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فــــي هــــــذا العــــــــدد.....

برقيات التهاين اإىل مقام �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل 

الثاين ابن احل�شني املعّظم       

افتتاحية العدد:

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اجنازات اأربعة عقود.. وم�شرية عطاء ل تن�شب     اأ.د اأحـــــمد التميمي

تقـاريـــــر:

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ... عراقة املا�شي وحداثة احلا�شر ... وروؤى واعدة ترنو اإلى العاملية

اأخـــــبارنا:

دولة الدكتور الن�شور يرعى احتفال م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بالعيد الأربعني لإفتتاحه
مة افتتاح وحدة الطب النف�شي واملعاجلة النف�شية  برعاية �شمو الأمرية منى احل�شني املعظرّ

دولة الدكتور الن�شور يزور م�شت�شفى اجلامعة الردنية
م يزور م�شت�شفى  اجلامعة كبري اأمناء جاللة امللك �شمو الأمري رعد بن زيد املعظرّ

افتتاح مركز منوذجي للتوليد وحديثي الولدة يف م�شت�شفى  اجلامعة الأردنية
JCI احتفال امل�شت�شفى بح�شوله على �شهادة العتماد الدويل

 JCI  امل�شت�شفى ُيعتمد كمركز طبي اأكادميي عاملي بعد ح�شوله على �شهادة العتماد الدويل
   )HACCP( و �شهادة الـــ )ها�شبISO امل�شت�شفى يعاد منحه �شهادات العتمادية )الآيزو

املدير العام يلتقي الأطباء اجلدد يف برامج الإقامة والمتياز 
انعقاد امتحانات املجل�ص الطبي العربي  والبورد العربي والإمتحانات ال�شريرية يف امل�شت�شفى 

طلبة ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية ُينظمون حفاًل خرييًا  لالأطفال املر�شى  يف امل�شت�شفى 
الدكتور اأبو خلف يح�شل على جائزة املوظف املتميز عن الفئة القيادية يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز

وفــــــــــــــــــــــــود:

ي اأمريكي من موؤ�ش�شة ABT املُنفذة مل�شاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور امل�شت�شفى وفد �شحرّ
وفد طبي ايطايل يزور امل�شت�شفى 

وفد من الكوجنر�ص الأمريكي يزور امل�شت�شفى 
مدير عام امل�شت�شفى يلتقي وزير ال�شحة الليبي

وفد من وزارة ال�شحة العراقية
وفد امللحقني ال�شحينيرّ العرب 
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مــحا�رضات ون�شاطات علمية:

املحا�شرات العلمية التي ُقدمت يف اليوم العلمي مبنا�شبة احتفالت امل�شت�شفى بعيده الأربعني
ندوة تثقيفية حول فايرو�ص الكورونا وطرق الوقاية منها

حما�شرة حول »فريو�ص كورونا«
حما�شرة حول طب الأ�شنان التجميلي 

ور�شة عمل حول الرعاية التلطيفية  للمر�شى 
مكتب ال�شيطرة على العدوى يحتفل باليوم العاملي لغ�شل الأيدي

حما�شرة حول م�شروع اإقامة مركز بحثي يف جمال الدرا�شات الدوائية
اإجــراءات ودرا�شات:

درا�شة طبية حديثة لكلية طب الأردنية تك�شف اأن الإ�شابة بالأورام الدماغية متدنية يف الأردن
تـــــعاون طبي م�شرتك بني م�شت�شفى اجلامعة وم�شت�شفى بريجامو اليطايل 

تعزيز نوعي وتقني لوحدة العالج اجلراحي لل�شرع 
تقنية جراحية جديدة يف جمال عمليات جراحة الفك التقوميية

ا�شتحداث عيادة طب اأ�شنان لذوي الحتياجات اخلا�شة
خدمة املجتمع:

يوم طبي تطوعي يف بلدة نحلة يف جر�ص 
يوم طبي تطوعي يف منطقة الها�شمية يف معان 

يوم طبي تطوعي يف حمافظة الطفيلة 
مــــــــــقالت:

اأ.د. عبد الكرمي الق�شاة                                                                          م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عيد ميالده الأربعني   
اأ.د. ن�شال يون�ص م�شت�شفى اجلامعة الأردنية: اأربعون �شنة من العطاء والتميز  

د. كميل افرام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عيده الأربعني    
اأحمد جميل �شاكر يف العيد الأربعني لإن�شاء م�شت�شفى اجلامعة الأردنية   

د. فار�ص البكري الإيدز )نق�ص املناعة املكت�شبة(     
د. كــمال عقل ال تفرط يف تناول الع�صري      
منى العـبادي  املخدرات واأثرها على الفرد واملجتمع    

م�شــــــــــــــــاركات:

د. امين عارف الق�شيدة الياِنعة يف ُم�شُت�شفى اجلامعة    
د. حممد ب�شناق  الرعاية التلطيفية رعاية �شمولية ومتميزة    

د. علياء العويدي الغذاء كو�شيلة لعالج ا�شطراب التوحد    
علياء بكار  م�شاعر يف القبور       

الطفلة عائ�شة الناطور ق�شة ق�شرية        
نبيل احل�شنات  كاريكاتري       

تــــــــــهاين 
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موالَي �شاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظُه اهلُل ورعاه

ال�سالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ُي�سرفني يا مولي  مع نفحات  ذكرى الإ�سراِء واملعراج ال�سريفني اأن اأرفَع اإلى 

مقامكم الها�سمي ال�سامي با�سمي وبا�سم كافة العاملني يف م�ست�سفى اجلامعة  الأردنية  

اأ�سمى اآيات التهنئة والتربيك املفعمة باأعمِق معاين الولِء واأ�سدق م�ساعر الوفاِء 

والإخال�ص لعر�سكم الها�سمي املفّدى �سارعنَي اإلى املولى جّلْت ُقدرته اأن يحفظ 

َجاللَتكم وُي�سِدل عليكم اأثواَب ال�سحِة والعافيِة ويبقيكم الذخَر وال�سنَد لوطِنكم 

و�سعِبكم الويف  واأمِتكم  املاجدة.

معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم الأوفياء نبذُل ُق�سارى ُجهِدنا من اأجل 

اهلل  داعنَي  لهم,  املتمّيزة  الّطبية  عاية  الرِّ وتقدمي  املواطنني  اأرواح  حماية 

املنا�سبة  وُيعيَد هذه  ُخطاكم  اخلرِي  على طريق  َد  وُي�َسَدّ عمِر جاللِتكم  يـُمَدّ يف  اأن 

اجلليلة على جاللِتكم والأُ�سرِة الها�سميِة املاجدة و�َسعِبكم الويف واأُمتكم العربية 

والإ�سالمية باخلرِي والُيمِن والربكات اإنه �سميٌع جميْب.

وكلُ عاٍم وجاَللتكم باألِف خرْي

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 

                    مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية                                             

                   الأ�شتاذ الدكتور احمد التميمي
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موالي �شاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه اهلل ورعاه, واأدام ملكه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سرفني يا مولي با�سمي وبا�سم اأ�سرة م�ست�سفى اجلامعة الأردنية اأن اأرفع اإلى 

مقامكم ال�سامي اأ�سمى اآيات التهنئة واأطيب التربيكات املقرونة باأ�سدق معاين 

الولء والوفاء لعر�سكم الها�سمّي املفّدى مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد, داعني 

املولى جّلت قدرته اأن ميّتع جاللتكم باأثواب ال�سّحة والعافية واأن يحفظكم 

تاَج عزٍّ وفخاٍر على هاماتنا, واأن يبقيكم رمز العّزِة والإباِء والكربياء لهذا احلمى 

ي�سّدد على طريق اخلري ُخطاكم, واأن يعيد هذه املنا�سبة  الها�سمّي الأ�سم, واأن 

الدينّية اجّلليلة على جاللتكم والأ�سرة الها�سمّية املاجدة و�سعبكم الويف واأّمتكم 

العربّية والإ�سالمّية باخلري واليمن والربكات.

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خري

              مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 

                    الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي
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موالي �شاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه, واأدام ملكه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأرفع  اأن  الأردنية  اجلامعة  م�ست�سفى  اأ�سرة  وبا�سم  با�سمي  مولي  يا  ي�سرفني 

اإلى مقامكم ال�سامي اأ�سمى اآيات التهنئة واأطيب التربيكات املقرونة باأ�سدق 

معاين الولء والوفاء لعر�سكم الها�سمّي املفّدى مبنا�سبة حلول عيد الأ�سحى املبارك, 

واأن  والعافية  ال�سّحة  ميّتع جاللتكم مبوفور  اأن  قدرته  املولى جّلت  داعني 

العّزِة والإباِء والكربياء  يبقيكم رمز  تاَج عزٍّ وفخاٍر على هاماتنا, واأن  يحفظكم 

لهذا احلمى الها�سمّي الأ�سم, واأن ي�سّدد على طريق اخلري ُخطاكم, واأن يعيد هذه 

املنا�سبة اجّلليلة على جاللتكم والأ�سرة الها�سمّية املاجدة و�سعبكم الويف واأّمتكم 

العربّية والإ�سالمّية باخلري واليمن والربكات.

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خري

               مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

                      الأ�شتاذ الدكتور احمد التميمي
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موالَي �شاحب اجلاللة الها�شمية 
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظُه اهلُل ورعاه

ال�سالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ُي�سرفني يا مولي  مع نفحات  ذكرى  املولد النبوي ال�سريف مولد �سيد الأنام 

الها�سمي  مقامكم  اإلى  اأرفَع  اأن  الت�سليم  واأمت  ال�سالة  اأف�سل  عليه  حممد  �سيدنا 

ال�سامي با�سمي وبا�سم كافة العاملني يف م�ست�سفى اجلامعة  الأردنية  اأ�سمى اآيات 

التهنئة والتربيك املفعمة باأعمِق معاين الولِء واأ�سدق م�ساعر الوفاِء والإخال�ص 

جاللَتكم  يحفظَ  اأن  ُقدرته  جّلْت  املولى  اإلى  �سارعنَي  املفّدى  الها�سمي  لعر�سكم 

وُي�سِدل عليكم اأثواَب ال�سحِة والعافيِة ويبقيكم الذخَر وال�سنَد لوطِنكم و�سعِبكم 

الويف  واأمِتكم  املاجدة .

معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم الأوفياء نبذُل ُق�سارى ُجهِدنا من اأجل 

عاية الّطبية املتمّيزة لهم, داعنَي اهلل اأن  حماية اأرواح املواطنني وتقدمي الرِّ

َد على طريق اخلرِي ُخطاكم وُيعيَد هذه املنا�سبة اجلليلة  يـُمَدّ يف عمِر جاللِتكم وُي�َسَدّ

والُيمِن  باخلرِي  والإ�سالمية  العربية  والأمتني  الها�سميِة  والأُ�سرِة  جاللِتكم  على 

والربكات.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

               مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

                    الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي
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موالَي �شاحب اجلاللة الها�شمية 
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظُه اهلُل ورعاه واأعز ملكه

ال�سالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ُي�سرفني يا مولي  مبنا�سبة ميالدكم امليمون اأن اأرفَع اإلى مقامكم الها�سمي 

ال�سامي با�سمي وبا�سم كافة العاملني يف م�ست�سفى اجلامعة  الأردنية  اأ�سمى اآيات 

التهنئة والتربيك املفعمة باأعذب م�ساعر املحبة واملودة, مقرونة باأ�سدق معاين 

الولء والوفاء والإخال�ص لعر�سكم الها�سمي املفدى.

داعني العلي القدير اأن يحفظكم اهلل رمزًا لعزة الوطن وجمده و�سموخه.

معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم الأوفياء نبذُل ُق�سارى ُجهِدنا من اأجل 

عاية الّطبية املتمّيزة لهم, وندعو اهلل اأن  حماية اأرواح املواطنني وتقدمي الرِّ

يوفقكم وي�سدد على طريق اخلري خطاكم واأن ميد يف ُعمر جاللتكم ويدميكم تاج عزٍّ 

على هاماتنا.

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خري

               مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

                      الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اجنازات اأربعة عق�د..
 وم�شرية عطاء ل تن�شب

             اأ.د. اأحمد التميمي

              مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

اأن تك�ن افتتاحية هذا العدد هي مقالتي هذه والتي ُن�شرت يف جريدة الراأي ي�م الثالثاء  ي�شعدين 
امل�افق 2013/6/25 مبنا�شبة الحتفالت بالعيد الأربعني لفتتاح م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.

بامل�شتوى  اعتزازًا  يكون  ما  اأكرث  وهو  الأربعني  عامه  الأ�شهر  هذه  يف  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  يعُب 
الطبية  الرعاية  بف�شل  والعربي  الأردين  املواطن  اإياه  منحها  التي  الثقة  بف�شل  اإليه  و�شل  الذي  املرموق 
التي يقدمها للمري�ص يف خمتلف احلقول والتخ�ش�شات، ويوا�شل امل�شت�شفى  والعالجية املتقدمة والنوعية 
ة املعطاءة باأربعني عامًا حملت يف طياتها الجنازات تلو الجنازات رغم �شح املوارد وكرثة  م�شريته اخلريرّ
العالجية  التكنولوجي يف خدماته  والتطور  التقدم  اإلى مراحل متقدمة من  امل�شت�شفى  العقبات، حتى و�شل 
ها ثقافة وممار�شة باأيدي اأمهر الكوادر  مة باأو�شمة فخار يعلقها على جدرانه ويطبقرّ وال�شحية والطبية، مدعرّ
ت  من طبية ومتري�شية وم�شاندة، اإنها �شواهد حيرّة على حمطات التميرّز التي انتهجها امل�شت�شفى والتي توجرّ
ب�شت �شهادات دولية ووطنية يف جودة الرعاية الطبية وال�شحيرّة واخلدماتية والفندقية وماأمونية بيئة العمل. 
واإن كان يل اأن اأُف�شي يف هذه العجالة بع�شًا من امل�شاعر واحلقائق حول م�شت�شفى اجلامعة فاإن اأول ما 
اأو  الراحلون منهم  �شواًء  الأوائل  التي بذلها  الرتاكمية  الثابتة واجلهود  الذهن اجلهود واخلطى  اإلى  يتبادر 

الذين ما زالوا �شرية عطاء وبذل للوطن يف �شبيل رفعة هذا امل�شت�شفى وتقدمي اخلدمة للمري�ص واملراجع.
وقد بداأت هذه امل�شرية  ب�شدور الإرادة امللكية ال�شامية باإن�شاء م�شت�شفى عمان الكبري يف الأول من كانون 
ثان عام األف وت�شعمائة وواحد و�شبعني، حيث تف�شل جاللة املغفور له - باإذن اهلل - امللك احل�شني بن طالل 
م باإرادة ملكية  بافتتاحه ر�شميًا يف الثامن والع�شرين من ني�شان لعام األف وت�شعمائة وثالثة و�شبعني، ثم �شُ
�شامية اإلى اجلامعة الأردنية عام األف وت�شعمائة وخم�شة و�شبعني لي�شبح ا�شُمه )م�شت�شفى اجلامعة الأردنية(.
ومن ذلك التاريخ كانت املظلة واملرجعية هي اجلامعة الأردنية الرمز واأول بيت و�شع للتعليم العايل يف 
الأردن  فقد حر�شت اجلامعة الأردنية على دعم م�شرية امل�شت�شفى احد ابرز وحداتها ليتقدم بخطوات واثقة 
يف جمال تقدمي الرعاية الطبية وال�شحية املتخ�ش�شة واخلدمات العالجية ال�شاملة وتدريب الأطباء وت�شجيع 

البحث العلمي وتوفري فر�ص الدرا�شة والتدريب لطلبة الطب والتمري�ص.
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حددت الإرادة امللكية ال�شامية اأهداف امل�شت�شفى يف تقدمي الرعاية الطبية املتخ�ش�شة والعامة، وتدريب 
وت�شجيعه،  الطبي  العلمي  البحث  واإجراء  الطبية،  املهن  فروع  خمتلف  يف  الخت�شا�شيني  واإعداد  الأطباء، 
وتوفري فر�ص الدرا�شة والتدريب املتخ�ش�ص لطلبة الطب والتمري�ص واملهن الأخرى اإ�شافة اإلى املهن الطبية 

امل�شاندة.
اأوقات ال�شدة والرخاء فكان خري   لقد واكب م�شت�شفى اجلامعة م�شرية الوطن العزيز بكل مراحلها يف 
اأمني وطني يقدم خدماته لكافة �شرائح الأردنيني من موؤمنني وغري موؤمنني وللمجتمع العربي  مركز طبيرّ 
الواحد يدًا بيد مع كافة موؤ�ش�شات الوطن ال�شحيرّة والتعليمية يوؤدي ر�شالته يف  تقدمي خدمات طبية مميزة 
ذات جودة عالية وذات طابع عام ومتخ�ش�ص بتوازن مع  برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي، يرنو اإلى 
والرعاية  العلمي  والبحث  الطبي  والتدريب  التعليم  م  وتقدرّ لتطوير  ومرجعية  يكون مركزًا  اأن  ة يف  روؤية جادرّ

الطبية العالجية والوقائية خلدمة املجتمع املحلي ولتوجيه املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الأردن واملنطــقة ككل .

يحتوي  فهو  وتطورًا،  تقدمًا  العاملية  الطبية  ال�شروح  اأرقى  ي�شاهي  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  واليوم   
املوؤهل تخدم  الطبي  والكادر  الرئي�شة  الطبية  التخ�ش�شات  اإلى  اإ�شافة  )64( تخ�ش�شًا طبيًا خمتلفًا،  على 
جميعها مر�شى اأردنيني وعرب واأجانب مرحب بهم يف م�شت�شفى اجلامعة يتلقون رعاية طبية مميزة، كما 
ويقدم امل�شت�شفى خدمات العالج ال�شريري والعمليات اجلراحية والعالج التاأهيلي والطبيعي، وكذلك خدمات 
الطوارئ والعيادات اخلارجية وعيادات طب الأ�شرة وعيادات الأ�شنان والفحو�شات املخبية وباأعلى درجات 
الدقة والتميرّز ف�شاًل عن متيزه يف عدد من الإجراءات الطبية التي يقدمها متفردًا فيها من اأهمها )العالج 
اجلراحي لل�شرع، وجراحة الدماغ والأع�شاب املختلفة، اخلاليا اجلذعية لعالج املر�شى، ومعاجلة الأحمال 
عالية اخلطورة وجراحات القلب والأوعية الدموية، ومعاجلة العقم والكثري الكثري من اخلدمات العالجية 

املتميزة الأخرى.

العربية والأجنبية  املوؤ�ش�شات ال�شحية  املثمر مع  التوا�شل  ا�شتمرارية  للمحافظة على  امل�شت�شفى  وي�شعى 
من اجل املحافظة على العالقات التعاونية وتبادل اخلبات واملعارف ، فيما يتعلق بتقدمي الرعاية ال�شحية 
وفق اأعلى م�شتويات الرعاية ال�شحية و�شالمة املري�ص فهي مدار اهتمام  جميع الأطباء الذين يعملون يف هذا 
ال�شرح الكبري، حيث اأن اخلدمات التي يتم تقدميها يف كل مباين امل�شت�شفى والعيادات اخلارجية والطوارئ 
والفنيني  وال�شيادلة  التمري�ص  فريق متخ�ش�ص من  ي�شاندهم  ا�شت�شاريني  م�شت�شفى اجلامعة  ي�شرف على 

والإداريني ي�شل عددهم جميعًا اإلى حوايل )2665( موظفًا.

لقد حر�ص م�شت�شفى اجلامعة وهو اأول م�شت�شفى جامعي تعليمي يف اململكة الأردنية الها�شمية ومن الأوائل 
على م�شتوى التعليم الطبي اجلامعي يف الوطن العربي، على تقدمي كل ما ينه�ص بقطاع التدريب والتاأهيل، فهو 
يدرب طلبة الكليات ال�شحيرّة يف اجلامعة الأردنية من طب ب�شري وطب الأ�شنان والتمري�ص وال�شيدلة وعلوم 
للتخ�ش�شات  الإقامة  برامج  )246( طبيبًا يف  تكوين الخت�شا�شيني حيث يوجد حاليًا  اإلى  اإ�شافة  التاأهيل 

الطبيرّة واجلراحية املختلفة. 
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وقد تدرب يف امل�شت�شفى )17279( طالبًا وطالبة من خمتلف الكليات ال�شحيرّة يف اجلامعة الأردنية لدرجات 
البكالوريو�ص واملاج�شتري والدكتوراه، منهم )3092( طبيبًا يف درجة البكالوريو�ص و)1143( اخت�شا�شيًا من 
الأردن والدول العربية، و )2011 ( طبيب وطبيبة اأ�شنان و)5928( ممر�شًا وممر�شة، و) 4035( �شيدلنيًا ، 

و)1070( طالبًا يف جمالت علوم التاأهيل.
ول بد لنا حني ن�شتعر�ص م�شرية الأربعني عامًا مل�شت�شفى اجلامعة اأن نقرن الجناز بالأرقام فامل�شت�شفى 
مليون  �شنويًا حوايل ن�شف  ويقوم على مراجعته  و)64( تخ�ش�شًا طبيًا  �شريرًا،   )544( يحتوي على   اليوم 
مراجع اأي ما ن�شبته )%9( من �شكان الأردن �شنويًا، فيما يجرى يف امل�شت�شفى خالل العام قرابة الع�شرين 
األف عملية جراحية، وقد و�شل  معدل الإ�شغال عام 2012 اإلى )%68(.ف�شاًل عن تعليم وتدرب الطلبة يف 
العلوم ال�شحيرّة كما ويدرب كافة الطلبة يف خمتلف اجلامعات واملوؤ�ش�شات ال�شحيرّة التي ترتبط باتفاقيات 

تعاون مع امل�شت�شفى.

فاعل يف  كع�شٍو  دوره  يلغي  ل  ال�شحية  والرعاية  التعليم  الأردنية يف جمال  م�شت�شفى اجلامعة  اإنرّ متيرّز 
جمال اخلدمة الجتماعية، حيث اأنه يقوم بتنظيم العديد من الأيام الطبية التطوعية خلدمة املناطق النائية 
والهيئات  ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  ال�شحيرّة  احلمالت  يف  م�شاركاته  عن  ف�شاًل  الفقر  جيوب  ومناطق 
املخت�شة يف حمالت التطعيم ويف جمالت ر�شد الأمرا�ص والأوبئة وما اإلى ذلك مبا يخدم القطاع ال�شحي 

الأردين باأ�شره.

ويبقى النجاح والتميرّز حليف هذا ال�شرح الطبي العظيم الذي اأراده الراحل الكبري وتابع م�شريته امللك 
ف جاللته هذا الرثى بزيارة ملكية تفقدية �شامية كانت  املعزز عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم وقد �شررّ
يف ال�صابع والع�صرين من �صباط من العام املا�صي فكانت خري زيارة �صحذت همم  العاملني يف امل�صت�صفى ملا 

فيه ا�شتمرارية النماء وتقدمي اجلهود الق�شوى مبا يخدم املر�شى واملراجعني.
كثرية هي املعارك التي خا�شها امل�شت�شفى والعراقيل التي اعرت�شت م�شريته على مدار الأربعة عقود ولكن 
عزمية ال�شباب من اأبناء امل�شت�شفى وكوادره والغيورين على هذا ال�شرح كانت على الدوام �شر جناحه وكان 
بالنماء والزدهار  اء املثمر ما بني امل�شت�شفى وجمهوره من املر�شى واملراجعني هو الذي ميده  البنرّ التفاعل 

ويدفعه اإلى حتدي العوائق واملثبطات .

بقي اأن نقول �شنعمل ما و�شعنا اجلهد ... وندعو  اأ�شدقاء امل�شت�شفى وكوادره  املعطاءة اخلرية اأ�شحاب 
وا بنواجذهم على م�شلحة موؤ�ش�شاتهم  الأيادي البي�شاء والقلوب البي�شاء وكافة الأردنيني  ال�شرفاء اأن يع�شرّ
وان يجزلوا لها العطاء وان يبذلوا ق�شارى اجلهود لي�شل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف الطليعة اإلى جانب 

كافة املوؤ�ش�شات ال�شحيرّة �شرحًا وطنيًا وطبيًا نفتخر به اأمام العامل اأجمع.
ويف اخلتام ن�شيخ ونكرب وم�شت�شفى اجلامعة يف ريعان ال�شباب... فايل هذا ال�شرح نهدي 

اأربعني �شمعة وبطاقة حب.
 



م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

14

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ... 
عراقة املا�شي وحداثة احلا�شر ... وروؤى واعدة ترن� اإلى العاملية

اجتاز م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عامه الأربعني كاأعرق موؤ�ش�شة �شحيرّة وتعليمة يف الأردن ومن اأولها يف التعليم الطبي 
ج باعتماده مركزًا طبيًا اأكادمييًا عامليًا  عربيًا واإقليميًا، وقد حمل العام املن�شرم الكثري من الجنازات للم�شت�شفى الذي تورّ
والأول على م�شتوى العامل العربي والثاين على م�شتوى ال�شرق الأو�شط، ف�شاًل عن ت�شنيفه يف امل�شتوى الثامن ع�شر عامليًا 
بعد ح�شوله على �شهادة العتماد الدويل JCI يف جمال الرعاية الطبية والتعليم الطبي والبحث العلمي وامل�شت�شفى  اأكرث 
ما يكون اعتزازًا بامل�شتوى املرموق الذي و�شل اإليه بف�شل الثقة التي منحها اإياه املواطن الأردين والعربي بف�شل الرعاية 
امل�شت�شفى  يوا�شل  حيث  والتخ�ش�شات،  احلقول  خمتلف  يف  للمري�ص  يقدمها  التي  والنوعية  املتقدمة  والعالجية  الطبية 
ة املعطاءة، حتى و�شل اإلى مراحل متقدمة من التقدم والتطور التكنولوجي يف خدماته العالجية وال�شحية  م�شريته اخلريرّ
مة باأو�شمة فخار ت�شع �شهادات دولية ووطنية يف جودة الرعاية الطبية وال�شحيرّة  والطبية ت�شاهى اأرقى امل�شت�شفيات، مدعرّ
ها ثقافة وممار�شة باأيدي اأمهر الكوادر من طبية ومتري�شية وم�شاندة،  واخلدماتية والفندقية وماأمونية بيئة العمل، يطبقرّ
فهي �شواهد حيرّة على حمطات التميرّز التي انتهجها امل�شت�شفى دولية ووطنية يف جودة الرعاية الطبية وال�شحيرّة واخلدماتية 

والفندقية وماأمونية بيئة العمل. 
وقد �شعى م�شت�شفى اجلامعة الردنية ومنذ تاأ�شي�شه وبق�شارى جهده الى  تقدمي اخلدمة الطبية املتكاملة للمواطنني 
الأردنيني وقا�شديه طالبي ال�شفاء من الدول العربية ال�شقيقة، جت�شيدًا للروؤية امللكية ال�شامية يف اأهمية تطوير �شيا�شات 
القطاع ال�شحي الردين وحت�شني اأُطر العمل املوؤ�ش�شي ال�شحي، و�شمول كافة املواطنني الردنيني مبظلة التامني ال�شحي 
وايجاد نظام �شحي كفوؤ، وحت�شني كفاءة الت�شغيل لنظام الرعاية ال�شحية العامة وتطبيق معايري اجلودة، وحت�شني خدمات 
ايجاد ك�ادر طبية م�ؤهلة  ال�قائي،و�صمان  ال�صحية يف جمال الطب  اأمناط احلياة  ، كذلك تعزيزي  والط�ارئ  اال�صعاف 
تاهياًل عاليا يواكب احدث م�شتويات الطب يف العامل ،  وقد حاز القطاع ال�شحي الردين  باأكمله على الهتمام  الوافر من 
لدن جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املُعظم وكان مل�شت�شفى اجلامعة الردنية ن�شيبه من هذا الهتمام والرعاية 
ف امل�شت�شفى بزيارة �شاحب اجلاللة له يف 2012/2/27  مما كان لها طيرّب الثر يف دعم امل�شت�شفى والنهو�ص  حيث ت�شررّ

بخدماته وا�شتنها�ص همم فريق العمل والكوادر العاملة.
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جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم يزور م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف 2012/2/72

الن�شاأة والأهداف:

جاللة امللك الراحل احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه وامللكه علياء يف زيارة  مل�شت�شفى عمان الكبري يف 1974/9/16

وقد �شدرت الإرادة امللكية ال�شامية يف الأول من كانون ثان عام األف وت�شعمائة وواحد و�شبعني باإن�شاء م�شت�شفى عمان 
اإلى  �شم  ثم  و�شبعني،  وثالثة  وت�شعمائة  األف  لعام  ني�شان  من  والع�شرين  الثامن  يف  �شامية  ملكية  برعاية  وافتتح  الكبري، 
اجلامعة الأردنية يف عام األف وت�شعمائة وخم�شة و�شبعني باإرادة ملكية �شامية لي�شبح ا�شمه )م�شت�شفى اجلامعة الأردنية(.
وقد حددت الإرادة امللكية ال�شامية الأهداف العامة لإن�شاء م�شت�شفى اجلامعة، ومتثلت هذه الأهداف يف تقدمي الرعاية 
الطبية العامة واملتخ�ش�شة، وتدريب الأطباء واإعداد الخت�شا�شيني يف خمتلف فروع املهن الطبية، والقيام بالبحث العلمي 
الطبية  املهن  اإلى  اإ�شافة  الأخرى  واملهن  الطب  لطلبة  املتخ�ش�ص  والتدريب  الدرا�شة  فر�ص  وتوفري  وت�شجيعه،  والطبي 

امل�شاندة.
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متميز  فريق  فيه  يعمل  �شريرًا.   )544( فيه  ة  الأ�شررّ عدد  يبلغ  حتويلي  م�شت�شفى  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى   ويعتب 
يحتوي على نخبة من اأع�شاء هيئتي التدري�ص يف كليتي الطب الب�شري وطب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية وكوادر متري�شية 

و�شيدلنية وفنيرّة كفوؤة يبلغ عددها حوايل )2600( موظفًا.

وتقوم روؤيتة امل�شتقبلية على اأن يكون مركزًا مرجعيًا لتطوير وتقدمي التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية 
الطبية العالجية والوقائية خلدمة املجتمع املحلي ولتوجيه املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الأردن واملنطــقة . 

اأما ر�شالة امل�شت�شفى فتقوم على تقدمي خدمات طبية مميزة ذات جودة عالية وذات طابع عام ومتخ�ش�ص جنبًا اإلى 
جنب مع برامج التعليم والتدريب املختلفة مبا يف ذلك برامج الدرا�شات العليا والقيام بالبحث العلمي وت�شجيعه والإ�شهام 

يف برامج ال�شيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها. 
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وامل�شت�شفى حا�شل على ال�شهادات واجل�ائز التالية:
اأكادميي عاملي والأول عربيًا والثامن ع�شر على م�شتوى العامل يف  اعتمد م�شت�شفى اجلامعة الأردنية كمركز طبي   -1
. JCI جمال الرعاية الطبية والتعليم الطبي  والبحث العلمي يف العام 2013 وذلك بعد بعد ح�شوله على �شهادة الــ
اأعيد منح امل�شت�شفى يف العام 2013 وللمرة الثانية �شهادة حتليل املخاطر والتحكم ب�شالمة HACCP وجودة الغذاء.  

Hazard Analysis and Critical Control Points  

ISOاإعادة منح امل�شت�شفى يف العام 2013 وللمرة الثالثة على  �شهادة املنظمة الدولية للتقيي�ص الآيزو  -2
International Organization for Standardization 2013

وامل�شت�شفى حا�شل على ال�شهادات التالية:
�شهادة جمل�ص اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحيرّة HCAC مع التميز لثالث �شنوات  2012  -3

Health Care Accreditation Council  

HCAC  

�شهادة حتليل املخاطر والتحكم ب�شالمة وجودة الغذاء- 2010  -4
                      Hazard Analysis and Critical Control Points   HACCP

JCI 2010شهادة العتماد الدولية جلودة اخلدمات�  -5
          Joint Commission International   JCI

المة وال�شحة املهنيرّة 2010 جائزة التميرّز الترّ�شجيعيرّة يف ال�شرّ  -6
�شهادة املنظمة الدولية للتقييم الآيزو  -7 

      International Organization for Standardization  ISO

2010   

�شهادة املنظمة الدولية للتقييم الآيزو  -8
     International Organization for Standardization   ISO

9001:2008  

وقد �شارك امل�شت�شفى يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية يف دورة 2013 وهي من ارفع اجلوائز 
حمليًا، حيث ح�شل احد موظفي امل�شت�شفى على هذه ال�شهادة على امل�شتوى القيادي وكان الطبيب الأ�شتاذ الدكتور حممود اأبو خلف
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اأهم الأق�شام واخلدمات املتميزة يف امل�شت�شفى
يف  خمتلفًا  طبيًا  تخ�ش�شًا   )64( على  ويحتوي  متخ�ش�شة،  طبية  وحدة  وع�شرين  خم�ص  من  اأكرث  امل�شت�شفى  ي�شم 
الخت�شا�شات الطبية الرئي�شية والفرعية والدقيقة، بالإ�شافة اإلى مبنى للطوارئ واحلوادث ب�شعة اأربعني �شريرًا ومبنى 

منوذجي حديث للتوليد وحديثي الولدة ب�شعة )120( �شريرًا.

دوائر وتخ�ش�شات امل�شت�شفى الطبية:

دائرة اجلراحة اخلا�شة وحتت�ي على خم�شة تخ�ش�شات هي :
جراحة العيون، جراحة الدماغ والأع�شاب، جراحة العظام واملفا�شل، جراحة الكلى وامل�شالك البولية، جراحة الأنف 

والأذن واحلنجرة.

دائرة الأمرا�ض الباطنية وحتت�ي على اثني ع�شر تخ�ش�شًا هي:
ال�شكري والغدد ال�شم والوراثة، الأمرا�ص الع�شبية، اأمرا�ص الكلى ووحدة الكلية ال�شطناعية

اأمرا�ص القلب، اأمرا�ص الرثوية واملفا�شل، اأمرا�ص الدم والأورام، الأمرا�ص النف�شية، الأمرا�ص اجللدية والتنا�شلية، 
اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي والكبد،الأمرا�ص املعدية، الأمرا�ص ال�شدرية والتنف�شية واأمرا�ص النوم وخمتب متطور لأمرا�ص 

النوم، اأمرا�ص احل�شا�شية واملناعة.

دائرة اجلراحة العامة وحتت�ي على �شبعة تخ�ش�شات هي:
جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية، جراحة الغدد ال�شم والراأ�ص والعنق، جراحة الأورام

جراحة اجلهاز اله�شمي، جراحة الرتميم والتجميل واحلروق، جراحة الأطفال، جراحة احلوادث.
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دائرة طب الأطفال وحتت�ي على ت�شعة تخ�ش�شات:
الأمرا�ص املعدية عند الأطفال، اخلداج وحديثي الولدة، اأمرا�ص الكلى  عند الأطفال، اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي عند 

الأطفال، اأمرا�ص القلب عند الأطفال، اأمرا�ص الأع�شاب عند الأطفال
اأمرا�ص التنف�شية عند الأطفال، احل�شا�شية واملناعة، العيادة العامة لالأطفال.

دائرة طب الن�شائية والت�ليد وحتت�ي على اأربعة تخ�ش�شات هي:
الن�شائية والتوليد العامة، عالج الأورام، وحدة امل�شاعدة على الإخ�شاب، طب الأم واجلنني.

دائرة طب الأ�شنان وحتت�ي على ت�شعة تخ�ش�شات هي:
تقومي  الأطفال،  اأ�شنان  طب  املتحركة،  ال�شنية  ال�شتعا�شة  اللثة،  اأمرا�ص  التحفظية،  املعاجلة  والفكني،  الفم  جراحة 

الأ�شنان، طب الفم الوقائي، طب الفم، اأمرا�ص الفم.
دائرة الأ�شعة و الطب النووي وتقدم العديد من اخلدمات من اأبرزها:

الت�شوير الطبقي، الرنني املغناطي�شي، الت�شخي�ص بالنظائر امل�شعة، غرفة اليود.

دائرة التخدير والإنعا�ض:
التخدير، العناية احلثيثة، وحدة الأمل املزمن.

دائرة املختبات والطب ال�شرعي وتقدم العديد من اخلدمات من خالل �شعبها:
الأن�شجة  اأمرا�ص  �شعبة علم  الكيمياء احليوية،  �شعبة  والطفيليات،  الدقيقة  الأحياء  �شعبة  الدم،  �شعبة خمتب مبحث 
واخلاليا، �شعبة الغدد ال�شماء، �شعبة الغدد ال�شماء، �شعبة الت�شخي�ص اجلزيئي �شعبة خمتب ال�شموم والكروماتوغرافيا 

ال�شريرية ، �شعبة خمتب بنك الدم، �شعبة خمتب الوراثة اخلليوية.

دائرة طب التاأهيل وتقدم اخلدمات:
العالجية، والتعليمية بالتعاون مع كلية علوم التاأهيل يف اجلامعة الأردنية.

العمليات والإجراءات الطبية املتمّيزة يف امل�شت�شفى:
• عالج ال�شرع بالتداخل اجلراحي.	
• جراحة اأورام الدماغ وقاع اجلمجمة.	
• زراعة قوقعة الأذن.	
• جراحة الت�شوهات اخللقية عند الأطفال مثل )ال�شفة الأرنبية(	
• ت�شوهات الأوعية الدموية الدماغية.	
• اجلراحات التجميلية.	
• عمليات زراعة النخاع العظمي لالأطفال والبالغني .	
• عمليات تنظري اجلهاز اله�شمي بوا�شطة الكب�شولة الذكية.	
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• معاجلة ال�شمنة بوا�شطة املنظار وعمليات حتويل الأمعاء.	
• ا�شتخدام اأجهزة �شفط الدهون با�شتخدام تكنولوجيا متطورة.	
• جراحات املنظار.	
• معاجلة العقم واأطفال الأنابيب.	
• معاجلة الأحمال ذات اخلطورة العالية.	

• خمتب ملعاجلة ا�شطرابات النوم.	
• معاجلة اجللد با�شتخدام الليزر.	

وفيما يلي بع�ض اجنازات امل�شت�شفى  يف العام 2013:
البنية التحتية: 

افتتاح مركز الأمومة والطفولة ب�شعة )70( �شريرًا للولدة و )35( حا�شنة يف وحدة اخلداج بتاريخ 2013/4/16.  .1
افتتاح وت�شغيل وحدة للمر�شى الراقدين على اأ�شرة ال�شفاء يف الأمرا�ص النف�شية )12( �شرير بجناح للذكور واآخر   .2

للن�شاء بتاريخ 2014/2/11 
مت ا�شتحداث رمز �شعار) Logo( مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية.  .3

املبا�شرة يف تاأهيل دوار خمرج كراج امل�شت�شفى بو�شع جم�شم جتميلي لرمز امل�شت�شفى مبنا�شبة مرور )40( عامًا   .4
على افتتاحه. 

املبا�شرة يف اإجراءات حتديث بوابة امل�شت�شفى الرئي�شية.  .5
اإن�شاء م�شتودع للمحاليل الطبية.  .6

املبا�شرة يف جتهيز )20( جناحًا خا�شًا وجتهيز )3( اأجنحة ملوكية.  .7
املبا�شرة يف جتهيز وحدات العالج احلثيثي لق�شم الأمرا�ص الباطنية.  .8

املبا�شرة يف جتهيز )10( غرف خا�شة بعزل املر�شى.  .9
املبا�شرة يف تفعيل غرفة عمليات واإنعا�ص للن�شائية يف طابق اأمرا�ص الن�شائية.  .10
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مت ال�شري يف حتديث وحدة العالج النهارية وتفعيل غرفة عمليات اإ�شافية وتفعيل العمل يف وحدة العالج النهاري.   .11

مت تعزيز امل�شت�شفى بكامريات ت�شوير يف كافة مرافق امل�شت�شفى ) لتعزيز اأمن امل�شت�شفى(.  .12

البدء يف ال�شري باإجراءات م�شروع ا�شرتاتيجي لإن�شاء مركز اجلامعة الأردنية الطبي ب�شعة )600( �شرير.  .13

 
تط�ير خدمة املر�شى داخل امل�شت�شفى: 

مت البدء يف ا�شتكمال احلو�شبة يف امل�شت�شفى وو�شع برنامج ل�شتكمال كافة الدوائر الرئي�شية خالل )6( �شهور.   .1
مت اجراء حو�شبة ق�شم الأ�شعة باإدخال منظومة الت�شوير الرقمي يف امل�شت�شفى وال�شتغناء عن ال�شور التقليدية   .2

ب�شكل كامل.
مت ال�شري يف احل�شول على منظومة ت�شخي�ص الأورام املتطورة يف الطب النووي )منظومة البيت(.  .3

مت البدء يف اإعادة تنظيم العمل يف ق�شم الطوارئ وبتعيني اأخ�شائيني طوارئ على مدى ال�شاعة.  .4
لة من كوادر  مت اإن�شاء جلنة لتطوير زراعة الأع�شاء يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من حالت املوت ال�شريري م�شكرّ  .5

فنية ومن رجال الدين والقانونيني للمبا�شرة قريبًا بهذا امل�شروع.
مت العمل على زيادة ن�شبة الأ�شغال يف امل�شت�شفى وجتاوز اأ�شباب تدين هذه الن�شبة.   .6

ت�شمل كافة  والزوار، بحيث  للمر�شى  )24( �شندوقًا  بواقع  لل�شكاوى واملالحظات وذلك  ا�شتحداث �شناديق  مت   .7
مناطق امل�شت�شفى ومبانيه مبا فيها طوابق املر�شى الراقدين على اأ�شرة ال�شفاء.

مت ا�شتحداث �شا�شات توعية �شحية للمر�شى والزوار يف امل�شت�شفى.  .8
اإعالنات متجددة وعلى مدار ال�شاعة حول  اإلكرتونية يف املرافق الرئي�شية للم�شت�شفى كلوحة  مت و�شع �شا�شات   .9

اأخبار امل�شت�شفى ون�شاطاته.
مت حتديث ال�شفحة الإلكرتونية للم�شت�شفى باللغة العربية ويجرى الآن حتديثها باللغة الإجنليزية.   .10

.)VIP( مت تعزيز مكتب العالقات العامة من خالل رفده مبوظفني مبجال خدمة زوار م�شت�شفى اجلامعة  .11

العمل جاٍر على توفري  خدمات فندقية واأخرى خدمية للموظفني واملراجعني.  .12

البحث العلمي والن�شاطات العلمية:
مت اإن�شاء مكتب متخ�ش�ص يف م�شت�شفى اجلامعة لتطوير اأداء البحث العلمي وا�شتقطاب الدعم املادي اخلارجي   .1

من خالل امل�شاركة يف الدرا�شات العلمية الطبية العاملية.
مت تنظيم يوم علمي طبي احتفايل مبنا�شبة مرور )40( عامًا على تا�شي�ص م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.  .2

العمل على تنظيم موؤمتر طبي �شنوي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.  .3

العمل على تنظيم موؤمتر طبي متري�شي �شنوي و�شوف يعقد خالل �شهر ني�شان القادم .   .4

مت طباعة الكتاب ال�شنوي لعام 2012 والآن العمل جاري على طباعة التقرير ال�شنوي لعام 2013.   .5
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التعليم الطبي : 
واإجراء  التعليمي  اآلية متابعة لالأداء  واملقيمني بو�شع  البكالوريو�ص  التعليمية لطلبة  العملية  ملتابعة  اإن�شاء مكتب  مت    . 1

ر�شد تقييم دوري للطلبة. 
تطوير برامج للتدريب يف خمتلف دوائر امل�شت�شفى لفرتات ق�شرية لكي تعزز الدور الريادي التعليمي لي�ص فقط يف    . 2

اجلانب الطبي واإمنا يف العلوم الطبية امل�شاندة. 

خدمة املجتمع املحلي: 
مت تنظيم يوم طبي جماين يف قرية نحلة يف حمافظة جر�ص بتاريخ 2013/11/30.   . 1

مت تنظيم يوم طبي جماين يف منطقة الها�شمية يف حمافظة معان بتاريخ 2014/1/11.   . 2

مت تنظيم يوم طبي جماين يف حمافظة الطفيلة بتاريخ 2014/4/19.   .3

مت ال�شري يف اإن�شاء جمعية اأ�شدقاء م�شت�شفى اجلامعة الأردنية لتفاعل امل�شت�شفى مع كافة فئات املجتمع الأردين وعلى    . 3

اأن ت�شكل م�شدر دعم معنوي ومادي مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 

العالقات الدولية: 
مت زيارة م�شت�شفى مونرتيال العام والتابع جلامعة ماكجيل لتطوير برامج تبادل علمية وفنية مع م�شت�شفى اجلامعة    . 1

الأردنية.
مت توقيع اتفاقية مع �شيفن كورنر الأمريكية بخ�شو�ص عالج املوؤمنني املوجودين يف املنطقة.   . 2

مت توقيع اتفاقية مع موؤ�ش�شة املناجم ال�شودانية لعالج موؤمنيها.   . 3

2013/11/13 بناًء على طلبهم بق�شد عالج مر�شى  مت ا�شت�شافة امللحقني ال�شحيني من عدة دول عربية بتاريخ    . 4

وتدريب كوادر من هذه الدول يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية )العراق واليمن والكويت وال�شودان وليبيا(. 
مت لقاء وزير ال�شحة الليبي بتاريخ 2013/12/1 بناًء على طلبه لتعزيز التعاون مع م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من    . 5

حيث عالج املر�شى الليبيني وتوفري �شبل التدريب والتاأهيل لطواقم �شحية ليبية.

زيارات كبار امل�ش�ؤولني الأجانب:
الوكالة  من  املدعوم  والطفولة  الأمومة  مركز  لفتتاح  عمان  يف  جونز(  )ادوارد  الأمريكي  ال�شفري  �شعادة  زيارة    . 1

الأمريكية للتنمية الدولية USAID  بتاريخ 2013/4/16.
زيارة وفد الـ JCI العتمادية الدولية برئا�شة ال�شيدة �شوزان بان 2013/8/29/25.   . 2

زيارة الوفد الثاين لالعتمادية الدولية JCI برئا�شة ال�شيد انريكو بلدنتوين 2013/12/5.   . 3

زيارة وفد البنك الدويل.   . 4

.)Suzan Caps( زيارة وفد من الكوجنر�ص الأمريكي برئا�شة الدكتورة �شوزان كاب�ص   . 5

زيارة جايكا الياباين.   . 6

ي اأمريكي من )ABT( وهي املوؤ�ش�شة املُنفذة مل�شاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برئا�شة  وفد �شحرّ   . 7

الدكتورة ديانا �شليمبي نائب رئي�ص ق�شم ال�شحة الدولية يف املوؤ�ش�شة  بتاريخ 2014/2/6
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زيارة وفد طبي ايطايل برئا�شة الدكتور )جان كارلو جروبي Jan Carlo Gropi( لبحث تطوير العالج اجلراحي    . 8

للت�شوهات اخللقية عن الأطفال  2014/2/12.

زيارات كبار امل�ش�ؤولني الأردنيني: 
زيارة �شمو الأمري رعد بن زيد املعظم مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية لالطمئنان عن �شري امل�شت�شفى بتاريخ 2013/6/10  ■
التاأمني ال�شحي  )10( مليون دينار من مديونية �شندوق  والإيعاز بدفع  الأفخم  الوزراء  زيارة ر�شمية لدولة رئي�ص  		■

للم�شت�شفى بتاريخ 2013/7/24.
الأردنية  اجلامعة  مل�شت�شفى  الوثائقي  املعر�ص  وافتتاح  والحتفايل  العلمي  اليوم  لرعاية  الوزراء  رئي�ص  دولة  زيارة    . 1

مبنا�شبة مرور )40( عام على افتتاحه وذلك بتاريخ 2013/10/28.
رعاية �شمو الأمرية منى احل�شني املعظمة حلفل افتتاح وحدة الطب النف�شي بتاريخ 2014/2/11.   . 2

زيارة معايل وزير ال�شحة 2013/7/24.   . 3

زيارة معايل وزير املالية 2013/7/24.   . 4

زيارة معايل وزير البيئة 2013/7/24.   . 5

زيارة ممثل منظمة ال�شحة العاملية يف الأردن بتاريخ 2014/2/11.   . 6

بقي اأن نق�ل اإن م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يفتح ذراعيه لكافة طالبي ال�شفاء حمليًا وعربيًا واإقليميًا فه� 

من اأبرز وحدات اجلامعة الأردنية الأم ومن اأوائل امل�شت�شفيات يف التعليم الطبي على امل�شت�ى العربي.
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دولة الن�ش�ر يرعى احتفال م�شت�شفى اجلامعة الأردنية
 بالعيد الأربعني لفتتاحه

الن�شور احتفال م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بالعيد الأربعني لفتتاحه كاأول  الوزراء الدكتور عبد اهلل  رعى دولة رئي�ص 
م�شت�شفى جامعي تعليمي يف الأردن.

ال�شنوات املا�شية، العديد من الجنازات  اأن الأردن حقق يف  األقاها خالل حفل الفتتاح  واأكد رئي�ص الوزراء يف كلمة 
عالجية  ومراكز  م�شت�شفيات  من  يحتويه  مبا  املنطقة،  دول  مقدمة  يف  بات  حتى  والعالجي،  والطبي  ال�شحي  املجال  يف 
املوؤهلة  والتمري�شية  الطبية  الكوادر  وفرة يف  امتلكه من  ومبا  واخلا�شة،  واجلامعية  القطاعات احلكومية  متخ�ش�شة يف 

رت ال�شياحة العالجية يف الأردن.  تاأهيال عاليًا وما حاز عليه من مقومات طورّ
ولفت رئي�ص الوزراء اإلى  ما قامت به احلكومة ووزارة ال�شحة من جهود كبرية يف جمالت دعم وتطوير امل�شت�شفيات 
وتعزيز وت�شجيع �شبل ال�شراكة وال�شتثمار يف القطاعات ال�شحية والطبيرّة، وزيادة اأعداد امل�شتثمرين ومن �شمنهم مقدمي 

اخلدمات الطبية.
اأكرث ما مييز اخلدمات الطبية يف الأردن هو تناف�شية الكلفة واجلودة العالية للخدمات الطبية التي  اأن  واأكد الن�شور 
مها كافة القطاعات ال�شحيرّة الأردنية ب�شقيها العام واخلا�ص، حيث يعتب الأردن الأول على م�شتوى ال�شرق الأو�شط  تقدرّ
و�شمال اإفريقيا يف ال�شياحة العالجية لفتا اإلى اأن دخل الأردن الناجت عن ال�شياحة العالجية يف العام 2012 و�شل اإلى ما 

يقارب )1.2(مليار دولر.
ونوه الدكتور الن�شور اإلى اأن جميع امل�شت�شفيات يف الأردن تطبق برامج مكافحة نقل العدوى، والتي اأثبتت جناعتها على 
�شوء ما �شهدته املنطقة العربية من اأحداث و�شراعات حيث كان الأردن املوئل وبيت ال�شفاء الآمن لكل الأ�شقاء يف فرتة 
زمنية تعتب قيا�شية طبيًا، حيث مل يتم ت�شجيل اأي انت�شار وبائي لالأمرا�ص ال�شارية واملعدية على الرغم من حقيقة انت�شار 

الفريو�شات والبكترييا بني املر�شى واجلرحى خالل ال�شراعات والأحداث.
ل ق�شة جناح واإبداع وعطاء منذ اأن كان م�شت�شفى عمان الكبري  واأكد رئي�ص الوزراء اأن م�شت�شفى اجلامعة الردنية �شكرّ
ه للجامعة الأردنية، حيث  خري اجناز ي�شاف اإلى جناحات املنظومة ال�شحيرّة الأردنية وعلى راأ�شها وزارة  اإلى اأن مت �شمرّ

ال�شحة، واخلدمات الطبيرّة امللكية، والقطاع الطبي اخلا�ص. 

..
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اإلى اأن  امل�شت�شفى اعتمد ومنذ بداياته، �شيا�شات ا�شتجابت للتوجيهات امللكية ال�شامية، يف تقدمي ر�شالة طبيرّة  ولفت 
قوامها تقدمي خدمات طبية متميزة ، وذات جودة عالية وطابع عام ومتخ�ش�ص جنبًا اإلى جنب مع برامج التعليم والتدريب 
وبرامج الدرا�شات العليا، والقيام بالبحث العلمي وت�شجيعه، هدفه يف ذلك رفع �شوية اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطنني، 
ال�شحية،  واملتطلبات  لالحتياجات  ال�شريعة  وال�شتجابة  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  وكمية  نوعية  تطوير  يف  وال�شتمرار 

جلميع الأفراد يف هذا املجتمع.
ولفت الن�شور اإلى اأن اأهم ما مييز امل�شت�شفى هو اأجواء ال�شالمة والوداعة التي تظهرها طواقمه لكافة فئات املر�شى، 
واحت�شانه لنخبة من اأف�شل العقول والكفاءات والطاقات يف املنطقة والتي جنحت يف تقدمي خدمات متاثل اأرقى ما تقدمه 
د الباحثني عن  اأ�شهر م�شت�شفيات العامل، وهو ما اأ�شهم يف و�شع الأردن يف مكانة �شحية وطبية متفوقة، اأهلرّته ليكون مق�شِ

ال�شت�شفاء على �شعيد الإقليم.
من جهته اأكد رئي�ص اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة حر�ص اجلامعة على تقدمي كافة اأ�شكال الدعم للم�شت�شفى ليقوم 
بدوره يف رعاية الإن�شان عب مراحل منوه وتطوره ليغدو �شحيحا معافى من اجل خدمة وطنه واأمته اإ�شافة اإلى اإميانها باأن العقل 
 ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم واأن الأمم املري�شة يف اأج�شادها وعقولها عاجزة عن تقدمي �شيء يليق بالركب احل�شاري والإن�شاين.
واأ�شار الطراونة اإلى ا�شتمرار اجلامعة يف تقدمي خدمتها وروؤيتها يف جمال التعليم العايل يف الأردن �شمن منظومة وطنية 

حتتوي على كادر تعليمي من الأ�شاتذة الإجالء الذين �شدقوا ما عاهدوا الوطن عليه.

وا�شتعر�ص مدير عام امل�شت�شفى الدكتور اأحمد التميمي م�شرية امل�شت�شفى على مدار العقود املا�شية حيث �شلط ال�شوء 
واكبها  التي  والتعليمية  ال�شحية  ال�شعد  على  الجنازات  ابرز  اإلى  اإ�شافة  الطبية  احلقول  يف  التميز  حمطات  ابرز  على 

امل�شت�شفى الذي يحظى برعاية ودعم ملكي �شامية.
ولفت اإلى اأن امل�شت�شفى  اأن�شئ عام 1971 حتت ا�شم م�شت�شفى عمان الكبري مت افتتاحه عام 1973 يف عهد املغفور له 
امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه ومت �شمه اإلى اجلامعة الأردنية عام 1975 لي�شبح ا�شمه م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.
ويف ختام احلفل الذي ح�شره وزير البيئة  وزير ال�شحة بالوكالة الدكتور طاهر ال�شخ�شري وعدد من امل�شوؤولني والعاملني 

يف امل�شت�شفى كرم رئي�ص الوزراء مدراء امل�شت�شفى ال�شابقني ممن قادوا امل�شت�شفى على مدار اأربعني عامًا.
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واكبها  التي  التميز  ونقاط  حمطات  الأبرز  ت�ثيقا  ي�صكل  الذي  للم�صت�صفى  الت�ثيقي  املعر�ض  ال�زراء  رئي�ض  افتتح  كما 
امل�شت�شفى.

وفيما يلي اأ�شماء مدراء م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الذين مت تكرميهم
 اأو من ين�ب عنهم يف احلفل:

املرحوم  الدكتور ح�شن فرعون  وت�شلم الدرع عنه
 ال�شيد علي فرعون 

املرحوم الدكتور ع�شام حجازي  وت�شلم الدرع عنه  
الفا�شلة دينا حجازي
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عطوفة الدكتور نبيه ال�شوارب

املرحوم الدكتور قنديل �شاكر وت�شلم الدرع عنه 
ال�شيدلين �شالح قنديل �شاكر

ت ال�شنكري وت�شلم الدرع عنه  املرحوم الدكتور عزرّ
ال�شيد وليد ال�شنكري 

املرحوم الدكتور حممد الب�شري وت�شلم الدرع عنه 
الدكتور مازن الب�شري

معايل ال�شتاذ الدكتور كامل العجلوين

املرحوم الدكتور رزق الر�شدان وت�شلم الدرع عنه 
ال�شيد زيد الر�شدان
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تاريخ اخلب: 29-10-2013

املرحوم الدكتور ح�شام الدين املحت�شب وت�شلم الدرع 
عنه الدكتور حممد �شامي املحت�شب

عطوفة ال�شتاذ الدكتور حممود اأبو خلف

عطوفة ال�شتاذ الدكتور عبدالكرمي الق�شاة 

عطوفة ال�شتاذ الدكتور �شميح اأبو الراغب وت�شلمت 
الدرع عنه ال�شيدة اأمل اأبو الراغب

عطوفة ال�شتاذ الدكتور غ�شــــان فرح

معايل ال�شتاذ الدكتور جملي حممد حمــــــــيالن
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مندوبًا عن �شم� الأمرية منى احل�شني املعّظمة
 ال�شخ�شري : يفتتح وحدة الطب النف�شي واملعاجلة النف�شية يف م�شت�شفى الأردنية

مندوبًا عن �شمو الأمرية منى احل�شني افتتح وزير البيئة الدكتور طاهر ال�شخ�شري وحدة الطب النف�شي واملُعاجلة النف�شية يف 
م�شت�شفى اجلامعة الأردنية التي اأن�شئت بالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية يف الأردن، بح�شور رئي�ص اجلامعة الأردنية الدكتور 
اخليف الطراونة ومدير امل�شت�شفى الدكتور اأحمد التميمي. وت�شعى الوحدة التي تعدرّ من اأهم املبادرات املجتمعية يف جمال 
الطب والرعاية النف�شية، اإلى تقدمي خدمات طبيرّة وت�شخي�شية متميزة لفئات املر�شى ممن يعانون من ال�شطرابات النف�شية 
بعد اأن مت تاأهيلها وتزويدها باأحدث الأجهزة الطبية احلديثة، يقوم عليها طاقم طبي متخ�ش�ص من ال�شت�شاريني واملمر�شني 
على درجة عالية من الكفاءة والأهلية يف العالج النف�شي. وبارك وزير البيئة الدكتور طاهر ال�شخ�شري هذه اخلطوة، واأثنى 
على جهود امل�شت�شفى يف ا�شتحداث مثل هذه الوحدة التي ت�شكل نقلة نوعية ريادية �شت�شهم يف دفع م�شرية م�شت�شفى اجلامعة 
والتقدم.  احلداثة  ومواكبة  التميرّز  بلوغ  يف  وتطلعاته  ر�شالته  مع  تن�شجم  الأمام،  اإلى  متقدمة  خطوات  والتعليمية  العالجية 
من جانبه قال رئي�ص اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة اإن ا�شتحداث وحدة للعالج النف�شي �شمن وحدات واأق�شام 
بعد ح�شوله على العتمادية،  امل�شت�شفى  فيه  بداأ  الذي  املتكامل  ال�شحي  العمل  يتجزاأ من منظومة  ل  يعد جزءا  امل�شت�شفى 
اأن  الطراونة  واأ�شاف  ال�شحية.  اأف�شل اخلدمات  تقدمي  نحو  وتوجهاته  امل�شت�شفى  لإ�شرتاتيجية  اإدارة اجلامعة  دعم  موؤكدا 
اإن�شاء وحدة للعالج النف�شي من �شاأنه الإ�شهام يف خلق جمتمع �شحي خال من اأعرا�ص التوتر وال�شطرابات النف�شية الناجتة 
عن ال�شغوطات النف�شية واملجتمعية التي قد يعاين منها املواطن يف حياته اليومية. بدوره قال مدير امل�شت�شفى الدكتور اأحمد 
التميمي اإن م�شت�شفى اجلامعة هو �شاحب ال�شبق والريادة يف ا�شتحداث واإدخال كافة التخ�ش�شات التي يحتاجها املر�شى 
موؤ�ش�شة ر�شمية  رائدة يف  تعدرّ  الوحدة  اأن  التميمي  واأ�شاف  املجتمع.  �شريحة كبرية من  الذي حتتاجه  النف�شي  الطب  ومنها 
جامعية يف تقدمي خدمات الإدخال للمر�شى النف�شيني رجاًل ون�شاًء بعد املركز الوطني لل�شحة النف�شية يف الفحي�ص، ومن 
�شاأنها تغيري النظرة املجتمعية ال�شائدة الراف�شة اإلى ارتياد م�شت�شفيات خمت�شة بال�شحة النف�شية. واأ�شار التميمي اإلى اأن 
تدريبيًا  وباأعلى درجات اجلودة )ت�شخي�شيًا، وعالجيًا،  املر�شى  لفئات  وت�شخي�شية متميزة  �شيقدم خدمات طبيرّة  امل�شروع 
وبحثيًا( كما هو احلال يف باقي وحدات واأق�شام امل�شت�شفى، والتي هي جزء من ر�شالة امل�شت�شفى الذي ين�ُشد التميرّز واملواكبة 
اإلى تو�شعة الوحدة �شمن خمطط �شمويل للبنى  والتطوير يف جميع احلقول الطبيرّة. واأكد الدكتور التميمي �شعي امل�شت�شفى 
الفوقية و التحتية و التجهيزات الطبية يف اإ�شارة منه الى انه من املتوقع اأن ت�شهد الوحدة طلبا متزايدا عليها من قبل املواطن. 
ح�شر حفل الفتتاح عدد من نواب رئي�ص اجلامعة والعمداء، وجمع من الأطباء من ذوي الخت�شا�ص والعاملني يف امل�شت�شفى.

          
تاريخ اخلب: 2014/2/11
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دولة الن�ش�ر يزور امل�شت�شفى

اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  العام  والتقى مديرها  الردنية  الن�شور م�شت�شفى اجلامعة  الدكتور عبد اهلل  الوزراء  رئي�ص  زار 
ورئي�ص اجلامعة  الدكتور جملي حميالن  البيئة  ووزير  ال�شحة  ووزير  اأميه طوقان  الدكتور  املالية  وزير  التميمي، بح�شور 

الأردنية الدكتور اخليف الطراونة.
 وا�شتمع الن�شور من مدير عام امل�شت�شفى اإلى واقع اخلدمات الطبية والعالجية التي يقدمها امل�شت�شفى للمر�شى واملراجعني .
حيث اأ�شار الدكتور التميمي اإلى ابرز التحديات التي تواجه امل�شت�شفى والتي ترتكز ب�شكل اأ�شا�شي على العجز يف املديونية 
وعدم حت�شيل قيمة املطالبات التي توازي مبجملها تقريبا حجم الذمم امل�شتحقة على امل�شت�شفى للموردين واجلهات الأخرى 

مبا يف ذلك ال�شراء املوحد والبالغة حوايل 35 مليون دينار .
واأكد الن�شور التزام احلكومة بت�شديد قيمة املطالبات للم�شت�شفى على احلكومة موعزًا  اإلى وزير املالية بتحويل مبلغ ل 

يقل عن )10( ماليني دينار كدفعة عاجلة لتغطية جزء من مطالبات م�شت�شفى اجلامعة الأردنية على احلكومة .
وقال اأن امل�شت�شفى ي�شكل �شرحًا طبيًا متميزًا  ونحن حري�شون على ا�شتمرار دعمه كاأحد روافد القطاع الطبي يف اململكة 

الذي حقق اجنازات كبرية على امل�شتويني املحلي والإقليمي.
اأمني عام  املالية وع�شوية  اأمني عام وزارة  برئا�شة  الوزراء  التي �شكلها جمل�ص  اللجنة  اأن  اإلى  الدكتور حميالن  ولفت 
لة على  وزارة ال�شحة ومندوبني من وزارتي املالية وال�شحة �شتقوم بدرا�شة و�شع اإجراءات تنفيذية ل�شداد الديون املُتح�شرّ

احلكومة نتيجة املعاجلات وبالتعاون مع اجلهات الدائنة من امل�شت�شفيات .
وا�شتعر�ص الدكتور التميمي يف بداية الجتماع ن�شاأة وتطور امل�شت�شفى كاأول م�شت�شفى جامعي تعليمي على م�شتوى اململكة 

الأردنية الها�شمية ومن الأوائل على م�شتوى العامل العربي .
واأ�شار اإلى اأن عدد حالت الإدخال التي ا�شتقبلها امل�شت�شفى العام املا�شي بلغت حوايل 34 األف حالة وبلغ عدد مراجعي 
العيادات اأكرث من ن�شف مليون مراجع يف حني بلغ عدد احلالت الطارئة نحو )94( األف حالة وعدد العمليات اجلراحية 
التي اأجريت حوايل )25( األف عملية مثلما قدم امل�شت�شفى الذي يوجد به حاليا)547( �شريرًا يقدم خدماته لـ )7066( حالة 

من املر�شى العرب والأجانب.
اأن امل�شت�شفى ح�شل على العديد من �شهادات العتماد والتميز كما بلغ عدد خريجي الكليات ال�شحية يف  اإلى  ولفت 
)17279( خريجًا. التاأهيل(   ، وعلوم  اأ�شنان، متري�ص، �شيدلة  امل�شت�شفى )طب، طب  الأردنية ممن تدربوا يف   اجلامعة 
ون�شبة  العاملية  الأرقام  توازي  لالأطباء  الأ�شرة  عدد  ن�شبة  اأن  اإلى  م�شريا  الب�شرية،  الكوادر  يف  ت�شخم  وجود  عدم  واأكد 

التمري�ص اإلى عدد املر�شى تبلغ )1-6( ويف العناية احلثيثة تبلغ )1-2( ونطمح اأن تكون )1-1(.
             تاريخ اخلب
2013/7/24              

الن�ش�ر يزور م�شت�شفى اجلامعة الأردنية
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كبري اأمناء جاللة امللك �شم� الأمري رعد بن زيد املعّظم
 يزور امل�شت�شفى ويتفقد املراجعني واملر�شى

زار �شمو الأمري رعد بن زيد كبري اأمناء جاللة امللك املعظم امل�شت�شفى، حيث كان يف ا�شتقبال 
�شموه مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي وعدد من امل�شئولني يف امل�شت�شفى.

وتاأتي زيارة �شموه اإلى امل�شت�شفى بهدف الجتماع باأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية اأ�شدقاء 
بنك العيون الأردين الذي يتخذ من امل�شت�شفى مقرًا له.

على  واطمئن  واملراجعني  املر�شى  م�شافحًا  امل�شت�شفى  ومرافق  اأق�شام  يف  �شموه  ل  وجتورّ
اأحوالهم ال�شحية واحتياجاتهم موؤكدًا على توجيهات �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
م  يف جمال رفع �شوية اخلدمات ال�شحية والطبية املقدمة للمواطن الأردين  ابن احل�شني املعظرّ

وحت�شينها على الدوام.
واجنازاته  امل�شت�شفى  م�شرية   حول  امل�شت�شفى  مدير  من  اإيجاز  اإلى  �شموه  ا�شتمع  كما 
والعالجية  الطبية  اخلدمات  م�شتوى  لرفع  تنفيذها  يعتزم  التي  امل�شاريع  واأبرز  وطموحاته 

واخلدمية املقدمة للمر�شى كموؤ�ش�شة طبيرّة  وتعليمية وبحثية .
من  لكثري  ال�شامية   اخلريية  رعايته  على  الأمري  �شمو  التميمي  الدكتور  الأ�شتاذ  و�شكر 
التي  واجلهود  الأردين  العيون  وبنك  امل�شت�شفى  ومن �شمنها  واملوؤ�ش�شات  والفعاليات  الأن�شطة 
يبذلها يف �شبيل دعم املوؤ�ش�شات ال�شحيرّة والتي تعنى بن�شر ثقافة التبع بالقرنيات والهتمام 

بالفئات ذات الحتياجات اخلا�شة .

تاريخ اخلب             
2013/6/10             
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افتتاح مركز من�ذجي للت�ليد وحديثي ال�لدة 
يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

افتتح رئي�ص اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة و�شفري الوليات املتحدة الأمريكية لدى 
اململكة �شتيوارت جونز املركز النموذجي للتوليد وحديثي الولدة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.

وقال الطراونة خالل حفل الفتتاح، الذي ح�شرته مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
بيث بيج، ومدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي، اأن افتتاح هذا امل�شروع ال�شحي 
وجتذرها  والأمريكي  الأردين  ال�شعبني  بني  تربط  التي  العالقات  لعمق  حقيقة  ثمرة  يعتب 

ودميومتها، والتي ُبنيت على الحرتام املتبادل والود امل�شرتك بني اجلانبني.
وقال الطراونة اإن هذا الإجناز جاء يف وقت تعُب فيه اجلامعة الأردنية نحو عامليتها، التي 

ت�شعى من خاللها اأن تكون يف م�شاف اجلامعات العاملية املهتمة بالبحث والتطوير والتميز.
وبداأ امل�شت�شفى العمل يف بناء وحتديث اأق�شام الن�شائية والتوليد وطوارئ التوليد واخلداج 
يف كانون الثاين 2012، بكلفة اإجمالية بلغت نحو )6( ماليني دولر، فيما بلغت م�شاحة املبنى 

اجلديد )6700( مرت مربع، يف حني كانت م�شاحة الق�شم القدمي ل تتجاوز)2800( مرت مربع.
واأ�شار الطراونة اإلى اأن اجلامعة اأطلقت م�شروع اخلاليا اجلذعية، لأهمية احلاجة الكبرية 
ملركز متخ�ش�ص ميكن اأن يطور تقنية اخلاليا اجلذعية، ويجعل من املمكن التو�شع يف هند�شتها 
وا�شتخداماتها ال�شريرية والبحثية، موؤكدا اأن اجلامعة اأكملت جميع اخلطوات الالزمة لإن�شاء 

مركز العالج باخلاليا وو�شعته حيز التنفيذ.

وقال الطراونة اإن امل�شت�شفى اإذ تاأ�ش�ص بعد نحو ع�شرة اأعوام من تاأ�شي�ص اجلامعة، اإل اأنرّه 
امل�شت�شفى هو  اإن  الدولة، م�شيفًا  وبناء  املجتمع  بتحديث  واأثرها  الأخرية يف جناحاتها  واكب 
مالذ للمتعبني وامل�شابني بالأمرا�ص والوجع، فكان �شدرا اآمنًا، يقدم لزواره اخلدمة والتميز 

والرعاية الطبية.
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من جهته، قال ال�شفري جونز اإنه ومن خالل ال�شراكة املتينة بني الوليات املتحدة واحلكومة 
وخ�شو�شًا  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  خدمات  جودة  وحت�شني  تطوير  يف  جنحنا  الأردنية، 

اخلدمات اخلا�شة باأق�شام الن�شائية والتوليد واخلداج والطوارئ.
واأ�شاف جونز اإن بالده خ�ش�شت مبالغ مالية لتقدمي امل�شاعدة للقطاع ال�شحي يف الأردن، 
وخ�شو�شًا يف جمال الأمومة ورعاية الأطفال وحديثي الولدة، م�شريًا اإلى اأنه مت تخ�شي�ص ما 
قيمته )60( مليون دولر لدعم هذه اخلدمات، كان ن�شيب م�شت�شفى اجلامعة الأردنية منها )6( 

ماليني دولر.

الولدة  وحديثي  والتوليد  الن�شائية  اأق�شام  حتديث  اإن  التميمي  اأحمد  الدكتور  قال  بدوره، 
اإلى الرتقاء  �شي�شهم يف تطوير قدرات امل�شت�شفى والعاملني به، كونه موؤ�ش�شة تعليمية تهدف 
اجلديد  املبنى  اإنه مت جتهيز  م�شيفًا  الولدة،  والأطفال حديثي  لالأمهات  املقدمة  باخلدمات 

باأحدث املعدات الطبية والأثاث.

من جهته، قدم مدير م�شروع دعم النظم ال�شحية الثاين الدكتور �شبي حمزة نبذة عن 
التحتية  الُبنى  لتحديث  والأمريكية  الدولية  املعايري  اأحدث  مم وفق  اأنه �شُ اإلى  املركز، م�شريًا 

لهذا املركز.

يذكر اأن هذا املركز النموذجي مت بالتعاون ما بني اجلامعة،وم�شروع دعم النظم ال�شحية 
ل�شمان  اململكة  والذي يدعم جهود  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  قبل  املمول من  الثاين 
توفر خدمات الأمومة الآمنة عالية اجلودة يف القطاع ال�شحي، وبهدف خف�ص معدل وفيات 

الأمهات والأطفال.
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اعتماد امل�شت�شفى كمركز طبي اأكادميي عاملي 
والأول على م�شت�ى العامل العربي

ج امل�شت�شفى بهذا امل�شتوى  اعُتمد م�شت�شفى اجلامعة الأردنية كمركز طبي اأكادميي عاملي والأول على م�شتوى العامل العربي، وُتورّ
بعد اأن منحت اللجنة الدولية امل�شرتكة JCI يف ولية الينوى الأمريكية �شهادة العتماد للم�شت�شفى مل�شتويات اجلودة التي حققتها 

خ�شو�شًا يف تقدمي اخلدمات الطبية للمر�شى والتعليم الطبي والبحث العلمي املتقدم.
وقال رئي�ص اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة يف الحتفال الكبري الذي اأقيم بهذه املنا�شبة »اإن اجلامعة مل تاألوا 
الرقي  يف  الفر�ص  اأعلى  لتحقيق  م�شاندة  وخدمات  وكوادر  معدات  من  يلزم  ما  بكل  وتزويده  وتطويره  امل�شت�شفى  بدعم  جهدا 

باخلدمات الطبية وال�شريرية املقدمة للمر�شى واملراجعني الأردنيني واأبناء الوطن العربي الكبري«.
واأ�شاف الطراونة اأن اجلامعة لديها خطط وبرامج لال�شتمرار يف دعم وم�شاندة امل�شت�شفى للعبور اإلى اآفاق العاملية ولي�شبح 

ال�شرح الطبي الأول لي�ص على م�شتوى الوطن بل على م�شتوى الإقليم.
واأعرب رئي�ص اجلامعة عن اعتزازه بت�شنيف امل�شت�شفى كمركز اأكادميي طبي عاملي الأول على م�شتوى العامل العربي والثاين 
على م�شتوى دول ال�شرق اأو�شطية والثامن ع�شر عامليا م�شيدا بالكوادر الطبية والإدارية والفنية العاملة يف امل�شت�شفى على جهودهم 

لتحقيق هذا الجناز العاملي.
واأكد الطراونة اأن امل�شت�شفى اأ�شبح من اأهم بيوت اخلبة الأردنية يف اإعداد وتاأهيل وتدريب الأطباء وال�شيادلة واملمر�شني 
املعرفة  لطالبي  ومق�شدا  الأردنيني  طموحات  يخدم  الطبي  ال�شرح  هذا  ليظل  جهودهم  تكاتف  اإلى  امل�شت�شفى  اأ�شرة  داعيا 

وال�شت�شفاء والراحة.
وفرعية  اأ�شا�شية  )1250( معيارا كمتطلبات  امل�شت�شفى طبق  اأن  التميمي  اأحمد  الدكتور  للم�شت�شفى  العام  املدير  اأكد  بدوره 

للح�شول على هذا العتماد.
واأ�شاف التميمي اأن من اأهم هذه املعايري رفع م�شتويات الرعاية ال�شحية املقدمة للمري�ص وا�شتمراريتها ودميومتها والتعليم 
املوارد  واإدارة  الطبية  ال�شجالت  وتطوير  العدوى  ومنع  الأدوية  و�شالمة  الت�شخي�شية  اخلدمات  وجودة  الطبي  العلمي  والبحث 

الب�شرية واخلدمات التمري�شية والإدارية امل�شاندة.
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اهلل  عبد  الدكتور  اجلامعة  يف  اجلذعية  اخلاليا  مركز  مدير  امل�شت�شفى،  يف  والنوعية  اجلودة  مكتب  مدير  ولفت 
�شنوات. منذ  م�شتمرة  تراكمية  جهود  بل  واحد  �شخ�شي  عمل  ح�شيلة  لي�شت  العتمادية  اأن  اإلى  العبادي   عويدي 
 وعر�ص العبادي الإجراءات التي نفذها املكتب لتطوير م�شرية امل�شت�شفى بهدف احل�شول على العتمادية التي مكنته من اإحداث 

قفزة نوعية وو�شوله اإلى مرتبة متقدمة يف التعليم الطبي على كافة الأ�شعدة املحلية والإقليمية والعاملية.
وبارك العبادي جهود �شائر العاملني يف امل�شت�شفى معربًا عن اأمله يف اأن يحافظ امل�شت�شفى على هذا امل�شتوى وتطوير اإمكاناته 

للحاق بالركب الإن�شاين يف دول العامل املتقدم .
وكرم الطراونة خالل احلفل الذي ح�شره نواب رئي�ص اجلامعة ومدير اخلدمات الطبية امللكية فريق العمل من اأع�شاء مكتب 

اجلودة يف امل�شت�شفى على جهودهم والتي اأثمرت حتقيق هذا املنجز حمليًا وعربيًا وعامليًا.
�شنويا قرابة ن�شف مليون  ويعالج  544 �شريرا  العام احلايل  1973 ي�شم  �شيد عام  الذي  اأن م�شت�شفى اجلامعة  اإلى  ي�شار 

مراجع اأي ما ن�شبته 9 % من �شكان الأردن.
ويجري امل�شت�شفى الذي يبلغ عدد تخ�ش�شاته الطبية )64( تخ�ش�ص نحو )26( األف عملية جراحية اإلى جانب م�شاهماته يف 

تدريب وتاأهيل طلبة الكليات الطبية وال�شحية يف اجلامعة الأردنية.

تاريخ اخلب             
2014/1/6              
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 JCI  امل�شت�شفى ُيعتمد كمركز طبي اأكادميي عاملي بعد ح�ش�له على �شهادة العتماد الدويل
يف جمال الرعاية الطبية والتعليم الطبي والبحث العلمي 

اأكادميي عاملي بعد ح�شوله على �شهادة العتماد الدويل  JCI يف جمال  اعتمد امل�شت�شفى كمركز طبي 
م�شتويات  على  ال�شهادة  هذه  على  امل�شت�شفى  ح�شل  وقد  العلمي  والبحث  الطبي  والتعليم  الطبية  الرعاية 
التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمات الرعاية الطبيرّة املقدمة للمري�ص عقب زيارة فريق التقييم الدويل 
للجهود  تقديره  بلدنتوين  انريكو  ال�شيد  برئا�شة  الفريق  واأبدى   3-5/12/2013 الفرتة من  للم�شت�شفى خالل 
التي بذلها فريق العمل يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بكافة �شرائحه وم�شتوياته على �شعيد �شعيه احلثيث 
مة للمر�شى وعلى �شعيد عملية التعليم الطبي والبحث  لتطبيق م�شتوى عال من جودة اخلدمات الطبية املقدرّ

العلمي مما اأهله للح�شول على العتماد الدويل .
وبهذه املنا�شبة قال مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي اأن امل�شت�شفى واأ�شرته تفخر بهذا 
الجناز الذي تهديه للوطن باأكمله وللمنظومة ال�شحيرّة الأردنية، م�شيفًا اأن ح�شول م�شت�شفى اجلامعة على 
هذه ال�شهادة القيرّمة على امل�شتوى الدويل تعدرّ اجنازًا ونقلة نوعية حيث اعتمد امل�شت�شفى كمركز طبي عاملي يف 
جمالت التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمات الرعاية الطبيرّة املقدمة للمر�شى، فهو من اأوائل امل�شت�شفيات 
اثر  املجالت على وجه اخل�شو�ص جاء ذلك  يعتمد يف هذه  الذي  العربي  امل�شتوى  التعليمية اجلامعية على 
واإجراءاته  �شيا�شاته  يف  يطبرّقها  اأن  امل�شت�شفى  ا�شتطاع  وبحثية،  واأكادميية  وتعليمية  �شحية  ملعايري  تطبيقه 
وخدماته مما يعني اأن امل�شت�شفى يقدم خدمة �شحية على امل�شتوى العاملي الرفيع مبا يخدم املر�شى والعملية 

التعليمية والبحث العلمي.
واأ�شاف الأ�شتاذ الدكتور التميمي: اأتقدم بال�شكر والتقدير لفريق العمل يف امل�شت�شفى باأكمله الذي �شاهم 
ن امل�شت�شفى من اأن ياأخذ ال�شدارة والريادة وان يكون على اخلارطة  يف احل�شول  على هذا  املنجز العاملي ومكرّ
العاملية من خالل بذل ق�شارى اجلهود لتطبيق ومتثرّل ال�شيا�شات واملنهجيات والإجراءات الدقيقة يف العمل 
الطبي والعملية التعليمية التي تعدرّ منهجا يطبقه امل�شت�شفى، واخلدمات الطبية امل�شاندة ، واجلانب الإداري.
ه الدكتور التميمي اإلى اأن ح�شول امل�شت�شفى على هذه ال�شهادة ياأتي بعد اأن طبرّق حوايل )1250( معيارًا  ونورّ
كمتطلبات اأ�شا�شية وفرعية ملنحها يف جمالت م�شتوى جودة الرعاية ال�شحية املقدمة للمري�ص وا�شتمراريتها 
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ومنع  الأدوية،  و�شالمة  الت�شخي�شية،  اخلدمات  وجودة  العلمي،  والبحث  الطبي  والتعليم   ، ودميومتها 
العدوى، وال�شجالت الطبية، واإدارة املوارد الب�شرية، واخلدمات التمري�شية  واجلوانب الإدارية واخلدمات 

امل�شاندة  الأخرى  .
اإن ح�شول امل�شت�شفى على هذه ال�شهادة الدولية هو ترجمة حقيقية ل�شعيه املو�شول ملتابعة رحلة اجلودة 
والتميرّز على امل�شتوى الوطني والإقليمي والعاملي وتاأكيد وا�شح على عزم امل�شت�شفى لالرتقاء بكافة خدماته 
العالجية والتعليمية والبحثية، لن املغزى احلقيقي من خو�ص هذه التجربة الرائدة لأحد اأهم امل�شت�شفيات 
العريقة على امل�شتوى الإقليمي لي�ص التقييم والعتماد بقدر النعكا�شات والآثار التي �شتحدثها هذه ال�شهادات 

وامل�شاريع يف جمالت التح�شني امل�شتمر يف خدمات الرعاية ال�شحية وامل�شرية التعليمية والبحثية .

تاريخ اخلب         
2013/12/8             

زيارة وفد التقييم الول لالعتماد الدويل JCI للم�شت�شفى برئا�شة ال�شيدة �شوزان بان 

خالل الفرتة )25- 2013/8/29(
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امل�شت�شفى يح�شل على �شهادات العتمادية )الآيزو ISO( للمرة الثالثة
و�شهادة الـــ )ها�شب HACCP( للمّرة الثانية

يزه ليحظى على الدوام بثقة مر�شاه ومراجعيه طالبي  يف غمرة احتفالته بالعيد الأربعني لفتتاحه، يجدد امل�شت�شفى مترّ
موؤخرًا من خالل  اأثبت ذلك  الأردنية حيث  ال�شحية  املنظومة  الريادي يف  دوره يف  وخارجه، جمددًا  الوطن  ال�شفاء من 

ة الثانية. ح�شوله للمرة الثالثة على  �شهادة العتمادية الآيزو ISO  و �شهادة الــ )ها�شب HACCP( للمررّ

وا�شتكماًل لأفراح م�شت�شفى اجلامعة  اأنه  املنا�شبة:  التميمي بهذه  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى    وقال مدير عام 
الأردنية واحتفالته بعيده الأربعني ا�شتطاع امل�شت�شفى حتقيق اإجنازين جديدين ومهمني من خالل ح�شول امل�شت�شفى على 
�شهادة املنظمة الدولية للتقيي�ص  والإدارة الآيزو )ISO 9001:2008( للمرة الثالثة 2013 حيث كان امل�شت�شفى قد ح�شل 
عليها يف الأعوام 2007، 2010. كما ح�صل امل�صت�صفى  وللمرة الثانية على �صهادة حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة 

HACCP  )ها�شب( اخلا�شة يف ال�شالمة الغذائية واجلودة.

  واأ�شاف الأ�شتاذ الدكتور التميمي باأن هذه املنجزات ما هي اإل جهود فريق متكامل يعمل بقلب واحد وبيد واحدة خدمًة 
للمري�ص واملراجع الأردين والعربي للو�شول لأرقى درجات اخلدمة والرعاية على امل�شتويات ال�شحية والإدارية والفندقية 

والتغذوية وماأمونية بيئة العمل املحيطة باملر�شى. 

ل فريق    وذكر الدكتور التميمي باأن ح�شول امل�شت�شفى على هذه  �شهادات التميرّز ما هو اإل و�شام �شرف للم�شت�شفى ويحمرّ
خ فكرة العمل الطبي والتمري�شي والإداري  العمل مبختلف �شرائحه واجب احلفاظ على املنجز وتعظيمه والرتقاء به وير�شرّ
والفندقي وامل�شاند �شمن معايري ثابتة و�شلبة لتكون متطلبات ومعايري هذه ال�شهادات ثقافة �شاملة يعمل بها ولي�شت جمرد 
�شهادات تعلق على اجلدران، وهذا هو نهج م�شت�شفى اجلامعة �شاحب ال�شبق والريادة على امل�شتوى الطبي وال�شحي على 

م�شتوى الوطن واملنطقة العربية. 

    جتدر الإ�شارة اإلى اأن م�شت�شفى اجلامعة هو امل�شت�شفى الأردين الأول يف التعليم الطبي على م�شتوى الأردن واملنطقة 
اعتماد  جمل�ص  و�شهادة  اخلدمات  جلودة  الدولية  العتماد  �شهادة  منها  ووطنية  دولية  �شهادات  �شت  على  احلا�شل  وهو 
املوؤ�ش�شات ال�شحية، ف�شاًل عن م�شاركة امل�شت�شفى يف غمار جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميرّز الأداء احلكومي وال�شفافية، 
ويطمح م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اأن تكون هذه اجلائزة جزءًا من �شرية متيرّزه املتوا�شلة خالل اأربعة عقود من العطاء 

الذي ل ين�شب. 

تاريخ اخلب
2013/11/3
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مدير عام امل�شت�شفى يلتقي الأطباء اجلدد يف برامج الإقامة والمتياز وي�ؤكد 
علىاإن�شانية واأخالقيات املهنة الطبّية

�شمن �شل�شلة من اللقاءات التي يجريها مدير عام امل�شت�شفى مع الكوادر العاملة من خمتلف ال�شرائح الطبيرّة والإدارية 
وامل�شاندة، التقى الأ�شتاذ الدكتور احمد التميمي ما يزيد على )150( طيبًا من الأطباء اجلدد يف برنامج الإقامة والمتياز 
من م�شتوى ال�شنة الأولى ومن خمتلف الدوائر الطبية و�شعبها، وقد هناأ الدكتور التميمي هوؤلء الأطباء مبنا�شبة دخولهم 
معرتك احلياة الطبيرّة قائاًل: “اإن مهنتكم هي مهنة اإن�شانية واأخالقية، والطبيب الناجح هو الطبيب املتوا�شع الذي ي�شعى 
اإلى تعزيز توا�شله مع مر�شاه وعائالتهم وميد لهم يد امل�شاعدة طبيًا ونف�شيًا وهذا جزء من اأخالقيات املهنة الطبيرّة، موؤكدًا 

اأن وجود كافة فريق العمل يف امل�شت�شفى هو خلدمة املري�ص وتقدمي كافة اأوجه الرعاية له وعلى كافة ال�شعد”.
وكان الدكتور التميمي قد بداأ لقاءه با�شتعرا�ص مل�شرية م�شت�شفى اجلامعة من حيث الن�شاأة والأهداف والروؤى امل�شتقبلية 
منوهًا اإلى اأن امل�شت�شفى يف هذه الأيام يجتاز عمره الأربعني الذي قدم خالله لكافة املر�شى ومن خمتلف ال�شرائح خدمات 
العالج وال�شفاء من خالل فريق طبي متميز، ف�شاًل عن الدور الذي قدمه امل�شت�شفى يف جمالت التعليم الطبي حيث اأ�ش�ص 
النواة الطبية الأولى للوطن على امل�شتوى ال�شحي، التي تعدرّ النخبة و�شاحبة الريادة، ف�شاًل عن اإ�شهامات امل�شت�شفى يف 

املجالت البحثية الطبيرّة.
كما واأكد على �شعي اإدارة امل�شت�شفى لتطوير البنية التحتية خلدمة التعليم الطبي وبيئة العمل داعيا الأطباء اإلى اللتزام 
م�شددًا  وا�شتمراريتها،  ديناميكيتها  لإدامة  اجلهود  ق�شارى  وبذل  الطبيرّة  التعليمية  العملية  وبالأ�ش�ص  امل�شت�شفى  بر�شالة 

عليهم اأن يكونوا القدوة والنموذج يف م�شريتهم العلمية املقبلة.
تاريخ اخلب
2013-7-25



م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

41

انعقاد عدد من امتحانات املجل�ض الطبي العربي 
والب�رد العربي  والمتحانات ال�شريرية يف املُ�شت�شفى

17-18 /2014/5  يف  2014 يومي ال�شبت والأحد  عقدت امتحانات البورد العربي جلراحة  الدماغ والأع�شاب لدورة   -1
مبنى العيادات اخلارجية يف امل�شت�شفى

عقدت �شعبة جراحة  الدماغ  والأع�شاب المتحان الكتابي لطلبة الدرا�شات الُعليا يف متام ال�شاعة الثامنة من �شباح   -2
يوم ال�شبت املوافق 2014/5/10 يف قاعة حما�شرات ال�شعبة الطابق الأول مبنى العيادات اخلارجية.

ُعقد المتحان ال�شريري لطلبة الدرا�شات العليا يف تخ�ش�ص جراحة الدماغ والأع�شاب يف متام ال�شاعة الثامنة من   -3
�شباح يوم الثنني املوافق 2014/5/12 يف قاعة حما�شرات ال�شعبة الطابق الأول مبنى العيادات اخلارجية.

عقدت امتحانات البورد العربي يف تخ�ش�ص الأمرا�ص الباطنيرّة يف امل�شت�شفى خالل الفرتة من )5-5/8/ 2014( وذلك   -4
يف الطابق ال�شاد�ص يف مبنى املُ�شت�شفى الرئي�شي.

عقد امتحان البورد العربي يف اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي ال�شاعة الثامنة من �شباح يوم الثنني املوافق 2014/5/5، يف   -5
وحدة اجلهاز اله�شمي والكبد مبنى امل�شت�شفى.

عقد امتحان طلبة ال�شنة اخلام�شة يف تخ�ش�ص طب الأطفال يف عيادات الأطفال  مبنى العيادات اخلارجية يوم اخلمي�ص   -6
املوافق 2014/5/8.

عقد امتحان اأو�شكي OSCE لطلبة الطب من م�شتوى ال�شنة الرابعة يوم ال�شبت املوافق  2014/5/10، يف مبنى العيادات   -7
اخلارجية الطابق الأول.

عقد امتحان الأو�شكي لطلبة الطب م�شتوى ال�شنة رابعة يوم ال�شبت املوافق 2014/5/10، وم�شتوى ال�شنة ال�شاد�شة يوم   -8
ال�شبت 2014/5/24، يف مدرج امل�شت�شفى.

عقد المتحان العملي لطلبة الدرا�شات العليا يف الأمرا�ص الباطنية يومي الثالثاء والأربعاء املوافقني  2014/5/14-13،   -9
يف الطابق ال�شاد�ص مبنى املُ�شت�شفى.

عقد المتحان الكتابي ملقيمي التخدير والعناية احلثيثة يوم ال�شبت املوافق  2014/5/17، يف قاعة حما�شرات اجلراحة   -10

يف مبنى العيادات اخلارجية الطابق )1-(.
عقد المتحان الكتابي ملُقيمي التخدير والعناية احلثيثة يوم ال�شبت املوافق 2014/5/17 يف قاعة املحا�شرات / مبنى   -11

العيادت اخلارجية الطابق )1-( .
عقد امتحان اأو�شكي OSCE لطلبة ال�شنة ال�شاد�شة طب يوم ال�شبت املوافق  2014/5/24، يف مبنى العيادات اخلارجية   -12

الطابقني الأول والطابق )1-(.
ُعقد المتحان ال�شفوي لطلبة الطب من م�شتوى ال�شنة ال�شاد�شة يومي الأربعاء واخلمي�ص املوافقني 2014/5/22-21،   -13

يف الطابق ال�شاد�ص يف مبنى املُ�شت�شفى.
عقد ق�شم الن�شائية والتوليد المتحان العلمي ملقيمي الن�شائية والتوليد يف متام ال�شاعة الثامنة من �شباح يوم اجلمعة   -14

املوافق 2014/6/6، يف مدرج امل�شت�شفى.
عقد ق�شم الن�شائية والتوليد امتحان اأو�شكي OSCE لطلبة الطب من م�شتوى ال�شنة ال�شاد�شة يف متام ال�شاعة الثامنة   -15

من �شباح يوم الأحد املوافق 2014/5/18، والثنني املوافق 2014/5/19.
الثالثاء  يوم  �شباح  من  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  ال�شاد�شة  ال�شنة  م�شتوى  من  الطب  لطلبة  ال�شفهي  المتحان  عقد   -16

2014/6/3، والأربعاء 2014/6/4.
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طلبة ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية ُينظم�ن حفاًل خرييًا 
 لالأطفال املر�شى  يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

ة  نظم طلبة كلية ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية حفاًل خرييًا  لالأطفال الراقدين على اأ�شررّ
ال�شفاء يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، رعى احلفل كل من مدير امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور 
اأحمد التميمي وعميد كلية ال�شيدلة الأ�شتاذ  الدكتور طالل اأبو ارجيع بح�شور عدد من اأع�شاء 
هيئة التدري�ص يف كلية ال�شيدلة والكوادر الطبيرّة والتمري�شية يف امل�شت�شفى ومب�شاركة اأكرث من 

)30( طالبًا متطوعًا من الكلية .

وت�شمنت فعاليات احلفل توزيع الهدايا على الأطفال املر�شى من خمتلف الفئات العمرية 
املُرافقات  الأمهات  على  الزهور  باقات  وتوزيع  الق�ش�ص  وقراءة  والتلوين  الر�شم  واأعمال 

لالأطفال،  والأغاين والأنا�شيد وتزيني قاعات الألعاب اخلا�شة بالأطفال.

وبهذه املنا�شبة األقى مدير امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور التميمي كلمة �شكر من خاللها اإدارة 
كلية ال�صيدلة يف اجلامعة  واأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة القائمني على هذا الن�صاط م�ؤكدًا 
اأهمية ما ت�شكله هذه الن�شاطات الالمنهجية واخلريية التي ينظمها الطلبة من تغيري يف نف�شية 
للتغلب على  واإدماجهم مبجتمعهم وحُميطهم ورفع معنوياتهم  الأطفال املر�شى نحو الأف�شل 
اءة واملتكررة بامل�شاركة وتنفيذ الن�شاطات  اأمرا�شهم، ُمثمنًا مبادرات طلبة كلية ال�شيدلة البنرّ

الإن�شانية الهادفة.
ُت�شرف على طوابق   كما تقدم الدكتور التميمي بال�شكر للكوادر الطبية والتمري�شية التي 
الأطفال يف امل�شت�شفى على ما يبذلونه من جهود نوعيرّة يف جمال �شحة الطفل والرتقاء بنف�شية 

وت�شجيع منوه اجل�شدي والنف�شي والجتماعي واندماجه مع حميطه بكل اإيجابية.
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من جانبه ثمنرّ الأ�شتاذ الدكتور ابو رجيع عميد كلية ال�شيدلة  يف اجلامعة الأردنية  دور 
ة ال�شفاء   هة لالأطفال املر�شى على اأ�شررّ طلبة الكلية يف بحثهم عن الن�شاطات الإن�شانية املوجرّ
مبا ينه�ص بهذه الفئة التي حتتاج الكثري من الرعاية والعناية املُتخ�ش�شة، موؤكدَا ُم�شي الكلية 
عية  تدعم  م�شت�شفى اجلامعة  واإدارتها يف ت�شجيع الطلبة لتقدمي ُمبادرات اإن�شانية وخدمية وتطورّ

الأردنية واملجتمع املحلي كجزء من ر�شالة كلية ال�شيدلة واأهدافها الإن�شانية واملُجتمعيرّة.
اأعمال  الن�صاط بتقدمي  اأن طلبة كلية ال�صيدلة قد قام�ا ويف �ص�ء هذا  اإلى  جتد االإ�صارة 
التزيني لعدد من قاعات اللعب اخلا�شة بالأطفال يف طوابق الأطفال املر�شى يف مبنى امل�شت�شفى.
وحفل اآخر لالطفال املر�شى يف امل�شت�شفى  برعاية مديرها العام ال�شتاذ الدكتور اأحمد 
التميمي نظمه طلبة كلية ال�شيدلة يف اجلامعة الردنية مب�شاركة عميد الكلية ال�شتاذ الدكتور 

طالل ابو رجيع ونخبة من الطلبة املتطوعني يف الكلية.

تاريخ اخلب 2014/4/7
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الدكت�ر اأب� خلف يح�شل على جائزة امل�ظف املتمّيز عن الفئة القيادية
 يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلك�مي وال�شفافية

اله�شمي يف  اجلهاز  وجراحة  العامة  اأول اجلراحة  ا�شت�شاري  اأبو خلف  الدكتور حممود  الأ�شتاذ  ح�شل 
امل�شت�شفى على جائزة املوظف احلكومي املتميز عن الفئة القيادية الإ�شرافية يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين 

لتميرّز الأداء احلكومي وال�شفافية.
النتائج على  اإعالن  م يف حفل  املعظرّ امللك  برعاية جاللة  والأفراد  املوؤ�ش�شات  حيث وزعت اجلائزة على 
العام  القطاع  م�شتوى  على  للتميرّز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  من  وبتنظيم  والأفراد  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 

واخلا�ص وجمعيات الأعمال.
وكان الأ�شتاذ الدكتور احمد التميمي مدير عام امل�شت�شفى قد هناأ الدكتور اأبو خلف بح�شوله على هذا 
ال�شتحقاق  الذي يعتب تقديرًا جلهود الدكتور اأبو خلف وللم�شت�شفى التي تفتخر بوجود هذا الطبيب املتميز 
فيها وما قدمه يف املجال الطبي اجلراحي على م�شتوى امل�شت�شفى واملنظومة ال�شحية الأردنية ب�شكل عام اإذ 
اأبو خلف �شاحب الباع الطويل يف جمال اجلراحة العامة وجراحة اجلهاز اله�شمي ف�شاًل عن  اأن الدكتور 

اإ�شهاماته البحثية يف جمال التعليم الطبي وم�شاركاته الدائمة يف اللجان ال�شحيرّة على م�شتوى الوطن.
واأ�شاف الدكتور التميمي باأن امل�شت�شفى قد �شارك  يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميرّز خالل الدورتني 
ت�شيفه  مبا  الوطني  امل�شتوى  على  اجلوائز  اأهم  من  تعتب  التي  اجلائزة  على  للح�شول  �شاعيًا  ال�شابقتني 
للموؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة والأفراد من بيئة ت�شاعد على جتذير ثقافة التميز ون�شرها، واإر�شاء معايري 
التميرّز وتدعم ال�شيا�شات والبامج واحلوافز يف تقدمي اخلدمة والعمل الإداري، وتعظيم العمـل بروح الفريق، 
بني  وامل�شاواة  الفر�ص  تكافوؤ  و�شمان  اخلدمة  متلقي  توقعات  وحتقيق  وتلبية  ورعايتهم،  املوظفني  وتطوير 

اجلميع.
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وفد �شّحي اأمريكي من امل�ؤ�ش�شة املُنفذة مل�شاريع ال�كالة الأمريكية للتنمية 
الدولية USAID يف الأردن يزور امل�شت�شفى 

امل�شتوى  رفيع  اأمريكًا  وفدًا  التميمي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  عام  مدير  ا�شتقبل 
ABT الأمريكية وهي  برئا�شة الدكتورة ديانا �شليمبي نائب رئي�ص ق�شم ال�شحة الدولية يف 
اخلدمات  م�شتوى  رفع  اإلى  الرامية  م�شاريعه  وتنفيذ  الدويل  ال�شحي  بالقطاع  ُتعنى  موؤ�ش�شة 
التابع  الأردن  يف  الثاين  ال�شحيرّة  النظم  دعم  م�شروع  اأع�شاء  يرافقها  العامل،  يف  ال�شحيرّة 
USAID بح�شور ممثلني عن اجل�شم الطبي يف  للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف الأردن 

جمال الن�شائية والتوليد وطب الأطفال والتمري�ص يف م�شت�شفى اجلامعة .

وتاأتي زيارة الوفد بهدف الطالع على جتربة امل�شت�شفى وما و�شلت اإليه من  م�شتوى متطور 
للتوليد  النموذجي  املبنى  الطبي يف  الفريق  يقدمها  التي  الطبية  وارتقاء يف جمال اخلدمات 
وحديثي الولدة يف امل�شت�شفى وجدوى امل�شروع ومردوده اخلدمي على املواطن الأردين خا�شة 
مة يف  الأمهات واملواليد اجلدد كذلك املتابعة امليدانية لواقع خدمات الأمومة والطفولة املقدرّ
اأن�شئت بدعم من الوكالة  وحدة الأمومة والطفولة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وهي وحدة 

الأمريكية للتنمية الدولية وافًتتحت يف ني�شان العام املا�شي.

ن الأ�شتاذ الدكتور التميمي مدير امل�شت�شفى الدور الذي ا�شطلعت به الوكالة الأمريكية  وثمرّ
للتنمية الدولية يف جمال دعم وت�شجيع اإقامة امل�شاريع التنموية من �شحية وتعليمية وجمتمعية 
الوحدة  هذه  اإقامة  يف  الثاين  ال�شحية  النظم  دعم  م�شروع  على  القائمني  جهود  اإلى  لفتًا 
ل اإ�شافة نوعية للم�شت�شفى  املتخ�ش�شة واملوؤهلة والنموذجية للتوليد و للمواليد اجلدد مما �شكرّ
يف هذا احلقل ، حيث كان لهذه الوحدة �شدًى اإيجابيرّ يف انخفا�ص ن�شبة الوفيات بني املواليد 
التي حت�شل على م�شتوى  الن�شبة  اإلى ن�شف  اجلدد حيث ت�شل حاليًا يف م�شت�شفى اجلامعة 
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م�شت�شفيات الأردن،  ف�شاًل عما اأ�شهمت به الوحدة من النهو�ص باملجال العالجي والتعليمي 
والبحثي  والتثقيفي والتوعوي يف خدمات الأمومة والطفولة الآمنة وامل�شورة وتنظيم الأ�شرة.

وقامت الدكتورة �شليمبي رئي�شة الوفد بالتجوال يف كافة مرافق مبنى الأمومة والطفولة 
اخلزاعلة،  فواز  الدكتور  والتوليد  الن�شائية  دائرة  مدير  من  ل  مف�شرّ �شرح  اإلى  وا�شتمعت 
وا�شت�شارية طب الأطفال والعناية املركزة باملواليد اجلدد واخلداج الأ�شتاذة الدكتورة اإميان 
مة لالأمهات واملواليد يف  بدران والفريق التمري�شي يف امل�شت�شفى حول طبيعة اخلدمات املقدرّ
ت عن �شعادتها بهذا املُنجز، م�شيدة بدور الأردن القيادي يف هذا املجال  وحدة اخلداج، وعبرّ
الأردن  م�شتوى  على  منوذجيًا  م�شروعًا  يعدرّ  امل�شروع  هذا  اإن  م�شيفة  املنطقة.  م�شتوى  على 
هذه  العالجية يف  الطبيرّة  واخلدمات  الآمنة  والطفولة  والأمومة  التوليد  واملنطقة يف جمالت 
احلديث  وتبادلت  الوحدة  يف  املوجود  التمري�ص  فريق  مع  وحتاورت  ا�شتمعت  كما  احلقول، 
مع  الأمهات على اأ�شرة ال�شفاء ُم�شتمعة اإلى مالحظاتهن يف جمال تطوير اخلدمات املطلوبة 

وخدمات امل�شورة .

الثاين  ال�شحية  النظم  الدكتور �شبي حمزة مدير م�شروع دعم  من جانبه قدم كل من 
ال�شكر لإدارة م�شت�شفى اجلامعة على الأداء  الطبي والتمري�شي الذي مل�شوه يف هذه الزيارة 
للوحدة،  فيما قدم املهند�ص اأ�شامة عبيد اإيجازًا عن ُبنيرّة امل�شروع الهند�شية وخطوات اجنازه 
وغرف  امل�شاحات  خالل  من  واملواليد  لالأمهات  املقدمة  اخلدمات  نوعية  يف  الكبري  ل  والتحورّ

ها هذا امل�شروع. املر�شى والوحدات املتخ�ش�شة مبوا�شفاتها النموذجية التي وفررّ

تاريخ اخلب:
2014/2/6 
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وفد طبي اإيطايل يزور امل�شت�شفى

التقى ال�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي مدير عام امل�شت�شفى  وفدًا طبيًا ايطاليًا  برئا�شة الدكتور )جيان كارلو كروبي 
يف  الأطفال  عن  اخللقية  للت�شوهات  اجلراحي  العالج  تطوير  م�شروع  اإقامة  تدار�ص  بهدف  وذلك   )Giancarlo Crupi

اد والدكتور  م�شت�شفى اجلامعة الردنية  وذلك بح�شور كل من نائب املدير العام لل�شوؤون الطبيرّة ال�شتاذ الدكتور ا�شالم م�شرّ
حيدر الدومي نائب املدير العام لل�شوؤون الإدارية  والطباء ال�شت�شاريني كل من الدكتور حممود ابو عبيلة والدكتور اياد 

وري والدكتور اأجمد بني هاين  والدكتورة ليلى التوتنجي واملدير املايل يف امل�شت�شفى. العمرّ

وتطرق احل�شور الى العديد من املحاور التي تعلقت مب�شتوى اجلراحات املقدمة يف م�شت�شفى اجلامعة الردنية يف هذا 
احلقل الطبي واآليات تطوير هذا النوع من اجلراحات وامكانية التعاون البحثي والعالجي لن�شاء وحدة متخ�ش�شة بهذا 

النوع من اجلراحات يف امل�ش�شتفى واآليات الدعم الفني واملايل لهذا امل�شروع .

تاريخ اخلب
.2014/1/20
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وفد من الك�جنر�ض الأمريكي يزور امل�شت�شفى 

الأمريكي  الكوجنر�ص  من  وفدًا  التميمي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  عام  مدير  ا�شتقبل 
برئا�شة ال�شيرّدة لوي�ص كاب�ص، �شم ممثلني عن منظمات دولية اإن�شانية وو�شائل اإعالم اأمريكية، ومثلني 
USAID وكوادر من م�شروع دعم النظم ال�شحيرّة  للتنمية الدولية يف الأردن  عن الوكالة الأمريكية 
الثاين التابع للوكالة الأمريكية مبنى التوليد وحديثي الولدة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بح�شور 

وعدد من اأطباء الن�شائية والتوليد وطب الأطفال واملمر�شني وامل�شئولني يف امل�شت�شفى.

وجتربة  املبنى  هذا  يف  املقدمة  اخلدمات  واقع  على  الطالع  بهدف  الزيارة  هذه  وتاأتي 
اخلدمات  �شوية  رفع  جمال  يف  امل�شروع  هذا  من  جناها  التي  والفائدة  وال�شحيرّة  الطبيرّة  امل�شت�شفى 
مبنى  توفري  بعد  �شيما  ل  الولدة   وحديثي  احلوامل  الأمهات  ورعاية  التوليد  وخدمات  ال�شحيرّة 
.USAID الأمريكية  الوكالة  من  �شخي  بدعم  م  ُقدرّ والذي  املوا�شفات  باأعلى  نوعي   منوذجي 
ن الدكتور التميمي الدور الذي ا�شطلعت به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف الأردن يف دعم  وثمرّ
ة وتعليمية وجمتمعية مما يعب عن روابط ال�شداقة املتينة التي جتمع  كافة امل�شاريع التنموية من �شحيرّ
الوكالة  تقدمه  الذي  الدعم احلثيث  اإلى  ال�شعبني لفتًا  الأردنية وكال  الأمريكية واحلكومة  احلكومة 
اأق�شام  تطوير  م�شروع  ومنها  الأردين  ال�شحي  القطاع  مب�شتوى  لالرتقاء  الهادفة  مب�شاريعها  ممثلة 

التوليد وحديثي الولدة  يف امل�شت�شفى.

 واأ�شار الدكتور التميمي اإلى اأن مبنى التوليد وحديثو الولدة الذي جاء تبعًا من الوكالة الأمريكية 
ل اإ�شافة نوعية للم�شت�شفى يف جمال اخلدمات العالجية املقدمة لالأمهات واملواليد اجلدد مب�شتوى  �شكرّ
عال من ماأمونية اخلدمة حيث انخف�شت ن�شب الوفيات من املواليد اجلدد ب�شكل مهم بف�شل ما وفرته 

ث واأجهزته التكنولوجية العالية من خدمات يف هذا املجال. اإمكانيات املبنى املحدرّ
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ة يف  وقدم الدكتور التميمي عر�شًا تف�شيليًا بالأرقام والر�شومات البيانية احتوى على اأعداد الأ�شررّ
خمتلف الأق�شام واأعداد املوارد الب�شرية، ون�شب الإ�شغال، والعمليات اجلراحية،  واأعداد املواليد وابرز 
التي ح�صل  و�صهادات االعتمادية  واالإدارية  الطبية  ال�صّعد  التمّيز يف م�صت�صفى اجلامعة على  نقاط 
عليها امل�شت�شفى دوليًا وحمليًا واأعداد اخلريجني من الكليات ال�شحيرّة  الذين تدربوا يف امل�شت�شفى من 

الأطباء الب�شريني وطب الأ�شنان واملمر�شني وال�شيادلة ويف علوم التاأهيل.
الإن�شانية   الدولية  واملنظمات  ال�شديقة  الدول  تبذلها  التي  اجلهود  اإلى  التميمي  الدكتور  واأ�شار 
اء الأزمة ال�شورية  يف جمالت دعم الأردن يف ظل ال�شغط املتزايد على القطاع ال�شحي الأردين جررّ
وموجات اللجوء، داعيًا املجتمع الدويل لدعم الأردن لي�شتطيع ال�شتمرار يف تقدمي  اخلدمات الالزمة 
لالإخوة ال�شوريني ب�شبب ما ت�شكله هذه الأزمة من عبء اقت�شادي كبري على الأردن وما اأفرزته من 

حتديات اأمام القطاع ال�شحي الأردين  وم�شت�شفياته.
وقامت ممثلة الكوجنر�ص الأمريكي  رئي�شة الوفد ال�شيرّدة لوي�ص كاب�ص على هام�ص الزيارة بجولة 
يف اأق�شام مبنى التوليد مثنية على جهود اإدارة امل�شت�شفى وكوادرها يف خدمة املر�شى خا�شة الأمهات 
املقدمة يف طوارئ  واقع اخلدمات  اطلعت على  بامل�شروع حيث  اإعجابها  اأبدت  كما  واملواليد اجلدد، 
هذا  من  املتاأتي  اليجابي  الأثر  قرب  ومل�شت عن  الأمهات  ومنامات  الولدة  وغرف  واخلداج  التوليد 

ال�شتثمار والتعاون بني الأطراف جميعها.
كما ا�شتمعت وتبادلت احلديث مع الأمهات الوالدات ملعرفة اأبرز املقرتحات لتقدمي اخلدمات التي 

ترقى بامل�شاريع ال�شحيرّة يف الأردن واآليات احلفاظ على هذه املنجزات.
كما قام كل من مدير دائرة الن�شائية والتوليد فواز اخلزاعلة وا�شت�شارية طب الأطفال والعناية 
املركزة باملواليد اجلدد واخلداج الدكتورة اإميان بدران والفريق التمري�شي يف املبنى باطالع الوفد 

الزائر على تفا�شيل اخلدمات الطبيرّة املقدمة للمري�شات واملواليد اجلدد و�شبل تطويرها.
من جانبه قدم كل من الدكتور �شبي حمزة مدير م�شروع دعم النظم ال�شحية الثاين واملهند�ص 
ل الكبري يف  اأ�شامة عبيد من امل�شروع ملحة موجزة عن بنيرّة امل�شروع الهند�شية وخطوات اجنازه والتحورّ
نوعية اخلدمات املقدمة لالأمهات واملواليد من خالل توفري م�شاحات اأكب وغرف مر�شى ووحدات 
متخ�ش�شة  مبوا�شفات منوذجية وم�شتلزمات طبيرّة وما اإلى ذلك دفعت بامل�شروع قدمًا لتقدمي خدمة 

ف�شلى متميزة للمر�شى.
جتدر الإ�شارة اإلى اأن مبنى التوليد وحديثي الولدة كان قد افتتح برعاية رئي�ص اجلامعة الأردنية 
املا�شي   ني�شان  يف  جونز  �شتيوارت  الأردن  يف  الأمريكي  وال�شفري  الطراونة  اخليف  الدكتور  الأ�شتاذ 
تخ�ش�شية   ومعدات  طبية  جتهيزات  من  ميتلكه  مبا  لي�شتوعب  املر�شيرّة  احلالت  با�شتقبال  وبا�شر 
حديثة اأعدادا  اعلي من الوالدات واملواليد اجلدد وفق اأحدث املوا�شفات  الطبية وبدرجة عالية من 

املارونية.

تاريخ اخلب
2013/8/23
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مدير عام امل�شت�شفى يلتقي وزير ال�شحة الليبي
ويتدار�شان اآليات تدريب وتاأهيل الك�ادر ال�شحية الليبية

التقى مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي وزير ال�شحة الليبي الدكتور نور الدين دغمان، بح�شور 
امللحق ال�شحي الليبي يف الأردن الدكتور اأحمد الغنا�شي بالإ�شافة اإلى عدد من امل�شوؤولني يف امل�شت�شفى.

وياأتي هذا اللقاء بهدف تن�شيق اجلهود وتوثيق عرى التعاون يف املجالت التي تنه�ص بقطاع ال�شحة الليبي على م�شتوى تاأهيل وتدريب 
ية وت�شهيل حتويل املر�شى والنهو�ص بالقطاع ال�شحي الليبي بال�شتفادة من التجربة  الكوادر الب�شرية الليبية الطبيرّة والتمري�شية والفنرّ

ال�شحيرّة الأردنية وجتربة امل�شت�شفى على وجه اخل�شو�ص.
مها بالده موؤكدًا اأن احلكومة الليبية  وقدم وزير ال�شحة الليبي عر�شًا حول اأبرز اخلدمات ال�شحية الأولية والثانوية التي تقدرّ  
لديها خطة طموحة لالرتقاء بالقطاع ال�شحي وتطويره  كما تعتزم تطوير خدمات الرعاية الطبية بكافة اأ�شكالها من خالل ال�شتفادة 
من ريادة الأردن �شحيًا باعتباره �شريكًا هامًا وحيويًا لتطوير اأداء موؤ�ش�شاتها ال�شحية وم�شت�شفياتها. لفتًا اإلى التجربة الأردنية ال�شحية 

القيرّمة وما �شتعود به من نتائج اإيجابية على الكوادر ال�شحية الليبية يف حال مت تدريب الكوادر والنهو�ص مب�شتواها ونوعية اأدائها.
دم الدكتور التميمي ال�شكر لوزير ال�شحة الليبي على جهوده يف جمال النهو�ص بالقطاع ال�شحي الليبي وقدم نبذة  من جانبه قرّ  
مف�شلة حول امل�شت�شفى وم�شريته كاأول م�شت�شفى جامعي تعليمي يف اململكة الأردنية الها�شمية و�شاحب ال�شبق يف التعليم الطبي على م�شتوى 

املنطقة والإقليم  وما يتمتع بع من عالقات وثيقة مع الأخوة الأ�شقاء العرب يف جمالت التبادل العلمي والأكادميي والتدريب والتاأهيل. 
وقدم الدكتور التميمي �شرحًا موجزًا عن امل�شت�شفى وما يحويه من تخ�ش�شات طبية رئي�شية وفرعية تزيد عن )64( تخ�ش�شًا وبرامج 
اإجراءات طبية متميزة على م�شتوى الوطن واملنطقة يف العديد من التخ�ش�شات  تدريب الدرا�شات العليا، وما يتميز به امل�شت�شفى من 
واملراكز ذات احلداثة والنوعية مثل مركز اخلاليا اجلذعية والعالج اجلراحي لل�شرع والتداخالت اجلراحية للجنني وجراحات القلب 

وعالج ال�شمنة وغريها. 
كما ولفت الدكتور التميمي اإلى اأن امل�شت�شفى يعالج اإ�شافة اإلى املر�شى الأردنيني عددا كبريا من الإخوة املر�شى العرب فهناك   

مكتب خا�ص خلدمة الأ�شقاء املر�شى العرب يف امل�شت�شفى لت�شهيل اإجراءات العالج.
يف  الطبية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  يتدربون  الذين  العليا  الدرا�شات  برامج  يف  العرب  الطلبة  من  العديد  هناك  اأن  اإلى  بالإ�شافة 

م�شت�شفى اجلامعة. ف�شاًل عن وجود برامج تدريبية لفرتات حمددة يف خمتلف التخ�ش�شات الطبية امل�شاندة
اأوا�شر التعاون على امل�شتوى الطبي مع الأخوة  اإلى روؤية طموحه يف جمال توثيق  اأن امل�شت�شفى يرنو  اإلى  ه الدكتور التميمي  ونورّ   
العرب من خمتلف الدول ال�شقيقة وتقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية لكافة الأطباء والطلبة الراغبني من تلك الدول لفتًا اإلى العديد 

من البامج يف جمال الدرا�شات العليا والإقامة والمتياز وبرامج التدريب الطبي امل�شاند واآليات امل�شاركة والتقييم يف مثل هذه البامج.
تاريخ اخلب
2013/12/1
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وفد من وزارة ال�شحة العراقية

التقى مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي وفدًا ميثل وزارة ال�شحة العراقية 
ا�شتعداد  التميمي  الدكتور  اأبدى  حيث  الأردن،  يف  العراقية  ال�شحية  امللحقية  مع  بالتن�شيق 
امل�شت�شفى لتفعيل قنوات التوا�شل و�شبل التدريب والتعليم يف املجالت الطبيرّة والفنيرّة وتبادل 
اخلبات وكذلك ت�شهيالت حتويل املر�شى العرب وتذليل كافة ال�شعوبات والعقبات التي قد 
اإمكانات امل�شت�شفى، فيما مت مناق�شة عدد من املو�شوعات  تعرت�ص م�شريتهم العالجية ووفق 
الطبيرّة  والبامج  التميرّز  اأوجه  وابرز  امل�شت�شفى   يحتويها  التي  التخ�ش�شات  اأهمها  من  كان 

التعليمية واملهنية .
والتعليمي  الطبي  امل�شتويني  القائمة على  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  الزيارة بهدف  وتاأتي هذه 

والتدريبي.
ووحدات  والقلب  اخلداج  اأق�شام  �شملت  ميدانية  بجولة  الزيارة  هام�ص  على  الوفد  وقام 
العناية احلثيثة والعمليات وخمتبات امل�شت�شفى وعيادات الأورام واأق�شام الأطفال ودائرة علوم 
على  ال�شحي  املجال  بتجربته يف  م�شيدين  امل�شت�شفى  لإدارة  ال�شكر  الوفد  قدم  وقد  التاأهيل، 

امل�شتوى العربي واملنطقة واأهمية ال�شتفادة من جتربته الطبيرّة والتعليمية املتميزة.

تاريخ اخلب
2013/11/18
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وفد امللحقني ال�شحينّي العرب يزور امل�شت�شفى

�شمرّ  وفدًا  التميمي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأردنيرّة  اجلامعة  م�شت�شفى  عام  مدير  التقى 
ً من الدكتور عبد الوهاب العلفي  ملحقني �شحيني عرب ميثل خم�ص دول عربية �شقيقة �شمرّ كالرّ
الكويتي  ال�شحي  املكتب  رئي�ص  اإلى  بالإ�شافة  اليمنية  اجلمهورية  �شفارة  الطبي يف  امل�شت�شار 
ومعاونه  الدين   فخر  �شباح  الدكتور  العراقي  ال�شحي  وامللحق  العنزي  العزيز  عبد  الدكتور 
الدكتور عبد الوهاب عبا�ص، وامللحق ال�شحي الليبي الدكتور اأحمد القنا�شي وامللحق الطبي يف 
ال�شفارة ال�شودانية الدكتور خمي�ص حممد التوم بح�شور ممثلني عن الهيئة الطبيرّة والإدارية يف 

امل�شت�شفى .

وتاأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز اأوا�شر التعاون القائمة منذ زمن ما بني امل�شت�شفى وهذه 
امللحقيات ال�شحيرّة التي متثل �شفارات الدول العربية ال�شقيقة يف الأردن، ودرا�شة اآليات فتح 
اءة لت�شهيل ا�شتقبال ومعاجلة املر�شى الوافدين من تلك الدول اإلى  قنوات ات�شال جديدة وبنرّ

امل�شت�شفى.

الأردن  الثاين  بلدهم  الزائر يف  بالوفد  الرتحيب  اللقاء  بداية  التميمي يف  الدكتور  وقدم   
الذي ل يتوانى عن م�شاركة اأ�شقائه العرب كافة ق�شاياهم وتقدمي كافة �شبل التعاون لهم يف 
خمتلف املجالت ل�شيما ال�شحيرّة منها انطالقًا من دوره العربي القومي الأ�شيل، موؤكدًا عمق 
يف  امل�شت�شفى  جتربة  حول  مف�شلة  ة  نبذرّ للوفد  مقدمًا  جميعًا،  جتمعنا  التي  الأخوية  الروابط 
املجال الطبي يف الأردن خالل اأربعني عامًا من م�شريته كاأول م�شت�شفى جامعي تعليمي و�شاحب 

ال�شبق والريادة يف التعليم الطبي على م�شتوى الوطن واملنطقة.



م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

53

م�شتعر�شًا اأبرز التخ�ش�شات الطبيرّة التي يحويها امل�شت�شفى والإجراءات العالجية املتميزة 
التي يقدمها ملر�شاه �شواًء الرئي�شية اآو الفرعية والدقيقة، وابرز املنجزات التي حققها امل�شت�شفى 
على ال�شعيد الطبي والبحث العلمي وجمالت التعليم والتاأهيل واملجال الإداري وتطوير اأنظمة 

احلو�شبة يف كافة املجالت خلدمة املر�شى.

واأبدى الدكتور التميمي ا�شتعداد امل�شت�شفى لتقدمي كافة اخلدمات واإيجاد كافة الت�شهيالت 
ل من تلقيهم للعالج واخلدمة يف امل�شت�شفى، وتذليل  الالزمة لالأ�شقاء العرب وبطرق مرنة ت�شهرّ
كافة ال�شعوبات والعقبات التي قد تعرت�ص م�شريتهم العالجية ووفق اإمكانات امل�شت�شفى،  فيما 

مت مناق�شة عدد من املو�شوعات املتعلقة بالتعليم الطبي واخلدمات الطبية امل�شاندة .

من  التعاون  عرى  بتعميق  رغبتهم  مبدين  امل�شت�شفى  لإدارة  ال�شكر  الوفد  قدم  جانبه  من 
خالل جوانب ت�شهيل حتويالت املر�شى الى امل�شت�شفى لتلقي العالج يف خمتلف احلقول، كذلك 
ال�شتفادة من كفاءات ومقدرات امل�شت�شفى يف جمال اإر�شال كوادر طبية من تلك الدول بهدف 
التعليم والتدريب والتاأهيل الطبي وامل�شاركة يف الدورات والن�شمام للبامج التعليمية والطبية 

وامل�شاندة التي يقدمها امل�شت�شفى يف خمتلف التخ�ش�شات. 

متمنني اأن تتطور هذه الزيارة اإلى �شراكة حقيقية وفاعلة مبا يخدم املر�شى وتدريب الكوادر 
والرغبة  امل�شت�شفى  ريادة  اإلى  الوفد  واأ�شار  كما  ال�شقيقة  العربية  الدول  خمتلف  من  الطبية 
على خمتلف  والتعليمي  الطبي  التطور  تعك�ص  التي  العملية  ال�شتفادة من جتربته  الكبرية يف 

ال�شعد والتخ�ش�شات.
                                                                               

                                                                                تاريخ اخلب
 2013/11/13 
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يقيم ي�مًا علميًا
مبنا�شبة الحتفالت بالعيد الأربعني لفتتاح امل�شت�شفى

نظم م�شت�شفى اجلامعة الأردنية  يومًا علميًا مبنا�شبة احتفالت امل�شت�شفى بالعيد الأربعني 
الطبي  املجالني  يف  العلمية  اجلل�شات  من  عدد  على  العلمي  اليوم  فعاليات  ا�شتملت  لفتتاحه 
والتمري�شي ح�شرها مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي ونواب املدير العام 

وح�شد من الأطباء ال�شت�شاريني واملقيمني والطلبة واملهتمني باملجال ال�شحي الأردين. 
الق�شاة  الكرمي  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلل�شات  من  العلمي)الطبي(  اجلانب  وتراأ�ص 
وا�شتملت اجلل�شات على عدد من املحا�شرات لأعالم ورموز الطب والتعليم العايل يف الأردن 
وم�شت�شفى اجلامعة الأردنية كل من ال�شتاذ الدكتور وليد املعاين والأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل 

العبادي والأ�شتاذ الدكتور حممود اأبو خلف والدكتورة جنوى خوري.

العايل يف  »التعليم  التي حملت عنوان  املعاين يف حما�شرته  وليد  الدكتور  وتناول ال�شتاذ 
ال�شباب  حمله  وما  املا�شي  القرن  ع�شرينيات  يف  وبداياته  الأردن  يف  التعليم  تاريخ  الأردن« 
الأردين من دافعيه كبرية للتح�شيل العلمي منذ تاأ�شي�ص اململكة قا�شدين الدول املجاورة، اإلى 
اأن مت اإن�شاء اجلامعة الردنية يف اوائل ال�شتينيات جت�شيدًا لرغبة النا�ص وا�شت�شرافًا من الدولة 
الأردنية لأهمية بناء املواطن الأردين، فكانت الإرادة امللكية ال�شامية حيث اأ�شدر املغفور له امللك 
احل�شني بن طالل اإرادته عام 1963 بت�شكيل اللجنة امللكية ل�شوؤون الرتبية لتقدم مقرتحاتها 
باإن�شاء اجلامعة الأردنية »ولتقدم هذه اجلامعة لالأردن وللعرب اأفواجًا من اخلريجني من ذوي 

الطاقات وا�شحاب القدرات«.
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من  وانتقاله  الذهبي  يوبيله  الردن  يف  اجلامعي  العايل  التعليم  فيها  جتاوز  التي  احلقبة  الى  املعاين  الدكتور  واأ�شار   
الطفولة ال�شعبة اإلى مراحل ال�شباب وا�شفًا اإياها »بالطفرة« حيث مت اإن�شاء اأربع جامعات يف ثالثني �شنة ثم )26( جامعة 

منها )6( حكوميات يف ع�شرين عامًا، مما �شبب الإنهاك والوهن للتعليم العايل .

وطرح الدكتور املعاين يف حُما�شرته عددًا من الت�شاوؤلت تعلقت بنوعية اخلريج، واأهداف اجلامعات، وروؤى الأ�شاتذة، 
اإلى  القائد، الدعم احلكومي للطالب، وبرامج املوازي، �شيا�شات البتعاث، ونوعية اخلريج، وما  و�شفات رئي�ص اجلامعة 
ذلك من طروحات برّينت حجم الت�شارب والتناق�ص يف قرارات جمال�ص التعليم العايل املتعاقبة، لفتًا اإلى ما ُيعانيه التعليم 
العايل من م�شكالت خل�شها يف التو�شع الع�شوائي يف قبول الطلبة وترهل و�شعف �شوية اأع�شاء هيئة التدري�ص، وٍقدم وتخلف 

املناهج الدرا�شية وعدم موائمة طرائق التدري�ص لالهداف املرجوة منها .
�شعف  من  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تواجه  التي  التحديات  لبرز  تلخي�شًا  املعاين  الدكتور  قدم  املحا�شرة  نهاية  ويف 
يف الأداء املوؤ�ش�شي يف معظم تلك املوؤ�ش�شات، وعدم وجود اخلطط التنفيذية واملوؤ�شرات القابلة للقيا�ص وغياب ال�شفافية 
اأعداد  وامل�شاءلة كذلك العجز ال�شنوي يف موازنات اجلامعات، وا�شتنزاف املوارد املالية لت�شديد املديونية، وتراجع ن�شب 
الهيئات التدري�شية  مقارنة باأعداد الطلبة، وعدم قدرة اجلامعات الر�شمية على ا�شتكمال بناها التحتية، وزيادة ن�شب اأعداد 
الكادر الإداري اإلى الكادر التعليمي، وانخفا�ص اعداد الطلبة املتوجهني لكليات املجتمع املتو�شطة يف ال�شنوات الأخرية كذلك 
عدم تغطية الر�شوم اجلامعية من برامج القبول العادي للتكاليف الت�شغيلية يف اجلامعات، وتردي البحث العلمي التطبيقي 

امل�شاير حلاجات التنمية، وقلة فر�ص متويل امل�شروعات البحثية.
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م ال�شتاذ الدكتور عبداهلل العبادي ا�شت�شاري اأول امرا�ص الدم والورام يف م�شت�شفى اجلامعة الردنية مدير  فيما قدرّ
واقع  فيها  تناول  املُ�شتقبلية«  والتوقعات  اجلذعية  »اخلاليا  حول  حُما�شرة  الردنية  اجلامعة  يف  اجلذعية  اخلاليا  مركز 
ل عليها ان تكون م�شدرًا مهمًا يف عالج الكثري من المرا�ص  اخلاليا اجلذعية كاحد احدث الكت�شافات الطبية التي يعورّ
املزمنة وال�شابات اخلطرية، كاأمرا�ص الكلى والكبد وع�شلة القلب وا�شابات اجلهازين الع�شبي والعظمي،لفتًا الى ان 

الأردن يعتب  اأول دولة عربية يف ا�شتحداث نظام متكامل للخاليا اجلذعية طبيًا وقانونيًا. 
وال�شنان،  واجللد،  الب�شري،  والدهن  العظم،  كنخاع  اجلذعية   اخلاليا  م�شادر  عن  حما�شرته  يف  العبادي  وحتدث 

وامل�شيمة، واحلبل ال�شري ودمه، وخمتلف ان�شجة اجل�شم.
وت�شمى  اآخر  اأو من متبع  ذاتية،  وت�شمى خاليا  نف�شه  املري�ص  توؤخذ من  قد  اأن اخلاليا  العبادي  الدكتور  اأو�شح  كما 
وتنتهي  التلقيح،  بعد  الزائدة  اللقاحات  توؤخذ من  اأو جذعية جنينية  بالغة،  خاليا غري ذاتية، وقد تكون اخلاليا جذعية 
مبرور خم�شة اأيام من بدء النق�شامات املتتالية، وهناك اأنواع اأخرى ت�شمى اخلاليا اجلذعية املحفزة ،اذ يتم اعادة برجمة 

اخلاليا البالغة بعدة طرق واعادتها الى الو�شع اجلنيني.
كما وا�شار الدكتور العبادي الى ان مركز اخلاليا اجلذعية  يف اجلامعة الردنية  يهدف الى تطوير تقنيات عالجية 
مرتبطة باخلاليا اجلذعية لمرا�ص ا�شتع�شى عالجها مثل عالج الت�شلب اللويحي وقرنية العني والركب بال�شافة الى 
المرا�ص املتعلقة بالف�شل الكبدي والكلوي وع�شلة القلب وامرا�ص العيون التي توؤدي الى العمى وبع�ص المرا�ص الع�شبية 
اأن توليد خاليا قادرة على  �شواء املرتبطة بالع�شالت او الدماغ وبع�ص المرا�ص ال�شائعة املتعلقة ب�شعوبات التعلم، كما 

ت�شنيع عظم يف املختب يفتح اآفاقا وا�شعة لرتميم العظام.
اأما عن م�شتقبل اخلاليا اجلذعية فقد اأ�شار الدكتور العبادي الى انه �شيكون لدى طب هذه اخلاليا خالل امل�شتقبل القريب 
من �شبع الى ع�شر �شنوات مقبلة الكثري مما يوفره للمر�شى معتقدًا باأنه �شيتم ترميم غ�شاريف املفا�شل،  وحل م�شكلة ع�شلة 
القلب وم�شكلة عدم الب�شار،  كما �شيكون من ال�شهل �شفاء التقرحات اجللدية املزمنة ، وعلى املدى البعيد �شيكون باملقدور حل 
 م�شكالت الف�شل الكلوي والكبدي وبالتايل �شُتتبدل معامل كثرية يف هذه املجالت مبا يف ذلك زراعة اأع�شاء الكلى والكبد والقلب .
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م ال�شتاذ الدكتور حممود اأبو خلف حُما�شرة حول البحث الطبي يف الردن الواقع واملُعوقات  من جانبه قدرّ
تناول فيها تقييمًا �شاماًل لواقع البحث الطبي يف الأردن، وما و�شل اإليه يف  الو�شع الراهن م�شتعر�شًا و�شائل التح�شني املقرتحة يف امل�شتقبل.
 Pubmed وقد ا�شتند الدكتور ابوخلف يف هذا البحث على ُمراجعة الأدبيات املن�شورة يف كافة جمالت البحوث يف احلقل ال�شحي يف قائمة

على مدار 23 عامًا يف جمالت الطب والتمري�ص وال�شيدلة وطب الأ�شنان والعالج الطبيعي.
واأكد الدكتور اأبوخلف باأن دول العامل تختلف يف نظرتها للبحث العلمي، فمنها من يعتُبه ا�شتثمارًا للُم�شتقبل، ومنها من يعتبه �شرورة 
للبقاء يف ال�شباق، واأخرى تعتبه �شرورة لتجنب التخلف والرجوع اإلى الوراء، فيما تنُظر بع�ص الدول للبحث العلمي على اأنه جيد اإذا وجدت 
املقدرة على تكاليفه، واأخرى ترى باأنها لي�شت بحاجة اإليه، ويبدو اأن الأردن من الفئة التي تعتقد باأنه جيد ولكنه عال الُكلفة، ول ت�شتطيع توفري 
خم�ش�شاته، ففي قطاع التعليم العايل يتوفر ما معدله )1900( دينار يف ال�شنة للبحث العلمي ولكل ع�شو هيئة تدري�شية وهذا مبلغ زهيد ن�شبيًا.
واأ�شار الدكتور اأبو خلف اإلى اأن  اجلامعات تتطلع للبحث العلمي من زاويا ُمتعددة ، فبع�شها يرى باأنه عنوان التميُّز اأو انه �شرورة لإعطاء 
�شورة اإيجابية للجامعة، واأخرى ترى باأنه من �شرورات العتماد، فيما ترى اأخرى ترى باأن طاقتها املادية ل ت�شمح به اأو انها لي�شت جامعات 

بحثية.
الفتًا اإلى اأن هنالك م�ؤ�ص�صات م�صتقلة يف الدول املتقدمة تق�م بتم�يل البحث العلمي، بينما ُتناط عملية التم�يل ب�زارة التعليم العايل اأو 
مبوؤ�ش�شات خا�شة اأو بال�شناعة. اأما اأن تقوم اجلامعات ذاتها بتمويل البحث العلمي الذي يجريه اأع�شاء هيئة التدري�ص فيها فهو اأ�شواأ اأنواع 

التمويل وهو النوع  املُنت�شر يف جامعاتنا.
واأكد اأبو خلف على اأن تطوير البحث الطبي يف الأردن يحتاج اإلى اأمور عدة من اأبرزها: 

اأوًل: خلق الأجواء العامة التي ت�شجع على البحث العلمي يف جمال  البيت والأ�شرة واملجتمع، ون�شر ثقافة البحث العلمي مبا فيه حرية الفكر 
وتقبل الإختالف يف الراأي والقدرة على التوا�شل واإجراء احلوار، وتعلرّم ال�شب والتحمل.

ثانيًا: تطوير التعليم العام والتعليم اجلامعي لينتقل من نظام حفظ املعلومة واإ�شرتجاعها الى تعلم التحليل والتمحي�ص وتعلم املهارات.
ب على البحث العلمي.  ثالثًا: النتقال ببامج الدكتوراه واملاج�شتري من برامج متنح �شهادة اإلى برامج تعلرّم وتدررّ
رابعًا: العناية بالدرا�شات الُعليا يف جمال العلوم الطبية الأ�شا�شية واإ�شتحداث برامج زمالة بحثية بعد الدكتوراه. 

خام�شًا: تطوير النظام اجلامعي وا�شتبداله بنظام ُت�شند فيه الوظائف القيادية لأكادميني ُمتميزين، مع البتعاد عن مفهوم الإداري غري املتميز 
اأكادمييًا.

البحث يف تخ�ش�شهم، متميزين  ال�شعبة قادة يف جمال  ورئي�ص  الق�شم  ورئي�ص  الكلية  رئي�ص اجلامعة وعميد  يكون  اأن  �شاد�شًا: خلق مفهوم 
وقياديني يف جمالتهم.

�شابعًا: خلق مفهوم الفريق البحثي املُتكامل والبتعاد عن الفردية. 
ثامنًا: يجب اأن يكون الإجناز يف البحث العلمي الأ�شا�ص يف احل�شول على الوظيفة يف �شلك اأع�شاء هيئة التدري�ص، وُمتطلب الحتفاظ بالوظيفة 

وجتديد التعيني، والتثبيت يف اخلدمة الدائمة.
واأخريًا، يحتاج التقدم يف جمال البحث العلمي ملُراجعة �شاملة لنظامنا التعليمي، فل�شفي لذلك، متيُّزنا هو ركيزة تقُدمنا، ول متيُّز لأمه ل 

رنا اإلى اأن البحث العلمي هو ا�شتثمار يف م�شتقبل اأف�شل وحياة اأجمل. تبحث ول تكت�شف، لنعزز ت�شورّ
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وقدمت الأ�شتاذة الدكتورة جنوى خوري بول�ص رئي�ص �شعبة الأمرا�ص املعدية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنيرّة حما�شرة 
حملت عنوان »م�شتقبل الأمرا�ص املعدية يف الأردن«  قالت فيها: اإنرّ الأمرا�ص املعدية من الأمرا�ص املعروفة منذ القدم، 
وهنالك دللت ت�شري الى وجودها من زمن الفراعنة، ولقد لعبت هذه الأمرا�ص دورًا كبريًا يف حياة الإن�شان والترّاريخ، فعلى 
دري حتى انقرا�شه عام  اعون اإلى وفاة العديد من الب�شر يف القرون الو�شطى وكذلك مر�شى اجلرّ ى الطرّ �شبيل املثال لقد اأدرّ

.1976

اء احلرب العامليرّة الأولى، واآخر هذه  وا جررّ ى مر�ص الأنفلونزا يف عام 1919 اإلى وفاة عدد كبري يفوق الذين توفرّ ولقد اأدرّ
امية. ة يف البلدان النرّ ي اإلى العديد من الوفيرّات خا�شرّ الأمرا�ص مر�ص الإيدز الذي ل يزال يوؤدرّ

يا�شي والجتماعي وتهديد  ي اإلى عدم ال�شتقرار ال�شرّ وا�شارت الدكتورة خوري الى اأنرّ العديد من هذه الأوبئة كان يوؤدرّ
عوب،  م امل�شتوى ال�شحي واملادي لدى ال�شرّ ًا يف تقدرّ يطرة على الأمرا�ص املعدية دورًا هامرّ يو�ص يف احلروب، كما لعبت ال�شرّ اجلرّ
روف املعي�شيرّة والترّغذية لدى الإن�شان بالإ�شافة  يطرة هو توفري املاء النرّظيف مع حت�شني الظرّ ت اإلى هذه ال�شرّ ومن الأمور التي اأدرّ

ات احليويرّة املالئمة ومنع الأمرا�ص بوا�شطة املطاعيم. اإلى توفري امل�شادرّ
وحول واقع المرا�ص املعدية يف الردن فا�شارت الدكتورة خوري الى ان  وزارة ال�شحة الردنية قد تنبهت مبكرًا لدراج 
جلميع  انرًّا  جمرّ ر  توفرّ مطاعيم  ع�شرة  ًا  حاليرّ الترّطعيم  برنامج  م  يقدرّ حيث  الأردن  يف  الأطفال  جلميع  املطاعيم  من  العديد 

املقيمني يف الأردن دون النتباه لأ�شولهم اأو م�شتواهم الجتماعي.
ائعة قد انح�شر اإل اأنرّ هنالك اأمرا�شًا معدية اأخرى قد  ن يف عدد حالت ال�شابات  بالأمرا�ص املعدية ال�شرّ ومع اأنرّ الترّح�شرّ
برزت يف االآونة االأخرية مثل العدوى يف امل�صت�صفيات وبروز اأمناط من البكترييا التي ال ت�صتجيب للعالجات بعد اكت�صابها 
املناعة �صّد هذه العالجات، كما برز اأي�صًا تغيريًا يف املناخ قد انعك�ض على انت�صار اأمناط من احل�صرات مبا فيها البع��ض 

الذي ميكن اأن ينقل العديد من الأمرا�ص من اإن�شان اإلى اآخر.
ًة يف ظل وجو  ًا ومن الواجب  اأن ي�شتمر خا�شرّ وا�شارت الدكتورة خوري الى ان  الهتمام بالأمرا�ص املعدية ل يزال ملحرّ
ب�ُشح يف املياه يف الأردنو ارتفاع �شديد يف عدد ال�شكان ووجود فئات من املهاجرين الذين ميكن اأن يقوموا بنقل الأمرا�ص. كما 

روريرّة لل�شيطرة على هذه الأمرا�ص. يا�شات ال�شرّ امعيرّة للم�شاعدة يف ر�شم ال�شرّ را�شات اجلرّ امعات ومراكز الدرّ ويبز دور اجلرّ
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فيما ا�شتملت املُحا�شرات التي ُقدمت يف اجلانب التمري�شي على العديد من املو�شوعات التي تعلرّقت مبر�ص ال�شرطان 
واآلمه ومو�شوع عالج الأطفال حديثي الولدة با�شتخدام التدليك والعالج باللم�ص، كذلك موا�شفات املُ�شت�شفى اجلاذب، 
وق�شايا منع التقرحات ال�شريرية عند املر�شى من ذوي احلالت احلرجة يف م�شت�شفى اجلامعة الردنية، والتي اأدارها كل 
والتطوير يف م�شت�شفى اجلامعة  التدريب  اأبو غلو�ص مديرة  ليلى  والدكتورة  التمري�ص،  ال�شتاذ �شخر احلياري مدير  من 

الأردنية. 
مها املمر�ص القانوين مالك النجار بعنوان »اآلم ال�شرطان«  وقد ُبدء برنامج املُحا�شرات مُبحا�شرة قدرّ

املُعاجلة.  واأهلهم، وطرق  وتاأثرياته على املر�شى  واأنواعه،  واأ�شبابه،   ، الناجتة عنه  للمر�ص والآلم  م فيها تعريفًا  وقدرّ
ت�شل مبر�شى  رعاية طبية  اإلى  الو�شول  بهدف  الفئة  بهذه  واملُهتمني  ومر�شى  كوادر طبية  املعنيني من  نظر  لفت  بهدف 
ال�شرطان اإلى مرحلة ال�شفاء من األمهم موؤكدًا بان هذا المر لي�ص بامل�شتحيل بل هو اأمر ميكن الو�شول اإليه، كما اأثبتته 
اأن  الى  منوهًا  العاملية.  ال�شحة  منظمات  من  بها  املو�شى  املعايري  من  مبجموعة  اللتزام  مت  حال  يف  العلمية  الدرا�شات 

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأهم املوؤ�ش�شات ال�شحيرّة التي تهدف الى الق�شاء على خرافة اأمل ال�شرطان الذي ل يعالج.
اأمرًا مرعبًا يهدد كل الفئات يف املُجتمعات من مر�شى واأهلهم ملا ي�شببه هذا  باأن مر�ص ال�شرطان بات  واأكد النجار 
املر�ص من اأعرا�ص مزمنة وخطرية، ويعد الأمل اأكرث هذه الأعرا�ص انت�شارًا وتاأثريًا على هوؤلء املر�شى فالأمل الناجت عن 

مر�ص ال�شرطان لي�ص اأملًا ج�شديًا فح�شب، بل هو اأمل نف�شي، اجتماعي ،عاطفي، �شلوكي، وروحاين اأي�شًا.
 واأ�شاف النجار باأن اأمل ال�شرطان يعتب م�شكلة عاملية مل يعالج ب�شكل كاٍف، لفتارّ الى ن�شبة انت�شار الأمل بني مر�شى 
ال�شرطان الأردنيني والتي ُتعتب عالية لأنها  ت�شل اإلى 73 % م�شريًا الى ان 63 % من هوؤلء املر�شى ل تتم ُمعاجلة املهم 

ب�شكٍل كاٍف اأو �شحيح. 
بعنوان  كانت  العلمي  اليوم  فعاليات  �شمن  حُما�شرة  الأردنية  اجلامعة  يف  التمري�ص  كلية  من  بدير  عزالدين  م  وقدرّ
جاذبة  بيئة  توفري  اإلى  التي  تهدف  اجلاذبة  وموا�شفات  امل�شت�شفيات  خ�شائ�ص  اأبرز  فيها  تناول  اجلاذب«  »املُ�شت�شفى 
للعاملني ل�شيما يف جمال التمري�ص. وهي �شهادة مُتنح للم�شت�شفيات التي ُتظهر بيئة متري�شة ممتازة مما يودي الى جذب 
اإلى توفري رعاية  املهارات والكفاءات التمري�شة اليها مبا توفره وتت�شمنه بيئة جاذبة وحُمافظة على كوادرها مما يوؤدي 

متري�شية اآمنة وذات جودة عالية. 
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املعاجلة  نتائج  وحت�شني  ال�شحية،  الرعاية  جودة  لتح�شني  �شعيه  حيث  من  اجلاذب  امل�شت�شفى  اأهداف  بدير  وتناول 
م البيئة التمري�شية املتميزة. التمري�شة للمر�شى، ودعم تقدرّ

والكوادر  بانواعها  املر�شى  �شرائح  على  فائدة  من  اخل�شائ�ص  هذه  به  تعود  وما  اجلاذب  امل�شت�شفى  فوائد  الى  لفتًا 
التمري�شية العاملة واملوؤ�ش�شة ب�شكل عام، موؤكدًا امتالك ُم�شت�شفى اجلامعة الردنية لكافة اخل�شائ�ص  ال�شمات  والكفاءات 

التمري�شية التي جتعله من املُ�شت�شفيات اجلاذبه على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.
اد حُما�شرة حول »التدليك والعالج باللم�ص لالأطفال حديثي الولدة« تناولت  مت املمر�شة القانونية غادة م�شرّ فيما قدرّ
لي�شت  الر�شع هي  تدليك  ان  عملية  الى  ُم�شرية  ع،  الر�شرّ وامل�شاج عند الطفال  باللم�ص  املتعلقة  املوا�شيع  فيها عددًا من 
�ص و متار�ص منذ زمن بعيد يف الهند القدميه وال�شني، اأما يف الوقت احلايل فهي تعتب  بالفكره اجلديده لنها كانت  تدررّ

ع من قبل الأجداد. م للر�شرّ جزء من الرعايه التقليدية التي تقدرّ

نًة بان  الدر�شات و البحاث  احلديثه قد ا�شهمت بتو�شيح  اأهمية ومزايا اللم�ص عموما »وم�شاج الأطفال على وجه  مبيِّ
اخل�شو�ص« فهذه العملية لي�شت جمرد حركات ومداعبات للر�شيع، بل لها فوائدها على الأطفال واآبائهم واأمهاتهم  وذلك 
ن من اأداء اأجهزة اجل�شم لدى الطفل حديث  لأن اللم�ص ي�شاعد على التخفيف من ال�شغوطات والتوترات وبالتايل فانه يح�شرّ

الولدة.
م�شرية ملا للم�شاج اليومي من فوائد يف تقوية جهاز املناعه، الع�شاب، و اجلهاز اله�شمي والتخفيف من الآم البطن ، 

والغازات، واملغ�ص، والم�شاك.
 ويلعب امل�شاج دورًا مهمًا فيما يتعلق بنوم الر�شيع اإذ ينام ب�شكل اأف�شل و هذا يعتب امرًا �شروريًا لنموه ب�شكل �شليم.

و  ر�شائل حمبه وحنان  يت�شمنه من  وما  الأهل وطفلهم،  للعالقه بني  توطيد  امل�شاج من  له  ي�شكرّ ما  الى  اد  م�شرّ واأ�شارت 
دج  يف وحدات العناية املركزة فقد اأثبتت الدر�شات اأن امل�شاج  ا بالن�شبه لالأطفال اخلرّ اهتمام يتم بثها للطفل عب اللم�ص، اأمرّ
ا الية امل�شاج يجب اأن تكون مبنية على  اأمرّ يحافظ على توازن حرارة اجل�شم، والنب�ص، والتنف�ص كذلك الى زيادة الوزن، 
طرق علميه اذ تبداأ بالوجه ، ثم اليدين و البطن ثم الرجل وتنتهي بعمل م�شاج للظهر مع �شرورة جتنب عمل م�شاج للعمود 

الفقري.
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ام حما�شرة بعنوان »منع التقرحات ال�شريرية عند املر�شى من ذوي احلالت  م املمر�ص القانوين هائل غنرّ من جانبه قدرّ
احلرجة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية » وهي خال�شة بحث مت تطبيقه يف اربع وحدات للعناية احلثيثة يف م�شت�شفى اجلامعة 

الردنية والتي كانت �شعتها الت�شغيلية )23( �شريرًا، مب�شاركة )42( ممر�شًا وممر�شة.

ام بان الهدف الأ�شا�شي من اإجراء هذا البحث هو تعزيز وحت�شني اأداء املمر�شني يف وحدات العناية احلثيثة  وذكر غنرّ
فيما يتعلق بالتقرحات ال�شريرية واحلد من حدوثها.

م�شريًا الى اأنه قد مت العمل يف هذا البحث على حت�شني املعرفة واملهارات وال�شلوك التمري�شي جتاه التعامل مع التقرحات 
ال�شريرية للمر�شى، وايجاد الطرق لتقليل حدوثها عند املر�شى يف وحدات العناية املركزة يف امل�شت�شفى.

تعليمية  حما�شرات  اإعطاء  بعد  التمري�شية  املعرفة  م�شتوى  يف  ملحوظ  ن  حت�شرّ وجود  يف  البحث  نتائج  غنام  �ص  وخلرّ
لدى  التقرحات  تلك  حدوث  ن�شب  انخفا�ص  الى  اأدى  مما  للممر�شني،  لحق  امتحان  وعمل  املجال،  هذا  يف  متخ�ش�شة 
التدريبية، واو�شت الدرا�شة باهمية تنفيذ حما�شرات تعليمية دورية  التي تلت املحا�شرات والبامج  املر�شى يف الأ�شهر 
التقرحات  حدوث  بحال  احلرجة  احلالت  ذوي  من  املر�شى  مع  التعامل  يف  العملية  واملهارات  املعرفة  م�شتوى  لتح�شني 

ال�شريرية لديهم.
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برو�شـــ�ر اليـــ�م العلمــي

لأردنية 
جلامعة ا

م�شت�شفى ا
 Jordan U

niversity H
ospital

برعايـــة 
لأفخــم

دولــة رئي�س الــوزراء ا

يل
اليوم العلمي االحتفا

لأردنية
جلامعة ا

ني مل�شت�شفى ا
لأربع

مبنا�شبة العيد ا

ني  2013-10-28 
لإثن

ا
جلامعة   

  مدرج م�شت�شفى ا

لأردنية ...
جلامعة ا

م�شت�شفى ا
طاء والتمّيز 

اأربعون عامًا من الع

رية 
ت من م�ش

طا
حم

لأردنية 
جلامعة ا

م�شت�شفى ا
  

يف 
�شدرت الإرادة امللكية ال�شامية باإن�شاء م�شت�شفى عمان الكبري 

	■

 1971/1/1

يف عهد املغفور له باإذن 
افتتح امل�شت�شفى ر�شميًا برعاية ملكية �شامية 

		■

حل�شني بن طالل يف 1973/4/28. 
هلل امللك ا

ا
جلامعة الأردنية باإرادة ملكية �شامية 1975/7/1 

م امل�شت�شفى اإلى ا
�شُ

	■

جلامعة الأردنية. 
واأ�شبح ا�شمه م�شت�شفى ا

حل�شني بن 
خلارجية يف عهد امللك الراحل ا

مت ت�شييد مبنى العيادات ا
		■

هلل ثراه وافتتح يف  1987/9/12. 
طالل طيب ا

ين ابن 
هلل الثا

يف عهد جاللة امللك عبدا
مت ت�شييد مبنى الطوارئ 

	■

حل�شني املعظم وافتتح يف 2006/6/27. 
ا

حل�شني 
ين ابن ا

هلل الثا
جلاللة الها�شمية امللك عبد ا

زيارة �شاحب ا
		■

املعظم  لأق�شام امل�شت�شفى يف 2012/2/27. 
مت افتتاح البناء والتو�شعة والتطوير لأق�شام التوليد وحديثي الولدة 

		■

 U
SA

ID وطوارئ التوليد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
 . بتاريخ  2013/4/16

جلامعة الأردنية هو اأول م�شت�شفى جامعي تعليمي على م�شتوى 
م�شت�شفى ا

	■

اململكة الأردنية الها�شمية ومن الأوائل على م�شتوى العامل العربي. 
تبلغ عدد اأ�شّرة امل�شت�شفى )547( �شريرًا.

		■

ت امل�شاندة
جلها

ا
  

وكالة الأنباء الأردنية / برتا
		■

موؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون
		■

مديرية المن العام
		■

جريدة الــــــراأي
		■

جريدة الد�شتور 
		■

ممثلة بالدوائر التالية:
جلامعة الأردنية 

ا
		■

مركز القوى الب�شرية 
		■

وحدة املكتبة )�شعبة الأر�شفة وامل�شغرات الفيلمية( 
		■

وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية
		■

اأمانة �شر املجال�س 
		■

م�شتودع اأدوية ال�شختيان 
		■

لأردنية 
جلامعة ا

م�شت�شفى ا

هاتف )9625353666+ / 96265353444+( فرعـي مكتب العالقات العامة: )2695( )2684( 
فاك�س : )96265353388(              هاتف: مديرة املكتب نوزت ابوالع�شل )0799060852( 
جلبيهه / �س.ب ) 13046( عمان )11942(  الأردن

هلل- ا
العنوان: �شارع امللكة رانيا العبدا

     E-m
ail: juhops@

ju.edu.jo  
        W

ebsite :http://hospital.ju.edu.jo

لأردنية
جلامعة ا

طبعة ا
م
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ب��شرت الي�م العلمي
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�شمن �شل�شلة املحا�شرات الت�ع�ية التي ينظمها 
م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ح�ل فريو�ض ك�رونا

امل�شت�شفى يعقد ندوة تثقيفّية بعن�ان
 »فريو�ض الك�رونا وطرق ال�قاية منه«

�شمن احلملة التوعويرّة بفريو�ص كورونا عقد م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ندوة علميرّة 
اخلباء  من  نخبة  فيها  �شارك  منه«  الوقاية  وطرق  الكورونا  »فريو�ص  بعنوان  ة  تثقيفيرّ
ا�شت�شاريرّة  خوري  جنوى  الدكتورة  الأ�شتاذ  وهم  امل�شت�شفى  ا�شت�شاريي  من  املخت�شني 
دريرّة  ال�شرّ الأمرا�ص  ا�شت�شاري  عبيدات  نذير  والدكتور  ارية  وال�شرّ املعدية  الأمرا�ص 
وم والعناية احلثيثة/ مدير دائرة المرا�ص الباطنية والدكتور فار�ص البكري  واأمرا�ص النرّ
التميمي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  مدير  بح�شور  املُعدية  الأمرا�ص  ا�شت�شاري 
اد وح�شد كبري من طواقم امل�شت�شفى  وؤون الطبية الأ�شتاذ الدكتور اإ�شالم م�شرّ ونائبه لل�شرّ

لبة. اء واملمر�شني والفنيني والإداريني والطرّ من الأطبرّ

وطرق  بها  امل�شتبه  احلالت  عن  الك�شف  واآليرّات  املر�ص  تعريف  املُحا�شرون  وتناول 
الترّعاُمل معها وطرق الوقاية والعالج من حيث ال�شيطرة على العدوى واإجراء الفحو�شات 

الالزمة وتقدمي العالج الالزم للمري�ص .
ب على الكوادر املُتعاملة مع احلالت  كيز على الإجراءات الوقائيرّة التي يتوجرّ كما مترّ الرترّ
املر�شيرّة املُ�شتبه بها اإتباعها خا�شة وانه ل يوجد مطعوم وا�شح حترّى الآن لهذا الفريو�ص 

مع الترّ�شديد على �شرورة التقيرّد باأ�ش�ص �شبط العدوى وال�شيطرة عليها وغ�شل الأيدي 
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احلالت  لإفرازات  �ص  التعررّ وعدم  للمري�ص  الالزم  والعزل  الوقائيرّة  الإجراءات  وتطبيق 
الواقية  الطبيرّة  الأقنعة  من  الالزمة  والطبيرّة  ال�شخ�شيرّة  الوقاية  و�شائل  وتاأمني  بها،  امل�شتبه 

ازات. والقفرّ

تاريخ اخلب: 2014/5/8
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حما�شرة ح�ل »فريو�ض ك�رونا«

مت �شعبة الأمرا�ص املعدية يف دائرة طب الأطفال يف امل�شت�شفى حما�شرة حول »فريو�ص  نظرّ
 )Recent trends in novel corona virus intection in the Arab Region( كورونا بعنوان
يونيفري�شيتي  تاون  جورج  جامعة  من  لو�شي  دانيال  البوفي�شور  ال�شيف  املحا�شر  قدمها 
يف  ال�شحيرّة  والكوادر  واملمر�شني  الأطباء  من  عدد  بح�شور    Georgetown University

امل�شت�شفى.
وطرق  عليه  التطورات  واآخر  الفريو�ص  طبيعة  عن  تف�شيليًا  عر�شًا  لو�شي  الدكتور  وقدم 
انتقاله واأ�شاليب الر�شد الوبائية له، بالإ�شافة اإلى اآليات الوقاية والعالج . متناوًل �شبل التعامل 

مع الفريو�ص واأنظمة الر�شد الوبائية و�شبط العدوى.
واأ�شاف املحا�شر بان اجليل اجلديد من هذا الفريو�ص اأكرث حدة اإذ يوؤدي اإلى التهابات قوية 
يف الرئتني، ويعمل اخلباء واملعنيون مبتابعة اآخر امل�شتجدات والتطورات على هذا الفريو�ص 

بهدف الو�شول اإلى امل�شادات املنا�شبة له.
ويعكف امل�شت�شفى على ت�شكيل فريق متخ�ش�ص من اأطبائه وبالتعاون مع اأطباء من وزارة 

ال�شحة وجهات �شحيرّة وطنية مهتمة واإقليمية وعاملية لر�شد م�شتجدات هذا الفريو�ص.
جتدر الإ�شارة اإلى اإن فريو�شات كورونا هي ف�شيل كبري ي�شمل فريو�شات ميكن اأن ت�شبب يف 

بع�ص احلالت متالزمة العدوى التنف�شية احلادة �شار�ص، ومن اأبرز اأعرا�شه:
  ارتفاع درجة احلرارة، اآلم يف اجل�شم، احتقان باحللق، ور�شح و�شعال؛ حيث ت�شتمر هذه 
اأن فريو�ص كورونا الذي ظهر موؤخًرا هو فريو�ص جديد ل  اإل  اأيام ثم تختفي،  الأعرا�ص ملدة 

ُيعرف حتى الآن الكثري عن خ�شائ�شه وطرق انتقاله.
تاريخ اخلب
2013/5/30
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حما�شرة ح�ل طب الأ�شنان التجميلي 

عقد يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية موؤخرا حما�شرة لالأ�شتاذ امل�شاعد يف كلية طب الأ�شنان 
امل�شتجدات  اآخر  حول  عر�شا  فيها  قدم  التميمي،  فالح  الدكتور  الكندية   ماكجيل  جامعة  يف 

البحثية املتعلقة بزراعة الأ�شنان وطب الأ�شنان التجميلي.
الأ�شنان  طب  كلية  يف  امل�شتمر  الطبي  التعليم  جلنة  من  بدعوة  املحا�شرة  تنظيم  وجاء 
اأطباء  من  وعدد  التميمي  اأحمد  الدكتور  امل�شت�شفى  مدير  وبح�شور  الأردنية،  اجلامعة  يف 

الخت�شا�ص والطلبة .
التي  النتائج  واأبرز  والعملية  العلمية  املحا�شرة خبته  التميمي خالل  الدكتور  وا�شتعر�ص 
خالل  من  ماكجيل  جامعة  يف  التجميلية  والرتكيبات  الأ�شنان  زراعة  طرق  حول  اإليها  تو�شل 

الفريق البحثي الذي يراأ�شه.

      ويف �شياق مت�شل بحث عميد كلية طب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية الدكتور زيد البقاعني 
ال�شريرية  املجالت  يف  والبحثي  العلمي  التعاون  تعزيز  اآليات  التميمي  الدكتور  لقائه  خالل 

والبحثية بني كليتي طب الأ�شنان يف اجلامعتني.

تاريخ اخلب
2014/1/2
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ور�شة عمل ح�ل الرعاية التلطيفية  للمر�شى 

مت كلية التمري�ص يف اجلامعة الأردنية بالتعاون مع اإدارة التمري�ص يف امل�شت�شفى ور�شة  نظرّ
عمل بعنوان »الرعاية التلطيفية للمر�شى يف مرحلة الحت�شار« حا�شرت فيها كل من الدكتورة 

مي�شون عبد الرحيم والدكتورة رقية زيالين.
كيفية  حول   وتثقيفهم  امل�شت�شفى  وممر�شات  ممر�شي  توعية  الى  الور�شة  هذه  وهدفت 
الور�شة  وابتداأت  حياتهم،  من  الأخرية  الفرتة  يف  للمر�شى  املثلى  التمري�شية  الرعاية  تقدمي 
يف حتديد املفاهيم املتعلقة برعاية املر�شى يف مرحلة الحت�شار واأهم امل�شتجدات العاملية يف 

تاأمني الراحة لهم والرعاية ذات اجلودة لهم ولأ�شرهم.
املرحلة   هذه  يف  واأ�شرهم  املر�شى  مع  التوا�شل  اأهمية  بيان  على  الور�شة  يف  الرتكيز  ومت 
باأن حالتهم ل  يعلمهم  الذي  الطبي  الت�شخي�ص  املنا�شبة لإخبارهم حول  الطريقة  اأو  حتديدًا 
حالة  عن  واأ�شرهم  املر�شى  كاإعالم  �شئيلة،   املر�ص  من  ال�شفاء  ن�شبة  واأن  معاجلتها  ميكن 

املري�ص يف املراحل النهائية من داء ال�شرطان.
واأكدرّ القائمون على الور�شة على تثقيف اأع�شاء الفريق ال�شحي باأهمية اتخاذ القرارات من 

قبل املري�ص واأ�شرته واإ�شراكهم الفاعل قي خطة الرعاية.
يف  واأ�شرهم  للمر�شى  تقدميها  وكيفية  الروحانية  الرعاية  مناق�شة  مت  الور�شة  نهاية  ويف 
وطماأنة  معنوياتهم  ورفع  املر�ص  مع  هم  تكيفرّ على  اإيجابي  تاأثري  من  لها  ملا  الحت�شار  مرحلة 

نفو�شهم. 
وقد اترّبعت الور�شة طرقًا حديثة من اأهمها تقدمي املعلومات باأ�شلوب الدراما امل�شرحية واأداء 

الأدوار واحلوارات اجلماعية.
تاريخ اخلب:
2013/5/27
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مكتب ال�شيطرة على العدوى 

يحتفل بالي�م العاملي لغ�شل الأيدي

م مكتب ال�شيطرة على العدوى يف امل�شت�شفى حملة مبنا�شبة اليوم العاملي لغ�شل الأيدي  نظرّ
يف امل�شت�شفيات.

وياأتي تنظيم هذا اليوم مببادرة من منظمة ال�شحة العاملية للتوعية ال�شحية باأهمية هذه 
املمار�شة الب�شيطة وتر�شيخها لدى كوادر امل�شت�شفى.

الأيدي وتوزيع  الكحويل يف غ�شل  ال�شائل  ا�شتخدام  الكوادر على  نت احلملة تدريب  وت�شمرّ
من�شورات متعلقة بذلك.

ويعتب غ�شل الأيدي لدى كوادر امل�شت�شفيات من اأهم طرق منع العدوى واأقلها تكلفة، ويتم 
هذا الإجراء اإما بفرك الأيدي بال�شائل الكحويل املتواجد خارج غرف املر�شى ملدة 20 ثانية، 

اأو باملاء وال�شابون ملدة دقيقة وذلك بعد مالم�شة املري�ص.

جتدر الإ�شارة اإلى اأنرّ مكتب ال�شيطرة على العدوى قد تاأ�ش�ص يف امل�شت�شفى يف العام 2005، 
يطرة  يا�شات والو�شائل التي تهدف للوقاية وال�شرّ ال ومهم من خالل اقرتاح ال�شرّ ويقوم بدور فعرّ
على اإنتانات امل�شت�شفى، ور�شد اإنتانات امل�شت�شفى ب�شكل عام لدى املر�شى املنورّمني من خالل 
التقارير اليومية لنتائج الفح�ص املخبي وتقارير الأطباء املعاجلني، ور�شد اإنتانات امل�شت�شفى 
الوحدات،  هذه  يف  م  منورّ مري�ص  كل  ملف  مبراجعة  وذلك  احلثيثة  العناية  وحدات  جميع  يف 
حالت  ور�شد  احليويرّة،  ات  للم�شادرّ امل�شت�شفى  جراثيم  ح�شا�شيرّة  يبنيرّ  �شنوي  تقرير  واإ�شدار 
ارية الواجب التبليغ عنها  وخز الإبر والأذيرّات بالأدوات احلادة ومتابعتها، ور�شد الأمرا�ص ال�شرّ
ة بالطرق املنا�شبة ح�شب التعليمات،  ح�شب ن�ص القانون وتبليغ اجلهة املخت�شة يف وزارة ال�شحرّ

وا�شتق�شاء الأوبئة يف امل�شت�شفى واتخاذ الإجراءات املنا�شبة.
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حما�شرة ح�ل م�شروع بحثي للدرا�شات الدوائية

بحثي  م�شروع  اإقامة  حول  حما�شرة   ANTIA �شركة  من  نوفاك  كاميال  ال�شيدة  قدمت 
حول الدرا�شات الدوائية يف م�شت�شفى اجلامعة ح�شرها جمع من ال�شت�شاريني يف امل�شت�شفى 
يف  العلمي  البحث  وجلنة   IRB الدوائية  الدرا�شات  جلنتي  واأع�شاء  واملمر�شني  وال�شيادلة 
الطبية  لل�شوؤون  العام  املدير  ونائب  العلمي  البحث  جلنة  رئي�ص  املحا�شرة  واأدار  امل�شت�شفى 

اد . ال�شتاذ الدكتور اإ�شالم م�شرّ
اجلامعة  م�شت�شفى  يف  اجراوؤها  ميكن  التي  الطبية  الأبحاث  نوعية  املُحا�شرة  واو�شحت 
واملرحلة املتقدمة التي و�شل اليها الردن يف جمال الدرا�شات الدوائية، واهمية وجود مثل هذا 
النوع من البحاث ودوره يف م�شاعدة املوؤ�ش�شة ال�شحية واملر�شى على امل�شتوى الوطني والعاملي.
وركزت ال�صيدة كاميال على اأهم النقاط اال�صا�صية ال�اجب ُمراعاتها الن�صاء مركزًا لالبحاث 
الدرا�شات  اجراء  جمالت  يف  متقدمة  مرحلة  الى  و�شل  قد  الردن  بان  مو�شحة  ال�شريرية، 
الدوائية مبراحلها املختلفة ، و�شرحت نوعية البحاث التي ميكن اجراوؤها يف م�شت�شفى اجلامعة 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  م�شاعدة  يف  ودوره  البحاث  من  النوع  هذا  مثل  وجود  واهمية  الردنية 

واملر�شى على امل�شتوى الوطني والعاملي.
وقد مت ت�شليط ال�شوء على مكتب البحث العلمي الذي مت ان�شاوؤه حديثًا يف امل�شت�شفى والذي 
العلمية يف هذا املجال،  البحوث  العاملية لال�شهام يف  ا�شتقطاب �شركات الدوية  �شيعمل على 
واإدماج امل�شت�شفى يف �شل�شلة مراكز البحاث العاملية التي جترى فيها الدرا�شات على املر�شى 

يف خمتلف الق�شام ال�شريرية نظرا لتنوع اخلبات الطبية وكذلك تنوع املر�شى وحالتهم.

تاريخ اخلب:
2014/1/22 
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درا�شة لطب الأردنية تك�شف
 تدنِّ ن�شبة الإ�شابة بالأورام الدماغية يف الأردن

اأخبار اجلامعة الأردنية ) اأج اأ( حممد مبي�شني- ك�شفت درا�شة حديثة اأجرتها كلية الطب يف اجلامعة 
الأردنية اإن ن�شبة ا�شابات الأورام الدماغية يف الأردن متدنية مقارنة مع دول العامل املتقدم.

 
الدماغ  برئا�شة رئي�ص ق�شم جراحة  الأكادمييني  الأطباء  اأجراها فريق من  التي  الدرا�شة  اأهمية  وتكمن 
والأع�شاب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي اأنها الأولى التي جترى يف الأردن ودول العامل العربي من حيث 

�شموليتها وو�شفها الدقيق للمعلومات التي تتعلق بوبائيات الأورام الدماغية الو�شفية.
 

وقال التميمي اأنه مت ر�شد الإ�شابات بالأورام الدماغية خالل فرتة الدرا�شة والتي ا�شتمرت ملدة عام كامل 
امتدت من اأيار 2011 وحتى ني�شان 2012 م�شريا اإلى اأنها �شملت مر�شى يتلقون العالج يف )16( م�شت�شفى 
منت�شرا  يف جميع مناطق اململكة وهي تابعة لوزارة ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية والقطاع اخلا�ص ومركز 

احل�شني لل�شرطان.
 

 )338( منها  اإ�شابة   )524( الدرا�شة   فرتة  خالل  بلغت  الدماغية  الأورام  حالت  اأن  التميمي   واأ�شاف 
حلالت اأردنية و)186( حلالت من جن�شيات عربية خمتلفة ومت اإق�شائها من الدرا�شة، لفتا اإلى اأن  ن�شبة 
الأورام الدماغية بني الأردنيني بلغت )5,4( لكل مائة األف ن�شمة  بينما و�شلت عند الأطفال 2.18 لكل مائة 
األف ن�شمة وهذه الن�شبة تقل اإلى الن�شف اأو اقل من الن�شب اإذا ما قورنت يف الح�شائيات املن�شورة يف الدول 

الغربية وبع�ص دول �شرق اآ�شيا.
 

و كانت  الأعلى  العا�شمة عمان  الوبائيات كانت يف  الإ�شابة يف  ن�شبة  اأن  التميمي  اأو�شح  التفا�شيل،  ويف 
على  الإناث  بني  الإ�شابة  ن�شبة  اأن  اأظهرت  فيما  جر�ص،  حمافظة  تليها  الإ�شابة  يف  الأقل  البلقاء  حمافظة 
م�شتوى اململكة تبلغ 5.91 لكل مائة األف ن�شمة يف حني اإنها بني الذكور تبلغ 4.93 لكل مائة األف ن�شمة واأعلى 
ن�شبة اإ�شابة بني الذكور يف حمافظة عجلون اإذ بلغت 6.83 لكل مائة األف ن�شمة واقلها بني الذكور يف حمافظة 

الطفيلة التي بلغت فيها الإ�شابة 2.24 لكل مائة األف ن�شمة.
 بيد اأن –التميمي- لفت اإلى اأن الدرا�شة اأظهرت اعلى ن�شبة لالإ�شابة بالأورام بني الإناث على م�شتوى 
حمافظات اململكة كانت يف حمافظة الطفيلة التي بلغت فيها 9.32 لكل مائة األف ن�شمة واأدناها يف حمافظة 

معان التي و�شلت اإلى 1.67 لكل مائة األف ن�شمة.
 

الدماغية  الأمرا�ص  وبائيات  العلمية حول  لك�شف احلقائق  الدرا�شة جاءت  نتائج هذه  اأن  التميمي  واأكد 
موؤكدا اأن ن�شبة هذه الأورام متدنية بني الأردنيني ب�شكل عام ولي�ص كما ي�شاع بني احلني والآخر بني املواطنني.
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واأ�شاف انه يف �شوء هذه النتائج فانه بات من ال�شروري اخذ زمام املبادرة من اخلباء والخت�شا�شيني 
درا�شة  على  والعمل  مكملة  درا�شات  لإجراء  والتغذية،  والبيئية  الجتماعية  امليادين  يف  العاملني  خ�شو�شا 
ظاهرة التفاوت بني الإ�شابة يف مناطق اململكة والرتكيز على ن�شر التوعية بني املواطنني بحجم تدين هذه 
الأوبئة على ال�شحة  الإ�شاعات بخطورة هذه  نتيجة  بينهم  والهلع  التي ت�شبب اخلوف  الأردنيني  الأوبئة بني 

والإن�شان.
 

ووفقا للتميمي فان الدرا�شة بينت اإن متو�شط اأعمار املر�ص عند ت�شخي�ص امل�شابني يف الأردن اأظهرت اأن 
الإ�شابة تتم يف مراحل مبكرة من عمر الإن�شان ب�شن )40( عاما تقريبا وهي اقل من متو�شط الأعمار التي 

حت�شل يف دول متقدمة من بينها الوليات املتحدة الأمريكية )54( عاما وكوريا اجلنوبية )52( عاما.
 

موؤكدا  املعلومات  هذه  مثل  على  �شعوبات يف احل�شول  تواجه  والفقرية  النامية  الدول  اأن  التميمي  واأقر 
التابع  لالأورام  الوطني  لل�شجل  امل�شتمر  الوبائيات من خالل دعمها  بتوثيق  الأردنية  الدولة  اهتمام  �شرورة 

لوزارة ال�شحة الذي يت�شمن معلومات دقيقة حول الأورام بهدف توثيقها.
 

ونوه التميمي اإلى اأن الك�شف املبكر يف مثل هذه الإمرا�ص يف حال وجود معلومات دقيقة �شوف ي�شهل من 
عمليات الت�شخي�ص املبكر التي توؤدي اإلى ال�شفاء بن�شب عالية اإ�شافة اإلى توفري اجلهد واملال على املوؤ�ش�شات 

الطبية واملر�شى.
 

وي�شار اإلى اأن هذه الدرا�شة متت بدعم من عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية بدعم مايل متوا�شع 
علما اأن هذا النوع من الأبحاث قد ي�شل اإلى تكلفة مليون دينار واأكرث يف دول عاملية متقدمة.

تاريخ اخلب:
2013/1/30
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تـــــعاون طبي م�شرتك بني
 م�شت�شفى اجلامعة وم�شت�شفى بريجام� اليطايل

يف جمالت جراحات ت�شوهات القلب اخللقية عند الأطفال اأجرى فريق طبي اإيطايل زار 
من  عددًا  املُ�شت�شفى  يف  الأطفال  عند  القلب  جراحة  فريق  مع  وبالتعاون  اجلامعة  م�شت�شفى 

العمليات اجلراحية املُتطورة لأطفال ُيعانون من ت�شوهات خلقية يف القلب .
ويعتب هذا التعاون الطبي املُ�شرتك بداية لتعاون ُمثمر يف جمال تطوير وحدة جراحة القلب 
عند الأطفال يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، اإذ يعكف م�شت�شفى اجلامعة موؤخرًا على تعزيز 
وتطوير هذه الوحدة والرتقاء مب�شتواها  من خالل الت�شاركية مع الفريق الطبي اليطايل الذي 

يتمتع بخبات نوعيرّة يف هذا املجال.
وتراأ�ص الفريق الطبي اليطايل الدكتور جيان كارلو كروبي )Dr.Giancarlo Crupi( من 
   )Bergamo( اإيطاليا يف اإيطاليا وهو م�شت�شفى حتويلي على م�شتوى  م�شت�شفى بريجامو  يف 
قلب  جراحة  اأطباء  مب�شاركة  الطبي  الفريق  اأجرى  وقد  الأطفال،  عند  القلب  جراحة  جمال 
الأطفال يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عمليتني جراحيتني ح�شا�شتني وُمعقدتني للقلب املفتوح 
القلبية  والفتحات  كالت�شوهات  واخللقية  الولدية  القلب  اأمرا�ص  من  يعانون  ممن  لالأطفال 
خالل يوميرّ الزيارة تراوحت اأعمارهم بني )9-6( �شهور وقد تكللت جميعها بالنجاح بحمداهلل.
ووفق ت�شريح ملدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي فان زيارة الفريق الطبي 
مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية قد جاءت يف �شوء تو�شيع قاعدة التعاون الطبي مع خبات دولية 
وعاملية بهدف تطوير م�شتوى هذا النوع من اجلراحات الدقيقة واحل�شا�شة يف جمال جراحة 
امل�شت�شفى  يف  الوحدة  هذه  وتطوير  لتعزيز  موؤخرًا  امل�شت�شفى  �شعي  اإلى  لفتًا  الأطفال،  قلب 
وتعزيزها باخلبات الالزمة والتجهيزات الطبية املتطورة، ُمثمنًا جهود  الفريق الطبي الزائر 

وجهود اأطباء امل�شت�شفى يف اجناح هذا التعاون .
واأ�شاف الدكتور التميمي باأن الفريق الزائر كان قد اأجرى عددًا من الزيارات التمهيدية 
للتعرف على م�شتوى الوحدة يف امل�شت�شفى وتقييمها متهيدًا لعقد اتفاقية تعاون م�شرتكة لحقًا 
التعاون  اآليات  رها  ت�شدرّ موا�شيع  الزيارة يف عدة  الطرفني خالل هذه  بني  التباحث  فيما مت 
امل�شت�شفيني  بني  التخدير  وفنيي  واملمر�شني  لالطباء  والتاهيل  التدريب  امل�شرتك يف جمالت 
ور�شة عمل طبيرّة  لعقد  التن�شيق  درا�شة  امل�شتقبل، كذلك   ابحاث م�شرتكة يف  اجراء  ودرا�شة 
على  املجال  بهذا  املهتمني  مب�شاركة  الطفال  قلب  جراحة  جمال  يف  الطرفني  بني  ُم�شرتكة 

امل�شتوى القليمي.
ونوه الدكتور التميمي  اإلى ما ُتك�شبه فر�ص التعاون الطبي الت�شاركية  ل �شيرّما الدولية منها  
من ارتقاء بخبات الكوادر من طبيرّة ومتري�شية يف جمالت التاأهيل والتدريب وتبادل اخلبات 

بني جميع الأطراف.
من جانبه بنيرّ رئي�ص الفريق الطبي الدكتور كروبي اأهمية اإقامة تعاون طبي ُم�شرتك بني 
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الأردن ممثلة مب�شت�شفى اجلامعة الأردنية، وتطوير وتعزيز وحدة جراحة القلب عند الأطفال 
يف  والعالجية  التعليمية  العملية  خلدمة  املطلوب  امل�شتوى  اإلى  لرتقى  الفريق  اهتمام  مو�شع 
امل�شت�شفى ل�شيرّما وان م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأوائل امل�شت�شفيات يف التعليم الطبي الذي 
امل�شروع يف دميومة  �شي�شهم هذا  الطبيرّة حيث  الب�شرية  الكفاءات  لإنتاج  اعتبه كروبي خلية 

التعليم الطبي يف هذا احلقل الطبيرّ الهام.
م للفريق الزائر نبذة حول اأبرز التخ�ش�شات الطبية واخلدمات  وكان الدكتور التميمي  قد قدرّ
مها م�شت�شفى اجلامعة كاأول مركز طبي اأكادميي ُمعتمد على امل�شتوى العربي  العالجية التي يقدرّ
والثاين على م�شتوى دول ال�شرق الأو�شط ،لفتًا اإلى اأن امل�شت�شفى ما�ص يف خططه التطويرية 
ال�شحية  باملنظومة  يرقى  مبا  واخلدماتية  والإدارية  الطبية  ال�شعد  جميع  على  والتح�شينية 

الأردنية ويو�شع من قاعدة التعاون الطبي العاملي والإقليمي والعربي.
اأن الفريق الطبي قد �شم من اجلانب اليطايل كل من الدكتور جيان  اإلى  جتدر الإ�شارة 
التخدير  اخت�شا�شي  بيدا  جيوفاين  والدكتور  الأطفال  قلب  جراحة  ا�شت�شاري  كروبي  كارلو 
والإنعا�ص جلراحة القلب عند الأطفال وممر�شة العمليات كري�شتينا �شالفي  وممر�شة الإنعا�ص 
 )Gift of Life Italy( �شلفانا كري�ش�ص وال�شيد فران�شي�شكو دمياركو رئي�ص اجلمعية اخلريية 

وهي اجلمعية الداعمة للم�شروع .
ومن م�شت�شفى اجلامعة الأردنية �شم الفريق الطبي كاًل من الأطباء ال�شت�شاريني:  ا�شت�شاري 
اد والأ�شتاذ الدكتور �شامي  اأول التخدير والإنعا�ص والعناية احلثيثة الأ�شتاذ الدكتور اإ�شالم م�شرّ
اإياد العموري والدكتورة  اأبو حالوة، وكل من ا�شت�شاريي اأمرا�ص القلب عند الأطفال الدكتور 
ليلى توتنجي، وا�شت�شاري جراحة ال�شدر والأوعية الدموية والقلب الدكتور معاذ ال�شمادي، 

وا�شت�شاري جراحة القلب الدكتور اأجمد بني هاين. 

تاريخ اخلب:
2014/3/12 
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تعزيز ن�عي وتقني ل�حدة العالج اجلراحي لل�شرع  يف امل�شت�شفى

احلقول  يف  جديد  هو  ما  بكل  امل�شت�شفى  ووحدات  اأق�شام  خمتلف  وتعزيز  رفد  اأهمية  مع  مت�شيًا   
لأعلى  امل�شتندة  للمر�شى  والعالجية  الطبية  الرعاية  �شبل  اأف�شل  توفري  باأهمية  واإميانًا  والعالجية،  الطبيرّة 
تقنيات العالج فقد اأدخل امل�شت�شفى جهازًا حديثًا ومتطورًا اإلى جمموعة الأجهزة املتوفرة يف �شعبة جراحة 
ا�شة  الدماغ والأع�شاب يف امل�شت�شفى مما ي�شكل اإ�شافة نوعية اإلى هذا النوع من اجلراحات الدقيقة واحل�شرّ
ن الفريق الطبي املعالج من ا�شتك�شاف ال�شحنات الكهربائية غري العادية لدى مر�شى ال�شرع الغري  �شتمكرّ
التداخل  خالل  الدماغ  يف  احليوية  املناطق  حتديد  يف  �شي�شاعد  بدوره  والذي  الدوائي  للعالج  متجاوبني 

اجلراحي للمري�ص، اإ�شافة اإلى التكنولوجيا احلديثة املتوفرة حاليًا يف الوحدة.
كن الأطباء من اخت�شار قائمة النتظار يف املعاجلة والتي كانت تطول  اأن هذا اجلهاز �شُيمرّ كما   
الة يف تقدمي الت�شخي�ص الدقيق املتخ�ش�ص ومتابعة املر�شى الذين  لعدة اأ�شابيع مما �شي�شاهم م�شاهمة فعرّ
يعانون من ال�شرع من خالل حمطة للمراقبة يف وحدة العناية املتو�شطة ملر�شى جراحة الدماغ والأع�شاب، 

وكذلك ا�شتعماله خالل الإجراء اجلراحي مما �شيعزز من عمل وحدة العالج اجلراحي لل�شرع.
اأبرز نقاط التميز الطبي يف امل�صت�صفى على  اأن العالج اجلراحي لل�صرع من  اإلى  جتدر االإ�صارة   
امل�شتوى  ال�شبق والريادة على  امل�شت�شفى �شاحب  اأكرث من خم�شة ع�شر عامًا حيث كان  الوطن منذ  م�شتوى 
الوطني يف اإدخال هذه اجلراحة الدقيقة واحل�شا�شة م�شتخدمًا يف ذلك الو�شائل العالجية املتاحة اإل اأنه قام 
وعلى مدار ال�شنوات املا�شية وحتى اليوم بتطويرها والتقدم يف اإجرائها مواكبًا اأحدث التقنيات والأ�شاليب 

التكنولوجية والعلمية يف هذا احلقل الطبي.
وقد متيزت �شعبة جراحة الدماغ والأع�شاب والعالج اجلراحي لل�شرع باإقبال وا�شع من الأ�شقاء   
املر�شى العرب فكان لها الريادة على امل�شتوى الوطني والعربي والإقليمي يف تقدمي العالج اجلراحي لهذه 

الفئة من املر�شى.

تاريخ اخلب: 2013/6/14
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تقنية جراحية جديدة 
يف جمال عمليات جراحة الفك التق�ميية

   

التوجيه  با�شتخدام  التقوميية  الفك  جراحة  جمال  يف  وطبيًا  علميًا  دة  متفررّ خطوة  يف 
ن الدكتور حازم الأحمد ا�شت�شاري جراحة الفم والوجه  اجلراحي عن طريق احلا�شوب، متكرّ
والفكني يف امل�شت�شفى الأ�شتاذ امل�شارك يف كلية طب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية وبالتعاون مع 
عدد من خريجي كلية طب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية من ابتكار تقنية جراحية جديدة يف 
جمالت جراحة الفك التقوميية با�شتخدام التوجيه اجلراحي عن طريق الكمبيوتر، من �شاأنها 
ي للمري�ص والإ�شهام يف خف�ص ن�شب حدوث الختاللت  حماية الوظائف احل�شية للع�شب الفكرّ

ية و�شدتها بعد التداخالت اجلراحية الفكيرّة. احل�شرّ
وذكر الدكتور الأحمد باأن هذه التقنية تعتمد يف البداية على حتديد م�شار الع�شب يف الفك 
م�شار  لتوجيه  ت�شميمه  ا�شتخدام جهاز مت  يتم  ثم  ومن  الطبقية  ال�شورة  ال�شفلي من خالل 
اأدوات القطع اجلراحية جتنبًا لإ�شابة الع�شب، يلي ذلك نقل الت�شميم اإلى فك املري�ص بعد 

الطباعة ثالثية الأبعاد.
واأكد الدكتور الأحمد على جناعة هذه التقنية والتي اأجريت ملجموعة من املر�شى مراجعي 
ة والأ�شنان  امل�شت�شفى اإذ تبني فاعليتها يف خف�ص ن�شب و�شدة الختالل احل�شي يف الفك، وال�شفرّ
ال�شفلية، مما يقلل من املعاناة لدى املر�شى ويوؤدي اإلى حت�شني نوعية احلياة لديهم بعد هذا 

التداخل اجلراحي غري التقليدي.
علمية  درا�شة  على  واملبني  املتميز  الطبي  امل�شروع  هذا  واعتماد  قبول  مت  انه  اإلى  م�شريًا 
مة يف تقنية جراحات الفك التقوميية للن�شر يف اإحدى اأهم املجالت العاملية املتخ�ش�شة يف  حمكرّ
اجلراحات املوجهة عن طريق الكمبيوتر. )املجلة الطبية العاملية للروبوتات الطبيرّة واجلراحة 

املوجهة عن طريق الكمبيوتر(.
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لتكون مركزًا   1989 العام  اأن�شئت يف  امل�شت�شفى  الأ�شنان يف  دائرة طب  اأن  الإ�شارة  جتدر 
للتميرّز يجمع عدد كبري من الخت�شا�شيني يف كافة فروع علوم طب الأ�شنان من جراحة الفم 
والفكني، واملعاجلة التحفظية، اأمرا�ص اللثة، ال�شتعا�شة ال�شنية املتحركة، طب اأ�شنان الأطفال، 
خدماتها  الدائرة  تقدم  فيما  الفم.  واأمرا�ص  الفم،  طب  الوقائي،  الفم  طب  الأ�شنان،  تقومي 
الت�شخي�شية والعالجية اإلى قطاع وا�شع من املجتمع املحلي والعربي ويف كافة الخت�شا�شات 

من خالل عيادات الخت�شا�ص وعيادات الدرا�شات العليا بالإ�شافة اإلى غرف العمليات.

هذا وللدكتور الأحمد �شرية علمية متميزة فهو اأحد خريجي كلية طب الأ�شنان/ اجلامعة 
الأردنية وزميل كلية اجلراحني امللكية- اجنلرتا وحا�شل على �شهادة الخت�شا�ص من جامعة 
م�شرفًا   وكان  اخت�شا�شه  العلمية يف جمال  الأبحاث  العديد من  وله  املتحدة  اململكة  لندن يف 
العليا جلراحة الوجه والفكني يف كلية طب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية  لبنامج الدرا�شات 

لعدة �شنوات  وهو ع�شو يف  جلنة املمتحنني يف البورد الأردين جلراحة الوجه والفكني.
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ا�شتحداث عيادة طب اأ�شنان
 لذوي الحتياجات اخلا�شة يف امل�شت�شفى

وتهدف  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي  الأ�شنان  طب  عيادة  اجلامعة  م�شت�شفى  ا�شتحدث 
هذه العيادة اإلى تقدمي عالج �شنيرّ متكامل ل�شريحة وا�شعة من املر�شى من ذوي الحتياجات 
ة، كمر�شى ال�شلل الدماغي، مر�شى الإعاقات العقليرّة واجل�شديرّة، مر�شى املتالزمات،  اخلا�شرّ
املر�شى الذين يعانون من اأمرا�ص �شحية عامة يتطلرّب عالجهم البقاء يف امل�شت�شفى، كذلك 
املر�شى الذين يعانون من خوف مر�شي من طب الأ�شنان، اإ�شافة اإلى املر�شى الذين يعانون 
ون عالجًا  يتلقرّ الذين  املر�شى  ال�شرطان،  الكبد، مر�شى  التهاب  مثل:  الوبائيرّة  الأمرا�ص  من 

ًا ومر�شى زراعة نخاع العظم. كيميائيرّ

ة  اخلا�شرّ الحتياجات  ذوي  مر�شى  من  كبريًا  ا�شتح�شانًا  لقت  التي  العيادة  هذه  وحتتوي 
ر فيها اإمكانيرّة الترّخدير العام لإجراء العالجات ال�شنيرّة،  على جتهيزات �شنيرّة متنورّعة، كما يتوفرّ
�ص يف طب الفم والأ�شنان لذوي الحتياجات  ويقوم بالإ�شراف على العيادة طبيب اأ�شنان متخ�شرّ

�شات ال�شنيرّة على م�شتوى العامل. اخلا�شة حيث يعد هذا الخت�شا�ص من اأحدث التخ�شرّ

ًا الدعم املو�شول من  ًا واإقليميرّ ر امل�شت�شفى لهذه العيادة التي تعدرّ الأولى من نوعها حمليرّ ويوفرّ
خالل توفري بيئة عمل طبيرّة تتنا�شب مع هذه الفئة من املر�شى، اإ�شافة اإلى جتهيزها بالأدوات 
ات ال�شروريرّة، وتعمل العيادة ممثرّلًة بكادرها الطبيرّ على تقدمي اخلدمة املتميرّزة وغري  واملعدرّ

رة يف عيادات اأخرى يف هذا املجال. املتوفرّ
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م�شت�شفى اجلامعة يعالج )500( مري�شًا
يف ي�م طبي تط�عي يف جر�ض

     
مبنا�شبة احتفالت م�شت�شفى اجلامعة الأردنيرّة بعيده الأربعني و�شمن �شيا�شة خدمة املجتمع 
يف  تطوعيًا  طبيًا  يومًا  امل�شت�شفى  اأقام  النائية  واملناطق  الفقر  جيوب  مناطق  وخدمة  املحلي 
بلدة نحلة مبحافظة جر�ص بالتن�شيق مع جمعية نحلة اخلريية ومدر�شة نحلة الثانوية للبنات، 
العمل  اأ�شرف على �شري  التميمي الذي  اأحمد  الأ�شتاذ الدكتور  مب�شاركة مدير عام امل�شت�شفى 
ل يف عيادات اليوم الطبي التطوعي يرافقه مدير �شحة جر�ص الدكتور علي ال�شعد  ميدانيًا وجتورّ
بني ن�شر وعدد من م�شوؤويل املحافظة، م�شتمعًا اإلى مالحظات املر�شى ال�شحيرّة ومطالبهم 
ُمطلعًا على واقع وطبيعة اخلدمات وال�شت�شارات املقدمة، ومب�شاركة طاقم متكامل �شم )30( 
م�شاركًا بني اأطباء وخباء يف جمالت التغذية، ومنع العدوى، والتثقيف ال�شحي، وممر�شني 

و�شيادلة واإداريني وم�شاندين.
وقال الدكتور التميمي بهذه املنا�شبة: اأن احد اأهم اأهداف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية هو 
ته على الدوام  النطالق اإلى خارج اأ�شواره متوجهًا نحو خدمة املجتمع الأردين باأكمله وهذه �ُشنرّ
توجيهات  ثل  مترّ اإلى  ي�شعى  وطن  م�شت�شفى  هو  واإمنا  ثابتة  بجغرافيا  مرتبط  غري  فامل�شت�شفى 
القيادة الها�شمية احلكيمة يف م�شاعدة وتقدمي الواجب للمر�شى يف كافة بقاع الوطن من �شماله 
ات  التوجهرّ هذه  امل�شت�شفى  طبرّق  وقد  اخلا�شة،  الحتياجات  ذات  املناطق  ل�شيرّما  جنوبه  الى 
�ص احتياجات هذه املناطق ومنها بلدة نحلة  مرتجمًا مهامه العالجية والتعليمية من خالل تلمرّ

وم�شاندتها بفريق طبي متخ�ش�ص خلدمة مر�شاها.
د اليوم الطبي  بالأدوية والعالجات وامل�شتلزمات   واأ�شاف الدكتور التميمي بان امل�شت�شفى زورّ
الطبية  والن�شائح  امل�شورة  تقدمي  اإلى  بالإ�شافة  التخ�ش�شات،  معظم  ت  غطرّ التي  الأ�شا�شية 
ال�شارية  الأمرا�ص  املنطقة حول  لأهايل  الالزم  ال�شحي  التثقيف  وتقدمي  والأطفال  لالأمهات 
واملجالت  التثقيفية  الن�شرات  الأمرا�ص كما وزعت  بع�ص  والعالج من  الوقاية  و�شبل  واملعدية 
التي ت�شدر عن امل�شت�شفى والتي تتناول موا�شيع احلميات الغذائية وال�شمنة وطرق منع العدوى.
ة  وقد عمل امل�شت�شفى يف هذا اليوم الطبي على دعم املنطقة بفريق طبي متكامل �شمل كافرّ
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التخ�ش�شات الطبية التي حتتاجها املنطقة من تخ�ش�شات طب الأطفال والن�شائية والتوليد 
والباطنية والعظام واملفا�شل وطب التاأهيل والأنف والأذن واحلنجرة والعيون وامل�شالك البولية 
و�شيادلة  وممر�شني  العدوى،  ومنع  التغذية  وتخ�ش�ص  الأ�شنان،  وطب  العامة  واجلراحة 
واإداريني وم�شاندين، وقد مت معاجلة حوايل )500( مري�شًا من اأهايل املنطقة وحميطها، كما 
ا�شتملت الفعاليات على تقدمي حما�شرات توعوية وتثقيفية يف موا�شيع منع العدوى والأمرا�ص 

ال�شارية والتغذية واحلميات و�شحة الأم والطفل، وطرق املحافظة على الأ�شنان.
من جانبه اأ�شاد مدير �شحة حمافظة جر�ص الدكتور علي ال�شعد بني ن�شر مبجهود الفريق 
انها موؤكدًا اأن للم�شت�شفى ب�شمات  الطبي من م�شت�شفى اجلامعة الردنية جتاه بلدة نحلة و�شكرّ
وخدمة  �شرائحهم  بكافة  املر�شى  خدمة  جمالت  يف  الوطن  حمافظات  كافة  على  وا�شحة 

املجتمع الأردين.
كما قدم مدير جمعية نحلة اخلريية ال�شيد من�شور الزعبي �شكره وتقديره لإدارة امل�شت�شفى 
عملهم  على  تخ�ش�شاته  بكافة  الفريق  جهود  مثمنًا  الطبي،  اليوم  اإجناح   على  اأ�شرفت  التي 
التنموية  امل�شاريع  خلدمة  التعاون  من  املزيد  متمنيًا  املنطقة  اأهايل  خلدمة  واجلاد  الدوؤوب 

وال�شحية للمحافظة.
الأردنية  الأدوية  �شركات  بع�ص  فيه  �شاركت  قد  الطبي  اليوم  هذا  اأن  اإلى  الإ�شارة   جتدر 

م�شكورة  ك�شركة  دار الدواء وموؤ�ش�شة الراية للتجهيزات الطبيرّة.

تاريخ اخلب
30/12/2014
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م�شت�شفى اجلامعة يعالج )430( مري�شًا
يف ي�م طبي تط�عي يف معان

بح�شور  الها�شميرّة،  بلدة   / معان  حمافظة  يف  ًا  انيرّ جمرّ تطوعيًا  طبيًا  يومًا  امل�شت�شفى  م  نظرّ
ميدانيًا  العمل  �شري  على  اأ�شرف  الذي  التميمي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  عام  مدير 
وجتورّل يف عيادات اليوم الطبي التطوعي التي اأقيمت يف مركز �شحي الها�شمية، وا�شتمع اإلى 
وال�شت�شارات  اخلدمات  وطبيعة  واقع  على  ُمطلعًا  ومطالبهم  ال�شحيرّة  املر�شى  مالحظات 
املقدمة، ومب�شاركة طاقم متكامل �شم )30( م�شاركًا بني اأطباء وخباء يف جمالت التغذية، 

ومنع العدوى، والتثقيف ال�شحي، وممر�شني و�شيادلة واإداريني وم�شاندين.
وقال الدكتور التميمي: اإن اأحد اأهم اأهداف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية هو النطالق اإلى 
ته على الدوام فامل�شت�شفى  خارج اأ�شواره متوجهًا نحو خدمة املجتمع الأردين باأكمله وهذه �ُشنرّ
�شاحب  توجيهات  ثل  مترّ اإلى  ي�شعى  الوطن  م�شت�شفى  هو  واإمنا  ثابتة  بجغرافيا  مرتبط  غري 
م يف كافة خدماته وواجباته وتامني الرعاية  اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظرّ
النائية  واملناطق  الفقر  جيوب  مناطق  يف  املر�شى  ل�شيرّما  للمر�شى  واملتخ�ش�شة  النوعية 

كمنطقة الها�شمية .
د اليوم الطبي بالأدوية والعالجات وامل�شتلزمات  واأ�شاف الدكتور التميمي بان امل�شت�شفى زورّ
ت جميع التخ�ش�شات الطبية، بالإ�شافة اإلى قيام الفريق بتقدمي امل�شورة  الأ�شا�شية التي غطرّ
املنطقة حول  لأهايل  الالزم  ال�شحي  التثقيف  وتقدمي  والأطفال  لالأمهات  الطبية  والن�شائح 
الن�شرات  وزعت  كما  الأمرا�ص  بع�ص  من  والعالج  الوقاية  و�شبل  واملعدية  ال�شارية  الأمرا�ص 
التثقيفية واملجالت التي ت�شدر عن امل�شت�شفى والتي تتناول موا�شيع احلميات الغذائية وال�شمنة 

وطرق منع العدوى.
�شمل  متكامل  طبي  بفريق  املنطقة  دعم  على  الطبي  اليوم  هذا  يف  امل�شت�شفى  عمل  وقد 
والن�شائية  الأطفال  طب  تخ�ش�شات  من  املنطقة  حتتاجها  التي  الطبية  التخ�ش�شات  ة  كافرّ
والعيون  واحلنجرة  والأذن  والأنف  البوليرّة  وامل�شالك  واملفا�شل  والعظام  والباطنية  والتوليد 
لة،  اإ�شافًة اإلى طب الأ�شنان، وتاأمينهم بالعالجات الالزمة ودعمهم بالكوادر الترّمري�شيرّة املوؤهرّ
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من  مري�شًا   )430( حلوايل  الطبية  والن�شائح  امل�شورة  وتقدمي  ومعاينة  معاجلة  متت  حيث 
وتثقيفية  توعوية  حما�شرات  تقدمي  على  الفعاليات  ا�شتملت  كما  وحميطها،  املنطقة  اأهايل 
والطفل. الأم  و�شحة  واحلميات  والتغذية  ال�شارية  والأمرا�ص  العدوى  منع  موا�شيع   يف 
       من جانبه اأ�شاد رئي�ص جمعية نور احل�شني اخلريية حممد الطويحني وهي اجلمعية املتعاونة 
مع امل�شت�شفى يف تنفيذ الفعالية بجهود الفريق الطبي موؤكدًا اأن للم�شت�شفى ب�شمات وا�شحة 
املجتمع  وخدمة  �شرائحهم  بكافة  املر�شى  خدمة  جمالت  يف  الوطن  حمافظات  كافة  على 
نداء  تلبية  الكرمية يف  البادرة  الطبي على  والفريق  امل�شت�شفى  لإدارة  ال�شكر  الأردين، مقدما 
هذه املنطقة ذات الحتياجات اخلا�شة وتنفيذ هذا اليوم الطبي ، لفتًا الى م�شاريع اجلامعة 
الردنية التنموية يف لواء احل�شينية ومنطقة الها�شمية يف �شبيل دعم والرتقاء بهذه املنطقة 

ذات الحتياجات اخلا�شة.
جتدر الإ�شارة اإلى دعم كل من �شركات الأدوية الأردنية م�شكورة ك�شركة دار الدواء وموؤ�ش�شة 

الراية للتجهيزات الطبيرّة ببع�ص الأدوية وامل�شتلزمات الطبية.
لواء  يف  املحلي  املجتمع  واأبناء  البلدة  وم�شئويل  وجهاء  من  عدد  الطبي  اليوم  وح�شر 

احل�صينية، علمًا باأنه �صيتم تنفيذ الن�صاط الطبي التط�عي املقبل يف حمافظة الطفيلة.

تاريخ اخلب
11/1/2014
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ي�م طبي تط�عي يف حمافظة الطفيلة

�شمن �شل�شلة ن�شاطات م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الدورية واملتكررة التي ينفذها خلدمة املجتمعات املحلية على امتداد 
خارطة الوطن من �شماله اإلى جنوبه ومن �شرقه اإلى غربه اأقام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اأم�ص ال�شبت 2014/4/19 يومًا 
كان  والتي  امل�شت�شفى  ذها  نفرّ التي  التطوعيرّة  الطبيرّة  الأيام  �شل�شلة  اإلى  ُي�شاف  الطفيلة  ًا يف حمافظة  انيرّ تطوعيًا جمرّ طبيًا 

اآخرها يف حمافظة معان يف منطقة الها�شمية.
التطوعي  الطبي  اليوم  التميمي على �شري فعاليات  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأردنية  وا�شرف مدير م�شت�شفى اجلامعة   
اإبراهيم  املهند�ص  النائب  �شعادة  راأ�شهم  وعلى  الع�شائر  ووجهاء  واملدراء  املُحافظة  م�شوؤويل  من  عدد  ُيرافقه  ميدانيًا 
الطفيلة  حمافظة  �شحة  مدير  مرايات  غازي  والدكتور  الفناط�شه  عبداهلل  ال�شيد  الطفيلة  حمافظ  وم�شاعد  ال�شحاحدة 
وم�شاعد مدير مدير ال�شحة الدكتور جميل القطاط�شة،  ورئي�ص بلدية الطفيلة ال�شيد عبدالرحمن املهايرة ورئي�ص رابطة 
اأبناء ع�شائر العبيدين الأ�شتاذ جمال احلجاج  وال�شيد خالد القطاط�شه واأع�شاء الرابطة والأ�شتاذ �شالح احلجاج مدير 
الطبي،  اليوم  به  ُنفذ  الذي  املوقع  للتميرّز وهي  الثاين  امللك عبداهلل  الغباب�شة مديرة مدر�شة  وال�شيدة مها  الطفيلة  تربية 

وتربويني وم�شوؤولني وممثلني عن و�شائل الإعالم.
وقال الأ�شتاذ الدكتور التميمي يف كلمة توجه بها اإلى امل�شاركني واحل�شور يف املُحافظة  بان م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 
يفخر بان مت معاينة وفح�ص وتقدمي العالج الالزم حلوايل )667( مري�شًا من اأبناء حمافظة الطفيلة يف هذا اليوم الطبي 
التطوعي الذي اأقامه امل�شت�شفى �شمن �شيا�شتة الدورية واملتكررة يف جمال تنفيذ الأيام الطبية التطوعية للمجتمعات املحلية 
على امتداد ار�ص الوطن،  حيث عمل امل�شت�شفى ويعمل على تقدمي اخلدمة الطبية والعالجية والتثقيفية من خالل الأيام 
الطبية التطوعية ُمنطلقًا اإلى خارج اأ�شواره ومتوجهًا نحو خدمة املجتمع الأردين باأكمله وهذا نهُجه على الدوام م�شتلهمًا 
م يف تقدمي كافة اخلدمات الطبية وال�شحية وتامني  توجيهات �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظرّ

الرعاية النوعيرّة واملتخ�ش�شة للمواطن الأردين .
ومتري�شي  و�شحي  طبي  طاقم  توفري  يف  �شاهم  قد  دوائره  وبكافة  اجلامعة  م�شت�شفى  باأن  التميمي  الدكتور  واأ�شاف 
وطب  الباطنية  كطب  خمتلفة  طبية  تخ�ش�شات  يف  الأطباء  منهم  م�شاركًا  اأربعني  اإلى  و�شل  ُمتكامل  واإداري  و�شيدلين 
الأطفال، واجلراحة العامة،  والن�شائية والتوليد، والعظام واملفا�شل، وامل�شالك البوليرّة، والأنف والأذن واحلنجرة، والعيون، 
وطب الطوارئ، كما �شاركت يف اليوم الطبي ممر�شات ُمتخ�ش�شات بطب الأ�شرة وق�شايا الأمومة والطفولة قدمن امل�شورة 
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التغذية  جمالت  يف  متخ�ش�شون  م  قدرّ كما  املُحافظة،  يف  والطفال  لالمهات  والطفل  الأم  �شحة  جمالت  يف  والن�شائح 
وتثقيفية يف هذه املجالت،  توعوية  والوبائيات حما�شرات   ال�شارية  والأمرا�ص  العدوى  واحلميات ومتخ�ش�شون يف منع 

اإ�شافة اإلى م�شاركة �شيادلة وطلبة متطوعني من كلية ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية.
وقد وفررّ م�شت�شفى اجلامعة جمموعة من العالجات الأ�شا�شية واملتخ�ش�شة ال�شاملة ب�شكل جماين كما اأ�شاد الدكتور 
التميمي مب�شاركة �شركات وم�شتودعات اأدوية وطنية مقدمًا لها ال�شكر على تبعها ببع�ص اأ�شناف الأدوية مما يدل على 

الت�شاركية  وامل�شوؤولية املجتمعية بني خمتلف موؤ�ش�شات الوطن يف القطاعني احلكومي واخلا�ص  .
من جانبه �شكر الدكتور التميمي القائمني على ترتيبات اليوم الطبي التطوعي  يف حمافظة الطفيلة على جهودهم يف 
اأبناء رابطة  توفري الدعم اللوج�شتي لإجناح هذا العمل التطوعي، خا�شًا بال�شكر امل�شوؤولني عن تن�شيق اليوم الطبي من 
ع�شائر العبيدين يف الطفيلة وحمافظ الطفيلة والنائب املهند�ص اإبراهيم ال�شحاحدة وممثلي وم�شوؤويل وتربويي  املحافظة 
واملر�شى واأبناء املجتمع املحلي على  ما اأبدوه من تعاون اأ�شهم يف اإجناح اليوم الطبي  متمنيًا ا�شتمرارية التعاون لتنفيذ 
اأيام طبية جديدة يف خمتلف املناطق، ُمعلنًا ان اليوم الطبي القادم الذي �شينفذه امل�شت�شفى �شيكون ل�شالح منطقة الأغوار.
اإبراهيم ال�شحاحدة ال�شكر مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية على هذه اخلدمة  م النائب  اأبناء حُمافظة الطفيلة قدرّ وبا�شم 
اجلليلة التي تبناها نحو جمتمعه الأردين الكبري يف تنفيذ هذا النمط املتكرر من الأيام الطبية التطوعية وانطالقه اإلى 
خارج ا�شواره ليكون اإلى جانب اأبناء الوطن يف املناطق ذات احلاجة اإلى الرعاية واملتابعة ومنها جمتمع حمافظة الطفيلة 

مثمنًا للفريق الطبي اإ�شهامه يف معاجلة املر�شى وتقدمي ال�شت�شارات الطبية وال�شحية والعالجات .
م�شت�شفى  الوطن  م�شت�شفى  على  بالغريبة  لي�شت  املبادرة  بان هذه  املرايات  غازي  الدكتور  الطفيلة  مدير �شحة  وقال 
اجلامعة الأردنية الذي عورّد جمتمعه على تبني وتويل  امل�شوؤوليات الكبرية ومن اأبرزها اخلدمة املجتمعية التي متثل التكامل 
الجتماعي بني املواطن الأردين واملوؤ�ش�شات الوطنية والنظرة اخلا�شة اإلى الفئات الأكرث حاجة يف الأردن العزيز م�شتعر�شًا 
بع�ص الإح�شاءات والن�شب يف جمال التامينات ال�شحيرّة لألوية حمافظة الطفيلة وابرز املبادرات ال�شحية التي مت تنفيذها 

يف املُحافظة مثمنًا ال�شراكة بني م�شت�شفى اجلامعة وخمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية ومنها وزارة ال�شحة.
م رئي�ص رابطة ع�شرية اأبناء العبيدين جمال احلجاج  با�شم اأبناء الطفيلة ال�شكر والتقدير لإدارة م�شت�شفى  من جانبه قدرّ
اجلامعة الأردنية على جتاوبهم ومبادرتهم يف تنفيذ هذا اليوم الطبي الذي يدل على عمق امل�شوؤولية املجتمعية من قبل 

امل�شت�شفى جتاه املناطق ذات احلاجة للرعاية ال�شحية ومنها حمافظة الطفيلة.
و�شكرت مديرة مدر�شة امللك عبداهلل الثاين للتميز ال�شيدة مها الغباب�شة با�شم القطاع الرتبوي اإدارة امل�شت�شفى والفريق 
التثقيف  م�شتوى  رفع  ي�شهم يف  املُحافظة مما  والأمهات يف  لالأطفال  والتثقيفية  الطبية  على خدماتهم  املُ�شارك  الطبي  

الوقائي نحو الأمرا�ص ال�شارية ق�شايا الأوبئة والعدوى وطرق احلد منها. 

تاريخ اخلب  2014/4/20
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عيد ميالده الأربعني

منذ  اخلرية  الوطن  م�شرية  يف  فعال  كع�شو  �شارك  الوطن  يف  ال�شحة  منظومة  من  جزء  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى 
م�شت�شفى  اإلى  ليتحول  ال�شحة  لوزارة  تابعًا  الكبري  عمان  م�شت�شفى  ا�شم  حتت  بداأ  عامًا   40 قبل  ملكيه  برعاية  افتتاحه 
مايل. وبا�شتقالل  الأردنية  اجلامعة  وحدات  من  وحدة  احلني  ذلك  منذ  واأ�شبح   1976 عام  بقانون  الأردنية   اجلامعة 

ما مُييرّز م�شت�شفى اجلامعة الأردنية هو ما يلي:
اأهدافها وقيمها يف خدمة  الأردنية �شرت يف عروقه  ا�شم اجلامعة  الوطن حمل  وتعليمي يف  اأول م�شت�شفى جامعي   .1

املجتمع والتعليم والبحث العلمي.
يعتب مكونا اأ�شا�شيًا من اأمن الوطن من حيث موقعه اجلغرايف ال�شرتاتيجي يف العا�شمة ومن حيث اإر�شائه لقواعد   .2
عامة للممار�شة الطبية ال�شحيحة وفق التقاليد اجلامعية وكذلك �شبطه لالأجور الطبية ومرجعيته يف التعليم الطبي 

والبحث العلمي والمتحانات لالأطباء وباقي املهن ذات العالقة بعمله
التميز والتجان�ص يف م�شتوى اأطباء الخت�شا�ص اأع�شاء هيئة التدري�ص عند التعيني به وهذا حمكوم بنظام جامعي   .3
حازم. فلي�ص كل من حمل �شهادة الخت�شا�ص يف الطب موؤهل لأن يكون ع�شو هيئة تدري�ص جامعي.هذا يتبعه تلقائيا 

متيزا يف الكوادر التمري�شية والإدارية والفنية الأخرى.
ح�شل على عدد كبري من �شهادات العتماد واجلودة الدولية والوطنية و�شعته على القائمة العاملية يف الأداء ومت   .4
ر اآليات عمله وحدد عالقاته بالكليات الطبية  حو�شبة مفا�شله الرئي�شية وعمل له نظام قبل عدة �شنوات )2008( طورّ

وال�شحية والقطاعات ال�شحية الأخرى يف الوطن.
تطوره امل�شتمر يف اإدخال اأخر ما تو�شل له العلم من خدمات وكذلك منوه املتنامي يف الأبنية واملراكز املتخ�ش�شة امل�شاندة له اأهمها مبنى   .5

الطوارئ ومركز اخلاليا اجلذعية ومبنى التوليد واملواليد اجلدد ومبنى �شخم للعيادات ي�شاوي يف م�شاحته مبنى امل�شت�شفى الأ�شلي.
الكليات  طلبة  من  به  املتدربني  من  املتزايدة  والأعداد  املايل  اجلانب  اأهمها  التحديات  من  العديد  امل�شت�شفى  يواجه 
ال�شحية والطبية وغريها و�شيق جماله اجلغرايف من حيث اإحاطته مبباين اجلامعة من جهة ومبراكز طبية ل تتبع له من 

جهات اأخرى وزيادة الطلب على خدماته نوعا وكما من قبل الأعداد املتزايدة ملراجعيه من املر�شى وغريهم.
التطلعات امل�شتقبلية للم�شت�شفى لي�ص لها حدود مبنية على ُح�شن الأداء والتناف�شية اليجابية والتطوير والنمو املدرو�ص. 
40 عامًا وهاهو الآن يف �شن احلكمة الدائم ي�شارك القطاعات ال�شحية الأخرى يف حماية  فرح الوطن لهذا املولود قبل 

م�شرية الوطن املوفقة املباركة من اهلل وتعمل به كوادر موؤهلة واعية واعدة وترعاه عني قائد الوطن.        

اأ.د. عبد الكرمي الق�شاة 

ا�شت�شاري اأول دماغ  واأع�شاب الأطفال

..
..
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ـا
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م
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية:
 اأربع�ن �شنة من العطاء والتميز

اأ.د. ن�شال ي�ن�ض

ا�شت�شاري اأول اجلراحة العامة وجراحة الغدد

 ال�شم والقدم

بعد اأربعني عامًا من اإن�شائه، م�شت�شفى اجلامعة الأردنية مل يقف كغريه، على تقدمي اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية 
الذي و�شع  الأردن، فهو  الطبي يف  العمل  والبحثي وم�شئوليته يف تطوير  التعليمي  وين�شى دوره  الأردين فح�شب،  للمواطن 
للمملكة موقعًا جديدًا على خارطة  التعليم الطبي يف علوم الطب وال�شيدلة والتمري�ص والتاأهيل وطب الأ�شنان، وفى الوقت 
والتو�شع يف  املري�ص اخلا�ص،  وا�شتقطاب  الفندقية،  تقدمي اخلدمات  القطاع اخلا�ص يف  فيه م�شت�شفيات  تتناف�ص  الذي  
جمال ال�شياحة العالجية تناف�شًا بداأ ُيباعد ما بني امل�شئولية الأخالقية وامل�شئولية الطبية، حتى راحت املناف�شات بني مقدمي 
اخلدمة الطبية تاأخذ �شور املعارك ال�شامتة ، ا�شتمر م�شت�شفى اجلامعة باملحافظة على ر�شالته يف  » تقدمي خدمات طبية 

ذات جودة عالية و بكلفة مبرة«.
الأردنيون يعانون من الأوجاع والأمرا�ص املزمنة، ومن ارتفاع معدلت الإ�شابة بال�شغط وال�شكري وت�شلب ال�شرايني، 
م�شت�شفيات  وعندما حاولت  ا�شتغاللها،  فر�ص ميكن  وهذه  والعجز اجلن�شي،  بال�شمنة  املجتمع م�شاب  ن�شف  واأكرث من 
وزارة  ال�شقيقة  الأردنية مع  وقفة م�شت�شفى اجلامعة  كانت  الطبية،  املعاجلات  اأجور  رفع  ب�شاأن  وال�شغط  التدخل  عديدة  
ال�شحة مثال يحتذى يف  العالقات اليجابية بني املوؤ�ش�شات ال�شحية التي يفرت�ص اأن تبنى على التعاون والتكامل ملا فيه 
اأو  م�شلحة الوطن، بحيث يكمل امل�شت�شفى ما حتتاجه وزارة ال�شحة من خبات وتخ�ش�شات طبية غري متوفرة لديها، 
وتقديرها  الأردنية  اجلامعة  بوقفة  رنا  يذكرّ اجتاهًا  املوؤ�ش�شتني  قوة  ميزان  اأعطى  وقد  وم�شتجدة حتتاجها،  طارئة  طلبات 
الأعداد  لقبول  ال�شتيعابية  الطاقة  زيادة  مع  املعتمدة  الدرا�شية   ال�شاعات  �شعر  على  اإبقائها  يف  الجتماعية  مل�شئوليتها 

املتزايدة من الطلبة، ما عك�ص تالزم املواقف وامل�شارات بني اجلامعة الأردنية وبني م�شت�شفاها التعليمي.
يف جمال العمل الطبي، هناك ممار�شات طبية �شحيحة وتتفق مع القواعد الطبية املقررة، وهناك اأخطاء وممار�شات 
غري �شحيحة، وهنا اأ�شبح الظرف ي�شتدعي حراكًا طبيا يقوم على و�شع وتر�شيخ مبادئ الطب املبني على الدليل، والتعليم 
الطبي امل�شتمر، وامل�شاركة يف �شياغة قانون امل�شائلة الطبية، ونعتقد اأن ما يجري يف  اأق�شام م�شت�شفى اجلامعة املختلفة 
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ن�شاطات علمية ت�شب يف هذا املجال، هو فر�شة ميكن البناء عليها، ناهيك عن الدور و احل�شور املميز  لأطباء م�شت�شفى 
اجلامعة يف املوؤمترات و وور�ص العمل مما يعطى م�شت�شفى اجلامعة وجودًا فاعاًل ومهمًا على ال�شاحة الطبية الأردنية التي 
و�شل اإليها مب�شداقيته، ودورة التعليمي واإخال�شه يف تدريب وتعليم الطلبة من داخل الأردن وخارجه، يف اأجواء من التفاعل 

العلمي وال�شداقة ل مكان فيها لتغليب امل�شالح على الأهداف الإن�شانية..
ول يجب اأن نن�شى املراحل اجلديدة من  العطاء الطبي املتميز، عندما قام م�شت�شفى اجلامعة باإدخال وتطبيق معايري 
اجلودة والتي توجت بح�شول امل�شت�شفي على العتماد الوطني والدويل والعتماد املتعلق بجودة خدمات الطعام وال�شراب 
والعناية الفندقية وتوفري البيئة الآمنة يف امل�شت�شفى، مما جعل امل�شت�شفى يف حركة دائمة ومتوا�شلة على طريق التحديث 
والتطور، حتى اأ�شبح امل�شت�شفى  وبدون متجيد للذات اأو املبالغة، واحدا ممن يلعبون دورًا اأ�شا�شيًا وحموريًا يف  املمار�شة 
الطبية،  والأمر لي�ص م�شتغربًا حيث اإن ال�شيا�شة التي اعتمدها م�شت�شفى اجلامعة الأردنية توؤمن بالنفتاح على كل ما هو 
جديد و ي�شب يف خدمة املري�ص الأردين، وهذا معيار تقا�ص به جناح امل�شت�شفيات  التعليمية  يف قيامها بدورها، وخا�شة 
حني ت�شم يف جنباتها العديد من الأخ�شائيني  املوؤهلني يف خمتلف التخ�ش�شات الطبية، وهي ما يعطى امل�شت�شفى �شمعته 

وقيمته ..
لقد عرفنا م�شت�شفى اجلامعة الأردنية موؤ�ش�شة تعليمية �شخمة للبحث والتدريب والعناية باملر�شى، ولعل التميز الأهم 
الطلبة  بع�ص  لي�شمل  وميتد  الأردنية  اجلامعات  معظم  بل  فح�شب،  الأردنية  اجلامعة  طلبة  على  يقت�شر  ل  امل�شت�شفى  اأن 
واملتدربني من الدول العربية ال�شقيقة ، ومثل هذه املوؤ�ش�شة من ال�شعب اإدارتها بدون حدوث بع�ص الهفوات اأو قل الأزمات، 
مثل الكتظاظ ال�شديد يف العيادات اخلارجية اأو عدم توفر الأ�شرة اأو نق�ص بع�ص الأدوية احليوية ، وموقع امل�شت�شفى و�شط 
العا�شمة وكرثة املراجعني  والأزمات املرورية حوله، ولكن م�شت�شفى اجلامعة ما يزال يحظى باحرتام  املجتمع الأردين يف 
اأ�شبح املحافظة فيه على امل�شئولية الأخالقية والإن�شانية للطب �شعبه يف ظل  تف�شى املمار�شات التجارية يف جمال  زمن 

املمار�شة الطبية.
امل�شت�شفى ل يدعي اأنه اأحد الأقطاب الكبار، ولكن له موقعه املهم والأ�شا�شي على ال�شاحة الطبية الأردنية، وهذا لي�ص 
عطاء اأو هدية من اأحد، بل كانت اإمكانات و قدرات العاملني فيه وحدها، من فرز دوره وعمله واجتاهاته التي قامت على 

الإخال�ص والتميز، واإميانه املطلق يف حق املري�ص الأردين  يف احل�شول على اأف�شل رعاية طبية ممكنه.
حمى اهلل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية و اأعانه على حتقيق اأهدافه، و�شكرًا لكل العاملني فيه مبنا�شبة عيده الأربعني.
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عيده الأربعني

د. كميل فرام

ا�شت�شاري جراحة الأورام الن�شائية

يحتفل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية هذا العام بعيد ميالده الأربعني مب�شرية عالجية وتعليمية وبحثية مكللة 
باجنازات على امل�شتوى الوطني والإقليمي والعاملي لتجعل منه املوؤ�ش�شة التعليمية والعالجية الأولى على امل�شتوى 
الوطني واملحيط، وحاله ل يختلف كثريًا عن موؤ�ش�شات كثرية على م�شتوى الوطن حيث البدايات املتوا�شعة 
التي  بتاريخه امل�شرف يج�شد �شل�شلة من الجنازات  الأداء ال�شعبة، لكنه  املوارد وظروف  ب�شبب حمدودية 
جعلته يرتبع على قمة املوؤ�ش�شات ال�شحية بالأداء، �شريكًا بدون ا�شتفراد كمنطلق لالإميان باأهمية التعاون 

�شمن منظومة النهو�ص التي ترفع من اأهمية الأداء بالقدر الذي ي�شمح.
الطالع على تاريخ امل�شت�شفى يالحظ اأن هناك روؤية وطموحا يج�شدان الواقع احلايل ويخطط للم�شتقبل 
بح�شول  اخت�شارها  ميكن  بل  ح�شرها  ي�شعب  وبراهني  بقرائن  للكبار  النتماء  ا�شتمرارية  ي�شمن  الذي 
امل�شت�شفى على �شهادات العتماد العاملية كموؤ�ش�شة عالجية متميزة ومركز تعليمي متقدم، خ�شو�شًا بوجود 
خدمة نوعية متخ�ش�شة مبختلف الفروع العالجية يقوم على تقدميها واأدائها فريق طبي متكامل بخبات 
بالأ�شا�ص  تهدف  متكاملة  بخدمات  الواحد  العمل  فريق  والإدارية �شمن  وامل�شاندة  منها  العالجية  متميزة، 
التخ�ش�شات  الدقيقة مبختلف  املراكز  انت�شرت  فقد  واحلرمان،  ال�شكوى  فرتة  وانتهاء  املر�ص  من  لل�شفاء 
الأجهزة  وفرت  قد  وامل�شت�شفى  اجلامعة  اإدارة  اأن  خ�شو�شًا  العاملية  التطورات  ركب  مع  بالتوازي  الطبية 
باأحدث �شورها، واقع قد �شمح للخبات  الرعاية ال�شحية والعالجية  ت�شمح بتقدمي  التي  الطبية  واملعدات 
الطبية برتجمة ما اكت�شبت وتوظيفه بال�شكل الأمثل لالأداء، فكان اآخرها ت�شييد مبنى كامل للتوليد وحديثي 
الولدة مبوا�شفات عاملية متقدمة باأحدث التقنيات والأجهزة التي توفر رعاية ومراقبة بهدف الق�شاء على 

امل�شاكل العالجية اأثناء الولدة وما حتمله من م�شاعفات �شلوكية ودماغية على الأطفال يف امل�شتقبل.
تواأمة امل�شت�شفى بالواقع وامل�شري مع كلية الطب وطب الأ�شنان وعلوم التاأهيل وال�شيدلة والتمري�ص يف 
الواقع  حيث  التحديث،  ا�شتمرارية  ي�شمن  الذي  بال�شكل  والرعاية  الهتمام  ينال  جعلته  الأردنية  اجلامعة 
ربوع  جميع  يف  واملتخ�ش�شة  املتقدمة  املراكز  مع  املبا�شر  والتوا�شل  اخلبات  ب�شقل  الطبي  الطاقم  يلزم 
مناطق العامل، فا�شت�شافة الندوات واإقامة املوؤمترات اأو امل�شاركة فيها ميثل واحدا من اأعمدة البناء ناهيك 
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عن تخ�شي�ص ن�شبة من دخل امل�شت�شفى لالأبحاث العلمية والندوات واملوؤمترات، متكنه من اعتباره �شريكا 
وموؤ�ش�شًا با�شهم التطور والكت�شاف، واقعًا جعل من الوطن يعتمد بجزء من ميزانيته على الدخل املتاأين من 
ال�شياحة العالجية نظرًا لل�شمعة الطبية الرائدة والجنازات املرتاكمة التي ت�شمح له باملناف�شة على املراكز 
من  ال�شفاء  عن  الباحثني  ي�شتقطب  الذي  املتميز  الطبي  بالأداء  ي�شاركون  امل�شت�شفى  اأبناء  حيث  املتقدمة، 

مر�ص لعني يطاردهم.
ميثل املعدل املرتفع لن�شبة الإ�شغال باأ�شرة امل�شت�شفى اأيقونة الطمئنان ل�شالمة الأداء مبختلف التخ�ش�شات 
الطبية والفرعية، بالتوازي مع العدد الهائل من املر�شى الذين يراجعون عيادات الخت�شا�ص يوميًا خ�شو�شًا 
املنا�شبة  العالجية  الفوري باخلطة  البدء  ي�شاعد على  الت�شخي�شية واملخبية  الفحو�شات  اأن �شرعة اجناز 
للمري�ص �شمن �شيا�شة تبادل التعاون بني خمتلف الخت�شا�ص الطبية التي ت�شمح وتتطلب ال�شت�شارة املتبادلة 

بني اأبناء ال�شرح ال�شحي.
اجلهود املباركة لالإدارات املتعاقبة على حتمل امل�شوؤولية ت�شتحق منا كلمة حق ووفاء، فقيادة م�شت�شفى 
اجلامعة الأردنية ل تقارن باأي من املوؤ�ش�شات العالجية الأخرى اأبدا، حيث الجتهاد اأحيانا قد ل يكون موفقًا 
بل ويكون ظاملًا، لكن ذلك ل ينكر اأو يجحد بحق نخبة من اأبناء كلية الطب والذين حتملوا م�شوؤولية اإدارة 
اأن هناك عالقة م�شريية حتكمها اتفاقيات تتجدد مع وزارة ال�شحة لتقدمي الرعاية  امل�شت�شفى خ�شو�شًا 
ال�شحية للمواطنني املوؤمنني بالتاأمني ال�شحي، والتي جتعل امل�شت�شفى ب�شائقة مالية م�شتمرة نتيجة تراكم 
امل�شتحقات ويقابلها مديونية تهدد امل�شرية العالجية والتعليمية ل�شركات الأدوية وم�شتودعات الأجهزة الطبية، 
�شالح بدرجة ال�شتعداد الدائم لإطالق �شهام على قلب املوؤ�ش�شة العالجية يقزم انطالقها وطموحها اإ�شافة 
لرتفاع فاتورة النفقات وال�شيانة بدون تغريات على اأ�شعار اخلدمات العالجية مبا يتنا�شب وزيادة الأ�شعار 
امل�شطردة لن القرارات احلا�شمة بتغريات امل�شت�شفى حتكمها قوانني اجلامعة وجمال�ص اإدارتها، وهو الواقع 

الذي يحتاج ملراجعة ببنوده كدافع و�شمان ل�شتمرار العطاء، اأمنية بر�شم التحقيق.
اأخرى على طريق  �شمعة  اإنارة  �شيكون  بل  �شمعة من عمره،  باإطفاء  تقليديًا  الحتفال مبيالده  يكون  لن 

اخلري والتميز.
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يف العيد الأربعني لإن�شاء م�شت�شفى 
اجلامعة الأردنية

بالعيد  الأيام  هذه  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  يحتفل 
اأراده  الذي  ال�شامخ  الطبي  ال�شرح  هذا  لإن�شائه،  الأربعني 
الراحل الكبري املغفور له – باإذن اهلل – احل�شني بن طالل – 
امللك  من جاللة  املو�شول  الدعم  وعزز مناءه  ثراه،  اهلل  طيب 
حا�شر  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  امل�شت�شفى  فكان  الثاين،  اهلل  عبد 
وم�شتقبل الأردن الغايل، و�شاحب الريادة الطبية، م�شكاًل نواة 
م�شتوى  على  الطبي  للتعليم  ورائدًا  الأردين،  ال�شحي  القطاع 

الوطن، واأحد اأهم الرواد على م�شتوى املنطقة.
الكبري  عمان  م�شت�شفى  ا�شم  يحمل  امل�شت�شفى  هذا  كان 
عندما افتتح مطلع عام 1974 من القرن املا�شي، ليتم بعد 
عامني فقط اإحلاقه باجلامعة الأردنية والتي اأ�شبحت املظلة 
الطبي يف  العايل  للتعليم  بيت و�شع  اأول  وهو  له،  واملرجعية 
العامل  من  الأطباء  اآلف  يدرب  اأن  ا�شتطاع  وقد  الأردن، 
العربي، ومن الأردن، ليمتدوا على ال�شاحة العربية والدولية، 
العديد  يف  الأطباء  ابرز  اأن  حتى  متقدمة،  مراكز  ويحققوا 
هذا  يف  تدربوا  الذين  من  هم  الأمريكية  امل�شت�شفيات  من 

امل�شت�شفى.
لقد حتمل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، وبالرغم من بع�ص 
العقبات التي كانت تعرت�ص م�شريته ال�شيء الكثري، وقد حاز 
على ثقة املر�شى من داخل اململكة وخارجها، بف�شل امل�شتوى 
املرموق من الرعاية الطبية والعالجية النوعية للمري�ص يف 
خمتلف العقول والتخ�ش�شات، حيث ا�شتطاع امل�شت�شفى ان 
ال�شديد،  التناف�ص  من  بالرغم  الأطباء  خرية  على  يحافظ 
القطاع  يف  لهم  تتحقق  التي  الكبرية  املادية  والمتيازات 
اخلا�ص، لكنهم كانوا يجدون اأنف�شهم وهم يقومون بتدري�ص 
الطلبة ويتابعون عملهم الطبي، لأنهم يوؤدون ر�شالة ويعتزون 

بهذا الدور الرائد.
من حق م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وكل الذين عملوا فيه 
على مدار الأربعني عامًا من مدراء واأطباء وفنيني واإداريني، 
فقد  منهم،  �شبقنا  ونرتحم على من  اأيديهم،  على  ن�شد  اأن 
ن�شكت طوال  نكن  اأننا مل  رغم  كبريًا ومميزًا،  العطاء  كان 

اآو  خلل  اأي  عن  املدة  هذه 
البناء  النقد  لكنه  تق�شري 
ال�شرح  هذا  بقاء  اأجل  من 

�شاخمًا وكبريًا. 
ـــزون  ميـــي ل  كـــــثـــــريون 
بـــني املــ�ــشــتــ�ــشــفــى الـــعـــادي 
وان  التعليمي،  وامل�شت�شفى 
م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 
ــــى  ـــني تـــقـــدمي اأرق جــمــع ب

اخلدمات العالجية ال�شاملة وكذلك كان متميزًا يف تدريب 
الدرا�شة  فر�ص  وتوفري  العلمي،  البحث  وت�شجيع  الأطباء 

والتدريب لطلبة الطب والتمري�ص.
لقد اأ�شعدين اأن يبادر عدد من امل�شئولني، والأكادمييني 
ورجال الأعمال التنادي مبنا�شبة العيد الأربعني للم�شت�شفى 
اجلامعة  م�شت�شفى  اأ�شدقاء  ا�شم  حتمل  جمعية  لتاأ�شي�ص 
الأردنية، مل�شاعدته يف حتقيق اأهداف، وال�شتمرار يف تقدمي 
اأرقى اخلدمات وممار�شة ال�شغط املعنوي على كل اجلهات 
حتى  والبالغة  للم�شت�شفى  املادية  التزاماتها  ت�شدد  مل  التي 
حتت  امل�شت�شفى  يقع  ل  حتى  دينار،  مليون   )18( نحو  الآن 
م�شمى املاآزق املالية كما حدث يف ال�شابق، حيث توقفت بع�ص 
لعدم  اإمداده  عن  الطبية  والتجهيزات  الأدوية  م�شتودعات 
القدرة على الت�شديد، اأو انه يلجاأ اإلى اإغالق بع�ص الأق�شام.
املواطنني  ت�شجيع  يتم  وان  دعمه،  يجب  امل�شت�شفى  هذا 
او العقارات ل�شاحله كما هو يف امل�شت�شفيات  لوقف الأرا�شي 
الأولوية  احلكومة  تعطي  وان  املتقدمة،  الدول  يف  التعليمية 
الق�شوى يف ت�شديد التزاماتها، وديونها املرتاكمة نتيجة حتويل 
املر�شى وعالجهم على نفقة رئا�شة الوزراء اآو وزارة ال�شحة، 
لي�شتمر العطاء، فهناك الآلف من املر�شى واملراجعني الذين 
ل يقدرون على مراجعة امل�شت�شفيات اخلا�شة لرتفاع اأ�شعارها، 
لأنها  احلكومية  امل�شت�شفيات  مراجعة  ي�شتطيعون  ل  اأنهم  كما 

مكتظة على الدوام.
تاريخ الن�شر  
20/1/2014 

اأحمد جميل �شــــاكر
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الإيدز )نق�ض املناعة املكت�شبة(

من  ينتج  املكت�شبة  املناعة  نق�ص  مر�ص  اأو   الإيدز 
جلهاز  تدريجي  تراجع  ي�شبب  مر�ص  هو   .)HIV( فايرو�ص
املناعة ويرتك املري�ص ُعر�شة للتهابات النتهازية والأورام 
2009 فاإنه  العاملية لعام  اإح�شائية منظمة ال�شحة  وح�شب 
حالة  حدوث 36 مليون  مع  اإن�شان  مليون   60 اإ�شابة  مت  قد 

وفاة من هوؤلء.
كيف ينتقل فايرو�ض HIV ؟

ـــق اإ�ـــشـــابـــة الأغــ�ــشــيــة  ـــص عــــن طـــري ـــرو� ـــاي ـــف ــقــل ال ــت ــن  ي
و ينتقل  املهبل.  ــــرازات  اإف املــنــوي،  املخاطية بالدم، ال�شائل 
اأو  طـــريـــق الـــولدة  للطفل عن  الأم  اأي�شا من  ــرو�ــص  ــاي ــف ال
الر�شاعة، من خالل نقل الدم غري الآمن، و الوخز بالإبر امللوثة.

 ما هي اأعرا�ض الإ�شابة بفايرو�ض HIV\ AIDS ؟
عند  عادًة  اأمرا�ص ل حت�شل  تنتج عن  الإيدز   اأعرا�ص 
ذوي املناعة ال�شحيحة. معظم هذه الأمرا�ص هي بكتريية، 
ال�شيطرة عليها  ي�شهل  والتي  اأو طفيلية.  فايرو�شية، فطرية 
التهابات  ت�شمى  )ولذلك  �شليم  مناعة  جهاز  خالل  من 
مثل:  لأورام  ُعر�شه  اأي�شًا  امل�شابون  الأ�شخا�ص  انتهازية(. 
اللمفاوية.  الغدد  واأورام  الرحم  عنق  اأورام  كابو�شي،  ورم 
احلرارة،  مثل:   اأعرا�ص  من  الإيدز  مر�شى  اأي�شًا  يعاين 
التعرق بالليل، الق�شعريرة، ال�شعف العام، نق�ص يف الوزن 

وت�شخم يف الغدد اللمفاوية.
هل ي�جد عالج لفايرو�ض HIV\AIDS ؟

فاإنه  املر�ص  ة  �شدرّ من  تخفف  اأدوية  وجود  من   بالرغم 
من  تقلل  املوجودة  مطعوم، الأدوية  اأو  تام  عالج  يوجد  ل 
الأدوية مكلفة  الوفاة واللتهابات النتهازية لكن هذه  ن�شب 
�شعوبة  وب�شبب  الدول.  بع�ص  يف  اإليها  الو�شول  وي�شعب 

العالج فاإن الوقاية هي اأف�شل ال�شبل للتحكم بوباء الإيدز.
ما هي ن�شبة الإ�شابة بعد حادث عر�شي؟

وخز  الإ�شابة من  بعد  بالفايرو�ص  الإ�شابة  ■     ن�شبة 
اإبري اأو اأداة حادة ي�شاوي )%0.3( اأي 300/1

الدم  قليلة من  كمية   ■
طبيعي  ــد  جــل ــى  عــل
خطر،  اأي  ت�شكل  ل 
تــ�ــشــجــيــل  يـــتـــم  ومل 
بهذه  اإ�ــشــابــات  اأي 

الطريقة.

ماذا تفعل يف حالة التعر�ض للدم؟
يف حالة الإ�شابة:  .1

يغ�شل  الإبرة،  اأو  احلادة  بالأداة  يف حالة الإ�شابة   -1
مكان الإ�شابة باملاء و ال�شابون.

يف حالة تعر�ص الأنف اأو الفم، تغ�شل املنطقة امل�شابة   -2
بكمية كبرية من املاء.

العني بكمية كبرية من  العني، تغ�شل  اإ�شابة  يف حالة   -3
املاء النظيف ملدة 15 دقيقة.

بلغ امل�ش�ؤول عنك.  .2
بلغ مكتب ال�شيطرة على العدوى.  .3

ع�شر  اأو  املطهرات  ا�شتخدام  اأن  علمي  دليل  يوجد  )ل 
)Bleach( املبي�ص  ا�شتخدام  الإ�شابة.  من  يخفف  اجلرح 

غري من�شوح به(.
هل ي�جد عالج لالإيدز؟

للمرحلة  الو�شول  �شرعة  من  العالجات تخفف  اإن 
النهائية للمر�ص والتي ت�شمى الإيدز. ولذلك فاإن الوقاية هي 

اأف�شل ال�شبل للحماية من الإ�شابة.
من  اأنف�شهم  بامل�شت�شفيات  العاملني  يحمي   كيف 

الإ�شابة بالإيدز؟
يتعاملوا  اأن  عليهم  لذلك  خطرة  لبيئة  ُعر�شه  هم  اإن 
من  بالرغم  الإ�شابة   متت  واإذا  املر�شى.  مع  باحرتاز 
الحتياطات فاإنه يتم اأخذ عالجات وقائية ملا بعد الإ�شابة 

على اأن يتم اأخذها خالل مدة اأق�شاها 48 �شاعة.

 د. فار�ض البكري

ا�شت�شاري الأمرا�ض املعدية
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ال تفرط يف تناول الع�صري

عندما تتناول طعامًا غنيًا بال�شكر، اأو ت�شرب م�شروبًا غازيًا، اأول ما يتبادر اإلى ذهنك 
الناجمة عن ا�شتهالكها، ورمبا تراودك فكره تناول  ال�شمنة  ال�شعرات احلرارية  هو كميه 
كوب من الع�شري كونه طبيعي و ل �شرر منه، املو�شوع اأعمق من ذلك بكثري، كما �شنبني 

اأدناه.
يحتوي �شكر املائدة على نوعني من ال�شكر، الأول هو �شكر اجللوكوز والثاين هو �شكر 

الفركتوز. امل�شكلة تكمن يف الفركتوز الذي يتحول يف اجل�شم اإلى حام�ص اليوريك و يعر�ص 
الإن�شان اإلى ارتفاع �شغط الدم ال�شرياين، اأمرا�ص الكلى املزمنة، ال�شمنة، ل �شرر من 

اجللوكوز كونه وقود الطاقة الطبيعي خلاليا اجل�شم.

باأنواعها، وبع�ص الأطعمة، كذلك يكون متواجدًا ب�شكل  الغازية ، احللويات  ي�شتعمل �شكر الفركتوز لتحليه امل�شروبات 
طبيعي يف الفاكهة. 

بالن�شبة للفاكهة، معظمها يحتوي على كميات كبريه من الفركتوز، ولكن اخلب اجليد هو اأنها حتتوي كذلك على مواد 
طبيعيه اأخرى، مثل الفيتامينات ومواد م�شادة لالأك�شدة، الأمر الذي يخفف من �شرر الفركتوز. اأما  البطيخ والأنواع املجففة 

من الفاكهة مثل التني والبلح، فهي حتتوي على كميات كبريه من الفركتوز بدون املواد امل�شادة لالأك�شدة والفيتامينات. 
 حتتوي الع�شائر على كميات هائلة من الفركتوز، و ت�شر بالإن�شان اإذا اأفرط يف تناولها. ل �شرر من �شرب كوب واحد 

و لي�ص عده اأكواب من الع�شري باليوم. 
  ل �شرر من تناول حبه �شوكاته باليوم، ولكن هناك �شرر بعد التهام كل العلبة.

حام�ص  مثل  كيميائيه  مواد  عده  اإلى  بالكبد  الأخري  حتويل  يتم  الفركتوز،  ب�شكر  غنيًا  طعامًا  الإن�شان  يتناول  عندما 
هذه  بالدهنيات.  معباأ  كبد  اأي  �شحمي،  كبد  ذلك  عن  وينجم  موؤك�شده،  مواد  اإلى  بالإ�شافة  الدهنيات،  ثالثي  اليوريك، 
لالإن�شان طفرة  الغابرة حدثت  الأزمان  الأخرى، يف  للحيوانات  لي�ص  و  فقط،  العليا  والقرود  لالإن�شان  امل�شاعفات حتدث 
ي�شتطيع  الإن�شان ل  اأ�شبح  البول،  يتم طرحها عن طريق  اأخرى ذائبة  اإلى ماده  اليوريك  الذي يحول حام�ص  الإنزمي  يف 
التخل�ص من فائ�ص حام�ص اليوريك، و�شار يعاين من عده امر�ص مرتتبة على ذلك، ومنها مر�ص النقر�ص. ومن املعلوم 
اأن مر�ص النقر�ص ينجم عن خلل وراثي يوؤدي اإلى تراكم حام�ص اليوريك. كذلك تبني يف ال�شنوات الأخرية اإن االإفراط يف 
تناول ال�شكريات والتي معظمها حتتوي على �شكر الفركتوز تزيد من نوبات  داء النقر�ص والتي تتكون من امل يف املفا�شل، 
اخلا�شرة، ويف بع�ص الأحيان حرقه بالبول ناجمة عن  فرط اإفراز حام�ص اليوريك يف البول. هذا و قد اأجريت يف بريطانيا 
درا�شة على عدد كبري من العاملني بال�شحة مثل الأطباء واملمر�شات ملده ع�شرين عامًا، مفادها اأن داء النقر�ص �شائع ب�شكل 

وا�شح عند الأ�شخا�ص اللذين كانوا يكرثون من �شرب الع�شري ب�شكل يومي، مقارنه بالأ�شخا�ص الغري مدمنني للع�شري.

ما ه� ال�شر الكامن بالع�شري؟
 بالطبع ال�شبب هو �شكر الفركتوز. يف ال�شنوات الأخرية املن�شرمة مت تاأكيد ال�شكوك بخ�شو�ص  �شرر �شكر الفركتوز يف 

جتارب على اجلرذان، بالإ�شافة اإلى درا�شات على الإن�شان.

د. كمال فريد عقل

ا�شت�شاري طب اأطفال وكلى
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على العك�ص من الإن�شان، ل يحدث �شرر للجرذان عند تناول �شكر الفركتوز كونها متلك الإنزمي الذي يحول حام�ص 
اليوريك الى ماده ذائبة يتم طرحها بالبول. ومن الدرا�شات الرائدة، تلك التي اأجراها الدكتور ريت�شارد  جون�شون  وفريقه 

بجامعه كولرادو بالوليات املتحدة، على اجلرذان. بعد اإن مت اإ�شكات الإنزمي الذي 
يحول حام�ص اليوريك اإلى ماده ذائبة، اأ�شيفت كميات كبريه من �شكر الفركتوز اإلى 
طعام اجلرذان، و بعد ب�شعه اأ�شابيع ظهرت نتائج مذهله. ارتفعت ن�شبه حام�ص 
اليوريك بالدم، بالإ�شافة اإلى مقاومه الأن�شولني الداخلي، ارتفاع اأنزميات الكبد، 
املتالزمة  اأعرا�ص  هي  الأعرا�ص  تلك  �شحمي.  كبد  مع  الدهنيات،  ثالثي  ارتفاع 

الأي�شيرّة والتي تنذر بحدوث داء ال�شكري يف امل�شتقبل.

ما هي املتالزمة الي�شية التي تدور ح�لها كل تلك ال�شجة؟
 تتكون املتالزمة الي�شية من ارتفاع �شغط الدم واأنزميات الكبد و ثالثي الدهنيات، مع انخفا�ص الكول�شرتول اجليد. 
كذلك تر�شب الدهنيات بالكبد الأمر الذي يوؤدي اإلى كبد �شحمي. و من عالماتها وجود ال�شمنة حول البطن، اأي الكر�ص 

بالعامية.
 ب�شكل عام يجب على الإن�شان مراجعه الطبيب اإذا تعدى حميط اخل�شر 102 �شم عند الرجال و 88 �شم عند الن�شاء 
للتاأكد من عدم وجود بداية املتالزمة الي�شية  والتي ممكن اإيقافها عند حدها باحلمية  والدواء، وذلك ملنع حدوث داء 

ال�شكري بامل�شتقبل.
  بالن�شبة لالإن�شان، لحظ  فريق د جون�شون اأن ن�شبه حام�ص اليوريك يف 
الدم مرتفعه عند %80 من  املراهقني اللذين يعانون من ارتفاع �شغط الدم 
ال�شرياين.و من الطريف انه عند معاجلتهم بعقار خاف�ص حلام�ص اليوريك، 

انخف�ص �شغط الدم كذلك.

ماذا نفعل لتاليف امل�صاكل ال�صحية املرتتبة على االإفراط يف تناول 
�شكر الفركت�ز؟ 

يجب جتنب ا�شتعمال امل�شروبات الغازية، احللويات،  الأطعمة املكررة، وتلك امل�شاف اإليها �شكر الفركتوز كلما اأمكن. 
اإدمان ال�شكر، ولكن من املمكن التخفيف من ا�شتعماله. كذلك يجب  تناول الفاكهة  بالطبع لي�ص من ال�شهل التخلي عن 
باعتدال و عدم االإفراط يف �شرب الع�شري .ب�شكل عام، م�شموح �شرب كوب )250( مل باليوم للبالغني و ن�شف كوب لالأطفال 
اأما  بالن�شبة ملر�شى النقر�ص، فعليهم جتنب تناول احللويات و الفاكهة املجففة،  اأكرث عر�شه لل�شرر من الكبار.  كونهم 
بالإ�شافة اإلى التقليل من اللحوم.م�شكله مر�شى النقر�ص ل تنجم عن تناول اللحوم فقط كما كان معلومًا لعده عقود، بل 

من االإفراط يف تناول �شكر الفركتوز كذلك.

هل هناك حل�ل اأخرى؟ هل نلجاأ اإلى ا�شتعمال املحليات مثل ال�شكارين وال�شبارتام؟ 
والبتعاد عن  و غريها،  الفاكهة  فيه  الطعام، مبا  تناول  العتدال يف  للج�شم. احلل هو  ب�شبب �شررها  اجلواب هو ل 

املحليات ال�شناعية.
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املخدرات واأثرها على الفرد واملجتمع
منى حممد العويدي         

الباحثة الجتماعية – م�شت�شفى اجلامعة الأردنية         

اأ�شبحوا  ال�شباب  فاأغلبية  كبريًا  انت�شارًا  انت�شرت  فقد  ال�شباب  على  �شيطرت  خطرية  اجتماعية  اآفة  املخدرات  تعتب 
يعتبونها دواء حلزنهم واكتئابهم و يتعاطونها على الرغم من اأنها مواد كيميائية �شامة ت�شبب اأمرا�ص واأوبئة فتاكة توؤدي 
الى هالك الفرد و ينعك�ص ذلك على املجتمع باأ�شره فهي ت�شتت اجلماعات و العائالت و توؤدي الى الإفال�ص بالإ�شافة الى 

العتداءات على الآخرين.

ما هي املخدرات؟
من  م�شنوعة  طبيعية  مواد  عن  عبارة  املخدرات 
الوظائف  على  توؤثر  �شناعيا  تركب  كيماوية  اأو  الأع�شاب 

احليوية لالإن�شان وتوؤدي اإلى الإدمان اأو التعود عليها.

ما املق�ش�د بالإدمان؟
حيث  معا  الثنان  اأو  ج�شمية  اأو  نف�شية  حالة  الإدمان 
فرتة  بني  يتعاطاها  التي  الكمية  زيادة  اإلى  الفرد  ي�شطر 

واأخرى وبدونها يعاين من اآلم ج�شيمة وا�شطرابات نف�شية.
ما هي امل�اد اخلطرة التي ت�ؤدي اإلى الإدمان؟

-  احل�شي�ص واملاريجوانا.
-  الكوكايني والهروين واملورفني والأفيون.

-  حبوب الهلو�شة.

-  حبوب املن�شطة.
-   بع�ص املواد الطيارة )كالبنزين والآغو والغراء والترن والدهان(.

ما هي امل�اد التي ت�شتخدم يف التعاطي؟
قطع الق�شدير عليها اآثار حرق.  -

اأنابيب من الق�شدير اأو ورق العملة.  -
مالعق عليها اآثار حرق.  -

م�شدر ا�شتعال.  -
اأكيا�ص بال�شتيكيه �شغريه.  -

ال�شرجنات والإبر.  -
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مراآه �شغريه.  -
ما هي اأ�شباب انت�شار املخدرات؟

انعدام الوازع الديني عند ال�شباب.  -
انعدام الرتبية ال�شليمة يف البيت.  -

الرفاق ال�شوء.  -
البيئة املحيطة بال�شباب.  -

الإعالم.  -

ما تاأثري تعاطي املخدرات على اجل�شم؟
اأو ال�شموم املن�شطة مثل الكوكايني والنيكوتني المفتامينات، توؤدي هذه جميعا اإلى اإنهاك الكبد والقلب  اأول: املخدرات 

والدماغ والدورة الدموية اإ�شافة اإلى انخفا�ص ال�شهية والأرق والدوار .
الكوكايني:- يوؤدي اإلى �شعور الفرد بالهلو�شة وال�شك . اأ - 

الكفايني :- يوؤدي اإلى الأرق وزيادة �شربات القلب مما يوؤدي اإلى اإنهاكه . ب - 
النكوتني :- يوؤدي اإلى الإ�شابة باأمرا�ص الرئتني والقلب وال�شرطان. ج - 

المفتامينات :- توؤدي اإلى الإ�شابة بالأمرا�ص النف�شية كال�شك وغريها مما تدفع بالإن�شان اإلى الإجرام . د - 

ثانيا: املخدرات اأو ال�شموم امل�شكنة واملنومة. )مثل الأفيون ، املورفني ، الهروين الفاليوم والليبيوم(. حيث توؤدي هذه 
اإلى تخفيف االآالم اجل�صيمة والتقليل من الن�صاط الع�صلي و�صعف ال�صع�ر باجل�ع والعط�ض، ولكنها ت�ؤدي  ال�صم�م 
يف املدى البعيد اإلى تلف بع�ص خاليا الدماغ مما يفقد الإن�شان القدرة على الرتكيز واأداء وظائفه الطبيعة خا�شة 

العقلية.
ثالثا: امل�شتن�شقات ) املواد الطيارة(.

من ال�شمية من �شاأنها اأن حتدث اأ�شرارا بالرئة واجليوب الأنفية والقلب والدماغ وميكن اأن توؤدي اإلى الوفاة. 

رابعا: املاريجوانا واحل�شي�ص.
رمبا يتناهى اإلى �شمعك اأن احل�شي�ص مادة غري �شارة بال�شحة ول حتدث الإدمان لكن احلقيقة غري ذلك ، اأن احل�شي�ص 
املقدرة  وي�شعف  التدخني  به  يت�شبب  مما  اأكرث  ال�شرطان  مر�ص  ت�شبب  وطبيعية  كيماوية  مواد  على  حتتوي  واملاريجوانا 
الطبيعي  بالتوازن  املاريجوانا على الإخالل  اإلى احلوادث. وتعمل  يوؤدي  ال�شريعة، مما  والتن�شيق وال�شتجابة  التذكر  على 

للهرمونات امل�شئولة عن النمو اجل�شمي.

اأهم الأعرا�ض التي تظهر على ال�شخ�ض املدمن؟
ال�شتباه يف ن�شاطاته عما هو معهود عليه يف ال�شابق.  •

التعرف على اأ�شدقاء جدد غريبي الأطوار والتاأخر حتى �شاعات متاأخرة من الليل.  •
فقدان الهتمام بالأ�شدقاء القدامى اأو البتعاد التدريجي عنهم.  •
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تغريات فجائية يف املزاج.  •
العدوانية غري املتوقعة يف غري مكانها.  •

الظهور مبظهر ال�شكران يف بع�ص الأحيان.  •
اللجوء اإلى ال�شرقة وبيع املخدرات.  •

عدم الكرتاث مب�شاعر الآخرين وعدم مراعاة امل�شالح العامة واخلا�شة.  •
العزلة االجتماعية اأو عدم االختالط مع االآخرين.  •

اللجوء اإلى الكذب املتكرر وجتنب املواجهة.  •
ظهور بع�ص الروائح الغريبة واحلبوب والبودرة والأدوات التي تدل انه مدمن .  •

ما هي طرق ال�قاية من املخدرات؟
ل تتعاطى الأدوية والعقاقري املنومة اأو املن�شطة اأو غريها اإل بو�شفة طبية.  •

ل تكن قا�شيا على نف�شك ول تقلل من �شاأن ذاتك.  •
قم مبمار�شة الن�شاطات الريا�شية كامل�شي وغريها.  •

اإن �شعرت باحلزن اأو الكتئاب فتحدث مع اأ�شخا�ص ترتاح لهم وقد يكون اأحد اأفراد اأ�شرتك.  •
ابتعد عن رفاق ال�شوء، وابحث لك عن اأ�شدقاء ي�شاركونك هوايتك واهتماماتك.  •

تعلم اأن تقول “ل” عندما يعر�ص عليك �شيء قد ي�شر ب�شحتك.  •
ل تقم باإعطاء اأولدك حما�شرة عن املخدرات لأنه قد يدفعهم اإلى التعاطي بهدف جتربة.  •

ماذا تفعل يف حال اكت�شاف املدمن؟
حماوره املتعاطي باأ�شلوب ودي واإبداء الرغبة يف خروجه من الأزمة وعدم اإ�شعاره بالذنب  •

م�شاعده املتعاطي باإقالع عن املادة مبدئيا وت�شليم املادة اإلى اإدارة مكافحة املخدرات  •
اإيجاد الدعم للمتعاطي وم�شاعدته للخروج من املحنه وهذا يعتمد على نوع املادة التي ي�شتخدمها املتعاطي وهذا يتم   •

حتديده بالتن�شيق مع الجهزه املعنية بالعالج 

ما هي الآثار الجتماعية وال�شحية لتعاطي املخدرات.
الإدمان ي�شبب النحراف.  -

نقل عاده التعاطي اإلى اأفراد الأ�شرة.  -
عدم الأمان يف البيت.  -

التفكك الأ�شري.  -
اإجناب اأطفال م�شوهني.  -

التاأثري ال�شحي على متعاطي املخدرات كما ذكرناه �شابقا.  -
نقل الأمرا�ص املعدية وخا�شة مر�ص )الإيدز( بوا�شطة الإبر امللوثة التي تنتقل من �شخ�ص اإلى �شخ�ص اآخر مدمن.  -
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قّدمت مبنا�شبة احتفالت م�شت�شفى اجلامعة الردنية 
بالعيد الربعني لفتتاحه 

الق�شيدة اليانعة يف ُم�شَت�شفى اجلامعة
ق�شيدة قدمتها مبنا�شبِة مرور اأربعني �شنة على تاأ�شي�ص ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية ... وقد ُقْمُت باإْن�شاد َبع�ص اأبياتها 
بتاريخ  الن�شور حفظه اهلل  الوزراء الدكتور عبد اهلل  لتلك املنا�شبة حتت رعاية دولة رئي�ص  ِذْكرًا  اأُقيم  يف الحتفال الذي 

2013/10/28م. 

هذا وقد كان يف ِنيَّتي ُقَبْيل ال�شروع يف نظمها اأن يكون َتعداد اأبياتها »اأربعني« َك�ِشِنيِّ هذا امل�شت�شفى، ولكن �ُشْرعان ما 
مها �شهلًة  اْزدحمْت يف نف�شي املعاين والذكرياُت حتى َجرت على ل�شاين فبلَغْت مائة بيٍت واْزدادْت اأربعَة ع�شر، وها اأنا اأقدِّ

مُمتنعة ع�شى اأن يتقبلها قاِرئها بَقبول َح�َشٍن وُيْنِزُلها لدْيه َمنزلًة ح�شنة: 

را ـــذَّ ــــ ال ـــاَن  ـــمرّ ـــع ِب ــى  ـــ ــًف ـــ ــ�ــشْ ـــ ــَت ــ�ــشْ ُم ـــيِّ  ــــ َح ـــــْم  ُق ـــرا1.  ــــ ـــبِّ ــــ وَك ـــاِت  ـــعــــ ـــامــــ ـــجــــ الــــ اأُمِّ  ــــِب  ـــــ ــــْل َق ـــــــي  فــــ

ـــٍق ـــيِّ �ـــشَ قـــــــْلـــــــٍب  ـــــغـــــاِف  بـــــ�ــشَ ـــه  ــــ ـــاِج ن ــــْم  ُقـــــ ـــرا2.  ــــ ـــَث ــــ ـــاأْك ــــ ـــى احلــــبــــيــــَب ف ـــاجــــ ــــ ـــم ن ــــ ـــيَّ ــــ ـــَت ــــ ـــُم ــــ َك

ــى ــَن ــ�ــشَّ ــي ُظـــــــَلـــــــِم ال ـــ يُّ ف رِّ ـــــــهـــــــا الـــــــــدُّ اأيُّ ـــا  ـــوُّرا3. ي ــــ ـــَن ــــ ـــَت َت ـــْم ـــ�ـــش ـــَت ـــيـــاِهـــــــب فـــاْب ـــــــْت َغــــ َعـــــــَبـــــــ�ـــشَ

قــا ــ�ــشــدُّ ـــ َت ــــان  ك امَلـــــــــــْرِء  ــاُم  ـــ ــش ــ� ـــ ــت ـــ اْب واإذا  ــــاج َبـــــــْحـــــــرًا كـــْوثـــرا4.  ـــــ ُق َم ـــدُّ ــــ ـــ�ـــشَ ــــ ـــتَّ ــــ َفـــــــــِبــــَك ال

ـــــِردًا ـــــْغ ُم ـــــــى  َغـــــــنَّ ـــك  ــــ ـــادي ن فـــــــي  ـــبُّ  ــــ ـــطِّ ــــ ال ـــــــــــرا5.  ــــاًل َفـــــــــَجـــــــــْفـــــــــرًا دارجــــــــــًا ُمـــــــَتـــــــَعـــــــثِّ ـــــ ــــْف ِط

ــِه ــيِّ ـــ ــِن ـــ ــشِ ــ� ـــ ِب َيـــــــْزَدهـــــــي  هــــو  هــــا  والـــــــــْيــــوم  ـــرا6.  ُمـــــَــ�ـــشـــــــمِّ الأْربـــــــعـــــــيـــــــَن  ـــَت  ــــ ـــْغ ــــ ـــَل َب قـــــــــْد  اإْذ 

ــــذي ال ـــــدك  ـــــْول مَل ـــــُهـــــمــو  َبـــــْعـــــ�ــشُ ويـــــــــتــــوُق  ـــرا7.  ـــَعـــــــطِّ ــــ ـــَت ُمــــ ُقـــــــــْل  الأْردنُّ  ــــه  ـــــ ِب ـــْت  ــــ ـــَئ ــــ ـــِن ــــ َه

ــــــــْبــــــــعـــــًة �ــشَ اإلَّ  ـــــاِن  ــــــ ـــــف اأْل ـــخـــه  ــــ ـــارُي ــــ ت ـــــــــْوًل َفــــــاْذُكــــــرا8.  ـــــــــُروَن َح ـــــــهـــــــا ِعـــــــــ�ــــشْ ـــمَّ ـــد �ـــشَ قــــ

اإلـــى ُمـــْلـــتـــفـــٍت  َغـــــــْيـــــــَر  مَيــ�ــشــي  ــــُر  ـــــ ْه ــــدَّ ــرا9. وال َيـــــَتـــــَفـــــكَّ اأَْن  الـــــــــَمـــــــــْرِء  ـــُب  ــــ ـــ�ـــشْ ــــ وَح اأََحـــــــــــــٍد 

ــًة ـــ هــدي ــَر«  ـــ ــي ـــ ــب ـــ ــك ـــ ال ـــــــــاَن  »عــــمرّ ـــيـــَت  ـــمرّ �ـــشُ ــــرا10.  ــــذكُّ ــــبـــــــــالد تـــــ ُتـــــــ�ـــشـــــــدي لـــــــعـــــــا�ـــشـــمـــــــة الـــــ

�ــشــبــابــًة ــات  ــامــعـــ ــجـــ ـــ ال ــــى  ـــــ ول اأُ فــــراأْتـــــــــَك  ـــــورا11.  ــــًا اأَْحــــــ ــــْرف ـــــ ـــًا« وَط ــــ ـــيرّ ــــ ـــشِ ـــ� ــــ ـــَرْن ـــــنـــــًا »َف ُحـــــ�ــشْ

الـــــــَهـــَوى ــَص  ــ� ـــ ــْي ـــ َق ــهــا  ــب ــل ــْق ِب َراأَْتـــــــــــــَك  ـــــــــَا  مَلَّ ــــان فـــيـــهـــا َغـــــــــْيـــــــــُر لـــــــْيـــــــَلـــــــى ُعـــْنـــ�ـــشـــرا12.  ـــا كـــــ مــــ

ـــه ــــ ـــاَلُب ِطــــ ـــــَردُّ  ــــــ ُي ل  ــــَزٍم  ـــــ ــــْع ب فـــــــــاأََبـــــــــْت  ـــــــَرى13.  ــــ ـــثَّ الــــ ــــــَد  ـــــــ اأََم ـــِرهـــا  ــــ ـــْي ــــ ـــَغ ــــ ِل َتـــــــكـــــــوَن  اأَلرّ 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)8(

)11(

ال(: الَكَنف، ُيقال: اأنا يف َذرا ُفالن اأْي يف َكنفه. را )َبفْتح الذَّ * الذَّ   )1(

* اأمرّ اجلامعات: اجلامعة الأردنية  
ْن" وهي فعل اأمر َمْبني على الفتح لت�شاله بنون التوكيد اخلفيفة، وقد ُكتبْت نون التوكيد اخلفيفة هنا األفًا مع التنوين ثمرّ حِذف التنوين للوقف. َ ُلها: "َكبِّ ا: اأَ�شْ * َكبِّ  

.endocardium = غاف: الغ�شاء الداخليرّ للْقلب ال�شَّ  )2(

نى: املر�ص * ال�شَّ   )3(

ْل ال�شورة البيانيرّة. َلم ... وعلْيِه تاأمَّ * َعَب�َشْت ...: الفاعل يعود اإلى الظُّ  
َدقة" مك يف َوْجِه اأخيَك �شَ اإ�شارة اإلى احلديث النبوي ال�شريف "تب�شرّ  )4(

اجَلْفر: الولد اإذا منا َبْع�ص ال�شيء واأََكَل وبدا َبْطُنه  )5(

اأي �شنة 1973م تاريخ تاأ�شي�ص ُم�ْشت�شفى اجلامعة الأردنية.  )8(

ًا«: اإ�شارة اإلى اأنرّ ال�شركة التي قامت ببناء امل�شت�شفى كانت �شركة فرن�شيرّة ... )11(  »ُح�ْشنًا َفرْن�شيرّ
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با�ْشِمها ُتـــْدعـــَى  ــْحــَت  ـــ ــَب اأَ�ــشْ ذا  ـــِل  اأَْجــــ ـــْن  ِم ـــــَورى14.  ــــبِّ اأَْبـــــــــَقــــى يف ال ـــِم احُلـــــ ْكـــــــُر بـــــــا�ـــشْ والـــــــذِّ

ــدى ـــ ــَم ـــ ال ـــــَمــك  يــتَّ الـــعـــــــزرّ  ــــذا  ه اأَلأْجـــــــــــــِل  را15.  فــــذَهـــــــــْبـــــــــَت وْحـــــــــــــَدك تـــــــرتـــــــقـــــــي ُمـــتـــ�ـــشـــوِّ

غــلــيــَظــهــا الـــثـــيـــاِب  ــق  ـــ ــَل ـــ َخ مـــن  ـــــَت  ولــِبــ�ــشْ ـــرا16.  ــــ ـــبَّ ـــحــــ ـــر ُمــــ ـــريــــ ـــحــــ ـــالــــ ولأْنــــــــــــت اأْوَلـــــــــــــــــى بــــ

ــًة ــن زي ــاعــِب  ــمــت ـــ ال ــِث  ـــ ــَف ـــ َت ِمـــــْن  َوتـــــــِخـــْذَت  ـــْوفـــرا17.  ــــ ـــَت ــــ ـــــفــيـــــ�ــِص ا�ـــشْ رِّ الـــــنَّ ــــــواَك بـــــــالـــــــدُّ و�ــــــشِ

وكــْدحــهــا ــعــاب  ــ�ــشِّ ال يف  وْحــــــَدك  ــوك  ـــ ــرك ت ـــرا18.  ـــَحـــ�ـــشَّ ـــاُء فــــ ــــ ـــن ــــ ـــع ــــ ـــــــَدك ال ـــــــعَّ ـــتـــى َتـــــــ�ـــشَ حــــ

ــُهــم ـــ ــلُّ كـــ ـــــــــــْوا  ولَّ عـــْنـــــــك  ــــــُة  الأِحــــــبَّ ــى  ـــ حــت را19.  ـــدُّ ـــكــــ ــــ ـــَت ت ــــ ـــْق ــــ ـــ�ـــشِ ــــــــُوَزرا فــــ ــــُة الـــــــــ ــــش ــــا� ـــــ ورئ

ِدعـــــــاُمـــــــُه ـــقـــوىَّ  الــــ ـــنـــَد  الـــ�ـــشَّ ـــك  ل ــْت  ـــ ــان ـــ ك ـــْفـــــــخـــــــرا20.  ـــــــَر َمــــ ــــــــ ــــه وفـــــيـــــــــــرًا كـــــــــْنـــــــــَت اأْوف ـــــ وب

ــي ــغ ــت ــْب َت ـــــا  ممَّ ــك  ـــ ــي ـــ ــل عـــ ـــجـــود  تــــ كـــانـــــــت  ــــــَرى؟21.  ـــٍة فـــهـــْل يـــــــــْومــــًا ُت ــــ ـــائ ــــ ــــْن ِم ـــــ ـــــيـــــَن ِم ـــــتِّ �ــشِ

والأذى ك  ـــررّ ِبـــ�ـــشُ َعـــِلـــــــَمـــــــْت  ـــــــهـــــــا  اأنَّ لــــْو  را22.  ـــــــوَّ َجـــــَعـــــَلـــــْتـــــَك بـــــــاملـــــــال الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر ُمـــــــ�ـــشَ

ــهــا رئـــــيـــــ�ــشُ الـــِهـــــــزْبـــــــِر  كـــالـــلـــْيـــِث  ـــام  ـــقــــ وَل ــرا23.  ـــ ــشِّ ــ� ـــ ــب ـــ ـــفـــيـــ�ـــص ُم ـــم الـــنَّ ــــ ْع ـــدَّ ــــ ـــال َيـــــــفـــــــديـــــــك ب

ــاًل ـــ عــائ ــًا  ــم ــي ــت ي تـــــْبـــــَقــى  اأْن  ـــحَّ  ــــ �ـــشَ مــــا  ـــــرا24.  ـــــُه ـــري اأَْن ــــ ـــْج ــــ ئـــــــيـــــــ�ـــص اأتـــــــــــاك َي ــــدى الـــررّ ـــــ ون

ُمـــْقـــِفـــرًا ــًا  ــب ـــ جــدي ــى  ــقـــ ـــ ــْب َت اأْن  ـــحَّ  �ـــشَ ــا  ـــ م ُمـــــْمـــــِطـــــرا25.  ـــَك  ـــاَحــــ �ـــشــــ اأمَّ  ـــــٍر«  ــــــ ُزَهـــــْي ـــــو  ــــــ »واأب

ـــى ـــَه ـــنُّ وال ـــب  ــــ ـــواِه ـــَم ــــ ال ـــيُّ  ـــش ـــا� ري ـــٌق  ــــ ـــِب َل ـــرا26.  ـــاًل ومـــــــفـــ�ـــشِّ ــــ ـــِم ــــ ـــْج ــــ ــــــوادث ُم َخـــــــــَبـــــــــَر احلـــــــ

َرْحـــــــَلـــهـــــــا ـــــــــــُة  الأْردنـــــــــــيَّ ـــه  ــــ ـــي اإل ت  ـــــدَّ �ـــــشَ ــــراُه فـــــيـــــهـــــا امِلـــــْنـــــبا 27.  ـــــ ــــ�ــــشْ ـــــ ــــْت ُب ـــــ ــــَل ـــا َع ــــ ـــمَّ َلــــ

ــذي ـــ ال ــــراونــــِة«  الــــطرّ »اخـــلـــيـــِف  ـــــهــا  بــرئــيــ�ــشِ ــــوؤاِد فـــــــاأْبـــــــهـــــــرا28.  ـــــ ــــف ـــــ اأ�ــــشــــــــــــــدى بــــاإخـــــــــال�ــــص ال

َمــــْن له ـــــْرِح »اأحــــمــــَد«  الــ�ــشَّ ــِر هـــذا  ـــ ــدي را29. وم ـــرِّ ــــ ــــ ـــق ــــ ــــ وُم ــــادئــــًا  ـــــ هـــــ الإداِرة  ـــــــــُن  ُحـــــــــ�ــــشْ

              

                   د. اأمين عارف زايد

م وال�شكري وال�شتقالب          ا�شت�شاري الغدد ال�شّ

2013/10/20                 

اخلِطاب يف هذا الَبْيت وما َبْعده للُم�ْشَت�ْشفى  )15(

ِة ُم�ْشت�شفى اجلامعة الأردنية هو رئا�شة الوزراء. اإ�شارة اإلى القانون الذي َيُن�صُّ على اأنرّ م�شدر %60 من ميزانيَّ  )21(

�شور حفظه اهلل. "اأبو ُزهري": ُكنْية َدْولة رئي�ص الوزراء الدكتور عبد اهلل النرّ  )25(

الأردنية. اجلامعة  رئي�ص  الطراونة  اخليف  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  الطراونة":  "اخليف   )28(

ماغ والأْع�شاب، واملدير احلايلرّ للم�شت�شفى )2013/3/31 ( "اأحمد": الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي، ا�شت�شاري واأ�شتاذ جراحة الدرّ  )29(

)15(

)21(

)25(

)28(

)29(
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الرعاية التلطيفية رعاية �شم�لية ومتميزة

لقد داأب الأطباء على الهتمام بالأمور املرئية على ح�شاب الأمور غري املرئية وعلى الرتكيز 
على الأرقام والعتبارات البدنية على ح�شاب اجلوانب الأخرى التي يتعر�ص لها املري�ص.

الأمرا�ص  كتلك  مزمن  مر�ص  ب�شبب  الطبيب  يراجع  الذي  املري�ص  اأحدهم  �شبه  لقد 
الفتاكة مبثال رائع حيث قال: 

اأهدافه  يتكلم عن حياته،   )CD( منا قر�ص  لكل  »اإن  يقول  ول�شان حاله  اإليك  ياأتي  اإنه 
وُمثله ومبادئه، اأحالمه وطموحه، ما�شيه وطفولته، ويقول يا دكتور لقد مزق هذا املر�ص 

حياتي اإلى اأ�شالء وقد تك�شر هذا القر�ص )CD(، هل ت�شتطيع اأن ت�شلحه يل؟
هذا املثال يو�شح لنا جليا اأن املري�ص يف الواقع لديه الكثري من الهموم والإ�شكالت   ■

التي تتعلق بحياته اليومية ولي�ص جمرد اأرقام وح�شابات وعقاقري، يتوقع من الطبيب 
اأن ي�شاعده للتعامل معها. ومن هنا ن�شاأت احلاجة اإلى الرعاية التلطيفية كتخ�ش�ص 
طبي يهتم بعالج الآلم واأعرا�ص املر�ص املختلفة، وي�شع اأ�ش�شًا للعالج م�شتوحاة من 

احلوار املبا�شر والفعال على املري�ص، اآخذًا بعني العتبار احلاجات النف�شية والجتماعية والروحانية. 

عرفت منظمة ال�شحة العاملية الرعاية التلطيفية مبا يلي: 
»جمموعة اجلهود الطبية املقدمة من فريق متعدد اخلبات للمر�شى الذين يواجهون اأمرا�شًا مزمنة، بهدف حت�شني نوعية 

احلياة ورفع املعاناة عنهم وعن عائالتهم، مع الأخذ بعني العتبار احلاجات البدنية والنف�شية والجتماعية والروحانية«. 
وفيما يلي الأ�ش�ص التي قامت عليها الرعاية التلطيفية: 

تقدم الرعاية التلطيفية خدمتها من خالل فريق متكامل ي�شم الطبيب، املمر�ص، الأخ�شائي النف�شي، الأخ�شائي  		■

الجتماعي، ال�شيديل، املوجه الديني،و املعالج الطبيعي.
اأع�شاء الرعاية التلطيفية لديهم خبة خا�شة يف عالج الآلم والأعرا�ص املختلفة وفقًا لأحدث الأبحاث الطبية.  		■

الوقت  واإعطائه  معه  الودية  وذلك من خالل اجلل�شات  املري�ص  مع  الت�شال  بالغًا مبهارات  اهتمامًا  الفريق  يويل  		■

الكايف للحديث عن نف�شه وتوجيه الأ�شئلة املتعلقة بكافة جوانب حياته. هذا اإلى جانب تقدمي الدعم املعنوي والنف�شي 
له والتاأكيد اأن من حقه اأن يفهم ظروف مر�شه واأن ي�شاهم مع الفريق يف و�شع اخلطة العالجية وحتديد اأولويات 

العالج وذلك وفقًا لأهدافه وت�شوراته مبا يتنا�شب مع التعليمات الطبية. 
اإلى الأمل ول اخلوف ول املعاناة ول الوحدة خالل ظروف حياته  اأن ل يتعر�ص  يلتزم الفريق باأن من حق املري�ص  		■

املختلفة، حتى يف املراحل الأخرية من مر�شه، ولن يتخلى عنه الفريق مهما ا�شتدت ظروف مر�شه. 
يويل فريق الرعاية التلطيفية اهتمامًا بالغًا بعائلة املري�ص، فمعلوم اأن عائلة املري�ص لديها الكثري من املعاناة والهموم  		■

نتيجة اإ�شابة اأحد اأفرادها باملر�ص، وقد يحتاجوا اإلى معونة من الفريق لتجاوز هذه الظروف ال�شعبة.
ول يخفى على اأحد اأن املري�ص امل�شاب بهذه الأمرا�ص يعاين من العديد من الأعرا�ص كالآلم املبحة، �شيق التنف�ص،  		■

الهب�ط العام، الغثيان واال�صتقاء، وغري ذلك من االأعرا�ض املزعجة التي متنع املري�ض من اأداء ن�صاطاته الي�مية 
وتوؤثر �شلبًا على حياته.

د.حممد ب�شناق
اأخ�شائي الأمرا�ض الباطنية  

الزمالة الأمريكية يف عالج 
الأمل والرعاية التلطيفية

رئي�ض اجلمعية الأردنية للرعاية 
التلطيفية وعالج الأمل
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وقد ي�شتد املر�ص ويفتك باملري�ص اإلى حد ل يفيد فيه العقاقري امل�شكنة لالآلم ويحتاج املري�ص بعدها اإلى م�شكنات  		■

قوية كالعقاقري املخدرة لل�شيطرة على الأمل احلاد واملزمن. 
ول يقت�شر الأمر على الأعرا�ص البدنية فح�شب. بل اإن اإ�شابة املري�ص باأحد هذه الأمرا�ص كال�شرطان مثاًل، يحدث  		■

�شرخًا عميقًا يف حياته ويهز كيانه من الأعماق، فال يعود قادرًا على ال�شعور مبعنى احلياة، ول حتديد اأهدافه من 
احلياة على �شوء ظروف مر�شه، وين�شاأ مفهوم ي�شمى )املعاناة(.

وقد اأفادت الكثري من الدرا�شات والأبحاث التي اأجريت يف الغرب اأن الأطباء يوؤكدون اأنهم مل يتلقوا تدريبًا كافيًا  		■

لعالج اأعرا�ص املر�ص املختلفة وعلى راأ�شها عالج الآلم، ولي�شت لهم القدرة للحديث مع املري�ص حول ظروف مر�شه 
وتبعاتها املختلفة، مما �شكل عجزًا وا�شحًا يف عالج املري�ص.

وقد �صهدت االأو�صاط الطبية يف الغرب اهتمامًا بالغًا بهذا التخ�ص�ض، فالرعاية التلطيفية مبفه�مها ال�صامل تدر�ض  		■

الآن يف كليات الطب والتمري�ص، كما اأنها الآن �شمن املنهج املعتمد يف برنامج تخ�ش�ص الأطباء لالأمرا�ص الباطنية 
وغريها،  وقد اعتمدت كف�شل م�شتقل يف الكثري من الكتب الطبية املعروفة.

اأ�ش�ض احل�ار الناجح:
وهنا نقدم بع�ص الن�شائح للطبيب اأو من يقدم الرعاية للمري�ص من الأهل والأقارب �شمن مهارات الت�شال الناجح:

حاول اأن تعطي وقتًا كافيًا للمري�ص، اأحيانًا قد ل يكون لديك الكثري من الكالم لتقوله، لكن الوقت الذي تق�شيه مع  		■

مري�شك، خ�شو�شا عندما تزوره وهو على �شرير ال�شفاء يلعب دورا هاما لتاأ�شيل الألفة واملودة، وقد ي�شاعده ذلك 
ليبوح اإليك بنوازع نف�شه واأحا�شي�شه. 

اإذا �شعرت اأن املري�ص لديه ما يقوله، فال بد اأن ت�شعره بالهتمام، وان تعطيه الوقت لذلك، حاول اأن ل تقف بعيدا  		■

عنه بجانب الباب. ا�شحب كر�شي واجل�ص اإلى جواره وحافظ على نف�ص امل�شتوى الأفقي لعينيك وعينيه. حاول اأن 
ت�شافحه اأو مت�شك بيده اإذا كان الو�شع مالئما. 

اإن نبة ال�شوت لها مدلولتها، حاول اأن تتكلم بهدوء وب�شوت يعب عن التعاطف والهتمام. 		■

ابداأ حديثك مع املري�ص بطريقة »ال�شوؤال املفتوح« مثل: )كيف حالك اليوم؟(، )هل لديك اأي �شيء حتب اأن تتحدث  		■

عنه اأو ت�شتف�شر بخ�شو�شه؟(، )حدثني، كيف اأ�شتطيع اأن اأ�شاعدك ؟ اأنا هنا لأخدمك(.
ح�شن ال�شتماع عامل اأ�شا�شي للتعامل مع حاجات املري�ص املختلفة، تذكر اأن املري�ص لديه الكثري مما يقوله، وهو  		■

بحاجة ما�شة اإلى من ي�شتمع اإليه.
حاول اأن تلعب دور امل�شتمع، وا�شتعمل طريقة »ال�شتماع اليجابي«، وهذا يعني الإ�شغاء باهتمام مع اإ�شافة بع�ص  		■

التعليقات والأ�شئلة املوجهة اأثناء حديث املري�ص، مثل: 
لبد اأن هذا كان �شعبا وموؤملا!!  -

اأنا اأفهم كم كان هذا �شعبا عليك!!  -
ثم..... ماذا حدث؟  -
وماذا كان �شعورك؟  -

نعم..... نعم!!  -
ل�شك اأن التعامل مع املري�ص ودعمه نف�شيا يلعب دورا هاما يف احلوار مع املري�ص ورفع روحه املعنوية، وذلك من  		■
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خالل ا�شتخدام عبارات ذات مدلولت �شادقة ومعبة مثل: 
اأنا هنا معك ولن اأتخلى عنك.  -

اأنا اأتفهم كم و�شعك �شعب ول يخفى علي ما تعاين منه.  -
يهمني جدا اأن اأقف بجانبك واأقدم لك كل ما بو�شعي.  -

ل تغادر الغرفة قبل اأن حتدد خطة معينة مع املري�ص وت�شعره اأنه �شوف يكون باأمان واأنه حمط اهتمامك ورعايتك. 		■

ال��شايا الع�شر لعالج الأمل:
ين�شح اأن يزود املري�ص بكافة املعلومات والإر�شادات حول طبيعة الأمل وطرق العالج املتبعة، كما اأن للمري�ص دورًا   .1

هامًا يف متابعة ال�شتجابة للعالج والتعامل معه. 
اإتباع تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية بهذا اخل�شو�ص، مثل تقدمي اجلرعات عن  يتعني على طاقم املعالج لالأمل   .2

طريق الفم اإذا اأمكن، مع الأخذ بعني العتبار طبيعة الأمل و�شدته وحالة املري�ص ال�شحية. 
يف حال عدم جتاوب املري�ص للعالج يجب على الطبيب اأن يرفع اجلرعة حتى ي�شل اإلى احلد الأق�شى من اجلرعة   .3

اأو يتعر�ص املري�ص اإلى اأعرا�ص جانبية ل ميكن التعامل معها. 
اأثناء  العتبار  بعني  توؤخذ  حتى  تثريه،  التي  والعوامل  لالأمل  �شامل  بتقييم  القيام  يجب  لالأمل  عالج  اأف�شل  لتقدمي   .4

العملية العالجية. 
ل �شك اأن التعامل مع املري�ص بكافة جوانبه اجل�شدية والنف�شية والجتماعية والروحانية هو عامل حا�شم يف جتاوب   .5

املري�ص للعالج وت�شكني الأمل. 
لكل مري�ص احلق يف ال�شيطرة على اأمله مهما بلغت �شدة الأمل ول يتعار�ص هذا مع العملية العالجية وعالج املر�ص   .6

الأ�شا�شي. 
من واجب املوؤ�ش�شات الطبية وامل�شت�شفيات اأن تقدم التوعية والتثقيف حول مفهوم الأمل للمري�ص وعائلته.   .7

من الأهمية البالغة زيادة وعي الأطباء والكادر الطبي يف التعامل مع الأفيونات وطرق عالج الأعرا�ص اجلانبية التي   .8
يتعر�ص لها املري�ص. 

بخ�شو�ص الو�شائل الأخرى لل�شيطرة على الأمل مثل التدخل اجلراحي وحقن الع�شب فهذه ياأتي دورها يف حال ف�شل   .9

ال�شيطرة على الأمل بالأدوية امل�شكنة لالآلم. 
ميكن ويجب التخل�ص من كل الآلم مهما بلغت �شدتها ومهما تنوعت اأ�شبابها.   .10

التعامل مع املري�ض بكافة ج�انبه اجل�شدية والنف�شية والجتماعية والروحانية عامل حا�شم يف جتاوب 

املري�ض للعالج وت�شكني الأمل.
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الغذاء ك��شيلة لعالج ا�شطراب الت�حد
                   د. عليا الع�يدي

                     اأ�شتاذ م�شاعد/الرتبية اخلا�شة

                     جامعة العل�م الإ�شالمية العاملية

مقدمة عامة عن ا�شطراب الت�حد:

LeoKanner مقالة ت�ضـف �أحدى ع�ضر مري�ضاً تابع حالتهم على مدى        يف عام ١٩٤٣ م كتب الطبيب النف�سي ليوكانر 

�ضنو�ت يف عيادته، ه�ؤلء �لأطفال كانو� يت�ضفون بمجموعة من �لأعر��ض �ملر�ضية تختلف عن �لأعر��ض �لنف�ضية �لتي تعود 

ول مرة للتعبير عنها،  Autism لأ اأ�سـتعمل م�سـطلح التوحد  اأو قراأ عنها يف املن�سورات والكتب الطبية، وقد  على متابعتها 

وتتابعت �جلهود فـي محاولـة لك�ضـف �لغمو�ض عنه.

      وبد�أ ينت�ضر ��ضطر�ب �لتوحد ب�ضورة كبرية موؤخر�ً ح�ضب ما جاء يف �لتقرير �لـذي ن�ضـره معهد �أبحاث �لتوحد و�لذي 

ي�ضير �إلـى زيادتـه بن�ضبة كبيرة. حيث �أ�ضبحت تمثل )٧٥( حالة فـي كل )١٠.٠٠٠( من عمره )٥ـ  ١١ �ضنة( وتعتبر هذه ن�ضبة 

كبيرة عما كان معروف �ضابقا وهو ٥ حالت يف كل )١٠.٠٠٠(.

�إلى �لعو�مل �لكيميائية        و�ل�ضبب �لرئي�ضي لال�ضطر�ب غير معروف لكن �لعو�مل �لور�ثيـة تعمـل دور مهم بالإ�ضافة 

والع�سوية. ومن املهم اأن نعرف اأنـه لـي�ض جميع امل�سابون بالتوحد يكون م�ستوى ذكاءهم منخف�ض، فح�سـب الإح�سائّيات 

اأن ربع احلالت من الأطفال امل�سابين بالتوحد ذكاءهم يف املعدلت الطبيعية.

 .communication skills ويوؤثر التوحد على النمو الطبيعي للدماغ فـي مجـال احليـاة الجتماعية ومهارات التوا�سل     

حيث عادة مـا يو�جـه �لأطفال و�لأ�ضخا�ض �مل�ضابون بالتوحد �ضعوبات يف مجال �لتو��ضل غير �للفظي، و�لتفاعل �لجتماعي 

ن�سطة الترفيهية، حيث توؤدي الإ�سابة بالتوحـد اإلى �سعوبة يف التوا�سل مع الآخرين ويف الرتباط  وكذلك �سعوبات يف الأ

بالعالم اخلارجي، ويمكـن اأن يظهر امل�سابون بهذا ال�سطراب �سلوكاً متكرراً ب�سورة غيـر طبيعيـة، كـاأن يلوحوا باأيديهم 

ب�سكل متكرر، اأو اأن يهزوا اأج�سامهم ب�سكل متكرر، كمـا يمكـن اأن يظهروا ردوداً غير معتادة عند تعاملهم مع املجتمع، اأو 

اأن يرتبطوا ببع�ض الأ�سياء ب�سورة غير طبيعية، كاأن يلعب الطفل ب�سيارة معينة ب�سكل متكرر وب�سـورة غيـر طبيعية، دون 

اأخرى مثالً، مـع وجـود مقاومـة ملحاولة التغيير. ويف بع�ض احلالت، قد يظهر الطفل  اأو لعبة  اإلى �سيارة  محاولة التغيير 

�ضلوكاً عدو�نياً تجاه �لغير، �أو تجاه �لذ�ت.

ويعّرف ا�سطراب التوحد باأنه خلل يف ال�سلوك ي�سمل ثالث نواحي اأ�سا�سـية هي:

خلل يف �لتفاعل �لجتماعي.  -

خلل يف التوا�سل والن�ساط التخيلي.   -

ق�سور يف التفاعل يف الأن�سطة والهتمامات وال�سلوك املتكرر )النمطي(.  -
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اأ�شباب الت�حد:

العامل  منها،  تف�رس حدوثه  افرتا�سات  هناك  اأن  اإل  لال�سطراب  �سبب وا�سح وحمدد  هناك  لي�ض  �سابقا  اأ�سلفنا  كما        

الوراثي واجليني، اخللل الوظيفي الدماغي، الفر�سيات الأي�سّية وهي حمور هذا املقال ويف هذه النظرية افترا�ض اأن يكون 

�سبب التوحد نتيجة وجـود بيبتايـد Peptide خارجي �ملن�ضاأ )من �لغذ�ء( يوؤثر على �لنقل �لع�ضـبي د�خـل �جلهـاز �لع�ضـبي 

املركزي، وهذا التاأثير قد يكون ب�سكل مبا�سر اأو من خالل التـاأثير علـى تلـك الببتيدات املوجودة والفاعلة يف اجلهاز الع�سبي، 

مما يـ�ؤدي �أن تكـ�ن �لعمليـات د�خله م�ضطربة. هذه �ملو�د Peptides تتكون عند حدوث التحلـل غيـر الكامـل لـبع�ض الأغذية 

لبان. املحتوية على )اجللوتني( كالقمح، ال�سعير، ال�سوفان، وبروتني )الكازين( املوجـود يف احلليب ومنتجات الأ

     لقد وجد الباحثون يف بع�ض الأطفال التوحديين اأن تناول بعـ�ض الأطعمة مثل احلليب ومنتجاته والتي يطلق عليها الكازين 

والقمح والـدقيق ومنتجاتـه والتـي يطلق عليها قلوتين ل تنه�سم ب�سكل جيد وتوؤدى اإلى تراكم مواد ت�سمى ببتايدزافيونية

لها تاأثير على الدماغ وتوؤثر ب�سكل فعال على �سلوكيات الطفل التوحدي.

�لأطفال  م�ضاعدة  يف  فعاليتها  ثبتت   )Casein and Gluten Free Diet( واجللـوتين  الكازين  من  اخلالية  الغذائية  احلمية  و 

ن عـدم تحمـل التوحديين ملادة الكازيين »اجلبنين« واجللوتين »الغروين« هي اإحدى النظريات التـي تف�سر  التوحديين، ذلك لأ

التوحد وهي مرتبطة بنظريات اأخرى ذات عالقة موؤثرة، خا�سة ما حدث يف ا�سطرابات داخل املعدة والدماغ لدى امل�ساب 

�لتوحدي وهذه �لنظريات هي: 

Opioid Excess فيون �ملخدر لدى �لتوحديين ١. نظرية زيادة �لأ

.Intestinal Permeability ٢. نظرية نفاذية اأو ت�سريب الأمعاء

.Free Sulphate ٣. نظرية عملية �لكبرتة

فيون املخدر لدى التوحديين هي  وهناك العديد من الدرا�سات التي تو�سح ارتباط هذه النظريـات بالتوحـد؛ فنظرية زيادة الأ

اإحدى النظريـات املعقـدة التـي و�سعها البروفي�سور »جاك بانك�سيب« Jack Pinesap من جامعة جرين بولينج عام ١٩٧٩م 

اأطفال التوحد ل يقومون به�سم هذه البروتينات يف عمليـة ال�ستقالبات، ولذلك تكون هذه البروتينات م�سرة لهم.

التوحـد  اأبحاث  �ســاتوك مدير وحدة   ،  Shattuck Paul بــول  والــدكتور   ،١٩٨١ عــام  ريت�سلد  الــدكتور  اأ�ساف كل من  وقد 

بجامعة �سندرلند يف بريطانيا عام ١٩٩١م �إلى هذه �لنظريات نظرية جديدة؛ وتبين هذه �لنظرية �أن لدى �لتوحديين زيادة 

إذا زاد املخدر عند الطفل تنـتج عنـه ت�سرفات ل  فيون!!!” فا فيون املخـدر Excess Opioid “دون ��ضتخد�م �لأ يف مادة الأ

تحمد عقباها. ولقد تمت در��ضات خا�ضة بتحليل عينات بول )٥٠٠٠( حالة توحد، ووجد اأّن هناك مركبات مورفينية اأو �سبه 

�أفيونية مخدرة لدى �أكثر من )٨٠%( من �لتوحديين، هذه �ملو�د هي:
Casomorphin كازو مورفين

Gluetumorphin جليوتومورفين

.Casomorphin وم�سدر هذه املواد ال�سبه اأفيونية هو: احلليب حيث يكون بيبتايد ي�سمى الكازومورفين

املواد عبارة عن بروتينات نتجت عن  بيبتايد ي�سمى اجلليوتومورفين. وهذه  ، حيث تكون  واحلنطة وال�سعير وال�سوفان 
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عدم ه�ضم �لكازيين و�جللوتين بطريقة فعالة لدى �لتوحديين وبالتايل �أ�ضبحت ذ�ت مفعول �أفيوني مخدر وقد وجدت يف 

قراءات تحاليل بول امل�سابين بالتوحد. كما وجدت هذه املركبـات فـي الـدم، ويف�سر ذلك نظرية نفاذية اأو ت�سـريب الأمعاء، اأكد 

فيوني، واأ�ساف باأن هناك مركبين اآخرين وجدا يف قراءات  الباحثون وجود هـذه املـواد ال�سـبه مورفينيـة اأو ذات الطـابع الأ

تحاليل بول �لأطفال �لتوحديين.

هاتان املادتان املورفينيتان تفوق قوتهما الهيروين واملـورفين املخـدر ب ٢٠٠٠مرة!!!، وحيث �إن جميع هذه �ملو�د �ل�ضبه 

مورفينية قد ت�سربت عـن طريـق الأمعاء املر�سحة Leaky Gut “والتي ربما كان ال�سبب وراء ت�سريب هذه الأمعاء هو ق�سور 

نزيمات والذي بدوره ي�سعف الطبقـة املبطنـة جلـدار املعدة، وهذا يف�سر نظرية عملية الكبرتة لدى التوحديين”  اأو عجز يف الإ

الدماغي وتتعامل مع م�ستقبالت املخ في�سبح  الدموي  اإلى املخ وتخترق احلاجز  فيونية املخدرة  الأ فتـدخل هـذه املركبـات 

�ملو�د  هذه  �إن  �لتوحديين حيث  لدى  فيون  �لأ زيادة  نظريـة  يف�ضـر  �أي�ضا  وهذ�  �ملخدر،  بالأفي�ن  م�ضبع  �لتوحدي  �مل�ضاب 

املخدرة اإما اأنها ت�سبب التوحـد اأو تزيد من اأعرا�ض التوحد. وعند مقارنة هذا الو�سع مع من يتعاطى املخـدرات اأو يعتاد 

التعاطي اأي ي�سبح مدمنا نالحظ عليه املظاهر التالية:

عدم ال�سعور بالأمل، فرط احلركة اأو اخلمول، ال�سلوكيات ال�ساذة، عدم التركيز اأو �سرود الذهن، الكالم بطريقة غير �سوية 

مع اختالل يف نبرات ال�سوت، الروتين النمطي وال�سلوك املتكرر، النطواء على الذات، ا�سطراب يف عادات النوم.

ومعظم هذه املظاهر تنطبق على امل�سابين بالتوحد وتكون وا�سـحة فـي التوحد التقليدي Classic Autism و�لتوحديين من 

قـل ) Low Functioning(، ولذلك يجب على اأ�سرة امل�ساب التوحدي اأو من يقومون برعايته مراعاة التغذية  ذوي �لكفـاءة �لأ

التي تعتمد على املواد امل�سار اإليها وتجنب اإطعام اأبنائهم التوحـديين هذه البروتينات ال�سارة.

* يف حين اأن هناك توحدين ياأكلون هذه البروتينات ولم ت�سبب لهم اأي ردود اأفعـال Reactions �أو لم تزد يف �أعر��ض �لتوحد 

لديهم.

ن ت�سريب الأمعاء Intestinal Permeability لهذه  فيـ�ني Opioid Peptides لأ وهناك توحديين لم يوؤثر عليهم “�لبيبتايد �لأ

املواد لديهم قليل جـدا وبالتـايل الكمية التي توجد يف الدم من الكازومورفين واجلليوتومروفين ل اأهميـة لهـا ول تاأثير لها 

على الدماغ.

دور الأ�شرة يف احلمية الغذائّية:

اإن ما يجب عمله من قبل الأ�رسة هو:

.Urine Peptides Test تحليل بول للم�ضاب �لتوحد  –١

اإعالم من يتعامل مع التوحدي �سواء يف املنزل اأو املدر�سة، اأو اأي فرد يتعامل مع التوحدي، باأنه �سيخ�سع حلمية خالية   –٢

من �لكازين و�جللوتين.

مراقبة وتدوين �سلوكيات امل�ساب التوحدي قبل بدء احلمية واأثناء احلمية.  –٣

باء والأمهات هل يتم البدء بهذه الطريقة مرة واحدة اأو علـى مراحل؟ الواقع اأن البداية تتم عن طريق اإزالة  وقد يت�ساءل الآ
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إذا لوحظ التح�سن ل تقدم احلنطة وال�سعير وال�سوفان يف غذاء  احلليب وم�ستقاته من الطعام اخلـا�ض بالطفل التوحدي فا

الطفل التوحدي.

* يت�ساءل بع�ض اأولياء الأمور هل �سي�ستمر ابني مدى حياته على احلمية؟

نعم ويجب اأن تكون احلمية �سارمة جدا دون تهاون بدواعي ال�سفقة والرحمة علـى الطفل حيث يتكون هناك اآثار �سلبية يف 

حالة الإخالل باحلميـة وتعتبـر املرحلـة احلرجة Period Critical من ١٤�إلى ٢١يوما من بداية احلميـة، حيـث ت�سـير تجارب 

بنائهم التوحديين تتلخ�ض بما يلي: اأولياء الأمور اإلى حدوث نك�سة لأ

لم والتاألم. التعلق والعاطفة املتزايدة، البكاء والأنني، ازدياد مرات التبول والتبرز، الأ

من  الطفل  تناولها  التـي  الكميـة  ح�سب  ٣6�ساعة،   -  ١٢ بين  ما  تنتهي  مرحلية  عك�سية  اأفعال  ردود  هناك  يكون  ما  وغاليا 

فعال يف: اجللوتين اأو الكازيين اإذا تم التعرف على م�سدرها و�سبط احلمية من جديد، وتتلخ�ض ردود الأ
        .Hyperactivity النشاط المفرط

ال�سلوك العدواني.  -

�سلوك الهلو�سة.  -

اأحيانا الطفح اجللدي.  -

ا�سطرابات يف حركة املعدة. لهذا من الأهمية بمكان اأن تكون احلمية �سارمة للغاية.  -

اأما بالن�سبة لعالمات التح�سن التي �ستطراأ على التوحدي فهي كالتايل:
ازدياد معدلت التركيز والنتباه.           -

�أكثر هدوء�ً و��ضتقر�ر�ً.       -

انخفا�ض معدل ال�سلوك العدواني و�سلوك اإيذاء الذات.    -

تح�ضن يف عاد�ت �لنوم.       -

تح�سن يف الت�سالت ال�سفهية وغير ال�سفهية.خلمول والك�سل.  -

تح�ضن يف �لتنا�ضق �جل�ضدي.   -

تح�سن يف عادات الطعام »اأي اأن التوحدي �سيتناول اأطعمـة جديـدة لـم يتناولها من قبل«.  -
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تزوره  اأن  اأحبت طوياًل، قررت  وفاة من  تبكي  جل�شت 
اعتاد  يوم،  كل  حديقتها  ورد  �شم  اعتاد  فلقد  املقبة  يف 
يعد  لها احبك، مل  اأربع، كتب  اأثرًا بحروف  لها  اأن يرتك 

ليكتبها فقررت اأن تكتبها وتزوره قبه مع ذلك الورد.
رمبا اأ�شبح لديها اإح�شا�ص ل معنى للورد بدونه، تقطف 
وردة وتكتب نف�ص احلروف وتذهب لقبه، وعند و�شولها 
الباب جتل�ص  امراأة على طرفات ر�شيف  املقبة لحظت 

وتنادي::
�شدق، اأمل، حنان، مودة، تفاهم، حب، حزن.

ا�شتغربت وقالت ما هذا؟!
اأهناك من يزين ب�شاعته بهذا الو�شف؟!

يا  تف�شلي   : مبت�شمة  وهي  ونادتها  املراأة  اإليها  نظرت 
ابنتي!!

ومتدحني،  تبيعني  اأراك  لها  قالت  م�شتغربه  ذهبت 
�شحكت وقالت املراأة: ل�شت كذلك يا ابنتي!! اأنا

مودعا  هنا  يدخل  واحد  لكل  اهديها  بطاقات  اأبيع 
اأحبابه، لكن ما اأبيع هو احلزن والباقي باملجان!!

ا�شتغربت لها وقالت وهل للحزن ثمن ؟!
لالأزهار  هنا، حملك  قدومك  ثمن احلزن  نعم،  قالت 
هنا، توقف حياتك هنا، ثمن احلزن موت يلي موت، ذرفت 

دمعة واأوطاأت براأ�شها قالت: ما راأيك جتربني واحدة؟!
وبالفعل بداأت تعطيها البطاقات،  كلها مت�شابهة.

املودة ابت�شامة القلب

التفاهم اأن�شودة قلب
الأمل نور القلب

اأرواح اثنني يف قلب واحدالأمل معطف  احلب تخاطر 
الفرح الذي نرتديه.

اأن  حقا  لها  قلت  قلبي،  يف  ب�شمة  بها  تركت  كلمات 
�شاأفقد  باحلزن  خ�شارة  واإمنا  ربح  به  ولي�ص  ثمن  للحزن 

هذا الكنز العظيم الذي به اأحيا.
�شبعة من  بها.. فقدت  اللغز  �شر  اأكرث وفهمت  تقربت 

اأطفالها وزوجها يف يوم واحد
مل ل احلزن يف قلوب النا�ص،  ونذرت حياتها لتبث الأ

عندها قررت اإعطائها تلك الورود.
تب�شمت وقالت:

الورد  تقطفي  ول  حديقتك  على  حافظي  عزيزتي  يا 
منها، يكفيك عطرًا به كان يتنف�ص، فال حترمي بيتك من 

اأنفا�شه، تنف�شيها اأنتي و�شت�شله اأنفا�شك.

علياء بكار

م�شاعر يف القب�ر
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ة ق�شرية ق�شّ
املرحومة الطفلة عائ�شة الناطور
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كاريكاتري / نبيل احل�شنات
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تتقّدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة من
 ال�شت�شاريني التالية اأ�شماوؤهم مبنا�شبة تكرميهم لعطائهم وجه�دهم املبذولة يف خدمة امل�شت�شفى 

اأ.د. عا�شم عطا  ال�شهابي   -
اأ.د. �شميح يا�شني  اأبو الراغب   -

اأ.د. ب�شام اأ�شعد  عماري  -
اأ.د. ازدياد زكي بدران   -

اأ.د احمد �شعيد �شيخ �شروجية   -
ناق  اأ.د م�شطفى حممود ال�شرّ  -

تتقّدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة من
 الزمالء التالية اأ�شماوؤهم والذين اأنه�ا )35 �شنة فما ف�ق( مبنا�شبة تكرميهم لعطائهم وجه�دهم 

املبذولة يف خدمة امل�شت�شفى وهم:
 

ال�شيد مازن حممد  عجاج    -
ال�شيد مروان حممد عبد القادر   -

ال�شيد �شعيد �شالح  اليا�شوري  -
الفا�شلة �شعاد اإ�شماعيل  القيق   -

ال�شيد عوين �شعيد اخلطيب   -
ال�شيد من�شور ح�شن  ال�شكر  -
ال�شيد حممد ح�شن النابل�شي  -

ال�شيد حممود جب اأبو نامو�ص  -
ال�شيد يو�شف اأبو دعاب�ص  -

ال�شيد ح�شني علي النويري   -

..
..

ين.
ـا
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
هـ

ت
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تتقّدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة 
للم�ظفني املتميزين عن الدوائر الطبّية عن العام 2010 التالية اأ�شماوؤهم وهم:

ال�شيد حممد عبد دراغمه  دائرة الباطنية      
الدكتور حممد الر�شدان دائرة اجلراحة العامة      

الدكتورة تقى حمادة دائرة طب الأطفال     
الفا�شلة اإميان يا�شني دائرة اجلراحة اخلا�شة     

الفا�شلة نور الهدى اجلدع   دائرة املختبات والطب ال�شرعي- منا�شفة   
ال�شيد بهاء �شليمان برهم  دائرة املختبات والطب ال�شرعي- منا�شفة   

الفا�شلة رانيا قاقي�ص دائرة الن�شائية والتوليد     
ال�شيد ندمي احمد مطيع دائرة التخدير والإنعا�ص- منا�شفة    

ال�شيد فريد �شالح خا�ص دائرة التخدير والإنعا�ص- منا�شفة     
الفا�شلة با�شمه حمد الطراونة دائرة طب التاأهيل      

ال�شيد حممد القرعان دائرة الأ�شعة والطب النووي     
ال�شيدة مرادي بطاينة دائرة احلوادث والطوارئ      

ال�شيدة اإ�شراء الفواعري دائرة طب الأ�شنان      

تتقّدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة 
للم�ظفني املتميزين عن الدوائر الإدارية عن العام 2010 التالية اأ�شماوؤهم وهم:

املمر�شة القانونية ابتهال اأبو منره دائرة التمري�ص       
املمر�شة القانونية �شهال كلوب دائرة التمري�ص       

املمر�شة امل�شاعدة �شعاد اإ�شماعيل   دائرة التمري�ص       
املمر�ص امل�شاعد اجمد قطي�شات دائرة التمري�ص       

الفا�شلة كوثر نادر طه ال�شيدلة       
ال�شيد هاين وجيه �شعادة  ال�شوؤون املالية       
ال�شيدة ماجدة احلمدان �شوؤون املر�شى       

ال�شيد عبد اهلل الزيتي الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل     
ال�شيد حممد اأبو وزنه اخلدمات امل�شاندة- منا�شفة     

ال�شيد فوزي عثمان عطية اخلدمات امل�شاندة - منا�شفة     
ال�شيدة هيفاء طالل اجلبور دائرة العطاءات والتزويد- منا�شفة    
ال�شيدة رهام ماجد الهريف دائرة العطاءات والتزويد- منا�شفة    

ال�شيدة حممد الطراونة املوارد الب�شرية- منا�شفة      
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ال�شيدة اأ�شيل املك�شو�شي  املوارد الب�شرية- منا�شفة    
ال�شيد �شليمان ملحم  اخلدمات الفندقية- منا�شفة    

الفا�شلة مريفت اأبو حطب  اخلدمات الفندقية- منا�شفة    
ال�شيدة اأ�شيل املك�شو�شي املوارد الب�شرية- منا�شفة     

ال�شيد يحيى الطهاروه مكتب املعلومات واحلا�شوب    
ال�شيد رامي حممد علي مكتب املعلومات واحلا�شوب    

ال�شيدة اأماين �شرحان مكتب املدير  العام- منا�شفة    
الفا�شلة رزان اأبو حويله مكتب املدير العام- منا�شفة    


