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رسالة من دكتور17 
د. بهاء الدين الخري محمد...

يتكلم يف رسالة موجزة عن نصائح 
تفيد طالب العلم يف املذاكرة 

واالستعداد لالختبارات.

مستقبل الطب07 
ديسمرب٢٠١٧ هل سنكون عىل 

موعد مع تغيري تاريخ الطب إىل األبد؟
١٠ ماليني دوالر ُوضعت بني يدي 

الجراح اإليطايل الذي أصبح حديث 
العامل يف األوساط الطبية وغري الطبية 

د.سريجيو للقيام بأول عملية زراعة 
دماغ يف العامل !

غرائب في الطب08
متالزمة أليس يف بالد العجائب!!

هل من املمكن يا تُرى أن نرى األشياء 
من حولنا يوًما كتلك التي كانت تراها 

أليس يف بالد العجائب؟...
ال شك أنه ملن املستحيل حدوث ذلك!

رحلة في تخصص15 
تخصص الجراحة العامة....

من التخصصات الرئيسية التي تتعامل 
مع ما داخل البطن والقفص الصدري، 

وهو عبارة عن مظلة كبرية تندرج 
تحتها الكثري من التخصصات األخرى.

مشرفة النادي الطالبي

هــا قــد بــدأ العــام الدراســي الجديــد و معــه تتجــدد النًيــات و األمنيــات نســأل 
اهلل أن يحققهــا و أن يكــون عــام مليــئ بالجــد و اإلجتهــاد و أن تكــون ثمــرة 

ذلــك التفــوق و النجــاح و التميــز لــكل طــاب و طالبــات كليتنــا العزيــزة.
ــدد  ــة الع ــع إنطاق ــي م ــاام الدراس ــة الع ــن بداي ــدري أن يتزام ــج ص ــم يثل ك
ــد  ــود بع ــة تع ــي المجل ــا ه ــي . ه ــي الطب ــادي الطاب ــة الن ــن مجل ــد م الجدي
انقطــاع طويــل وقــد أزهــرت و اينعــت و فــاح عطرهــا ,عــادت بــروح جديــدة و 
حلــة متميــزة تطــرح مــن خالهــا المواضيــع و المعلومــات المفيــدة , و تكــون 
مســاحة إبــداع إلظهــار المواهــب المكنونــة و نافــذة تطــل علــى المجتمــع 
ــال  ــن بالمج ــن و المهتمي ــن و الموهوبي ــن المثقفي ــل بي ــة وص ــون حلق و تك

ــكان.  ــي مــن كل م الطب
 أعزائــي القــراء هــذه المجلــة هــي مــن صنــع ايــدي طــاب و طالبــات مخلصيــن 
ــة و مواهبهــم المبهــره جمعــت  ــن أفكارهــم الندي ــن, مســتوحاة م مجتهدي

فــي مــكان واحــد لتقــدم اليكــم فــي قالــب يامــس العقــل و القلــب.
ــر  ــا والتقدي ــاعر الرض ــعر بمش ــي ألش ــة وإن ــودة المجل ــاً  ع ــا جميع ــا لن فهنيئ
للعامليــن عليهــا,  فبــارك اهلل فــي الجهــود و أســال اهلل العلــي القديــر ان يتــم 
ــا  ــى رضــا قرائن ــا عل ــه .. كمــا اتمنــى ان تحظــى مجلتن ــا نعمــة و فضائل علين

ــزة بعــون اهلل . ــزة و متمي ــا ممي ــزاء و أن تكــون دائم األع
.تمنياتي لكم بقراءة ممتعة

دمتم بخير...

أبرز المحتويات...

د. رويدا بكري.
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و الصالة و الــسالم

و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا

بســــــــــــــــــــــــــم اهلل ...

سيدنا محمد
االنعاش الطالبي12 

يف قلب األمل ينبض أمل....
كلمتني فارٌق بينها ترتيب حرفني

الطبيبُة مالك الثقفي يف سرية ذاتية 
ملهمة.

المقابالت الشخصية13 
شخصية متميزة، أثبتت للجميع أن 

النجاح قابل للتحقيق وأن التميُّز رغم 
كل الظروف أمٌر يستحق بذل الُجهد 
ألجله، دعونا نتعرف عليها عن قرب 
أكرث، نيفني عيل، وأرسار هذا التفوق.



(َوأَذِّن ِف النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك ِرَجاًل َوَعَلٰ كُلِّ َضاِمٍر يَأْتِنَي ِمن كُلِّ َفجٍّ َعِميٍق)

ما يبدو عليه األمر أن موسم الحج هو فقط موسم للحجيج 
وللعبادات املرتبطة بالحج ولكن يجب أن تكوَن خلف 

الكواليس لتعلَم ما يكون عليه األمر حقاً.
إن الحج ليس فقط الركن الخامس من أركان اإلسالم، وليس 
وصول عدد كبري من الحجاج إىل منطقة مكة املكرمة للقيام 

بالفريضة وحسب، بل هو ملحمة حقيقية تُظهر معادن 
الرجال » والرجال هنا تعني األصل واألصالة« هو لُحمة 

وطنية يريد الجميع أن يشارك فيها ابتداًء من املتطوع إىل 
من يقوم بواجبه عل أكمل وجه..

ولكن أليس لكم درجة أرفع، أرقى وأنقى أيها املتطوعون 

واملتطوعات، كيف ل وأنتم قد تركتم أهاليكم إجازاتكم 
نومكم وراحتكم لخدمة حجاج البيت الحرام وما تريدون 

بهذا إل وجه الله تعاىل. 
ونرى رشف ذلك ف املتطوعني الصحيني من طالب وطالبات 

كلية طب أم القرى الذين ل يكلّون ول ميلّون من خدمة 
الحجيج، وكانوا العني الساهرة عل راحة وصحة ضيوف 

الرحمن، وسنداً للكادر الصحي العظيم ف املشاعر املقدسة.
كم تشعر بالفخر والنتامء عندما تقرأ »مخيم كلية طب 

أم القرى« نعم أنا أنتمي إىل هذا الرصح الذي أُنعَم برشف 
العلم واملكان.

كنتم ولزلتم قدوًة لنا لنحذَو حذوكم ف قادم السنني.
نرمين علي عوض.
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بدأ تطبيق املنهج املحدث يف كلية الطب من العام الدرايس ٢٠١٦ / ٢٠١٧
و يعد املنهج املحدث نقلة نوعية يف كلية طب أم القرى و الذي تم 

باملشاركة مع جامعة UCL ) الكلية الجامعية بلندن( 
و تظهر النتائج األولية يف مستوى طالب و طالبات املنهج املحدث طالب 

السنة الثالثة حاليا نجاحاً مبرشاً.
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»ل أزال أتذكر أول يوم يل ف كلية الطب«، 
أتذكره بكل تفاصيله، حرضت يومها مبكرًا 

جًدا، الساعة السابعة والربع عىل وجه 
التحديد، أتذكر الوقت بالتحديد ليس لحدة 
يف ذاكريت لكن ما حدث بعدها، جعل اليوم 

األول يف الكلية يوًما ال يُنىس، واجهت أول 
تحٍد  يف كلية الطب، مل أجد قاعتي، وتطلب 

األمر مني ساعتني بالتامم، ألدخل متأخرًا، 
ألقى عيّل الدكتور نظرة معاتبة ، لكنه مل 

يتحدث ومل أدافع عن نفيس، مل ينتِه األمر 

عند هذا الحد، حدث األسوأ بعد دخويل 
للقاعة، ألين مل أفهم شيئًا ماّم يقول املحارض، 
كان يتحدث بإنجليزية ال أُفهمها، وال يعرف 

هو أي حرف بالعربية!، كان يوًما مليئاً 
باإلحباط، بدأ يومها السؤال الذي استمر 

طوياًل  »هل أنا ف املكان املناسب«، كانت 
نتائج االختبارات يف سنوايت األوىل متيل نحو 

النفي!، لكني مل ألتفت لها، ويف حقيقة األمر 
لست بدًعا من الطالب، عرفت الحًقا أن 
هذه الصدمة - وإن اختلفت التفاصيل- 

حدثت لعدد ال بأس به من الطالب، 
بعضهم قرر االنسحاب منذ البداية، كنت 

- لحسن الحظ- من القسم اآلخر، الذي قرر 
أن يكمل الطريق رغم كل يشء، واليوم أنا 
عىل بُعد بضعة أسابيع عىل التخرج، أكتب 

بعض النصائح لطلبة الطب الذين بدؤوا 
مشوارهم للتو، عىس أن تعينهم وتصربهم 
وتدلهم عىل الطريق وتجنبهم الكثري من 

األخطاء التي وقعُت فيها:

توكل عىل الله دامئًا وأبًدآ استعن به وال تيأس
 فرحلة الطب طويلة جًدا لكنها ممتعة جًدا يف الوقت 

ذاته، برشط أن تعرف كيفية التعامل معها، ألنك 
ستواجه الصعوبات والعقبات دامئًا.

ال تلتفت ملن يُقلل من أهمية املعدل الجامعي، 
املعدل الجامعي ال يحكم بالرضورة عىل مستوى 

الطالب، لكنه الوسيلة الوحيدة التي تُثبت بها نفسك، 
وهو بوابتك الوحيدة للتدريب يف أفضل األماكن.

كن مبادًرا، ستأيت لك لكثري من الفرص فال تفوتها، 
كل تجربة ستفيدك حتاًم وستكّون شخصيتك 

برشط أال تؤثر عىل تحصيلك الدرايس.

التدريب يف املستشفيات: احرص دامئًا عىل أن تبني 
خربتك من اآلن، وتعلم من كل حالة تراها، وابدأ 
بالتدريب مبكرًا لتبني خربتك، ال تنتظر التخرج، 

عندها سيكون األمر قد تأخر كثريًا.

من أعظم ما يعينك عىل الطريق ويسهل عليك 
الكثري من العقبات يف الطب، هي عالقتك مبن 
سبقوك، يجب أن تفهم أن الطب عائلٌة واحد، 

وأال ترتدد يف سؤال من هم أكرب منك يف كل مرة 
تستعيص عليك مشكلة ما، ودعني أخربك برس 

صغري، ستحتاج دوًما هذا الشخص، فإياك والخجل.

طريقة املذاكرة:  وهي أهم وأصعب درس تعلمته يف 
الجامعة، أن هناك نوعني من التحضري عليك أن توازن بينهام 

دوًما، دراسة لنفسك وملستقبلك وليك تتفوق يف دراستك 
وعملك، ودراسة أخرى للمعدل، تكتفي مبا هو مقرر عليك، 

قد يبدو األمر غريبًا بالنسبة لك، لكن هذه هي الطريقة 
املثىل للخروج بأقل األرضار، ألن أي إخالل بهذا النظام 

سيؤدي حتاًم إىل نتائج ال يُحمد عقباها، فإن أنت ركزت 
عىل تحصيلك العلمي وأهملت معدلك، لن يلتفت لك أحد، 
وستفقد الكثري من الفرص، وسيحوُل معدلك اليسء لألسف 

بينك وبني أحالمك، أما  الخيار اآلخر وهو أن تهمل التحصيل 
العلمي يف سبيل الحصول عىل املعدل، وهو بالنسبة يل أسوء 
خيار من املمكن أن يتخذه الطالب، ألنك بهذا تخون أمانتك، 
ستنجح، وستقبل يف أفضل الربامج، لكنك ستندم حتاًم عاجاًل  
أم آجاًل، ألن قلة تحصيلك العلمي قد يتسبب يف ما هو أسوء 

بكثري من فقدانك ألحالمك.

من أهم األمور التي يجب أن تفهمها منذ البداية 
أن تحصيلك يعتمد يف الدرجة واألوىل واألخرية عليك، 

لذلك عليك أالّ تكتفي أبًدا مبا تقرره الجامعة عليك.

بادر مبساعدة من هم أصغر منك دامئًا وال تحقرن 
من املعروف شيئا، حتى لو كان كتابة مقال 

ترددت كثريًا قبل أن تقرر كتابته، لكن رجاؤك بأن 
ينفع املقال شخًصا ما، فاق ترددك...

ال تدفن نفسك يف التخصص، يُعاين الكثري من طالب الطب 
من وهم » ما عندي وقت«، فيتوهم الكثري منهم عدم 
وجود الوقت الكايف ملامرسة الحياة، ولألسف يقتل هذا 

الوهم الكثري من املواهب، ويقيض عىل الكثري من الهوايات، 
فيقيض طالب الطب ُجل وقته يف مامرسته، ناسيًا أو متناسيًا 

أن لنفسه عليه حق، يجب أن تتعلم إدارة الوقت، وأال 
تتخىل عن مواهبك وهواياتك مهام كان الثمن، هذا طبًعا ال 

يعني أن تهمل يف دراستك، لكن حياة طالب الطب، مليئة 
بالعقبات والصعوبات، فمن املهم جًدا أن تجد لنفسك 

متنفًسا تلجأ إليه كل ما ضاقت عليك ُدنيا الطب. 

أخالقيات املهنة ومهارة التواصل: أجريت الكثري من الدراسات 
واألبحاث للجواب عىل سؤال« ما الذي ُييز األطباء عن بعضهم 

البعض«، للوهلة األوىل يكون العلم يف قمة الهرم، لكن يف 
الحقيقة وجدوا أن مهارات التواصل وأخالقيات املهنة أهم 
بكثري من العلم املجرد، فال معنى للعلم إن مل تكن ذا خلق 

عظيم، ويضيع ذلك العلم إن مل تكن قادر عىل إيصاله.
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تلك عرشة كاملة، فاحرص عليها واستمتع.
إعداد: عبدالله الردادي.

بداية العــــــام الدراسي...!
5

البكترييا، هذه الكائنات 
الدقيقة العجيبة أصبحت تغزو 

العامل وقد ساهمنا ف نرصها 
علينا بشتى الطرق دون أن 
نعي، ومن ذلك استخدامنا 

العشوايئ للمضادات الحيوية 
ف عالج األمراض الفريوسية 

التي هي ف الحقيقة أكرث 
انتشاًرا من األمراض 

البكتريية، فنزلت 
الربد التي تصيبنا مع 

تغريات األجواء كل 
عام، والنفلونزا، 

ومعظم مسببات 
السعال والرشح 

أو ما نُجمله تحت 
مسمى » التهابات 

الجهاز التنفيس العلوي 
» أكرث من٨٠ ٪ منها 

سببها عدوى فريوسية 
وليست بكتريية.

 واملضادات الحيوية ُصنعت 
للقضاء عل البكترييا فقط 

فهيكل البكترييا وتركيبها 
يختلف كليًّا عن هيكل 

الفريوسات بأنواعها، فال فائدة 

تُرجى إذن من استخدام 
املضادات الحيوية ف هذه 

األحوال بل عل العكس هناك 
مضار قد تتولّد نتيجة هذا 
الستخدام العشوايئ, منها 

القضاء عل البكترييا النافعة 
التي تساهم ف حامية الجسم 
من األمراض املختلفة وتعزيز 

املناعة لديه، ومن املضار أيًضا 

إنتاج ما يُعرف بـ«البكرتيا 
املقاومة للمضادات الحيوية«، 
وهي عملّية تُولّد أجياًل أقوى 
من البكترييا تستطيع مقاومة 
املضادات املستخدمة فبذلك 

تخرس املضادات الحيوية 
وظيفتها، وهذه املشكلة 

أصبحت مؤّخًرا خطًرا حقيقيًّا 
يهدد املجتمعات فقد أصبح 
العالج من بعض العدوى 

البكتريية مثل مرض 
الدرن أو السل الرؤي 

يشكّل تحديًا كبريًا 
بسبب تراجع فعالّية 

املضادات املستخدمة ف 
العالج.

  أما غالب األمراض 
الفريوسية فكل ما يحتاجه 

املريض للشفاء منها بإذن 
الله هي الراحة التامة، ورشب 

الكثري من السوائل، ومن 
املمكن استخدام مسكنات 

ا  األمل وخافضات الحرارة، أمَّ
إذا استمرت األعراض ألكرث من 

أسبوعني أو ازدادت حّدة املرض 
فهنا يجب استشارة الطبيب.

إعداد: منار مشـــــاط
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استخــــــدام
المضادات الحيوية 

اســــــــــــــــــاءة



 ديسمرب٢٠١٧ 
هل سنكون عل موعد مع تغيري 

تاريخ الطب إىل األبد؟ 
(ل أسمح ألحد بإجراء العملية 

يل، ألن هناك أشياء كثرية أفظع 
من املوت«. » رئيس الجمعية 

األمريكية لجراحي األعصاب، 
الدكتور هانت باتجر«)

١٠ ماليني دولر ُوضعت بني يدي الجراح 
اإليطايل الذي أصبح حديث العامل ف 

األوساط الطبية وغري الطبية د.سريجيو 
كانافارو للقيام بأول عملية زراعة دماغ ف 

العامل !
عندما سمعت عن األمر ألول مرة وأنا 

أتصفح مواقع التواصل الجتامعي
تلك اللحظة نسيت كل املهام التي يجب 

أن أقوم بها، تجاهلت كل األشياء التي 
عل عاتقي.. إنه يشٌء رائٌع حقاً إذا حدث 
... بينام كنت أكتب ف محرك جوجل اسم 

جراح األعصاب (سريجيو كانافارو)

 الذي علق اسمه بذهني وأنا التي تعاين 
من زهامير حاد ف ذاكرة األسامء، مل ميكث 

عقيل حتى راجع كل السيناريوهات 
املُحتملة خالل تلك العملية إن حدثت 

بالفعل...! 
اسرتجعت كل ما درسته وقرأته ف هذا 

العلم الذي هو مبثابة هاجس يل رغم قلة 
ما درسته منه لكن كان حب استطالعي 
فيه كبرياً، وشغفي به عظيامً.. وأدركت 
شيئاً عندما فتحت الصفحات وبدأت 

أتجول بني املواقع العلمية املوثوقة

 »مل تكن كذبة أبريل«
 بل كان شيئاً يبعث عل اإلعجاب.. شيئا 

ميزج بني جامل العلم وروعة العقل 

البرشي وأنه ل حدود للتفكري ف هذا 

العامل.

وأنا أقرأ تلك السطور كان كيل إميان.. نعم 
نعم أعتقد أنهم يستطيعون فعل ذلك. 

كانت الثقة كبرية جداً لدى د.سريجو وهو 
يصفها كأي عملية أخرى لزراعة األعضاء 

وأيضاً وهو يتنبأ بنجاحها بنسبة ٩٠٪
عندما ترى تلك النظرة عل وجه فالريي 

سبرييدونوف (الذي تطوع للخضوع 
للعملية) والذي هو مصاب مبرض ضمور 

 (Werdning-Hoffmann) العضالت
ويتنظر موته ببأس شديد.

 وهو كله ثقة ف العلم والطب، تعلم جيداً 

أن ما تحمله من العلم قد يكون شيئاً 
عظيامً.. قد يكون أمالً لآلخرين.

 ذلك األمل الصادر منهام الثنني يبعث 
عل القشعريرة، وكأننا بالفعل عل وشك 

أن نرى شيئاً عظيامً.. شيئاً مل يحدث 
من قبل! كثري من الشكوك تحوم حول 

د.سريجو وأول عملية من نوعها ف التاريخ 
الطبي، وأبرزها كيف سنحافظ عل الدماغ 

سليامً قبل عملية النقل..
 وحقيقة أن الدماغ يستطيع البقاء فقط 5 

دقائق حياً دون وصول األوكسجني؟! 
مل تكن فكرة نقل دماغ محض صدفة 

أو مستحدثة بل إذا نظرنا إىل التاريخ: 
ف عام ١٩٠٨ قام تشارليز كالود بنقل 
دماغ من كلب إىل آخر، بينام ف عام 

١٩4٠ سريجيو براخنينكو قام بعمل آلة 
اسمها autojektor عندما ألحق بها 

دماغ كلب وبقيت تلك الدماغ نصف 
واعية وتستجيب إىل املؤثرات البسيطة 

مثل صوت مطرقة، ومن هذا التجربة أىت 
اإللهام ، كيف يبقي رأس الشخص سليام 

بينام يُحرض الجسد لعملية النقل,
وفالدميري دمييخوف قام بتجربة أخرى عام 
١٩5٠ ولكن الكلب مات عل إثر رد فعل 

الخاليا املناعية عل الرأس املُنقل،
 وقامت الصني عام ١٩5٩ بعملتني 

نجاحتني ف نقل دماغ كلب عل جسد 
أخرى.

فرانكنشتاين  
الطب!

إعداد :
 نرمين علي عوض

٧
ف عام ١٩٧٠ قام روبرت وايت بنقل دماغ قرد إىل آخر 

ولقت تلك العملية نجاحاً كبرياً وكان القرد قادراً عل 
الشم ، السمع ، التذوق والرؤية,

وقام د.وايت بإعادة العملية بنجاح عام ٢٠٠١ وأخرياً ف 
عام ٢٠٠٢ قام علامء ف اليابان بنقل دماغ لفأر ولكن 
عل عكس املرات الفائتة، تلك املرة قد احتفظ الفأر 

بدماغه القدمية أي انه قد اصبح لديه دماغيني! 
واتفق العلامء أن درجات الحرارة املنخفضة هي مفتاح 

النجاح لنقل الدماغ.

وف مخطط الجراح سريجيو كانافاور والذي سيكون 
له فريق كبري مكون من ١5٠ متخصص ف عملية من 

املرجح أن تستغرق 35 ساعة.
سيتم تربيد الجسم والرأس عند درجة حرارة -١5 ملنع 

خاليا الدماغ من املوت.
سيتم توصيل الرشايني واألوردة 
أولً وتخيطها ثم سيتم قطع 

الحبل الشويك مبرشط مصنوع 
من األملاس لتقليل حجم 

اإلصابات املتوقعة. 
ثم سيتم لصق رأس املريض 

مع جسد املتربع »امليت 
دماغياً« مبحلول يُسمى: بويل 

ايثلني جليكول، سيتم 
حقنه ف نهايتي 

الحبل 
الشويك. 

العضالت واألوعية الدموية سيتم تخيطها جراحياً بينام 
يتم وضع املريض ف غيبوبة ملدة 3-4 أسابيع حتى يتم 

التئامها وشفاؤها. 
خالل ذلك الوقت سيتم إعطاء صدمات كهربائية بسيطة 
لتحفيز العمود الفقري ودعم الربط بني الدماغ والجسد 

الجديد.
بعد أن يستفيق املريض من الغيبوبة (املُحدثة طبياً) 

نتمنى أن يكون قادر عل الحركة واإلحساس بالوجه وأن 
يتكلم ببعض الكلامت.

وسيتم وصف مضادات مناعية 
immunosuppressant)) قوية جداً إليقاف عملية 

((rejection رفض الجسد للدماغ الجديدة

وأيضاً من املرجح أن املريض سيحتاج إىل دعم نفيس من 
(intensive psychological املتخصصني

support)
وتأيت هنا األسئلة املثرية للجدل والتي تحتاج الكثري 

من الوقت لإلجابة عليها والنتظار حتى إجراء العملية 
ورؤية ما الذي سوف يحدث بعدها، نحن بصدد نقل 

رأس إىل جسد مختلف متاماً، ما هي عواقب ذلك؟ 
ما هو تأثري الكم الهائل من الخاليا العصبية التي ف 

الجسد عل الدماغ املنقل إليها؟
من سيخضع لآلخر ومن سيمسك زمام األمور؟ من 

سيكون ذلك الشخص الجديد؟
يعتقد د.سريجيو أنه إذا تم نقل دماغ شخص كبري ف 

السن إىل جسد صغري سيتم تجديد خاليا الدماغ تلقائياً 
وسيتم إعطاء هذا الشخص متوسط عمر جديد 4٠ 

عاماً؟! 
هل نحن بصدد ثورة ما ف تاريخ البرشية كلها؟!

العديد والعديد من األسئلة
 سُتطرح بنجاح تلك العملية.. 

وأختم مقايل كام ختم 
د.سريجيو كانافارو عرضه الرائع.

غاندي “ف البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون 
منك، ثم يحاربونك، ثم تنترص”
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»هل من املمكن يا تُرى أن نرى األشياء 
من حولنا يوًما كتلك التي كانت تراها 

أليس ف بالد العجائب!!!«

تعود هذه الحالة إىل حدوث اضطرابات عصبية أثرت عل األوامر البرصية ف الدماغ، فالحاسة البرصية بحد 
ذاتها سليمة ولكن الخلل يكمن ف العصب البرصي. تحدث اضطرابات ف اإلشارات العصبية البرصية املرسلة 

للدماغ، فرتسل صور متشوهة تتمثل ف تكوين صورة غري حقيقية ف اإلدراك البرصي.

وهناك عدة أسباب قد تؤدي 
إىل الوصول لهذه الحالة وهي 

أسباب عصبية من الدرجة األوىل، 
مثل: رسطان أو تورم الدماغ، 

الرصع، تناول األدوية املسكنة 
القوية، الفصام وبعض اإلصابات 
الفريوسية كفريوس إبشتاين-بار 

 .(Epstein-Barr)
ومبا أن السبب الرئييس يتمحور 

حول اإلدراك البرصي؛ فإن أغلب 

األعراض ظهوًرا هي فيام يراه 
املصاب كتشوه ف حجم األشياء 
وألوانها وتغريُّ ف ملمسها، وأيًضا 

عيوب ف بعد املسافات فريى 
بعض األشياء قريبة جًدا ويرى 

األخرى بعيدة جًدا، وهذه 
التغريات تحدث طوال اليوم فهي 

غري مستمرة عل مدار الساعة 
ومن املمكن أن يحدث اضطراب 

إدرايك يؤدي إىل فقدان الذاكرة.

يصف أحد املصابني ظهور الحالة 
لديه ف قوله: »بدأت أرى األشياء 

التي ل تبدو حقيقية مثل أرضيات 
مقوسة أو محدبة، وعندما كنت 

أحاول امليش عليها شعرت وكأنني 
أترنح عل إسفنجة، وعند استلقايئ 

عل الرسير أنظر إىل يدي ألرى 
بأن أصابعي ممتدة بقدر نصف 

ميل ف املدى عنها«. 

ل شك أنه ملن األمر املستحيل حدوث ذلك، فليس من 
املمكن أن تصبح حبوب الرند بحجم الربتقال أو أن تصبح 

يدنا اليمنى صغرية جداً ل تقارن بحجم األخرى!
ولكن  ف الحقيقة أمر كهذا وارد الحدوث، فبعض 

 Alice) املرىض املصابني مبتالزمة أليس ف بالد العجائب
in Wonderland Syndrome) من املمكن أن تتأثر 

رؤيتهم لألمور من حولهم. 

إعداد:
ريناد يحيى باعثمان
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أطلـس

» األساطري » 
ل أعني بذلك األطباء األكفاء , و ل حتى الطرق 
األسطورية املستخدمة ف العالج , بل ما تعنيه 

األسامء األسطورية الغريبة املتداولة ف الطب, فوراء 
كل اسم حكاية ~ لن تنىس السم بعدها أبدا ! 

» أطلس » أحد عاملقة األساطري اإلغريقية ,و 
قائدهم إن صح التعبري . قاد العاملقة ضد » 

زيوس » كبري آلهة جبل األوليمب الذي انقلب 
عل أبيه العمالق كرونوس  ليحكم العامل . 

انتهت الحرب بفوز » زيوس » ، و الذي مل يكتِف 
بالنرص جائزة له ؛ بل عاقب » أطلس » و بشدة ! 
اختلفت املصادر التاريخية ف ذكر ماهية اليشء الذي عوقب به 

، فمنهم من قال السامء ، و منهم من قال »أورانوس« ، لكن األمر 
املتعارف عليه و املشهور أيضا هو » الكرة األرضية » 

فقد عاقبه زيوس بحمل الكرة األرضية عل كتفيه طوال حياته ، . و انتهت 
حياته بعد أن تحول بواسطة رأس رشيرة تدعى MEDUCA  إىل متثال حجري 

، فتحول إىل جبال أطلس ، السلسلة الجبلية املعروفة و املمتدة عرب 
كل من املغرب و الجزائر و تونس ملسافة ٢5٠٠ كلم . 

معروف أن العمود 
 cالفقري يبدأ بـ ١
املعروفة بأطلس ! 

فمن هو هذا 
األطلس ؟ 

شهد حافظإعداد:
١٠

و ملَ سميت باسمه ؟!
حيث أن الجمجمة تشبه الكرة األرضية كونها 
مجسام دائريا , و ما يحملها طوال حياة الفرد 

هي c١ أطلس ! 
أعتقد أن أطلس ميثل رمزا للكفاح عند الكثريين، 

عل الرغم من أنه قد هزم ؛ إل أنه و عل األقل قد دافع 
عن مبادئه و مل يهرب ككثري من العاملقة بل ووقف ف وجه 

زيوس حتى النهاية ! لذا قد استحق التكريم عل أفعاله الشجاعة ، 
فهناك أطلس للكتب ، و هنالك جبال أطلس و املحيط األطليس و القارة 

الضائعة األسطورية أطلنتطس نسبت إليه ! 



هكذا تعرفت عل الحضارة اإلغريقية ف سنتي الثانية من الطب وف 
مادة علم الترشيح. فعند ارتفاع ضغط الوريد البايب أو ما يدعى 
 caput يتمثل ف عدة صور إحداها   portal hypertension

medusae  وهي عبارة عن وجود أوردة متوسعة وملتفة ف الجلد 
حول منطقة الرسة فيبدو املنظر وكأنه رأس وحوله ثعابني يشبه 

رأس امليدوسا. 
 حينها بدأ السؤال ف رأيس يدور من هي ميدوسا؟ إذا رجعنا إىل 

اللغة الالتينية فسوف يتبني أن  caputتعني رأس وmedusa ماهي 
إل فتاة كان الجامل لعنتها. 

تعددت األقاويل حول قصة ميدوسا وهنا سأطرح واحًدا منهم.

لتبدأ قصتنا بالرجوع بعجلة الزمن 
آللف السنني وبالتحديد ف اليونان 
ف مدينة أثينا حيث كانت ميدوسا 

أجمل جميالتها. كل يوم كانت 
تتفاخر ميدوسا بجزء من جاملها، 
فجعلت يوم األحد لبرشتها ويوم 
اإلثنني لشعرها والثالثاء لعينيها 

واألربعاء لشفتيها وعندما ل تكون 
مشغولًة بتقاسم أفكارها عن 

جاملها مع الجميع كانت تحدق ف 
انعكاسها عل املرآة لتتأمل جاملها.
كانت كلام تتحدث عن جاملها ل 
يستطيع أحٌد ما أن يوقفها، حتى 

أىت اليوم الذي ذهبت فيه ميدوسا 
إىل زيارة معبد البارثينون، وكان 

أكرب معبد ألثينا آلهة الحكمة 
(كام يزعمون)، قد زين مبنحوتات 

ولوحات فاقت الجامل. 
الكل كان منبهًرا به إل ميدوسا، 

فكانت عندما ترى اللوحات تهمس 
بأنه عمل رائع لكنه سيكون أكرث 

من رائع إذا كان الشخص املرسوم 
هي. وعندما وصلت ميدوسا إىل 

املذبح تنهدت بسعادة قائلًة: »هذا 
معبد جميل، ومن العار أن يكون 

ألثينا ألين أجمل بكثري مام هي 
عليه، رمبا ف يوم من األيام يبني يل 

الناس معبًدا أكرب يوازي جاميل«.
شحوٌب أصاب وجوه األشخاص 

الذين كانوا موجودين خشيًة من أن 
تكون أثينا سمعت ترصيح ميدوسا، 

وا باملغادرة رسيًعا. فهمُّ
وبعد فرتة ليست بطويلة أصبح 

املعبد خالًيا من الجميع باستثناء 
ميدوسا، التي كانت مشغولة ف 

تأمل انعكاسها ف األبواب الربونزية 
الكبرية لدرجة أنها مل تالحظ مغادرة 

الجميع، وفجأة تبدلت الصورة 
فأصبح انعكاس أثينا واضًحا.

 ويصدح صوت أثينا بغضب: 
»أتعتقدين أنك أجمل مني؟! إذن 
أنت واهمٌة، هناك أمور ف حياتنا 

أسمى من الجامل«. 
حاولت ميدوسا أن تدافع عن 

نفسها مشرية إىل أن جاملها كان 
مصدر إلهام ملن حولها ولكن أثينا 

أسكتتها قائلًة: »الجامل ليس بدائٍم 
وسوف يتالىش يوًما ما، إنه ل يفيد 

املرىض ولن يعلمك يشء، وسوف 
يتم تجريدك من الجامل؛ حتى 
يكون مصريك عربة لآلخرين«. 
ومع تلك الكلامت تحول شعر 

ميدوسا إىل ثعابني سميكة وملتوية 
وبرشتها أصبحت كالنحاس وعيناها 
أصبحت لعنة لكل من يراها. قالت 
أثينا: »ميدوسا، وجهك اآلن أصبح 

بشًعا جًدا وأي شخص ينظر إىل 
عينيك سوف يتحول إىل صخٍر«. 
وهكذا أرسلت أثينا ميدوسا مع 

شعٍر من الثعابني للعيش مع 
الوحوش ف نهايات األرض.

)Caput medusae( لعنة رأس الثعابين

١١MEDICNE
aND faNtasy

إعداد:
عائشة الــــحربي

» أنا إنسانة بسيطة من مكة املكرمة، ُولدت مبعضلٍة 
صحية ٍ كانت السبب ف أن تزرع بذرة الطموح 

داخيل منذ سن مبكر جًدا نحو طريِق العلم والطِب 
والجينات«

د. مالك الثقفي يف حديثها لصحيفة الرياض.
هي طبيبٌة، وعاملة، وباحثة، ورائدُة أعامٍل يف واحٍد 

من أصعِب املجاالت الطبية، وهو مجال علم األمراض 
الجيني والعصبي. ولدْت مبرِض » فرِط تنسِج الكظر 

الخلقي««congenital adrenal hyperplasia« والذي 
اضطرها ملالزمِة املستشفيات رغَم صغر سنها، وقد كان 
الدافع لها واملحفز الذي جعلها تفكُر يف دراسة الطب 
عامًة وتخصص الجينات خاصًة؛ فضواًل واستكشافًا ملا 

يخبئُه مثل هذا املرض. لقد كان األمر كالتحدي بالنسبة 
لها.

كام وواجهت د. الثقفي تحدياٍت عائلية ومادية أخرى 
يف فرتة من حياتها، وعىل الرغِم من ذلك، كان التميُز 
يحتل الحيَز األكرَب يف مراحلها الدراسية منذ الصغر، 

وحتى مراحلها املهنية يف شبابها. تخرجْت من جامعة 
امللك عبدالعزيز بتقدير جيٍد جًدا، وحصلْت بعد ذلك 

عىل أربعِ زماالٍت أمريكية يف علوم األمراض اإلكلينيكية، 
والترشيحية، والعصبية، والجينية، الجزيئية من عدة 

جامعات عريقة بالواليات املتحدة األمريكية، ومل يتوقف 
طموحها عند هذا الحد، فقد تفرغت لعمِل زمالة بحثية 

ما بعد الدكتوراه يف بيولوجيا الرسطان واألورام الطبية 
مبركز األورام التابعِ لهارفارد، وبقيت بعدها كعضو 

هيئِة تدريٍس محارض يف نفس الجامعِة، وباحثٍة وطبيبٍة 
استشاريّة. وهي حاليًا طبيبٌة استشارية يف تخصٍص دقيق 

يف مدينِة امللك فهد الطبية، وأستاُذ بحٍث مساعد يف 
مدينِة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، باإلضافة 

لعملها يف بوسطن بدواٍم جزيئ، ويف كلية الطب بجامعِة 
هارفارد، ومستشفى برجهام ومستشفى النساء لتمتلئ 

قامئُة إنجازاتها بجوائز محليٍة ودولية، وأبحاٍث طبية 
معتمدة؛ لتضَع بذلَك بصمًة مميزة يف مجالها.
تقول د. الثقفي متحدثًة عن مرضها وظروفها 

االجتامعية: » آنذاك كان أمامي اختيار أحد الطريقني، 
إما االستسالُم للواقعِ والظروف أو تحويل معانايت 

لطموٍح يدفعني للتغلِب عليها وبناء مستقبٍل أفضل 
لنفيس وملجتمعي، فمجاُل العلوم والطب صعٌب للعموم 

وللمرأة خصوًصا؛ نظرًا لطوِل ساعاِت العمل وسنواِت 
الدراسة، وهذا ليس باململكِة فقط! بل حول العامل أيًضا. 

ولكن املرأَة العربية أثبتت نجاحاتها يف هذا املجال، 
واملرأُة السعودية مل تكن أقل من قريناتها العربيات، 

سواًء املوجوداِت بالخارج أو يف داخل الوطن، لذا 
نصيحتي لكل من تواجهها ظروٌف اجتامعية أو صحية أو 

غريها أن تجعلها تحديًا وبذرَة طموح لتقديم األفضل«.

يف قلب األلم
         ينبض أمل!

الطبيبُة مالك الثقفي، سعوديُة األصل مكّيُة 
املنشأ، مل ترتك لألمل فرصًة ف أن يحتل حياتها 
مع أن حياتها بدأت معه, لكنَّها جعلت منُه 
نقطَة قوٍة لتقفز متخطيًة كلَّ عائٍق صادفها، 

وتُصبح بعد ذلك الشخص الذي مل تكن تتوقُع 
الوصول إليه .

 كلمتني فارٌق بينها ترتيب حرفني, ما بني  تقديم 
لٍم عل ميم تٌحفر ندبات ف الروح تجعل امليم أكرث 

قوة لتحل محله وتغري الكلمة معناً وحرفاً .

لك أنت أيها القارئ  :
نظرتك ملا حولك بإمكانها أن تكون مفتاحاً لبوابة أحالمك أو قفالً فينتهي عمرك..

انسج أحالمك بكل دقة ف مخيلتك ليأيت سحر الفعل املصاحب للعزمية واإلرصار ليكونها عل شكل حقيقة !
د. الثقفي جابهت كل تلك الصعاِب واعتلت منابر النجاح بكل قوة ووصلت ! فكان كل هذا اإلزدهار ،

أما أنت .. حتاًم ستستطيع.

إعداد:
سارة كمال حنبظاظة
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 املعروف أنك األوىل عل دفعتك - ما شاء الله -  ما هي
النصائح التي تقدميها ملن يطمح بأن يصبح من األوائل؟

     سأذكر أهم النقاط التي تساهم يف التفوق الدرايس:
- يجب أن أُحب ما أفعله وأفعله بشغف.

- حضور املحارضات من الثانية األوىل إىل األخرية مع الرتكيز 
جيداً وكتابة املالحظات املهمة.

التحضري وقراءة بعض املعلومات عن املوضوع قبل املحارضة - 
ولو لربع ساعة فقط.

- قراءة موضوع املحارضة يف نفس اليوم، ولو لنصف ساعٍة فقط 
من املرجع املعتمد قراءة رسيعة ملعرفة العناوين األساسية 

والعناوين الفرعية.
- ربط املواد واملحارضات ببعضها وربطها بالحاالت اإلكلينيكية 

يف املستشفى.
- الرتكيز عىل النقاط األكرث أهمية، حيث يجد معظم الطالب 

صعوبة يف متييز النقاط واملوضوعات من حيث أهميتها، ويتم 
تطوير هذه املهارة بالخربة.

- عدم االعتامد عىل الساليدات للمذاكرة األوىل، يُفضل 
مراجعتها فقط لالختبار.

- عدم املذاكرة للمرة األوىل ليلة االختبار.
- املذاكرة الجامعية بتقسيم املواضيع ضمن مجموعة صغرية.

- تنظيم الوقت.
- يجب مقاومة الرغبة يف اللعب والخروج واالجتامعات يف 

أوقات املذاكرة ومتابعة حسابات التواصل االجتامعي بشكل 
مبالغ فيه، وجعل أوقات مخصصة لهذه الرغبات خالل اليوم. 
- النسيان طبيعة إنسانية، ونتغلب عليها باملراجعة املستمرة.

 ما هو املصدر الذي تعتمدين عليه ف مذاكرتك
أثناء دراستك (مراجع أو ساليدات الخ)؟

الساليدات فقط لإلرشاد واملراجعة إذا لزم األمر.
يتم اعتامد املرجع عىل حسب املادة ولكن بشكل 

عام أعتمد عىل مرجع أسايس مثل الكتب وألجأ إىل 
الفيديوهات واملصادر األخرى للفهم.

 كيف تتغلبني عل الضغط النفيس أثناء الدراسة
وخصوًصا فرتة المتحانات وما الذي كان يحفزك؟
التغلب عىل الضغط النفيس يكون بذكر الله ودعائه أوالً 

ثم تنظيم الوقت ووضع خطة مفصلة، ومامرسة الهوايات. 
بالتأكيد فرتة االختبارات من أكرث الفرتات استهالكاً لطالب 
الطب، ولكن عىل النقيض، ففي أحيان كثرية أشعر بحجم 

اإلنجاز الذي حققته خالل السنة الدراسية خالل هذه 
الفرتة. إعادة ترتيب األفكار وتهدئة النفس والبدء باألهم 

فاملهم، واملهم هو عدم االستسالم واإلرصار عىل تحقيق 
يشء ما ولو حتى القليل.

األبحاث يشء مهم، يجب السعي ملعرفة طرق البحث وأنواع 
الدراسات من أول يوم يف الكلية ومن ثم املحاولة لبدء 

املرشوع البحثي الخاص ويكون الهدف منه التعلم واملشاركة 
والكتابة وليس الهدف منه االنتهاء بأرسع وقت. وكذلك عدم 
ركنه ونسيانه. الحمالت التطوعية والنشاطات األخرى، يجب 

أن تكون بنسبة أقل وليس من بداية سنوات الكلية؛ حيث 
يجب من البداية فهم نظام الكلية وكيفية املذاكرة والتأقلم 
مع الوضع الجديد، ثم إضافة األعامل الخارجية إىل الجدول 

بعدها. األعامل الخارجية تكسب الطالب مهارات عديدة 
وتبني شخصيتهم ولكنها ال يجب أن تأيت عىل حساب هدفهم 

األسايس وهو الدراسة.

متى تنصحني طالب|ة الطب باملشاركة ف األبحاث أو 
الحمالت التطوعية وما مدى فائدتها برأيك؟

ُيقال إنك تريدين أن تكميل دراستك ف » تخصص القلب “، ما 
هي النصائح التي تقدمينها ملن هم مهتمني بهذا التخصص؟
يجب االطالع كثريًا عىل أي تخصص يرغب به الشخص ويجب 

أن يحبه ويلك الشغف به وبذلك سوف يتألق فيه وإذا مل 
يستطع ذلك فمن رأيي عليه اختيار تخصص آخر. بعد ذلك 

عليه تجربته عن قرب كتدريب صيفي أو غريه ومعرفة النظام 
الروتيني اليومي وطبيعة الحاالت وهل يتفق مع شخصيته؟ 

وهل يتقبله ليكمل فيه حياته؟
أحب تخصص القلب وكذلك اآلن أضع باالعتبار تخصص 

النساء والوالدة بشكل كبري لعدة أسباب منها أنه يشمل جزًءا 
كالباطنة وجزًءا كالجراحة وفيه عموماً نتائج جيدة للمرىض 

والهتاممي بقضايا املرأة فهو مجال يكنني فيه تحقيق 
أهداف اجتامعية.

موقف واجهتيه أثناء سنوات دراستك وقام بتغيري 
الكثري ف حياتك؟

حيايت مل تتغري كثرياً باستثناء إذا أخذنا باالعتبار انتقايل إىل 
السعودية خالل املرحلة الثانوية، ولكن بشكل عام حيايت 
بسيطة وهادئة. نعم تطورت بشكل كبري جداً خالل هذه 

السنوات عىل املستوى الدرايس والشخيص. ولكن حتى اآلن ما 
زلت كام أنا بروح طفلة أفكر بعفوية وأتحدث بتلقائية، حويل 

عدد قليل من األصدقاء وأحب الدراسة واالطالع وطموحي 
كبري.

أنتم أطباء املستقبل وبني أيديكم حياة، ما تفعلونه اآلن 
تنقذون به حياة الحقاً أو تتسببون مبوتها إذا مل تكونوا بقدر 

املسؤولية، ولكم القرار. أنا أثق يف الكثري منكم وأمد يد العون 
للجميع ورأيت أمثلة رائعة وأفتخر بكم دامئاً أبناء كليتي 

وجامعتي ووطني.

أخريًا,  كطبيبة امتياز مررت بالكثري من املواقف 
والتجارب، كلمة تريدين توجيهها لباقي الدفعات؟
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نيفين علي
وأسرار التفـوق

أجرى املقابلة: عمرو ناصف - مودة فالتة 
تحرير: غدير جهري

»شخصية متميزة، أثبتت للجميع 
أن النجاح قابل للتحقيق وأن 
التميُّز رغم كل الظروف أمٌر 
يستحق بذل الُجهد ألجله، دعونا 
نتعرف عليها عن قرب أكرث«

نيفني عيل عوض، ٢5سنة، طبيبة امتياز من كلية 
الطب بجامعة أم القرى. سعودية ألم مرصية، من 
مواليد القاهرة ثم انتقلُت إىل اململكة ألُكمل دراستي 
الجامعية

عرفينا بنفسك؟

العــدد  
مقـابلة

ما رأيك بالعتقاد أن حياة طالب|ة الطب مقترصة 
عل املذاكرة ويحرم فيها الطالب من حياته 
الجتامعية ومن الرتفيه:

بالطبع غري صحيح، لكل منا حياته الخاصة 
واهتامماته املختلفة. ولكن يبقى كل ذلك بحدود 
ويف مواعيده املناسبة. فالرتفيه عن النفس ومامرسة 
الهوايات والتواصل االجتامعي واجب. ولكن يجب 
أيضاً الحذر وأن نوازن بحيث ال يطغى هذا الجزء 
عىل الروتني اليومي.



هــي  الحيــاة  يف  مرحلــٍة  كل 
ــا ومســالكها  ــا دروبه ــٌة له رحل
تخوضهــا  وحتــى  املتعــددة، 
ــٍة ووعــي، وتكــون عــىل  مبعرف
يف  الســري  قبــل  تــام  اطّــالٍع 
الطريــق، يقــدم ركــن » رحلــة 
يف تخصــص« كل عــدد نبــذًة 
مختــرصًة مــن زاويــٍة ُمحايــدٍة 
ــة،  ــة مختلف ــام طبي ــن أقس ع
نتــاج  هــي  النبــذة  هــذه 
لتجــارَب وخــرباٍت ســابقة يف 
تخصــص طبــي قــد تُقــرر يف 
يــوم مــن األيــام أن يكــون هــو 

عاملــك وكل حياتــك.

تخصص الجراحة العامة:
مــن التخصصــات الرئيســية التــي تتعامــل مــع مــا 
ــاء،  ــن أعض ــدري م ــص الص ــن والقف ــل البط داخ
وهــو عبــارة عــن مظلــة كبــرية تنــدرج تحتهــا 
الكثــري مــن التخصصــات األخــرى والتــي تســتطيع 
الجراحــة  بــورد  إكــامل  بعــد  فيهــا  التخصــص 

ــات: ــذه التخصص ــىل ه ــة ع ــن األمثل ــة، م العام

»trauma surgery « جراحة الحوادث
 »cardiac surgery « جراحة القلب

»neurosurgery « جراحة املخ واألعصاب
»thoracic surgery« جراحة الصدر

« oncological surgery« جراحة األورام
« endocrine surgery « جراحة الغدد

« vascular surgery« جراحة األوعية الدموية
« pediatric surgery « جراحة األطفال

« plastic surgery »جراحة التجميل
 colorectal surgery« جراحة القولون واملستقيم

 »hepatobiliary surgery « جراحة الكبد واملرارة
« urology « جراحة املسالك البولية

ــات –  ــذه التخصص ــض ه ــر أن بع ــر بالذك الجدي
امللونــة بــاألزرق - متنــح الطبيــب -يف مستشــفيات 
ــد أن  ــارشة بع ــا مب ــاق به ــة االلتح ــة- فرص معين
ينهــي االمتيــاز وبذلــك يقــرص الطريــق وتقــل 

ــة. ــنوات الدراس س

عدد سنوات إمتام البورد السعودي واألمرييك والكندي يف الجراحة العامة: خمس سنوات.

 ما ينبغي أن يتوفر يف الطبيب الجراح:
- حب التخصص والرغبة الحّقة يف دراسته وتعلمه.

- امتالك مهارات يدوية وبرصية ممتازة والقدرة 
عىل التنسيق واملوازنة بينهام.

- رسعة البديهة والقدرة عىل إصدار قرارات 
رسيعة، حكيمة وصائبة.

- الخيال الواسع واليد الفّنية املاهرة متطلب 
أسايس للجراح املبدع.

 - معرفة سلبيات وإيجابيات التخصص وطبيعة 
العمل فيه.

عيوب التخصص :
- تخصص متعب يتطلب مجهوًدا 

جسديًا، عقليًا ونفسيًا كبريًا.
 -يعترب من ضمن أكرث التخصصات يف 

عدد ساعات العمل وعدد الحاالت 
الطارئة التي تستلزم تدخاًل جراحيًا 

عاجاًل.
- قد تتأثر حياة الجراح االجتامعية 
وتبدأ يف الضمور مقابل إنقاذ حياة 

اآلخرين.

 - ال تكفي قراءة الكتب وحدها يف 
الجراحة، بل يلزم الجرّاح بجانب القراءة 

واملعرفة ساعات طويلة من التدريب 
واملامرسة بعكس الكثري من التخصصات 

األخرى.
 - تخصص يعتمد عىل اآلالت الحادة 
وقد ال يناسب ضعاف القلوب، تعترب 

رؤية الدم فيه رضورة يومية قد تضايق 
من ال يحب مشاهدة املناظر الدموية

رحـــلة
فـــي
تخــصص

اعداد:
   عبير مليباري

         وديان املوسى
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 مميزات التخصص:
- يتاز التخصص بكون طبيعته 

متنوعة: عيادات، غرف العمليات، 
طوارئ، جناح التنويم.

 - يوفر مجال كبري للموهوبني 
وأصحاب اإلبداع، حيث يتميز 

بكونه تخصًصا مبتكرًا، قاباًل 
للتطور خصوًصا مع تقدم الطب 

والتقنيات الحديثة.
- الرضا النفيس وشعور اإلنجاز

 فيه مجٍز جًدا.
- فورة األدرينالني ورسعة 

األحداث 

ورضورة التدخل بقرار عاجل 
وصائب يجعله مجااًل خصبًا 

للكثري من التحديات.
- معظم الجراحني يقّرون 

برضاهم التام عن العائد املادي.
 - تعترب الجراحة عالًجا جذريًا 
للعديد من األمراض، و بإرادة 

الله قد تكون العملية الجراحية 
سببًا يف إنقاذ حياة مريض 

مهدد باملوت، مثل هذه النتائج 
الرسيعة بعد االنتهاء من العملية 

مبارشًة تعطي الجراح شعوًرا 
بأهمية دوره وفعاليته.

متطلبات القبول:
- شهادة البكالوريوس يف الطب والجراحة.

- إكامل متطلبات الهيئة لتعبئة السرية الذاتية 
»CV« والرتكيز عىل الدورات الجراحية كـ  

ATLS ، BOSS  وغريها.
 - يُفّضل أن يتدرب طبيب االمتياز يف 

مستشفى متلك برنامج تدريب لألطباء املقيمني 
»residency program«  ويكون مجتهًدا يف 

عمله مثبتًا بذلك متيزه ورغبته يف التخصص.
- الحصول عىل توصيات من عدة أطباء 

استشاريني يف مجال الجراحة. 
- اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية والحصول عىل درجة عالية.
- سيتم حساب معدل التصنيف حسب التايل :

  % 3٠ من املعدل الجامعي.
  % ٢٠ من السرية الذاتية.

 % 5٠  من درجة اختبار هيئة التخصصات 
الصحية.

بعد التقديم سيتم إعالن نتائج التصنيف ومن 
حالفه القبول سينتقل إىل الخطوة التالية..

 املقابلة الشخصية:
للثقة بالنفس - بال إفراط وال تفريط - وامتالك 

مهارات تواصل ممتازة دوٌر كبرٌي يف املقابالت.
كام ينصح د. عيل محمد السلامن، استشاري 

جراحة عامة وجراحة أوعية دموية، رئيس قسم 
الجراحة ونائب املرشف عىل برنامج الزمالة 

السعودية يف الجراحة العامة يف مستشفى امللك 
فهد يف الهفوف قائال:

“البد أن تكون للجراح فكرة واضحة عن سبب 
اختياره للجراحة كتخصص! وأنه ال يرغب يف 

تغيريه أبًدا مهام كانت الظروف. وأن تكون لديه 
فكرة عامة وخلفية معلوماتية غنية عن أساسيات

املرأة كجّراحة ف مجتمعنا:
قد يقول البعض أن الجراحة ليست التخصص 

املالئم للمرأة يف ظل وجود تخصصات ذات 
ساعات عمل أقل، لكن ذلك يعود إىل املرأة 

نفسها، فاملرأة التي تفضل البقاء يف غرفة 
العمليات وتتحمل ساعات العمل الطويلة 
الشاقة قد تثبت لنا عكس ما يقال. ما نراه
اآلن يف أرض الواقع يثبت أن املرأة  التي متلك شغًفا وحبًا لتخصصها 

الجراحي قادرة عىل التميز ووضع بصمتها، كام أن املجتمع بدأ يبحث 
عن املرأة الجرّاحة عىل وجه الخصوص واملجال صار بحاجة إليها نظرًا 

لقلة عدد الجرّاحات، األهم هو توفر بيئة متفهمة حولها تشجعها 
وتتفهم رغبتها وأن متلك القدرة عىل املوازنة بني حياتها االجتامعية 

واألرسية واملهنية.

الجراحة والترشيح. ومن أبرز املواضيع املهمة يف املقابلة الشخصية 
 Fluid and electrolytes , Acid base balance , ABG (

management( وأضاف د. السلامن : يجب أن يتوقع الالمتوقع.
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١- إخالص النية لله عز وجل:
أي ينوي الطالب بدراسته للطب التقرب 

لله سبحانه وتعاىل ومن ثم ترتقي دراسة 

الطب إىل عبادة، فالعبادة لفظ عام يشمل 

كل ما صلُح من األقوال واألفعال تقربًا للحق 

تبارك وتعاىل. والعمل ال يكن مقبواًل من قبل 

الشارع إال إذا كان خالًصا لوجهه سبحانه 

وموافقا للرشع }َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا اللََّه 

اَلَة  يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ ُمْخلِِصنَي لَُه الدِّ

كَاَة َوَذٰلَِك ِديُن الَْقيَِّمِة{ َويُؤْتُوا الزَّ

] البينة اآلية : 5 [.

فكيف يتقرب الطالب بالدراسة لله عز 

وجل؟ هذا يكون بتسخري الدراسة يف الدعوة 

إىل الله, ولذلك سخر سيُدنا يوسُف عليه 

السالم نعمَة تفسري األحالم يف دعوة صاحبيْه 

اللذيْن كانا معه يف السجن إىل توحيد الله 

الواحد األحد ونبذ ما كانوا يدعون من آلة 

ْجِن أَأَْربَاٌب  ال ترض ال تنفع .} يَا َصاِحبَِي السِّ

ُمتََفرِّقُوَن َخرْيٌ أَِم اللَُّه الَْواِحُد الَْقهَّاُر )39( 

يْتُُموَها  َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ أَْساَمًء َسمَّ

أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم َما أَنْزََل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن إِِن 

يَّاُه َذلَِك  الُْحْكُم إاِلَّ لِلَِّه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِ

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن  الدِّ

})4٠(

]يوسف اآلية : 39، 4٠[.

ثم رشع بعدها يف تأويل الرؤيا، فالطبيب 

املؤمن ال يصف فقط الدواء للمرىض 

ولكنه يدعوهم إىل رب الساموات واألرض 

ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر 

ويرضب مثاًل حسًنا يف فضائل القيم ومحاسن 

األخالق. ومن كانت نيته كهذه –فال شك- 

ال يرُِد سواِحل املعرفة وال يغتني من كنوز 

الدرجات إال ما كان مرشوعا مأذونا به.

١٧

رســـالة من 
د. بهاء الدين الخير       دكـــــــتور

العوض محمد.

أستاذ مشارك في قسم علم 
وظائف األعضاء، كلية الطب، 

جامعة أم القرى.
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٢- الستعانة بالله والتوكل عليه: 
استعن بالله قل حسبي الله ونعم الوكيل، أظهر فقرك وحاجتك لله 

الغني الحميد. فموىس كليم الله عليه السالم قال ريب إين ملا أنزلت 

إيل من خري فقر. ومن كان فقريا إىل الله عز وجل يكن أغنى الناس 

وأقواهم. وأعلم أنه ال تحّول من حال إىل حال وال سبيل ملواجهة 

الشدائد والصعاب إال بالله القوي العزيز: }َوَمن يَتَوَكَّْل َعىَل اللَِّه فَُهَو 

َحْسبُُه{

] الطالق اآلية: 3[

قال العالمة ابن القيم رحمه الله: شهدت شيخ اإلسالم إذا أعيته 

املسائل واستصعبت عليه فرَّ منها إىل التوبة واالستغفار واالستعانة 

بالله واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده واالستفتاح من 

خزائن رحمته. فقلام يلبث املد اإللهي أن يتتابع عليه مدا, وتزدلف 

الفتوحات اإللهية إليه بأيتهن يبدأ.

إذا مل يكن عون من الله للفتى .... فأول ما يجني عليه اجتهاده

3- بذل األسباب املرشوعة والتحيل بالصرب:
عىل املرء أن يبذر البذور وليس عليه أن يجني الثامر. ودين اإلسالم 

يعلم الناس سنة األخذ باألسباب أما ترى إىل مريم البتول وهي يف 

لحظات الوالدة الشاقة يلقي الله سبحانه وتعاىل يف خاطرها إلهاما 

يِب  }َوُهزِّي إِلَيِْك ِبِجْذِع النَّْخلَِة تَُساِقْط َعلَيِْك رُطَباً َجِنيّاً * فَُكيِل َوارْشَ

َوقَرِّي َعيْناً{

]مريم اآلية :٢5-٢٦[. فاجتهد يف األخذ باألسباب وال تقعر فيها 

ونم قرير العني طاملا أخذت باألسباب. قال ابن الجوزي رحمه الله: 

)الدنيا دار سباق إىل أعىل املعايل، فينبغي لذي الهمة أن ال يقرص يف 

شوطه، فإن سبق فهو املقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده مل يُلَم( 

فالذي يزرع الشوك ال يحصد عنبًا فكيف بالذي ال يزرع أصال.

تبغي النجاة ومل تسلك طريقتها .... إّن السفينَة ال تجري عىل اليبِس

والبد لطالب العلم من الصرب يف تحصيله، والصرب حبس النفس عىل 

املكاره

ومن مل يصرب عىل مر التعلم ساعة.... تجرع ذل الجهل طول حياته

واعلم أن الصرب عىل التعلم عاقبته خري بل هو من لوازم رسوخ 

العلم وثبوته

أخلق بذي الصرب أن يحظى بحاجته .... ومدمِن القرع لألبواب أن 

يلِجا

4- الذكر: 
عندما أرسل الله سبحانه وتعاىل موىس وهارون إىل فرعون قال لهام: 

}َواَل تَِنيَا يِف ِذكِْري{]طه اآلية: 4٢[

أي ال تفرتا وال تكسال عىل مداومة ذكري بل استمرا عليه كام وعدمتا 

بذلك: }َكْ نَُسبَِّحَك كَِثريًا. َونَْذكُرََك كَِثريًا{ ]طه اآلية: 34,33[.

 فإن ذكر الله فيه معونة عىل جميع األمور يسهلها ويخفف حملها. 

فإذا كان هذا حال موىس وهارون يف مواجهة فرعون ذي األوتاد 

فكيف يغفل اإلنسان عن الذكر يف مواجهة صغائر األمور وسفاسفها. 

فلنتعامل مع االختبارات مبعناها الحقيقي الذي هو امتحان تجريبي 

لالمتحان األكرب يوم يقوم الناس لرب العاملني وحسبي من هذا اليوم 

آيات ثالث:

}َوُوِضَع الِْكتَاُب فرََتَى الُْمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِمامَّ ِفيِه َويَُقولُوَن يَا َويْلَتََنا 

َذا الِْكتَاِب اَل يَُغاِدُر َصِغريًَة َواَل كَِبريًَة إاِلَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما  َماِل َهٰ

َعِملُوا َحارِضًا َواَل يَظْلُِم َربَُّك أََحًدا{ ] الكهف اآلية :49 [

}ونََضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسَط لِيَْوِم الِْقيَاَمِة فاََل تُظْلَُم نَْفٌس َشيْئًا َوإِن كَاَن 

ْن َخرَْدٍل أَتَيَْنا ِبَها وَكََفٰى ِبَنا َحاِسِبنَي{ ]األنبياء اآلية:4٧[ ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ

ْن َخرَْدٍل فَتَُكن يِف َصْخرٍَة أَْو يِف  }يَا بَُنيَّ إِنََّها إِن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ

اَمَواِت أَْو يِف اأْلَرِْض يَأِْت ِبَها اللَُّه إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخِبرٌي{  السَّ

]لقامن اآلية : ١٦ [.

5- اإلميان بقضاء الله وقدره:
ــن  ــاَب ِم ــا أََص ــأس }َم ــزن وال تي ــال تح ــك ف ــق هدف ــإن مل يتحق  ف

ــا  ــِل أَن نَّرْبَأََه ــن قَبْ ــاٍب مِّ ــٍة يِف اأْلَرِْض َواَل يِف أَنُفِســُكْم إاِلَّ يِف كِتَ ِصيبَ مُّ

ــرٌي{ ] الحديــد اآليــة : ٢٢[ وأعلــم أن الخــري  ــِه يَِس ــىَل اللَّ ــَك َع إِنَّ َذٰلِ

ــأك مل  ــا أخط ــك وم ــن ليخطئ ــك مل يك ــا أصاب ــه وم ــار الل ــام اخت في

يكــن ليصيبــك, رفعــت األقــالم, وجفــت الصحــف. والبــد أن تعلــم 

ــدم  ــو ع ــاح ه ــس النج ــاح ولي ــبيل النج ــوة يف س ــل خط أن الفش

ــن  ــن الفشــل واالنطــالق م ــتفادة م ــل النجــاح هــو االس الفشــل ب

بعــده بعزيــة ورشــد يف تحقيــق األهــداف الســامية والقيــم النبيلــة 

ــل(. ــت األجســام بالعل ــا صّح )ورمب



يف الثامــِن مــن نوفمــرب عــام  ١895م وعنــد حلــول الشــتاء 
عــىل عامــِه الخمســني، قــام أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة 
يوليــوس- ماكســيميليانس كونــراد رونتغــن يف مختــربه 
ــن أحــد  ــه بالكشــف ع ــة نوم ــوق غرف ــارشًة  ف ــع مب القاب
ــب  ــع الط ــأنها دف ــن ش ــت م ــي كان ــات الت ــل التقني أوائ
ــة  ــيط طاق ــراد بتنش ــام كون ــث ق ــارض. حي ــوره الح إىل ط
كهربائيــة مولــدة ألشــعة كهرومغناطيســية محتــواٍة داخــل 
أنبوبــة مــن الزجــاج معروفــة بـ)أنبوب كاثود( بعــد أن لفها 
ــعة  ــه األش ــم وتوجي ــرض التحك ــميك بغ ــود وس ــورق أس ب
ــفورية  ــة فس ــود شاش ــظ وج ــاز. الح ــن الجه ــادرة م الص
ــد  ــوم، وق ــادة اليوراني ــن م ــة م ــة، مصنوع ــة الغرف يف نهاي
ــا. ــات به ــعاع اإللكرتون ــدام ش ــر اصط ــج إث ــدأت بالتوه ب

أخــرياً وبعــد اعتزالــه الجامعــة ملــدة ٦ أيــام، طلــب زوجتــه 
إىل غرفتــه وأخربهــا أن تضــع يدهــا بــني األنبــوب والشاشــة 
منتجــاً أشــهر صــورٍة يف تاريــخ األشــعة الســينية، صــورة ليــد 

زوجتــه مرتديــًة خاتــم زواجهــام. 

صورة ليد زوجة رونتغن مرتدية خاتم الزواج

كانــت هــذه اللحظــة التــي شــهد فيهــا العــامل والدة 
مايعــرف باألشــعة الســينية.

كان قــد اســتنتج أنَّــه اكتشــف نوعــاً جديــداً مــن األشــعة 
ــارة  ــة وإث ــز متين ــرتاق حواج ــىل اخ ــدة ع ــدرة فري ذا ق
املــواد ذات خاصيــة االمتصــاص وعكــس األشــعة املســلطة 
عليهــا. هــذه األشــعة تســتطيع عبــور مــدى واســع مــن 
املــواد املختلفــة، مــن ضمنهــا األنســجة الحيــة، أمــا املــواد 
ــج  ــا وتنت ــس عنه ــت تنعك ــد كان ــة فق ــة واملصمت الصلب

ظــالً مميــزاً لشــكل وحــدود الغــرض.

رونتجن يعرض اكتشافه لزمالئه يف الجامعة

تــاريخ
 االشعة السينية

إعـــــداد:
   أروى محمد بدر

١9

اكتشــاف  فصلــت  قصــرية  فــرتة 
الســينية  لألشــعة  رونتغــن 
ــري  ــيس ه ــامل الفرن ــاف الع واكتش
ــذايت  ــعاع ال ــة اإلش ــرل لخاصي بيكوي
ــادة  ــرب مب ــث كان يخت ــارص. حي للعن
اليورانيــوم عــن طريــق تعريضهــا 
ــه  ــا صادفت ــمس، عندم ــعة الش ألش
ســامٌء مليئــة بالغيــوم أجربتــه عــىل 
ــري إىل  ــه ه ــه. اتج ــاء يف منزل البق
ــة مــن  غرفــة التحميــض ومعــه عين
الصــور التــي كانــت مخزنــة مــع 
منــاذج مــن مــادة اليورانيــوم ذاتهــا 
التــي كان يختــرب بهــا. تفاجــأ عندمــا 
ــن  ــزًا م ــا ممي ــور نوًع ــرت الص أظه
ــا  ــاج تعرضه ــك نت ــاب )كان ذل الضب
عــىل  الشــمس،  ألشــعة  املبــارش 
يف  يبقيهــا  كان  أنــه  مــن  الرغــم 

غرفــة مظلمــة ومعزولــة عــن أشــعة 
الشــمس املبــارشة(. عندهــا علــم أن 
مــادة اليورانيــوم هــي مــادة مشــعة 
وقابلــة للتطبيــق مامثلــة ألشــعة 

ــس.  اك

ــامم  مل يحــَض اكتشــاف هــري باهت
قوبــل  بــل  كرونتغــن،  مامثــل 
ــام مــن معظــم  بالتجاهــل شــبِه الت
كان  ولكــن  املعارصيــن.  العلــامء 
اهتاممهــا  أبــدت  عاملــة  هنــاك 
همــت  حيــث  بعملــه.  الشــديد 
بالقيــام بتجربــة خاصــة بهــا فقامت 
ــرى ذات  ــارص أخ ــن عن ــث ع بالبح
غــري  الــذايت  اإلشــعاع  خاصيــة 
اليورانيــوم وعنــد فحصهــا لليورانيوم 
الخــام، قامــت باســتخالص بعــض 

العنــارص املحيطــة بــه، منتجــًة ملادة 
اســمها يوراديــم »املشــع« ، وأخــرى 
اســمها البولونيــوم تيمنــاً بالبلــدة 

ــا. ــت فيه ــي ترب الت

اســتقبل العــامل وليــد العلــم الجديــد 
بحفــاوة كبــرية. و وصفتــه نيويــورك 
آالت  مــن  جديــد  بنــوع  تايــز 
اخــرتاق  عــىل  القــادرة  التصويــر 
ــورق  ــب وال ــة كالخش ــواد الصلب امل
عــن  وعــربت  الحيــة  واألنســجة 
وتصويــر  كشــف  عــن  مقدرتــه 
الهيــكل العظمــي البــرشي، وختمت 
بالكشــف عــن تنبئهــا بتطــور الطب 
الحديــث وخاصــة الجراحــة بفضــل 

هــذا االكتشــاف.  

استخدامات األشعة السينية:
ــد  ــد بع ــهٌر واح ــوى ش ــض س مل ي
وتســارع  إال  رونتغــن  اكتشــاف 
ليطبقــوا  والجراحــون  األطبــاء 
فقــد  بأنفســهم.  اســتخداماته 
تشــخيص  يف  االكتشــاف  ســاهم 
حصــوات  مــن  عديــدة  حــاالت 
الــكىل وتليــف الكبــد. وقــام بعــض 
األطبــاء مبحاولــة تصويــر أدمغتهــم 
ومتــت  صدورهــم  ومحتويــات 
رؤيــة دواخــل الجســم الحــي دون 

الحاجــة إلحــداث شــٍق واحــد.
األشــعة  اســتخدام  انتــرش 

شــتى  ويف  واســع  نطــاق  عــىل 
العلميــة.  الصناعيــة،  املجــاالت 
كــام اصطُحبــت أجهــزة األشــعة 
املحمولــة إىل مياديــن الحــرب أيضــاً 
وســاعدت يف التشــخيص الرسيــع 
للكســور واإلصابــات، والبحــث عــن 
الرصــاص داخــل الجســم املصــاب، 
ــن  ــد م ــاذ العدي ــاهمت يف إنق وس
ــعة  ــعبية األش ــاهمت ش األرواح. س

تحفــظ.  دون  اســتخدامها  يف 
كانــت  أنهــا  أيضــاً  ذُكــر  فقــد 
ــاع  ــض صن ــل بع ــن قب ــتخدم م تس
األحذيــة يف تصميــم أحذيــة ذات 

لــكل  فريــد  شــخيص  تفصيــل 
يف  اســتخدمت  كــام  مســتخدم. 
األجهــزة األمنيــة. فمــن كان ليشــك 
ــابهة  ــص مش ــعة ذات خصائ أن أش
ألشــعة الضــوء أن يكــون لهــا رضر، 
وصــل األمــر الســتخدامها لالعتقــاد 
ــا بعــض القــدرات  أن األشــعة لديه
العالجيــة، كالذئبــة الحمــراء، بعــض 
ــراض  ــدي، وأم ــان الث ــاالت رسط ح

الجهــاز العصبــي.  
 

٢٠



ُروي أنه يف قديِم الزماِن بالتحديد يف عام ١8١٦ م اُستدعي طبيٌب فرنيس يُدعى رينيه لينك لفحِص امرأة 
تعاين من مرٍض قلبي وسمنٍة مفرطة، وحتى يستطيع إكامل الفحص كان عليه أن يستمَع إىل صدرها، 

وكانت الطريقة املستخدمة آنذاك هي أن يضَع الطبيب أذنه مبارشًة عىل صدر املريض، ونتيجًة للحرج 
الذي أصاب الطبيب عندما كان من املحال أن يسمَع شيئًا يف ظل وجود طبقاِت دهوٍن كبرية تغطي صدر 
املرأة - وقد قيل أيًضا أن املرأة رفضت أن يضع أذنه عىل صدرها خجاًل - وقع الطبيب يف  مأزق، وطفق 

يفكُر بطريقة بديلة، ويف هذه األثناء وقعت عيناه عىل صحيفة بجانب رسيرها، فقام بلّفها عىل شكِل 
أسطوانة ووضع طرفها األول عىل صدر املريضة وطرفها اآلخر يف أذنه، وهنالك كانت املفاجأة !

 إْذ استطاع أن يستمع إىل دقاِت قلبها بوضوح أكرب كام لو كانت األسطوانُة تعمل كمكرٍب للصوت، ومن هنا 
اُستُلهمت فكرة السامعة الطبية؛ لتكون مريحًة للطبيب واملريض مًعا، وتعمل عىل إيصال الصوت بشكٍل 

أوضح، وقد تشكلْت هذه الفكرُة يف ذهِن رينيه لينك فقام بصنعِ سامعٍة كانت عبارًة عن أسطوانٍة من 
الخشب.

ثم يف عام ١83٠ قام بيري بيوري ببعض التعديالِت عليها، فأضاف جزًءا من العاِج إىل القطعِة التي تتصل 
باألذن، واستبدَل الخرطوَم الخشبي بخرطوٍم مرن، وقد بقيْت بهذا الشكل لعدة عقوٍد, حتى تطورت فيام 

بعد عىل يِد ارثر لريد وجوريا كامن يف عام ١85١ م لتصل إىل الشكل املتعارف عليه يف هذه األيام.
 من كان يتوقع أن فكرًة صغرية كانت ستُساهم يف صنع أداٍة عمليّة مفيدة كالسامعة الطبية؟ لتصبح اآلن 
أداًة ُمالزمة لكل طبيب ورضورًة لكل فحص طبي. إنَّ تلك األمور الصغريَة التي قد ال نلقي لها بااًل، قادرٌة 

عىل فعل الكثري.
 ال تستحِقرَنَّ من األفكار شيئًا، ال تدري فلعّل فكرًة قفزْت إىل عقلك يف لحظة ما، ستقفز بك يوًما إىل عامل 

االبتكار واالخرتاعات

فكرة بسيطة
...

ً
 أنتجت اختراًعا مذهل

إعداد:
عبيــر مليباري
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TV Show Review
ــرض عــىل  ــيك, ُع ــي أمري ــي طب هــو مسلســل درام
شــبكة فوكــس التلفزيونيــة ملــدة 8 مواســم مــن: ١٦ 

ــو ٢٠١٢. نوفمــرب٢٠٠4, إىل ٢١ ماي
David Shore :الكاتب 

Deran Sarafian :املخرج
الشبكة: شبكة فوكس التلفزيونية.

 , Golden Globeالجوائــز: فــاز املسلســل بجائــزيت
كــام فــاز بـــ 3٢ جائــزة أخــرى وترشــح ٧9 ترشــيح.

تدور قصة املسلسل عن الطبيب 
العبقري صاحب املزاج املتعكر 

والعنيد دامئًا ) جريجوري هاوس( 
والذي يرتأس قسم الطب التشخييص 

يف مستشفى برينسنت بلينسبورو 
التعليمي يف نيوجرييس، هذا 

الطبيب يتعاون مع طاقمه املكون 
من ثالثة أفراد يف حل القضايا 

الشائكة واملستعصية التي يستقبلها 
املستشفى من جميع أنحاء الوالية، 
ولكن ال تبدو األمور فعاًل كحقيقتها 

إذ أن د.هاوس يحب دامئًا تجاوز 
القوانني وانتهاكها وإزعاج مديرة 

املستشفى د.كادي بالقضايا املرفوعة 
عليه وانتهاكه املستمر ألخالقيات 

العمل واملرىض وتجاوزه لخصوصيات 
كل من حوله شاماًل بذلك منازل 

مرضاه وأماكن عملهم وخلفياتهم 
حيث أنه يجد ذلك مفيًدا يف عملية 

تشخصيه ألمراضهم ومام يعانون، 
والحقيقة أنه فعاًل ينجح يف ذلك 

عىل الرغم من جميع ترصفاته غري 
املفهومة والتي يجدها الكثري من 

أصدقائه خالية من املبادئ واملشاعر 
واألخالق متاًما، لكن يظل صديقه 
املقرب د.ويلسون واقًفا إىل جانبه 

محاواًل مداركة ما يفعله هاوس من 
أخطاء ومشاكل.

عىل الرغم من كل ذلك، يظل 
د.هاوس بارًعا فيام يعمل إذ أنه 

نادًرا ما يخطئ، وذلك ما يجعل من 
مديرة املستشفى د.كادي غري قادرة 

عىل التخلص منه أو طرده ألنه 
يشكل قيمة عالية للمستشفى وسببًا 

يف شفاء الكثري من املرىض.
تم اقتباس شخصية د.هاوس من 

املحقق الشهري شريلوك هوملز، 
أما شخصية صديقه ويلسون فتم 

استيحاؤها من الطبيب واطسون، 
يقوم البعض بالربط بني هاتني 

الشخصيتني من خالل عنوان سكن 
كل منهام؛ ففي الحلقة السابعة 

من الجزء الثاين يظهر عنوان هاوس 
بشكل واضح وهو نفس عنوان 

املحقق هوملز الذي وصفه الكاتب 
كونان دويل، من ناحية أخرى تم 
تشبيه الفيكودين )مسكن لآلالم( 
الذي يتناوله هاوس بالكوكايني أو 

املورفني الذي يتناوله هوملز بني 
الحني واآلخر للهروب من امللل 

الذي تسببه الحياة اليومية، وعىل 
الرغم من أن هاوس أكد أنه يتناول 
الفيكودين لتسكني آالمه، فقد أثبت 

يف أكرث من مناسبة إدمانه عليه.

Omar Epps Jesse Spencer Jennifer Morrison

Hugh LaurieLisa EdelsteinRobert Leonard

C
A

S
T

إعداد:
    غدير عصام جهري
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صــــدقة وزان

املشاركات الخارجية

» ٢4 عاًما من الحياة«
مل أكرب عاًما واحًدا يف هذا العام، بل كربت عرشًة ورمبا أكرث. 
فقد تعلمت أن الوقت ييض، وأننا سنميض، ولن يبقى إال 

األثر. 
وتعلمت أن أحب وأكره، وأن أصيب وأخطئ، وأن أفوز 

وأخرس. 
تعلمت أن العامل عىل كربه، فإنه صغري، وأنّني أنا الرس األكرب. 
وتعلمت أيّن إذا علمت رسالتي يف الدنيا، وأديتها فإّن طريق 

الجّنة أخرض. 
وأن اإلنسان خلق يف كٓبٍد، فإن تكاسل أو تراخى فسيتحرّس. 

وتعلمت أّن دوام الحال من املحال، فمن هذه الدنيا 
سأحذر. 

تعلّمت بأّن األصدقاء كثريون، لكّن اإلخوة قليلون، ففي 

حبّهم استثمر. 
وأن الشيطان لإلنسان حسوٌد عدٌو لدوٌد، عىل أمر الله تكرّب. 

فاجتنب خطواته، ووساوسه، وأعوانه، ونفسك األّمارة 
بالسوء، هي األخطر. 

وتعلّمت أّن الجسد يتسخ وبالوضوء ينظف، والروح تتسخ 
أيًضا، فاستغفر ربك وتطّهر. 

وتعلّمت أن املؤمن يدلّه قلبه فال يتوه، فأعرض عن 
الجاهلني واصدع مبا تؤمر. 

عرشة أعواٍم يف عام، ولرمبا غفلت عن بعضها فكانت أكرث. 
ال تهنؤوين بعاٍم جديد أدخله، فال حيلة يل يف ذلك. هنؤوين 
بإنجازايت فيه، وبالحياة التي اكتسبتها فيه، فذلك اختياري 

وعليه أُشكر.

٢3

لغة الجسد:
 ضم اليدين وشبك 
األصابع بشدة تدل 
هذه الحركة عل التوتر 
وعدم الراحة وقد يكون 
دليالً عل انعدام الثقة 
ف النفس والخوف 
واإلرتباك.  

@muradjanaini
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wfsufcsbm dpmvno go opsnbm bevmu qfstpo ibt gpvs dvswft 
ju jt opu tusbjhiu bt nbz qepqmf uijol

Code Blue
Code 2:

٢5

مقتول؟ ام منتحر...!!

اعادة صياغة او ترتيب الحروف العطاء جملة ذات معنى...هل بإمكانك؟

٢٦

ركـــــــــــــــــــــن         الـــــــــــمسابقـــــات

A 76-year-old man is admitted to the hospital because of a change in mental 
status and fever. His past medical history is remarkable for hypertension and an 
enlarged prostate.  His temperature is 39.2° C )102.6° F (, Pulse is 125/min, blood 
pressure 7845/ mm Hg, and oxygen saturation on room air is 97%. His skin is very 
warm without diaphoresis. His cardiac and lung examination are normal. he is 
confused and agitated, but a neurologic examination reveals no focal findings. His 
hemoglobin is 15g/dl and his WBC count is 27,700/mm3. urine output over the past 
4 hours is 60 Ml; the urine is dark and cloudy with bacteria and multiple WBCs. 
X-ray of the chest is normal. an ECG shows sinus tachycardia without signs of 
ischemic changes or infraction.

Which of the following hemodynamic states would most likely be found in this patient?

A
B
C
D
E

 عن املركب
    املخفي يف العدد!!

ابحث



انظر اىل الصفحة 
املقابلة 

لحل الكلامت 
املتقاطعة

٢٧

لحل املسابقات او املشاركة يف وضع املسابقات يف االعداد 
القادمة يرجي االرسال عىل 

Msc.magazine2017@gmail.com
هناك العديد من الجوائز القيمة يف انتظاركم

MSC
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