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نظمت كلية الطب وعلوم ال�صحة
ن�شاط ًا لتطوير البحث العلمي

ً
ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،نشــاطا لتطويــر البحــث
العلــي ،وذلــك بالتعــاون مــع قســم طــب األســرة واملجتمــع ،ودائرة
البحــث العلــي يف الكليــة وجلانهــا املختلفــة ،واســتمرت فــرة
النشــاط مــا بــن الفــرة املمتــدة مــن .2019/3/21-11

حيــث زار اجلامعــة خنبــة مــن اخلــراء يف مجــال البحــث العلــي
واإلحصــاء احليــوي مــن مختلــف اجلامعــات الربيطانيــ�ة
للمشــاركة يف النشــاط ،وتكــون الفريــق الزائــر مــن الربوفيســور يف
اإلحصــاء احليــوي ومديــرة وحــدة األحبــاث يف جامعــة كويــن مــاري
يف لنــدن ،أ.د.ســاندرا إلدريــج ،وأخصــايئ طــب األســرة ومحاضــر يف
جامعــة أوكســفورد ،د.شــامخ ســيد ،والربوفيســور يف طــب األســرة
يف جامعــة بريســتول وخبــر يف مناهــج البحــث العلــي ،أ.د.جــن
فيــدر ،والربوفيســور يف طــب األســرة وعضــو مؤســس ورئيــس
جمعيــة دعــم طــب األســرة يف فلســطني ،أ.د.بــول واالس .
قــام بالرتتيــب والتحضــر واإلشــراف علــى هــذه الزيــارة عضــو
الهيئـ�ة التدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.زاهــر نــزال،
و ذلــك كأحــد نتـ�اجئ منحــة زمالــة الــي حصــل عليهــا العــام المــايض
برتشــيح مــن الكليــة و اجلامعــة ملــدة شــهرين يف وحــدة األحبــاث يف
جامعــة كويــن مــاري يف لنــدن حتــت إشــراف أ.د.ســاندرا إلدريــج.
كمــا و قامــت مســاعد البحــث والتدريــس يف الكليــة ،د.ســهى
الشــويل ،باملســاعدة يف تنظيــم الزيــارة.
ّ
وتبلــورت أهــداف النشــاط بعــدة أمــور أهمهــا :زيــادة املعرفــة،
وحتســن املهــارة لــدى الــكادر التعليــي والطلبــة يف كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة ومستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي ،وتعزيــز
أســس التواصــل والتعــاون بــن الدوائــر املختلفــة يف الكليــة
واملستشــفى وكليــات اجلامعــة األخــرى ،وفتــح مجــال التشــبيك
وأفــق التعــاون بــن الكليــة واملؤسســات اخلارجيــة خاصــة مــع
مؤسســات الفريــق الزائــر ألحبــاث مشــركة مســتقبلية.

وشــمل برنامــج الزيــارة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات العلميــة
املتعلقــة بالبحــث العلــي واإلحصــاء احليــوي ،ومنهــا ورشــة عمــل
اإلحصــاء احليــوي ملــدة يومــن ،وورشــة عمــل القــراءة النقدیــة
لألدبيــ�ات ،وورشــات عمــل حــول املمارســة القائمــة علــى األدلــة
و الرباهــن ،وورشــة عمــل عــن كيفيــة إختيــ�ار مشــكلة البحــث
واملنهــج املناســب ،وورشــات عمــل يف املراجعــة املنهجيــة والتحليــل
التجميعــي ،وورشــة تمويــل البحــث العلــي ،باإلضافــة إىل لقــاء
تعريفــي حــول مقومــات وأساســيات تطويــر وجنــاح البحــث
العلــي ،وعقــد العديــد مــن اللقــاءات الثن�ائيــ�ة بــن الزمــاء
وأعضــاء الهيئــ�ة التدريســية يف الكليــة واملستشــفى مــع الفريــق
ً
الزائــر ،كمــا اشــتمل أيضــا علــى زيــارات ترفيهيــة تعريفيــة ملدين ـ�ة
نابلــس.
وخــرج النشــاط بمجموعــة مــن التوصيــات كان أهمهــا :تنفيــذ
بعــض النشــاطات الداخليــة مــن دورات تدريبيــ�ة صغــرة
ومركــزة ،توفــر اإلمكانيــ�ات الالزمــة لتطويــر البحــث العلــي يف
الكليــة ،زيــادة الدعــم الفــي مــن خــال تطويــر وحــدة املشــاريع
يف اجلامعــة ،تطويــر وزيــادة ســبل التواصــل الداخلــي بــن الزمــاء
داخــل الكليــة والكليــات األخــرى ،وإجيــاد شــبكة مــن اخلــراء يف
مجــال اإلحصــاء احليــوي والبحــث العلــي وربطهــم باجلامعــة
لعمــل نشــاطات مســتقبلية.
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لقاء علمي ًا حول جتاوب النظام
نظمت كلية الطب وعلوم ال�صحة ً
ال�صحي الفل�سطيني مع العنف املبني على النوع الإجتماعي

ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بالشــراكة مــع اإلدارة العامــة
لوحــدة صحــة وتنميــة املــرأة واإلدارة العامــة للرعايــة الصحيــة
األوليــة يف وزارة الصحــة ،ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصــي
ً
واإلجتماعــي ،يــوم الثالثــاء املوافــق ً ،2019/4/23
لقــاء علميــا
بعنــوان( :جتــاوب النظــام الصــي الفلســطيين مــع العنــف املبــي
علــى النــوع اإلجتماعــي) ،حيــث أقيــم اللقــاء يف مــدرج كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد.
وحضــر اللقــاء القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة،
ّ
أ.د .ماهــر النتشــة ،والباحثــة الرئيســية للقــاء وعضــو الهيئــ�ة
التدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة ،د.أمــرة
شــاهني ،ومديــرة وحــدة صحــة وتنميــة املــرأة يف وزارة الصحــة،
د.مهــا عـ ّـواد ،ومديــر مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصــي واإلجتماعي،
د.أميــة ّ
خمــاش ،وكان يف عرافــة احلفــل األســتاذ املســاعد يف كليــة
ّ
الطــب وعلــوم الصحــة وأحــد املنظمــن للقــاء ،د.عبــد الســام
ّ
اخليــاط .
وافتتــح اللقــاء أ.د .ماهــر النتشــة ،بالرتحيــب باحلضــور ،وأكــد
علــى اهتمــام اجلامعــة بالبحــث العلــي كأحــد أهــم محــاور خطتهــا
اإلســراتيجية ،مــن خــال التشــجيع عليــه وتقديــم كل الدعــم
ً
ً
املمكــن للنهــوض بــه ،مشــرا إىل أن اجلامعــة ختــرج ســنويا بمــا
ً
ً
يقــارب ال  450حبثــا علميــا 300 ،حبــث منهــم ُينشــر يف مجــات
علميــة ،ممــا ســاهم يف ارتقــاء اجلامعــة يف مختلــف التصنيفــات
العامليــة والــي كان آخرهــا تصنيــف التايمــز.

ويف ســياق اللقــاء أكــد أ.د .النتشــة ،أن محــور النــوع اإلجتماعــي
ُ
(اجلنــدر) مــن أهــم أولويــات اجلامعــة حيــث تعتــر جامعــة
النجــاح مــن اجلامعــات الرائــدة يف هــذا املجــال حيــث صنفــت مــن
بــن أفضــل  300جامعــة حــول العالــم يف مجــال حتقيــق متطلبــات
ً
النــوع اإلجتماعــي ،موضحــا أهميــة محاربــة العنــف املبــي علــى
النــوع اإلجتماعــي كأحــد أهــم محــددات التنميــة اإلجتماعيــة،
ً
ً
شــاكرا كل مــن ســاهم يف تنظيــم النشــاط متمنيـ�ا أن خيــرج بأفضــل
صــورة ممكنــة.
ويف كلمتهــا أكــدت د.شــاهني ،أن فكــرة اللقــاء جــاءت بالتنســيق
ّ
والتعــاون بــن عــدة جهــات تكاتفــت ملحاربــة العنــف املبــي علــى
ً
النــوع اإلجتماعــي كأحــد اآلفــات الــي يعــاين منهــا املجتمع ،مشــددة
علــى أهميــة جتــاوب النظــام الصــي الفلســطيين يف محاربــة
الظاهــرة حيــث تــم اخلــروج ببحــث علــي شــامل بهــذا اخلصــوص
أطلــق عليــه مشــروع ، HERA1وســيتم اإلنطــاق بمشــروع
 ،HERA2شــاكرة كل اجلهــات واألشــخاص املســاهمني يف جنــاح
املبــادرة وتنظيــم اللقــاء.
ّ
د.عــواد ،فقــد حتدثــت عــن دور وحــدة صحــة وتنميــة املــرأة
أمــا
ً
يف وزارة الصحــة كأحــد الشــركاء يف مشــروع  HERAمؤكــدة أن
مناهضــة العنــف املبــي علــى النــوع اإلجتماعــي ينـ�درج كأحــد أهــم
ً
الربامــج الــي تقدمهــا الوحــدة ،مشــرة إىل الدعــم الكبــر الــذي
تلقــاه املشــروع وتكاتــف اجلهــود للحــد مــن الظاهــرة واإلرتقــاء
بمكافحتهــا ليصبــح مــن أهــم األولويــات يف املجتمــع.
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ّ
د.خمــاش ،علــى العالقــة املمــزة الــي تربــط التدخــل باتبــ�اع نهــج مــن األســاليب املتنوعــة وتقييــم النتــ�اجئ.
مــن جانبــ�ه أثــى
ً
ّ
جامعــة النجــاح بمؤسســة جــذور وخصوصــا الــدور الكبــر الــذي وتضمــن اللقــاء عــدة عــروض ،حيــث حتدثــت يف العــرض األول
لعبتــ�ه د.أمــرة
شــاهني ،بالتعــاون مــع د.عبــد الســام خيــاط  ،د.عـ ّـواد ،عــن جتربــة وزارة الصحــة يف موضــوع العنــف املبــي علــى
ً
يف املشــروع ،مؤكــدا علــى أهميــة اللقــاء املعقــود
كمفصــل مهــم يف النــوع اإلجتماعــي ،ود.شــاهني ،عــن مشــروع  ،HERAود.مارينـ�ا
ً
مســألة العنــف املبــي علــى النــوع اإلجتماعــي ،منوهــا يف الوقــت زيــاد ،حتدثــت عــن جتربــة تدريــب الطواقــم الطبيــ�ة يف موضــوع
ذاتــه إىل أن مــا يمــز اللقــاء أنــه يتن ـ�اول موضــع العنــف
املبــي علــى العنــف املبــي علــى النــوع اإلجتماعــي ،ويف العــرض الثــاين ناقشــت
ً
النــوع اإلجتماعــي مــن منطلــق البحــث العلــي ،متمني ـ�ا اخلــروج د.شــاهني ،اخلطــوات املســتقبلية ملشــروع . HERA
بتوصيــات ترتقــي باملوضــوع املطــروح علــى مســتوى املجتمــع.
ّ
وخــرج اللقــاء بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا تكثيــف العمــل
وهــدف اللقــاء إىل تعزيــز اإلســتجابة األوليــة للرعايــة الصحيــة املشــرك جلميــع املؤسســات األكاديميــة والصحيــة والتعليميــة
للعنــف املــزيل يف فلســطني والبــدء بتجربــة للتدخــل ضــده ،هــذا واألمنيـ�ة والقانونيـ�ة للعمــل بشــكل منســق يف مجــال العنــف املبــي
التدخــل يشــمل تدريــب مقــديم اخلدمــة وتوفــر قنــوات إحالــة علــى النــوع اإلجتماعــي ،دراســة وتســهيل العوامــل الــي تعيــق
للنســاء اللــوايت يطلــن املســاعدة ،والبحــث النوعــي للعوائــق التعــرف علــى النســاء املعنفــات والعوامــل املعيقــة لتقديــم الدعــم
وللميســرين يف اسـ
ـتجابة الرعايــة الصحيــة للعنــف ضد املــرأة ،وإىل الــازم لهــا ،وتوحيــد التســميات املســتعملة يف موضــوع العنــف
ّ
تطويــر وتطبيــق تدخــل يتمــاىش مــع الثقافــة يف عيادتــن للرعايــة املبــي علــى النــوع اإلجتماعــي ورفــع أولويتـ�ه يف أجنــدة املؤسســات
الصحيــة األوليــة ،والبــدء بتجربــة اختب ـ�ار اجلــدوى ومــدى قبــول الوطنيــ�ة.

�شارك د .بالل رحال يف امل�ؤمتر ال�سنوي لعلم الأع�صاب يف �أملانيا
شــارك مديــر دائــرة العلــوم الطبيـ�ة احليويــة يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة  ،د.بــال رحــال ،يف املؤتمــر األلمــاين الســنوي لعلــوم
األعصــاب والــذي أقيــم يف مدينــ�ة جوتنجــن يف المانيــ�ا يف الفــره
مــن  ،2019/3/23-20حتــت رعايــة اجلمعيــة األلماني ـ�ة لعلــوم
األعصــاب.

حيــث تن�اولــت الورقــة دراســة بعــض الربوتين ـ�ات الــي تؤثــر علــى
تطــور حيــاة اخلاليــا العصبيــ�ة يف الدمــاغ .وتضمــن املؤتمــر عــدة
محــاور يف مجــال علــم األعصــاب كتطــور ونمــو اخلاليــا العصبي ـ�ة
وعالقــة ذلــك بالكثــر مــن األمــراض العصبيــ�ة كالزهايمــر
والباركنســون وغريهــا.

وقدم الدكتور رحال ورقه علمية بعنوان:

وخــال الزيــاره ،زار د .رحــال جامعــة ســتايبزن ومركز برلــن جلراحة
القلــب يف برلــن ،حيــث التقــى الربوفســور فرانــك مــركل لبحــث
إمكانيـ�ة التعــاون األكاديــي بينهــم وبــن جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة
.ويف نهايــة اإلجتمــاع قــدم د .رحــال هديــة تذكاريــة للســيد مــركل.

(TGF-2 Regulates Development of
Serotonergic Neuron Subgroups Evidence
)from mutant mice
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الدكتورة �أمرية �شاهني
من جامعة النجاح
الوطنية �أول فل�سطينية
تفوز بجائزة م�ؤ�س�سة
OWSD-Elsevier
للعلماء الن�ساء يف البلدان
النامية
تعمــل د.أمــرة شــاهني مــن خــال اجلامعــة وبالشــراكة مــع دائــرة صحــة
وتنميــة املــرأة يف وزارة الصحــة الفلســطيني�ة ومؤسســة جــذور لإلنمــاء
الصــي واالجتماعــي علــى مشــروع تعزيــز اســتجابة نظــام الرعايــة
الصحيــة للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنس/النــوع االجتماعــي يف
فلســطني وحتقــق يف مــدى جاهزيــة النظــام الصــي يف اكتشــاف ضحايــا
العنــف مــن النســاء وإحالتهــن اىل اجلهــات املعني ـ�ة ،ويتمثــل الهــدف
الرئيــي للمشــروع يف تعزيــز وحتســن قــدرة القطــاع الصــي ومقــديم
الرعايــة الصحيــة علــى تقديــم خدماتهــم لضحايــا العنــف مــن النســاء
مــن أجــل حتســن صحــة املــرأة بشــكل عــام

ويف اآلونــة األخــرة ،حصلــت د.شــاهني ،مــع شــركاء مــن الربازيــل ونيب ـ�ال
وســريالنكا واململكــة املتحــدة علــى منحــة مــن املعهــد الوطــي الربيطــاين
للبحــوث الصحيــة لتعزيــز وحتســن قــدرة القطــاع الصــي ومقــديم
الرعايــة الصحيــة علــى تقديــم خدمــات اكتشــاف وإحالــة ضحايــا العنــف
مــن النســاء يف أماكــن الصحــة اإلجنابي�ة للســكان الفلســطينيني املهمشــن.

ولــدت د.شــاهني ،يف القــدس الشــرقية يف فلســطني وحصلــت علــى
الدكتــوراه يف علــم األوبئ ـ�ة والصحــة الســكاني�ة مــن كليــة لنــدن للصحــة
والطــب االســتوايئ/املداري يف عــام  ، 2009ومنــذ عودتهــا إىل فلســطني
يف عــام  2011قامــت بأحباثهــا كأســتاذ مســاعد يف جامعــة النجــاح
وتشــمل االهتمامــات البحثيــ�ة للدكتــورة شــاهني ،علــى مجــاالت الوطنيــ�ة وتقــوم بت�دريــس طلبــة الدراســات العليــا -الماجســتري يف
ً
عديــدة منهــا صحــة الســكان وال ســيما صحــة املــرأة والطفــل باإلضافــة الصحــة العامــة فضــا عــن طلبــة البكالوريــوس يف العلــوم الصحيــة.
اىل العنــف واإلصابــات الصحيــة البيئيــ�ة والعقليــة.
وتقــول الدكتــور شــاهني" :إن فــوزي جبائــزة مؤسســة OWSD-
 Elsevierللعلمــاء النســاء يف البلــدان الناميــة يمنحــي الشــجاعة
ً
ملواصلــة حبــي حــول القضايــا احلساســة ثقافيــا وذلــك مــن أجــل حتســن
ً
صحــة النســاء وعائالتهــن وآمــل أن يكــون فــوزي ســبب�ا يف حتفــز خريــي
الصحــة لدخــول مجــال الصحــة العــام".

ومــن اجلديــر بالذكــر ان احبــاث الدكتــورة شــاهني قــد تــم نشــرها يف
العديــد مــن املجــات العامليــة املرموقــة والرائــدة بمــا يف ذلــك مجلــة
ذا النســيت )The Lancet( ،الــي تعتــر مــن أشــهر املجــات
الدوريــة الطبيــ�ة والصحــة العامــة ومجلــة اجلمعيــة الطبيــ�ة
األمريكيــة( )JAMAواملجلــة األوروبيــ�ة للصحــة العامــة ومجلــة يذكــر ان د.شــاهني ،هــي أول فلســطيني�ة تــم اختي�ارهــا مــن بــن  5نســاء
بلــوس واحــد ( ، )PLOS ONEالــي تغطــي البحــوث األوليــة مــن علــى مســتوى العالــم ،وتمنــح امــرأة واحــدة هــذه اجلائــزة مــن أربــع
اختصاصــات العلــوم والطــب وأرشــيف البحــوث املتعلقــة باإلنتحــار .مناطــق يف العالــم هــي إفريقيــا ،املنطقــة العربيـ�ة آســيا ،واملحيــط الهــادي
وقــد أشــرفت د .شــاهني ،بنجــاح علــى العديــد مــن طلبــة الدراســات أمريكيــا الالتيني ـ�ة ،ومنطقــة البحــر الكاريــي.
العليــا ،بمــا يف ذلــك العديــد مــن النســاء ،كمــا أنهــا تســاهم بشــكل كبــر وقــد هنــأ القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة ،د.شــاهني
ً
يف تنميــة املــرأة والنهــوض بهــا يف مهــن البحــث يف مجــال الصحــة العامــة .لهــذا التمـ ّـز وتمــى لهــا مزيــدا مــن التقــدم والنجــاح يف خدمــة البحــث
وتعتــر د.شــاهني  ،مــن أعضــاء جلنــة أخالقيــات البحــث العلــي يف العلــي واجلامعــة ،وتقــدم بالشــكر مــن شــركاء املشــروع وعلــى رأســهم
ً
ً
كليــة الطــب يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وعضــوا فاعــا يف العديــد مديــر دائــرة صحــة وتنميــة املــرأة يف وزارة الصحــة  ،الســيدة مهــا عــواد ،
مــن املجتمعــات العلميــة بمــا يف ذلــك منظمــة معلومــات رعايــة الطفــل لدعمهــا املســتمر للبحــث العلــي يف اجلامعــة ومؤسســة جــذور لإلنمــاء
الصــي واإلجتماعــي والشــركاء الدوليــن.
للجميــع والرابطــة الدوليــة لعلــم األوبئــ�ة.
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د .عائدة القي�سي ود .فاطمة حرزاهلل ت�شاركان يف امل�ؤمتر الدويل
الثامن والأربعني للتمري�ض والرعاية ال�صحية يف مدينة بر�شلونة
شــاركت مديــرة دائــرة
التمريــض والقبالــة ومنســقة
برامــج ماجســتري تمريــض
التخديــر وماجســتري العنايــة
املكثفــة ،د.عائــدة القيــي،
وعضــو الهيئــ�ة التدريســية
يف الدائــرة ،د .فاطمــة حــرز
هللا ،يف املؤتمــر الــدويل
الثامــن واألربعــن للتمريــض
والرعايــة الصحيــة ،والــذي
عقــد يف مدينــ�ة برشــلونة يف
إســباني�ا يف الفــرة مــا بــن -04
.2019 /03 /06
وعرضــت د .القيــي خــال

املؤتمــر ورقتــن حبثيتــن ،كان
عنــوان الورقــة األوىل يتحــدث
عــن (دور املحلــول الوريــدي
الدكســروز يف تقليــل حالــة
القــئ والغثيـ�ان لــدى األطفــال
بعــد عمليــة اســتئصال
اللوزتــن) ،للباحثــن :أحمــد
نصــار ،و د.وائــل صدقــة مــع
د.القيــي ،والــي ركــزت
فيهــا علــى كيفيــة الوقايــة
مــن الغثيــ�ان والقــيء مــا بعــد
العمليــة اجلراحيــة وذلــك
باســتخدام محلــول الســكر
بنســبة  5%مباشــرة بعــد
إنتهــاء العمليــة يف األطفــال

شارك البروفيسور عبد الله بويرات بالمؤتمر
العالمي لألمراض الوراثية في جامعة لندن
ّ
مثــل الربوفيســور عبــدهللا
بويــرات ،جامعــة النجــاح
الوطنيــ�ة ،يف املؤتمــر العالــي
لألمــراض الوراثيــ�ة والــذي
عقــد يف العاصمــة الربطانيــ�ة
لنــدن.
بمشــاركة عشــرات البعثــات
مــن كافــة أحنــاء العالــم ،حيــث
ّ
قــدم الربوفيســور محاضرتــن
تمحورتــا يف األســاس حــول
األمــراض الوراثيــ�ة وعلــم
التغذيــة.
وتطــرق الربوفيســور ألطروحــة جديــدة متعلقــة يف اجيــاد احللــول
املناســبة ملثــل هــذه األمــراض ،وكيفيــة عالجهــا والتعامــل معهــا.
ُيذكــر أن بروفيســور بويــرات ،حصــل علــى جائــزة تقديــر مــن املؤتمــر
ومــن جامعــة لنــدن بعــد العــرض الــذي قدمــه حيث نــال استحســان
واعجــاب وتقديــر جميــع البعثــات والقائمــن علــى املؤتمــر.

الذيــن خيضعــون إىل عمليــة وحــدوث األلــم .
ّ
اســتئصال اللوزتــن ،وبينــت وبدورهــا قامــت د .حــرز هللا
أن اســتخدام
محلــول الســكر بعــرض ورقتهــا البحثيــ�ة يف
ّ
بنســبة  5%مكــن الباحثــن اليــوم األول للمؤتمــر حتــت
مــن التقليــل مــن حــدوث عنــوان (تأثــر بروتوكــول
الغثيــ�ان وكثافتــه والتقليــل الفطــام بقيــادة التمريــض
التهويــة
نتــ�اجئ
مــن العالمــات األخــرى الــي علــى
حتــدث بعــد العمليــة اجلراحية امليكانيكيــة للمــرىض ذوي
مثــل القــئ ،ألــم الــرأس ،احلــاالت احلرجــة بــن
الهذيــان ،اجلــوع والعطــش .املستشــفيات الفلســطيني�ة
وتن�اولــت يف الورقــة البحثيــ�ة
الثانيــ�ة والــي كانــت بعنــوان
(مقارنــة بــن البرتــوين
(الصفــايق الداخلــي) لمــادة
البافكيــن مــع املورفــن
هايدروكلورايــد ،وبــن احلقــن
البرتــوين للبافكيــن مــع
املغنيســيوم ُســلفيت ،لتقليــل
األلــم بعــد عمليــة ازالــة
املــرارة باملنظــار اجلــرايح)،
للباحثــن  :أ.عبيــ�دة ولــد
علــي ،د.وائــل صدقــة ،الــي
حتدثــت فيهــا علــى كيفيــة
خفــض درجــة األلــم مــا بعــد
العمليــة اجلراحيــة للمــرىض
الذيــن خيضعــون لعمليــة
اســئتصال املــرارة باملنظــار،
وهــدف الدراســة هــو مقارنــة
تأثــر املســكن الــذي يتــم
تقطــره يف اجلــدار البطــي مــا
بــن بوبيفاكايــن واملورفــن أو
بوبيفاكايــن مــع املغنيســيوم
ُســلفيت ،وقــد أظهــرت
الدراســة بــأن التقطــر داخــل
الصفــاق مــن مزيــج مــن
بوبيفاكايــن مــع املورفــن
ً
أكــر تأثــرا مــن بوبيفاكايــن
مضــاف إليــه املغنيســيوم
ُســلفات للحــد مــن شــدة

يف العنايــة املكثفــة– ICU
دراســة شــبه جتريبيــ�ة)،
للباحثــن :د.ماريــا ني�اربيــوي
فيكوريــدو ،د.عائــدة القيــي
مــع د .فاطمــة حــرزهللا،
وحتدثــت الورقــة عــن نتــ�اجئ
قيــادة املمرضــات لربوتوكــول
الفطــام مــن جهــاز التنفــس
الصناعــي يف وحــدات العنايــة
املكثفــه يف املستشــفيات
الفلســطيني�ة وأشــارت النتـ�اجئ
إىل تقليــل فــرة اإلقامــة علــى
جهــاز التنفــس االصطناعــي
وفــرة الفطــام باإلضافــة اىل
تقليــل فــرة اإلقامــة يف وحــدة
العنايــة املكثفــة حيــث اســتن�د
بروتوكــول الفطــام علــى
مراجعــة منهجيــة.
ُيذكــر أن املؤتمــر ضــم
مشــاركني مــن مختلــف دول
العالــم ،كاليابــان ،الدنمــارك،
إيرلنــدا ،جورجيــا ،آيســلندا،
اململكــة العربيــ�ة الســعودية
وبنغــادش،
وفلســطني
والهنــد ،واألردن ،والربازيــل،
كمــا تــم تكريــم د.القيــي
ود .حــرز هللا ملشــاركتهما يف
املؤتمــر.

5
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�شاركت جامعة النجاح يف امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للمواد النانوية
متعددة الإ�ستخدامات والهجينة

شــارك د.نعيــم كتانــة ود .مــي الديــن العســايل ،مــن كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ،وكممثلــن عــن
فلســطني يف "املؤتمــر الــدويل الســادس للمــواد النانويــة متعــددة
االســتخدامات والهجينـ�ة" الــذي تــم عقــده يف مدينـ�ة ســيدجيس
يف اســباني�ا بت�اريــخ  15آذار مــن العــام اجلــاري
وتــم تنظيــم هــذا املؤتمــر مــن قبــل دار النشــر املرموقــة "ايلســيفري"
ً
ّ
والــي تصــدر عــددا مــن املجــات العلميــة املحكمــة والــي حتظــى
بمكانــة عاليــة يف املجتمــع األكاديــي.
ّ
وتمثلــت مشــاركة د.كتانــة بتقديــم نتــ�اجئ حبثــه بعنــوان( :حتســن
التئــ�ام اجلــروح باســتخدام أنابيــب الكربــون النانويــة أحاديــة
ومتعــددة اجلــدران املحملــة بالشــايتوزان) ،والــي تن�اولــت طريقــة
حتضــر مســتحضر صيــدالين هــايم يعمــل علــى تســريع التئــ�ام
اجلــروح واحلــروق الصعبــة ،وقــد أظهــرت النتــ�اجئ املســتقاة مــن
جتــارب أجريــت علــى الفــران وأخــرى علــى اخلاليــا املزروعــة يف
جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة قــدرة املســتحضر علــى حتســن تليــف
طبقــة األدمــة وتســريع بنـ�اء طبقــة البشــرة ممــا يمهــد الطريــق لعمل
جتــارب متقدمــة مســتقبلية لضمــان فعاليتــ�ه وأمانــه يف املــرىض.

بــدوره شــارك الدكتــور العســايل يف املؤتمــر بتقديــم نتــ�اجئ حبثــه
بعنــوان( :النشــاط املضــاد للبكرتيــا لصفــاحئ اجلرافــن املفعلــة
ّ
بطرقــة تن�اســقية) ،والــي تن�اولــت تفعيــل صفــاحئ اجلرافــن بعــدة
مركبــات متعــددة الشــحنات ودراســة فعاليتهــا ضد أنــواع مختلفه
ّ
مــن البكرتيــا ،حيــث تــم تأكيــد التفعيــل التن�اســقي بعــدة تقني ـ�ات
مــن ضمنهــا مطيــاف األشــعة حتــت احلمــراء ،والمايكروســكوب
اإللكــروين والتحليــل الــوزين احلــراري ،وقــد أظهــرت نت ـ�اجئ فعاليــة
تلــك الصفــاحئ اجلرافــن املفعلــه يف قتــل البكترييــا وتــم دراســة
طريقــة قتلهــا عــن طريــق اإلجهــاد األكســدي لتلــك املركبــات مــع
تدمــر جــدار البكترييــا.

ولضمــان اســتخدام تلــك املركبــات تــم دراســة التوافــق احليــوي
مــع خاليــا اإلنســان باإلضافــة إىل التوافــق مــع خاليــا الــدم ،وقــد
أظهــرت النتـ�اجئ التوافــق الكامــل لتلــك املركبــات ممــا يتيــح تطويــر
تلــك الصفــاحئ لدراســتها يف اجلســم الــي.
والىق البحثــان استحســان الباحثــن املشــاركني الذيــن أكــدوا علــى
جــودة البحــث العلــي يف فلســطني.

الب�صريات يف امل�ؤمتر الأردين الفل�سطيني اخلام�س للب�صريات
ق�سم
�شارك
ً

شــارك قســم البصريــات ممثــا بإدارتــه وطاقمــه التدريــي
وطالبــه ،يف املؤتمــر األردين الفلســطيين للبصريــات بدورتــه
اخلامســة والــذي عقــد يف مدين ـ�ة رام هللا يــويم الســابع والثامــن
مــن شــهر آذار احلــايل ،حتــت عنــوان:
“The future of Optometry, Advocating for
”Professional Changes

وشــارك قســم البصريــات يف هــذا املؤتمــر اإلقليــي منــذ بدايــة
تأســيس برنامــج البصريــات يف جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ،وقــد تــم
إنشــاء عالقــات إقليميــة وعامليــة يف مجــال البصريــات مــن ناحيــة
طبيـ�ة وصناعيــة ،وفتــح آفــاق تعليميــة جديــدة خلريــي املســتقبل.
حيــث شــارك هــذا العام كل مــن رئيســة القســم  ،د.إيث�ار البشــتاوي
ورئيــس قســم العيــون يف مشــفى النجــاح اجلامعــي واملحاضــر يف
قســم البصريــات ،د .محمــد شــحادة  ،باإلضافــة إىل أعضــاء الهيئـ�ة
التدريســية يف القســم أ.ديانــا الــرايب و أ.أســماء قــدويم و أ.حنــان
املدمــوج و أ.غيــداء شــقور وأ.دانــا ســويدان.

الســلبي�ة املرتتبــ�ة عليهــا ،التوحــد وتأثــره علــى النظــر ،وعــرض
حــاالت إكلينيكيــة ملــرض القرنيــ�ة املخروطيــة وطــرق عالجهــا
وضعــف النظرالشــديد املصاحــب لســكري العــن .باإلضافــة إىل
ذلــك تــم تقديــم ورش عمــل يف مجــال مالئمــة العدســات الالصقــة
الهجينــ�ة ( ،)Hybrid Contact Lensesو طــرق معاجلــة
كســل العــن عنــد األطفــال باســتخدام تماريــن خاصــة للعــن.

ويجــدر بالذكــر أن العديــد مــن خريــي قســم البصريــات مــن جامعة
تنوعــت مشــاركة أعضــاء القســم بــن تقديــم محاضــرات النجــاح الوطني ـ�ة قــد قامــو بتقديــم محاضــرات وبوســرات علميــة
علميــة وأوراق حبثيــ�ة يف مواضيــع متنوعــة منهــا أهميــة اإللــزام متمــزة يف هــذا املؤتمــر ونذكــر منهــم أ.يــوال أبــو الزلــف و أ.منــال
بالتعليمــات الصحيحــة بالعنايــة بالعدســات الالصقــة واآلثــار جيت ـ�اوي و أ.وعــد أبــو غياضــة و أ.إبراهيــم طــه و أ.ايــة املشــارقة.
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م�شاركة فاعلة جلامعة النجاح الوطنية يف امل�ؤمتر العا�شر لل�صحة
يف فل�سطني  -الن�ست

شــاركت جامعــة النجــاح
الوطنيــ�ة ممثلــة بعــدد مــن
الباحثــن يف املؤتمــر العاشــر
للصحــة يف فلســطني –
النســت ،الــذي عقــد يف فنــدق
جرانــد حيــاة  -عمــان يف الفــرة
2019/3/28-27
مــن
بعنــوان" :صحة الفلســطينيني
داخــل وخــارج األرايض
املحتلــة"،
الفلســطيني�ة
وبإشــراف مجلــة النســت
الطبيــ�ة العامليــة وجامعــة
بريزيــت وجامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا األردنيــ�ة.
وقــد حضــر املؤتمــر جمــع
مــن الباحثــن واألكاديميــن
واخلــراء يف مختلــف مجــاالت
الصحــة 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،
والعديــد مــن طلبــة ماجســتري
الصحــة العامــة يف اجلامعــات
ا لفلســطيني�ة .
وناقــش املشــاركون يف املؤتمــر
نت ـ�اجئ أحبــاث ودراســات علميــة
مقدمــة مــن باحثــن عــرب
وأجانــب حــول الوضــع الصــي
للشــعب الفلســطيين يف
مختلــف املجــاالت ،واملؤثــرات
والماديــة،
اإلجتماعيــة
ً
فضــا عــن تأثــر اإلحتــال
علــى الصحــة لــدى الشــعب
الفلســطيين ،ودعــا املشــاركون
يف املؤتمــر إىل تبــي سياســات
جديــدة حلمايــة الشــعب
الفلســطيين وتمكينــ�ه مــن
احلصــول علــى حقــه يف
الرعايــة الصحيــة.
يذكــر أن مشــاركة جامعــة
النجــاح الوطنيــ�ة كانــت

بمشــاركة د.بــال رحــال يف الصحــة يف فلســطني وذلــك
حبــث حتــت عنــوان" :تقييــم لألهميــة العلميــة واملهنيــ�ة
مؤشــر الصحــة التنفســية للمؤ تمــر .
وبعــض فحوصــات الــدم وتقــدم املشــاركون يف املؤتمــر
عنــد عمــال محطــات وقــود بالشــكر والتقديــر لزمالئهــم
الســيارات يف فلســطني" يف معهــد الصحــة العامــة يف
وشــارك د.زاهــر نــزال ،يف حبــث بريزيــت لتفانيهــم يف تنظيــم
حتــت عنــوان" :مــدى انتشــار املؤتمــر وإجناحــه ،كمــا تقدمــوا
ســلس البــول والعوامــل بالشــكر اجلزيــل إلدارة
املرتبطــة بــه عنــد االنــاث مــن جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة علــى
مــرىض الســكري-النوع الثــاين تشــجيعها الدائــم للباحثــن
يف شــمال فلســطني" وشــارك وافســاح املجــال أمامهــم
د.ســائد زيــود ،يف حبــث حتــت حلضــور هــذا املؤتمــر املمــز.
عنــوان "تقييــم التفاعــات
الدوائيــ�ة والعوامــل املرتبطــة وعــر أ.د ماهــر النتشــة ،القائــم
بهــا عنــد املــرىض الذيــن بأعمــال رئيــس اجلامعــة،
يعانــون مــن أمــراض القلــب يف عــن أعــزازه وفخــره بمشــاركة
الباحثيــن مــن جامعــة النجــاح
فلســطني " .
وأكــد حــرص اجلامعــة علــى
ويذكــر أن جامعــة النجــاح املشــاركة الفاعلــة يف املؤتمــرات
الوطنيــ�ة شــاركت يف جميــع اإلقليميــة والدوليــة ذات
املؤتمــرات الســابقة للصحــة الســمعة العلميــة املتمــزة.
يف فلســطني  -النســت حــول
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�شارك ق�سم �صحة الأمومة التمري�ضية وق�سم �صحة الأطفال
واملراهقني التمري�ضية والقبالة مب�ؤمتر العقبه ال�سابع
شــاركت دائــرة التمريــض والقبالــة يف مؤتمــر "ممرضــات الشــرق اإلحتي�اجــات اخلاصــة .
األوســط وشــركائهم متحــدون يف رعايــة
اإلنســان" ،حبضــور رئيســة فالبحــث العلــي ال خيتصــر فقــط علــى إجــراءه بــل بالنهــوض بــه
َ
َ
قســم القبالــة ،د .ايمــان الشــاويش مشــاركة للســنة الثالثــه علــى عاليــا وتغيــر أو تعديــل القوانــن ملصلحــة هــذه الفئــه ويجــب
التــوايل  ،وعضــو هيئــ�ة التدريــس يف دائــرة التمريــض والقبالــة ،علــى الباحــث العلــي تكملــة رســالته اإلنســاني�ة ووضــع نتــ�اجئ
أ.رهيجــة عــوين ،وتــم عقــد املؤتمــر يف مدين ـ�ة العقبــة يف األردن ،يف البحــث علــى رأس األجنــدة لصانعــي القــرار فالبحــث العلــي هــو
الفــرة مابــن .2019/2/2-2019/1/31
الطريــق الوحيــد لإلرتقــاء وحــل املشــاكل الصحيــة واإلجتماعيــة
والهــدف مــن املؤتمــر التقريــب يف وجهــات النظــر والتوحيــد يف والنهــوض بالعمــل اإلنســاين .
الرعايــة الصحيــة وكذلــك جتــاوز احلــدود مــا بــن بلــدان العالــم وطلبــت يف نهايــه املحاضــرة مــن جميــع املمرضــات والقابــات
بنــ ً�اء علــى املعرفــة الصحيــة والدوائيــ�ة للمــرىض.
بالتفكــر اجلــاد باســتخدام وتطبيــق هــذا النــوع مــن البحــث العليم

جديــر بالذكــر أنــه يشــرف علــى املؤتمــر الربوفيســورة املمــزة باعتبـ�اره النمــوذج الرابــع بعــد البحــث النوعــي والكــي والواقعــي .
الــي وضعــت أســس النظريــات العلميــة التمريضيــة ،د.جــن وقدمــت أ .عــوين ،محاضــرة بعنــوان األهميــة الســريرية الختب ـ�ار
واتســن وزمالئهــا يف مؤسســة واتســون للرعايــة البشــرية وكذلــك حتمــل اجللوكــوز الفمــوي يف الكشــف عــن ســكري احلمــل لــدى
مجموعــة مــن املمرضــات الباحثــات مــن الشــرق األوســط وغريهــا .النســاء املصابــات باختــال يف ســكر الصائــم .

وألقــت د.الشــاويش محاضــرة ،حيــث كانــت متكلمــه أساســية
باملؤتمــر ،وحتدثــت عــن مــا هــو البحــث التحويلــي ولمــاذا حنتاجــه
يف األحبــاث الصحيــه حيــث أن هــذا النــوع مــن البحــث العلــي هــو
َ
جديــد وتــم اســتخدامه يف األحبــاث الصحيــه مجــددا فقــط خــال
األعــوام اخلمــس الســابقة ،ولــه الكثــر مــن املزايــا للدفــاع عــن
ً
ً
الفئــه املهمشــه صحيــا واجتماعيــا مثــل األطفــال والنســاء وذوي

حيــث أظهــرت الدراســة أن نســبة النســاء اللــوايت كان لديهــن خلــل
يف معــدل ســكر الصائــم ،وتعرضــن لإلصابــة بســكري احلمــل فيمــا
بعــد ،تســاوي  ، %11.3بينمــا نســبة النســاء اللــوايت لــم يصــن فيمــا
بعــد بســكري احلمــل  ، %88.7وهــذه الدراســه أوصــت بإعــادة
الفحــص بعــد فــرة وجــزة قبــل عمــل فحــص اجللوكــوز الفمــوي .

فوز اال�ستاذ الدكتور حممود مطر بجائزة اال�ستاذ الدكتور غنيم
للإبداع اجلراحي يف جراحة الكلى و امل�سالك البوليه
فــاز عضــو هيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
والطبيــب يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي  ،أ.د.محمــود
مطــر ،جبائــزة االســتاذ الدكتــور غنيــم علــى مســتوى الوطــن العــريب
لإلبــداع اجلــرايح يف جراحــة الكلــى واملســالك البوليــه.
وقــد أعلــن عــن فــوز أ.د .مطــر ،يف مؤتمــر الرابطــه العربيـ�ه جلــرايح
الكلــى واملســالك البوليــه اخلامــس عشــر الــذي عقــد يف ديب يف
الفــرة مــا بــن .٢٠١٨/١١/٣-٢٠١٨/١٠/٣١
يذكــر أن أ.د .محمــود مطــر ،متخصــص يف جراحــة الكلــى واملســالك
البوليــة ،ومجــاز مــن التعليــم العــايل الرتكــي بدرجــة بروفيســور
مشــارك ( )Docentوهــي أعلــى درجــة أكاديميــة يف تركيــا تمنــح
مــن خــال اإلمتحانــات ،كمــا عمــل أ.د .مطــر ،كعالــم زائــر يف مركــز
أندرســون لــأورام الســرطاني�ة يف جامعــة تكســاس يف هيوســن
وهــو مــن أكــر مراكــز األورام العامليــة.

ً
ومؤخــرا تــم ترشــيح أ.د.مطــر ،لعضويــة الهيئ ـ�ة العليــا للمجلــس
العــريب لإلختصاصــات الصحيــة مــن قبــل مجلــس وزراء الصحــة
العــرب يف الــدورة ( )94للمجلــس املعقــودة يف شــهر آذار (مــارس)
مــن عــام .2018
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زيارة وفد من مركز احل�سني
لل�سرطان يف الأردن للجامعة
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ً
اســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د.ماهــر النتشــة ،وفدا
مــن مركــز احلســن للســرطان والــذي ضــم رئيــس دائــرة برنامــج
رعايــة مــرىض الســرطان ،أ.خزيمــة الصقــري ،وأ.رنــا أبــو ســمور،
وأ.خالــد وليــد ،وأ.ســحر مشــارقة مــن مركــز احلســن للســرطان.
كمــا كان يف اســتقبال الوفــد مــن اجلامعــة نائــب رئيــس اجلامعــة
للشــؤون األكاديميــة ،د.محمــد العملــة ،ونائــب رئيــس اجلامعــة
للشــؤون اإلداريــة ،د .ماهــر أبــو زنــط ،وعميــد كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة ،د.خليــل عيــى ،ورئيــس قســم األورام واألوعية
الدمويــة ،د .ريــاض عامــر ،ومــن قســم األورام واألوعيــة الدموية
ً
أيضــا د.حســام ســامة ود.ســلطان مصلــح  ،واملديــر المــايل يف
اجلامعــة  ،أ.رشــيد الكخــن ،والقائــم بأعمــال مديــر العالقــات
العامــة ،أ.محمــد كوبــري ،واملديــر المــايل يف مستشــفى النجــاح
الوطــي اجلامعــي ،أ .أحمــد كواملــة ،ومــن العالقــات العامــة يف
مستشــفى اجلامعــة ،أ.دين ـ�ا القــدويم.
ويف بدايــة اللقــاء أشــاد الدكتــور النتشــة ،جبهــود مركــز احلســن
ً
للســرطان يف تقديــم الرعايــة ملــرىض الســرطان مشــيدا بمــا
يقدمــه املركــز مــن تعــاون مشــكور مــع اجلامعــة ومستشــفى

النجــاح الوطــي اجلامعــي.
ثــم أشــارت الســيدة الصقــري ،إىل برنامــج التوعية اخلــاص بمرض
الســرطان لكافــة فئــات املجتمــع مــن خــال عقــد ورشــات ونــدوات
داخــل اجلامعــات الفلســطيني�ة ال ســيما جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة
الــي تعــد مــن أكــر اجلامعــات الفلســطيني�ة يف الوطــن معربــة عــن
اســتعداد املركــز لتدريــب طواقــم خاصــة لهــذا املوضــوع.
ثــم تــم طــرح عــدد مــن القضايــا الــي تتعلــق بالتأمــن الصــي
لطلبــة اجلامعــة لتغطيتهــم وموظفــي مستشــفى اجلامعــة حــال
اصابتهــم  -ال ســمح هللا  -يف هــذا املــرض.
ويف نهايــة اللقــاء تــم اإلتفــاق علــى تشــكيل جلنــة متابعــة لتنفيــذ
العديــد مــن النشــاطات التوعويــة وكذلــك قضايــا التدريــب
لإلســتفادة مــن خــرات املركــز.

م�شاركة د.ب�سمة �ضمريي يف امل�ؤمتر الدويل الرابع للعلوم اجلنائية يف الريا�ض

بدعــوى مــن جامعــة نايــف العربيـ�ة للعلــوم األمنيـ�ة ()NAUSS
واجلمعيــة العربيــ�ة لعلــوم األدلــة اجلنائيــ�ة والطــب الشــرعي
( ،)ASFSFMشــاركت عضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة والعضــو يف اجلمعيــة العربيــ�ة لعلــوم األدلــة
اجلنائي ـ�ة والطــب الشــرعي ،د.بســمة ضمــري ،يف أعمــال املؤتمــر
الــدويل الرابــع للعلــوم اجلنائي ـ�ة يف الريــاض خــال الفــرة مــن 27
إىل .2018/11/29
ً
وشــارك يف املؤتمــر  551متخصصــا ومتخصصــة مــن وزارات
الصحــة واملختــرات اجلنائي ـ�ة وهيئ ـ�ات الطــب الشــرعي ومراكــز
األحبــاث مــن  34دولــة عربيــ�ة وأوروبيــ�ة وآســيوية وأمريكيــة،
إضافــة إىل املنظمــات ذات العالقــة.
ً
ّ
وقدمــت د.ضمــري ،يف قســم الســموم اجلنائيــ�ة حبثــا عــن
املؤثــرات العقليــة اجلديــدة ومــواد اإلدمــان الــي تــم ضبطــت
يف الضفــة الغربيــ�ة ،وناقشــت تأثريهــا علــى الصحــة العقليــة
والنفســية القصــرة والبعيــدة املــدى.

يف الريــاض ،الســيد باســم عبــد هللا اآلغــا ،د.بســمة ضمــري
وأعــرب عــن ســعادته بمشــاركة الوفــد الفلســطيين يف املؤتمــر.

وخــال اللقــاء أكد الســفرياآلغا على اهتمام الســفارة الفلســطيني�ة
بتعزيــز الروابــط مــا بــن اجلامعــات الفلســطيني�ة واجلامعــات يف
اململكــة العربي ـ�ة الســعودية ،وعلــى اهتمــام الســفارة يف اســتقبال
الوفــود العلميــة املمثلــة لفلســطني يف اململكــة العربي ـ�ة الســعودية
كمــا شــاركت د.ضمــري يف ورشــة عمــل حــول علــم الســموم وعلــى خدمــة الطلبــة املقيمــن يف الســعودية.
اجلنــايئ والــي نظمتهــا إدارة املؤتمــر لألعضــاء واملشــاركني .وبدورهــا ،شــكرت د.ضمريي ،ســعادة الســفري الفلســطيين وأعضاء
وخــال زيارتها للملكة الســعودية ،اســتضاف الســفري الفلســطيين الســفارة الفلســطيني�ة على حســن االســتقبال والضيافة.

9
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ا�ست�ضافت جامعة النجاح وفد ًا من جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا

ً
اســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة ،وفدا طلبــة اجلامعــة بأهميــة التــرع بالــدم ملــرىض الثالســيميا ،وفتــح
مــن جمعيــة أصدقــاء مــرىض الثالســيميا ،وذلــك ملناقشــة ســبل تعــاون أكــر مــع مركــز اخلدمــة املجتمعيــة يف اجلامعــة.
التعــاون بــن اجلامعــة واجلمعيــة كجــزء مــن املســؤولية املجتمعيــة
دائرة التمري�ض والقبالة ت�شارك يف امل�ؤمتر ال�سنوي
للجامعــة جتــاه مؤسســات املجتمــع.
وضــم الوفــد الضيــف رئيــس الهيئ ـ�ة اإلداريــة للجمعيــة ،د.بشــار الثاين للمراجعات والأبحاث الطبية يف فل�سطني
كــريم ،وعضــو الهيئ ـ�ة اإلداريــة ومســؤولة فــرع نابلــس ،أ.هاديــة
عــزوين ،وعضــو الهيئ ـ�ة اإلداريــة للجمعيــة ،أ.جهــاد أبــو غــوش.،
كمــا كان يف اســتقبال الوفــد الضيــف عميــدة كليــة العلــوم التربويــة
وإعــداد املعلمــن ،د.ســائدة عفونــة ،وعضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة ومــدرس مســاق الوراثــة واملجتمــع ،د.مصطفــى
غانــم ،والقائــم بأعمــال مديــر دائــرة العالقــات العامــة ،أ.محمــد كوبري.
ً
التعاون
ـة
ـ
عالق
ـى
ـ
عل
ـددا
ورحــب أ.د .النتشــة بالوفــد الضيــف ،مشـ
شــاركت دائــرة التمريــض والقبالــة ،يف املؤتمــر الســنوي الثــاين
الــي تربــطً جامعــة النجــاح بمختلــف مؤسســات املجتمــع املحلــي للمراجعــات واألحبــاث الطبيــ�ة يف فلســطني يف جمعيــة الهــال
وخصوصــا
املؤسســات الــي تعــى بفئــات ذوي اإلحتي�اجــات األحمــر الفلســطيين يف رام هللا بدعــوة مــن جمعيــة الرتبيـ�ة الطبيـ�ة
ً
اخلاصــة ،مثنيــ�ا علــى اجلهــود الــي تقــوم بهــا
جمعيــة أصدقــاء الدوليــة  IMET2000وحتــت رعايــة الدكتــور جــواد عــواد.
ً
مــرىض الثالســيميا يف دعــم املــرىض وذويهــم ،مشــرا يف الوقــت
حيــث شــاركت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة
ذاتــه إىل أن اجلامعــة تســعى لتقديــم الدعــم املمكــن لفئــات ذوي
القيــي ،يف املؤتمــر بورقــة عمــل حتــت عنــوان (تأثــر الليدوكائــن
االحتي�اجــات اخلاصــة مــن خــال كلياتهــا ومراكزهــا ومســاقاتها
ُ
القلــوي والديكســاميث�ازون واملزيــج بينهمــا مقابــل الهــواء يف كفــة
املطروحــة والــي تعــى باملجتمــع.
األنبــوب الرغــايم لتقييــم االعتــال بعــد نــزع األنبــوب لــدى
ً
مــع
إجيابــا
بــدوره أشــار د .غانــم ،إىل تقاطــع أهــداف اجلامعــة
املــرىض املدخنــن الذيــن خيضعــون لعمليــة املنظــار البطــي،
مؤسســات املجتمــع
املحلــي يف دعــم الفئــات الــي تعــاين مــن دراســه عشــوائي�ة مزدوجــة التعميــة)
ً
احتي�اجــات خاصــة ،متحدثــا عــن جتربــة مســاق الوراثــة واملجتمــع
يف حــن شــاركت عضــو هيئــ�ة التدريــس يف دائــرة التمريــض
الــذي طرحتــه اجلامعــة والــذي ُيعــى بشــكل كبــر بتكويــن تعــاون
والقبالــة ،د.إيمــان الشــاويش ،بورقــة عمــل حتــت عنــوان (بنــ�اء
بــن اجلامعــة واجلمعيــات واملؤسســات كجمعيــة أصدقــاء
وتكامــل طــرق تصميــم األحبــاث املختلطــة يف البحــوث الصحيــة).
الثالســيميا مــن خــال اســتضافة خــراء مــن هــذه اجلمعيــات
لزيــادة وعــي الطلبــة بأهميــة دعــم هــذه الفئــات ومــن خــال كمــا وشــارك طلبــة التمريــض والقبالــة بــأوراق عمــل مختلفــة،
ً
وحضــر املؤتمــر أيضــا عضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف الدائــرة ،أ.ســماح
تنظيــم زيــارات دوريــة للطلبــة لهــذه املؤسســات.
اشــتي�ة ،وعــدد مــن طلبــة دائــرة التمريــض والقبالــة.
مــن جانبــ�ه أثــى الوفــد الضيــف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه
ّ
ً
وخصوصــا وقدمــت د.القيــي  ،شــكرها إىل إدارة اجلامعــه للســماح ألعضــاء
جامعــة النجــاح يف دعــم ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة
مــرىض الثالســيميا ،داعــن بالوقــت نفســه إىل تعزيــز التعــاون مــع الهيئــ�ة التدريســية والطلبــة باملشــاركة واحلضــور ،كمــا شــكرت
اجلامعــة لدعــم صنــدوق مــرىض الثالســيميا وزيــادة الوعــي لــدى املديــر التنفيــذي جلمعيــة الرتبي ـ�ة الطبي ـ�ة د.مالــك زبــن ،ورئيــس
وحــدة التعليــم املســتمر أ.فــادي زبــن
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�شاركت جامعة النجاح الوطن ّية يف م�ؤمتر  MENAالت�شريعي
ّ
احليوي
الثالث حول التكاف�ؤ

شــاركت جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ممثلــة بعــدد مــن الباحثــن يف
مؤتمــر الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ( )MENAالتشــريعي
ّ
عقــده املركــز العالــي للدراســات الدوائيــ�ة
الثالــث ،الــذي
( )IPRCيف ّ
عمــان – األردن ،يف الفــرة مــن ،2018/09/25-24
ّ
حتــت عنــوان " التكافــؤ احليــوي (،)Bioequivalence
ّ
ّ
احليــوي
احليويــة ( ،)Biowaiversالتحليــل
التنــ�ازالت
ّ
( )Bioanalysisوالذائبيــ�ة" (. )Dissolution
ّ
بإشــراف وتنظيــم ال IPRCوبالشــراكة مــع كل مــن :الرابطــة
األمريكيــة لعلمــاء الصيدلــة ( ،)AAPSواالحتــاد األورويب للعلــوم
الصيدالنيــ�ة ( ،)EUFEPSواحتــاد ّ
ّ
العالــي (،)FIP
الصيادلــة
واحتــاد علمــاء التكنولوجيــا الصيدالنيــ�ة الرتكيــة (.)TUFTAD
وافتتــح املؤتمــر مديــر ال ، IPRCأ.د .نــايج جنيــبُ ،م ّ
رحبــا
ً
ّ
باحلضــور الكريــمُ ،
الدوليــة املشــاركة يف
ومشــيدا بــدور االحتــادات
ّ
إعــداد املؤتمــر ودعمــه ليكــون منصــة لتبـ�ادل اخلــرات واملعرفــة يف
ّ
ـوي واملجــاالت السـ ّ
مجــال دراســات التكافــؤ احليـ ّ
ـريرية املتعلقــة
ً
بذلــك .وأضــاف بــأن :هــذا املؤتمــر يعتــر واحــدا مــن أهــم املؤتمــرات
ّ
املنظمــة يف هــذه املنطقــة لهــذا العــام؛ وذلك نظــرا لوجود ومشــاركة
ّ
ّ
ّ
متحدثــن دوليــن رئيســيي ومعروفــن يف مجــال الدراســات
الدوائيــ�ة.
وحضــر املؤتمــر عــدد مــن املهنيــن الرئيســيني والعاملــن يف مجـ ّ
ـايل
العلــوم والتشــريع الــدوايئ ،باإلضافــة إىل مشــاركة الفتــة لقطــاع
صناعــة األدويــة واألوســاط األكاديميــة مــن أجــل تبـ�ادل اخلــرات

وجهــات النظــر والــرؤى وأحــدث األنظمــة والتطويــر التقــي.
ّ
وشــارك مــن جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة كل من مديــر دائــرة الصيدلة
وأحــد أعضــاء املجلــس العلــي االستشــاري للمؤتمــر ،أ.د .عبــد
الناصــر زيــد ،ومديــر مركــز التحاليــل والســموم واملعايــرة(APCC
) وأســتاذ مســاعد يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.أمجــد
ّ
ّ
عزالديــن حســن ،ورئيســة القســم التشــريعي والفــي يف وحــدة
احليويــة والسـ ّ
ّ
ـريرية ( - )NBUمركــز ،APCC
النجــاح لألحبــاث
الدكتــورة الصيدالنيــ�ة رائــدة مصطفــى.
ّ
علميــة
وألقــى أ.د .زيــد ،محاضــرة ناقــش فيهــا ورقــة
بعنــوان " تأثــر الغــذاء :التأثــر املشــرك للوســط احلامــيّ
ّ
احليــوي
واللزوجــة علــى امتصــاص اجلهــاز الهضــي للمضــاد
السيربوفلوكساســن"؛ حيــث شــرح اآلثــار الســريرية للتفاعــات
ّ
الدوائي�ة-الغذائي ـ�ة عنــد تن ـ�اول حبــوب األدويــة مــع الغــذاء وبــن
ضــرورة أخــذ املوضــوع ّ
جبديــة لتقليــل حصــول اختالفــات يف
التوافــر البيولــويج للــدواء.
ّ
كمــا قدمــت د .رائــدة مصطفــى محاضــرة بعنــوان "املمارســة
ـوي"؛ حيــث ّ
اجليــدة يف دراســات التكافــؤ احليـ ّ
ـريرية ّ
السـ ّ
تطرقــت
ّ
ّ
ّ
إىل شــرح مفصــل ألهميــة املمارســة الســريرية اجليــدة ()GCP
ّ
الدراســات السـ ّ
ـريرية بشــكل عــام ويف دراســات التكافــؤ
يف إجــراء
ً
ّ
ّ
احليــوي بشــكل خــاص ،وناقشــت أيضــا آخــر التعديــات الــي
ً
ـرية ّ
أجريــت مؤخــرا علــى أنظمــة املمارســة السـ ّ
اجليــدة واملعمــول
ّ
علــى تطبيقهــا يف تلــك الدراســات.
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�شاركت الدكتورة �إيثار الب�شتاوي يف م�ؤمتر الب�صريات
 Vision-Xيف الإمارات العربية املتحدة

بدعــوة خاصــة مــن شــركة بن ـ�دور الوطني�ة/ايــزون ومعهــد برايــن
هولــدن للبصريــات ،شــاركت رئيســة قســم البصريــات يف كليــة " Prescribing for Young Children Guidelines
" and Clinical Tips
الطــب وعلــوم الصحــة ،د.إيث ـ�ار البشــتاوي ،يف مؤتمــر البصريــات
 Vision-Xوالــذي عقــد يف مدينــ�ة ديب يف اإلمــارات العربيــ�ة والــي عرضــت فيهــا أهميــة تصحيــح اخلطــأ اإلنكســاري لــدى
األطفــال وذلــك ألنــه يعــد مــن أحــد اضطرابــات العــن األكــر
املتحــدة.
ً
شــيوعا بــن األطفــال والــي يمكــن أن تؤثــر علــى مســتواهم
حيث قدمت د.البشتاوي ،محاضرتني األوىل بعنوان:
التعليــي ونوعيــة احليــاة بشــكل عــام .وتــم مناقشــة أهــم املعايــر
"Early Detection of Visual Abnormalities
الــي جيــب أخذهــا بعــن اإلعتب�ارعنــد تصحيــح اخلطــأ اإلنكســاري
through Vision Screening in Pre-School
لــدى األطفــال وكميــة اخلطــأ اإلنكســاري الواجــب تصحيحهــا يف
" Children
كل مرحلــة عمريــة.
والــي ناقشــت فيهــا أهميــة فحــص النظــر املبكــر لــدى األطفــال ويف اليــوم الثالــث مــن املؤتمــر ،قدمــت د.البشــتاوي ،ورشــة عمــل
والــذي يشــمل فحــص حــدة الرؤيــة علــى املســافة البعيــدة حــول اســتخدام العدســات الالصقــة التخصصيــة لتصحيــح
والقريبــ�ة ،وفحــص اخلطــأ اإلنكســاري ،وفحــص احلــول اخلطأاإلنكســاري لــدى املــرىض الذيــن يعانــون مــن عــدم انتظــام يف
وعضــات العــن اخلارجيــة ،وفحــص اعتــال األلــوان ،وفحــص حتــدب قرني ـ�ة العــن .وقــد شــارك يف املؤتمــر العديــد مــن اخلــراء
الرؤيــة ثالثيـ�ة األبعــاد ،باإلضافــة إىل فحــص صحــة أجــزاء العــن يف مجــال البصريــات املنتمــن ملعهــد برايــن هولــدن للبصريــات
اخلارجيــة والداخليــة لمــا لهــا جميعــا مــن تأثــر علــى تطــور الرؤيــة باإلضافــة إىل خــراء يف مجــال البصريــات مــن الوطــن العــريب
الطبيعيــة يف مرحلــة
الطفولــة .ويعتــر ً الكشــف املبكــر عــن وكانــت د.إيثــ�ار البشــتاوي ،ممثلــة جلامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يف
ً
مشــاكل العــن وتصحيحهــا أمــرا ضروريــا ملنــع النتــ�اجئ الســلبي�ة فلســطني يف هــذا املحفــل األكاديــي.
طويلــة األمــد بمــا يف ذلــك فقــدان فــرص التعليــم والعمــل.
وحضــر املؤتمــر العديــد مــن أخصائــي البصريــات وأخصائــي
كما قدمت الدكتورة البشتاوي محاضرة أخرى بعنوان:
الرعايــة األوليــة يف العــن مــن مختلــف البلــدان.
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نظمت جامعة النجاح الوطنية يوم ًا درا�سي ًا بعنوان:
"ه�شا�شة العظام :من الوقاية �إىل العالج"
نظمــت جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ممثلــة
بكليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،إىل جانــب
كليــة الطــب البشــري يف جامعــة القــدس،
واجلمعيــة الفلســطيني�ة لهشاشــة العظــام ،يــوم
ً
ً
اخلميــس ،2018.10.18يومــا دراســيا بعنــوان:
"هشاشــة العظــام :مــن الوقايــة إىل العــاج يف
املمارســات الطبيـ�ة اليوميــة" ،والــذي عقــد يف قصر
اجلاســر بمدينــ�ة بيــت حلــم.
ومثــل اجلامعــة يف هــذه التظاهــرة العلميــة كل مــن
عميــد كليــة الطــب وعلــوم ّ
الصحــة يف اجلامعــة،
د .خليــل عيــى ،ورئيــس قســم الصحــة العامــة،
د .حمــزة الزبــدي ،ومنســق األنشــطة يف دائــرة
ّ
العالقــات العامــة ،أ .محمــد مرشــد ،بينمــا َمثــل
كليــة الطــب البشــري يف جامعــة القــدس ،د .عدنــان
ّ
وهــدان ،ومثــل اجلمعيــة الفلســطيني�ة لهشاشــة
العظــام ،د .رســتم النمــري ود .إليــاس ســابا ،إىل
جانــب مشــاركة طلبــة كليــة الطــب البشــري يف
كلتــا اجلامعتــن.
وافتتــح د .خليــل عيــى ،األوراق العلميــة بشــرح
األســباب الرئيســة لالهتمــام بهشاشــة العظــام،
ً
مؤكــدا علــى أن هشاشــة العظــام هــو مــرض وجــد
َ
منــذ القــدم ،ووصفــه "باملــرض الصامــت" الــذي
يــزداد مــع التقــدم يف العمــر ،ويؤثــر علــى فئة النســاء
أكــر مــن الرجــال ،ونـ ّـوه إىل أن اإلشــكالية فيــه هــو
االزديــاد الكبــر يف التعــرض للكســور وأهمهــا:
الكســور يف العمــود الفقــري وعنــق عظــم الفخــذ
الــي تســبب اإلعاقــات الكــرى ،واحتماليــة الوفــاة خــال الســنة
األوىل مــن الكســر تصــل إىل  ،20%ومــا حتملــه مــن عــئ متطلبــات
الرعايــة الصحيــة واجلراحيــة واملجتمعيــة.

الفلســطيين بشــكل خــاص ،وذلــك مــن خــال دراســة موضــوع
الوقايــة والعــاج يف اليــوم الطــي الفلســطيين.
ّ
َ
محــاور عــدة أهمهــا :عــرض أهميــة
وركــز اليــوم الــدرايس علــى

مــرض هشاشــة العظــام يف املمارســات الطبي ـ�ة اليوميــة كحقائــق،
ومخاطــر مــرض هشاشــة العظــام ونمــو العظــام ،واالكتشــاف
ّ
املبكــر للمــرض كواحـ ٍـد مــن أهــم الطــرق للوقايــة منــه ،والتطــرق إىل
موضــوع التغذيــة والرياضــة وعالقتهمــا بهــذا املــرض ،إىل جانــب
الطــرق احلديث ـ�ة يف عــاج املــرض وتشــخيصه.

كمــا ناقــش د .عيــى األحبــاث العلميــة املنشــورة خبصــوص
ّ ً
عامــة ،واألحبــاث الــي أجرتهــا جمعيــة هشاشــة العظــام
املوضــوع
ً
ّ َ
ّ
الفلســطيني�ة خصيصــا ،وشــدد علــى أهميــة مســؤولية املشــاركة
البحثيــ�ة للمؤسســات األكاديميــة و للطلبــة خلدمــة صالــح
املجتمــع.
يــأيت هــذا احلــدث بدعـ ٍـم مــن شــركة خميــس التجاريــة ،والشــركة
ّ
مــن جهتــه أوضــح د .حمــزة الزبــدي ،أهــداف اليــوم الــدرايس ،العربيــ�ة للمســتحضرات الطبيــ�ة والزراعيــة ،شــركة ،MTC
وأهمهــا يف الرتكــز علــى موضــوع هشاشــة العظــام كواحــد مــن ومستشــفى املــزان التخصــي ،وشـ ّ
ـركيت بيــت جــاال ونوفارتــس
ٍ
ّ
املشــاكل ّ
الصحيــة الــي يعــاين منهــا العالــم بشــكل عــام والوســط لصناعــة األدويــة.

13
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�شاركت د .ب�سمة �ضمريي يف ندوة توعوية حول
(خماطر املخدرات) يف جامعة فل�سطني التقنية

شــاركت عضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
د.بســمة ضمــري ،يف نــدوة توعويــة حــول مخاطــر املخــدرات،
قامــت بتنظيمهــا جامعــة فلســطني التقنيـ�ة (خضــوري) بالتعــاون
مــع شــرطة طولكــرم وجمعيــة النصــر للتنميــة الشــبابي�ة.
وشــهدت النــدوة مشــاركة نقيــب األخصائيــن النفســيني يف
فلســطني ،د.إيــاد عثمــان ،ومــن إدارة مكافحــة املخــدرات ،مــازم
أول إيــاد مطــر ،حبضورعميــد الشــؤون الطالبيــ�ة يف جامعــة
فلســطني التقني ـ�ة ،د.عــاء عيــى ،واألخصــايئ النفــي يف قســم
اإلرشــاد ،أ.ظافــر حســونة ،وعــدد مــن أعضــاء الكادريــن األكاديــي
واإلداري وطلبــة اجلامعــة.
والسياســة مــن خــال ملحــة تاريخيــة حــول اســتخدام املخــدرات
ً
واســتعرضت د.ضمــري ثالثــة مــن البحــوث الــي أجرتهــا علــى يف احلــروب وأغــراض التجســس ،منوهــة إىل سياســة اإلحتــال
ً
فئــات مختلفــة مــن املجتمــع الكــريم شــملت األطفــال الباعــة يف باتبـ�اع هــذا النهــج ضــد الشــباب الفلســطيين ،مشــددة أن مكافحة
الشــوارع ،وطلبــة الصــف عاشــر ،وطلبــة اجلامعات الفلســطيني�ة ،هــذه اآلفــة هــي مســؤولية مجتمعيــة تقــع علــى عاتــق اجلميــع
ً
حــول األســباب املؤديــة إىل تعاطــي املخــدرات ،إذ أشــارت نتــ�اجئ ابتــ�داء مــن األســرة مــرورا باملدرســة ثــم اجلامعــة واملجتمــع.
الدراســات الــي أجرتهــا د.ضمــري إىل أن التدخــن والتســرب مــن كمــا نوهــت د .ضمــري ،إىل أن نســبة تعاطــي املخــدرات تقــل
ً
املــدارس والعمــل داخــل اخلــط
األخضــر هـ ًـي البوابــات األساســية بارتفــاع املســتوى التعليــي ،مؤكــدة علــى ضــرورة عمــل دورات
ً
حنــو التعاطــي ال ًــذي ســجل متوســطا عمريــا يبـ�دأ مــن ســن الثانيـ�ة وورشــات عمــل توعيــة واســتهداف املراهقــن والشــباب ملنــع
عشــر ،متطرقــة إىل أهــم أنــواع املخــدرات وأكرثهــا انتشــارها يف انتشــار هــذه اآلفــة ومســاعدة مــن وقــع ضحيــة لهــا وضــرورة
ً
فلســطني.
التواصــل مــع فئــة الشــباب وخصوصــا طلبــة اجلامعــات مــن أجــل
وســلطت د.ضمــري الضــوء علــى عالقــة املخــدرات باألمــن الوقايــة والعــاج.

ح�صل منر �أديب �أبو�شهاب خريج كلية الطب يف جامعة النجاح الوطنية على جائزة
�أف�ضل بحث علمي يف م�ؤمتر �سنوي جلراحة الأع�صاب يف الواليات املتحدة الأمريكية
حصــل د .نمــر أديــب أبوشــهاب خريــج كليــة
الطــب يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة والــذي
ً
يعمــل حاليــا مقيــم جراحــة أعصــاب يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة علــى جائــزة أفضــل حبــث
علــي يف مؤتمــر ســنوي جلراحــة األعصــاب
والــذي أقيــم يف واليــة لويزيانــا األمريكيــة.
البحــث يتعلــق باســتخدام مميعــات الــدم
قبيــ�ل عمليــات شــبكيات الدمــاغ املســتخدمة
يف عــاج تمــدد األوعيــة الدمويــة .أدت نتــ�اجئ
هــذا البحــث اىل تغــر يف آليــة العــاج املتبعــة يف
الواليــات املتحــدة وكنــدا بعــد أن تــم نشــره يف
مجلــة . Stroke

جديــر بالذكــر بــأن هــذه هــي اجلائــزة الثاني ـ�ة الــي حصــل عليهــا هــذا البحــث بعــد
أن تــم تكريمــه كأفضــل حبــث علــي يف املؤتمــر الســنوي جلمعيــة جراحــة األعصــاب
األمريكيــة العــام المــايض وتــم عرضــه بالفقــرة اإلفتت�احيــة للمؤتمــر.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة

يف �إطار م�ساق طب املجتمع نظم طلبة كلية الطب وعلوم ال�صحة
�أن�شطة حمتلفة لرفع الوعي والثقافة ال�صح ّية يف املجتمع

نظمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،وبدعــم مــن مــن عمــر  6أشــهر اىل  5ســنوات.
شــركة االتصــاالت
الفلســطيني�ةً ،يــوم الثالثــاء املوافــق ويف مدرســة بيــت ليــد األساســية املختلطــة العليــا ،اســتهدف
ً
ً
 ،2019/2/5نشــاطا توعويــا تثقيفيــا ضمــن مســاق طــب فريــق مــن الطلبــة مــا يربــو علــى مائــة طالــب مــع أوليــاء
املجتمــع يف الكليــة.
أمورهــم ،للتوعيــة حــول متطلبــات النــوم الصــي لألطفــال،
وافتتــح الفعاليــة مديــر دائــرة العلــوم الطبيــ�ة احليويــة،
د.بــال رحــال ،ومشــرف احتــاد طلبــة الطــب ،د.وليــد الباشــا،
ومديــر دائــرة الطــب ،د.حســن فتيــ�ان ،ومــن عمــادة شــؤون
الطلبــة ،أ.يوســف دراغمــة.

واألعــراض اجلانبي ـ�ة لعــدم انتظــام نومهــم ،وكيفيــة التعامــل
مــع بعــض اضطرابــات النــوم عنــد األطفــال ،حيــث ُعقــدت
ّ
محاضــرة لألمهــات يف حــن تلقــى األطفــال التوعيــة مــن
خــال األلعــاب والرســم ،واختتمــت الفعاليــات بعــرض
ُّ
ّ
مســريح هــادف نظــم باالشــراك مــع اإلغاثــة الطبيــ�ة
الفلســطيني�ة.

العالــي يف جامعــة النجــاح ( ،)IFMSAللحديــث عــن
بعــض الشــخصيات الطبيـ�ة واالكتشــافات الطبيـ�ة العامليــة،
ومعرفــة إجنازاتهــم وتأثريهــا ،والنقلــة النوعيــة الــي أحدثوهــا
يف عالــم الطــب.

كمــا قامــت مجموعــة مــن الطلبــة بتنفيــذ نشــاط توعــوي
عــن مــرض ســرطان الثــدي واحلــث علــى الفحــص املبكــر
إســتهدف أمهــات األطفــال يف مدرســة الناقــورة للبنــ�ات
وختلــل ذلــك العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة املعرفــة
باملــرض وخطورتــه ،وأهميــة الفحــص املبكــر يف حتســن
مخرجــات املــرض واحلــد مــن الوفيــات ،ويــأيت ذلــك بالزتامــن
مــع فعاليــات منظمــة الصحــة العامليــة للتوعيــة مــن ســرطان
الثــدي يف شــهر أكتوبــر الــذي يعتــر شــهر ســرطان الثــدي مــن
كل عــام.
ً
وقــام الطلبــة أيضــا جبلســة نقاشــية مــع طالبــات املرحلــة
اإلعداديــة تن�اولــت موضــوع املراهقــة والتغــرات اجلســماني�ة
والنفســية يف هــذه املرحلــة ومحاضــرة للحــث علــى النظافــة
الشــخصية لطالبــات املرحلــة األساســية.

والهــدف مــن النشــاط التوعــوي تغيــر النمــط الصــي مــن
ً
عــدة جوانــب وخصوصــا فيمــا يتعلــق بنظــام الطعام والســمنة
وكيفيــة التخلــص منهــا ،ومــدى تأثريهــا علــى صحــة اإلنســان ،و يف مدرســة بن ـ�ات بالطــة األساســية ،تــم توجيــه الطالبــات
ســلوك ســليم يف املحافظــة علــى نظافــة اليديــن ،مــع
وأهميــة ممارســة الرياضــة وفوائدهــا ،إضافــة إىل احلديــث حنــو
ٍ
عــن االســتعمال الصــي للهواتــف املحمولــة ،والنــوم الصــي .تعليمهــن الطريقــة الصحيحــة لغســل اليديــن مــن خــال باقة
ّ
ّ
�افســية والوســائل التوضيحيــة.
متنوعــة مــن األلعــاب التن
وتضمــن النشــاط وجــود زاويــة مخصصــة الحتــاد الطــب

ويذكــر أن هــذا النشــاط احتــوى علــى بعــض املبــادرات
الطالبيــ�ة ،الــي تمثلــت بممارســة بعــض التماريــن
والتحديــات الرياضيــة بــن الطلبــة ،والــي تعمــل بدورهــا على
جذبهــم ،وخلــق نــوع مــن األجــواء اإلجيابي ـ�ة داخــل الفعاليــة.
ً
واســتكماال لنشــاطات مســاق طــب املجتمــع ،وحتــت إشــراف
ّ
قســم طــب األســرة واملجتمــع نفــذ مجموعــة مــن طلبة الســنة
ّ
فعاليــات وأنشــطة ّ
متنوعــة لرفــع الوعــي والثقافــة
السادســة
ّ
الصحيــة يف املجتمــع.

ففــي وكالــة مخيــم طولكــرم ،قامــت مجموعــة مــن الطلبــة
بمشــروع قائــم علــى حتــري مــدى معرفــة النــاس ُبطعــم
االنفلونــزا وإقبالهــم علــى أخــذه مــن خــال العمــل علــى توزيــع
اســتطالع علــى املــرىض يف الوكالــة ،وعــرض محاضــرة تعـ ِّـرف
باالنفلونــزا وأعراضهــا وطــرق عالجهــا والرتكــز علــى ضــرورة
عــدم أخــذ املضــادات احليويــة ،إضافــة إىل كيفيــة حمايــة
اآلخريــن مــن العــدوى مــن األشــخاص املصابــن ،كمــا تــم
الرتكــز علــى ضــرورة اخــذ طعــم االنفلونــزا وخاصــة كبــار وقــد تكللــت جميــع الفعاليــات بالتفاعــل والــردود اإلجيابيــ�ة
الســن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم ال  65واحلوامــل واألطفــال مــن املشــاركني.
ويف مراكــز األونــوروا كانــت هنالــك باقــة مــن الفعاليــات،
حيــث ّ
قدمــت مجموعــة مــن الطلبــة محاضــرة لألمهــات حول
ظاهــرة إدمــان األجهــزة الرقميــة عنــد األطفــال ومضارهــا،
وأرشــدوهن إىل أســلوب علـ ّ
ـي متسلســل للمســاعدة يف احلــد
مــن هــذه املشــكلة ،يف حــن قــام فريــق آخــر بدراســة إحصائيـ�ة
لقيــاس مــدى وعــي املجتمــع بأهميــة لقــاح اإلنفلونزا الســنوي.

15
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نشاطات احتاد طلبة الطب العاملي

�أو ًال :نظم احتاد طلبة الطب العاملي  IFMSAمعر�ض ًا مبنا�سبة
يوم ال�سرطان العاملي
نشاطات احتاد طلبة الطب
العاملي

ّ
نظــم احتــاد طلبــة الطــب العالــي ( )IFMSAيف جامعــة النجــاح
الوطنيــ�ة وبالتعــاون مــع مستشــفى النجــاح اجلامعــي ومركــز
ً
احلســن للســرطان معرضــا بعنــوان (الســرطان وعالجــه والوقايــة
منــه) ،وذلــك يــوم األحــد املوافــق  2019/2/17يف مبــى كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة.

ن�سبة جناح  %100خلريجي كلية الطب
وعلوم ال�صحة من جامعة النجاح يف امتحان
مزاولة املهنة يف الداخل الفل�سطيني

وافتتــح املعــرض مشــرف احتــاد طلبــة الطــب العالــي يف اجلامعــة ،حقــق خريجــو كليــة الطــب وعلــوم الصحــة مــن طلبــة الداخــل
ً
الفلســطيين نســبة جنــاح عاليــة جــدا يف امتحــان مزاولــة
د .وليــد الباشــا ،ومديــر شــؤون الطلبــة  ،أ .إيــاد األقــرع.
والهــدف مــن املعــرض إيصــال درجــة أعلــى مــن الوعــي يف املجتمــع مهنــة دكتــور طــب ( )Doctor of medicineيف الداخــل
حــول مــرض الســرطان وأهميتـ�ه والوقايــة منــه ،والــذي يســتهدف حيــث كانــت نســبة النجــاح يف االمتحــان 100%
بدرجــة أوىل طلبــة كليــة الطــب ،ومــن ثــم طلبــة اجلامعــة واملجتمــع ُ
ويعــد امتحــان مزاولــة مهنــة االطــب يف الداخــل مــن اإلمتحانــات
اخلاريج.
الــي حتتــاج إىل دراســة عميقــة ووفــرة املعلومــات الــي جيــب أن
ّ
عــدة زوايــا تن�اولــت مواضيــع مختلفــة منهــا  :يمتلكهــا الطالــب مــن بدايــة أوىل ســنوات دراســتة حــى آخرهــا.
وتضمــن املعــرض
زوايــا للتعريــف بالســرطان وأنواعــه وأعراضــه ومســبب�اته ونســبة وقــد هنــأ القائــم باعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة،
ارتفاعــه ،وأهميــة الكشــف ًاملبكــر عــن املــرض ،وعالجــه احلــايل أبن�ائــه الطلبــة الناجحــن يف امتحــان املزاولــة وقــدم شــكره للزمــاء
واملســتقبلي ،وتضمــن أيضــا زوايــا خاصــة للحديــث عــن أهميــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة علــى تفانيهــم يف تقديــم
اإلجيابيـ�ة النفســية لعــاج الســرطان ،وزاويــة أخــرى لكتابة رســائل املعرفــة والعلــم الــذي يؤهــل الطلبــة اخلريجــن مــن اجلامعــة
معنويــة ملــرىض الســرطان يف مستشــفى اجلامعــة.
للمنافســة يف جميــع املواقــع الــي يذهبــون إليهــا.
وتــم ختصيــص زاويــة عــن مركــز احلســن للســرطان ،وزاويــة وتقــدم الطلبــة لإلمتحــان الــوزاري حيــث حققــوا نســبة جنــاح
للحديــث عــن التدخــن ودوره الكبــر باإلصابــة بالســرطان 100% .ومــن أول مــرة وعددهــم ( )16طبيب ـ�ا ،وتعــد هــذه النســبة
ً
كمــا ختلــل املعــرض عرضــا خلاليــا وعينـ�ات ســرطاني�ة تــم عرضهــا هــي األعلــى للمتقدمــن مــن مختلــف اجلامعــات يف العالــم وبذلــك
ً
ً
ً
تكــون جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة تســجل رقمــا عامليــا جديــدا يف
مــن خــال املجاهــر.
الناجحــن بامتحــان مزاولــة مهنــة الطــب.
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نشاطات احتاد طلبة الطب العاملي IFMSA

ثاني ًا :نظم االحتاد العاملي لطلبة الطب يف جامعة النجاح الوطنية
وجامعة �أبو دي�س يوم طبي جماين

ّ
نظــم احتــاد طلبــة الطــب العالــي بالتعــاون مــع
عمــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وبالشــراكة
مــع جامعــة أبــو ديــس  ،يــوم اخلميــس املوافــق ،2019/3/21
يــوم طــي مجــاين بمشــاركة عــدد مــن طلبــة الطــب ،يف الســاحة
البيضــاء.
ُ
وافت ِتــح املعــرض بوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح الشــهداء،
حبضــور كل مــن :عميــد شــؤون الطلبــة يف جامعــة النجــاح ،أ.إيــاد
األقــرع ،ومشــرف احتــاد طلبــة الطــب العالــي ،د.وليــد باشــا،
وعضــو هيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.عبــد
الســام اخليــاط  ،وحشــد مــن طلبــة الطــب.

وتضمــن اليــوم الطــي  11زاويــة ،منهــا زوايــا :التــرع بالــدم،
الثالســيميا ،فحــص مشــاكل األســنان ،فحــص زمــرة الــدم ،فحص زاويــة التــرع يف الــدم.
الســكري ،الســمع والنطــق ،ضغــط الــدم ،العــاج الطبيعــي،
وهــدف اليــوم إىل إعطــاء فــرص مجانيـ�ة لطلبــة اجلامعــة للفحــص
ً
استشــارات طــب عــام ،فحــص قــوة الذاكــرة واألعصــاب.
املجــاين واإلستشــارات الطبيــ�ة ،وأيضــا إىل إدخــال طلبــة الطــب
وشــارك يف اليــوم عــدد مــن املؤسســات ،مثــل :نيوتــري هيلــث يف يف جــو العمــل واكتســاب اخلــرة يف اســتخدام األجهــزة واألدوات
زاويــة التغذيــة ،بنــك الــدم الفلســطيين ومستشــفى رفيديــا يف الطبي ـ�ة.

ثالث ًا :نظم احتاد طالب الطب يف اجلامعة معر�ض ًا للتوعية
بامل�ضادات احليوية وامل�سكنات

ّ
نظــم احتــاد طــاب الطــب
بالتعــاون مــع مختــرات
ميديكــر ،يــوم األحــد املوافــق
ً
معرضــا
،2019\3\17
للتوعيــة باملضــادات احليويــة
و ا ملســكنا ت .
ّ
 وحتــدث الطلبــة يف املعــرض
عــن خطــورة االســتخدام
اخلاطــئ واملفــرط لهــذه
األدويــة ،وعــن األعــراض
اجلانبيـ�ة لهــا ،وذكــروا شــائعات
خاطئــة يت�داولهــا النــاس
عنهــا ،كمــا أكــدوا علــى ضــرورة
االلــزام بوصفــة الطبيــب
وعــدم التســرع يف تنــ�اول هــذه
األدويــة ،وكذلــك حــذروا
مــن خطــورة تطــور البكترييــا

املقاومــةللمضــادات احليويــة الطالبتــ�ان : ســما أبــو بكــر ،شــتيوي ،ومنســق األنشــطة
يف ظــل هــذه االســتخدامات إيثــ�ار أبــو الســعود ،وبإشــراف يف اإلحتــاد  ،الطالــب محمــد
مســؤول جلنــة الصحــة العامــة شخشــر .
اخلاطئــة لألدويــة.
ُيذكــر أنــه نســق هــذا املشــروع يف االحتــاد ،الطالــب قــي
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�أو ًال� :شارك ثالثة طلبة من جامعة النجاح الوطنية يف م�ؤمتر دبي
للتكنولوجيا وال�صيدلة )DUPHAT( 2019

شــارك ثالثــة طلبــة مــن الفــرع الطــايب الحتــاد طلبــة الصيدلــة
العالــي يف جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ( ، )PSF-NNUيف مؤتمــر
ديب للتكنولوجيــا والصيدلــة  ،)DUPHAT( 2019والــذي
اســتمر ملــدة  3أيــام مــن تاريــخ .2019/2/28-26

وحتــدث الطالــب الهنــدي عــن طبيعــة مشــاركة جامعــة النجــاح
ً
الوطني ـ�ة يف املؤتمــر قائــا  ":شــاركنا يف العديــد مــن ورش العمــل
الــي تهــدف إىل تقويــة شــخصية املشــاركني وإعالمهــم بتحديــات
املهنــة والســبل إىل تطويرهــا ،وتكويــن عالقــات بني جامعــة النجاح
الوطنيــ�ة والعديــد مــن اجلامعــات األخــرى يف الشــرق األوســط
مــن خــال توزيــع املطبوعــات اخلاصــة باجلامعــة ،وتعريــف
طلبــة الصيدلــة بإحتــاد طلبــة الصيدلــة العالــي ( ،)PSFونقــل
اخلــرات واإلبتــكارات الصيدالنيـ�ة اجلديــدة للشــركات املحليــة يف
فلســطني".

وشــارك يف املؤتمــر رئيــس الفــرع الطــايب الحتــاد طلبــة الصيدلــة
العالــي يف جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ،جعفرالهنــدي ،وكذلــك مــن
أعضــاء الفــرع الطــايب ،علــي احلنبلــي ،وروان عطايــا.
ّ
وتضمــن املؤتمــر عــدة أهــداف كان أهمهــا :تعريــف الصيادلــة
بأحــدث اإلبتــكارات التكنولوجيــة يف مجــال الصيدلــة يف العالــم،
وربــط جســور بــن طلبــة الصيدلــة يف الشــرق األوســط ،إضافــة وختلــل املؤتمــر تكريــم كليــة ديب للصيدلــة لطلبــة جامعــة النجــاح
إىل املشــاركة يف ورش عمــل ومحاضــرات علميــة مختصــة يف تطويــر الوطنيــ�ة ملشــاركتهم الفاعلــة يف املؤتمــر ويف اإلحتــاد العالــي.
وبعــد انتهــاء أعمــال املؤتمــر يف ديب ،زار الطلبــة املشــاركون مــن
مهنــة الصيدلــة ،ومواجهــة التحديــات العامليــة للمهنــة.
وكان طلبــة جامعــة النجــاح املشــاركون ضمــن وفــد مؤلــف مــن  20جامعــة النجــاح اجلامعــة األردنيــ�ة ،حيــث قــام طلبــة احتــاد
ً
ـخصا مــن الشــرق األوســط ،كممثلــن عــن اجلمعيــة األم الحتــاد الصيدلــة يف اجلامعــة األردنيــ�ة باســتضافتهم للبحــث يف ســبل
شـ
طلبــة الصيدلــة العالــي ( ،)PSFبتواجــد علمــاء ومحاضريــن توطيــد التعــاون بــن اجلامعتــن ،وتــم اإلتفــاق علــى تنظيم ورشــة
مــن كافــة دول العالــم ،باإلضافــة إىل طلبــة صيدلــة مــن مختلــف عمــل يف وقــت قريــب كبدايــة للتعــاون بــن الطرفــن يف مجــال
جامعــات الشــرق األوســط ،وقرابــة  100شــركة صيدلــة مــن كــرى التوعيــة بــدور وأهميــة الصيــدالين يف املجتمــع.
الشــركات العامليــة.
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ر�سمي يف
ثاني ًا :احتاد طلبة ال�صيدلة يف جامعة النجاح ع�ض ٌو
ٌ
الإحتاد العاملي لطلبة ال�صيدلة

ُ
ً
شــارك احتــاد طلبــة الصيدلــة يف جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ممثــا يف املؤتمــرات الســنوية لالحتــاد العالــي ولقطــر الشــرق األوســط.
برئيســه جعفــر هنــدي ،يف املؤتمــر العالــي الحتــاد طلبــة الصيدلــة وأكمــل فــرع جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة مشــاركته يف املؤتمــر كممثــل
الرابــع والســتني املقــام يف مدين ـ�ة مين ـ�دوزا األرجنتيني ـ�ة.
رســي عــن دولــة فلســطني حيــث كان لــه احلــق يف املشــاركة وإبــداء
ّ
وجــاءت هــذه املشــاركة إثــر دعــوة رســمية مــن اإلحتــاد العالــي بعــد الــرأي خــال االجتماعــات العامــة ،كمــا شــارك اإلحتــاد يف عــدة
تقديــم طلــب انضمــام للعضويــة العامليــة لفــرع جامعــة النجــاح ورشــات تدريبيـ�ة وتنمويــة تتحــدث عــن دور الصيــديل يف املجتمــع
الوطنيـ�ة ،حيــث قــام رئيــس االحتــاد يف اليــوم اخلامــس مــن املؤتمــر وكيفيــة تنميــة مكانــة التخصــص ،وتبــ�ادل الوفــد الفلســطيين
باحلديــث عــن االحتــاد وتقديــم عــرض عــن أنشــطته وخططــه العديــد مــن املعلومــات مــع الــدول العامليــة املشــاركة حــول دور
الصيــديل يف كافــة البــاد ،والربامــج الدراســية واملـ ّـزات الــي تمتــاز
التنمويــة ورحلتــه إىل العامليــة.
و تبــع هــذا العــرض تصويــت لكافــة الــدول األعضــاء املشــاركة بهــا كل دولــة عــن األخــرى.
يف املؤتمــر مــن كافــة دول العالــم وحصــل احتــاد طلبــة الصيدلــة
يف جامعــة النجــاح علــى العالمــة الكاملــة ( ٥٢صــوت مــن ٥٢
صــوت) وعلــى إثرهــا تــم االعــراف بدولــة فلســطني وجامعــة
النجــاح الوطنيــ�ة كعضــو رســي يف االحتــاد العالــي لطلبــة
الصيدلــة ،وبهــذا حيــق للطلبــة الصيادلــة الفلســطينيني املشــاركة
يف املحافــل واملؤتمــرات الطالبي ـ�ة الصيدالني ـ�ة حتــت اســم جامعــة
النجــاح الوطنيـ�ة أو عــن طريــق جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة كممثلــن
رســميني ،كمــا وســيفتح آفــاق املشــاركة يف برنامــج التبــ�ادل
الطــايب ( )SEPوبرنامــج مجمــع الباحــث الصغــر ،واملشــاركة

كمــا وشــارك االحتــاد يف العديــد مــن النشــاطات االجتماعيــة
الــي شــملت أمســيات دوليــة لعــرض ثقافــات وعــادات الــدول
املشــاركة والعديــد مــن األمســيات التعارفيــة والثقافيــة.
ُيذكــر أن االحتــاد العالــي لطلبــة الصيدلــة  IPSFتأســس عــام
 1949يف لنــدن ،ومقــره احلــايل يف هولنــدا ،ويضــم أكــر مــن ٣٥٠
ألــف طالــب صيــديل حــول العالــم بالتعــاون مــع العديــد مــن
ّ
املنظمــات العامليــة مثــل منظمــات الصحــة العامليــة WHO
واليونيســيف  UNICEFواحتــاد الطــب العالــي IFMSA
واحتــاد الصيادلــة العالــي . FIP
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ً
ً
ً
تعريفيا بفقر الدم
معر�ضا
ثالثا :جمعية احتاد طلبة ال�صيدلة نظمت

ّ
نظمــت جمعيــة احتــاد طلبــة الصيدلــة
وبالتعــاون مــع مركــز ميديكــر يــوم الثالثــاء
ً
بعنــوان
معرضــا
املوافــق ،2019\4\16
ُ
هــل أنــت معــرض لفقــر الــدم؟ حيــث أقيــم
املعــرض يف ســاحة شــطرجن كليــة الفنــون
اجلميلــة.
وافتتــح املعــرض عضــو الهيئ ـ�ة التدريســية
يف دائــرة الصيدلــة ،د.محــي الدين العســايل،
حبضــور حشــد مــن طلبــة اجلامعــة مــن
مختلــف التخصصــات.
وهــدف املعــرض إىل زيــادة الوعــي لــدى
طلبــة اجلامعــة عــن فقــر الــدم وأعراضــه
ً
وأهــم مســبب�اته ،نظــرا إلنتشــار املــرض
بشــكل كبــر يف فلســطني.
عــن نظــام حيــاة األشــخاص وقلــة أو
وشــمل املعــرض عــدة زوايــا منهــا :زاويــة زيــادة الــدم لديهــم ،وزاويــة عــن أســباب
تعريفيــة بنســبة الــدم الطبيعيــة ،وزاويــة املــرض والوقايــة منــه وأعراضــه

وأنواعــه ،وزاويــة عــن عالقــة الفيت�امينــ�ات
واملعــادن باملــرض ،كمــا تــم ختصيــص زاويــة
للفحــص املجــاين للــدم والســكري.

رابع ًا :افتتحت جمعية طالب دكتور �صيديل معر�ض ًا بعنوان
(ال�صحة واجلمال)
حبضــور القائــم بأعمــال رئيــس
اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة،
افتتحــت جمعيــة طــاب
دكتــور صيــديل يف اجلامعــة
وبرعايــة شــركة يونيميــد
لألدويــة يــوم الثالثــاء املوافــق
ً
 ،2019\3\19معرضــا بعنــوان
الصحــة واجلمــال (Health
 )& Beautyيف الســاحة
الرئيســية (البيضــاء) للحــرم
اجلامعــي اجلديــد.
وهــدف املعــرض إىل توضيــح
طريقــة االســتخدام الصحيــح
للمــواد التجميليــة ،وتضمــن
العديــد مــن الزوايــا ومنهــا:
زاويــة العنايــة بالبشــرة
ونضارتهــا ،والعنايــة بالشــعر،

واســتخدام معاجــن وفــرايش
األســنان ،واملــواد الطبيعيــة
يف التجميــل ،ومزيــل العــرق،
والتخلــص مــن حــب الشــباب.

ُيذكــر أنــه تــم االفتت ـ�اح حبضــور مــن عمــداء الكليــات وأعضــاء
عميــد شــؤون الطلبــة ،أ.مــوىس الهيئـ�ة التدريســية وحشــد مــن
أبــو ديــة ،ومديــر شــؤون طلبــة اجلامعــة.
ً
الطلبــة ،أ.إيــاد األقــرع ،وعــددا
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خام�س ُا :نظم الفرع الطالبي الحتاد طالب ال�صيدلة العاملي الن�سخة
الثانية من معر�ض (�صيدليتك يف بيتك)

ّ
نظــم الفــرع الطــايب الحتــاد طــاب الصيدلــة العالــي يف جامعــة
النجــاح الوطني ـ�ة وحتــت رعايــة شــركة مســتودع أوميغــا للمــوارد
األوليــة واألدويــة ،النســخة الثانيــ�ة مــن معــرض (صيدليتــك يف
بيتــك) ،وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق  ،2019/2/19يف ســاحة
كليــة الطــب يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد.
وافتتــح املعــرض رئيــس دائــرة الصيدلــة  ،أ.د.عبــد الناصــر زيــد،
وحبضــور املشــرف العــام الحتــاد الصيدلــة ،د .محــي الديــن عســايل،
واملحاضــر يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د .نضــال جــرادات،
ومديــر شــؤوون الطلبــة ،أ.إيــاد األقــرع ،حيــث شــارك يف املعــرض
ً
أكــر مــن  30طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الصيدلــة يف اجلامعــة،
وحبضورحشــد مــن طلبــة اجلامعــة بمختلــف ختصصاتهــم .
والهــدف مــن املعــرض توعيــة طلبــة اجلامعــة حــول الطــب
البديــل ،وهــو التــداوي باألعشــاب واملــواد الطبيعيــة.

وتضمن المعرض  14زاوية :

 ، Make your idea growthالــكاكاو والشــوكوالتة،
نب�اتــات ذكــرت يف القــرآن الكريــم ،بــن احلقيقــة واخلرافــة،
املخــدرات طريــق الضيــاع ،بشــرتك مــرآة صحتــك ،قصــص
اكتشــاف النب�اتــات ،اســتب�دال عــادات ســيئ�ة بعــادات صحيــة
مــن النب�اتــات ،نب�اتــات تســتخدم يف عــاج الرشــح واالنفلونــزا،
تداخــات النب�اتــات مــع األعشــاب واألدويــة ،الســموم وكيفيــة
التعامــل معهــا ،مــى تقســم حبــة الــدواء ،كيــف تعــرف مــدة
صالحيــة دواءك.
وقامــت مجموعــة مــن طلبــة الصيدلــة يف كل زاويــة بتقديــم شــرح
عــن املوضــوع اخلــاص بالزاويــة مــن خــال امللصقــات واملطبوعات
الــي تضمنتهــا الزوايــا.
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�ساد�س ًا :احتاد طالب ال�صيدلة يف اجلامعة ّ
ينظم م�ؤمتر التدريب
ال�صيدالين الثالث

ّ
نظــم احتــاد طــاب الصيدلــة العالــي فــرع جامعــة النجــاح
الوطنيـ�ة ،وبإشــراف مــن عمــادة شــؤون الطلبــة يــوم األحــداملوافــق
 ،2018/12/2مؤتمــر التدريــب الصيــدالين الثالــث (املســؤولية
الصيدالنيـ�ة :حنــو غـ ٍـد أفضــل)،حيــث أقيمــت فعاليــات املؤتمــر يف
املعهــد الكــوري يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد وبرعايــة ماســية مــن
الشــركةالعربي�ة للمســتحضرات الطبيـ�ة والزراعيــة(RABCO)
ورعايــة فضيــة مــن شــركة دار الشــفاء.
وحضــر اإلفتتــ�اح نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون
األكاديمية،الدكتــور محمــد العملــة ،ومديــر دائــرة الصيدلــة يف
ً
كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،أ.د.عبــد الناصــر زيــد، وممثــا عــن
مجلــس نقابــةالصيادلــة ،د.رائــد ولويــل ،ومســؤولة تدريــب طلبــة
الصيدلــة ،د.شــذى حنــون ،واملشــرف األكاديــي علــى اإلحتــاد،
د.مــي الديــن عســايل ،ومديــر شــؤون الطلبــة يف اجلامعــة ،أ.إيــاد
ً
األقــرع ،وممثــا عــن الشــركة العربيــ�ة للمســتحضرات الطبيــ�ة
والزراعيــة ،الســيد جعفــر مشــاعلة ،وعــدد كبــر مــن طلبــة
برنامــي الصيدلــةو دكتــور صيــديل وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن
اإلداريــة والتدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.

ً
باحلضــور ،مشــرة إىل أن فكــرة املؤتمــر بــدأت منــذ ســنوات قليلــة
علــى شــكل صيدليــة بســيطة مــن صناديــق خشــبي�ة تــم عــرض
أدويــة عالجيــة جديــدة فيهــا ليطلــع عليهــا الطلبــة املتدربــن،
ثــم تطــورت الفكــرة ليتــم عقــد أول نســخة مــن مؤتمــر التدريــب
ً
الصيــدالين ،مشــيدة بالنجــاح الكبــر للمؤتمــر يف نســخته األوىل
ً
ممــا مهــد ليصبــح مؤتمــر ُيعقــد بشــكل ســنوي ،مؤكــدة أن املؤتمــر
ً
ً
يف نســخة هــذا العــام حقــق جناحــا كبــرا مــن خــال عــدد الشــركات
الكبــر الــي أرادت املشــاركة يف املؤتمــر والشــركات املشــاركة فيــه.

ويف كلمــة إدارة اجلامعــة رحــب د.محمــد العملــة بالضيــوف الكــرام
ً
يف رحــاب جامعــة النجــاح ،مؤكــدا أناســراتيجية اجلامعــة تصــب
يف إخــراج خريجــن مســتعدين لســوق العمــل مــن خــال إهتمــام
ً
اإلدارة بالتدريــب العملــي ،مشــيدا بربنامــج التدريــب العملــي
ً
يف دائــرة الصيدلــة والــذي جتســد يف هــذا املؤتمــر ،مثنيــ�ا علــى
املوضوعــات الــي عرضهــا الطلبــة يف املعــرض اخلــاص باملؤتمــر،
ً
مشــرا إىل أن تلــك املواضيــع لــم تقتصــر فقــط علــى اجلانــب
ً
العــايج بــل هــي مواضيــع تهــم املجتمــع ككل ،مشــيدا بشــخصية
ً
الطلبــة الــي ظهــرت يف هــذااملؤتمــر ،شــاكرا جميــع القائمــن علــى
يف حــن تــوىل عرافــة احلفــل الطالبــة عــروب عبــد احلــق والطالــب هــذا املؤتمــر والراعــن لــه.
محمــد بركــة.
وبــدوره أكــد أ.د.عبــد الناصــر زيــد ،علــى حــرص دائــرة الصيدلــة،
ُ
ويعتــر مؤتمــر التدريــب الصيــدالين الثالــث مؤتمــر ســنوي يتــم علــى عقــد املؤتمــر بشــكل ســنوي باعتب ـ�اه فرصــة لتب ـ�ادل األفــكار
عقــده كل عــام بهــدف دمــج الطلبــة املقبلــن علــىالتخــرج مــع والعمــل علــى تطويــر الطلبــة يف برنامــي الصيدلــة ودكتــور صيــديل،
ً
ً
مســتقبال ،حيــث مشــيدا باجلهــود الكبــر الــي بذلهــا القائمــون عليــه مــن مدرســن
الشــركات بهــدف خلــق فــرص عمــل للطلبــة
ً
ُقســم املؤتمــر لقســمني :معــرض تــم مــنخاللــه عــرض بوســرات وطلبــة للخــروج بأفضــل صــورة ،منوهــا إىل أن دائــرة الصيدلــة تكمل
ملواضيــع تهــم طلبــة اجلامعــة ككل مــن قبــل الطــاب املتدربــن رســالة اجلامعــة بالرتكــز علــى جانــي البحــث العلــي والتدريــب
وزوايــا خاصــة بالشــركات املشــاركة لعــرض منتجاتهــم. أمــا العملــي ،حيــث يزامــن فــرة التدريــب العملــي مشــروع ختــرج
ً
القســم الثــاين فقــد تضمــن نــدوات ومحاضــرات تعليميــة تــم للطلبــة اخلريجــن ممثــل ببحــث علــي ،شــاكرا نقابــة الصيادلــة
ً
بكافــة مؤسســاتها علــى احتضــان طلبــة التدريــب العملــي ،مبديــا
تقديمهــا مــن قبــل الطلبــة واملختصــن.
فخــره بنســبة النجــاح العاليــة الــي حققهــا طلبــة دائــرة الصيدلــة يف
ُ
فيهــا
رحبــت
حســونة،
شــذى
للدكتــورة
بكلمــة
احلفــل
تــح
وافت
امتحــان التدريــب خــارج الكليــة والــي قاربــت 100%
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ً
ّ
ويف كلمــة نقابــة الصيادلــة قدمهــا ممثــا د.رائــد ولويــل ،أكــد فيهــا
ً
حــرص النقابــة علــى املشــاركة يف املؤتمــر يف كل نســخه ،مشــرا إىل
اعــزاز النقابــة يف دائــرة الصيدلــة يف جامعــة النجــاح كأول كليــة
ً
صيدلــة تأسســت يف الوطــن يف حينـ�ه ،موضحــا ان نقابــة الصيادلــة
تعمــل علــى تطويــر الصيدلــة والنهــوض بهــا وتفــادي كافــة
ً
الســلبي�ات ،منوهــا إىل التحديــات الــي تواجــه الصيدلــة كزيــادة
عــدد اخلريجــن عــن حاجــة الســوق وعــدم الــزام بعــض الصيادلــة
بالقوانــن.
وألقــت كلمــة احتــاد طــاب الصيدلــة الطالبــة نــورا صالــي حتدثت
فيهــا عــن اإلحتــاد وتأسيســه وأهــم نشــاطاتهوأهدافــه وحصولــه
علــى العضويــة الرســمية يف اجلمعيــة األم علــى مســتوى العالــم يف
نســخة عــام 2017-.2018
ويف كلمــة الراعــي المــايس أعــرب أ.جعفــر مشــاعله ،عــن فخــر
الشــركة العربيــ�ة للمســتحضرات الطبيــ�ة والزراعيــة بــأن تكــون
ً
راعيــة للمؤتمــر ،مشــرا إىل أن دور الشــركة يبــ�دأ يف اجلانــب
ّ ً
العملــي للطلبــة وعنــد دخولهــم ســوق العمــل ،مقدمــا نب ـ�ذة عــن
ً
تاريــخ الشــركة مــن حيــث التأســيس وطبيعــة العمــل ،مؤكــدا
ً
علــى أهميــة مهنــة الصيدلــة يف العمليــة الصحيــة ،ومنوهــا إىل أن
الصناعــة الدوائيــ�ة مــن أكــر الصناعــات علــى مســتوى الوطــن
ً
ً
والعالــم ككل ،مشــيدا خبريــي جامعــة النجــاح ومشــرا إىل أن عــدد
ً
كبــر منهــم يشــكلون كــوادرا يف الشــركة.
ّ
كمــا قــدم الســيد مشــاعلة الصيــدالين نســيم بــزور أحــد خريــي

اجنازات طلبة دائرة الصيدةل

الصيدلــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة والــذي يعمــل يف الشــركة
كنمــوذج لنجــاح خريــي جامعــة النجــاح يف ســوق العمــل ،حيــث
ً
ً ّ
ّ
قــدم بــزور عرضــا تقديميــا حتــدث فيــه عــن آليــة وضــع األهــداف
لــدى اخلريــج يف ســوق العمــل.
واســتكمل املؤتمــر بعــرض نــدوات ومحاضــرات عليمــة يف مجــال
الصيدلــة والصناعــات الدوائيــ�ة ،كمــا تنقــل الضيــوف يف زوايــا
املعــرض املقــام علــى هامــش املؤتمــر والــذي ضــم  10شــركات
تعمــل يف مجــال األدويــة واملســتحضرات الطبيــ�ة ،و 11زاويــة
طالبيــ�ة تن�اولــت قضايــا صحيــة تهــم املجتمــع.
ويف نهايــة املؤتمــر تــم تكريــم الشــركات والطلبــة املشــاركني يف
املعــرض وفعاليــات املؤتمــر.

�سابع ًا :جمعية طالب دكتور �صيديل ت�ست�ضيف
مدير وم�ؤ�س�س �شركة �سيزر الفل�سطينية
اســتضافت جمعيــة طــاب دكتــور صيــديل ( ، )PDSAيــوم
الثالثــاء املوافــق  ،2019\4\2مديــر ومؤســس شــركة ســزر
الفلســطيني�ة ،الســيد ســليم الــدرزي ،يف احللقــة الثانيــ�ة مــن
برنامــج  ، Powerful minds huge recordsحبضــور
حشــد مــن طلبــة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
وحتــدث الســيد الــدرزي للطلبــة عــن مســرته التعليميــة
وقصــة جناحــه ،وبدايــة تأسيســه للشــركة ،وعــن الصعوبــات
الــي واجهتــه ،وتطــرق لذكــر وضــع ســوق األدويــة يف فلســطني
ومنافســتها للصناعــة اإلســرائيلية واألجنبيــ�ة ،كمــا وجــه نصــاحئ
للطلبــة تفيدهــم يف حياتهــم العمليــة.
ّ
وتضمنــت احللقــة عــدة أســئلة وجههــا الطلبــة للســيد الــدرزي
منهــا :مــا التحديــات الــي واجههــا وكيــف أثــرت املنافســة علــى

طريقــه يف تأســيس الشــركة ،مــا الفــرق بــن مصطلــح Leader
& Boss؟ مــا املواصفــات الشــخصية الــي يفضــل تواجدهــا يف
موظفــي شــركته؟ مــا رأيــه يف مســتوى األداء لشــركات األدويــة يف
ً
فلســطني؟ هــل شــكل االحتــال عائقــا أمــام تأســيس الشــركة؟
مــا وضــع الســوق الفلســطيين مــن حيــث اســتعيابه خلريــي
الصيدلــة؟.
ّ
ويف نهايــة اللقــاء قــدم الســيد الــدرزي مجموعــة مــن النصــاحئ
للطلبــة احلضــور ،كمــا ّ
كرمــت جمعيــة طــاب دكتــور صيــديل

الســيد الــدرزي ملشــاركته يف الربنامــج.
ُيذكــر أن اجلمعيــة تســتضيف يف الربنامــج شــخصيات فلســطيني�ة
ذات جتــارب ناجحــة ،بهــدف عــرض خرباتهــم وجتاربهــم علــى
الطلبــة ليســتفيدوا منهــا يف حياتهــم العمليــة.
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ا�ست�ضافت جامعة النجاح الوطنية معر�ض ًا �ضمن فعاليات الأ�سبوع
العاملي ل�صحة الفم والأ�سنان
ً
اســتضافت اجلامعــة يــوم الثالثــاء املوافــق  ،2019/3/26معرضــا بعنــوان اليــوم الطــي
املجــاين وذلــك ضمــن فعاليــات األســبوع العالــي لصحــة الفــم واألســنان.
ً
وأشــرف علــى تنظيــم املعــرض مؤسســة عبــد هللا داوود للشــباب (واعــد) ،ممثلــة برئيســة
مجلــس إدارة املؤسســة ،د.كفــاح حــرب ،وعضــو الهيئــ�ة التدريســية يف جامعــة القــدس
بالشــراكة مــع جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة ،د .رنــا درويــش.
وتضمــن املعــرض زوايــا تثقيفيــة ،تعــرض كيــف يقــوم املريــض بتنظيــف أســنانه ،وعــرض
معلومــات عامــة عــن األســنان ،واألمــراض اخلاصــة بهــا ،وعــن كيفيــة حــدوث التســوس
وكيفيــة الوقايــة منــه ،إضافــة اىل زوايــا فحــص األســنان والــي يقــوم بهــا الطلبــة بتشــخيص
حالــة األســنان مــن ناحيــة تعرضهــا ألمــراض اللثــة والتســوس وهــل املريــض حباجــة اىل
تقويــم ،وإعطــاء املريــض تقريــر لتشــخيص حالتــه ملراجعــة الطبيــب.
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ً
� ً
معر�ضا بعنوان (اليوم العاملي للب�صريات)
أوال :نظم ق�سم الب�صريات

ّ
بمناســبة اليــوم العالــي للبصريــات ،نظــم طلبة قســم البصريات
ً
ً
يــوم األحــد املوافــق  ،2019\3\24معرضــا خاصــا بالبصريــات يف
الســاحة الرئيســية (البيضــاء) يف احلــرم اجلامعــي اجلديد.

وهــدف املعــرض إىل تعريــف النــاس بمهنــة البصريــات ،باإلضافــة
إىل تقديــم بعــض اإلرشــادات العامــة للحفــاظ علــى ســامة
العيــون إىل جانــب تقديــم فحوصــات مجانيــ�ة للطــاب.
وتضمــن املعــرض العديــد مــن الزوايــا ومنهــا :التعريــف بطريقــة
الرؤيــة ،اخلــداع البصــري ،أمــراض العيــون وأعراضهــا ،جفــاف
العيــون ،التوعيــة بإرتفــاع ضغــط العــن ،الفــرق بــن احلــول
واإلحنــراف ،صحــة عيــون األطفــال وتقديــم نصــاحئ لألهــل
خبصــوص ذلــك ،وزاويــة أحبــب حبيبتيــك لإلرشــاد بكيفيــة
احلفــاظ علــى عيونــك ،والتميــز بــن النظــارات والعدســات
الالصقــة األصليــة واملــزورة ،باإلضافــة إىل العديــد مــن الزوايــا،
حيــث تضمنــت كل زاويــة نمــاذج وملصقــات تعريفيــة وشــرح
ّ
مفصــل يقدمــه الطلبــة املشــرفون علــى كل زاويــة.

د.محمــد العملــة  ،ومســاعد النائــب األكاديــي للكليــات العلميــة،
د.مجــدي دويــكات ،ورئيســة قســم البصريــات واملشــرفة علــى
املعــرض ،د.إيثــ�ار بشــتاوي  ،وحبضــور عــدد مــن أعضــاء الهيئــ�ة
التدريســية وعــدد مــن طلبــة اجلامعــة.
ُيذكــر أن اليــوم العالــي للبصريــات يصــادف بت�اريــخ  3\23مــن

وافتتــح املعــرض نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون األكاديميــة ،كل عــام.

ثاني ًا :نظم ق�سم الب�صريات يف اجلامعة يومي ًا طبي ًا لفح�ص الأطفال
ذوي الإعاقة الب�صرية يف حمافظة طولكرم

نظــم قســم البصريــات بالتعــاون مــع مديريــة الرتبيــ�ة والتعليــم
ً
ً
يف محافظــة طولكــرم ،يومــا طبيــ�ا يف مدرســة العدويــة الثانويــة
للبنــ�ات ،إلجــراء فحوصــات للنظــر لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة
البصريــة.
ً
وقــد توافــد الطــاب املــراوح أعمارهــم مــا بــن  12-6عامــا مــن
جميــع أحنــاء املحافظــة إلجــراء التقييــم األويل حلالــة البصــر لديهم.
حيــث قــام مســاعدو البحــث والتدريــس وطــاب قســم
البصريــات حتــت إشــراف رئيســة قســم البصريــات ،د.إيثــ�ار
البشــتاوي ،باالســتعالم عــن التاريــخ املــريض لألطفــال مــن
ذويهــم وتقييــم حــدة البصــر علــى املســافات البعيــدة والقريبــ�ة
ومجــال الرؤيــة ونســبة التب�ايــن والقــدرة علــى تميــز األلــوان
باإلضافــة إىل تقييــم نســبة التكبــر الــي حيتاجونهــا.
وتــم حتويــل احلــاالت إىل عيــادة البصريــات اجلامعيــة الســتكمال
الفحوصــات الالزمــة لتحديــد املعين ـ�ات البصريــة املناســبة لــكل
حالــة وإجــراء التأهيــل البصــري لهــم.
جيــدر بالذكــر بــأن هــذه احلملــة هــي جــزء مــن مشــروع جســور
الــذي يهــدف إىل دمــج شــامل للشــباب الفلســطيين مــن ذوي
االعاقــة البصريــة اجلزئيــ�ة أو الكليــة بمــن فيهــم األشــخاص

ذوي االعاقــات املدمجــة وتــرواح أعمارهــم مــن  18-1ســنة،
كــي يصبحــوا قادريــن علــى املشــاركة بشــكل كامــل يف املجتمــع،
وحتقيــق اإلســتقاللية والكرامــة يف حياتهــم ،واحلصــول علــى فــرص
متســاوية للتمــز يف املــدارس والعمــل واملجتمــع.
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ً
ثالثا :نظم ق�سم الب�صريات جوالت تطوعية لفح�ص النظر لريا�ض الأطفال

نظــم قســم البصريــات ،بإشــراف رئيســة القســم د.إيثــ�ار أو مراكــز العيــون يف املدينــ�ة.
البشــتاوي ،عــدة جــوالت طبيــ�ة تطوعيــة إلجــراء فحوصــات إضافــة إىل ذلــك ،تــم التنســيق مــع جمعيــة إغاثــة أطفال فلســطني
مجاني ـ�ة ألطفــال الروضــات املــراوح أعمارهــم مــن  ٥ -٣ســنوات الســتقبال األطفــال وطــاب املــدارس الذيــن يعانــون مــن ضعــف
يف مدينــ�ة نابلــس.
الرؤيــة الشــديد يف عيــادة البصريــات خــال أيــام الســبت لفحــص

وقــد تــم دمــج هــذه األيــام التطوعيــة يف منهــاج البصريــات مــن صحــة العيــون وتقييــم حالــة اإلبصــار وإجــراء التأهيــل البصــري
منطلــق اهتمــام القســم بالعمــل التطوعــي واخلدمــة املجتمعيــة لهــم ،حيــث تولــت اجلمعيــة مهمــة توفــر ُ
المعينــ�ات البصريــة
الالزمــة الســتخدام النظــر املتبقــي لديهــم يف حياتهــم اليوميــة
وتعزيــز مهــارات طلبــة البصريــات الســريرية.
وشــملت اجلــوالت عمــل فحوصــات متعــددة لألطفــال مثــل بشــكل مســتقل.
( فحــص حــدة اإلبصــار و فحــص احلــول و فحــص األخطــاء وقامــت أ .مــى الفايــد ،مــن جمعيــة إغاثــة فلســطني ،بزيــارة قســم
اإلنكســارية وفحــص شــبكية العــن وفحــص األلــوان والرؤيــة البصريــات يف اجلامعــة لتقديــم شــكرها لتعــاون قســم البصريــات
ً
ثالثيــ�ة األبعــاد) ،وبموجــب النتــ�اجئ الصــادرة تــم إعطــاء تقاريــر ممثــا بالدكتــورة إيثــ�ار البشــتاوي وملناقشــة ســبل التعــاون
طبيــ�ة توضــح احلالــة الصحيــة لــكل طفــل والتحويــل إىل عيــادة املشــرك يف املســتقبل.
الرعايــة األوليــة للعــن يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة

أخبار لكية الطب وعلوم الصحة

نظمت اللجنة الثقافية يف كلية الطب وعلوم ال�صحة م�سابقة
ثقافية علمية

ّ
نظمــت اللجنــة الثقافيــة يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ،مســابقة
ثقافيــة علميــة بــن دفعــي  ،117-116وذلــك يف
مــدرج كليــة الطــب احلــرم اجلامعــي اجلديــد.
وافتتحــت املســابقة – الــي شــهدت حضــور
حشــد كبــر مــن الطلبــة وبأجــواء تفاعليــة
 بكلمــة للمشــرف األكاديــي الحتــاد الطــبالعالــي ،د.وليــد الباشــا ،عـ ّـر فيهــا عــن ســعادته
ً
بعقــد مثــل هــذه األنشــطة الرتفيهيــة ،مشــرا إىل
ً
ً
أنهــا تضيــف للطلبــة جانبــ�ا ترفيهيــا ألجوائهــم
الدراســية.

وتهــدف املســابقة إىل خلــق جــو مــن احلمــاس
بــن الطلبــة ،وتبــ�ادل املعلومــات العلميــة
والثقافيــة بينهــم والــي مــن شــأنها أن ترفدهــم
وختللــت املســابقة فقــرات عــزف علــى اآلآلت املوســيقية ،وإلقــاء القصائــد الشــعرية
حبصيلــة كبــرة مــن املعلومــات  ،باإلضافــة إىل
بمناســبة يــوم األرض ،وأســئلة تــم توجيههــا للطلبــة احلاضريــن ،ويف اخلتــام تــم
تغيــر الروتــن وكســر احلاجــز بــن الطلبــة داخــل
تكريــم الفائزيــن باملســابقة.
الكليــة.
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�أو ًال :نظمت دائرة التمري�ض والقبالة ن�شاط
"اعنت بنف�سك  ،نحن نهتم بك"
نظــم قســم صحــة االمومــه التمريضيــه وصحــه االطفــال واملراهقــن التمريضيــة والقبالــة ،يف دائــرة التمريــض
ً
والقبالــة ،نشــاطا حــول صحــة املــرأة يف املراحــل احلياتيـ�ة املختلفــة حتــت عنــوان "اعــن بنفســك  ،حنــن نهتــم بــك"،
وذلــك بمناســبة يــوم املــرأة العالــي ،والــذي تــم بت�اريــخ  ،2019/3/24يف مبــى كليــة الطــب وعلــوم الصحــة.
والهــدف مــن النشــاط تعريــف املــرأة علــى جميــع اجلوانــب احلياتيـ�ة الــي جيــب أن تهتــم بهــا مــن أجــل حيــاة ســليمة
وصحيــة وإعطائهــا كامــل النصــاحئ لتبقــى بصحــة وعافيــة .
واشتمل النشاط على عدة زوايا منها:
•ألن الغذاء فيه دواء زاوية الغذاء الصيح واملكمالت الغذائي�ة ،بإشراف د.إيمان الشاويش.
•وزاوية كيفية التعامل مع الضغوطات والتوتر وإدارته ،بإشراف أ.رهيجة عوين.
•وألن العقل السليم باجلسم السليم زاوية التمارين الرياضية ،بإشراف أ.اسيل السيد.
•وزاويــة توعيــه الســيدات مــن األمــراض الــي تصــاب بهــا بكــرة مثــل األمــراض املزمنــة والســمنة ،بإشــراف
أ.هنــاء عــودة.
•وملعرفــة املــرأة هــل هــي حباجــة لتخفيــف وزنهــا أم ال  ،أو هــل هــي حباجــه لعمــل حميــة غذائيـ�ة ،أو حاجتها ملمارســة
التماريــن الرياضيــة كانــت هنــاك زاويــة عمــل قياســات الطــول والــوزن ومحيــط اخلصــر ومؤشــر كتلــة اجلســم،
بإشــراف أ.فــادي الزبــن وبمشــاركة طالبــات القبالــة ســنة ثالثة .
هــذا وأثنــت مديــرة دائــرة املريــض والقبالــة ،د.عائــدة القيــي ،علــى القائمــن علــى تنفيــذ هــذا النشــاط الرائــع
وأهميــة مشــاركة الطالبــات يف نشــر الوعــي الصــي يف املجتمــع ،واســتهلت هــذا النشــاط للمعايــدة علــى جميــع
النســاء واملــرأة الفلســطيني�ة بالــذات لدورهــا الفعــال يف املجتمــع وذلــك بمناســبة يــوم األم واملــرأة العالــي .
وبدورهــا شــكرت رئيســة قســم صحــة األطفــال واملراهقــن والقبالــة ،د.إيمــان الشــاويش ،مــن قــام علــى هــذا
النشــاط مــن مدرســن وطالبــات ودورهــم الفعــال لنشــر املعلومــة العلميــة الصحيحــة للطالبــات.
ً
ويف ختــام هــذا النشــاط نصحيتنــ�ا للمــرأة هــي ،تنــ�اول الطعــام بشــكل جيــد  ،والنــوم جيــدا ،وإجــراء اختبــ�ارات
ً
وفحوصــات روتينيـ�ة  ،وتقليــل اإلجهــاد  ،واملحافظــة علــى وزن اجلســم املثايل،ألنــه ال أحــد يهتــم بــك جيــدا إال أنــت.

27
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ثاني ًا:عقدت دائرة التمري�ض
والقبالة  -ق�سم القباله و�صحه
الأم ومتري�ض الأطفال ،يوم ًا
تدريبي ًا لطالبات القبالة حول
انعا�ش الأطفال حديثي الوالدة

ً
ً
نظمــت دائــرة التمريــض والقبالــة يومــا تدريبيـ�ا لطالبــات القبالــة
ســنة ثالثــة ،حــول اإلنعــاش القلــي الرئــوي لألطفــال حديــي
الــوالدة وعــدم قــدرة األطفــال حديــي الــوالدة علــى التنفــس بعــد
الــوالدة مباشــرة.
افتتحــت د .ايمــان الشــاويش التدريــب باحلديــث عــن طــرق
مســاعدة املولــود علــى التنفــس بعــد الــوالدة وعمليــة بــدأ تنفــس
الطفــل حديــث الــوالدة يف اللحظــات األوىل مــن حياتــه ،وعرضــت
الربوتوكــوالت العامليــة التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة ()WHO
 ،واخلطــوات الواجــب علــى القابلــة أو مقــديم الرعايــه الصحيــه
اتب�اعهــا لتقييــم وضــع املولــود الشــامل حيــث تعتــر اللحظــات
األوىل هــي األهــم فهــي مرحلــة انتقاليــة بــن احليــاة اجلنينيــ�ة
(حيــث تتــم التغذيــة ونقــل األكســجني مــن خــال احلبــل الســري
داخــل رحــم أمــه) واحليــاة العاديــة (حيــث ينبغــي عليــه التكيــف
مــع العالــم اخلــاريج والتنفــس) .
ومــن ثــم تطــرق أ.فــادي زبــن إىل طــرق وكيفيــة إنعــاش القلــب
والرئتــن حلديــي الــوالدة بالشــكل الصحيــح حســب توصيــات
جمعيــة القلــب األمريكيــة  ،2015ويتحقــق ذلــك مــن خــال
التأكــد مــن فتــح مجــرى التنفــس ،والتأكــد مــن وجــود التنفــس
ً
ومــن ثــم وجــود نبــض للقلــب ،وبــن أيضــا آليــة اإلنعــاش القلــي
الرئــوي بالضغــط علــى صــدر املولــود واســتخدام األدويــة مثــل
األدرين�الــن كل  5-3دقائــق عندمــا يكــون نبــض املولــود أقــل مــن
 60نبضــة بالدقيقــة.
ويف نهايــة التدريــب ،تــم إجــراء تدريــب علــى دىم حتاكــي األطفــال
حديــي الــوالدة يف إنعــاش القلــي والرئتــن وكيفيــة مســاعدة
املولــود علــى التنفــس.
و يف ختــام الــدورة شــكرت د .ايمــان الشــاويش و أ .فــادي زبــن،
مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة القيــي ،لمــا قدمتــه
مــن تعــاون وتســهيالت وتشــجيع ملثــل هــذه الــدورات الالمنهجيــة
لمــا فيهــا إثــراء للعمليــة التعليميــة .
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ثالث ًا :ن�شاط ترفيهي لبيت امل�سنني التابع جلمعيه الهالل الأحمر
قــام قســم القبالــة وصحــة
املــرأه وتمريــض األطفــال،
بعمــل نشــاط ترفيهــي لبيــت
املســنني التابــع جلمعيــه
الهــال األحمــر ،وذلــك لتعزيــز
أهميــه العنايــه باملســنني
واملســنات ورفــع معنوياتهــم
حيــث أنــه مــن األولويــات
االهتمــام والعنايــه بهــذه الفئــه
ا ملهمشــة .
ً
وتــايت هــذه الفعاليــه تزامنــا مــع
اإلحتفــاالت بيــوم التمريــض
والقبالــه العالــي ،الــذي
صــادف يــوم الثالثــاء املوافــق
والفواكــه واألغذيــه الصحيــة
. 2019/4/30
الطبيعيــة وعمــل ألعــاب
وخــال الزيــاره قــام الطلبــة تن�افســيه بــن الطلبــه
بعمــل أنشــطة ترفيهيــة واملســنني ،وذلــك حتت إشــراف
إلدخــال الســعادة والســرور د.ايمــان الشاويش،رئيســه
للمســنني مــع توزيــع الهدايــا قســم القبالــة وصحــة املــرأه

وتمريــض األطفــال ،وأ.أســيل
الســيد ،مســاعدة البحــث
والتدريــس يف دائــرة التمريــض
والقبا لــة.
ويف نهايــة النشــاط تــم تقديــم
الشــكر إلدارة اجلامعــة ،ود.

خليــل عيــى ،عميــد كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة،
ود.عائــدة القيــي ،مديــرة
دائــرة التمريــض والقبالــة،
للنشــاطات
لدعمهــم
الالمنهجيــة يف الكليــة.

نظم ق�سم العلوم الطبية املخربيّة معر�ض ًا تعريفي ًا عن التخ�ص�ص
ّ
نظمــت دفعــة  116مــن قســم العلــوم الطبيــ�ة املخربيــة يف كليــة
ّ ً
ً
تعريفيــا بتخصــص الطــب
الطــب وعلــوم الصحــة ،معرضــا
املخــري ،أقيـ َـم يف الســاحة الرئيســية البيضــاء يف احلــرم اجلامعــي
اجلديــد. 
َ
ّ
ّ
احليويــة ،د.بــال
الطبيــ�ة
وافتتــح املعــرض مديــر دائــرة العلــوم
ّ
رحــال ،ورئيــسقســم املناعــة وعلــم األحيــاء الدقيقــة واألمــراض،
د.محمــد القــادي ،ومديــر شــؤون ّ
الطلبــة ،أ.إيــاد األقــرع ،حبضــور
عــدد مــنطلبــة ّ
كليــات اجلامعــة املختلفــة .
وضــم املعــرض عـ ّـدة زوايــا ُت ّســد املســاقات الــي ُ
يدرســها طلبــة
التخصــص ،باإلضافــة إىل زاويــة فحوصــاتمجانيــ�ة ُّ
للســكري
ُ
ّ
وز َمــر الــد م.

َ
املعــرض جــاءت مــن طالبــات دفعــة 116
ُيذكــرأن فكــرة إقامــة
وهــن :فاطمــة الزهــراء عبدالعــال ،ووالء ســليم،ورهــف احلــج
ّ
علــي ،وشــذى قفــاف. 
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زيارة طلبة م�ساق الوراثة واملجتمع جلمعية ال�صم والبكم يف قلقيلية

ضمــن رؤيــة مســاق الوراثــة واملجتمــع لربــط المــادة النظريــة
بالتطبيقــات العمليــة واملجتمعيــة  ،قامــت مجموعــة مــن طلبــة
ً
مســاق الوراثــة واملجتمــع تضــم حنــو عشــرون طالبــا مــن كليــات
اجلامعــة املختلفــة ،حتــت اشــراف د.مصطفــى غانــم ،بزيــارة
جمعيــة الصــم والبكــم يف مدين ـ�ة قلقيليــة ،وذلــك يــوم اخلميــس
 ، 2018-11-8كتطبيــق عملــي لطلبــة املســاق كــون مشــاكل
الســمع والنطــق مــن األمــراض الوراثيــ�ة ،حيــث أن مــا يقــارب
نصــف حــاالت الصــم والبكــم تعود ألســباب وراثيـ�ة  ،ويلعــب زواج
ً
ً
األقــارب دورا مهمــا يف زيــادة احتماليــة أجنــاب أطفــال مصابــن.

وكان يف اســتقبالهم إدارة اجلمعيــة ممثلــة بمعلماتهــا ومديرتهــا أ.
وفــاء مــايض .
ً
بدايــة أتاحــت الفرصــة للطلبــة للتعــرف علــى اجلمعيــة وهــي
أول جمعيــة تأسســت يف فلســطني ســنة 1960م لرعايــة الصــم
ً
ً
والبكــم ،وتضــم روضــة ومدرســة وســكنا داخليــا ومرافــق لعــاج
الســمع والنطــق  ،بعــد ذلــك قــام مجموعــة مــن طلبــة الصــم
والبكــم بتقديــم الســام الوطــي "فــدايئ " كعــرض ترحيــي بلغــة ومــن جانبهــا شــكرت هيئ ـ�ة اجلمعيــة د.مصطفــى غانــم ،وجامعــة
ً
ً
ً
ـا ومدعمــا عــن النجــاح الوطنيـ�ة ،علــى االهتمــام باجلوانــب اإلنســاني�ة واملجتمعية
اإلشــارة  ،وقدمــت هيئ ـ�ة اجلمعيــة شــرحا مفصـ
كيفيــة تواصلهــم مــع هــؤالء الطــاب وذلــك مــن خــال األلعــاب ، .وأثنــت علــى دور اجلامعــة يف نشــر التوعيــة الصحيــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن طفــرات الصــم والبكــم لهــا درجــات وعرب طلبة املساق عن عمق استفادتهم من هذه الزيارة
ً
فليــس بالضــرورة أن تكــون القــدرة علــى الســمع صفــرا وإنمــا قــد
تكــون بنســبة ضئيلــة قــد ختتلــف مــن شــخص آلخــر وهنــا يــأيت
دور التدخــل العــايج املبكــر  ،فــكان الهــدف األســايس للجمعيــة
هــو رفــع الوعــي املجتمعــي بضــرورة دمــج هــذه الفئــة يف املجتمــع
وتقديــم الدعــم لهــم وتغيــر النظــرة النمطيــة جتاههــم.
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