  عمرك  »بتعرفـي؟؟ 
بنتي  يا  العمر  املراية...  على  عمرك 
تكوني  ملا  يعني  بنفسنا  بنقرره  احنا 
ملا  غير  عمرك  بكون  بتبيحه  اللي  مع 
بتكوني وحيدة.. تخيلي انك ملا تكوني 
بالوطن..  عمرك..  بتغّير  فرحانة 
ظرف..   بكل  باحلزن..  بالغربة.. 

عمرنا غير« 
العمر مش رقم... العمر احساس.. 

مالمحك  شكل  هو  احلقيقي  )العمر 
اللحظات  هو  بتعيشها  حلظة  بكل 

اللي بتحفر ذكرياتها على مالمحك... 
عمرك  ثاني..  عْمر  يف  عمرك  جّوا 
اللي بتعرفه هذا مش حقيقي، عمرك 
اللي  وبالناس  مبالمحك  احلقيقي 
وبلحظاتك  وبحلّوها  حياتك  بدخلوا 

وباالشياء اللي بتعيشها(.
هي... ما زالت محّدقة بعينيه وبعفوية 

سألته.. إنَت كم عْمرك؟؟ 
أَخَذ نَفَساً عميقاً.. تَبّسم وأجاب: كنت 
ال أجتاوز الثالثون عاماً عندما َفقدُت 
أَحَد والدّي وبعٌض من أحبابي واآلن ال 

أذكر كم عمري.
ثمَّ نَظر لعينيها ِباكياً وقال:

ليِت الزماِن يعوُد يوماً.. وإْن َعادوا لنا 
األماكن.. فمن يعوُد لنا االحباب.

ألننا  فقط  أحببناها  أماكَن  هنالك 
حلظاِت  احلياِة  من  فيها  َسرقنا 
قلوبنا..  من  فيها  وضحكنا  السعادة 
ستظل  األماكن  بتلك  َمرننا  فكلما 
اللحظات..  بتلك  تذكرنا  جدرانها 
الزمن عند تلك  ايقاف  ليتنا نستطيع 

اللحظة.. 
أَكَملْت طريقها  ثم تالشى بعد ذلك.. 

وهي تُردد.. َعْجوٌز ِبُعْمر الثالثني. 

كانَت تَقوُد سيارتها كالعادة، مسرعة، 
أغنية  أحلان  على  تتمايل  متهورة، 
أن  ُمحاولة  مرتفع،  بصوٍت  هابطة 
تكاد   ال  التي  األغنية  كلمات  تردد 
هذه  يف  كانت  شيئاً..  منها  تعرف 
اللحظة مراهقة بإمتياز.. تكاُد السنني 
لم تفعل شيئاً بشأن نضج أو وعي...  
عن  الشرطة  دورية  أوقفتها  حينما 
بالبتناقص  السرعة  عّداد  بَدأ  بُعد.. 
الذي  بعمرها  طردية  عالقة  يربطه 
تزايد عندما رأت الفتة شرطي املرور 
وهو يحاول ايقافها... لوهلٍة.. َفّكرت 
تلك  صوت  تُخفض  هل  تفعل؟  ماذا 
االغنية اللعينة؟ أم تغّير َمالِمَح وجِهها 
الذي كان مليئاً مبشاعر مختلطة كان 

يطغى عليها الفرح والطيش. 
سألت نفسها من أنا؟؟ 

وكم عمري؟؟ 
لها  أطرب  التي  األغنية  هذه  ما 
تلك  وما  أحلانها؟؟  مع  وامتايل 

السرعة اجلنونية التي أسيُر بها؟؟
مكابح  توقفت  عندما  التفكير  توّقف 

بقلم:  منار الزواهرة   |   العالقات العامة

َأزمة ُعْمر ..

صمامات  مؤمتر  عمان  يف  عقد 
الدكتور  برئاسة  االردني  القلب 
امراض  استشاري  احلداد  عماد 
القلب والشرايني واالوعية الدموية 
اهتماما  عكست  واسعة  ومبشاركة 
التخصص  هذا  يف  دوليا  طبيا 
هذا  نظم  وقد  املتطور،  الطبي 
املؤمتر الهام من قبل اكادمية القلب 
مع  بالتعاون  الدموية  واالوعية 

مستشفى االردن.
واستعرض املؤمتر اخر مستجدات 
العالم  يف  الصمامات  عالجات 
القسطرة  باستخدام  واخلاصة 
االبهري  الصمام  لزراعة  العالجية 

والتاجي وتكميم الصمام التاجي.
الذي عقد بجانبيه  املؤمتر  وحضر 
الفعلي وعبر آلية االتصال عن بعد 
اكثر من 600 مشارك من مختلف 

بينهم  العالم  ومن  دول 
القلب  اطباء  من  نخبة 
املستوى  على  املعروفني 

العاملي.
عماد  الدكتور  واكد 
ان  املؤمتر  رئيس  احلداد 
هذا اجلمع الطبي العلمي 
مستوى  على  الرفيع 
العالم بالتقائهم حتت مظلة مؤمتر 
ميثل  االردني  القلب  صمامات 
شهادة عاملية لالردن وما حققه يف 
القلب  صمامات  عالجات  مجال 
العالجية  القسطرة  واستخدامات 
لزراعات الصمام االبهري والتاجي 

وتكميم الصمام التاجي.
يف  حققناه  ما  ان  إلى  مشيرا 
مدى  على  االردن  مستشفى 
سجال  يعتبر  املاضية  السنوات 
فتحت  التي  باالجنازات  حافال 
املرضى  آلالف  العالج  ابواب 
احمليطه ممن  الدول  ومن  احملليني 
يعانون من امراض صمامات خطرة 
تهدد احلياة. كما ان هذه االجنازات 
ما  إلى  تضاف  علمية  لبنة  شكلت 
اجنز بهذا التخصص على مستوى 

العالم اجمع.

جنــاح كبيــر.. 
لـمؤمتـر صمـامـات 

القلــب األردنــي

اضـــاءات..
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الذهاب إلى املنزل بنفس اليوم.
مقارنة  الطريقة  هذه  ايجابيات  ان 
طريق  عن  عينات  اخذ  بطريقة 

الشرج.
الخذ   )TRUS( طريقة  وتتميز 

العينات بـ: 
1 - ادق من ناحية العينات املختارة 
الرنني  بتقرير  مسبقاً  واملثبتة 
وايضاً  للبروستاتا  املغناطيسي 
االمامي  اجلزء  إلى  الوصول 
الوصول  يتعذر  التي  للبروستاتا 

إليها عن طريق الشرج.
2 - نسبة حدوث التهابات وتسمم 
الدم  قليلة جداً واحد يف كل 500 

مريض مقارنة بطريقة القدمية.
بهذه  العينات  اخذ  سبب  ان 
االجراء  عن  عوضًا  الطريق 

السابق هو:
تشخيص  إلى  الوصول  عدم   •
وهو  السابقة  العينات  يف  صحيح 
املشتبه  املناطق  الى  الوصول  عدم 
بها وهو اجلزء االمامي للبروستاتا.

يف  التهابات  من  املريض  يعاني   •
االمعاء الغليظة.

• وجود نزيف عن طريق الشرج بعد 
البروستاتا  اخذ عينات سابقة من 

عن طريق الشرج.
يف  وتسمم  التهابات  حدوث   •
الدم بعد اخذ عيانات سابقة عن 

طريق الشرج.
• وجود التهابات يف غدة البروستاتا.
لهذا  اجلانبية  اآلثار  أما 

الفحص، فهي:
لكل  واحد  االلتهابات  حدوث   •
500 مريض  او تسمم الدم واحد 

لكل 1000 مريض.
البول  مع  دم  قطرات  خروج   •
مريض(   50 لكل  واحد  )خفيفة 

ملدة 10 ايام.
يستمر  )قد  املني  مع  دم  خروج   •

3 اشهر(.
• ضعف جنسي موقت )5%(.

• حصر يف البول وقد يحتاج الى 
قسطرة بولية )1%(.

العينات  اخذ  منطة  يف  كدمات   •
)خفيفة(.

انسجة  ايجاد  او  العثور  عدم   •
مريض(  50 لكل   5( سرطانية 

واعادة   Negative Results
PSA العينات نتيجة الرتفاع الـ

• ان عينات البروستاتا عن طريق 
املخرج  تعطي نتائج سلبية خاطئة 
)Negative False Results( حوالي 
ما يقارب ثلث احلاالت الذين هم 
بسرطانات  سريريا  مشخصني 

البروستاتا.
ويف النهاية ميكن القول ان طريقة 
العجان  طريق  عن  العينات  اخذ 
لاللتهابات  عرضة  واقل  ادق  هي 
استغناء  هناك  انه  يعني  ال  وهذ 
عن الطريقة السابقة الخذ عينات 
من  سيما  وال  الشرج  طريق  عن 
خاللها مت تشخيص حاالت كثيرة  
اكثر  مضاعفات  ذات  انها  ولكن 
عملنا  وبدقة  اهلل  بفضل  )ولكن 
نصادف  لم  للمرضى  وارشاداتنا 
مضاعفات اال القليل جدا( ويبقى 
العينات  اخذ  طريقة  اختيار 
مرهونة بحالة املريض مع الدالئل 
الصحية  واحلالة  واملؤشرات 

العامة له.

احدث   )TRUS( طريقة  تعتبر 
عينات  الخذ  عاملية  طريقة  وادق 
نسيجة للبروستاتا واملشتبه بوجود 
اورام سرطانية بها وهذه الطريقة 
عينات  اخذ  لطريقة  حتديثا  هي 
فتحه  طريق  عن  البروستات  من 

الشرج من املستقيم.
املنطقة احملصورة  العجان هي  ان 
الشرج  وفتحة  اخلصيتني  مابني 
ويتم من خاللها ادخال ابرة العينات 
واخذ عينات البروستاتا مبساعدة 
املوجات الفوق الصوتية عن طريق 
املخرج وتتم هذه الطريقة اما حتت 
طريق   عن  او  املوضعي  التخدير 
املريض  ويستطيع  العام  التخدير 

د. سعيد نائل بصري
مشرف مركز الطب الدولي 
المراض الرجال واعتالالت 

املثانة البولية

أخذ عينات للبروستاتا
عن طريق العجان ومبساعدة 

املوجات الفوق الصوتية

ومشاكل  مضاعفات  إلى  يؤدي 
من  اجزاء  موت  مثل  خطيرة 
ذلك  من  الرغم  وعلى  االمعاء، 
فعادة ما ميكن عالج االنسداد 
املعوي بنجاح من خالل الرعاية 

الطبية العاجلة.
االعراض:

االنسداد  عالمات  تتضمن 
املعوي واعراضه ما يلي:

عن  ينتج  البطن  يف  ألم   -
يكون  وقد  معوية  تشنجات 

متقطعاً او متواصاًل.
- فقدان الشهية مع القيء.

-  انتفاخ البطن.
القدرة على  االمساك وعدم   -

التبرز او اخراج الغازات.
االعراض  هذه  مدة  وتتراوح 
مكان  بحسب  ومستوياتها 
يكون  فقد  ودرجته  االنسداد 
اعراض  مع  جزئياً  االنسداد 
اعراض  مع  كاماًل  او  بسيطة 

اكثر حدة.
االسباب:

لدى  شيوعًا  االكثر  االسباب 
البالغني هي:

عبارة  وهو  املعوي  االلتصاق   -
االنسجة  من  مجموعات  عن 
تنتج  البطن  الليفية يف جتويف 
بعد اخلضوع لعمليات جراحية 

سابقة يف البطن او احلوض.
من  جزء  بروز  وهو  الفتق   -
نقاط  احدى  عبر  االمعاء 
مما  البطن  جدار  يف  الضعف 
هذا  يف  انسداد  إلى  يؤدي  قد 

اجلزء.
االمعاء  وسرطانات  اورام   -

خاصة القولون.
احملتملة  االسباب  ومن   -
امراض  االخرى واالقل شيوعاً 
االمعاء االلتهابية مثل داء كرون، 
التهاب جيوب القولون، التفاف 
البراز  وانحشار  القولون، 

وابتالع االجسام الغريبة.
انغالف  يعتبر  االطفال  لدى   -
االكثر  السبب  هو  االمعاء 

شيوعاً لالنسداد املعوي.
املضاعفات:

االنسداد  يسبب  ان  ميكن 
خطيرة  مضاعفات  املعوي 

مهددة للحياة تشمل:
ينتج  والذي  االنسجة  موت   -
عن قطع االمداد بالدم إلى جزء 
من االمعاء والذي قد يؤدي إلى 

ثقب يف جدار االمعاء.

الغشاء  والتهاب  العدوى   -
البريتوني.

الكلوي  والفشل  اجلفاف   -
فقدان  عن  الناجت  احلاد 

وقلة  القيء  بسبب  السوائل 
وقلة  االمعاء  من  االمتصاص 

تناول السوائل.
التشخيص:

تتضمن االجراءات واالختبارات 
انسداد  لتشخيص  املستخدمة 

االمعاء ما يلي:
والسيرة  البدني  الفحص   -
وجود  من  للتأكد  املرضية 
انسداد  واعراض  عالمات 

االمعاء.
- االشعة السينية.

احملوسب  الطبقي  التصوير   -
من  ادق  تفصياًل  يعطي  والذي 

االشعة السينية.
فوق  باملوجات  التصوير   -

الصوتية خاصة عند االطفال.
الشرجية  الباريوم  حقنة   -

خاصة يف انسداد القولون.
العالج:

يعتبر انسداد االمعاء حالة طبية 
خاصة  عناية  إلى  طارئة حتتاج 
داخل املستشفى وقد حتتاج إلى 
للتعامل  طارئة  جراحية  عملية 
ذلك  قبل  االنسداد،  سبب  مع 
يحتاج املريض لوضع انبوب من 
االنف إلى املعدة لتفريغ السوائل 
االمعاء  على  الضغط  وتخفيف 
عن  املفقودة  السوائل  وتعويض 

طريق الوريد.
يف حالة انسداد االمعاء الكامل 
إلى  املريض  يحتاج  ما  عادة 
مع  للتعامل  جراحي  تداخل 
يحتاج  وقد  االنسداد  سبب 
االمعاء  من  جزء  استئصال  إلى 
من  ميت  جزء  وجد  إذا  خاصة 

االمعاء.
عالجها  يتم  قد  احلاالت  بعض 
حتفظياً خاصة االنسداد الناجت 
الليفية ومعظم  عن االلتصاقات 
احلاالت من هذا النوع ال حتتاج 

إلى تداخل جراحي.

هو عبارة عن انسداد يف مجرى 
الغليظة  او  الدقيقة  األمعاء 
)القولون( مينع مرور احملتويات 
لم  واذا  طعام  او  سوائل  من 
قد  فإنه  االنسداد  هذا  يعالج 

د. عماد مصطفى 
)السمودي(

جراحة قولون والشرج 
واملستقيم واجلراحة العامة 

واملنظار

االنسداد املعوي

طبيعي غير طبيعي

هو  ما  كل  مواكبة  إطار  يف 
قسم  أقام  ومتطور  جديــد 
جراحـة األعصـاب يف مستشفـى 

األردن ورشة عمل 
متخصصـــــــــــة يف 
التقنيــــات  آخــــــر 
العاملية املتعلقة يف 
املناظـير  استعمال 
اجلـــــراحــيــــــة يف 
عمليـــات العمــــود 
الفقري ومبشاركة 
األطباء  من  عدد 

املتخصصني يف هذا املجال من 
دول مختلفة.

عمليـــــات  إجــــراء  تـــم  حيـث 
بواسطــــة  ملرضـــى  جراحيـــة 
املتـطـــورة  التكنــولوجـيــــا  تلك 
على مستـوى العالــم وبـث تلك 
الى  مباشر  بشكل  العمليات 
املؤمتر  يف  احلاضرين  جميع 

األردني جلراحة العمود الفقري 
يف قاعة املؤمترات يف العاصمـة 

عمان.

ضمن  الورشة  تلك  وتأتي 
مستشفى  يضعها  التي  اخلطة 
األردن وقسم جراحة األعصاب 
التكنولوجيا  أحدث  بإستقطاب 
باملناظير  األعصاب  بجراحة 
االجنازات  إلى  تضاف  والتي 
الطبية اجلديدة التي يتمتع بها 

هذا القسم.

ورشـة عمـل فـي 
مناظير  جراحة 
العمـود الفقـري

الصحة هي احلياة..
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ألياف الرحم:
أسبابهـا وعـالجها 

كبيرة متأل البطن ووزنها يختلف 
كيلو  إلى عدة  قليلة  من جرامات 

غرامات.
من  تختلف  األلياف  وأعراض 
توجد  ال  فقد  أخرى  الى  إمرأة 
األلياف  هذه  وتكتشف  اعراض 
األمواج  بجهاز  الفحص  خالل 
فوق الصوتية )سونار( ولكن اكثر 
عند  شيوعا  األلياف  اعراض 
خالل  رحمي  نزف  هو  النساء 
الدورة الشهرية وقد يكون النزيف 
حديد  نقص  يسبب  مما  شديداً 

وضعف دم عن املرأة.
واأللياف ممكن أن تسبب أعراض 
أخرى مثل االحساس بوجود كتلة 
يسبب  مما  البطن  اسفل  يف 
املجاورة  األعضاء  على  ضغط 
وخاصة املثانة  واحلالب واألمعاء 
زيادة عدد  الغليظة، وهذا يسبب 
للتبول،  للحمام  الذهاب  مرات 
تشكو  وقد  االخراج  يف  وصعوبة 
املريضة من تأخر احلمل وحصول 
اجهاض متكرر، ويف هذا احلاالت 
يف جتويف  الليف  يكون  ما  عادة 

الرحم حتت بطانة الرحم. 
أورام حميدة  الرحم  ألياف  وكون 
عدة  على  عالجها  يعتمد  فلذا 
األلياف  حجم  منها  عوامل 
تشكو  التي  واألعراض  وعددها 
وهل  املرأة  وعمر  املريضة  منها 

ترغب يف االجناب أم ال. 

وطرق عالج االلياف عديدة منها 
واملراقبة  املتابعة  على  يعتمد  ما 
ومنها ما هو جراحي أو باالشعة 
طبي  هو  ما  ومنها  التداخلية 

باستعمال األدوية. 
العالج  تستوجب  التي  واأللياف 
هي االلياف التي تسبب أعراض 
الضغط  أو  الرحمي  النزيف  مثل 
وكذلك  املجاورة  األعضاء  على 
األلياف التي تسبب تأخر احلمل 

أو حدوث اجهاض متكرر.
حجم  على  العالج  طرق  وتعتمد 
الرحم  يف  وجوده  ومكان  الليف 
وجود  عن  الناجتة  واألعراض 
الليف. فإذا كان الليف ال يسبب أي 
وحجمه  املريضة  تضايق  أعراض 
الليف  هذا  نراقب  فاننا  صغير 
بفحص جهاز سونار كل 6 شهور أو 
عند حصول اعراض جديدة حيث 
ما  جداً  ونادراً  حميدة  أورام  أنها 

يوجد سرطان يف هذه األلياف.
أّما اذا كانت املرأة تشكو أعراض 
كبير  الليف  حجم  أو  كالنزيف 
األلياف  هذه  بإزالة  ننصح  فإننا 
جراحياً. إذا كان الليف موجود يف 
جتويف الرحم حتت بطانة الرحم 
فممكن إزالة هذا الليف باستعمال 
منظار الرحم أما اذا كانت األلياف 
فممكن  الرحم  جدار  يف  موجودة 
فتح  طريق  عن  باجلراحة  ازالتها 
البطن أو باستعمال منظار البطن.

وقد يتم اللجوء احيانا الى تسكير 
السيدة  كانت  إذا  الرحم  شرايني 
ال ترغب بإجراء عملية وكذلك ال 
فيتم  االجناب مستقبال  ترغب يف 
حيث  القسطرة  طريق  عن  هذا 
اختصاصي  االجراء  بهذا  يقوم 

أشعة تداخلية.
عن  يزيد  املرأة  عمر  كان  اذا  اما 
45 عاما ويوجد ليف كبير أو عدة 
نزيف  وجود  مع  وخاصة  ألياف 
احلالة  بهذه  ننصح  فاننا  رحمي 
ويف  األلياف.  مع  الرحم  بإزالة 
حالة إزالة األلياف من غير إزالة 
الرحم فأن هذه األلياف قد ترجع 
لعملية  بحاجة  وتكون  ذلك  بعد 

أخرى. 
تساعد يف عالج  قد  أدوية  هناك 
  )Ulipristal( دواء  مثل  األلياف 
تقلص  تسبب  التي  األدوية  أما 
حيث  تعالج  ال  فإنها  الليف  حجم 
يعود الليف إلى حجمه السابق بعد 

توقف هذه األدوية.
ال ميكن منع حدوث ألياف الرحم 
لتكونها غير  السبب احلقيقي  ألن 
معروف، لكن األكل الصحي وذلك 
بتقليل النشويات والدهون املشبعة 
وأكل اخلضار والفواكه وتقليل أكل 
اللحوم واحللويات واحملافظة على 
وزن مناسب قد يكون لها األثر يف 
يف  األلياف  حصول  نسبة  تقليل 

الرحم. 

عضلة  من  تنشأ  الرحم  ألياف 
الرحم وهي أورام حميدة موجودة 
يف أعداد كبيرة جداً من النساء، 
حيث أنَّ  هذه األورام توجد يف ما 
النساء يف  %40 من  يقل عن  ال 
يف  تكون  ما  وأكثر  االجناب  سن 
الثالثينيات واالربعينيات من عمر 
األلياف  هذه  حجم  ويزيد  املرأة. 
يف  األنثوية  الهرمونات  زيادة  مع 
جسم املرأة مثل وقت احلمل، كما 
الدورة  انقطاع  بعد  تصغر  انها 

الشهرية بعد سن اخلمسني.
األلياف  هذه  حصول  أسباب 
هناك  يكون  وقد  معروفة،  غير 
سبب وراثي فمثال يزداد احتمال 
حصول ألياف يف الرحم إذا كانت 
وجود  من  تعاني  األخت  أو  األم 

ألياف.
الرحم  ألياف  حاالت  وتزداد 
)د(  فيتامني  ونقص  السمنة  مع 
نسبة  على  يحتوي  غذاء  وتناول 
من  وقليل  اللحوم،  من  عالية 
وكذلك  والفواكه،  اخلضراوات 
تزيد  قد  الروحية  املشروبات 
نسبة حصول األلياف وقد لوحظ 
بنسبة  األلياف  وجود  أيضاً 
األصول  ذوي  النساء  يف  أعلى 

األفريقية.
املتزوجات  عند  األلياف  وتتكون 
أجننب  واللواتي  املتزوجات  وغير 
ويختلف  كما  ينجنَب،  لم  واللواتي 
عدد األلياف يف الرحم من إمراة 
الى اخرى، فقد يكون هناك ليف 
واحد أو تكون عشرات األلياف يف 
رحم املرأة، وكذلك حجم األلياف 
تختلف من امرأة الى أخرى فقد 
تتجاوز  ال  صغيرة  ألياف  تكون 
كتلة  تكون  أو  قليلة  ملميترات 

األستاذ الدكتور
عدنان حسن

استشاري اجلراحة النسائية 
والتوليد واألورام النسائية

اختتام فعاليات املؤمتر العربي 
الثامن لزراعة الكبد

من  كل  املؤمتر  يف  وشارك 
الدول  والسعودية ومصر  األردن 
الكبد  بزراعة  جنحت  التي 

من  النوع  هذا  وطورت 
العاملية،  ليواكب  الزراعة 
أنه  املؤمتر  هذا  ميز  ومما 
بالتعاون مع  عقد ألول مرة 
لزراعة  العاملية  اجلمعية 
امريكا(  يف  )مقرها  الكبد 
اجلمعية  رئيس  وبحضور 
مما  وأعضائها  العاملية 
املؤمتر  هذا  على  أضاف 

املواضيع  وكل  جديد  هو  ما  كل 
زراعة  يف  بالتقدم  تعنى  التي 
والتكاتف  الترابط  إن  الكبد، 

واكتساب  اخلبرات  لتبادل 
هذا  يف  املطلوبة  املهارات 
سيضع   املتقدم  االختصاص 
يف  الكبد  زراعة  برنامج 
الدول العربية يف مكانة أبرز 

يف املستقبل القريب.
عقد  املؤمتر  نهاية  ويف 
العامة  الهيئة  اجتماع 
لزراعة  العربية  للجمعية 
اإلذيس  انتخاب  ومت  الكبد 
واألعضاء اجلدد وحصل الدكتور 
فيصل من السعودية على رئاسة 
اجلمعية ونائب الرئيس الدكتور 
الطبي  املدير  احلمودي  صائب 

يف مستشفى األردن.
العرب  باألطباء  فخر  كلنا 
واألردنيني بهذا التقدم ببرنامج 

زراعة الكبد.

املؤمتر  فعاليات  اختتمت 
العربي الثامن لزراعة الكبد 
بشر  الوزراء  رئيس  برعاية 
اخلصاونة، وبحضور مندوب 
وزير الصحة د. رائد الشبول 
الصحـة  وزارة  عـام  أمـني 
ومبشاركة فريق زراعة الكبد 

يف مستشفى األردن.

املصاعب  كل  هذا  عن  يثننا 
والتحديات. 

للعلم  شغوفا  صغيرا..  كنت 
ورفيقي  صديقي  والعمل.. 
أحمد  املهندس  التحدي  يف 
وأحبه  يحبني  خطاب.. 
يساندني وأساعده  نصرخ معاً 
من  مرحلة  كل  يف  معاً  ونفرح 
العمل  يزداد  السنوات.  هذه 
ويكبر الصرح والفرح و اجلهد.
أشق  أن  لي  يقدر  أن  شاء اهلل 
كم  مغتربا،  احلياة  يف  طريقي 
أملني ذلك كم أملني ترك عائلتي 
الصغيرة وعائلتي الكبيرة ولكنه 
السنوات  ومرت  اهلل..  قدر 
سريعا ولم أكن أعلم مرة أخرى 
ومعرفتي  نفسي  أهيء  أنني 
الكبير  لبيتي  ألعود  وقدراتي 
بعد 22 عاما. إنه حلم راودني 
أرض  قدماي  وطأت  أن  منذ 

الغربة وأرض الوطن مجدداً.
جديد  من  احللم  وحتقق   ...
بعض  للمستقبل...  وعدت 
الوجوه  وبعض  تغيرت  الوجوه 
واحلب  املعرفة  صقلتها 
القامات  بعض  والعطاء... 
وجماال  رفعة  وأزدادت  أنحنت 

وعطاءاً....

يولد.. وجناحا تلو  جياًل جديداً 
النجاح يتحقق... فها هو اليوبيل 
هذا  يتوج  للمسيرة  الفضي 
الصرح الشامخ بكل النجاحات.

لقد  احللم...  حتقق  لقد  نعم 
لبيتي..  عدت  لوطني..  عدت 
الكبيرة...  السرتي  وعدت 
عظيمة  فرحتي  كانت  كم 
سوى  ينغصها  لم  وغامرة... 
الشمس  أن  علمني  من  غياب 

وراء الغيوم..
ساطعة  شمسًا  كنت  لقد 

تنير لنا دروبنا.. 
لقد كنت ظاًل وارفًا يحمينا 

لهيبها..
تتكسر  جبال  كنت  لقد 

عنده كل الصعاب..
رحمك اهلل يا معلمي..

القادر  عبد  يا  اهلل  رحمك 
خطاب..

تعانق  احللم  جامعتك  هي  وها 
السماء، وتفتح ذراعيها لتحتضن 
أبناءك لينهلوا منها علما هو يف 

ميزانك بإذن اهلل.

يف  يخطر  ولم  أعلم  أكن  لم 
بدأت  عندما  يوما  خلدي 
تأسيس  مع  العملية  مسيرتي 
 1996 عام  األردن  مستشفى 
العريقة  العائلة  هذه  من  كفرد 
الكمبيوتر  لدائرة  وكمدير 
عندما  حينها  واملعلومات 
ليبدأ  بالنهار  الليل  واصلنا 
أساتذتنا  من  وننهل  العطاء 
فهمها  اليسهل  دروساً  الكبار 
والميكن  والعمر  بالزمن  إال 
باالغتراب  إال  طالسمها  فك 

ومعاركة احلياة..
لقد امضيت 7 سنوات أنهل من 
ما  الطبي  العلمي  الصرح  هذا 
استطعت وكم حرصت أن تكون 
جعبتي كبيرة لتستوعب كلمات 
قائدنا الكبير احلكيم عبد اهلل 
احلاج  احلاني  ووالدنا  البشير 
عبد القادر خطاب )رحمه اهلل( 
مبرافقتهم  سعدنا  ممن  وثلة 
لعلنا  حينها  خلفهم  والسير 
مما  أوجنني  نلملم  أو  نقطف 
يتساقط من علمهم و معرفتهم 

وخبرتهم...
كانت أياما حلوة، تشاركنا فيها 
التحدي و األمل، نسير بخطى 
لم  والتميز  النجاح  نحو  ثابتة 

بقلم:  عبد الرحيم اخلضور   |   مساعد املدير االداري

العودة إلى املستقبل

مـن أجـل صحتـك وصحــة اآلخريـن

التدخنيعنتوقف
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Selected Safety Information for adol Extra: This product is contraindicated if there is hypersensitivity to paracetamol, caffeine or any of the other constituents. Not recommended for children under 12 years. Care is advised in the administration of paracetamol to patients with renal or hepatic 
impairment. The hazard of overdose is greater in those with non-cirrhotic alcoholic liver disease. Excessive intake of caffeine (e.g. coffee, tea and some canned drinks) should be avoided while taking this product. The speed of absorption of paracetamol may be increased by metoclopramide or 
domperidone and absorption reduced by colestyramine. The anticoagulant effect of warfarin and other coumarins may be enhanced by prolonged regular daily use of paracetamol with increased risk of bleeding; occasional doses have no significant effect. Paracetamol-caffeine is not recommended 
for use during pregnancy due to the possible increased risk of lower birth weight and spontaneous abortion associated with caffeine consumption. Caffeine in breast milk may potentially have a stimulating effect on breast fed infants. Due to the caffeine content of this product it should not be used if 
you are pregnant or breast feeding. Adverse events from historical clinical trial data are both infrequent and from small patient exposure. Accordingly, events reported from extensive post-marketing experience at therapeutic/labelled dose and considered attributable are tabulated below by system 
class. Due to limited clinical trial data, the frequency of these adverse events is not known (cannot be estimated from available data), but post-marketing experience indicates that adverse reactions to paracetamol are rare and serious reactions are very rare. When the recommended 
paracetamol-caffeine dosing regimen is combined with dietary caffeine intake, the resulting higher dose of caffeine may increase the potential for caffeine-related adverse effects such as insomnia, restlessness, anxiety, irritability, headaches, gastrointestinal disturbances and palpitations. Liver damage 
is possible in adults who have taken 10 g or more of paracetamol. Ingestion of 5 g or more of paracetamol may lead to liver damage if the patient has risk factors.
Please consult the enclosed Prescribing Information for contraindications, warnings, precautions, and side effects before using adol Extra.
If you wish to report an adverse drug reaction, you may email to: medical.affairs@julphar.net 

We’ll face the PAIN

You celebrate LIFE

لو األلم إكسترا
خد أدول

الصداع
سنان آالم األ

ية شر م الدورة ال
آالم العضالتآال

Julphar

اضـــاءات..
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Nabih Nabulsi Drugstores
Shmeisani - Prince Shaker Bin Zeid Str.
Tel. + 962 6 5600100
Email: mgmt@nabulsids.com

إنــارات وعلـوم..

»البنكـريـاس« وإلتهـاب البنكـريـاس
نوع احلالة، مما يلي:

- أملاً باجلزء العلوي من البطن.
- أملاً يف البطن ميتد إلى الظهر.

- اإليالم عند ملس البطن.
- احلمى.

- نبضاً سريعاً.
- الغثيان.
- القيء.

واعرا�ض  م�ؤ�صرات  ت�صمل 

املزمن  البنكريا�ض  اإلتهاب 

مما يلي:

- ألم باجلزء العلوي من البطن
- ألم يف البطن يزداد سوًءا بعد 

تناول الطعام.
- فقدان الوزن دون قصد.

كريهة  رائحة  له  زيتي  براز   -
)إسهال دهني(.

متى يجب مراجعة الطبيب:

إذا  طبيبك  مع  موعًدا  حدد 
أو  حاد  ألم  ببدايات  شعرت 
والتمس  البطن.  يف  مستمر 
املساعدة الطبية الفورية إن كان 
منعك  لدرجة  شديد  بطنك  ألم 
من الوقوف ثابًتا أو إيجاد وضعية 

متنحك مزيًدا من الراحة.
الأ�صباب

يحدث التهاب البنكرياس عندما 
الهضمية  اإلنزميات  تُصبح 
يف  وجودها  أثناء  نشيطة 

تهيُّج  إلى  يُؤدِّي  مما  البنكرياس 
وبالتالي  بنكرياسَك،  خاليا 

التهابه.
التهاب  نوبات  ر  تكرُّ مع 
أن  مُيكن  احلاد،  البنكرياس 
الضرر  بالبنكرياس  يَلحق 
التهاب  إلى  ذلك  ويُؤدِّي  ويَتلَف 
النسيج  إن  املزمن.  البنكرياس 
البنكرياس  يف  ل  يتشكَّ الذي 
عمل  اختالف  يف  يتسبَّب  مما 
الهضم  يف  مشكالت  البنكرياس 

وداء السكري.
قد  التي  احلالت  ت�صمل 

ت�ؤدي اإىل التهاب البنكريا�ض 

احلاد ما يلي:

- احلصوات املرارية
- إدمان الكحوليات
- تناول أدوية معينة

الدهون  مستويات  ارتفاع   -
ثالثي  )فرط  الدم  يف  الثالثية 

غليسريد الدم(
الكالسيوم  مستويات  ارتفاع   -
الدم(  كالسيوم  )فرط  الدم  يف 
فرط  عن  ناجًتا  يكون  قد  الذي 
نشاط الغدة جار الدرقية )فرط 

الدريقات(.
- سرطان البنكرياس

- اخلضوع جلراحة يف البطن
- التليف الكيسي

- العدوى
- إصابة بالبطن

- السمنة
- اإلصابة اجلسدية

الصفراوية  األقنية  تصوير   -
الداخلي  بالتنظير  والبنكرياس 
عالج  يف  متبع  إجراء  هو 
تسبب  قد  التي  املرارة  حصوات 

أيضاً التهاب البنكرياس.
يف بعض األحيان، ال ميكن مطلًقا 
اكشاف سبب التهاب البنكرياس. 
ويُطلق على هذه احلالة، التهاب 

البنكرياس مجهول السبب.
ع�امل اخلط�رة

تزيد  قد  التي  العوامل  من 
بالتهاب  اإلصابة  خطر  من 

البنكرياس ما يلي:
تناُول  يف  الإفراط   -

األبحاث  أظهرت  الكح�ليات: 

الكحوليات  متعاطي  تعرض 
الذين  )األشخاص  كبير  بشكل 
إلى خمسة  أربعة  يستهلكون من 
متزايد  يومّيًا( خلطر  مشروبات 
من اإلصابة بالتهاب البنكرياس.

يف  املدخنون  التدخني:   -

لإلصابة  عرضة  أكثر  املتوسط 
من  املزمن  البنكرياس  بالتهاب 
ثالثة  مبقدار  املدخنني  غير 
هو  اجليد  الشيء  لكّن  أضعاف 

يُقلل  التدخني  عن  اإلقالع  أن 
خطر اإلصابة إلى النصف.

السمنة  تزيد  ال�صمنة:   -

خطر  من  بالسكري  االصابة 
االصابة بالتهاب البنكرياس.

امل�صاعفات
التهاب  يسّبب  أن  ميكن 
خطيرة  مضاعفات  البنكرياس 

مثل:
ميكن  الذي  الكل�ي:  الف�صل   -

الكلى(  )غسيل  بالديلزة  عالجه 
حاد  الكلوي  الفشل  كان  إذا 

ومستمر.
- م�صكالت التنف�ض: قد يسّبب 

التهاب البنكرياس احلاد تغيرات 
يف  تؤثر  اجلسم  يف  كيميائية 
وظائف الرئة، األمر الذي يؤدي 
إلى انخفاض مستوى األكسجني 

يف الدم بدرجة خطيرة.
يؤدي  أن  ميكن  العدوى:   -

احلاد  البنكرياس  التهاب 
عرضًة  البنكرياس  جعل  إلى 
بالعدوى.  واإلصابة  للبكتيريا 
بالعدوى  وتتسم حاالت اإلصابة 
باخلطورة،  البنكرياسية 
مثل  مكّثًفا،  عالًجا  وتستدعي 
الستئصال  اجلراحي  التدخل 

األنسجة املصابة بالعدوى.
أن  ميكن  الكاذب:  الكي�ض   -

احلاد  البنكرياس  التهاب  يسبب 
يف  والشوائب  السوائل  جتّمع 
البنكرياس.  داخل  كيسية  جيوب 
الكيس  متّزق  يتسّبب  أن  وميكن 
الكاذب الكبير يف مضاعفات مثل 

النزيف الداخلي والعدوى.
أن  ميكن  التغذية:  �ص�ء   -

تتسّبب حاالت التهاب البنكرياس 
املزمن واحلاد يف جعل البنكرياس 
اإلنزميات  من  أقّل  كمية  ينتج 
العناصر  النحالل  الالزمة 
تتناوله  الذي  الطعام  من  املغذية 
قد  الذي  األمر  وهو  ومعاجلتها. 
يؤدي إلى سوء التغذية واإلسهال 
تغيير  دون  حتى  الوزن  وفقدان 

كميات الطعام أو أنواعه.
- داء ال�صكري: ميكن أن يسّبب 

لألنسولني  املنتجة  اخلاليا  تلف 
اإلصابة  البنكرياس من جراء  يف 
إلى  املزمن  البنكرياس  بالتهاب 
وهو  السكري،  مبرض  اإلصابة 
مرض يؤثر على طريقة استخدام 

اجلسم لسكر الدم.
ميثل  البنكريا�ض:  �صرطان   -

يف  طويلة  ملّدة  املستمر  االلتهاب 
التهاب  عن  الناجت  البنكرياس 
العوامل  أحد  املزمن  البنكرياس 
بسرطان  لإلصابة  املسببة 

البنكرياس.

طويلة  غدة  هو  البنكرياس 
مسطحة تقع من اجلهة اليسرى 
وتفرز  املعدة.  خلف  البطن  يف 
التي  االنزميات  البنكرياس 
باالضافة  الهضم.  على  تساعد 
بالدم  السكر  تنظيم  على  لعمله 

وال سيما بانتاج االنسولني.
التي  االمراض  اكثر  ومن 
التهاب  هي  البنكرياس  تصيب 
البنكرياس والذي يكون إما حاد 

ومفاجئ او مزمن.
العرا�ض

التهاب  مؤشرات  تختلف 
بإختالف  واعراضه  البنكرياس 

د. محمـــود خطــــاب
اخصــــائـــي

جراحـة عــامـة / باملنظـار
جراحة الكبد والبنكرياس
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دول  الطبية يف  املراكز  تلك  تضاهي 
تتمثل  وأوروبا  امريكا  يف  متقدمة 
بإمتالكها كوادر طبية متميزة مدربه 
وحاصله على شهادات اختصاص من 
وامتالكها  العاملية  اجلامعات  أشهر 
على  األحدث  هي  طبية  الجهزة 
هو  ما  كل  ومواكبة  العالم  مستوى 
األدوية  عالم  يف  ومتطور  جديد 
تطبيقها  الى  باالضافة  والعالجات، 
يف  واحمللية  العامليه  املعايير  أرقى 
الوقت  اختصار  ننسى  وال  اجلودة 
لفترات  األنتظار  الى  احلاجة  وعدم 

طويلة لتلقي العالج.
الطبي بجميع مكوناته مثل  والقطاع 

جميع القطاعات التي تأثرت بجائحة 
بظاللها  كبيروالقت  بشكل  كورونا 
وصعوبة  السفر  لتوقف  نتيجًة  عليه 
التنقل من دولة الى أخرى كان سبباً 
املرضى  اعداد  انخفاض  يف  رئيسياً 
العرب واالجانب واملغترينب األردنيني 
السنوات  مع  مقارنة  كبير  بشكل 

املاضية.
ان السياحة العالجية من أهم روافد 
يف  مهم  وعامل  الوطني  اإلقتصاد 
أثاره  ينعكس  والذي  احمللي  الناجت 
واملواطن  الوطن  على  االيجابيه 
سوق  تنشيط  يف  مهماً  دوراً  ويلعب 
واألدوية  واملستشفيات  األطباء 
بها  املتعلقه  القطاعات  وجميع 
باالضافة الى تنشيط جميع العناصر 

من  التقليدية  بالسياحة  املتعلقة 
فنادق ومطاعم ومواقع سياحية ونقل 

ومحالت جتارية الخ.
وإزالة  اجلائحة  انتهاء  وبعد  واألن 
والتنقل  السفر  عن  القيود  جميع 
الطبيعي  شكلها  الى  احلياة  وعودة 
استغالل  علينا  يجب   99% بنسبة 
هذه الفرصة وعدم ترك ذلك للدول 
املنافسه التي تسعى دائماً باستغالل 
املمكنه  والطرق  الظروف  جميع 
ذلك..  ويكون  األكبر  احلصة  ألخذ 
الدول  من  املرضى  دخول  بتسهيل 
املوافقات  منح  وسرعة  املستهدفه 
وعدم تأخيرها لوجود خيارات أخرى 
للمرضى بحيث ال حتتاج تلك الدول 
الى تأشيرة لدخولها مع األخذ بعني 

وتخفيض  األمني،  اجلانب  االعتبار 
فاتورة  خلفض  والرسوم  الضرائب 

عالج املريض.
للسياحة  كوجهة  األردن  تسويق  ان 
العالجية والسياحة التقليدية وربطهم 
االعالمية  احلمالت  وتكثيف  ببعض 
القنوات  جميع  يف  واالعالنية 
الفضائية واملواقع االلكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي لتعريف املرضى 
والزائرين باالمكانيات املتوفرة لدينا 
وتنظيم زيارات منتظمة ومنظمة الى 
اساسية  اولوية  يشكل  الدول  تلك 

اآلن.
املهم  األردنية  امللكية  دور  ننسى  وال 
والكبير قبل جائحة كورونا من خالل 
والتي كانت تسهل  املنتظمة  رحالتها 
ليبيا  من  القادمني  املرضى  سفر 
واألن  واليمن  واجلزائر  والسودان 
من  املباشرة  الرحالت  توقف  وبعد 

عمان الى هذه الدول وبالعكس أصبح 
الى  الوصول  من  يعانون  املرضى 
األردن، لذا يجب دراسة إعادة تسيير 

الرحالت املباشرة كما كان سابقاً.
االقتراحات  لهذه  ممكن  وأخيراً 
فعلي  بشكل  تساهم  أن  والتوصيات 
الثقة والرضى عند املرضى  يف زيادة 
االقتصاد  على  ينعكس  بدوره  والذي 
االستثمار  زيادة  على  ويعمل  الوطني 

واحلد من البطالة وزيادة الدخل.
وال أريد أن أنسى اجلهود املبذولة من 
االزمات  وإدارة  الداخلية  وزارة  قبل 
واجلهات األمنية ووزارة الصحة ممثلة 
وجمعية  العالجية  السياحة  مبديرية 
قدموه  ما  على  اخلاصة  املستشفيات 
من تعاون خالل جائحة كورونا والتي 
قدوم  إجراءات  تسهيل  يف  ساهمت 
وخاصة  للعالج  القادمني  املرضى 

احلاالت الطارئة.

يف  الدول  اوائل  من  األردن  يعتبر 
دول  بني  من  العالجية  السياحة 
من  لكثير  مهماً  ومقصداً  االقليم 
يتمتع  ملا  واالجانب  العرب  املرضى 
به من امكانيات طبية عالية املستوى 

بقلم:  سفيان عبدالهادي   |   رئيس قسم العالقات العامة
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فـي املقدمة.. دومًا

دائرة االسعاف والطوارئ فـي مستشفى األردن
صــورة املستشفــى الـمشـرقــة..

تعتبر دائرة االسعاف والطوارئ 
أي  ودوائر  اقسام  اهم  من 
لها  ملا  العالم،  يف  مستشفى 
استقبال احلاالت  فّعال يف  دور 
املشورة  وتقدمي  أولى  كخطوة 
احلالة  مع  الفعال  واالتصال 
املخصص..  للعالج  لتأهيلها 
اي  نافذة  هي  فالطوارئ 
من  البهية  وصورتها  مستشفى 
حيث لباقة واناقة واحتراف من 

يعملون بها.
دائــــــرة  عــلى  اطـــاللـــة  وهـــذه 
يف  والطــــــوارئ  االســـعـــــاف 
مـــن خـــالل  مستشفــــى األردن 
حوار مع رئيسها بقسم الطوارئ 
النشيط الدكتور غسان الزاغة.

الرئيسي  الدور  تصف  كيف 
االسعاف  لدائرة  واالساسي 

والطوارئ؟
ان طب الطوارئ يتضمن تقدمي  
املمنهجة  غير  الصحية  الرعاية 
يعانون  الذين  املرضى  من  لفئة 
او  حادة  مرضية  اعراض  من 
ورعاية  تدخل  تتطلب  اصابات 
طبية فورية ويشمل ذلك العناية 
الباطنية  باحلاالت  الفورية 
وكذلك  احلادة  واجلراحيه 
وحاالت  النسائيه  االمراض 
وكذلك  احلادة  الطفال  امراض 
والكسور  احلوادث  مع  التعامل 
وكذلك  القلب  توقف  وحاالت 

حاالت الكوارث.
هو  الطوارئ  طب  ان  كما 
تخصص طبي مت العمل به اوال 

املتحدة  الواليات  يف   1970 عام 
اول  عمل  مت  حيث  االمريكية 
الطوارئ  طب  اقامة  برنامج 

كتخصص منفرد.
طوارئ  يشمل  الطوارئ  قسم 
اقسامها  بكافة  الباطنية 
فروعها  بكاففة  واجلراجه 
االطفال  طوارئ  وكذلك 
الطاقم  يعمل  حيث  والنسائية 
بنظام  والتمريضي  الطبي 
الدوريات وعلى مدار الساعة. 

الطوارئ  اطباء  عاتق  على  تقع 
يكون  انه  حيث  كبيرة   مسؤلية 
االستعداد  اهبة  على  دائما 
احلرجة  احلاالت  مع  للتعامل 
السريعة  القرارات  واتخاذ 
والصائبة حيث يجب على طبيب 
الطوارئ ان يكون يتمتع بالعرفة 
الطبية الشامله يف كافة مجاالت 
الطب وان يتمتع بسرعة البديهة 
وسرعة التصرف وان يكون على 
بالنفس  الثقة  من  عالية  درجة 
الى  بالنسبة  احلال  وكذلك 
الطاقم التمريضي املتمرس من 
العالية.  املهنية  الكفائات  ذوي 
عن  الطوارئ  قسم  ويختلف 
هو  القسم  بان  اخلرى  االقسام 
االول  واملكان  االمامية  الواجهة 
احلرجة  احلاالت  مع  للتعامل 
حتديد  يتم  خالله  من  والذي 
والتامل  احلاله  صعوبة  احلالة 
يكمن  وهنا  البداية  من  معها 
التشخيص  دقة  يف  التحدي 
مبهنيه  والعمل  والتصرف 
حلظة  منذ  عالية  ومنهجية 
وتصنيفها  احلالة  استقبال 

وحتى استكمال العالج.
برايك  استطاع  كيف 
يعزز  ان  االردن  مستشفى 
يف  الطبي  التخصص  فكرة 
والطوارئ  االسعاف  مجال 
املجال  هذا  كان  ان  بعد 

يتواجد به الطبيب العام؟

ملستشفى  األولى  البدايات  منذ 
فيه  املسؤولني  حرص  االردن 
انشاء  على  مستقبلية  وبنظرة 
االسس  على  الطوارئ  قسم 
توفير  مت  حيث  الصحيحة 
منذ  متمرسني  طوارئ  اطباء 
قسم  يف  فقط  يعملون  البداية 
على  الدوريات  بنظام  الطوارئ 
حرصت  كما  الساعة  مدار 
االدارة على توفير الكادر الطبي 
الطوارئ  قسم  وجتهيز  الكامل 
التي  الكاملة  بالتجهيزات 
مهامه  اداء  على  الكادر  تساعد 

بكل اريحية.
وازدياد  بالعمل  التقدم  ومع 
الطوارئ  لقسم  املراجعني 
ونظرة  مدروسة  خطة  وضمن 
توسيع  مت  املسؤولني  من  ثاقبة 
قسم الطوارئ سنة 2009 من 9 
اسرة الى 22 سرير وتخصيص 
املناطق  تشمل  متعددة  مناطق 
واقسام  احلرجة  للحاالت 
والنسائية  االطفال  لطوارئ 
والعظام  واحلوادث  واجلراحة 
املعنية  االقسام  كل  جتهيز  ومت 
املطلوبة  التجهيزات  بكامل 
ومتريضية  طبية  كوادر  من 
وتدريبهم  وادارية  وخدماتية 
الواجبات  بكافة  للقيام  واجهزة 
النظم  وضع  ومت  بهم  املنوطة 
والسياسات التي توجه وتساعد 
وضمن  عمله  اداء  على  الكادر 
اطار التطوير فلقد مت التنسيق 
يف  واشنطن  جورج  جامعة  مع 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
على ابعاثي يف دورة تخصصية 
4 اشهر  الطوارئ ملدة  يف قسم 
من  اطلعت  حيث   2005 عام 
اداء  تطوير  سبل  على  خاللها 
االسس  وحسب  الطوارئ  قسم 

العاملية.
حترصون  مدى  اي  الى 
اتصالية  لغة  ايجاد  على 

لدى  فاعلة  اتصال  ومهارات 
استقبالكم للحاالت بالذات 

الصعبة منها ؟ 
الطوارئ  قسم  يف  نعمل 
تدريب  على  وباستمرار 
مع  التعامل  على  الكادرالطبي 
احلاالت احلرجة والصعبة حيث 
منتظمة  لدورات  الكادر  يخضع 
القلبي   االنعاش   دورات  مثل 
ضمن  االداء  متبعة  كذلك  ويتم 
ومؤشرات  مشاريع  منظومة 
لتطوير  الطوارئ  بقسم  خاصة 

االداء.
على  الطوارئ  قسم  ويعمل 
املنوعه  احلاالت  استقبال 
افراد  كافة  ومن  واحلرجة 
من  وكذلك  االردني  الشعب 
مت  عليه  وبناء  االردن  خارج 
لوضع  االداره  مع  التنسيق 
الكادر  وتدريب  معينة  سياسات 
املرضى  مع  التعامل  لكيفية 
واملرافقني حيث انه من االهمية 
مع  التجاوب  سرعة  مبكان 
كاملة  بسيطرة  احلرجة  احلالة 
اتخاذ  على  يساعد  وهدوء مما 

القرارات الصحيحه والفاعلة.
التي  القضايا  اكثر  هي  ما 
تعرقل  ورمبا  تزعجكم 

عملكم بالطوارئ ؟ 
اداء  على  تؤثر  التي  االمور  من 

القسم وتعرقل اداء القسم: 
قبل  من  الطوارئ  مراجعة   •

امراض  من  يعانون  مرضى 
متابعة  الى  بحاجة  مزمنه 

عيادات اختصاص.
• احلضور إلى الطوارئ بسبب 
عدم  االستطاعة على احلصول 
عيادات  يف  قريب  موعد  على 

االختصاص.
لغايات  الطوارئ  استخدام   •
مخبرية  فحوصات  اجراء 

وشعاعية دورية.
لغايات  الطوارئ  استخدام   •
من  املطلوبة  الفحوصات  عمل 
قبل العيادات لغايات االستفادة 

من التأمني.
• يجري العمل يف قسم الطوارئ 
مما  احلاالت  تصنيف  باسلوب 
االعتراض  من  الكثير  يسبب 

على الدور واالنتظار.
بهدف  الطوارئ  استخدام   •
التواصل مع االخصائي املشرف 

فقط.
• محاولة احلضور للطوارئ من 
االجازات  على  احلصول  اجل 

املرضية.
على  التامني  موافقات   •
قد  والتي  الطوارئ  اجرءات 
رفض  يتم  او  طويل  وقت  تاخذ 
املطلوبة  الفحوصات  من  جزء 

رغم اهميتها.
طبيب  كأول  تربتكم 
املجال  بهذا  متخصص 
دراستك  بعد  باملستشفى 

واسنطن  جورج  بجامعة 
تقول  وماذا  تصفها  وكيف 

عنها؟ 
االبتعاث  شرف  لي  كان  لقد 
يف  واشتطن  جورج  جامعة  إلى 
الواليات املتحدة االمريكية لدورة 
لي  اتيحت  حيث  الطوارئ  يف 
سياسات  على  االطالع  فرصة 
وطريقة عمل الطوارئ لديهم كما 
على  التدرب  فرصة  لي  اتيحت 
اخلبرة  لديهم  اكفاء  اطباء  يد 

الكافية يف هذا املجال.
هناك حتسن ملحوظ يف اداء 
االطباء  من  الطوارئ  فريق 
الشباب واملمرضني كيف يتم 
صورة  لعكس  هؤالء  انتقاء 
املستشفى  حول  ايجابية 

وادائه؟
الطوارئ  تخصص  ان  رغم 
متواجد يف االردن اال ان االقبال 
اخلرجني  ان  كما  ضعيف  عليه 
يتم  الطوارئ  طب  تخصص  من 
العربية  الدول  الى  استقطابهم 
مبكان  الصعوبة  من  كان  لذا 
طوارئ  طب  خريجني  تعيني 
مت  لذا  االردن   مستشفى  يف 
من  باطباء  عنهم  االستعاضه 
حملة البورد االردني يف الباطنية 
واطباء  الؤهلني  اطباء  وكذلك 
ذوي خبرة طويلة يف الطوارئ كما 
متدربني  باطباء  االستاعنة  يتم 
باطنية وجراحة عامة من خالل 
ضمن  لهم  االلزامي  التدريب 
البرنامج التدريبي يف املستشفى.

اما بالنسبة الى الكادر التمريضي 
فيتم اختيار الكفاءات التمريضية 
ويتم  الطوارئ  يف  اخلبرة  ذوي 
تدريبي  لبرنامج  اخضاعهم 
االداء  تقييم  يتم  وكذلك  مكثف 
للكادر الطبي والتمريضي بشكل 
االداء  متابعة  خالل  من  منتظم 

ومن خالل االستبيانات.
اجرى املقابلة: منار الزواهرة - العالقات العامة
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اختتـام أعـمـال الـمؤمتــر 
الترويجي األول للعمليـات 
الطبيـة الريادية فـي األردن

الفايز يفتتح فعاليات املؤمتر 
الدولي األول لشبكية العني

مبشاركـة مستشفـى األردن..

األردنية املختلفة.
استعراض  جلساته  خالل  ومت 
الطبية  العمليات  من  عدد 
أطباء  أجراها  التي  الريادية 
يف  األردني  الطبي  القطاع 
الصحة  وزارة  مستشفيات 
امللكية  الطبية  واخلدمات 

اخلاص  القطاع  ومستشفيات 
ومركز  اجلامعية  واملستشفيات 

احلسني للسرطان.

املؤمتر  اهمية  ان  إلى  وأشار 
ان  ميكن  ما  خالل  من  تنبع 
السياحة  مستقبل  على  يعكسه 
خالل  من  االردن،  يف  العالجية 
الدول  فيه، من  املشاركني  اطالع 
واقع  على  والصديقة،  الشقيقة 
يف  وميزاتها  العالجية  السياحة 
داعيا  متيزها،  ومدى  اململكة 
اجلهات املعنية يف القطاعني العام 
التسهيالت  توفير  إلى  واخلاص 
املؤمتر  هذا  مثل  لعقد  الالزمة 
الطبي  القطاع  لتمكني  النوعي، 

من مواكبة اخر املستجدات.
توفير  إلى ضرورة  الفايز  ولفت 
مراكز  إلنشاء  الالزم  التمويل 
املتخصصة،  العلمي  البحث 
وخاصة  القطاعات  مبختلف 
بالتعاون  منها،  الطبي  القطاع 
اإلقليمية  املراكز  مع  والشراكة 
والدولية املتقدمة، مشيرا الى ان 
البحث العلمي املنظم يف مختلف 
امليادين والقطاعات يشكل رافعة 

لتطور اي قطاع.
جمعية  رئيس  قال  جهته،  من 

حيث مت يف جلسات املؤمتر عرض 
جراحية  لعمليات  فيديوهات 
ريادية يف مستشفى األردن شملت 
اجراء عملية »زراعة الكبد« لفريق 
أطباء زراعة الكبد بقيادة الطبيب 

عبداهلل البشير.
متقدمة  »جراحة  عملية  وإجراء 
لشبكية  السكري  ملضاغفات 
العني« للطبيب فيصل فياض.
ومت عرض اول عملية جراحية 
ملتصق  سيامي  توأم  لفصل 
الطبيب  بقيادة  األردن  يف 
فوزي احلموري رئيس الفريق 
حمودي  صائب  والدكتور 
االطفال  جراحة  استشاري 

وزراعة الكبد.
املتحدثني  تكرمي  مت  اخلتام  ويف 
واملنظمني  الداعمني  والرعاة 

للمؤمتر.

وإفريقيا  األوسط  الشرق 
الشبكية  وجراحة  لطب 
ورئيس  الزجاجي  والسائل 
فيصل  الدكتور  املؤمتر 
يعتبر  املؤمتر  ان  فياض، 
املهمة  النشاطات  من  واحداً 
األوسط  الشرق  منطقة  يف 
احلضور  ذات  وإفريقيا 
الدولي الكبير، الفتا الى أن 
خبراء  مبشاركة  حظي  املؤمتر 
تخصص  يف  عال  مستوى  على 
الشبكية من مختلف دول العالم، 
الطبية  اجلمعيات  جانب  الى 
بأمراض  املتخصصة  الدولية 

الشبكية.

ناقش  الذي  املؤمتر  ان  واضاف 
جلسة   11 ايام  ثالثة  مدى  على 
من  محاضراً   35 قدمها   علمية، 
محاضرين  و8  اململكة  خارج 
دول  من  ومبشاركة  اردنيني، 
السعودية،  مصر،  )فلسطني، 
الكويت، اإلمارات، العراق، لبنان، 
اليونان،  تركيا،  اليمن،  ليبيا، 
اسبانيا،  ايطاليا،  بلجيكا، 
سويسرا، املانيا، بريطانيا، فرنسا، 

اضافة الى أميركا واألرجنتني.
وبني ان عدد املشاركني يف املؤمتر 
يزيد عن 400 طبيب مختص 
 70 يناقشون  دولة   30 من 

محاضرة علمية.
جال  املؤمتر،  هامش  وعلى 
الفايز واحلضور يف املعرض 
لشركات  املتخصص  الطبي 
الطبية  واألجهزة  االدوية 
املتواجد  واالجنبية  احمللية 

يف املؤمتر.

»املؤمتر  فعاليات  اختتام 
الترويجي األول للعمليات الطبية 
مبشاركة  األردن«  يف  الريادية 
لألعوام  األردن  مستشفى 
نظمته  والذي   2022-2021
بالتعاون  األردن  قلب  مجلة 
ومبشاركة  الصحة،  وزارة  مع 
املختلفة،  الصحية  القطاعات 

ووزارة السياحة.
وسلّط املؤمتر، الذي استمر ملدة 
يومني وافتتحته أمني عام وزارة 
الصحة للشؤون اإلدارية والفنية 
الدكتورة إلهام خريسات مندوبة 
عن وزير الصحة الدكتور فراس 
مكانة  على  الضوء  الهواري، 
السياحة  خريطة  يف  األردن 
واالقليمية  العاملية  العالجية 

خالله  ومت  والعربية، 
الطبي  للقطاع  الترويج 
الكوادر  وحتفيز  األردني 
لتحقيق  العاملة  الطبية 

إجنازات إضافية.
العديد  املؤمتر  يف  وشارك 
االردنيني  االطباء  من 
إلى  باإلضافة  والعرب 
الصحية  املكاتب  مديري 

وامللحقني الصحيني، واعالميني 
ومؤثرين يف املجال الطبي وطلبة 
اجلامعات  يف  الطب  كليات  من 

افتتح رئيس مجلس األعيان 
فعاليات  الفايز  فيصل 
األول  الدولي  املؤمتر 
عقد  الذي  العني،  لشبكية 
مجلس  بني  ما  بالتعاون 
وأفريقيا  األوسط  الشرق 
لطب العيون، وجمعية أطباء 
بنقابة  االردنية  العيون 
االطباء ومستشفى األردن.

خالل  له،  كلمة  يف  الفايز  وأكد 
االستمرار  ضرورة  املؤمتر، 
التي  امليزات  على  باحملافظة 
يف  الطبي  القطاع  بها  يتمتع 
اململكة وسمعته املميزة من خالل 
دعم اجلهات ذات العالقة كافة، 
للمؤمتر  املنظمة  اجلهات  مثمنا 
بعنوان  جاء  والذي  الدولي، 
للشبكية«  الدولي  عمان  »مؤمتر 
من  األول  املؤمتر  يعد  والذي 
يف  الريادة  بلد  األردن  يف  نوعه 

مختلف املجاالت الطبية.
فرصة  يشكل  املؤمتر  إن  وقال 
يف  املستجدات  آخر  لبحث 
ابحاث الشبكية وتبادل اخلبرات 
اخر  على  واالطالع  واملعلومات، 
شبكيات  طب  يف  التطورات 
املعرفة  بزيادة  ويسهم  العيون، 
العلمية والعملية لالطباء، مبينا 
نوعية  إضافة  يعد  املؤمتر  أن 
الدولة  تبذلها  التي  للجهود 
تقدمنا  على  للحفاظ  االردنية 
االردن يف  تقدم  ويدعم  الطبي، 
مجال معاجلة امراض الشبكية.

الطبي  التميز  »ان  وأضاف 
جعل  مجاالته  مبختلف 
لألشقاء  وجهة  األردن  من 
حول  من  واالصدقاء 
العالج  تلقي  بهدف  العالم، 
الطبية  التخصصات  عبر 
املختلفة، خاصة وان القطاع 
عالية  بكفاءة  يتمتع  الطبي 

وخبرات متقدمة.

يف  العمليات  قسم  يحتوي 
عشرة  على  األردن  مستشفى 
على  مجهزة  عمليات  غرف 
احدث طراز من العدة اجلراحية 
بكافة  ومجهزة  والتكنولوجيا 
غرف  العمليات حتتوي  طواقم 

العمليات على نظام: 
Positive pressure

+ Negative pressure
افضل  بوجود  ايضاً  وتتميز 
التمريضية  والكوادر  االجهزة 
العمليات ايضاً  ومميزات قسم 
للعدة  خاص  كرودر  بوجود 

املتسخة ال تدخل على الكرودر 
قسم  ويحتوي  النظيفة  العدة 

العمليات على مصعدين:
Direty elevator

+ Clean elevator
النظيفة  للعدة  خاص  ومصعد 
التعقيم  قسم  من  تصعد  التي 
قسم  يف  وتوضع  املركزي 
فيه  تنزل  ومصعد  العمليات 
العدة املتسخة إلى قسم التعقيم 
ويتم استقبال املرضى القادمني 
خاص  مكان  يف  العمليات  إلى 
بإجراء  العمليات  قسم  يقوم 

الساعة،  مدار  على  العمليات 
ونفتخر بأن نقدم افضل العناية 
انعاش  ويحتوي  للمرضى 
االجهزة  أفضل  مع  العمليات 
امليكروسكوبات  مثل  الرقمية 
املناظير  وأجهزة  احلديثة 
املستويات  اعلى  على  اخلاصة 
غرف  مييز  ما  املنطقة  يف 

األردن  مستشفى  يف  العمليات 
اسقف  يف  زوايا  أي  يوجد  ال 
غرف العمليات وهذا يعني اننا 
مستويات  أعلى  على  نحافظ 
والترتيب  بالنظافة  اجلودة 
عملية  أي  هناك  يكون  ال  وقد 
من   )wound infreen(
مدار  على  تعمل  النوع  هذا 

انواع  جميع  بإجراء  ساعة   ٢٤
العمليات اجلراحية مثل جراحة 
القلب وجراحة االوعية الدموية 
والشرايني وزراعة الكلى وزراعة 
االعصاب  وعمليات  الكبد 
الفقري  والعمود  والدماغ 
وعمليات املسالك البولية بكافة 
انواعها وعمليات جراحة العظام 
وجراحة  واملناظير  واملفاصل 
واجلراحة  والترميم  التجميل 
بكافة  العيون  وعمليات  العامة 
واألذن  األنف  وعمليات  انواعها 

واحلنجرة  وزراعة القوقعة.
األردن  مستشفى  ويُعد 
السمنة  جراحة  يف  متخصص 

ومعتمد جلراحة السمنة.
السالمة  نتمنى  اخلتام  ويف 

جلميع املرضى

محمـد محمـود سمـور
مســؤول قســم العمليــات
- مستشفـى األردن -

قسم العمليات

حتـت الـمجهــر..
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عــدوى الشيغيـال
Shigella Infection

بإسهال  مصاًبا  الشخص  كان  إذا 
عنه  ينتج  حاد  إسهال  أو  دموي 
وأيًضا،  واجلفاف.  الوزن  فقدان 
أو  أنت  كنت  إذا  بالطبيِب  اتصل 
طفلك مصابنَْي باإلسهال واحلمى 
38 درجة مئوية أو  بدرجة حرارة 

أعلى.
العدوى  حتدث  الأ�صباب: 
الشيغيلة  بكتيريا  تبتلع  عندما 
باخلطأ. قد يحدث هذا األمر يف 

احلاالت التالية:
املباشرة  الفم: املخالطة  مل�ض   -

بني األشخاص هي الطريقة األكثر 
شيوًعا النتشار املرض. على سبيل 
املثال، قد حتدث اإلصابة بالعدوى 
يف حالة عدم غسل اليدين جيًدا 
بعد تغيير حفاضات طفل مصاب 

بعدوى الشيغيلة.
مل�ثة: ميكن  اأطعمة  تناُول   -

بالعدوى  املصابون  يتسبب  أن 
نقل  يف  األطعمة  مع  ويتعاملون 
الذين  األشخاص  إلى  البكتيريا 
ميكن  األطعمة.  هذه  يتناولون 
مصدًرا  أيًضا  الطعام  يكون  أن 
للعدوى ببكتيريا الشيغيلة إذا منت 
يُروى  حقل  يف  النباتية  مكوناته 

مبياه الصرف الصحي.
يكون  املل�ثة: قد  املياه  رب  �صُ  -

ببكتيريا  للعدوى  مصدًرا  املاء 
الشيغيلة إذا اختلط مبياه الصرف 
شخص  فيه  سبح  أو  الصحي 

مصاب بعدوى الشيغيلة.
ع�امل اخلطر

احتمالية  الأطفال:  تزداد   -

إصابة األطفال دون سن اخلامسة 
أن  ميكن  لكنها  الشيغيلة.  بعدوى 

تصيب اجلميع يف أي عمر.
جماعي  �صكن  يف  العي�ض   -

اأن�صطة  يف  امل�صاركة  اأو 

جماعية: يؤدي التقاُرب اللصيق 

مع األشخاص األخرى إلى انتشار 
آخر.  إلى  شخص  من  البكتيريا 
يف  أكبر  بشكل  الشيغيال  تتفشى 
وحمامات  األطفال،  رعاية  مراكز 
َعاية  السباحة اجلماعية، ودور الرِّ

والسجون والثكنات العسكرية.
- العي�ض يف املناطق التي تفتقر 

اأو  ال�صحي  ال�صرف  مرافق  اإىل 

بالدول  اإليها: فاملقيمون  ال�صفر 

النامية أو َمن يسافرون إليها هم 
بعدوى  لإلصابة  عرضة  األكثر 

الشيغيلة.
ميار�ص�ن  الذين  الرجال   -

الرجال: فاملثليون  مع  اجلن�ض 

هم األكثر عرضة ملخاطر اإلصابة 
لالتصال  نظًرا  الشيغيلة  بعدوى 
املباشر  الشرجي  أو  الفموي 
املمارسة  أثناء  املباشر  غير  أو 

اجلنسية.

تنتهي  ما  عادًة  امل�صاعفات: 
دون مضاعفات.  الشيغيلة  عدوى 
عملية  عودة  تستغرق  قد  ولكن 
التبرز إلى حالتها الطبيعية بضعة 
أن  ميكن  شهور.  ورمبا  أسابيع 

تتضمن املضاعفات ما يلي:
اإلسهال  يؤدي  اجلفاف: قد   •
بشكل مستمر إلى اجلفاف. تشمل 
وأعراضها  احلالة  هذه  مؤشرات 
الدوار والدوخة وقلة الدموع عند 
العيون  بداء  واإلصابة  األطفال، 
احلفاضات.  وجفاف  الغائرة، 
يؤدي  أن  ميكن  الشديد  اجلفاف 

إلى الصدمة واملوت.

الـَمَر�صية: يعاني  الن�بات   •
بعدوى  املصابني  األطفال  بعض 
النوبات  هذه  من  الشيغيلة 
املََرضية. تنتشر مثل هذه النوبات 
املصابني  األطفال  بني  املََرضية 
تُصيب  ولكنها  شديدة،  ى  بُحمَّ
املصابني  غير  األطفال  أيًضا 
ى. وال مُيكن اجلزم مبا إذا  باحُلمَّ
كانت هذه النوبات املََرضية ناجتة 
ى أم عن عدوى الشيغيلة  عن احُلمَّ
نوبة  لدى طفلك  كان  إذا  نفسها. 
صرع، فاتصل بطبيبك على الفور.
هذه  امل�صتقيم: يف  تدلِّ   •
أثناء  الضغط  يؤدي  قد  احلالة، 

الغليظة  األمعاء  التهاب  أو  التبرز 
أو  املخاطي  الغشاء  خروج  إلى 
بطانة املستقيم عبر فتحة الشرج.

الدم  انحالل  متالزمة   •
النادرة  فاملضاعفات  الي�رميية: 

عادًة  -والناجتة  الشيغيلة  لداء 
اإلشريكية  بكتيريا  من  نوع  عن 
بكتيريا  عن  وليست  القولونية 
انخفاض  إلى  تؤدي  الشيغيلة- 
)فقر  احلمراء  الدم  خاليا  عدد 
انخفاض  وكذلك  االنحاللي(،  الدم 
)نقص  الدموية  الصفيحات  عدد 
الصفيحات( والفشل الكلوي احلاد.
ي: حتدث  مِّ م الق�ل�ن ال�صُّ • ت�صخُّ
عندما  النادرة  املضاعفات  هذه 
ومينعك  بالشلل،  القولون  يصاب 
من التبرز أو خروج األرياح. تتضمن 
املعدة  ألم  واألعراض  املؤشرات 
إذا  والضعف.  واحُلّمى  والتورم 
الَقْولُْوِن  ُم  لتََضخُّ عالج  تتلقى  لم 
قولونك  يتمزق  أن  ميكن   ، يِّ مِّ السُّ
فاق،  الصِّ التهاب  مسبًبا  ق(  )التمزُّ
وتتطلب  احلياة  تهدد  عدوى  وهي 

عملية جراحية طارئة.
التفاعلي:  املفا�صل  التهاب   •
التفاعلي  املفاصل  التهاب  يحدث 
كاستجابة للعدوى. تتضمن العالمات 
املفاصل  والتهاب  ألم  واألعراض: 
عادًة يف الكاحلني والقدمني والوركني، 
وإفرازات من إحدى  ة  وِحكَّ واحمرار 
امللتحمة«  »التهاب  العينني  كلتا  أو 

وتبول مؤلم »التهاب اإلحليل«.

)جترثم  الدم  جمرى  عدوى   •
الشيغيلة  عدوى  تضّر  الدم(: قد 

نادرة،  ببطانة األمعاء. ويف حاالت 
قد تدخل بكتيريا الشيغيلة مجرى 
التالفة  األمعاء  بطانة  عبر  الدم 

وحُتدث عدوى يف مجرى الدم.
سعي  استمرار  رغم  ال�قاية: 
مضاد  لقاح  تصنيع  إلى  الباحثني 
لم  أنهم  إال  يِغيال،  الِشّ لبكتيريا 
اآلن.  حتي  لقاح  أي  إلى  يتوصلوا 
للمساعدة يف منع انتشار الشيغيال:

باملاء  كثيًرا  اليدين  غسل   •
والصابون ملدة 20 ثانية على األقل

قيامهم  أثناء  األطفال  مراقبة   •
بغسل أيديهم

• التخلص من احلفاضات املتسخة 
بطريقة صحيحة

احلفاضات  تغيير  مناطق  ر  طهِّ  •
بعد االستخدام

ز الطعام ألشخاص آخرين  • ال جتهِّ
إذا كنت مصاًبا باإلسهال

باإلسهال  املصابني  األطفال  ابِق   •
رعاية  مناطق  عن  بعيًدا  باملنزل 
األطفال أو مناطق اللعب، أو املدرسة

ملياه  األطفال  ابتالع  جتنب   •
حمامات  أو  البحيرات،  أو  البرك، 

السباحة غير املعاجلة
مع  اجلنسية  املمارسات  جتنب   •
أي شخص مصاب باإلسهال، أو أي 

ا من اإلسهال شخص ُشفي تّوً
• عدم ممارسة السباحة حتى متام 

شفائك.

عدوى  تَُعد  عامة:  نظرة 
الشيغيال )داء الشيغيالت( عدوى 
بكتيرية  فصيلة  تسببها  معوية 
أهم  تبرز  الشيغيال.  باسم  تُعرف 
اإلصابة  على  الدالة  العالمات 
اإلسهال،  شكل  يف  بالشيغيال 

والذي عادًة ما يكون مدمًما.
عدوى ال�صيغيال معدية جداً: 

بالشيغيال  األشخاص  يصاب 
من  صغيرة  كميات  مالمسة  عند 
البكتيريا من براز شخص مصاب 
سبيل  على  ويبتلعونها.  بالشيغيال 
يف  ذلك  يحدث  أن  ميكن  املثال، 
قد  حيث  األطفال،  رعاية  بيئات 
جيداً  أيديهم  العاملون  يغسل  ال 
احلفاضات  تغيير  بعد  يكفي  مبا 
مساعدة  بعد  أو  لألطفال، 
التدريب  أثناء  ع  الرُّضَّ األطفال 

على استخدام املراحيض.
بكتيريا  أيًضا  تنتقل  أن  ميكن 
األطعمة  خالل  من  الشيغيال 
أو  مياه  شرب  بسبب  أو  امللوثة 

ثة. السباحة يف مياه ملوَّ
األطفال  إصابة  احتمالية  تزداد 
بعدوى  اخلامسة  سن  دون 
يحدث  أن  ميكن  لكن  الشيغيال، 

ذلك يف أي عمر. 
املَرضية  احلاالت  عادًة  وتشفى 
يف  نفسها  تلقاء  من  اخلفيفة 
خالل أسبوع. عندما يتطلب األمر 
عادًة  األطباء  تناول عالج، يصف 

مضادات حيوية.
عالمات  تبدأ  الأعرا�ض: 
وأعراض اإلصابة بعدوى الشيغيال 
يف الظهور عادًة بعد يوم أو يومني 
قد  ولكن  للشيغيال.  التعرض  من 
يستغرق األمر ما يصل إلى أسبوع 
تشمل  قد  باملرض.  لإلصابة 

العالمات واألعراض ما يلي:
• اإلسهال )يحتوى عادًة على دم 

أو مخاط(
املعدة  تقلصات  أو  املعدة  آالم   •

املؤملة
ى • احُلمَّ

• الغثيان أو القيء
ملدة  عام  بوجه  األعراض  وتستمر 
بعض  ويف  أيام.  سبعة  إلى  خمسة 
احلاالت، قد تستمر لفترات أطول. 
عليهم  تظهر  ال  األشخاص  وبعض 
بعدوى  اإلصابة  بعد  أعراض  أي 
برازهم  أن  من  بالرغم  الشيغيال. 

قد يظل ُمعِدًيا لبضعة أسابيع.
اتصل  الطبيب؟  تزور  متى 
بالطبيب أو اطلب الرعاية الفورية 

بقلم: النا فوزي
مشرفة الوقاية من العدوى

وقسم التعقيم املركزي

Daily Express  :الصورة   -   Mayo Clinic Family Health Book  :املصدر

إلتهاب اجليوب األنفية
املتكرر -أربع نوبات منفصلة أو 
أكثر من التهاب اجليوب األنفية 
غضون  يف  حتدث  التي  احلاد 

سنة واحدة-.
شبه  واجليوب  األنف  التهاب   •
ما  تستمر  عدوى  -وهو  احلاد 

بني أربعة و١٢ أسبوعا-. 
واجليوب  األنف  التهاب   •
املزمن -عندما تستمر عالمات 
 ١٢ من  ألكثر  املرض  وأعراض 
أسبوع-.                                

العالمات واألعراض:
• الصداع

• ارتفاع درجة حرارة اجلسم
• ألم يف الوجه بني وحول العينني 
أو جبهة الوجه أو مؤخرة الرأس 

حسب اجليب املصاب
• احتقان وانسداد يف االنف

• افرازات انفية أو خلف انفية
• ألم يف االسنان والفك العلوي

• تأثر حاسة الشم
واحمرار  تورم  يظهر  أحيانا   •

اجللد املغطي للجيب املصاب
• وانسداد العني بعض الشيء

األسباب:
1. حساسية االنف.

2. التعرض للغبار الضار واالبخرة 
الصناعية احملرشة.

والزكام  االنفلونزا  تكرار   .3
والرشح.

احلاجز  يف  انحراف  وجود   .4
االنفي.

اخللف  اللحميات  تضخم   .5
انفية.

اجليوب  التهاب  مضاعفات 
األنفية:

التجويف  داخل  مضاعفات   -
األنفية، ومنها  للجيوب  العظمي 
للعظم  الصديدي  االلتهاب 
األنفية،  باجليوب  احمليط 
والذي بدوره يؤدي وإلى انتشار 

الصديد إلى اخلارج.
الصديد  انتقال  مضاعفات   -

إلى التجويف العيني.
الصديد  انتقال  مضاعفات    -
واألغشية  املخ  جتويف  إلى 

احمليطة به.
العالج:

- مسكنات األلم البسيطة.

إذا  الراحة  من  قسط  أخذ   -
وغير  محمومآ  املريض  كان 

مرتاح.
املليئة  األجواء  جتنب   -

بالدخان. 
- جتنب التعرض الطويل للغبار 

واملواد املهيجة.
أثناء  بشدة  التمخط  عدم   -
هذا ميكن  ألن  بالزكام  اإلصابة 
أن يدفع العدوى بإجتاه اجليوب.
- تنـــــاول األقـــــراص املــزيـلـــــة 

لالحتقان.
- استعمل قطرة املاء وامللح.

- بخاخ االنف املزيل لالحتقان.
-املضادات احليوية املناسبة. 

اجلراحي  التداخل  واخيرًا 
الذي لم  املزمن  عند االلتهاب 
يستجب للعالجات السابقة أو 

يف حال وجود مضاعفات.

هو التهاب اجليوب )التجاويف( 
املجاورة لألنف التي توجد داخل 
مليئة  وهي  اجلمجمة،  عظام 
بالهواء وحتيط باالنف والعينني. 
االنف  بتجويف  وترتبط 
تسمح  صغيرة  فتحات  عبر 
من  واالفرازات  املخاط  بطرح 
وكذالك  االنف  إلى  التجاويف 

تهوية التجاويف.
اجليوب  التهاب  ويصنف 
الزمني  التسلسل  حسب 
لالصابة إلى عدة تصنيفات:

• إلتهاب األنف واجليوب احلاد 
-وهو عدوى حديثة قد تستغرق 

ما يصل إلى أربعة أسابيع-. 
• التهاب األنف و اجليوب احلاد 

الدكـتــور
محمد محيي الدين 
اخصـائي أنف وأذن وحنجرة

دنيـــا الصحــة
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وذلك  التدريب  يف  اوسع  نطاق 
التسجيل  باب  فتح  خالل  من 
الكوادر  من  للمركز  واالنتساب 
خارج  الطبية  وغير  الطبية 

املستشفى.

املركز  ان  الزعبي  الدكتور  وأكد 
عاملية  محطة  اآلن  يعتبر  الذي 
على  حصل  ان  بعد  للتدريب 
جمعية  من  االعتماد  شهادة 
اليوم  ويعمل  االمريكية  القلب 
االرتقاء  على  متميزة  بكوادر 
والتثقيفية  التدريبية  ببرامجه 
وقد بدأنا بإطالق دورات تدريب 
االنعاش القلبي الرئوي االساسي 
)BLS( ومنها نعمل على اطالق 

دعم  مجال  يف  متقدمة  دورات 
االنعاش  دورة  مثل  احلياة 
للبالغني املتقدم  الرئوي  القلبي 

 Advanced Cardiac Life
 Support - ACLS

االنعاش  دعم  ودورة 
القلبي والرئوي لالطفال
 Pediatric Advanced
Life Support - PALS

ودورات   ATLS ودورات 
تعطى  اخرى  متعددة 
الرعاية  ملقدمي 
وحدات  يف  الصحية 
وباالخص  املختلطة  املستشفى 
اخلاصة  الرعاية  وحدات  يف 

والعناية املركزة.
من  كبير  عدد  ان  ويذكر 
تعقد  الفعالة  احملاضرات 
مثل  متواصل  بشكل  باملركز 
التأسيسية  احلياة  دعم  دورة 
ودورة  الطبية  للكوادر 
حماية  ودورة  االولي  االسعاف 
الطبية غير  للكوادر  القلب 

Heartsaver and First Aid
ويف هذا االطار اكد مدير املركز 
هذه  من  املستهدفة  الفئات  ان 
الكوادر  جميع  تشمل  الدورات 
مستشفى  يف  العاملة  الطبية 
االقسام  رؤساء  مثل  االردن، 
رؤساء  املقيمني،  االطباء 
التمريض  التمريض،  اقسام 
القانونيات  والقابالت  القانوني 
الكوادر  املشاركني،  واملمرضني 
وفنيي  واملختبر  )االشعة  الفنية 

التخدير والصيدلية(.
كما افسح املركز املجال للكوادر 
غير الطبية العاملة يف املستشفى 
االستفادة من برامجه التدريبية
 Heartsaver and First Aid
واملالية  االدارية  الكوادر  مثل 
احلركة  قسم  )النقالة  مثل 

واخلدمات املنزلية(. 
ومن الدورات التي يتم عقدها 
 )BLS( دورات  املركز،  يف 
والبالغني  الرضع  االطفال، 
االساسية  املهارات  وتعليم 

اعطاء  التنفس،  اقنعة  يف 
االجسام  ازاحة  االنقاذ،  نفس 
التنفس  مجرى  من  الغريبة 
عند االختناق، هبوط احلرارة 
وتستهدف  والغرق.  املفاجئ 
الكليات  وطالب  موظفي 
ايضاً  ويتم  واالطباء  الطبية 
واملدربني  للمعلمني  اعطاءها 
ورجال االنقاذ وكوادر احلماية 
والعاملني يف شركات الكهرباء 
الذين  االخرى  والشركات 
للخطر،  وظائفهم  تعرضهم 
جليسات  إلى  باالضافة 

مركز  مشروع  اطالق  جاء 
مستشفى االردن النعاش القلب 
والرئتني كخطوة عمالقة تواكب 
الذي  والنجاح  الريادة  مسيرة 
منذ  األردن  مستشفى  اختطه 
منذ  املركز  هذا  وشكل  عقود 
بدايته مع انطالقة العام 2022 
التدريب  مجال  يف  نوعية  نقلة 
يف  املتخصص  الطبي  والتعليم 

انعاش القلب والرئتني.
سماره  وليد  الدكتور  واكد 
جملة  ان  املركز  مدير  الزعبي 
يف  حتققت  قد  سامية  اهداف 
الضخم  املشروع  هذا  اطالقة 
واضاف بأننا قد وضعنا نصب 
الطبي  التعليم  استدامة  اعيننا 
للكوادر  املتواصل  والتثقيفي 
االردن  مستشفى  يف  العاملة 
على  العمل  إلى  باالضافة 

د. وليد سماره الزعبي
استشاري

تخدير وعناية مركزة وألم مزمن

اعتراف دولي مبنظومة التدريب 
الرائدة فـي مستشفى األردن

مركز مستشفى االردن لتدريب انعاش القلب والرئتني

االطفال.
ويشار إلى ان هذا املركز الفتي 
عديدة  اجنازات  سجل  قد 
بعدد  يتعلق  قياسي  بزمن 
التدريبية  الدورات  ومساحة 
املتدربني  واعداد  واحملاضرات 
لسياسة  تبنيه  إلى  اضافة 
يف  الدائم  واالرتقاء  التطوير 
كوادره  واداء  التدريبية  برامجه 
ان  إلى  ويشار  والفنية  االدارية 
الزعبي  سمارة  وليد  الدكتور 
يف  الطويلة  اخلبرة  صاحب 
القلب  وانعاش  التخدير  مجال 
مدير  هو  والرئتني 
يدير  فيما  املركز  هذا 
السيدة  التنسيق  مكتب 
والسيد  املجالي  منتهى 
وهم  غنمة  عمر  كامل 
جزء من فريق التدريب 
يضم  والذي  املميز 
اميرة  السيدة  ايضاً 
مهيدات والسيدة سالم 

الزبيدي.

حتديد  يف  اخلزعات  تساعد  أن 
األخرى.  احلاالت  من  العديد 
قد يُوصى بأخذ خزعة كلما كان 
أن  مهم ميكن  طبي  سؤال  هناك 
تساعد اخلزعة يف اإلجابة عليه. 

هنا ليست سوى أمثلة قليلة:
• يُظهر التصوير الشعاعي للثدي 
يشير  مما  كتلة،  أو  ملعان  وجود 
بسرطان  اإلصابة  احتمالية  إلى 

الثدي.
اجللد  على  الشامة  تغير شكل   •
امليالنيني  الورم  وأصبح  مؤخًرا 

ممكًنا.
التهاب  من  الشخص  يعاني   •
الكبد املزمن ومن املهم معرفة ما 

إذا كان تليف الكبد موجوداً.
إجراء  ميكن  احلاالت،  بعض  يف 
تظهر  التي  األنسجة  من  خزعة 
يساعد  أن  ميكن  طبيعي.  بشكل 
انتشار  من  التحقق  يف  هذا 
العضو  رفض  أو  السرطان 

املزروع.
إجراء  يتم  احلاالت،  معظم  يف   •
أو  مشكلة  لتشخيص  خزعة 
للمساعدة يف حتديد أفضل خيار 

عالجي.
العديد  هناك  اخلزعات:  أنواع   
املختلفة.  اخلزعات  أنواع  من 
يستخدمون  تقريًبا  جميعهم 

صغيرة  كمية  إلزالة  حادة  أداة 
اخلزعة  كانت  إذا  األنسجة.  من 
منطقة  أو  اجللد  على  ستكون 
دواء  حقن  فيتم  أخرى،  حساسة 

مخدر موضعي أوالً.
أنواع  بعض  يلي  فيما 

اخلزعات:
معظم  االبرة  بواسطة  اخلزعة   •
خزعات  عن  عبارة  اخلزعات 
إبرة  استخدام  يعني  باإلبرة، مما 

للوصول إلى األنسجة املشبوهة.
بالتصوير  موجهة  خزعة   •
يستريح  احملوسب:  املقطعي 
التصوير  جهاز  يف  الشخص 
تساعد  احملوسب؛  املقطعي 
صور املاسح األطباء على حتديد 
املوضع الدقيق لإلبرة يف النسيج 

املستهدف.
فوق  باملوجات  موجهة  خزعة   •

ماسح  يساعد  الصوتية: 
الصوتية  فوق  املوجات 
اإلبرة  توجيه  يف  الطبيب 

إلى داخل اآلفة.
يتم  العظام:  خزعة   •
العظام  خزعة  استخدام 
سرطان  عن  للبحث 
العظام. ميكن إجراء ذلك 
عن طريق تقنية التصوير 
أو  احملوسب  املقطعي 

بواسطة جراح العظام.
تُستخدم  العظم:  نخاع  خزعة   •
إبرة كبيرة لدخول عظم احلوض 
هذا  العظمي.  النخاع  لتجميع 
مثل  الدم  أمراض  يكتشف 
الغدد  سرطان  أو  اللوكيميا 

الليمفاوية.
• خزعة الكبد: يتم حقن إبرة يف 
املوجود  اجللد  خالل  من  الكبد 
أنسجة  اللتقاط  البطن  على 

الكبد.
• خزعة الكلى: على غرار خزعة 
الكبد، حُتقن إبرة عبر اجللد على 

الظهر يف الكلية.
اإلبرة  تسحب  الشفط:  خزعة   •
على  يُطلق  الكتلة.  من  املواد 
اسم  أيًضا  البسيط  اإلجراء  هذا 

الشفط بإبرة رفيعة.
تؤخذ  البروستاتا:  خزعة   •
يف  باإلبرة  متعددة  خزعات 
البروستاتا.  غدة  من  واحد  وقت 
يتم  البروستاتا،  إلى  للوصول 

إدخال مسبار يف املستقيم.

املثقبة  اخلزعة  اجللد:  خزعة   •
الرئيسية.   اخلزعة  طريقة  هي 
للحصول  دائرية  شفرة  تستخدم 
أنسجة  من  أسطوانية  عينة  على 

اجللد.
تكون  قد  جراحية:  خزعة   •
اجلراحة  أو  املفتوحة  اجلراحة 
على  للحصول  ضرورية  باملنظار 
يصعب  التي  األنسجة  من  خزعة 
الوصول إليها. ميكن إزالة قطعة 
من  كاملة  كتلة  أو  األنسجة  من 

األنسجة.
اخلزعة  من  تتوقع  ماذا 
اخلزعات  تختلف  بك:  اخلاصة 
ملدى صعوبة  وفقاً  كبيراً  اختالفاً 
احلصول على األنسجة. املصطلح 
ميكن  »الغزو«.  هو  لهذا  الطبي 
إجراء خزعة طفيفة التوغل )على 
خزعات  معظم   ، املثال  سبيل 
خالل  الطبيب  عيادة  يف  اجللد( 
اكتشاف  مت  التي  الزيارة  نفس 
فيها. ميكن حلقنة صغيرة  اآلفة 
من دواء مخدر أن جتعل اإلجراء 

غير مؤلم تقريًبا.
من  املزيد  إجراء  ميكن 
مستشفى  يف  اخلزعات 
أو مركز جراحة أو عيادة 
طبيب متخصص. ستحدد 
للخزعة.  منفصاًل  موعًدا 
يتم  احلاالت،  معظم  يف 
وتسكني  املسكنات  إعطاء 
من  يقلل  مما  اآلالم، 
الشعور بعدم الراحة. من 

احملتمل أال تكون قادًرا على القيادة 
تشعر  قد  األدوية.  هذه  تلقي  بعد 
لبضعة  اخلزعة  منطقة  يف  بألم 
يصف  أن  لطبيبك  ميكن  أيام. 
إذا  املناسبة  اآلالم  تخفيف  أدوية 

كان لديك ألم شديد من اخلزعة.
ماذا يحدث بعد اخلزعة؟

وحفظها،  األنسجة  جمع  بعد 
علم  أخصائي  إلى  تسليمها  يتم 
األمراض. أخصائيو علم األمراض 
هم أطباء متخصصون يف تشخيص 
احلاالت بناًء على عينات األنسجة 

واالختبارات األخرى.
)يف بعض احلاالت، ميكن للطبيب 
تشخيص  العينة  يجمع  الذي 

احلالة(.
األمراض  علم  أخصائي  يقوم 
حتت  اخلزعة  نسيج  بفحص 
نوع  مالحظة  خالل  من  املجهر. 
ونشاطها  وشكلها  األنسجة  خاليا 
علم  ألخصائي  ميكن  الداخلي، 
احلاالت  معظم  يف  األمراض 
تشخيص املشكلة. ميكن أن يختلف 
على  للحصول  املستغرق  الوقت 
نتائج من اخلزعة.  أثناء اجلراحة، 
األمراض  علم  أخصائي  يقرأ  قد 
اخلزعة ويقدم تقريًرا إلى اجلراح 
ما  غالًبا  دقائق.  بضع  غضون  يف 
النهائية  االستنتاجات  تستغرق 
اخلزعات  بشأن  للغاية  والدقيقة 
أن  احملتمل  من  أكثر.  أو  أسبوًعا 
ملناقشة  املعتاد  طبيبك  مع  تتابع 

نتائج اخلزعة.

األنسجة  من  عينة  هي  اخلزعة 
مأخوذة من اجلسم لفحصها عن 
الطبيب  يوصي  أن  يجب  كثب. 
بأخذ خزعة عندما يشير االختبار 
األولي إلى أن منطقة األنسجة يف 

اجلسم ليست طبيعية.
قد يطلق األطباء على منطقة من 
أو  آفة  الطبيعية  غير  األنسجة 
عامة  كلمات  هذه  كتلة.  أو  ورًما 
الطبيعة  على  للتأكيد  تستخدم 
ميكن  للنسيج.  املعروفة  غير 
أثناء  املشبوهة  املنطقة  مالحظة 
يف  داخلًيا  أو  البدني  الفحص 

اختبار التصوير.
ملاذا يتم أخذ اخلزعات؟

اخلزعات  إجراء  يتم  ما  غالًبا 
للبحث عن السرطان. لكن ميكن 

محمد زيد الكيالني
فـنـــي أشعــــة

مـا هـي اخلـزعـة!!
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مؤسسة ميكال للتسويق والتصميم

نحن نصنع الغد مبا نحلم به اليوم، 
السماء  تعانق  العظماء  وأحالم 
ألنهم يتعاملون معها كحقيقة واقعة 
مستحيل  فال  للنقض،  قابلة  غير 
املستحيل يف نظرهم  عندهم، ألن 
ال يتحقق إال يف حالة اخلوف من 
الفشل وهذه كلمة ال مكان لها يف 
وأن  وطموحاتهم   حياتهم  قاموس 
واملثابرة  واإلقدام  واجلد  العمل 
كفيلون  والصبر  والشجاعة 
يريدون  ما  ألقصى  بإيصالهم 

حتقيقه.
احلياة  يصنعون  من  هم  احلاملون 
األفضل وأصحاب اخليال األرحب 
الوعرة  الدروب  يَُعبدون  من  هم 
لآلخرين ويوفرون الفرص املواتية  
الواقع  وجتميل  األماني  لتحقيق 
الصعاب  تتجاوز  آليات  وخلق 
ليصبح  أجنحة   لألمل  ويضعون 
التحليق  فوق   التحديات واملشقات 

يف إستطاعة أفراد املجتمع.
بعده  دائما  يأتي  العظيم  حلم  إن 
سؤال )لم ال، ما املانع؟( فإن توقف 

عن هذا السؤال يصبح احللم مجرد 
وهم وأضغاث، وحوار ذاتي ال يأتي 
بثمرة، وقد ميوت ويدفن يف أعماق 

صاحبه.
الواقع  يف  لها  اليكون  فكرة  أي  إن 
شاهد ملموس يكون مجرد ضربا من 
الهواء، أما حديثنا السابق  كالم يف 
فله من الشواهد احلية الكثير، ومن 
عن  الذاتية  بتجربتنا  سنتكلم  هنا 
الوالد  )إجنازات  بيننا  حي  شاهد 
احلبيب )عبدالقادر خطاب -رحمه 
شاهد  املقولة،  صدق  ليؤكد  اهلل-( 
)الوالد  رحلة  تفاصيل  بعض  يروي 
الذي  عبدالقادرخطاب(  الغالي 
الرحب  وخياله  الواسع  حلمه  لوال 
املترافق مع عقله الوقاد ورغبته يف 
صنع واقع مجتمعي يرتقي باإلنسان 
)الصحة،  حياته  أبعاد  أهم  يف 
التعليم، الروح( هذا الرجل لوال ذلك 
احللم مع اإلرادة لتحقيقه لرمبا مر 
يف مسيرة املجتمع كغيره من الرجال 
احلبيب  )الوالد  حلم  كان  العاديني. 
األبعاد  الثالثي  خطاب(  عبدالقادر 

معاناته  املريض  عن  يخفف  )كيف 
فرصة  للنشأ  يوفر  كيف  وآالمه؟ 
التعليم؟ وكيف يسمو بالروح ويقربها 
يراه  واقع  يربط  كيف  اهلل؟(،  من 
يحتاج للتطوير، وحلم يبدو لكثيرين 
لرجل  التحقيق  صعب  حوله  من 
رؤوس  أصحاب  من  وقتها  يكن  لم 

األموال أو النفوذ.
اهلل-  -رحمه  )الوالد  أدرك 
الفرق  أن  خطاب(  عبدالقادر 
كلمة  يف  يكمن  واحللم  الواقع  بني 
وأن  واإلرادة(،  )اجلد  وهي  املرور، 
مهما  واحللم  الواقع  بني  املسافة 
كانت شاسعة وطويلة وشاقة  ميكن 

جتاوزها باملثابرة واإلصرار.
هذا  عينيه  نصب  يضع  وهو  بدأ 
احللم الذي أصبح يراه ويتعامل معه 
كحقيقة البد من تأسيسها ووضعها 
على األرض موضع التنفيذ، ولم يعد 
يراوده شك أن ذلك الذي يف ذهنه 
ليس حلما وإمنا فكرة قابلة للتطبيق 
وعليه أن يضع اآلليات والسياسات 
للبدء  والبرامج  اخلطط  ويرسم 

فيها، وهذا ما كان.
أولى  مرحلة  حتقيق  باكورة  كانت 
اإلتفاق مع مجموعة  من حلمه هي 
إنشاء  البلد  يف  األطباء  خيرة  من 
أعلى  على  متميز  مستشفى 
مثيالته  على  ويتفوق  يفوق  مستوى 
يكون  رائد  مستشفى  املنطقة،  يف 
ويبحث  يعاني  ملن  عالجية  قبلة 
معاناته  لتخفيف  األفضل  عن 
فكان  ورعايته،  بصحته  واإلهتمام 
أصبح  الذي  األردن(  )مستشفى 
بفضل إستراتيجيته وزمالؤه األطباء 
املستشفيات  مصاف  يف  واإلداريني 

العاملية.
أحالمه  أول  يرى  وهو  يتوقف  لم 
ذلك  زاده  بل  وبإمتياز،  يتحقق 
يف  قدما  املضى  على  إصراراً 
)إلنشاء  فإجته  به،  مابدء  إستكمال 
فأرسى  جامع(،  وبناء  جامعة 
األساسات للجامع )التوابون(، الذي 
عبدالقادر  الكرمي  )الوالد  يكن  لم 
مكانا  مجرد  يريده  خطاب(  
طقوسيا تقام يف الصالة  فحسب، 
بل كان يرى أن للجامع دورا مميزا 
وفاعاًل عبر التاريخ اإلسالمي،  كان 
علمية  ومنارة  روحيا  مكانا  يريده 
ومركز إشعاع وبؤرة علم، فأحلق به 
مركزاً لتعليم النشأ واألطفال وقاعة 
مركزاً  والندوات،  للمحاضرات 
من  له  ومصرحا  به  معترفاً  رسمياً 
الدولة،  يف  الرسمية  اجلهات  كافة 
اهلل(  )رحمه  كان  الوقت  ذات  يف 

يسير يف حتقيق األحالم يف خطوط 
أحدها  يعرف  ال  ومسارات  متوازية 
وزمالؤه  كان  التراجع،  أو  التوقف 
حتضير  يف   ويجتهدون  يجدون 
واألذونات  املوافقات  وجتهيز 
واخلرائط  والرسومات  الرسمية 
صرح  لتشييد  املالية   واملوازنات 
لتكون  سينا(  )ابن  الطبية  اجلامعة 
أول جامعة طبية يف القطاع اخلاص 

تضاهي أعرق اجلامعات املرموقة.
قدر اهلل له أن يرى حلم املستشفى 
ينشأ ويكبر ويزدهر ويطاول كبريات 
املستشفيات، ثم يصلي يف بيت اهلل 
الذي بناه قربة هلل وجمعاً للمسلمني 

واحتساباً لألجر.
لم يتوقف عن العطاء والبذل بل تابع 
بكل قوة وعزمية إجراءات وفعاليات 
تفاصيلها  بكل  اجلامعة  تشييد 
مثلث  ويكون  احللم  أضالع  ليجمع 
لكن  الروح(   التعليم،  )الصحة، 
املراحل  من  اإلنتهاء  سبق  اهلل  قدر 
جلواره،  واختاره  للجامعة  النهائية 
ولكن ويف املقابل لطف اهلل أن قيض 
ما  حتقيق  ليتابعوا  وزمالئه  أبناؤه 
اإلفتتاح  أن  حيث  حلمه  من  تبقى 
الطالب  لينضم  جدا  قريبا  أصبح 

إلى رحابها.
احلبيب   والدي  يا  اهلل  رحمك 
وعدت  قد  خطاب(  )عبدالقادر 
وأردت  وحققت  وحلمت  وأجنزت 
اهلل  وجعل  اهلل،  بتوفيق  وفعلت 

ماعملت يف ميزان حسناتك.

الطيب(   )والدي  يا  كنت  وكما 
وتعشق  فلسطني  وطنك  حتب 
لي  اسمح  تراثها،  وتعيش  ترابها 
أن أستعير َمثاَل من التراث يقول 
)َمْن َخلْف ما َماْت(، أنت ستبقى 
حياً فيينا ومعنا وبيننا، فأحالمك 
عظيمة  إجنازات  أضحت  التي 
منها  ويستفيد  بها  ويشعر  يراها 
لم  إجنازات  املجتمع،  ويعيشها  
تكن ثمرتها على املستوى الفردي 
وأزهارها  ورودها  كانت  بل  فقط 
رياحني تنثر العبق والعطر للجميع 
احملتاج  تظلل  وارفة  وأغصانها 
قبل  العثرة  وصاحب  وامللهوف 
ورفعت  البناء  شيدت  القادر، 
األساسات  وأرسيت  القواعد 
سيحملون  وأبناًء  خلفا  وتركت 
ال  وصاياك،  ينفذون  رايتك، 
تراثك،  حفظ  يف  جهدا  يألون 
زرعتها  التي  الورود  كل  يسقون 
األشجار  يروون  الدروب،  يف 
كل  ثمراتها  لتطرح  غرستها  التي 
كل  إشعاع  على  ويحافظون  حني 
املنارات التي بنيتها، أبناء يحملون 
يحملون  كثيرين  وآخرين  إسمك 
جميل صنعك ويعرفون معروفك، 
لك  يدعون  أجيال  تتبعها  أجيال 
بالرحمة واملغفرة والثواب تعاجلوا 
يف  وسمو  تربوا  املستشفى،  يف 
اجلامعة...  يف  وتعلموا  اجلامع، 
نعم يا والدي احلاضر دائمًا... 

خلْفَت وستبقى حيا أبدًا.

احللم ..
بقلم:  املهندس أحمد خطاب  |  املدير االداري

العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
تطلقه  الذي  املرضى  لسالمة 
بهدف  العاملية  الصحة  منظمة 
املبادرات  على  الضوء  تسليط 

املرضى  سالمة  تضمن  التي 
يف  والعاملني  واملراجعني 

املؤسسات الصحية. 
الصحي   الكادر  تعهد  وقد 

باملستشفى  بتطبيق السياسات 
باعطاء  املتعلقة  واالجراءات 
وتدريب  للمرضى  الدواء 
من  والتأكد  عليها  العاملني 

التزامهم بها والعمل على تطبيق 
نظام حوسبة محدث للوصفات 
لضمان  املستشفى  يف  الطبية 

سالمة التعامل مع االدوية.

املبادرة  هذه  باجناح  وشارك 
دائرة التمريض ودائرة الصيدلية 
والتزويد وقسم العالقات العامة.

عبداهلل  الدكتور  األستاذ  وقام 
املديرين/  هيئة  رئيس  البشير 
بتوجيه  املستشفى  عام  مدير 
على  الكوادر  جلميع  الشكر 
ساهمت  والتي  املبذولة  اجلهود 
التغيير  يوم  فعاليات  اجناح  يف 

بعنوان: )دواء دون أضرار(

مستشفى  إدارة  اقامت 
من  مندوبني  بحضور  االردن 
املؤسسات  اعتماد  مجلس 
التغيير  يوم   HCAC الصحية 
اعتماد  مجلس  ينظمه  والذي 
 HCAC الصحية  املؤسسات 
التوالي  على  التاسعة  للسنة 
السمو  صاحبة  رعاية  وحتت 
احلسني  منى  األميرة  امللكي 
شعار  يحمل  والذي  املعظمة، 

)دواء دون أضرار(.
التغيير  يوم  مبادرة  وتأتي 

مستشفى األردن يشارك فـي يوم التغيير 

األخيرة..


