د .سائد زيود الباحث األول فلسطينيًا في عدد األبحاث
المبوبة في المكتبة الوطنية األمريكية لعلم الطب

تعــددت إجنازاتــه وأحباثــه لتنتشــر ًعلــى ًصفحــات املجــات العلمية الشــهرية
ذات معامــل التأثــر ،حــى بــات إســما هامــا يف عالــم البحــث العلــي ليــس علــى
املســتوى املحلــي فقــط بــل حــى علــى املســتوى العالــي.
الدكتــور ســائد زيــود ،رئيــس قســم الصيدلــة الســريرية واملجتمعيــة
جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ،إحتــل منــذ
يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف ً
فــرة قصــرة املرتبـ�ة األوىل فلســطيني�ا علــى جميــع التخصصــات يف عــدد
األحبــاث املنشــورة يف قاعــدة بي�انــات ثومبســون رويــرز وذات معامــل
تأثــر عــايل ومعظمهــا يف مجــات أمريكيــة وبريطانيــ�ة متخصصــة يف
شــى العلــوم الطبي ـ�ة والصيدالني ـ�ة.
ُ
ويعتــر الدكتــور زيــود مــن أهــم الباحثــن يف مجــال الطــب والصيدلة
ّ
علــى املســتوى املحلــي والعــريب والعالــي ،ومحكــم لألحبــاث العلميــة
يف عــدد مــن املجــات العلميــة العامليــة ذات معامــل التأثــر ومحــرر
لعــدد مــن املجــات الطبيــ�ة العامليــة ،كمــا أنــه أحــد أبــرز الباحثــن
الفلســطينيني اذ حيتــل املرتبـ�ة األوىل يف عــدد األحبــاث املبوبــة يف قاعــدة
بي�انــات املكتب ـ�ة الوطني ـ�ة األمريكيــة لعلــم الطــب  PubMedحيــث
أنهــا جتــاوزت املئــة حبــث.
أهم إجنازاته اليت يفخر بها
يف مســرته احلافلــة باإلجنــازات يؤكــد الدكتــور زيــود أن مــن أهــم
االجنــازات الــي يفخــر بهــا أنه وضــع اللبن�ة األساســية يف ضــرورة حتويل كل
مشــروع ختــرج ًلطلبــة دكتــور صيــديل إىل حبــث منشــور يف أشــهر املجــات
العامليــة ،مشــرا إىل أنــه منــذ تــم إعتمــاد برنامــج “دكتــور صيــديل” األول
يف فلســطني يف جامعــة النجــاح يف عــام  2008كانــت اخلطــة الدراســية
تعتمــد علــى التعليــم وبنــ�اء املهــارات الشــخصية واملهنيــ�ة مــن خــال
املشــاريع البحثي ـ�ة الســريرية الــي يقــوم بهــا طلبــة هــذا الربنامــج.
ويوضــح الدكتــور زيــود أن الربنامــج قــد جنــح خــال الســنوات الماضيــة
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بتخريــج أجيــال مــن الصيادلــة ذوي القــدرات البحثيـ�ة ومهــارات اإلتصــال
املهني ـ�ة والصيدالني ـ�ة واإلبــداع العلــي املمــز وذلــك مــن خــال املشــاريع
البحثيـ�ة الــي شــارك بهــا الطلبة واليت تم نشــرها يف أشــهر املجــات العلمية
والعامليـ ًـة منهــا األمريكيــة والربيطانيـ�ة املتخصصــة ،حيــث تــم نشــر قرابــة
 20حبثــا يف املجــات الطبي ـ�ة املختلفــة وذات التأثــر العــايل التابعــة ألشــهر
دور النشــر العامليــة وأكربهــا إلســفري وجــون وايلــي وســرينغر.
ويــرى الدكتــور زيــود أن هــذه اإلجنــازات تــأيت مــن خــال إدراك إدارة
اجلامعــة لرؤيتهــا الراســخة “نتحــدى احلاضــر لرنســم املســتقبل”
ً
مشــرا إىل أن مــن حيــدد سياســات الصحــة والتعليــم يف فلســطني همهــم
األول واألخــر هــو تذليــل الصعــاب مــن أجــل رســم صــورة حقيقيــة
لرســالتن�ا اإلنســاني�ة وأننـ�ا شــعب نــأىب املســتحيل مــا دمنــا حنمــل رســالة
صادقــة “هــي النهــوض بواقــع الصحــة والتعليــم”.
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   اســتقبلت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ممثلــة بعميدهــا
د.عمــاد دويــكات ،ومديــر دائــرة العلــوم الطبيــ�ة احليويــة
د .بــال رحــال ،ومديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة د.عائــدة
القيــي ،ومديــر دائــرة الصيدلــة د.عبــد الناصــر زيد ،ومنســق
ً
البحــث العلــي يف الكليــة د .ايــاد العلــي ،وكال مــن :د .هشــام
دويــك و د .ســايم البحــر مــن دائــرة الطــب -اســتقبلوا الوفــد
اإليطــايل املمثــل جلامعــة “ نابلــويل رفدريكــو الثــاين “ ممثلــة
بــكل مــن :بروفيســور كارلــو فــوزا و د .جاهيت�انــو كاســتيلانو و
د .ماركــو موشــرنيو حبضــور د .ســوزان فطايــر ،وذلــك بهــدف
التعــاون املشــرك مــع جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة والــذي يهدف
لتعزيــز التب ـ�ادل بــن اجلامعتــن لتحقيــق الفائــدة املشــركة،
ً
إضافــة إىل إجــراء عمليــات قلــب أطفــال ،واســتقبال أطبــاء يف
نابــويل للتخصــص يف جراحــة قلــب األطفــال .
وعـ ّـرف د .عمــاد دويــكات الوفد بطاقــم الكلية والنشــاطات
الــي تقــوم بهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالبحــث العلــي ،حيــث
حتــدث د .ايــاد العلــي منســق البحــث العلــي يف الكليــة عــن
إجنــازات كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح سـ ً
ـواء
فيمــا يتعلــق بمختــرات اجلينـ�ات أو بيــت احليــوان الــي جــرى
ً
العمــل علــى تأسيســها مؤخــرا لدعــم األحبــاث يف
ً
الكليــة والســر بهــا قدمــا .
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لقاء عمادة كلية الطب
وعلوم الصحة مع طلبة
الطب للسنوات األولى
والثانية والثالثة
ً
ً
أن يكــون نموذجــا حيتــذى بــه وقــدوة جيــدة يف التعامــل الــرايق املمــز،
كمــا وضــح للطلبــة أهميــة بعــض الربامــج الــي يعمــل مجلــس الكليــة
علــى إقراراهــا مثــل الماجســتري يف العلــوم الطبيـ�ة احليويــة والــذي يتيــح
للطالــب إكمــال الماجســتري بعــد الثــاث ســنوات األوىل  .كمــا أكــد علــى
أهميــة االمتحــان العاليم الــذي جيــري العمــل علــى إقــراره يف مســايق “
علــم األمــراض  ,وعلــم األحيــاء الدقيقــة” .
ّ
وعــرج د .عمــاد دويــكات علــى أبــرز اإلبداعــات الطالبيــ�ة للطلبــة
ومنهــا مــا قــام بــه طلبــة الطــب ،مــن تعريــف للمصطلحــات الطبيــ�ة
ً
ً
علــى مجلــة ويكبي�ديــا باللغــة العربيــ�ة والــذي يعتــر نشــاطا ممــزا
للطلبــة ،وبــن للطلبــة أن املرحلــة األساســية هامــة للغايــة فنجاحهــم
بهــا يعتــر طريقهــم لإلنتقــال إىل الســنوات الســريرية .
وأشــار د .بــال رحــال لبعــض طــرق التواصــل مــع الدائــرة مثــل املوقــع
اخلــاص بالدائــرة علــى “الفيــس بــوك” ،وحتــدث عــن ممثلــي الدفعــات
ً
الطالبيـ�ة مشــرا إىل ضــرورة العمــل علــى تفعيــل دورهــم وتزويــد الدائــرة
ً
أوال بــأول بأســماء املمثلــن اجلــدد ،ليســهل ذلــك مــن عمليــة التواصــل
الفاعــل بــن الدائــرة والطلبــة .

التقــى عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د .عمــاد دويــكات ،ومديــر
دائــرة العلــوم الطبيـ�ة احليويــة د.بــال رحــال ،وكذلــك رؤســاء األقســام
وجلنــة اإلرشــاد يف الدائــرة بطلبــة الســنوات األوىل والثانيــ�ة والثالثــة.
وتضمــن اللقــاء ترحيــب القائمــن علــى اللقــاء بطلبــة ســنة أوىل
وتعريفهــم بكليتهــم ومدرســيهم ومســاعدتهم يف التواصــل اإلجيــايب
الفعــال مــع محيطهــم اجلديــد  ،حيــث ألقــت د .رشــا اخليــاط شــرح
توضيــي للطلبــة عــن أهــم األمــور الــي ســوف تواجههــم خــال حياتهــم
الدراســية يف الكليــة  ،كمــا أشــارت لضــرورة قــراءة دليــل الطالــب
واالســتفادة منــه ,وأكــدت علــى أهميــة النشــاطات الطالبيــ�ة الــي
ينظمهــا احتــاد طلبــة الطــب وضــرورة التواصــل مــع ممثلــي الدفعــات
ً
الطالبيـ�ة عنــد احلاجــة  ,إضافــة ألهميــة العمــل كفريــق .كمــا قدمــت د.
ً
ً
رشــا رســما توضيحيــا حــول التسلســل اإلداري يف الكليــة وذلــك لتعريــف
الطلبــة بكيفيــة التعامــل مــع أعضاءالهيئـ�ة التدريســية ومــدراء الدوائــر
وعميــد الكليــة .
أمــا د .عمــاد دويــكات فقد وضــح أهمية اإلنســاني�ة يف تعامــل الطبيب
مــع زمــاء العمــل والدراســة ،فهــو حبكــم تفوقــه ومكانت ـ�ه العلميــة البــد
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زيارة وفد من نقابة الطب المخبري لجامعة النجاح الوطنية
زار وفــد مــن نقابــة الطــب املخــري جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة
ً
ممثــا بنقيــب الطــب املخــري أ .أســامة النجــار  .واســتهل الوفــد
زيارتــه لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،حيــث رحــب مديــر دائــرة
ً
العلــوم الطبيــ�ة احليويــة د .بــال رحــال بوفــد النقابــة مؤكــدا
علــى اســتمرار التعــاون معهــا  .فيمــا أكــد مديــر مركــز الســموم
والتحاليــل واملعايــرة د .أمجــد عــز الديــن أن هــذا اللقــاء هــو
ثمــرة ونتـ�اج املؤتمــر الفلســطيين الــدويل التاســع للطــب املخــري
والــذي دعــا اىل اســتمرار التفاعــل مــع املؤسســات األكاديميــة
واإلهتمــام بالبحــث العلــي .
بــدوره أكــد نقيــب الطــب املخــري أ .أســامة النجــار علــى
انفتــاح النقابــة علــى اجلانــب األكاديــي ألهميتـ�ه وعلــى التعــاون
مــع اللجــان العلميــة واإلهتمــام باألحبــاث العلميــة الــي تعالــج
املشــاكل الصحيــة الــي يعــاين منهــا املواطــن .
وحتدثــت رئيســة قســم التحاليــل الطبيـ�ة د .لبــى اخلــراز عــن
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التعــاون مــع النقابــة بتوفــر مختــر الفريوســات والفطريــات
والــي يفتقــر لهــا الوطــن وتشــجيع البحــث العلــي.
ويف الســياق ذاتــه التقــى وفــد النقابــة مــع القائــم بأعمــال
رئيــس اجلامعــة أ.د .ماهــر النتشــة  ,والــذي رحــب بوفــد النقابــة
ً
ً
مؤكــدا علــى دورهــا املهــي والطــي مشــددا علــى التعــاون مــع
النقابــة يف كيفيــة اإلســتفادة مــن األحبــاث العلميــة وتطبيقهــا
علــى أرض الواقــع .
كمــا التقــى الوفــد بطلبــة قســم التحاليــل الطبيـ�ة يف اجلامعــة
حيــث قــدم نقيــب الطــب املخــري ملحــة موجــزة عــن تأســيس
التقابــة عــام  1996وعــن أهدافهــا وغاياتهــا.
و اختتمــت اجلولــة بزيــارة ملكتــب عميــد كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة د .عمــاد دويــكات  ,الــذي رحــب بــدوره بوفــد النقابــة
ً
مؤكــدا علــى التعــاون والشــراكة واإلهتمــام باملشــاريع واألحبــاث
العلميــة .
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جامعة النجاح الوطنية تفتتح مؤتمر
البصريات الدولي األول
حتــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء د .رايم حمــد هللا ،تــم افتتـ�اح مؤتمر
البصريــات الــدويل األول يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة حبضورالقائــم
بأعمــال رئيــس اجلامعــة أ.د.ماهــر النتشــةٍ ،ومدير عام املستشــفيات يف
وزارة الصحــة د.حمــدي النابلــي ،ورئيــس نقابــة أخصائــي البصريــات
الســيد عبــد هللا الســعيد ،ورئيــس جمعيــة أطبــاء العيــون الفلســطيني�ة
د.نــواف القصــاروة ،ورئيــس نقابــة أصحــاب مهــن البصريــات األردنيـ�ة
د .يونــس دوديــن .ويهــدف املؤتمــر اىل تعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة للعــن جلميــع فئــات املجتمــع بالتســاوي ودمجهــا ضمــن
خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة املعمــول بهــا يف فلســطني مــن خــال
تطويــر املــوارد البشــرية املســتدامة وتنميتهــا بإشــراف مجموعــة مــن
أخصائــي بصريــات مرخصــن وأطبــاء عيــون وتطبيــق اإلجــراءات
الســريرية بأحــدث املعــدات .
وافتتــح أ.د .ماهــر النتشــة املؤتمــر بكلمــة ترحيبيــ�ة حتــدث فيهــا عــن
نشــأة قســم البصريــات يف اجلامعــة عــام  ،2004وتطويــر عيــادات
البصريــات وجتهزيهــا بأحــدث األجهــزة ،ليصبــح أول برنامــج يعتمــد بشــكل
أســايس علــى تدريــب الطلبــة الســريري علــى أرض اجلامعــة قبــل التخــرج.
وحتــدث د .حمــدي النابلــي ،عــن اهتمــام وزارة الصحــة بعقــد
املؤتمــر لمــا فيــه مــن مواضيــع حيويــة وهامــة تتعلــق بتخصــص طــب
ً
ً
العيــون ،والــي تلعــب دورا هامــا يف مواكبــة هــذا القطــاع والتطــورات
العلميــة علــى هــذا الصعيــد.
وأشــار د.نــواف قصــاروة ،ألهميــة الشــراكة بــن أطبــاء العيــون
وأخصائــي البصريــات ،وذلــك يف مجــال العنايــة بعيــوب البصــر
ومعاجلــة أمــراض العيــون للحــد مــن مضاعفــات هــذه األمــراض
وخفــض نســبة العجــز البصــري.
ً
ً
وخــال كلمــة د.عبــد هللا الســعيد ،اعتــر هــذا اليــوم يومــا وطنيــ�ا
لتعــاون اجلميــع يف ســبي�ل إجنــاح هــذا املؤتمــر ممــا يدفــع للتحفــز للعمــل
علــى مــا بعــد املؤتمــر ودعــا اىل تطويــر املهنــة وأخصائييهــا كمــا دعــا وزارة
الصحــة إىل توظيــف االخصائيــن يف الــوزارة .
ّ
وقدرالســيد فــارس املحــروم ،وهــو الراعــي الرســي للمؤتمــر دور
اجلامعــة بتشــجيع التعــاون والشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ،ثــم حتــدث
ً
عــن منتجــات الشــركة وقــدم فيلمــا عــن معروضاتهــا وآليــة تصنيــع
Faculty of Medicine & Health Sciences Newsletter

تلــك املنتجــات مــن العدســات الالصقــة .
وتطرقــت رئيســة قســم البصريــات د.ليانــة اللبدي إىل شــعار املؤتمر
وهــو (توفــر الرعايــة األوليــة للعــن للجميــع)  ،والــذي يشــر إىل هــدف
املؤتمــر وهــو حتســن خدمــات الرعايــة األوليــة للعــن وخاصــة العيــون
الــي تــأيت ضمــن األمــراض األربعــة املنتشــرة يف فلســطني وهي :ســكري
العــن ،وامليــاه البيضــاء ،والقرنيـ�ة املخروطيــة ،واألخطــاء االنكســارية،
والــي تــؤدي إىل ضعــف وربمــا فقــدان البصر.
ً
وتضمنــت أعمــال املؤتمــر افتت�احــا ملعــرض مخصــص للبصريــات
ومنتجــات ومعروضــات شــركات البصريــات الراعيــة ،باإلضافــة اىل
سلســلة مــن أوراق العمــل املتخصصــة واليت قدمهــا خنبة مــن األخصائيني.
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زيارة د .جانيت سمعان
المديرة المؤسسة
لهيئة “”GHLO
ّ
الصحــة حتدثــت فيهــا عــن دراســة الطــب يف الواليــات املتحــدة وغريهــا
مــن دول العالــم عــر الهيئ ـ�ة الدوليــة للتب ـ�ادل الطــايب الطــي.
ويف محاضرتهــا أوضحــت د.ســمعان ســبل التقديــم لدراســة الطــب
يف اخلــارج مــن حيــث آليــة التقديــم وشــروط القبــول وأهــم اجلامعــات
ً
الــي تتعامــل معهــا الهيئ ـ�ة حــول العالــم ،مؤكــدة أن دراســة الطــب ال
ّ
تقتصــر علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة .
ُ
وأقيمــت املحاضــرة يف قاعــة مؤتمــرات كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
حبضــور حشــد مــن طلبــة الكليــة ،وتــم فتــح بــاب األســئلة والنقــاش
للطلبــة احلضــور ،حيــث أجابــت الدكتــورة ســمعان عــن أســئلة الطلبــة
واستفســاراتهم .

إســتضافت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بالتعــاون مــع مكتــب
العالقــات الدوليــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة د.جانيــت ســمعان،
املديــرة املؤسســة للهيئــ�ة الدوليــة للتبــ�ادل الطــايب الطــي املعروفــة
باســم “ّ ”GHLO
ومقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وتــدار مــن
قبــل إحتــاد كليــات الطــب األمريكيــة “ . ”AAM
ورافــق الدكتــورة ســمعان زوجهــا باإلضافــة إىل أ .ســناء التيــم ،
املستشــار األكاديــي يف الضفــة الغربيــ�ة والقــدس جلميــع الربامــج
األكاديميــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .
إلتقــت د.ســمعان وأ.تيــم عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف
مكتب ـ�ه د.عمــاد دويــكات ،حبضــور مــدراء دوائــر وأقســام كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة .

ُيذكــر أن د .ســمعان حصلــت علــى درجــة الدكتــوراة يف إدارة التعليــم
العــايل الــدويل ،ودرجــة الماجســتري يف اآلداب ختصــص شــؤون دوليــة،
والبكالوريــوس يف علــم النفــس واللغــة الفرنســية .
ً
وتشــغل الدكتــورة ســمعان حاليــا منصــب املديــر املؤســس للهيئــ�ة
الدوليــة للتبــ�ادل الطــايب الطــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
ً
كمــا عملــت ســابقا كمســاعدة نائــب رئيــس اجلامعــة لربامــج التب ـ�ادل
الدوليــة يف جامعــة هــاواي .

وبــدوره ّ
عــرف د .دويــكات الوفــد الضيــف بكليــة الطــب وعلــوم
الصحــة بأقســامها ودوائرهــا وعمــل كل دائــرة منهــا ،والتطــور الــذي
وصلــت إليــه .وحتــدث عــن املستشــفى اجلامعــي وأقســامه ومنشــآته،
ً
موضحــا األهــداف الــي بنيــت عليهــا الكليــة واخلطــط املســتقبلية لهــا .
وبدورهــا أبــدت د.ســمعان إعجابهــا بالتطــور والبني ـ�ة التحتي ـ�ة الــي
وصلــت لهــا كليــة الطــب وعلــوم الصحــة بكافــة أقســامها ودوائرهــا .
ّ
وبعــد اإلجتمــاع قدمــت د .ســمعان محاضــرة لكليــة الطــب وعلــوم
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مشاركة دائرة الصيدلة في المؤتمر الدولي الرابع للصيدلة في الجامعة األردنية

ً
يف العالــم العــريب وتن�اقصــه عامليــا ،كمــا أن هنــاك نقــص واضــح يف
األحبــاث الــي تســعى إىل تقييــم حجــم هــذه الظاهــرة وتقييــم طــرق
ً
العــاج املثلــى يف اإلقــاع عــن التدخــن ،مؤكــدا علــى ضــرورة إغنــاء
اخلطــط الدراســية باملســاقات الــي تهتــم يف اإلقــاع عــن التدخــن ويف
اإلدمــان وطــرق عالجــه وهــذا مــا أكــده املشــاركون يف املؤتمــر.

شــاركت جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بمجموعــة مــن األوراق العلميــة
يف املؤتمــر الــدويل الرابــع للصيدلــة يف اجلامعــة األردني ـ�ة واملؤتمــر الثــاين
لرابطــة كليــات الصيدلــة يف اجلامعــات األردنيــ�ة املنعقــد حتــت شــعار
“التمـ ّـز يف التعليــم والبحــث العلــي الصيــدالين :علــى خطــى اجلــودة”.
انطلقــت أعمــال املؤتمــر الــدويل يف كليــة الصيدلــة يف اجلامعــة
األردنيـ�ة بمشــاركة واســعة مــن كبــار املتخصصــن والباحثــن يف العلــوم
الصيدالنيــ�ة املختلفــة.
واهتــم املؤتمــر بعــدد مــن املحــاور العلميــة ومــن أهمهــا اجلــودة يف
التعليــم الصيــدالين ،وحضــر املؤتمــر العديــد مــن علمــاء العالــم الذيــن
تركــوا بصمــات ممــزة يف التعليــم والبحــث العلــي علــى مســتوى
العالــم ،حيــث كان هنــاك اســتفادة واضحــة مــن جتــارب اآلخريــن يف
مســتوى التعليــم الصيــدالين والــذي أصبــح يهتــم يف رعايــة املريــض.
وشــارك عضــو هيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
أ.د .وليــد صويلــح بمحاضــرة حــول مهنــة الصيدلــة وتطــور التعليــم
واآلفــاق املســتقبلية للصيدلــة يف فلســطني ،والتغــرات املهنيـ�ة يف مهنــة
ً
ً
الصيدلــة محليــا وعامليــا .وأشــار أ.د.صويلــح إىل اإلعتمــاد األمريكــي
العالــي لربامــج الصيدلــة يف الوطــن العــريب وأهميــة اإلســتفادة مــن
جتربــة اجلامعــة األردنيــ�ة إذ يعــد هــذا اإلعتمــاد ضــرورة مســتقبلية
ً
للحفــاظ علــى جــودة التعليــم الصيــدالين يف الوطــن العريب.وليــس نوعــا
مــن الــرف األكاديــي .
وكانــت محاضــرة عضــو هيئــ�ة التدريــس يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة د.ســائد زيــود لبحــث حتــت عنــوان “دور الصيــدالين يف مســاعدة
املــرىض يف اإلقــاع عــن التدخــن”  ،حيــث أشــار البحــث إىل أن هنــاك
بعــد كامــل عــن تطبيــق الصيــدالين لــدوره املباشــر والرئيــس يف محاربــة
آفــة التدخــن مــن أجــل احلــد مــن انتشــاره يف ظــل تزايــد التدخــن
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وشــارك د .رمــزي شــواهنة ببحــث حتــت عنــوان “تغــرات ذائبيــ�ة
الــدواء يف األطفــال املرتبطــة بتغــر العمــر :منهجيــة جديــدة يف تطويــر
أشــكال صيدالنيــ�ة لألطفــال” ،حيــث أن تطويــر أشــكال صيدالنيــ�ة
مخصصــة لألطفــال تواجــه حتديــات كبــرة وهــي عملية صعبــة ومكلفة
ً
ماليــا وحتتــاج لوقــت طويــل ،وقــد أشــارت الدراســة الــي أجريــت
يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بــأن هنــاك حاجــة لفهــم أكــر للتغــرات
احلاصلــة يف القنــاة الهضميــة يف األطفــال بأعمــار مختلفــة مــن أجــل
تســهيل عمليــة تطويــر أشــكال صيدالنيــ�ة مخصصــة لألطفــال.
ُيذكــر أن أ.د .وليــد صويلــح قــد تــم دعوتــه كضيــف شــرف للتحــدث
عــن جــودة التعليــم والبحــث العلــي الصيــدالين يف فلســطني والوطــن
العــريب وذلــك بعــد قيامــه بنشــر فصــل يف كتــاب تم نشــره مــن دار النشــر
ّ
العامليــة (اليســفري) حــول التعليــم الصيــدالين يف الــدول الناميــة ،وقــدم
رئيــس اجلامعــة األردنيــ�ة درع اجلامعــة األردنيــ�ة لألســتاذ الدكتــور
وليــد صويلــح لــدوره يف تطويــر التعليــم الصيــدالين..
وتــأيت مشــاركة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يف هــذا املؤتمــر كونــه
ُيعقــد يف كليــة الصيدلــة يف اجلامعــة األردني ـ�ة ،والــي تمـ ّـزت يف ســبقها
للحصــول علــى اإلعتماديــة العامليــة مــن اجلمعيــة األمريكيــة العتمــاد
برامــج تدريــس الصيدلــة (.)ACPE
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عقدت دائرة التمريض و القبالة دورتين تحت عنوان “ اإلسعافات التمريضية المتقدمة
للمصابين بالحوادث” و “إجراءات العناية التمريضية المكثفة”
دورة االسعافات التمريضية المتقدمة للمصابين بالحوادث:

افتتحــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة د.عائــدة القيــي ،ورشــة
عمــل لطــاب ســنة رابعــة تمريــض حــول التمريــض املتقــدم إلســعاف
مختلــف أنــواع اإلصابــات والــي تــأيت ضمــن الــدورات الالمنهجيــة
املقــررة لطلبــة التمريــض و القبالة وذلــك بهــدف تطويــر وصقــل
معلومــات ومهــارات طلبــة الدائــرة بمختلــف مجــاالت اإلســعاف مــن
خــال إعطــاء املحاضــرات النظريــة والعمليــة وتطبيقهــا علــى أرض
الواقــع لتحســن اجلــودة يف العنايــة التمريضيــة.
وقامــت أ .شــروق قــادوس بالتنســيق إلجــراء هــذه الــدورة  .حيــث
شــارك يف تقديــم املحاضــرات أعضــاء الهيئ ـ�ة التدريســية يف الدائــرة ,
وكذلــك جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيين  /فــرع نابلــس ،والــي ال
تتــواىن يف تعاونهــا الدائــم مــع الدائــرة وتقديمهــا أحدث املعلومــات حول
طــرق إســعاف املصابــن .حيــث قــام املســعف محمــود الكــريم بعــرض
مختلــف األدوات املوجــودة بســيارة اإلســعاف وطــرق اســتخدامها مع
تطبيــق عملــي أمــام الطلبــة.
ّ
و يف اخلتــام شــددت د.عائــدة القيــي علــى أن الــدورة تعمــل علــى

زيــادة املهــارات العمليــة املبنيــ�ة علــى أســس علميــة للتعامــل مــع
املريــض بمــا يســهم يف حتســن املســتوى العــايج والتمريــي.

دورة إجراءات العناية التمريضية المكثفة :

عقــدت دائــرة التمريض والقبالــة دورة إجراءات العنايــة التمريضية
املكثفــة لطلبــة ســنة رابعــة تمريــض وطلبــة ماجســتري تمريــض العناية
التمريضيــة املكثفــة وطلبــة ماجســتري تمريــض التخديــر ,حيــث تعتــر
هــذه الــدورة مــن الــدورات الالمنهجيــة املدرجــة يف اخلطــة التدريســية
ً
للدائــرة وحتديــدا ملســاق العنايــة التمريضيــة احلثيث ـ�ة .وأشــرف علــى
تنفيــذ هــذه الــدورة د.عائــدة القيــي و أ.محمــد احلايــك .
وناقشــت هــذه الــدورة أهــم اإلجــراءات التمريضيــة الــي يقــوم بهــا
املمــرض يف أقســام العنايــة التمريضيــة املكثفــة يف املستشــفى لتعزيــز
املســتوى النظــري والســريري لطلبــة التمريــض والقبالــة وذلــك مــن
خــال عــرض محاضــرات قدمهــا أعضــاء الهيئـ�ة التدريســية يف الدائــرة
ومدربــن الســريري يف املستشــفيات باالضافــة اىل محاضــرة قدمهــا
املهنــدس الطــي يف مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي أ .فيصــل
اشــتيوي .
Faculty of Medicine & Health Sciences Newsletter

8

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

اســتقبل أ.د.ماهــر النتشــة ،القائــم بأعمــال رئيــس
ً
اجلامعــة وفــدا مــن كليــة الطــب جبامعــة باريــس
ً
السادســة وقــدم لــه شــرحا عــن اجلامعــة وكلياتهــا
وبرامجهــا االكاديميــة ومشــاريعها البحثيـ�ة ومنجزاتها
العلميــة يف ظــل التحديــات املختلفــة .وأكــد الدكتــور
النتشــة علــى أهميــة االســتمرار بالتعــاون بــن
اجلامعتــن يف مجــاالت البحــث العلــي واالبتعــاث
لطلبــة الدراســات العليــا وشــكر القنصليــة الفرنســية
علــى دورهــا املمــز بتســهيل هــذا التعــاون وتشــجيعه.
مثــل الوفــد الفرنــي الضيــف الربوفيســور
جــن شــامباز رئيــس جامعــة بيــ�ار ومــاري كــوري
والربوفيســور برونــو ريــو عميــد كليــة الطــب يف
اجلامعــة ،روز كاتــس مســؤولة التعــاون بــن جامعــة
بيــ�ار ومــاري كــوري وكليــات الطــب الفلســطيني�ة
والســيد أوليفيــه دوفــور ،مســؤول التعــاون اجلامعــي
يف القنصليــة الفرنســية.
حتــدث الربوفيســور شــامباز خــال اللقــاء عــن أهميــة التعــاون
ً
املســتمر مــع جامعــة النجــاح والــذي بــدأ قبــل ثالثــة عشــرعاما وحصــل
خاللــه عشــرة مــن املبتعثــن علــى شــهادات الدراســات العليــا مــن
جامعــة باريــس السادســة والذيــن عملــوا علــى متابعــة التواصــل بــن
الطرفــن طيلــة الســنوات الماضيــة األمــر الــذي عــزز العالقــة وســاهم
باســتمراريتها.

حضــر اللقــاء الدكتــور صــري ناصــر ،النائــب االداري باجلامعــة
والدكتــور عمــاد دويــكات عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
والدكتــورة رشــا خيــاط ،منســق شــؤون البعثــات ،واالســتاذة دالل
رضــوان مــن مكتــب العالقــات اخلارجيــة والدوليــة .هــذا وتــم تنظيــم
اجتمــاع بــن الوفــد الضيــف وخريــي جامعــة بايــار و مــاري كــوري
للتب�احــث بســبل اســتمرار التعــاون يف املجــال العلــي والبحــي و فتــح
افــاق تعــاون جديــدة.
كمــا زار الوفــد الضيــف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة حيــث تعــرف
علــى هيئتهــا التدريســية ومخترباتهــا وزار مستشــفى النجــاح الوطــي
اجلامعــي حيــث تعــرف علــى اقســام املستشــفى والتقــى بادارتهــا
وابــدى اعجابــه باملســتوى الــذي وصلــت اليــه.

رئيس جامعة بيار وماري كوري باريس  6على رأس وفد أكاديمي في زيارة الى جامعة
النجاح الوطنية وكلية الطب وعلوم الصحة ،ومستشفى النجاح الوطني الجامعي
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مباركات

أعضاء الهيئة التدريسية الجدد
على الفصل الدراسي األول 2017/2016

أعضاء الهيئة التدريسية الجدد
على الفصل الدراسي األول 2017/2016

أ .سمر الخالدي
سمع ونطق

أ .آالء الهندي
علم األمراض الجزيئية

أعضاء الهيئة التدريسية الجدد
على الفصل الدراسي األول 2017/2016

أعضاء الهيئة التدريسية الجدد
على الفصل الدراسي األول 2017/2016

أ .أسماء قدومي
تأهيل بصري

أ .دانا طهبوب

أعضاء الهيئة التدريسية الذين كانوا مبتعثين للتخصص
في مجاالتهم وعادوا على الفصل االول ٢٠١٧/٢٠١٦

أعضاء الهيئة التدريسية الذين حصلوا على
لقب استاذ مميز

أعضاء الهيئة التدريسية الذين حصلوا على جوائز

فــاز د .مصطفــى غانــم بجائــزة التميــز فــي التعليــم اإللكترونــي وحصــل علــى
المرتبــة األولــى ألفضــل مســاق علــى مســتوى جامعــة النجــاح الوطنيــة للعــام
الدراســي  2016-2015و هــو مســاق الوراثــة والمجتمــع.
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مباركات

أ .د .عبد الناصر زيد
مدير دائرة الصيدلة

د .محمد جابر
أخصائي تخدير وانعاش

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة
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قــام قســم العــاج الطبيعــي ممثــا برئيــس القســم أخصــايئ العــاج
الطبيعــي األســتاذ رضــا وهبــه ،وبالتعاون مع قســم العالقــات العامة يف
مستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي بمبــادرة إنســاني�ة علميــة تثقيفية
توعويــة اســتهدفت طــاب املرحلــة األساســية (الصــف اخلامــس
والســادس) يف مــدارس بكالوريــا الــرواد يف مدين ـ�ة نابلــس ،وذلــك مــن
أجــل التعريــف بتخصــص العــاج الطبيعــي والتوعيــة واإلرشــاد حــول
أســباب وأعــراض وطــرق الوقايــة مــن تســطح القدمــن واعوجــاج
العمــود الفقــري وهمــا مــن أهــم املشــاكل الصحيــة الــي يتعــرض لهــا
ً
األطفــال بهــذة املرحلــة العمريــة ،نظــرا التب�اعهــم ممارســات خاطئــة
منهــا اجللســة اخلاطئــة أثن ـ�اء الــدرس أومشــاهدة التلفــاز ،اواإلحنــاء
أثن ـ�اء كتابــة الواجبــات املدرســية ،أواحلــركات اخلاطئــة أثن ـ�اء اللعــب
،إضافــة إىل وزن احلقائــب املدرســية الثقيلــة علــى الطــاب.
وتركــزت أهــداف هــذه الزيــارة علــى تقديــم نصــاحئ حــول اعوجــاج
العمــود الفقــري عنــد االطفــال وتقديــم اإلستشــارات املجانيــ�ة
والنصــاحئ الالزمــة لتحســن الوضــع الصــي .وتــم فحــص بعــض
الطــاب لتشــخيص وجــود مشــاكل يف العمــود الفقــري أو يف القــدم
حيــث تــم توزيــع بعــض الكتيبــ�ات ذات العالقــة لإلرشــاد.
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وشــرح املدربــون طــرق الوقايــة مــن خــال مراعــاة اجللســة
الســليمة أثنــ�اء الــدرس والقيــام بالواجبــات املدرســية ،وطريقــة
الســر الســليمة للحفــاظ علــى اســتقامة العمــود الفقــري،
وأهميــة اتبــ�اع وســائل الســامة أثنــ�اء ممارســة التماريــن
الرياضيــة واإللــزام بهــا مــن خــال تعليمــات املــدرس أو املشــرف
الريــايض ،وكيفيــة حمــل احلقيبــ�ة املدرســية بالطريقــة الســليمة.
وتــأيت هــذه املبــادرة ضمــن سياســة إدارة مستشــفى النجــاح الوطــي
اجلامعــي الــي حتــرص علــى أهميــة التوعيــة الفرديــة واملجتمعيــة
وتدعيمهــا لتحقيــق أهدافهــا بنشــر الوعــي والثقافــة الطبيـ�ة الســليمة .
وراعــى املدربــون املرحلــة العمريــة للطلبــة املشــاركني ،مــن خــال
طــرح املعلومــات بأســوب ســلس وبطريقــة مبســطة ومرحــة حــى
يســهل علــى الطــاب فهمهــا واســتيعابها ،وقــد تفاعــل الطــاب
والطالبــات وعــدد مــن الهيئ ـ�ة التدريســية املشــرفة علــى اللقــاء يف جــو
ملــيء باملــرح والفائــدة العلميــة .وعــر الطلبــة عــن رغبتهــم يف املشــاركة
يف فعاليــات أخــرى مشــابهة فيهــا املتعــة والفائــدة.
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SEPSIS WORLD DAY CONFERENCE 2016

تزامنــا مــع الفعاليــات العامليــة لإلحتفــال بيــوم التوعيــة ضــد تســمم
الــدم  World Sepsis Day 2016عقــد مستشــفى النجــاح
ً
اجلامعــي ممثــا بدائــرة مكافحــة العــدوى ودائــرة التعليــم املســتمر
ودائــرة العالقــات العامــة وبدعــم مــن شــركة املختصــون للتجــارة
والتســويق مؤتمرها األول ضد تســمم الدم 1st Sepsis Day 2016
وشــاركت مجموعــة ممــزة مــن املحاضريــن مــن أطبــاء وممرضــن يف
ً
إثــراء املؤتمــر ،فقــد شــارك مــن املستشــفى اجلامعــي كال مــن :رئيســة
قســم العنايــة املكثفــة د .دينـ�ا أبــو جــر ,و رئيس قســم املختــرات د.أدهم
أبــو طــه  ,ومديــرة دائــرة الطــب الوقــايئ يف املستشــفى د .ســعاد بلكبــر,
ومــن مستشــفى املطلــع شــارك رئيــس وحــدة مكافحــة العــدوى د.علــي
ســباتني ,باإلضافــة اىل مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة يف جامعــه
النجــاح الوطني ـ�ة د.عائــدة القيــي ،وممثــل شــركة املختصــون للتجــارة
والتســويق الســيد زكريــا عبــد الرحيــم ،كمــا حضــر املؤتمــر مجموعــة مــن
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ممثلــي وزارة الصحــة ووكالــة الغــوث ومستشــفيات القطــاع احلكــويم
واخلــاص ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصــي واإلجتماعــي .
واشــتمل املؤتمــر علــى أنشــطة ســاهمت يف ترســيخ األفــكار الــي تــم
طرحهــا عــر املؤتمــر.
وكان مــن أبــرز توصيــات املؤتمــر :ضــرورة نشــر الوعــي لــدى جميــع
الطواقــم الطبيـ�ة والطبيـ�ة املســاندة بأهميــة مكافحــة مــرضSepsis
مــن خــال اتبــ�اع جميــع الوســائل الوقائيــ�ة ملنعــه وإدراك العالمــات
األوليــة وتقديــم العــاج الطــارئ ،باالضافــة اىل توضيــح دور هــذه
الطواقــم يف تثقيــف املجتمــع ونشــر الوعــي حــول مــرض Sepsis،
وبالتــايل تقليــل عــدد الوفيــات الناجتــة عنــه .وتــم تســليط الضــوء علــى
ضــرورة اعتمــاد برنامــج وطــي لرصــد تســمم الــدم
) )National Surveillance systemبهــدف توظيــف
املعلومــات لبنــ�اء خطــة وقائيــ�ة وطنيــ�ة.
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تنفيذ دورة تدريبية للممرضين الجدد وذلك
بالتعاون مع مؤسسة جذور لإلنماء الصحي
واإلجتماعي برعاية من مؤسسة الوليد لإلنسانية
احتفلــت املؤسســة الفلســطيني�ة للتعليــم مــن أجــل
التوظيــف ودائــرة التعليــم املســتمر يف مستشــفى النجــاح
اجلامعــي باختتــ�ام تدريــب ملجموعــة مــن املمرضــن اجلــدد
 ,والــذي تــم تنفيــذه بالتعــاون مــع مؤسســة جــذور لإلنمــاء
الصــي واإلجتماعــي برعايــة مــن مؤسســة الوليــد لإلنســاني�ة.
ً
اســتمر التدريــب الــذي شــارك فيــه  29خريجــا وخريجــة مــن
مختلــف اجلامعــات علــى مــدار أســبوعني بواقــع  80ســاعة
تدريبيــ�ة ،حيــث تــم تصميــم وتقديــم المــادة التدريبيــ�ة بالشــراكة
بــن املؤسســة الفلســطيني�ة للتعليــم مــن أجــل التوظيــف
ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصــي واإلجتماعــي .وتــم توظيــف
ً
 20خريجــا يف املستشــفى اجلامعــي بعــد انتهــاء التدريــب.
وتكونــت الــدورة التدريبيــ�ة مــن قســمني ،حيــث تمحــور القســم
األول حــول مهــارات احليــاة العمليــة ومســاعدة املتدربــن علــى
التعــرف بأخالقيــات املهنــة ،والتواصــل مــع الزمــاء ،واكتســاب الثقــة
بالنفــس ،والعمــل ضمــن فريــق وغريهــا مــن املهــارات األساســية.
أمــا القســم الثــاين فقــد ركــز علــى التدريــب الفــي املتخصــص يف
مجــال التمريــض والــذي تضمــن مواضيــع عــدة مثــل إنعــاش القلــب
األســايس ،ومهــارات اإلتصــال والتواصــل بــن املهنيــن واملــرىض،
وأخالقيــات املهنــة ،وحقــوق املريــض والعائلــة ،واحلــد والوقايــة
مــن انتشــار العــدوى ،واألمــن واجلــودة يف اخلدمــات الصحيــة.
وأشــادت مســؤولة العالقــات العامــة يف املؤسســة الفلســطيني�ة
للتعليــم مــن أجــل التوظيــف أ.مــاري أبــو غطــاس ،بالشــراكة
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الوطيــدة مــع مستشــفى النجــاح اجلامعــي ومؤسســة جــذور لإلنمــاء
الصــي واإلجتماعــي ،مشــرة إىل أن املؤسســة الفلســطيني�ة للتعليــم
مــن أجــل التوظيــف تعمــل منــذ عــام  2009علــى رفــع قــدرات
اخلريجــن وحتســن فرصهــم يف اجيــاد فــرص عمــل ،حيــث جتــاوز
عــدد املســتفيدين مــن برامجهــا  9000مــن الشــباب الفلســطيين.
وأشــادت مســؤولة العالقــات العامــة يف مؤسســة جــذور لإلنمــاء
الصــي واإلجتماعــي أ.مجــد حــردان بدورهــا بالشــراكة اإلســراتيجية
بــن مؤسســة جــذور واملؤسســة الفلســطيني�ة للتعليــم مــن أجــل
التوظيــف ،وأضافــت بــأن اســتمرار عقــد دورات تمريضيــة لــه أهميــة
كبــرة يف االرتقــاء بمهنــة التمريــض ورفــع كفــاءة التمريــض العلميــة
والعمليــة وبالتــايل تقديــم خدمــة أفضــل للمجتمــع الفلســطيين.
بــدوره ثمــن مديــر التمريــض يف مستشــفى النجــاح اجلامعــي أ.لــؤي
الزبــن ,الــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه املؤسســة الفلســطيني�ة للتعليــم
مــن أجــل التوظيــف واملتمثــل يف خدمــة الوطــن ومؤسســاته واحلــرص
علــى إعــداد كــوادر شــابة لإلخنــراط بســوق العمــل مــن خــال
التدريب ـ�ات املشــابهة ،والــي تــأيت بالشــراكة مــع مؤسســة جــذور الــي
ال تتــواىن عــن دعــم هــذه املشــاريع الــي تعــى باخلريجــن اجلــدد.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا التدريــب تــم تنفيــذه بدعــم مــن مؤسســة
“الوليــد لإلنســاني�ة” الــي أسســها ســمو األمــر الوليــد بــن طــال ،والــي
َ
تعمــل منــذ  35عامــا علــى إطــاق املشــاريع ودعمهــا يف أكــر مــن 120
دولــة حــول العالــم ،بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق أو اجلنــس.
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بمشاركة
كلية الطب
وعلوم الصحة
في جامعة النجاح مبادرة
“بالعربي” تفوز بجائزة مبادرات
الشباب التطوعية واإلنسانية بالكويت
أقيــم حفــل تكريــم الفــرق التطوعيــة الفائــزة جبائــزة
مبــادرات الشــباب التطوعيــة واإلنســاني�ة ،يف  29مــن
شــهر أكتوبــر يف الكويــت حتــت رعايــة وحضــور معــايل
الشــيخ ســلمان احلمــود الصبــاح وزيــر اإلعــام وزيــر
الدولــة لشــؤون الشــباب ،وبالتعــاون مــع جهــات عديــدة
منهــا وزارة اإلعــام ووزارة الشــباب واملعهــد العــريب
للتخطيــط وغريهــا .
وتهــدف اجلائــزة الــي أطلقتهــا هيئــ�ة امللتقــى منــذ
عــدة أشــهر إىل تقييــم األنشــطة التطوعيــة غــر الرحبيــة
يف مختلــف املجــاالت ،حيــث اســتقبلت اللجنــة املنظمــة
للجائــزة مــا يقــارب  600مبــادرة شــبابي�ة مــن مختلــف
الــدول العربيــ�ة ،والــي تــم فرزهــا للتأكــد مــن موافاتهــا
ً
للشــروط واملعايــر املوضوعــة ســلفا ،ثــم عرضهــا علــى
جلنــة التحكيــم الختي ـ�ار الفائزيــن .وقــد تــم اختي ـ�ار 40
مبــادرة للوصــول لقائمــة املرشــحني النهائي�ة ،ثــم اختريت
مبــادرة “بالعــريب” لتكــون ضمــن الفائزيــن باجلائــزة .
وهــذا كلــه يعــود اىل جهــود كل مــن شــارك يف هــذه املبــادرة
مــن مرتجمــن ومتابعــن ومدققــن مــن الطــاب مــن
كافــة اجلامعــات املشــاركة مــن األردن وســوريا والكويــت
وكليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح
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الوطنيــ�ة.
وتســعى مبــادرة “بالعــريب” إلثــراء املحتــوى العــريب علــى االنرتنــت
وموســوعة ويكيبي�ديــا بشــكل خــاص ،وذلــك مــن خــال ترجمــة املقــاالت
ً
ً
ُ
اإلجنلزييــة اىل اللغــة العربيــ�ة مــع تدقيقهــا طبيــ�ا وعلميــا ولغويــا ،وقــد
انضمــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة جبامعــة النجــاح الوطنيــ�ة حتــت
إشــراف د.عبــد الســام اخليــاط للمشــاركة بهــذه املبــادرة ،وانطلقــت
مــن الكليــة بالزتامــن مــع كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة
األردنيـ�ة .و قــد بــذل حــوايل  400طالــب مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة
ً
يف جامعــة النجاح جهــودا حثيثـ�ة ترجمــوا فيهــا مــا يقــارب ال  500مقالــة
 ،واآلن جتــرى عليهــا عمليــات التدقيــق العلــي واللغــوي وســيتم نشــرها
ً
قريب ـ�ا علــى موســوعة ويكيبي�ديــا .
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قــام طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع بتنفيــذ نشــاطات عــدة وذلــك
باشــراف مــدرس املســاق د.مصطفــى غانــم ،ومــن أبرزهــا:

نشاطات مساق الوراثة والمجتمع

اســتضافة وفــد مــن جمعيــة الهيموفيليــا (نــزف الــدم )
ً
ممثــا برئيــس اجلمعيــة  -الســيد جــاد الطويــل وأحــد منســقي
اجلمعيــة :أ .أمــاين حنــون و أ.صالــح ضميــدي  .حيــث ألقــى
الوفــد محاضــرة عــن املــرض وعــن دور اجلمعيــة يف نشــر
التثقيــف والوعــي يف هــذا املجــال  .وأوضــح رئيــس اجلمعيــة أنــه
ً
ً
يوجــد حــوايل  450مريضــا مســجال لــدى اجلمعيــة وذلــك مــن
ً
ً
ثالثــة عشــر نوعــا مختلفــا مــن املــرض  ,مــع العلــم بــأن تكلفــة
ً
العنايــة باملريــض الواحــد تصــل إىل  70ألــف دوالر ســنويا  .كمــا
تــم عــرض مقطــع فيديــو يمثــل املعانــاة النفســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة ملــرىض نــزف الــدم .
اســتضافة وفــد مــن جمعيــة ســند لــذوي االحتي�اجــات
ً
اخلاصــة ممثــا بمديــرة اجلمعيــة الســيدة اينــ�اس املصــري,
وأخصائيــ�ة العــاج النفــي أ .مريــم صالــح  ,و أخصائيــ�ة
الســمع والنطــق أ .مدلــن حمــدان  .وقــام الوفــد بالقــاء
محاضــرة حــول دور اجلمعيــة يف تأهيــل أطفــال التوحــد
ودمجهــم يف املجتمــع باإلضافــة إىل احلديــث عــن األبعــاد
النفســية واإلجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن املجتمــع كمــا تــم
القــاء الضــوء علــى الربامــج التأهيليــة والعالجيــة الــي تقدمهــا
اجلمعيــة خاصــة ألطفــال التوحــد واألطفــال الذيــن يعانــون
مــن صعوبــات النطــق .

اســتقبال وفــد مــن جمعيــة أصدقــاء مــرىض
الثالســيميا :حيــث التقــى وفــد مــن جمعيــة
أصدقــاء مــرىض الثالســيميا بطلبــة املســاق
وأوضــح أعضــاء الوفــد مفهوم مــرض الثالســيميا
ومعانــاة املــرىض ،وتــم توزيــع نشــرات تعريفيــة
عــن املــرض ،كمــا تمــت دعــوة الطلبــة لزيــارة
اجلمعيــة والتطــوع فيهــا .

زيــارة طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع ملعهــد النجــاح للطفولــة.
واســتقبل الطلبــة مديــر املعهــد د.زاهــر نــزال ،ومديــرة وحــدة العيــادات،
د.ســابرين�ا روســو ،و مديــرة روضــة املنتســوري أ .نارمــن حبايبــ�ة،
باإلضافــة إىل املعاجلــن واألخصائيــن يف املعهــد .واطلــع الطلبــة علــى
األقســام املختلفــة للمعهــد واســتمعوا لشــرح عميــق ومفيــد حــول خدمات
املعهــد واخلدمــات التشــخيصية والعالجيــة والتربويــة والتوعويــة
والبحثي ـ�ة الــي يقــوم بهــا ،كمــا اطلــع الطلبــة علــى العيــادات املختلفــة
واألدوات املتقدمــة الــي تســتخدم يف العــاج والتاهيــل والدمــج ،وتــم
منتســوري الــي يــدرس بهــا التالميــذ ثالثــة
التنويــه اىل وجــود روضــة ً
ً
ســنوات بعــدد أقــى  ٢٠طالبــا وطالبــة يف الصــف الواحــد ومعلمتــن لــكل
صــف ويتــم دمــج طفــل واحــد مــن ذوي التوحــد يف كل صــف.

تنفيــذ نشــاط للتوعيــة بمخاطــر األمــراض الوراثيــ�ة يف
فلســطني ومعانــاة األســر املصابــة  :فقــد تــم اســتضافة
وفــد مــن جمعيــة الرحيــم  ,وهــي جمعيــة أصدقــاء متالزمــة
داون  .وأكــد رئيــس اجلمعيــة الســيد حيــدر مخــو أن
هنــاك آالف املصابــن بمتالزمــة داون يف فلســطني يف ظــل
غيــاب إحصائيــ�ات علميــة ألعدادهــم باإلضافــة إىل عــدم
وعــي املجتمــع لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الشــرحية  .أمــا
أخصائيـ�ة العــاج الوظيفــي والتأهيــل يف اجلمعيــة الســيدة
غديــر يونــس فقــد حتدثــت عــن أنــواع متالزمــة داون .
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زيارة دار األيتام
قامــت مجموعــة مــن طالبــات الطــب البشــري
دفعــة  115بزيــارة لــدار األيتـ�ام يف نابلــس وذلــك يف
األيــام الــي ســبقت عيــد األضــى املبــارك ،وكان
الهــدف مــن الزيــارة رســم اإلبتســامة علــى وجــوه
األطفــال األيت ـ�ام  ،وإدخــال البهجــة إىل قلوبهــم.
وعــرت الطالبــات عــن ســعادتهن يف مشــاركة
األطفــال فرحــة العيــد ،حيــث حرصــن علــى
تقديــم هدايــا يدويــة الصنــع “ ألن مــا تصنعــه
األيــادي بنفــوس طيبــ�ة ســيدخل للقلــوب
الصغــرة بفرحــة كبــرة ،كمــا قالــت إحداهــن،
وأشــارت أخــرى إىل الســعادة الــي غمــرت األيتـ�ام
عندمــا شــاركوهم اللعــب كأطفــال يف الثامنــة

فقالــت“ :ضحكتهــم وصراخهــم وقفزاتهــم وعيونهــم الالمعــة وملســات
أيديهــم كان فيهــا فرحتنــ�ا حنــن وإياهــم بالعيــد”.
ومن هذه
الزوايا لعبة
بسيطة
توضح
كيف يت�أثر
الشخص
يف البيئ�ات
اليت يكون
بها إزعاج
وكيف
يؤثر على
سمعه ،كما
كان هناك زاوية استشارية تضم متخصصني يف هذا املجال من كلية
الطب وعلوم الصحة.
ُيذكــر أن برنامــج علــم الســمع والنطــق هــو أحــد برامــج البكالوريــوس
ً
الــي إعتمدتهــا جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مؤخــرا ويتبــع لربامــج كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة يف اجلامعــة

“سمع و نطق مش صم وبكم “

ّ
نظــم طلبــة الســنة الثانيــ�ة مــن ختصــص علــم الســمع والنطــق
ً
ً
معرضــا تعريفيــا لربنامــج علــم الســمع والنطــق بعنــوان “ســمع ونطــق
مــش صــم وبكــم”.
وحضــر املعــرض التعريفــي عــدد مــن الهيئتــن األكاديميــة
واإلداريــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة باإلضافــة إىل عــدد مــن
طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بشــكل عــام و طلبــة كليــة الطــب
وعلــوم الصحــة بشــكل خــاص.
ويهــدف املعــرض إىل تعريــف طلبــة جامعــة النجــاح مــن مختلــف
التخصصــات بربنامــج علــم الســمع والنطــق ،واخلدمــات الــي
يقدمهــا أخصائيــو الســمع والنطــق للفئــات املســتهدفة ،باإلضافــة إىل
توعيــة طــاب اجلامعــة واملجتمــع بالطلبــة املتخصصــن يف مجــال
الســمع والنطــق ودورهــم يف املجتمــع.
وشمل املعرض مجموعة من الزوايا التعريفية واليت بدورها
ّ
تعرف ما هو النطق والسمع واألمور اليت تؤثر عليهما بشكل سليب،
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يوم التدريب الصيدالني “ال تقبل بأقل مما تستحق”

قامــت دائــرة الصيدلــة بعقــد يــوم التدريــب الصيــدالين األول
وذلــك يف املعهــد الكــوري يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة حبضــور نقيــب
الصيادلــة  ,د .أيمــن اخلمــاش  ,وكذلــك نقيــب صيادلــة نابلــس  ,و
أعضــاء مــن مجلــس نقابــة الصيادلــة  ,وكان يف اســتقبالهم عميــد كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة د .عمــاد دويــكات  ,ومديــر دائــرة الصيدلــة  ,د.
عبدالناصــر زيــد  ,وأعضــاء مــن الهيئ ـ�ة التدريســية يف دائــرة الصيدلــة
 ,باإلضافــة إىل منســقي يــوم التدريــب الصيــدالين األول مشــرفة
التدريــب الصيــدالين يف الدائــرة د .شــذى حنــون  ,وأعضــاء مــن احتــاد
طلبــة الصيدلــة ,وذلــك بتنســيق ودعــم مــن عمــادة شــؤون الطلبــة .
وكان الهــدف مــن هــذا اليــوم تهيئـ�ة الطلبــة للمشــاركة يف مؤتمــرات
وطنيــ�ة وعامليــة وتقديــم الطلبــة لشــركات األدويــة الوطنيــ�ة خللــق
فــرص عمــل لهــم ,وكذلــك تبــ�ادل املعلومــات العلميــة مــن خــال
املحاضــرات الــي تــم تقديمهــا واملعلومــات الــي تتعلــق بأحــدث
األدويــة اجلديــدة ,وقــد عــرض الطــاب حتدياتهــم بطريقــة كوميديــة
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عــن طريــق تقديــم مســرحية ســاخرة تعــر عــن جتربتهــم يف التدريــب
الصيــدالين ,باإلضافــة إىل أهــداف تعزيــز العالقــة مــا بــن اجلامعــة
ونقابــة الصيادلــة وشــركات األدويــة .
وتضمــن اليــوم محاضــرات عــن االســتخدام الصحيــح ألدويــة
القلــب ,وأدويــة األزمــة الصدريــة ,واملضــادات احليويــة ,واملســكنات
وأدويــة الســكري .
باإلضافــة إىل أنــه تــم عــرض زاويــة يف املعــرض ملنتجــات شــركات
األدويــة مثــل شــركة فارمكــس  ,وشــركة احليــاة ,وشــركة بريزيــت,
وشــركة فيتــي ,وشــركة دار الشــفاء.
وحقــق العمــل الهــدف املرجــو منــه بنجــاح كبــر وحضــور مــن جميــع
مناطــق الوطــن بالرتكــز علــى اجلانــب اإلنســاين ملهنــة الصيدلــة وذلــك
لتقليــل األخطــاء الناجمــة عــن املمارســات اخلاطئــة عنــد صــرف بعــض
األدويــة .
17

النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

أنت الحياة  ...افحصي وطمنينا
بادري ,ال تترددي ,فحصك أمان
ألنك تستحقين الحياة
معًا لمقاومة سرطان الثدي
يعتــر شــهر أكتوبــر شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي  ،ومــن
هنــا كان ملستشــفى النجــاح الوطــي اجلامعــي وطلبــة الطــب
والتمريــض والطــب املخــري دور بــارز يف زيــادة الوعــي ونشــر
املعرفــة بهــذا املــرض .
قامــت دائــرة التعليــم املســتمر يف مستشــفى النجــاح
الوطــي اجلامعــي بتنظيــم حملــة توعويــة ضــد ســرطان
الثــدي  ,اشــتملت احلملــة علــى عــدة فعاليــات مــن
أبرزها توزيــع األشــرطة الورديــة علــى جميــع العامــات يف
املستشــفى كرمــز عالــي لســرطان الثدي باإلضافــة إىل
تقديــم محاضــرة تعريفيــة باملــرض ونســبة انتشــاره ومــا
هــي أســبابه وطــرق الوقايــة منــه ومــن أبــرز تلــك النشــاطات
التدريــب علــى عمــل الفحــص الــذايت للثــدي مــن خــال
عــرض فيديــو تعليــي والتطبيــق علــى دىم خاصــة .
ونظــم احتــاد جمعيــات طلبــة الطــب يف كليــة الطــب وعلوم
الصحــة ( )IFMSAبالتعــاون مــع مركــز دنيـ�ا ألورام النســاء
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حملــة توعويــة بســرطان الثــدي حتــت عنــوان “ أنــت احليــاة ...افحــي
وطمنينــ�ا “ وذلــك داخــل أســوار جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة .تضمنــت
احلملــة زوايــا تثقيفيــة تتعلــق بالتعريــف العــام بمــرض ســرطان الثــدي
ومــدى انتشــاره بــن نســاء العالــم بشــكل عــام ونســاء فلســطني بشــكل
خــاص .كمــا تضمنــت احلملــة التعريــف بطــرق الوقايــة والفحــص
الــذايت للكشــف املبكــر عــن املــرض.
تــا الفعاليــات الثقافيــة عــرض مســريح لفرقــة مســرح
البســطة لرتكــز اإلهتمــام علــى معانــاة املــرىض مــع ســرطان
الثــدي وتأثــره علــى حالتهــم النفســية وتغيــر نظــرة املجتمــع لهــم
لتصبــح نظــرة داعمــة تســاهم يف حتســن نوعيــة حيــاة املــرىض.
تمــت الفعاليــات حبضــور عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.عمــاد
دويــكات والــذي أبــدى اعجابــه ودعمــه لهــذا النــوع مــن النشــاطات
ألنــه يعــزز مــن دور الطــاب يف حتقيــق املســؤولية اإلجتماعيــة جتــاه أفراد
املجتمــع .كمــا قامــت مديــرة مركــز دني ـ�ا د.نفــوذ املســلماين باإلشــراف
علــى احلملــة وأكــدت علــى دعــم مركــز دنيــ�ا للنشــاطات التوعويــة
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املتعلقــة بأمــراض النســاء.
ً
أمــا طلبــة التمريــض والقبالــة فقــد أطلقــوا أســبوعا توعويــا حــول
املــرض حتــت شــعار “بــادري ,ال تــرددي ,فحصــك أمــان “ .حيــث
افتتحــت الفعاليــات مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة د.عائــدة القييس
والــي بدورهــا أثنــت علــى أهميــة هــذه األنشــطة الالمنهجيــة يف تفعيــل
دور الطلبــة لنشــر التوعيــة والتثقيــف الصــي يف اجلامعــة واملجتمــع .
تضمنــت الفعاليــة بوســرات حــول إحصائيـ�ات عــن ســرطان الثدي,
وأهميــة الكشــف املبكــر عــن املــرض  ,وكيفيــة الفحــص الــدوري للثــدي
وذلــك لإلنــاث والذكــور ,كذلــك التعريــف بالعوامــل املؤثــرة والــي تزيــد
مــن اإلصابــة باملــرض كمــا تــم توزيــع منشــورات وإرشــادات للطلبــة.
ّ
ويف الســياق ذاتــه نظــم طلبــة قســم الطــب املخــري وبرعايــة
مختــرات ميدكــر  ,محاضــرة علميــة بعنــوان “ألنــك تســتحقي احليــاة”
و الــي هدفــت إىل التوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي والتشــجيع علــى
الفحــص والكشــف املبكــر ،وجــرى عقدهــا يف قاعــة املؤتمــرات يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة.
وحضــر املحاضــرة عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة د.عمــاد
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دويــكات ،واملديــر العــام ملختــرات ميدكــر د .بشــار
الكــريم ،والوفــد املرافــق لــه ،وعــدد مــن الهيئتــن اإلداريــة
واألكاديميــة مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،باإلضافــة إىل
عــدد مــن طلبــة الكليــة مــن مختلــف التخصصــات.
وأكــد د.عمــاد دويــكات علــى أهميــة الشــعار املســتخدم يف
احلملــة ،وعلــى أهميــة العبــارات املســتخدمة والــي ختــص
األم وحياتهــا.
وبــدوره أشــار د .الكــريم علــى دور مختــرات ميدكــر
ً
يف عمليــة الفحــص والكشــف املبكــر ،مؤكــدا علــى أهميــة
التشــخيص املبكــر للســيدات مــن أجــل احلفــاظ علــى
حياتهــم مــن هــذا املــرض.
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ج ثقافي
رب مزي
“المغ ي أصيل
وعرق
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ّ
نظــم برنامــج زاجــل للتبـ�ادل الشــبايب الــدويل التابــع لدائــرة العالقــات العامــة يف
ً
جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة  ،معرضــا بعنــوان “املغــرب مزيــج ثقــايف وعــريق أصيــل”،
وجــرى عقــده يف ســاحة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد
وملــدة أســبوع كامــل.
وافتتــح املعــرض عميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،الدكتــور عمــاد دويــكات،
والدكتــورة ســعاد بالكبــر ،فهــي مغربيــ�ة اجلنســية وتعمــل كعضــو هيئــ�ة
تدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،وحضــر االفتتــ�اح عــدد مــن طلبــة
اجلامعــة مــن مختلــف التخصصــات.
وهــدف املعــرض توضيــح فكــرة التنــوع الثقــايف العــريب والعالــي لطلبــة
جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة مــن خــال تقديــم صــور للمواقــع التاريخيــة والرتاثي ـ�ة
والعمرانيـ�ة وفــن البنـ�اء القديــم والــراث املوحــد يف املغــرب ،وكمــا شــمل املعــرض
ً
صــورا ألهــم املــدن املغربيـ�ة وتراثهــا وهوياتهــا ،وتقديــم للحلويــات واألطعمــة اليت
تشــتهر بهــا تلــك املــدن وتقديــم الشــاي املغــريب الشــهري ،باإلضافــة إىل اســتعراض
التنــوع العــريق يف املغــرب.
كمــا شــمل املعــرض عــرض املراحــل التاريخيــة الــي مــر بهــا املغــرب ،والهويــات
البشــرية لســكان املغــرب
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