نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :

دائرة الطب
شارك د .خليل عيىس نائب
عميد كلية الطب وعلوم
الصحة يف املؤمتر األورويب
العاملي للتعليم الطبي
( )AMEEيف جالسكو/
بريطانيا من  /8-3أيلول
 2015/و ذلك بدعوة و
متويل من  IMET2000ممثال
لكلية الطب وعلوم الصحة يف
جامعة النجاح الوطنية وقد
قام باملشاركة يف الندوات و
الفعاليات الخاصة بتطوير
التعليم الطبي العاملي و آخر
املستجدات املتعلقة به .

ورشة عمل طب االسرة

نظمت كلية الطب و علوم
الصحة ورشة عمل لتطوير
برنامج اإلختصاص العايل
لطب االرسة يف فلسطني بدعم
من املجلس الربيطاينBritish
 Councillو مؤسسة �Med
ical Aid for Palestinian
وتعد هذه الورشه الثانية
لتطوير برنامج االختصاص
لطب االرسة يف فلسطني و
التي تتكون من  20طبيبا
باالضافه اىل كادر طب االرسة
و املجتمع و  9أكادميني
متطوعني من جامعات
بريطانية و أوروبية.

توجــه الربوفيســور ســليم الحــاج يحيــى عميــد كليــة الطــب و نائبــه د .خليــل عيــى اىل كليــة الطــب يف
جامعــة املنــار يف تونــس و ذلــك بدعــوة خاصــة مــن عميــد الكليــة و مســؤول التعليــم الطبــي هنــاك  ,و قــام
الوفــد بعقــد اإلجتامعــات و اللقــاءات مــع املعنيــن و خاصــة فيــا يتعلــق باألطبــاء و املبتعثــن مــن قبــل
جامعــة النجــاح للتخصــص يف تونــس و شــارك الوفــد يف اإلحتفاليــة الخاصــة إلنشــاء كليــة الطــب يف تونــس و
قــد تــم اســتقباله بحفــاوة بالغــة مــن قبــل عميــد كليــة الطــب هنــاك د .أحمــد محــرزي .
كام و زار الوفد املستشفيات املتخصصة و كلية الطب هناك و التقى مع رئيس جامعة املنار يف تونس .
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :

دائرة الصيدلة
شارك الدكتور محي
الدين العسايل يف
املؤمتر الصيدالين
األردين الخامس
عرش بورقة عمل
تحت عنوان:
”The 15th Scientific Congress
of the Jordanian
Pharmacists
”Association

ترشفت دائرة الصيدلة
يف كلية الطب وعلوم
الصحة باستضافة
الربوفيسور فريد صادق
من جامعة جنوب
كارولينا يف رحابها حيث
ناقش الربوفيسور تاريخ
وتطور مهنة الصيدلة
يف الواليات املتحدة
وخصوصا ما يتعلق
بتخصص دكتور صيديل .
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فاز عضوي هيئة
تدريس من كلية
الطب و علوم
الصحة ،بجائزة
اإلنتاج البحثي لعام
 ،2014والتي تعترب
احد األدوات املهمة
لتشجيع البحث
العلمي ،حيث فاز
كل من أ.د .وليد
صويلح ،و د .سائد
زيود .

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :
عقــدت
دائــرة التمريــض والقبالــة
مؤمترهــا الســنوي مبناســبة يــوم
التمريــض والقبالــة بعنــوان “اإلتجاهــات
الحديثــة يف القيــادة وإدارة الرعايــة
التمريضيــة”.

دائرة
التمريض
و القبالة

مشــاركة
دائــرة التمريــض
والقبالــة يف املؤمتــر العــريب الثــاين
للغــذاء والــدواء يف رشم الشــيخ حيــث
قدمــت أ .ســاح اشــتية محارضة تحــت عنوان
«االمتثــال واإلذعــان للحميــة العالجيــة
بــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
ارتفــاع ضغــط الــدم”.
تــم
اختيــار مديــرة دائــرة
التمريــض والقبالــة د.عائــدة القيــي
عضــوا ً يف الجمعيــة العلميــة لكليــات
التمريــض العربيــة لألعــوام ،2016/2015
وذلــك يف االجتــاع الســنوي الســادس عــر
ملجلــس الجمعيــة العلميــة  -جامعــة امللك
ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم.
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :

دائرة علوم طبية حيوية

نرشت
د .ايثار بشتاوي من
قسم البرصيات بحثاً علمياً يف
املجلة العلمية األمريكية ()IOVS
تحت عنوان :
“Biomechanical changes after repeated collagen cross-linking on human
Corneas assessed in-vitro using
scanning acoustic micros”copy

افتتحت كلية الطب وعلوم
الصحة يف الجامعة فعاليات
حملة «انا منكم ومكاين بينكم»
للتعريف باألمراض الوراثية يف
فلسطني و ذلك مببادرة من أساتذة
وطلبة الكلية .

شارك
د .وليد باشا
يف ورشة العمل األوىل حول
االخالقيات البيولوجية يف جامعة
سانتياجو بعنوان وحدة بني تشييل وفلسطني
وخالل الزيارة قدم د .باشا محارضة يف قسم
االحياء والكيمياء حول التنوع الحيوي يف
فلسطني ودعى الحضور اىل ترتيب
سياحة بيئية لفلسطني الكتشاف
جاملها.
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :

عقـد
م
س
ت
ش
ـ
ف
ى النجـا
الجا
فل معـي و بالتعـاون ح الوطنـي
س
م
لتط ــطني الطبــي مؤمت ـع مجمع
املف ويــر جراحــات ــرا ً علميــاً
ر
الن طــة و ذلــك الســمنة
يف
ج
املؤ ـاح الوطني ـة و ي جامعــة
ع
امل مت ـر األول م ـن نوع ت ـر ه ـذا
ـ
جـ
تقد ـال يف فلســطني  ه يف ه ـذا
ي
مــ ـم ع ـدد م ـن أورا حيث تــم
وامل ن نخبــة مــن امل ق العم ـل
ت
ه
تمــن يف هــذا امل خصصــن
جــال.

مستشفى النجاح
الوطني الجامعي

اســتضاف مستشــفى النجــاح
الجامعــي وكليــة الطــب وعلــوم
الصحــة الربوفيســور حســام التــري
أخصــايئ االطفــال لألمـراض املعديــة
حيــث قــام الربوفيســور عــى مــدار
ثالثــة ايــام بالقــاء محــارضات
وعمــل ورشــات عمــل حــول
االلتهابــات الجرثوميــة واســتخدام
املضــادات الحيويــة وكذلــك حــول
أهميــة التدريــب والتعليــم الطبــي
للطواقــم الطبيــة.
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة للعام الماضي :

نشاطات الطالب

نظم مجموعة من طالب
كلية الطب وعلوم الصحة
فعاليات مرشوع التغذية الصحية
وأثرها عىل صحة الطالب الجامعي تحت
شعار
( صحتك-غذاؤك) .

قامت جمعية طالب دكتور
صيديل بعمل معرض توعوي علمي
المنهجي عن أمراض القلب الخلقية
تزامنا مع األسبوع العاملي ألمراض
القلب الخلقية .
نظم إتحاد طالب البرصيات
نشاطاً طبياً للتعريف مبرض ماء
العني األزرق (الجلوكوما) ،وقد جاء هذا
النشاط مبناسبة األسبوع العاملي ملرض
الجلوكوما .
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة لهذا العام :

أعضاء الهيئة التدريسية الذين حصلوا على ترقيات خالل العام :
أ.د .وليد صويلح

أستاذ مميز

قسم علم وظائف االعضاء واالدوية و السموم

أ.د .انسام صوالحة

أستاذ

قسم علم وظائف االعضاء واالدوية و السموم

أ.د .عبد الناصر زيد

أستاذ

مدير دائرة الصيدلة

د .أدهم أبو طه

أستاذ مشارك

قسم علم وظائف االعضاء واالدوية و السموم

د .رواء الرمحي

أستاذ مشارك

قسم الصيدلة السريرية و المجتمعية

أعضاء الهيئة التدريسية الذين كانوا في اجازة وعادوا خالل العام
أ.د .غسان أبو حجلة
د .عدنان سرحان
د .أيمن حسين

أعضاء الهيئة
التدريسية الذين
كانوا مبتعثين
و عادوا خالل
العام :

د .اياد مقبول
د .تيسير الصدر
د.أحمد جرادات
د .مها عكاوي
د .عبد الرحمن مصطفى
د .أحمد فايز غانم
د .رجب عيد
د .عزة اسليم
د .جواد زيادة
د .نعيم كتانة
د .محمد مرعي
د .مجاهد شريم
أ.ميس عبد الحق

قسم التشريح
قسم الصحة العامة
قسم الكيمياء الحيوية

أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

تخصص جراحة عامة
تخصص أنف وأذن وحنجرة
تخصص جراحة مسالك بولية
تخصص علم األمراض
تخصص األمراض الداخلية
تخصص أشعة تشخيصية
تخصص زراعة كلى وجراحة أوعية دموية
تخصص وظائف أعضاء القلب واألوعية الدموية
تخصص جراحة األعصاب
تخصص علم األدوية
تخصص صحة نفسية
تخصص علم الوبائيات
تخصص تشريح
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة لهذا العام :

المجموعة البحثية
التي تضم د.إياد
العلي تحصل على
رسالة شكر و تقدير
من أفضل باحث في
عالم الميالتونين
حصلت المجموعة البحثية في جامعة Wanye State University

في الولايات المتحدة التي يترأسها د .حسام أبو السعود و التي تضم

د .إياد العلي ،منسق البحث العلمي في كلية الطب و علوم الصحة

كلية الطب وعلوم الصحة تنظم حفال خاصا
بمناسبة ترقية الدكتورة أنسام صوالحه لرتبة أستاذ

على رسالة تقدير و مباركة من البروفيسور  Russ Reiterو الذي

أقامت كلية الطب وعلوم الصحة حفلا “خاصا بمناسبة حصول

يعتبر الباحث الأول في العالم في أبحاث الميلاتونين .

الدكتورة أنسام صوالحه على رتبة أستاذ (بروفيسور) في علم الادو ية

المجموعة البحثية المذكورة حصلت على هذا الشكر و التقدير على

والسموم”  ،علما أنها المرأة الأولى في جامعة النجاح وفي الجامعات

بحثهم المنشور حديثا في المجلة العلمية الشهيرة ( ) PLOS ONEو

الفلسطينيه التي تحمل رتبة أستاذ في مجال العلوم الطبية تخصص علم

قد كان عنوان البحث :

الأدو ية والسموم .

(Myeloperoxidase Heme Destruction and
the Generation of Free Iron Mediated by
Self-Generated Hypochlorous Acid Melatonin Prevents).

وقد جرى الحفل بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعه أ.د ماهر

النتشه ود .صبري ناصر نائب رئيس الجامعه للشؤون الإدار يه

والبروفيسور سليم الحاج يحيى عميد كلية الطب وعلوم الصحه و

البحث كاملا موجود على الرابط التالي :
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0120737&representation=PDF

د .خليل عيسى نائب عميد كلية الطب وعدد كبير من الزملاء في

w

الكليه .

Faculty of Medicine & Health Sciences Newsletter

8

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نبذة عن أبرز انجازات و أخبار كلية الطب و علوم
الصحة لهذا العام :
في لقاء ملهم بينه وبين طالب كلية الطب ،البروفيسور سليم حاج يحيى
يدعو الى العودة الى إنسانية الطب واحترام اإلنسان وتقدير الطالب

في مبادرة لعميد كلية الطب وعلوم الصحة دعا البروفيسور سليم الى الاجتماع بطلبة السنوات
الاولى في كلية الطب لاطلاعهم وإشراكهم في أهم مبادئ واستراتيجيات عمادة الكلية ومناقشة

العديد من المحاور الأساسية التي تساعدهم وتدعمهم خلال سنواتهم الدراسية وفي مستقبلهم
الطبي والعلمي .
ومن أهم ما ركز عليه العميد أن الطالب يشكل الجوهر الأساسي لكلية الطب وعلوم
الصحة ،وهو محور اهتمام عمادة الكلية وأساتذتها ومصدر فخرها حيث يأتي ترسيخ
المبادئ والقيم الانسانية والحضار ية لديه قبل توصيل المعلومات العلمية وشدد على مبدأ
عمادة الكلية بتقو ية ثقة طبيب المستقبل بنفسه وتشجيعه على الايمان بقدرته وشعبه
وفي نفس الوقت صنع إنسان متواضع لأن مهنة الطب هي إنسانية بالدرجة الأولى .
كما تطرق السيد العميد إلى أهمية ودور البحث العلمي في تطوير الطبيب فما يميز
الطبيب الناجح هو القدرة السرير ية والإنجاز العلمي ،ولا عالمية بدون تطوير .

وفي معرض إجابته حول تساؤلات الطلبة أكد البروفيسور على أن كلية الطب
وعلوم الصحة تسعى لاعتماد المعايير العالمية لامتحانات الكلية ،مثل اعتماد امتحان
. IFOM
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النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

أخبار مستشفى النجاح الوطني الجامعي :
جامعة النجاح الوطنية تنظم المؤتمر
الفلسطيني الثاني ألمراض وزراعة الكلى

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء أ .د .رامي الحمد ال� ل�ه ،نظّم مستشفى النجاح الوطني
الجامعي وبالتعاون مع الجمعية العالمية لأمراض الكلى المؤتمر الفلسطيني الثاني لأمراض
وزراعة الكلى.
حيث رحب البروفيسور الحاج يحيى بالضيوف في جامعة النجاح ،مشيرا ً الى أن كلية
الطب وعلوم الصحة تفتخر بطلبتها المتميزين ،موضحا ً أن إستراتجية الكلية هي تخريج أطباء
من المستوى العالمي على مستوى القيم والبحث والعلوم ،مؤكدا ً في الوقت ذاته أن المستشفى
الوطني الجامعي يطمح لأن يكون من افضل المستشفيات على مستوى العالم ،مشيرا ً الى
النقلة النوعية التي قام و يقوم بها المستشفى في مجال أمراض وزراعة الكلى ،شاكرا ً جميع من
ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وخصوصا ً د .زكر يا حمدان.
ركز المؤتمر على عدة محاور تتعلق بأمراض الكلى ،ومعالجة الفشل الكلوي عن طر يق
غسيل الكلى أو عن طر يق زراعة الكلى ،وأمراض الضغط العالي وتأثيرها على الكلى ،وغيرها
من المحاور التي تتعلق بأمراض وزراعة الكلى .
كما تحدث في المؤتمر عدد من الأخصائيين
العالميين في هذا المجال ومنهم :د .ر ياض سعيد،
ود.دير يك ميدلتون ،ود .بنجامين ثومسون ،ود.
عبد القادر حماد .
يُذكر أن هذا هو المؤتمر الفلسطيني الثاني في هذا
المجال بعد المؤتمر الأول الذي ع ُقد في مدينة رام
ال� ل�ه عام 2007
Faculty of Medicine & Health Sciences Newsletter
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أخبار مستشفى النجاح الوطني الجامعي :
ً
ً
كلية الطب وعلوم الصحة تلعب دورا فاعال بتنفيذ بنود اتفاقيتها مع المعهد
السويسري للصحة العامة وتشارك في فعاليات المؤتمر االوروبي للصحة الدولية

لاحقا لجهود كلية الطب وعلوم الصحة ومستشفى النجاح
الوطني الجامعي لتطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع
الدولي لتطوير الخدمات الصحية في فلسطين والارتقاء
باستراتيجيتها للمستوى العالمي ،توجه وفد أكاديمي برئاسة
البروفيسور سليم الحاج يحيى ،وذلك للمباشرة بتنفيذ بنود
الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ً مع المعهد السويسري للصحة
العامة .
وتضمنت الحوارات العلمية والاكاديمية التي تم عقدها
في مدينة بازل السويسر ية تفاهما ً على تقديم منحتي دكتوراه

والطلابي بين الطرفين .
وعلى هامش الز يارة شارك وفد الجامعة (د .عبد السلام
الخياط  ،د .حمزة الزبدي  ،د .ليانا اللبدي  ،د .محمد
شراب ود .محمد مرعي) في فعاليات المؤتمر الاوروبي
التاسع للصحة الدولية حيث القى البروفيسور سليم كلمة
عن تحديات البحث العلمي في فلسطين  ,مشيرا ً الى إهتمام
مؤسسات المجتمع الفلسطيني بالبحث العلمي نظرا ً لتطبيقاته
ى من مناحي الحياة العملية
العملية التي تمس كل منح ً
والعلمية .

لطلبة الكلية لاستكمال دراسة
الاختصاص في المعهد السويسري
للصحة العامة ،وتأسيس بنك
للمعلومات الحيو ية الجينية وفق
مواصفات ومعايير عالمية ودمجها
ببنوك حيو ية سويسر ية وأوروبية
مشتركة مما سيسهل عملية البحث
العلمي ويرتقي بها الى مستو يات
رفيعة ،كما تضمنت اللقاءات
تأسيس برنامج للتبادل الاكاديمي
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نشاطات الطالب المنهجية و الالمنهجية :

قسما الصحة العامة و طب االسرة و المجتمع يحتفلون بيوم السكري العالمي

احتفل قسما الصحة العامة و طب الاسرة و المجتمع في
كلية الطب وعلوم الصحة باليوم العالمي للسكري حيث نظم
قسم الصحة العامة و بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس
و بدعم من مؤسسة فيدا الدولية مجموعة من الأنشطة
والفعاليات التوعو ية للمواطنين في المجمع التجاري وسط
مدينة نابلس و الهدف من الإحتفالية هو توعية المواطنين
بخطورة مرض السكري والذي يعتبر رابع أخطر مرض يهدد
المجتمع الفلسطيني ،وتمثلت هذه الأنشطة بإجراء فحوصات
مجانية للمواطنين لمرضى السكري والضغط  ،بالإضافة الى
قياس نبض الدم ،وفحص النظر ،كما تم توز يع نشرات
تثقيفية عن المرض وكيفية الوقاية منه وأهمية وجبة الإفطار
والنظام الغذائي الذي يساعد على تفادي الاصابة بالمرض .
كذلك شارك طلاب سنة سادسة في كلية الطب ضمن
مساق طب الاسرة و المجتمع و بالتعاون مع المركز الفلسطيني
لمرض السكري العالمي بفعاليات و نشاطات تتعلق بمرض
السكري .

Faculty of Medicine & Health Sciences Newsletter

12

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نشاطات الطالب المنهجية و الالمنهجية :

دورة اإلنعاش المتقـدم ألطفال حديثي الوالدة
لطالبات القبالـة سـنة ثالثـة
تشــجيعا للــدورات الالمنهجيــة فقــد عقــدت دائــرة التمريــض والقبالــة
تحــت ارشاف أ.عمــر املحمــود ،و أ .رشوق قــادوس دورة اإلنعاش املتقـــدم
ألطفــال حديثــي الــوالدة لطالبــات القبالـــة ســـنة ثالثـــة بحيــث تــم فيــه
تســليط الضــوء عــى دور القابلـــة يف العنايـــة بــاألم واملولــود يف غرفـــة
الــوالدة .
و ترتكــز أســس هــذه الــدورة عــى تعريــف الطالبــات بأهميـــة
اكتســاب األســس الصحيحــة إلنعــاش أطفــال حـــديثي الــوالدة ،حيــث
يتــم التـــدريب النظــري والعمــي باســـتخدام أجهــزة املحــاكاة املتوفــرة يف
مختربات التمريض والقبالـــة وكيفيـــة التعامل مع الطفل حـــديث الوالدة
مــن حيــث قصــور التنفــس وعـــدم انتظــام ضـــربات القلــب واإلنعاش عن
طريــق التنفــس الصـــناعي واألدويـــة ،وتهــدف الــدورة أيضــا إىل تعزيــز
املهــارات الالزمــة يف إنعــاش األطفــال حديثــي الــوالدة لــدى القابــات
اللــوايت لهــن تواصــل مبــارش برعايــة األطفــال يف اللحظــات الحرجــة لحيــاة
الطفــل عنــد والدتــه.
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مشروع توعية بأمراض و سرطان الرئة
تزامنــا مــع اليــوم العاملــي لرسطــان الرئــة ،25th November 2015
نظمــت جمعيــة طــاب دكتــور صيــديل نــدوة توعويــة حــول أمـراض
و رسطــان الرئــة و ســبل عالجــه.
حيــث افتتحــت الجمعيــة معرضــا بعنــوان “التوعيــة بأم ـراض و
رسطــان الرئــة” و بعــده تــم عمــل نــدوة تعريفيــة و توعويــة حــول
املــرض.
و تضمنــت النــدوة مواضيــع عــدة حــول الرئــة حيــث بــدأت
بترشيــح الرئــة و مــن ثــم االمـراض املتعلقــة بالرئــة ،و كذلــك خيارات
العــاج املتاحــة ملــرض رسطــان الرئــة ،و اختتمــت النــدوة بالحديــث
عــن االقــاع عــن التدخــن.
و قــد القــت الفعاليــة نجاحــا كب ـرا حيــث حرضهــا عميــد كليــة
الطــب و علــوم الصحــة و أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية و كذلــك
طــاب مــن مختلــف تخصصــات كليــة الطــب.
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من هو البروفيسور سليم الحاج يحيى ؟
بروفيســور ســليم حــاج يحيــى مــن مواليــد  1967مــن مدينــة
الطيبــة متــزوج ولــه ثالثــة أوالد ،متفائــل بطبعــه ،وال مــكان للفشــل يف

حياتــه ،والــده دكتــور يف كليــة القانون/علــم اإلج ـرام .تأثــر الربوفيســور
بوالــده و درس ســنتني يف كليــة القانــون يف جامعــة تــل أبيــب لكنــه مل
يجــد نفســه يف هــذا املجــال فأنهــى مشــواره يف القانــون واتجــه نحــو
االنســانية والتحــدي وحلــم الطفولــة وهــو دراســة الطــب ،وقــد شــجعه
والــداه عــى ذلــك.
تخــرج مــن كليــة الطــب بجامعــة التخنيــون ( معهــد التكنولوجيــا
التطبيقــي ) يف مدينــة حيفــا بدرجــة امتيــاز ،بعدهــا بــدأ التخصــص يف
جراحــة القلــب يف مستشــفى تــل هشــومري حيــث كان أصغــر استشــاري
جراحــة قلــب يف ارسائيــل والطبيــب العــريب الوحيــد يف تلــك الفــرة ،
بعدهــا أنهــى عملــه هنــاك وقــرر الســفر إىل بريطانيــا .
لماذا بريطانيا ؟
أنهــى الربوفيســور عملــه يف الداخــل املحتــل وذلــك بســبب ســقف
العمــل املحــدود جــدا ً للعــرب هنــاك والــذي ال يســتطيعون اخرتاقــه،
ليســافر بعدهــا إىل بريطانيــا حيــث كان هنــاك أشــهر جــراح قلــب يف
العــامل وهــو الربوفيســور مجــدي يعقــوب مــري الجنســية  ،وقــد اختاره
الربوفيســور ســليم ليكــون مدربـاً لــه  ،لكــن ســفره كمهاجــر إىل بريطانيــا
كان تحدي ـاً كب ـرا ً ومل يكــن باألمــر الســهل.

ضيف العدد هو عميد كلية

حياته االجتماعية
يعمــل الربوفيســور ســليم  20ســاعة باليــوم تقريبــا  ،األمــر الــذي يحــد
مــن حياتــه اإلجتامعيــة ويؤثــر عليهــا إىل حــد كبــر ،فهنــاك تخصصــات
معقــدة يف الجراحــة مثــل زراعــة القلــب وزراعــة الرئتــن تحتــاج إىل
كفــاءات عاليــة وقــدرات فــذة حتــى تحقــق الهــدف املنشــود منهــا.
وبالنســبة للربوفيســور ســليم فقــد كان يصبــو دامئـاً نحــو التقــدم بالعمــل
والتميــز بــه األمــر الــذي يتضــح مــن خــال مــا قدمــه مــن متيــز ورقــي
يف مجــال عملــه ،حيــث يؤمــن بــأن املســتحيل يتحقــق بالجــد واالجتهــاد
والعمــل ،ومــن هــذا املنطلــق فقــد عمــل الربوفيســور عــى نفســه ليــل
نهــار يك تكــون مثــرة هــذا الجهــد طبيب ـاً ممي ـزا ً وإداري ـاً ناجح ـاً واألهــم
مــن هــذا كلــه إنســاناً رائع ـاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

الطب وعلوم الصحة ومدير
عام المستشفى الجامعي
البروفيسور سليم الحاج يحيى
استشاري جراحة
وزراعة القلب والرئتين
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تقنية انعاش القلب الميت وفخره في هذا السبق الطبي
قــرر مجموعــة مــن العلــاء قبــل  7ســنوات تقريبــا تصنيــع ماكنــة
لرتكيــب القلــب بحيــث يبقى القلــب عامال  ،تــم تصنيع هــذه التكنولوجيا
مــن قبــل خ ـراء ومهندســن .مــن ناحيتــه قــام بتقديــم الدعــم الطبــي
لهــذه التكنولوجيــا بحيــث تطــورت وأصبــح باالمــكان تجربتهــا .وقــد
تــم تجربتهــا بالبدايــة عــى قلــب الخنزيــر وبقــي القلــب يعمــل ملــدة
 10ســاعات إضافيــة قبــل موتــه .وبعدهــا جــاء الوقــت لتطبيقهــا عــى
قلــب انســان عــن طريــق توفــر متــرع لقلــب مــن مريــض كان متوفي ـاً
دماغيـاً مــن جزيــرة  The Isle of Wightحيــث تــم اخــذ القلــب والــدم
مــن املتــرع لتغذيــة القلــب وتــم تشــغيل رشايــن القلــب عــى املاكنــة
نفســها ،فبقــي القلــب يعمــل ملــدة  4ســاعات تقريبــا خــارج الجســم
وبعــد إج ـراء فحوصــات مختلفــة تبــن أن القلــب ليــس بــه أي رضر .و
بعدمــا تــم اثبــات أن هــذا األمــر ممكــن قامــت املستشــفيات األخــرى
باســتخدام هــذه التقنيــة للزراعــة .
فإثبــات امكانيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــا فتــح آفاقــا كبــرة
وجديــدة للعــامل يف هــذا املجــال.

و قــد نجــح دولــة أ.د .رامــي الحمــد
اللــه فيــا بعــد بتشــجيع الربوفيســور ســليم
وعودتــه اىل فلســطني مــن خــال توفــر البيئــة
املناســبة لــه والدعــم املناســب والتواصــل
املســتمر فيــا بينهــا ،األمــر الــذي ســاعد يف
تحقيــق انجــازات كبــرة يف كليــة الطــب يف جامعــة
النجــاح واملستشــفى الجامعــي عــى حــد ســواء.
مواهب البروفيسور
لديــه الكثــر مــن املواهــب كلعــب كــرة الســلة
والســباحة وركــوب الخيــل والزراعــة ،لكنــه ال يجــد
الوقــت الــكايف ملامرســة هــذه الهوايــات يف معظــم
األحيــان.
انجازات جديدة في فلسطين
وافــق املجلــس الطبــي الفلســطيني عــى اقــراح
تســهيل وتشــجيع عــودة الكفــاءات الفلســطينية مــن
الخــارج ( )Category Superstarsبحيــث تتــم عودتهم
دون امتحانــات ،طبعــا مــن خــال معايــر معينــة بــأن
يكــون بروفيســور يف جامعــات أوروبيــة ومشــهور يف
مجالــه ،مقدمـاً مــا بــن  25-20بحــث علمــي يف مجــات
محكمــة ،ولديــه خــرات عامليــة مميــزة ،وقــد طَــور يف
الطــب أمــور معينــة .

دمجه ما بين عمله كجراح قلب و أكاديمي
كان للربوفيســور ســليم معهــدا يف  Imperial Collegeوهــو املعهــد
الوطنــي الربيطــاين يف القلــب والرئــة ومركزا يف املستشــفى امللــي الربيطاين
أيضـاً ،حيــث أمــى هنــاك قرابــة  5ســنوات قبــل أن تســتقطبه الحكومــة
االســكتلندية مــن أجــل تأســيس قســم كبــر لزراعــة القلــب االصطناعــي
مــا اضطــره اىل االنتقــال اىل جالســكو هــو وعائلتــه حيــث عمــل خــال
تلــك الفــرة عــى تأســيس أول قســم لزراعــة القلــب االصطناعــي هنــاك .

رسالة البروفيسور
لطالب كلية الطب وعلوم الصحة
أهــم رســالة هــي الرتكيــز عــى إنســانية الطبيــب حيــث
تعتــر الشــخصية املميــزة مــن أهــم عوامــل النجــاح ،وأن
يكــون االنســان ايجابيــا طموحــا ويضــع هــدف النجــاح نصب
عينيــه ،واألهــم مــن هــذا كلــه عــدم التفكــر بأنانيــة وإمنــا
باملجتمــع وكيفيــة تطويــره وعــدم التفكــر يف املــال يف بدايــة
الطريــق ألن املــال يــأيت بعــد النجــاح .

عودته إلى فلسطين
يف مرحلــة معينــة مــن حياتــه شــعر الربوفيســور ســليم بأنــه أعطــى
للعــامل مبــا فيــه الكفايــة وقــد حــان الوقــت الــذي يعطــي فيــه بلــده
فلســطني ويضــع بصمــة مميــزة لشــعبه ،فقــد كان يســعى دامئــا خــال
فــرة إقامتــه يف بريطانيــا للقيــام باألعــال الخرييــة وخاصــة األعــال
التــي لهــا عالقــة بالجامعــات الفلســطينية ،وســاعده عــى ذلــك كونــه
مديـرا ً يف عــدة جمعيــات خرييــة بريطانيــة قــام هــو بتأســيس قســم كبــر
منهــا بهــدف دعــم جامعــة النجــاح ،وشــارك يف القســم اآلخــر مــن تلــك
الجمعيــات لدعــم جميــع كليــات الطــب يف فلســطني .وقــد ســاعد يف
تأســيس كليــة الطــب يف أبــو ديــس ويف غــزة.
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انجاز مميز
أول عملية زراعة قلب صناعي في المنطقة يجريها
المستشفى الجامعي في نابلس
أعلــن مستشــفى النجــاح الجامعي عــن نجــاح أول عمليــة زراعــة
قلــب صناعــي يف فلســطني خــال عمليــة جراحيــة اســتغرقت أكــر مــن
عــرة ســاعات متواصلة .وقــال الربوفيســور ســليم الحــاج يحيــى  “ :إن
طاقـاً طبيـاً متخصصـاً ومدربـاً مؤلفـاً مــن  15خبـرا ً يف كافــة املجــاالت،
قــد شــاركوا بالعمليــة بقيــادة الربوفيســور الحــاج يحيــى وهــي األوىل يف
فلســطني وعــى مســتوى الــرق األوســط .
وكان الربوفيســور ســليم قــد أجــرى هــذه العمليــة يف عــدة دول منهــا
ســلطنة عــان ،والســعودية ،ويف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت ،مؤكــدا ً
أن املريــض وهــو شــاب مــن جنــوب الضفــة الغربيــة يبلــغ مــن العمــر
 19عامــا كان يعــاين مــن فشــل بالقلــب بنســبة  ،%90واآلن وبعــد إجـراء
العمليــة بنجــاح يتمتــع الشــاب بصحــة جيــدة وميكنــه مامرســة حياتــه
بشــكل طبيعــي .

تكريم البروفيسور سليم من قبل طالب و أساتذة
كلية الطب و علوم الصحة
و يف الســياق ذاتــه فاجــأ  2000طالــب/ة وأســاتذتهم يف كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة الربوفيســور ســليم بحفــل تكريــم تقدي ـرا ً منهــم عــى
دعمــه املتواصــل لهــم وعــى مســاهمته يف الرقــي بالكليــة وتطويرهــا.
وعــى إنجازاتــه العظيمــة يف املجــال اإلنســاين والطبــي والتعليمــي
وخاصــة عمليــات القلــب النوعيــة التــي توجتهــا عمليــة زراعــة القلــب
االصطناعــي األخــرة .

ويشــار أن هــذه العمليــة احتاجــت إىل عــام كامــل مــن عمليــات
التجهيــز وتدريــب الطواقــم الطبيــة ،وتجهيــز غرفــة عمليــات خاصــة
وإجــراء فحوصــات دقيقيــة وكبــرة عــى املريــض ،وهــو مثــرة جهــود
جبــارة مــن إدارة الجامعــة واملستشــفى ودعــم مــن الخرييــن يف فلســطني
ولجــان الوقــف الخــري والــدول العربيــة الشــقيقة .

وعــر الطــاب عــن فخرهــم بالربوفيســور كعميــد وقــدوة لهــم يعمــل
ليــل نهــار عــى إدخــال أحــدث الوســائل التعليميــة وتشــجيعهم عــى
البحــث العلمــي واالبتــكار ،وشــكروه عــى زرع ،ثقافــة اح ـرام اإلنســان
لإلنســان وعــى جعلهــم يثقــون بأنفســهم وبقدراتهــم مــا يجعلهــم
يبدعــون بــا حــدود وال يســمحون ألي ظــروف أن تحــد مــن تطلعاتهــم
وطموحاتهــم .

ومثــن الربوفيســور الجهــود الكبــرة والدعــم املتواصــل مــن رئيــس
الحكومــة الفلســطينية الدكتــور رامــي الحمــد اللــه ،ومــن قبــل وزيــر
الصحــة الدكتــور جــواد ع ـ ّواد كــا شــكر الربوفيســور الطواقــم الطبيــة
واإلداريــة كافــة باملستشــفى والفريــق الطبــي الــذي شــارك بالعمليــة،
قائــا :إن هــذا انجــاز فلســطيني بامتيــاز .
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