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 أعضــاء الهيئــة التدريســية الذيــن حصلــوا علــى ترقيــات 
علــى الفصــل الدراســي الثانــي 2016/2015

د. عالء ربعي                                           ختصص جراحة القلب
د. سايم فارس البحر       ختصص كلى األطفال

أعضــاء الهيئــة التدريســية الذيــن كانــوا مبتعثيــن لتخصــص عميــق 
في مجاالتهم وعادوا على الفصل الدراســي الثاني 2016/2015

أعضــاء الهيئــة التدريســية الجــدد علــى الفصــل الدراســي 
الثاني 2016/2015

د. عماد دويكات   مدير دائرة الطب

ختصص : أمراض االستقالب - أطفال أستاذ مشارك  

د. أحمد دلبح           ختصص جراحة الثدي وأورامه

تــم تكريــم د. إيــاد العلــي مــن قبــل إدارة اجلامعــة 
أكاديــي يف  تقييــم  أعلــى  بســبب حصولــه علــى 

اجلامعــة.

اخبار كلية الطب وعلوم الصحة

ــزة لالنتــاج  ــى افضــل جائ ــوا عل ــة التدريســية الذيــن حصل اعضــاء الهيئ
البحثــي فــي الجامعــة

أ.د. عبد الناصر زيد	 
أ. د. وليد صويلح	 
د. سائد زيود	 
د. رواء الرميح	 
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ويــأيت هــذا املؤتمــر إحتفــااًل بيــوم التمريــض والقبالــة العالــي, حيــث 
ــؤون  ــة للش ــس اجلامع ــب رئي ــة، نائ ــد العمل ــور محم ــر الدكت ــارك يف املؤتم ش
األكاديميــة، ممثــال عــن أ. د. ماهــر النتشــة، القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة، 
ود. ســليم احلــاج حيــى، املديــر التنفيــذي ملستشــفى النجــاح اجلامعــي وعميد 
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة، ود.أمــل أبــو عــوض، مديــر عــام التعليــم الصــيح 
بــوزارة الصحــة الفلســطيني�ة ممثلــًة عــن ســعادة وزيــر الصحــة الفلســطيني�ة 
د. جــواد عــواد، والســيدة جنــاة دويــكات، مديــر عــام اإلدارة العامــة للتمريــض 
نقابــة  نقيــب  تركمــان،  ســليمان  والســيد  الفلســطيني�ة،  الصحــة  وزارة  يف 
التمريــض والقبالــة، ود. عائــدة القيــي، مديــرة دائــرة التمريــض و القبالــة 
إضافــة إىل ممثلــن عــن املنظمــات الدوليــة واملؤسســات املحليــة وعــدد مــن 
عمــداء الكليــات وأســاتذة اجلامعــات ومســئويل وزارة الصحــة وعــدد مــن 

ــات. ــن واملمرض ــاء واملمرض األطب
وإفتتحــت د.عائــدة القيــي، املؤتمــر بكلمــة نوهــت فيهــا إىل أن اليــوم 
العالــي للتمريــض حيمــل ذكــرى ميــالد فلورانــس نايتنجــل رائــدة خدمــة 

عقدت دائرة التمريض والقبالة مؤتمرًا علميًا بمناسبة يوم التمريض والقبالة العالمي حيث حمل المؤتمر عنوان 
“التمريض قوة للتغيير: تحسين مرونة األنظمة الصحية” و “ المرأة واألطفال حديثي الوالدة: قلب القبالة”

اإلنســاني�ة يف التمريــض، وأن املجلــس الــدويل للتمريــض حييـــي  ذكــرى هــذا 
ــن  ــر: حتس ــوة للتغي ــض ق ــو: “التمري ــام ه ــذا الع ــعار يف ه ــم والش ــوم امله الي
مرونــة األنظمــة الصحيــة” وأن اإلحتفــال بيــوم القبالــة العالــي يف جميــع 
أحنــاء العالــم اخلامــس مــن أيــار يف كل عــام واملجلــس الــدويل للقابــالت حييـــي 
ــي  ــال حدي ــرأة واألطف ــام : “امل ــذا الع ــعار يف ه ــم والش ــوم امله ــذا الي ــرى ه ذك

ــة”. ــب القبال ــوالدة: قل ال
ــرات  ــرات والبوس ــات واملحاض ــن الكلم ــد م ــى العدي ــر عل ــتمل املؤتم و اش
مــن قبــل الضيــوف الكــرام وأعضــاء الهئيــ�ة التدريســية وموظفــي مستشــفى 
ــة،  النجــاح الوطــي اجلامعــي وطلبــة ســنة رابعــة تمريــض وطالبــات القبال

كمــا ختلــل املؤتمــر فقــرات ترفيهيــة و غنائيــ�ة.
وتضمــن املؤتمــر منــح جائــزة نســيب�ة بنــت أيب كعــب المازنيــ�ة امللقبــة بــأم 
ـرة التمريــض يف املجمــع  عمــارة للممرضــة املثاليــة أ.ســالم الرطــروط مدـي

ــدؤوب.  ــا ال ــا وعطاءه ــي يف رام هللا لتفانيه الط
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ــى إدراج  ــة عل ــة إدارة اجلامع ــت موافق  تم
مســاق الوراثــة واملجتمــع ضمــن املســاقات 
مــن  يطــرح  حبيــث  للجامعــة  اإلختي�اريــة 
 2 بواقــع  الصحــة  وعلــوم  الطــب  كليــة 
ــاق  ــذا املس ــر ه ــث يعت ــدة . حي ــاعة معتم س
العربيــ�ة,  اجلامعــات  يف  نوعــه  مــن  األول 
اجلامعــة  طــالب  تزويــد  إىل  ويهــدف 
علــم  مبــادئ  عــن  األساســية  باملعلومــات 
ــن  ــث م ــب احلدي ــه يف الط ــة وتطبيقات الوراث
الوراثيــ�ة  األمــراض  مســبب�ات  فهــم  حيــث 
كيفيــة  و  تشــخيصها  وطــرق  الشــائعة, 
ــة  ــاعد الطلب ــذي يس ــن بهــا وال ــم املصاب دع
بتلــك  أفضــل  معرفــة  يف  الفلســطينين 
وخاصــة  حدوثهــا  منــع  وكيفيــة  األمــراض 
ــا  ــات م ــراء فحوص ــارب وإج ــب زواج األق جتن
قبــل الــزواج . وقــد انبثقــت فكــرة املســاق مــن 

خــالل حملــة موســعة للتوعيــة باألمــراض 
ــب  ــا كليــة الط ــطن نظمته الوراثيــ�ة يف فلس
األخــر  األســبوع  خــالل  الصحــة  وعلــوم 
مــن شــهر آذار 2015 , بعنــوان “أنــا منكــم 
ــالق  ــادة إط ــم إع ــًا ت ــم 1” وحالي ــكاين بينك و م
ــث  ــم 2 “ حي ــكاين بينك ــم و م ــا منك ــة “ أن حمل
والــذي  اخلتــايم  احلفــل  الكليــة  نظمــت 
اســتمر أســبوعًا كامــاًل ختللهــا العديــد مــن 
الفعاليــات املتنوعــة والــي تهــدف لتوعيــة 
املجتمــع باألمــراض الوراثيــ�ة وطــرق جتنبهــا. 
وقــد بــدأ احلفــل بتــ�الوة آيــات مــن القــرآن 
الكريــم بصــوت محمــد تيســر حجــاوي وهــو 
ــى  ــي عل ــل عمل ــة داون كدلي ــاب بمتالزم مص
املجتمــع.  يف  دمجهــم  يمكــن  املصابــن  أن 
أمــا د. إيــاد العلــي فقــد قــدم كلمــة أكــد فيهــا 
هــام  أمــر  الوراثيــ�ة  باألمــراض  التوعيــة  أن 

ويكــر  األمــراض  بتلــك  يعــج  مجتمــع  يف 
فيــه زواج األقــارب. وقــد نــوه د. مصطفــى 
احلملــة  هــذه  أن  احلملــة  مشــرف  غانــم 
ــي  ــا ه ــوايل م ــى الت ــاين عل ــام الث ــتمرة للع املس
كبــرة  مجموعــة  جهــود  تظافــر  إجنــاز  إال 
مــن املخلصــن مــن طلبــة وأســاتذة وإدارة 
باألمــراض  املصابــن  وأهــايل  اجلامعــة 
ــك  ــة, وكذل ــات ذات الصل ــ�ة واجلمعي الوراثي
نــوه إىل اإلســتمرارية يف إجنــاز البحــث العلــي 
واقــع  حــول  فلســطن  يف  نوعــه  مــن  األول 
متالزمــة داون يف فلســطن ومعانــاة األســر 
فقــد  األقــرع  عبدالرحمــن  د.  أمــا  املصابــة. 
قــدم قصيــدة شــيقة عــن كروموســوم واي 

احلضــور.  استحســان  القــت 

مساق الوراثة 
و المجتمع

اخبار كلية الطب وعلوم الصحة
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شــارك باحثــان مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي تأليــف فصــل 
)Elsevier( من كتاب ألشــهر دور النشــر العالمية إلســفير

شــارك أ.د. وليــد صويلــح و د. ســائد زيــود يف تأليــف فصــل يف كتــاب 
حتــت  عنــوان :

)Pharmacy Practice in Developing Countries(  
) مهنة الصيدلة في الدول  النامية ما بين اإلنجازات والتحديات (

والــذي تنشــره دار النشــر العامليــة إلســفر    )   Elsevier( إحــدى 
Reed Elsevier  ( وهــي مــن  إلســفر   شــركات مجموعــة )ريــد 
أكــر وأعــرق دور النشــر يف العالــم  الــي تقــوم بنشــر  املجــالت والكتــب 

الطبيــ�ة والعلميــة واألدبيــ�ة. 
وتعتــر هــذه املشــاركة هــي األوىل جلامعة النجــاح الوطنيــ�ة يف تأليف 
فصــل يف كتــاب تابــع لــدار النشــر  العامليــة إلســفر، علمــًا أن تأليــف 
وإصدارهــذا الفصــل قــد إســتغرق حــوايل ســنتن مــن العمــل الــدؤوب 
 واملتواصــل مــع مجموعــة مــن األكاديميــن واخلــراء العامليــن يف مجــال 

مهنــة الصيدلــة .
ويقــّدم هــذا الفصــل اســتعراضًا مفصــاًل لتاريــخ وتطــور وواقــع 
وآســيا  أفريقيــا  يف  الناميــة  مــن  البلــدان   19 يف  الصيدليــة  املمارســة 
وأمريــكا اجلنوبيــ�ة والشــرق األوســط ، ويرّكــز علــى نقــاط القــوة يف كل 
 بلــد واإلجنــازات، وكذلــك مجــاالت الضعــف، واحلواجــز والتحديــات .

اإلنجاز الفلسطيني األول في فلسطين 
في مجال القرنية المخروطية

ــاح  ــفى النج ــون يف مستش ــم العي ــام قس ــه ق ــن نوع ــد م ــاز فري يف إجن
ــاح  ــة النج ــات يف جامع ــم البصري ــع قس ــاون م ــي بالتع ــي اجلامع الوط
الوطنيــ�ة بنشــر حبــث حتــت عنــوان )نســبة انتشــار مــرض القرنيــ�ة 
املخروطيــة بــن الطــالب الفلســطينن يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة(, 
كان الهــدف األســايس مــن البحــث معرفــة نســبة انتشــار مــرض القرني�ة 
املخروطيــة بــن طــالب جامعــة النجــاح مــن مختلــف مناطــق الوطــن. 
مــن اجلديــر بالذكــر أن مــرض القرنيــ�ة املخروطيــة منتشــر بــن الشــباب 
يف هــذه املرحلــة العمريــة و يمكــن أن يــؤدي اىل مضاعفــات خطــرة قــد 

تنتهــي باحلاجــة إىل زراعــة قرنيــ�ة إذا لــم يتــم التدخــل مبكــرَا.
يقــارب 1.5 % مــن طــالب اجلامعــة  مــا  أن  الدراســة  وأوضحــت 
البالــغ عددهــم 20000 طالــب مصابــن بالقرنيــ�ة املخروطيــة, وإذا مــا 
قورنــت نســبة انتشــار القرنيــ�ة املخروطيــة يف الــدول الغربيــ�ة مــع نســبة 
انتشــارها يف فلســطن,  فــإن 1.5 %  تعتــر نســبة كبــرة كمــا وتــم خــالل 
ــرض  ــة بامل ــورة املؤّديــة إىل اإلصاب ــة حتديــد عوامــل اخلط هــذه الدراس

ــرض . ــة بامل ــي لإلصاب ــخ العائل ــت بالتاري ــي تمّثل وال
ــة تــم تطبيقهــا علــى املــرىض  شــملت الّدراســة عــّدة فحوصــات أّولّي
بالدكتــورة  الوطنّيــ�ة ممّثــاَل  الّنجــاح  البصريــات يف جامعــة  يف قســم 
ليانــة اللبــدي وعــدة طــالب مــن القســم وبن�اَءعليهــا تــّم حتويــل املــرىض 
جامعــة  مستشــفى  يف  العيــون  قســم  إىل  باملــرض  إصابتهــم  املتوقــع 
ــتكمال  ــك الس ــحادة وذل ــد ش ــور محم ــال بالدكت ــ�ة ممّث ــاح الوطنّي الّنج

ــرض. ــة  بامل ــّر اإلصاب ــي تق ــات ال الفحوص
ــد  ــارة عب ــن س ــرج للطالبت ــروع خت ــي مش ــة ه ــأن الدراس ــم ب ــع العل م
اجلليــل و رانيــ�ا يونــس مــن دائــرة الطــب حيــث تمــت الدراســة بالتعــاون 
مــع محّرريــن مــن دولــة اليونــان األمــر الــذي ســاهم يف تقويــة الّروابــط 

العلمّيــة بــن فلســطن والــّدول األخــرى.
ــق  ــن طري ــك ع ــث وذل ــتكمال البح ــرورة اس ــى ض ــون عل ــد الباحث أّك
ــطيني�ة ووزارة  ــة الفلس ــع وزارة الصح ــاون م ــي بالتع ــج وط ــاء برنام إنش
الربيــ�ة والتعليــم العــايل يهــدف إىل اكتشــاف مــرض القرنيــ�ة املخروطية 

يف ســن البلــوغ.
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نّظــم قســم الصحــة العامــة بالشــراكة مــع 
ــاون  ــة التع ــطيني�ة ووكال ــة الفلس وزارة الصح
اإلنمــايئ اإليطــايل،  ورشــة عمــل حتــت عنــوان 
فلســطن..حتّديات  يف  النفســية  “الصحــة 

احلاضــر واملســتقبل”.

وافتتــح الورشــة د.محمــد العملــة - نائــب 
ــًا  ــة مرحب ــؤون األكاديمي ــة للش ــس اجلامع رئي
عقــد  أهميــة  إىل  مشــرًا  الكــرام،  باحلضــور 
هــذه الورشــة يف ظــل زيــادة حاجــة الشــعب 
ومؤكــدًا  النفســية،  للرعايــة  الفلســطيي 
إهتمــام جامعــة النجــاح بالصحــة النفســية 
علــى عــّدة أصعــدة ودعمهــا للباحثــن يف هــذا 

املجــال .
وبــدوره أشــار عميــد كليــة الطــب وعلــوم 
الصحــة  الروفيســور ســليم احلــاج حيــى أن 

أهميــة  يقــل  ال  النفســية  الصحــة  موضــوع 
ــن  ــًا ع ــن فــروع الطــب، متحدث ــن أي فــرع م ع
ــد  ــالل العدي ــن خ ــية م ــة النفس ــة الصح أهمي
مــن احلــاالت الــي مــرت عليــه يف مســرته 
املهنيــ�ة، موضحــًا أن اجلانــب اإلنســاين هــو 
مــن أهــم جوانــب الطــب ويمكــن الوصــول 
ــية،  ــة النفس ــالل الصح ــن خ ــب م ــذا اجلان له
ــب  ــة الط ــى أهمي ــه عل ــت ذات ــدًا يف الوق ومؤك

العائلــي يف مجــال الصحــة .

تقســيم  تــم  اإلفتت�احيــة  اجللســة  وبعــد 
الورشــة لثــالث جلســات تن�اولــت عــّدة محاور 

ــا: ــن أهمه ــية م ــة النفس ــال الصح يف مج
مناقشــة برامــج الصحــة النفســية يف   .1
فلســطن مــع جميــع العاملــن واملعنيــن مــن 

مختلــف املؤسســات واملنظمــات .

الشــراكة  عالقــة  وتشــجيع  تطويــر   .2
بــن مختلــف مؤسســات القطــاع الصــيح بمــا 

. الصحيــة  الرعايــة  يصــب يف تطويــر 
اخلدمــات  موضــوع  مناقشــة   .3
مــع  السياســات  مســتوى  علــى  الصحيــة 
صنــاع القــرار يف وزارة الصحــة الفلســطيني�ة .

الصحــة  خدمــات  دمــج  ضــرورة   .4
النفســية مــع اخلدمــات الصحيــة األخــرى .

حيــث تــم طــرح العديــد مــن الدراســات 
بمشــاركة  املحــاور  تلــك  حــول  تــدور  الــي 
 , النفســية  الصحــة  مجــال  يف  أخصائيــن 
وخرجــت الورشــة بتوصيــات تصــب يف نفــس 
وتدعــو  للنقــاش  طرحهــا  تــم  الــي  املحــاور 
إىل ضــرورة تفعيــل تلــك املحــاور علــى أرض 

. الواقــع 

نظم قسم الصحة العامة ورشة عمل بعنوان 
“ الصحة النفسية في فلسطين واقع و تحديات “
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جامعــة  يف  الصحــة  وعلــوم  الطــب  كليــة  تســعى  أن  منطلــق  مــن 
ــودة  ــوع ج ــي يف موض ــرام عال ــل اح ــون مح ــ�ة إىل أن تك ــاح الوطني النج
التعليــم العــايل لطالبهــا فقــد قامــت دائــرة الطــب يف الكليــة باإلشــراك 

ــم ــة بإس ــة املعروف ــة األمريكي ــع املؤسس م
 )National Board of Medical Examiners)  NBME  

ــت  ــة كان ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــي مقره ــة وال ــذه املؤسس وه
ربحيــة  وغــر  مســتقلة  مؤسســة  وهــي   1915 عــام  يف  تأسســت  قــد 
ــي والســريري للعاملــن يف املجــال الطــي  هدفهــا تقديــم التقييــم العل
مــن األطبــاء وطــالب الطــب والعلــوم الطبيــ�ة واحليويــة لالرتقــاء بهــم 
ــم  ــن أه ــن م ــا مهني ــم يف عضويته ــ�ة. وتض ــتويات الطبي ــى املس إىل أعل
مؤسســة   وتقــوم  املتحــدة.   الواليــات  يف  واملستشــفيات  اجلامعــات 
NBME بتنظيــم وإدارة امتحانــات املســاقات الطبيــ�ة لغالبيــ�ة كليــات 
ومعاهــد الطــب يف الواليــات املتحــدة عــن طريــق الشــبكة العنكبوتيــ�ة. 
باإلضافــة إىل أن مؤسســة NBME هــي املســؤولة عــن تنظيــم وادارة 
ــفيات  ــات واملستش ــص يف اجلامع ــة والتخص ــول للدراس ــان القب إمتح
ــات  ــة جامع ــذه املؤسس ــي له ــروف ب USMLE. وتنت ــة املع األمريكي
مــن حــوايل 60 دولــة بالعالــم تســتعن بهــا لتنظيــم امتحاناتهــا وآخرهــا 
كان كليــة الطــب يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة. وتــم االشــراك بهــذه 
الطبيــ�ة  املســاقات  امتحانــات  تنظيــم  أجــل  مــن  حديثــ�ا  املؤسســة 

وخاصــة االمتحانــات النهائيــ�ة يف الكليــة.

الباطنيــ�ة  األمــراض  مســايق  إمتحــان  عقــد  األوىل  املرحلــة  يف  تــم 
واجلراحــة العامــة مــن خــالل هــذه املؤسســة لطــالب الســنة السادســة 
النهائيــ�ة )الثالثــة الســريرية( مــن دائــرة الطــب وعقــدت يف مختــرات 
احلاســوب يف املكتبــ�ة العامــة يف احلــرم اجلديــد حيــث عقــد اإلمتحــان 
ــدد  ــغ ع ــاين يف 2016/3/23 وبل ــان الث األول يف 2016/3/16 واإلمتح
الطــالب الذيــن تقدمــوا لالمتحانــات 65 طالبــًا وطالبــة لــكل مســاق ، 

ــ�اجئ جيــدة جــدًا ونســبة النجــاح عاليــة. وكانــت النت
وأظهــرت هــذه النتــ�اجئ أن مســتوى الطــالب العلــي يف كليــة الطــب ال 

يقــل عــن مســتوى اجلامعــات العامليــة يف هــذه املرحلــة.
ــدرس  ــة ت ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــإن كلي ــ�اجئ ف ــذه النت ــى ه ــ�اء عل وبن
تعميــم هــذه النــوع مــن اإلمتحانــات علــى كثــر مــن املســاقات الطبيــ�ة 
يف املســتقبل القريــب حيــث أن نتــ�اجئ اإلمتحانــات تعطــي تقييمــًا ليــس 
ــ�اجئ  ــارن نت ــن . وتق ــًا للمدرس ــل أيض ــة ب ــم يف الكلي ــة التعلي ــط لنوعي فق
ــات  ــالب اجلامع ــ�اجئ ط ــع نت ــاح م ــة النج ــب يف جامع ــة الط ــالب كلي ط

ــة .  ــة والعاملي األمريكي
ــاح  ــة النج ــعى جامع ــق أن تس ــن منطل ــا  م ــود كان أيض ــذا املجه ان ه
ــًا عامليــًا يف البحــث العلــي، وقاعــدة  الوطنيــ�ة إىل أن تكــون مركــزًا ريادي
التنميــة  حتقيــق  يف  يســهم  بمــا  قيادتــه،  و  املجتمــع  خلدمــة  فاعلــة 

املســتدامة. 

كلية الطب وعلوم الصحة تتجه للعالمية
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ألطفــال  املســتمر  للدعــم  واإلنســاين  املجتمعــي  العمــل  إطــار  يف 
الســرطان يف املستشــفى اجلامعــي، قــام وفــد مــن القنصليــة األمريكيــة 
ــم  ــارة املستشــفى اجلامعــي وتقدي ــوم بزي ــد بل ــل دونال ــة القنص برئاس
 . املستشــفى  يف  األطفــال  ألعــاب  لغرفــة  الكتــب  مــن  مجموعــة 
وقــام الســيد القنصــل بقــراءة قصــة باللغــة العربيــ�ة مــع األطفــال 
وتشــجيعهم وذويهــم علــى القــراءة تضامنــًا معهــم . وعــر الروفيســور 
والرئيــس  الصحــة  وعلــوم  الطــب  كليــة  عميــد  حيــى  احلــاج  ســليم 
التنفيــذي للمستشــفى اجلامعــي عــن شــكره لســعادة القنصــل وطاقــم 
القنصليــة علــى الدعــم الرمــزي الــذي تــم تقديمــه منهــم شــخصيًا ممــا 
ســاهم يف رفــع معنويــات املــرىض ودعمهــم نفســيًا. وأكــد علــى أهميــة 

هــذا النــوع مــن الزيــارات الرمزيــة لرفــع معنويــات املــرىض.
ومــن ناحيتــ�ه قــال ســعادة القنصــل أن مــا ملســناه يف املستشــفى 

وأكــد  رائــع.  وطــي  مؤسســايت  لبنــ�اء  ممتــازًا  مثــاًل  هــو  اجلامعــي 
الصحــة  وعلــوم  الطــب  وكليــة  املستشــفى  ان  ســليم  الروفيســور 
ــى  ــل عل ــة تعم ــاني�ة وأكاديمي ــة إنس ــر ربحي ــة وغ ــر خاص ــة غ كمؤسس
عــدة محــاور أهمهــا تقديــم خدمــة طبيــ�ة متمــزة للشــعب الفلســطيي 
يف الضفــة وغــزة وحــى يف الشــتات تغنيــ�ه عــن مشــايف اإلحتــالل وجتعــل 
املــرىض يتلقــون الدعــم الصــيح والنفــي بــن ذويهــم ، ومن جهــة أخرى 
نعمــل علــى اســتقطاب الكــوادر املمــزة علميــًا وأكاديميــًا للعــودة والعمــل 
يف الوطــن. وأكــد أن أهــم مــا نركــز عليــه يف عمــادة الطــب وعلــوم الصحــة 
هــو تربيــ�ة جيــل جديــد مــن األطبــاء واملختصــن يف املهــن الصحيــة 
يتمــز بالقيــم األخالقيــة واإلنســاني�ة العاليــة يؤمــن بقدراتــه وكفــاءات 
اجلامعــي  للمستشــفى  الطــي  بالــكادر  الروفيســور  وأشــاد  شــعبه. 

ــطن. ــب يف فلس ــًا للط ــًا وحضاري ــًا متقدم ــون نموذج ــن يقدم الذي

زيارة القنصل األمريكي للمستشفى الجامعي للمشاركة في برنامج المستشفى للدعم النفسي ألطفال السرطان
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ــة  ــام مؤسس ــر ع ــد، مدي ــ�ا مرع ــرة دين ــمو األم ــة الس ــت صاحب     حل
ــي  ــاح الوط ــفى  النج ــى مستش ــرف عل ــة ش ــرطان ضيف ــن للس احلس
اجلامعــي و جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يف مدينــ�ة نابلــس، حيــث وصلــت 
ســمو االمــرة اىل املستشــفى محطتهــا األوىل وكان باســتقبالها االســتاذ 
ــة و الروفســور  الدكتــور ماهــر النتشــة، القائــم بأعمــال رئيــس اجلامع
ـر التنفيــذي للمستشــفى اجلامعــي، وعميــد  ســليم حــاج حيــى، املدـي
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ، وعطوفــة اللــواء أكــرم الرجــوب، محافــظ 
رؤســاء  مــن  وعــدد  الرئيــس  ومســاعدي  ونــواب  نابلــس،  محافظــة 
الدوائــر االداريــة  الدوائــر واالقســام يف املستشــفى والكليــة ومــدراء 
وطواقــم إدارة املستشــفى، وعــدد مــن شــخصيات نابلــس االعتب�اريــة.

   كجــزء مــن التطــور املتســارع الــذي يشــهده املستشــفى اجلامعــي، 
افتتحــت ســمو األمــرة دينــ�ا وحــدة أمــراض الــدم واألورام لألطفــال يف 

ــي. ــفى اجلامع املستش
   رحــب الروفيســور ســليم حــاج حيــى بالضيــوف، متمنيــ�ًا أن تكــون 
املستشــفى  بــن  والصداقــة  التعــاون  لعالقــة  توثيقــًا  األمــرة  زيــارة 
اجلامعــي ومؤسســة احلســن للســرطان، لمــا فيــه مــن تقــدم وازدهــار 

املؤسســتن.
ـره الســتعداد مؤسســة احلســن لتقديــم كل   كمــا عــر عــن تقدـي
خاصــة  الســرطان،  مكافحــة  مجــال  يف  املمكنــة  املســاعدة  أشــكال 
أن املستشــفى اجلامعــي يــويل اهتمامــًا وتركــزًا كبــرًا لعــالج األورام 
وأمــراض الــدم خاصــة لــدى األطفــال يف الضفــة وغــزة وعلــى اســتعداد 

لدعــم جميــع اجلهــود املشــركة ملكافحــة هــذا املــرض ومســبب�اته. 
   وأعــرب الروفيســور ســليم عــن فخر أســرة املستشــفى اجلامعي بما 
ــه املستشــفى مــن عــالج وحبــوث يف مجــال أمــراض الســرطان  وصــل ل
خــالل فــرة قياســية ال تزيــد عــن الســنتن، حيــث يرجــع ذلــك إىل عمــل 
ــم  ــاندة ودع ــام املس ــرطان واألقس ــم الس ــاين يف قس ــي املتف ــق الط الفري
ــة  ــود كاف ــد هللا وجه ــور رايم احلم ــة الدكت ــري ودول ــف اخل ــة الوق جلن

العاملــن واإلســناد مــن املجتمــع املحلــي يف فلســطن والشــتات . 

و رحــب أ. د. ماهــر النتشــة بســمو األمــرة دينــ�ا يف مدينــ�ة نابلــس 
وثمــن التــرع الســي الــذي قدمتــه عائلــة جدهــا املرحــوم فريــد عبــد هللا 

ــي. ــفى اجلامع ــدم باملستش ــر ال ــاء مخت ــة، إلنش خليف
مؤسســة  قيــادة  يف  دينــ�ا  األمــرة  جتربــة  أن  النتشــة  أ.د.  وأوضــح 
ــيس  ــة لتأس ــي العزيم ــفى اجلامع ــي املستش ــرطان تعط ــن للس احلس
والتقــدم  املجتمعيــة  املســؤولية  أســس  إىل  يســتن�د  مماثــل  نمــوذج 

. العلــي 
بدورهــا، عــرت ســمو األمــرة عــن ســعادتها واهتمامهــا باملشــاركة يف 
افتتــ�اح هــذه الوحــدة الهامــة والــي تعمــل علــى إنقــاذ حيــاة الكثــر مــن 

سمو األميرة دينا مرعد تفتتح وحدة عالج 
أمراض الدم والسرطان لألطفال في   مستشفى 

النجاح  الوطني الجامعي
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ــا أم  ــرض كونه ــذا امل ــالج ه ــاص بع ــا اخل ــة إىل اهتمامه ــال، منوه االطف
لطفــل جنــا مــن الســرطان وتقــود مؤسســة امللــك حســن للســرطان .

مــن ناحيتــ�ه، قــال رئيــس وحــدة أمــراض الــدم واألورام لألطفــال 
واألخصــايئ األول والوحيــد يف فلســطن يف هــذا املجــال الدكتور ســلطان 
مصلــح أن اخلــرة الطبيــ�ة الــي تكونــت لــدى املستشــفى اجلامعــي 
خــالل الســنتن الماضيتــن مكنتنــ�ا مــن عــالج ومســاعدة آالف املــرىض 

ــدهلل. ــة واحلم ــفاء عالي ــب ش ــت نس وحقق
 ومــن اجلديــر بالذكــر أن املستشــفى اجلامعــي عقــد اتفاقيــة تعــاون 
مــع مؤسســة احلســن للســرطان األمــر الــذي يعتــر معجــزة علــى 

ــايت  ــل املؤسس ــه يف العم ــذى ب ــًا حيت ــط ونموذج ــرق األوس ــتوى الش مس
ــم . ــتوى العال ــى مس ــوذيج عل النم

تفاصيل الزيارة موجودة على الرابط التايل :
https ://www.najah.edu/ar/community/
HRH-Princess-/03/04/community-news/2016
/Dina-Mired-Visits-An-Najah-National-University
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 American Heart) األمريكيــة  القلــب  جمعيــة  كرمــت 
يف  القلــب  ألمــراض  اجلمعيــات  أهــم  مــن  وهــي   )Association
واضطــراب  القلــب  أمــراض  اختصــايص  شــراب  محمــد  د.  العالــم، 
كهربــاء القلــب، عــن أحباثــه املمــزة يف مجــال كهربــاء القلــب. حيــث قــدم 
ــن  ــي ع ــفى اجلامع ــة تورونتــو- كنــدا واملستش ــن جامع ــركًا ب ــًا مش حبث
ــرىض  ــات القلــب للم ــراب نبض ــة الناجتــة عــن اضط ــات الدماغي اجللط
ــوم  ــراًء للعل ــزًا وإث ــاث تم ــر األحب ــن أك ــث م ــذا البح ــر ه ــنن. واعت املس
الطبيــ�ة يف هــذا املجــال فقــررت اجلمعيــة منــح الدكتــور محمــد شــراب 
إحــدى أهــم جوائــز اجلمعيــة للبحــوث املتمــزة، ونشــره يف أهــم املجــالت 
العلميــة املتخصصــة بأمــراض القلــب ) Circulation ( والــي تعتــر 

ــب.   ــراض القل ــال أم ــًا يف مج ــًا عاملي مرجع
وقــد اســتقطب املستشــفى اجلامعــي حديثــ�ًا الدكتــور شــراب قادمــًا 
مــن تورونتــو - كنــدا للمســاهمة يف بنــ�اء برنامــج وطــي لعــالج أمــراض 
القلــب وخاصــة اضطــراب كهربــاء القلــب، عــدم انتظــام دقــات القلــب، 
مــن  شــراب  د.  ويعتــر  الكهربــايئ،  بالكــي  القلــب  اضطــراب  وعــالج 

ــال. ــذا املج ــن يف ه ــو واملبدع ــة تورنت ــن يف جامع ــاء الباحث األطب

د. محمد شراب طبيب قلب فلسطيني يحصل على 
جائزة أهم جمعية قلب أمريكية في مجال كهرباء القلب

يف إطــار التعــاون بــن املؤسســات الطبيــ�ة لإلرتقــاء باملســتوى الطــي 
والعلــي نظــم املستشــفى اجلامعي ومجمع فلســطن الطــي وبالتعاون 
مــع جمعيــة اجلراحــن الفلســطينين يومــًا علميــًا حــول جراحــة أمراض 
التهابــات القولــون املزمنــة. افتتــح اليــوم العلــي بكلمــه ترحيبيــ�ة ألقاهــا 
كليــة  يف  والصحيــة  الطبيــ�ة  العلــوم  قســم  رئيــس  عيــى  خليــل  د. 
الدراســات العليــا ونائــب عميــد كليــة الطب وعلــوم الصحــة يف اجلامعة 
رحــب فيهــا باحلضــور وأكــد فيهــا علــى دعــم املستشــفى واجلامعــة 
للنشــاطات العلميــة الطبيــ�ة. تــال ذلــك كلمــة لعطوفــة نقيــب األطبــاء 
د. نظــام جنيــب والــذي أكــد علــى اهتمــام النقابــة بالنهــوض باملســتوى 
الطــي وبرامــج التدريــب الطــي يف الوطــن . وأثــى د.عبــد الرحيــم 
سويســة مديرعــام املستشــفيات علــى القائمــن علــى اليــوم العلــي و 

ــن. ــات الوط ــ�ة يف مؤسس ــاطات الطبي ــتمرار النش ــا إىل اس دع
مكثفــه  علميــة  ومحاضــرات  جلســات  العلــي  اليــوم  وتضمــن   
يف  واملناظــر  اجلراحــة  قســم  رئيــس  دمياطــي  د.خالــد  افتتحهــا 
ــاء  ــن لألمع ــاب املزم ــن داء اإللته ــل ع ــة عم ــي بورق ــفى اجلامع املستش
ــت  ــور رفع ــرة للروفيس ــراض، ومحاض ــذه األم ــخيص ه ــاليب تش وأس
الصفــدي رئيــس قســم الكبــد واجلهــاز الهضــي يف مستشــفى هداســا 

نظم المستشفى الجامعي يومًا علميا ًحول جراحة أمراض التهابات األمعاء المزمنة في كلية الطب وعلوم 
الصحة في جامعة النجاح الوطنية
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قــام فريــق طــي يف مستشــفى النجــاح 
ــة  ــة نوعي ــراء عملي ــي بإج ــي اجلامع الوط
هــي األوىل مــن نوعهــا يف الوطــن حيــث 
تعتــر تطــور علــي وتقــي ســباق علــى 
مســتوى املنطقــة. حيــث أوضــح د.خالــد 
الكبــد  جراحــة  استشــاري  دمياطــي 
ــس  ــاس ورئي ــة والبنكري ــوات املراري والقن
قســم جراحــة املناظــر يف املستشــفى أن 
العمليــة قــد أجريــت ملريــض يف العقــد 
الســادس مــن العمــر يعــاين مــن تراكــم 
عــدد كبــر مــن احلــى يف داخــل القنــوات 
املراريــة يف الكبــد ســببت لــه آالمــًا شــديدة 
والتهابــات متكــررة وخطــرة، حيــث تــم 
تنظــر قنــوات الكبــد الداخليــة وفحصهــا 
للتأكــد مــن عــدم وجــود تضيقــات غــر 
طبيعيــة أو أورام ومــن ثــم تفتيــت كميــات 
اللــزر  باســتخدام  احلــى  مــن  كبــرة 

واســتخراجه كامــأل مــن داخــل الكبــد.

يذكــر أن احلــاالت املشــابهة والــى ال 
ــة  ــرق اجلراحي ــاء بالط ــا األطب ــن فيه يتمك
تنظيــف  مــن  التقليديــة  والتنظريــة 
الكبــد  داخــل  مــن  القنــوات  حــى 

ــن  ــرة م ــزاء كب ــتئصال أج ــرون الس يضط
ــفى  ــض املش ــادر املري ــد غ ــذا وق ــد، ه الكب

أيــام قليلــة مــن اجلراحــة. بعــد 
وعــن تقنيــ�ة تفتيــت احلــى باللــزر 
أوضــح د.خالــد دمياطــي أن هــذه التقنيــ�ة 
لتفتيــت  واســع  بشــكل  مســتخدمة 
يف  وجتــرى  البوليــة  املســالك  حــى 
املستشــفى  يف  البوليــة  املســالك  قســم 
اجلامعــي منــذ زمــن حيــث يســتخدمها 
د.محمــود مطــر لتفتيــت احلــى الــي ال 
يمكــن تفتيتهــا بالطــرق التقليديــة. أمــا 
املراريــة  القنــوات  حلــى  اســتخدامها 
أنــه  مــن  وبالرغــم  فإنــه  الكبــد  داخــل 
ــول  ــة ح ــز متقدم ــدة مراك ــتخدم يف ع يس
مراكــز  يف  يســتخدم  لــم  أنــه  إال  العالــم 
ويشــهد  هــذا  الغــرض.  لهــذا  املنطقــة 
النجــاح  مستشــفى  يف  اجلراحــة  قســم 
مســتمرة  تطــورات  اجلامعــي  الوطــي 
وإجــراء عمليــات نوعيــة وإجنــازات ســباقة 
بشــكل مســتمر ويف شــى املجــاالت أســوة 
أقســام  لبــايق  املتالحقــة  باإلجنــازات 

. ملستشــفى ا

نظم المستشفى الجامعي يومًا علميا ًحول جراحة أمراض التهابات األمعاء المزمنة في كلية الطب وعلوم 
الصحة في جامعة النجاح الوطنية

عــن العــالج الــدوايئ لهــذه األمــراض ومحاضــرة 
لهــذه  النســييج  التشــخيص  عــن  علميــة 
رئيســة  راس  ابــو  د.هنــود  قدمتهــا  األمــراض 
عــن  أخــرى  و  املستشــفى  يف  األنســجة  قســم 
املغناطيــي  والرنــن  باألشــعه  التصويــر   دور 
األمــراض  هــذه  ومتابعــة  وتقييــم  لتشــخيص 
األشــعة  قســم  رئيــس  غانــم  أحمــد  د.  قدمهــا 
الكريــم  د.عبــد  أمــا  اجلامعــي.  املستشــفى  يف 
األكاديــي  اجلراحــة  قســم  رئيــس  الرقــاوي 
يف الكليــة  فقــد ألقــى محاضــرة عــن املبــادىء 
القولــون  التهابــات  مــرض  لعــالج  اجلراحيــه 
التقــريح املزمــن تلتهــا محاضــرة عــن مبــادىء 
ــن  ــريح املزم ــرون التق ــرض ك ــالج م ــة لع اجلراح
قدمهــا د.عاصــف جواعــدة مــن مجمع فلســطن 
الطــي. كمــا تــم نقــاش عــدة حــاالت عمليــة  تــم 
عالجهــا يف مجمــع فلســطن الطــي قدمهــا د. 

احمــد اخلليلــي .

إدخال تقنية 
تفتيت حصى القنوات 

المرارية بالليزر إلى مستشفى 
النجاح الجامعي في تطور 

علمي وتقني سباق
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أخبار مستشفى النجاح الوطين اجلامعي
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لصحتك و جمالك  ...  
معرض الصيدلية الخضراء

قامــت مجموعــة مــن طالبــات دائــرة الصيدلــة بتنظيــم معرضــًا 
علميــًا حتــت عنــوان “الصيدليــة اخلضــراء” إذ جاءت فكــرة املعرض 
بإشــراف د. فاطمــة حســن.  مــن مســاق الصيدليــة اخلضــراء 
افتتــح املعــرض الروفيســور ســليم احلــاج حيــى عميــد  حيــث 
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة , والروفيســورعبد الناصــر زيــد مديــر 
ــة باإلضافــة إىل أعضــاء الهيئــ�ة التدريســية يف كليــة  ــرة الصيدل دائ

ــة . ــوم الصح ــب وعل الط
حــول  باستشــارات  الــزوار  تزويــد  املعــرض  خــالل  مــن  وتــم 
بالشــكل  اســتعمالها  كيفيــة  و  الطبيــ�ة  النب�اتــات  و  األعشــاب 
الصحيــح للحصــول علــى نت�اجئهــا اإلجيابيــ�ة .و تضمــن املعــرض 
عــدة زوايــا متخصصــة بإعطــاء حلــول مــن الطبيعــة لعــدد مــن 
وتســاقط  والضغــط  والســكري  كالســمنة  الصحيــة  املشــاكل 
الشــعر والبشــرة , باإلشــارة إىل أنــه تــم حتضــر األعشــاب الطبيــ�ة 

يف مختــر العقاقــر مــن قبــل أ. لينــ�دا عرعــر .

زيكا فيروس
ــة 114  ــري  دفع ــب املخ ــة الط ــن طلب ــة م ــة التطوعي قامــت املجموع
بعمــل نــدوة علميــة بعنــوان )زيــكا فــروس( حيــث كانــت يف الثامــن 
ينتــي  و  فــروس مســتجد  الفــروس هــو  وهــذا   . ـر  فراـي مــن  عشــر 
لعائلــة الفروســات املصفــرة ويصنــف ضمــن جنــس الفــروس املصفــر 
.. وينتقــل الفــروس بواســطة لســع البعــوض املزعــج حيــث اكتشــف 

هــذا الفــروس ألول مــرة يف أوغنــدا عــام 1947 .
ــك  ــروس , وذل ــن الف ــة ع ــرة علمي ــا محاض ــد الباش ــدم د. ولي ــد ق وق
حبضــور عميــد كليــة الطــب و علــوم الصحــة الروفيســور ســليم احلــاج 
حيــى, و د. بــالل رحــال مديــر دائــرة العلــوم الطبيــ�ة احليويــة, و كذلك د. 
امجــد عــز الديــن مــن قســم الطــب املخــري و لفيــف مــن أعضــاء الهيئــ�ة 
ــاط  ــذا النش ــر أن ه ــة. ويذك ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــية يف كلي التدريس
ــري  ــب املخ ــة للط ــة التطوعي ــه املجموع ــوم ب ــي تق ــاط عل ــو أول نش ه
114 , مضيفــن أنــه ســيكون نقطــة البدايــة للنشــاطات القادمــة حيــث 

أن أول الغيــث قطــرة !!  

نشاطات الطالب املنهجية والالمنهجية 
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عقــدت دائــرة التمريــض والقبالــة بالشــراكة مــع الزاويــة األمريكيــة 
يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وبالتعــاون مــع الهــالل األحمــر الفلســطيي 
حيــث  االويل،  اإلســعاف  يف  املواضيــع  مختلــف  تنــ�اول  تدريــي  يــوم 
يف  باملشــاركن  مرحبــًة  التدريــي  اليــوم  القيــي  عائــدة  د.  افتتحــت 
ــًا وطالبــة مــن مختلــف  ــوم وقــد بلــغ عــدد املشــاركن 80 طالب هــذا الي
ــة  ــن أهمي ــوايف ع ــرح ال ــي الش ــت د. القي ــة، وقدم ــات يف اجلامع الكلي
هــذه املواضيــع يف احليــاة العمليــة، ثــم بــدأت أ.شــروق قــادوس بشــرح 
حــول عمليــة اإلنعــاش الرئــوي األســايس للبالغــن وكيفيــة تقديــم 
ــول  ــرح ح ــتي�ة بش ــماح اش ــا أ.س ــي، تلته ــدي الوع ــي لفاق ــاش القل اإلنع
ــام  ــم ق ــاز، ث ــتخدام اجله ــة اس ــروين وكيفي ــي اإللك ــان القل ــاز الرجف جه

عقدت دائرة التمريض والقبالة يوم تدريبي تناول مختلف المواضيع في اإلسعاف األولي

كل مــن د. عائــدة القيــي, أ. نــزار ســعيد، أ.عمــر املحمــود، د .ايمــان 
محاطــات  بعمــل  الســيد  أســيل  أ.  احلايــك،  محمــد  أ.  الشــاويش، 
تدريبيــ�ة لكافــة املشــاركن وذلــك تماشــيًا مــع التوصيــات اجلديــدة 
د.عائــدة  قامــت  بدورهــا   ،2015 للعــام  األمريكيــة  القلــب  ملؤسســة 

القيــي بالــرد علــى استفســارات الطلبــة املشــاركن.
الهــالل  الكــريم ضابــط اإلســعاف يف جمعيــة  أ. محمــود  بــدأ  ثــم 
األحمــر الفلســطيي بشــرح وتدريــب املشــاركن علــى األنــواع املختلفــة  
للجــروح وكيفيــة التعامــل معهــا، كذلــك الكســور بأنواعهــا وكيفيــة 
التثبيــت بأبســط الوســائل املتوفــرة، باإلضافــة إىل عمليــة نقــل املصابن 

ــفى. ــا إىل املستش ــعاف ومنه ــيارة اإلس ــة إىل س ــكان اإلصاب ــن م م

نشاطات الطالب املنهجية والالمنهجية 
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نظم طلبة قسم البصريات فعالية للتعريف بكيفية 
استخدام العدسات الالصقة وتنظيفها والعناية بها

نظــم قســم البصريــات نشــاطًا توعويــًا بعنــوان “العدســات الالصقــة”، 
و ذلــك حــول العنايــة بالعدســات الالصقــة وكيفيــة وضعهــا وإزالتهــا 

ــا . ــة بنظافته ــرق العناي وط
حلــل  الالصقــة  العدســات  مســتخديم  إلرشــاد  الفعاليــة  وتهــدف 
ــن  ــاب الع ــل الته ــات، مث ــا العدس ــبب به ــي تتس ــة ال ــكالت الصحي املش
طريــق  عــن  العــن  مشــكالت  جتنــب  يمكــن  أنــه  حيــث  واحمرارهــا,  
ــاء  ــخ انته ــب تاري ــة وحس ــرات املخصص ــالل الف ــات خ ــتعمال العدس اس

. املالئمــة  واملعقمــات  املحاليــل  واســتخدام  صالحيتهــا، 
منهــا  النــاس،  بــن  املتداولــة  العدســات  أنــواع  أكــر  الطلبــة  وبــن 
العدســات اللينــ�ة والعدســات الصلبــة، حيــث أن لــكل نــوع مزاتــه وحاالت 

اســتخدامه اخلاصــة، وأن العدســات ختتلــف بنظــام تعقيمهــا أيضــًا .
يذكــر أن الفعاليــة تنــ�درج ضمــن مســاق “العدســات الالصقــة”، الــذي 
أنهــا تســتخدم أســالبيب  الــي أوضحــت  إيثــ�ار بشــتاوي. و  تدرســه د. 
العمليــة.  والتطبيقــات  النظريــة  املحاضــرات  بــن  متنوعــة  تدريســية 
وأشــارت إىل حرصهــا علــى التوعيــة حــول العدســات الالصقــة لطلبــة 

اجلامعــة واملجتمــع بشــكل عــام. 
وقالــت منســقة الفعاليــة الطالبــة فاطمــة عبــد البــايق  أن ســبب تنظيــم 
هــذه الفعاليــة هــو مالحظتنــ�ا لوجــود جهــل وعــدم وعي عنــد النــاس بكيفية 
العنايــة بعدســاتهم الالصقــة ومــن أيــن نشــري هــذه العدســات ومــا هــي 

الطــرق الــي جبــب اتبعاهــا عنــد تنظيفهــا، وكــم مــدة تغيــر العدســات .

نشاطات الطالب املنهجية والالمنهجية 

يف كل لقــاء بــن طلبــة الطــب، يشــتكي طــالب املرحلــة األساســية لطــالب 
املرحلــة الســريرية عــن جفــاف املــواد، وامللل الــذي يعانونه عند الدراســة، و عن 
عــدم شــعورهم بــأن مــا يدرســونه ســيفيدهم يف املســتقبل. لكن هذه املــرة حتول 
إنتقــاد الواقــع  إىل مشــروع يهــدف للتغيــر- مشــروع )ملســة( ، و الــذي يهــدف 
 إىل الربــط مــا بن العلــوم النظرية األساســية والتطبيقــات الســريرية العملية.

حضــر اللقــاء أكــر مــن 100 طالــب/ة بــن مــدّرب ومشــارك. حيــث تــم البــدء 
مــن الســاعة التاســعة صباحــَا وحــى اخلامســة مســاًء ختللــه الكثــر مــن 
املحاضــرات املمــزة والورشــات التدريبيــ�ة. حبيــث تــم ربــط اجلوانــب النظريــة 
املرحلــة  مــن  املشــاركون  وتــدرب  العمليــة.  بتطبيقاتهــا  التنفــي  للجهــاز 
العمليــة،  والتطبيقــات  الســريرية،  الفحوصــات  بعــض  علــى  األساســية 
واملعــدات الطبيــ�ة. كمــا تعلمــوا أساســيات قــراءة صــور األشــعة. ختللــه أجــواء 
ــيق  ــذا بتنس ــواء. كل ه ــف األج ــود وتلطي ــر اجلم ــة لكس ــرات ترفيهي ــة وفق ودي
وتنظيــم كامــل مــن طلبــة كليــة الطــب البشــري، وبرعايــة مــن مكتبــ�ة الشــامل 

ــايف . ــس الثق ــة نابل ــز بلدي ــع مرك ــراكة م ــي. وبالش ــي التخص ــز الط واملرك
تــم االعتمــاد علــى تقســيم الطلبــة ملجموعــات صغــرة، لتعظيــم الفائــدة 
ــى  ــه عل ــروع بكامل ــد املش ــتطاع. واعتم ــدر املس ــي ق ــق العمل ــان التطبي وضم
الطلبــة يف التدريــب، ألن الطبيــب اجليــد هــو معلم جيــد. فإضافــًة إىل تدريب 

الطلبــة علــى مهــارات طبيــ�ة، تــم صقــل مهــارات التعليــم لــدى املدربــن.
ويف اخلتــام عــر املشــاركون عــن ســعادتهم باللقــاء، وحجــم الفائــدة الكبــر 
مســتقبلية  لقــاءات  عقــد  علــى  وشــجعوا   . اليــوم  هــذا  يف  حّصلــوه  الــذي 

ملواضيــع جديــدة.

 نشاط طالبي في مركز حمدي منكو لتهيئة طالب 
المرحلة األساسية للمرحلة السريرية
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تــم  وقــد  للســعادة”  العالــي  “اليــوم  ب  ســنويًا  العالــم  حيتقــل 
اإلحتفــال بذلــك اليــوم للمــرة األوىل عــام 2013 , وقــد أعلنــت جمعيــة 
مــارس   20 حتديــد   2012 عــام   281/66 قرارهــا  يف  املتحــدة  األمــم 
ــًا  ــم, إيمان ــاء العال ــع أحن ــه يف جمي ــال ب ــي واإلحتف ــعادة العال ــًا للس يوم
منهــا بــأن الســعادة والرفاهيــة مــن أهــم حقــوق اإلنســان الــي جيــب أن 
ــًا بهــذا اليــوم قامــت مجموعــة مــن طــالب ســنة  حيصــل عليهــا . وإيمان

أوىل مــن  دائــرة التمريــض والقبالــة باإلحتفــال بيــوم الســعادة العالــي 
ــي  ــدة القي ــاركة د.عائ ــي بمش ــي اجلامع ــاح الوط ــفى النج يف مستش
ووجــوه  والباللــن  احللــوى  بتوزيــع  قامــوا  حيــث  الســيد  وأ.أســيل 
ــم  ــى وجوهه ــامة عل ــم اإلبتس ــن لرس ــرىض واملمرض ــى امل ــمة عل مبتس

وختفيــف معاناتهــم ومنحهــم الشــعور بالســعادة.

طلبة دائرة التمريض والقباله يحتفلون بيوم السعادة العالمي 

نشاطات الطالب املنهجية والالمنهجية 
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الحياة اإلجتماعية :
طبيــب  مــن  مزتوجــة  القيــي  عائــدة  الدكتــورة 
الطــب  يف  وأخصــايئ  الصدريــة  األمــراض  يف  أخصــايئ 

ئلــي لعا ا
أخصــايئ  طبيــب  وهــو  ـزن  ـي ثالثــة  األبنــ�اء  مــن  لهــا 
علــى  حاصــل  حمــودي  و  مهنــدس،  وســن  و  عظــام، 

اجلينــ�ات. علــم  يف  دكتــوراة 

ضيف العدد 

”
”

د. عائدة أبو السعود القيسي 
مديرة دائرة التمريض والقبالة 

ومنسقة برنامجي ماجستير تمريض التخدير 
وماجستير العناية التمريضية المكثفة

مرحلة الدراسة والعمل :
الثانويــة  دراســة  القيــي  عائــدة  د.  أنهــت 
نابلــس  العامــة مــن مدرســة العائشــية يف مدينــ�ة 
ــين�ا  ــن س ــة اب ــت بكلي ــا التحق ــاز . وبعده بتقديــر ممت
للتمريــض وكانــت مــن الطلبــة املميزيــن وبعــد أن 
خترجــت اســتلمت منصــب رئيســة قســم التمريــض 
ــت  ــا ختصص ــال و بعده ــفى رام هللا لألطف يف مستش
ــا أن  ــا م ــض يف هداس ــوم التمري ــس عل ــال تدري بمج
خترجــت حــى عملــت ملــدة ســنتن ونصــف كمدرســة 
للتمريــض يف كليــة ابــن ســين�ا ثــم مدرســة يف كليــة 
الشــيخة فاطمــة للتمريــض يف أبــو ظــي ويف هــذه 
شــهادة  علــى  وحصلــت  دراســتها  أكملــت  األثنــ�اء 
البكالوريــوس يف القانــون مــن جامعــة بــروت. ثــم 
انتقلــت إىل الســويد وبــدأت عملهــا يف قســم العنايــة 
املركــزة للقلــب يف مستشــفى لينشــوبنج اجلامعــي 
التعليميــة  مســرتها  اســتكملت  وبعدهــا   . هنــاك 

وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس يف التمريــض , ثــم 
ماجســتر يف التمريــض, وماجســتر يف العنايــة التمريضيــة 
يف  وختصــص  ـر,  التخدـي تمريــض  يف  وماجســتر  املركــزة, 
علــى  حصلــت  وأخــرًا  اجلامعــات  يف  التدريــس  كيفيــة 
شــهادة الدكتــوراة يف تمريــض التخديــر وأصبحــت مدرســة 
ومنســقة  الســويد  يف  لينشــوبنج  جامعــة  يف  للتمريــض 
لرامــج التخديــر والعنايــة املكثفــة. حيــث عملــت كممرضــة 
يف  اجلامعــي  لينشــوبنج  مستشــفى  يف  مكثفــة  عنايــة 
يف  اجلامعــي  الرنويــج  شــمال  ومستشــفى  الســويد 
ومستشــفى   Kungsvinger ومستشــفى   ترومســو 
ــفى  ــفى Norrkoping واملستش Drammen ومستش

الوطــي اجلامعــي – أوســلو.

اعداد الطالب يوسف عيد
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رجوعها إلى أرض الوطن :
يف عــام 2005 عــادت د. عائــدة القيــي إىل أرض الوطــن و بالتحديــد 
إىل جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة و ذلــك عــن طريــق برنامــج األمــم املتحــدة 
ــاءات  ــتقطاب الكف ــص الس ــج متخص ــو برنام ــايئ )UNDP ( و ه األنم
مجــال  يف  دوليــة  كخبــرة  جــاءت  حيــث  اخلــارج  مــن  الفلســطيني�ة 
التمريــض وأصبحــت عميــدة كلية التمريــض والقبالة يف تلــك الفرة إىل 
أن تــم دمــج كليــة التمريــض مــع كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وأصبحت 
مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ومنســقة برنامــيج ماجســتر تمريــض 
منســقة  وكانــت  املكثفــة,  التمريضيــة  العنايــة  وماجســتر  ـر  التخدـي
برنامــج ماجســتر تمريــض الصحــة النفســية املجتمعيــة وعملــت ملــدة 

عــام كمديــرة للتمريــض يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي .

أهم الدورات والمؤتمرات التي شاركت بها :
ــض  ــال التمري ــرات يف مج ــن املؤتم ــد م ــي يف العدي ــاركت د. القي ش
وذلــك يف فنلنــدا وكارولينــ�ا الشــمالية الدنمــارك و تورونتــو وشــيكاغو و 
ــعودية  ــ�ان والس ــج ولبن ــويد والرنوي ــرا والس ــف – سويس ــن وجني بوس
ــت علــى  ــرًا حصل ــم. ومؤخ ــن دول العال واألردن و فلســطن وغرهــا م
شهادة(International Nursing Top Leader(  يف جنيف- 
سويســرا 2014 .وقــد شــاركت يف العديــد مــن ورشــات العمــل خلدمــة 
املجتمــع وكان آخرهــا اعتمــاد منهــاج وطــي ملســاق العنايــة املكثفــة 

. Intra - health ــذور و ــة ج ــة ومؤسس ــع وزارة الصح ــاون م بالتع
ــة  ــرة يف جامع ــرات كث ــيق مؤتم ــى تنس ــل عل ــا تعم ــة إىل أنه باإلضاف
النجــاح الوطنيــ�ة حبيــث يكــون لدائــرة التمريــض والقبالــة علــى األقــل 
مؤتمــرًا واحــدًا يف كل عــام عــدا عــن تنظيــم الــدورات الالمنهجيــة لطلبــة 

الدائــرة  بشــكل مســتمر.

نظرة المجتمع لمهنة التمريض و القبالة :
برأيهــا نظــرة املجتمــع قــد تغــرت خــالل العشــر ســنوات األخــرة جتــاه 
هــذه املهنــة حيــث نالحــظ إقبــال كبــر وواضــح علــى هــذه التخصصــات 
فنحــن نســتقبل كل عــام مــا يزيــد علــى 200 طالــب وطالبــة. منهــم 
ــة  ــس يف اجلامع ــ�ة تدري ــو هيئ ــح عض ــته وأصب ــل دراس ــرج و أكم ــن خت م
وذلــك نتيجــًة لدعــم إدارة اجلامعــة لتطويــر دائــرة التمريــض والقبالــة 
ــوراة  ــة الدكت ــى درج ــول عل ــن للحص ــة مدرس ــاث خمس ــم ابتع ــث ت حي
وســتة مدرســن للحصــول علــى درجــة الماجســتر يف التخصصــات 

ــة .   ــة املختلف التمريضي

مواصفات اإلنسان الناجح :
ذكــرت د. القيــي بــأن اإلنســان الناجــح جيــب أواًل أن يؤمــن بنجاحــه 
ودماثــة  املعوقــات  كل  ومواجهــة  الصعوبــات  تذليــل  علــى  وبقدرتــه 
األخــالق وحســن التعامــل مــع اآلخريــن والعمــل بــروح الفريــق وأن 
يتمتــع بصفــات كثــرة أهمهــا اإلخــالص واألمانــة يف العمــل , نقــاء 
النفــس, اإلجتهــاد واجلــد واملثابــرة للوصــول إىل الهــدف, والشــعور 
باإلنتمــاء إىل املؤسســة واملهنــة والوطــن , وأن يكــون قــادرًا علــى تنظيــم 

وإدارة الوقــت وأن يكــون مبــدأه “أجنــح ينجــح معــي اآلخريــن” .
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بقعة ضوء على دور برنامج “ دكتور صيدلي“ في إنتاج و نشر األبحاث العلمية
برنامج “دكتور صيدلي” مفخرة جامعة النجاح الوطنية في إنتاج ونشر األبحاث المميزة من المشاريع الطالبية

رؤية البرنامج :
منــذ تــم إعتمــاد برنامــج “دكتــور صيــديل” األول يف فلســطن 
الدراســية  اخلطــة  كانــت   2008 عــام  يف  النجــاح  جامعــة  يف 
ــن  ــ�ة م ــخصية واملهني ــارات الش ــ�اء امله ــم وبن ــى التعلي ــد عل تعتم
خــالل املشــاريع البحثيــ�ة الســريرية الــي يقــوم بهــا طلبــة هــذا 
الماضيــة يف  الســنوات  الرنامــج خــالل  الرنامــج ولقــد جنــح 
ختريــج أجيــال مــن الصيادلــة ذووي قــدرات حبثيــ�ة ومهــارات 
مــن  وذلــك  ممــز  علــي  وإبــداع  وصيدالنيــ�ة  مهنيــ�ة  إتصــال 
خــالل املشــاريع البحثيــ�ة الــي شــارك بهــا الطلبــة والــي تــم 
نشــرها يف أعلــى املجــالت العلميــة والعامليــة منهــا األمريكيــة 
والريطانيــ�ة املتخصصــة, حيــث تــم نشــر 11 حبــث يف املجــالت 
الطبيــ�ة املختلفــة وذات التأثــر العــايل التابعــة ألشــهر دور النشــر 

العامليــة وأكرهــا إلســفر وجــون وايلــي و ســرينغر .

تحويل مشاريع الطالب إلى أبحاث علمية :
مــن خــالل 3 أفــواج مــن خريــيج الرنامــج إســتطاع خنبــة 
ــود  ــائد زي ــح، د. س ــد صويل ــن أ.د. ولي ــن الباحثي ــن األكاديمي م
، د. ســماح اجلــايب، د. أدهــم ابــو طــه ، و أ.د. أنســام صواحلــة 
الســريري  والســموم  الســريرية  األدويــة  يف  املتخصصــن 
طلبــة  مشــاريع  حتويــل  الســريرية  الصيدالنيــ�ة  واملمارســة 
الرنامــج اىل أحبــاث علميــه لهــا دور يف تطويــر مهنــة الصيدلــة 
وتعزيــز دور الصيــدالين يف الرعايــة الصيدالنيــ�ة والــي حنن بأمس 
احلاجــة لهــا يف فلســطن .ويــأيت حتقيــق هــذا اإلجنــاز ليــس علــى 
ــي,  ــريب والعال ــن الع ــى الصعيدي ــل عل ــط ب ــي فق ــد املحل الصعي
فقــد كان برنامــج دكتــور صيــديل يف جامعــة النجــاح هــو الســّباق 

يف نشــر هــذا العــدد مــن األحبــاث يف مرحلــة البكالوريــوس.

مؤتمر الالنست :
ومــن اجلديــر بالذكــر أن ثالثــة مــن مشــاريع الطلبــة تــم عرضهــا 
يف املؤتمــر الســابع للصحــة يف فلســطن -النســت يف آذار 2016 
يف عمــان و الــذي كان حتــت عنــوان “ صحــة الفلســطينين داخــل 
البعــد  الفلســطيني�ة املحتلــة “ ممــا يؤكــد علــى  وخــارج األرايض 
الالنســت  أن مؤتمــر  لهــذه املشــاريع حيــث  الصــيح واملجتمعــي 
ــطيي هــو مــن املؤتمــرات العلميــة الصحيــة علــى مســتوى  الفلس

فلســطن والعالــم العــريب .
الســريري  الســموم  علــم  يف  املختــص  زيــود,  ســائد  د.  وأشــار 
املشــاريع  ومنســق  ومشــرف  الســريرية  الصيدالنيــ�ة  واملمارســة 
املنشــورة إىل أن هــذه املشــاريع تهتــم بالرعايــة الصيدالنيــ�ة الهادفــة 
ــة  ــة الصحي ــودة الرعاي ــى ج ــع عل ــود بالنف ــ�اجئ تع ــى نت ــول عل للحص
املقدمــة للمــرىض والــي تمثــل إحــدى اجلوانــب احليويــة املهمــة يف 
مهنــة الصيدلــة، فضــاًل عــن مواكبــة هــذه املشــاريع ألهــداف برنامج 
دكتــور صيــديل مــن حيــث فهــم التشــخيص الطــي واختيــ�ار الــدواء 
املناســب واجلرعــة املناســبة والتقليــل مــن التداخــالت الدوائيــ�ة 

ــك. ــة إىل ذل ــة احلاج ــرى يف حال ــ�ة أخ ــل دوائي ــاد بدائ وإجي
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مستقبل مهنة “دكتور صيدلي “ :
تــم اســتحداث مســى “دكتــور صيــديل” يف تشــكيلة وظائــف وزارة 
ــى  ــب عل ــإن الطل ــة  ف ــ�ة العاملي ــات البحثي ــى الدراس ــ�اء عل ــة، وبن الصح
خريــيج برنامــج دكتــور صيــديل عامليــًا ومحليــًا ســوف يــزداد بشــكل كبــر 
يف الســنوات القادمــة وذلــك ألســباب عديدة منهــا تطور نوعيــة األدوية 
وإزديــاد عددهــا يف الســوق ممــا يــؤدي إىل احلاجــة الستشــارة الصيادلــة 
بشــكل مســتمر، و إزديــاد عــدد كبــار الســن املصابــن بأمــراض مزمنــة 
وحتــول مهنــة الصيدلــة مــن املهنــة التقليديــة املتمثلــة بصــرف الــدواء 

إىل مهنــة تهتــم بالرعايــة الصيدالنيــ�ة يف جميــع جوانبهــا. 

دعم جامعة النجاح للبرنامج وللبحث العلمي :
أشــار أ.د. ماهــر النتشــة القائــم باعمــال رئيــس اجلامعــة أن افتتــ�اح 
ــن  ــأ م ــد نش ــه العدي ــرج من ــذي خت ــد وال ــج اجلدي ــذا الرنام ــة له اجلامع
يف  اجلامعــة  تشــهدها  الــي  الشــاملة  والنهضــة  اإلهتمــام  منطلــق 
مختلــف املجــاالت وخاصــة مجــاالت الصحــة، وذلــك مــن أجــل اإلرتقــاء 

باخلدمــات الصحيــة والعالجيــة املقدمــة للمواطــن .
ــة  ــه احلقيقي ــي الرافع ــاث ه ــة باألحب ــازات املتمثل ــذه اإلجن ــر ه  وتعت
ليــس للرنامــج ومهنــة الصيدلــة فقــط وإنمــا جلامعــة النجــاح مــن 
خــالل رفــد اجلامعــه بعــدد مــن األحبــاث املمــزة والــي ستســاهم يف رفــع 
ــة  ــات العاملي ــة يف التصنيف ــف اجلامع ــن تصني ــة وحتس ــة اجلامع مكان
ضمــن مؤسســات التعليــم العــايل العامليــه مثــل تصنيــف الويبومركس 

ــا . ــوره وتنوعه ــاث املنش ــودة األحب ــى ج ــد عل ــذي يعتم ــي ال العال
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ـر العــام ملستشــفى  أعلــن الروفيســور ســليم احلــج حيــى – املدـي
ــن  ــة ع ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــد كلي ــي , وعمي ــي اجلامع ــاح الوط النج

جنــاح أول عمليتــن لزراعــة الكلــى باملستشــفى اجلامعــي مؤخــرًا.
حيــث أعلــن الروفيســور أنــه تــم زراعــة كليــة لطفــل تــرع بهــا والــده 
, كمــا تــم زراعــة كليــة لشــاب يف مقتبــ�ل العمــر تــرع بهــا شــقيقه , مبينــ�ًا 
أن املريضــن كانــا خيضعــان جللســات غســيل الكلــى منــذ فــرة طويلــة .

و نــوه بــأن هاتــن العمليتــن ليســتا أول عمليتــن يف فلســطن , 
لكــن مــا يمزهمــا هــو إجراؤهمــا بشــكل مؤســي ضمــن برنامــج ونظــام 
متكامــل , وأشــار إىل أنــه تــم اســتئصال الكلــى مــن املتــرع بواســطة 
املنظــار بــدون احلاجــة إلجــراء شــق كبــر يف البطــن , وهــذا يمثــل تطــورًا 
نوعيــًا يف هــذه العمليــات . وكشــف عــن أن املستشــفى اجلامعــي تكفــل 
بكافــة تكاليــف العمليتــن , بمــا يشــمل التحضــرات للعمليــة وكذلــك 
األدويــة والعــالج , كمــا تــرع الفريــق الطــي بإجــراء العمليتــن مجانــًا.

ــه  ــي بطاقم ــفى اجلامع ــر املستش ــن فخ ــليم ع ــور س ــر الروفيس وع
حمــدان  زكريــا  د.  مــن  واملكــون   , العمليتــن  أجــرى  الــذي  الطــي 
استشــاري جراحــة الكلــى ورئيــس قســم الكلــى يف املستشــفى و د.كامــل 

نجاح أول عمليتين لزراعة الكلى بمستشفى النجاح الوطني الجامعي 

جبريــن استشــاري جراحــة وأمــراض الكلــى و د. عمــاد خزنــة استشــاري 
ــايم  ــى و د. س ــراض الكل ــاري أم ــد استش ــب عي ــى و د. رج ــراض الكل أم
البحــر استشــاري أمــراض وجراحــة كلــى االطفــال و د.محمــود مطــر 
و د. أحمــد جــرادات  البوليــة  املســالك  أمــراض وجراحــة  استشــاري 
اختصــايص املســالك البوليــة والفريــق املســاند املكــون مــن د. أدهــم 
ابــو طــه مديــر املختــرات و الدكتــورة الصيدالنيــ�ة هــدى املصــري مديــرة 
الصيدليــة و فريــق التمريــض و العنايــة املكثفــة و كذلــك قســم التخديــر 
بإشــراف استشــاري التخديــر د. وائــل صدقــة الــذي أشــرف علــى املرىض 
قبــل وأثنــ�اء العمليــات، وكل مــن ســاهم يف هــذا اإلجنــاز وخاصــة د. 
عبدالقــادر حمــد استشــاري ورئيــس قســم زراعــة الكلــى يف مستشــفى 

ــ�ا . ــي يف بريطاني ــول امللك لفرب
واعتــر الروفيســور ســليم هــذه العمليــة خطــوة كبــرة يف طريــق 
إنشــاء معهــد زراعــة األعضــاء الوطــي الــذي تــم تقديــم اعتمــاده اىل 
اجلهــات التشــريعية والــذي حيظــى بدعــم وتشــجيع جلــان الوقــف 
ــر  ــايل وزي ــن و مع ــد حس ــيخ محم ــام الش ــي الع ــماحة املف ــري وس اخل

الصحــة الفلســطيي و دولــة رئيــس الــوزراء أ.د. رايم حمــد هللا .

انجاز مميز


