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كلية الطب وعلوم
ال�صحة حتتفل
باليوم العاملي
ملتالزمة داون

ّ
حتــت رعايــة معــايل وزيــر الرتبي ـ�ة والتعليــم العــايل ،نظمــت كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وبالتعــاون مــع جمعيــة َّ
الرحيــم (أصدقــاء
متالزمــة داون) ،يــوم الثالثــاء املوافــق  ،2017/3/21اإلحتفــال الســنوي بمناســبة
اليــوم العالــي ملتالزمــة داون حتــت شــعار (أنــا منكــم ومــكاين بينكــم).
وحضــر احلفــل وزيــر الرتبيــ�ة والتعليــم العــايل د.صــري صيــدم ،ومحافــظ
محافظــة نابلــس ،اللــواء أكــرم الرجــوب ،والقائــم بأعمــال رئيــس جامعــة النجــاح
أ.د.ماهــر النتشــة ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.عمــاد دويــكات ،و نائــب
رئيــس اجلامعــة للشــؤون األكاديميــة د.محمــد العملــة ،ورئيــس جمعيــة الرحيــم
الســيد حيــدر أبــو مخــو ،وجمــع مــن املصابــن بمتالزمــة دوان وذويهــم ،وحشــد مــن
طلبــة اجلامعــة.
وانطلــق احلفــل بآيــات مــن الذكــر احلكيــم تالهــا أحــد املصابــن باملتالزمــة،
ً
ورحــب د.دويــكات يف كلمــة اإلفتتــ�اح باحلضــور وخصوصــا املصابــن بمتالزمــة
ً
ً
داون وذويهــم ،مبديــا ســعادته باإلحتفــال باليــوم العالــي ملتالزمــة داون ،مشــرا إىل
أن شــعار "أنــا منكــم ومــكاين بينكــم" ُيعــر عــن األســلوب الــذي جيــب أن يتعامــل بــه
املجتمــع مــع هــذه الفئــة باعتب�ارهــا جــزء مــن املجتمــع قــادرة علــى العطــاء واإلنتـ�اج،
ً
مؤكــدا أن علــى املجتمــع معاجلــة املشــكالت املرافقــة لهــذه املتالزمــة كفريــق طــي
ً
متكامــل ،متمني ـ�ا التوفيــق للمصابــن باملتالزمــة وذويهــم.
ً
بــدوره رحــب أ.د النتشــة بالضيــوف يف رحــاب جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ،مشــرا

إىل أن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة تتمــز بكوادرهــا وبرامجهــا األكاديميــة حيــث
تعتــر ثالــث كليــة مــن حيــث عــدد الطلبــة .ومــا يمزيهــا أن الطلبــة يأتــون إليهــا
ً
مــن مختلــف أحنــاء فلســطني ومــن اخلــارج ،مؤكــدا أن رســالة اجلامعــة إىل
ً
ً
جانــب التعليــم تتمثــل يف خدمــة املجتمــع ،وتلعــب كليــة الطــب دورا مهمــا يف
ً
هــذا املجــال ،مشــددا علــى الــدور الــذي تقــوم بــه اجلامعــة يف مجــال التوعيــة ويف
مجــال مــرض اضطــراب التوحــد.
كمــا أعلــن أ.د .النتشــة مــن خــال احلفــل عــن ني ـ�ة إطــاق مســاق الوراثــة
واملجتمــع كثــاين مســاق إلكــروين مفتــوح بعــد مســاق اكتشــف فلســطني،
ً
شــاكرا جميــع القائمــن علــى احلفــل ،وباألخــص د .مصطفــى غانــم أحــد أهــم
املشــرفني علــى احلفــل ومــدرس مســاق الوراثــة واملجتمــع.
ومــن جانب ـ�ه أكــد د .صيــدم ،أن أســرة وزارة الرتبي ـ�ة والتعليــم العــايل بكافــة
ً
طواقمهــا حتــرص علــى تقديــم كل االحــرام لهــذه الفئــات مــن املجتمــع ،مضيفا:
ً
"أعتــر نفــي جنديــا يف معرفــة الوقايــة مــن تلــك املتالزمــات ،اليــوم علــى
الكــرايس أطفــال يتســلحون باحلركــة ونســلحهم حنــن بالدعــم والرعايــة ،حنتــاج
ً
جميعــا لتجــاوز كل تلــك املعيقــات ومســاعدة هــذه الفئــات للوصــول إىل كل
منابــر املجتمــع ،اليــوم يف عيــد األم نقــف إىل جانــب أبن�ائن ـ�ا املصابــن بمتالزمــة
داون وأمهاتهــم ،جلامعــة النجــاح وجمعيــة الرحيــم كل اإلحــرام والتقديــر".
ومــن جانبـ�ه قــال اللــواء الرجــوب" :علينـ�ا حنــن كفلســطينيني أن ننظــر لــكل
شــراحئ املجتمــع ،هنــاك الكثري مــن أصحــاب اإلحتي�اجــات ومنها متالزمــة داون،
علينــ�ا أن نعطيهــم املســاحة واملســاعدة حــى يكونــوا منتجــن للمجتمــع ،ال
يمكــن ألحــد أن يقــر بالصعوبــة الــي يمــر بهــا املصابــن بمتالزمــة داون وذويهــم
ولكــن علــى املجتمــع أن يقــدم لهــم كل الدعــم واملســاعدة املمكنــة".
وأشــار الســيد أبــو مخــو أن إقــران اليــوم العالــي ملتالزمــة داون وإلتقائــه
بمناســبات وطنيــ�ة عظيمــة كذكــرى معركــة الكرامــة ويــوم األم هــو داللــة

ســامية ،وعليــه البــد مــن إقــرار هــذا التاريــخ ليصبــح ضمــن األجنــدة الرســمية،
ّ ً
ً
مبديــا تقديــره الشــديد ألمهــات وذوي املصابــن بهــذه املتالزمــة ومقدمــا لهــم
ً
باقــة مــن التهنئـ�ة بمناســبة يــوم األم ،مؤكــدا ضــرورة أن يكــون لهــذه الفئــة كافــة
ً
التشــريعات الــي مــن شــأنها أن حتفــظ حقوقهــم ،مشــيدا بــدور وزارة الرتبي ـ�ة
والتعليــم العــايل حبيــث ســيتم إحيــاء هــذا اليــوم يف كل املحافظــات لزيــادة الوعــي
ً
لــدى الطلبــة والعمــل علــى دمــج املصابــن باملتالزمــة باملــدارس واملجتمــع ،مثنيـ�ا
علــى التعــاون املســتمر القائــم بــن جمعيــة الرحيــم وجامعــة النجــاح يف العديــد
مــن املجــاالت كالتوعيــة بمتالزمــة داون والتوعيــة مــن األمــراض الوراثي ـ�ة.
وختلــل احلفــل عــرض فيديــو قصــر حــول جمعيــة الرحيــم ومتالزمــة داون،
ّ
وفقــرة ترفيهيــة كوميديــة وغنائي ـ�ة قدمهــا أحــد الطلبــة املصابــن بمتالزمــة
داون ،ونشــيدة صفــر البلبــل قدمتــه الطالبــة فاطمــة عبــد البــايق ،وســكتش
مســريح طــايب ،وفيديــو تعريفــي بمســاق الوراثــة واملجتمــع.
وشــهد احلفــل مســاهمة فعالــة مــن جانــب طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع،
والــذي يدرســه د .مصطفــى غانــم ،أحــد اهــم املشــرفني علــى تنظيــم احلــدث،
حيــث يتضمــن املســاق تنظيــم العديــد مــن األنشــطة املشــابهة للعديــد مــن
األمــراض واملتالزمــات بالتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املحلــي.
ُيذكــر أن اليــوم العالــي ملتالزمــة داون هــو يــوم عالــي يتــم اإلحتفــال بــه
يف  21مــارس مــن كل عــام ،ويف هــذا اليــوم ،جيتمــع األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن متالزمــة داون ،وأولئــك الذيــن يعيشــون ويعملــون معهــم يف جميــع أحنــاء
العالــم للتنظيــم واملشــاركة يف األنشــطة والفعاليــات لزيــادة الوعــي العــام
وإنشــاء صــوت عالــي واحــد للدفــاع عــن حقــوق اإلندمــاج والرفاهيــة لــذوي
متالزمــة داون ،حيــث يتــم تســجيل العديــد مــن هــذه األحــداث علــى املوقــع
الرســي لليــوم العالــي ملتالزمــة داون.

أخبار كلية الطب وعلوم الصحة

م�شاركة د .وليد با�شا يف ور�شة عمل يف العيادة
الطبية ال�سوي�سرية حول �إ�صابات البوريليا
ً
إســتجابة لدعــوة مــن العيــادة الطبيــ�ة السويســرية ،شــارك عضــو هيئــ�ة
التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة  ،د.وليــد باشــا ،يف ورشــة عمــل حــول
إصابــات البوريليــا( )Borreliosisمــن الناحيــة املرضيــة واملناعيــة ،حيــث
أقيمــت الورشــة يف العيــادة الطبي ـ�ة السويســرية.
كمــا شــارك يف الورشــة د .أنــور جريــس ،مــن العيــادة الطبيــ�ة
السويســرية واخلبــر بعــاج البوريليــا عــن طريــق ارتفــاع درجــة احلــرارة
( ،)Hyperthermiaوالربوفيســور مارتــن ســيفر ،مــن جامعــة زاو يف زيــورخ
– سويســرا املختــص بتشــخيص البوريليــا اجلزيــي ،واخلبــرة يف علــم املناعــة
الربوفيســور ماريــون ســخين�در مــن جامعــة أولــم األلمانيــ�ة.
وعــرض د.باشــا خــال الورشــة مجموعــة األحباث الــي يقوم بها يف فلســطني
حــول تشــخيص البوريليــا يف اإلصابــات البشــرية ،وخاصــة عالقتهــا باملــوت

زيارة د� .أنور جري�س من العيادة الطبية ال�سوي�سرية
لكلية الطب وعلوم ال�صحة وامل�ست�شفى اجلامعي
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زار د .أنــور جريــس مــن العيــادة الطبي ـ�ة السويســرية كليــة الطــبوعلــوم الصحــة يف اجلامعــة حيــث التقــى
بعميــد الكليــة  ،د.عمــاد دويــكات ،وحبــث معــه ســبل التعــاونالبحــي والســريري بــن املؤسســتني.
وتــم االتفــاق علــى العمــل علــى اإلشــراف املشــرك ألحبــاث الطلبــة مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة حــول
اإلصابــات يف مــرض البوريليوســس (Boreeliosis) وعالقتهــا بالعديــد مــن األمــراض املزمنــة يففلســطني،
وكذلــك تقديــم مشــاريع مشــركة لتوفــر الدعــم لهــذه األحبــاث.
كمــا زار د .جريــس معهــد الطــب العــديل حيــث التقــى بمديراملعهــد د .ريــان العلــي ،وتــم النقــاش حــول
النشــاط البحــي للدكتــور العلــي حــول حــاالت املــوت املفــائج يف فلســطني.
وتوجــه د.جريــس إىل املستشــفى اجلامعــي والتقــى باملديــر الطــي للمستشــفى ،د.كمــال عابــد ،ورئيــس
قســم الباطــي ،د .زكريــا حمــدان ،وتــم النقــاش حــول ســبل التعــاون يف املســتوى البحــيوالســريري ،حيــث أن
د .جريــس مــن اخلــراء يف العــاج عــن طريــق ارتفــاع احلــرارة (Hyperthermia)وعــاج األمــراض املناعيــة
عــن طريــق فصــل البالزم ـا.
ُيذكــر أن هــذه الزيــارة ثمــرة لبدايــة التعــاون بــن د .جريــس واألســتاذ املســاعد يفكليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
د .وليــد باشــا ،والــذي زار د .جريــس بدعــوة ســابقة إىل سويســرا حيــث يعمــان علــىالعديــد مــن األحبــاث
املشــركة.

املفــايجء باإلضافــة إىل انتشــارها يف املفصليــات الــي حتمــل هــذه البكترييــا.
وخــال الورشــة تــم اإلتفــاق علــى التعــاون بــن اخلــراء وتقديــم مشــاريع
ً
مشــركة مــع جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة لتغطيــة الدراســة يف فلســطني ،علمــا
ُ
أنهــا تعتــر األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة.

الدكتور بالل رحال ي�شارك يف م�ؤمتر
علم الأع�صاب يف �أملانيا
شــارك مديــر دائــرة العلــوم الطبيـ�ة احليويــة ،د.بــال رحــال ،يف مؤتمــر علــم
األعصــاب األلمــاين ،والــذي ُعقــد يف مدينــ�ة جوتنجــن األلمانيــ�ة ،يف الفــرة
الواقعــة .2017/3/25-22
وحضــر املؤتمــر العديــد مــن املؤسســات األكاديميــة والبحثيــ�ة العامليــة،
ً
وخصوصــا مــن اجلامعــات األلماني ـ�ة .وقــدم د .رحــال ورقــة علميــة بعنــوان:
Localization
of reelin signaling pathway
components in murine midbrain and striatum
وطــرح املؤتمــر مجموعــة واســعة مــن املواضيــع املتعلقــة بصحــة وأمــراض
وفيســولوجيا اجلهــاز العصــي لإلنســان ،منهــا :تطــور اجلهاز العصــي ،وصحة
ومــوت اخلاليــا العصبيـ�ة ،وغريهــا ،إضافــة للعديــد مــن املحاضــرات لعلمــاء يف
مجــال اخلاليــا اجلذعيــة ،وأمــراض الزهايمــر والباركنســون.

ً
وعلــى هامــش املؤتمــر ،عقــد الدكتــور رحــال اجتماعــا مــع مؤسســة دعــم
األحبــاث األلمانيــ�ة ( ،)DFGإلمكانيــ�ة تمويــل مشــاريع مشــركة مــع كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح.
ُيذكــر أن فلســطني ممثلــة جبامعــة النجــاح الوطنيــ�ة هــي الدولــة العربيــ�ة
الوحيــدة املشــاركة بــأوراق عمــل يف املؤتمــر ،والــذي تنظمــه جمعيــة علــم
األعصــاب األلمانيــ�ة مــرة كل عامــن.
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�أ.د� .أن�سام �صواحلة حت�صل على جائزة
Global Senior Scholar Exchange Award 
حصلــت عضــو هيئـ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،
أ.د .أنســــام صواحلـــة ،على جائزة
Global Senior Scholar Exchange Award 
مــن احتــادعلمــاء الســموم ومقــره يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وذلــك ضمــن منافســة شــملت أكــر مــن ثمانيــ�ةآالف باحــث يف
مجــال علــم الســموم مــن مختلــف دول العالــم.
 وتــم اختي ـ�ار أ.د .صواحلــة للفــوز بهــذه اجلائــزة مــن ِقبــل جلنــة
تابعــة الحتــاد علمــاء الســموم بعــد قيــاماللجنــة بتقييــم املتقدمــن
بنـ ً�اء علــى إنت�اجهــم البحــي واألنشــطة املختلفــة الــي قامــوا بهــا يف
مجــال علــمالســموم والوقايــة منهــا ودورهــم يف رفــع الوعــي يف هــذا
املجــال.
 وتتيــح هــذه اجلائــزة مجــاالت للتعــاون بــن جامعــة النجــاح
وعــدد مــن اجلامعــات األمريكيــة يف مجــال األحبــاث يف علــم

الســموم وتطويــر برامــج للدراســات العليــا .
ُ
وع ِقــدت مراســم توزيــع اجلائــزة يف مدينــ�ة بالتيمــور بواليــة ماريالنــد يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة،حبضــور العديــد مــن الشــخصيات املرموقــة
وعــدد مــن علمــاء الســموم الذيــن أســهموا بشــكل ملمــوس يفتطويــر هــذا
العلــم ،وجــاءت الفعاليــة علــى هامــش مؤتمــر احتــاد علمــاء الســموم يف دورتــه
السادســة واخلمســن.
ويف ســياق متصــل قامــت أ.د .صواحلــة باملشــاركة يف املؤتمــر بأحــد أحباثهــا
حــولالتســمم لــدى األطفــال يف فلســطني واملــواد ُ
المســبب�ة للتســمم وكيفيــة
العــاج.
كمــا قامــت أ.د .صواحلــة باملشــاركة يف ورشــات عمــل واجتماعــات لتطويــر
التعــاون مــععــدد مــن اجلامعــات األمريكيــة يف مجــال علــم الســموم ،وأعــرب
العلمــاء األمريكيــون عــن إعجابهــمبمســتوى وكــم األحبــاث اخلــاص باألســتاذة
الدكتــورة صواحلــة وعــن رغبتهــم بفتــح مجــال التعــاون.

م�شاركة جامعة النجاح الوطنية يف ور�شة
البحث العلمي حول الأمرا�ض املزمنة يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت

ً
شــاركت جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ممثلــة بالباحثــن أ.د .وليد صويلح و د.ســائد
زيــود  ،يف ورشــة البحــث العلــي حــول األمــراض املزمنــة يف اجلامعــة األمريكيــة يف
بــروت ،والــي ُعقــدت حتــت شــعار "تقييــم البحــث يف مجــال األمــراض املزمنــة يف
الوطــن العــريب" بدعــم مــن مركــز حبــوث التنميــة الدوليــة الكنــدي.
وجــاءت هــذه الدعــوة الشــخصية للباحثــن بنــ ً�اء علــى غــزارة أحباثهــم
ُ
العلميــة يف مجــال األمــراض املزمنــة والــي نشــرت يف أشــهر املجــات العامليــة.
واهتمــت الورشــة بمحــاور علميــة كثــرة وكان علــى رأســها اجلــودة يف البحــث
العلــي والتعــاون البحــي بــن مجموعــات البحــث العلــي يف املنطقــة ،وحضــر
الورشــة العديــد مــن علمــاء العالــم والذيــن تركــوا بصمــات ممـ ّـزة يف البحــث
العلــي علــى مســتوى العالــم والعديــد مــن محــرري املجــات العلميــة وممثلني
عــن منظمــة الصحــة العامليــة ،كمــا وشــهدت مشــاركة واســعة مــن كبــار
املتخصصــن والباحثــن يف مجــال العلــوم الطبي ـ�ة واألمــراض املزمنــة.
ً
وجــاءت الورشــة تأكيــدا علــى أن البحــث العلــي ختطــى مرحلــة تطويــره إىل
الســعي للتمـ ّـز وتوحيــد اجلهــود بــن الباحثــن مــن أجــل نشــر ثقافــة التمـ ّـز

كخطــوة أساســية ملواكبــة التغــرات الســريعة يف حقــول البحــث املتعلقــة
باألمــراض املزمنــة يف العالــم.
وأجمــع املشــاركون يف الورشــة علــى أن الهــدف مــن انعقادهــا هــو الوقــوف
علــى آخــر املســتجدات يف مجــال البحــث العلــي يف الوطــن العــريب ،والتغلــب
ً
علــى التحديــات الــي تواجــه البحــث العلــي يف املنطقــة ،وصــوال خللــق فهــم
وتصــور ّ
ّ
موحــد ملســتقبل البحــث العلــي حــول األمــراض املزمنــة
مشــرك
وخلــق شــراكات حبثي ـ�ة فاعلــة مــن خــال التعــاون البحــي الهــادف اىل تغيــر
سياســات واســراتيجيات البحــث العلــي يف الوطــن العــريب.

�ألقت د.عائدة القي�سي حما�ضرة يف
م�ست�شفى النجاح الوطني اجلامعي كجزء
من برنامج Grand Round

قامــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
ومنســقة برنامــج ماجســتري تمريــض التخديــر وماجســتري تمريــض العنايــة
املكثفــة  ،د.عائــدة القيــي بالقــاء محاضــرة يف مستشــفى النجــاح الوطــي
اجلامعــي كجــزء مــن برنامــج  Grand Roundالــذي انطلــق يف مستشــفى
النجــاح الوطــي اجلامعــي وتضمنــت محاضــرة د.القيــي عــن كيفيــة الوقايــة
والعــاج لألعــراض الــي تنجــم عــن إجــراء العمليــات اجلراحيــة حيــث تــم
الرتكــز بشــكل خــاص علــى الغثيــ�ان والقــئ مــا بعــد العمليــات اجلراحيــة
وقــد تن�اولــت بالتفصيــل اســتخدام العــاج باألدويــة واســتخدام Sea
 Bandوالــي يتــم عملهــا عــن طريــق لبســها يف رســغ اليديــن مــا بــن الوتريــن
املتواجديــن يف رســغ اليــد  Palmaris longus & Carpi radialsملــدة
مــن  60-30دقيقــة مــا قبــل العمليــات اجلراحيــة وملــدة  24ســاعة مــا بعــد
العمليــات اجلراحيــة وعلــى املريضــة أن تــزع الســوار الضاغــط sea band
أثن ـ�اء النــوم وعليهــا أن تضعهــا مباشــرة قبــل النهــوض مــن الســرير ،حيــث أن
هــذه الطريقــة تمنــع وصــول املســرات العصبيـ�ة املســبب�ة للغثيـ�ان والــي حتــد
مــن الوصــول إىل مركــز القــئ يف الدمــاغ وبهــذا تمنــع حــدوث الغثي ـ�ان والقــئ
مــا بعــد العمليــات اجلراحيــة .
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م�شروع بحثي يف جامعة النجاح
يفوز مبنحة جمل�س الأبحاث
الطبية الربيطانية
ّ
فــاز مقــرح مشــروع حبــي قدمــه د.عبــد الســام
اخليــاط ود.أمــرة شــاهني ،األســتاذان املســاعدان يف
دائــرة العلــوم الطبيــ�ة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
 ،بمنحــة مجلــس األحبــاث الطبيــ�ة الربيطانيــ�ة
()Medical Research Council in the UK
الــذي ُيعتــر مــن أهــم املؤسســات الربيطاني ـ�ة الداعمــة
للبحــث العلــي.
ويــأيت هــذا املشــروع البحــي بالتعــاون بــن جامعــة
النجــاح الوطنيـ�ة وجامعة بريســتول الربيطاني�ة وجامعة
ســاو باولــو الربازيليــة ومؤسســة جذورالفلســطيني�ة
ومنظمــة الصحــة العامليــة و London school of
ُ ، Hygiene and Tropical Medicine
ويعتــر
الربوفيســور  Gene Federمــن جامعــة بريســتول
املســؤول الرئيــس عــن البحــث.
ويتنــ�اول املشــروع البحــي موضــوع (تعامــل نظــام
الرعايــة الصــي األويل الفلســطيين مــع العنــف ضــد
النســاء) ،حيــث ســتقوم الدراســة بعمــل األحبــاث يف
ً
فلســطني والربازيــل وبريطانيـ�ا ،علمــا أنــه ســيب�دأ العمــل
علــى املشــروع بت�اريــخ .2017/4/1
ُ
ُيذكــر أن مجلــس األحبــاث الطبي ـ�ة الربيطاني ـ�ة يعتــر
مــن أكــر املؤسســات الربيطانيــ�ة صعوبــة يف قبــول
املشــاريع البحثي ـ�ة ،حيــث يتطلــب العديــد مــن املعايــر
والشــروط كأصالــة البحــث العلــي ،وأهميتـ�ه العلميــة،
وأهميتــ�ه للمجتمــع ،واخلــرة العلميــة للباحثــن
العاملــن علــى املشــروع وغريهــا مــن الشــروط.

جامعة النجاح الوطنية
ت�ستقبل وفد ًا من معهد
ال�صحة العامة ال�سوي�سري

اســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة  ،أ.د .ماهــر النتشــة ،الربوفيســور
نيكــول بروســت والربوفيســور الزيابيــث زيــم مــن معهــد الصحــة العامــة يف
جامعــة بــازل يف سويســرا وذلــك ضمــن مشــروع التفاهــم املوقــع عــام  2015يف
مجــال البحــث العلــي يف األمــراض غــر املعديــة واألمــراض النفســية.
ً
وخــال اللقــاء قــدم أ.د .النتشــة عرضــا ألهــم التطــورات الــي حتققهــا
اجلامعــة يف مجــال البحــث العلــي وأثــر االحتــال علــى الصحــة العامــة
والضغــط النفــي الناجــم عــن الظــروف السياســية واإلقتصاديــة وأكــد
ُ
علــى أهميــة تطبيــق برامــج التعــاون البحــي بــن الطرفــن حيــث يــزور الوفــد
َ
اجلامعــة ومستشــفى النجــاح ومستشــفيات مدين ـ�ة نابلــس للبــدء برتتيب ـ�ات
مشــروع حبــث حــول عالقــة االمــراض النفســية واإلكتئ ـ�اب بأمــراض القلــب
يف املجتمــع الفلســطيين.
كمــا حتــدث أ.د.النتشــة عــن املشــاريع الدوليــة الــي شــاركت بهــا اجلامعــة
ً
مؤخــرا وأكــد علــى أن إدارة اجلامعــة ســتدعم تطبيــق برامــج التعــاون مــع معهــد

الصحــة العامــة السويســري ومشــروع البحــث قيــد التنفيــذ بإشــراف د .عبــد
الســام اخليــاط عضــو الهيئــ�ة التدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
ود.عمــاد دويــكات عميــد الكليــة.
وحتدثــت الربوفيســور بروســت خــال اللقــاء عــن أهميــة التعــاون مــع جامعة
النجــاح يف اإلطــار البحــي وأشــارت إىل اجلهــد الكبــر الــذي يب�ذلــه معهــد
الصحــة العامــة السويســري منــذ عــام  1943يف ســبي�ل تطويــر خدمــات
الصحــة العامــة يف سويســرا والعالــم وأكــدت علــى أهميــة الشــراكة مــع
جامعــة النجــاح.
حضــر اللقــاء كل مــن النائــب األكاديــي ،د .محمــد العملــة ،وعميــد كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة ،د .عمــاد دويــكات ،وعضــوا الهيئــ�ة التدريســية يف
الكليــة ،د .عبــد الســام اخليــاط و د .أمــرة شــاهني ،و املبتعثــة يف معهــد
الصحــة العامــة السويســري ،أ .هــا اللبــدي .
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زيارة وفد �أكادميي رفيع
امل�ستوى من جامعة تون�س
املنار جلامعة النجاح
الوطنية

اســتقبل القائــم باعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة،
ً
ً
وفــدا أكاديميــا مــن جامعــة تونــس املنــار يرأســه عميــد كليــة الطــب
يف اجلامعــة التونســية ،د.أحمــد املحــرزي ،ووفــد أكاديــي مرافــق
لــه ،وأعضــاء مــن اجلمعيــة الطبيــ�ة التونســية الفلســطيني�ة،
يرافقهــم املبتعــث للتخصــص يف اجلامعــة التونســية ،د.محمــد
األحمــد.
ويف بدايــة اللقــاء رحــب أ.د .النتشــة بالوفــد الطــي األكاديــي
ً
التونــي يف زيارتــه التاريخيــة إىل فلســطني ،وقــدم شــرحا عــن
تاريــخ جامعــة النجــاح الوطينــ�ة وقــدم الشــكر جلامعــة تونــس
املنــار علــى التعــاون املشــرك بينهــا وبــن جامعــة النجــاح الوطينـ�ة
وخاصــة يف مجــال البعثــات األكاديميــة إىل تونــس ،ثــم حتــدث عــن
التحديــات واملعيقــات الــي تواجــه التعليــم العــايل الفلســطيين مــن
مختلــف النــوايح.
وخــال اللقــاء عــرض فيلــم وثائقــي يســرد نشــأة وتاريــخ وتطــور
جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ،والربامــج األكاديميــة الــي تطرحهــا
وأعــداد طلبتهــا واإلتفاقيــات الــي تربمهــا اجلامعــة مــع العديــد مــن
اجلامعــات املرموقــة علــى الصعيــد العالــي.
وشــارك يف اللقــاء مــن اجلامعــة نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون
األكاديميــة د.محمــد العملــة ،ونائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون
اإلداريــة د.صــري ناصــر ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
د.عمــاد دويــكات ،ود.أنــور دوديــن ،ومديــر شــؤون البعثــات يف

م�شاركة دائرة
التمري�ض والقبالة
بور�شة عمل تطوير
منهاج العناية
التمري�ضية املكثفة
اجلامعــة د .رشــا اخليــاط ،و د.خليــل عيــى مــن كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،ومديــر معهــد النجــاح للطفولــة د .زاهــر نــزال ،ومــن مكتــب
العالقــات الدوليــة أ .دالل رضــوان ،والقائــم باعمــال مديــر دائــرة العالقــات
العامــة أ .خالــد مفلــح ،وقــد رافــق الوفــد مديــر العالقــات العامــة يف محافظــة
نابلــس ،أ .زيــاد عثمــان ،ومــن مكتــب العالقــات الدوليــة يف املحافظــة أ.حكيم
ابــو عيشــة.
وأكــد د.املحــرزي ،يف كلمتــه خــال اإلجتمــاع ،علــى عمــق العالقــة الــي
تربــط الشــعبني التونــي والفلســطيين وأشــار إىل أن املشــاركة الفاعلــة مــن
قبــل رؤســاء األقســام الطبي ـ�ة يف هــذه الزيــارة هــي دليــل علــى أهميــة هــذه
الزيــارة واخلطــوة لتعزيــز أواصــر العمــل املشــرك بــن البلديــن يف املجــاالت
األكاديميــة والبحثي ـ�ة والتقني ـ�ة الطبي ـ�ة ،للوصــول إىل شــراكة طبي ـ�ة فاعلــة
وحقيقيــة ملزتمــة بأهــداف العمــل الصــي اإلنســاين واإلجتماعــي بكليــات
الطــب يف تونــس وفلســطني.
وبعــد ذلــك نظمــت دائــرة العالقــات العامــة يف اجلامعــة للوفــد الضيــف
جولــة يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد حيــث شــملت كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة وكان يف اســتقبال الوفــد د.عمــاد دويــكات وطاقــم الكليــة حيــث
ً
قــدم د .دويــكات شــرحا للوفــد عــن تطــور الكليــة ونشــأتها.
بعــد ذلــك زار الوفــد مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي وكان يف
اســتقبالهم مديــر عــام مستشــفى النجــاح ،الربوفيســور ســليم احلــاج حيــى،
ً
ً
الــذي رحــب بهــم وقــدم لهــم شــرحا مطــوال عــن طبيعــة ونظــام العمــل يف
املستشــفى ،باالضافــة إىل تقديــم عــرض عــن أقســام املستشــفى.

شــاركت دائــرة التمريــض والقبالــة بورشــة عمــل تطويــر منهــاج العنايــة
التمريضيــة املكثفــة يف برنامــج بكالوريــوس التمريــض ضمــن مشــروع
تنميــة قــدرات النظــام الصــي الفلســطيين بتنفيــذ ()IntraHealth
ً
ممثلــة ب د .ســلوى البيطــار وأ .مهــا اخلطيــب وأ.حكــم الطويــل منســقا،
وبالشــراكة مــع مؤسســة جــذور ممثلــة ب د .دينـ�ا ناصــر ،وبدعــم مــن الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة  ،USAIDوذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتعليــم
الصــي/وزارة الصحــة الفلســطيني�ة ممثلــة ب د .أمــل أبــو عــوض ،والهيئ ـ�ة
الوطنيـ�ة لإلعتمــاد واجلــودة يف التعليــم العــايل/وزارة الرتبيـ�ة والتعليــم العــايل
الفلســطيني�ة ممثلــة ب أ.د .محمــد الســبوع.
وقــد شــارك يف الورشــة كل مــن مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة عضــو
اللجنــة الفنيـ�ة لتطويــر منهــاج العنايــة التمريضيــة املكثفــة  ،د .عائــدة القيــي
 ،و مدرســا مســاق العنايــة التمريضيــة املكثفــة يف الدائــرة ،أ.محمــد احلايــك وأ.
نــزار ســعيد  ،وقــد ناقــش اإلجتمــاع اآلليــات املختلفــة والرؤيــة لتطبيــق املنهــاج
ضمــن خطــة الســنة الدراســية احلاليــة والســنوات القادمــة.
ويف بدايــة اإلجتمــاع تقدمــت د .عائــدة بالشــكر مــن جميــع احلضــور
ملشــاركتهم يف هــذا اإلجتمــاع وأثنــت علــى مؤسســة جــذور ومشــروع انــرا

هيلــث والهيئـ�ة الوطنيـ�ة لإلعتمــاد واجلــودة يف التعليــم العــايل ووزارة الصحــه
الفلســطيني�ه علــى متابعتهــم احلثيث ـ�ة ملنهــاج العنايــة التمريضيــة املكثفــة يف
اجلامعــات الفلســطيني�ة.
وقــدم كل مــن أ.ســعيد وأ.احلايــك ،الشــرح الــكايف حــول آليــة تدريــس
املســاق يف دائــرة التمريــض والقبالــة جبامعــة النجــاح الوطنيـ�ة وآليــة التدريــب
العملــي التابــع للمســاق وربــط اخلطــة الدراســية للمســاق بالتدريــب العملــي،
ً
ً
واآلليــات املتبعــة لتقييــم الطــاب نظريــا وعمليــا ،باإلضافــة إىل اخلطــة
املســتقبلية املتبعــة لتطويــر املســاق.
وقــد شــاركت مختلــف اجلامعــات والكليــات التمريضيــة إىل جانــب جامعــة
النجــاح يف هــذا اإلجتمــاع ومنهــا جامعــة القــدس ،اجلامعــة العربيـ�ة األمريكية،
جامعــة بيــت حلــم ،جامعــة اخلليــل ،كليــة ابــن ســين�ا للعلــوم الصحيــة ،كليــة
التمريض/مستشــفى املقاصــد.
ويف نهايــة اللقــاء تــم االتفــاق علــى حتديــد اإلجتمــاع الالحــق والذي ســين�اقش
مختلــف األدوات التقييميــة املســتخدمة يف تقييمــات املســاق ومتابعــة الناحية
العملية للمســاق.
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اجلامعة ت�ستقبل وفد ًا من ق�سم الب�صريات يف جامعة �آ�ستون
اســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة،
ً
ً
وفــدا مــن قســم البصريــات يف جامعــة آســتون والــذي حيــل ضيفــا
علــى قســم البصريــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ملــدة أســبوع
وذلــك ضمــن اتفاقيــة برنامــج التب ـ�ادل أراســموس بلــس والــي تــم
ً
توقيعهــا مؤخــرا.
وتشــكل وفــد قســم البصريــات يف جامعــة آســتون مــن اخلبــران
العامليــان يف مجــال البصريــات وطــب العيــون ،الربوفيســور فرانــك
ايبريجيــي والربوفيســور شــاهزاد نــارو.
وحضــر اللقــاء مــن اجلامعــة نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة
د.محمــد العملــة ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.عمــاد
دويــكات ،ورئيســة قســم البصريــات ومنســقة املشــروع د.ليانــا
اللبــدي ،ومــن دائــرة العالقــات الدوليــة أ .دالل رضــوان ،ومــن دائــرة
العالقــات العامــة يف اجلامعــة أ.شــذى جرارعــة وأ.عــاء أبــو ضهــر.
وخــال اللقــاء الرتحيــي حتــدث أ.د .النتشــة عــن أهميــة برامــج
أراســموس بلــس يف بنـ�اء القــدرات املحليــة ودورهــا يف تعزيــز التعاون

بــن اجلامعــة وشــركائها الدوليــن كمــا حتــدث عــن التقديــر العــايل لمــا يتــم
تطويــره يف قســم البصريــات الــذي يقــدم خدمــات مجتمعيــة باإلضافــة إىل
ً
دوره األكاديــي والتدريــي للطلبــة ،معربــا عــن أملــه وثقتــه باســتمرار التعــاون
بــن اجلامعتــن.
وحتــدث اخلبــران الربيطانيــ�ان عــن أهميــة تبــ�ادل اخلــرات واملعــارف يف
مجــال البصريــات وطــب العيــون ،وأكــدا علــى أن زيارتهمــا تهــدف اىل التعــرف
علــى مــا لــدى الطــرف الفلســطيين مــن خــرات وآراء باعتب�ارهــا زيــارة تب�ادلية يف
ـارات
كال اإلجتاهــن ،وأعربــوا عــن أهميــة هــذه الزيــارة الــي تــأيت اس ًــتكماال لزيـ ٍ
ســابقة وأخــرى ســيتم تنظيمهــا يف جامعــة أســتون قريبــ�ا والــي ســتعزز
ٍ
التشــبيك بــن األخصائيــن يف مجــال البصريــات وطــب العيــون ،مشــددين
علــى أهميــة بنــ�اء املزيــد مــن الشــراكات لإلســتفادة مــن األحبــاث املشــركة
الــي يمكــن إجراؤهــا وكذلــك التعــرف علــى جتــارب الطلبــة وأحباثهــم.
ومــن جانب ـ�ه حتــدث د .دويــكات خــال اللقــاء عــن أهميــة تب ـ�ادل اخلــرات
مــع مــدريس قســم البصريــات يف اجلامعــة وأعــرب عــن أملــه بفتــح املزيــد
مــن اآلفــاق ليســتفيد منهــا عــدد
أكــر مــن الطلبــة والباحثــن ،كمــا
حتــدث عــن أهميــة االســتمرار
بتعزيــز التعــاون لمــا لــه مــن
أثــر كبــر علــى تنميــة اخلــرات
يف مجــال البصريــات وطــب
العيــون.
وأشــارت د.اللبــدي إىل أن زيــارة
اخلــراء الربيطانيــن تضمنــت
ً
تقديمــا لسلســلة محاضــرات
نظريــة وعمليــة يف مختــرات
الكليــة والتعــرف علــى عيــادة
الكليــة وكذلــك االطــاع علــى
معايــر اجلــودة والتطــور املســتمر
يف القســم ومناقشــة ســبل
التعــاون العلــي واألكاديــي
وا لبحــي.

مثلت د.عائدة القي�سي جامعة االنجاح الوطنية
يف امل�ؤمتر العاملي للتمري�ض املنعقد يف برلني
مثلــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
د.عائــدة القيــي فلســطني يف املؤتمــر العالــي للتمريــض املنعقــد يف
برلــن ،وكانــت فلســطني هــي الدولــة العربيــ�ة الوحيــدة املشــاركة بــأوراق
عمــل وبمشــاركة عــدة دول منهــا ألمانيــ�ا ،ايرلنــدا ،بريطانيــ�ا ،الهنــد،
الســويد،الدنمارك،فنلندا ، U.S.A ،بلجيــكا وكذلــك مشــاركة حبضــور كل
مــن الســعودية ،قطــر ،األردن وغريهــا وقــد تقدمــت د.عائــدة القيــي بورقتــن
عمــل حــول :
Foster resilience in nursing students to better
prepare them for their professional role Across
sectional study: Alkaissi A, Said N, Alkony M, Awni R,
Qadous Sh .
Trails and states resilience among nursing staff

at An-Najah National University Hospital: Alkaissi A,
Said N, Al-Ziben L, Abu-Zaitoun R .
وقــد نالــت أوراق العمــل اإلعجــاب والتأثــر الكبــر ،وعلــى هامــش املؤتمــر
قامــت د.القيــي بعقــد لقــاءات مــع عــدد مــن الربوفيســور واألســاتذة لتعزيــز
التعــاون واكتســاب اخلــرات والتطويــر يف مجــال التمريــض والقبالــة.
وقامــت د.القيــي بالتعريــف جبامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ومستشــفى النجاح
الوطــي اجلامعــي لكونــه أول مستشــفى جامعــي يف فلســطني ودعــت العديــد
مــن املشــاركني بزيــارة فلســطني وباألخــص جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة لفتــح
آفــاق التعــاون وتبـ�ادل اخلــرات.
وتقدمــت د.القيــي بالشــكر مــن رئيســة املؤتمــر prof.Iris Meyen
 burg Altwargعلــى حســن الضيافــة ودعوتهــا د.القيــي كمتحدثــة يف
املؤتمــر وكذلــك تقدمــت بالشــكر إىل إدارة جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة العطائهــا
فرصــة املشــاركة .
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نظمت دائرة التمري�ض والقبالة م�ؤمتر

نقل وزراعة الأع�ضاء يف فل�سطني "تربع باحلياة"
أن دائــرة التمريــض والقبالــة يف اجلامعــة حتــرص كل عــام علــى اإلحتفــال
بهذيــن اليومــن عــر عقــد مؤتمــرات علميــة جتمــع مختصــن باملجــال
ً
ً
الطــي ،مشــرا إىل أن هــذا املؤتمــر يــأيت إنطالقــا مــن إدراك اجلامعــة
ً
للتطــور احلاصــل يف املجــاالت الطبي ـ�ة خصوصــا يف مجــال نقــل وزراعــة
ً
األعضــاء ،آمــا أن حيقــق املؤتمــر أهدافــه وخيــرج بالنتــ�اجئ املرجــوة منــه.
ويف كلمتــه أشــار د.عمــاد إىل أن شــعار املؤتمــر يف
هــذا العــام ّ
(تــرع باحليــاة) دليــل علــى أهميــة
موضــوع نقــل وزراعــة األعضــاء يف احلفــاظ
ً
علــى حيــاة اإلنســان وإنقــاذ األرواح ،موضحا
ً
أن دور املمــرض واملمرضــة حيــوي جــدا وال
يمكــن النجــاح بدونــه يف أي مجــال طــي،
ً
مثنيــ�ا علــى دائــرة التمريــض والقبالــة
الــي ختتــار املواضيــع املهمــة للنقــاش يف
ً
مؤتمراتهــا ،معتــرا هــذا املؤتمــر فرصــة
الجتمــاع عــدد كبــر مــن املختصــن يف هــذا
املجــال وتبــ�ادل اخلــرات واألفــكار وتطبيقهــا
علــى أرض الواقــع.

ومــن جانبـ�ه أكــد د.عبــد هللا دويكات ،مــن دائرة التمريض يف مستشــفى
ً
النجــاح اجلامعــي ،أن مستشــفى النجــاح وخصوصــا دائــرة التمريــض
يركــزان وبشــكل كبــر علــى موضــوع نقــل وزراعــة األعضــاء مــن خــال
تدريــب طواقــم التمريــض لديهــم يف هــذا املجــال واحلــرص علــى زيــادة
الوعــي املجتمعــي بأهميــة التــرع باألعضــاء إلنقــاذ األرواح وهــو مــا نصــت
ً
عليــه الشــريعة اإلســامية ،مشــرا إىل أن هنــاك موظفــن مختصــن
بهــذا املجــال وحيرصــون علــى توعيــة أهــايل املتوفيــن بأهميــة
التــرع باألعضــاء إلنقــاذ أرواح أخــرى.

“تبرع

بالحياة”
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ّ
نظمــت دائــرة التمريــض والقبالــة وبدعــم مــن شــركة القــدس
ً
ً
ً
للمســتحضرات الطبيــ�ة ،مؤتمــرا علميــا إحتفاليــا بمناســبة يــويم
التمريــض والقبالــة وحمــل عنــوان (نقــل وزراعــة األعضــاء يف
ّ
"تــرع باحليــاة").
فلســطني
وحضــر املؤتمــر القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة  ،أ.د .ماهــر
النتشــة ،ونــواب الرئيــس ومســاعدوه ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة  ،د .عمــاد دويــكات ،ومديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة،
د.عائــدة القيــي ،ونقيــب نقابــة التمريــض والقبالــة الفلســطيني�ة،
الســيد ســليمان تركمــان ،و مديــر عــام اإلدارة ّ
العامــة للتمريــض يف
ً
وزارة الصحــة ،الســيدة جنــاة دويــكات ،وممثــا عــن شــركة القــدس
للمســتحضرات الطبيــ�ة ،الســيد جهــاد عقــروق ،باإلضافــة إىل
ممثلــي املؤسســات الصحيــة الفلســطيني�ة واملختصــن واملهتمــن

باملوضــوع وحشــد مــن طلبــة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
ً
وافتتحــت د .القيــي أعمــال املؤتمــر بكلمــة ّ
رحبــت فيهــا باحلضــور ،مؤكــدة
ً
ً
أن هــذا املؤتمــر يــأيت إحتفــاال بيــويم التمريــض والقبالــة حــول العالــم ،مشــرة
ً
إىل أن دائــرة التمريــض والقبالــة تفتخــر باإلحتفــال بهذيــن اليومــن تكريمــا ملن
ً
يعملــون يف هــذا املجــال ومــا حيملونــه مــن رســالة ســامية ،موضحــة أن اختي ـ�ار
موضــوع نقــل وزراعــة األعضــاء كعنــوان للمؤتمــر يكمــن يف أهميتــ�ه يف إنقــاذ
ً
ً
ً
األرواح حيــث تب ـ�دي لــه منظمــة الصحــة العامليــة اهتمامــا كبــرا ،مضيفــة أن
ً
دائــرة التمريــض والقبالــة تســعى دائمــا لتقديــم األفضــل لطلبتهــا مــن أجــل
رفــد املجتمــع بكفــاءات علميــة قــادرة علــى خدمتــه.
ً
وبــدوره بــارك أ.د .النتشــة االحتفــال بيــويم التمريــض والقبالــة ،مشــرا إىل

أمــا أ.جنــاة دويــكات فقــد قالــت "يســرين التواجــد يف جامعــة
ّ
النجــاح لإلحتفــال بيــويم التمريــض والقبالــة ،ويف هــذا اليــوم نعــر عــن
تقديرنــا ملــن يعمــل يف هــذا املجــال ،املســؤولية امللقــاة علــى العاملــن يف
مهنــة التمريــض والقبالــة تتطلــب الصــر والقــوة النفســية ،ويف وزارة
ً
الصحــة حنــرص دائمــا علــى تطويــر مهنــة التمريــض والقبالــة بمــا يتلائــم
ً
مــع ســوق العمــل كمــا تقــع املســؤولية أيضــا علــى مؤسســات التعليــم
العــايل بالرتكــز علــى جــودة التعليــم يف هــذه التخصصــات بمــا يواكــب
التطــور يف هــذا املجــال".
وأكــد الســيد تركمــان أن التمريــض والقبالــة همــا العمــود الفقــري
للمجــال الصــي ومــن دونهمــا ال يســتوي املجــال الصــي لمــا لهمــا مــن
ً
أهميــة ،مشــرا إىل أنــه ورغــم الظــروف السياســية واالقتصاديــة الصعبــة
ً
الــي يمــر بهــا الشــعب الفلســطيين إال أنــه حيقــق تقدمــا واجنــازات يف كل
املجــاالت ومــن أهمهــا املجــال الصــي.

ويف كلمــة راعــي املؤتمــر أكــد الســيد عقــروق أن
شــركة القــدس حتــرص علــى إقامــات عالقــات
الشــراكة مــع مختلــف مؤسســات املجتمــع املحلي
كجــزء مــن املســؤولية اإلجتماعيــة الــي تقــع علــى
عاتقهــا حيــث حتــرص علــى دعــم مؤسســات
التعليــم والبحــث العلــي واملؤسســات الــي تعــى
بفئــات ذوي اإلحتي�اجــات اخلاصــة وأن رعايتهــا
ً
لهــذا املؤتمــر تــأيت إنطالقــا مــن تلــك املســؤولية.

وتضمــن املؤتمــر فقــرة تســليم جائــزة نســيب�ة بنــت أيب كعــب
المازنيــ�ة ألفضــل ممــرض أو ممرضــة حيــث فــاز باجلائــزة املمرضــة
ً
أمــرة حســن حريــزات نتيجــة إلخالصهــا يف العمــل وجهودهــا املبذولــة
وأخالقهــا العاليــة يف التعامــل مــع املــرىض ،كمــا تــم تكريــم شــركة القــدس
للمســتحضرات الطبيــ�ة لرعايتهــا للمؤتمــر.
وتطــرق املؤتمــر إىل عــدة مواضيــع تــم اســتعراضها علــى شــكل عــروض
تقديميــة ملختصــن حيــث تــم التطــرق إىل موضــوع زراعــة األعضــاء
ً
ً
مــن ناحيــة قانوني ـ�ة وفقــا للقانــون الفلســطيين ومــن ناحيــة ديني ـ�ة وفقــا
للشــريعة اإلســامية كمــا تــم التعمــق يف مواضيــع نقــل األعضــاء كنقــل
ً
القرنيـ�ة والكلــى والكبــد ،فضــا عــن عــرض ريبورتــاج عــن حتضــر املريــض
قبــل وبعــد زراعــة الكليــة وقصــة جنــاح زراعــة كليــة.
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م�شاركة كلية الطب وعلوم ال�صحة
يف م�ؤمتر الن�ست لتحالف ال�صحة الفل�سطينية الثامن
شــاركت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بمجموعــة مــن األوراق
العلميــة يف مؤتمــر النســت لتحالــف الصحــة الفلســطيني�ة الثامــن،
والــذي ُعقــد يف جامعــة بريزيــت يف مدينــ�ة رام هللا.
وحضــر املؤتمــر العديــد مــن املؤسســات األكاديميــة والبحثيــ�ة
يف الشــرق األوســط وفلســطني ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ،ووزارة
الصحــة الفلســطيني�ة ،وأعضــاء مــن هيئــ�ة حتريــر مجلــة النســت
الطبيــ�ة ،إضافــة إىل مشــاركة فاعلــة جلامعــة النجــاح الوطنيــ�ة،
وباحثــن فلســطينيني وإقليميــن ودوليــن ،وطلبــة ماجســتري مــن
مختلــف اجلامعــات الفلســطيني�ة.
وشــارك يف املؤتمــر عــن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة أعضــاء مــن
الهيئ ـ�ة التدريســية يف دائــرة الصيدلــة وهــم :مديــر دائــرة الصيدلــة
أ.د .عبــد الناصــر زيــد ،ود .نضــال جــرادات ،ود .رواء الرمــي،
ود.ســماح اجلــايب ،ود.أحمــد عيــد.
كمــا شــاركت دائــرة التمريــض والقبالــة ممثلــة بمديــرة دائــرة
التمريــض والقبالــة د.عائــدة القيــي ،أ.ســماح اشــتي�ة ،والطالبــة
تســنيم طرايــرة يف برنامــج ماجســتري تمريــض التخديــر بورقــة
علميــة حتــت عنــوان:
" الفعاليــة الســريرية ملؤشــر رصــد عمــق التخديــر Bispectral
 ”Index “BISللتقليــل مــن حالــة الوعــي أثنــ�اء خضــوع املــرىض
ملختلــف العمليــات اجلراحيــة اإلختي�اريــة حتــت تأثري املخــدر العام".

وكانــت مشــاركة الطالبــة طرايــرة بملصــق حيــث قامــت بتقديــم ذلــك
يف املؤتمــر حيــث تهــدف الدراســة إىل تقييــم الفعاليــة الســريرية املراقبــة
باســتخدام  BISللتقليــل مــن نســبة حــاالت الوعــي وصلتــه بمقاييــس الــدورة
الدمويــة ،واســتهالك أدويــة التخديــر وقــت اإلفاقــة لــدى املــرىض البالغــن
الذيــن خيضعــون ألنــواع مختلفــة مــن العمليــات اجلراحيــة حتــت التخديــر العام.
ً
وطــرح املؤتمــر مجموعــة واســعة مــن املواضيــع املتعلقــة بالصحــة ،وحتديــدا
بصحــة الفلســطينيني الذيــن يعيشــون داخــل وخــارج األرايض الفلســطيني�ة،
حيــث اشــتملت املواضيــع املطروحــة يف املؤتمــر علــى األمــراض املعديــة وغــر
املعديــة ،والتغذيــة وامليــاه والصــرف الصــي والصحــة واألمــن اإلنســاين،
والعدالــة والصحــة واملحــددات السياســية واإلجتماعيــة للصحــة وحقــوق
اإلنســان ،والصحــة العقليــة والالجئــن واملشــردين وغريهــا.
ً
ً
وقــدم د.جــرادات وأ.د .زيــد ود.عيــد حبثــا علميــا بعنــوان "اســتخدام
العالجــات العشــبي�ة مــن قبــل مــرىض ســرطان الثــدي يف الضفــة الغربي ـ�ة يف
ً
فلســطني" ،كمــا قدمــت د.الرمــي حبثــا بعنــوان "تقييــم أخطــاء اجلرعــات
الدوائيــ�ة لألطفــال املراجعــن ملراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف مدينــ�ة
ً
نابلــس" ،وقدمــت د .اجلــايب حبثــا بعنــوان "مســتوى وتأثــر اإلكتئــ�اب علــى
مــرىض غســيل الكلــى يف املستشــفيات احلكوميــة يف الضفــة الغربيــ�ة".
يذكــر أن األحبــاث املقدمــة مــن دائــريت الصيدلــة والتمريــض والقبالــة يف كلية
ً
ً
الطــب وعلــوم الصحــة القــت إعجابــا وتمــزا علــى املســتويني العلــي واملهــي،
ُ
إذ أن أغلبيـ�ة هــذه األحبــاث نشــرت يف دوريــات عامليــة متخصصــة.

معايري عاملية

التحدي الأكرب

إال أن اخلطــوة األصعــب والتحــدي األكــر للربوفيســور وفريــق القلــب
الفلســطيين كان بعــد مــرور ســتة أســابيع علــى إجــراء العمليــة األوىل ،حيــث
أجريــت عمليــة ثانيــ�ة تــم خاللهــا شــق الصــدر إلزالــة القلبــن الصناعيــن
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وأوضــح الربوفيســور احلــاج حيــى أن املضخــة اليمــى تقــوم بســحب الــدم
مــن اجلــزء األيمــن للقلــب وضخــه إىل شــرايني الرئــة ،بينمــا تســحب املضخــة
األخــرى الــدم مــن اجلــزء األيســر لتضخــه إىل الشــريان األبهــر الرئيــي؛ مــا
يعــي أن القلــب الطبيعــي ســيكون يف حالــة راحــة طــوال الوقــت وتوقــف
عــن ضــخ الــدم يف الفــرة القادمــة مــن حيــاة املريــضّ .
ونــوه أن هــذا النــوع
مــن العمليــات املعقــدة للحــاالت امليــؤوس منهــا ،يعتــر مــن الناحيــة الطبي ـ�ة
ً
ً
جســرا حلــن اختــاذ القــرار الحقــا خبصــوص إعــادة تشــغيل وإنعــاش األعضــاء
احليويــة يف اجلســم الــي فشــلت تمامــا نتيجــة فقــر ضــخ الــدم.
وقــد تكللــت جهــود الفريــق بنجــاح يف العمليــة الــي تمــت بمعايــر عامليــة
هــي األوىل مــن نوعهــا يف فلســطني والشــرق األوســط علــى اإلطــاق ،إذ أشــار
الفريــق الطــي الــذي أجــرى العمليــة أن اســتثن�ائي�ة هــذه احلالــة تكمــن يف أن
العالمــات احليويــة بــدأت تظهــر علــى املريــض يف إشــارة إىل تعافيــه بشــكل
تــام ،وقــد عــادت جميــع األعضــاء احليويــة الفاشــلة للعمــل بشــكل ســليم بمــا
فيهــا الكبــد والرئتــن والكلــى وبــايق األعضــاء .كمــا تمــت معاجلــة التهــاب الــدم
ً
والقضــاء عليــه نهائي ـ�ا ،وبــدأ املريــض باملــي واألكل وممارســة حياتــه بشــكل
ً
ً
ً
شــبه مســتقر حامــا ثالثــة قلــوب ،اثنــن يف كفــه وثالثــا مرتاحــا يف جســده.

كيف حتقق الإجناز

ً
يؤمــن األطبــاء يف املستشــفى اجلامعــي أن ذلــك لــم يكــن ممكنــا
ـان وكــوادر بشــرية مهني ـ�ة وبني ـ�ة
لــوال توفــر فريــق عمــل كفــؤ ومتفـ ٍ
حتتيـ�ة تســمح بإجنــاز هــذه العمليــة املمــزة والنــادرة .كمــا يــرون أنهــا
ً
ً
كانــت حافــزا مشــجعا لهم الســيما أن جنــاح تلك العملية يف فلســطني
ً
ً
ً
عامــة واملستشــفى اجلامعــي خاصــة ،يعتــر حتديــا هامــا ومحوريــا
ُ
يســم وجبــدارة لصالــح املستشــفيات الفلســطيني�ة ،ويرتقــي كونــه
ً
ليــس حتديــا مــع املستشــفيات اإلســرائيلية فحســب ،بــل مــع بــايق
مستشــفيات العالــم الغــريب ،باعتبـ�ار املستشــفى اجلامعــي ال يمثــل
نفســه فقــط إنمــا وبــكل ثقةجميــع مستشــفيات الوطــن.
مــن اجلديــر ذكــره أن أوىل العمليــات مــن هــذا النــوع يف العالــم كان
قــد أجراهــا الربوفيســور ســليم احلــاج حيــى يف لنــدن ،والحقــا يف عــام
 2011ألول مــرة يف غالســكو ،وقــد القــت يف حينهــا تغطيــة إعالميــة
بريطانيـ�ة واســعة .وهــا هــو الطــب اجلامعــي الفلســطيين كمــا يؤكــد
الفريــق الطــي يف املستشــفى اجلامعــي يف نابلــس يصــل إىل ذات
اإلجنــازات القياســية خــال أربــع ســنوات الحقــة فقــط.
ويشــر الفريــق الطــي يف املستشــفى إن ذلــك حتقــق برعايــة كريمة
دعــم المحــدود مــن دولــة رئيــس مجلــس أمنــاء املستشــفى ورئيــس
مجلــس الــوزراء الدكتــور رايم احلمــد هلل ،الــذي وبالرغــم مــن عظــم
مســؤولياته إال أنــه يــويل هــذا الصــرح كل اإلهتمــام والتقديــر ،إضافــة
إىل جهــود جلنــة الوقــف اإلســايم واملمولــن الذيــن تربعــوا ومــا
ً
يزالــون لبنــ�اء وتطويــر هــذا الصــرح الطــي الــذي أصبــح منافســا
علــى مســتوى املنطقــة يف شــى املجــاالت ،األمــر الــذي كان لــه األثــر
األكــر يف كســب ثقــة املواطــن الفلســطيين بمؤسســاته الوطني ـ�ة،
وفخــره واعــزازه بكفاءاتــه الطبي ـ�ة العامليــة.

أخبار مستشفى النجاح الوطني الجامعي

ً
ً
" قلبــن يف كفــه وثالثــا مرتاحــا يف جســده" ،ليســت هــذه بدايــة أحجيــة،
هــذا مــا نشــرته الصحــف اللندنيـ�ة تــروي مــا حصــل مــع مريــض مــن محافظــة
نابلــس يئســت املستشــفيات اإلســرائيلية مــن إمكانيــ�ة عالجــه ،فتوجــه إىل
ً
ً
ً
املستشــفى اجلامعــي يف نابلــس وهــو يعــاين تضخمــا وفشــا حــادا يف عضلــة
ً
القلــب وقــوة ضــخ ضئيلــة جــدا ال تتعــدى  .5%فتــم زراعــة قلبــن اصطناعيني

ً
لــه وإزالتهمــا الحقــا يف املستشــفى اجلامعــي ألول مــرة يف الشــرق
ً
األوســط ،فــكان ذلــك كفيــا بتعــايف املريــض وعودتــه للمــي
وممارســة حياتــه خــال ثماني ـ�ة أســابيع.
ً
اســتقبل املستشــفى اجلامعــي مريضــا يف حالــة ميــؤوس منهــا
ً
ً
ويعــاين فشــا تامــا يف جميــع أعضــاء اجلســم احليويــة كالكلــى

والكبــد والرئتــن إضافــة إىل تســمم يف الــدم ،نتيجــة قــوة الضــخ الضئيلــة يف
القلــب ،بعــد أن أعلنــت املستشــفيات اإلســرائيلية استســامها عــن إمكاني ـ�ة
إجيــاد عــاج مناســب لــه ،وتــم نقلــه بصــورة عاجلــة إىل مستشــفى النجــاح
اجلامعــي كمــأوى أخــر قبــل وفاتــه بســاعات علــى حــد التعبــر.
إال أن الطاقــم الطــي يف املستشــفى اجلامعــي بقيادة الربوفيســور ســليم احلاج
ً
حيــى قــرر اســتقبال احلالــة فــورا رغــم تعقيدهــا ،وتــم إدخــال املريــض إىل غرفــة
العمليــات حيــث شــق صــدره بالســرعة املمكنــة يف عمليــة اســتغرقت  15ســاعة
متواصلــة ،أجريــت خاللهــا زراعــة قلبــن اصطناعيــن عبــارة عــن مضختــن
تعمــان خــارج اجلســم بقــوة الدفــع املغناطيــي ،إضافــة إىل قلبــه الطبيعــي.

الظاهريــن اخلارجيــن ،واســتب�دالهما بزراعــة قلــب صناعــي دائــم
داخــل الصدر.وقــد اســتغرقت العمليــة 15ســاعة ليكــون مجمــوع
ً
ســاعات العمليتــن معــا 30ســاعة ،تعــاىف املريــض بعدهــا وعــاد
للمــي واحلركــة خــال أقــل مــن أســبوعني.
وقــد أجمــع العديــد مــن ذوي االختصــاص يف املجــال علــى أن هــذه
ً
العمليــة هــي األكــر حتديــا وخطــورة ،إذ تعتــر هــذه احلالــة األشــد
خطــورة يف الطــب البشــري ،كمــا يشــكل خــوض عمليــات مشــابهة
ً
ً
حتديــا عاليــا علــى املســتوى اجلــرايح وفــق املعايــر الطبي ـ�ة العامليــة.
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دائرة التمري�ض يف م�ست�شفى النجاح الوطني اجلامعي
تكرم عدد ًا من ممر�ضيها
قامــت دائــرة التمريــض يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي ممثلــة بمديرهــا الســيد لــؤي الزبــن بتكريــم
ً
ثلــة مــن املمرضــن واملمرضــات تقديــرا جلهودهــم وتفانيهــم لتقديــم أفضــل اخلدمــات الصحيــة وجبــودة عاليــة
ً
خلدمــة بنــ�اء الوطــن وبمــا يعكــس الصــورة احلضاريــة للمستشــفى اجلامعــي وذلــك إيمانــا منهــا بضــرورة
ً
حتســن الــرىض الوظيفــي للممرضــن واملمرضــات وتقديــرا جلهودهــم يف خدمــة املــرىض ورعايتهــم .وتــم تكريــم
ممــرض مــن كل قســم بنـ ً�اء علــى اختي�ارهــم ضمــن معايــر محــددة تعكــس مــدى انســانيتهم وقدرتهــم وتفانيهــم
وحرصهــم علــى تقديــم أفضــل رعايــة صحيــة للمريــض.
وأكــد أ.الزبــن خــال كلمــة ألقاهــا يف التكريــم علــى أنــه ســيتم اختيـ�ار وتكريــم ممــرض مثــايل كل شــهر ضمــن
معايــر محــددة مــن قبــل مجلــس التمريــض يف املستشــفى.
وشــدد مديــر التمريــض علــى العمــل حتــت شــعار اإلنســاني�ة باتب ـ�اع أخالقيــات املهنــة والعمــل ضمــن روح
الفريــق وضمــن املعايــر العلميــة احلديث ـ�ة لضمــان تقديــم أفضــل خدمــة صحيــة للمريــض.
وألقــت املمرضــة نــوال بــي عــودة كلمــة رائعــة ممثلــة عــن املكرمــن مــن املمرضــن واملمرضــات حيــث شــكرت
إدارة التمريــض وإدارة املستشــفى كمــا وشــكرت الطواقــم علــى تفانيهــم وإخالصهــم وحبهــم لعملهــم ورعايــة
مرضاهــم .

م�ست�شفى
النجاح
الوطني
اجلامعي
يفتخر
ب�شراكة نوعية
مع مدينة
روابي
ُ
أعلــن يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي عــن شــراكة نوعيــة مــع مدين�ة
روايب ،وذلــك بفتــح عيــادة طبيـ�ة تابعــة للمستشــفى اجلامعــي يف املدينـ�ة .جــاء
ذلــك خــال زيــارة الســيد بشــار املصــري صاحــب الرؤيــة واملطــور ملدينـ�ة روايب،
وعضــو مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة للمستشــفى اجلامعــي ،حيــث
أبــدى املصــري اعجابــه باملســتوى والتطــور الــذي وصلــت إليــه هــذه املؤسســة
الطبيــ�ة الــي تهــدف إىل تقديــم خدمــات صحيــة نوعيــة بمســتوى عالــي
للمواطــن الفلســطيين باعتمــاد أعلــى معايــر اجلــودة والســامة املقدمــة مــن
خــرة أبنـ�اء شــعبن�ا املتخصصــن يف شــى مجــاالت الطــب واجلراحــة والرعايــة
الصحيــة واخلدمــات الطبيــ�ة املســاندة ،واعتــر املصــري أن مــا وصــل إليــه
مستشــفى النجــاح مــن مســتوى متقــدم يف العديــد مــن مجــاالت الرعايــة
والعــاج ،مفخــرة للشــعب الفلســطيين واملؤسســات الصحيــة الفلســطيني�ة.
مــن جانب ـ�ه أكــد الربوفيســور ســليم احلــاج حيــى مديــر مستشــفى النجــاح
الوطــي اجلامعــي عــن ســعادته وتقديــره للزيــارة اخلاصــة الــي قــام بهــا الســيد
بشــار املصــري يف إطــار حبــث ســبل تعــاون مختلفــة مــا بــن املشــفى ومدين ـ�ة
روايب ،يف إطــار ســعي املستشــفى اىل تعزيــز العالقــة مــع املدينــ�ة الواعــدة،

وتطويــر العمــل املشــرك وتوســيع آفــاق التعــاون وتنســيق املشــاريع بــن
الطرفــن ،يف ســبي�ل حتقيــق املزيــد مــن اخلــرة املشــركة وتطويــر الوســائل
العمليــة الــي تؤثــر علــى تنميــة املــوارد البشــرية والطبيـ�ة مــن أجهــزة ومعدات.
ً
معــرا يف الوقــت ذاتــه عــن فخــرة بهــذه الشــراكة مــع مدين ـ�ة روايب.
ويف نفــس الســياق بــن الربوفيســور احلــاج حيــى أن الطريــق الصعــب
واملعقــد الــي يســر فيهــا مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي لتوفــر
اخلدمــات العلميــة واإلنســاني�ة املتكاملــة ،ال يمكــن جتــاوزه اإل مــن خــال
الدعــم الكامــل مــن مجلــس أمنــاء اجلامعــة واملستشــفى ورئيــس مجلــس
أمنــاء املستشــفى ،وبــأن املستشــفى اجلامعــي يعمــل علــى الــدوام علــى متابعــة
مقرتحــات ومالحظــات املجتمــع املحلــي بعيــون الطــاب واملراجعــن للمشــفى
ومختلــف األطــراف ذات العالقــة.
ويف اخلتــام شــكر الربوفيســور رجــل األعمــال بشــار املصــري وأكــد علــى
أهميــة تكــرار مثــل هــذه الزيــارات بشــكل مســتمر لبنــ�اء وتعزيــز عالقــات
الشــراكة والتعــاون مــع جميــع مؤسســات املجتمــع املحلــي والهيئـ�ات الصحيــة
الوطنيــ�ة والعربيــ�ة والعامليــة.
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زيارة مديرة املتابعة و التقييم من م�ؤ�س�سة التعليم من �أجل
التوظيف فرع الواليات املتحدة الأمريكية

قامــت مديــرة املتابعــة والتقييــم مــن مؤسســة التعليــم مــن أجــل
التوظيــف فــرع الواليــات املتحــدة األمريكيــة أ.آشــلي بــاري ومســؤولة
الرصــد والتقييــم يف الفلســطيني�ة للتعليــم مــن أجــل التوظيــف  ,أ.هبــة
العطشــان بزيــارة ملستشــفى النجــاح التقيتـ�ا مــن خاللهــا بعدد مــن خرييج
ً
املؤسســة والذيــن تــم توظيفهــم خــال الفــرة الماضيــة .توطيــدا للتعــاون
املســتمر واملمــز بــن مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي واملؤسســة
الفلســطيني�ة للتعليــم مــن أجــل التوظيــف والــذي نتــج عنــه ختريــج عــدد
كبــر مــن املمرضــن املؤهلــن لالندمــاج يف بيئــ�ة العمــل.
ختلــل الزيــارة مقابلــة اخلريجــن وتعبئ ـ�ة اســتبي�ان خــاص  ,والتقــت أ.
بــاري بمديــر التمريــض لــؤي الزبــن ومســؤولة التعليــم املســتمر أ.رشــا أبــو
زيتــون  ,حيــث تــم احلديــث عــن أهميــة الربنامــج املقــدم مــن املؤسســة

للخريجــن والفــرق امللمــوس الــذي يظهــره يف شــخصياتهم وثقتهــم
بأنفســهم وبن ـ�اء الشــخصية القياديــة .
و بــدوره أشــاد مديــر التمريــض بالــدور الريــادي للمؤسســة
والنقلــة النوعيــة الــي حتدثهــا برامجهــم علــى املســتوى التمريــي .
أمــا أ .رشــا أبــو زيتــون فأكــدت علــى تمــز برامج املؤسســة وحســن
التنســيق واملتابعــة مــن قبلهــم وقامــت بطــرح بعــض االقرتاحــات
الــي مــن شــأنها تعزيــز الربنامــج التأهيلــي اخلــاص باملمرضــن
وباألخــص دوريت  ACLS and PALSكمتطلبــات أساســية عنــد
تقديــم الرعايــة للمــرىض ذوي احلــاالت اخلاصــة .

حجر الأ�سا�س يف منظومة الرعاية ال�صحية :
(التمري�ض يف عيون الإدارة العامة للتمري�ض يف وزراة ال�صحة)
حظــي مستشــفى النجــاح اجلامعــي
بزيــارة نوعيــة وجتربــة فريــدة ورياديــة مــن
مديــرة اإلدارة العامــة للتمريــض الســيدة
جنــاة دويــكات ونائبهــا الســيد عبــدهللا بــي
عــودة .
واســتقبل الوفــد مديــر التمريــض الســيد
لــؤي الزبــن بوجــود كل مــن نائــب مديــر
التمريــض الســيد أحمــد عجايــب ورئيــس
قســم اجلراحــة الســيد عبــدهللا عبــدهللا
ومســؤولة التعليــم املســتمر أ.رشــا أبــو
زيتــون .
وتمحــور اجلــزء األول مــن اللقــاء حــول
مناقشــة أهــم اخلطــط اإلســراتيجية الــي
تبنتهــا اإلدارة العامــة للتمريــض إضافــة إىل
الربامــج النهضويــة والتطويريــة الــي تقــوم
ً
بهــا حاليــا لإلرتقــاء بالتمريــض  :مهنــة وأفــرادا مثــل وضــع منهــج أخالقيــات
التمريــض وعمــل دليــل إجــراءات موحــد لوحــدات العنايــة املكثفــة يف كافــة
أرجــاء الوطــن  .ويف الســياق ثمــن مديــر التمريــض اجلهــد الــدؤوب لــإدارة
العامــة وأكــد دعــم دائــرة التمريــض بكافــة أفرادهــا جلميــع اخلطــوات البنـ�اءة
ً
الــي تتخدهــا اإلدارة العامــة للتمريــض وجتســيدا لذلــك قامــت مســؤولة
التعليــم التمريــي املســتمر بطــرح عــدة مشــاريع مشــركة وأبــدت اإلســتعداد
التــام للمشــاركة يف برامــج التعليــم والتطويــر علــى كافــة األصعــدة مثــل
املشــاركة يف ورشــات العمــل القادمــة يف وزارة الصحــة حــول توحيــد عربــات
الطــوارئ والسياســة املتبعــة ملتابعتهــا واســتالمها.
وعلــى صعيــد آخــر ناقشــت الســيدة جنــاة دويــكات أهميــة توفــر بنــك
للعيــون يف فلســطني وبينــت مــدى الفائــدة املرجــوة مــن هــذا املشــروع علــى
املســتوى الوطــي وهنــا بــن الســيد لــؤي الزبــن أن املستشــفى اجلامعــي ســباق
يف التأســيس لبنــك العيــون وتبــي مشــروع متابعــة أهــايل املتوفــن وتوعيتهــم

حــول التــرع بالقرني ـ�ات والبــد مــن وجــود دور إعــايم وتوعيــة ديني ـ�ة إلتمــام
هــذا املشــروع.
ومــن جانــب آخــر وبعــد انتهــاء اللقــاء اإلداري قــام حشــد كريــم مــن املمرضني
ورؤســاء األقســام التمريضيــة وطلبــة التمريــض باســتقبال الســيدة جنــاة
والســيد عبــد هللا يف حــرم املستشــفى اجلامعــي حيــث ألقــت الســيدة جنــاة
محاضــرة عرضــت مــن خاللهــا رؤيــة ورســالة اإلدارة العامــة للتمريــض ومهمة
ودور اللجــان التابعــة لهــا والــي تتمحــور حــول احلفــاظ علــى حقــوق وســامة
ً
املريــض أوال وحتديــد حقــوق وواجبــات املمــرض أثنـ�اء تأديــة الواجــب اإلنســاين
وتطرقــت حضرتهــا اىل ذكــر التحديــات الــي تواجــه اإلدارة العامــة وأهميــة
تكاتــف اإلدارات التمريضيــة علــى مســتوى الوطــن لدعــم الربامــج التمريضيــة
الوطني ـ�ة اقتـ ً
ـداء بــإدارة التمريــض يف املستشــفى اجلامعــي.
ويف اخلتــام قــام الوفــد الكريــم بعمــل جولــة تعريفيــة علــى أقســام املستشــفى
املختلفــة واالطــاع علــى اخلدمــات النوعيــة الــي يقدمهــا املستشــفى اجلامعي .

أخبار مستشفى النجاح الوطني الجامعي
النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة
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امل�ست�شفى اجلامعي و�شركة
االت�صاالت الفل�سطينية حتقق
حلم حممد دومية يف �إطار
برنامج حتقيق �أمنية

اجتهــد مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي إىل حتقيــق أبســط األمنيـ�ات
الــي حيلــم بهــا الطفــل محمــد دويمــة املصــاب بالســرطان مــن مدين ـ�ة غــزة
وهــي ان يعــن مديــر عــام يف إحــدى الشــركات وإيمانــا مــن املستشــفى
اجلامعــي بأهميــة احلالــة النفســية خــال رحلــة العــاج عملــت وحــدة
الدعــم النفــي التابعــة للمستشــفى اجلامعــي ودائــرة العالقــات العامــة
باملستشــفى اجلامعــي علــى حتقيــق هــذه األمني ـ�ة .
وقــد تمكنــت أســرة مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي بشــراكة
مــع شــركة اإلتصــاالت الفلســطيني�ة بالتــل مــن حتقيــق هــذه األمنيــ�ة
للطفــل محمــد دويمــة مــن خــال تعيين ـ�ه مديــر عــام لشــركة اإلتصــاالت
الفلســطيني�ة واســتقباله املديــر العــام للشــركة معــن ملحم وكافــة موظفيها
والذيــن رحبــوا مــن خــال اســتقبال مهيــب وغــر متوقــع بالطفــل ومجموعة
مــن موظفــي مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي .
واصطحــب الســيد معــن ملحــم الطفــل محمــد دويمــة جبولــة داخــل مبىن
ً
اإلتصــاالت الفلســطيني�ة معرفــا إياهــا علــى ماهيــة العمــل داخــل الشــركة ،
وأخــذت اجلولــة طابــع ترفيهــي للطفــل للرفــع مــن املســتوى النفــي خــال
رحلــة العــاج وناقــش محمــد دويمــة مــع املديــر العــام كيفيــة حــل بعــض
قضايــا شــركة االتصــاالت.
وشــكر أ.معــن ملحــم مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي علــى عملــه
الــدؤوب للعنايــة باملــرىض واملراجعــن مــن الناحيــة النفســية والعالجيــة
للمريــض.
وثمــن املديــر المــايل أ .أحمــد كواملــة أهميــة هــذه الشــراكات النوعيــة
بالعمــل اإلنســاين بــن املستشــفى اجلامعــي وشــركة اإلتصــاالت
ً
الفلســطيني�ة شــاكرا اإلتصــاالت الفلســطيني�ة علــى حتقيــق هــذه األمني ـ�ة
ً
مشــرا إىل أن مستشــفى النجــاح اجلامعــي هــو مؤسســة طبي ـ�ة أكاديميــة
غــر ربحيــة تقــدم خدماتهــا الصحيــة للمواطــن الفلســطيين بمســتوى
عالــي .
وتوفــر أســرة مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي مــن خــال العمــل
املســتمر أعلــى وســائل الراحــة النفســية والعالجيــة للمريــض خــال مرحلــة
العــاج بشــكل عــام و مرحلــة العــاج للمصابــن بــاألورام بشــكل خــاص،
ومــن اجلديــر ذكره أن قســم األورام الســرطاني�ة بمستشــفى النجــاح الوطين
اجلامعــي يســتقبل احلــاالت املرضيــة مــن كافــة احنــاء الوطــن ويعمــل علــى
تقديــم العــاج الــازم للمريــض بمقاييــس ومعايــر عامليــة.

طلبة من كلية الطب وعلوم ال�صحة ينظمون معر�ض ًا افتتاحي ًا
ملبادرة “حياة لن�شر الوعي الطبي”
النشاطات المنهجية والالمنهجية
النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة
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كلية الطب وعلوم ال�صحة ّ
تنظم الإمتحانات النهائية العاملية
لطلبة ال�سنة ال�ساد�سة عرب هيئة ()NBME

نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يــوم األربعــاء املوافــق
 ،2017/3/15اإلمتحانــات النهائيــ�ة للســنة السادســة لربنامــج
الطــب البشــري يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة عــن طريــق اإلنرتنــت
املباشــر وباإلشــراك مــع الهيئـ�ة الوطنيـ�ة األمريكيــة لتنظيــم امتحانــات
املســاقات الطبيــ�ة لكليــات الطــب املعروفــة باســم NBME
ُ
وتعتــر كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة
ســباقة يف هــذا املجــال ،حيــث بــدأت يف العــام المــايض بتقديــم
إمتحانــات طــاب الســنة السادســة النهائيــ�ة وبــدأت بمســايق
الطــب الباطــي واجلراحــة العامــة وتــم تقديــم هذيــن اإلمتحانــن
للمــرة األوىل عــن طريــق هيئــ�ة  NBMEوكانــت النتــ�اجئ مشــجعة
ً
جــدا حيــث كان مســتوى طلبــة جامعــة النجــاح ال يقــل عــن مســتوى
طلبــة اجلامعــات العامليــة لذلــك قــررت الكليــة هــذا العــام تقديــم
جميــع امتحانــات املســاقات الطبيـ�ة للســنة السادســة النهائيـ�ة عــن
طريــق هيئــ�ة NBMEوالــي تــم تقديــم أول امتحــان لهــا بت�اريــخ
ً
 2017/3/15وكانــت النتــ�اجئ أيضــا مشــجعة للغايــة.
ُيذكــر أن الهيئــ�ة الوطنيــ�ة األمريكيــة  NBMEهــي نفســها
ُ ّ
الــي تنظــم إمتحــان الدخــول والقبــول للتخصــص يف اجلامعــات
األمريكيــة واملعــروف باســم  USMLEوعمــر هــذه املؤسســة حــوايل
 1000عــام ولهــا خــرة كبــرة يف تنظيــم مثــل هــذه اإلمتحانــات
وبنــ ً�اء علــى ذلــك ســتقوم كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بتوســيع

تقديــم هــذه اإلمتحانــات لتشــمل مســاقات مــن الســنة الرابعــة الســريرية
وتــم بالفعــل التنســيق لعمــل امتحــان األمــراض الباطني ـ�ة للســنة الرابعــة يف
ً
 2017/4/17وأيضــا ســيتم شــمول بعــض املســاقات الطبيــ�ة مــن املرحلــة
األساســية لكليــة الطــب يف تقديــم اإلمتحانــات عــن طريــق  NBMEوهنــاك
 60دولــة مشــركة مــع  NBMEلعقــد امتحاناتهــا لــدى هــذه الهيئــ�ة.
وتأمــل كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بتطويــر هــذه اإلمتحانــات عــر هيئــ�ة
 NBMEلتشــمل معظــم املســاقات الطبي ـ�ة حيــث أنهــا تعــود بالفائــدة علــى
الطلبــة الذيــن سيســتفيدون مــن هــذه اإلمتحانــات حيث تــزداد خربتهــم خاصة
ً
عنــد تقدمهــم الحقــا لإلمتحانــات الدوليــة يف اخلــارج كمــا أنهــا تعــود بالفائــدة
ً
أيضــا علــى كليــة الطــب باعتبــ�ار أن نتــ�اجئ الطــاب مــن هــذه اإلمتحانــات
ً
إنعــكاس للعمليــة التعليميــة وللمدرســن أيضــا ،حيــث ســيكون هنــاك تقاريــر
ســنوية عــن النت ـ�اجئ ومقارنــات مــع معــدل النت ـ�اجئ للطلبــة الدوليــن.
ُيذكــر أنــه يف عــايم  2023/2022لــن يتــم قبــول طلبــات التخصــص يف
أمريــكا وأوروبــا إال عــن طريــق كليــات طــب كانــت قــد حــازت علــى شــهادات
اعــراف مــن اجلمعيــة العامليــة لكليــات الطــب ( )WFMEومقرهــا سويســرا،
لذلــك فــإن تقديــم هــذه اإلمتحانــات عــن طريــق هيئــ�ة NBMEسيشــكل
ً
ً
خطــوة مهمــة جــدا عنــد تقديــم طلبة الطــب يف جامعــة النجــاح طلبــا لإلعرتاف
لــدى اجلمعيــة العامليــة لكليــات الطــب.

نظــم طلبــة مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بإشــراف عضــو هيئـ�ة
ً
ً
الزاغــة ،معرضــا افتت�احيــا ملبــادرة "حيــاة
التدريــس يف الكليــة ،د .رايم ُ
لنشــر الوعــي الطــي" ،والــذي أقيــم يف ســاحة كليــة الطــب يف احلــرم
اجلامعــي اجلديــد.
وشــارك يف اإلفتتــ�اح عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.عمــاد
دويــكات ،ود .رايم الزاغــة ،ود.عبــد الناصــر زيــد ،ومديــر شــؤون
الطلبــة أ.إيــاد األقــرع ،وأعضــاء مــن املؤسســة الفلســطيني�ة إســناد
ً
الطلبــة  -إســناد ،وطلبــة املبــادرة البالــغ عددهــم  15طالبــا ،وعــدد
مــن طلبــة الكليــة.
وأشــار الطالــب محمــد احلــاج حمــد ،صاحــب املبــادرة ،أن افتت�احيــة
معــرض املبــادرة جــاء بعــد دورة تدريبيــ�ة نظمتهــا مؤسســة إســناد،
عملــت علــى تدريبهــم علــى أساســيات قيــادة املشــاريع وإدارتهــا،
وكانــت هــذه املبــادرة هــي اإلنطالقــة.
وأكــد الطالــب احلــاج حمــد أن املبــادرة تســعى إىل نشــر الوعــي
الطــي الصحيــح املبــي علــى األســس العلميــة الصحيحــة بــن الناس،
ومحاربــة اخلرافــات الطبيــ�ة املنتشــرة ،إضافــة إىل توعيــة الطلبــة
باخلرافــات الطبيـ�ة املنتشــرة بــن النــاس ومواجهتهــا ،وتقديــم العلــم
الصحيــح املبــي علــى األســس العلميــة ،ليكــون نــواة صحيحــة لنقــل
العلــم الســليم للنــاس.
وضــم املعــرض خمــس زوايــا حتتــوي علــى لوحــات فيهــا أهــم
اخلرافــات الطبيــ�ة املنتشــرة يف مجتمعاتنــ�ا ،وهــي :خرافــات مــن

ســيدي وســتك ،وخرافــات صحيحــة ،وخرافــات مــن األفــام ،وخرافــات مــن الشــارع،
وخرافــات مــن املستشــفى ،وخرافــات مــن الفيــس بــوك.
وبــدوره أعــرب د .دويــكات ،عــن فخــره وســعادته بهــذه املبــادرة الهادفــة ،الــي
ً
تعكــس صــورة إجيابيـ�ة عــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وطلبتهــاُ ،متمنيـ�ا أن يســتمر
عطــاء الطلبــة وتمزيهــم .

طالب من كلية الطب يح�صل على منحة مركز
�أبحاث اخلاليا اجلذعية يف جامعة هارفرد
النشاطات المنهجية والالمنهجية
النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة
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نظمت كلية الطب وعلوم ال�صحة
مناظرة �شعرية بني جمموعة من طالبها
ً
ً
ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة مناظــرة شــعرية بــن
مجموعــة مــن طلبتهــا ،وحضر املناظــرة عضــوا الهيئ�ة التدريســية
ً
يف الكليــة ،د.عبــد الرحمــن األقــرع ،ود .لبــى اخلــراز ،وعــددا مــن
طلبــة الكليــة بمختلــف دوائرهــا.
ً
ً
وافتتــح د.األقــرع املناظــرة مرحبــا باحلضــور ومؤكــدا علــى
ً
أهميــة املحافظــة علــى الشــعر العــريب ،ومشــرا إىل كــون الشــعر
والشــعراء يســتحقون التقديــر ،وهــو أداة للحفــاظ علــى اللغــة
العربي ـ�ة األم ،وأهميــة هــذه اللقــاءات الثقافيــة ودورهــا يف تفعيــل
الطلبــة يف النشــاطات الالمنهجيــة.
وبــدأت املناظــرة بمســابقة شــعرية بــن الطلبــة ،حيــث تــم
توزيــع أوراق حتتــوي علــى أبيــ�ات شــعرية ،وعلــى الطالــب أن
يعــرف اســم قائــل البيــت.
ومــن ثــم بــدأت املناظــرة بــن مجموعتــن طالبيتــن ،كل
مجموعــة حتتــوي علــى أربــع طالبــات ،وعلــى أحــد املجموعتــن أن
تــأيت ببيــت مــن الشــعر وعلــى املجموعــة األخــرى أن تــأيت ببيــت
شــعر يبــ�دأ بنفــس احلــرف الــذي انتهــى بــه البيــت األول.
ويف ختــام املناظــرةّ ،ثمــن د.األقــرع مشــاركات الطلبــة ودعاهــم
للمشــاركة الفاعلــة يف األنشــطة الثقافيــة.
ُيذكــر أن املناظــرة الشــعرية تــأيت ضمــن الربامــج الــي ينظمهــا
طلبــة مــن دائــرة العلــوم الطبيــ�ة احليويــة ،والــي تســعى إىل
تعزيــز النشــاطات الطالبيــ�ة الالمنهجيــة يف الدائــرة.

لقاء
نظمت كلية الطب وعلوم ال�صحة ً
�إر�شاد ّي ًا لطلبتها عن علم الأدوية
ًّ
ّنظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة  ،لقـ ً
ـاديا لطلبتهــا حــول علــم
ـاء إرشـ
األدوية.
وحضــر اللقــاء د.تيســر الصــدر ،ود.جــواد زيــادة ،ود.أحمــد جــرادات،
مــن مستشــفى النجــاح اجلامعــي وهــم أعضــاء مــن الهيئـ�ة التدريســية يف
كليــة الطــب ،باإلضافــة إىل أعضــاء آخريــن مــن الهيئـ�ة التدريســية للكليــة
وحشــد مــن طلبــة الكليــة بمختلــف دوائرهــا.
ً
وافتتــح د.الصــدر اللقــاء مشــرا إىل أهميــة اجلانــب النظــري العملــي يف
ّ
علــم األدويــة ،كمــا حتــدث عــن املرحلتــن الســريرية والنظريــة وكيفيــة
التعامــل مــع كل مرحلــة وأهــم األخطــاء والصعوبــات الــي تواجــه الطالــب
يف تلــك املرحلتــن.
وأوضــح د .زيــادة أن طالــب الطــب يتعامــل مــع أرواح بشــرية وأال
ً
يكمــن هــم الطالــب فقــط باحلصــول علــى التقديــرات اجليــدة ،مؤكــدا
علــى ضــرورة أن يركــز الطلبــة يف املحاضــرة مــع مراجعــة املــواد املدروســة
ومتابعتهــا بشــكل يــويم حــى يســتطيع الطالــب دخــول املجــال العملــي
بقاعــدة قويــة مــن املعلومــات.
ّ
وبــدوره قــدم د.جــرادات مجموعــة مــن املعلومــات والنصــاحئ املهمــة يف
كيفيــة التعامــل مــع احلــاالت الطارئــة.
ً
وشــهد اللقــاء تفاعــا مــن احلضــور مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــ�ة
ُ
التدريــس ،حيــث فتــح بــاب النقــاش والتســاؤالت أمــام احلضــور.

يف إجنــاز جديــد لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة بكوادرهــا وطالبهــا ،حصــل
الطالــب قيــس حــازم نمــر أبــو حســن ،طالــب ســنة ثالثــة يف ختصــص الطــب
البشــري ،علــى منحــة مركــز أحبــاث اخلاليــا اجلذعيــة جلامعــة هارفــرد
األمريكيــة ليكــون بذلــك أول فلســطيين مــن جامعــة فلســطيني�ة يتــم إختيـ�اره
لهــذه املنحــة .وهــي منحــة تدريبيــ�ة ملــدة  10أســابيع ســتكون يف الفــرة مــن
 ،2017-8/11-6/5وســيعمل فيهــا الطالــب علــى حبــث يف مجــال اخلاليــا
ً
ً
اجلذعيــة يف  11مختــرا تابعــا للمركــز.
ّ
وتقــدم للمنحــة  800طالــب وطالبــة مــن مختلــف أحنــاء العالــم ،لكــن
االختيــ�ار يقــع علــى  35متقــدم فقــط علــى أن يكــون نصفهــم مــن جامعــة
هارفــرد.
ويوضــح الطالــب قيــس أنــه تــم نشــر بــاب القبــول للمنحــة علــى موقــع
جامعــة هارفــرد وتضمــن طلــب اإللتحــاق إرفــاق عــدد مــن املتطلبــات
ككشــف عالمــات الطالــب ورســالة شــخصية (رســالة حتفزييــة) ،ورســاليت
توصيــة ،كمــا يشــرط باملتقــدم أن يكــون معدلــه الرتاكــي عــايل ممــا يزيــد مــن

التن�افســية.
ً
ً
ً
ويضيــف الطالــب قيــس أن رســالة التحفــز تلعــب دورا مهمــا جــدا يف
احلصــول علــى الفرصــة ،حيــث يبحــث املشــرفون علــى املنحــة عــن أكــر
ً
ً
الطــاب تمــزا خصوصــا يف رســائلهم التحفزييــة ،وعــن رســالته التحفزييــة
يقــول قيــس "رســاليت التحفزييــة كانــت حــول ســبب اختيــ�اري لتخصــص
ً
الطــب البشــري وهــو مســاعدة النــاس وتــرك إبتســامة علــى وجوههــم تمامــا
ً
ً
كطبيــب أســناين عندمــا كنــت صغــرا والــذي حيمــل إســم قيــس أيضــا ،كمــا
ً
تضمنــت رســاليت أيضــا رغبــي الكبــرة يف إضافــة مــا ســوف أتعلمــه للنظــام
الصــي يف فلســطني للنهــوض بــه وتطويــره ".

طالبة الطب ديانا جودة..و�صلت �إىل �أف�ضل
امل�ست�شفيات العاملية وهي على مقاعد الدرا�سة

ً
مــن مستشــفيات جامعــة غالســكو يف ســكوتلندا مــرورا بمركــز تكســاس
ً
للقلــب وصــوال إىل مستشــفيات كورنيـ�ل العامليــة يف نيويــورك ،لربمــا نقــرأ ذلــك
يف مســرة أحــد أشــهر اجلراحــن يف العالــم ،ولكــن واقــع األمــر يقــول أن طالبــة
الطــب ديانــا شــحدة جــودة مــن جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ،إســتطاعت املــرور
بــكل تلــك املستشــفيات بمنــح تدريبيــ�ة وتفــوق وهــي ال تــزال علــى مقاعــد
ً
الدراســة محققــة بذلــك إجنــاز غــر مســبوق لهــا وجلامعتهــا ولفلســطني.
عندمــا كانــت ديانــا يف ســنتها الرابعــة ويف املرحلــة الســريرية مــن خطتهــا
الدراســية إلتحقــت بمستشــفيات جامعــة غالســكو يف ســكوتلندا للتــدرب
علــى عمليــات القلــب املفتــوح ،حيــث تعتــر جامعــة غالســكو واحــدة مــن أبــرز
اجلامعــات علــى مســتوى العالــم يف هــذا املجــال.
وألن الطمــوح والشــغف ينمــوان بالعمــل واإلجنــاز عــادت ديانــا يف ســنتها
السادســة إىل التقديــم ملنحــة تدريبيـ�ة أخــرى وهــذه املــرة قامــت بمراســلة مركز
تكســاس للقلــب ( ،)Texas Heart Instituteوالــذي ُيعتــر مــن أفضــل
ً
املراكــز عامليــا يف العمليــات الــي ختتــص بالقلــب ويف أحبــاث النانوتكنولــويج
ُ
الــي تســتخدم يف العمليــات.

وحصلــت ديانــا علــى املنحــة التدريبيــ ُ�ة وحتملــت كامــل تكاليفهــا وخــال
تدربهــا وعملهــا يف املركــز ملــدة شــهرين أعجــب بهــا كثــر مــن اجلراحــن
ً
املعروفــن عامليــا وطلبــوا منهــا العمــل لديهــم يف مركــز أحبــاث املركــز ملــدة
ســنة ،كمــا طلــب منهــا العديــد مــن الباحثــن واجلراحــن الذيــن يعملــون مــع
ً
جامعــة ( ،)Riceوالــي تعتــر مــن أفضــل  15جامعــة عامليــا ،وجامعــة بايلــور،
للعمــل كمســاعدة حبــث يف قســم اجلراحــة ،إال أن رغبتهــا بإكمــال برنامــج
البكالوريــوس يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة حالــت دون ذلــك.
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أعلــن القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة ،خــال املؤتمــر الــدويل الثــاين للتعلــم والتعليــم يف العالــم الرقيم،
عــن إطــاق اجلامعــة للمســاق اإللكــروين الثــاين املفتــوح بعنــوان (الوراثــة واملجتمــع) ،ليكــون بوابــة اجلامعــة يف توعيــة أفراد
املجتمــع ،وتبصريهــم باألمــراض الوراثيـ�ة املنقولــة ،وآليــة الوقايــة منهــا ،وكيفيــة التعامــل معها .
هــذا ومــن ضمــن السياســة املتبعــة ملســاق الوراثــة واملجتمــع مــن حيــث ربــط املعلومــات النظريــة بالتطبيقــات العمليــة
قــام د .مصطفــى غانــم مــدرس املســاق بتنفيــذ عــدة نشــاطات تتضمــن زيــارات لبعــض املراكــز واســتضافات لألخصائيــن
أصحــاب اخلــرة وعقــد نــدوات و محاضــرات يف هــذا املجــال والــي كان مــن أبرزهــا:
» »املشــاركة الفعالــة لطلبــة املســاق يف فعاليــات اليــوم العالــي ملتالزمــة داون الــذي عقــد يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
بت�اريخ 2017-3-21
» »تــم تمثيــ�ل املســاق ببوســر يف املؤتمــر الــدويل للتعلــم الذكــي واإللكــروين الــذي عقــد يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة
بت�اريــخ  30-29آذار 2017
» »زار طلبة املساق معهد النجاح للطفولة واستمعوا لشرح مفصل حول اخلدمات املختلفة اليت يقدمها املركز .
» »زار طلبــة املســاق وحــدة غســيل الكلــى يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي واســتمعوا لشــرح مفصــل حــول دور
األخصــايئ االجتماعــي يف تقديــم الدعــم النفــي لهــذه الشــرحية مــن املــرىض .
» »اســتضاف املســاق األخصائيـ�ة النفســية د.صابرينـ�ا روســو الــي قدمــت محاضرة حول اضطــراب التوحد وتشــخيصه
وأهميــة التدخــل املبكــر يف العــاج والتأهيل .
» »اســتضاف املســاق املهنــدس علــي حجــاوي رئيــس جمعيــة التصلــب اللويــي املتعــدد والــذي قــدم محاضــرة حــول
املــرض وواقعــه يف فلســطني وأهميــة رفــع الوعــي املجتمعــي لهــذا املــرض .
» »اســتضاف املســاق أ.ســام بســطايم الشــاهد الــي قدمــت محاضــرة للطلبــة حــول متالزمــة داون وأســبابها وســماتها
البدنيـ�ة ومعانــاة املصابــن بهــا يف ظــل نقــص الوعــي املجتمعــي بهــا .
» »اســتضاف املســاق أ.صالــح الضميــدي منســق الشــمال يف جمعيــة نــزف الــدم الهيموفيليــا الــذي قــدم محاضــرة حــول
واقــع هــذا املــرض يف فلســطني ومعانــاة املــرىض وطــرق دعمهــم .
ً
ً
» »وكذلــك تمــت اســتضافة وفــدا مــن جمعيــة أصدقــاء مــرىض الثالســيميا والذيــن قدمــوا شــرحا حــول مــرض
الثالســيميا ومعانــات املــرىض املصابــن بــه وكذلــك تــم التطــرق إىل قصــص النجــاح الــي أجنزوهــا وأكــدوا علــى
ضــرورة رفــع الوعــي املجتمعــي باملــرض وإنصــاف املصابــن بــه .

نقلة نوعية على م�ستوى
البحث العلمي ..
بيت احليوان يف
اجلامعة ين�شئ الوحدة
الأوىل يف الوطن
العربي للفئران املهجنة
Collaborative
Cross
يف مجــال البحــث العلــي ال تــزال جامعــة النجــاح يف تصاعدهــا املســتمر،
ً
تصدرهــا فلســطيني�ا ملعظــم تصنيفــات اجلامعــات وتبوؤهــا مراكــز عربيــ�ة
ً
ّ
متقدمــة يف ذات التصنيفــات جــاءت نتيجــة لرؤيــة وضعتهــا اجلامعــة وتعمــل
عليهــا منــذ أعــوام حرصــت فيهــا علــى وضــع البحــث العلــي ضمــن أهــم
أولوياتهــا مــن خــال بنيـ�ة حتتيـ�ة ممــزة راعــت فيهــا كل املعايــر العامليــة ،بنيـ�ة
ّ
ّ
تضمنــت مختــرات مجهــزة بأحــدث األجهــزة واملعــدات ومــن بــن أهــم تلــك
املختــرات بيــت احليــوان يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
ضمــن الرؤيــة األوىل لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة واهتمامهــا بتخريــج
كفــاءات علميــة ممــزة ،حرصــت الكليــة ومنــذ اليــوم األول علــى مواكبــة
أحــدث الوســائل والطــرق التعليميــة واعتمــاد املراجــع العلميــة العامليــة يف
ّ
التدريــس ،وقــد تبــن ذلــك مــن خــال التحــاق طلبــة الكليــة وحصولهــم علــى
مقاعــد يف أفضــل اجلامعــات واملعاهــد العامليــة ،ومــن جهــة أخــرى كان ال بــد
مــن اإلهتمــام باجلانــب اآلخــر مــن العمليــة التعليميــة وهــو البحــث العلــي،
لذلــك دأبــت الكليــة علــى اإلهتمــام بمخترباتهــا التعليميــة والبحثي ـ�ة ،حيــث
قامــت الكليــة بالعمــل يف الســنتني الماضيتــن بشــكل مكثــف علــى إنشــاء
مختــر مركــزي والــذي ُيعتــر باكــورة األعمــال البحثيــ�ة يف الكليــة حيــث تــم
ً
جتهــز املختــر بأحــدث األجهــزة املتوفــرة عامليــا.
وأشــار منســق البحــث العلــي لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة  ،د.إيــاد العلــي،
إىل أنــه ال يمكــن أن تكتمــل املســرة البحثي ـ�ة للكليــة دون إنشــاء بيــت للحيــوان
ً
ً
ً
والــذي ُيعتــر أساســا هامــا جــدا لتطبيــق نتــ�اجئ األحبــاث الــي يصــل إليهــا
الباحثــن يف األفــرع املختلفــة ،وعندمــا تــم إنشــاء بيــت احليــوان يف اجلامعــة
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ً
ً
ً
شــكلت هــذه التجربــة حتديــا كبــرا نظــرا للتكلفــة الماليــة العاليــة باإلضافــة إىل
مــا حيتاجــه ذلــك مــن وجــود مــكان مناســب وجتهــزه ضمــن الشــروط العامليــة
وتوفــر فنيــن لإلشــراف علــى احليوانــات مــن حيــث الغــذاء والصحــة وكذلــك
ً
توفــر األنظمــة والشــروط للعمــل يف بيــت احليــوان ليكــون العمــل مطابقــا
ً
للشــروط واألخالقيــات املعمــول بهــا عامليــا.
وأضــاف د .العلــي أن بيــت احليــوان هــو مــكان لرتبيـ�ة احليوانــات الــي جتــري
عليهــا األحبــاث العلميــة كاألرانــب والهمســر والفــران  ،والــذي ُيعتــر مــن أقدم
احليوانــات الــي جــرت عليهــا التجــارب العلميــة منــذ أكــر مــن قــرن ،حيــث
جيــب أن يتمــز هــذا املــكان بظــروف بيئي ـ�ة خاصــة مــن حيــث درجــة احلــرارة
والرطوبــة.
ويف جامعــة النجــاح يعمــل الباحثــون يف بيــت احليــوان حيــث حيرصــون علــى
ً
جتهــز البيــت وفقــا للمعايــر العامليــة كمــا جيــرون أحباثهــم العلميــة علــى الفــران
ً
املوجــودة يف البيــت فضــا عــن تدريــب الطلبــة واإلشــراف عليهــم يف أحباثهــم
وجتاربهــم الــي جتــري علــى احليوانــات.
ووضــح عضــو هيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،وأحــد
الباحثــن الذيــن يعملــون يف بيــت احليــوان ،د .وليــد الباشــا ،أن “بيــت احليــوان
مؤســس منــذ قرابــة العــام ،وقبلهــا كنــا نعمــل علــى احليوانــات يف املختــرات،
عملنــا علــى األرانــب والهامســر وعملنــا أحبــاث علــى ذلــك ،كمــا تــم العمــل
علــى الفــران الغــر مهجنــة مثــل .”C57, BALBc
وملعرفــة أهميــة بيــت احليــوان علــى مســتوى البحــث العلــي قــال مستشــار
البحــث العلــي يف كليــة الطــب وأحــد العاملــن واملشــرفني على بيــت احليوان،

د .فــؤاد عــرايق ،أن إقامــة بيــت احليــوان مهــم ملشــاريع البحــث العلــي ملعرفــة
مســبب�ات األمــراض املعديــة واملزمنــة ومعرفــة اجلينــ�ات املســبب�ة لهــذه
األمــراض عنــد اإلنســان ،وباعتب ـ�ار أن الثديــات ويف مقدمتهــا الفــران تقــارب
جين�اتهــا جلين ـ�ات اإلنســان بنســبة تقــارب  ،95%فاألحبــاث والتجــارب تب ـ�دأ
ً
عــادة بالفــران ومــن ثــم يتــم ترجمتهــا علــى اإلنســان.
وأضــاف د .عــرايق أنــه يف عــايم  2000و 2001تبــن أن الرتكيبــ�ة اجلينيــ�ة
للثديــات تتضمــن  27ألــف جــن ،وبمــا أن  95%مــن جينــ�ات الفــأر قريبــ�ة
مــن اإلنســان فاألســهل التعامــل مــع الفــأر كنمــوذج حيــواين للبحــث معــروف
ً
قديمــا منــذ حــوايل  120ســنة.
األول مــن نوعــه علــى مســتوى الوطــن العــريب الــذي ينت ـ�دب فصائــل فــران
مهجنــة..
بالعالــم ككل هنــاك حــوايل  450فصيــل مــن الفــران موجــودة يف العالــم،
وتبــن أن هــذه الفصائــل تــأيت مــن تركيبـ�ة جينيـ�ة محــددة ،ففــي ســنة 2000
إجتمــع الباحثــون وقــرروا أن يهجنــوا فصائــل جديــدة مــن الفــران صفاتهــا
غنيـ�ة بالتنــوع اجليــي لتغطــي حــوايل  95%مــن التنــوع اجليــي للفــران حبيــث
يصبــح عنــد الفــران  3أضعــاف التنــوع اجليــي عنــد اإلنســان ،حيــث تكمــن
القــوة هنــا يف إكتشــاف اجلينـ�ات املســبب�ة لألمــراض وترجمتهــا للجينـ�ات عنــد
اإلنســان ممــا يســاهم يف مكافحــة هــذه األمــراض.
أمــا يف ســنة  2004بــدأ املشــروع بتكويــن أنــواع جديــدة مــن الفــران وكان
الهــدف إقامــة  1000نــوع جديــد مــن الفــران يف مشــروع عالــي ُســي

((.)Collaborative Cross (CC
ّ
وتمكــن املشــروع مــن إنتــ�اج  350فصيــل
مهجــن مــن الفــران ،وبهــذه الطريقــة يمكــن
اكتشــاف اجلين ـ�ات املســبب�ة لألمــراض بأقــل
مــن ســنة يف حــن ان إكتشــافها علــى الفصائل
التقليديــة للفــران حتتــاج إىل  20ســنة.
ويف نقلــة نوعيــة علــى مســتوى البحــث
العلــي ليــس علــى مســتوى فلســطني فقــط
بــل علــى مســتوى الوطــن العــريب قامــت
ً
جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة بانتـ�داب  16فصيــا
مــن الفصائــل اجلديــدة املهجنــة للفــران
وخــال فــرة قصــرة ســيكون هنالــك 50
ً
ً
فصيــا جديــدا مــن الفصائــل املهجنــة يف بيــت
ً
احليــوان يف اجلامعــة ،علمــا أن عمــل جتربــة
ً
ً
علــى  50فصيــا مهجنــا يعــادل عمــل جتربــة
علــى  5000إنســان.
اإلجنــاز ســيفتح أبــواب الشــراكة مــع
جامعــات عربيــ�ة وعامليــة يف مجــال البحــث العلــي..
ً
امتــاك جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة لبيــت احليــوان مجهــزا بأحــدث املعايــر
العامليــة ويتضمــن فصائــل مــن خــط الفصائــل اجلديــد املهجــن للفــران ،يفتــح
املجــال لشــراكات مــع جامعــات وباحثــن فلســطينيني وعــرب وعامليــن ممــا
سيشــكل نقلــة نوعيــة علــى مســتوى البحــث العلــي.
بقلم :محمد جودهللا _ دائرة العالقات ّ
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