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الـمقدمــة

احلمد هلل رب العاملني، رشع الرشائع، وسن األديان، وأنزل الكتب، وأرسل 
املرسلني، والتقت األديان الساموية يف التوحيد والعبودية هلل رب العاملني، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل هو أعلم بام كان وما يكون، وله احلكم يف األوىل واآلخرة، وهو 

الغفور الرحيم. 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أكمل اهلل به الدين، وختم به الرساالت 

واملرسلني، وكانت بعثته إىل الناس أمجعني، حتى يوم الدين. 
اللهم صل وسلم عليه وعىل إخوانه من النبيني وعىل آله وصحبه أمجعني 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .. ثم أما بعد:
انترشت يف اآلونة األخرية ما يسمى بكتب )الغرائب والعجائب(، والتي 
ربام  والتي  الغريبة  القصص واألخبار واألرقام واإلحصائيات  تعتمد عىل مجع 

يصل بعضها إال أنه )يكاد ال يصدق(؛ ولكنه حقيقًة وواقًعا!!.
من هنا اكتسبت هذه الكتب شهرهتا، وقوهتا؛ إال أنني مع إيامين بفوائدها 
التي سأذكرها؛ ال أعول عليها كثرًيا من الناحية املعرفية والثقافية؛ بل هي أقرب 

ما تكون إىل التسلية واملتعة.
ولكن أحصيت هلا عدًدا من الفوائد وهي:

)1( اجلذب لقراءة الكتب.
)2( إثارة القارئ.

)3( إثراء القارئ باملعلومات.
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)4( توسيع مدارك القارئ من خالل قراءته ألشياء جديدة مل يسمع هبا يف 
حياته إطالًقا، ومل يشاهدها يف أي قناة.

)5( قد يكون فيها عربة أو تذكري.
)6( واألخري .. دعم لدور النرش؛ فانتشار هذه الكتب أدر عىل دور النرش 
ودور  فاملطابع  فائدة؛  شك  بال  وهذا  الطبعات،  كثرة  بسبب  األموال  واملطابع 

النرش بحاجة إىل دعم.
من  وقعت  التي  )العجائب(  من  العديد  لكم  مجعت  الكتاب؛  هذه  ويف 

أطباء وطبيبات.
واقترصت عىل ما فيه فائدة حتى وإن كانت قليلة، واستغنيت عام ال يليق 
اتعظ  كمن  فكوين  ذلك  دون  ما  رأيتم  وإن  فخذوه،  خرٍي  من  رأيتم  فإن  نرشه؛ 

بغريه، ال من اتعظ  غريه به.
هذا وأرجوا من اهلل أن يكون هذا الكتاب مفيًدا .. خفيًفا .. لطيًفا .. سهاًل 

عىل اللسان والقلب، وأن جيعله خالًصا لوجهه الكريم، إنه جواٌد كريم.
وصلِّ اللهم وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 طبيب مواطن يحّول �صفحته على 
»تويرت« اإىل عيادة اإلكرتونية

االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  الشخصية  صفحته  مواطن  طبيب  حّول 
»تويرت« إىل عيادة إلكرتونية، تستقبل مئات االستفسارات من مواطنني ومقيمني 
يف الدولة يومًيا، وذاعت شهرهتا حتى وصلت إىل مرىض عرب يف الدول العربية 

كافة، ودول غربية أيًضا.
هيئة  يف  اجللدية  األمراض  مركز  ورئيس  استشاري  يميض  يوم  وكل 
أسئلة مرىض  يستقبل  )أنور احلامدي(، ساعات عدة،  الدكتور/  بديب،  الصحة 
غري  يف  أمراض  عن  استفسارات  وأحياًنا  والتناسلية،  اجللدية  األمراض  عن 

ختصصه، ويتوىل إجابة كل شخص، ويوّجه بعضهم إىل األطباء املعنيني.
وال يكتفي الطبيب املواطن بذلك؛ بل جيري اتصاالت هاتفية ببعض زوار 
»املحادثة  خاصية  بواسطة  حياورهم  أو  ذلك،  حاالهتم  تستدعي  ممن  صفحته 

اخلاصة« عرب »تويرت«، لالستفسار بصورة أعمق عن حاالهتم الصحية.
واحلامدي، أستاذ أمراض جلدية يف كلية ديب الطبية وجامعة الشارقة، يرى 
أن »األطباء عليهم واجب جتاه املجتمع، ُيلزمهم االستامع إىل شكاوى املرىض، 
والتخفيف من آالمهم، وإرشادهم إىل االجتاه الصحيح للعالج، ومحايتهم من 

املواقع اإللكرتونية املضللة«.
)تويرت(  عىل  صفحتي  أسّخر  أن  »قررت  اليوم«:  لـ»اإلمارات  ويقول 
لتكون طبيًبا متنقاًل، يصطحبه املريض أينام ذهب، ويستفيد منه يف أي وقت«، 
موضًحا أن »كثرًيا من املرىض الذين يعاجلهم يسافرون خارج الدولة وينسون 
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مراجعة  إىل  وحيتاجون  الصحية،  حاالهتم  يف  تطّورات  هلم  حتدث  أو  أدويتهم، 
طبيبهم، وهو ما أقدمه إليهم عرب )تويرت(«.

وتابع: »هذه الصفحة ليست بدياًل عن الطبيب، لكنها وسيلة للتواصل 
أنظارهم إىل أعراض مرضية  املرىض، ترشح هلم بعض األمراض، وتلفت  مع 
الطبي  التخصص  إىل  املرىض  إلرشاد  وسيلة  أهنا  كام  بخطورهتا،  يشعرون  ال 
الصحيح، إذ يعتقد مرىض أن عالجهم لدى طبيب أمراض جلدية، يف حني أن 

عالجهم الصحيح لدى طبيب جتميل«.

ويشري احلامدي إىل أنه »ال يقدم عالًجا عرب )تويرت(، بل يسعى إىل توجيه 
املريض إىل الطبيب املختص، ويقدم إليه النصائح الطبية حال كان يأخذ عالًجا 
خاطًئا«، الفًتا إىل أن »بعض املرىض يصابون بأعراض ليست مرضية، مثل سقوط 
شعر، أو هاالت حتت العيون، أو اسمرار يف اجللد، ويعتقدون أن عالجها لدى 
طبيب اجللدية، فأوضح هلم أهنا تغريات طبيعية، ال تستدعي مشقة االنتقال إىل 

عيادة الطبيب«.

وعىل الرغم من أن بعض األطباء ال يفضلون اإلجابة عن أسئلة مرىض 
شفهًيا، حتى ال خيرسوا مراجعني لعياداهتم اخلاصة، إال أن احلامدي ال يرى أي 
يسرية،  أو  معقدة  األسئلة  كانت  إلكرتونيًا، سواء  املرىض  إجابة كل  من  رضر 

املهم أن يوّجه املريض إىل الطريق الصحيح للعالج.

ويزيد عدد متابعي احلامدي عىل »تويرت« عىل 13 ألًفا و300 متابع، والكثري 
منهم حيرص عىل قراءة كل تغريداته، التي حتمل نصائح طبية، ويتم متريرها إىل 

آالف املغّردين عىل املوقع.

اأول طبيب يجري لنف�صه عملية جراحية

ــد  ــي ــون ــي ــــان )ل ك
السابعة  ابن  ــوزف(،  روج
والعرشين عامًا، واحًدا من 
السوفييتية  البعثة  أعضاء 
السادسة إىل القطب اجلنويب 
ويف   ،)1961  -  1960(

)30( أبريل )1961م( تعرض اللتهاب خطري استدعى عماًل جراحًيا عاجاًل 
الستئصال الزائدة الدودية، وبام أنه الطبيب الوحيد من بني أعضاء البعثة الـ)13( 
القطب اجلنويب؛ فقد كان عليه إجراء جراحة  يف حمطة )نوفوالزاريفسكايا( يف 
موضعي،  بنج  تأثري  حتت  اجلراحة  بإجراء  الشاب  الطبيب  قام  وبالفعل  ذاتية. 
ميكانيكي  مهندس  فيها  عاونه  دقيقة،  و)45(  ساعة  مدة  العملية  واستغرقت 
وعامل طقس كان دورمها يتمثل يف مناولته األدوات اجلراحية، وتوجيه املرآة إىل 

داخل اجلرح حتى يتمكن من رؤية مكان اجلراحة.
)ليونيد( حتى وفاته عام )2000(،  بالنجاح، وعاش  وتكللت اجلراحة 
وما تزال األدوات التي استخدمها يف هذه اجلراحة حمفوظة يف أحد متاحف )سان 

بطرسبورغ(.
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طبيبة اأمريكية ت�صرق جزًءا من عمود فقري جلثة

جنائية  اهتامات  األمريكية  )ويسكونسن(  والية  يف  رشعية  طبيبة  تواجه 
الحتفاظها بجزء من عمود فقري برشي، لتدريب أحد كالهبا عىل البحث عن 

اجلثث.
وأطلق رساح )ترايس إنجالند - 44 عاًما(، أول من أمس، بكفالة مالية 
)5000( دوالر، وقال مكتب رئيس رشطة مقاطعة )أونيدا( يف بيان: »إن الطبيبة 

تواجه اهتامات بإساءة إدارة مكتب عام والرسقة«.
قطعة  باستخدام  الكلب  لتدريب  بخطتها  املحققني  )إنجالند(  وأبلغت 
العمود الفقري التي حصلت عليها أثناء قيامها بترشيح جثة، ومن املقرر أن تبدأ 
حماكمة الطبيبة التي أوقفت عن العمل، هناية الشهر اجلاري. )املصدر: رويرتز 

- التاريخ: 07 يناير 2012م(.

 

ا اأمريكية مغرية! طبيبة �صعودية ترف�ض عرو�صً

رفضت طبيبة سعودية تعمل يف مستشفي إيطايل عروًضا مغرية من جهات 
عربية وأوروبية وأمريكية وهيودية أبرزها عرض من جامعة )هارفارد( للتعاون 
معها. وذكرت صحيفة )عكاظ( أن العروض تتضمن إقامة مركز طبي خاص 
باكتشافها الذي أنقذ ماليني من مريض السكر من البرت بسبب الغرغرينا، وكذا 
عالج مشكالت التضخم األورمي، ومحاية األمعاء من االستئصال. وتضمنت 
العروض اإلقامة الدائمة ومنحها جنسية البلد الذي تعمل فيه، إضافة إيل تأمني 
شامل هلا ولعائلتها مدي احلياة، وكذا منحها راتًبا يعادل ثالثة أضعاف راتبها 

احلايل.
وذكرت الطبيبة/ )نورة أمحد رشاد( التي أجرت )5000( عملية جراحية 
ناجحة يف مستشفيات عربية إضافة إيل مستشفي )سان ناتوا( يف إيطاليا والذي 
تعمل فيه حالًيا: »إن النظام العالجي السابق كان حيتاج إيل أطباء متخصصني 
وحقق  اكتشافها  اعتمد  أن  بعد  اآلن  العملية  حتتاج  فيام  ختصصات،  عرشة  يف 

نجاحات باهرة إىل طبيب واحد فقط متخصص يف األوعية الدموية!!«. 
وأكدت الطبيبة نورة أهنا فخورة لشعورها بأهنا تقدم شيئًا مفيًدا للبرشية 
ليكون نموذًجا مرشًفا للسعودية التي حققت الصدارة يف عمليات فصل التوائم 
حققت  والتي  السعودية  الطبيبة  وترى  الكيل.  وزرع  املفتوح  القلب  وجراحة 
نجاحات وشهرة عاملية؛ أن السعودية هي األحق بخرباهتا التي ستنقلها لألجيال 

القادمة من خالل املركز الذي سيكون تعليمًيا بحثًيا يف جمال األوعية الدموية .
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 جلد طبيب عربي يف ال�صعودية 
يف امل�صت�صفي الذي يعمل به

األجهزة  نفذت 
حمافظة  يف  املختصة 
بالسعودية  الطائف 
طبيب  بجلد  حــكــاًم 
أطفال من جنسية عربية 
مستشفي  حرم  داخــل 
عبدالعزيز  ــك  ــل امل

املوظفني  من  كبري  عدد  حضور  وسط  السعودية،  العربية  باململكة  التخصيص 
واألطباء بعد صدور حكم قضائي بجلده إلرضاره بسمعة طبيبة تعمل معه يف 

نفس املستشفي، واهتامه بقصد اإلرضار هبا.
هدد  أن  بعد  الطبيب  ضد  بشكوي  تقدمت  الطبيبة  أن  التقرير؛  يف  وجاء 
حياهتا وأساء لسمعتها، وقد صدر حكم قضائي بجلده داخل حرمة املستشفي 

لرد اعتبار الطبيبة املترضرة وترحيله عن البالد إلخالله بميثاق مهنته.
وقد دعت إدارة املستشفي مجيع العاملني من األطباء والفنيني واملوظفني 

ملشاهدة عملية تنفيذ احلد التي حتدث داخل مرفق حكومي ألول مرة.
من  عدد  مع  بالتعاون  السعودية  العدل  وزارة  تعكف  آخر  جانب  من 
اجلهات احلكومية املختصة عىل إعداد دراسة شاملة إلجياد بدائل لعقوبة السجن 
وهي العقوبة التي غالبًا ما يلجأ القضاء السعودي إىل إيقاعها عيل األشخاص 

الذين تستحق جرائمهم سلب حرياهتم.
بعض  حالًيا  تشارك  العدل  وزارة  إن  العدل؛  وزارة  يف  مسؤول  وقال 
كتقديم  السجن؛  لعقوبة  بدائل  إجياد  دراسة  يف  املختصة  احلكومية  اجلهات 
خدمات اجتامعية، أو حضور السجني دورات تدريبية إصالحية، أو املشاركة 

يف األعامل اخلريية ونحوها.
يأيت ذلك بعد أن أصدر قايض حمكمة )املويه( الرشعية احلايل حكمني بحق 
اثنني من األحداث أحدمها ارتكب عدًدا من الرسقات، واآلخر مشتبه يف تناوله 
املسكرات منتهًجا من خالل أحكامه الصادرة بحق احلدثني مبدأ خدمة املجتمع.

من  عدًدا  بارتكابه  املعرتف  احلدث  عىل  )املويه(  حمكمة  قايض  وحكم 
بحيث  التنفيذ  مع وقف  أشهر، وجلده )100( جلده  بالسجن )8(  الرسقات 
بحقه  طبقها  التي  العقوبة  أن  فيام  أخرى.  أي رسقة  إذا كرر  احلكم  عليه  يطبق 
إضافة  مسجد،  لكل  بمعدل ساعة  مسجًدا  تنظيف )26(  متثلت يف عمله عىل 
إىل خدمة مكتب األوقاف ملدة )100( ساعة بمعدل ساعتني يومًيا يف الصباح 
واملساء خالل شهر، فيام حكم عىل احلدث الذي اشتبه يف تناوله للمسكر بتنظيف 
يومًيا لكل مسجد خالل شهر.  بمعدل ساعة  )املويه(  مدينة  )26( مسجًدا يف 

)املصدر: جملة اجلريمة الكويتية(.
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 طبيب �صعودي ي�صارك يف عالج 
رئي�ض الوزراء الكندي ال�صابق

وقع اختيار استشاري طبي كندي عىل طبيب سعودي مبتعث إىل كندا، 
الكندي  الوزراء  رئيس  عالج  يف  املشارك  الطبي  الفريق  أعضاء  ضمن  ليصبح 
السابق )جان كريستيان(، وتكليفه بأن يكون املساعد األول له، واملرشف املبارش 
بسببها  بقي  يمر بظروف مرضية صعبة  الذي  السابق  الوزراء  عىل حالة رئيس 
يف  الوحيد  األجنبي  الطبيب  بذلك  ليكون  ساعة،   )36( ملدة  املركزة  العناية  يف 

الفريق.

وأوضح الدكتور/ )وليد احلريب( أن اختياره ضمن الفريق كان مفاجًئا له. 
عىل رغم ثقته بقدراته وإمكاناته، ومعرفة االستشاري الطبي هبا، إال أنه استبعد 
كندي.  غري  وأنه  سيام  ال  السابق،  كندا  وزراء  لرئيس  املعاجلني  أحد  يكون  أن 
وأشار إىل انبهاره بالثقة التي وضعت بتكليفه بإرشاف تام عىل احلالة خالل فرتة 

معينة، مؤكًدا أن املسؤولية عليه كانت كبرية.

وجراحة  أمراض  يف  للتخصص  سعود  امللك  جامعة  من  املبتعث  وقال 
الكندي  الوزراء  رئيس  ومتابعة حالة  الطبية  العناية  القلب: »حتملت مسؤولية 
السابق ككبري األطباء املقيمني يف مستشفى )مونرتيال( التابع جلامعة )ماجيل(، 
ألثبت  جاهًدا  وعملت  الطبي،  لالستشاري  األول  املساعد  أكون  بأن  وكّلفت 
للجميع قدرة الطبيب السعودي ومتكنه، وحتقق ذلك بالفعل بعدما متاثل رئيس 
»تلقيت  وأضاف:  تتحسن«.  الصحية  حالته  وبدأت  للشفاء،  السابق  الوزراء 

رسالة شكر من رئيس املستشفى والطبيب االستشاري، إضافة إىل إبداء رئيس 
الوزراء السابق وزوجته الشكر يل بشكل مبارش، وإرسال خطاب شكر للملحق 
الثقايف السعودي يف كندا، وإشادته بكفاءة األطباء السعوديني«. )املصدر: جازان 

نيوز(.
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طبيب ين�صب على )200( طبيب

ضبطت السلطات األمنية يف جدة، طبيًبا باكستانًيا قام بعملية نصب عىل 
املنطقتني  يف  اخلاص  القطاع  مستشفيات  يف  يعملون  طبيب،   )200( من  أكثر 
الوسطى والرشقية، مدعًيا أنه صاحب محلة حج. وأكد العقيد )مسفر اجلعيد( 
حتقيقات  إىل  الباكستاين  الطبيب  إخضاع   ،  - جدة  لرشطة  األمني  املتحدث   -
مكثفة بعد مجعه ما يقارب نصف مليون ريال من األطباء، واستخدامه »الشبكة 
العنكبوتية« لدعوة األطباء ألداء مناسك احلج، إذ يروج أن تكلفة احلج للشخص 
الواحد تبلغ 5200 ريال تشمل تذاكر السفر واإلقامة واحلج. وقال )اجلعيد(: 
»إن الضحايا أبلغوا اجلهات ذات العالقة إلكامل اإلجراءات الالزمة حيال عودة 

مبالغهم املالية التي متكن الطبيب من مجعها«.
 )16( إىل  ارتفع  الومهية  احلج  محالت  عدد  أن  إىل  )اجلعيد(  وأشار 
التحقيق، واختاذ  محلة، مجيع َمن كانوا يديرون هذه احلمالت متت إحالتهم إىل 

اإلجراءات الالزمة حياهلم.
ُيذكر أن وزارة احلج حتقق مع ثامين محالت ومهية تورطت يف إهيام ضحاياها 

يف حج هذا العام، وتوزعت هذه احلمالت يف مناطق عدة من اململكة.

 

اأعجب ما يف دنيا الأطباء

ــب  ــج ــــن أع م
عجز  ــا  م ــــراض  األم
الطبيب  عالجها  عن 
حتى  املختص  نفسه 
العالج،  يوًما  يكتشف 
املعالج.  الطبيب  وهو 
دنيا  يف  ما  أعجب  ومن 

األطباء أهنم من أقل الناس يف إتباع النصيحة ومداومة العالج والتقيد باحلمية 
بالكاد  بالرشاقة، وأحدهم  النساء  حتى يصدموا. ومن أغرب قصصهم نصح 
حيمل نفسه من الشحم والدهن. ومن أعجب ما يف عامل األطباء أهنم ينصحون 

املريض بعدم التدخني ومنهم من يدخن. 
ومن أعجب ما يف عامل األطباء أهنم حينام ينتحرون يتقنوهنا بدون رجعة. 
ومن أعجب ما يف عامل األطباء أهنم يموتون بالعلة نفسها التي هلا يعاجلون مثل 
موت جراح بزائدة دودية، وقلبية باحتشاء قلب، واختصايص أورام باللوكيميا، 
وطبيب  بخثرة،  رشيان  بانسداد  أوعية  وجراح  رئة،  برسطان  صدر  ودكتور 
واستشاري  وجمراها.  الُكلية  بانسداد  بولية  واختصايص  دماغي  بشلل  عصبية 
بانفصام  نفسية  وطبيب  يندمل.  ال  بكرس  عظام  ودكتور  قتاميني.  بورم  جلدية 
شخصية )شيزوفرينيا(. ومن أعجب ما يف دنيا األطباء أهنم يظنون أنفسهم أهنم 
املنتهى، ومل  البرشية قد وصلوا سدرة  العامل، وكاشفو احلقيقة، ومعدن  فالسفة 
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قد  معظمهم  ويف  احلقيقة  يف  ولكنهم  العلم.  كل  فهم  علم  حتصيل  هيمهم  يعد 
أنفسهم  باهتة منهم قد نذروا  بقية  بل  نفق االختصاص، ليس كلهم  غرقوا يف 
للطب، أما معظمهم فهم أقرب لعلم الشفاهة، قد انقطعوا عن عامل الثقافة، منذ 
أيام البكالوريا. يف السابق يف أيام ابن سينا كان الطبيب فيلسوًفا وحكياًم وفقيًها 
كام كان ابن رشد، أما يف أيامنا فلم يعشقوا الطب وخيلصوا له الطوية، وغاصوا 
الوجود، بل مال ووجاهة وحسد وتنافس وانحسار  يف أعامق اخلليقة وحكمة 
الذي يودع  الطبيب  انطباعايت عن عامل األطباء، وأنا  الثقافة. هذه هي  دنيا  عن 

هذا العامل بعد ممارسة )42( عامًا، فهي شهادة .

 

من طرائف الأطباء الأجانب

العريب تلك  لنا احلديث عن تاريخ اإلرساليات األجنبية يف اخلليج  سبق 
مع  والبحرين  كالكويت  اخلليج  بلدان  يف  ظهرت  التي  الطبية  اإلرساليات 
من  الكثريون  إليها  وسافر  الكثريين  عاجلت  اإلرساليات  هلا  تابعة  مستشفيات 
أقطار اجلزيرة العربية، وهذه البعثات وإن كانت يف ظاهرها ذات أهداف إنسانية 
تدعمها  بعثات  كانت  إنام  ألهنا  )التنصري(  هو  احلقيقي  هدفها  أن  إال  وطبية 

الكنيسة.
ومن بني األطباء التابعني هلذه اإلرساليات الطبيب )لويس ديم( والطبيب 
)بول هاريسون( اللذان ذكرا بعض الطرائف التي قابالها أثناء عملهام يف اخلليج 
رغم  الزمن  ذلك  يف  نياهتم  وطيب  ونقائهم  الناس  يرس  عىل  تدل  والتي  العريب 
ضيق األحوال املعيشية وسوء الظروف الصحية، كام تعكس نظرة الناس نحو 

الطب احلديث الذي مل يعرفوه قبل وصول تلك اإلرساليات يف تلك الفرتة.
الفتق  ليعاجله من  أتاه شيخها  إىل شقراء  زيارته  أنه عند  )ديم(  فقد ذكر 
فشفي - بإذن اهلل - فكان هذا الشيخ عرفاًنا للجميل يدعو هذا الطبيب لإلسالم 
القرآن،  قراءة  دينه وحاول جهده هلدايته وحثه عىل  بسبب  عليه  قلًقا  كان  فقد 
والشك أن الطبيب نفسه كان يرّغبه يف النرصانية أيًضا؛ ولكن رغم ذلك مل يفلح 

أحدمها أن يقنع اآلخر لتغيري دينه.
هل  اخلليج؛  شيوخ  أحد  سأله  حيث  طريفة  قصة  )هاريسون(  وذكر 
تستطيع حًقا خلع األسنان؛ فأكد له الطبيب ذلك. فقال: حسنًا اخلع إذن سنًا 
من فم هذا اململوك فإن أديت ذلك باقتدار فعليك بخلع سني؛ وقد راع الطبيب 
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هذا املوقف ولكنه عاد ونظر إىل فم اململوك لعله جيد سنًا حتتاج إىل اخللع وحلسن 
احلظ وجد لديه سنًا فخلعها وبنجاح كبري، وعىل إثر ذلك فتح الشيخ فمه دون 

أن يتكلم وخلع له رضًسا ضخاًم!
وأشار )هاريسون( إىل اختالف ردة فعل الناس عند خلع األسنان فبعضهم 
هيرب بمجرد رؤية آالت خلع األسنان، ولكن البدوي لديه طبيعة قوية وجرأة 
نادرة وأوضح أنه يذكر شخًصا يف الكويت حتّمل رصاًعا غريًبا مع رضس هائل 
يف حماولة خلعه التي استمرت مخسة عرش دقيقة دون أن هيتز له هدب من أهداب 

جفنيه!!
عىل  النوم  يف  املرىض  من  كثري  رغبة  عدم  هلا؛  تطرق  التي  الطرائف  ومن 
عقاًبا  الرسير  عىل  النوم  ويعتربون  األرض  عىل  النوم  يفّضلون  وأهنم  الرسير 

صارًما!
وأن الطبيب اقرتح عىل أحد املرىض أن يعطى حقنة تقوي صحته قلياًل، 
فقال له: »أنا ال أعرف إن كان يتداخل مع صلوايت أم ال«؟ ودلل بذلك عىل تدّين 

سكان اجلزيرة العربية.
العالج  لطلب  كبرية  بأعداد  بعيدة  مسافات  من  يأتني  النساء  أن  وذكر 
ولكنهن يعجزن عن تنظيم أنفسهن كام يفعل الرجال، فعندما يأيت وقتهن يسود 
حدود  ال  اضطراًبا  خيلق  مما  األوىل  تكون  أن  عىل  ترص  واحدة  فكل  االرتباك، 
له. وأتصور أنه حتى يف تلك السنوات لو أدخلهن الطبيب حسب األكرب سنًا 

فسيزول االضطراب فوًرا.
وحتدث عن حياء النساء واحتشامهن يف ذلك الزمن حيث تقول: إحداهن 

لألخرى كيف يمكن أن اجلس هناك ويراين أحد الرجال؟! فرتد عليها األخرى 
إنك تستطيعني بالتأكيد فهو لن يتحدث معك سيبدأ العالج عىل الفور؛ وهكذا 
إىل ما ال هناية من األحاديث حتى تستجيب املرأة إىل إحلاح من تصحبها وجتلس 
بنفسها أمام الطبيب وهي جتيب عن األسئلة بحياء غريب يستغرق وقًتا وكأهنا 

قد وضعت نفسها يف مأزق خطري عندما سمحت لنفسها بالذهاب للطبيب.
السائد  االعتقاد  وهو  )الشمم(  حكاية  عن  باستغراب  األطباء  وحتدث 
والراسخ بأن الروائح العطرية الذكية هلا تأثري مؤذ وضار عىل املصابني باجلروح 
السبب فمن  تؤثر عىل تلك اجلروح مبارشة وتؤخر شفاءها وهلذا  إذ  والقروح 
املناظر املعتادة أن ترى رجاًل يتجول يف إحدى املدن وقد سد فتحتي أنفه بقطعة 

قامش! 
أشاروا إىل أن أهم العالجات املستخدمة ملكافحة الشمم هو )املر( رشًبا 
واستنشاًقا فهو أشبه باملضاد احليوي باملفهوم الطبي. ويبدو يل أن حكاية )الشمم 
السن ومن يف  اليوم وخاصة كبار  الناس إىل  واملرة( ال زالت راسخة يف أذهان 
حكمهم!. )املصدر: قاسم الرويس - صحيفة الرياض السعودية - 18 - 12 

- 2012م(.
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اآلة »طبيب املوت« يف املزاد

كيفوركيان(  )جاك  األمريكي  الطبيب  ختص  التي  االنتحار  آلة  تعرض 
املعروف باسم »طبيب املوت«، وهو أحد أبرز الداعني إىل املساعدة عىل االنتحار 
التي ال تزال تثري جدالً أخالقًيا لدى األطباء، للبيع يف مزاد علني يقام يف نيويورك 

أواخر الشهر احلايل.
آالم  لتخفيف  استخدمت  التي  اآللة،  أن  األمريكي  »بيبول«  موقع  وأفاد 
املرىض الذين وصلوا إىل املراحل األخرية من مرضهم من خالل مساعدهتم عىل 
املوت، تعرض مع جمموعة من أغراض )كيفوركيان( الشخصية يف مزاد يقيمه 

معهد تكنولوجيا نيويورك يف ماهناتن يف )28( أكتوبر احلايل.
وأطلق )كيفوركيان( عىل اآللة اسم »تاناترون«، مع العلم انه استخدمها 

ملساعدة حوايل )130( مريًضا عىل املوت يف تسعينيات القرن املايض.
وكان كيفوركيان قد أدين بتهمة القتل من الدرجة الثانية عام )1990م(، 
وحكم عليه بالسجن بني )10 و25( سنة؛ ولكن أطلق رساحه عام )2007م(، 
وقد تويف يف يونيو املايض عن عمر ناهز )83( سنة بسبب مشكالت يف الكىل 

والقلب.

 

كهربائي وطبيب 2 يف 1

املستوصفات  من  عدد  يف  عمل  مزّيف،  طبيب  عن  كشف  جدة  يف 
واملستشفيات، عمله األسايس كان كهربائًيا، تدخلت الرشطة يف القضية، وهي 
من املرات القليلة التي نقرأ فيها تدخاًل للرشطة يف مثل هذا النوع من القضايا، 
يف احلقيقة ال أعرف مدخل التدخل، لو علمت به لنرشته، حتى يستفيد البعض 
يف اإلبالغ عن أصحاب الشهادات املزّيفة! لكن املتحدث الرسمي لرشطة جدة 
البوق( قال لصحيفة »الوطن«: »إن رقابة األطباء ليست  املالزم أول/ )نواف 
من صالحيات الرشطة، ومع ذلك فإهنا لن تتوانى عن االستجابة ألي بالغ هيدد 
الرشطة اآلن يف شأن  التي جترهيا  التحقيقات  أن  املواطن«، مؤكًدا  أمن وصحة 
القضية ربام تكشف عن قضايا أخرى مشاهبة، وتفتح الطريق ملالحقة مثل هؤالء 

املزّيفني.
دفعت  املزّيف  الطبيب  قضية  أن  مطلعة«،  »مصادر  عن  نقلت  الصحيفة 
برقابة األطباء يف إدارة الرخص الطبية يف جدة إىل إعادة حساباهتا، »خصوًصا 
للعاملني يف املستوصفات األهلية والعيادات الصغرية«، وكأن الكبرية نقية من 

دخالء التزييف.
وجه الغرابة أن هناك جهة رسمية معنية اسمها هيئة التخصصات الصحية 
مزيفني،  أطباء  قضايا  عن  ينرش  ما  يف  رأي  هلا  يعلن  ومل  سنوات،  منذ  تعمل 
للتدخل،  أي خرب  اهليئة حني نرش  تبادر  أن   - املفرتض  أكثر  وما  واملفرتض - 

وفحص األوراق كشف مواقع الترسب.
بالرتخيص  تقوم  الطبية  الرخص  إدارات  بأن  خترب  عنها  نرش  بام  القضية 
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نفيه، لكن  أو  تأكيده  التخصصات الصحية، هذا ما ال أستطيع  بعيًدا عن هيئة 
التخصصات الصحية  اخلرب يقول هذا، فهل هو دقيق؟ هل يعني هذا أن هيئة 
تنتظر ملن يقدم إليها أوراقه، أما من ال يقدم األوراق فيمكنه العمل للمدة التي 

يستطيع؟.
لست أعلم، والسبب أن هيئة مثل تلك ال تظهر ومل تتابع قضايا مثل قضية 
ال  هنا  طبية،  أخطاء  قضيتا  ضده  ومسجلة  طبيب!  إىل  حتول  الذي  الكهربائي 
مفر من استنتاج أن اهليئة مثل بقية األجهزة احلكومية تسمح »بالترصيف« إىل 
بضائع،  مثاًل، وكام حصل وحيصل يف ترصيف  أو خمزون  معينة  فرتة  تنتهي  أن 
 07 يسمح بذلك حتى يف الطب. )املصدر: صحيفة احلياة السعودية - 31 - 

- 2013م(.

 

طبيب مي�صي عارًيا

حتقق املديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حاليا، مع طبيب »هندى 
رئيس  من  املقدمة  الشكوى  عىل  بناء  وذلك  األفالج،  بمستشفى  اجلنسية« 
العديد  باألفالج/ )مريض بن حممد احلبشان(، والتي تتضمن  البلدي  املجلس 
والشهادات  والتقارير  بالوثائق  مصحوبة  الطبيب،  فيها  تورط  التجاوزات  من 

املكتوبة ملرىض وأطباء واستشاريني باملستشفى.
العام  وتضمنت الشكوى أن طبيب املخ واألعصاب بمستشفى األفالج 
التام  الشلل  والتسبب يف  للمرىض،  قاتلة  تورط يف إجراء عمليات  )مانشندا(، 

لبعض مرضاه، وكتابة تقارير كاذبة باملوت الدماغي.
ومن  الطبيب،  قبل  من  املشينة  السلوكيات  بعض  الشكوى  شملت  كام 
بالسكن والشارع أمام  بينها إساءته لإلسالم، وجتوله عارًيا إال ما يسرت عورته 
دون  الليل  من  متأخرة  ساعة  يف  للمستشفى  وحضوره  والنساء،  املمرضات 
إلجراء  لبالده  معينة  جهة  إىل  بالسفر  املرىض  لبعض  وإقناعه  لذلك،  حاجة 
بسوء  واهتامه  وجه،  بدون  اجلراحية  العمليات  وإجراء  اجلراحية،  العمليات 
املعاملة للمرىض، وعدم االنصياع لألوامر، وخلق املشكالت بني الطاقم الطبي، 

والتهديد املستمر للممرضات.
وقد حصلت عىل )20( نسخة من الشكاوى والتقارير من مرىض وعاملني 
العام/ )عبداهلل بن عبدالرمحن  باملستشفى وقدمتها إىل مدير مستشفى األفالج 
انه تم رفع كل ما يتعلق هبذه القضية للمديرية الصحية  احليدري(، الذي أكد 

بالرياض وهي املعنية باختاذ القرار.
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بالرياض  الصحية  للشؤون  العامة  املديرية  مدير  أوضح  جانبه  ومن 
باملديرية  املتابعة  تم تشكيل جلان حتقيق مع قسم  أنه  الدكتور/ )هشام نارضة( 
التحقيقات  نتائج  ومازالت تدرس الشكاوى من مجيع اجلوانب، مشرًيا إىل أن 

ستظهر يف أقرب وقت. )املصدر: صحيفة رشق - 10 - 05 - 2009م(.

 

عا�صقة الطبيب تواجه التعزير

مل جتد جمنونة طبيب جتميل سعودي شهري يف جدة حاًل لعزوفه عن إجابته 
عن سؤاهلا املتكرر »هل أنَت معجب يب؟«، إال مالحقته عرب رسائل اجلوال ومن 

خالل مجيع وسائل االتصال املمكنة، علها جتربه عىل تغيري إجابته إىل »نعم«.
بجدة،  امرأة طبيب جتميل سعودًيا  بدأت عندما راجعت  القصة  فصول 
فانتقل إعجاهبا من مهنته إىل شخصيته، حيث بدأت تالحقه بالرسائل النصية، 
واألوراق، وامللصقات يف عيادته ومنزله، طالبة منه أن تنال إعجابه، وأن يقع يف 
غرامها، مما دفعه للتقدم بشكوى ملركز الرشطة ضد مريضته الباحثة عن اجلامل 

يف عيادته التجميلية، مدعاًم شكواه بإثباتات موثقة من ملصقات وتسجيالت.
وذكر الطبيب يف شكواه أن املرأة خالل فرتة معاجلتها لديه؛ سألته عام إذا 
وعندما  طرق،  بعدة  سؤاهلا  كررت  أهنا  إال  بالنفي،  فأجاهبا  هبا؟،  معجًبا  كان 
كطبيب،  سمعته  وتشويه  إزعاجه  بمحاولة  بدأت  حدها،  عند  إيقافها  حاول 
والتفرقة بينه وبني زوجته، علها تقنعه بنفسها، وذلك عرب رسائل جوال حتمل 

عبارات استفزازية.
اتصاهلا  إىل  وصلت  حتى  تطورت  له  مالحقتها  أن  شكواه  وتضمنت 
بزوجته، ثم أم زوجته، ثم طفله، بل ووصلت إىل مدرسة طفله، وكان سؤاهلا 
الذي تكرره »أريد إجابة عن سؤايل، هل أنت معجب يب؟«. وعندما مل جتد منه 
حتمل  العيادة  جدران  عىل  ملصقات  وإلصاق  عمله،  عىل  بالتأثري  بدأت  رًدا، 
عبارات تيسء إىل سمعته، وتكرر زيارهتا النتظار النساء يف العيادة حيث منعها 
من دخوهلا، ثم حتولت هلجتها إىل هلجة التهديد والوعيد للتشهري به والتعريض 
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بسمعته عرب الشبكة العنكبوتية، يف حال عدم جتاوبه معها.
»الوطن« حصلت عىل نسخة من الئحة االدعاء التي أعدهتا هيئة التحقيق 
واالدعاء العام بعد القبض عىل املرأة، واكتامل إجراءات التحقيق معها، حيث 
وجهت هلا هتمة هتديدها للطبيب وإزعاجها له وألهل بيته وللعاملني يف عياداته، 
هتديد  رسائل  وإرسال  باسمها،  ومهية  مواعيد  وحجز  له  اتصاالهتا  وتكرار 
عدائية  ملصقات  وإلصاق  زوجته،  ووالدة  زوجته  وهاتف  هاتفه  عىل  وإزعاج 
ضده عىل جدران العيادة بغرض تشويه سمعته وحماولة التفريق بينه وبني زوجته.
جاء  ما  بصحة  املرأة  اعرتاف  منها:  وقرائن  أدلة  عدة  الالئحة  وتضمنت 
الشهود،  وشهادات  التحقيق،  حمرض  يف  املدونة  وتعهداهتا  الطبيب،  دعوى  يف 
وحمارض تفريغ الرسائل، وطالب االدعاء العام بمعاقبة املتهمة، معترًبا ما أقدمت 
عليه فعاًل حمرًما يعاقب عليه الرشع، مطالًبا املحكمة بمجازاهتا بعقوبة تعزيرية 

لقاء ما بدر منها. )املصدر: جريدة الوطن - 11 - 09 - 2011م(.

 

طبيب املليون ريال

عام  طبيب  ــوة  إخ يا  نعم 
وزارة  يف  وظيفته  من  مستقيل 
الصحة من سنوات وراتبه مستمر 
من الشؤون املالية واإلدارية بصحة 

منطقة مكة املكرمة.
الطبيب  أن  األمر  يف   املثري 

- جزاه اهلل كل خري - ذهب طواعية للشؤون الصحية وأبلغهم بأنه مستقيل من 
عمله من عام )1423(هـ كطبيب يف إدارة الرعاية األولّية, ومع هذا كان حسابه 
املرصيف يف البنك يتلّقى شهرًيا مرتبه املعترب, وكأنه عىل رأس العمل حتى العام 
)1430هـ( .. طبًعا لعلم القارئ الكريم وصل رقم املبالغ التي دخلت حساب 
رياالت(!!.  وأربعة  وثامنامئة  الًفا  وعرشين  وثالثة  ومائة  )مليون  فقط  الطبيب 

)املصدر: الدكتور عبداهلل الطويرقي - صحيفة اليوم السعودية »بترصف«(.
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اأطباء �صينيون يزرعون اأنًفا

أعرب فريق من األطباء الصينيني عن رضاه عىل عملية الزرع التي أجراها 
الذي  زهيهوي(  )غيو  الدكتور/  وقال  سري.  حادث  يف  تشّوه  مريض  ألنف 
أرشف عىل هذه اجلراحة الرتميمية األوىل من نوعها: »إن »األمل يكرب« بفضل 
نمو أنسجة األنف اجلديد، علاًم أن األنف ينمو حالًيا عىل جبني املريض وسيأخذ 

مكانه الصحيح تدرجًيا«.
 )23( العمر  من  البالغ  ليان(  )شياو  املريض/  تعرض  املاضية،  والسنة 
فاضطر  بتشوه يف وجهه.  لكنه أصيب  منه حًيا،  عاًما حلادث سري مروع خرج 
له من خالل استئصال أجزاء  بديل  أنفه وقرروا حماولة زرع أنف  لبرت  األطباء 
من الغضاريف من أضلعه ووضعها حتت أنسجة جلدية مقولبة عىل شكل أنف. 
وقد نجحت عملية الزرع، وبدأت حالة الشاب النفسية تتحسن وهو يرى أنفه 

ينمو فوق عينيه.
اجلسدي  الصعيدين  عىل  هبا  يمر  التي  التغريات  »نالحظ  غيو:  وقال 
املناسب.  مكانه  املزروع  األنف  سيأخذ  متى  حيدد  أن  دون  من  واملعنوي«، 

)املصدر: أ ف ب(.

 

معطف الأطباء يثري خالًفا يف ال�صويد

التي يعملون هبا  اندلع خالف شديد بني أطباء يف السويد واملستشفيات 
رئاسة  فيه  ترى  الذي  الوقت  ففي  الشهري.  األبيض«  األطباء  »معطف  بسبب 
ولذلك  متاًما«؛  فيه  »مبالغ  الزي  هذا  أن  )أوبساال(  بمدينة  اجلامعي  املستشفى 
ترفض دفع تكاليفه؛ »يناضل« األطباء من أجل االحتفاظ بزهيم الشهري الذي يعد 
بمثابة »عالمة مميزة« هلم. وقال الطبيب )مارتني فولن( - رئيس إحدى روابط 
األطباء - يف ترصحيات صحافية نرشت أمس: »أرغب يف االحتفاظ بمعطفي 
الطبي؛ فهو جيلب يل الدفء، كام أنه آلة عمل جيدة، إذ يمكنني وضع السامعة 
والكتب واألجندة واملحمول والكثري من األشياء يف جيوبه«. أما مدير املستشفى 
)بيورن راجنارسون(، فريى أن هناك لوائح خاصة بنظافة مالبس العمل التي 
أ ف  )استوكهومل  بالتحديد.  التقليدي  املعطف  لكنها ال حتدد  األطباء،  يرتدهيا 

ب(.
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ثلث اأطباء اأملانيا يخطئون.. بانتظام

أظهرت دراسة نرشت نتائجها أمس يف أملانيا؛ أن واحًدا من بني كل ثالثة 
املرىض. وأقر  تداعيات خطرية عىل  منتظم” أخطاء هلا  “بشكل  يرتكب  أطباء 
الصحة”  “مؤسسة  أجرهتا  التي  الدراسة  شملتهم  الذين  األطباء  من   )%23(
وهي منظمة مستقلة أن هذه األخطاء حتدث مرة واحدة كل شهر، يف حني قال 
)6%( إهنا حتدث أسبوعًيا. واعرتف )36%( من األطباء بارتكاب أخطاء تلحق 
الرضر باملريض مرة سنوًيا. وتعقيبا عىل نتائج الدراسة قال رئيس املؤسسة )بيرت 
مولر(؛ إن الكثري من املستشفيات والعيادات تعمل يف الوقت اجلاري عىل تعزيز 

كفاءة العاملني هبا. )املصدر: أ ف ب(.

 

اأمرا�ض حريت الأطباء

تشهد أروقة الطب العديد من احلاالت التي ينجح التعامل معها، وأخرى 
ال يزال العلامء يبحثون عن عالج هلا، أما اليشء النادر فهو وجود بعض احلاالت 
واألمراض التي تصيب العرشات فقط عىل كوكب األرض وأغلبها بدون تفسري 

علمي.
1- احلياة بدون أمل: »غايب غينغراس« الطفلة ذات التسعة أعوام تعاين من 
عىل  حالة   )100( حوايل  وهناك  باألمل،  اإلحساس  عدم  وهو  جًدا  نادر  مرض 
ميزة  باألمل  اإلحساس  عدم  أن  تظن  قد  املرض.  هذا  من  يعانون  العامل  مستوى 

ولكنه حيذرك عند اإلجراء اخلاطئ لتحافظ عىل أعضاء جسمك من أي أذى.
أما الطفلة )غايب(؛ فبسبب عدم إحساسها بالوجع فقد تسببت يف فقدان 
أحد عينيها بسبب كثر حكهام، وأي منطقة أخرى يف جسمها تقوم بحكها حتى 
تنزف دًما دون شعور أيًضا، واكتشف والداها ذلك منذ كان لدهيا )5( شهور 

وبدأت تعض أصابعها حتى تدمي.
2- حساسية من املاء: ختيل حياتك بدون ماء، ال ترشب، ال تغسل يديك 
ووجهك، ال تستحم، ال تأكل فاكهة أو أي يشء حيتوي عىل ماء، هذه هي احلياة 
التي تعيشها اإلنكليزية »ميشيال دوتون« ذات الـ)23( عاًما، فهي ال تتعامل مع 
أي يشء له عالقة باملاء، وال تبذل جمهوًدا جيعلها تتعرق، فإذا حدث وقاربت املاء 
ويعاين  داخل جسمها،  االلتهابات  تكون  بالتهابات، حتى وإن رشبت  تصاب 
من هذا املرض من )30 إىل 40( حالة عىل مستوى العامل، وحيتار األطباء حول 

الرتكيبة املعقدة هلذا املرض وكيفية العالج منه.
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3- عائلة األرق املميت: مرض يصيب اإلنسان جيعله غري قادر عىل النوم 
ثم يتسبب يف موته يف وقت قريب.

تصاب عائالت معينة فقط هبذا املرض الوراثي فينتقل من األجداد لآلباء 
لألبناء، وتعاين »تشرييل دينغز« ذات الـ)29( عاًما من هذا املرض الذي سبقها 
إليه جدها وأمها وعمها وتسبب يف موهتم مجيًعا، ويصل عدد العائالت املوجود 
هبا هذا املرض حالًيا إىل نحو )40( عائلة، وتم اإلثبات أنه إذا كان أحد الوالدين 

مصاًبا به فإن احتاملية انتقاله إىل أحد األبناء تصل إىل )%50(.

4- األطفال الفراشات: »األطفال الفراشات« هو االسم الذي يطلق عىل 
األطفال الذين يعانون من هشاشة اجللد الذي يغطي أجسادهم بسبب نقص يف 
مادة بروتينية، هذا النقص جيعل اجللد جيرح وينزف من أقل احتكاك أو صدمة 
يتعرض هلا، وهناك حالة لطفل وأخته أصيبا هبذا املرض، األخت ماتت يف سن 
الـ)20(، والولد حياول التأقلم معه من خالل جتنب اجلري أو القفز أو اللعب 
وأي يشء يزيد احتامل االصطدام الذي يسبب النزيف، ويف العادة يكون معدل 

أعامر مصايب هذا املرض )30( عاًما، وقد يصلون لـ)40( عاًما كحد أقىص.

أبو  املغربية »زهراء  5- فرتة محل )50( عاًما: يف عام )1955م( ذهبت 
أخريات  نساء  رأت  أن  وبعد  بحملها،  شعرت  أن  بعد  املستشفى  إىل  طالب« 
يمتن يف غرف العمليات قررت اهلرب، وكان هذا نظًرا ألن األمر جديد عليها، 
لتذهب مرة  القرن،  بآالم احلمل بعد ذلك إال بعد نصف  الغريب أهنا مل تشعر 
خارج  ولكن  بالفعل  موجوًدا  كان  الطفل  أن  وتكتشف  للمستشفى  أخرى 

الرحم. )املصدر: جريدة البداية اجلديدة - 02 - 10 - 2013م(.

 درا�صة ا�صرتالية: 
الأطباء ل يهتمون بحالتهم ال�صحية

اسرتالية  دراسة  كشفت 
أكثر  األطــبــاء  مــيــل  ــن  ع
لالنتحار، إذ تبلغ نسبة الذكور 
يف  الرغبة  لدهيم  تزداد  الذين 
 )25( نحو  منهم  االنتحار 
باملئة، لكنها أعىل بام يزيد عىل 

الضعف بني الطبيبات ممن يامرسن هذه املهنة.
احلكومة  أسسته  الذي  بلو«  »بيوند  معهد  الدراسة  هذه  عىل  أرشف 
وقال  معه.  للتعامل  اسرتاتيجيات  ووضع  االكتئاب  أسباب  لبحث  األسرتالية 
النتائج  )مايكل باجينت( من »بيوند بلو« الذي يتخذ من ملبورن مقرا له: »إن 
التي خلص إليها تؤكد الفكرة القائلة إن األطباء ال هيتمون بحالتهم الصحية«. 
املنافسة  روح  تتملكهم  ما  غالًبا  األطباء  أن  إىل  )باجينت(  الربوفيسور  وخلص 
ولذلك فإهنم يرتددون يف االعرتاف بضعفهم. وقال »هم يعتقدون ذلك ألهنم 
يشخصون حاالت أشخاص آخرين.. ويمكنهم تشخيصها بدقة يف أنفسهم .. 
يشعر األطباء أن جمرد شعورهم باالكتئاب يعد داللة ضعف؛ لكن عندما يتعلق 

األمر بمرضاهم فهم يرونه كمرض مثل أي مرض آخر. )املصدر: د ب أ(
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 اأربعة اأمرا�ض يخطئ الأطباء 
يف ت�صخي�صها... فاحذروا

الطبيب للمرض, واجلميع متشوق ملعرفة  الشك يف تشخيص  ما أصعب 
أن  معرفة  علينا  البداية  يف  األطباء.  تشخيصها  يف  خيطئ  التي  األمراض  هذه 
أفضل األطباء قد يتعرض للخطأ وأن )40( يف املئة من إمجايل األخطاء التي يقع 
فيها األطباء تكمن يف التشخيص وهذا ما تؤكده املؤسسة الوطنية )األمريكية( 

لسالمة املرىض, وذلك ألن كثرًيا من العلل هلا األعراض نفسها.
طريق  عن  بالتشخيص  إال  املــرىض  طبيعة  اكتشاف  يصعب  قد  أو 
واثًقا  كان  إذا  رضورية  غري  الطبيب  يعتربها  قد  التي  والفحوص  االختبارات 
من صحة تشخيصه, وإذا كان لديك معرفة باحلاالت التي كثرًيا ما حيدث اخللط 
بينها, يمكنك أن توجه األسئلة الصحيحة التي قد متنع خطأ أو حتول دونه, وربام 

أنقذت حياتك.
1- إذا كانت األعراض تنميل يف جانب واحد )صداع - دوار - زغللة 
يف الرؤية - عدم توازن أو عدم وجود تآزر عضيل - أو تداخل يف الكالم(. يقول 
لك الطبيب: - دوخة, صداع نصفي )الشقيقة(، اضطرابات يف األذن الداخلية. 

لكنها قد تكون سكتة دماغية. 
من أين جاء اخللط? أظهرت البحوث حسبام ورد يف »السياسة الكويتية« 
أن )14( يف املئة من حاالت السكتة الدماغية عند األشخاص حتت سن )45( 
قد  وهنا  وأصحاء,  صغاًرا  املرىض  يكون  وعندما  تشخيصها,  يف  اخلطأ  يتم  سنة 
يشري أعضاء فريق الطوارئ الطبية إىل بعض املشكالت األخف, لكن إذا تركت 

الطوارئ من دون تشخيص السكتة الدماغية فقد تعاين من سكتة دماغية أخرى 
وقد تضيع الفرصة عىل استعادة احلديث املتداخل, أو زغللة الرؤية, أو الشلل أو 

التلف الدماغي.
عالمات اخلطر: إذا كان أحد جانبي اجلسم به تنميل ولديك جمموعة من 
األعراض آنفة الذكر, سارع إىل غرفة الطوارئ خصوًصا إذا استمرت األعراض 

ملحة ألكثر من ساعة.
2- إذا كانت األعراض: صداًعا، وطنينًا أو أمًلا يف األذن، مع أمل يف الظهر 
األذن؛  يف  اضطرابات  أو  الصداع  إنه  الطبيب:  لك  ويقول  واألسنان,  والرقبة 
 Temporo( لكن هذه األعراض قد تكون متالزمة املفصل الصدغي الفكي
Mandibular Joint Syndrome(. من أين جاء اخللط?: عندما يلتهب 
املفصل الذي يربط بني الفك واجلمجمة ينترش األمل ويسبب الصداع ومشكالت 
األسنان,  طبيب  هو  يعاجلها  من  أفضل  الفكي  الصدغي  املفصل  وحالة  األذن. 
لكن األعراض حيتمل أن ترسلك إىل طبيب عام قد يشخص احلالة بشكل آخر, 
لو توجهت إىل  أمل شديد كان يمكن ختفيفه بسهولة  الذي ستدفعه هو  والثمن 

املتخصص. 
الطبيب تشخيًصا مبدئًيا من دون أن جيري  إذا شخص  عالمات اخلطر: 
فحوصات أو يصف لك العالج اخلاص هبذه احلالة, اجته فوًرا إىل طبيب األسنان.

3- إذا كانت األعراض تعًبا واضطراًبا يف التنفس عالوة عىل أمل يف الصدر 
أو تيبس, ووجيًبا يف القلب )رسعة اخلفقان(، ويقول لك الطبيب إنه إجهاد أو 
نوبة ذعر؛ لكن هذه األعراض قد تكون: نوبة قلبية - أو مرًضا قلبًيا. من أين 
جاء اخللط? النوبات القلبية متيل إىل أن تكون دقيقة وصعبة التمييز لدى النساء 
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أكثر من الرجال, وقد يكون التعب وِقرص النفس هو العالمة الوحيدة للمشكلة, 
عن  األساس  يف  ناجم  النساء  من  القلبية  النوبات  ضحايا  نصف  الواقع  ويف 

التشخيص اخلطأ. 
عالمات اخلطر: إذا أوىص الطبيب بعالج مل يفلح اجته فوًرا الختصايص 

القلب واألوعية الدموية دون تأخري.
 4- إذا كانت األعراض حزًنا، وتعًبا، وزيادة وزن، وأرًقا، وأمًلا، أو تيبًسا 
قد  األعراض  هذه  لكن  ؛  »االكتئاب«  إنه  الطبيب:  لك  ويقول  العضالت.  يف 
اخللط?  جاء  أين  من   .»Hypothyroidism  - الدرقي  »القصور  تكون: 
يميل األطباء إىل الربط بني احلزن الدائم وبني االكتئاب, وبالتايل ال يفكرون يف 
إجراء اختبار للكشف عن القصور الدرقي, وهو حالة تفشل فيها الغدة الدرقية 
القصور,  هذا  يسبب  فقد  عالج  بغري  تركت  وإذا  الكافية  اهلرمونات  إنتاج  يف 
)وبشكل  القلب  ومرض  الدم,  ضغط  وارتفاع  الكوليسرتول,  يف  زيادة  الدرقي 

ساخر( االكتئاب اإلكلينيكي. 
عالمات اخلطر: إذا مل تغري األدوية التي وصفها لك الطبيب عن حالتك 
ومن  الدرقي«  »القصور  ملعرفة   )TSH( للدم  اختبار  إجراء  اطلب  املزاجية 

األفضل طلب االختبار أثناء الزيارة األوىل.

 

طبيب اأ�صنان يبتكر فر�صاة بدون معجون

برع يف مهنته كطبيب أسنان، ونشأته يف ربوع لبنان، وروعة مجاهلا خلقت 
واجلامل  النور  منظومة  لتشكل  الفرشاة  أصابعه  بني  تنساب  تشكيلًيا  فناًنا  منه 
الكوين، وبعيًدا عن األسنان واأللوان أخذت االخرتاعات من وقته قلياًل فسجل 

)51(  براءة اخرتاع من وحي عمله كطبيب أسنان.
إنه الدكتور/ )كايب حداد( الطبيب والفنان واملخرتع التقيت معه يف أول 
ابتكارها،  وظروف  براءة  كل  وحكاية  اخرتاعه  براءات  عن  فيه  يفصح  حوار 
ودارت بيننا أسئلة كثرية ومناقشات مفتوحة حول الطب والفن واخليوط التي 

ربطت بينهام• 
عن نشأته قال: نشأت نشأة ريفية بني أحضان الطبيعة وأشجار األرز يف 
بلدة )صليام( يف لبنان وأهنيت مراحل دراستي االبتدائية هبا ثم انتقلت إىل بريوت 
حتى أمتمت املرحلة الثانوية وبمجرد إندالع احلرب اللبنانية قرر والدي اهلجرة 
إىل فرنسا عام )1969م(، وأكملت فيها ثالث سنوات بعد خترجي، ثم قررت 
اهلجرة إىل الربازيل حيث يقيم عدد كبري من أقاريب هناك، لكن أيب الذي كان 
يعيش وقتئذ يف فرنسا مل يوافقني عىل الفكرة، ونصحني باالنتقال إىل بلد عريب، 
لبنان يف اجلزائر/ )نصريي سلهب(  الظروف بسفري  البحتة مجعتني  وبالصدفة 
الذي أقنعني باملجيء إىل أبو ظبي، فأعجبت هبا منذ زياريت األوىل، وافتتحت 

عياديت هنا يف اإلمارات منذ أكثر من ربع قرن حتى اآلن• 
- ماذا عن الرباءات األخرى؟ تعرف أن هناك كثرًيا من املدخنني - خاصة 
مدخني النرجيلة »الشيشة« - مل تعد النصائح جتدي معهم يف اإلقالع عن هذه 
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النرجيلة أشد خطًرا عىل  أن  البعض ال يصدق  زال  فام  للصحة،  املدمرة  العادة 
املدخن  يعرض  مما  الواحدة  النرجيلة  األفواه عىل  لتبادل  السجائر،  من  الصحة 
تناوهلا أكثر من مدخن حتى  نتيجة تدخينه نرجيلة  خلطر اإلصابة بأي أمراض 
لو تم غسلها، وقمت عىل الفور بعد إصابة أحد أصدقائي باملرض نتيجة إدمانه 
بابتكار أداة يستعملها املدخن مرة أو مرتني فقط، ثم يلقي هبا، وهي  النرجيلة 

سهلة االستعامل يستطيع املدخن أن حيملها معه فهي أقل من حجم )اجلوال(. 
أقوم  كنت  فبينام  املصادفة،  إليه  قادتني  آخر  اخرتاع   - للنساء!!  اخرتاع 
دائاًم  كنت  كندا،  إىل  )مليكة(  زوجتي  سافرت  عندما  البيت  مهامت  ببعض 
أنسى األشياء عىل الفرن عندما أقوم بطهو بعض األطعمة أو بعمل »فنجان من 
القهوة«، وذهبت إىل ميعاد رضوري وتركت الطنجرة عىل الفرن ومل أتذكرها إال 
بعد فوات األوان، وحدث ما حدث إال أن اهلل سرت وسلم، وتكررت احلكاية 
أكثر من مرة، احرتت كيف أتغلب عىل هذه املشكلة، وجاءتني الفكرة بتصميم 
ما أضعه عىل  أتذكر  أو  أنسى  أن  اآلن  يعد هيمني  فلم  بايل،  أراح  جهاز صغري 

الفرن.
- وما هي حكاية فرشاة األسنان؟. أوالً حكايتي مع فرشاة األسنان مرت 
أنواع فرش األسنان املوجودة باألسواق  بمراحل كثرية، فقد وجدت أن مجيع 
اللثة  يف  كثرية  مشكالت  إحداث  إىل  يؤدي  الذي  األمر  باملرة،  صحية  ليست 
الصحية  بالطريقة  أسنانه  تنظيف  يعرف كيفية  ما جتد شخًصا  نادًرا  أن  ورأيت 
اآلمنة وهي ما مل تقدمه الفرشاة العادية املوجودة حالًيا. ففكرت يف ابتكار فرشاة 
جتعل اإلنسان يستطيع أن ينظف أسنانه بسهولة ويرس ويضمن عدم التهاب لثته.
واحلمد هلل، بعد مناقشات كثرية يف أمريكا استطعت احلصول عىل براءة 
جعلني  املوجودة  الفرش  تصميم  يف  اللونية  عدم  أن  كام  الفرشاة،  هذه  اخرتاع 

فوجدهتا  الطريقة  هذه  وجربت  اإلنسان،  بأصبع  الفرشاة  يد  استبدال  يف  أفكر 
جتعلنا أكثر حتكاًم يف تنظيف أسناننا، أما املرحلة األخرية فقد استطعت من خالهلا 
من  املعجون  مادة  منه  تتكون  ما  كل  داخلها  تكمن  طبيعية  مادة  عىل  احلصول 
وسائل محاية لألسنان من التسوس، واستغنيت هبا عن املعجون، وكانت هذه 

الفرشاة آخر براءة اخرتاع قمت بتسجيلها ويبدأ اآلن تصنيعها.
حلظات السعادة .. حلظات السعادة عند كايب حداد متى تشعر هبا؟. عندما 
أعيد االبتسامة لفم املريض فريتاح من أوجاعه ويكشف عن أسنانه دون خجل 
بعد جتميلها، وعندما أمللم مالمح اجلامل يف الطبيعة والكون من خالل لوحة فنية 
أعرب عنها بفرحتي، أو من خالل ابتكار يريح اإلنسان من مشكالته التي تضغط 

عىل أعصابه فتجعله متوتًرا. 
أيًضا؟.  مهنة  صديقا  أنتام  فهل  أيًضا؛  أسنان  طبيبة  زوجتك  أن  عرفنا   -
زوجتي الدكتورة )مليكة( واحدة من نعم اهلل عيّل، فنعم الزوجة ونعم الصديقة، 
أيًضا،  تشكيلية  فنانة  فهي  هبا،  تربطني  متشابكة  خيوًطا  أن  القدر  حماسن  ومن 
مرضاها،  متابعة  من  انتهائها  بعد  كثرًيا  وقتها  من  وتعطيه  وتعشقه  الفن  حتب 

ولوال اهلل ثم اهتاممها ملا استطاعت ابتكارايت ولوحايت أن ترى النور. 
- ما هي النصيحة التي تقدمها لقراء »الطبيب« للمحافظة عىل أسناهنم؟. 
صحة  أجل  من  األمان  بوابة  وهي  شخصيته،  ومفتاح  اإلنسان  عنوان  األسنان 
اجلسد كله؛ فالبد من النظافة اليومية بالفرشاة بطريقتها الصحيحة حيث تنظف 
األسنان العلوية من أعىل إىل أسفل واألسنان السفلية من أسفل إىل أعىل، ألن 
هذه الطريقة تساعد عىل طرد البكرتيا من حتت اللثة، كام يراعى رضورة تنظيف 
لطبيب  واحدة  زيارة  األقل  وعىل  املاء،  ضغط  وماكينة  احلرير  بخيط  األسنان 

األسنان مرة كل ستة أشهر. )املصدر: جريدة الطبيب »بترصف«(.

www.alukah.net



4243

طبيب كويتي يعر�ض ا�صتئ�صال ورم دماغي نادر 

املخ  جراحة  يف  املتخصص  الكويتي  الطبيب  عرض    .. عاملي  مؤمتر  يف 
واألعصاب الدكتور/ )عبدالرمحن الكندري( خالل مشاركته يف املؤمتر السنوي 
نادرة  حالة  بجدة؛  مؤخًرا  الذي  واألعصاب  املخ  جلراحة  الرابع  السعودي 

الستئصال ورم دماغي قام به هو وزمالؤه.
فيصل  امللك  مستشفي  يف  يعمل  الذي  )الكندري(  الدكتور/  وأوضح 
التخصيص ومركز األبحاث بالرياض؛ أنه رشح للمشاركني يف التجمع الطبي 
العاملي الذي شارك فيه أطباء وجراحون متخصصون يف جراحة املخ واألعصاب 
أبعاد هذا الورم الدماغي، وكيفية استئصاله مبينًا أن الورم الدماغي كان ملريض 
سعودي يبلغ من العمر )19( عاًما، وكان يشتكي من تشنجات عصبية مؤملة. 
الورم كان بحجم )4 يف 6 سنتيمرت( ويقع يف الفص األيرس من  وأشار إىل أن 
املخ، وقريب جًدا من أعصاب الكالم والنطق املوجودة باملخ ما صعب العملية، 
مبينًا أنه هلل احلمد تم استئصال الورم بنجاح، كام اختفت التشنجات العصبية من 

املريض. 
واألعصاب  املخ  جراحة  استشاري  بدور  )الكندري(  الدكتور/  وأشاد 
الورم«  استئصال  »الذي ساعدين يف عملية  اخلاين(  )أمحد  الدكتور/  السعودي 
واعتامد البحث العلمي هلذه احلالة الطبية التي متت املوافقة عليها من قبل جراحة 
العديد  ناقش  املؤمتر  أن  األمريكية. وبني  املتحدة  الواليات  املخ واألعصاب يف 
التي  املخ واألعصاب من خالل جلساته  تتعلق بجراحة  التي  املوضوعات  من 
استمرت يومني وتم اختيارها بدقة متناهية وبطرح جديد ومن أمهها؛ خربات 

العامليني  باخلرباء  ومقارنتها  مججوم(  العابدين  )زين  السعودي/  الربوفيسور 
البورد  وموضوع  العنقي،  الفقري  بالعمود  الغضاريف  استبدال  عمليات  يف 

السعودي جلراحة املخ واألعصاب. 
املدير  افتتحه  قد  واألعصاب  املخ  جلراحة  الرابع  السنوي  املؤمتر  وكان 
الغريب  بالقطاع  الوطني  باحلرس  الصحية  بالشؤون  الطبية  للخدمات  التنفيذي 
يف اململكة العربية السعودية الدكتور/ )منصور بن أمحد اجلندي( نيابة عن املدير 
العام التنفيذي للشؤون الصحية باحلرس الوطني مدير جامعة امللك سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور/ )بندر بن عبداملحسن القناوي(، وشارك 
املتخصصني واخلرباء يف هذا  العامليني  األطباء  نخبة من  الطبي  التجمع  يف هذا 
 - 06 الطبيب - 02 -  )املصدر: جريدة  اململكة وداخلها.  املجال من خارج 

2010م(.
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 طبيب بريطاين يقدم و�صفة 
لل�صعادة من )6( عنا�صر

ـــوات ظــل  ـــن ـــس ل
واملــفــكــرون  الفالسفة 
أرسار  عـــن  يــبــحــثــون 
الربوفيسور  لكن  السعادة، 
كاشدان(  )تود  الربيطاين/ 
خالل  من  عثر  أنه  يزعم 

أبحاثه عن حياة الربيطانيني عىل وصفة أكيدة للسعادة تتكون من )6( عنارص، 
وقد متكن من وضعها يف معادلة حسابية.

العنارص الستة للسعادة التي توصل إليها )كاشدان( هي:
أن تعيش اللحظة: تقدر األصوات والروائح وما تشاهد، تلك القدرات 
كلام  نفسك  تذّكر  أن  عليك  منه،  مفروًغا  أمًرا  باعتبارها  معها  تتعامل  التي 

استيقظت بأمهيتها.
كن غريًبا: استكشف ما هو غري مألوف وغامض ومعقد. وكن غري واثق 

مما تعلمه عن العامل مرة واحدة يف اليوم.
افعل شيًئا حتبه: األنشطة هي التي توفر إطاًرا جيدًا للحياة، عيك أن تفعل 

شيًئا حتبه كل يوم مرة يف العمل، ومرة يف البيت.
فّكر يف اآلخرين أوالً: قدم املجامالت وساعد املحتاجني واستمتع بعمل اخلري.  

يعتقد البعض أنك جيب أن حتب نفسك أكثر، وهذه كذبة أثبت العلم أهنا 
خاطئة.  

قم بذلك )5( مرات يف اليوم، وستجد كم هو ممتع أن جتعل شخًصا يشعر 
بأنه أفضل.

تنمية العالقات: عليك أن تكّرس بعض الوقت لرشيك حياتك أو أحد 
أفراد األرسة مرتني يف اليوم، فقد اكتشف العلامء أن كل شخص سعيد له عالقة 

وثيقة ومهمة مع كل شخص من املحيطني به.
إىل  ما حتتاج  بقدر  الدسم  منتجات كاملة  أنت ال حتتاج  اهتم بجسمك: 
تقوية ذراعيك عىل محل األوزان. تناول طعاًما صحًيا، ومارس الرياضة )30( 

دقيقة كل يوم.
وقد عرض الربوفيسور/ )كاشدان( خالصة أبحاثه يف كتاب سامه »اجلزء 
املفقود من احلياة« تضمن معادالت حسابية ومعايري توضح كل عنرص وممارسة 

من هذه اإلجراءات الستة.
وقال كاشدان لصحيفة »داييل ميل« التي عرضت أطروحته: »ليس هناك 
جنب  إىل  جنًبا  الستة  العنارص  هذه  وضعت  لو  لكن  السعادة،  وراء  واحد  رس 
السعيد«.  اإلنسان  لشخصية  املثالية  الصيغة  هي  فهذه  جيد،  بشعور  ستشعر 

)املصدر: جريدة البداية اجلديدة - 28 - 07 - 2013م(.
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�صناعة العيون عربية عربية

العريب  الطبي  الفريق  احتضان  عىل  يتهافت  الغرب  جعل  طبي  انجاز 
العيون عربية  باتت صناعة  باهظة؛  وبتكلفة  الغرب،  أن كانت حكًرا عىل  بعد 
باملئة عىل يد أطباء عرب بأساليب علمية وطبية تضمن تطابق املواصفات  مئة 

وبتكلفة زهيدة.
صناعة  إىل  العيون  صناعة  جمال  يف  املتطوعني  من  األطباء  من  فريق  جلأ 
جديدة من العيون الصناعية. وتعامل أطباء العيون مع أكثر من مئة حالة والذي 
ضم أطباء من فلسطني واألردن والسعودية، ويعتمد الفريق عىل )8( أساليب 
علمية متكنهم من التصنيع ضمن مواصفات تتطابق مع النسيج الداخيل للفراغ 
عىل  آمنة  مواد  باستخدام  املعقدة  التصنيع  تبدأ  ثم  العني،  منه  استأصلت  التي 
الشكل  يف  تتطابق  التي  العني  برتكيب  وانتهاًء  والدمج،  بالرسم  مروًرا  اجلسم 

وحجم العني األخرى.
يتحدث أحد األطباء؛ بأنه ما يميزها هو أمان املادة املصنعة منها، وأخذ 
طويلة,  لفرتات  االرتداء  عىل  املريض  وقدرة  احلجاجي،  الفراغ  من  األنسجة 
واالنطباع  الرائعة،  الرموش  وحركة  التصاق  وعدم  االلتهابات,  وجود  وعدم 
الرائع للناس عند رؤيتهم للمريض. )املصدر: جريدة الطبيب - 02 - 06 - 

2012م(.

 

 طبيب: »احلمار امل�صري« الأن�صب لعالج ال�صرطان
وم�صر ترف�ض ت�صديره لإ�صرائيل

البيطرى  الدكتور/ )وليد صبحى جنيدى( - املدرس بكلية الطب  أكد 
املرصية  احلكومة  من  طالبت  اإلرسائيلية   احلكومة  أن  ؛   - الشيخ  كفر  جامعة 
استرياد )100( ألف محار مرصى بالثمن الذى حتدد مرص، وأشار أهنم يريدون 
استخدام جلودها يف بعض األبحاث العلمية املتعلقة بمرض الرسطان، والذي 
أثبت وجود مادة فعالة بجلود احلمري يف عالجه، وأكد رفض احلكومة املرصية 

لطلب إرسائيل.
وَأضاف )جنيدي(؛ أنه كان يف اليابان منذ شهور قليلة، حيث كان يف بعثة 
لعمل رسالة الدكتوراه، وعلم أن رشكة يابانية كبرية متخصصة يف إنتاج األدوية، 
اجلنزوري( -  الدكتور/ )كامل  املرصية يف عهد  قد طلبت من احلكومة  كانت 
رئيس الوزراء السابق - ، رشاء مليون محار مرصي إلنتاج دواء من جلد احلمري 
بماليني الدوالرات بسعر )500( دوالر للحامر الواحد قابلة للزيادة، وهو ما 

يعادل ثالثة أضعاف سعره يف مرص.
وأشار إىل أنه علم أن الرشكة اليابانية أجرت عدًدا كبرًيا من األبحاث عىل 
أنواع كثرية من احلمري، وثبت قطعًيا أن احلامر املرصي هو األنسب لصناعة ذلك 
الدواء، وبفاعلية كبرية وبنسبة أعىل، وذلك بسبب طبيعة اجلو احلار يف مرص، 

ونظًرا لسامكة جلده وغنائها باملواد املطلوبة.
وأوضح )جنيدي(؛ أنه يمكننا من خالل علامئنا أن نكتشف ذلك الدواء 
ونعالج به أبنائنا ونصدره جلميع دول العامل بمليارات الدوالرات، كام أن صناعة 
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ذلك الدواء كاف جللب )60( مليار دوالر كرباءة اخرتاع فقط ملرص، ويف حال 
ما إذا أردنا البديل فهو تصدير مليون محار سنوًيا إىل اليابان،  وهذا كاٍف جللب 
بالبحث  باالهتامم  الرئيس،  فخامة  وأناشد  سنوًيا،  صعبة  كعملة  دوالر  مليار 

العلمي يف مرص حتى ال هيرب علامؤنا إىل اخلارج.

 

طبيب م�صري بني اأف�صل )10( اأبحاث على م�صتوى 
العامل لعالج القلب بالق�صطرة والليزر

بحثني  اخــتــيــار  ــم  ت
قدمهام طبيب القلب املرصي 
الدكتور/ )سامل بدر(، الذي 
)كوبري  بمستشفى  يعمل 
للقوات  الــتــابــع  الــقــبــة( 
 )10( أفضل  بني  املسلحة، 

أبحاث عىل مستوى العامل يف جمال عالج أمراض القلب بالقسطرة والليزر، سيتم 
القلب،  ألمراض  العالجية  التدخالت  لطب  األمريكية  الكلية  جملة  يف  نرشمها 
لعام )2013م(  الدموية  القلب واألوعية  الدويل ألبحاث  املؤمتر  وذلك خالل 
)واشنطن(،  األمريكية  العاصمة  يف  اليوم  الحق  وقت  يف  أعامله  خيتتم  الذي 

والذي استمر عىل مدى )4( أيام.
أما  التاجية،  الرشايني  عالج  يف  الليزر  باستخدام  األول  البحث  ويتعلق 
رسيع  بشكل  تعمل  التي  »الثرومبني«  مادة  حلقن  جديد  بتكنيك  فيتعلق  الثاين 
باستخدام  الفخذ  القسطرة يف رشيان  الناتج عن إدخال  التئام وسد اجلرح  عىل 
الفخذ  منطقة  يف  الدموية  التجمعات  مضاعفات  املريض  جينب  مما  »السونار«، 

نتيجة ضعف جدار الرشيان، رغم تناوله ألدوية سيولة الدم.
الرشيان  بعالج  تتعلق  له  أبحاث  نرش  تم  أنه  إىل  )بدر(  الدكتور  وأشار 
األورطي عن طريق القسطرة دون احلاجة إىل جراحات الصدر املفتوح لرتكيب 
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صامم الرشيان األورطي عن طريق القسطرة، وال حيتاج املريض يف هذا اإلجراء 
إىل التخدير؛ بل يكتفي الطبيب بإعطائه جمرد مهدئات.

للحصول  تاون«  »جورج  جامعة  يف  حالًيا  بدر(  )سامل  الدكتور  ويدرس 
عىل درجة الزمالة، وهى اجلامعة التي نظمت املؤمتر هذا العام.

ونوه الدكتور )بدر( بأن دورة املؤمتر هذا العام كانت األكثر شموالً عىل 
مدار انعقاده، حيث تناولت العديد من األبحاث اجلديدة فيام يتعلق بصاممات 
أمراض  املتطورة، إضافة إىل جماالته األساسية اخلمسة؛ وهى  القلب وهياكلها 
القلب، وتكنولوجياته  الدموية، وعلوم  التاجي، واألوعية  الرشيان  وعالجات 

وما يرتبط به من متريض، إضافة إىل التكنولوجيات املصاحبة لذلك.
العام؛ وهو عقد دورة يف أساسيات  املؤمتر عنرًصا جديًدا هذا  كام شمل 

البحوث الرسيرية، فضال عن حلقات تدريب عميل وحماكاة.
وتم خالل املؤمتر الذي شارك فيه أكثر من )1600( طبيب بحث أمراض 

القلب التداخلية وعالجاهتا الرائدة. )املصدر: واشنطن - أ ش أ(. 

 

يعرتف اأمام املحكمة بنقل فريو�ض �صي لـ50 امراأة

املخدرات«عن  تعاطيه  العمل بسبب  اعرتف طبيب ختدير »موقوف عن 
امرأة، خالل  لنحو )50(  الكبدي )يس(  االلتهاب  بنقل عدوى فريوس  قيامه 

عمله بإحدى العيادات بإحدى ضواحي )مابورن( بأسرتاليا.
وقالت وسائل إعالم حملية، اليوم اجلمعة: »إن الطبيب كان يعمل يف عيادة 
وأنه  و2009م(،   2008( عامي  بني  اإلجهاض  جلراحات  داي(  )كرويدون 
مدمن ملادة )الفنتانيل( التي تستخدم يف اإلجراءات الطبية، التي كان حيقن نفسه 

هبا قبل مرضاه«.
النساء  أسامء  أعلن  »الطبيب  أن:  املحلية،  اإلعالم  وسائل  وأضافت 

الضحايا خالل جلسة للمحكمة.«
الكبد )يس( يف عام  التهاب  اكتشفت إصابته بفريوس  الطبيب  أن  يذكر 
)1997م(، وأوقف عن العمل يف نفس العام؛ بسبب تعاطي املخدرات، لكن 

ُسمح له بالعودة للعمل يف وقت الحق. )رويرتز - 9 نوفمرب 2012م(.
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 تفا�صيل رحلة عذاب التلميذة عائ�صة
مع مر�ض ال�صرطان واأخطاء الأطباء

عائشة  ــت  ــل رح
وقد خلَّدْت اسمها كرمز 
حققت  أن  بعد  للتحدي 
عىل  باحلصول  أمنيتها 
شهادة الباكلوريا رغم أن 
جسدها  احتل  الرسطان 

حزينة  حكاية  ختتفي  الدرايس  تفوقها  خلف  لكْن  األورام؛  عرشات  فيه  ونرش 
وطويلة مع األمل واألمل والصرب!..

يف سنة )2007م(، مل تدرك عائشة اجلابري أن الورم الصغري الذي ظهر 
األطباء  بمشارط  األمل  فيها  اختلط  طويلة  لرحلة  بداية  سيكون  يدها  أسفل 
التي  الكياموي،  العالج  وحصص  الطبية  واألخطاء  اجلراحية  والعمليات 
مواصلة  عىل  إرصاَرها  سلبها  يف  تنجح  أن  دون  اجلسدية،  طاقَتها  استنزفت 

دراستها.
إجرائه  فرصة  استغل  الذي  لوالدها  به  تشعر  الذي  باألمل  عائشة  باحت 
لتكون  عائشة  يد  معاينة  الطبيب  من  ليطلب  به،  حلقت  إصابة  بسبب  فحًصا 
خضوعها  رضورة  الطبيب  أكد  أن  بعد  العذاب،  رحلة  يف  خطوة  أول  تلك 
لعملية جراحية، دون حاجة إىل الفحوصات، وهي العملية التي متت يف إحدى 

لت منعطًفا خطرًيا يف حياة عائشة. املصحات اخلاصة وتبني الحًقا أهنا شكَّ

انتهى، لكن والد عائشة  العملية واعترب أن عمله قد  الطبيب ثمن  تسلم 
لتأيت  للفحص،  املستأَصلة  »الولسيسة«  من  عينة  إخضاع  رضورة  عىل  أرص 
يتعلق بورم  أن األمر  اتضح  أن  بعد  نزل كالصاعقة عىل األرسة،  النتيجة بخرب 

رسطاين.
األخري  هذا  أن  غري  بـ»اجلزار«،  نعته  الذي  الطبيب  إىل  اخلرب  الوالد  محل 
اكتفى بتقديم اعتذار بارد، قبل أن يعود وخيربه بأنه جيب أن يتمَّ برت يد عائشة، 
وهو ما رفضه األب، قبل أن يطلب منه الطبيب جمدًدا نقلها إىل اخلارج وعدم 

عرضها عىل أي طبيب يف املغرب.
توالت األحداث بعد ذلك برسعة، بعد أن اتصلت طبيبة متخصصة باألب 
ونصحته بإجراء عملية جراحية ثانية، بعد إخضاع عائشة للفحوصات الالزمة، 
اتضح من خالهلا أن العملية األوىل كانت خطوة طبية متهورة، ليتم التنسيق مع 
أحد االختصاصني. كان هناك خياران ال ثالث هلام: إما إعادة إجراء العملية التي 
العملية،  إجراء  ثم  الكياموي  للعالج  أو اخلضوع  الورم،  استئصال  تنجح يف  مل 
دون أن ينسى االختصايص الذي تسلم ملف عائشة االتصال بـ»اجلزار«، الذي 

أجرى العملية األوىل ويقوم بتوبيخه عىل »فعلته«.
خالل العملية الثانية، تم استئصال جزء من يد عائشة، بعد أن اتضح أن 
منها  أخرى،  مناطق  إىل  االنتقال  عىل  الرسطانية  اخلاليا  حفزت  األوىل  العملية 
ف  الكتف والقفص الصدري جلسد الفتاة التي كانت تتابع - بصرب - كيف حرَّ
أهنكتها  التي  الكياموي  العالج  ما جعلها ختضع حلصص  املرض مسار حياهتا، 
بني  الرشس  للرصاع  كمضاعفات  لألكل،  وشهيتها  شعرها  تفقد  وجعلتها 
أن  ورغم  جسدها.  من  تنسحب  أن  رفضت  التي  الرسطانية  واألورام  األشعة 
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كانت  عائشة  فإن  مؤقت،  بشكل  ولو  الدراسة،  برتك  إقناعها  حاولت  األرسة 
العالج  تنهي حصة  كانت  وأحياًنا  التعليمية،  إىل مؤسستها  ترص عىل احلضور 
اجلميع  عىل  فرض  ما  وهو  ــدرايس،  ال بفصلها  مبارشة  وتلتحق  الكياموي 
والتحدي، حتى يف  الصرب  قدرة خارقة عىل  أبانت عن  التي  الفتاة  احرتام هذه 
الفجر  صالة  أداء  عىل  أرصت  أن  بعد  وفاهتا،  سبقت  التي  األخرية  اللحظات 
والنطق بالشهادتني وسامع آيات من القران، ساعات بعد توصلها بخرب نجاحها 
وحصوهلا عىل شهادة الباكلوريا، بتفوق، حمققة بذلك أمنيَتها األخرية يف احلياة.

الغريب أن عائشة - حسب ما يؤكده والدها - مل تكن تريد الكشف عن 
أسامء الذين كانوا وراء تدهور حالتها، وأكد أهنا كانت بحاجة إىل بعض األدوية 
املستشفى  يف  فقط  توجد  وأهنا  الصيدليات،  يف  متوفرة  غري  أهنا  اكتشف  التي 
اجلامعي لألطفال ابن سينا يف الرباط، لكن ممرضة وأحد األطباء رفضا تسليمه 
هذا الدواء، ما دفعه إىل البحث عن اسم الرشكة املصنِّعة له يف فرنسا واالتصال 
هبا، غري أن طبيبة فرنسية أجابته، بعد أن رشح هلا حالة عائشة، بأن مقر املخترب 
الذي يتوىل تصنيع الدواء تم نقله إىل جنوب إفريقيا، ووعدته بأهنا ستبذل أقىص 

ما يف وسعها ملساعدته.
أكدت  أن  بعد  ساًرا،  خرًبا  حاماًل  اهلاتف،  رن  لوعدها،  املوايل  اليوم  يف 
الطبيبة الفرنسية أن اجتامًعا ُعِقد بحضور جمموعة من االختصاصيني الفرنسيني 
نقله إىل  الدواء وحتمل مصاريف  بتوفري  ملناقشة ملف عائشة وأهنم سيتكلفون 
أدركت خالهلا  العالج  لتبدأ رحلة أخرى من  املغرب، يف ظرف )48( ساعة، 
عائشة أهنا ملَزمة بالتعايش مع مرضها، لذا بادرت إىل البحث عن أدق املعلومات 
املرتبطة به، وكانت تناقش تفاصيَله مع األطباء، كام كانت حترص عىل االطالع 

عىل ملفها الطبي.
دفعت  جيدة  نتائج  الفحوصات  أظهرت  العالج،  من  أشهر  تسعة  بعد 
من  ُشفيْت  األخرية  بأن  عائشة  أرسة  إخبار  إىل  حالتها  عىل  املرشف  الطبيب 
املرض، لكن زمن الفرح كان قصرًيا للغاية؛ فبعد أن سافرت عائشة برفقة قريب 
هلا إىل الربتغال من أجل قضاء عطلة الصيف ونسيان رحلة مرهقة من العالج، 
عادت إىل املغرب وخضعت لعملية جراحية عىل أساس أهنا مل تعد بحاجة إىل 
أحست  الدرايس،  املوسم  بداية  ومع  شهر،  مرور  بعد  لكن  الكياموي،  العالج 
عائشة بوجود جسم غريب قرب ثدهيا لُتنَقل إىل املصحة، وهناك كانت الصدمة 
قوية للغاية بالنسبة إىل عائشة التي حتملت الكثري، بعد أن اتضح أن الشفاء كان 

جمرد رساب!!.
تسعة  امتداد  عىل  كياموي،  عالج  حلصص  عائشة  خضعت  أخرى،  مرة 
أشهر، حرصت خالهلا أيًضا عىل مواصلة الدراسة، ومن جديد، أخرب األطباء 
بوجود  والدها  أشعر  للعائلة  صديًقا  لكن  حتسنت  قد  ابنتهم  حالة  بأن  األرسة 
لتقرر  األورام،  وجود  عن  الكشف  بإمكانه  فرنسا  يف  متطور  جد  »سكانري« 
تكرار  وعدم  النتيجة  حسم  أجل  من  السفر  )2009م(  سنة  صيف  يف  األرسة 

نفس السيناريو السابق.
عائشة  وجعل  الصعداء  تتنفس  األرسة  جعل  سار  بخرب  النتائج  جاءت 
نتائج دراسية جيدة، وقررت  ُتْقبل عىل احلياة من جديد، بعد أن حصلت عىل 
بأن  نصحوها  وأقارهبا  أستاذهتا  أن  رغم  االقتصادية،  العلوم  يف  التخصص 

تتخصص يف العلوم الرياضية.
اقرتبت عائشة  العائلة،  فيها  اجتمعت  بعد ذلك، ويف حلظة صفاء  شهًرا 
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من والدها الذي احتضنها قبل أن حيس بوجود يشء غريب عىل ذراعها األيرس، 
األمر الذي جعل عائشة تعيش حلظات من التوجس دفعتها إىل حتسس أجزاء 

جسمها، خوًفا من األورام.
يف املصحة، أثبتت الفحوصات أن األورام انترشت يف أنحاَء متفرقٍة من 
ما  يعد هناك  مل  وبأنه  فرنسا  إىل  نقلها  الطبيب األرسة برضورة  ليخرب  جسمها، 

يمكن فعله!.
أحد  ملكية - عىل  برعاية  حزمت األرسة حقائبها وتم عرض عائشة - 
بعض  تطوع  أن  بعد  العالج،  حصص  تلقي  يف  لترشع  االختصاصيني،  أشهر 
األساتذة الفرنسيني لتقديم الدروس لعائشة، حتى ال ينقطع اخليط الذي تستمد 
منه قوهتا، قبل أن يطلبوا منها اجتياز امتحانات الباكلوريا فوق رسير املرض يف 

فرنسا.
حني يتحول األمل إىل إرادة:

ستميل كفة امليزان، مرة أخرى، نحو احلزن وخيبة األمل، بعد أن اشعر 
الفريق الفرنيس الذي تابع حالة عائشة أرسَة األخرية بأن وضعها الصحي حِرج، 
وبأنه ما باليد حيلة، سوى إخضاعها حلصص عالج كياموي خمفَّف، يف انتظار 
أن تتوصل األبحاث الطبية إىل يشء جديد، وهو األمر الذي علمت به عائشة 
وتقبلته بصرب وإيامن بقضاء اهلل وقدره، قبل أن تطلب العودة إىل املغرب، حيث 
تم التنسيق بني األطباء املغاربة والفرنسيني، عىل أساس إجراء فحوصات دورية 

هلا كل ثالثة أشهر يف فرنسا.
يف  عائشة  هلا  خضعت  التي  املكثَّف  الكياموي  العالج  حصص  فشلت 

املنَهك  جسدها  يف  احلياة  خاليا  قتل  يف  تنجح  كانت  التي  األورام  عىل  القضاء 
وقاومتها  صمت،  يف  عائشة  جتّرعْتها  التي  الرهيبة  واآلالم  املوت  بدهلا  وتزرع 
العزم عىل  الدراسة، بعدما عقدت  لتواظب عىل احلضور إىل فصول  بشجاعة، 
رفضت  ذلك،  أجل  ومن  الباكلوريا.  شهادة  لنيل  العادية  االمتحانات  اجتياز 
تناول املهدئات حتى تبقى قادرة عىل الرتكيز، رغم أن آالمها كانت ال تطاق، 

غري أن املرض أقعدها طرحية الفراش، ومل تعد عائشة قادرة عىل امليش.
والدها  من  طلبت  لذا  مرضها،  بخطوات   - ربام   - تعلم  عائشة  كانت 
الدورة  اجتياز  من  تتمكن  حتى  طبية  شهادة  التعليمية،  ملؤسستها  يبعث  أن 
االستدراكية، بعد أن كانت قد ُحرمت من اجتياز الدورة العادية، كام حرصت 
العادية،  دورهتا  يف  الشهادة،  عىل  احلاصلني  زمالئها  نجاح  حفل  حضور  عىل 
ارتداء زي  بأن حلمها كان  الدموع -  وأخربت عائشة والدها - وهي تذرف 

التخرج وتسلم شهادة الباكلوريا ومعانقتهام )والدهيا( عناقا أخرًيا.
عىل  إرصار  وكلها  عادت  التي  بعائشة،  احتفال  إىل  النجاح  حفل  حتول 
حار  أن  بعد  معاناهتا،  وستزيد  عليها  سيشتد  املرض  أن  غري  حلمها،  حتقيق 
بأهنا  عائلَتها  ليخربوا  الكتف،  إصابة حلقتها عىل مستوى  األطباء يف تشخيص 
ّقًا يف ذلك، بعد أن  تعرضت لكرس.. وهي الرواية التي رفضها األب، وكان حُمِ
أثبتت فحوصات »السكانري« أن األمر يتعلق بتطور خطري لألورام الرسطانية، 
التي  عائشة،  جسد  من  جديدة  مواقع  واحتلت  رسيع،  بشكل  تناسلت،  التي 

أصبحت عاجزة عن التنفس وجمرَبة عىل االستعانة بأوكسجني صناعي.
لذا  تعاىل،  اهلل  يف  ثقتها  تفقد  أن  دون  األطباء،  يف  ثقتها  عائشة  فقدت 
ئات ورشعت يف التحضري  طلبت وقف العالج الكياموي ورفضت تناول املهدِّ

www.alukah.net



5859

التي  الشديدة  اآلالم  أن  غري  املرض.  فراش  عىل  وهي  الباكلوريا،  المتحانات 
عانتها دفعت والدها إىل حماولة إقناعها بالعدول عن فكرة اجتياز االمتحانات 
ن  امُلسكِّ هذا  رفضت  عائشة  لكن  عنها،  ختفف  علها  »املورفني«،  حقن  وتناول 
الذي يشتت انتباهها أثناء حتضريها لالمتحانات وُيْشعرها بالنعاس، قبل أن يتم 

البحث عن مهدئات أخرى ليست هلا تأثريات جانبية قوية.
رصاع رشس مع املرض:

زمالئها،  بعض  أطلقها  التي  اإلشاعات  ببعض  علم  عىل  عائشة  تكن  مل 
ومفادها أن األساتذة يتساهلون معها يف النقط ويأخذون مرضها بعني االعتبار، 
لذا حرص أحد األساتذة عىل استغالل فرصة حضورها إىل املؤسسة التعليمية 
ليخضع الفصل الختبار شاركت فيه عائشة.. وبعد ذلك، أشهر ورقة إجابتها 
الذي  ذكائها،  اجتهادها ومن  من  نابع  عائشة  تفوق  بأن  ليدركوا  اجلميع،  أمام 
يشهد به اجلميع.. وهو ما زاد من احرتم مجيع تالميذ املؤسسة لعائشة، إىل درجة 
جعلتهم يضعون مجيًعا أغطية عىل رؤوسهم، مثلام فعلت عائشة بعد أن أفقدها 
العالج الكياموي شعرها، رغم أهنا مل تكن ترتدد يف احلضور بدونه إىل الفصل، 

كام كانت ترفض أن يتم التعامل معها بنوع من الشفقة.
قام الطاقم الرتبوي واإلداري بمبادرة طيبة، بعد أن قرر مساعدة عائشة 
عىل حتقيق حلمها ومتكينها من اجتياز امتحانات الباكلوريا، بعد أن تطوع عدد 
من األساتذة وقدموا هلا دروًسا داخل املصحة، كام أن األكاديمية اجلهوية للرتبية 
والتكوين رحبت بالفكرة وحرصت مديرة األكاديمية )التيجانية فرتات(، عىل 
تقديم الدعم الالزم، ليتم اختيار تلميذة لتقوم بتحرير أجوبة عائشة التي كانت 
انتهت  خطأ.  أي  لوقوع  تفادًيا  فيها،  والتدقيق  األجوبة  مراجعة  عىل  حترص 

االمتحانات وأرصت عائشة عىل مغادرة املصحة يف اجتاه منزل العائلة.. مل تشعر 
عائشة بالرضا التام عىل إجاباهتا، ألن املرض حارصها ومنعها من الرتكيز أكثر.. 
كانت ترغب يف احلصول عىل ميزة التفوق وليس فقط عىل النجاح.. ورغم ذلك، 

كانت معنوياهتا مرتفعة.
عائشة تنترص وحتقق أمنيتها األخرية:

بعد أسبوع من اجتياز االمتحانات، ويف ليلة وفاهتا، تلقى الوالد اتصاالً 
جيدة  نقط  عىل  حصلت  عائشة  بأن  فيه  أخربته  األكاديمية  مديرة  من  هاتفًيا 
سيقوم  الوزير  وبأن  »مستحسن«،  بميزة  الباكلوريا،  شهادة  نيل  من  ومتكنت 
بتسليمها شهادة النجاح شخصًيا!.. محل الوالد هذا اخلرب السارَّ إىل عائشة، التي 
قالت والفرحة تغمر وجهها: »احلمد هلل«، رغم أن اآلالم كانت تعترصها.. ربام 
كانت تدرك أهنا تعيش حلظاهِتا األخريَة، لذا طلبت من والدها االقرتاب منها 
مع أذان الفجر وطلبت منه أن حيرض هلا غطاء الرأس.. تيممت عائشة وأدت 
الكهف«،  »سورة  من  آيات  عليها  يتلو  أن  والدها  من  تطلب  أن  قبل  صالهتا، 

وقالت له يف النهاية: »احلياة جمرد فيلم«!..
من  قليال  يرتاح  كي  فرصة  والَدها  لتمنح  بالنوم،  تتظاهر  عائشة  كانت 
سهره عىل تطبيبها.. فرغم أهنا كانت حتترض، فإهنا مل تتخلَّ عن طيبتها، قبل أن 
األخرية،  أمنيَتها  منه  وانتزعت  مرضها  قهرت  أن  بعد  بارهيا،  إىل  الروح  ُتسلم 
بعد ثالث سنوات من املعاناة، لتتحول عائشة إىل »رمز« للصرب والتحدي وقوة 

اإلرادة!.)املصدر: جريدة  املساء - 23 - 07 - 2010م »بترصف«(.
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الأطباء ي�صتخرجون قلما من مخ كويتي

إجراء  )ابن سينا( عن  استشارًيا يف مستشفى  يعمل  أعلن طبيب كويتي 
د/  وقال  عاًما(   19( العمر  من  يبلغ  كويتي  ملريض  ومعقدة  نادرة  جراحة 
حاجز  سقف  وكرس  العني  طريق  عن  قلم  دخل  أن  »بعد  العويض(:  )يوسف 
العني للمريض ووصل إىل املخ واستقر فيه باتت العملية ملحه، وأكد العويض 
الطبية  الفحوصات  جلميع  خضع  سينا  ابن  مستشفى  دخل  عندما  املريض  أن 
املخ  فص  من  قريب  الرأس،  يف  قلم  وجود  التصوير  خالل  من  وتبني  الالزمة 

التابع لإلدراك.
كانت  حيث  جًدا  كبرية  كانت  العملية  خطورة  أن  د/)العويض(  وبني 
تتطلب دقة فائقة وعناية أثناء إجراء العملية فأي خطأ كان سيؤدي إىل فقد العني 

أو الفص التابع لإلدراك، وأشار إىل أن العملية استغرقت أربع ساعات كاملة.
وأضاف بأن املريض خرج من املستشفى وهو حالًيا يامرس حياته بشكل 

طبيعي.
وأكد د/ )يوسف العويض( بأن األطباء بقطاع الصحة عىل قدرة كبرية من 
الكفاءة واملهارة التي تؤهلهم للتعامل مع مثل تلك احلاالت النادرة. )املصدر: 

صحيفة أخبارنا - 16 - 10 - 2012م(.

 

 تون�صية تعي�ض مبق�ض يف بطنها 
منذ )11( عاما نتيجة خطاأ طبي

قالت صحيفة حملية يوم السبت أن سيدة تونسية قضت حوايل )11( عاًما 
وهي حتمل مقًصا يف بطنها بسبب خطأ طبي.

وقالت صحيفة )األخبار( األسبوعية يف تونس أن امرأة من مدينة طرببة 
ملدة  مقصا  بطنها  داخل  حتمل  كانت  أهنا  اكتشفت  تونس  للعاصمة  املجاورة 

)11( عاًما نتيجة إمهال طبي خالل عملية والدة قيرصية.
وأضافت الصحيفة أنه منذ ذلك الوقت كانت املرأة تعاين بني احلني واآلخر 

من آالم شديدة؛ لكن األطباء كانوا خيربوهنا بأن لدهيا جرثومة يف األمعاء.
أن  املغناطييس  بالرنني  صور  كشفت  حني  كبرًيا  كان  الصدمة  وقع  لكن 

داخل بطنها مقصا منذ )11( عاًما.
وتم استخراج املقص بعملية جراحية ناجحة. )املصدر: رويرتز - 20 - 

09 - 2008م(.
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 ال�صعودية ت�صجل )2500( قتيل �صنوًيا 
ب�صبب الأخطاء الطبية

ال تزال القضية تدور يف حمكمة جدة بني ذوي اجلهني ومسؤويل املستشفى 
بالوفاة، علاًم أهنا واحدة من أكثر من 2500 حالة وفاة سنوًيا، ُيشك  املتسبب 

بحصوهلا نتيجة خطأ طبي.

أخطاء  من  املترضرين  عدد  عن  دقيقة  إحصاءات  وجود  عدم  ورغم 
)حممد  الدكتور/  والتطوير،  للتخطيط  الصحة  وزارة  وكيل  أن  إال  األطباء، 
بإدانة  اخلاصة  القرارات  »جمموع  أن  صحفية،  ترصحيات  يف  كشف  خشيم(، 
القرارات  عدد  بلغ  فيام  )2009م(،  يف  حالة   )670( إىل  وصل  طبية  أخطاء 
الصادر هبا إدانة للحق اخلاص )51(، وباحلق العام )130(، من خالل )18( 

هيئة صحية رشعية«.

وكانت حتقيقات وزارة الصحة كشفت عن وفاة )129( شخًصا نتيجة 
األخطاء الطبية خالل عام واحد.

وأوضحت الوزارة يف تقريرها السنوي، أن احلاالت املعروضة عىل مراكز 
جثة،   )555( وترشيح  حالة،   )2502( بلغت  املايض،  العام  الرشعي،  الطب 
فيها  وصدر  حالة،   )1356( بلغت  الصحية  اهليئات  عىل  املعروضة  واحلاالت 
بلغ )1598(  اجللسات  أن عدد  إىل  الصحية، الفتًة  اهليئات  من  قراًرا   )650(

جلسة.

 )108( فيها  وصدر  معروضة،  حالة  بـ)287(  املقدمة  جدة  واحتلت 

معروضة،  حالة  بـ)280(  الرياض  تلتها  جدة،  يف  الصحية  اهليئة  من  قرارات 
وصدر فيها )130( قراًرا من اهليئة الصحية يف الرياض. )املصدر: جريدة احلياة 

العربية - 05 - 05 - 2010م(.
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 خطاأ طبي يت�صبب يف خروج اأمعاء 
طفل ل يتجاوز �صن ال�صابعة

ــــا  ــــوم ــــت »أن
ماراكوش تداووا فيا... 
» هي عبارة قاهلا الطفل 
)عليوات( لطبيبه عندما 
بعيادة  يفحصه  كــان 
ألن  قاهلا،  »النهضة« 
يتحمل  يعد  مل  جسمه 

بمرض  إصابته  بسبب  هلا  تعرض  جراحية  عمليات  ثالث  عن  الناجتة  اآلالم 
)القولون( يف املعي الغليظ، ونتيجة خلطأ طبي فإن العملية اجلراحية األخرية التي 
أجريت له كانت فاشلة حسب ما أكده لنا الوالد، وهو ما استدعى نقله لطبيب 

خمتص، أنقذ الصبي من موت حتمي بعد عملية جراحية رابعة.
يبلغ من العمر سبع سنوات انقطع عن الدراسة رغم أنه كان من التالميذ 
يتحول  أن  وكاد  املشوار  مواصلة  من  منعه  »القولون«  مرض  لكن  النجباء، 
جراح  طبيب  اقرتفه  )عليوات(؛  والد  يقول  طبي،  خطأ  بسبب  الرسطان  لداء 
جراحية  عملية  له  أجرى  حيث  بالدويرة،  املتخصصة  اإلستشفافية  باملؤسسة 
بعيادة خاصة ببئر )مراد رايس( وهو ما يثبته التقرير الطبي األخري بتاريخ )10( 
مايو املنرصم، يؤكد فيه إجراء فحص طبي حول معيه الغليظ بعيادة »النهضة« 
بتاريخ )2007/03/19م( حيث تم حينها إخراج أمعائه خارج بطنه، إذ أن 

الطفل أصبح ملزًما بمامرسة حاجاته البيولوجية بواسطة كيس بالستيكي، وقد 
استناًدا  الصبي    الستفاقة  ساعات  اخلمس  قرابة  اجلراحية  العملية  استغرقت 
عملية  إلجراء  آخرين  شهرين  مهلة  حينها  الطبيب  منحه  وقد  الوالد    ألقوال 

جراحية أخرى إلعادة إدخال أمعائه داخل بطنه.
وظل )عليوات( عىل هذه احلال، وخوًفا من تدهور احلالة الصحية البنه؛ 
بطبيب  الثالثة  اجلراحية  العملية  إجراء  من  شهرين  مرور  بعد  الوالد  اتصل 
اختصايص يف جراحة األطفال من أجل فحص ابنه، حينها اكتشف هذا األخري 
وقد  التعفن،  نتيجة  األمعاء  رسطان  إىل  املرض  لتحول  تدخله  فلوال  الكارثة، 
أجرى له عملية جراحية رابعة حسب ترصحيات الوالد بعيادة النهضة ببئر )مراد 
رايس(، بتاريخ )14( مايو املنرصم، وقال الوالد بأن هذا الطبيب كان قد أخربه 
بأن الوضعية التي كان عليها ابنه ال تتطلب إخراج أمعائه للخارج مثلام تعرض 

له.
)عليوات(  اضطر  فقد  للعائلة؛  املتدهورة  االجتامعية  الظروف  وبسبب 
مغادرة العيادة، ألن ليلة واحدة تسدد بمبلغ )6000دج(، غادر املستشفى رغم 
أن العملية تتطلب فرتة نقاهة ملدة شهر كامل. ويف هذا السياق، أكد الوالد بأن 
التكاليف  حساب  دون  ماليني   )9( مبلغ  عنه  تقاىض  قد  كان  األول  الطبيب 
املتعلقة باألكياس البالستيكية، حيث استهلك )علويات( حوايل )300( كيس 

بقيمة )64دج( للكيس الواحد. 
ببئر )مراد رايس( من  لإلشارة فقد تقدم أول أمس من مصالح الرشطة 
الثالثة،  اجلراحية  العملية  أجرى  الذي  الطبيب  ضد  قضائية  دعوى  رفع  أجل 
كونه  اختصاصه  من  ليست  مهنة  بمامرسة  اهتمه  كام  بالتعويضات،  إياه  مطالبا 
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املؤسسة  ختم  بذلك  مستغاًل  األطفال،  جراحة  يف  احلق  له  وليس  عاًما  طبيًبا 
اإلستشفائية للدويرة يقول الوالد.

ويف السياق نفسه؛ شب أمس نزاع حاد حسب ترصحيات والد )عليوات( 
الطبي  التقرير  الطبيب اسرتجاع  بـ)باش جراح(، حيث حاول  املحالت  بأحد 
الذي أعده، وقد أفىض النزاع إىل تدخل مصالح األمن احلرضي بـ)باش جراح(. 
من جهته رصح الدكتور املتسبب يف اخلطأ الطبي »للرشوق اليومي« الذي أكد 
الطفل، وقال أن  له بجراحة  العمومية وأن مهنته تسمح  أنه خمتص يف اجلراحة 
التحاليل التي أجريت لعليوات تؤكد إصابته بمرض »إشربونق« أي: أن معيه 
الغليظ عاجز عن القيام بدوره، وهو ما يتطلب يف املرحلة األوىل إخراج أمعائه، 
أضاف  للداخل،  األمعاء  تعاد  شهرين  وملدة  الثانية  املرحلة  ويف  ترتاح،  لكي 
إليه  ما ذهب  الوالد رفض، وفند  العملية اجلراحية، لكن  بإعادة  بعد طلبه  بأنه 
أنه مل يتجاوز )4( ماليني.  هذا األخري بشأن تقاضيه ملبلغ )9( ماليني، مؤكًدا 

)املصدر: جريدة الرشوق اليومي - 23 - 05 - 2007م(.

 

ا بال عالج ا فاأ�صبح مري�صً كان ممر�صً

خطأ طبي يفقد )حممد فوزي( برصه إىل األبد بعد فشل العالج باجلزائر، 
الضحية يتنقل إىل تونس ثم إسبانيا ففرنسا وأخرًيا الصني.

الضحايا  من  للعديد  مآيس  يف  تسببت  التي  الطبية  األخطاء  هي  كثرية 
بالوطن، ويعترب الضحية »حممد فوزي زيور« و الذي يبلغ من العمر )26( سنة 
إىل مريض عجز  بدوره  ليتحول  املرىض  يعالج  احلادثة ممرًضا  قبل  والذي كان 

األطباء عن عالجه.
هي قصة معاناة ضحيتها شاب تسبب إمهال بعض األطباء يف وضع حد 
نبادله  أن  نتجرأ  مل  و  وصحتنا  أحوالنا  عن  له  زيارتنا  أثناء  سألنا  املهنية.  حلياته 
ذلك؛  من  وبالرغم  إجابتنا،  يف  واضحة  وجهه  قسامت  فكانت  السؤال؛  نفس 
فاالبتسامة مل تغادر شفتيه طيلة تواجدنا معه فمعاناته بدأت منذ أن فقد برصه 
أن  أكد »حممد فوزي زيور« جلريدة »آخر ساعة«  العمر.  الـ)23( من  وهو يف 
املعاناة من األخطاء الطبية قاسية وال يمكن ألحد تصورها إال الضحايا، فصورة 
الوقوع ضحية يف مثل هذه األخطاء أصبح عادة يف أغلب مستشفياتنا اجلزائرية، 
للعالج،  التي يكون ضحيتها مريض ذهب  القصص  يوم نسمع هذه  ففي كل 

لكننا ال نتساءل يف حال وقوع هذه األخطاء من هو املسؤول عنها؟.
بدا الشاب يروي لنا مأساته املؤملة واحلرسة واألمل باديان عىل وجهه، حيث 
تاريخ )18( مارس )2009م( حني تعرض حلادثة  إىل  تعود جمريات مشكلته 
عىل مستوى رأسه بعدما سقط عىل حافة الرصيف، ما جعله يصاب بجروح ليتم 
بعد ذلك احتواء الوضع ومعاجلة تلك اجلروح، لتستمر بعد ذلك حياة )فوزي( 
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الشق  بأمل حاد يف  املرات يضيف حمدثنا؛ شعر  أنه يف إحدى  بشكل عادي، غري 
األيمن من رأسه - وهو نفس املكان الذي أصيب فيه سابًقا - ، ليتوجه مبارشة 
الفحوصات  لتكشف  الرأس،  مستوى  عىل  الطبية  الفحوصات  بعض  إلجراء 
ما  وهو  الرأس(،  مستوى  عىل  ماء  )وجود  دماغي  استسقاء  وجود  عن  الطبية 
اليمنى  أذنه  فوق  وبالضبط؛  رأسه  مستوى  عىل  صامم  جهاز  بزرع  يقوم  جعله 
موصولة بأنبوب ممتد عىل مستوى رقبته ومستمرة إىل غاية صدره، وبقي األمر 
نفس  من  يوليو  شهر  بداية  ومع  )2009م(.  جوان  أواخر  غاية  إىل  حاله  عىل 
ابنه  األب  لينقل  الصامم  زرع  مكان  مستوى  عىل  فأكثر  أكثر  األمل  اشتد  السنة؛ 
املختصني يف طب  األطباء  يقوم بعرض حالته عىل أحد  و  الرسعة،  عىل جناح 
املكان  مستوى  عىل  فحوصات  إجراء  برضورة  لينصحهم  األعصاب  جراحة 
السالف الذكر، و أثناء قيام »حممد فوزي« بجميع الفحوصات الطبية املطلوبة 
منه؛ اتضح بأن الصاممة التي زرعت عىل مستوى رأسه أصبحت تعمل بوترية 
متسارعة جًدا لينقل مرة أخرى إىل نفس املستشفى اجلامعي، حيث قام طبيب 
بإجراء  سابًقا  قام  من  وهو   - املستشفى  بذات  األعصاب  جراحة  يف  خمتص 
العملية األوىل اخلاصة بزرع الصامم برأس حممد فوزي - ، و بعد عملية الفحص 
التي قام هبا هذا الطبيب؛ قام بوصف بعض األدوية تتمثل يف حقن ليبقى »حممد 
فوزي« طريح الفراش باملستشفى مدة )15( يوًما، ليخرج أياًما من املستشفى 
ثم يعود إليه مرة أخرى وبالضبط يوم )26( يوليو )2009م( وهو موعد إجراء 
عملية نزع الصامم وتعويضه بآخر ليفاجأ »حممد فوزي« بغياب الطبيب األول 
وذلك ألسباب جيهلها املريض وكذا والده ليقوم طبيب آخر خمتص يف جراحة 

األعصاب بإجراء العملية البنه.

يواصل املمرض سابًقا »حممد فوزي« رسد معاناته ليتوقف مطوالً للحديث 
عن كواليس غرفة العمليات؛ حيث رصح لنا بأنه اجرب عىل الدخول إىل غرفة 
العمليات برسعة خاطفة، وبعدها مبارشة رشع املمرضون يف حالقة شعر رأسه، 
مؤكًدا أن الطبيب قام بعد ذلك بتخذير حميل فقط عىل مستوى اجلزء املراد إجراء 
العملية عليه )مكان تواجد الصامم الذي زرع عىل مستوى رأس املريض(، ويعني 
املختص  الطبيب  وأجربه  مستيقًظا،  العمليات  طاولة  عىل  املريض  بقاء  ذلك 
عىل اختاذ موقف »املتفرج« عىل هول تلك العملية والغريب يف األمر - حسب 
الضحية - ؛ أن هذا الطبيب قدر مدة إجراء العملية يف مدة ال تتجاوز الـ)15( 
دقيقة، لرتاودنا بعدها العديد من األسئلة اليسرية .. فهل يعقل أن جترى عملية 
جراحية عىل مستوى الرأس دون ختدير كيل للمريض؟! وإن سلمنا جدالً بأن 
بـ)15( وهي فرتة  الطبيب حدد مدهتا  أن  بام  كلًيا -  تستدعي ختديًرا  حالته ال 
الفرضيات يف  توقفنا عن طرح هذه  بأهنا غري معقدة.  يعني  ما  زمنية قصرية - 
أذهاننا لنواصل االستامع ملحدثنا، الذي أكد أن الطبيب وجد صعوبة كبرية أثناء 
إجرائه هلذه العملية اجلراحية ال سيام وقد حلت الكارثة الكربى يقول فوزي: 
»عندما بدأت بالرصاخ بسبب اآلالم احلادة التي تنخر جسدي بالكامل بعدما 
غاية  إىل  صباحا   )10:00( من  العملية  تلك  واستمرت  التخدير  مفعول  زال 
)11:30(، ومن ثم يقول حمدثنا: »تم استئصال األنبوب املتواجد عىل مستوى 
رقبتي فيام ترك اجلزء املتبقي منه واملتواجد عىل مستوى الصدر و البطن؛ لتنتهي 
العملية اجلراحية يف األخري بنزع غرفة الصامم فقط بدال من وجوب نزع الصامم 
بأكمله وتعويضه بآخر، لُينقل بعد ذلك »حممد فوزي« إىل غرفة اإلنعاش واألمل 
ينخر جسده ليرتك مع آالمه ومعاناته وهو ممدد عىل فراش أبيض يف مصارعة 
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رشسة بينه وبني آالمه التي أدخلته يف غيبوبة. 
السوائل من مكان تواجد  وبعدما أحس الضحية بوجود ترسب لبعض 
األهم  املرحلة  هنا  لتبدأ  الرمادية«  »باملادة  يعرف  ما  إىل  أرجعها  والتي  الصامم 
واألخطر من معاناته واملتعلقة بنعمة البرص التي بدأت تتالشى و تنقص تدرجيًيا، 
ليثبت  بالسكانار  الكشف  إجراء  تم  )2009م(  أوت.   )03( إىل   )01( من  و 
بأن الصامم ال يزال موجوًدا ليعود بذلك الطبيب )األول( ويقر برضورة إجراء 

عملية أخرى لنزع الصامم دون أن يزرع آخر مكانه.
إجراء عملية  أستسلم لوجوب  أنه  بادية عىل حمياه؛  أكد حمدثنا واحلرسة 
ثانية لنزع الصامم، والتي أسفرت بعد يومني فقط عىل فقدان املريض لبرصه مع 
إصابته بشلل جزئي وضيق حاد يف التنفس، وبعد إجرائه لفحوصات طبية عىل 
مستوى عينيه تبني وجود انتفاخ يف العصب البرصي من الدرجة الثالثة، ليؤكد 
والد الشاب بان ابنه بقي طيلة هذه الفرتة فاقدا لبرصه و بدون صامم يف رأسه!! 
يقي  ذلك  رغم  ولكن  ممرًضا؛  يوًما  كان  الذي  وهو  حالته  تتخيلوا  أن  فلكم 
متمسًكا بالصرب فهو سالحه الوحيد ليأخذ والده نفسا عميقا ثم يقول »حسبنا 

اهلل ونعم الوكيل«. 
رحلة أمل من اجلزائر إىل تونس مروًرا باسبانيا وصوال إىل فرنسا وانتهاء 
بالشاب »حممد  السبل  أن ضاقت  بعد  البرص يف خرب كان  و  الشعبية..  بالصني 
العديد  إىل  انتقل  وأنه  له برصه ال سيام  يعيد  مل جتد سبياًل  التي  فوزي« وعائلته 
اضطر  ما  نتيجة،  بأي  إليها  تنقله  يأت  ومل  الوطن،  ربوع  عرب  العيادات  من 
عائلة الضحية إىل نقله إىل تونس وبالضبط إىل عيادة »التوفيق« حيث أجريت 
املاء عىل مستوى رأسه  املغناطييس وجود  الرنني  و هناك كشف  له فحوصات 

فطلب منه زرع صاممه يف أرسع وقت ممكن جتنًبا حلدوث األسوأ، ليعود وعىل 
جناح الرسعة إىل اجلزائر ويدخل املستشفى و بالضبط يف )10/23/ 2009م( 
الذي كان  اجلزئي  الشلل  زال  الصاممة؛  له عملية أخرى وفور زرع  و أجريت 
يعاين منه وبدأت رجله و ذراعه تتحركان؛ إال أن برصه مل يعد وأصبح بعد ذلك 

مكفوًفا.
استمرت معاناته إىل غاية تنقله مرة أخرى إىل أوروبا و بالضبط إىل عيادة 
)vissum( بإسبانيا حيث أجريت له هناك فحوصات جديدة أكدت بأن اخللل 
بالرأس وطلبوا  املوجود  املاء  تأثر كثرًيا من  الذي  البرصي  العصب  موجود يف 
بعدها  لينتقل  بأوروبا  األعصاب  جراحة  يف  املختصة  بالعيادات  االلتحاق  منه 
اإلجابة  نفس  ليتلقى  بفرنسا  )مرسيليا(  يف  املتواجدة   latimon(( عيادة  إىل 
أنه  فأكد  والده  أما  اإلحباط،  هذا  نتيجة  حاد  نفيس  باضطراب  بعدها  ليصاب 
من  أن  يرى  ألنه  باحلزن  الشعور  رغم  كبرية  جأش  برباطة  املعاناة  تلك  قاوم 
مسؤوليته البقاء قوًيا من أجل باقي أفراد األرسة، فلم يستسلم أبًدا وواصل مع 
ابنه رحلة األمل إلعادة البرص لتكون آخر رحالته مع األمل يف العالج إىل الصني 
الشعبية، حيث دخل عيادة السالم الدولية ليكون بذلك أول عريب مسلم وأول 
إفريقي خيضع لعملية زرع خاليا جديدة أرشف عليها أطباء صينيون والنتيجة 

نفسها. )املصدر: جريدة آخر ساعة - 11 - 08 - 2013م »بترصف«(.
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الصداع  الوعائي ويشمل  الصداع  »هناك  القول:  الطبيب سلطانه  وتابع 
املرضية  احلاالت  يرافق  الذي  الصداع  أنواع  ومجيع  التوتر  وصداع  النصفي 
القحف  داخل  التوتر  ارتفاع  عن  ينتج  الذي  الصداع  أيًضا  وهناك  الداخلية. 
بسبب وجود أورام داخل الدماغ أو بسبب استسقاء الدماغ. وبسبب اختصايص 
التوتر داخل  ارتفاع  الدماغ، فقد كان اهلدف هو متييز مرىض  يف جراحة أورام 
القحف ومتابعة فحصهم ومعاجلتهم وحتويل مرىض الصداع الوعائي إىل أطباء 
الداخلية العصبية والداخلية العامة ملتابعة معاجلتهم، ولكن ما حصل معي قلب 
هذه املعادلة بشكل كيل، فأخذ الصداع الوعائي وحتديًدا مرض الصداع النصفي 

والعنقودي كل اهتاممي منذ ذلك احلني«.
وأوضح سلطانه أن الفكرة التي خطرت بباله هي الضغط باألصبع فوق 
رشيانات فروة الرأس وعىل أثرها يشعر املريض بتحسن فيخف الصداع لديه 
وهذا يدل عىل أن الصداع لديه وعائي املنشأ أما إذا مل يشعر بتحسن فهذا احتامل 

إصابته بصداع ناجم عن ارتفاع التوتر داخل القحف.
وأضاف سلطانه: إنه قام وبشكل عفوي بالضغط فوق الرشيان الصدغي 
السطحي يف املكان الذي ساّمه الحًقا املكان رقم )1( والذي يقع أمام ثقبة األذن 
اخلارجية مبارشًة، وقبل تفرع الرشيان إىل فرعني أحدمها جبهي واآلخر جداري.
وأكد أن اختياره هلذا املكان حتديًدا كان مفتاح إجياد رس الصداع النصفي 

وكل أنواع الصداع الوعائي.
أن  املرىض عن  إجابة  يتوقعها هي  يكن  مل  التي  املفاجأة  أن  وبنّي سلطانه 
الصداع قد زال متاًما عند قيامه بالضغط فوق الرشيان، وللتأكد من هذا األمر 

كرر املحاولة ملرات كثرية جًدا، وكانت النتيجة دائاًم زوال الصداع التام.

وهنا فكر فوًرا بمرىض الصداع النصفي ألنه فقط يف حالة الصداع النصفي 
والعنقودي يكون الصداع هو العارض واملرض بحد ذاته وعندما نعالج الصداع 

نكون قد عاجلنا املرض بشكل كامل. 
ويقول سلطانه إن معرفته كاختصايص جراح لقاعدة الدماغ دلته عىل أن 
ال وجود ألي آثار سلبية من جراء ربط الرشيان املسبب للصداع يف املكان رقم 
)1( الذي تم حتديده للتخلص من الصداع النصفي يف املنطقة العينية واجلبهية، 
وكذلك حتديد النقطة رقم )3( مكان مرور الرشيان القفوي خلف صيوان األذن 
واملسؤول عن الصداع يف املنطقة اخللفية من الرأس كصداع الشقيقة القاعدية 

والصداع التوتري اخللفي.
وهكذا اكتشف يف عام )1998م( احلقيقة التي تكشف للمرة األوىل؛ أن 

أوعية فروة الرأس هي فقط املسؤولة عن كل أنواع الصداع الوعائي.
وكشف سلطانه عن البدء بإجراء العمل اجلراحي ملعاجلة مرىض الصداع 
النصفي فكانت النتائج مذهلة إذ شفي املرىض متاًما بعد إجراء العمل اجلراحي 
اليسري الذي يتم بالتخدير املوضعي دون احلاجة لدخول املشفى إلجراء عمل 

جراحي بل يمكن إجراؤه يف عيادة الطبيب.
وأردف بالقول إن عدد العمليات التي أجراها يف اليوم الواحد بلغ )6( 
املشفى  يف  هلا  تعرض  التي  املضايقات  أن  إال  النفيس،  ابن  مشفى  يف  عمليات 
النصفي  الصداع  ليتابع بعد ذلك جراحة  املشفى عام )1999م(،  جعلته يرتك 

يف عيادته اخلاصة.
النصفي  الصداع  ملرض  اجلراحي  )العالج  بعنوان:  كتاب  بإصدار  وقام 
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تقوم  أقواس  بواسطة  النصفي  للصداع  الذاتية  املعاجلة  أيًضا  يتضمن  الشقيقة( 
بالضغط فوق األماكن املحددة.

العاملي  املؤمتر  يف  )سلطانه(  الطبيب  بحث  قبول  تم  )2001م(  عام  ويف 
للجراحني العصبيني األمريكان يف )سان دييغو( كاليفورنيا حتت رقم )173(، 

ويمكن مشاهدة البحث منشورًا عىل االنرتنت من خالل الرابط التايل:
))http://abstracts.neurosurgeon.org/view.php?id=6714((.

رسقة االكتشاف:
الطبيب  يقول  األطباء؛  بعض  قبل  من  اكتشافه  رسقة  عن  حديثه  ويف 
وهو   - )ي-ح(  أردين  طبيب  عيادته  إىل  أتى  )2003م(  عام  ويف  أنه  سلطانه 
األمراض  معاجلة  مشفى  مدير  سيانسيتي  اإليطايل  للربوفسور  مساعد  طبيب 
العصبية يف كاغلياري بإيطاليا - لكي يطلعه عىل طريقة معاجلة الصداع النصفي 

ونقاط الضغط للصداع النصفي التي تؤمن زوال الصداع بشكل كامل.
وبعد فرتة اتصل به الربوفسور )سيانسيتي( ليهنئه عىل اكتشافه حول دور 
األوعية الدموية خارج الدماغ يف إصدار آالم الصداع النصفي، وقال: إنه قد بدأ 

بتطبق هذا االكتشاف عىل مرضاه.
والطبيب  أنه  وقال  فرتة  بعد  يب  سيانسيتي  »اتصل  القول:  سلطانه  وتابع 
)ي-ح( بصدد نرش مقالة علمية حول زوال الصداع النصفي عند الضغط فوق 
الرشايني يف األماكن التي حددهتا، وطلب مني أن أرسل له موافقتي عىل استخدام 
نقاط الضغط التي اكتشفتها عىل نسختني نسخة باسميهام، فوافقت عىل ذلك«.

وأضاف: بعد فرتة اتصل يب )سيانسيتي( وقال إنه يالقي صعوبة يف نرش 

البحث بسبب ذكره اسمي، فطلب مني املوافقة عىل عدم ذكر اسمي لكي يتمكن 
من النرش فوافقت وهكذا حصل حيث تم نرش البحث عام )2006م( باسميهام 

يف جملة »األمراض العصبية«. ويمكن االطالع عىل الرابط التايل:
))http://www.springerlink.com/*******/

r8w4mw757h740131(
ورصح )سلطانه( بأن الذي أزعجه كثرًيا هو نرشهم يف شهر نيسان من 
هذا العام )2009م( مقاالً عن أقواس الصداع التي اخرتعتها وتقوم بالضغط 

عىل الرشيان يف األماكن التي اكتشفها بنفسه لكن من دون ذكر اسمه أيًضا:
سيانسيتي  اإليطايل  الطبيب  بني  تعاوًنا  حالًيا  هناك  إن  )سلطانه(؛  وقال 
واجلنوب إفريقي شيفل - مدير مركز جراحة الصداع النصفي هناك - مدعومني 
)سلطانه(،  الطبيب  فكرة  عىل  استوليا  أهنام  حني  يف  البلدين  حكومتي  قبل  من 
وهم يتابعون عملهم دون أن يتصلوا بسلطانه أو أن يدعواه إىل املشاركة معهم.

جراحة  حول  مؤمترين  الصيف  هذا  يف  أفريقيا  جنوب  تستضيف  واآلن 
الصداع النصفي برئاسة الطبيبني بعد نسب هذا االكتشاف إليهام.

ويعزو  اكتشافه  السرتداد  يشء  فعل  عن  عاجًزا  اليوم  )سلطانه(  ويقف 
)املصدر:  اآلن.  إىل  البداية  منذ  الكتشافه  الصحة  وزارة  دعم  عدم  إىل  ذلك 

منتديات نجوم مرصية(.
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اكت�صاف مذهل يعطي اأماًل كبرًيا لعالج �صرطانات 
واأمرا�ض اجللد

يف يوم السبت املوافق )2012/12/8م( بكية طب القرص العيني وبقاعة 
قسم اهلستولوجيا، وحتت أرشاف األستاذ والعامل املرصي الدكتور/ )أيمن حممد 
السيد غالب( - أستاذ اهلستولوجيا بكلية طب جامعة الزقازيق - ، واألستاذ 
والعامل املرصي الدكتور/ )حممد أمحد عبد احلافظ( - أستاذ اهلستولوجيا بجامعة 
القاهرة - وأيًضا األستاذة الدكتورة/ )هدى عنان( - أستاذة نفس املادة بجامعة 
الزقازيق - ، واألستاذة الدكتورة/ )إيامن صادق( - رئيس قسم اهلستولوجي 
الدين(،  صالح  )صافيناز  الدكتورة/  من  كل  وبحضور   ،  - القاهرة  بجامعة 
والدكتورة/ )نجالء سالمة(  - األستاذتني املساعدتني يف الدراسات اهلستولوجية 
واهلستوكيميائية بجامعة القاهرة؛ متت مناقشة واعتامد رسالة املاجستري للطبيبة 
املرصية/ )سامح حممد غيث( واملعيدة بجامعة أكتوبر لآلداب والعلوم احلديثة 
والباحثة  الطبيبة  اكتشاف  واملناقشة  الرسالة  موضوع  تناول  ولقد   ،)MSA(
املرصية املذكورة ملادة تدعى )الرسفيفني( يف بحوث معملية قامت هبا عيل فئران 
لفئران  الوالدة وحتى سن )60( يوم، وعىل مراحل عمرية  للتجارب من سن 
التجارب شملت )12( مرحلة عمرية من سن الوالدة وحتى سن الشيخوخة 
واملالحظات  والتجارب  الدراسات  من  سنوات  األربعة  يقارب  ما  وخالل 
الطبيبة املرصية تواجد مادة )الرسفيفني( بجلد فئران  املعملية، حيث اكتشفت 
التجارب طوال فرتة أعامرها املختلفة وتوافر تلك املادة )الرسفيفني( يف النواة ويف 
مادة السيتوبالزم بخاليا اجللد املأخوذ كعينات للدراسة طوال املرحلة العمرية 

لفئران التجارب. ولقد اكتشفت الطبيبة والباحثة املرصية ويف لب موضوع تلك 
الرسالة؛ أن هذه املادة تزداد بصفة ملحوظة يف خاليا جلد فئران التجارب خالل 
فرتة العرشة أيام األويل وتتناقص يف هناية املرحلة العمرية لفئران التجارب أي 
ونواة  اليستوبالزم  يف  متواجدة  تكون  املكتشفة  املادة  وأن  يوًما،  الـ)60(  فرتة 
جلد الفئران من املولد وحتى الشيخوخة واملامت، وأن توافر مادة )الرسفيفني( 
للجلد  فائقة  التجارب حتافظ وبشكل معميل مدروس عىل صحة  فئران  بجلد 
وطوال عمر الفئران؛ بل وللعجيب أن تواجد تلك املادة حتمي الفئران من كافة 
رسطانات اجللد بأنواعها وأمراضها املختلفة، وحتافظ عيل صحة اجللد وبشكل 

فائق ودائم من سن الوالدة وحتى املامت لفئران التجارب.
أمراض  أنواع  كافة  عالج  يف  األمل  بوابة  يفتح  علمًيا  كشًفا  يعد  وهذا 
خاليا  وصحة  اجللدية  األمراض  مجيع  وعالج  بل  لإلنسان؛  اجللد  رسطانات 
بمثابة  االكتشاف  املختلفة، ويعد هذا  العمرية  اإلنسان طوال مراحله  اجللد يف 
 ، املذكورة  املرصية  والطبيبة  للباحثة  األمهية  غاية  ومعملية وعملية  علمية  نقلة 
بل هي بمثابة باًبا وأماًل جديًدا لعالج ومكافحة كافة األمراض اجللدية املتعددة 
العامل أمجع.  البرش حول  املاليني من  والتي تصيب جلد  بأنواعها  والرسطانات 

)كتبه: املحاسب/ حممد غيث(.
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اأ�صغر طبيبة يف العامل فل�صطينية عمرها )20( �صنة

موسوعة  اخلارق  بذكائها  األسعد(  حممود  )إقبال  الفلسطينية  دخلت 
»غينيس« لألرقام القياسية، بعد خترجها من كلية الطب، عن عمر يناهز العرشين 
عاًما، لتحصد بذلك رقاًم قياسًيا عاملًيا ثانًيا بعد نيلها لقب أصغر طالبة جامعية، 
إنه حان الوقت لتعطي  الثالثة عرشة من عمرها. و تقول اآلن  عندما كانت يف 
وتقدم طاقاهتا يف خدمة أطفال وطنها بعد نيلها كل احلب والرعاية من األهل 

واملسؤولني يف لبنان حيث ترعرعت.

والدها  إن  إذ  طفلة.  كانت  أن  منذ  بدأ  متيزها  اكتشاف  الصغر:  منذ  متيز 
تعد  أن  تستطيع  كانت  إهنا  وتقول  الصغر.  منذ  العالية  استيعاهبا  قدرة  الحظ 
األرقام من واحد إىل عرشة باللغة العربية واإلنكليزية، دون أن يعلمها أحد حينام 
كان عمرها ال يتجاوز السنتني والنصف. »من هنا كان إرصار والدي اختصار 

سنوات الدراسة« ترشح إقبال يف حديثها لـ«العربية.نت«.

وتضيف أنه يف البدء كان األمر صعًبا، لكن عزيمتها عىل النجاح ومثابرهتا 
عىل الدرس منحاها هذا اللقب. فهي أهنت مراحل الروضة يف عام واحد فقط، 
عمر  يف  الثانوية  الشهادة  لتنال  سنوات،  بثالث  االبتدائية  صفوف  واخترصت 
الـ)12( سنة. بعدها منحت دراسة الطب يف كلية »وايل كرونيل« املرموقة يف 

قطر.

رفع اسم فلسطني عالًيا: وعىل الرغم من أن اللقب ال يعني هلا شيًئا، لكنها 
يف الوقت عينه تفرح عندما تسمع أهنا رفعت اسم لبنان وفلسطني عالًيا. ويبقى 

األهم بالنسبة هلا »أن تقدم شيًئا للفلسطينيني وللبنان«. وتقول إن لبنان أعطاها 
الكثري حيث تلقت تعليمها االبتدائي والثانوي يف مدرسة خاصة يف )بر الياس( 

يف )البقاع(.  

استطاعت  بنبوغها،  املتعاقبة  احلكومات  يف  الرتبية  وزراء  إيامن  فبفضل 
حفالت  إىل  باإلضافة  هذا  املنحة.  ونيل  الدراسة  سنوات  واختصار  التقدم 
التكريم التي قدمت هلا من مسؤولني لبنانيني، آخرها كانت من رئيس اجلمهورية 

)ميشال سليامن(.

أطلب  ال  »أنا  تقول:  تواضع  وبكل  فلسطني:  أطفال  مساعدة  حلمي 
شيًئا؛ بل أريد أن أعطي«، مضيفة أن حلمها منذ الطفولة كان مساعدة األطفال 
أستطيع  عّلني  أطفال،  طبيبة  أصبح  أن  أحلم  دائاًم  كنت  »لذلك  الفلسطينيني. 
الفلسطينيني  الالجئني  أساعد هؤالء«. وتستطرد شارحة بكل غصة وضع  أن 
صحي،  أو  اجتامعي  ضامن  ال  حيث  اإلنسانية،  حقوقهم  أيرس  من  املحرومني 
طب  يف  بالتخصص  مسريهتا  إقبال  ستكمل  اهلدف  هلذا  الالئق.  العالج  يؤمن 

األطفال يف والية )أوهايو( يف أمريكا.

الكثري من التضحيات: من جهة أخرى، تؤكد إقبال يف حديثها لـ«العربية 
نت« أن هذا اللقب تطلب يف املقابل الكثري من التضحيات سواًء من قبلها أو من 
أهلها الذين دعموها وصقلوا موهبتها. فأمها رافقتها إىل قطر طيلة )4( سنوات 
يف فرتة الدراسة، تاركًة أهلها وعائلتها يف لبنان، لرتعى شؤون ابنتها يف قطر. كام 
تؤكد أن الفضل يعود أيًضا إىل والدها الذي اكتشف متيزها، ناهيك عن اجلهد 
الكبري الذي بذلته. وتضيف »وضعت هديف نصب عيني و تنازلت عن نشاطات 
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كنت أود أن أمارسها مع أصدقائي ألهلو مع أبناء جييل كرمة ملستقبيل«.

وتنصح  والفلسطينيني،  اللبنانيني  الطالب  متيز  عن  كالمها  إقبال  وتنهي 
األهل االلتفات إىل مميزات أطفاهلم إذ إهنا عىل ثقة أن هناك الكثري من العباقرة 
الثالثاء 2  أ ف ب -  ـ  بريس  يفتقدون إىل من يوجههم. )املصدر: بوزي  ممن 

يوليو 2013م(.

 

 طبيب ياباين ي�صتخدم قراءة القراآن الكرمي 
لل�صفاء من الأمرا�ض

ابتكر املعالج )ساداو نيشيبوري( - املختص بمعاجلة املرىض باألصوات 
القرآن  من  قراءات  باستخدام  وذلك  الطبيعي،  العالج  من  جديدة  طريقة   -

الكريم يف عيادته يف )طوكيو(.
عىل  سنوات   )10( منذ  ابتكرها  الذي  )نيشيبوري(،  طريقة  وتتضمن 
الكريم،  القرآن  تالوة  صوت  إىل  طورها  ثم  البحر،  وأمواج  الدالفني  أصوات 
توجيه هذه األصوات نحو احلبل الشوكي، حيث وظيفتها األساسية رفع درجة 
دفاعاته  بإطالق  اجلسم  يبدأ  عندها  التي  مئوية  درجة   )38( إىل  اجلسم  حرارة 

اخلاصة به والبدء يف الشفاء الذايت.
الغريب،  الطب  بأسلوب  املداواة  تطبيق  من  »بدالً  )نيشيبوري(:  ويقول 
شفاء  لطريقة  الرتويج  أريد  اجلسم،  من  املريضة  األجزاء  يقتل  أو  يقطع  الذي 
معنوًيا وجسدًيا عىل حٍد  املرىض  الطبيعة وتساعد  مع  وتتناغم  ألطف  جديدة، 

سواء«.
وتتضمن طريقته بالعالج أن جيلس املرىض عىل أريكة عالج خاص جمهزة 
التي  االسرتخاء  من  حالة  يف  يدخلون  حتى  عيوهنم،  ويغلقون  الصوت  بنظام 

تنشأ عن املوجات الصوتية.
ومؤخًرا اعتمد )نيشيبوري( صوت قراءة القرآن الكريم الذي يرتدد من 

خالل نموذج قبة إسالمية متثل املسجد األقىص لربناجمه من األصوات.
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قراءة  »صوت  نيوز(:  أورينت  )بان  مع  مقابلة  يف  )نيشيبوري(  ويقول 
القرار إىل  املؤثرة، من  النغامت  ترتياًل تغطي جمموعة واسعة من  الكريم  القرآن 
اجلواب.. وتنتقل أصوات قراءة القرآن املتغرية النغمة إىل احلبل الشوكي وتولد 
شعوًرا بسعادة بالغة وانعتاق وارتياح مطلق«. وأضاف إن احلبل الشوكي يلعب 

دوًرا حاساًم يف تطور اإلنسان.
ويوضح بأن »احلبل الشوكي يلعب دوًرا حاساًم يف تطور اإلنسان.. ويف 
عرب  األصوات  يسمع  السائل،  يف  مغموًرا  الرحم  يف  يكون  عندما  اجلنني  حالة 
النخاع  وشفاء  العصبي  باجلهاز  الشوكي  احلبل  ويتصل  الشوكي..  النخاع 

الشوكي له تأثري حاسم عىل بقية اجلسم«.
ويقول )نيشيبوري(؛ بالنسبة لطرق املعاجلة األخرى إن الدالفني واحليتان 
ويسعى  االرتياح  من  حالة  متنح  هرتز  ألف   )20( حوايل  بقوة  أصوات  تصدر 
من  يعانون  الذي  أولئك  عىل  عالجه  بتطبيق  البرش،  يف  الشعور  هذا  بعث  إىل 

اضطرابات جسدية وعقلية.
 35( ين  آالف   )3( حوايل  كلفته  تبلغ  الذي  العالج،  هذا  بتطبيق  وبدأ 
تستخدم  عيادات  أربع  اآلن  ويوجد  سنوات،  ثالث  قبل  الساعة،  يف  دوالر( 
هذا األسلوب من العالج. ويقول )نيشيبوري(؛ إن حوايل )6( آالف شخص 
خضعوا هلذا العالج، من طفل بعمر )8( سنوات مصاب برسطان الدم إىل مسن 

بعمر )80( سنة يعاين من مرض باركنسون.
التي  الصني،  يف  يزدهر  اليابان،  يف  نسبًيا  معروف  غري  العالج  هذا  وبينام 
منذ   )Oigomg  - )أويغونغ  باسم  تعرف  مشاهبة  عالج  طريقة  استخدمت 

العصور القديمة. وأقرت احلكومة الصينية هذه املعاجلة كتقنية طبية جديدة.

املقابلة مع )بان أورينت نيوز( عن أمله بتطبيق  وأعرب )نيشيبوري( يف 
طريقته العالجية يف الدول العربية واإلسالمية وخاصة يف اخلطوط اجلوية الوطنية 

يف تلك الدول يف مقاعد ركاب الطائرات. )املصدر: بان أورينت نيوز(.
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 جرح �صغري و�صيلكون اآخر اكت�صاف طبي 
من اأجل عيون خ�صراء

جراحة التجميل قادرة عىل عمل معجزات حقيقية؛ لكن مل يكن بوسعها 
حتى اآلونة األخرية تغيري لون العني. إال أن طبيب العيون يف نيويورك اجلراح 
)كينيث روزينتال( توصل مؤخًرا إىل طريقة يستطيع هبا تغيري لون العيون لدى 
اهلاربون واجلواسيس وبعض  املجرمون  دقيقة فقط. وكان  زبائنه خالل )15( 

النساء فقط يفكرون عىل مدى العقود األخرية يف موضوع تغيري لون عيوهنم.
لكنهم مل يكن بوسعهم إال أن يستعينوا هلذا الغرض بطريقة واحدة، وهي 
استخدام عدسات الصقة خمتلفة األلوان. أما بقية الناس فال يعتقدون أن هذه 

املشكلة هي ملحة جدا بالنسبة إليهم.
لكن اآلن يمكن حل تلك املشكلة جذرًيا بواسطة األسلوب الذي اخرتعه 
طبيب العيون يف نيويورك )كينيث روزينتال(. ويعترب هذا األسلوب طريقة طبية 
ألنه يستخدم لعالج مرض اختالف لون القزحية. ويعمل )روزينتال( بواسطة 
عيادة طبية خاصة جرًحا صغرًيا يف قزحية العني، ثم يدخل عربه يف العني غرسة 

منطوية متألفة من السيليكون الرقيق امللون بالون الذي يرغب فيه الزبون.
ثم  للمريض.  األصلية  القزحية  متاًما  وتغطي  العني،  يف  الغرسة  وتتفتح 
تكتسب القزحية لوًنا جديًدا. وجترى العملية بالتخدير املوضعي، وال تستغرق 
أكثر من ربع الساعة. ويف حال أراد الزبون استعادة لون القزحية األصيل يمكن 
أن يستخرج اجلراح الغرسة من عينه أو يستبدهلا بأخرى ذات لون آخر. يذكر أن 

عمليات كهذه ال تنفذ يف أمريكا فحسب، بل ويف أسرتاليا أيًضا.

 طبيب اأمريكي اكت�صف اأن 
»ركبة« امل�صلمني تختلف عن غريها

العظام  جــراحــات 
التي  العمليات  أكثر  من 
سواء  الكويتيون  جيرهيا 
أو خارجها..  البالد  داخل 
ومنذ فرتة طويلة كان احلل 
التي  للحاالت  الوحيد 

حتتاج ملثل هذا النوع من اجلراحات هو السفر للخارج؛ لكن اآلن وبعد الطفرة 
التي حدثت يف مستشفى الرازي للعظام أصبح األمر خمتلًفا خاصة يف ظل وجود 
أطباء مهرة هبا مثل استشاري جراحة العظام والطب الريايض )حسني القويعان( 
الذي أجرت معه »النهار« هذا احلوار للتعرف عىل كل ما هو جديد يف أمراض 

وجراحات العظام خاصة وأنه خمرتع جلهاز متقدم لكشف وعالج الكتف.
يف البداية نود أن نلقي الضوء عىل انجازات مستشفى الرازي؟

مسؤولية  استلموا  الذين  لألشخاص  متعاقبة  جهود  نتيجة  احلمد  وهلل 
الطب  يف  وحدة  اآلن  ولدينا  متخصصة،  وحدات  إنشاء  نحو  اجتهنا  املستشفى 
الريايض، جراحة العمود الفقري، وكذلك جراحة املفاصل الصناعية، باإلضافة 
والكسور  األورام  جراحة  وكذلك  واليد  األطفال  عظام  جراحة  يف  وحدة  إىل 
املعقدة وهناك كادر طبي متخصص لكل وحدة، وان شاء اهلل مع الوقت سيكون 
لدينا خربة من نوع خاص، خاصة وأن مستشفى الرازي خيدم رشحية كبرية من 

www.alukah.net



8889

املرىض والشك انه يكتسب خربات مميزة.
ملاذا ال جترى هنا عمليات مشاهبة لتلك التي حتدث يف الدول األوروبية؟

به يف  املعمول  نفسه  العمليات نطبقه هنا ويكاد يكون هو  هناك نوع من 
أمريكا وكندا وأوروبا، ولكن ال يناسب الوضع ولدينا ألننا كمسلمني نحتاج 
أن نثني الركبة باستمرار يف الركوع والسجود؛ لكن يف جراحة الرباط الصليبي 
يف أمريكا وكندا يؤخذ من مقدمة الركبة لتعويض الرباط املقطوع ونحن كأطباء 
عرب نأخذ من اجلنب ليسهل عىل املريض السجود ومن دون مشكلة. وهناك 
بالنسبة  الركبة  وخلقة  نوعية  أن  اكتشف  ظبي  أبو  يف  موجود  أمريكي  جراح 
للمسلمني ختتلف عن غري املسلمني بسبب أننا نستعملها يف السجود واجللوس 
التقليدي لنا. ومن عاداتنا أن نثني الركبة بشكل كامل بينام غرينا دائاًم جيلسون 
مازال  بذلك  لكنه رغم خربته وعلمه  الكاملة،  الثنية  لدهيم  فليس  عىل كرايس 
جيري العمليات مثلام تتم يف اخلارج رغم أنه من الرضر أن جيرهيا بطريقة تتناسب 

مع وضعنا كمسلمني.
وما أصعب العمليات التي تتم يف مستشفى الرازي؟

فيك  ثقته  املريض يضع  أن  دقيقة وأصعب يشء  لكل ختصص عمليات 
أنا اعترب كل حالة أعاجلها صعبة  وحتس أنك مل تستطع مساعدته، وبالنسبة يل 
ألن فيها حتديد ملستقبل املريض، ومن ثم إذا كانت هناك حاالت دقيقة وحتتاج 

إىل خربات أو أجهزة فلن نرتدد يف إرساهلا للخارج.
وكيف تتعاملون مع احلاالت التي حتتاج للعالج يف اخلارج يف ظل املشكلة 

احلالية؟

يف  املسؤولني  ونطالب  اخلارج  يف  العالج  نرفض  كويتيني  كأطباء  نحن 
وزارة الصحة أن يكون هناك عالج بالداخل أكثر من العالج باخلارج؛ بحيث 
تسخر اإلمكانيات لتطوير املستويات املحلية وال يوجد عاقل يقول أننا نقدر أن 

نرسل املرىض للعالج باخلارج ملدة طويلة.
وملاذا اغلب إصابات املالعب حتتاج لرباط صليبي؟

نحن نالحظ هذه الظاهرة يف الكويت وهناك دراسات يف أبو ظبي تقول 
أمريكا.  يف  اإلصابات  أضعاف  عرشة  اخلليج  يف  الصليبي  الرباط  إصابات  أن 
نسبة  جتعل  التي  العوامل  ما  نعرف  حتى  ميدانية  بدراسة  أقوم  أن  وحاولت 
يامرس  ريايض  أي  أو  الالعب  التزام  عدم  منها  نقاًطا  فوضعت  أكثر  اإلصابة 
ندرس  أن  وحاولنا  الرياضية.  باملالبس  وااللتزام  اإلمحاء.  بأساسيات  الرياضة 
ما إذا كان عمر املريض يؤثر يف ذلك أم ال وال تزال الدراسة قائمة وعندما تنتهي 

سننرش املعلومات عنها.
ما املدة الكافية لعالج الرباط الصليبي؟

من بعد العملية جيلس من 6 إىل 8 شهور إعادة تأهيل. 
وملاذا ال تتم توسعة مستشفى الرازي؟

مما ال شك فيه أن مستشفى الرازي بني كمركز مؤقت ليكون مقًرا للتأهيل 
الطبيعي لكبار السن والعجزة؛ لكن تغري رأهيم وجعلوه مستشفى للعظام ونحن 

نطالب بفتح أقسام أخرى الستقبال أعداد أكثر خلدمة املرىض.
ما رأيك يف الدكتور الذي يعمل إدارًيا أكثر مما هو مهني؟ 

هذا النظام معمول به يف الكويت لألسف ومن وجهة نظري أن هذا جزء 
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من مشكلتنا ألنه فتح املجال ملثل هذه التوجهات.
أنا اعتقد أن الطبيب إذا ترك سامعته ترك مهنته، وأي شخص يود أن يكون 

إدارًيا جيب أن يكون اجتاهه لإلدارة من البداية.
هل هناك إضافات جديدة فنًيا ملستشفى الرازي؟

نحن يف مستشفى الرازي وهلل احلمد منذ أربع سنوات نجري بشكل جيد 
جراحة الكتف واآلن أصبح لدينا خربة كبرية يف هذه اجلراحة سواء باملناظري أو 
العمليات املفتوحة وهو ما انعكس عىل أدائنا إقليمًيا وقدمنا يف مستشفى الرازي 
املفاصل  وأيًضا سنقدم خربتنا يف عملية زرع  الكتف  دراسة عن عالج كسور 

الصناعية ملرىض كسور الكتف.
جهاز كشف أمراض الكتف:

تم  حيث  الكتف  كسور  لعالج  جهاز  اخرتاع  من  )حسني(  د.  متكن 
استخدامه يف املستشفى واثبت نجاحه يف شفاء املرىض حيث أطلق عىل اجلهاز 
اسم املستشفى »ALRAZI _ GUIDE«، وتم تسجيله حملًيا وجيري تسجيله 

عاملًيا. )املصدر: جريدة النهار الكويتية - 64 - 2007/11/06م(.

 

 طبيب اأمريكي ي�صلم فيتنامي ذراعه املقطوعة 
بعد )35( �صنة من برتها!!

التقى طبيب من الواليات املتحدة حماربًا قدياًم من شامل فيتنام أمس، وبعد 
مرور )35( عاًما، ليعيد له هيكل ذراعه التي برتت خالل حرب فيتنام.

ويف بلدة »آن خي« بمنطقة املرتفعات الوسطى، التقى سام أكسلراد )74 
عاًما( واملحارب القديم مبتور الذراع )نجوين كوانج هونج - 73 عاًما( للمرة 

األوىل منذ كان الطبيب األمريكي متمركًزا يف فيتنام عام )1966م(.
ويف كلمة سبقت احتفاالً صغرًيا لتسليم الذراع؛ قال أكسلراد: »إنه أراد 

بسهولة التحدث إىل هونج ومصافحته«.
جًوا  املحمولة  القوات  من  لواء  تدعم  طبية  لرسية  قائًدا  )اكسلراد(  كان 
يف املنطقة، وكان )هونج( جندًيا يف شامل فيتنام أصيب بطلق ناري خالل كمني 

نصبه جنود أمريكيون، والتقطه فريق إجالء طبي.
يف  أنه  الواضح  من  »كان  )هونج(:  ذراع  برت  قرار  عن  )اكسلراد(  وقال 
حاجة للجراحة، ومل يكن لدينا مكان آخر لنرسله إليه«. ووصف العملية بأهنا 

كانت »عماًل من أعامل الشفقة، وكان يل الرشف أن أشارك فيه«.
وبعد قضاء شهور يف الوحدة للتعايف، ارتبط )هونج( بعالقة صداقة مع 

أفراد الرسية الطبية األمريكية.
وقال )هونج(: »أصبت بالذعر يف البداية، ولكن بعد تلقي الرعاية عىل يد 
دكتور )سام( شعرت بالطمأنينة، وبدال من تسليمي للجيش ليضعني يف األرس، 
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نقلني إىل مركز طبي آخر ليتوىل رعايتي«.
لتحرير  الوطنية  اجلبهة  من  وجندي  )هونج(  »إن  فقال:  )أكسلراد(  أما 
اللذين  األعداء  قوات  من  الوحيدين  كانا  كونج(  )فيت  يدعى  فيتنام  جنوب 

تلقيا العالج يف املركز خالل فرتة عمله به«.
وقال: »برصاحة تامة مل تكن كلمة أعداء يف ذهني«. وبعد برت ذراع هونج، 
الفريق الطبي بإزالة اللحم من عليها وترميمها بقطع من األسالك قبل أن  قام 

يقدموها ألكسلراد كتذكار لفرتة العمل مًعا.
رحلة بحث: وقال: »مل أكن أعلم ما إذا كان هونج عىل قيد احلياة، ولكن 
كنت عىل قناعة بأن الذراع ليست ملكي ألحتفظ هبا. أردت أن أسلمها لعائلته«.
األرسة،  إىل  للوصول  املايض  العام  فيتنامية  إعالن يف صحيفة  وبعد نرش 
انتهاء احلرب، عمل أكسلراد طبيًبا  اتصل أحد أقارب هونج باكسلراد. وبعد 

للمسالك البولية يف )هوستون( بوالية تكساس األمريكية.
عىل  احلصول  من  يتمكن  مل  ولكنه  ممرًضا،  عمل  إنه  فقال  )هونج(،  أما 

امتيازاته كمصاب بالعجز نتيجة للحرب نظًرا العتبار وثائقه غري سارية.
هونج(  كوانج  )نجوين  القديم  الفيتنامي  املحارب  يأمل  امتيازات: 
امتيازات  عىل  احلصول  من  أخرًيا  يمكنه  قد  دلياًل  املبتورة  ذراعه  استخدام  يف 

املحاربني القدامى.
نجوت  ألنني  حمظوظ  ولكنني  واحدة،  بذراع  صعبة  حياة  »إهنا  وقال: 
األمريكي )سام  الطبيب  رفاقي حتفهم«. وقال  لقي كثري من  بينام  من احلرب، 
أكسلراد(؛ إنه مل يكن عىل يقني من سبب إقدام الفريق الطبي عىل تقديم الذراع 

له، ووصف ذلك بأنه »نوع من التقدير«.
وبعد مرور )35( عاًما، عثر )اكسلراد( عىل الذراع عندما كان يفتش يف 
الصندوق اخلاص بمتعلقات عمله العسكري، وقرر العودة إىل فيتنام إلعادهتا 

إىل أرسة )هونج(.
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طبيب اأمريكى ي�صلم ب�صبب احلليب!!

األمريكية  املتحدة  الواليات  مستشفيات  إحدى  يف  القصة  هذه  حدثت 
وعىل إثرها

أسلم أحد أطبائها.
يف  أثر  له  كان  مما  العلم  من  جيدة  درجة  عىل  مرصي  طبيب  هناك  كان 

التعرف
عىل العديد من األطباء األمريكيني وكان حمط إعجاهبم. وكان له صديق 
عزيز من زمالئه األمريكيني، وكانا دائمي التواجد مع بعضهام البعض ويعمالن 

سوًيا يف قسم التوليد.
يف أحد الليايل كان الطبيب املرشف غري موجود وحرضت إىل املستشفى 

حالتي والدة يف نفس الوقت.
وبعد أن أنجبت كال املرأتني؛ اختلط املولودان، ومل يعرف كل واحد ملن 
يتبع، مع العلم أن املولودين أحدمها ذكر واآلخر أنثى.. وكان ذلك بسبب إمهال 
يد  حول  يوضع  سوار  عىل  األم  اسم  كتابة  عليها  الواجب  كان  التي  املمرضة 

املولودين.
باألمر؛ وقعا يف حرية  األمريكي  الطبيبان املرصي وصديقه  وعندما علم 

من أمرمها؟
من هي أم الذكر ومن هي أم األنثى؟

القرآن يبني كل يشء،  الطبيب األمريكي للمرصي: أنت تقول أن  فقال 

وتقول أنه تناول كل املسائل مهام كانت صعوبتها .. أريني كيف تستطيع معرفة 
احلل هلذه املشكلة.

فأجابه الطبيب املرصي: نعم القرآن نص عىل كل يشء وسوف أثبت لك 
ذلك لكن دعني أتأكد أوالً.

سافر الطبيب املرصي يف إجازته وذهب إىل أحد علامء األزهر وأخربه بام 
جرى معهام وما دار بينه وبني صديقه.

ولكن  عنها؛  تتحدث  التي  الطبية  باألمور  أفقه  ال  أنا  العامل:  ذلك  فقال 
سوف أقرأ عليك آية من القرآن وأتركك لتفكر هبا جيًدا وستجد احلل بإذن اهلل. 

( ]النساء: 11[. َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ فقرأ قوله تعاىل:  )لِلذَّ
بدأ الطبيب املرصي بالتفكري يف اآلية ومتعن فيها ومن ثم عرف احلل، وعاد 

إىل صديقه وقال له: أثبت القرآن حاًل لألمر .. فقال األمريكي: وكيف ذلك؟
فقال املرصي: دعنا نفحص حليب كل امرأة وسوف نجد احلل بإذن اهلل 
، وفعاًل ظهرت النتيجة، وأخرب الطبيب املرصي صديقه وهو واثٌق كل مولود 

ملن يعود .
فاستغرب صديقه وسأله: كيف عرفت؟!! فقال: إن النتيجة التي ظهرت 
تدل عىل أن مكونات احلليب يف ثدي أم الذكر ضعف املكونات عند أم األنثى؛ 
بمعنى أن نسبة األمالح والفيتامينات التي حيتوهيا حليب أم الذكر هي ضعف 

أم األنثى.
ثم قرأ الطبيب املرصي عىل مسامع صديقه اآلية القرآنية التي استدل هبا 

عىل حل هذه املشكلة، وعىل الفور أسلم الطبيب األمريكي!!. 
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واليوم يبلغ )صامويل( أحد عرش عاًما، ويعيش بصحة جيدة حياًة طبيعية مثل 
أي طفل:

 

 �صركات الدواء تتناف�ض على التعاقد 
مع طبيب م�صري

عادي  مرض  جمرد  إىل  القريب  الغد  يف  يتحول  سوف  الرسطان  أن  يبدو 
ونرشت  الثمن.  رخيصة  متوافرة  دواء  بجرعات  معاجلته  تتم  الربد  نزلة  يشبه 
الرشعي  الطب  أستاذ   - النجار(  )حممد  الدكتور/  قصة  »االسبوع«  صحيفة 
بكل  الرسطان  ملرض  عالج  اخرتاع  إىل  توصل  الذي   - االسكندرية  بجامعة 
أنواعه، وقام بتسجيل براءة اخرتاعه بأكاديمية البحث العلمي يف مرص وظل يف 
حماوالت مضنية إلقناع وزارة الصحة املرصية بتبني هذا االخرتاع الذي يمكنه 
البرش خاصة بعد أن استفحل املرض يف العرص احلديث، وبعد  أن يمحو آالم 
أن ثبتت اآلثار اجلانبية احلادة للعالج اإلشعاعي والكياموي عىل املرىض وعدم 

فاعليته يف الشفاء بنسبة )%100(.
تشبثوا  الذين  املسؤولني  إقناع  )النجار(  د/  حاول  الصحيفة  وبحسب 
بالروتني وطلبوا عرض املوضوع عىل األزهر!!! وتساءل د/ )النجار( عن عالقة 
األزهر بالدواء، وظلت املحاوالت واملهاترات العلمية مما دفع املخرتع للتفكري 
األمريكية  الدواء  رشكات  عروض  عليه  اهنالت  وبالفعل  ألمريكا،  اهلجرة  يف 
لرشاء العقار الذي كان يطلق عليه )رودكس(، ووقف سعر العقار حائاًل دون 
إمتام الصفقة حيث اشرتط د/ )النجار( أال يزيد ثمن حقنة الدواء عن )300 
»البيزنس« ال  األمريكان ألن  نظر  بات مستحياًل من وجهة  الذي  األمر  جنيه( 

مكان فيه للعواطف.
واهنالت العروض األوربية لرشاء العقار ومنها اليونان التي حتمس رئيس 
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وزرائها بنفسه للتعاقد مع املخرتع املرصي حتى ظهر يف األفق عرض سعودي 
حتمس له الدكتور )النجار(؛ ألن صاحب العرض كان سمو االمري/ )فهد بن 
عبد اهلل بن حممد آل سعود( الذي قام باالتفاق شخصًيا مع الدكتور )النجار( 
الذي أكد أنه يف خالل أيام قليلة سوف يتم التعاقد مع األمري السعودي الذي 
تبنى العقار وسوف يطلق عليه اسم )عقار الرمحة( بعد أن أثبت فعاليته يف عالج 
حوايل )300 حالة مرضية( يف معظم أنواع الرسطان )الغدد الليمفاوية والرئة 
السعودية للمخرتع املرصي  يتم منح اجلنسية  والقولون والبنكرياس( وسوف 
ليتمكن بعدها من إنشاء مخسة مراكز لعالج الرسطان يف القاهرة واالسكندرية 
أطباء  من  مستوى  أعىل  عىل  فريق  مع  عليها  واإلرشاف  و)دمنهور(،  وطنطا 
وأساتذة األورام املرصيني عىل أن يطلق عليها )مراكز لعالج الرسطان الرسيع 
يف خالل شهر(، وذلك بواسطة عقار الرمحة الذي لن يباع يف الصيدليات وإنام 
يتم العالج به فقط داخل املراكز وال يتعدى ثمن احلقنة الواحدة )300 جنيه(، 
وتكفي حقنتان من العقار لعالج رسطان الدم اللوكيميا إىل جانب مستحرضات 
تصنيع  جيري  وسوف  املختلفة،  الرسطان  أنواع  لعالج  العقار  من  أخرى  طبية 
آخر  فرع  وجود  مع  بالسعودية  الرياض  مدينة  يف  أدوية  مصنع  أكرب  يف  العقار 
باإلمارات، وتم بالفعل اختيار أول موقع باإلسكندرية بجوار احلديقة الدولية، 
وجيري البحث عن املواقع األخرى ليتم العمل عىل قدم وساق لنتمكن من حمو 
آالم املرىض يف مرص والوطن العريب والعامل - بإذن اهلل - . )املصدر: موقع العرب 

وصحيفة كل العرب - االربعاء, 07 آب 2013م(.

 

 طبيبة اأ�صنان اأملانية متتنع عن عالج 
�صاب لأن ا�صمه »جهاد«

رفضت طبيبة أملانية معاجلة أسنان شاب مسلم )16 عاًما( بسبب اسمه 
»جهاد« يف بلدة )دوناوشنجن( جنوب مقاطعة )بادن( الواقعة جنوب أملانيا مما 

أثار ضجة يف أملانيا.
الطبيبة  عن  اجلمعة  يوم  األملانية  بوتن«  »شفارتسفيلدر  صحيفة  ونقلت 
املتخصصة يف عالج عظام الفك »أشعر أن االسم هو بمثابة إعالن حرب عىل 

كل من هو ليس إسالمًيا متطرًفا«.
واعرتفت الطبيبة أهنا »نادمة بالفعل عىل عدم عالج تقويم أسنان املراهق 

لعدم اقرتافه أي ذنب يف إطالق هذا االسم عىل نفسه«.
وأعرب والدي الشاب عن استيائهام وشعورمها بالصدمة وأكدا أهنام أطلقا 

اسم »جهاد« عىل ابنهام؛ ألن االسم أعجبهام وليس بوازع ديني عىل اإلطالق.
حدود  عىل  الواقعة  )الدانوب(  مدينة  يف  الذي  جهاد  الفتى  عائلة  وتفكر 
الغابة السوداء يف أملانيا، ومل يصطدم أحد معه حتى اآلن بسبب اسمه فيام يبدو 

اآلن يف تقديم شكوى قانونية ضد الطبيبة.
يبد  ابني من قبل، كام مل  الفتى مل »تنشأ مشكالت بسبب اسم  وقال والد 
مكتب السجالت التابع للمدينة التي يقطنها )22( ألف نسمة أي اعرتاض عىل 

اسمه عندما تقدمنا بطلب لتسجيله بعد مولده«.
أجل  اجلهد من  بذل  يعني  اسم »جهاد«  تفسري  أن  الصحيفة  وأوضحت 
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جعلت  االسم  هلذا  الدين  خطباء  استخدام  كثرة  ولكن  اخلري؛  فعل  أو  الدين 
التفسري يتجه إىل »اجلهاد املقدس« فحسب.

نقابة األطباء يف والية )بادن فورمتربج( جنوب غريب  ومن جانبها قالت 
وأن  الطوارئ،  حاالت  باستثناء  املريض،  بعالج  ملزم  غري  الطبيب  إن  أملانيا 

رفض العالج بسبب »اسم املريض« من األمور التي مل حتدث من قبل .

 

كيف اأ�صلم اجلراح الفرن�صي )موري�ض بوكاي(؟

ُولِد )موريس بوكاي( ألبوين فرنسيني, وترعرع كأهله يف الديانة النرصانية, 
وملا أهنى تعليمه الثانوي انتظم يف دراسة الطب يف جامعة فرنسا, فكان من األوائل 
حتى نال شهادة الطب, وارتقى به احلال، حتى أصبح أشهر وأمهر جراح عرفته 
ت  فرنسا احلديثة، فكان من مهارته يف اجلراحة قصة عجيبة قلبت له حياته، وغريَّ

كيانه.
اشتهر عن فرنسا أهنا من أكثر الدول اهتامًما باآلثار والرتاث, وعندما تسلم 
البالد  يف  احلكم  زمام  ميرتان(  )فرانسوا  الراحل  االشرتاكي  الفرنيس  الرئيس 
عام )1981م(، طلبت فرنسا من )مرص( يف هناية الثامنينيات استضافة مومياء 

)فرعون مرص( إىل فرنسا إلجراء اختبارات وفحوصات أثرية ومعاجلة.
    فتمَّ نقل جثامن أشهر طاغوت عرفته مرص، وهناك - وعىل أرض املطار 
البلد عند  املسئولني يف  الفرنيس منحنًيا هو ووزراؤه وكبار  الرئيس  - اصطف 

سلم الطائرة؛ ليستقبلوا فرعون مرص استقبال امللوك، وكأنه ما زال حيًّا !!
امللكي لفرعون مرص عىل أرض فرنسا،  انتهت مراسم االستقبال  عندما 
إىل  نقله  وتم  استقباله،  عن  حفاوة  يقل  ال  بموكب  الطاغوت  مومياء  محلت 
فرنسا  يف  اآلثار  علامء  أكرب  بعدها  ليبدأ  الفرنيس,  اآلثار  مركز  يف  خاص  جناح 
وأطباء اجلراحة والترشيح دراسة تلك املومياء واكتشاف أرسارها, وكان رئيس 
اجلراحني واملسئول األول عن دراسة هذه املومياء الفرعونية، هو الربوفيسور/ 

)موريس بوكاي(.
كان املعاجلون مهتمني يف ترميم املومياء, بينام كان اهتامم رئيسهم )موريس 
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امللك  هذا  مات  كيف  يكتشف  أن  حياول  كان  للغاية,  خمتلًفا  عنهم  بوكاي( 
الفرعوين, ويف ساعة متأخرة من الليل، ظهرت نتائج حتليله النهائية.

لقد كانت بقايا امللح العالق يف جسده أكرب دليل عىل أنه مات غريًقا، كام 
أن جثته اسُتخِرجت من البحر بعد غرقه فوًرا, ثم أرسعوا بتحنيط جثته لينجو 

بدنه!!
ة أمًرا غريًبا ما زال حيريه، وهو كيف بقيت هذه اجلثة - دون باقي  لكنَّ ثمَّ
أهنا استخرجت من  أكثر سالمة من غريها، رغم  املحنطة -  الفرعونية  اجلثث 
البحر؟! كان )موريس بوكاي( ُيِعدُّ تقريًرا هنائيًّا عاّم كان يعتقده اكتشاًفا جديًدا 
يف انتشال جثة فرعون من البحر وحتنيطها بعد غرقه مبارشة, حتى مهس أحدهم 

يف أذنه قائاًل: ال تتعجل؛ فإن املسلمني يتحدثون عن غرق هذه املومياء.
ولكنه استنكر بشدة هذا اخلرب, واستغربه, فمثل هذا االكتشاف ال يمكن 
معرفته إال بتطور العلم احلديث، وعرب أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة, فزاد 
وعن  غرقه،  عن  قصًة  يروي  به  يؤمنون  الذي  قرآهنم  إن  بقوله:  اندهاشه  آخر 

سالمة جثته بعد الغرق.
فازداد ذهوالً، وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا وهذه املومياء مل تكتشف 
أصاًل إال يف عام )1898( ميالدية، أي قبل مائتي عام تقريًبا, بينام قرآهنم موجود 
قبل أكثر من ألف وأربعامئة عام؟! وكيف يستقيم يف العقل هذا, والبرشية مجعاء 
- وليس املسلمني فقط - مل يكونوا يعلمون شيًئا عن قيام قدماء املرصيني بتحنيط 

جثث فراعنتهم إال قبل عقود قليلة من الزمان فقط؟!
عام  بإمعان  يفكر  فرعون,  جثامن  يف  حمدًقا  ليلته  بوكاي(  )موريس  جلس 

مهس به صاحبه له من أن قرآن املسلمني يتحدث عن نجاة هذه اجلثة بعد الغرق، 
فرعون  غرق  عن  يتحدث  ولوقا(  متى  )إنجيل  املقدس  املسيحيني  كتاب  بينام 
أثناء مطاردته لسيدنا موسى )عليه السالم( دون أن يتعرض ملصري جثامنه البتَّة. 

ُيعَقل أن يكون هذا املحنَّط أمامي هو فرعون  وأخذ يقول يف نفسه: هل 
مرص الذي كان يطارد موسى؟! وهل يعقل أن يعرف حممدهم )صىلَّ اهلل عليه 

وسلَّم( هذا قبل أكثر من ألف عام، وأنا للتوِّ أعرفه؟!
مل يستطع )موريس( أن ينام, وطلب أن يأتوا له بالتوراة, فأخذ يقرأ يف )ِسفر 
جيش  مجيع  وفرسان  مركبات  وغطى  املاء  »فرجع  قوله:  التوراة  من  اخلروج( 
يبق منهم وال واحد«، وبقي )موريس  البحر مل  الذي دخل وراءهم يف  فرعون 

بوكاي( حائًرا.
أن متت  بعد  وبقائها سليمة  اجلثة  نجاة هذه  تتحدث عن  مل  التوراة  حتى 

معاجلة جثامن فرعون وترميمه.
مل  )موريس(  فاخر، ولكن  بتابوت زجاجي  املومياء  فرنسا ملرص  أعادت 
ه اخلرب الذي يتناقله املسلمون عن سالمة  هينأ له قرار، ومل هيدأ له بال, منذ أن هزَّ
حلضور  السعودية  العربية  اململكة  إىل  يسافر  أن  وقرر  أمتعته  فحزم  اجلثة؛  هذه 

مؤمتر طبي يتواجد فيه مجع من علامء الترشيح املسلمني.
فرعون  جثة  نجاة  من  اكشتفه  عاّم  معهم  ثه  حتدَّ حديث  أول  كان  وهناك 
بعد الغرق، فقام أحدهم وفتح له املصحف، وأخذ يقرأ له قوله تعاىل: }َفاْلَيْوَم 
َلَغافُِلوَن{  آَياتِنَا  َعْن  النَّاِس  ِمَن  َكثرًِيا  َوإِنَّ  آَيًة  َخْلَفَك  ملَِْن  لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُننَجِّ

]يونس: 92[.
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ت له نفسه رجة جعلته يقف أمام  لقد كان َوْقع اآلية عليه شديًدا، وُرجَّ
احلضور ويرصخ بأعىل صوته: »لقد دخلت اإلسالم، وآمنت هبذا القرآن«.

وهناك  به،  ذهب  الذي  الوجه  بغري  فرنسا  إىل  بوكاي(  )موريس  رجع 
لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق احلقائق  مكث عرش سنوات ليس 
العلمية واملكتشفة حديًثا مع القرآن الكريم, والبحث عن تناقض علمي واحد مما 
يتحدث به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة قوله تعاىل: }الَ َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه 

َوالَ ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم مَحِيٍد{ ]فصلت: 42[.

خرج  أن  )موريس(  الفرنيس  قضاها  التي  السنوات  هذه  ثمرة  من  كان 
ا, لقد  بتأليف كتاب عن القرآن الكريم هزَّ الدول الغربية قاطبة، ورّج علامءها رجًّ
كان عنوان الكتاب )القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم.. دراسة الكتب املقدسة 

يف ضوء املعارف احلديثة(. فامذا فعل هذا الكتاب؟!

من أول طبعة له نفد من مجيع املكتبات! ثم أعيدت طباعته بمئات اآلالف 
بعد أن ترجم من لغته األصلية )الفرنسية( إىل العربية واإلنكليزية واإلندونيسية 
والغرب,  الرشق  مكتبات  كل  يف  بعدها  لينترش  واألملانية،  والرتكية  والفارسية 

ورصت جتده بيد أي شاب مرصي أو مغريب أو خليجي يف أمريكا.

اليهود  علامء  من  وأبصارهم  قلوهبم  عىل  اهلل  طمس  من  حاول  ولقد 
والنصارى أن يردوا عىل هذا الكتاب، فلم يكتبوا سوى هتريج جديل وحماوالت 
يائسة يمليها عليهم وساوس الشيطان، وآخرهم الدكتور )وليم كامبل( يف كتابه 
ب ومل  ق وغرَّ املسمى )القرآن والكتاب املقدس يف نور التاريخ والعلم(، فلقد رشَّ

يستطع يف النهاية أن حيرز شيًئا.

ا عىل الكتاب,  بل األعجب من هذا؛ أن بعض العلامء يف الغرب بدأ جيهز ردًّ
فلام انغمس بقراءته أكثر ومتعَّن فيه زيادة، أسلم ونطق بالشهادتني عىل املأل!! 

فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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 طبيب تون�صي ينجح يف اكت�صاف طبي باهر 
قد يغرّي معاناة املاليني من النا�ض

نجح طبيب تونيس يف 
اكتشاف طبي باهر قد يغرّي 
معاناة املاليني من الناس يف 
أرشس  من  واحد  مع  العامل 
وخيص  العرص،  ــراض  أم
بارتفاع  املصابني  بالذات 

نسبة الكولسرتول يف الدم، األمر الذي يعرضهم ملختلف أمراض القلب املعروفة 
كتصّلب الرشايني واجللطات القلبية.

وحسب صحيفة »األنوار« التونسية يف عددها األسبوعي األخري؛ فإن هذا 
االكتشاف جاء عىل يدي طبيب تونيس، وقد تم تسجيله، وال ينتظر سوى بعض 

الدعم من أجل تصنيعه.
ويؤكد الطبيب املكتشف الدكتور/ )رشاد صميدة( أن مثل هذا االخرتاع 
تركيبة  لتفاصيل  كشفه  يف  ويشري  للطب،  نوبل  جائزة  لنيل  تونس  يرشح  قد 
الكولسرتول املفيد، إىل أن اآلالف يف تونس واملاليني يف العامل يعانون من ارتفاع 
نسبة الكولسرتول يف الدم األمر الذي يعرضهم ملختلف أمراض القلب املعروفة 
كتصّلب الرشايني واجللطات القلبية، فضاًل عن اخلسائر البرشية واملادية الكبرية 

التي تنتج عن كلفة عالج هذه األمراض.
بتجريبه  اكتشفه وقام  الذي  العالج  أن  الدكتور/ )رشاد صميدة(  ويبنّي 

وأثبت فاعلية بنسبة )100( باملائة يعمد إىل الرفع من نسبة الكولسرتول املفيد 
يف الدم، األمر الذي يمنع تراكم الكولسرتول الضاّر يف األوعية الدموية ورشايني 
ذلك  عن  الناجتة  واألمراض  الصحية  املشكالت  كل  جتنّب  وبالتايل  القلب، 

الرتاكم.
ويفرّس الدكتور املكتشف هلذا العالج، أن الكولسرتول نوعان واحدا ضاّر 
الكولسرتول  نسبة  تنخفض  عندما  الكولسرتول  أمراض  وتنتج  مفيد،  واآلخر 
الكولسرتول الضار وترتاكم يف  الدم عن )0.44( حيث ترتفع نسبة  املفيد يف 

األوعية.
ويقول الدكتور الباحث أن وظيفة الكولسرتول املفيد، هي شبيهة بعملية 
تنظيف لألوعية الدموية حيث يتنقل مع الدم ويمنع تراكم النوع الثاين الضاّر، 
يف  سبًبا  ويصبح  نسبته  ترتفع  الثاين  النوع  فإن  املفيد،  نسبة  تنخفض  وعندما 

أمراض القلب والرشايني.
الرفع  يقوم عىل  اجلديد  العالج  أن  الدكتور/ )رشاد صميدة(؛  ويضيف 
من نسبة الكولسرتول املفيد وتتكون تركيبته من عّدة عنارص أمهها »اللوز« ونبتة 
»الكّتان«، مؤكًدا أن هذا العالج سيحّسن كثرًيا احلالة الصحية ملرىض السكري 

وطبًعا مرىض القلب.
من  الكثري  لتونس  سيجلب  االكتشاف  هذا  أن  التونيس  الطبيب  ويؤكد 
املنافع خصوًصا إذا تم تصنيعه والتعريف به عىل مستوى عاملي، ألن املاليني من 
الناس بحاجة هلذا االكتشاف لتفيش أمراض الكولسرتول التي هي من أخطر 

أمراض العرص. )املصدر: الوسط التونسية - 09 - 10 - 2009م(.
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اخلــــاتـمة

يف ختام هذا الكتاب؛ أسأل اهلل أن تكونوا قد استفدتم، واستمتعتم بام ورد 
يف هذه الصفحات.

وربام الحظتم أنني مل أركز يف الكتاب عىل العجائب املثرية فقط والتي ال 
حتمل سوى اإلثارة؛ بل حرصت عىل ما فيه فائدة؛ فربام ذكرت اخرتاع عجيب، 

أو عمل طبي عظيم، أو اكتشاف جديد .. وهكذا مما هو نادر وطريف.
وهذا األمر يغفل عنه كثري من كتاب الغرائب والعجائب؛ إذ هم الكثري 

منهم اإلثارة لذاهتا، بغض النظر عن فائدهتا ومناسبها.
فاحلمد هلل عىل توفيقه، فهو أهل الثناء واملجد؛ فإن كان من صواب فمنه 

سبحانه وتعاىل، وإن كان من نقص فهو مني والشيطان.
ولكم مني برشى ودعوة:

فأبرشكم بأنني قد نرشت بحمد اهلل العديد من كتب الغرائب والعجائب 
ويرشفني إطالعكم عليها.

أو  شاهدمتوها،  قد  التي  بالعجائب  وتزويدي  معي  لتواصل  وأدعوكم 
سمعتم هبا، أو قرأمتوها عرب عناويني اآلتية:-

Abdulaziz9955@hotmail.com  :الربيد اإللكرتوين
صندوق الربيد:  تيامء: )104( الرمز الربيدي: )71941(

اهلاتف النقال: 0503245519
http://www.facebook.com/abdulaziz9955 :رابط حسايب عىل الفيسبوك

https://twitter.com/abdulaziz9955  :رابط حسايب عىل تويرت
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الـمحـتــوى
5 الـمقدمــة	

7 طبيب	مواطن	حيّول	صفحته	عىل	»تويرت«	إىل	عيادة		

9 أول	طبيب	جيري	لنفسه	عملية	جراحية	

10 طبيبة	أمريكية	ترسق	جزًءا	من	عمود	فقري	جلثة	

11 طبيبة	سعودية	ترفض	عروًضا	أمريكية	مغرية!	

12 جلد	طبيب	عريب	يف	السعودية	يف	املستشفي	الذي	يعمل	به	

14 طبيب	سعودي	يشارك	يف	عالج	رئيس	الوزراء	الكندي	السابق	

16 طبيب	ينصب	عىل	)200(	طبيب	

17 أعجب	ما	يف	دنيا	األطباء	

19 من	طرائف	األطباء	األجانب	

22 آلة	»طبيب	املوت«	يف	املزاد	

23 كهربائي	وطبيب	2	يف	1 

25 طبيب	يميش	عارًيا	

27 عاشقة	الطبيب	تواجه	التعزير	
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29 طبيب	املليون	ريال	

30 أطباء	صينيون	يزرعون	أنًفا	

31 معطف	األطباء	يثري	خالًفا	يف	السويد	

32 ثلث	أطباء	أملانيا	خيطئون..	بانتظام	

33 أمراض	حريت	األطباء	

35 دراسة	اسرتالية:		األطباء	ال	هيتمون	بحالتهم	الصحية	

36 أربعة	أمراض	خيطئ	األطباء	يف	تشخيصها...	فاحذروا	

39 طبيب	أسنان	يبتكر	فرشاة	بدون	معجون	

42 طبيب	كويتي	يعرض	استئصال	ورم	دماغي	نادر		

44 طبيب	بريطاين	يقدم	وصفة	للسعادة	من	)6(	عنارص	

46 صناعة	العيون	عربية	عربية	

47 طبيب:	»احلامر	املرصي«	األنسب	لعالج	الرسطان	...	

49 طبيب	مرصي	بني	أفضل	)10(	أبحاث	عىل	مستوى	العامل	

51 يعرتف	أمام	املحكمة	بنقل	فريوس	يس	لـ50	امرأة	

52 تفاصيل	رحلة	عذاب	التلميذة	عائشة	مع	مرض	الرسطان	

60 األطباء	يستخرجون	قلام	من	مخ	كويتي	

61 تونسية	تعيش	بمقص	يف	بطنها	منذ	)11(	عاما		

62 السعودية	تسجل	)2500(	قتيل	سنوًيا		بسبب	األخطاء	الطبية	

64 خطأ	طبي	يتسبب	يف	خروج	أمعاء	طفل		

67 كان	ممرًضا	فأصبح	مريًضا	بال	عالج	

72 واقيات	حلامية	النساء	من	االغتصاب	

73 طبيب	سوري	أول	من	اكتشف	عالج		الصداع	النصفي	

78 اكتشاف	مذهل	يعطي	أماًل	كبرًيا	لعالج	رسطانات	

80 أصغر	طبيبة	يف	العامل	فلسطينية	عمرها	)20(	سنة	

83 طبيب	ياباين	يستخدم	قراءة	القرآن	الكريم		

86 جرح	صغري	وسيلكون	آخر	اكتشاف	طبي			

87 طبيب	أمريكي	اكتشف	أن	»ركبة«	املسلمني	ختتلف		

91 طبيب	أمريكي	يسلم	فيتنامي	ذراعه	املقطوعة	بعد	)35(	سنة		

94 طبيب	أمريكى	يسلم	بسبب	احلليب!!	

96 جنني	يف	بطن	أمه	يسلم	عيل	الطبيب		
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99 رشكات	الدواء	تتنافس	عىل	التعاقد		مع	طبيب	مرصي	

101 طبيبة	أسنان	أملانية	متتنع	عن	عالج		شاب	ألن	اسمه	»جهاد«	

103 كيف	أسلم	اجلراح	الفرنيس	)موريس	بوكاي(؟	

108 طبيب	تونيس	ينجح	يف	اكتشاف	طبي	باهر	
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