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دارين اللويسي

رسالة العدد 

وفيما  الفيروسي،  الكبد  التهاب  بمرض  للتوعية  العالمي  اليوم  تموز  من  والعشرين  الثامن  يتزامن 

مجهول  الكبد  التهاب  من  حالة  وسبعين  مائة  نحو  تسجيل  عن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 

المستوى  على  حالة  اي  تسجل  لم  انه  الرسمية  البيانات  أكدت  الماضي  نيسان  أواخر  حتى  المنشأ 

المحلي مع مواصلة المتابعة للمستجدات في هذا الشأن.

الحاجة  تتنامى  فيما  عالميا  للقلق  المثيرة  األم��راض  أحد  الفيروسي  الكبد  التهاب  مرض  ويعتبر 

أزمة وباء  السارية خصوصا بعد تداعيات  األوبئة واألمراض  انتشار  للتعامل مع  الستراتيجيات وطنية 

كورونا وفي ظل الحديث أيضا عن مخاوف من انتشار  جدري القرود.

وفيما يرى البعض أن ظهور بعض األمراض في بؤر بعيدة يجعلنا في منأى عن الخطر فإن التجربة 

العالمية مع وباء كوفيد-١٩، وضعت الجميع أمام تحدي متساوي في كل مكان في العالم.

كما  الصحية  إستراتيجيات  ودعم  الوبائية  األمراض  في  أكبر  االهتمام  مطلوب  اليوم 

هذا  في  الكثير  السارية  واألمراض  األوبئة  لمكافحة  الوطني  المركز  على  يعول 

المجال، آملين أن يحفظ اهلل بلدنا وشعبه من كل داء ووباء.
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عمان – صحة األردن: حوار دارين اللويسي ودينا أبو عديلة 

يف رؤية جديدة نحو إيجاد مركز طبي متخصص وشامل للعناية بمرضى األوعية الدموية ُيقدم مركز فازوكير العديد من الخدمات الطبية واملتابعة الصحية ىلع مستوى متقدم 
جدًا وبما يواكب ما هو جديد يف هذا املجال ليكون واحدا من أهم املراكز يف املنطقة والتي ُتعنى بعالج ورعاية مرضى األوعية الدموية.

املركز الذي انطلق يف مطلع العام، يحظى بإش��راف مباش��ر من الدكتور مأمون البشير القريوتي استشاري طب وجراحة األوعية الدموية وزراعة األعضاء، وهو حاصل ىلع الزماالت 
البريطانية والنيوزلندية والكندية باإلضافة إلى البورد األردني يف الجراحة العامة وجراحة األوعية الدموية بحكم تدريبه يف الخارج وعمله الطويل يف الخدمات الطبية امللكية 

فهو يقوم بعمليات القسطرة والجراحة وزراعة األعضاء.

مجل��ة "صح��ة األردن" ونظرًا لألهمية الكبيرة التي يحظ��ى بها املركز حرصت ىلع زيارة املبنى العالجي املتخصص، والتقت بالدكت��ور القريوتي الذي قام بدوره بجولة تعريفية 
ىلع أقسام املركز وعمل كل منها، وتالًيا نص اللقاء..

برؤية جديدة وتحت إشراف الدكتور مأمون القريوتي
استشاري طب وجراحة األوعية الدموية

مركز فازوكير يقدم خدمات الرعاية الصحية لمرضى األوعية الدموية

لقــاء العـدد العدد ال�ساد�س والأربعون / حزيران - متوز  2022
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كأحد أهم األس��ماء الالمعة يف مجال طب وجراحة األوعية الدموية، فقد عملت 
ىلع تقدي��م خدمات��ك الطبية يف أكثر من مركز وعي��ادة متخصصة لكنك اليوم 
ُتقدم نفسك كمش��رف رئيس ىلع مركز فازوكير، حدثنا عن فكرة املركز و دورك 

الرئيس فيه؟

خالل خبرتي املهنية الطويلة وعملي يف أكثر من جهة سواء ىلع املستوى املحلي 
او خ��ارج اململكة، وجدت أن هناك ضرورة إليجاد مركز متخصص ش��امل يجمع خدمات 
الرعاي��ة الصحية املتخصص��ة يف عالج أمراض األوعية الدموي��ة ومتابعة مضاعفاتها 
صحيا، ومن هنا بدأ التفكير بهذا املركز كبديل كايف ووايف ملريض األوعية الدموية.

مركز فازوكير يعتبر اليوم املركز األول واألكبر ىلع مس��توى املنطقة واملتخصص يف 
 Limb" �عالج أمراض األوعية الدموية، والدور األهم لعملنا يف هذا املركز هو ما يعرف ب
salvage" أي انق��اذ األطراف، ونتحدث هنا عن واحد من أخطر املضاعفات املرضية التي 

قد تتسبب بها أمراض األوعية الدموية وهي فقدان الطرف أو جزء منه.

يركز عمل مركز فازوكير على حماية األطراف كهدف رئيس 
في التعامل مع مرضى القدم السكرية وتصل نسب النجاح 

لديه لنحو %90 من الحاالت.

املركز الي��وم بخبراته وكوادره الطبية يقوم ىلع مبدأ رعاي��ة مريض األوعية الدموية 
بدءًا من التشخيص الصحيح وهو اللبنة األساسية يف عملنا الطبي والجراحي، ثم وضع 

خطة عالجية متكاملة لرعاية املريض وحمايته من املضاعفات امُلقلقة.

يعتبر تش��خيص حالة املريض من أهم النقاط املرجعية يف عملية بناء الخطة 
العالجي��ة املوائم��ة لحالته الصحية، حدثن��ا عن املحط��ة العالجية األولى يف 

املركز؟

يضم مركز فازوكير مجموعة من األقس��ام الطبية املتخصص��ة بعالج األوعية الدموية، 
ويتقدمها قسم عالج أمراض الشرايين واألوعية الدموية وهو املحطة األولى التي يبدأ 

منها املريض رحلته العالجية.

عند زيارة املريض للمركز ألتقي به يف هذا القسم وفيه نبدأ عملية العالج حيث يتم 
تشخيص الحالة ووضع خطة عالجية أساسية تتناسب مع حالته.

يف هذا القس��م نبدأ بعالج العدي��د من األمراض، ومنها يت��م تحويل املريض لإلجراء 
املناس��ب س��واء كان جراحيًا خارج املركز أو ال جراحي ضمن األقسام املتخصصة التي 

يضمها املركز.

التشخيص الدقيق باستخدام األجهزة الحديثة هو أساس 
للعمل في فازوكير ومنها يتم وضع خطط عالج أمراض 

األوعية الدموية.

ويف هذا القس��م يتم تشخيص األمراض بإشراف مني مباشر وهي املشكالت الدقيقة 
التي تدخل يف صميم تخصصي مثل توسع الشريان األبهر املعروف ب� )أم دم األبهرية(، 
وقد كان لي الشرف بالكتابة عن املرض وانتشاره يف األردن يف فصل خاص نشر يف 
كتاب )Vascular Surgery(، والس��بب اهتمامي الكبير يف هذا املوضوع بعد أن قدمت 

لقــاء العـدد

رئي�صة �لتحرير د�رين �للوي�صي يف حو�ر 
مع �ل�صيد مرو�ن �لقريوتي

العدد ال�ساد�س والأربعون / حزيران - متوز  2022
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وزمالء لي ثاني اكبر برنامج ملعالجة توسع الشريان األبهر ىلع مستوى املنطقة أثناء 
فت��رة خدمتي يف القوات املس��لحة األردنية، حيث كنا نتعامل مع ما يقدر بس��بعين 

حالة توسع يف الشريان األبهر سنويًا.

كم��ا نقوم بتش��خيص األمراض األخ��رى املرتبطة باألوعي��ة الدموية ومنها الش��ريان 
السباتي، وانسداد الش��رايين والغسيل الكلوي، وزراعة الكلى وحاالت الجلطات الدموية 

والغرغرينا ونقص التروية.

حدثن��ا عن األمراض األخرى التي يقوم املركز بعالجها وخصوصًا إذا ما تحدثنا عن 
العالجات الال جراحية؟

تم تقس��يم املركز لعدة أقس��ام متخصصة بحي��ث ُيعنى كل منها بأحد املش��كالت 
الطبي��ة ورعايتها تحت إش��راف كوادر متخصصة تقوم بعم��ل دقيق جدًا ووفق خطط 

عالجية متكاملة.

من أهم هذه األقس��ام قسم العناية بالقدم السكرية، وتأتي أهمية هذا القسم انطالقَا 
من انتش��ار هذه املشكلة الصحية بشكل كبير نتيجة أيضًا النتشار مرض السكري والذي 
تعتبر القدم السكرية من أخطر مضاعفاته، وأكثر املشكالت الصحية املهددة لألطراف.

يصيب مرض القدم السكرية نحو أكثر من عشرين يف املائة من تعداد السكان البالغين 
يف األردن، كم��ا ل��ه دور كبير يف التأثير ىلع الصحة العامة ملريض الس��كري ونوعية 

حياته.

ولألس��ف فإن الدراس��ات تقول أن نحو 15% من مرضى السكري ممن يتعرضون لالصابة 
بالقدم الس��كري خالل حياتهم قد يخسرون طرفهم أو جزء منه إذا لم يخضعوا للعالج 

بالشكل السليم.

من املهم اإلش��ارة إلى أن عالج القدم الس��كرية اليوم أصب��ح موضوعًا متخصصًا وفيه 
تقدم كبير ىلع مستوى العالم سواء يف الجانب التشخيصي أو العالجي.

ومن هنا فإننا نعتمد يف مركز فازوكير ىلع معطيات التشخيص الدقيق مثل الفحص 
السريري املتقدم، وتصوير الدوبلر، وتخطيط األعصاب.

ىلع الجان��ب اآلخر، تقوم الخطة العالجية ىلع عدة أس��س منها مقاومة االلتهابات، 
وإعادة التروية والقس��طرة العالجية، والوصالت الش��ريانية إضاف��ة إلى خيارات الجروح 

املتخصصة.

كما تش��مل الخط��ة العالجية ىلع عمليات تنظيف الج��روح وتغطيتها بأجهزة الفاك 
والرقع الجلدية.

هذه األس��اليب الحديثة ساهمت بش��كل كبير يف إنقاذ األطراف والحد من مضاعفات 
األمراض الس��كرية، ومن خالل اعتمادنا لها يف املركز ملس��نا أن نس��ب إنقاذ األطراف 

لدينا باتت تقارب ال� 90%، وهي نسب متميزة يف هذا املجال.

عالج دوالي الساقين اإلجرائي بات من الخيارات األكثر نجاحًا 
ويغني في كثير من الحاالت عن الجراحة.

يعتبر الدوالي أحد أكثر أمراض األوعية الدموية انتشارًا، ما هي أملضاعفات األكثر 
خطورة لدوالي الساقين، وما هي الخدمات التي تقدمونها للمرضى يف املركز؟

يعتبر دوالي الس��اقين من األمراض الدموية التي تنتش��ر بنس��ب تزي��د عن 17%  عند 
السكان وخصوصًا عند السيدات العامالت.

اس��تكمااًل لحديثنا عن األقس��ام التي يضمها املركز يأتي قس��م ع��الج األوردة ودوالي 
الس��اقين بحيث يقدم خدمة عالج "دوالي الس��اقين" ومشاكل األوردة الظاهرة بالطرق 

الحديثة.

 وهو مجال تقدمنا فيه بش��كل كبير، وتقوم الخطة العالجية ىلع تشخيص املشكلة 
من خالل التش��خيص الدقي��ق بالدوبلر، وتقييم األوردة الس��طحية والعميقة ثم البدء 

بالعالج.

ويش��مل العالج الحديث العالجات الالجراحية مثل )الليزر والريديوفريكونس��ي والحقن 
بالس��ائل الرغوي والصمغ الطبي( وهذه العالجات تقدم حلوال ناجحة بنسب تصل إلى 

95% من الحاالت، كما أنها تغني عن الجراحة.

م��ن أهم العالج��ات التي يقدمها املركز ع��الج الوذمات الليمفاوي��ة، حدثنا عن 
العالج الحديث الذي يمكن أن يتعامل مع هذه الحاالت؟

من األقس��ام األخرى املتخصصة لدينا قس��م ع��الج الوذمة الليمفاوي��ة ومرض الفيل، 
والوذم��ة الليمفاوية يف مفهومها املبس��ط تعني اعتالل القن��وات الليمفاوية الذي 
يؤدي إلى تجمع الس��وائل الليمفاوية يف األطراف بكميات كبيرة مما يؤثر ىلع نوعية 

حياة املريض.

عالج الوذمات الليمفاوية بالتصريف الليمفاوي اليدوي 
ومتابعة مضاعفات االصابة بها عند الناجيات من سرطان 

الثدي.

الحالة املتقدمة من هذا املرص ُتعرف علميا بمرض الفيل وهي األكثر تعقيدًا.

ومن الجدير بالذكر ان هذا اإلعتالل وحتى وقت قريب لم يكن له أي خيارات عالجية يف 

لقــاء العـدد العدد ال�ساد�س والأربعون / حزيران - متوز  2022

12



األردن، ولكن مؤخرًا أصبح متوفرًا ونفخر أن لنا الريادة يف هذا املجال حيث يعتبر مركز 
فازوكير األكبر واألكثر تخصصا يف عالج مثل هذه الحاالت.

من أهم طرق عالج الوذم��ات الليمفاوية اليوم التصريف اليدوي املعقد وهو اجراء غير 
جراحي يقوم به متخصصون ىلع كفاءة عالية ومعرفة.

كم��ا نتبع أيضا يف عالج الوذمات الليمفاوية اس��تعمال الرباطات الضاغطة وهي أيضا 
من الخيارات العالجية الالجراحية والتي أثبتت نجاحها يف العالج.

م��ن العالجات املتخصصة التي يقدمها املرك��ز التعامل مع مضاعفات العالج من 
مرض سرطان الثدي، حدثنا عن هذا الجانب؟

تعاني الس��يدات الناجيات من س��رطان الثدي من بعض املضاعفات التي ترافق رحلة 
العالج، ومنها الوذمة الليمفاوية  والتي تصيب غالبًا الذراع.

نظرًا ألهمية متابعة العالج خصصنا قسم معني بعالج الوذمات الليمفاوية الناتجة عن 
العالج بسرطان الثدي.

يتم التعامل مع هذه الحاالت بطرق ال جراحية وأيضا باس��تخدام سلس��لة من العالجات 
الحديثة مثل التصريف الليمفاوي اليدوي او العالج الطبيعي.

متابعة المريض بعد العمليات الجراحية وحتى ضمان شفاء 
الجروح اضافة لخدمات خدمة العيادة المنزلية.

م��ا يميز مرك��ز فازوكير هو تكاملي��ة العالج ووجود خطط ملتابع��ة املريض بعد 
تلق��ي الع��الج وأثناء فت��رات التعاييش مع امل��رض، حدثنا عن القس��م املعني 

بذلك؟

ُيعنى بهذه اإلجراءات قس��م العناية بالجروح والغي��ارات املتخصصة والعناية بالقدم، 
وهو بمثابة القسم املعني بالعالج التكميلي، ويتميز بوجود خدمة العيادة املنزلية.

كما يتابع هذا القس��م املرضى بعد العمليات الجراحية ومراحل ش��فاء الجروح لضمان 
االستشفاء الكامل باستخدام وسائل ومواد طبية متقدمة.
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مقاالت طبية

كيف تتم عمليات المنظار البطني والرحمي االستكشافي

املنظار البطني والرحمي االستكش��ايف يتم خالله إدخال املنظار وهو أنبوب معدني 
يحوي ضوء وموصول بكاميرا إلى تجويف البطن س��واء عن طريق الس��رة أو عنق الرحم 
من أجل التش��خيص أو الجراحة العالجية ويس��تطيع من خالله��ا الطبيب املعالج من 

رؤية األعضاء التي يف البطن أو الحوض وتقييمها ومن املمكن إجراء الجراحة عليها

Laparoscopy املنظار البطني

يس��تدعي إجراء عملية التنظير التخدير 
الع��ام أو النصفي، ومن ث��م يتم إحداث 
ج��رح صغي��ر عند الس��رة أو فيه��ا ويتم 
إدخ��ال إبرة صغي��رة من أجل ض��خ الغاز 
داخ��ل البطن ومن��ه ينتف��خ البطن من 
الداخل مما يسهل رؤية أعضاءه الداخلية 
وثم يت��م إدخال املنظار من نفس الجرح 
الذي ت��م إحداثه يف الس��رة وبعد ذلك 
يتم إدخال األدوات املس��اعدة من خالل 

جرحين صغيرين آخرين يف أسفل البطن، 

أم��ا بعد التنظير ويف غرفة اإلنعاش تق��وم املمرضة بمراقبة املريضة من أجل التأكد 
من أنها اس��تعادت وعيها ومن ثّم يتم إرجاعها إلى غرفتها ومن املمكن الس��ماح لها 
بالخروج ولكن ال يس��مح لها بقيادة السيارة تعتبر املضاعفات قليلة وهي شعور باأللم 

يف األكتاف خالل ال� 24 ساعة األولى.

أما بالنس��بة للنزيف بسبب الجراحة أو الحمى أو التهاب الجرح فتعتبر من األمور النادرة 
ج��دًا العمليات النس��ائية التي يممكن إجراؤه��ا  باملنظار البطني هي أكياس��أو أورام 
املبي��ض حيث م��ن املمكن أخذ عينة من ال��ورم من أجل معرفة م��ا إذا كان خبيثًا أو 
حمي��دًا باإلضافة إلى االس��تئصال بالتنظير وممكن أن يتم للكي��س أو للورم أو للمبيض 
كل��ه كما يمك��ن االس��تعانة بالتنيظر من أجل اس��تئصال األلياف الرحمي��ة أو تدميرها 
والتي تعتبر من األمور الش��ائعة جدًا كما تس��بب أمراضًا كثيرة س��واء بالحمل أو بدونه 
أو حتى عند الرغبة بالحمل وتس��تخدم أيضًا يف عمليات االلتصاقات يف حاالت العقم 
وتكون بسبب عمليات سابقة يف البطن أو التهابات يف الحوض، تتم إزالة االلتصاقات 

بالتنظير الجراحي، ويستخدم كذلك لفحص القناتين الرحميتين:

قنات��ا فال��وب يف حاالت العقم وذلك من خالل حقن س��ائل أزرق ع��ن طريق  املهبل 
وعنق الرحم، فإذا كانت قناتا فالوب س��ليمتان يظهر الس��ائل يف تجويف البطن ويف 
جراح��ة قن��وات فالوب مثل وجود الحم��ل الهاجر فيها أو وجود تجم��ع دموي أو مائي 
داخلها أو من أجل فك التصاقها عن أعضاء مجاورة قريبة من املبيض من أجل تسهيل 
وصول البويضة لها عند اإلباضة. كما تس��تخدم لعالج مرض بطانة الّرحم الهاجرة؛ وهو 
ظهور أنس��جة بطانة اّلرحم يف مكان خارج الرحم، مما قد يس��بب أكياس دموية يف 
املبيض والتصاقات حوضية. عند وجود نزيف داخلي يف البطن فعملية التنظير تمّكن  
من الكش��ف عن مكان النزيف ومن املمكن معالجته كما يف حالة )الحمل املهاجر( أو 
نزي��ف من )كيس املبيض(، حيث تس��تخدم عملية التنظير يف عالج تكيس املبايض 
والتهاب��ات القناتي��ن الرحميتين بحيث تس��بب  أل��م بالحوض أو تجمع دم��وي بالقناة 

الرحمية وانسداد القناة.

كما تس��تخدم للحص��ول ىلع البويضات وتجرى خالل إجراء عملي��ة أطفال األنابيب إال 

أن اللج��وء لها قليل حيث يتم تجميع البويضات عن طريق املهبل عادًة وتس��اعد يف 
عملية رب��ط القنوات الرحمية من أج��ل منع الحمل الدائم من خالل اس��تخدام حلقة 
مطاطية أو ملقط مما يمنع التقاء البويضة بالحيوانات املنوية وتس��تخدم كذلك يف 
تش��خيص وعالج بعض أنواع التش��وهات الرحمي��ة وهبوط املهب��ل واملثانة والبول 
الالإرادي. تس��تخدم كذلك يف عالج بعض أنواع س��رطانات الجهاز التناسلي حيث من 
املمكن تقييم واس��تئصال الغدد اللمفاوية من الحوض. وأخيرًا تستخدم يف استئصال 

الرحم ومن املمكن أن يتم ذلك كليًا أو جزئيًا باملنظار.

Hysteroscopy التنظير الرحمي

هو منظار يتي��ح للطبيب النظر إلى 
داخ��ل الرحم مباش��رة ع��ن طريق 
عنق الرحم بعد إدخال سائل أو غاز 
داخل تجويف الّرحم بطريقة مماثلة 

ملنظار البطن.  

التي تس��توجب عمل  الح��االت  أما 
التنظير الرحمي فهي تتمثل بالفقد 
غي��ر الطبيع��ي لل��دم وااللتصاقات 

ويف حال وجود الزوائد اللحمية وتشّوهات خلقية يف الّرحم ولتحديد موضع اللولب أو 
إزالته و إلزالة بطانة الرحم املريضة، ولحاالت العقم واإلجهاضات املتكررة و آالم الحوض 

املزمنة واإلفرازات املهبلية غير الطبيعية والتي ال تستجيب لألدوية. 

ويف حال��ة الفقد غي��ر الطبيعي للّدم يتم من خ��الل التنظير  معرفة س��بب النزيف 
ومعالجته من قبل الطبي��ب، فقد يكون حدوث النزيف ناتج عن حاالت األورام الحميدة 

أو الخبيثة. 

كما يس��تخدم لعالج االلتصاقات وهي عبارة ع��ن التصاق جداري الرحم ببعضهما حيث 
يصاح��ب هذا االلتصاق  عدم انتظام يف الدورة الش��هرية أو قد يصبح نزول الدم قليال 
جدًا أو ينعدم،  وقد يس��بب اإلصابة بالعق��م أو اإلجهاض يف حالة حدوث حمل، ويتم 

تشخيص هذه االلتصاقات وإزالتها بواسطة املنظار.

كما يس��تخدم املنظار أيضًا الكتش��اف الزوائد اللحمية أو األلياف الرحمية أسفل بطانة 
الرحم وإزالتها يف بعض األحيان.

كما يمكن اس��تخدام املنظار الرحمي إلجراء تقنية جديدة تستخدم يف  برامج أطفال 
األنابي��ب، حيث يتم من خالله عمل خدش لبطانة الرحم، وهذه التقنية تزيد من فرص 
التص��اق األجنة ببطان��ة الرحم وثباتها بع��د عمليات إرجاع األجن��ة يف برامج أطفال 

األنابيب.

ويس��تخدم كذلك لتحديد موض��ع اللولب أو إزالته، وتعتبر ه��ذه الحاالت نادرة الحدوث 
ولك��ن م��ن املمكن حدوثها أثن��اء إزالة اللولب م��ن داخل الّرحم حيث م��ن املمكن آن  
ينقط��ع الخيط أو يبقي جزء من اللولب داخل الرح��م و عندها يكون الحل األفضل هو 

التنظير الرحمي.

و من أجل عالج مثل هذه املش��كالت يوفر مركز الدكتور هالل أبو غوش الطبي أحدث 
التقنيات العاملية واألجهزة املتطورة ذات التقنيات العاملية، بإشراف كادر طبي مكون 

من طبيبات نسائيات ىلع قدر عاٍل من الكفاءة والثقة.

�لدكتور هالل �أبو غو�ش
��صت�صاري جر�حة �أمر��ش ن�صائية وتوليد وعالج �لعقم و�أطفال �الأنابيب
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مقاالت طبية

يوجد العديد من الخيارات الجراحية  لعالج الس��منة املفرطة، وهنا تبدأ الحيرة. أي من 
عمليات الس��منة املفرطة تناسبني وهل هي مثالية لي وأمنة لحالتي الصحية، سوف 
نتح��دث بهذه املقالة بالتفصيل عن عملية  تكميم املعدة كيف تتم؟ وهل هي أمنة 
وم��ن هو املريض املناس��ب لعملية تكمي��م املعدة باملنظار ؟  وهل تس��اهم عملية 

تكميم املعدة يف الشفاء من مرض السكر؟

ته��دف عملية تكميم املعدة إلى تصغير حجم املعدة بحيث يأكل املريض القليل من 
الطعام و مع ذلك يش��عر بالشبع لفترة طويلة. ويمكن القول إنها من جراحات السمنة 
الحديثة نسبيًا حيث بدأت يف الظهور عام 2003، وحققت نجاح كبير جدًا، وذلك نظرًا 
ألنه��ا عملية س��هلة وال تغير من طبيعة وتكوين الجهاز الهضم��ي، كما هو الحال يف 

عملية تحويل املسار.

كيف يعمل تكميم املعدة ىلع انقاص الوزن؟

تتم عملية تكميم املعدة من خالل قص 75-85% من املعدة، وبالتالي منظومة عمل 
الجه��از الهضمي تظل كما هي، بدون تغير وهذا م��ا جعل عملية تكميم املعدة أمنة 

واحتمال حصول املضاعفات قليل مقارنة مع العمليات األخرى.

باإلضافة إلى ذلك يتم اس��تئصال الجزء املس��ؤول عن افراز هرم��ون  الجوع )الجريلين( 
وهرمونات أخري تس��بب مرض الس��كر وأمراض القلب وضغط الدم. وبالفعل بقص هذا 
الجزء من املعدة، تتحس��ن حالة املريض الصحية بش��كل عام فيتخلص من الس��منة 
وأيضا يتخلص من جميع مضاعفاته مثل مرض الس��كر و ارتفاع ضغط الدم و تحس��ين 

مستوي حياة مريض السمنة.

إذن الجزء الذي يتم إستئصاله من املعدة ال يسب أي مشاكل صحية للجسم بل بالعكس 
يساعد ىلع شفاء العديد من األمراض.

عملية تكميم املعدة باملنظار

أصبحت األن عمليات تكميم املعدة يف األردن  تتم باملنظار الجراحي وذلك من خالل 
عمل فتحات صغيرة يف البطن ال يتعدى طول الفتحة )1 س��م( ثم يتم تدبيس املعدة 
بشكل طولي، وبعدها يتم سحب جزء املعدة لخارج الجسم، ثم يتم سد فتحات البطن 

بغرز تجمليه بحيث ال تترك أي عالمات يف البطن، والعملية تستغرق ساعة.

أن أج��راء عملية تكميم املعدة باملنظار جعلها عملية آمنة جدًا، كما أن الحفاظ ىلع 
فس��يولوجية الجهاز الهضمي وطريقة عمل��ه، يجعلها قليل��ة املضاعفات، مما يضع 
عملي��ة تكميم املعدة باملنظار كواحدة من أفضل وأنجح جراحات الس��منة املفرطة. 
أصبحت عمليات تكميم املعدة يف األردن من أكثر العمليات شيوعًا يف األردن والعالم 

العربي.

ملاذا يهتم املرضى بعملية تكميم املعدة يف األردن؟

تعتب��ر عالجات القيمة مقابل املال هي الس��مة املميزة لصناعة الس��ياحة العالجية 
األردنية. تكلفة عملية تكميم املعدة يف األردن أرخص بكثير مما هي عليه يف الدول 
املتقدم��ة. وهنا بعض م��ن عوامل الجذب األخرى للحص��ول ىلع تكميم املعدة يف 

األردن:
املستش��فيات األردنية ذات الس��معة الطيبة معتمدة دولي��ا وتحتوي ىلع أحدث  	•
التقني��ات الطبية. نحن يف عيادة الدكتور رائد تيم نقدم جودة وخبرة مثالية يف 

مجال عمليات تقليل حجم املعدة. 
تتمت��ع األردن بموقع اس��تراتيجي يف أوروبا وأس��يا مما يجعلها وجهة س��ياحية  	•
عالجي��ة مثالي��ة بين املرضى م��ن غرب آس��يا و أوروبا الغربية و أفريقيا والش��رق 

األوسط، حيث يمكنهم اقتطاع وقت السفر وتكاليفه. 
يجب أال يخش��ى الس��ياح من وجود حاجز لغوي يف مستشفيات عمان، ألن األطباء  	•

والتمريض يف مستشفيات عمان يتحدثون اللغة العربية و اإلنجليزية بطالقة. 
تم تجهيز الغرف يف املستشفى بشكل جيد مع جميع وسائل الراحة لتجربة رائعة  	•

للمرضى.
يمكن للمرء االس��تمتاع بفوائد قضاء عطلة مريحة يف األردن وهي عبارة عن بوتقة  	•

من الثقافات الشرق أوسطية.

كيف يقوم الدكتور رائد تيم بعملية تكميم املعدة ؟

الدكت��ور رائد تيم طبيب متخص��ص يف إنقاص الوزن. ينصح الدكت��ور رائد تيم باجراء 
عملية التكميم كجراحة أولية للمرضى الذين لديهم مؤش��ر كتلة الجس��م أكبر من 35، 
مم��ا يوفر مزاي��ا كبيرة مقارنة باإلج��راءات الجراحية األخرى. تأثي��ر انخفاض الوزن مهم 
ويبدأ بعد الجراحة مباشرة. بالفعل بين ثالثة وستة أشهر، يفقد املرضى يف كثير من 

األحيان وزن 25 كجم إلى 50 كجم، حسب وزنهم األولي.

يف حوالي 80 % م��ن املرضى الذين خضعوا لجراحة تكميم املعدة يف األردن، هناك 
انخفاض يف األمراض املصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض الس��كري، وعندها لم 

يعد هناك حاجة إلى مزيد من العالج.

ويمك��ن مالحظة النجاح ىلع املدى الطويل يف الحف��اظ ىلع الوزن. ومع ذلك، يف 
حال��ة حدوث زيادة متجددة يف الوزن، م��ن املمكن حدوث تضيق ثاني يف املعدة أو 

إعادة التكميم يف أي وقت وكذلك إمكانية التحويل إلى مسار خاص.

تستمر الجراحة نفس��ها بين 45 و 90 دقيقة. وكقاعدة عامة، سيتم نقل املرضى إلى 
املتابعة بعد مرحلة التعايف، ويس��مح لهم بالفعل بش��رب بعض الس��وائل والتجول 

واملشي يف يوم الجراحة.

يتم تنظيم تناول السوائل يف غضون يومين، بحيث يتمكن معظم املرضى من مغادرة 
املستشفى يف أقرب وقت بعد اليوم الثالث من الجراحة ويكونون الئقين للسفر بعد 
يوم آخر. يتم إجراء عملية تكميم املعدة يف األردن باس��تخدام تقنية الحد األدنى من 
التدخ��ل الجراحي باملنظار. كقاعدة، يتم إدخال 3-4 أنابي��ب صغيرة بقطر 5 – 12 ملم 
عب��ر جدار البطن إلى جدار املع��دة. بعد ذلك، تتم إزالة املعدة من املنطقة املحيطة 

إلى الحد الذي تضيق فيه املعدة وتقطع يف االتجاه الطولي عن طريق الدبابيس.

يف أثناء القيام بذلك، س��تظل البوابة املعدية س��ليمة. يتم استخراج الجزء الزائد من 
املع��دة عبر أحد مداخل جدار البطن. بهذه الطريق��ة، تقتصر القدرة ىلع املعدة إلى 
حوال��ي 100 مل – 150 م��ل. يؤدي التحويل األنبوبي والحد م��ن املعدة إلى حقيقة أن 

حتى كميات صغيرة من الطعام تؤدي بالفعل إلى تشبع فعال ومستمر يف الغالب.

عملية تكميم المعدة في األردن

�لدكتور ر�ئد تيم
��صت�صاري �جلر�حة �لعامة وجر�حة �جلهاز �له�صمي وجر�حة �ل�صمنة وجر�حة �ملنظار
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الدکتور
رائـد محمـد تّیــم

استشاري الجراحة العامة
وجراحة الجهاز الهضمي

وجراحة السمنة وجراحة املنظار 

جراحة املنظار والسمنة    •
متخصـــص معتمـــد عاملیًا ومـــن املجلس   •

الطبي األردني يف جراحة السمنة
استاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الجهاز   •

الهضمي  (الجامعة الهاشمیة)
الزمالـــة البریطانیـــة يف جراحة الســـمنة   •

وجراحة املنظار
(جامعة  السمنة  علیا يف جراحة  دراســـات   •

غرب اسکوتلندا - بریطانیا)
الزمالـــة البریطانیـــة يف الجراحـــة العامة   •

وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة املنظار 
البورد البریطاني يف الجراحة العامة وجراحة   •

الجهاز الهضمي وجراحة املنظار 
عضو منظمة جراحة السمنة العاملیة  •

عضو منظمة جراحة السمنة البریطانیة   •
عضو منظمة جراحة السمنة األردنیة  •

عضو جمعیة جراحي املنظار االوروبیة  •
عضو املنظمة العاملیة لجراحي املنظار   •

عضـــو منظمة جراحـــي الجهـــاز الهضمي   •
البریطانیة 

عضو جمعیة الجراحین األردنیة  •

مجمع أبو عید بالزا - مقابل املستشفی التخصصي - ط 4

+962 79 7790 456

                DrRaedTayyem

 Doctor@DrTayyemClinic.com

الدكتور رائد تّيم
استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي والمنظار

www.DrTayyemClinic.com



أهمية المكمالت الغذائية في حياتنا اليومية

�ل�صيدالين حممد عبا�ش
م�صتودع �أدوية �بن �صينا

تناول حبة يوميا من الفيتامينات واملعادن يزود الجس��م بالطاقة والحيوية والنش��اط 
واملناعة, باالضافة الى فوائد أخرى متعددة.

ش��ركة Vitabiotics الرائدة يف تصني��ع الفيتامينات واملع��ادن واألولى يف بريطانيا 
قدمت للعالم مجموعة من املنتجات املميزة للسيدات والرجال يف جميع األعمار.

يحت��وي كل منتج من منتجات الش��ركة ىلع مجموعة خاصة م��ن املكمالت الغذائية 
والفيتامينات واملعادن تناس��ب الفئ��ة التي ينتمي اليها, فهن��اك فيتامينات خاصة 

للسيدات وفيتامينات خاصة للرجال وايضا الحوامل لديهم منتج خاص بهم وغيرها.

Wellwoman Plus

تركيبة فريدة من نوعها وفكرة جديدة لصحة وحيوية 
السيدات يف جميع األعمارحيث تحتوي ىلع العناصر 

التالية:

مجموع��ة متكاملة م��ن الفيتامين��ات واملعادن  	•
بالجرعات اليومية املطلوبة 

 Vitamin C, D, E, B-Complex, Iron, Zinc,(
)Magnesium, and Chromium

تحت��وي ىلع جرعة عالية من Vitamin E  املهم  	•
لصحة البشرة والقلب واألوعية الدموية.

تحت��وي ىلع البيوتي��ن )Biotin( امله��م لحماية  	•
البشرة من األمراض الجلدية ويقلل من تساقط الشعر ويقوي األظافر.

يحتوي هذا املنتج املميز ىلع كبسوالت اضافية تحتوي ىلع أربع أنواع من الزيوت  	•
تزود الجس��م بأنواع األوميغ��ا املختلفة Omega 3.6.9 والت��ي تعتبر مهمة لصحة 
القلب والجهاز العصبي والعيون والبش��رة باالضافة الى تنظيم الهرمونات ونس��بة 

الدهون يف الجسم وهذه الزيوت هي:
)Evening Primrose Oil( زيت زهرة الربيع  o

 )Starflower Oil( زيت عباد الشمس  o
 )Fish Oil( زيت السمك  o

 )Olive Oil( زيت الزيتون االطبيعي  o

+50 Wellwoman

تركيب��ة مخصصة للس��يدات ف��وق عمر الخمس��ين 
تحافظ ىلع خاليا الجس��م وتحمي من الش��يخوخة 
املبك��رة وتزود الجس��م بالطاقة والحيوية والنش��اط 

حيث تحنوي ىلع العناصر التالية:

حم��ض الاليبوي��ك )Alpha Lipoic Acid(: ي��زود  	•
الجسم بالطاقة ويحمي الجلد من الترقق وظهور 

األوعية الدموية الدقيقة.

اللوتي��ن )Lutein( : يعتب��ر من مضادات التأكس��د  	•
القوية التي تحمي العيون من األمراض املتعلقة 

بالعمر مثل تلف الشبكية.

مستخلص الش��اي األخضر )Green Tea Extract(: واحد من مضادات التأكسد القوية  	•

التي تساعد يف حماية الجسم من أنواع السرطان املتعددة.

)L-Carnitine & Co-enzyme Q10(: هي مواد مهمة جدا تزود خاليا الجسم بالطاقة  	•
وتحميها من التلف وبالتالي تأخر الشيخوخة بشكل عام.

الكروميوم )Chromium(: يس��اعد ىلع تنظيم نس��بة الس��كر يف الدم ويقلل من  	•
)Insulin Resistance(. مقاومة األنسولين

Wellman

تركيب��ة متكاملة من الفيتامين��ات واملعادن وفوائد 
إضافي��ة خاص��ة بالرج��ال يف جميع األعم��ار حيث 

تحتوي ىلع:

مس��تخلص نبات الزنجبي��ل )Gensing(: يزيد من  	•
القدرة الذهني��ة والبدنية ويزود الجس��م بطاقة 

عالية.

مس��تخلص نب��ات الث��وم )Garlic(: يس��اعد يف  	•
الحف��اظ ىلع ضغ��ط الدم ونس��بة الدهون يف 

الجسم.

 Methionine( مجموعة من األحم��اض األميني��ة 	•
Arginine &(: تس��اعد الجس��م ىلع بناء البروتين وبالتالي إنتاج الطاقة وهو مهم 

تحديدا للرياضيين.

)PAPA – Para Amino Benzoic Acid(: يساعد يف تنشيط الدورة الدموية واعطاء  	•
الطاقة والحيوية كما يساعد يف تأخير ظهور الشعر األبيض.

الس��يليكون والبيوتين )Silicon & Biotin(: يعطيان مرونة للبشرة واألوعية الدموية  	•
كما يقللون من تساقط الشعر وتقوية األظافر.
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+962 6 5680 800 / 5684 800
+962 7 9560 8572 / Dr. Mob. +962 7 9898 0167
dr_ahmadaziz@hotmail.com

عضو جمعية جراحي الكلى 
والمسالك البولية ا�ردنية

عضو الجمعية ا�وروبية لجراحة 
الكلى والمسالك البولية

عمان - الشمیساني - بجانب طوارئ املستشفی التخصصي
مجمع ابن النفیس الطابق الثالث

الدكتور أحمــد شعبــان
أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية

والتناسلية والعقم وجراحة المنظار
وزراعة الكلى

rology



مقاالت طبية

�لدكتور �أحمد �صعبان
�أخ�صائي جر�حة �لكلى و�مل�صالك �لبولية و�لتنا�صلية و�لعقم وجر�حة �ملنظار

البيلة الدموية

تنتج البيلة الدموية الِعياّنِية بواًل لونه وردي أو أحمر أو بلون الكوال بس��بب وجود خاليا 
ال��دّم الحمراء. يتطلب األمر القليل من الدم إلنتاج الب��ول األحمر، وعادًة ما يكون النزيف 

غير مؤلم. ولكن خروج جلطات الدم من جسمك يف البول قد يكون مؤمًلا.

غالًبا ما يحدث البول الدموي دون عالمات أو أعراض أخرى.

األسباب

التهابات الجهاز البولي 	•
عدوى الكلى )التهاب الحويضة والكلية( 	•

حصوات املثانة أو الكلى.  	•
تضخم البروستاتا 	•

الس��رطان: يمكن أن يك��ون الدم املرئي يف البول عالمة ىلع س��رطان الكلى أو  	•
املثانة أو البروستاتا املتقدم

إصاب��ة الكلى: يمكن لضربة أو إصابة أخرى تصيب الكلى نتيجة حادثة أو االحتكاك  	•
يف الرياضات أن يؤدي إلى الدم املرئي يف البول.

األدوية: يمكن لعقار سيكلوفوس��فاميد املضاد للسرطان والبنسيلين أن يؤدي إلى  	•
النزي��ف يف البول. يحدث الدم املرئي يف البول أحياًنا إذا تناول املريض مضادات 

التخثر، مثل األسبرين وهيبارين تسييل الدم،

عوامل الخطر

غالًبا ما يكون لدى أي شخص، بما يف ذلك األطفال واملراهقون، وجود خاليا دم حمراء 
يف البول. وتتضمن العوامل التي تجعل من ذلك أكثر ترجيًحا:

العم��ر: يعاني العديد م��ن الرجال ف��وق 50 عاًما البيلة الدموية العرضية بس��بب  	•
تضخم غدة البروستاتا.

ع��دوى حديثة: يع��د التهاب الكل��ى بعد اإلصابة بع��دوى بكتيرية أو فيروس��ية  	•
)التهاب كبيبات الكلى التالي للعدوى( أحد األس��باب الرئيس��ية لدم البول املرئي 

لدى األطفال.
التاريخ العائلي: قد تكون أكثر عرضة للنزيف البولي إذا كان لديك تاريخ عائلي من  	•

مرض الكلى أو حصوات الكلى.
أدوية معينة: من املعروف أن كل من األس��برين ومسكنات األلم غير الستيرويدية  	•
املض��ادة لاللتهاب واملض��ادات الحيوية، مثل البنس��يلين تزيد م��ن خطر اإلصابة 

بالنزيف البولي.
التدريبات الش��اقة: عداؤو املسافات الطويلة تحديًدا أكثر عرضة لإلصابة بالنزيف  	•
البول��ي الناتج عن ممارس��ة التمارين الرياضية. ويف حقيقة األم��ر، أحياًنا ما تعرف 
الحالة باسم البيلة الدموية للعدائين. ولكن يمكن إصابة أي شخص يمارس التمارين 

الرياضية باألعراض

كيف يتم تشخيص الدم يف البول؟

يشمل تشخيص الدم يف البول ىلع مرحلتين وهما:

التشخيص سريريًا

يجب مالحظة الصحة العامة للمريض وذلك ملعرفة درجة تأثير املرض وش��دته عليه، 
حيث أن النوع الحاد من البيلة الدموية أو مسبباتها يمكن أن يسبب هبوطا يف الدورة 

الدموية، أما املتوس��ط منه واملتكرر يمكن أن يسبب شحوب يف الجلد وفقر يف الدم 
بسبب النزيف.

الفحوصات املخبرية

تش��مل الفحوصات املخبرية الالزمة لتش��خيص البيلة الدموية املجهرية، أو أس��باب 
البيلة الدموية بشكل عام ىلع ما يلي:

تحلي��ل البول: الكتش��اف وجود خاليا ال��دم الحمراء يف الب��ول، ويمكن أن تكون  	•
نتيجة هذا االختبار إيجابية خاطئة إذا كانت املرأة تمر يف فترة الحيض.

فحص الدم: يجرى للكش��ف عن أس��باب البيلة الدموية إذ قد تش��ير املس��تويات  	•
املرتفع��ة م��ن الكرياتين إلى انهي��ار العضالت الذي ينجم عن أم��راض الكلى، وقد 
تظهر فحوصات الدم أيضًا عالمات ألمراض أخرى قد تسبب نزول دم من فتحة البول 

مثل سرطان البروستاتا، أو الذئبة.
التصوير املقطعي املحوس��ب: يس��تخدم التصوير املقطعي إلنشاء صور للكلى  	•
واملسالك البولية، وقد تكون هناك حاجة يف بعض األحيان إلى استخدام صبغات 
خاص��ة قبل إجراء التصوير املقطعي للحصول ىلع صورة أوضح للمس��الك البولية 
للكش��ف عن وجود الحصوات، والتش��وهات الخلقية يف بنية الكل��ى، والخراجات، 

واألورام، واإلصابات الرضحية.
تنظير املثانة: يس��تخدم أنبوب م��رن مزود بكاميرا يدخل إلى املس��الك البولية  	•

للكشف عن أسباب وجود دم يف البول مثل سرطان املثانة.
خزعة الكلى: تتضمن الخزعة ىلع أخذ عينة من أنسجة الكلى للكشف عن أمراض  	•

الكلى التي تسبب البيلة الدموية.
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وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي

�لدكتور خالد بني هاين
�أخ�صائي �لطب �لنف�صي ومعاجلة �الإدمان

بالرغم من التقّبل الكبير والفهم الذي ش��هده ميدان األمراض العقلية خالل الس��نوات 
األخي��رة إال أّن الش��عور بالوصم��ة االجتماعية إث��ر اإلصابة بمرض عقلي ال ي��زال ُمالزمًا 

للمريض نتيجًة لقصور إدراك املجتمع فيما يتعلق باألمراض العقلّية. 

ما هي وصمة العار املرتبطة باملرض النفسي؟

تنقس��م وصمة العار املرتبطة باملرض النفس��ي أو  ال��� Mental Health Stigma إلى 
قسمين رئيسيين: 

وصمة العار االجتماعية: ويقصد بها جميع الس��لوكيات املتحّيزة والتصّرفات العنصرية 
املوّجهة ضّد األشخاص الذين يعانون من املشاكل النفسية أيًّا كانت درجتها أو نوعها. 

وصمة العار الش��خصية: وهي ما يشعر به الشخص املصاب الذي يعاني من اضطرابات 
نفس��ية اتجاه مرضه أو مش��كلته النفس��ية. حيث تؤثر هذه الوصمة بشكل كبير ىلع 
مشاعر الشخص من حرج وخوف، األمر الذي يؤدي إلى تراجع النتائج املرجّوة من العالج. 

ما هي آثار وصمة العار للمرض النفسي؟ 

س��واًء كانت وصمة العار هذه ش��خصية م��ن املصاب نفس��ه أو اجتماعية من اآلخرين 
حوله، فهي يف كلتا الحالتين تعود بنتائج سلبية للغاية ىلع الشخص املصاب، نذكر 
منه��ا ما يلي: العزوف عن البحث عن عالج وااللتزام ب��ه. انعدام التفّهم من قبل أفراد 
العائلة، األصدقاء، أو الزمالء يف العمل. تراجع الفرص املتاحة للش��خص املصاب، سواًء 
كانت فرص عمل أو دراسة أو فرص املشاركة يف النشاطات االجتماعية أو حتى فرصة 
الحصول ىلع س��كن مناسب. التعّرض للتنمر، العنف الجس��دي أو املضايقات واإلزعاج. 
الصعوب��ات املادي��ة نظًرا ألن أغلب برام��ج التأمين ال تغّطي عالج األمراض النفس��ية. 
فقدان الثقة واألمل يف أن تتحّسن األمور أو يف أن يتمّكن الشخص املصاب نفسه من 

التعايف والتغّلب ىلع مختلف التحدّيات التي تواجهه. 

ملاذا ترتبط وصمة العار باألمراض النفسية وليس الجسدية؟ 

ال يج��ب تعريف الناس من خالل أمراضهم، س��واء كانت جس��دية أو نفس��ية.  غالبًا ما 
نس��مع أحدهم يقول: "مرض الس��ّكري يس��ري يف عائلتنا"، أو "لدينا تاريخ من أمراض 
القلب يف عائلتنا". لكّن نادرًا ما ُيقال إن املرض النفسي يسري يف عائلتنا. وكما يمكن 
لش��جرة عائلتنا أن تعطينا جس��مًا غير صحي، يمكن أن تعطينا أيضًا عقاًل غير صحي. 
وكما نتقّبل أن نرث أمراضًا مثل السرطان والقلب والسكري، علينا تقّبل وراثة االضطراب 
ثنائ��ي القط��ب أو الفص��ام أو غيرهما من األمراض النفس��ية. ال ينبغ��ي أن نخجل من 
االستعداد الوراثي لألمراض العقلية، وال ينبغي أن تكون هناك وصمة عار مرتبطة بها.

م��ا هي الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل م��ع الوصمة االجتماعية لألمراض 
العقلّية؟

1- تذكر املريض بأّنه ليس الش��خص الوحيد الذي يعان��ي من مرٍض عقلي: قد يتأقلم 
الكثير من األش��خاص مع فك��رة إصابتهم بمرٍض عقلي كاالكتئ��اب والقلق وإدمان 

املخدرات وغير ذلك من مشاكل الصحة العقلية الشائعة يف املجتمع.
2- طلب املس��اعدة: ال يتلقى الكثير من األشخاص املصابين باألمراض العقلية العناية 
الطبية الالزمة حتى اليوم ويعود الس��بب يف ذلك نوعًا ما إلى الش��عور بالوصّمة 
االجتماعية املصاحبة لطلب املساعدة. ويجدر بالذكر أن األمراض العقلية ال تختلف 
عن أّي مرٍض آخر يس��تلزم املعالجة تحقيقًا للشفاء، إذ كّلما بدأت املعالجة بوقٍت 

مبكر كلما كان الش��فاء أس��رع، وبالتالي يتحتم ىلع املريض طلب املس��اعدة من 
اآلخرين دون خوف.

3- التف��اؤل والتذك��ر بأن الع��الج مفيد دومًا: تتوف��ر األدوية اآلمن��ة والناجحة وطرق 
املعالجة النفس��ّية واالجتماعية أيضًا، كما أّن هناك طرق عالجية مس��تحدثة قيد 
التطوير، وبالتالي ينعم معظم األشخاص املصابين بأمراٍض عقلية بحياٍة كريمة مع 

ذوّيهم يف املجتمع.
4- ال تعزل نفسك عن اآلخرين إن كنت تعاني من إحدى االضطرابات النفسية، فقد تميل 
إل��ى العزلة واالبتعاد عن أصدقائك وعائلتك، بل قد تجد أّنه من األفضل أاّل تخبرهم 
ش��يًئا عن حالت��ك. لكن تصّرفك هذا ليس صحيًحا تماًما فمثل هؤالء األش��خاص قد 
يكونون مصدر دعم معنوي مفيد للغاية. ليس عليك أن تنش��ر خبر إصابتك بمرض 
نفس��ي يف كّل الجرائد اليومية بالطبع! لكن احرص ىلع إخبار عدد من األشخاص 

املقّربين منك مّمن تثق بهم حتى يقّدموا لك الدعم الالزم عند الحاجة
5- ال تساوي نفس��ك بمرضك أحسن استخدام الكلمات للتعبير عن مرضك أو االضطراب 
النفس��ي الذي تعاني منه، وال تس��اوي نفس��ك باملرض الذي تعاني منه، بداًل من 
الق��ول: "أنا مكتئب"، اس��تخدم جملة: "أن��ا أعاني من االكتئاب". تذّكر ...أنت لس��ت 
مرض��ك، وإنم��ا أنت تعاني من أع��راض أو اضطراب منفصل تماًم��ا عنك، ويمكن أن 

يختفي مع العالج.
6- انض��ّم إلى جماعات دعم هنالك العديد من املراك��ز والجماعات املحلية أو الدولية 
التي تقّدم برام��ج دعم للمصابين باألمراض واالضطرابات النفس��ية. اختر من هذه 
املراكز ما تراه مناس��ًبا لك، واحرص ىلع زيارتها بشكل دوري وحضور االجتماعات أو 
الفعاليات التي تعقدها، سواًء للتثقيف حول حالتك املرضية أو لتقديم املشورة أو 

للتعرف ىلع أشخاص آخرين يعانون من مشكالت مماثلة. 

عادة ما ال نصّنف أي شخص مصاب بداء السكري أو نصوره بطريقة نمطّية وسلبية، لكن 
نمي��ل إلى القيام بذلك عندما يعاني ش��خص ما من مرض نفس��ي مثل االكتئاب. يف 
الحالتين، هناك خلل يف الجسم. لذلك، يجب علينا تغيير طريقة تفكيرنا حول املرض 
العقل��ي. وبداًل من النظر إليه ىلع أنه عيب أو ضعف، نحتاج إلى إعادة صياغة أفكارنا. 
أولئك الذين يعانون من مرض عقلي يعانون من خلل وظيفي، مثل أي ش��خص يعاني 

من مرض جسدي.
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+962 6 520 5555          077 619 6985

Dr.Ibrahim.Aqeel

الدكتور
خالد أحمد بني هاني

البورد ا�ردني في الطب النفسي
عضو جمعية ا�طباء النفسيين ا�ردنية

جبل�عمان
شارع�ابن�خلدون - عمارة�رقم 19
مجمع�ماغي�الط�� - الطابق�الثالث

079 999 1569 - 079 999 7269

Dr-Khaled Bani Hani

KhaledBaniHani7@gmail.com

أخصـائـــي الطـــب النفســــي
ومعالجــة ا�دمــان

الدكتور فيصل قاعودالدكتور فيصل قاعود
طب وجراحة الفم وا�سنان

وتجميل الوجه والبشرة
طب وجراحة الفم وا�سنان

وتجميل الوجه والبشرة

عمان - خلدا
شارع�وصفي�التل

بجانب�فندق�سراي�دابوق

الخدمات العالجية:

• عالج تجميلي 
• زراعة االسنان 

• التركيبات والفينيرز 
• أخصائي تقويم
• أخصائية أطفال

      079 0688 070
      Sky dental clinic
      skydentalclinic.jo
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E-mail: dr.amr@sccclinic.com
Website: sccclinic.com

Tel.: +962 7 7566 1006
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ضيق التنفس وأسبابه

�لدكتور عمرو ر�صيد
�خت�صا�صي �أمر��ش �لقلب و�ل�صر�يني وق�صطرة �الأوعية �لدموية و�ل�صبكات

الش��عور بضيق التنفس أو بضيق النفس هو أحد األعراض الهامة التي تستدعي انتباه 
الش��خص لزيارة الطبيب، إال أن الس��ؤال ال��ذي يطرحه املريض دائم��ًا علينا هو يف أي 
تخصص يجب االتجاه لتش��خيص س��بب ضيق التنفس وعالجه وسأتحدث يف مقالي 
هذه عن أس��باب ضيق التنف��س وعوارضه املصاحبة والتي ُتميِّز األس��باب بعضها عن 

بعض.

من املهم جدا أيضا ان اذكر أن عملية التنفس هي عبارة عن ش��هيق )أخذ او س��حب 
اله��واء إلى داخل الرئة( وزفير )إخراج الهواء من الرئة(، وأنَّ معظم حاالت ضيق التنفس 

يتم وصفها أثناء عملية الشهيق، والقليل منها أثناء عملية الزفير.

أمراض تصيب املجاري التنفسية والرئة، األسباب واألعراض والتشخيص والعالج

تقسيم أسباب ضيق التنفس حسب املنطقة املصابة

من خالل عملية التنفس وأخذ النفس عبر الشهيق، يتم مرور الهواء من الفم أو األنف، 
م��رورًا بالحنجرة ومن ثم إل��ى القصبة الهوائية الرئيس��ّية والتي تتف��رَّع إلى قصبتين 
ل باألكس��جين إلى كل من الرئة  هوائيتين ُيمنى وُيس��رى حيث يتم توزيع الهواء امُلَحمَّ

اليمنى والرئة اليسرى.

تنقس��م هذه القصبات الهوائية إلى ُقصيبات اصغر و إلى ش��عب هوائية لتقوم ىلع 
توزي��ع اله��واء إلى جميع أجزاء الرئة العليا و الوس��طى و الس��فلى منها حتى تنتهي 
بإنش��اء الحويصالت الرئوية و التي تكون ىلع ش��كل أكياس هوائية صغيرة جدًا ويتم 
من خاللها عملية تبادل الغازات من االوكس��جين و ثاني أوكسيد الكربون مع الشعيرات 

الدموية الدقيقة املحيطة بهذه الحويصالت الرئوية.

يحي��ط به��ذه الحويصالت الرئوية النس��يج الرئ��وي و املكوَّن من الش��عيرات الدموية 
الدقيقة و ألياف نس��يجية داعمة تعمل ىلع تثبيت القصبات، الُش��َعب، والحويصالت 
الرئوي��ة. و كذلك يحيط بالرئتين غش��اء الرئة و الذي يدعى بالغش��اء البلوري، حيث أن 
وظيفة هذا الغشاء تكمن يف عزل الرئة عن القفص الصدري و عن األعضاء األخرى يف 

الصدر من القلب والشريان األبهر واملريء وغيرها.

ان عملية الشهيق والزفير هي عملية عضلية ويمكن لإلنسان التحكم بها عبر انقباض 
العضالت املسؤلة عن التنفس مثل عضالت القفص الصدري وعضلة الحجاب الحاجز.

ضيق التنفس

و بما انه من املعروف ان وظيفة الرئة الرئيس��ّية تكمن يف عملية تبادل الغازات بين 
اخراج غاز ثاني أكس��يد الكربون و تزويد الدم باألكسجين، فيجب معرفة ان مصدر الدم 
املحمل بثاني أوكسيد الكربون يأتي عبر الشريان الرئوي الذي يخرج من البطين األيمن 
من القلب، ويعتبر ذلك املصدر هو أهم مصدر لدخول الدم عبر الرئة. يعود الدم املحمل 

باألكسجين من الرئة إلى القلب عبر األوردة الرئوية األربعة.

تقسيم أسباب ضيق التنفس من حيث منشأ السبب والتميز بين هذه األسباب:

وحيث أن األس��باب الرئوية املؤدية إلى ضيق التنفس متعددة، إال وأن معظمها يتميز 
بوجود عارض مهم مصاحب لها وهو وجود الس��عال )الكحة(. نذكر من هذه األسباب ما 

يلي:

وجود التهابات تصيب الجيوب األنفية واملجاري التنفسية العليا من القصبات الهوائية  
مث��ل حاالت األنفلونزا والتهاب الجيوب الحاد، أو الس��فلى مث��ل التهابات الرئة. وكذلك 
االتهابات التي تصيب غشاء الرئة والتي قد تودي إلى تجمع سوائل ملتهبة يف غشاء 

الرئة.

و من األسباب املهمة التي تصيب القصبات الهوائية  هو حدوث تحسس يف القصبات 
و تضي��ق القصبات الهوائي��ة االمر الذي يودي إلى حدوث زمي��ر وصفير مثل مرض الربو 
و تضيق الش��عب الهوائية وتل��ف الحويصالت الهوائية الناجمة م��ن التدخين املزمن.  
كذلك قد يحدث هذا التضيق بس��بب وجود جس��م غريب تم استنشاقه خطًأ أو وجود 
كتلة ورمّية يف مجرى القصبات الرئيس��ّية. وكذلك م��ن الحاالت التي تودي إلى تضيق 

.tracheomalacia القصبات وانكماشها حالة التليُّن الرغامي

وكم��ا أن��ه هناك حاالت ت��ودي إلى تضيق القصب��ات، فهناك حاالت تودي إلى توس��ع 
القصب��ات الهوائية إلى درجات قد تودي إلى تكيس��ات داخل الرئة، مثل حالة توس��ع 
القصب��ات Bronchiectasis، وح��االت انتف��اخ الرئة emphysema  والت��ي قد تودي إلى 

حدوث التهابات متكررة يف الرئة.

قد تكون أس��باب تضيق القصب��ات ناتجة من ضغط خارج��ي ىلع القصبات الهوائية 
وليس من مرض يصي��ب القصبات بحد ذاتها، وتحدث أغلب هذه الحاالت عند املرضى 
الذي��ن يعانون من الس��منة املفرطة والتي ت��ودي إلى زيادة الضغ��ط الخارجي ىلع 
الحنج��رة والقصبات بما يدعى بمرض القص��ر النومي Obstructive sleep apnea، وهذه 

الحالة تودي إلى توقف التنفس أثناء النوم وإلى حدوث نقص حاد يف األوكسجين.

أم��ا األس��باب املتعلقة بنس��يج الرئة الداع��م فهي تدعى بأم��راض الرئ��ة الِخالِليَّة 
 .)connective tissue disease( وكذلك أمراض النسيج الضام ) interstitial lung disease(
وه��ذه األمراض متع��ددة وكثيرة وأغلبها متعلق إما بأمراض مناعية، أو ألس��باب تعود 
لتلوث بيئي والتعرُّض الستنش��اق غبار كيميائي ورذاذ من بعض املشتقات الصناعية 

مثل مادة األسبست.

من أهم أس��باب ضيق النفس التي يجب ذكرها هو حدوث جلطة رئوية يف الش��ريان 
الرئوي والتي تعمل ىلع انس��داد أحد الش��رايين الرئوية املغذي��ة للرئة مقللًة بذلك 
عملية تبادل الغازات، األمر الذي يودي إلى نقص يف تحميل الدم باألكس��جين وش��عور 
املري��ض بضيق التنفس. هذه الحالة هي من الح��االت التي قد يكون خطيرة ومهددة 

للحياة إن كانت الخثرة الرئوية كبيرة يف تفرع الشريان الرئوي.

األعراض:

إن جميع األمراض املتعلقة بالرئة والقصبات والحويصالت الرئوية وغش��اء الرئة تتميز 
بوجود أعراض أخرى غير ضيق التنفس. ومن من أهم هذه األعراض هو وجود الس��عال 
)الكحة( واآلي قد تكون مزمنة يف بعض األمراض. وقد يصاحب هذا السعال أيضًا خروج 
كمي��ات من البلغم والذي قد يك��ون بلون اصفر أو أخصر داكن والذي يش��ير إلى وجود 
التهاب��ات بكتيري��ة يف القصبات والرئ��ة. و كذلك قد يكون البلغ��م واملخاط مخلوط 

ببعض الدماء.

قد يصاحب الس��عال أيضا وجود زمير أثناء عملية الزفير و يف بعض األحيان حتى أثناء 
الش��هيق، و ان وج��ود الزمير إنما هو داللة ىلع وجود أم��راض تودي إلى تضيقات يف 

مجرى التنفس و التي من أهمها الربو القصبي والتهاب الشعب الهوائية املزمن.

و م��ن األعراض األخرى و التي ق��د تصاحب وجود ضيق التنفس أيضا نذكر أهمها وجود 
أل��م الصدر وال��ذي يتميز بزيادة هذا آالم عند أخذ النفس العميق أو الس��عال، وال تتغير 
طبيعة األلم مع الجهد كما هو الحال بألم الصدر الناتج من ش��رايين القلب. )اقرأ عن ألم 

الصدر وأسبابه(.

أم��ا حالة الجلط��ة الرئوية فننوه بالذكر أنه ال يصاحب هذه الحالة الس��عال يف معظم 
األحي��ان، وأن ضيق التنفس يحدث بش��كل مفاجئ األمر الذي يس��تدعي املريض إلى 

اللجوء الفوري إلى املستشفى.
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عمان - مجلة صحة األردن 

يخطو املركز الوطني ملكافحة األوبئة واألمراض الس��ارية خطوات واس��عة نحو تعزيز 
فرص حماي��ة املجتمع من األمراض الوبائية وما يرتبط بها من تداعيات ومس��تجدات 
ليس فقط ىلع الس��احة املجلة وحتى يف املحيطين العرب��ي واإلقليمي باإلضافة 

إلى مواكبة ما يستجد يف هذا الشأن ىلع املستوى العاملي.

املركز حديث النش��أة يس��عى إل��ى تهيئة بيئة أفض��ل للوقاية من األمراض الس��ارية 
ومحاربتها وفق منهج صحي متين واستراتيجيات وطنية.

مجلة صحة األردن التقت املستش��ار الفني للمركز الدكتور س��امي الش��يخ علي الذي 
تحدث عن املركز ورؤيته وأهدافه والتحديات القائمة والخطط املستقبلية.

نبذة عامة

يعتبر املركز الوطني ملكافحة األوبئة واألمراض الس��ارية أحد األذرع الصحية الرس��مية 
حيث أنه مركزًا حكوميًا، لكنه باملقابل يتمتع باالستقالل اإلداري واملالي.

تم تأسيس��ه يف ش��هر تش��رين الثاني من العام 2020 بموجب النظام رقم )112( لسنة 
2020 الصادرة بموجب املادة 120 من الدستور األردني.

الهدف العام

يهدف املركز إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة يف مجال الوقاية من األوبئة واألمراض 
الس��ارية واالس��تعداد ملواجهتها بما يف ذلك التهديد اإلرهاب��ي البيولوجي، وتعزيز 
الس��لوكيات الصحية والبيئية الس��ليمة وإمكانيات اململكة يف الرصد الصحي وتطوير 
أنظمة املعلومات الصحية واتخاذ التدابير الالزمة ملنع انتشار األوبئة واألمراض السارية 

والحد من آثارها. 

الرؤية

يس��عى املركز الى تهيئة بيئة س��ليمة تتناس��ب مع مجتمع آم��ن وصحي من خالل 
ضمان وجود أنظمة رصد فعالة للصحة العامة ومن خالل إجراء البحوث الصحية ورس��م 

السياسات وتعزيز املمارسات الصحية.

الرسالة

تقديم املش��ورة التقنية واملش��اركة و التنس��يق مع الهيئات ذات الصلة لتعزيز قدرة  
األردن ىلع إدارة األوبئ��ة، وتعزي��ز األم��ن الصح��ي، ورص��د األمراض، وإقرار السياس��ات 

والقرارات القائمة ىلع األدلة العلمية الرصينة.

أهمية التأسيس

ووفقا للش��يخ علي فقد برزت الحاجة لتأس��يس املركز وطني ملكافحة األوبئة خالل 
جائحة كورونا - كوفيد-19 ، وذلك نتيجة الحاجة لهيئة

موح��دة تجمع القطاعات املختلف��ة التي لها أثر ىلع الصح��ة و كذلك لوجود حاجة 
لوجود مختبر وطني مرجعي للصحة العامة.

األوبئة امُلستهدفة

يعم��ل املركز يف ضوء وج��ود أي من الطوارئ الصحية والبيئي��ة و يعمل ىلع مراقبة 
الوض��ع املحلي واإلقليم��ي والدولي لكوفي��د-19 والتهاب الكبد غي��ر معروف املصدر 
وج��دري القرود والحمى النزفية )القرم – كونجو(،  وأية مس��تجدات بخصوص األمراض 
املشتركة بين الحيوان واإلنسان ضمن نهج الصحة الواحدة وكذلك أية متغيرات بيئية.

أبرز املهام

يق��وم املركز وفقا لنظام��ه وتعليماته بعدد م��ن املهام تتلخص بإعداد السياس��ات 
الصحية املتعلقة بمكافحة األوبئة واألمراض السارية والتوصية بها للجهات املختصة.

كما يقوم برصد األوبئة واألمراض السارية وطنيا وإقليميا ودوليًا والكشف عن التهديدات 

الجديدة أو الناشئة والتوصية بشان الوقاية منها.

كم��ا يتولى مهام تنس��يق جهود االس��تجابة الوبائية والجوائ��ح والتهديدات الصحية 
األخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية.

ويف إط��ار هذه املهام أيض��ا يعمل املركز ىلع رص��د ومتابعة التهدي��دات الصحية 
البيئية وعالقتها باألوبئة واألمراض السارية.

وم��ن امله��ام املجتمعية ذات الرس��الة الوطنية يعم��ل املرك��ز ىلع توفير خدمات 
تشخيصية مرجعية لألفراد واملجتمع واملؤسسات.

وإداري��ا يقوم املركز بإدارة برامج الوقاية من األوبئة واألمراض الس��ارية إلى جانب وضع 
خطط االستعداد واالستجابة للطوارئ الصحية.

تحديات جائحة كورونا

واكب تأس��يس املركز فترة بدء انتشار جائحة كورونا، وكان دوره يف كوفيد-19 تقييم 
الوض��ع الوبائي وعمل الحس��ابات الرياضية للتنبؤ بمس��ار الوباء وكذلك إجراء دراس��ات 

تقيمية للوفيات الناجمة عن الكورونا وتقييم شدة املرض بمتحور أوميكرون.

وقد باش��ر املركز اس��تخدام س��لطاته منذ نحو أربعة أش��هر، ويعمل اآلن ىلع مراقبة 
الوضع الوبائي املحلي واإلقليمي واملتابعة الحثيثة للمستجدات .

ويرى الش��يخ علي ان خطر كورونا ما زال قائمًا وأن هناك العديد من الدول التي تشهد 
موجات جديدة وهو ما يجعل احتمال حدوث موجة جديدة باألردن واردًا.

التشبيك محليًا وخارجيًا

يعم��ل املركز مع الش��ركاء املحليين من القطاع الحكوم��ي واملنظمات غير الحكومية 
باإلضافة إلى التش��بيك مع العدي��د من الهيئات واملنظمات الدولي��ة الحكومية وغير 
الحكومي��ة وذلك بهدف توطيد العالقات لخدمة تأس��يس وعمل املركز، والعمل ىلع 

تفعيل األنشطة املحلية وتطوير البرامج الصحية الوطنية.

التحديات

يعتبر التأس��يس ضمن املنظومة الصحية وغير الصحية من أهم التحديات التي تواجه 
عمل املركز حيث تظهر أزمة تداخل األدوار واملسؤوليات .

ه��ذه التحديات تخلق الحاج��ة للعمل ىلع إيج��اد البنية التحتية واملوارد البش��رية 
ومأسسة العمل.

التطلعات

ينظ��ر املرك��ز للقيام بالعديد من البرامج واألنش��طة املحلية وتعزي��ز الجانب الوقائي 
املجتمعي وبناء قاعدة متينة يف مواجهة التحديات الوبائية املختلفة، كما يس��عى 

حاليًا للعمل بكامل الطاقة التشغيلية يف بداية العام 2022.

خطوات واسعة نحو تعزيز الحماية الصحية المجتمعية 
المركز الوطني لمكافحة األوبئة واألمراض السارية... التوجهات.. والتحديات

ريـبـورتــــاج

املستشار الفني للمركز الدكتور سامي الشيخ علي:

نسعى للعمل بكامل طاقتنا التشغيلية وتحدي الكورونا ال زال قائمًا
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الدكتور َناجح الُعَمري
مستشار أول جراحة ا�طفال وجراحة المسالك البولية أطفال

 جراحة المنظار وحديثي الوالدة
 جراحة ترميم وتأهيل الجهاز البولي والتناسلي وتصويب الجنس

 عالج السمنة المفرطة ل�طفال وقبل سن البلوغ بالمنظار



التوت البري والتهابات المسالك البولية

مقاالت طبية

�ل�صيدالنية حال �جلمل
م�صتودع �أدوية �لفار�بي

قد اس��تخدم التوت البري كغذاء ودواء لعدة قرون. والتوت البري ش��جيرة دائمة الخضرة 

تنمو يف أمريكا الشمالية، وكانت تستخدم من قبل األمريكيين األصليين )الهنود الحمر(  

لعالج أمراض املثانة والكلى. كما استخدم املستوطنون األوائل من إنجلترا التوت البري 

الن��يء واملطب��وخ لكثير من الحاالت، بما يف ذلك فقدان الش��هية ومش��اكل املعدة، 

.C واضطرابات الدم، واالسقربوط الناجم عن عدم الحصول ىلع ما يكفي من فيتامين

تحت��وي فاكهة التوت البري ىلع كمية كبيرة من املواد املضادة لالكس��دة، من أهمها 

املواد التي تسمى ببرانثوسيانيدينز proanthocyanidins( )، وهي التي تعطي التوت 

البري لونه النابض بالحياة. تعمل مضادات األكس��دة ىلع تحييد الجسيمات املعروفة 

باس��م الجذور الح��رة التي تضر الحمض الن��ووي ويعتقد أن تس��هم يف أمراض القلب 

والسكري والسرطان، وغيرها من األمراض. يعتبر التوت البري أيضًا مصدر ممتاز لفيتامين 

C وهو مضاد أكسدة آخر مهم. ويبحث العلماء حاليًا ملعرفة ما إذا كانت املواد املضادة 

لالكسدة يف التوت البري تساعد ىلع الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وم��ن أهم اس��تخدامات التوت البري يف وقتن��ا الحالي الوقاية من التهابات املس��الك 

البولية ، التي تس��ببها ع��ادة البكتيريا املعروفة باس��م )E. Coli(. يف البداية اعتقد 

األطب��اء أن الت��وت البري يعمل ع��ن طريق زيادة حمضي��ة البول لدرج��ة كافية لقتل 

البكتيريا. لكن أظهرت الدراس��ات الجديدة أن التوت البري يمن��ع البكتيريا من االلتصاق 

بجدران املسالك البولية. وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يساعد ىلع منع التهاب 

املس��الك البولية من املثانة ومج��رى البول ، وخاصة عند النس��اء اللواتي يعانين من 

التهابات املسالك البولية املتكررة. 

وأجريت دراسة ىلع النساء الصغيرات يف السن الذين لديهم تاريخ من التهاب املسالك 

البولي��ة املتكررة، و وجدت أن االلتهابات املتكررة كانت أقل عند النس��اء الذين تناولوا 

كبسوالت التوت البري مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

ومع ذلك، تش��ير الدراس��ات إلى أن التوت البري ال يعمل عندما تصاب بالتهاب املسالك 

البولي��ة. وذلك ألنه يس��اعد ىلع منع البكتيريا من االلتصاق باملس��الك البولية ولكنه 

أق��ل فعالية بمجرد أن تصاب بااللتهاب. و لهذا  الس��بب يعتب��ر التوت البري أفضل يف 

الوقاية من التهاب املس��الك البولي��ة من عالجها. وينبغي ع��الج االلتهاب بمضادات 

حيوية تقليدية.

ما هو د-مانوز؟

د- مانوز من السكريات البسيطة التي تستمد بشكل طبيعي من الفواكه. لكن ما الذي 

يجعله مفيد يف عالج التهابات املثانة واملسالك البولية؟

أظهرت بعض األبحاث األولية أن 90% من د-مانوز  الذي يؤخذ عن طريق الفم يفرز يف 

البول دون تغيير يف غضون 30-60 دقيقة. ولذلك، د- مانوز ال يهضم مثل الس��كريات 

األخرى يف الجس��م، فهو ال يغير مس��تويات السكر يف الدم ويتم تصفيته مباشرة يف 

املثان��ة. عندما يتم اخراج د- مانوز من الجس��م يمر أواًل من خ��الل الكلى، يمأل املثانة 

ويغس��ل املس��الك البولية ومن ثم يفرز بأكمله عند التبول. يعمل ىلع احاطة الخاليا 

البكتيرية مما يجعل من املستحيل عليهم التمسك بجدران املثانة أو املسالك البولية. 

تبقى البكتيريا العائمة الحرة ويتم تمريرها من الجسم يف البول.
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هبوط ضغط الدم المفاجئ

مقاالت طبية

�لدكتور فر��ش �لطر�ونة
�أخ�صائي �الأمر��ش �لباطنية

أعراض هبوط الضغط املفاجئ 

عندم��ا تقل ق��راءة ضغط الدم عن 60/90 مل��م زئبقي، فإن هذا يعن��ي أن الدم الذي 
يضخه القلب ال يصل بشكٍل كايف إلى الدماغ وغيره من أعضاء وأجهزة الجسم املهمة، 
وهذا األمر ُيدخل اإلنسان يف حالة من هبوط الضغط املفاجئ، فتظهر ىلع الشخص 

عدد من أعراض هبوط الضغط اآلتية:

أيضًا
برودة يف الجلد وشحوب يف لون البشرة. 	•

التنفس سريع. 	•
قلة التركيز وتشتت االنتباه. 	•

كيف يتسبب مرض السكري بهبوط ضغط الدم؟

قد يؤثر مرض الس��كري ىلع قدرة تحكم الجس��م بضغط ال��دم، باإلضافة إلى ذلك قد 
يتس��بب يف إلحاق الضرر باألعصاب املرتبطة باألوعية الدموية يف الجسم عموًما، لذا، 
من املمكن أن يتعرض الش��خص هنا لهبوط يف ضغط الدم إذا وقف بش��كل مفاجئ، 

وذلك نتيجة لعجز األوعية الدموية عن التأقلم السريع مع الحركة الفجائية الحاصلة.

كم��ا وقد يدخل مريض الس��كري حيز الخطر عندما ينخفض مس��توى س��كر الدم لديه 
بش��كل كبير، ما قد يؤدي يف حاالت كثيرة إلى هبوط ضغط الدم واإلحس��اس بالوهن 

والتعب.

طرق الحماية من هبوط الضغط ملرضى السكري

لكي يتجنب مريض الس��كري الدخ��ول يف حيز الخطر عليه أن يحاول دائًما الس��يطرة 
ىلع مستويات السكر لديه لتبقى ضمن املعدالت الطبيعية، وذلك عبر:

االحتفاظ دوًما بوجبات خفيفة غنية بالكربوهيدرات سريعة االمتصاص يف متناول  	•
يده.

االلتزام بالنظام الغذائي والخطة العالجية التي وضعها الطبيب املختص. 	•
القيام بفحوصات دورية ملستوى السكر يف الدم. 	•

اتباع أية تعديالت ينصح بها الطبيب املتابع للحالة ىلع النظام الحياتي والعالجي  	•
للمريض كلما استدعى األمر ذلك.

إجراءات وتغييرات تساهم يف عالج انخفاض الضغط

تختلف طرق عالج انخفاض الضغط من ش��خٍص آلخر تبًعا للمس��ببات، ويمكن عالجه 
والسيطرة عليه عموًما عبر القيام بتغييرات بسيطة يف نمط الحياة اليومي، مثل:

زيادة كمية امللح يف الطعام بحدود املعقول، مع الحرص ىلع أال يتجاوز مدخولك  	•
اليومي من الصوديوم 2000 ملغم.

تجنب املشروبات الكحولية، وزيادة شرب السوائل األخرى.
يف الظروف الطبيعية، يجب ش��رب السوائل بكميات مناس��بة لتعويض ما يفقده  	•

الجسم منها يف حاالت مثل؛ الجو الحار واإلصابة بنزالت البرد واإلنفلونزا.
إعادة النظر يف األدوية التي يتناولها الشخص دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب  	•

للبحث يف احتمالية تسبب إحداها بانخفاض الضغط لديه.
ممارس��ة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز وتقوية ضخ الدم يف الجسم، مع تجنب  	•

تمارين رفع األثقال.
تجنب القيام بتغيير س��ريع ومفاجئ يف وضعية الجس��م، مثل؛ الوقوف فجأة بعد  	•

جلوس أو استلقاء، كي ال يصاب بحالة انخفاض ضغط الدم االنتصابي.
تحريك القدمين واليدين حركات بسيطة أو الجلوس لدقائق معدودة تسبق وقوفه  	•

إذا كان يف وضعية االستلقاء.
تجنب التعرض ولفترات طويلة للمياه الساخنة عند االستحمام أو الجلوس يف برك  	•

ساخنة، ويفضل االحتفاظ بكرسي يف الحمام ىلع سبيل االحتياط.
يفض��ل تناول وجب��ات صغيرة وعديدة ب��دل وجبات كبيرة وقليل��ة لتجنب اإلصابة  	•

بالدوار بعد تناول الطعام.
أخذ قس��ط م��ن الراحة بع��د االنتهاء من تن��اول الوجبة، مع تجنب تن��اول األدوية  	•

الخافضة للضغط قبل الوجبة مباشرة، والتقليل من استهالك الكربوهيدرات.

العدد ال�ساد�س والأربعون / حزيران - متوز  2022

31



كيفية التخلص من األدوية بطريقة آمنة

�لدكتورة لبنى غر�يبة
رئي�ش ق�صم �ل�صيدلة �حليوية و�ل�صريرية/ جامعة عمان �الأهلية

مقاالت طبية

يش��كل تخزي��ن األدوية املنتهي��ة الصالحية أو غير املس��تعملة خط��رًا ىلع الصحة 
واالحتفاظ بهذه األدوية س��واء يف املطبخ، الحمامات، غرف النوم أو الحقائب اليدوية 
يمث��ل خطرًا ىلع أف��راد العائلة. أن الحل األمثل لهذه املش��كلة هو التخلص اآلمن من 

هذه األدوية.

يوج��د يف بعض الدول مراكز للتخلص من بعض األدوية الخطيرة وقد تكون صيدليات 
معينة أو مراكز شرطة معلنة ويحضر الشخص األدوية التي ال يريدها إلى هذه املراكز.

إذا ل��م تتوفر مثل هذه األماكن فان من الطرق اآلمنة للتخلص من أدوية معينة خطيرة 
هي القائها يف املرحاض ومن ثم سحب املاء فوقها. تعد هذه أفضل طريقة للتخلص 
من األدوية الخطيرة والتي يس��عى بعض األشخاص للحصول عليها الستعمالها بشكل 
خاطئ وتسبب اإلدمان أو أنها ممكن أن تؤدي إلى الوفاة بعد جرعة واحدة خاطئة مثل 
مس��كنات األلم القوية التي ال يمكن الحصول عليها إال عن طريق وصفة طبية معتمدة 

.)opioids( كاالوبيودز

أما الطريقة الثانية للتخلص من األدوية غير املس��تعملة أو املنتهية الصالحية  فهي 
إلقائه��ا يف س��لة املهمالت بع��د مزج الحبوب مع م��ادة غير مستس��اغة كالتراب أو 

مخلفات القهوة بعد تفريغها من العلبة )ال يجب طحن الحبوب( ثم تعبئتها يف كيس 
بالستيكي محكم اإلغالق وإلقائها يف سلة املهمالت. أما عبوات األدوية البالستيكية 
والكرتوني��ة الفارغة فيجب ش��طب األس��ماء والعناوين الخاصة قبل إلقائها يف س��لة 

املهمالت.

يجب تفقد تاريخ انتهاء الصالحية لألدوية يف املنزل بشكل دوري حيث ان الكثير من 
األشخاص يحتفظون باألدوية لعدة سنوات دون التأكد من صالحيتها.

أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير

شهادة الزمالة البريطانية

البورد ا�ردني

الدكتور مصطفى رمضان

+962 79 8011 820
Dr. Mustafa Ramadan
dr.mustafaramadan

عمان - املستشفی االستشاري
مبنی العیادات الخارجیة (2) - الطابق الثالث
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مستشار أول جراحة عامة وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة املنظار

وجراحة وزراعة الکبد والبنکریاس والقنوات املراریة
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�لدكتور عبد�لعزيز زياد�ت
م�صت�صار �أول جر�حة عامة و جر�حة �ملنظار وجر�حة �لكبد و�لقنو�ت �ملر�رية و�لبنكريا�ش

مقاالت طبية

)Hydatid Disease Liver( األكياس الكلبية بالكبد

األكياس الكلبية تدعى أيضًا داء املش��وكات وتنقس��م إلى نوعين وذلك حسب 
الطفيلي املسبب:

داء املش��وكات الكيس��ية )Cystic Echinococcosis( وهو ش��ائع يف بلدان حوض  أ ( 
البحر األبيض املتوس��ط وشرق آس��يا ونادر يف دول وسط وش��مال أوروبا وأمريكا 

الشمالية.
داء املش��وكات الس��خني )الحويصالت الهوائية( )Alveolar Echinococcosis( وهو  ب( 

نادر بمنطقتنا ويكثر يف بلدان النصف الشمالي من الكرة األرضية.

وما يهمنا يف هذا املقال هو النوع األول لكثرة انتشاره يف بالدنا.

تنت��ج األكياس الكلبية من اإلصابة بطفيلي يس��توطن يف الكالب والتي تعتبر الناقل 
الرئيس��ي له، حيث تتلوث األعش��اب والخضراوات واملياه بفضالت الكالب التي تحتوي 
ىلع بويضات الطفيلي التي يمكن أن تبقى حية لغاية عام، وإذا ما تم تناول األعشاب 
ه��ذه من قب��ل حيوانات كاملواش��ي واملاعز وغيره��ا ينتقل املرض إليه��ا،واذا ماتت 
الحيوان��ات املصابة وتن��اول لحمها كلب، تنتقل له العدوى، لتكتم��ل دورة الحياة لهذا 

الطفيلي.

أما اإلنس��ان فتنتقل له إذا ما تناول الخضراوات امللوثة الغير مغس��ولة أو الحليب الغير 
مبستر أو مياه ملوثة أو حتى عند اقتناء كالب مصابة وتكون العدوى نتيجة مالمستها 

من اليد إلى الفم مباشرة.

ول��دى دخول البويضة إلى األمعاء، تخترق جدارها، وتذهب باألوعية الدموية إلى الكبد، 
وه��و أكثر األعض��اء إصابة، أو إلى الرئتين أو أعضاء أخرى يف الجس��م، ويتكون كيس أو 

أكياس بمختلف األحجام مملوءة بالسائل واآلف اليرقات.

مع العلم بأنه ال تتم العدوى من إنسان آلخر مباشرة.

األعراض:

غالب��ًا ما تك��ون اإلصابة بدون أعراض, إال إذا أصبح حجم الكيس كبيرا، أو حس��ب موقع 
الكيس يمكن أن يسبب أعراضا بسبب الضغط ىلع األعضاء املجاورة. 

األعراض التي يمكن أن يشكو منها املصاب هي ألم بالجهة العلوية اليمنى من البطن، 
ويرافقه غثيان وربما اس��تفراغ. أما األعراض من الضغط ىلع األعضاء املجاورة يمكن أن 
تكون اصفرار )اليرقان( نتيجة ضغط ىلع القنوات املرارية، أو الش��عور بالشبع املبكر, 
نتيجة الضغط ىلع املعدة بحال كان الكيس كبيرا وموجود بالجهة اليسرى من الكبد.

املضاعفات:

انفجار الكيس الكلبي حيث يمكن أن يتسرب السائل من الكيس إلى :  )1
 Anaphylactic( تجويف البطن وعندها يتس��بب بأع��راض صدمة الحساس��ية أ( 

Shock( والتي قد تؤدي إلى املوت.
إلى القنوات املرارية، ويتسبب بانسدادها ويظهر االصفرار )اليرقان(. ب( 

إلى الصدر) تجويف الصدر أو إحدى الرئتين(، وهنا تظهر أعراض تنفسية مختلفة  ج( 
)آالم بالصدر وضيق التنفس الخ(.

التهاب بكتيري بالكيس حيث تظه��ر أعراض مثل ارتفاع الحرارة، زيادة نبض القلب،   )2
إرهاق وغيرها.

التشخيص: 

يف بعض األحيان تكتش��ف بالصدفة خالل الفحص لعضو آخر, ويتم تشخيص األكياس 
الكالبية بالوسائل التالية:

التصوير الش��عاعي: فحص باألمواج فوق الصوتية Ultrasound(( والتصوير الطبقي  أ ( 
والرنين املغناطيسي.

الفحوصات املناعية: الكتشاف أجسام مضادة لهذا النوع من الطفيليات. ب( 

العالج: 

الع��الج الناجع للكيس الكالبي هو الجراحة س��واء باملنظار أو فت��ح البطن. حيث يتم 
ش��فط الس��وائل وإزالة جزء من جدار الكيس وذلك بعد حقنه بمادة قاتلة للطفيليات 

وأخذ الحيطة بعدم تسرب السوائل من الكيس إلى داخل البطن أثناء الجراحة.

ويف حاالت قليلة جدا يتم اس��تئصال جزء م��ن الكبد إذا وجدت األكياس بجهة واحدة 
من الكبد وخصوصا الجزء األيسر.

أما األدوية فتس��تعمل بحاالت خاصة )عندما يكون الكيس صغير بالحجم أو بمكان من 
الصع��ب الوصول إليه أو تجنبًا لحدوث مضاعفات للعملي��ة أو الخوف من رجوع املرض 

... الخ(.

الوقاية: 

ال يوجد حاليا أدوية أو لقاحات فعالة تحمي البشر من هذا الداء،لكن للوقاية منه، يمكن 
إتباع ما يلي:

رقاب��ة ىلع الكالب مل��ن يقتنيها وإعطائه��ا عالج للدي��دان والحرص ىلع عدم  أ( 
تناولها لحوم الحيوانات امليتة.

وضع رقابة صحية ىلع مربي املواشي ملنع انتشار املرض. ب( 
غسل اليدين باملاء والصابون عند مالمسة الكالب وتعليم األطفال ذلك. ج( 

غسل الخضراوات جيدا قبل تناولها. د( 
عدم تناول حليب غير مبستر. ح( 

طبخ اللحوم جيدا قبل تناولها. ط( 
التأكد من عدم تلوث مياه الشرب. ز ( 
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تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة والتي تستند إلى دراسات ميدانية 
إلى انتش��ار السكري بش��كل كبير، فمثال 18 %من الذكور تم تشخيصهم أنهم مصابون 
بالس��كري يف عام 2017، باإلضافة إلى حوالي 25% يف مرحلة ما قبل السكري، وهناك 
حوال��ي 40%من هؤالء كان��وا ال يعلمون بأنهم يعانون من الس��كري. وتجد أيضًا أمراض 
أخ��رى مثل الس��منة أكثر انتش��ارًا، فإن أكثر من نص��ف الذك��ور يف األردن وزنهم زائد، 

وحوالي الثلث يعانون من السمنة.

ال ش��ك أن التأثيرات الس��لبية للس��كري والس��منة معلومة للجميع ولك��ن هناك منها 
بع��ض األعراض )الصامت��ة( أي التي يعاني منها صاحبها وم��ن حوله يف صمت، ولكن 
مردوداتها مدوية وكبيرة ىلع األس��رة واملجتمع، وأقصد هنا التأثيرات الس��لبية ىلع 

العالقة الحميمة.

تش��ير الدراس��ات الحديثة أن أكث��ر من 50% من مرضى الس��كري يعان��ون من الضعف 
الجنس��ي، وتقريب��ًا نفس النس��بة أو أقل قلياًل ملن لديهم س��منة وخاصة لو س��منة 
مفرطة. ولألس��ف الشديد فإن نس��بة كبيرة من هؤالء الرجال )وزوجاتهم( يعانون يف 
صم��ت، وهذا أمر أعتبره الصمت املدمر أو الس��لبي أو الض��ار، وال أقصد هنا أننا نريده أن 
يستش��ير أصحابه مثاًل أو غير ذوي التخصص بل يج��ب عليه أن يراجع أهل الخبرة يف 
ه��ذا املجال، فكما أن من الطبيعي أنه إذا مرض مرضًا آخر مثال يف القلب فإنه يراجع 
متخصص يف أمراض القلب أو يف العين يراجع متخصص يف أمراض العيون وهكذا...

فلم��اذا التردد حينما يعاني من مش��اكل أو قصور يف أداءه الجنس��ي؟ ملاذا ال يراجع 
متخص��ص يف الذكورة؟! هناك ش��يء مهم ج��دًا ال يعلمه الكثي��رون، أن جميع أنواع 
الضعف الجنس��ي حتى العجز الكامل له ع��الج، ألن هناك فكرة خاطئة عند البعض إن 
م��ا أصابه أمر واقع وحتمي ولي��س له حل، ويعزي هذا لكبر العم��ر، ويعتقد أن الزوجة 

مشغولة مع األوالد؟!

ق��د ال يعلم الكثير من الرج��ال أن كثير من الزوجات ال يظهرن امتعاضهن أو ش��كواهن 
م��ن التدهور الذي ح��دث يف العالقة الحميمة، ولكن يظهر ذل��ك جليًا يف تصرفاتها، 
فتجد خالفات وغضب ىلع أتفه األسباب، ولكن ال عجب أن السبب الرئيسي وهو عدم 
تمتعها باإلش��باع الجنسي أثر س��لبًا ىلع كل أمورها األخرى، فلم تعد تتحمل ما كانت 
تتحمله من قبل، وقد يحدث الطالق ظاهريًا ألس��باب مادية أو اجتماعية وغيرها ولكن 

السبب الرئيسي هو يف غرفة النوم.

هن��اك تقدم مذهل يف كل مج��االت الحياة ومنها الطب، يف حال ظهور أي مش��كلة 
مهما كان نوعها البد م��ن مراجعة أهل االختصاص والبد من تذكر الجملة الخالدة التي 
تق��ول أن الوقاية خي��ر من قنطار عالج، فنحن ننصح بالفح��ص الدوري لكل رجل تجاوز  
األربعي��ن م��ن عمره وباألخ��ص ممن يعاني من أم��راض مزمنة مثل الضغط والس��كري 

وأمراض القلب واملدخنين وغيرها.

إن صحة الناس يف البالد املتقدمة مثل أمريكا وأوروبا تحس��نت كثيرًا وتم الس��يطرة 
ىلع كثير من األمراض، ويتم عالج الخطيرة منها مثل الس��رطان بنجاح أكبر من عندنا 
بس��بب ازدياد وعي الناس بأهمية الصحة واملحافظة عليها والفحص الدوري املنتظم 
ومراجعة األطباء املتخصصين عند حدوث أي أعراض مرضية دون انتظار لتفاقم املرض 
كما هو الحال مع كثير من الناس يف بالدنا. تشير اإلحصاءات أيضًا إلى أن الفحص الدوري 
يكشف عن بدايات أمراض قد تكون خطيرة إن تركت، مثل: تحليل أورام البروستاتا، وهو 
تحليل دم بس��يط جدًا يجري مرة واحدة سنويًا يكشف أي تحوالت سرطانية بالبروستاتا 

بش��كل مبكر جدًا، بحيث يكون العالج س��اعتها تتجاوز نسبة نجاحه 90%، وكما أوردنا 
يف بداية املقال إن نس��بة 40% اكتش��فوا أن عندهم س��كر أثناء الفحص الدوري، ولو 
تركوا األمر ربما تحدث مضاعفات ال يمكن تداركها. ومن األمثلة املعروفة أيضًا ونراه يف 
مراكزنا أننا نكتش��ف عند فحص مريض الضعف الجنس��ي بدقة ربما نكتش��ف مشاكل 
بالش��رايين مما قد يكون مؤش��ر لتضرر ش��رايين القلب، فنطلب منه مراجعة متخصص 
بالقلب قبل فوات األوان، وكذلك اكتش��اف الكثيرين ممن يعانون من مضاعفات ألمراض 
أخرى وعالجهم قبل تفاقم حالتهم. وهناك البعض ممن يذهب إلى الصيدلية مباش��رة 
ليس��أل الصيدلي )الغير متخصص( عن عالج لحالته، أو يس��أل أحد أصدقائه الذي ربما 
كانت حالتهما ظاهريًا متش��ابهة، أو قيام الصدي��ق بتجربة عقار معين فكانت نتيجته 
مع��ه جيدة، وليس بالض��رورة أن تكون معك أنت كذلك، ثم إني أس��الك كيف تس��مح 

لنفسك بأن تكون حقل تجارب ألشخاص غير مؤهلين أو متخصصين يف هذا األمر؟!

وأخي��رًا إذا نظرنا الى األمر م��ن منظور اقتصادي بحت فإن الفحص الدوري الذي ربما يراه 
البعض فيه بعض التكلفة يوفر عليك اآلالف وربما عشرات اآلالف التي قد تنفقها فيما 

بعد يف عالج مرض قد انتشر وتفاقم ولم يعد يجدي معه.

نح��ن يف مركز الدكت��ور عدنان الغزو لنا منظور خاص حول صح��ة الرجل، ننظر لصحة 
الرجل منظورًا شموليًا ونقدم النصح والعالج بشكل متكامل.

مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية. 

الصمت القاتل

�لدكتور عدنان �لغزو
��صت�صاري جر�حة �لكلى و�مل�صالك �لبولية

مقاالت طبية

الدکتور عدنان الغزو
استشاري جراحة الکلی واملسالك البولیة

خبرة 22 عام

Urology and andrology and  endurolog consultants

ï خبیر زراعة الدعامات العالج الجراحي للضعف الجنسي 
ï خبیر إزالة الحصی من الکلی والحوالب باستخدام اللیزر وأحدث املناظیر الولبیة

ï خبیر عالج تضخم البروستات بالتبخیر
ï خبیر إجراء عملیة دوالي الخصیة باملیکروسکوب ملرضی تأخر اإلنجاب

ï التعامل مع جمیع حاالت املسالك البولیة الطارئة والنادرة
ï رئیس شعبة املسالك البولیة - مستشفی أستر سند الریاض 

ï استشاري وخبیر املناظیر وأمراض الذکورة ملجموعة مستشفیات يف الریاض 
ï باحث ومحاضر يف أمراض الذکورة والضعف الجنسي وزراعة الدعامات

  (من سنة 2002 - 2005 / أکادیمیة موسکو)

ï تخصص استخدام املناظیر اللولبیة واللیزر وتفتیت الحصی
  (الهند، الصین، فرنسا، بریطانیا) 

ï عضو الجمعیة األردنیة لجراحة املسالك البولیة 
ï عضو الجمعیة السعودیة لجراحة املسالك البولیة 

ï عضو الجمعیة األوروبیة
ï عضو الجمعیة العاملیة للذکورة والعقم

عمان - شارع ابن خلدون - مجمع جوهرة اململکة 57 - الطابق (-3)
079 043 5555 - 079 702 8036
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مقاالت طبية

الزراعة الفورية بين الحقيقة والدعاية

كثر الحديث يف اآلونة األخيرة عن الزراعة الفورية لألسنان وأخذت املاكنة الدعائية الترويج 
والنشر ملا من مقدرة الطبيب الفالني أو املركز الفالني من زرع األسنان والتركيب عليها يف 
وقت ال يس��تغرق أكثر من ثالثة أيام وأصبح املراجع يطلبها بش��كل كبير ومن دون دراية بما 
تعني الزراعة الفورية. يف هذا املقال سيتم توضيح املعنى وما هي الزراعة الفورية وكيف 
تتم ومن ِمْن مراجعي العيادات الس��نية يجوز له هذا العالج ومن ال تجوز له ؟ فكل حالة من 
الح��االت امل��راد لها تعويض الفقد الس��ني يجب ان تدرس ىلع ح��دى وال يجوز وضع خطة 

عالجية واحدة لجميع املراجعين.

يف عالم طب األسنان وعالم زراعة األسنان توضع املصطلحات للتعريف عن االجراءات الطبية 
املعم��ول بها يف املنش��آت الطبية من املستش��فيات والعيادات، الزراع��ة الفورية ممكن 
تقس��يمها إلى قسمين وهما: الزراعة الفورية بعد قلع األسنان حيث توضع الزرعة يف مكان 

السن املقلوع يف نفس اليوم من دون االنتظار اللتئام العظم . 

وإما التحميل الفوري ىلع الزرعات فهو أن ُتحمل الزرعة أو عدد من الزرعات باألسنان الصناعية 
يف نفس يوم الغرس الس��ني أو خالل ٣ أيام حيث يس��تغل الثب��ات املبدئي للزرعة والذي 
يقاس بمقياس نيوتن لكل س��م والقوة املثالية للتحمي��ل ىلع الزرعات هي من ٣٥ إلى ٤٠ 
نيوتن لكل سم بحيث يكون الثبات األولي مناسب للتحميل املباشر )الفوري( ىلع الزرعات. 

لك��ن هنالك ش��روط مهمه للتحميل ىلع الزرعات الس��نية واس��تغالل الثبات األولي 
للزرعات ومنها اآلتي: 

أواًل: يج��ب أن يخت��ار الطبيب العالج املناس��ب لكل حالة ىلع حدى فلي��س جميع الحاالت 
ممكن أن يقدم لها طريقة عالج واحدة، فمثاًل ُمراجع يعاني من نقصان ش��ديد يف سماكة 
العظ��م يحتاج إلى إجراءات جراحية قبل الزرع كالتطعيم العظمي أو غيره لتجهيز مكان الزرع 
قب��ل عملية الزراع��ة ففي مثل هذه الحاالت يج��ب االنتظار لحين ح��دوث االلتئام وااللتحام 

العظمي لعمل التحميل ىلع الزرعات السنية وبذلك يصبح التحميل مؤجل ىلع الزرعات. 

ثانيًا: نوعية العظم املراد الزراعة فيه وقساوته . حيث أن عظم الفك يختلف من شخص إلى 
آخر يف القساوة وأيضا يختلف يف القساوة من الفك العلوي عنه يف الفك السفلي ، وتقسم 
قس��اوة العظم إلى أربع أنواع وهي : النوع األول والذي يكون فيه قشرة العظم هي الطاغية 
ىلع س��ماكة العظم أكثر من اللب العظمي وممكن تحديدها عن طريق صور األشعة فيظهر 
يف الص��ورة كثاف��ة عظمية أكثر وتتواجد ع��ادة يف الفك الس��فلي يف املنطقة األمامية 
بين الس��ن الرابع األيمن والرابع األيس��ر ويحدد أيضا أثناء عملية التحضير للغرس )حفر العظم 
الزراعة( بحيث يشعر الطبيب باملقاومة العالية أثناء الحفر . النوع الثاني بحيث يكون القشرة 
العظمية اقل منها يف النوع األول واللب العظمي يوجد بش��كل مالحظ ىلع صورة األشعة. 
النوع الثالث يالحظ زيادة يف اللب العظمي والقشرة العظمية تكون ذات سماكة اقل وتظهر 
ىلع صور األش��عة بلون فاه��ي قليال عنه يف النوع الثان��ي واألول ويالحظ الطبيب الجراح 
سهوله ومقاومه قليله يف عملية التحضير للغرس وهنا يكون عملية تحصيل ثبات مبدئي 
للزرع��ات صع��ب وال ينصح بالتحميل الف��وري ىلع الزرعات الس��نية إال إذا تم الحصول ىلع 
ثبات فوق ٣٥ نيوتن /سم وأكثر . النوع الرابع يكون طري جدًا وعملية التحضير للغرس تكون 
م��ن دون مقاومة وال يمك��ن تحصيل ثبات مبدئي للزرعات يناس��ب التحميل الفوري، لذلك ال 
ينصح بعمل التحميل الفوري ىلع الزرعات يف مثل هذه النوعية من العظم بل ينصح بعمل 
التحضير بأقل خطوه عن املطلوب حتى يكون مكان غرس األس��نان ذات قطر ضيق عن قطر 
الزرعة ليتم الحصول ىلع ثبات يضمن عدم حركة الزرعة الغير مباشر ويحتاج مثل هذا النوع 

إلى وقت أطول لاللتئام والشفاء ويتواجد عادًة يف املناطق الخلفية للفك العلوي.

ثالثًا: طول الزرعات وقطرها حيث يجب أن ال يقل طول الزرعة عن ١٠ مم والعرض ال يقل عن 
٤ مم بحيث يكون تماس الزرعة مع العظم مناس��ب للتحميل الفوري ، وعلية أيضا يجب أن ال 

يقل طول العظم عن ١٠-١٢ مم وأن ال يقل عرض العظم املراد الغرس به عن ٦مم. 

رابعًا: نوع الزرعات وش��كل املس��ننات امللتف حول جس��م الزرعة يج��ب أن يكونا مالئمان 
ملثل هذا العالج املطروح ، وحيث أن املراجع يرغب يف العالج للحصول ىلع اسنان جيدة 

تخدمه فترة طويلة من غير مشاكل يف املستقبل فعلية يجب استخدام نوعيات جيدة ذات 
سمعة عاملية وعليها دراسات وأبحاث طويلة ونتائج جيدة لتوفير أفضل النتائج للمراجعين.

خامس��ًا: ىلع الطبيب أن يك��ون ملما يف موضوع الجراحة ولديه م��ن اإلمكانات واملعدات 
املناسبة إلجراء مثل هذا العالج.

سادس��ًا: الثبات املبدئي للزرعات بحيث يكون مناسبا للتحميل الفوري والذي سنتحدث عنه 
الحقا بشكل مفصل وعالقته بالثبات امليكانيكي للزرعات. 

سابعًا: التركيبات ىلع الزرعات يجب أن تكون موزعة بشكل مدروس بحيث يتم تحمل القوى 
الناتجة عن التماس بين األسنان واملضغ بشكل مناسب.

س��ابعًا: التركيب��ات ىلع الزرعات يج��ب أن تكون هجينة ومؤقتة بحيث تعدل أو تس��تبدل 
الحقًا عند االلتئام وااللتحام العظمي الكامل ملى يطريء من تغيرات ىلع اللثة والعظم يف 

فترة االلتحام العظمي مع الزرعات. 

وعلي��ه هنالك مش��اهد وحاالت ممكن أن تكون مناس��بة جدا إلج��راء التحميل الفوري ىلع 
الزرعات وعبر األبحاث املوثقة يوجد دراس��ات تظهر نجاح ممتاز يف الزراعة الفك الس��فلي 
بش��رط أن يك��ون هنالك عدد جيد للزرع��ات بأن ال يقل عن ٤-٦ زرعات مس��تغلين يف ذلك 
نوعية العظم القاس��ية نس��بيًا يف الفك الس��فلي ويجب أن تك��ون التركيبة قطعة واحدة 
تجم��ع ما بين الزرعات املوجودة للحصول ىلع الثب��ات امليكانيكي وتوزيع الضغط والحمل 
ىلع مجموعة من الزرعات السنية وينصح بأن يوجد زرعات بعدد مناسب ىلع جانبي الفك 
حت��ى يعادل القوة الجانبية للمضغ وتوزيع القوى بين الزرعات . يف الفك العلوي يف حاالت 
الفقدان التام لألس��نان يكون الوضع أصعب منه يف الفك السفلي لنوعية العظم التي يف 
الغالب تكون من النوع الثاني والثالث لذلك ينصح بوضع زرعات ال تقل عن ٦ وأن يكون هنالك 
ثبات مبدئي يزيد عن ٣٥ نيوتن لكل س��م وجمع الزرعات يف تركيبة واحدة متصلة للحصول 

ىلع الثبات امليكانيكي من جميع الزرعات.

بما يخص املش��اهد والحاالت التي يكون فيها فقدان سن واحد يف املنطقة األمامية للفك 
العلوي فيمكن إجراء التحميل الفوري بشرط الحصول ىلع الثبات املبدئي وتكون التركيبات 
غير وظيفية )مؤقتة( لحين حدوث االلتئام وااللتحام التام بين الزرعات وعظم الفك ويش��مل 

ذلك القاطع والثنايا واألنياب والضواحك يف الفك العلوي. 

أما بما يخص املناطق الخلفية واملراد التحميل ىلع الزرعات الستعاضة أحد أو مجموعة من 
الطواحين فال ينصح بعمل تحميل فوري بل يجب االنتظار لحين االلتئام وااللتحام الكامل بين 

الزرعة وعظم الفك ملا فيه من خطورة ممكن أن تؤدي إلى فشل الزرعات السنية .

األسنان األمامية السفلية يجب الحذر عند تعويض سن واحد والتحميل الفوري ملا ِلّلساِن من 
تأثيٍر بقوة جانبية ىلع األس��نان األمامية للفك الس��فلي ممكن أن تؤدي إلى فشل الزرعات ، 
لكن ان وجد فقدان ِل ٤-٦ اس��نان أمامية سفلية مع وجود باقي األسنان فممكن اللجوء إلى 
التحمي��ل الفوري مع وجود ٣ إلى ٤ زرعات يش��تركون مع تركيب��ة ثابتة تجمع يف ما بينهم 

للحصول ىلع الثبات امليكانيكي الزرعات. 

وبعد مرور فترة من ش��هرين إلى ٣ اشهر ممكن تعديل او استبدال التركيبات السنية الفورية 
ىلع الزرع��ات بحيث يعوض التغير يف األنس��جة األنثوية وعظم الف��ك الناتج عن العملية 

الجراحية وغرس الزرعات.

يفضل اس��تخدام التركيبات الهجينة والتي تثبت ببرغي يجمع م��ا بين التركيبات والزرعات 
واالبتعاد عن اس��تخدام التركيبات التي تعتمد ىلع الالصق )الس��منت( حيث انه بس��هولة 

ممكن فك البراغي والتعديل ىلع التركيبات أو إصالحها.

ىلع الطبي��ب أن يق��وم بتثقيف املراجع بما يخص العناية بصحه الفم واألس��نان وتعليمه 
الطرق املناس��بة للعناية ويجب ىلع املراجع ان يزور الطبيب كل ٦ اش��هر للفحص الدوري 
لتفادي أي مضاعفات قد تحدث والتي تنتج عن س��وء استخدام او إهمال يف العناية بصحة 

الفم واألسنان. 

�لدكتور م�صطفى خالد د�وود
�أخ�صائي جر�حة �لفم و�لفكني وزر�عة �الأ�صنان 
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العالج باألشعة التداخلية يحقق نجاحات بديلة 
لمشكالت النزف الداخلي األكثر حرجًا

إنـجــــــازات

عمان - مجلة صحة األردن

يعتبر العالج باألش��عة التداخلية من أهم العالجات الحديثة املستخدمة يف التعامل 
مع مش��كالت النزيف األكثر حرج��ًا، وخصوصًا بعد نجاحها يف التعام��ل مع الكثير من 

الحاالت الصعبة خالل العقد األخير.

واليوم مع توفر األجهزة الحديثة والكفاءات بدأ اس��تخدام األش��عة التداخلية باالنتشار 
بشكل أكبر يف التعامل مع مشكالت النزيف الحرجة حيث أنه بات من املمكن الوصول 

ألي منطقة بالجسم عن طريق األوعية الدموية.

عالج النزيف الرحمي باألشعة التداخلية

يف القطاع العسكري وتحديدا يف الخدمات الطبية امللكية قطع الكادر الطبي مؤخرًا 
خطوات كبيرة يف هذا املجال، وهو ما س��اهم يف تحقيق عدد من املنجزات الطبية 

ىلع املستوى الوطني.

أحد هذه الحاالت حدثنا عنها الدكتور عامر الغرايبة استش��اري النسائية والتوليد يف 
الخدمات الطبية امللكية وهي حالة تم ذكرها يف أكثر من مناسبة طبية لسيدة عانت 

من النزيف الرحمي بعد عملية إجهاض جنين متويف.

الحالة التي راجعت مستشفى الخدمات عانت من استمرار مشكلة النزيف الرحمي ملدة 
طويل��ة بعد الوالدة، وهو ما يمكن أن يقود إلى إجراء اس��تئصال يف الرحم، لكن وجود 
تقنيات األش��عة التداخلية واستخدامها بشكل كفؤ يف املستشفى أسهم يف عالج 

املشكلة ووقف النزيف دون الحاجة لهذا اإلجراء.

وأشار الغرايبة إلى أن الخدمات الطبية امللكية تستخدم الحلول باألشعة التداخلية يف 
عالج الكثير من الحاالت املرضية، لكن الحديث عن مشكالت النزف خصوصًا عند النساء 
بدأ يف التطور مؤخرًا، واصبح العالج باألشعة التداخلية أحد أهم الحلول املتاحة حاليًا، 
والتي تضم��ن الحفاظ ىلع الخصوبة لدى املريضة دون اللج��وء إلى الخيارات الصعبة 

مثل استئصال الرحم وغيرها.

وتعتمد األشعة التداخلية طريقة القسطرة العالجية بحيث تسمح بالوصول إلى الوعاء 
الدموي النازف تضمن وقف النزف والحفاظ ىلع حيوية املنطقة املتضررة.

ودع��ا الغرايبة ألهمية نش��ر هذه الطريقة ىلع مس��توى واس��ع محليًا لتش��مل كافة 

املؤسس��ات الطبية ىلع املستوى املحلي نظرًا ألهميته، كما انه بات بمثابة طريقة 
جديدة تنقذ الس��يدات من الطريقة القديمة التي من خاللها يفقدن أرحامهن للتغلب 

ىلع النزيف عن طريق االستئصال.

ويت��م التعامل مع هذه الحاالت يف الخدمات الطبي��ة امللكية بالتعاون بين فريق من 
أطباء األش��عة التداخلية وأطباء النس��ائية حيث يتم عمل فتحة صغيرة أىلع الفخذ 
مساحتها نصف سم، وبأجهزة دقيقة يمكن الدخول بقسطرة دقيقة ورفيعة وحبيبات 
دقيق��ة تص��ل إلى ش��رايين الرحم املس��ببة يف النزيف، ويتم غلقها س��ريعا حتى ال 
تفقد الس��يدة املتضررة الكثير من الدم نتيجة التحكم يف النزيف سريعا، وتعود نسبة 

الهيموجلوبين إلى نسبتها الطبيعية سريعا لألم ويتم إنقاذ صحتها من التدهور.

كما تس��تطيع السيدة بعد ساعات من إجرائها لهذه العملية الذهاب للمنزل يف نفس 
اليوم دون شعورها بألم كبير، مثلما كان يحدث من قبل يف حالة استئصال الرحم.

ه��ذا ويعتبر النزي��ف الرحمي الذي يحدث خالل الس��اعات األولى من ال��والدة من أكثر 
املضاعف��ات التي تراف��ق الوالدة خطورة، فيما ال يتم تش��خيص بع��ض حاالت النزيف 
بطريقة صحيحة، وهو ما يوقع السيدة الحامل يف مشكالت أخرى مثل انخفاض نسبة 

الهيموجلوبين.

ويح��دث النزي��ف بعد الوالدة ألس��باب مختلف��ة منها عدم اس��تطاعة الرح��م القيام 
باالنقب��اض الطبيعي لعضالته بعد الوالدة، و تمزق بقناة الوالدة بس��بب حجم الطفل 
الكبي��ر، أو  احتباس املش��يمة يف الرحم مم��ا يؤدي إلى إعاقة تقل��ص الرحم عودته 
لوضعه الطبيعي، أو  حدوث قطع خطأ ألحد الشرايين دون قصد أثناء الوالدة القيصرية، 
ويف حاالت الس��يدات املصابات بأم��راض الدم املختلفة، أو  النس��اء التي تعاني من 

تمييع عالي بالدم.

عالج النزيف الدماغي

إلى جانب عالج النزيف الرحمي، البد من اإلش��ارة إلى أن العالج باألش��عة التداخلية بدأ 
ينتش��ر بشكل أكبر يف ممارسات الطب الجراحي املحدود وخصوصًا الجراحات الدقيقة 

والتعامل مع النزيف الدماغي.

ب��دوره العقيد الدكتور ماهر الخوالدة رئيس قس��م اختصاص األش��عة التداخلية يف 

د. حازم حبوب
استشاري األشعة التداخلية

العالج باألشعة التداخلية أصبح يتدخل يف الكثير 
م��ن الجراحات الدقيق��ة ونتائج��ه ال تقتصر ىلع 

عالج األورام.

د. عامر غرايبة
 استشاري طب النسائية 
واألحمال عالية الخطورة

 األش��عة التداخلية أصبح��ت بدي��اًل ناجحًا لعالج 
مش��كلة النزيف الرحمي فيما كان يجري استئصال 

الرحم يف الجراحات التقليدية.

د. ماهر الخوالدة
استشاري األشعة التداخلية

تقنية الوصول ألي شريان يف الجسم أسهمت يف 
التعامل مع حاالت النزي��ف الحرجة ويف مقدمتها 

النزف الدماغي والجلطات الدماغية.
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إنـجــــــازات

مستش��فى املدينة الطبية بين أهمية العمل باألش��عة التداخلي��ة كعالج بديل يف 
الجراحات الدقيقة.

وقد بدأ العمل يف األشعة التداخلية كبديل ناجع بفضل سهولة الوصول إلى أي شريان 
أو وعاء دموي داخل الجسم، وإغالق أي نزف باستخدام مواد طبية ُمجلطة.

ووفق��ًا للدكت��ور الخوالدة ف��إن عالج النزيف الرحم��ي يعد من الطف��رات النوعية يف 
ه��ذا املجال إال أن��ه ال يقل أهمية عن العالجات األخرى التي أصبحت تقنيات األش��عة 
التداخلية أساس��ًا لها، ومن أهمها عالج حاالت النزيف الدماغي كأحد مضاعفات أمراض 

دماغيه.

ودع��ا الخوالدة إلى تبني العالج باألش��عة التداخلية يف القطاع الطبي الخاص والعام 
نظرا للنتائج اإليجابية التي يحققها مؤخرًا.

ويتم من خالل األش��عة التداخلية التعامل بكفاءة مع حاالت النزيف الدماغي املعقدة 
الناتجة عن انفجار التش��وهات الش��ريانية الوريدية الدماغي��ة أو انفجار أكياس دموية 

دماغية، وتعتبر اليوم من أهم التقنيات املتبعة يف عالج النزيف الدماغي.

كما ان األش��عة التداخلية تعتبر وس��يلة فاعلة يف عملية س��حب التخثر خالل الوقت 
الحاد لحدوث الجلطة، أي خالل اإلثنى عشرة ساعة األولى،  مما يعني إبطال  مضاعفات 

للجلطة بشكل كامل أو جزئي يف حال إجراء املداخلة الطبية.

وكذلك س��هلت إجراءات األش��عة التداخلية إمكانية الوصول إلى األوعية الدموية يف 
الدماغ، مثل أكياس الدم الدماغية، ومعالجة تشوهات األوعية الدموية الدماغية.

هذا ويضم قس��م اختصاص األشعة التداخلية يف مستشفى الخدمات الطبية امللكية 
أجهزة حديثة بأفضل املواصفات العاملية،  ويعد القس��م األكبر يف الش��رق األوس��ط 
اضاف��ة إلى وجود عدد كبير م��ن الكفاءات املحلية الق��ادرة ىلع التعامل مع الحاالت 

الحرجة.

عالجات أخرى

ووفقًا للدكتور حازم حبوب استش��اري العالج يف طب األشعة التداخلية فإن العالج 
باألشعة التداخلية يعتبر حديث نسبيا يف اململكة إال أنه أصبح متاحًا كإجراء عالجي 

للعديد من الحاالت الطبية مثل عالج نقص التروية لألطراف وقدم الس��كري، وذلك من 
خالل إجراء قسطرة شرايين الساقين وفتح شرايين األطراف.

وبين حبوب أن األش��عة التداخلية العالجية أس��همت أيضا يف تطوير معالجة حاالت 
متع��ددة من أم��راض الكلى والكبد خاصة انس��داد مج��اري الكبد والكل��ى عن طريق 

القسطرة.

كذلك تعتبر األش��عة التداخلية من أفضل وس��ائل عالج تضخم البروستاتا بحيث تقدم 
القس��طرة نتائج مرضية وذات ديمومة عالية مقارنة بغيرها من اإلجراءات املتبعة يف 

عالج تضخم البروستاتا.

كم��ا أصبح من املمكن اس��تخدام األش��عة التداخلي��ة لعالج التش��وهات يف األوعية 
الدموية الخلقية، وعالج دوالي الساقين بعيدًا عن خيارات التدخالت الجراحية.

وقد أثبت عالج األورام باألش��عة التداخلية نجاحه يف عالج الكثير األورام يف مناطق 
مختلفة من الجسم، وقد تم تجربة إجراءات مختلفة لعالج األورام باألشعة التداخلية، 

خلفية تاريخية

يف األردن، وحتى عام 1990، لم يكن هناك مس��مى محدد أو تخصص محدد باألش��عة 
التداخلي��ة، وباعتبار الخدمات امللكي��ة الطبية مصدر تأس��يس وانطالقة التخصصات 
الطبي��ة الفرعية محليًا، وقد بدأ العمل ىلع إبراز ه��ذا التخصص من خالل هذا الصرح 

الطبي الكبير، كتخصص متفرع عن تخصص األشعة التشخيصية.

ويق��ول الدكت��ور حبوب إن��ه وحتى عام 1993، أصب��ح تخصص األش��عة التداخلية من 
التخصص��ات املعتم��دة محليا كتخصص منفرد، حيث تم العم��ل يف تلك الفترة ىلع 

تطوير اإلجراءات التي تستخدم األشعة التداخلية لتشمل أعضاء الجسم املختلقة.

وحس��ب حبوب فقد كان األطباء يقوم��ون بإضافة املزيد من اإلجراءات بش��كل دوري 
وتدريج��ي، حتى أصبح الكثي��ر من هذه اإلج��راءات معروفة للمجتم��ع الطبي، وبدأوا 

يمارسونها بالفعل.
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تحتل صحة الطفل رأس قائمة أولويات األهل وتحديدًا األمهات، وذلك منذ والدته حتى 
اجتيازه املراحل الُعمرّية امُلبّكرة األولى من حياته، ووصوله لبّر األمان الذي يستطيع فيه 
نس��بيًا االعتماد ىلع ذاته، حيث يقع ىلع عات��ق ذوي األطفال اتباع العادات الّصحية 
الس��ليمة املتعلقة بصّحة أبنائهم بكل دقة، ومتابعة حاالته��م الّصحية واالنتباه ألي 
تغيير يطرأ عليها، تفاديًا لوجود أّية مشكالت صحية وتجّنبًا لتفاقمها مع الوقت، وفيما 

يلي سنستعرض أبرز السبل الكفيلة باالعتناء بّصحة الطفل من األلف إلى الياء.

الغ��ذاء: أواًل ال ب��ّد من اتباع األم لنظ��ام غذائي قوي وصح��ي يضمن حصولها ىلع  	•
العناصر األساس��ية خالل فت��رة الحمل، والتي بدورها تح��ول دون نقص النمو لدى 

الجنين، ودون إصابته بالتشّوهات الخلقية املختلفة.

تحديد نظام غذائي صّحي وش��ديد التوازن، يتناس��ب م��ع كل مرحلة من املراحل  	•
الُعمرية للطفل، وذلك ابتداًء من فترة الرضاعة واختيار الوقت املناسب للفطم، حيث 

إّن حليب األم هو الغذاء األمثل له خالل عامه األول.

يجب منح الطفل األطعمة الخفيفة املدّعمة أو الغنية بكاّفة العناصر التي يحتاجها  	•
للنمّو الس��ليم واملتكامل، ىلع رأس��ها الفيتامينات املتعّددة مث��ل: فيتامين )د( 
والذي ُيحّقق االمتصاص األفضل للكالس��يوم مّما يضمن نمّو عظام الطفل وأس��نانه 
بشكل س��ليم، ويمكن الحصول عليه من مشتقات الحليب مع الحرص أّن ال يتسّبب 
يف الحساس��ية للطفل، وكذلك اللحوم وأش��عة الشمس يف الصباح الباكر، وكذلك 
مجموعة فيتامين ب الثمانية، والتي تضمن توازن الجس��م وقّوة الوظائف العقلّية 
والدماغّية، وس��المة الجهاز العصبّي، وفيتامين أ املفيد للبصر، فضاًل عن املعادن 
األساس��ية مثل: املغنيس��يوم، والزنك، واألحماض ىلع رأسها حمض الفوليك الذي 

يقي من العيوب الخلقية.

الحبوب وكذلك الخض��راوات الورقية الغنية بالحديد، والت��ي تقي من إصابته بفقر  	•
الدم. 

اللحوم الخفيفة، من املهم إدخالها ضمن قائمة أطعمة الطفل منذ الشهر السابع.  	•

العصائر الحمضية املضادة لألكس��دة، وخاصة فيتامي��ن )ج( املضاّد لاللتهابات واملعّزز 
للجهاز املناعّي.

الع��ادات الحياتي��ة اليومية الحرص ىلع تغيير الحفاظات بش��كل مس��تمر، تفاديًا  	•
اللتهاب جلد الطفل وتسلخه، واستخدام نوع جيد منها. االستحمام اليومي ضروري 
ج��دًا للتخّلص من البكتيريا وامليكروبات امُلس��بّبة لألمراض املختلفة، مع الحرص 

ىلع أّن يكون الجو مناسبًا لذلك.

مس��اعدته ىلع املش��ي، وخاّصة بعد ُعمر الس��نة، وتجنب الس��ماح له بالجلوس  	•
لس��اعات طويلة، حيث ُيعيق ذلك من نمّوه. عدم السماح له بمشاهدة التلفاز قبل 
اجتيازه ُعمر الس��نتين، حيث يؤثر ذلك ىلع نمّوه السلوكي، والعقلي، واللفظّي، أو 

اللغوي، وُيعيق من تفاعله مع محيطه.

مؤش��رات امل��رض لدى الطفل ال بّد م��ن كل أم التعرف ىلع أبرز مؤش��رات وأعراض  	•
األمراض األكثر ش��يوعًا التي ُتصيب األطفال: ارتفاع درج��ة الحرارة، أو الحّمى والتي 
تعتبر يف حاالتها الش��ديدة خطيرة جدًا وخاصة لدى األطفال الذين تقّل أعمارهم 

عن شهرين.

البكاء الحاّد لساعات طويلة، ُيشير إلى معاناة الطفل من ألم معّين داخلّي أو خارجّي،  	•
أو نتيجة الجوع الشديد.

ضعف االستجابة للمثيرات املحيطة. 	•

انتفاخ منطقة الرأس، أو مناطق أخرى يف الجسم بصورة غير طبيعّية. 	•

صعوبات يف التنّفس. 	•

وجود طفح جلدّي يف مناطق مختلفة من الجسم. 	•

التقّيؤ املستمّر. 	•

مقومات صّحة الطفل
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زمیل جمعیة أمراض القلب واألوعیة الدمویة والقسطرة التداخلیة األمریکیة

زمیل الکلیة األمریکیة ألطباء القلب

زمالة أمراض القلب التداخلیة من مایو کلینیك

البورد األمریکي يف القسطرة التداخلیة

البورد العربي واألمریکي واألردني يف أمراض القلب والشرایین

بورد صدى القلب وتنظیر القلب

بورد طب القلب النووي  

+962  6  510 99 99 ext. 1701/ 1702

+962 79 994 4896

drkaisbalbissi

kais.balbissi@abdalimedical.com

الدكتور قيس عدلي البلبيسيالدكتور قيس عدلي البلبيسي
استشاري أمراض القلب والشرایین والقسطرة التداخلیةاستشاري أمراض القلب والشرایین والقسطرة التداخلیة
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الدكتور فراس الطراونة أخصائي األمراض الباطنية يتحدث عن مسيرته العلمية واملهنية

افتتاح عيادتي تزامنًا مع جائحة كورونا وكان هديف خدمة جمهور أوسع من املرضى

يعتب��ر الدكتور فراس الطراونة أخصائي األمراض الباطني��ة أحد الوجوه الطبية التي أصبحت 
معروف��ة للمجتمع املحل��ي من خالل تقدي��م املعلومات النصائح الطبية ىلع املس��توى 
الوطن��ي وأحد الناش��طين يف القطاع الطبي محليًا، ولذلك وج��دت مجلة "صحة األردن" أن 

تستعرض املسيرة املهنية والعلمية له والتي أوصلته إلى هذه املكانة.
الدكتور الطراونة استقبلنا يف عيادته وتحدث لنا عن هذه املسيرة الحافلة واملليئة 

بالتحديات والطموحات، وتاليًا نص الحديث...

حلم الطفولة
طفولتي كانت يف مسقط رأسي بمحافظة الكرك، وكنت من سكان لواء املزار الجنوبي حيث 
تربي العائالت األبناء ىلع القيم والتعاليم األردنية األصيلة، وقد كنت االبن األكبر لدى عائلتي.

وبصف��ة عام��ة العائالت األردني��ة تضع الكثي��ر من الثق��ة يف االبن األكب��ر وترغب يف أن 
يك��ون دائما الق��دوة إلخوته، وألن مهنة الطب تعتبر من املهن ذات القيم الس��امية والثقل 
املجتمعي كانت رغبة العائلة بأن أصبح طبيب وهو ما توافق مع طموحاتي خصوصا وأنني 
كنت أرى يف عمي الطبيب واألس��تاذ الدكتور مصلح الطروان��ة مثل أىلع لي وهو أيضا وزير 

الصحة األسبق وعميد كلية الطب يف الجامعة األردنية.
هذه العوامل وغيرها ساعدت بشكل كبير ىلع أن أكون من الطلبة املتفوقين دائمًا، وعندما 
تقدم��ت أكثر يف املس��يرة التعليمية ذهبت باتجاه الفرع العلم��ي وهنا اقتربت خطوة نحو 
تحقيق الحلم، وس��اعدني تحصيلي العلمي يف الثانوي��ة العامة ألحظى بمقعد يف كلية 

الطب بجامعة مؤتة ومنها بدأت الرحلة.
مرحلة صعبة

كانت الس��نوات الدراسية الثالثة األولى بمثابة االمتحان األصعب ليس يف الجامعة فقط بل 
ويف حياتي ككل، وذلك ألن اجتيازها بمصاعبها يعني أنك قطعت الش��وط األكبر يف رحلة 

الحصول ىلع الدرجة الجامعية األولى يف الطب.
وما زاد األمر صعوبة هو أن كلية الطب كانت حديثة النشأة يف جامعة مؤتة حيث كان هناك 
تركيز كبير ىلع املناهج وتشديد كبير من األساتذة ىلع الطلبة، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف 

الدراسة فيها مقارنة بغيرها من الجامعات املحلية وبذات التخصص.
بالتوازي كان هناك تكاليف نفس��ية عالية أيضًا أن تكون ىلع قدر املس��ؤولية باعتبار أنني 
كن��ت أدرس يف منطقتي وبين األهل واألقارب والجميع يراهن ىلع نجاحك، والكلية ال تزال 

حديثة حيث كنت ضمن الفوج الخامس، وبالتالي كان نظامها شديد.
م��ا س��اعدني ىلع تخطي هذه املرحلة ه��و أنني اعتمدت ىلع جهد ش��خصي كبير يف 
البح��ث عن املعلومات واملراجع التي تس��اعدني يف إكمال الجوانب الناقصة، وإعداد تصور 

جيد حول اآللية الصحيحة للدراسة ورسم خارطة طريق ملتابعة الرحلة.

حتى انتهيت من الس��نة الثالثة أصبحت األمور أس��هل ىلع اعتبار أنها الس��نوات األصعب، 
بعدها باش��رت بسنوات التدريب الس��ريري الثالث وضمت سلسة من التدريبات منها كان يف 
مستش��فى الجامعة األردنية، ومنها يف الخدمات الطبية امللكية، مستش��فى األمير حمزة 

ومستشفى األمراض النفسية باإلضافة إلى مستشفيات الكرك الحكومي والعسكري.
تبلور الصورة

عندم��ا أنهيت املرحلة الدراس��ية وحصلت ىلع الدرجة الجامعي��ة األولى، كانت قد تبلورت 
لدي فكرة التخصص باألمراض الباطنية بالرغم من كونه تخصص صعب ومعقد و واس��ع جدًا، 

متعب من حيث ساعات العمل وعدد املناوبات.
ش��عرت بأن التخصص يتناس��ب مع ميولي الفلسفي بحكم أن ش��خصيتي منذ النشأة تميل 
ألكون أديب وروائي وقاص، فش��عرت أنها تناس��ب ش��خصيتي أكثر من الحدة يف ش��خصية 
الجراح أو األنثوية يف شخصية طبيب النسائية، أو النعومة يف شخصية أخصائي الجلدية.

االختصاص
بع��د انتهاء الرحلة الدراس��ية يف الجامعة باش��رت يف برنامج االمتي��از ويف تلك املرحلة 
تعامل��ت مع الجراحات عن قرب وحضرت الكثير من العمليات الجراحية عن كثب، واكتس��بت 
خب��رات كبيرة م��ن االحتكاك مع كف��اءات وطنية م��ن الجراحين املتميزي��ن يف تخصصات 

مختلفة، كما عملت يف أقسام الطوارئ.
يف هذه الفترة ترسخت لدي الفكرة أكثر ألتخصص باألمراض الباطنية، ولذلك ذهبت يف هذا 

االتجاه، وأمضيت أربعة سنوات لالختصاص يف هذا املجال.
كان��ت تجرب��ة متعبة ج��دُا، تعاملت فيها مع جمه��ور غفير جدا م��ن املرضى يف األمراض 
الباطنية،القلب، القس��طرة، الجهاز التنفس��ي، الغدد الصماء والس��كري، أمراض الدم، أمراض 

الكلى، وجميع شكاوى الحاالت الطارئة.
بع��د ذلك حصل��ت ىلع البورد األردني يف األم��راض الباطنية، وعضوي��ة الجمعية األردنية 
لألم��راض الباطنية ثم زمال��ة الجمعية األمريكية لألمراض الباطني��ة، ثم انتقلت للعمل يف 
مجال أمراض الدم واألورام الس��ريرية يف مركز الحسين للسرطان ملا يقارب السنوات الثالث، 
وتعامل��ت خاللها مع جميع أنواع املرضى والحاالت الطارئة والعالج الكيماوي وإجراء الخزعات 

يف مختلف األنواع.
منعطف مهم

بعد هذه املرحلة وتزامنا مع جائحة كورونا وحملة الحظر واإلغالقات، بدأت أفكر يف توسيع 
دائرة خدماتي الطبية واس��تهداف طيف أكثر اتس��اعا من املرضى ب��دال من اقتصار الخدمة 
ىلع عالج األورام ومن هنا جاءت فكرة تأسيس عيادة خاصة تقدم خدمات يف جميع فروع 
األمراض الباطنية ومنها الكش��ف عن األورام وأن أكون يف مقدمة املعركة مع أمراض األورام 

الخبيثة.
تزام��ن افتتاح العيادة مع أول أيام انتهاء مرحلة اإلغالقات التي تلت الجائحة، وهو ما ش��كل 
تحٍد كبير يف أن تكون الكورونا سببا يف فشل التجربة، ولذلك عملت ىلع أن تكون الكورونا 

سببا يف النجاح ال الفشل.
وبمجرد ما فتح القطاع الخاص أبوابه ملرضى كورونا كنت من أول األطباء الذين اصطفوا يف 
الصفوف األولى ملكافحة الكورونا س��واء يف املستشفيات أو أقس��ام العزل أو العيادة ، ولم 

أدخر جهدًا يف خدمة مرضى الكورونا حتى يف منازلهم.
بعد انتهاء هذه الفترة عدنا ملزاولة جميع فروع األمراض الباطنية واطالق حمالت الكش��ف 
املبك��ر عن أورام الثدي املجانية من خالل العيادة، والتي تمكننا خاللها من اكتش��اف اثني 

عشرة حالة أورام مبكرة وجنبناهم عناء السرطان والكيماوي.
الجانب العلمي واألكاديمي

بعدها جاءت فكرة إنش��اء أكاديمية الدكتور طراونة، وهي أكاديمية تعليمية تم تأسيس��ها 
بالتعاون مع مستش��فى الكندي لتأهيل األطباء الجدد الحاصلين ىلع املزاولة والتركيز ىلع 
اس��تعراض األمراض األكثر ش��يوعًا وتش��خيصها، وطرق وصف العالجات الدوائية وأس��ماءها 

العلمية والتجارية املتوفرة محليًا.
مض��ى ىلع انطالقة هذه البرام��ج التدريبية زمن ليس بالقليل، حّصلن��ا خالله نتائج رائعة 
حي��ث أقوم بتدريب مئتي طبيب س��نويًا بدورات مجانية كليًا تش��مل أغلب املواضيع التي 

يحتاجها املريض العام كمزود للخدمة الصحية.
إلى جانب ذلك، أعمل ىلع تقديم ما لدي من معلومات وخبرات ىلع شكل محاضرات علمية 
تس��تهدف العاملين يف قطاعات الصيدل��ة والطب والتمريض وخب��راء يف املجال الصحي 
ويف شركات التأمين ومما يزيد عن الثمانين محاضرة سنويًا الطالعهم ىلع أحدث الدراسات 

العلمية والتجارب الدوائية يف العالم.
وق��د بذلت جه��دًا ال يقل عن ذل��ك يف اإلفادة املجتمعي��ة من خالل تقدي��م املعلومات 
والنصائح الطبية للمجتمع املحلي وباللغة العربية يف شرح بعض املفاهيم، واألمراض عن 
طريق وس��ائل اإلعالم املختلفة كالفضائيات التلفزيوني��ة واالذاعات وأحرص ىلع التحدث 

بلغة سهلة تصل للُمتلقي العادي.

الدكتور فراس الطراونة
أخصائي األمراض الباطنية
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هو ذلك الطعام الذي يحتوي ىلع العناصر 
األساسية التي يحتاج إليها الجسم، بحيث 
يضم مجموعة من الفيتامينات واملعادن 

والعناصر املفيدة للجسم. 

كم��ا أن الطعام الصحي ه��و ذلك الطعام 
املعد يف املنزل بطرق صحية وال يحتوي 
ىلع م��واد حافظ��ة أو أل��وان صناعي��ة، 

ويتضمن عناصر مفيدة يحتاجها الجسم.

فوائد تناول الطعام الصحي:

اختي��ار الطعام الصحي له العديد من الفوائد للجس��م ومنه��ا: الطعام الصحي يحمي 
الجسم من التعرض لإلصابة باألمراض املختلفة.

كما أنه يقي من اإلصابة بمرض الس��كر، والضغط وغيرها من األمراض التي تنتج س��بب 
سوء الغذاء.

كما أن��ه يقوي الجهاز املناعي يف الجس��م وبالتالي توفير حماية جيدة للجس��م من 
اإلصابة باألمراض.

الطعام الصح��ي الذي يحتوي ىلع األلياف الغذائية، يحس��ن من عملية الهضم ويقي 
الجسم من اإلصابة باإلمساك أو اإلسهال.

عنصر البوتاس��يوم املوج��ود يف بعض األطعمة يس��اهم يف الحماي��ة من التعرض 
ملش��اكل ضغ��ط الدم. كما أن عنصر الكالس��يوم م��ن العناصر التي تق��ي من التعرض 

لهشاشة العظام أو لين العظام.

تناول الطعام الصحي يحس��ن الحال��ة املزاجية ويزيد من معدل الطاقة يف الجس��م. 
أيًضا يزيد من التركيز ويحسن القدرات العقلية ومهارات التفكير. كما يعمل ىلع تقليل 

معدل التوتر والقلق واالكتئاب ويحسن الحالة النفسية.

أهمية الغذاء الصحي لألطفال:

اختيار الغذاء الصحي لألطفال له أهمية كبيرة تتمثل يف اآلتي: يحتاج نمو الطفل إلى 
حصوله ىلع عناصر غذائية منوعة لكي يكتمل بناء الخاليا لديه بشكل سليم. كما أن 
تناول الطعام الصحي للطفل يحمي الطفل من اإلصابة بتس��وس األسنان ومن التعرض 

لإلصابة باألمراض املزمنة.

يمنح الغذاء الصحي نمو العقل بش��كل سليم، ويجعل الطفل أكثر ذكاًء ويقظة. كذلك 
يعمل الطعام الصحي ىلع إمداد جس��م الطفل بالطاقة والنشاط والحيوية. باإلضافة 

إلى أن تناول الطعام الصحي يساهم يف بناء عضالت الطفل.

ينبغي اختي��ار أطعمة تحتوي ىلع عناصر صحية واالبتعاد ع��ن العناصر الضارة لعدم 
إصابة الطفل بالسمنة بدون صحة.

أهمية الغذاء الصحي للمرأة الحامل:

املرأة الحامل تم��ر بمرحلة هامة جًدا من حياتها وخاصة أن الجنين يتكون من العناصر 
املوجودة يف جسمها، لهذا ينبغي عليها االهتمام بتناول الطعام الصحي.

تحت��اج املرأة الحامل إلى توفر مق��دار كايف من حمض الفوليك لديها، ألنه يدخل يف 
تكوي��ن الجهاز العصب��ي للجنين. كذلك ينبغي ىلع الحام��ل الحرص ىلع الدمج بين 
العناصر الغذائية املختلفة، الحرص ىلع تناول الطعام الصحي واالبتعاد بشكل نهائي 
عن أي أطعمة ضارة أو عادات صحية ضارة مثل التدخين أو شرب املشروبات الكحولية.

تحتاج املرأة إلى الحصول ىلع نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم لتعويض ما يحتاجه 
الجنين يف التكوين، لهذا يجب التركيز ىلع هذه العناصر يف اختيار الطعام الصحي. 

نصائح حول اختي��ار الطعام الصحي: لكل من يرغب يف الحصول ىلع طعام صحي 
يفيد الجسم، عليه اتباع هذه املجموعة من النصائح:

ال يجب اإلفراط يف تناول كميات كبيرة من الطعام، لكي ال يعاني الجس��م من تراكم  	•
الشحوم والدهون وبالتالي السمنة والزيادة يف الوزن.

الحرص ىلع تناول الخض��روات والفواكه، ألنها من األطعمة التي تحتوي ىلع مواد  	•

مضادة لألكسدة تقوي الجهاز املناعي.
ينص��ح بتناول 5 حصص يومية من أي نوع من الفواك��ه. كذلك ينبغي تقليل تناول  	•
الصودي��وم واألمالح املوجودة يف الطعام بقدر اإلمكان، ألن لها تأثير س��لبي ىلع 
الصحة وتؤدي إلى احتباس الس��وائل وترفع من مع��دل ضغط الدم. األطعمة التي 
تحتوي ىلع نسبة عالية من السكريات املصنعة قد تتسبب يف زيادة وزن الجسم.

ينصح بش��رب 3 لتر من املاء كل يوم للحفاظ ىلع مس��توى الس��وائل يف الجسم،  	•
ومساعدة الجسم ىلع التخلص من الفضالت الزائدة.

عن��د اختي��ار األطعمة الصحي��ة، يجب التركي��ز ىلع تناول األطعم��ة التي تحتوي  	•
ىلع الدهون املش��بعة وأحماض األوميج��ا 3 واألوميجا 6، وذلك لتقليل مس��توى 

الكوليسترول الضار يف الجسم.
تجنب تناول األطعمة التي تحتوي ىلع املواد الحافظة. 	•

االهتمام بتناول وجبة اإلفطار بشكل خاص، ألنها من أهم الوجبات الغذائية اليومية. 	•
كما ينص��ح بالتوقف عن تن��اول الطعام قب��ل النوم بحوالي س��اعتين ىلع األقل،  	•

للوقاية من سوء الهضم وتراكم الدهون يف الجسم.
ممارس��ة التمارين الرياضية من العادات الصحية الت��ي ينبغي الحرص عليها بجانب  	•
تناول الطعام الصحي. ألنها تنظم عملية الهضم وتنشط الدورة الدموية يف الجسم 

وتساعد يف اكتساب الصحة.
عن��د تناول األعش��اب الطبيعي��ة، يفضل عدم إضافة الس��كر إليه��ا للحصول ىلع  	•

فوائدها فقط وتجنب إدخال سكريات زائدة للجسم.
لو كان الش��خص يعاني من أي مش��اكل صحي��ة متعلقة بالنم��ط الغذائي. ينبغي  	•
املتابع��ة مع طبيب متخص��ص ومتابعة أن��واع األطعمة املناس��بة معه وتجنب 

األطعمة الضارة له.

ينبغي التعرف ىلع أمثلة لألطعمة الصحية، بحيث يتم اختيار هذه األطعمة وإضافتها 
للوجبات اليومية وهي: األلبان الخالية من الدس��م، كذلك الجبن ومنتجات األلبان، ألنها 

تحتوي ىلع الفيتامينات، البروتين، الكالسيوم.

الده��ون من العناصر الهامة للجس��م التي تمنحه الطاقة والنش��اط، ولكن مع الحرص 
ىلع اختيار نسبة قليلة من الدهون.

املأكوالت البحرية واألس��ماك بش��كل عام تحت��وي ىلع األوميجا 3 والفس��فور والزنك 
وغيرها من العناصر املفيدة.

الحرص ىلع تناول البروتين الحيواني والنباتي واملوجود يف اللحوم، الدواجن، الكبدة، 
البيض، الفول، العدس وغيرها.

تناول الخض��روات الفواكه، ألنها تحتوي ىلع الفيتامينات، املع��ادن، األلياف الغذائية 
وغيرها من العناصر.

نماذج لألطعمة الغير صحية:

ليست كل أنواع األطعمة مفيدة للجسم، ألن هناك الكثير من األطعمة تكون غير صحية 
ومنها: األطعمة التي تحتوي ىلع نس��بة عالية من الدهون مثل: الوجبات الس��ريعة، 
الفطائر، الفش��ار، الوجبات املجمدة. كما يفضل االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي ىلع 

نسبة عالية من الفركتوز، ألنها تتحول يف الجسم إلى سكريات يصعب هضمها.

أيًض��ا يفض��ل عدم تن��اول املش��روبات الغازية، ألنه��ا تحتوي ىلع نس��بة عالية من 
الس��كريات، بجانب أنها ال تحت��وي أي فوائد. كذلك األطعمة التي تحتوي ىلع نس��بة 
عالي��ة م��ن الصوديوم مثل الجب��ن، امللح، اللحم املعل��ب، اللحوم املصنع��ة، والبيتزا 
وغيره��ا. األطعمة التي تحتوي ىلع نس��بة عالية من الس��عرات الحرارية كذلك يجب 

تجنب اإلفراط يف تناولها مثل الشوكوالتة، املكرونة، األرز.

يف نهاي��ة رحلتنا حول الغذاء الصحي، فإن اختيار النمط الغذائي الصحي الذي يس��ير 
عليه أي ش��خص ويتبعه يرتبط بش��كل مباش��ر بالصحة الجيدة ويوفر ل��ه حياة آمنة. 
ألن أغلب أس��باب اإلصابة باألمراض املختلفة ه��ي عدم اتباع نمط غذائي صحي يف 

الطعام الذي يتم تناوله، لهذا ال يجب تجاهل دور الطعام الصحي يف سالمة حياتنا.

صحتك بين إيديك

األكل 
الصحي
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- اخلدمات الطبية امللكية سابًقا
 - مركز ماي ري للرنني املغناطيسي
والتصوير الطبقي املحوري واألشعة

التشخيصية والتداخلية

الدكتور
فراس ّمحاد اجلحاوشة
استشاري األشعة التشخيصية والتداخلية

عمان -الدوار اخلامس - مقابل البوابة الرئيسية ملستشفى املركز العريب الطيب - جممع حنانيا الطيب ١ - الطابق األرضي
للحجز واالستفسار: 54 54 593 06 - 53 54 593 06 - 52 54 593 06 - 51 54 593 06 - 520 353 77 07 - 510 353 77 07

التشخيص احلديث واملفاهيم 
اجلديدة لالنزالق الغضرويف 
والرقبـــة  الديســـك  واآلم 
وأســـفل الظهر يـــؤدي إىل 
الذكية  بالطـــرق  العـــالج 

والتقنيات احلديثة



العيادة: جبل عمان - الدوار الثالث -شارع المتنبي - خلف فندق الرويال - بنايه 28 بجانب صيدلية عرار
قبل السفارة الفرنسية - الطابق األرضي خلوي: 6391778 79 962+ / 7414059 77 962+

w.shnaiqat@gmail.com - ص.ب 540919 عمان 11937 األردن

رئيس اختصاصي الطب النفسي في مدينة الحسين الطبية (سابقًا)
رئيس جمعية األطباء النفسيين األردنية (سابقًا)

مدرس في كلية الطب / جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية سابقًا
عضو الجمعية األمريكية للطب النفسي
عضو الجمعية األوروبية للطب النفسي

مستشار الطب النفسي واإلدمان
الدكتور وليد شنيقات



قريب�

 ابحث عن طبيب واحجز موعد بكل
سهولة في جميع التخصصات

 ا�طباء - المستشفيات - المراكز الطبية - مراكز ا�شعة 
 المختبرات - شركات التأمين - الصيدليات - مراكز اللياقة

 البدنية -  اخصائي التغذية - المستلزمات الطبية
  خدمات رعاية كبار السن 

 كل ما يهم
 مقدمي الخدمات
 الطبية و المرضى
في منصة واحدة





أخبار ومؤتمرات

إطالق الفيلر الرائد في عالم التجميل Aliaxin في السوق األردني

عمان – صحة األردن

كشفت شركة ريولوجي عن إطالق الفيلر الرائد يف عالم التجميل Aliaxin يف السوق 
األردني. ويعد ال Aliaxin املقدم من شركة IBSA االيطالية من أفضل األنواع يف عالم 

 .IBSA الفيلر. حيث يتميز بنوعية الهاليورنيك اسيد من شركة

شركه IBSA السويسرية اإليطالية هي شركة عريقة بخبرة تفوق ال 77 سنة يف مجال 
التصنيع الدوائي والتجميلي.

تتمي��ز ش��ركة IBSA مختصة بتصني��ع الهيالورونيك أس��يد وتتمي��ز بالتحكم بعملية 
التصنيع من البداية حتى التعبئة وبذلك تس��تطيع تحديد الوزن والتركيز املرغوب به 

لكل نوع من ال Aliaxin، وهكذا يصبح لكل جزء من الوجه عالجًا متخصصًا. 

ويتميز املنتج بستة أنواع من الفيلر تضم مجموعتين. املجموعة األولى تعتبر سلسلة 
الجم��ال الطبيعي والتي تعمل ىلع تعبئة الفراغات لتحس��ين مظهر البش��رة والجلد 

وهي: 

ALIAXIN GP )GLOBAL PERFORMANCE(, ALIAXIN FL )FINE LINES & 
LIPS(, ALIAXIN SR )SHAPE AND RESTORE(.

بينما تضم املجموعة الثانية:

ALIAXIN LV )LIP VOLUME(, ALIAXIN EV )ESSENTIAL VOLUME(, 
ALIAXIN SV )SUPERIOR VOLUME(،

وهي تعطي الحجم والنفخ والتكبير.

وهذه الخصائص ل ALIAXIN تجعل لكل نوع تخصصًا معينا:

:ALIAXIN SR (SHAPE & RESTORE(

مخص��ص إلعادة صحة الجلد ومرون��ة و إخفاء التجاعيد الصغي��رة يف كل من منطقة 
الصدغ والجبين والوجنتين.

:ALIAXIN FL (FINE LINES & LIPS(

مخصص إلعطاء مظهر طبيعي يف الش��فتين وحوالين الش��فاه باإلضافة لشد وإعطاء 
اللون الطبيعي للشفايف.

:ALIAXIN GP (GLOBAL PERFORMANCE(

مخصص للتجاعيد التي تكون يف منطقة مقطب الحاجبين والطيات األنفية وخطوط 
الف��ك، كما يتخص��ص ال Aliaxin بالتقنية املبتكرة واالولى م��ن نوعها الحاصلة ىلع 
براءة اخت��راع Hydrolift Action، والتي تعطي الفيل��ر خصائص فريدة من نوعها لرفع 
وتعبئة املالمح بالش��كل املرغوب بحيث يستطيع املريض يف النهاية الحصول ىلع 

بشرة مرنة وقوية.

وقد حضر حفل االنطالق نخبة من أطباء الجلدية والتجميل وجراحو التجميل األردنيون.

•	دكتور فراس أبو حية: املدير العام لشركة ريولوجي للمستلزمات الطبية 

•	Dr. Domenico Romano / حاص��ل ىلع درج��ة املاجس��تير يف الط��ب التجميلي 
IBSA ومتخصص يف علم الكيمياء الحيوية السريرية ومدرب رسمي لشركة

 Viscoderm و Aliaxin مدير العالمة التجارية ل / Giorgio Aringheri	•

•	Tiziana Rossi / عاملة أحياء جزيئية، متخصصة بعلم األمراض وأخصائية عاملية يف 
.IBSA العلوم طبية الجلدية يف شركة
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أخبار ومؤتمرات

يوم علمي متنوع عن محاضرات التركيبات السنية وزراعة األسنان برعاية شركة أمازون 
لزرعات sgs السويسرية

أخبار ومؤتمرات

عمان – صحة األردن

ي��وم علمي متنوع يف فندق الندمارك عّمان عن محاضرات التركيبات الس��نية وزراعة 
األسنان تحت رعاية نقيب أطباء األسنان الدكتور عازم القدومي بحضور كبير من ألطباء 
األس��نان املهتمين يف تركيبات األس��نان وبتنظي��م الجمعية األردنية لالس��تعاضات 

السنية برعاية شركة أمازون لزرعات sgs السويسرية.
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دورة علمية نظرية وتدريبية عن استخدامات الليزر في طب األسنان أكاديمية creativa في دبي

أخبار ومؤتمرات

دبي – صحة األردن

نظم��ت أكاديمية creativa يف مدينة دبي بالتعاون م��ع جامعة جنوا اإليطالية دورة 
علمي��ة نظرية وتدريبية عن اس��تخدامات الليزر يف طب األس��نان قدمها املحاضرين 
البروفيس��ور جهاد حبلي من لبنان والبروفيسور ستيفانو بيني ديشنتي ممثل ونائب 
رئيس جامعة جنوا اإليطالية، وكان املش��اركين يف الدورة عدد من أطباء األس��نان من 

مدينة دبي، ُعمان، فلسطين، واألردن.
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أخبار ومؤتمرات

دورة تدريبية عن استخدامات الفيلر والبوتكس لتجميل الوجه بالتعاون بين الجمعية األردنية 
لإلسعاف والمحاضر الدكتور عصام مشربش

عمان – صحة األردن

بالتع��اون بين الجمعية األردنية لإلس��عاف واملحاضر الدكتور عصام مش��ربش طبيب طب 
وجراحة األس��نان وتجمي��ل الوجه غير الجراحي ُعقدت دورة مدتها يومان يف مستش��فى 
االستقالل، يف اليوم األول محاضرة نظرية وتطبيق عملي عن استخدامات حقن البوتكس، 

يف الي��وم الثاني بحضور مجموعة من أطباء األس��نان والطب الع��ام واختصاص أنف وأذن 
وحنجرة.

Jordan Paramedic Society الجمعية األردنية لإلسعاف.
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 dentamaze المؤتمر السنوي األول عن أحدث التقنيات في طب األسنان لشركة
لتجهيزات طب األسنان

عمان – صحة األردن

تش��رفت بتقديم املؤتمر الس��نوي األول عن أحدث التقنيات يف طب األسنان لشركة 
dentamaze لتجهي��زات ط��ب األس��نان، وال��ذي تضم��ن محاض��رات ألطب��اء متميزين، 

املحاضرين الدكتور حس��يب الداري والدكتور زيد الحنبل��ي، وتخلل اليوم العلمي ديمو 
تفصيلي عن أحدث تقنيات الس��كانر وزرعات األسنان الجديدة يف األردن قّدمها املدير 

العام املهندس إبراهيم العثمان.
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أخبار ومؤتمرات

فعاليات المؤتمر الدولي األردني العاشر للجمعية األردنية لألنف واألذن والحنجرة وجراحة 
الرأس والعنق والمؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية لألنف

عمان – صحة األردن

افتتح��ت أمي��ن عام وزارة الصحة للش��ؤون اإلداري��ة والفنية الدكتورة الهام خريس��ات 
مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، فعاليات املؤتمر الدولي األردني العاشر 
للجمعية األردنية لألنف واألذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق واملؤتمر الدولي الثالث 

عشر للجمعية العربية لألنف.

وقال��ت خريس��ات أن العمليات الجراحي��ة يف اختصاص األن��ف واألذن والحنجرة ُتجرى 
بأىلع مستوياتها يف مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف��ت خالل افتتاح املؤتم��ر إن الوزارة حققت نقلة نوعية يف زي��ادة أعداد أطباء 
االختصاص ذوي الكفاءة ىلع املس��تويين األكاديمي والطبي، كما اهتمت بزيادة أعداد 
املقيمي��ن يف برامج اإلقامة يف اختصاص األنف واألذن والحنجرة يف مستش��فياتها 
التعليمي��ة، مما ينعكس إيجابًا ىلع برامج تعلي��م وتدريب الكوادر الطبية املتخصصة 

يف هذا املجال.

وأشارت أن اململكة تحتل مكانة متقدمة يف اختصاص األنف واألذن والحنجرة وجراحة 
ال��رأس والعن��ق نظرًا للكف��اءات الطبية والعلمي��ة املرموقة التي تعم��ل يف القطاع 
الطبي األردني، س��واء أكانت يف وزارة الصحة، أو يف الخدمات الطبية امللكية، أو يف 

الجامعات األردنية، أو يف مركز الحسين للسرطان، أو يف مستشفيات القطاع الخاص.

وبينت خريس��ات أن أعداد العمليات املبرمجة يف مستش��فيات الوزارة، ال س��يما يف 
مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية يف مستشفيات البشير واملجهزة باألجهزة 
الطبية الحديثة للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحاالت املرضية التي تستدعي 

التداخالت الجراحية املتقدمة، بلغت حوالي 2000 عملية خالل عام 2021.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية األردنية لألنف واألذن والحنجرة الدكتور بسام الشراونة 
ان انعق��اد املؤتمر يؤكد ىلع مدى املكانة املتميزة التي وصل إليها األردن يف مجال 
ط��ب وجراحة األنف واألذن والحنجرة مما يس��اهم يف تعزيز الس��ياحة العالجية ورفد 
عجلة االقتصاد األردني، وما كان هذا ان يتحقق دون وجود القيادة الحكيمة لهذا البلد 

ونعمة األمن واالمان يف ظل الراية الهاشمية .

وأضاف إن الجمعية عملت بجهود منتسبيها ىلع تطوير هذا االختصاص الطبي الهام 
ومتابع��ه األبحاث العلمية وأحدث املس��تجدات يف هذا املجال من اجل تعزيز قدرات 
األطباء يف أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة وتخصصاتها الفرعية والذي انعكس 

إيجابًا ىلع جودة ونوعية الخدمات التي نقدمها ملرضانا. 

واشار ان تخصص طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة يف األردن من التخصصات الرائدة 
يف تقدي��م الخدمة الطبية للمرضى األردنيين واألش��قاء من الدول العربية الش��قيقة 
وذل��ك لوجود أطب��اء متميزين يف كافة التخصصات الفرعي��ة يف طب وجراحة األنف 

واألذن والحنجرة. 

ولف��ت إن عدد أعضاء الجمعي��ة يبلغ حوالي 300 طبيب وطبيب��ة، وأنها أخذت ىلع 
عاتقها دع��م أعضائها ودعم التدريب والتعليم الطبي املس��تمر ألطباء الجمعية يف 

مختلف التخصصات وذلك لضمان افضل مستويات الرعاية الصحية والطبية العاملية.

ومن جانبه أش��اد نائب رئيس لجنة إدارة نقابة األطباء د. محمد رس��ول الطراونة بالدور 
ال��ذي تقوم ب��ه جمعيات االختص��اص يف النقابة ودعمها للتعليم الطبي املس��تمر، 
واطالع منتس��بيها ىلع أحدث ما توصل إليه الط��ب يف مختلف االختصاصات ومنها 

اختصاص األنف واألذن والحنجرة.

وق��ال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أس��امة حمارنة أن املؤتمر س��يناقش من 
خ��الل 125 محاضرة يقدمها 78 محاضرا أردنيًا وعربيًا وأجنبيًا أحدث ما توصل إليه العلم 

يف مجال تش��خيص أمراض األنف واألذن والحنج��رة وعالجها، وجراحة الحنجرة بالليزر، 
وعالج الش��خير واضطرابات التنفس خالل النوم بالجراحة والطرق الحديثة، وتشخيص 
أم��راض التوازن، وأمراض حساس��ية األنف وعالجها، وجراحة األن��ف والجيوب باملنظار، 
والجراح��ة التجميلية لألن��ف، وجراحة الرأس والعن��ق واألورام، وجراح��ة األذن وزراعة 

القوقعة والحلول السمعية الجراحية وأمراض األذن الداخلية، وجراحة قاع الجمجمة.

وأضاف أن املؤتمر معتمد من املجلس الطبي األردني بواقع 4 ساعات لغايات التعليم 
الطبي املستمر. 

ويش��ارك يف املؤتمر نحو 500 طبيبا وطبيبة، يمثلون وزارة الصحة، والخدمات الطبية 
امللكية، والجامعات األردنية، ومركز الحسين للسرطان، باإلضافة إلى القطاع الخاص.

وم��ن جانبه أش��اد رئيس الجمعي��ة العربية لألن��ف الدكتور رضا كامل بمس��توى طب 
وجراحة األن��ف واألذن والحنجرة يف اململكة وبالتعاون القائ��م بين الجمعية العربية 

والجمعية األردنية.

وافتتح��ت مندوبة وزير الصح��ة معرضا طبيًا يقام ىلع هامش املؤتمر بمش��اركة 40 
شركة أدوية وتجهيزات طبية تتعلق بأمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة.
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قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير

قسم أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية

الدكتور عبد العزيز الزيـادات
مستشار أول جراحة عامة وجراحة 

المنظار
+962 77 2000008

قسم الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة بالمنظار

الدكتور رائـد محمـد تّيــم
استشــاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز 
الهضمي وجراحة السمنة وجراحة المنظار 

+962 79 7790456 

األطباء D
الدكتور عبد الناصر الشنيقات

استشاري جراحة الكلى والمسالك 
البولية وزراعة الكلى

+962 79 6492411

دليل صحة ا�ردن

قسم جراحة الكلى والمسالك البولية

الدكتور أحمد صادق العموري
أخصائــي جراحة العظــام والمفاصل 

والمنظار

+962 79 1502442

قسم جراحة العظام والمفاصل

الدكتور حنا جنحو 
أخصائي جراحة العظام والمفاصل 

  +962 77 7331346 

الدكتور قيس البلبيسي
استشــاري أمــراض القلــب والشــرايين 

والقسطرة التداخلية

+962 79 9944896

الدكتور عمرو رشيد
أخصائي أمراض القلب والشرايين

+962 77 566 1006

الدكتور أحمــد شعبــان
أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية 

والتناسلية والعقم وجراحة المنظار
+962 6 5680 800 

الدكتور مصطفى رمضان
أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد 

والتنظير
+962 79 8011 820

الدكتور عدنان الغزو
استشاري جراحة الكلى والمسالك 

البولية
+962 79 0435555 

الدكتور هالل أبو غوش
استشاري جراحة أمراض نسائية وتوليد 

وعالج العقم وأطفال األنابيب 
+962 6 5683330

قسم أمراض النسائية والتوليد والعقم

قسم جراحة األوعية الدموية

+962 78 5555588

الدكتور جان الشيشاني
استشــاري جراحــة األوعية الدموية والشــرايين 
وزراعة الكلى ودوالي الساقين والقدم السكري

+962 79 9222362 

الدكتور مأمون القريوتي
مستشــار جراحــة األوعيــة الدمويــة وزراعــة 

األعضاء
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دليل صحة ا�ردن

الدكتور فراس الطراونة 
أخصائي األمراض الباطنية 

  +962 79 9809292 

الدكتور إبراهيم العقيل
أخصائي األمراض الصدرية والباطنية 

وأمراض النوم
+962 77 6196985

قسم األمراض الصدرية والباطنية

قسم األمراض الباطنية

قسم األمراض الجلدية والتجميل والليزر

الدكتور وليد شنيقات
مستشار الطب النفسي واإلدمان

+962 79 6391778

خالد أحمد بني هاني
أخصائي الطب النفسي ومعالجة اإلدمان

+962 79 9991569 

قسم الطب النفسي

قسم األشعة التداخلية

+962 79 5540301

الدكتور حازم حبوب
استشاري أشعة تداخلية

+962 77 7353510 

الدكتور فراس الجحاوشة
استشاري األشعة التشخيصية والتداخلية

قسم طب وجراحة الفم واألسنان وجراحة الوجه والفكين

الدكتور عصام مشربش
طبيب وجراح الفم واألسنان

+962 79 9777171

محمد الحاج قاسم
طب وجراحة واألسنان

+962 79 7004427 

+962 6 5697080

الدكتور عازم القدومي
نقيب أطباء األسنان األردنيين

الدكتــور كمال النصر
أخصائي خداج وطب األطفال

+962 79 7207670

قسم أمراض األطفال والخداج

الدكتورة ميس خواجه 
أخصائيــة األمــراض الجلديــة والتجميل 

والليزر 
   +962 6 5666560

+962 79 5905105

الدكتور حكم العمري
جراحة الوجه والفكين

+962 79 8422790   

الدكتورة سحر نصر 
طب وجراحة الفم واألسنان

+962 79 0688070   

الدكتور فيصل قاعود 
طب وجراحة الفم واألسنان

وتجميل الوجه والبشرة
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 شركة مستودع أدوية الفارابي

+962 6 5833243

مستودع المتنبي

+962 79 6708910

مؤسسة نيروز للتأمين الصحي

+962 78 1980988

مستودع ابن سينا

+962 6 4630125

المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي )حكيم(

+962 6 5800461

Creativa Academy
info@creativa-academy.net

شركة القمة

+962 79 5075122
المركز التخصصي لألشعة

+962 6 560 3552

مركز فيزيو ون للعالج الطبيعي

+962 6 5526268

مختبر تيجان لألسنان

+962 79 9268826

مراكز طبية M

شركات طبية D

دليل صحة ا�ردن

مركز موال الطبي

+962 6 5656439

استوديو حنين الشريف للتصوير

+962 79 7641767 

مركز محمد عمار للتصوير باألشعة المتنقلة

+962 78 7910863 

قسم أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة

الدكتور سفيان النوايسة
استشاري أمراض وجراحة األنف 

والجيوب وقاع الدماغ بالمناظير
+962 79 6164005

الدكتور محمد لبن
أخصائي أمراض وجراحة األنف واألذن 

والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
+962 79 6866026

مسـتـشفيات H
 مستشفى الجامعة األردنية

شارع الجامعة األردنية 5353666 6 962+

 مستشفى اإلسراء

شارع الملكة رانيا 5300300 6 962+

مركز الحسين للسرطان

شارع الجامعة األردنية 5544960 6 962+

مستشفى الكندي

جبل الحسين 4000111 6 962+

المركز العربي الطبي

الدوار الخامس 5921199 6 962+

مستشفى العبدلي

العبدلي 5109999 6 962+

مستشفى ابن الهيثم

شارع المدينة المنورة 5205555 6 962+

مستشفى الحرمين

خلدا - مقابل جريدة الغد 5500002 6 962+

المستشفى الفنلندي

دوار الداخلية - خلف كازية جوبترول 5655050 6 962+

الدكتور ناجح العمري
مستشار أول جراحة أطفال

+962 79 9018960

قسم جراحة األطفال

مؤسسة أحمد بدران للمستلزمات الطبية

+962 79 7018771
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●  للحصول عىل أفضل الصور لمولودك اجلديد، احجز اجللسة عندما يكون عمر الطفل أقل من 14 يوًما. وإن لم يكن األمر كذلك، يمكننا التقاط صور  لطفلك حىت 

يبلغ عمره 60 يوًما.                     ● جلسة التصوير بموعد مسبق فقط

للتواصل واالستفسار عىل:
الدوار الرابع - بجانب مستشفى فرح ومستشفى عبد الهادي

مجمع البسمة الطيب

+962 79 764 17 67 
haneenalsharifphotography
haneenalsharifphoto

Capturing life. Creating art.







+962 79 7150386
      Dr Samaha
www.drsamaha.com
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Tel: +962 6 560 3552 - Fax: +962 6 566 5756
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