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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

افتتاح مركز علم األعصاب

ً
افتتحــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة  ،مركــز علــم التحتي ـ�ةُ ،مبديــا فخــره بإفتت ـ�اح مركــز علــم األعصــاب يف
اجلامعــة بإعتبــ�ار أن علــم األعصــاب هــو علــم حديــث
األعصــاب وهــو األول مــن نوعــه يف فلســطني.
ً
ً
ً
وحضــر حفــل اإلفتتــ�اح القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة نوعــا مــا ويلقــى إهتمامــا كبــرا علــى املســتوى العالــي.
النجــاح الوطنيــ�ة ,أ.د .ماهــر النتشــة ،ونائــب الرئيــس كمــا أشــاد الدكتــور فتيــ�ان بطلبــة كليــة الطــب وعلــوم
للشــؤون االكاديميــة ،د.محمــد العملــة ،و نائــب رئيــس الصحــة وحتقيقهــم لنســب جنــاح عاليــة يف اإلمتحانــات
اجلامعــة للشــؤون اإلداريــة ،د.ماهــر أبــو زنــط ،ومســاعد الدوليــة وقبــول عــدد كبــر من طلبــة الكليــة ومنهــم يف مجال
ً
الرئيــس للشــؤون املجتمعيــة ،د.ســايم الكيــاين ،ومديــر األعصــاب يف كــرى اجلامعــات العامليــةُ ،متمنيــ�ا النجــاح
ّ
والــريق باجلامعــة.
دائــرة الطــب بالني�ابــة عــن عميــد كليــة الطــب وعلــوم والتوفيــق للمركــز يف خدمــة املجتمــع
الصحــة  ,د.حســن فتيــ�ان ، ،ومؤســس املركــز وعضــو وبــدوره ّ
رحــب أ.د .النتشــة بالضيــوف يف رحــاب جامعــة
ً
هيئـ�ة التدريــس يف دائــرة العلــوم الطبيـ�ة احليويــة يف كليــة النجــاح ،مشــرا إىل أن اخلطــة اإلســراتيجية للجامعــة
ً
ّ
الطــب وعلــوم الصحــة ،الدكتــور محمــد قنيــي ،وعــدد من للفــرة مــن عــام  2020-2016ركــزت علــى  12محــورا
األخصائيــن واخلــراء واملهتمــن واألكاديميــن يف مجــال ومــن أهــم تلــك املحــاور محــور البحــث العلــي ،حيــث
ً
األعصــاب ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن األكاديميــة اســتطاعت اجلامعــة بب�احثيهــا نشــر أكــر مــن  200حبثــا
ً
واإلداريــة يف اجلامعــة وحشــد مــن طلبــة كليــة الطــب  .خــال عــام  2016يف أهــم اجلامعــات العامليــة ،مؤكــدا
ً
وافتتــح احلفــل بكلمــة ترحيبيــ�ة مــن د.فتيــ�ان ني�ابــة علــى أهميــة وجــود مركــز لعلــم األعصــاب يف اجلامعــة
ً
عــن عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــةُ ،مشــرا إىل أن للمســاهمة يف تطويــر البحــث العلــي وتقديــم اخلدمــات
ً
ّ
تقــدم أي جامعــة يتــم بتطويــر كوادرهــا وكلياتهــا وبنيتهــا للمجتمــع ،ومشــيدا يف الوقــت ذاتــه بالــدور الــذي تلعبــه
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

األول من نوعه في فلسطين

كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بكوادرهــا وطلبتهــا يف محــور
البحــث العلــي.

ّ ً
مجمعــا لفريــق قــوي مــن العلمــاء
الدمــاغ ،كمــا ســيكون
بتخصصــات مختلفــة لدراســة العالقــة بــن وظيفــة
اجلين ـ�ات ،ودوائــر الدمــاغ العصبي ـ�ة ،والســلوك اآلديم،
والــذي بــدوره ســيكون لــه أثــر عميــق علــى القــدرة يف فهــم
وعــاج االضطرابــات العصبيــ�ة والنفســية.

كمــا تضمــن حفــل اإلفتت ـ�اح الــذي تولــت عرافتــه رئيســة
ً
ً
قســم البصريــات ,د.ايث�ارالبشــتاوي  ،عرضــا تقديميــا
للدكتــور قنيــي عـ ّـرف فيــه باملركــز وفكرتــه وأهــم مكوناتــه
كمــا أن أبــواب املركــز ســتكون مفتوحــة لطلبــة اجلامعــة
وآليــة عملــه.
وبعــد احلفــل قــام أ.د .النتشــة برفقــة الضيــوف بقــص مــن ذوي اإلختصــاص للقيــام بأحبــاث متعلقــة بمجــال
ّ
والتجــول فيــه والتعــرف علــى عمــل املركــز تســاهم يف مشــاريع خترجهــم.
شــريط اإلفتتــ�اح للمركــز

آالتــه حيــث قــام الدكتــور قنيــي بتوضيــح آليــة عمــل
املركــز بوضــع عين ـ�ات يف األجهــزة وشــرح عمــل كل جهــاز.
ّ
ويتكــون مركــز علــم األعصــاب بصــورة رئيســية مــن

جهــاز «فحــص التيــ�ار الكهربــايئ للخاليــا العصبيــ�ة»،
وهــو جهــاز يــدرس اخلاليــا العصبيـ�ة كل خليــة علــى حــدة
ً
وبمتغــر واحــد فقــط ،وهــو األمــر الــذي يشــكل تطــورا
ً
كبــرا مــن الناحيــة العلميــة يف مجــال اخلاليــا العصبي ـ�ة
كمــا أن اجلهــاز يعمــل مــن خــال وضــع دواء أو عينــ�ة
ً
ودراســة مــدى تأثريهــا علــى اخلليــة العصبيــ�ة وحتديــدا
اخلــواص الفزييائيــ�ة لكهربــاء اخلليــة.
ً
وتكمــن أهميــة مركــز علــم األعصــاب كونــه مركــزا
ً
حبثيــ�ا بالدرجــة األوىل ،حيــث أن وجــود مثــل هــذا املركــز
سيســاعد باحــي اجلامعــة علــى متابعــة الربامــج البحثيـ�ة
احليويــة الــي تطمــح إىل فهــم كيفيــة تشــكيل الدوائــر
العصبيــ�ة املعقــدة وإعــادة تشــكيلها مــن خــال تطويــر

وسيشــكل املركــز نقلــة نوعيــة يف املجــال الصــي ،حيــث
ســيفتح املجــال للتنســيق مــع جــرايح األعصــاب يف
مستشــفى النجــاح اجلامعــي أو مستشــفيات الوطــن
إلحضــار عينــ�ات مــن املــرىض الذيــن لديهــم طفــرات أو
يعانــون مــن أمــراض عصبيـ�ة كمــرض ضمــور العضــات
ومــرض الصــرع وغريهــا مــن األمــراض.

وبهــذا املركــز ســتكون جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مــن
بــن خنبــة اجلامعــات العامليــة الــي تمتلــك مركــز علــم
أعصــاب يــدرس األمــراض العصبيــ�ة علــى املســتوى
َ
الكهربيــ�ة،
اجلزيــي بإســتخدام تقنيــ�ات الفيزيولوجيــا
ّ
ســتكون دراســات املركــز املســتقبلية أهدافــا
حيــث
ّ
عالجيــة جديــدة لعــاج األمــراض العصبيــ�ة املختلفــة
مثــل التنكــس العصــي ،واضطرابــات الوظيفــة املعرفيــة،
والصــرع ،ومــرض الشــلل الرعــايش (الباركنســون)،
واالضطرابــات النفســية.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

جامعة النجاح ونقابة فنيي األشعة والتصوير

ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بالتعــاون مــع نقابــة
فنــي األشــعة والتصويــر الطــي الفلســطيني�ة وبدعــم مــن
مؤسســة الشــرق للتكنولوجيــا ُالعامليــة (ســتكو)  ،اليــوم
العالــي لألشــعة  ،2017والــذي أقيمــت فعالياتــه يف مســرح
األمــر تركــي بــن عبــد العزيــز يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد.
وحضــر اإلفتتــ�اح مســاعد نائــب رئيــس اجلامعــة لشــؤون
ً
الكليــات العلميــة ،د.مجــدي دويــكات ،وممثــا عــن اإلدارة
ّ
العامــة للمستشــفيات الفلسطيني�ة،الســيد عنــان راشــد،
ونقيــب فنــي األشــعة والتصويــر الطــي الفلســطينيني،
الســيد رايم خضــور ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
د.خليــل عيــى ،باإلضافــة إىل عــدد كبــر مــن ممثلــي
ّ
والعامــة واملختصــن يف
مؤسســات القطــاع الطــي اخلاصــة
مجــال األشــعة والتصويــر الطــي وحشــد مــن طلبــة برنامــج
التصويــر الطــي يف اجلامعــة.

اليــوم تــأيت يف ســياق إحيــاء ذكــرى اكتشــاف عالــم الفزييــاء
األلمــاين فيلهلــم رونتغــن لألشــعة الســيني�ة عــام  1895والــي
أحدثــت نقلــة نوعيــة يف مجــال تشــخيص األمــراض ويف
ً
ً
مجــال التصويــر الطــي خصوصــا ،داعيــا جميــع املؤسســات
لإلحتفــال بهــذه املناســبة لمــا لذلــك مــن دور يف رفــع مســتوى
الوعــي الطــي لــدى املجتمــع.
ّ
كمــا أكــد د.دويــكات أن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة تقــدم كل
الدعــم املمكــن لقســم التصويــر الطــي يف اجلامعــة باعتب ـ�اره
ً
أحــد األقســام احلديثــ�ة يف اجلامعــة ،وأنهــا مســتعدة دائمــا
لدعــم القســم وتشــجيعه والتعــاون مــع كليــة الطــب بمختلف
دوائرهــا وأقســامها ضمــن خطــة إســراتيجية مــن شــأنها أن
ً
ترتقــي بالكليــة وأقســامها ،متمني ـ�ا النجــاح لفعاليــات اليــوم
الطــي وحتقيــق أهدافــه.
ّ
العامــة
ويف كلمتــه أبــدى الســيد راشــد ســعادة اإلدارة

ويف كلمــة إدارة اجلامعــة ،رحــب د.دويــكات باحلضــور يف للمشتشــفيات باملشــاركة يف فعاليــات اليــوم العالــي
ً
ً
رحــاب جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ،مشــرا إىل أن فعاليــات هــذا لألشــعة ،مؤكــدا أن التصويــر الطــي يعتــر مكــون أســايس يف
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

ّ
الطبي تنظمان اليوم العالمي لألشعة 2017

ً
ً
العمليــة الطبي ـ�ة ويلعــب دورا مهمــا يف التشــخيص والعــاج
ً
ويســاهم بشــكل كبــر جــدا باإلرتقــاء باملســتوى الطــي
ً
الفلســطيين ،مشــرا إىل أن املنظومــة الطبيــ�ة الفلســطيني�ة
ممثلــة بــإدارة املستشــفيات وبتوجيهــات مــن وزيــر الصحــة
ً
ّ
قدمــت مؤخــرا إضافــة جديــدة ملجــال التصويــر الطــي
ً
وهــي نظــام األرشــفة فضــا عــن توفــر ثالثــة أجهــزة رنــن
ً
مغناطيــي وأجهــزة أشــعة رقميــة وغريهــا ،شــاكرا جميــع
املســاهمني يف جنــاح هــذا اليــوم.
مــن جانبـ�ه شــكر الســيد خضــور جميع اجلهــات اليت ســاهمت
بتنظيــم وإجنــاح فعاليــات اليــوم العالــي لألشــعة وجميــع مــن
ً
دعــم الفعاليــة وشــارك باحلضــور ،موضحــا أن نقابــة فنــي
األشــعة والتصويــر الطــي واجهــت ومنــذ تأسيســها عــام
ً
ً
ً
ّ
 1995عــددا كبــرا جــدا مــن التحديــات ولكنهــا اســتطاعت
ً
جتاوزهــا جميعــا بفضــل تكاتــف اجلهــود والتعــاون والشــراكة
ً
مــع مختلــف املؤسســات الطبيـ�ة ،مؤكــدا دعــم النقابــة الكامل
ّ
ملثــل هــذه الفعاليــات حيــث تنظــم قرابــة اخلمســة مؤتمــرات
علميــة يف العــام الواحــد يف مختلــف اجلامعــات الفلســطيني�ة
ً
فضــا عــن مشــاركتها يف املؤتمــرات العامليــة والعربي ـ�ة ضمــن
برنامــج التعليــم املســتمر والــذي بــدأ العمــل فيــه هــذا العــام.

مــن مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي.
ّ
أمــا املحاضــرة الثانيـ�ة فقــد قدمتهــا أ.والء حجــازي مــن جامعــة
القــدس وكانــت بعنــوان (تقييــم العالقــة بــن اإلصابــة
بالســرطان واجلرعــة اإلشــعاعية) ،يف حــن حملــت املحاضــرة
ّ
الثالثــة عنــوان (طــرق البحــث العلــي) وقدمهــا د .محمــد
احلجــوج مــن جامعــة القــدس.

(اســتخدام جهــاز التصويــر الفــي يف حــاالت الطــوارئ) كان
ّ
عنــوان املحاضــرة الرابعــة الــي قدمهــا أ.رأفــت عبــد الهــادي
ويف كلمــة عمــادة كليــة الطــب وعلــوم الصحة ،أوضــح د.عيىس مــن مستشــفى جنــن احلكــويم ،أمــا املحاضــرة اخلامســة
أن هــذا اليــوم يــأيت مــن منطلــق حــرص كليــة الطــب وعلــوم فحملــت عنــوان (أســباب التلــوث يف التصويــر النــووي)
ّ
الصحــة علــى رفــد املجتمــع بمختلــف الربامــج الــي مــن شــأنها وقدمهــا د.منتصــر الســيد أحمــد مــن القطــاع اخلــاص.
النهــوض بالواقــع الطـ
ـي الفلســطيين وعلــى رأســها ختصــص وختلــل اليــوم فقــرة غنائي ـ�ة للطالبــة ســناء أصــان ،ومداخلــة
ً
ّ
التصويــر الطــي ،مشــرا إىل أن النجــاح يف هــذا اجلانــب يــأيت لنقابــة فنــي األشــعة والتصويــر الطــي عرفــت فيهــا احلضــور
مــن تضافــر جهــود جميــع املؤسســات ذات العالقــة وعلــى علــى امتحــان العضويــة اخلــاص بهــا.
رأســها وزارة الصحــة والنقابــات الــي تســاعد كليــة
الطــب كمــا تضمنــت فعاليــات اليــوم تكريــم للمســاهمني يف تنظيــم
ّ ً
وعلــوم الصحــة بشــكل كبــر يف اإلرتقــاء بربامجهــا ،مقدمــا اليــوم مــن منظمــن ورعــاة ومشــاركني.
شــكره لنقابــة فنــي األشــعة والتصويــر الطــي علــى التعــاون
ُيذكــر أن برنامــج التصويــر الطــي يف جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة
الكبــر يف إجنــاح فعاليــات اليــوم.
ً تــم تأسيســه عــام  2015ليكــون مــن ضمــن الربامــج الــي
ً
ّ
ـيا
ـ
أساس
ـورا
كمــا أكــد د.عيــى أن البحــث العلــي يشــكل محـ
تقدمهــا كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،ويســتطيع طلبــة
لــدى كليــة الطــب وعلـ
ـوم الصحــة والــي ترفــض مبــدأ التلقــن الربنامــج الذيــن ينهــون الســنة الثالثــة بنجــاح وبعــد
ً
وتشــجع طلبتهــا دائمــا علــى البحــث علــى املعلومــة وتعمــل اســتكمال متطلبــات وشــروط التخــرج أن حيصلــوا علــى
علــى اســتحداث البيئ ـ�ة املناســبة للتعلــم والتعليــم.
شــهادة البكالوريــوس يف التصويــر الطــي مــن جامعــة النجــاح
وتضمنــت فعاليــات اليــوم خمــس محاضــرة رئيســية حيــث حبيــث تكــون متطلبــات التخــرج كمــا هــي يف خطــة الربنامــج
حملــت املحاضــرة األوىل عنــوان (اســتخدام بروتوكــوالت التفصيليــة وبشــكل مختصــر يتخــرج الطالــب مــن هــذا
مقرتحــة لتصويــر حــاالت الطــوارئ يف جهــازي التصويــر الربنامــج بعــد إنهــاء  128ســاعة معتمــدة مــن املســاقات.
ّ
املقطعــي والرنــن املغناطيــي) وقدمهــا أ.أحمــد أبــو علــي
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

ً
ً
نظمت كلية الطب وعلوم الصحة مؤتمرا علميا افتتحت
من خالله بيت الحيوان في الجامعة

ً
ً
ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة  ،مؤتمــرا علميــا حــول اســتخدام
ً
فصائــل الفــران املعدلــة وراثيـ�ا (Collaborative Cross (CC
يف التجــارب العلميــة والكشــف عــن األمــراض الوراثي ـ�ة ،وقــد ختلــل
املؤتمــر افتت ـ�اح بيــت احليــوان يف اجلامعــة والــذي حيــوي علــى هــذه
الفصيلــة مــن الفــران.
وافتتــح املؤتمــر منســق البحــث العلــي يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،د.إيــاد العلــي ،حيــث ّ
رحــب بالضيــوف الكــرام وشــكر
إدارة اجلامعــة علــى الدعــم املســتمر للبحــث العلــي يف الكليــة
وكذلــك شــكر أعضــاء اللجنــة التحضرييــة للمؤتمــر علــى العمــل
ً
املتواصــل للخــروج بهــذه النت ـ�اجئ ،داعيــا اجلامعــات الفلســطيني�ة
إىل اإلســتثمار األكــر يف البحــث العلــي والســيما الطــي والــذي
خيــدم صحــة املجتمــع الفلســطيين.
وبــدوره ألقــى نائب رئيــس اجلامعة للشــؤون األكاديميــة ،د.محمد
العملــة ،كلمــة بالني�ابــة عــن القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د.
ً
ماهــر النتشــة ،حيــث رحــب باملتحدثــن والضيــوف ،مؤكــدا علــى
أهميــة اســتخدام هــذه الفصيلــة مــن الفــران يف التجــارب العلميــة،
ً
ّ
ومشــرا إىل أن اجلامعــة تقــدم كل الدعــم لألحبــاث الــي ختــدم
ً
صحــة اإلنســان ومثنيـ�ا علــى الــدور الهــام الــذي توليــه كليــة الطــب
للبحــث العلــي.

بــدوره أكــد عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل عيــى،
علــى اهتمــام الكليــة الكبــر بالبحــث العلــي ألعضــاء الهيئــ�ة
ً
التدريســية ومشــاريع الطلبــة ،داعيــا جميــع الباحثــن يف الوطــن
لإلســتفادة والتعــاون مــع جامعــة النجــاح يف كافــة حقــول البحــث
العلــي وخدمــة املجتمــع.
ّ
وتضمــن املؤتمــر عــدة محاضــرات علميــة ّقيمــة ملجموعــة ممــزة
ً
مــن الباحثــن املعروفــن عامليــا وهــم الربوفيســور أرنيشــافر
(شــارييت – ميديــكال  -ألمانيــ�ا) ،والربوفيســور دارالميلــر
(نــورث كارولينــ�ا  -الواليــات املتحــدة األمريكيــة) ،والربوفيســور
أرســتوتيليس (أثينــ�ا  -اليونــان) ،والربفســور فــؤاد عــرايق
(فلســطني) والدكتــور أيسرناشــف (فلســطني).
ً
كمــا حضــر املؤتمــر عــددا مــن الباحثــن الفلســطينيني وطلبــة
اجلامعــات الفلســطيني�ة ،وتــم شــكر املحاضريــن وتقديــم هدايــا
ً
تراثيــ�ة رمزيــة تقديــرا جلهودهــم ودعمهــم للبحــث العلــي يف
فلســطني.
ُيذكــر أن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة عملــت علــى مــدار عامــن
ً
علــى إنشــاء بيــت احليــوان يف الكليــة ليكــون رافعــا للبحــث العلــي
ليــس فقــط يف جامعــة النجــاح وإنمــا يف جميــع أحنــاء فلســطني.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

مشاركة فاعلة لجامعة النجاح في المؤتمر
الصيدالني الدولي السادس
شــاركت جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بمجموعــة
مــن األوراق العلميــة يف املؤتمــر الصيــدالين الــدويل
الســادس " آفــاق جديــدة يف البحــث الصيــدالين
" والــذي عقــد يف يف كليــة الصيدلــة يف جامعــة
الزيتونــة األردنيــ�ة بالتعــاون مــع جامعــة توليــدو
األمريكيــة يف الفــرة مــن 2017/11/30 – 29
وبمشــاركة عامليــة فاعلــة.
وأشــار عميــد كليــة الصيدلــة يف جامعــة الزيتونــة
ورئيــس املؤتمــر ،أ.د .طــارق القــرم ،إىل أن هــذا
املؤتمــر تضمــن العديــد مــن املحــاور مثــل نظــم
إيصــال الــدواء والتقنيــ�ة احليويــة الصيدالنيــ�ة،
والكيميــاء الدوائيــ�ة وكيميــاء النــواجت الطبيعيــة
واكتشــاف األدويــة اجلديــدة ،والتحليــل الصيــدالين ،وعلــم
األدويــة والســموم ،والصيدلــة الســريرية واملــداواة وحركيــة
الــدواء ،والتســويق الصيــدالين واإلقتصاديــات الصيدالنيــ�ة،
واإلدارة الصيدالنيــ�ة وأســس مزاولــة املهنــة.

ً
يومــن  65حبثــا مــن مختلــف الــدول املشــاركة وهــي الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،واململكــة املتحــدة ،وباكســتان ،وألمانيــ�ا،
وقطــر ،وفلســطني ،وكوريــا اجلنوبيـ�ة ،وإيرلنــدا ،واململكــة العربيـ�ة
ً
الســعودية ،ومالزييــا ،واإلمــارات العربيـ�ة املتحــدة ،وليبيـ�ا ،علمــا أن
األحبــاث املقدمــة كانــت ذات جــودة عاليــة وســوف يتــم نشــرها يف
وكانــت األحبــاث العلميــة املقدمــة مــن جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة مجلــة عامليــة ضمــن قاعــدة بي�انــات ســكوبس العامليــة.
لألســتاذ الدكتــور وليــد صويلــح و د .بــال رحــال و د.ســائد زيــود
و د.ايــاد العلــي و د.ســماح اجلــايب و أ.د .أنســام صواحلــة ود.أحمــد وهــدف املؤتمــر الصيــدالين الــدويل الســادس إىل عوملــة التعليــم
الصيــدالين واملمارســه املهني ـ�ة الصيدالني ـ�ة مــن خــال تعزيــز دور
عيــد و د.مــراد أبــو احلســن.
الصيــدالين الفاعــل.
ّ
وقــدم أ.د .صويلــح حبثــه العلــي حتت عنــوان " مقاومــة املضادات
ّ
احليويــة يف حــاالت عــدوى املســالك البوليــة يف فلســطني" ،يف ويف نهايــة املؤتمــر قــدم عميــد كليــة الصيدلــة يف جامعــة الزيتونــة
ً
حــن قـ ّـدم د.رحــال حبثــه حتــت عنــوان "تقييــم مــدى معرفــة طلبــة الشــكر والشــهادات إىل املشــاركني يف املؤتمــر ،معتــرا مشــاركة
جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مشــاركة ّ
فعالــة تعــزز أواصــر التعــاون
الصيدلــة للمضــادات احليويــة".
بــن الباحثــن يف املنطقــة.
ّ
كمــا قــدم د.زيــود حبثــه حتــت عنــوان "تقييــم مــدى معرفــة وتفاعل
ّ
املمرضيــن ممــاريس املهنــة مــع األدويــة عاليــة التأهــب" ،وحبــث وبــدوره قــدم وفــد جامعــة النجــاح املشــارك يف املؤتمــر الشــكر
د .العلــي حتــت عنــوان" كورتــزون مــا قبــل الــوالدة ومتالزمــة إىل راعــي املؤتمــر وإىل جامعــة الزيتونــة حلســن التنظيــم وكــرم
ّ
الضيافــة  ،كمــا قدمــوا مباركتهــم لألســتاذ الدكتــور طــارق القــرم
الضائقــة التنفســية ىف حديــى الــوالدة يف فلســطني ".
رئيــس املؤتمــر علــى النجــاح املمــز الــذي حققــه املؤتمــر يف جميــع
ّ
وقدمــت د.اجلــايب حبثهــا حتــت عنــوان " الطــب التكميلــي والبديــل جوانبــ�ه العلميــة الهادفــة ،وباإلنابــة عــن املشــاركني مــن جامعــة
ّ
عنــد األطفــال يف فلســطني مــا بــن عالجيــة ومأمونيـ�ة االســتخدام النجــاح الوطني ـ�ة قــدم الدكتــور بــال رحــال ،مديــر دائــرة العلــوم
" ،وكان حبــث أ.د .صواحلــة حتــت عنــوان" املشــورة الدوائيـ�ة الــي الطبيــ�ة احليويــة ،درع جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة إىل االســتاذ
حيتاجهــا املريــض مــن الصيــدالين".
الدكتــور القــرم.
وحمــل حبــث د .عيــد
عنــوان "تطويــر وتقييــم مســتحلب النانــو كمــا قــام وفــد اجلامعــة املشــارك يف املؤتمــر بتقديــم جزيــل الشــكر
ّ
ً
لــدواء النيفيدبــن" وقــدم د.أبــو احلســن حبثــه حتــت عنــوان" إلدارة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ممثلــة باألســتاذ الدكتــور ماهــر
تقيــم جــودة امليــاه املســتخدمة عنــد مــرىض غســيل الكلــى".
النتشــة ،القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،لتشــجيعها الدائــم يف مجــال
وبلــغ عــدد األحبــاث املشــاركة يف املؤتمــر الــذي امتــد علــى مــدار األحبــاث وتعزيــز أواصــر التعــاون املشــرك بــن جامعــات الوطــن.

7
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

ً
الدكتورة إيثار البشتاوي تنشر كتابا عن
إمكانية استخدام العدسات الالصقة للحد من
التزايد في قصر النظر

نظمت كلية الطب وعلوم الصحة و  IMETندوة
حول كيفية تشجيع الطلبة على البحث العلمي

ً
ّ
حرصــا علــى تعزيــز ثقافــة البحــث العلــي ،نظمــت كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة وبالتعــاون مــع جمعيــة الرتبيـ�ة الطبيـ�ة
الدوليــة يف فــرع فلســطني  ، IMET-2000Palنــدوة حــول
كيفيــة تشــجيع الطلبــة علــى البــدء يف رحلــة البحــث العلــي.
وافتتــح النــدوة عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د .خليــل
ً
ً
عيــى ،مرحبــا باجلمعيــة ومثني ـ�ا علــى جهودهــا احلثيث ـ�ة بدورهــا
واع
يف تطويــر مهــارات الطلبــة وحرصهــا علــى دورهــا يف خلــق جيــل ٍ
مــن األطبــاء مواكــب للتطــورات البحثي ـ�ة علــى مســتوى العالــم .
وبــدوره رحــب مســؤول البحــث العلــي يف اجلمعيــة ،د.محمــد
ّ
عبي ـ�د هللا ،باحلضــور وحتــدث عــن أهــداف اجلمعيــة و نشــاطاتها
املتنوعــة يف مختلــف املجــاالت املتعلقــة يف تطويــر الطاقــم الصــي
وتطويــر التعليــم املســتمر يف فلســطني.
وأدار النــدوة املديــر التنفيــذي للجمعيــة يف فلســطني واملحاضــر
ً
يف جامعــة كارديــف الربيطانيــ�ة ،د.مالــك زبــن ،مفتتحــا برنامــج
ً
النــدوة مــن خــال محاضــرات تنــ�اول فيهــا شــرحا عــن أهميــة
وكيفيــة بنـ�اء األحبــاث الطبيـ�ة يف حيــاة الطبيــب ودورهــا يف تطويــر
وحتســن مســتوى اخلدمــات الطبي ـ�ة ،وقــد ّثمــن د .زبــن اهتمــام
الطلبــة حبضــور النــدوة ،حيــث شــارك فيهــا أكــر مــن  500طالــب
وطالبــة مــن طلبــة برنامــج الطــب البشــري يف املرحلــة الســريرية.
ويف نهايــة النــدوة تــم عقــد اجتمــاع بــن عمــادة كليــة الطــب حبضور
د .خليــل عيــى ،و مديــر دائــرة الطــب ومســاعد العميــد للشــؤون
الســريرية ،د.حســن فتيــ�ان ،و بــن جمعيــة الرتبيــ�ة الطبيــ�ة
الدوليــة ممثلــة بمديرهــا التنفيــذي ,د.مالــك زبــن ,ومســؤول
البحــث العلــي ,د.محمــد عبيــ�دهللا ,واملســاعدة اإلداريــة ،أ.
دني ـ�ا عالونــة ,حيــث تــم مــن خاللــه مناقشــة إجيــاد ســبل التعــاون
املشــرك بــن الطرفــن وأن تكــون هــذه النــدوة باكــورة التعــاون
املشــرك يف املشــاريع املســتقبلية علــى أن يتــم توقيــع إتفافيــة
تعــاون يف املســتقبل القريــب وإجــراء مشــاريع مشــركة .

قامــت رئيســة قســم البصريــات يف
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.إيثـ�ار
البشــتاوي ،بنشــر كتــاب يــدور حــول
اســتخدام العدســات الالصقــة
متعــددة البؤريــة للحــد مــن التدهــور
يف قصــر النظــر يف دار النشــر
" "Scolar's Pressوالــي تعــد
عالمــة جتاريــة لــدار النشــر العامليــة
& (OmniScriptum GmbH
) Co.KGيف ألمانيــ�ا.
ويتحــدث الكتــاب عــن مالئمــة
العدســات الالصقــة ثن�ائيــ�ة
ومتعــددة البؤريــة لتصحيــح النظــر
يف الوســط باإلضافــة إىل املناطــق
املحيطــة بهــا ،يف محاولــة للحــد مــن
الزتايد املســتمر يف قصــر النظر ،حيث
أن الطــرق اإلعتي�اديــة يف تصحيــح
النظــر كاســتخدام النظــارات الطبيـ�ة
والعدســات الالصقــة ذات البــؤرة
الواحــدة تقــوم بتصحيــح النظــر يف
منطقــة الوســط فقــط مــع إهمــال
املناطــق املحيطــة ممــا قــد يــؤدي إىل
تزايــد يف قصــر النظــر لألفــراد.
ّ
ُيذكــر أن د.البشــتاوي قــد قدمــت
الكتــاب كرســالة ماجســتري يف
جامعــة مانشســر يف بريطانيــ�ا.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

نظمت دائرة التمريض والقبالة ندوة بعنوان
(سرطان الثدي بين األسباب وطرق الوقاية)

ّ
نظمــت دائــرة التمريــض والقبالــة وضمــن فعاليــات حملــة أنــت
احليــاة وبمناســبة شــهر أكتوبــر الــوردي للتوعيــة مــن مــرض
ســرطان الثــدي ،نــدوة للتوعيــة مــن مــرض ســرطان الثــدي حملــت
عنــوان ( ســرطان الثــدي بــن األســباب وطــرق الوقايــة ).
ّ
ونســق للنــدوة أ.أســيل الســيد وبالتعــاون مــع مستشــفى النجــاح الوطــي
ً
اجلامعــي  -قســم التعليــم املســتمر ممثــا باآلنســه رشــا أبــو زيتــون.
وافتتــح النــدوة عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
ً
عيــى ،موضحــا أهميــة النشــاطات الالمنهجيــة وأهميــة
املمــرض واملمرضــة يف نشــر الوعــي والتثقيــف الصــي يف املجتمــع
ً
الفلســطيين ،مؤكــدا علــى أهميــة نشــر الوعــي حــول ســرطان
الثــدي حيــث أصبــح يوجــد عــاج ملختلــف الســرطانات ومــن
ضمنهــا ســرطان الثــدي إذا تــم اكتشــافه مبكــرا وتــم عالجــه
بالشــكل الصحيــح وهنــا تــأيت أهميــة الفحــص الــذايت والكشــف
املبكــر للثــدي وأهميــة مثــل هــذه احلمــات.

األكــر شــيوعا للوفــاة يف جميــع أنــواع الســرطان ســرطان الرئــة
بــن الرجــال ( ،)%22.8وســرطان الثــدي بــن اإلنــاث (،)%21.5
وفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيين. 2017
ّ
وقدمــت د.القيــي شــكرها إلدارة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة
وملستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي لدعمهــم املتواصــل
ّ
لنشــاطات الكليــة ،كمــا تقدمــت بالشــكر مــن أ.أســيل الســيد
وأ.رشــا أبــو زيتــون جلهودهمــا بإجنــاح هــذه احلملــة.

وحاضــر بالنــدوة أخصــايئ واستشــاري ســرطان وجراحــة الثــدي
ً
يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي ،د.أحمــد دلبــح ،متن ـ�اوال
ّ
عــدة مواضيــع منهــا :ســرطان الثــدي بــن األســباب والوقايــة،
وإحصائيــ�ات حــول ســرطان الثــدي يف فلســطني والعالــم،
والعوامــل الــي تزيــد مــن اإلصابــة بســرطان الثــدي ،وطــرق الوقاية
وأهميــة الفحــص املبكــر والفحــص الــذايت وطــرق العــاج املتبعــة.
ّ
كمــا قــدم أخصــايئ الصحــة النفســية د .محمــد مرعــي ،اجلانــب
وبدورهــا أوضحــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة النفــي ومــا يعيشــه املريــض مــن حتديــات وصعوبــات يف فــرة
ُ
القيــي ،أهميــة اتبــ�اع نمــط حيــاة صحيــة يراعــى بهــا الرياضــه معرفتــه باملــرض وبــدء عالجــه ومواجهتــه للمــرض وطــرق تعزيــز
والغــذاء الصــي واإلبتعــاد عــن التدخــن والعوامــل ً البيئيــ�ة وحتســن نفســيت�ه.
األخــرى كعوامــل وقائيــ�ة مــن ســرطان الثــدي  ،منوهــة إىل أنــه
وحضــر املحاضــرة عــدد مــن مــدريس كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
يف عــام  ،2016بلــغ معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الســرطان يف
وحشــد مــن الطلبــة وتــم توزيــع منشــورات عــن الفحــص الــذايت
فلســطني ( )%14.0مــن مجمــوع الوفيــات املبلــغ عنهــا ،بنســبة
للثــدي وشــعار احلملــة علــى احلضــور.
( )%53.8بــن الذكــور ،و ( )%46.2بــن اإلنــاث .وكان الســبب
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

استقطبت جامعة النجاح الوطنية الدكتور زيدان
خمايسة أحد أشهر المختصين في أمراض النطق

إعداد :محمد جو دهللا – دائرة العالقات ّ
العامة
تعتــر جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة مــن اجلامعــات الرائــدة يف العلــوم
التطبيقيــة ليــس علــى املســتوى املحلــي فقــط بــل علــى املســتوى
ّ
العالــي ،ولعــل مــن أهــم تلــك الربامــج الرائــدة الــي تقدمهــا
اجلامعــة برنامــج عــاج الســمع والنطــق والــذي أطلقتــه اجلامعــة
ً
ّ
منــذ عــدة ســنوات ،فضــا عــن معهــد النجــاح للطفولــة الــذي
أصبــح ُيعتــر مــن أهــم املراكــز اإلقليميــة يف مجــال عــاج الســمع
والنطــق وإضطرابــات طيــف التوحــد لألطفــال ،حيــث يمتلــك
ً
ً
املركــز كادرا مختصــا بتلــك املجــاالت.
ً
وانطالقــا مــن حــرص اجلامعــة علــى إثــراء برنامــج علــوم الســمع والنطــق
ً
ً
ومركــز النجــاح للطفولــة فإنهــا إســتقطبت مؤخــرا املستشــار يف أمــراض
لهــم خصوصــا يف مجــال الســمع والنطــق ،كمــا يتــم اســتقطاب بعــض
النطــق والصــوت واللغــة والبلــع يف األردن ,د .زيــدان خمايســة.
احلــاالت مــن خــارج املركــز وتشــخيصهم وعالجهــم داخــل املركــز.
حيــث ُيعتــر د.خمايســة من أشــهر املختصــن يف األمــراض املذكورة
كمــا رأى د.خمايســة أن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة تعتــر رائــدة يف
ً
فهوعضــو جلنــة البــورد ألمــراض النطــق يف وزارة الصحــة األردنيـ�ة،
العلــوم التطبيقيــة مشــرا إىل اهتمــام كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
ومستشــار النطــق يف املجلــس األعلــى للمعاقــن يف األردن.
الكبــر بربنامــج عــاج الســمع والنطــق وعملهــا علــى تزويــد الربنامــج
وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن قســم علــوم الســمع والنطــق يعمــل بــه باألجهــزة ( التشــخيصية والعالجيــة) باإلضافــة إىل عــدد مــن
العديــد مــن الكــوادر ذات االختصــاص كاألســتاذة هالــة جــرار اإلختبـ�ارات الــي ينــوي القســم إجيــاد نســخ لهــا ســيتم تطويرهــا بمــا
ً
املتخصصــة يف مجــال عــاج اضطرابــات النطــق واللغــة وبرامــج يتوافــق مــع الثقافــة الفلســطيني�ة ،مثنيـ�ا علــى برنامــج عالج الســمع
ً
التدخــل املبكــرة وإعــداد خطــط تعديــل الســلوك لألطفــال والنطــق يف اجلامعــة والــذي يعتــره برنامــج واعــد جــدا رغــم إعتمــاده
ذوي االحتي�اجــات التربويــة اخلاصــة ،حيــث تقــوم أ.هالــة جــرار منــذ ثــاث ســنوات فقــط ،وأنــه ســرفد املجتمــع الفلســطيين
ً
باإلضافــة إىل تدريســها بقســم علــوم الســمع والنطــق باإلشــراف بمختصــن يف عــاج الســمع والنطــق يف ظــل ندرتهــم حاليــا.
ً
أيضــا علــى تدريــب الطلبــة داخــل املعهــد واملســاهمة يف تقييــم
وإعــداد برامــج التدخــل املالئمــة للحــاالت الــى تعــاين مــن اضرابــات
قامت الدكتورة أميرة شاهين بزيارة بحثية
يف الســمع والنطــق ســواء كانــت مــن طلبــة املعهــد أو مــن خارجــه.
ومــن كــوادر القســم أ .ســمر اخلالــدي ( املتخصصــه يف علــم الســمع
والنطــق) الــي تقــوم بالتدريــس يف برنامــج الســمع والنطــق،
باالضافــة اىل التدريــب واالشــراف علــى الطــاب يف مستشــفى
النجــاح الوطــي اجلامعــي يف املرحلــة الســريرية.
وقــد كان اســتقطاب د .خمايســة إضافــة أخــرى لــكل مــن القســم ومعهــد النجــاح
للطفولــة حيــث تعــاون هــو وأ.هالــة جــرار خــال هــذه الفــرة يف إثــراء التدريــب
العملــي وتقييــم العديــد مــن احلــاالت اخلارجيــة باإلضافــة إىل مســاهمته يف
تدريــس عــدد مــن املســاقات داخــل القســم .بالتعــاون مــع أ .ســمر اخلالــدي.
واســتمرت فــرة إنتــ�داب د.خمايســة (كأســتاذ زائــر) ملــدة شــهر
كامــل يف الفــرة مــن .2017/10/23 – 9/23
وعــن رأيــه يف معهــد النجــاح للطفولــة ،رأى د.خمايســة أن املعهــد يتمزي
ببنيــ�ة حتتيــ�ة وكادر ممــز ،كمــا يتوفــر فيــه خدمــات لألطفــال ذوي
اإلحتي�اجــات اخلاصــة ،حيــث يتــم تقييمهــم وعمــل برامــج عالجيــة

إلى المملكة المتحدة

قامــت د .أمــرة شــاهني مــن دائــرة الصحــة العامــة يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة بزيــارة حبثيـ�ة إىل اململكــة املتحــدة ،حيــث
امتــدت الزيــارة ملــدة شــهر.
وخــال زيارتهــا ،التحقــت د.شــاهني بــدورة حبثيــ�ة بعنــوان:
"طــرق البحــث الكــي" يف جامعــة أوكســفورد ملــدة أســبوع ،ثــم
عقــدت لقــاءات متت�اليــة مــع الشــركاء يف البحــث املشــرك حــول
تقييــم مــدى اســتجابة النظــام الصــي يف الــدول الناميــة للعنــف
ضــد النســاء واملمــول مــن مجلــس البحــوث الطبي ـ�ة الربيطــاين.
وخــال اللقــاءات ،تــم تــداول أوجــه التعــاون يف البحــوث ذات
الصلــة بصحــة الســكان مــع كل مــن جامعــة بريســتول وكليــة
لنــدن للصحــة والطــب الوقــايئ ،هــذا وقــد منحــت جامعــة
بريســتول د.شــاهني منصــب فخــري حتــت مســى (Senior
Research Associate).

كانون األول |2017العدد الخامس|النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

استضافة جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناجي نجيب
مدير المركز العالمي للدراسات الدوائية في األردن
إســتضاف القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة،
مديــر املركــز العالــي للدراســات الدوائيــ�ة يف األردن ،أ.د .نــايج
جنيــب ،لزيــارة وحــدة التكافــؤ احليــوي يف اجلامعــة واإلطــاع علــى
التجهــزات الــي قامــت بهــا اجلامعــة ومناقشــة ســبل التعــاون.
وكان يف اســتقبال الضيــف عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف
اجلامعــة ،د.خليــل عيــى ،ومديــر وحــدة التكافــؤ احليــوي يف مركــز
التحليــل والســموم واملعايرة،د.أمجــد عــز الديــن ،حيــث تــم نقــاش
آليــات العمــل للدراســات الدوائي ـ�ة.

املركــز.
ّ
كمــا قــدم أ.د .جنيــب محاضــرة علميــة حــول اإلعــداد للدراســات
الدوائيــ�ة حبضــور عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ومــدراء
الوحــدات ورؤســاء االقســام وحبضــور العديــد مــن األكاديمــن يف
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ووحــدة التكافــؤ احليــوي.
ً
ً
وافتتــح املحاضــرة د.أمجــد عزالديــن مرحبــا بالضيــف ،ومنوهــا
بأهميــة املحاضــرة والتطــورات الــي واكبــت اإلعــداد لوحــدة
التكافــؤ احليــوي يف اجلامعــة.

وأشــار ا.د.
النتشــة إىل دعــم اجلامعــة لهــذا املشــروع منــذ تأســيس وبــدوره أكــد د.خليــل عيــى علــى اهميــة مثــل هــذه املحاضــرات
ً
الوحــدة  ،مؤكــد أن
اجلامعــة أخــذت علــى عاتقهــا التجهــز لــه وعــن رؤيــة اجلامعــة ملواكبــة التطــورات العلميــة والبحثيــ�ة
ً
بالســرعة املمكنــة وخصوصــا بعــد إصــدار القــرار بقانــون وصـ
ـدور وتشــجيع الباحثــن اســتخدام اإلمكانــات الــي توفرهــا اجلامعــة.
ً
التعليمــات الــي تســمح بإجــراء الدراســات الدوائيــ�ة مؤخــرا،
ً
موضحــا ان هــذا مــن شــأنه أن يشــكل نقلــة نوعيــة يف اخلدمــات كمــا ختلــل املحاضــرة العديــد مــن املناقشــات واإلستفســارات حــول
املقدمــة يف فلســطني والــي مــا زالــت تســتورد مــن اخلــارج ممــا الدراســات الدوائي�ة.
يعــود بالنفــع علــى املجتمــع الفلســطيين ككل.
وزار أ.د جنيــب وحــدة التكافــؤ احليــوي واطلــع علــى التجهــزات
مــن جانبــ�ه أبــدى أ.د .جنيــب إهتمامــه بالتعــاون إلجنــاح وعمــل للوحــدة ،حيــث تــم عقــد لقــاء جمــع عميــد كليــة الطــب واملديــر
الدراســات الدوائيــ�ة يف اجلامعــة ونقــل اخلــرات الــي تراكمــت اإلداري د.داوود عابديــن  ,ومديــر دائــرة املــوارد البشــرية أ .عبــدهللا
ملركــز الدراســات الدوائي ـ�ة الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف الشــرق مصطفــى  ,واملديــر المــايل يف مستشــفى اجلامعــة أ .أحمــد كواملــه,
ومديــر وحــدة التكافــؤ احليــوي ومديــر قســم الدراســات الســريرية
األوســط والعالــم العــريب.
الصيدالنيــ�ة تمــارا رنــو  ,ومديرالكتابــة الطبيــ�ة يف وحــدة التكافــؤ
وتوجــه أ.د .النتشــة بالشــكر لألســتاذ الدكتــور جنيــب عل ًــى تعاونــه احليــوي أ .لبــى الشــريف  ,ملناقشــة التجهــزات الســريرية للوحــدة
مــع اجلامعــة بــكل املجــاالت ونقــل هــذه اخلــرات ،علمــا أن طاقــم حيــث زار بعدهــا أ.د .جنيــب مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي
وحــدة التكافــؤ احليــوي بكافــة أقســامه خيضعــون لربنامــج تدريــي والتقــى بمديــر املستشــفى الربوفيســور ســليم احلــاج حيــى.
مكثــف بتــرع مــن أ.د .جنيــب مــن أجــل بن ـ�اء القــدرات لــدى طاقــم
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

ً
مركز التعلم اإللكتروني يعقد ً
لقاء تعريفيا بإنجازات
وعلوم الصحة
الطب
كلية
مع
المركز
ً

عقــد مركــز التعلــم اإللكــروين بالتعــاون مــع كليــة الطــب وعلــوم مشــاركة  67عضــوا مــن أعضــاء الهيئ ـ�ة التدريســية يف الكليــة يف
ً
الصحــة لقـ ً
ـاء تعريفيــا باإلجنــازات الــي حققتهــا الكليــة واملركــز يف التعلــم اإللكــروين وتصميــم املســاقات اإللكرتونيــ�ة علــى نظــام
مجــال التعلــم اإللكــروين ،وحضــر اللقــاء مجموعــة مــن أعضــاء إدارة التعلــم مــوودل.
الهيئ ـ�ة التدريســية مــن مختلــف دوائــر الكليــة.
وتــم خــال اللقــاء احلديــث عــن اســتخدام الواقــع اإلفــرايض
وافتتــح اللقــاء عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
ً
عيــى ،مرحبــا باحلضــور وأثــى علــى جهودهــم يف توظيــف
الوســائل املختلفــة للتكنولوجيــا يف التعليــم والتعلــم.

()Virtual Realityوالرســوم املتحركــة ()Animation
يف مجــال تعليــم العلــوم الطبي ـ�ة واحليويــة والفوائــد الــي يمكــن
احلصــول عليهــا يف تســهيل العمليــة التعليميــة وتوضيــح املقصــود
بــكل ســهولة ويســر للطلبــة مثــل توضيح كيفيــة حــدوث العمليات
احليويــة يف جســم اإلنســان وإمكانيـ�ة اســتخدام الواقــع اإلفــرايض
لتمثي ـ�ل بعــض العمليــات اجلراحيــة وإجرائهــا بشــكل فــريض وتــم
عــرض عــدد مــن النمــاذج حــول اســتخدام الواقــع اإلفــرايض يف
العلــوم الطبي ـ�ة واحليويــة.

وبدورهــا قامــت مديــرة مركــز التعلــم اإللكــروين ،د.ســائدة عفونــة،
ً
بالتعريــف بالتعلــم اإللكــروين ،مشــيدة بدعــم إدارة اجلامعــة
الكبــر لتوظيــف التكنولوجيــا جبميــع وســائلها وأدواتهــا يف العمليــة
التعليميــة ونظــام احلوافــز ألعضــاء الهيئـ�ة التدريســية املشــاركني
ً
فيــه ،موضحــة اخلدمــات الــي يقدمهــا املركــز مــن حيــث تصميــم
املســاقات اإللكرتونيــ�ة ،واإلمتحانــات املحوســبة ،والــدورات ويف نهايــة اللقــاء دار نقــاش بني أعضــاء الهيئ�ة التدريســية يف الكلية
التدريبي ـ�ة ،واملحاضــرات املصــورة ،وتقديــم الدعــم الفــي الــازم حــول جتاربهــم يف اســتخدام نظــام مــوودل واملحاضــرات املصــورة
يف التعليــم ومــدى حتقــق النتيجــة املرجــوة مــن اســتخدامها ،وتــم
للطلبــة وألعضــاء الهيئ ـ�ة التدريســية علــى حــد ســواء.
وعرضــت د.عفونــة آخــر إحصائيــ�ات التعلــم اإللكــروين يف كليــة اإلتفــاق علــى دراســة اخلطــة املســتقبلية لتطويــر مســتوى التعلــم
الطــب وعلــوم الصحــة ،بمــا فيهــا عــدد املســاقات اإللكرتونيــ�ة ،اإللكــروين يف الكليــة واحلاجــة الســتخدام الرســوم املتحركــة يف
واملحاضــرات املصــورة ،وآخــر إحصائيــ�ات مشــاركة الكليــة املســاقات اإللكرتونيـ�ة الــي يتــم تصميمهــا ،كمــا تــم اإلتفــاق علــى
بالــدورات التدريبيــ�ة الــي يعقدهــا املركــز يف بدايــة كل فصــل ،عقــد عــدد مــن الــورش التدريبي ـ�ة الالزمــة يف هــذا املجــال خــال
ً
مســاقا إلكرتونيــ ً�ا منــذ العــام  2012الفــرة القادمــة.
حيــث تــم تصميــم 181
ً
منهــا  58مســاقا مصمــم بشــكل كامــل ،وأظهــرت اإلحصائيــ�ات
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ً
جامعة النجاح تبدأ تعاونا جديدا
مع مركز أبحاث يوليش في ألمانيا
ً

أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

ً
بــدأت جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ممثلــة بعضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،الدكتــور محمــد قنيــي ،بالتعــاون مــع
مركــز يوليــش لألحبــاث يف ألمانيـ�ا ،وهــو أحــد أكــر مراكــز البحــوث
املتعــددة التخصصــات يف أوروبــا يف مجــال علــم األعصــاب
والبحــوث يف الفزييــاء احليويــة.
وســيتيح التعــاون اجلديــد جلامعــة النجــاح الوطنيــ�ة إرســال
طلبتهــا إلنهــاء دراســاتهم العليــا (الماجســتري والدكتــوراة) يف
ألمانيــ�ا.
ّ
ّ
ومثــل جامعــة النجــاح د.قنيــي يف حــن مثــل مركــز أحبــاث يوليــش
ً
الربوفيســور فاهلــك ،علمــا أن الطرفــان لديهمــا إهتمــام كبــر يف
األســاس اجلزيــي واخللــوي مــن وظيفــة املشــبك غلوتاماترجيــك،
ويركــز الشــريك األلمــاين علــى املحــددات قبــل املشــبكية والدبقيــة
حيــث أن الربوفيســور فاهلــك يوفــر املعرفــة يف البيولوجيــا
اجلزيئيــ�ة ،وتصويــر اخلليــة احليــة واخلــرة مــع اإلســتعدادات
العصبيــ�ة املتمــزة ،يف حــن أن الدكتــور قنيــي يركــز علــى اجلــزء
بعــد املشــبكي يف اخلاليــا العصبي ـ�ة كمــا أنــه يســتخدم املركبــات
الكيميائيــ�ة (مودوالتــورس) ملنــع النشــاط املفــرط ملســتقبالت
الغلوتامــات يف اخلاليــا العصبي ـ�ة ،وهــذا هــو واحــد مــن الظواهــر

الرائــدة الرئيســية يف األمــراض العصبيــ�ة.
ً
ً
وسيســهم هــذا التعــاون يف إحــراز تقدمــا عامليــا حيــث أنــه ســيطور
أدويــة جديــدة لعــاج األمــراض العصبيــ�ة بطريقــة تقلــل مــن
اآلثــار اجلانبيـ�ة لألدويــة احلاليــة ،وهــو إجنــاز كبــر للدكتــور محمــد
قنيــي وجلامعــة النجــاح الوطني ـ�ة.
ُيذكــر أن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وبإشــراف مــن د.قنيــي افتتحــت
ً
مؤخــرا مختــر علــم األعصــاب األول مــن نوعــه يف فلســطني والــذي
يرتقــي بمواصفاتــه للعامليــة ،وكان مركــز أحبــاث يوليــش يف ألمانيـ�ا أول
مــن وقــع إتقاقيــة تعــاون مــع جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة يف هــذا املجــال.

زارنقيب األطباء الفلسطينيين كلية الطب وعلوم
الصحة والتقى بالطلبة
زار نقيــب األطبــاء يف فلســطني د.نظــام جنيــب كليــة الط ُــب وعلــوم
الصحــة يف اجلامعــة حيــث التقــى بالطلبــة يف نــدوة أقيمــت يف
قاعــة املؤتمــرات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
وحضــر النــدوة عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
عيــى ،ونائــب عميــد كليــة الطــب للمرحلــة الســريرية ومديــر دائرة
الطــب البشــري ،د.حســن فتيــ�ان ،وعــدد مــن مســاعدي البحــث
والتدريــس يف الكليــة ،وحشــد مــن طلبــة الطــب ســنة سادســة.
ً
وبــدوره ّ
رحــب الدكتــور عيــى بالدكتــور جنيــب ،شــاكرا حضــوره،
ً
ومشــرا إىل أن مهنــة الطــب عبــارة عــن خــرة ال تؤخــذ إال عــن
طريــق املمارســة.
َّ
وحتــدث بــدوره د.جنيــب عــن األخطــاء الطبيـ�ة وعــن قوانــن نقابــة
ً
الطــب ،مؤكــدا بــأن اإلبتســامة وطريقــة التعامــل مــع املريــض
وأهلــه علــى رأس قائمــة أولويــات مهــام الطبيــب وعملــه.
كمــا أشــار د.جنيــب إىل أن مــن لــم يكــن معــه مزاولــة مهنــة ســارية
ً
املفعــول ُيعتــر عملــه غــر مشــروع حســب قانــون النقابــة ،موضحــا
أن نســبة األطبــاء يف فلســطني أقــل مــن غريهــا يف الــدول العربي ـ�ة

األخــرى حيــث تبلــغ نســبة األطبــاء  1,3الــي مــن املفــروض أن
تصــل إىل .2,7
ومــن جانبــ�ه ّ
نــوه د.فتيــ�ان إىل ضــرورة حســن املعاملــة واألخــاق
ً
الــي مــن املفــرض أن يتمتــع بهــا كل طبيــب ،متحدثــا عــن األخطــاء
ً
الطبيــ�ة واملضاعفــات املتوقعــة والغــر متوقعــة ،مؤكــدا علــى
ضــرورة تعميــم برتوكــوالت خبصــوص موضــوع األخطــاء الطبي ـ�ة،
ً
ومشــرا إىل أهميــة التفريــق بــن اإلهمــال واخلطــأ الطــي.
ّ
وختلــل اللقــاء إستفســارات مــن الطلبــة ونقــاش مــع النقيــب
د.جنيــب.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

استضافت
كلية الطب
وعلوم
الصحة
نقيب الطب
المخبري
اســتضافت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة نقيــب الطــب املخــري
ّ
يف فلســطني ،د.أســامة النجــار يف نــدوة لطلبــة الطــب املخــري
ُ
اقيمــت يف قاعــة املؤتمــرات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
وحضــر النــدوة أعضــاء نقابــة الطــب املخــري ،ومديــر دائــرة العلــوم
الطبيـ�ة احليويــة يف الكليــة ،ود.بــال رحــال ،ورئيســة قســم الطــب
ّ
اخلــراز ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــ�ة
املخــري يف الكليــة ،د.لبــى
التدريســية يف القســم ،وحشــد مــن طلبــة كليــة الطــب.
ً
ّ
ّ
اخلــراز بالدكتــور ّجنــار وبأعضــاء النقابــة جميعــا
ورحبــت د.
ً
وباحلضــور ،مشــرة إىل أن هــذا اللقــاء هــو اللقــاء الثــاين مــع النقابــة،
ً
ً
شــاكرة أعضــاء النقابــة علــى حضورهــم ،وآملــة بتنظيــم لقــاءات
ســنوية متجــددة مــع طاقــم النقابــة ليطلعوهــم علــى كل ماهــو
جديــد يف النقابــة ويف وزارة الصحــة.
ّ
ّ
د.خــراز بــأن النقابــة تقــدم منــح ماجســتري للطلبــة
وأوضحــت

ً
وتابــع ّ
د.جنــار حديث ـ�ه ُمشــرا إىل أن هــذه النقابــة تأسســت لغايــة
ً
رفــع الظلــم الواقــع علــى العاملــن يف املهنــةُ ،مشــرا إىل أن هنــاك
 4500عضــو يف الضفــة الغربيـ�ة آملــن إقامــة أفــرع لنقابــة الطــب
املخــري يف مدين ـ�ة غــزة.
وأوضــح ّ
د.جنــار أن 10آالف طالــب وطالبــة حيملــون شــهادة الطب
ً
املخــري يف فلســطني ،مؤكــدا علــى ضــرورة الرعايــة والتوجيــه
للعاملــن يف املهنــة علــى بنــ�اء منظومــة مــن العالقــات األخويــة
ً
واملحبــة بينهــم مؤكــدا بــأن النقابــة وحــدة متوحــدة تنتصــر للمهنــة
يف كل مــكان.

كمــا أكــد د.جنــار علــى أنــه يتــم الســعي لتطويــر دور النقابــة يف
ظــروف العمــل ،وحتســن جــدول الرواتــب ليتلقــوا رواتــب ُمجزيــة
وليســت متدنيــ�ة ،والعمــل علــى حــل مشــاكل أعضــاء النقابــة.
ً
وتابــع د.جنــار حديثــ�ه ّ
موضحــا أنــه تــم فــرض برنامــج التعليــم
وبرنامــج تبــ�ادل طــايب للتدريــب حيــث أصبــح بإمكانهــم املســتمر الــذي يعـ ّـرف عــن كل ماهــو جديــد يف الطــب وخيلــق قدرات
ً
للعاملــن بعمــل أحبــاث علميــة ،مؤكــدا علــى دعــم النقابــة للربنامــج
اإلنضمــام للنقابــة خــال مرحلــة الدراســة.
ً
ً
ً
ُ
وبــدوره شــكر ّ
د.جنــار الزمــاء يف الكليــة إلتاحــة الفرصــة لإللتقــاء ماديــا ومعنويــا ،منوهــا إىل أن النقابــة عضــو يف اإلحتــاد الــدويل
ً
ـدا علــى أن هــذه اللقــاءات والنــدوات تكــون نت�اجئهــا للطــب املخــري وأنهــا تشــارك يف مؤتمــرات كل ثــاث ســنوات.
بالطلبــة ،مؤكـ
ّ
ً
ُ
إجيابيــ�ة وتنعكــس علــى املهنــة بشــكل كبــر ،مشــرا إىل معانــاة وختلــل النــدوة إستفســارات ونقــاش بــن الطلبــة والدكتــور
األطبــاء يف البدايــة حيــث أنهــم خاضــوا صراعــات كبــرة حــى جنــار ،حيــث أجــاب الدكتــور جنــار عــن كافــة أســئلة الطلبــة
واستفســاراتهم.
وصلــوا لمــا هــم عليــه اآلن.
وأشــار ّ
د.جنــار إىل دور النقابــة يف رفــع شــأن املهنــة واإلرتقــاء وســبق النــدوة جولــة قــام بهــا د.جنــار برفقــة عميــد كليــة الطــب
ً
بالعاملــن فيهــاّ ،
موضحــا دور النقابــة يف إعــداد تقريــر ســنوي وعلــوم الصحــة ،د.خليــل عيــى ،يف أرجــاء الكليــة ومخترباتهــا،
عــن واقــع املهنــة يف فلســطني وتوزيــع التقريــر يف اجلامعــات حيــث أبــدى إعجابــه بالبنيــ�ة التحتيــ�ة الــي تمتلكهــا الكليــة
ً
ً
الفلســطيني�ةُ ،
ومشــرا أيضــا إىل دور النقابــة يف إعــداد اخلريجــن وباألخــص مختــرات الطــب املخــري ومــا حتتويــه مــن أجهــزة
وأن العلــوم الطبيـ�ة تتطــور كل يــوم لذلــك علــى كل طالــب املتابعــة متطــورة ،وتبــع ذلــك اجتمــاع شــمل الضيــوف ورؤســاء االقســام يف
ّ
مكتــب العميــد ،تــم فيــه تبــ�ادل املشــاريع واالفــكار املشــركة.
ليتمــز عــن غــره.
الفرديــة وبــذل اجلهــد
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
قامت د.ايثار البشتاوي من قسم البصريات بزيارة
بحثية الى المملكة المتحدة

زار وفد من جمعية أصدقاء مرضى
الثالسيميا كلية الطب وعلوم الصحة
قــام وفــد مــن جمعيــة أصدقــاء مــرىض الثالســيميا ،ترأســته
أمين ـ�ة ســر اجلمعيــة ،أ .جهــاد أبوغوش،وشــاركت بــه عضــوة
اجلمعيــة أ.هاديــة العــزوين ،بزيــارة كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،و تــم اللقــاء حبضورعميــد كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،د.خليــل عيــى ،ومديــر دائــرة العلــوم الطبيــ�ة
احليويــة ،د.بــال رحــال ،ورئيــس قســم التشــريح والكيميــاء
احليويــة والوراثــة ،د .مصطفــى غانــم ،وممثــا عــن دائــرة
العالقــات العامــة ،أ .محمــد مرشــد ،وتــم يف اإلجتماع مناقشــة
ســبل تعزيــز التعــاون بــن اجلمعيــة واجلامعــة يف ســبي�ل
العمــل التوعــوي والتعليــي املشــرك لطلبــة اجلامعــة بشــكل
عــام ولطلبــة الطــب بشــكل خــاص ،وذلــك لزيــادة معرفتهــم
بمــرض الثالســيميا ،كمــا تــم طــرح إمكاني ـ�ة تشــجيع الطلبــة
إلجــراء أحباثهــم مســتخدمني املعلومــات املتوفــرة يف اجلمعيــة
حــول واقــع الثالســيميا يف فلســطني ،وكذلــك تركــز املراكــز
اإلعالميــة يف اجلامعــة علــى مواضيــع التوعيــة ذات العالقــة .

قامــت د.ايثـ�ار البشــتاوي ،رئيــس قســم البصريــات يف كليــة الطب
وعلــوم الصحــة بزيــارة حبثيــ�ة اىل جامعــة مانشســر واملشــفى
امللكــي لطــب العيــون يف مدينــ�ة مانشســر يف اململكــة املتحــدة
وذلــك بعــد مــا فــازت بزمالــة حبثيـ�ة لتمويــل هــذه الزيــارة العلميــة.
حيــث قامــت د.البشــتاوي خــال الزيــارة بإجــراء حبــث علــي
لدراســة تاثــر العــاج الضــويئ الكيميــايئ (Collagen Cross
) Linkingيف زيــادة تماســك أنســجة قرنيــ�ة عــن اإلنســان
باســتخدام أشــعة فــوق بنفســجية وفيت�امــن  B2مــن خــال
تقنيــ�ة جديــدة ( )Nanoindentationوذلــك مــن خــال
التعــاون مــع جامعــة ليفربــول يف مدينــ�ة ليفربــول الربيطانيــ�ة.
حيــث أن هــذا العــاج يســتخدم إليقــاف تدهــور مــرض القرنيــ�ة
املخروطيــة (ضعــف شــديد يف انســجة قرنيــ�ة العــن يــؤدي إىل
اخنفــاض تت�ابعــي يف حــدة االبصــار) وحتســن حــدة البصــر.
ً
وتقــوم د.البشــتاوي بالعمــل حاليــا علــى جتهــز الدراســة كمقــال
علــي ليتــم نشــره يف إحــدى املجــات العلميــة العامليــة.

وتــم الرتحيــب املبــديئ بهــذه املقرتحــات علــى أن يتــم ختصيص كمــا تضمنــت الزيــارة العلمية ،زيــارة إىل جامعة آســتون/بريمنجهام
عــدة لقــاءات مســتقبلية متخصصــة لبلــورة هــذه النقــاط إىل ملناقشــة ســبل التعــاون املشــرك بــن اجلامعتــن وحضــور ورشــة
عمــل يف مركــز فوكــس يف نفــس املدينــ�ة والــذي يقــدم خدمــات
ســبل تعــاون محــددة وواضحــة املعالــم.
نوعيــة وصحيــة لألشــخاص أصحــاب الرؤيــة املتدني ـ�ة.

شارك د .مصطفى غانم
في تدريب لمدة أسبوع
في مدينة تورينو في
إيطاليا

شــارك رئيــس قســم التشــريح والكيميــاء التعليــم املفتــوح املصــدر وحبضورعــدة جامعــات مــن دول
احليويــة والوراثــة ،د.مصطفــى غانــم ،يف حــوض البحــر األبيــض املتوســط .
تدريــب ملــدة أســبوع يف مدينــ�ة تورينــو قــام د.غانــم خــال التدريــب بعــرض العمــل الــذي تقــوم
يف ايطاليــا يف الفــرة  30-24أيلــول بــه اجلامعــة علــى مســاق الوراثــة واملجتمــع كمثــال علــى
 2017ضمــن وفــد مــن جامعــة النجــاح تطبيقهــا للتعليــم احلديــث ,حيــث أن هــذا املســاق هــو
الوطنيــ�ة ،وذلــك مــن خــال مشــروع املســاق الثــاين املفتــوح املصــدر يف اجلامعــة.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
شارك د .أيمن حسين في المنتدى
الوطني الثاني للعلماء وتم تكريمه
من قبل السيد الرئيس
شــارك عضوهيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف
اجلامعــة ،د.أيمــن حســن ،يف املنتــ�دى الوطــي الثــاين للعلمــاء
ّ
الــذي نظمــه املجلــس األعلــى لإلبــداع والتمــز .

وألقــى د.حســن خــال املنتـ�دى محاضــرة حــول عالقــة األمــراض وبــدوره قــام فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس بتكريــم د.حســن
الوراثيـ�ة وانتشــارها بــزواج األقــاربّ ،
مبينـ ً�ا أن نســبة زواج األقــارب كأحــد الرياديــن الفلســطينني يف مجــال األحبــاث يف علــم األمــراض
يف فلســطني تبلــغ حــوايل  38%وأن زيــادة تلــك األمــراض لهــا الوراثي ـ�ة وعــن إجنازاتــه يف تطويــر تشــخيص تلــك األمــراض علــى
مســتوى الوطــن.
عالقــة ذات داللــة إحصائي ـ�ة مهمــة بــزواج األقــارب.
ً
ً
ُ
وقــد خلصــت الدراســة الــي يقــوم بهــا د.حســن إىل أن أكــر يذكــر أن د.حســن كان ضمــن قائمــة مــن ثالثــن عالمــا وعاملــة
األمــراض املنتشــرة هــي تلــك املتعلقــة باخللــل الوظيفــي مــن علمــاء فلســطني مشــاركني يف املنتــ�دى مــن الداخــل املحتــل
واخلــارج واجلامعــات الفلســطيني�ة.
واألمــراض املتعلقــة ببطــئ النمــو العقلــي.

نظم قسم طب األسرة والمجتمع في الجامعة ورشة
عمل ألطباء اإلختصاص العالي لطب األسرة
ّ
نظــم قســم طــب األســرة واملجتمــع يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
بالتعــاون مــع املجموعــة الدوليــة لدعــم طــب األســرة يف فلســطني
( ،)MAPورشــة عمــل ألطبــاء اإلختصــاص العــايل لطب األســرة.
وافتتــح الورشــة عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
عيــى ،وأشــرفت علــى الورشــة رئيســة قســم طــب األســرة
واملجتمــع ،د.لبــى الســعودي .
كمــا شــارك يف الورشــة رئيــس جمعيــة تطويــر صحــة املجتمــع
العــريب يف الداخــل ،د.بشــارة بشــارات ،ورئيــس املجموعــة الدوليــة
لدعــم طــب األســرة يف فلســطني ،الربوفيســور بــول واالس ،ومــن
ً
ّ
املجموعــة الدوليــة لدعــم طــب األســرة يف فلســطني ،د.آنــدي وقــدم املشــاركون عروضــا تقديميــة عــن موضــوع الورشــة ،كمــا
فيغرســون ،حبضــور عــدد مــن املختصــن يف طــب األســرة واملهتمني ختلــل الورشــة حلقــات نقــاش وأســئلة بــن املختصــن للخــروج
باملوضــوع مــن مختلــف املؤسســات واجلمعيــات الطبيــ�ة.
بأفــكار ونتـ�اجئ وتوصيــات مــن الورشــة ،كمــا تــم تســليم املشــاركني
وكان موضــوع الورشــة الرئيــس هــو احلديــث عــن مهــارات شــهادات مشــاركة يف الورشــة.
التواصــل بــن الطبيــب واملريــض و كيــف جيــب أن يتعامــل طبيــب ُّيذكر أن ورشة العمل إستمرت ملدة يومني متت�اليني.
العائلــة مــع املــرىض.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
شاركت المبتعثة فاطمة حرزالله في المؤتمر العالمي
الخامس للبحوث النوعية بشأن الصحة في لشبونه
شــاركت عضــو هيئــ�ة
التدريــس واملبتعثــة
مــن دائــرة التمريــض
والقبالــة يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة
إىل جامعــة بورتــو يف
الربتغــال ،أ.فاطمــة
حــرزهللا ،يف املؤتمــر
العالــي اخلامــس
النوعيــة
للبحــوث
بشــأن الصحــة ،والــذي
عقــد يف العاصمــة
الربتغاليــة لشــبونة 24.وشــاركت أ.حــرزهللا بورقــة عمــل حتــت
عنــوان" :مــدى تصــور األطبــاء واملمرضــن لفطــام املريــض مــن
جهــاز التنفــس الصناعــي مــن خــال اســتخدام بروتوكــول بقيــادة
التمريــض يف وحــدة العنايــة املكثفة يف املستشــفيات الفلســطيني�ة
 دراســة نوعيــة ".ّ
وحضــر املؤتمــر عــدد مــن الباحثــن مــن عــدة دول عامليــة منهــا
ّ
الربتغــال والربازيــل وإســباني�ا وبلجيــكا وفرنســا ،حيــث مثلــت
أ.حــرزهللا فلســطني يف املؤتمــر.

شاركت الدكتورة إيثار البشتاوي في
مؤتمرين دوليين للبصريات في الهند
شــاركت رئيســة قســم البصريــات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
د.إيثـ�ار البشــتاوي ،يف املؤتمــر الــدويل للعدســات الالصقــة ومؤتمــر
مجلــس البصريــات العالــي واللــذان ُعقــدا يف مدين ـ�ة حيــدر أبــاد
يف الهنــد.
حيث قدمت الدكتورة البشتاوي محاضرة بعنوان:
"Establishing Contact Lens Growth in
your Schools with Future Contact Lens
" Practitionersوناقشــت فيهــا أهميــة مالئمــة العدســات
الالصقــة كجــزء أســايس يف التعليــم الشــامل لرعايــة العــن
والبصــر.

استضاف قسم البصريات في كلية الطب وعلوم الصحة السيد
نصر الله خليلية المحاضر في مستشفى سانت جون للعيون

كمــا عرضــت د.البشــتاوي أســاليب تدريــس املســاق بشــكل نظري
إىل جانــب التدريــب العملــي يف املختــرات والعيــادات األكلينيكيــة
املعمــول بهــا يف قســم البصريــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة،
ومقارنــة مــا يتــم تطبيقــه يف نفــس املجــال يف كليــة إليونيــس
للبصريــات يف شــيكاجو مــع Dr.Janice Jurkus

ويف نهايــة املحاضــرة تــم فتــح بــاب النقــاش لتب ـ�ادل األفــكار حــول
اســتضاف قســم البصريــات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،مديــر
كيفيــة تعزيــز مهــارات طلبــة البصريــات يف وصــف العدســات
وحــدة مكافحة العدوى( ) Infection Controlيف مستشــفى
الالصقــة بشــى أنواعهــا والعنايــة بمرتــدي العدســات الالصقــة.
ســانت جــون للعيــون يف القــدس ،الســيد نصــر هللا خليليــة ،حيــث
حتــدث للطلبــة عــن أنــواع املخاطــر واإلصابــات احلرجــة الــي قــد ويف نهاية املؤتمر تمت زيارة مشفى ومعهد العيون يف حيدر أباد
تصيــب العيــون مثــل اخلــدوش ،ودخــول األجســام الغريبــ�ة إىل " "LV Prasad Eye Instituteحيــث شــملت الزيــارة
ً
ً
العــن ،وتعــرض العيــون للمــواد الكيميائي ـ�ة ،باإلضافــة إىل بعــض تعريفــا شــامال جلميــع مرافــق املشــفى واخلدمــات الــي يقدمهــا
إلتهابــات العــن الــي حتتــاج إىل الرعايــة الطبي ـ�ة الســريعة.
للمواطنــن.
َ
ً
كمــا قــدم الســيد نصــرهللا عرضــا تفصيليــا لكيفيــة التعامــل مــع
هــذه احلــاالت الطارئــة..
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

زار وفد ألماني من جامعة أخن دائرة التمريض والقبالة
والمستشفى الجامعي
زار وفــد مــن جامعــة أخــن األلمانيـ�ة  ،دائــرة
التمريــض والقبالــة يف جامعــة النجــاح
الوطنيــ�ة لبحــث ســبل التعــاون بــن
ا جلامعتــن.
وتكــون الوفــد األلمــاين مــن عميــدة كليــة
التمريــض يف جامعــة أخــن ،الســيدة الــون
ثيلــن ،والوفــد املرافق الســيدة لتــس ثيلني
والســيدة إيفــا ماريــا ،وقــام باســتقبال
الوفــد عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
د.خليــل عيــى ،ومديــرة دائــرة التمريــض
والقبالــة ،د.عائــدة أبــو الســعود القيــي،
وعــدد مــن أعضــاء الهيئــ�ة التدريســية يف
ً
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وخصوصــا
مــن دائــرة التمريــض والقبالــة.
وقــد تمــت مناقشــة أصــر التعــاون مــا
بــن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وجامعــة
أخــن االلمانيــ�ة وذلــك بالعمــل علــى
التبــ�ادل الطــايب ،حيــث أبــدى الطرفــان
اســتعدادهم لذلــك ،وقــام الوفــد برفقــة
عميــد الكليــة جبولــة يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة لإلطــاع علــى أجــواء اجلامعــة
ً
وحتدثــوا مــع بعــض الطلبــة وقامــوا أيضــا
جبولــة يف مختــرات التمريــض والقبالــة
والتخديــر والعنايــة املكثفــة.
ويف ذات الســياق قــام الوفــد بزيــارة
مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي
برتتيــب مــن دائــرة العالقــات العامــة يف
اجلامعــة ممثلــة بمنســق األنشــطة يف
الدائــرة ،الســيد محمــد مرشــد ،وقــام
باســتقبال الوفــد الرئيــس التنفيــذي
للمستشــفى ،الربوفيســور ســليم احلــاج
حيــى ،و د.ياســر أبــو يوســف ،ودائــرة
العالقــات العامــة يف املستشــفى ممثلــة
بالســيدة دينــ�ا القــدويم والســيدة لينــ�ا
ا لشخشــر .
ً
وقــد تــم أيضــا مناقشــة التب ـ�ادل الطــايب
مــع الربوفيســور احلــاج حيــى الــذي أبــدى

تعاونــه وتأيي ـ�ده لذلــك ،وقــام الوفــد جبولــة يف املستشــفى مبديــن إعجابهــم باخلدمــات
العالجيــة املتطــورة والتخصصــات الفريــدة املوجــودة يف املستشــفى .
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أخبار مستشفى النجاح الوطين اجلامعي:
مستشفى النجاح الوطني الجامعي
والمعهد الوطني لجراحة وزراعة القلب
والرئة يبدأن بتأسيس جراحة القلب لألطفال
http://hospital.najah.edu/index.php/4629

وزيري التعليم والصحة يفتتحان مدرسة
اإلصرار “ ”3في مستشفى النجاح الوطني
الجامعي لخدمة أطفال مرضى السرطان
http://hospital.najah.edu/index.php/4490

تطور نوعي في جراحة األورام في فلسطين
http://hospital.najah.edu/index.php/4402

من حيفا الى نابلس قصص نجاحات تروى
عن مستشفى النجاح الوطني الجامعي
http://hospital.najah.edu/index.php/4960
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

شارك خريج من جامعة النجاح الوطنية
في بحث فريد لعالج السرطان

كيميــايئ جديــد وأصيــل ،وتطبيــق هــذه املركبــات علــى خاليــا
الثــدي الســرطاني�ة وخاليــا القولــون الســرطاني�ة وخاليــا الكبــد
الســرطاني�ة ،ومقارنــة فعاليــة هــذه املركبــات مــع أحــدى األدويــة
ً
“ ”Fluorouracilاملســتخدمة عامليــا واحلائــزة علــى القبــول
لإلســتخدام كعالــج للســرطان مــن قبــل إدارة الغــذاء والــدواء
العامليــة ""FDA

شــارك الطالــب محمــد هــواش ،طالــب الدكتــوراة يف جامعــة غــازي
يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة وأحــد خريــي دائــرة الصيدلــة يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة  ،يف حبــث علــي فريــد لتصنيــع مركبــات
كيميائيــ�ة فريــدة وجديــدة لعــاج الســرطان ،ونشــرت نتــ�اجئ
البحــث يف املجلــة العامليــة " املجلــة األوروبي�ة يف الكيميــاء الطبي�ة "
()European Journal of Medicinal Chemistry
يف العــدد ال 129للمجلــة يف هــذا العــام.
وقــد أثبتــت نت ـ�اجئ البحــث علــى اخلاليــا الســرطاني�ة املختلفــة أن
وقــد تــم البحــث ملــدة تزيــد عــن عامــن يف قســم الكيميــاء هنــاك أربعــة مركبــات كيميائيــ�ة صنعــت يف هــذا البحــث ذات
ً
الصيدالنيــ�ة يف جامعــة جــازي ،ويف قســم األحيــاء اجلزيئيــ�ة فعاليــة وكفــاءة أفضــل مــن العــاج الكيميــايئ املســتخدم حاليــا يف
ً
ـابقا ،وأقــل سـ ّ
ـمية علــى اخلاليــا الطبيعيــة،
واجلينــ�ات يف جامعــة بلكنــت ،ويف مختــرات األنظمــة احليويــة األســواق املذكــورة سـ
ومــن خــال النتــ�اجئ املســتخلصة مــن البحــث علــى اخلاليــا
للســرطان يف جامعــة الشــرق األوســط التقنيــ�ة.
وشــارك يف البحــث الربوفيســور الدكتــور ســلطان بيتــ�اش ،الســرطاني�ة وخصوصــا خاليــا الكبــد الســرطاني�ة ،يمكــن ترشــيح
والربوفيســور رينجــول أتــاالي ،والكيميائيـ�ة فكريــة إيــران ،وطالبــة بعــض هــذه املركبــات لتجــارب مــا قبــل الســريرية املقدمــة ملــرىض
الدكتــورة دينــز كاهرمــان وطالــب الدكتــوراة محمــد هــواش .ســرطان الكبــد.
ويف هــذا البحــث تــم تصنيــع مــا يزيــد عــن أربعــن مركــب
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:
قدم خريج كلية الطب عبد الرحمن الدقه بحثه في
مؤتمر الصحة الدولية بجامعة أكسفورد في بريطانيا

ّ
قــدم الطبيــب عبــد الرحمــن الدقــه ،خريــج كليــة الطــب وعلــوم
ً
ً
الصحــة عــام  ،2016حبثــا طبيــ�ا يف مؤتمــر أكســفورد للصحــة
الدوليــة واألخالقيــات الطبيـ�ة ،والــذي تــم عقــده يف كليــة كيبيـ�ل
يف جامعــة أكســفورد يف بريطانيــ�ا.
وحضــر املؤتمــر العديــد مــن الباحثــن مــن مختلــف دول العالــم
الرعايــة األوليــة للحوامــل ،وعــاج بعــض حــاالت الســرطان ،وعــدم
ملناقشــة العديــد مــن املواضيــع الــي تهــم الصحــة العامليــة مثــل :
اهتمــام بمتابعــة التأثــرات النفســية للحــروب علــى الالجئــن.
التطعيــم ،وصحــة الالجئــن ،واألخالقيــات الطبي ـ�ة.
وخرجــت الورقــة بعــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا  :زيــادة
ّ
مــن جانبــ�ه قــدم الباحــث مراجعــة حبثيــ�ة بعنــوان" :صحــة
ّ
الرتكــز علــى جمــع البي�انــات العلميــة واألحبــاث املتعلقــة بصحــة
الالجئــن يف الشــرق األوســط :حتديــات وفــرص" ،حيــث ركــزت
ّ
الالجئــن ،وزيــادة الدعــم للربامــج الصحيــة والنفســية املقدمــة
الورقــة البحثيــ�ة علــى مراجعــة شــاملة للبي�انــات الصحيــة
مــن خــال املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
لالجئــن يف الشــرق األوســط.
ً
ويســعى الطبيــب عبــد الرحمــن الدقــه إىل تطويــر حبثــه ونشــره يف
ّ
وبينــت الدراســة الــي أعدهــا الباحــث أن هنــاك قصــورا يف توفــر
مجلــة عامليــة محكمــة ،واإلســتمرار علــى مــا تــم الوصــول إليــه مــن
ّ
نتـ�اجئ يف هــذا البحــث مــن أجــل تطويــر اخلدمــات الصحيــة املقدمــة
لالجئــن يف الشــرق األوســط.

افتتحت دائرة الصيدلة فعاليات يوم
التدريب الصيدالني الثاني

افتتــح طلبــة التدريــب الصيــدالين يف دائــرة الصيدلــة بالتعــاون
مــع مجلــس احتــاد الطلبــة  ،فعاليــات يــوم التدريــب الصيــدالين
الثــاين بعنــوان (حنــو ممارســة صيدالني ـ�ة صحيحــة) والــذي ختللــه
محاضــرات علميــة لطلبــة التدريــب ومعــرض لشــركات األدويــة.
ً
ً
وحضراإلفتتــ�اح وفــدا مــن نقابــة الصيادلــة ممثــا بالدكتــور أيمــن
اخلمــاش ،واملشــرفتان علــى النشــاط ،أ.رواء الرميح وأ.شــذى حنون،
ً
ً
وحشــدا مــن طلبــة اجلامعــة مــن مختلــف التخصصــات وخصوصــا
ختصصــات كليــة الطــب وعلــوم الصحــة .وألقــى عميــد كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة ،د.خليــل عيــى ،كلمــة ترحيبي ـ�ة باحلضــور.
ً
ً
وتضمــن اليــوم التدريــي معرضــا لشــركات األدويــة ممثلــة بشــركة
بريزيــت وشــركة دار الشــفا وشــركة ســما وشــركة فارميكــس
ُوشــركة بيــت جــاال والكرمــة كــر وســوا كــر وهوريــزون ،حيــث
أقيــم املعــرض يف ســاحة املعهــد الكــوري وإســتمر لثــاث ســاعات
ً
متواصلــة ،فضــا عــن سلســة مــن املحاضــرات واجللســات
العلميــة الــي أقيمــت يف قاعــة مؤتمــرات املعهــد الكــوري.

عقد قسم البصريات فعالية توعوية بمناسبة
اليوم العالمي للقرنية المخروطية

قــام قســم البصريــات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،بعقــد
فعاليــة توعويــة بمناســبة اليــوم العالــي للقرنيــ�ة املخروطيــة
وهــو مــرض يصيــب قرنيـ�ة العــن ويــؤدي اىل ترققهــا وتغــر شــكلها
لتصبــح محدبــة إىل األمــام ممــا يــؤدي اىل تدهــور يف النظــر بســبب
ً
زيــادة درجــات قصــر النظــر واإلحنــراف ،علمــا أنــه تصــل نســبة
اإلصابــة بهــذا املــرض يف املجتمــع الفلســطيين إىل . .%4
حيــث قــام الطلبــة بتوعيــة احلضــور مــن طلبــة اجلامعــة ومدرســيها
حــول طبيعــة املــرض ،وأســبابه والــي مــن أهمهــا زواج األقــارب،
باإلضافــة إىل طريقــة حدوثــه وطــرق العــاج املختلفــة اجلراحيــة
منهــا كعمليــة تثبيــت القرنيـ�ة باســتخدام األشــعة فوق البنفســجية
وزراعــة احللقــات البالســتيكية وزراعــة القرني ـ�ة ،والعالجــات غــر
اجلراحيــة كاســتخدام العدســات الالصقــة بأنواعهــا املختلفــة:
الصلبــة والصلبويــة والصلبــة ذات االطــراف اللين ـ�ة.
ويف نهاية الفعالية تم تقديم نصاحئ عامة ملن يعانون من هذا املرض.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

ً
ً
نظمت كلية الطب وعلوم الصحة يوما تعريفيا بتخصص العالج الطبيعي
ً
ّ
نظــم قســم العــاج الطبيعــي يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،يومــا
ً
تعريفيــا بتخصــص العــاج الطبيعــي.
وحضــر االفتتــ�اح عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
عيــى ،ومديــر دائــرة الصيدلــة ،د.عبــد الناصــر زيــد ،ومديــر دائــرة
العلــوم الطبيــ�ة احليويــة ،د.بــال ّ
رحــال ،ورئيــس قســم العــاج
الطبيعــي ،د.مالــك القــب ،واملســؤول عــن النشــاط ،د.رضــا وهــي،
ومــن عمــادة شــؤون الطلبــة ،أ.يوســف دراغمــة ،وطلبــة ســنة
ثالثــة مــن مســاق العــاج الطبيعــي ممــن ســاهمو يف تنظيــم اليــوم
التعريفــي ،وحشــد مــن طلبــة كليــة الطــب والكليــات األخــرى.
وبــدوره أشــاد د.عيــى بأهميــة هــذا اليــوم التعريفــي للتخصــص،
ً
مشــرا إىل أنــه يهــدف للتعريــف بتخصــص العــاج الطبيعــي كونــه
ُ
حديــث العهــد حيــث افت ِتــح منــذ ثــاث ســنوات فقــط  ،ويهــدف
ً
أيضــا إىل توعيــة النــاس بأهميــة العــاج الطبيعــي وتصحيــح
ً
املفاهيــم اخلاطئــة عــن العــاج الطبيعــيُ ،مثمنــا جهــود الطلبــة
الذيــن ســاهموا يف هــذه الفعاليــة حيــث كان لهــم الــدور األكــر يف

نقــل املعرفــة واملعلومــات عــن هــذا التخصــص لزمالئهــم وللهيئ ـ�ة
التدريســية يف ختصصــات أخــرى.
ً
ّ
وتضمنــت الفعاليــة تعريفــا ببعــض األجهــزة املســتخدمة يف
العــاج الطبيعــي ،ومعلومــات ّ
عامــة ومســابقات وجوائــز.

ً ً
ً
دائرة التمريض والقبالة عقدت ورشة عمل حول “ كيف تكون معلما ومدربا ناجحا”

عقــدت دائــرة التمريــض والقبالــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
وبالتعــاون مــع جمعيــة الرتبيــ�ة الطبيــ�ة الدوليــة ()IMET2000
ً
ً
ً
 ,ورشــة عمــل حتــت عنــوان “ :كيــف تكــون معلمــا ومدربــا ناجحــا “
حبضــور جمــع كبــر مــن املدربــن الســريريني من مختلــف املستشــفيات
احلكوميــة واخلاصــة ومستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي.
وافتتحــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة القيــي،
ورشــة العمــل حيــث رحبــت باحلضــور وحتدثــت عــن رؤيــا الكليــة
يف تطويــر وبن ـ�اء كادر مــدرب ذو كفــاءة عاليــة.
ومــن ثــم حتــدث عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل
ً
ً
عيــى ،مرحبــا باحلضــور ومثنيــ�ا علــى نشــاطات الكليــة ،كمــا
تطــرق إىل أســس وأســاليب التدريــس الناجحــة.
وأدار الورشــة املديــر العــام جلمعيــة الرتبيــ�ة الطبيــ�ة الدوليــة
ّ
( ، )IMET2000د .مالــك الزبــن ،حيــث حتــدث عــن كيــف ممكــن
ً
ً
ً
أن تكــون مدربــا ومعلمــا ناجحــا وعــن صفــات وخصائــص هــذا املــدرب
وعــن التعليــم الســريري الــذي خيــص التدريــب يف املستشــفيات.

اإلدارة العامــة للتمريــض يف وزارة الصحــة الســيدة جنــاة دويــكات,
وجميــع مــدراء التمريــض يف املستشــفيات اخلاصــة واحلكوميــة
ومستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي علــى تعاونهــم بإرســال
مدربــن للورشــة والــي تقــوم على حتســن دور املدربني الســريريني
بت�دريــب طلبــة التمريــض والقبالــة لمــا لــه األثــر ّ
الفعــال بتحســن
الرعايــة الصحيــة للمواطــن الفلســطيين وذلــك خبلــق جيــل جديــد
ً
مــن املمرضــن واملمرضــات قادراعلــى حتســن وتطويــر العمليــة
التعليميــة يف أماكــن التدريــب العملــي للطلبــة مــن مستشــفيات
ومرافــق صحيــة وخلــق بيئ ـ�ة مناســبة للتعليــم والتعلــم.

ومــن جانبهــا عــادت د.القيــي للحديــث عــن اســراتيجيات
التعليــم الســريري ،تلتهــا د.إيمــان الشــاويش حيــث حتدثــت
كمــا تتقــدم بالشــكر مــن املديرالعــام جلمعيــة الرتبيــ�ة الطبيــ�ة
عــن التدريــب الســريري يف املجموعــات الصغــرة ،كمــا وحتدثــت
الدوليــة ( )IMET2000-PALد.مالــك زبــن والفريــق املرافــق
أ.مهديــة الكــوين عــن طــرق التواصــل ّ
الفعالــة بــن الطالــب
ً
لــه ومــن جميــع أعضــاء الهيئــ�ة وإلدارة اجلامعــة ممثلــة بعميــد
واملــدرب واملــرىض.
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،الدكتورخليــل عيــى ،حلرصهــم
وبهــذه املناســبة تتقــدم دائــرة التمريــض والقبالــة بالشــكر ملديــر الدائــم علــى دعــم النشــاطات الالمنهجيــة يف الكليــة.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:
نشاطات مساق الوراثة والمجتمع
تطبيقــا للرؤيــة األساســية ملســاق الوراثــة واملجتمع ،بربــط اجلانب
النظــري بالتطبيقــات العمليــة واملجتميــة وتســخري ذلــك مــن أجــل
زيــادة الوعــي لــدى الطلبــة يف مجــال األمــراض الوراثيــ�ة ،فقــد
واصــل مســاق الوراثــة واملجتمــع نشــاطاته املتعــددة واملتنوعــة،
ً
علمــا بأنــه تــم طــرح أربــع شــعب لهــذا املســاق علــى الفصــل احلــايل
واشــتملت النشــاطات علــى :
ً
أوال :إســتضافة للجمعيــات املختصــة بعــاج املصابــن
باإلضطرابــات الوراثيــ�ة ،وعمــل محاضــرات للطلبــة ،ويف
هــذا الســياق تــم اســتضافة وفــد مــن جمعيــات نــزف الــدم،
والثالســيميا ،والتصلــب اللويــي املتعــدد ،ومتالزمــة داون,
والفشــل الكلــوي وغريهــا مــن اجلمعيــات .
ً
ثانيـ�ا :تنفيــذ زيــارات ميدانيـ�ة حيــث قــام الطلبــة بتنســيق مباشــر
مــن مــدرس املســاق د .مصطفــى غانــم ،بزيــارة للعديــد مــن
املؤسســات املهتمــة باالضطرابــات الوراثيـ�ة و منهــا زيــارة مدرســة
إيثــ�ار النموذجيــة املهتمــة بمتالزمــة داون ،وزيــارة معهــد النجــاح
للطفولــة ،وقســم غســيل الكلــى يف مستشــفى النجــاح الوطــي
اجلامعــي ،وجمعيــة املرابطــات اخلرييــة للصــم والبكــم يف قلقيليــة
وغريهــا الكثــر .

عقدت دائرة التمريض والقبالة دورة بعنوان (إنعاش القلب والرئتين األولي والمتقدم)
عقــدت دائــرة التمريــض والقبالــة ،دورة تدريبيــ�ة بعنــوان “
ّ
اإلنعــاش القلــي الرئــوي األويل واملتقــدم “ ،لطلبــة التمريــض
والقبالــة  -ســنة رابعــة وذلــك يف املختــرات التابعــة للدائــرة.
وافتتحــت الــدورة مديــرة الدائــرة ،د.عائــدة أبــو الســعود القيــي،
بمشــاركة أعضــاء الهيئــ�ة التدريســية فيهــا ،كمــا أشــرف علــى
تنســيق الــدورة كل مــن د.القيــي و أ.شــروق قــادوس ،و أ .فــادي
ً
الزبــن ،وأ.سلســبي�ل عقــل ،علمــا أن هــذه الــدورة مــن الــدورات
الالمنهجيــة للدائــرة.
ُ
وخصصــت الــدورة للحديــث عــن إنعــاش القلــب والرئتــن األويل
واملتقــدم للبالغيــن واألطفــال وحديــي الــوالدة حســب توصيــات
اجلمعيــة األمريكيــة للقلــب للعــام  ،2015وذلــك بهــدف تأهيــل
ّ
الطلبــة للقيــام بإنعــاش القلــب الرئــوي األويل واملتقــدم ،وكيفيــة
التعامــل مــع املصــاب أو املريــض يف املستشــفى وخارجــه ،لمــا لهــا
مــن أثــر إجيــايب لإلرتقــاء بمســتوى رعايــة املريــض ويف نهايــة املطاف
بقــاء املريــض علــى قيــد احليــاة.
ويف أثنـ�اء الــدورة تــم تقديــم عــدد مــن املحاضــرات مــن قبــل أعضــاء
الهيئ ـ�ة التدريســية يف الدائــرة ،وبعدهــا قامــت أ.شــروق قــادوس،
وأ.ســماح اشــتي�ة ،بتطبيــق آليــة معاجلــة الشــخص املصــاب
باإلختنــ�اق وآليــة التصــرف يف حالــة فقدانــه للوعــي ســواء أكان
للبالغيــن أو األطفــال.

ويف نهايــة التدريــب انتقــل الطلبــة إىل مختــرات الكليــة للتطبيــق
العملــي ،حيــث قــام الطلبــة بتطبيــق إنعــاش القلــب والرئتــن
املتقــدم واألســايس باســتخدام النمــاذج التدريبيــ�ة يف املختــرات
وكيفيــة التعامــل مــع احلــاالت الــي حتتــاج إىل التدخــل الســريع
واملتقــدم يف عــاج
املــرىض الذيــن يعانــون
مــن األمــراض القلبيــ�ة
والرئويــة احلرجــة.
كمــا تــم مناقشــة حــاالت
مرضيــة وعرضيــة مختلفــة
تتطلــب تطبيــق عمليــه
ً
اإلنعــاش ،وأيضــا عمــل
وآليــة
ســين�اريوهات
ّ
العمــل اجلماعــي املنظــم يف
حــاالت اإلســعاف املتقــدم
وكيفيــة
باملستشــفى
ً
تقســيم األدوار وأيضــا قــام
الطلبــة بتطبيــق تركيــب
أنبــوب التنفــس ملجــرى
القصبــة الهوائيــ�ة وفتــح
مجــرى التنفــس.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:
قسم البصريات ينظم حملة خيرية بعنوان (تبرع
بنظاراتك القديمة لشخص بحاجة )

ّ
نظــم قســم البصريــات يف اجلامعــة حملــة خرييــة بعنــوان (تــرع
بنظارتــك القديمــة لشــخص حباجــة) ،حيــث تــم إطــاق احلملــة
يف حــرم كليــة الطــب وعلــوم الصحــة حبضــور نقيــب اختصاصــي
البصريــات ،أ.أشــرف الريمــاوي ،وعــدد مــن أخصائــي البصريــات
وطاقــم قســم البصريــات.
وأكــدت مشــرفة النشــاط ،أ.ديانــة الــرايب ،علــى أن هــذه احلملــة
ّ
هــي أحــد األنشــطة الــي ينظمهــا قســم البصريــات والــي تهــدف
إىل تطبيــق مبــدأ املســؤولية اإلجتماعيــة وتعزيــز روح املبــادرة لــدى
الطلبــة.
ّ
وقــد ختلــل احلملــة عــدة فقــرات ابتــ�دأت باحلديــث عــن حملــة
التــرع وأهميــة النظــارات الطبيـ�ة والشمســية وفوائدهــا يف حمايــة
العــن.
وشــارك يف النشــاط طلبــة الســنة الثالثــة مــن ختصــص
البصريــات ،حيــث قــام الطلبــة بتوزيــع صناديــق التــرع يف كليــة
الطــب ليتــم التــرع بالنظــارات القديمــة ،وســتوزع الصناديــق يف
مختلــف الكليــات علــى مــدار الفصــل.
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