بســـم اهلل ال َّر ْح َمن ال َر ِحيم
َ

ُ
فيمكث في األرض
فاء وأ ّما ما ينفع الناس
فأ ّما الزبد فيذهب ُج ً
صدق اهلل العظيم
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شكر وتقدير
بداية أود أن أشكر من ساعدوني في إخراج هذا الكتاب وهم كثرة من زمالئي والعاملني
ال منهم باالسم إال أنه ال مجال ألن أذكر اجلميع وأود
في مستشفى فرح .وبودي أن أذكر ك ً
أن أخص بالشكر:
•األستاذ فاروق أنيس جرار الصديق الوفي واملرجع اللغوي البارع والذي م ّتعني بقراءة
تصليح أخطائي.
•السيدة أمل محمد األسطل مديرة مكتبي والتي حتملتني في إعادة الطباعة مرات ومرات
دون ملل أو تذمر ليصل هذا الكتاب إلى من وثق مبستشفى فرح على أحسن صورة.
•السيد محمد سليم أبو لسان مدير دائرة التكنولوجيا واملعلومات والذي ساعدني في
ترتيب وإخراج هذا الكتاب وحتضير الصور والبحث عن الوثائق القدمية.
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الفصل األول

كلمة الدكتور زيد الكيالني
بســـم اهلل ال َّر ْح َمن ال َر ِحيم
َ
عزيزتي الزوجة ،عزيزي الزوج
حساس يتطلب الكثير من التفهم والتعاون مابني
إن موضوع املساعدة على احلمل أمر ّ
الزوج والزوجة من طرف وما بني الفريق املعالج من طرف آخر.
ان من أهم أسباب النجاح بعد خبرتي الطويلة في هذا املضمار ،الصبر واملثابرة وطبعا
التعاون ما بني الزوجني والفريق املشرف عليهما ،باالضافة الى جمع املعلومات الصحيحة
املتعلقة باملوضوع وانتهاج األساليب العلمية السليمة والعالج الصحيح واخلبرة العميقة
واألجهزة املتطورة.
إن موضوع االخصاب خارج اجلسم أي كما هو معروف باسم (أطفال األنابيب) ،موضوع
حساس جداً باإلضافة الى كونه مرهق ًا وشاق ًا جلميع األطراف ،أقصد الزوجني والفريق املشرف
على البرنامج .أنه يتطلب من الفريق كل التفهم والتعاون مع الزوجني ويتطلب من الزوجني
التحلي بالصبر واملثابرة .إن من أبرز سيئات هذه الطريقة هو عدم ضمان جناحها من أول مرة،
ال وقد ال يحالفها احلظ حتى من خامس
ال من أول مرة بتوأمني مث ً
فقد تصبح الزوجة حام ً
محاولة ،إال أنه من املعروف أنه كلما زادت احملاوالت كلما زادت فرص النجاح.
و لإلطالع على تفاصيل خطوات هذا املشروع فقد زودنا القارئ بهذا الكتيب .وطبعا يسر
أي ًا من أعضاء الفريق االجابة على اي استفسار وتوضيح أي التباس أو غموض.
مين اهلل
إني أمتنى بإسمي واسم زمالئي في مستشفى فرح النجاح لكل زوج وزوجة ،وأن ّ
عليهما بزينة احلياة الدنيا ،وأؤكد أن سعادة الزوجني هي سعادة الفريق وأن النجاح هو جناح
كال الطرفني ،الفريق والزوجني.
ختاما ،أود أن أذكر أننا ال ندّ عي بأننا أفضل مركز في العالم ولكن أريد أن أؤكد أننا
طموحون و ال نقبل أن يكون في العالم أفضل م ّنا ،فلدينا االمكانيات ولدينا سالح العلم
والطموح وبهذا أصبح مستشفى فرح من أكبر املراكز في العالم وله السمعة الدولية احلسنة.
د.زيد الكيالني
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د .زيد الكيالني

الدكتور زيد الكيالني
السيرة الذاتية
•مواليد فلسطني ،الناصرة ،عام .1938
•حصل على بكالوريوس الطب من أملانيا الغربية عام .1964
•حصل على درجة التخصص في النسائية والتوليد :دبلوم من ايرلندا سنة  1975وزمالة
من الكلية امللكية-لندن عام .1977
•بدأ حياته العمليه في عيادة طبية متواضعة عام  ،1978وكانت غرفة االنتظار حتتوي على
أربعة كراسي مستعارة ،إال أن رؤيته للمستقبل أوصلته إلى مستشفى فرح ذي الشهرة
العاملية والذي يعتبر من أكبر املراكز عاملي ًا في عالج العقم .ويعمل حالي ًا على انشاء
مستشفى منوذجي من املتوقع أن يكتمل بحلول عام  2013باالضافة إلى مدرسة طبية
لتدريب الطواقم الطبية بجميع اطيافها باستعمال أجهزة تشبيهية .Simulator
•مؤسس ومدير مستشفى فرح الذي مت افتتاحه برعاية جاللة املغفور له بإذن اهلل امللك
احلسني بن طالل عام .1994
•كان أول من بدأ في املنطقة بانشاء مركز االخصاب خارج اجلسم واحلقن املجهري للبويضة
« اطفال االنابيب» عام .1983
•.مؤسس اجلمعية االردنية للخصوبة والوراثة وأول رئيس لها عام .1997
•عقد أول مؤمتر عاملي في تاريخ االردن عن اخلصوبة والوراثة في نيسان عام .1997
•أدخــــــل ع ـ ــدة تــقــنــيــات لــلــمــســاعــدة ع ــل ــى احل ــم ــل ملــنــطــقــة الـ ــشـ ــرق االوس ـ ــط
كــاالخــصــاب خـ ــارج اجلــســم ودراســـــة وتــشــخــيــص األج ــن ــة قــبــل ارجــاعــهــا للرحم
 Preimplantation genetic diagnosisوانضاج البويضات في املختبر  .IVMثم أسس
قسم ًا لدراسة االمراض الوراثية وفحص األجنة في املختبر النتقاء السليم منها وذلك
بالتعاون مع مركز علم اجلينات في ميتشيجان  Michiganفي امريكا ويعتبر هذا القسم
االول من نوعه في املنطقة.
•ترأس عدة مؤمترات عامليه ُعقدت في األردن اعوام -2009 -2007 -2005 - 1997
.2011
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•شارك في العشرات من املؤمترات العاملية والقى العديد من احملاضرات العلمية في املؤمترات
العاملية واالقليمية واحمللية عرض فيها أبحاث ونتائج مستشفى فرح ،كما وشارك في رئاسه
عدة جلسات علمية عاملية.
•نشر العديد من االوراق العلمية في مجالت معترف مبستواها الطبي املميز:
Human Reproduction
Fertility and Sterility
British Journal of Obstetrics and Gynecology
Human Reproduction Online
The American Journal of Human Genetics

1.
2.
3.
4.
5.

•شارك كمسؤول أول باسم مستشفى فرح مع جامعات عديدة في أوروبــا وامريكا في
عدة دراسات للموافقه على استعمال األدوية احلديثة في آخر مراحلها وعرضها على دائرة
الدواء والغذاء االمريكية  ،FDAوقد أثبتت هذه العقاقير جدواها وتستعمل اآلن في
األسواق ملصلحه املريضات ومساعدتهن على احلمل.
•شارك في اكتشاف تغيرات في أحد اجلينات عند عائلة أردنية مع زمالء له من اسكتلندا
وفرنسا ومت نشر هذا االكتشاف في مجلـة علمية مميزة هـي (املجلة العلمية االمريكية
للجينــات البشـريـة) The American Journal of Human Genetics
•شارك في تأليف وحتريرعدة كتب طبية علمية باللغة االجنليزية حول التقدم في معاجلة
العقم ،وإخصاب األجنة ،وانتقاء نوع اجلنني:
Advances in Infertility Treatment
Textbook of In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction
PGD Embryo Selection
IFFS 20th World Congress on Fertility and Sterility

1.
2.
3.
4.

•ترجم كتاب احلمل الستاذه جوردون بورن  Gordon Bournعام 1986
•طور جهازا طبي ًا للمساعدة على نقل اجلنني إلى رحم األم تقوم بتصنيعه في املانيا شركة
ستورز  Storzحتت اسم االردن  -كيالني  Jordan-Kilaniويسوق عاملياً.
•طور اداة لنقل األجنة مت تصميمها في بريطانيا تساعد على التغلب على الصعوبات في
نقل األجنة إلى رحم األم.
ممتحن سابق لطلبة كلية الطب في اجلامعة االردنية.
•
ٌ
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•حاز على عدة جوائز وشهادات تقدير منها:
1 .1وسام االستقالل من الدرجة األولى من املغفور له بإذن اهلل جاللة امللك حسني.
2 .2درع نقابة االطباء االردنية إلجنازه الطبي في مجال املساعده على احلمل.
3 .3درع اجلمعية االردنية للنسائية والتوليد الجنازاته الطبية.
4 .4دروع عديدة من جامعات مختلفة وجمعيات عاملية مختلفة.
5 .5شهادة تقدير من االحتاد العاملي جلمعيات النسائية والتوليد .FIGO
6 .6شهادة تقدير من االحتاد العاملي جلمعيات اخلصوبة .IFFS
7 .7صدرت االرادة امللكية بتعيينه عين ًا في مجلس االعيان عام 2011
8 .8جائزة الدولة التقديرية في مجال العقم وأطفال االنابيب لعام 2011
9 .9درع جمعية املستشفيات االردنية تقديرا جلهوده في خدمة القطاع الطبي عام 2012
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جاللة املغفور له بإذن اهلل امللك احلسني املعظم يهدي وسام االستقالل من الدرجة االولى الى الدكتور زيد الكيالني
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الدكتور زيد الكيالني يصافح جاللة امللك عبداهلل الثاني املعظم مبناسبة تعيينه عضواً في مجلس األعيان
وفي اخللف رئيس مجلس األعيان دولة السيد طاهر املصري
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رئيس الوزراء االردني السابق دولة السيد عون اخلصاونة ،يسلم الدكتور زيد الكيالني
جائزة الدولة التقديرية ،وفي الوسط وزير الثقافة معالي الدكتور صالح جرار.

الدكتور زيد الكيالني يستلم جائزة تقدير من دولة السيد طاهر املصري
وفي الوسط الدكتور زهير أبو فارس رئيس جمعية املستشفيات األردنية مانحة اجلائزة
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مستشفى فرح احلالي

املستشفى العام من مجمع فرح الطبي
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مجمع فرح الطبي
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نشأة مستشفى فرح
بدأ مستشفى فرح نشأته بعياده صغيره
متواضعه بها اربعة مقاعد مستعاره عام 1978
وكان ذلك في عيادة االردن في جبل عمان
وموقعها في مايسمى بنزلة رأس العني .في نفس
العام ،متت والدة أول طفل بواسطة االخصاب
خ ــارج اجلــســم (طــفــل أنــبــوب) فــي العالم
 .Louise Brownشــدّ الــدكــتــور زيــد هذا
احلدث خاصه وأن طموحاته ليس لها حدود،
مركز األردن عام 1988
فبدأ يخطط إلدخال هذه التقنية اجلديده الى
وكأن هوس ًا أصابه .تابع الدكتور زيد تطور هذه التقنية
املنطقة وكان هذا شغله الشاغل
ً
وجاب الكثير من بلدان العالم للتعرف على اسرار هذه التقنية وإمكانية نقلها إلى موطنه
االردن .زار مراكز عدة في اجنلترا ،بلجيكا،املانيا ،استراليا .ثم بدأ في التحضير العملي لهذا
البرنامج عام  .1983إال أنه في عام  1985مت حرق عيادته عمداً مما كان عثرة كبيره أمام
املشروع إال أن ذلك كان حافزاً ملثابرته خاصة و أن د.زيد يعشق التحدي مما ساعده في التغلب
على الصعوبات فاستمر في مشواره وكتب له النجاح بحالة أول حمل عام  1986ووالدة أول
طفل عام .1987
بعد ذلــك زاد ضغط املــراجــعــن على
الدكتور زيد وضاق به املكان فانتقل إلى
شارع مي زياده عام  1988وهناك اسسس
أول مركز للعقم في االردن واسماه ذلك
احلني مركز االردن لعالج العقم ثم مركز
االردن الطبي.
مستشفى فرح 1994

كان نتيجة جناح الدكتور زيد أن اصبح
مركز االردن ال يتسع لضغط العبء الذي يقع عليه ،واحلاجة أم االختراع ،فاشترى منز ًال
صغيراً مجاوراً وضمه للمركز القدمي وأنشأ عليهما مستشفى فرح املؤلف من اربعة طوابق ومت
افتتاحه برعاية ملكية سامية في .1994/11/9
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رغم التوسع الذي حصل ،بقي الطلب الشديد على عيادة الدكتور زيد عارم ًا فارتفع
مستشفى فرح ليصبح اثنى عشر طابق ًا ومن اضخم مراكز العقم في العالم إن لم يكن اضخمه
وكان ذلك عام .2001
وكان الدكتور زيد بعيد النظر ،مستوعب ًا لواقع االردن واملنطقة وثاقب الرؤية في املستقبل
ناظراً في االماكن التي جتاوره واحمليطة مبستشفى فرح فكان جريئ ًا في شراء إي منزل أو قطعة
أرض حواليه إلى أن متكن من متلك قطع اراضي كافيه ليقيم عليها مستشفى الكيالني ليصبح
في املستقبل جزءاً مما يسمى مبجمع الكيالني الطبي والذي سيشمل بعض ًا من املرافق الطبية
والعلمية والتدريسية التي جتول في خاطر الدكتور زيد.

مدخل مستشفى فرح

من مكاتب مستشفى فرح
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مستشفى فرح الرائد في
•والدة أول طفل بواسطة االخصاب خارج اجلسم «أطفال األنابيب» عام 1987
•والدة أول طفل بواسطة استخدام األجنة املجمدة
•والدة أول طفل نتيجة احلقن املجهري ICSI
•اول من اجرى ثقب غالف اجلنني «بالليزر»  ،Assisted Hatchingملساعدته على التعشيش
•األول في احلصول على أول حالة حمل نتيجة استعمال حيوان منوي مجمد
•األول في احلصول على حالة حمل من حيوان منوي مستخرج من اخلصية مباشرة
•احلصول على أول حالة حمل ووالدة باستعمال عينة السائل املنوي املستخرج من املثانة
البولية نتيجة القذف التراجعي
•إجراء عملية Gift
•أول من أدخل جهاز القاذف الكهربائي Electroejaculator
•إدخال أول جهاز فوق صوتي مهبلي (السونار املهبلي)

غرفة والدة

طابق الوالدة
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قسم األشعة

CT - Scan Room

غرفة أطفال

عيادة األطفال

تصوير األطفال
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رسالة الدكتور زيد الكيالني إلى سماحة مفتي عام اململكة
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رسالة سماحة املفتي املغفور له بإذن اهلل عز الدين اخلطيب التميمي
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الفصل الثاني

بعض من جوانب مختبرات االخصاب في مستشفى فرح
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االخصاب خارج اجلسم
ما ُهو االخصاب خارج اجلسم؟
هو اخصاب البويضة باحليوان املنوي في صحن اإلختبار أو ماهو معروف (بأطفال األنابيب).
يشمل هذا أخذ البويضة او البويضات الناضجة من املبيض أو املبيضني و إخصابها خارج
اجلسم (في املختبر) ثم إعادة البويضة املخصبة بعد اإلنقسام و تكوين اجلنني الى الرحم.
من هم بحاجة لهذه املعاجلة؟
1 .1الزوجة التي تعاني من انسداد اوعطب في قناتي ڤالوب.
2 .2الزوج الذي يعاني من قلة في عدد احليوانات املنوية أو حركتها أو أشكالها الطبيعية أو
حتى أحيانا من انعدامها في السائل املقذوف.
3 .3الزوجان اللذان يعانيان من عقم لسنوات طويلة دون معرفة السبب.
كيف تتم عملية اإلخصاب خارج اجلسم؟
تتم عملية اإلخصاب خارج اجلسم بسحب البويضات من املبيض اواملبيضني ثم حضنها في
طبق مخبري خاص مع احليوانات املنوية للزوج حتت ظروف مالئمة لها .أما التقاط البويضات
فيتم بإدخال إبرة لسحب البويضات من خالل جدار املهبل ،و يتابع موقع االبرة عن طريق هذا
اجلهاز لتستقر في اجلريب (الكيس احلاوي للبويضة)  Follicleو يبدأ بعد ذلك شفط اجلريب
احلاوي للبويضة .تتم هذه الطريقة حتت التخدير املوضعي او التخدير العام ،والطريقة املتبعة
في مستشفى فرح هي سحب البويضات حتت التخدير العام.
كيف يتم حتريض اإلباضة و مراقبة نضوج البويضات؟
من الثابت انه كلما زاد عدد البويضات زادت نسبة النجاح ،و للحصول على عدد مطلوب
من البويضات ينشط املبيضان بواسطة حقن هرمونية .تتم مراقبة البويضات بجهاز السونار
حيث يقاس قطر اجلريب(أي الكيس احلاوي للبويضة) و كذلك تقاس الهرمونات املتعلقة
باإلباضة في الدم ،و حني يصبح قطر اجلريب ( )18-16ملم يحقن هرمون  hCGبالعضل
ليساعد على نضج البويضات النهائي .يعطى هذا الهرمون في الليل عادة ،و يتم سحب
البويضات بعد  36-33ساعة من اعطائه.
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عدد البويضات
يعكس عدد اجلريبات التي نشاهدها في أثناء املراقبة بجهاز السونار عدد البويضات املتوقع
احلصول عليها .لكن هنالك بعض احلاالت يكون فيها عدد البويضات التي ميكن سحبها أقل
من العدد املتوقع ألسباب عديدة منها ان يكون اجلريب فارغا و ليس حاويا لبويضة .وميكن أن
يكون عدد البويضات أكثر نتيجة لنمو بعض اجلريبات بعد أخذ حقنة .hCG

حدوث ادماء

إن نزول دم مهبلي بعد عملية سحب البويضات أمر شائع ال يدعو للقلق .تكون كمية
الدم قليلة و أقرب للون الداكن و تستمر يوم ًا أو يومني .السبب في ذلك هو إختراق جدار
املهبل باالبرة املستعملة لسحب البويضات.

متى يجب اإلتصال باملركز للبدء في البرنامج؟
مساء ،قليال أو كثيراً،
يعتبر أول يوم تالحظ فيه الزوجة نزول دم – سواء أكان صباحا أو
ً
بناء عليه الرجاء االتصال هاتفي ًا أو احلضور شخصي ًا
فاحت ًا أو داكناً -هو أول يوم في الدورةً .
في اليوم الذي يليه (ثاني يوم من الدورة) الى املستشفى و لو كان يوم عطلة و يفضل ان
يكون احلضور صباحي قبل الساعة  12ظهرا .ويسر موظفة االستقبال مساعدتكم بالتوجه
الى املكان املناسب .تخضع الزوجة لفحص على اجلهاز فوق الصوتي وتعطى حقنا لتنشيط
اإلباضة ،وسوف حتتاج لعدة زيارات لعيادة رصد اإلباضة ملتابعة حجم البويضات ،تستغرق
حوالي عشرة أيام.

العالقة الزوجية

يفضل ان تبقى العالقة اجلنسية ما بني الزوجني طبيعية .اال أنه على الزوجة إعالم الطبيبة
املشرفة عن يوم حدوثها ،و قد تطلب الطبيبة املشرفة من الزوجني االمتناع عن اجلماع قبل
سحب البويضات بحوالي ثالثة أيام.
من املهم أيض ًا إعالم الطبيب إذا حدث استحالم .أما إذا كان الزوج خارج االردن حني بدء
الزوجة بالبرنامج و سيلحق بزوجته فيما بعد فالرجاء إعالم الطبيب بذلك.
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كيف يتم اخصاب البويضات؟
كنا في مستشفى فرح نستخدم الطريقة التقليدية في اخصاب البويضة ،و ذلك بوضعها
في وسط غذائي خاص و يوضع فيها عدد مناسب من احليوانات املنوية املنتقاة .اال أنه ونظرا
ألن غالبية مرضى مستشفى فرح من خارج األردن و نظراً ألن عملية احلقن املجهري للبويضة
 ICSIتعطي نسبة أعلى في التلقيح فإننا نلجأ الى هذه العملية مع كافة مرضى مستشفى فرح
لتوفير أعلى نسب تلقيح و حمل ممكنة.
كم من الوقت تستغرق عملية االخصاب؟
تستغرق هذه العملية ما بني ( )20-18ساعة و يثبت أن االخصاب قد مت برؤية تغيرات
في البويضة حتت املجهر.
هل ميكن تكرار هذه العملية؟
نعم ميكن تكرار العملية عدة مرات إذا لم يحالف احلظ الزوجني .و كما أكد الدكتور زيد
الكيالني في مقدمة هذا الكتاب ،أن الصبر و املثابرة و األساليب العلمية الصحيحة ،باالضافة الى
تفاني الفريق و اخلبرة العميقة و االجهزة املتطورة هي سر النجاح .يفتخر مستشفى فرح بنتائجه
اجليدة و يؤكد أن نسبة النجاح تعدت  %90بني األزواج املثابرين .صحيح أن املعظم قد لبى
رغبته ووصل هدفه بعد محاوالت قليلة أو حتى من محاولة واحدة اال ان هنالك قلة لم يحالفها
احلظ اال بعد عدة محاوالت و قد أصبحت مثاال يقتدى به ،فمثال احدى املراجعات قد جابت
الدنيا تبحث عن حظها و أخيراً حالفها احلظ في مستشفى فرح بعد احملاولة السادسة عشرة.
هل ميكن إعادة العملية مباشرة؟
نعم ميكن ذلك اال أنه يفضل اعطاء الزوجة راحة ملدة شهر.
نزيف رحمي
عزيزتي احلامل :نريد أن نلفت نظرك أنه رغم املباركة لك بحدوث احلمل إال أنك قد
تتعرضني في األشهر الثالثة األولى الى نزيف رحمي قد يظهر و يختفي ليتكرر عدة مرات.
لقد أظهرت اإلحصائيات أن نسبة حدوث هذا اإلدماء تصل حوالي  %20من اللواتي حملن
بواسطة اإلخصاب خارج اجلسم و أن نسبة اإلجهاض ال تتعدى النسبة العادية بني احلوامل في احلمل
الطبيعي ،أي أن معظم هذه االحمال ال تتأثر بهذا اإلدماء.
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مالحظة هامة

من اجلدير ذكره ،انه عندما نطلب منك احلضور في وقت ما لسحب البويضات أنه ال
يعني أن العملية ستتم خالل دقائق بعد حضورك .من املتعارف عليه علمي ًا أن البويضات
تبقى محفوظه في اجلريبات ملدة  36ساعه بعد اعطائك احلقنة املساعدة على النضج النهائي
(مايسمى باحلقنة التفجيرية) لذا ال داعي للقلق إذا كان عليك االنتظار حتى يتسنى لنا
سحب البويضات.
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جاللة امللكة نور املعظمة و سمو األميرة راية مبناسبة احتفال مستشفى فرح
مبرورعشرة أعوام على برنامج اإلخصاب خارج اجلسم (أطفال األنابيب)
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احلقن املجهري للبويضة :فكرة للدكتور زيد
في عصر  11كانون الثاني  ،1990وكان يوم خميس ،كان هناك لقاء صحفي ما بني
مندوب جريدة الشعب السيد محمد امللكاوي و الدكتور زيد الكيالني وكان يشغل انذاك
منصب املدير العام ملركز االردن لعالج العقم والذي أصبح فيما بعد مستشفى فرح .وقد زود
الدكتور زيد الصحفي مبعلومات وفيرة ومشوقة عن مشروع االخصاب خارج اجلسم ،أو ما
ُيعرف بأطفال االنابيب ،غطى بها كل جوانب املوضوع .وفي نهاية املقابلة ،وبعد أن تنفس
الدكتور زيد الصعداء ،إذ كانت مقابلة طويلة ومرهقة ،قال الدكتور زيد باسم ًا للصحفي
السيد محمد امللكاوي إليك تنبؤي باملستقبل شريطة أن يكون سرا بيني وبينك وليس
للنشر .و باح الدكتور زيد بافكاره و امنياته وماكان يجول في خاطره للمستقبل ،وهو ان
حيوان ًا منوي واحداً سوف يكون يوم ًا ما كافي ًا النتاج مولود .وقد لفت ما قاله الدكتور زيد
نظر الصحفي السيد محمد امللكاوي والذي أصبح آذانا صاغية وعيونا المعة وانهال على
الدكتور زيد باالسئلة واالستفسارات معربا عن الدهشة الشديدة وكأن ما قاله الدكتور زيد
فيه شيء من االعجاز أو االستحالة .شرح الدكتور زيد للصحفي التقنية التي يؤمن بها ثم
ختم احلديث معه راجي ًا أن ال ُيعلن هذا اخلبر ملا به من أسرار ولكونه ما زال قيد الدراسة
والتجارب ويحتاج الى حتضيرات وتقنيات كبيرة في املستقبل ،اال أنه فوجئ أن تكون هذه
الفكرة بعد يومني السبت املوافق  13كانون الثاني متصدرة الصفحة األولى جلريدة الشعب
مما سبب له ازعاجا من زمالء من غير املستوعبني للخبر وغير املصدقني للفكرة،وكأن زلزاال قد
حدث متهمني الدكتور زيد بوسع اخليال وأن ما ص ّرح به كان درب ًا من دروب اجلنون.
لم يسعف احلظ وعدم توفر االمكانيات التقنية الدكتور زيد أن ينفذ ما كان يؤمن به
ويجول في خاطره آنئذ اال انه وبعد ما ينوف على سنتني ّ
متكن زميل ايطالي يعمل في بلجيكا
وهو  G. Palermoجي باليرمو من حتقيق حلم الدكتور زيد بإجناز هذا السبق العلمي ،مما كان
له صدى عاملي واعتبر حتو ًال كبيراً في عالج العقم ،ونشرت نتائجه في مجلة  Lancetالنسيت
بتاريخ  4يوليو .1992
بالطبع كان الدكتور زيد يطمح أن يكون هذا السبق العلمي باسمه وعلى يديه وأيدي
زمالئه و استوعب حسرته اال انه س ُّر في نفس الوقت أن فكرته اصبحت حقيقة لتخدم االنسانية
ّ
وسخر هذه الطريقة في خدمة مرضاه الذين أحبهم وأخلص إليهم كما وس ّر كثيراً أن هذا االجناز
كان جوابا شافي ًا ملن تهجم عليه قبل حتقق امنيته ،بحيث اصبحوا فيما بعد من اصدقائه االوفياء.
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التلقيح املجهري للبويضة
مقدمة
لقد أعطى برنامج االخصاب خارج اجلسم حلو ًال ملشاكل الكثير من العائالت التي تعاني
من عدم االجناب ألسباب عديدة ،إال أن نسبة النجاح بقيت متدنية أو معدومة حني يكون
السبب هو الضعف الشديد في احليوانات املنوية عند الزوج او انعدام وجودها في السائل
املقذوف ،و كثيراً ما اضطررنا لعدم قبول الزوجني للدخول في البرنامج بسبب هذا الضعف.
لقد أعيد األمل في االجناب لهؤالء األزواج بطريقة متطورة جداً وهي حقن احليوان املنوي
داخل سائل البويضة  ICSIاو استخراج احليوان من البربخ او أنسجة اخلصية.
ان حقن احليوان املنوي في البويضة و بالقرب من نواتها طريقة متطورة بحاجة الى
تكنولوجيا دقيقة و عمل مخبري متقن .لقد مت توفير األفضل في وحدة املساعدة على احلمل
في مستشفى فرح ،كما واكتسب الفريق خبرة عميقة في تطبيقها رفعته الى مصاف الدول
املتقدمة في هذا املجال.
بدأت وحدة املساعدة على احلمل في مستشفى فرح بهذا البرنامج عام 1993م والنتائج
تبدو مشجعة .مما ال شك فيه ان الفريق مصمم على ان يحافظ على تساوي نتائجه كالعادة
مع أرقى مراكز العالم في الدول املتطورة تكنولوجياً ،والوحدة يقظة على تعلم و ادخال كل
جديد في هذا املجال.
املرشحون لهذا البرنامج؟
1 .1الزوج الذي يعاني من ضعف شديد في احليوانات املنوية ،سواء أكان ذلك في النوعية أو
العدد أو احلركة أو حتى اذا كانت كلها مجتمعة.
2 .2الزوج الذي يعاني من غياب القناة الناقلة للحيوانات املنوية ،أو انسدادها خلقيا ً أو نتيجة
التهاب او من قصور في اخلصية ،أو الذي يعاني من القذف التراجعي للحيوانات املنوية
باجتاه املثانة.
3 .3حاالت العقم غير املعروف سببه.
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حقن السائل املنوي داخل الرحم
مقدمة
منذ عام  1994لم يطرأ أي تقدم علمي على طريقة احلقن الداخلي للحيوانات املنوية إلى
أن أدخل مستشفى فرح عام  2008طريقة حقن احليوانات املنوية بواسطة املنظار الرحمي،
والذي مت تصميمه من الدكتور زيد وتصنيعه بواسطة شركة ستورز في املانيا ويسوق عاملي ًا
حتت اسم .Jordan- Kilani
تتلخص هذه الطريقة بإدخال املنظار في عنق الرحم ثم البدء بنفخ الغاز مما يساعد على
فتح قناتي فالوب ،وفي أثناء نفخ الغاز نشرع في عملية احلقن مما ُيساعد احليوانات املنوية،
وخاصة بطيئة احلركة منها ،على الوصول الى منطقة املبيضني بالقرب من البويضة.
للطريقة القدمية سلبياتها ومنها ايصال احليوانات املنوية الى جتويف الرحم فقط وبعيداً عن
هدفها ،فقسم منها ال يقوى على التقدم وقسم آخر قد ينزلق خارج الرحم باجتاه عنق الرحم
واملهبل ولهذا تبقى فرص النجاح ضئيلة .أما احلكمة في طريقة مستشفى فرح فهي أنها تفتح
الطريق أمام احليوان املنوي وتساعده في الوصول الى البويضة قبل خروجها من املبيض ويبقى
هناك منتظراً اإلباضة والتي ستحصل بعد حوالي ساعتني من احلقن .نلجأ الى هذه الطريقة
لواحد أو أكثر من األسباب التالية:
•قلة في عدد احليوانات املنوية أو في حركتها ،أو شكلها أو كلها مجتمعة.
•عدم قدرة احليوانات املنوية على اجتياز منطقة عنق الرحم لوجود أجسام مضادة تقتل
احليوانات املنوية أو إصابة عنق الرحم بتغيرات متنع من صعود احليوانات املنوية بسالسة
الى هدفها و قد يكون ذلك خُ لقي ًا أو نتيجة التهابات أو عمليات جراحية.
•انقضاء عدة سنوات على الزواج دون حصول حمل مع عدم توفر سبب لذلك عند أي
من الزوجني.
•القذف التراجعي للحيوانات املنوية في املثانة البولية ،إذ يتم استخراجها من املثانة بعد
تغيير وسط االدرار احلامضي إلى قلوي.
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أما خطوات احلقن داخل الرحم فهي كما يلي:
1 .1تخضع الزوجة الجــراءات رصد اإلباضة ،التي تبدأ ما بني اليوم السادس و العاشر من
الدورة ،و ذلك حسب العالج املستخدم في حتريض اإلباضة ،وقد ال يستخدم أي عالج
للتحريض في بعض احلاالت.
2 .2يطلب من الزوج االمتناع عن اجلماع قبل حوالي ثالثة أيام من اليوم املتوقع للحقن.
3 .3يعطي الزوج العينة في املستشفى أو في املنزل في عبوة معقمة خاصة بذلك تُقدم من
املستشفى.
4 .4تعامل العينة في املختبر بحيث ينتقى أجود احليوانات املنوية ،وتضاف إليها املواد الالزمة
لتنشيطها وجعلها أكثر قدرة على التلقيح.
5 .5يتم حقن احليوانات املنوية في الرحم بأسلوب بسيط أشبه ما يكون بالفحص الداخلي
دون ألم ،بعدها متكث الزوجة حوالي نصف ساعة باملستشفى قبل أن تغادر إلى أي مكان
تريد ،والمانع من سفرها إلى أماكن بعيدة بالسيارة أو بالطائرة.
6 .6ال قيود من حيث االتصال اجلنسي بعد احلقن.
7 .7على الزوجة إجراء فحص حمل بالدم بعد اسبوعني من احلقن ،اذا لم يحدث الطمث ،أما
إذا حصل ادماء وكان هنالك شك في نوعيته ،عندها يفضل االتصال بطبيب باملستشفى
ألخذ قرار في أهمية إجراء الفحص أو عدمه.
تختلف نسبة النجاح في هذه الطريقة من حالة إلى أخــرى ،حيث تعتمد على جودة
احليوانات املنوية ،وعلى عمر واستجابة الزوجة ،إال انها تبقى غير مضمونة وبحدود  %10في
الطريقة التقليدية .أما طريقة مستشفى فرح فقد رفعت النسبة الى حوالي  %20وفي بعض
احلاالت إلى .%30
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عدم االستمرار في البرنامج
مقدمة
مير البرنامج في عدة مراحل وكل مرحلة تخطط ملا بعدها .ان سياسة وحدة االخصاب في
مستشفى فرح هي دعم املراجع و احملافظة على صحته ونفسيته ،و كذلك عدم تبذير امكانياته
املادية .نضطر أحيان ًا آسفني للتوقف عن متابعة البرنامج سواء أكان ذلك في حتريض اإلباضة أو
في سحب البويضات أو غيرها .انها فعال حلظات تؤثر عكسي ًا على نفسيات الفريق والزوجني،
وهي من اللحظات التي يبذل الفريق ما في وسعه لتفاديها.
أعود فأقول أنه ال ضمانة للحمل في هذا املشروع ،اال أنني أود ان اطمئن أنه اذا تبنى قسم
االخصاب في مستشفى فرح احلالة ،فال بد أن يكون هنالك أمل في النجاح ،خاصة و أن
االمكانيات و اخلبرة املتوفرة لدينا جيدة و تتساوى مع املراكز املتقدمة في العالم.
أنه رغم كل ذلك ورغم املستوى الرفيع الذي وصلت اليه املراكز املتقدمة في هذا الشأن
تطرأ صعوبات أحياناً ،يضطر فيها الفريق إللغاء احلالة مؤقت ًا واالستفادة مما حصل للجوء الى
برمجة أخرى في جولة تالية.
من املهم جداً في هذا املجال أن يتوقع الزوجان أية مفاجأة ،و أن يكونا مستعدين نفسي ًا
لهذه املفاجأة .نود أن نبرز أن تفهم الزوجني لهذا الواقع يعطي الفريق إلزام ًا أكثر في التعاطف
معهما .وعلى العكس اذا أظهر الزوجان عدم التفهم و االمتعاض و برزت عندهما نفسية
التذمر واالحباط فسيضطر الفريق لألسف الى التخلي عن أخذ حالتهما مرة أخرى.
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أنواع البويضات
تصنف البويضات املستخرجة الى أربع درجات:
1 .1بويضة من الدرجة االولى وهي االفضل وتتسم بالصفات التالية:
•شكلها وحجمها طبيعي وخالية من العيوب التي سترد أدناه
2 .2بويضة من الدرجة الثانية فيكون بها واحد أو أكثر من العيوب التالية:
•يكون سائلها غامق اللون Dark Cytoplasm
•وجود حبيبات صغيرة في سائلها Granulated
•سماكة في غالفها Thick zona pellucida
3 .3بويضة من الدرجة الثالثة يكون بها واحد أو أكثر من العيوب التالية:
•وجـــــــود ح ــب ــي ــب ــات م ـ ــا ب ـ ــن غــــــاف الـــبـــويـــضـــة وبــــــن سـ ــائـ ــل ال ــب ــوي ــض ــة
Granulated Perivitelline space

•وجــــــــود حـ ــيـ ــز ك ــب ــي ــر ب ـ ــن غ ـ ـ ــاف الـ ــبـ ــويـ ــضـ ــة وب ـ ـ ــن ســــائــــل ال ــب ــوي ــض ــة
Large perivitelline space

4 .4بويضة من الدرجة الرابعة وذلك نتيجة وجود واحد أو أكثر من العيوب التالية:
•وجود فجوة أو أكثر في سائل البويضة Vacuolated Cytoplasm
•وجود عيب في اجلسم القطبي للبويضة Polar body defect
•عدم انتظام في شكل البويضة Irregular oocyte
•انتفاخ في غالف البويضة
هذا ومن اجلدير ذكره أنه ميكن استعمال أي ًا من هذه البويضات لتلقيحها باحليوان املنوي
لتنتج طفال سليم ًا اال أن فرص التلقيح واالنقسام وتكوين اجلنني و حصول احلمل ترتفع كلما
كانت البويضة خالية من العيوب.
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حركة احليوانات املنوية
تصنف حركة احليوانات املنوية حسب التالي:
1 .1الصنف االول وهو االفضل ويتميز بحركة سريعة وفي خط مستقيم
2 .2الصنف الثاني ويتميز بحركة سريعة مع تغير في االجتاه من حني الخر
3 .3الصنف الثالث ويتحرك بسرعة مختلفة وباجتاه عشوائي
4 .4الصنف الرابع ويتميز بحركة اهتزازية في نفس املكان دون تغيير موضعه
هذا ومن اجلدير ذكره أنه باالمكان استعمال أي ًا من هذه االصناف لتلقيح البويضة لتنتج
ال سليماً.
طف ً

- 40 -

القذف التراجعي
هنالك فئة قليلة من الرجال تعاني من القذف التراجعي (قذف السائل املنوي عكسيا
داخل املثانة البولية) .لعهد قريب كان من الصعب التعامل مع هذا السبب من أسباب عدم
االجنــاب ،وحلسن حظ هؤالء أصبح بامكان مستشفى فرح «وحدة املساعدة على احلمل»
تصفية و تنشيط احليوانات املنوية املقذوفة في املثانة عن طريق أخذ اإلدرار بعد عملية اجلماع
أو اإلستمناء و فصل احليوانات املنوية من البول بطريقة خاصة ثم غربلة العينة و تنشيطها
الستعمالها لعملية احلقن ،أو االخصاب خارج اجلسم باحلقن املجهري.
البد من اتباع التعليمات التالية قبل إعطاء االدرار لغاية املساعدة في االخصاب ،وذلك من
أجل تغيير وسط االدرار احلمضي إلى قلوي:
1 .1االمتناع عن اجلماع ملدة ثالثة إلى خمسة أيام ،ويرجى إبالغ املختبر إذا حدث االستحالم
في أثناء هذه املدة.
2 .2االقالل من تناول البروتينات مثل اللحوم والسمك والبيض لثالثة أيام على األقل قبل
إعطاء العينة.
3 .3تناول ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أربع مرات يوميا و لثالثة أيام استعدادا
لتحضير الوسط القلوي للحيوانات املنوية.
4 .4تفريغ املثانة أوال عن طريق االدرار العادي ثم يطلب من الزوج إجراء عملية االستمناء.
بعد هذه اخلطوة يطلب من الزوج تفريغ املثانة في عبوة معقمة يعطيها املختبر له جلمع
االدرار املتوقع أن تكون به احليوانات املنوية املقذوفة عكسيا.
يستلم املختبر هذه العبوة ،وكما ورد سابقا يلجأ الى طرق خاصة لفصل احليوانات املنوية
ورعايتها ومن ثم حقنها داخل رحم الزوجة أو إضافتها إلى بويضات الزوجة اذا كان البرنامج
املختار هو االخصاب خارج اجلسم ،أو بحقن حيوان منوي واحد فقط داخل البويضة .ICSI
من اجلدير ذكره أن هذ العملية عند الزوج تتم بخط متواز مع حتضير ومراقبة اإلباضة عند
الزوجة ليتزامن أخذ عينة الزوج مع نضوج البويضة عند الزوجة.
هناك طريقة أخرى لتفادي البرنامج اعاله وذلك أن يخضع الزوج الى التخدير العام بعد صيام
تام ملدة ستة ساعات حتى عن التدخني ،ثم منأل املثانة مبحلول قلوي متت تركيبته لتتناسب
مع احلفاظ على حيوية و نشاط احليوان املنوي .بعد ذلك يستعمل القاذف الكهربائي املساعد
على عملية القذف التلقائي عوضاعن االستمناء ،وبعد ذلك نسحب السائل الذي وضع في
املثانة و املتوقع أن يكون بها حيوانات منوية نشطة الستعمالها كما ورد اعاله.
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القاذف الكهربائي للسائل املنوي
هنالك فئات قليلة من الرجال ال تستطيع اعطاء عينة السائل املنوي و منها:
•املقعدين نتيجة اصابة النخاع الشوكي عندهم بالتلف
•بعض املصابني مبرض السكري
•فئة متارس احلياة الزوجية بشكل عادي ،اال انها ال تقذف السائل املنوي
•فئة تعجز عن إمكانية إعطاء السائل املنوي لظروف نفسية اذا طلب منها ذلك
•فئة القذف التراجعي ،اي قذف السائل املنوي الى اخللف باملثانة البولية
يتوفر في مستشفى فرح جهاز يساعد على جتاوز مشكلة عدم التمكن من قذف السائل
املنوي الى اخلارج.
تستعمل العينة بعد استخراجها اما لعملية احلقن الداخلي أو لبرنامج االخصاب خارج
اجلسم أواحلقن املجهري للبويضة و يتخذ القرار بناء على نوعية احليوانات املنوية .كما ويتميز
مستشفى فرح بوجود وحدة لتجميد احليوانات املنوية ،إذ ميكن حفظ الفائض من العينة
الستعمالها عدة مرات إذا دعت احلاجة إلى ذلك.
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شروط اعطاء عينة السائل املنوي للفحص املخبري
1 .1االمتناع ملدة  5-3أيام عن اجلماع ،أي عدم املعاشرة الزوجية أو االستمناء ملدة ال تقل
عن ثالثة أيام وال تزيد على خمسة أيام ،ويرجى تطبيق هذا الشرط اذا حصل االحتالم.
2 .2عدم أخذ حمام (دوش) ساخن يوم احلصول على العينة أو قبل ذلك بيومني.
3 .3غسل القضيب التناسلي واملنطقة احمليطة به بالصابون جيداً ثم تنظيفه واملنطقة احمليطة
به باملاء عدة مرات للتخلص من مادة الصابون متاماً.
4 .4غسل اليد بالصابون ثم تنظيفها باملاء إلزالة ما علق بها من صابون متاما قبل البدء بإعطاء
العينة.
5 .5يجب أن ُتفظ العبوة في مكان دافيءوال يجوز وضعها في «الثالجة» قبل االستعمال.
6 .6عدم فتح غطاء عبوة العينة اال مباشرة قبل االستعمال.
7 .7احلرص على عدم فقدان أي كمية من العينة خارج العبوة .أما اذا حصل ذلك فالرجاء
اعالم أحد املسؤولني في املختبر عما حدث.
8 .8باإلمكان اعطاء العينة في املنزل شريطة احلصول على عبوة معقمة من املختبر وأن تصل
العينة الى املختبر خالل ساعتني من اعطائها.
9 .9ميكن اعطاء العينة في مختبر املستشفى مباشرة وليس هناك أي تفضيل بني اعطائها في
املستشفى أو في البيت ويعود القرار للمعني في اعطاء العينة.
1010يرجى كتابة االسم الكامل بوضوح وكذلك كتابة تاريخ ووقت اعطاء العينة على ورقة
العبوة
1111يرجى احملافظة على دفء العينة خالل نقلها الى املختبر وذلك بوضعها في منطقة
مالصقة للجسم أو في راحة اليد
مالحظة :تُرسل نتيجة الفحص الى عيادة املستشفى لتحفظ في امللف.
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نصائح لتحسني انتاج احليوانات املنوية
عزيزي املراجع
يعتقد الكثير من املرضى أن استعمال االدوية والعالجات هو السبيل الوحيد أو االفضل
لتحسني وضعهم ونُؤكد في هذا املجال أن بعض النصائح البسيطة وغير املكلفة الواردة أدناه
قد تؤدي الى نتائج أفضل بكثير من استعمال العالجات أحياناً:
1 .1ابتعد عن تعريض جسمك بشكل عام واخلصيتني بشكل خاص للحرارة العالية .إن
تعريض جسمك للحمامات الساخنة وخاصة اجللوس في املاء الساخن يؤثر سلبيا على
انتاج احليوانات املنوية وعلى حركتها.
2 .2ع ّرض اخلصيتني للماء البارد ثالث مرات يوميا وذلك باجللوس في املاء أو صبه على كل
خصية ملدة دقيقتني في كل مرة.
3 .3باالضافة الى ما سبق يحبذ أن تع ّرض اخلصيتني ألطول فترة ممكنه ملصدر بــرودة ،لذا
ننصحك إذا كان باإلمكان أن تعبىء قربة (كيسا مائيا) باملاء البارد وتضعه مالصقا
ملنطقة اخلصيتني وقت االسترخاء أو أثناء النوم.
4 .4جتنب ارتداء املالبس الداخلية الضيقة ،واستعمل مالبس داخلية فضفاقة ويفضل أن
تكون قطنية وليست من مادة الصوف أو النايلون.
5 .5يفضل أن تنام مبالبس فضفاضة (بيجامة واسعة أو دشداش)
6 .6اقلع عن التدخني أو خفف منه كثيرا اذا لم تتوافر لديك االرادة لإلقالع عنه
7 .7يساعد االقالع عن التدخني على فتح الشهية لذا عليك مراعاة عدم االفراط في االكل
مما يؤدي الى زيادة الوزن الذي يؤثر سلبيا على انتاج احليوانات املنوية كما أن عليك أن
حتاول التخفيف من وزنك اذا كان متجاوزا للمعدل املسموح به.
8 .8عليك االقالع عن تعاطي املشروبات الروحية اذا كنت مدمن ًا عليها.
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عملية تفتيش أنسجة اخلصية
يحرص مستشفى فرح على تقدمي أفضل التطورات العلمية وآخر ما أحرز العلم ملراجعيه
وملن وضعوا ثقتهم به وعلقوا آمالهم عليه .ونستطيع القول أن معظم حاالت العقم عند
الرجال قد مت التغلب عليها ماعدا عند فئة قليلة من املراجعني الذي يعانون من انعدام وجود
النطف الناضجة.
لهؤالء الفئة من املراجعني ادخل مستشفى فرح ما يدعى بعملية تفتيش اخلصية التي تقوم
على ثالثة مراحل:
•املرحلة األولــى :حتضير الــزوجــة ،وذلــك بالبدء بتحريض اإلباضة لديها حتى تصل
البويضات الى مرحلة النضج (مرحلة اجلراب الناضج).
•املرحلة الثانية :عملية تفتيش أنسجة اخلصية حيث يقوم اجلّــراح بإدخال إبرة دقيقة
وشفط مادة من اخلصية أو أخذ خزعات صغيرة بحجم حبة العدس وفحصها حاال أو
في اليوم التالي .هنا يأتي دور اختصاصي العلوم احلياتية في مستشفى فرح حيث يقوم
بعملية مسح شامل لكل جزء من هذه األنسجة باحث ًا عن النطف الناضجة .تستغرق
عملية التفتيش عن احليوان املنوي عدة ساعات أحيان ًا فإذا وجدت عندها ننتقل الى
املرحلة الثالثة كما هو مشروح أدناه ،أما إذا لم يتم العثور عليها عندها يتم إيقاف البرنامج
وال تخضع الزوجة لعملية سحب البويضات.
•املرحلة الثالثة:وهي عبارة عن إدخال الزوجة إلى عملية سحب البويضات وتلقيحها
باحليوان املنوي .يتم االنتظار  72-48ساعة حتى تظهر نتيجة التلقيح و تشكيل األجنة
وبعدها يتم إرجاع األجنة الى داخل رحم األم.
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دراسة رأس احليوان املنوي قبل حقنه في البويضة IMSI

هنالك بعض احلاالت التي تفاجئنا بعدم حدوث التلقيح رغم العدد الكافي من البويضات
واحليوانات املنوية ورغم أن مظهرها اخلارجي حتت املجهر يوحي أنها طبيعية اال أن هناك
حاالت تدعو منذ البداية للحذر وبناء عليه علينا اتخاذ االجــراءات الالزمة .أخذت هذه
احلاالت اهتماما خاص ًا من الباحثني ولذلك ط ّوروا طريقة سارع مستشفى فرح في استخدامها
وإتقانها ويبدو أن االمور تدعو للتفاؤل .تستخدم هذه الطريقة في احلاالت التالية:
1 .1عدم املقدرة على احلمل لسبب غير معروف
2 .2احلاالت التي خضعت الى محاولتني غير ناجحتني على برنامج االخصاب خارج اجلسم
واحلقن املجهري للبويضة
3 .3ضعف في عينة السائل املنوي
4 .4فشل التلقيح بعد عملية االخصاب خارج اجلسم واحلقن املجهري للبويضة أو فشل
االنقسام بعد عملية التلقيح

- 46 -

نوعية األجنة
تصنف األجنة ،إلى أربع درجات حسب التالي:
•الدرجة األولى :تكون خاليا اجلنني متساوية االنقسام ،والتكسر بها ال يتجاوز .%10
•الدرجة الثانية :تكون خاليا اجلنني غير متساوية االنقسام ،والتكسر بها ال يتجاوز .%25
•الدرجة الثالثة :تكون خاليا اجلنني غير متساوية االنقسام ،وتكسر اخلاليا بها يزيد عن .%25
•الدرجة الرابعة :خاليا اجلنني غير متساوية االنقسام ،وفيها الكثير من التكسر.
أما من ناحية فرص احلمل بها وفرص إجناب طفل طبيعي ،فلكل منها القابلية على تكوين
اجلنني الطبيعي ،إال أن فرص احلمل من أجنة الدرجة األولى والثانية أكبر و تتساوى فرص
احلمل من الدرجة األولى والثانية .اما فرص احلمل من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة فهي
األقل إال أنه ال يستبعد احلمل بأجنة هاتني الدرجتني .اما عن ناحية التشوهات اخللقية فليس
هنالك أي دليل على أن أجنة الدرجة الثالثة او الرابعة تزيد من نسبتها.
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كم ننقل من األجنة؟
من املتفق عليه علميا ،وبشكل ال يترك مجاال للنقاش ،أن احلمل بجنني واحد هو االفضل،
مقارنة باحلمل بتوأمني أو أكثر .وهذا يعني أن علينا تفادي احلمل بالتوائم ما أمكن ،خاصة
وأن اإلحصائيات العلمية قد أثبتت أن مضاعفات احلمل بتوأمني تبلغ أربعة أضعاف احلمل
بجنني واحد ،أما احلمل بثالثة توائم ،فمضاعفاته أكثر بأربعني ضعفا من احلمل بجنني واحد.
وبالطبع تزيد نسبة املضاعفات كلما زاد العدد عن ذلك.
أما مضاعفات احلمل بتوأمني أو بعدة توائم فنلخصها بالتالي:
مضاعفات قد تلحق باألجنة أو املواليد:
•الوفاة داخل الرحم أو بعد الوالدة
•موت أحد األجنة في الرحم
•والدة مبكرة
•ضعف التغذية لألجنة
•ارتفاع نسبة التشوهات اخللقية
•التصاق اجلنينني ببعضهما
•ارتفاع كمية السائل االمنيوسي
•ارتفاع نسبة التداخل اجلراحي عند الوالدة
مضاعفات قد تلحق باالم:
•كثرة نكودات أعراض احلمل
•قابلية االجهاض أعلى وما ينجم عنها من نزيف دموي ورد فعل نفسي سلبي
•موت أحد التوأمني
•فقر الدم
•الوالدة املبكرة وما يليها من مضاعفات وكلفة مادية
•ارتفاع في الضغط
•ازدياد كمية السائل االمنيوسي
•احتمال االدخال الى املستشفى أعلى
•موت أحد اجلنينني
•ازياد احتمال الوالدة بعملية قيصرية
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•تزداد نسبة النزف بعد الوالدة
•مشاكل ما بعد الوالدة
إضافة الى ذلك ،فإن تكلفة العناية باملواليد اخلدج تكون عالية جداً ،وتفوق إمكانية
األبوين أحياناً ،خاصة غير املقتدرين اللذين لم يأخذا باحلسبان هذه املفاجأة.
اما بالنسبة للنمو اجلسدي والعمل الوظائفي للدماغ والعينني واالعصاب ،فقد يلحقهما
الضرر الشديد إذا متت الــوالدة قبل الشهر السابع ،مما يسبب عاهة قد تالزم املولود طيلة
حياته .بناء على ما ورد ،فإنا ننصح الزوجني باختيار احلمل بجنني واحد فقط ،اال اننا ،مع
ذلك ،ننقل أحيانا ثالثة أجنة بغية إحداث احلمل بواحد فقط ،وذلك لزيادة فرص احلمل ،ألنه
من النادر أن حتمل السيدة بثالثة توائم إذا مت نقل ثالثة أجنة لها .على أي حال ،فإننا نراعي
في نصيحتنا للزوجني حول عدد األجنة التي ستنقل األمور التالية:
1 .1عمر الزوجة :فإذا كانت دون سن الثالثني ،ازداد حرصنا على نقل أقل من ثالثة أجنة ،أما
إذا كانت فوق سن األربعني فقد ننقل ثالثة أجنة او أكثر.
2 .2نوعية األجنة :هنالك أجنة من الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة ،وكلها صاحلة
للنقل و بإمكانها ان تنمو لتصبح طفالً ،إال أن فرص جناح احلمل من جنني من الدرجة
األولى أكبر منها من جنني الدرجة الرابعة مثالً ،ولذا فإننا ال نكثر من نقل األجنة من
الدرجة األولى ،في الوقت الذي نزيد فيه من عدد األجنة التي ننقلها من الدرجتني الثالثة
او الرابعة.
3 .3عدد احملاوالت السابقة :إذا كانت الزوجة قد خضعت الى اكثر من محاولة سابقة دون أن
يحالفها احلظ باحلمل فإننا ننقل عدداً أكبر من األجنة إذا توفر لدينا ذلك ،لتكون فرصة
احلمل أكبر من املرات السابقة.
4 .4سيرة االحمال السابقه :إذا كانت الزوجة قد حملت في السابق بسهولة ،أو حملت
بتوأمني او أكثر ،فإننا ال ننقل اال جنينا واحدا أو اثنني.
5 .5مصدر احليوانات املنوية :من املعروف أن نسبة النجاح في احلمل من احليوانات املنوية
املاخوذة من اخلصية أو البربخ أقل ،ولذا فإننا نزيد في هذه احلالة من عدد األجنة املنقولة.
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6 .6شكل الرحم :من النادر أن يكون الرحم بنصف حجمه الطبيعي ،أي ما يدعى بوحيد
القرن ،أو ان يكون بقرنني ،وفي هذه احلالة علينا أن نكون حذرين كي ال يحصل احلمل
بتوأم أو أكثر.
7 .7السيرة املرضية :إذا كانت األم قد تعرضت في السابق الى عدة اجهاضات في بدايات
حملها ،عندها ننقل اجنة أكثر لتزيد فرص جناح احلمل لديها ،اما إذا كانت اإلسقاطات
قد حدثت بعد الشهر اخلامس من احلمل وبجنني حي ،فإننا نقلل عندها من عدد األجنة
املنقولة.
8 .8احلالة الصحية :إذا كانت الزوجة تعاني من مضاعفات مرضية مثل ضغط الدم الشرياني
املعتدل او السكري ،او اي مرض قد يؤثر على سالمتها وصحتها او كانت مصابة بزيادة
وزن مفرط ،فإننا عندها ننقل أجنة أقل.
ملخص القول ،أن لكل حالة وضعها اخلاص ،وعلينا انتقاء عدد األجنة بناء على ما سبق.
إال أنه يبقى هناك سؤاالن مهمان:
•أو ًال :ما هو مصير األجنة الفائضة؟
•ثانياً :ماذا إذا حدث احلمل بثالثة توائم أو أكثر؟
اجلواب على أولهما ،هو اننا ننصح بتجميد الفائض من األجنة ،وملستشفى فرح في هذا
املجال إمكانيات جيدة وخبرة عميقة ونتائج حمل عالية .أما األجابة على ثانيهما ،فهي أنه
من املمكن ،إذا حصل احلمل بتوائم ثالثة أو أكثر ،اختزال العدد في مرحلة مبكرة من احلمل
بعملية بسيطة ،وهذا جائز شرعاً.
فرص احلمل
كنا قد أوردنا سابقاً ،أنه عندما نقوم أحيانا بنقل ثالثة أجنة ،فإننا نفعل ذلك لزيادة فرص
النجاح وحتقيق الهدف الذي هو امتام احلمل بجنني واحد فقط .إن نسبة احلمل في املجموعة
املثالية في مستشفى فرح تزيد على  %50وقد بلغت في احدى الدراسات املوثقة  .%67اما
نسبة احلمل ،عند حدوثه بعد نقل ثالثة أجنة فتبلغ حوالي  %70بجنني واحد ،وحوالي %25
بتوأمني ،وحوالي  %5بثالثة توائم.
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متى ُت ْنقل األجنة؟
يتم نقل األجنة بعد يومني أو ثالثة أو خمسة أيام ويعتمد ذلك على عددها ونوعيتها
وعدد خالياها .فاذا تكون مثال فقط جنينان أو ثالثة عندها يرتأي مستشفى فرح نقل
األجنة ،فرحم األم أفضل مكان الى ايوائها وأنسب طبعا من بقائها في احلاضنة .أما إذا تكون
ثالثة أجنة فيفضل انتقاء األفضل منها ونقلها الى رحم األم في اليوم الثالث أما اذا جتاوز العدد
خمسة أجنة وكانت ذات انقسامات جيدة ونوعية مميزة فيفضل التريث في نقلها و إعطائها
املجال لتصل الى مرحلة  blastocystإذا امكنها ذلك ونقل واحد أو اثنني منها إلى رحم األم
وتكون فرص احلمل أعلى بهذه الطريقة.
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مساعدة اجلنني على التعشيش
استعمال الليزر
في عام  1990أدخل احد الزمالء من امريكا ،وهو من معارف مستشفى فرح ،فكرة عمل
ثقب في جدار اجلنني ملساعدته على اخلروج من غالفه والعلوق في جدار الرحم و االنغماس
في زغائب الغشاء املبطن للتجويف الرحمي .اما ما يحدث في الطبيعة فهو أن يتخلص اجلنني
من غالفه بنفسه ليندثر في بطانة الرحم.
أما الطريقة احلديثة إلجراء ثقب في غالف اجلنني فهي بواسطة استعمال الليزر وكان ذلك
في عام  .1991تتلخص هذه الطريقة بتوجيه شعاع الليزر الى غالف اجلنني واحداث ثقب
صغير به وال يستغرق ذلك اال بضعة ثواني .كان مستشفى فرح االول في االردن في ادخال
هذه الطريقة و لنا بها اجتهاد ،فأحيان ًا تنفع وأحيان ًا اليكون لها اي جدوى وقد جنني عكس
ذلك .أما سلبيات هذه الطريقة فمنها تعريض اجلنني أحيانا جلراحة غير ضرورية قد تؤذيه،
كما وأنه قد تعطي الفتحة في جدار اجلنني مجاال ملواد مخاطية للدخول حول خالياه مما ُيلحق
االذى به ومينعه من التعشيش .من اجلدير ذكره أن مستشفى فرح أجرى مع مركز في فرنسا
دراسة على استعمال الليزر وحاز على جائزة في هذا املجال.
هنالك حاالت قد تستفيد االم من اجراء الثقب في غالف اجلنني بواسطة الليزر ،يختارها
مستشفى فرح نلخصها بالتالي:
•أو ًال :السيدات املتقدمات في العمر ،فوق سن األربعني.
•ثانياً :اذا بدا لنا ان غالف اجلنني سميك.
•ثالثاً :احلاالت متكررة الفشل.
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الفصل الثالث

وضع املريضة على طاولة نقل األجنة
للمراكز اجتهادات في وضع املريضة على طاولة نقل األجنة .فهناك طرق مختلفة في هذا
املجال ،وملستشفى فرح نظرة خاصة فيه ،إذ أننا قمنا بدراسة عدة إحصائيات وسجلنا العديد
من املالحظات وتوصلنا إلى أن فرص النجاح تزداد إذا ما اخترنا الوضع الذي يأخذ اجتاه الرحم
بعني االعتبار.
للرحم اجتاهان :فإما اجتاه أمامي أو اجتاه خلفي .فاذا كان احلال هو االجتاه األمامي للرحم
فعندها يفضل أن تستلقي األم على صدرها مما يساعد على نقل األجنة الى قعر الرحم بشكل
أفضل ،أما إذا كان احلال هو االجتاه اخللفي للرحم فعندها يفضل أن تستلقي األم على ظهرها
مما يساعد على استقرار األجنة في قعر الرحم ،كما ورد اعاله.
على أي حال ،لألم احلق في اختيار الوضع الذي تفضله ،ويسر الطبيب املشرف عندئذ
على نقل األجنة أن يجيب على أي استفسارات من طرفكم.
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تعليمات ما بعد نقل األجنة
1 .1االمتناع عن اجلماع ملدة أسبوع من تاريخ نقل األجنة.
2 .2ال مينع نقل األجنة قيام الزوجة بأعمالها اليومية املعتادة كما ال يتعارض مع سفرها بأي
وسيلة من الوسائل سواء أكان ذلك بالسيارة أو الطائرة حتى ولو كان مباشرة بعد نقل
األجنة.
3 .3أما من ناحية االقامة في املستشفى فال داعي لذلك اال إذا كانت ظروفك اخلاصة تستدعي
ذلك.
4 .4ال مانع من االستحمام مباشرة بعد عملية نقل األجنة أو حسب ظروفك اخلاصة
5 .5مراجعة املستشفى بعد إثني عشر يوما من نقل األجنة لعمل حتليل احلمل بالدم أو مراجعة
أي مختبر يناسبك لعمل هذا التحليل واعالمنا بالنتيجة.
6 .6عدم التردد في االتصال باملستشفى في حالة حدوث أي طاريء خالل هذه املدة
7 .7املستشفى وجد خلدمتكم وخلدمة غيركم ،يرجى االيجاز باملكاملات الهاتفية وعدم
االتصال اال للضرورة.
8 .8أما عن السباحة ،فال يتوفر لدينا عنها احصائيات كافية للسماح أو عدم السماح بها،
ولذا يفضل تأجيلها ملا بعد النتيجة.
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جناح األجنة بعد النقل
يعتقد البعض خطأ ،أنه اذا مت نقل األجنة الى رحم األم بأن عملية احلمل متت او بدأت.
ان هذا طبعا أمنية الفريق وأمنية االهل ،اال أنه لالسف ال يحدث احلمل دائما و تعتمد نسبته
على عدة عوامل منها عمر الزوجة ونوعية وعدد األجنة ثم نوعية الرحم و طبيعة بطانته وطبعا
سهولة نقل األجنة الى الرحم ،وعما اذا حملت الزوجة في السابق أم ال.
من أجمل اللحظات عند الفريق هي عندما ت ُّ
ُزف لألهل بشرى نتائج الفحص املخبري
باحلمل و كثيرا ما نسمع «الزغاريد» على الهاتف أو نشاهد دموع الفرح والزوجة تتلقى اخلبر
املبهج ،اال أنه أحيانا نضطر الى اعطاء النتيجة السلبية ،فبعضهم يحمد اهلل على كل شيء و
يأخذ موعدا لدراسة ما حدث و مانستطيع عمله في املستقبل .اال أن القليل يستقبل اخلبر
باحباط شديد وغضب و يستهجن عدم حدوث احلمل مما يؤثر على نفسية الكل ،الفريق و
االهل ،لذا نرجو من االهل التحلي بالصبر اذا لم تنجح احملاولة .في الواقع ان نقل األجنة هو
مؤشر ايجابي كبير وان نسبة النجاح مع التكرار عند البعض قد تصل الى  %90لذا نرجو ممن
لم يحالفهم احلظ التفاؤل و التحلي بالصبر وأخذ موعد ملناقشة ما ميكن عمله في املستقبل.
إن عدم النجاح في االمتحان ال يعني هدراً للمعلومات التي حفظت ،بل ميكن استعمالها في
امتحان اخر وهذ ينطبق على من لم يحالفهم احلظ ،اذ ميكن االستفادة من الظروف التي مروا
بها في محاولة أخرى.
يرجى من القارئ مراجعة صفحة ( )62لإلطالع على فصل ملاذا يحصل احلمل أو ال
يحصل.
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فرط اإلباضة
يستعمل االطباء حقن هرمونية لدفع املبيضني النتاج بويضات عديدة بعدد معتدل ،ليبلغ
عددها حوالي عشرة بويضات ان امكن التحكم في ذلك .اال انه وفي بعض االحيان يكون
اإلجتهاد غير صائب أو ان طبيعة املبيضني عند الزوجة ذات حساسية مفرطة ،وهذا هو السبب
على االغلب ،فيتجاوب املبيضان بشكل عنيف في انتاج البويضات و قد يبلغ عددها الى
اخلمسني وهذا ما ال يحمد عقباه .تتعرض الزوجة في هذه احلالة الى آالم مبرحة في البطن ثم
الى ظهور استسقاء مائي في البطن وقد يصعد الى الرئتني .وكذلك الى تعرض الكليتني الى
ال للتخثر مما يزيد
ال او ينعدم .اما الدم فيصبح قاب ً
قصور في عملهما كما ويصبح اإلدرار قلي ً
من احتمال اجللطة في الساقني.
ان ما ورد اعاله قد يشكل خطراً جسيم ًا على حياة االم وميكن تفاديه بكل ثقة وجدارة اذا
أخذنا البرنامج املناسب واستعملنا القليل والالزم من حقن حتريض اإلباضة .اما اذا حصل فرط
اإلباضة فباالمكان تفادي عواقبه بالتوقف عن البرنامج وعدم اعطاء حقنة التنضيج النهائية
فيختفي فرط اإلباضة ويعود املبيضان الى وضعهما السابق ،أشبه بتطاير البنزين من االرض في
الهواء اذا لم نشعله بالنار.
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جتميد األجنة الفائضة
مقدمة
يحرص مستشفى فرح على تقدمي اخلدمات
الطبية ملراجعيه على أعلى املستويات و كثيرا ما
نواجه موضوع األجنة الفائضة ،وهنا يأتي دور
فريق مستشفى فرح بإسداء النصح للزوجني:
ماذا نفعل بهذه األجنة الفائضة؟ هل نتجه إلى
التجميد ام ال؟ وتعتمد النصيحة على عدد
األجنة و نوعيتها وعلى مكان إقامة الزوجني،
فإذا كانت األجنة الفائضة من الدرجة األولى أو
الثانية ننصح بالتجميد ،وعلى الزوجني اتخاذ
القرار .أما إذا كانت نوعية األجنة الفائضة من
الدرجة الثالثة أو الرابعة ،فال ننصح بحفظها
لعدم حتملها لعملية التجميد.
ويطيب لفريق مستشفى فــرح مناقشة
املوضوع مع الزوجني عند مواجهة هذا األمر
ويسرنا اإلجابة على أي استفسار.
ما الفائدة من جتميد األجنة؟
1 .1في حالة جناح العملية ،ورغبتك باحلمل مرة أخــرى ،كل ما يلزمك هو زيــارة قصيرة
للمركز تأخذين بها حبوب ًا لتهيئة بطانة الرحم ،لنقل األجنة املجمدة وال يلزم وجود
زوجك معك فيها.
2 .2أما إذا لم يحالفك احلظ بالنجاح بعد نقل األجنة الطازجة ،فيمكنك العودة لنقل األجنة
املجمدة في الشهر التالي ،دون املرور في كل املراحل السابقة.
3 .3تبرز اهمية برنامج جتميد األجنة بالنسبة لوضع الزوج ،فقد يكون مرتبطا بعمل ال يسمح
له باحلضور إلى املركز أو العودة إلى األردن ،وهنا كل الذي يلزم حضور الزوجة لنقل
األجنة.
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4 .4إن حرص املركز على ايجاد وحدة التجميد في مختبره كان السباب رئيسية أهمها :درء
العناء اجلسدي والنفسي واملادي ،اذ ال يضطر الزوجان لتحمل تكلفة ما يسبق عملية
سحب البويضات ،من ثمن احلقن الهرمونية والفحوصات املخبرية .أما تكلفة نقل األجنة
املجمدة ،فهي زهيدة بالنسبة لتكاليف خطوات املشروع.
نسبة النجاح:
تبقى نسبة النجاح باألجنة املجمدة دونها عن األجنة الطازجة وتعتمد على نوعيتها
وعددها ومدة تخزينها فكلما زاد العدد كلما ارتفعت فرص النجاح ،بينما ترتفع كلما قلت
مدة التخزين .الرجاء اتباع نصيحتنا بتخزين األجنة الفائضة أو عدمه وأن ال تتسرع بالرفض،
فهنالك حاالت لم يحالفها احلظ بالنجاح من األجنة الطازجة اال أنه مت احلمل من األجنة
املجمدة كما وأن هنالك عائالت اكتمل عددهم بنقل األجنة الطازجة وبعدها من املجمد فتم
النجاح بكليهما.
سلبيات األجنة املجمدة:
كما ورد سابقا ،فإن نسبة النجاح باملجمد هي أقل كما وأنه أحيانا جند بعضها أو كلها غير
صاحلة للنقل وطبع ًا ال مجال هنا اال أن نقول الصدق.
مدة االحتفاظ باألجنة املجمدة:
يحتفظ املركز باألجنة املجمدة ملدة أقصاها خمس سنوات وذلك مبوافقة الزوجني ،على أن
جتدد اتفاقية التجميد سنوياً.
تبقى اتفاقية التجميد سارية املفعول طاملا بقيت احلياة الزوجية قائمة أو لم حتدث وفاة أحد
الطرفني أو كليهما.
كلفة التخزين:
أما تكلفة التجميد فهي  150ديناراً أردني ًا في البداية ،ثم يدفع مبلغ مائة دينار لتجديد
التجميد سنوياً.
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جتميد احليوانات املنوية
يفتخر فريق املساعدة على احلمل في مستشفى فرح أن يكون األول في ادخال برنامج
جتميد احليوانات املنوية في االردن .نشأت هذه الفكرة من صميم الواقع و تتلخص اهميتها
في:
•أو ًال :يتعرض بعض الذكور الى أمراض في اخلصية تستدعي العالج الكيماوي أو باالشعة
او بكليهما مما يؤدي الى تليف في أنسجتها و إبطالها عن العمل ،كما وقد يلزم أحيانا
استئصال اخلصيتني وفي هذه احلالة ميكن جمع احليوانات املنوية وتخزينها قبل التعرض
للعملية او العالج الستعمالها في حالة رغبة الزوجني في احلمل الحقا ،أو بعد الزواج اذا
كان املريض أعزباً.
•ثانياً :ال يستطيع بعض األزواج لظروف عمل قاهرة البقاء مع زوجاتهم وعليهم مغادرة
البالد وفي هذه احلالة تخزن احليوانات املنوية و تستعمل حني اللزوم لزوجاتهم.
•ثالثاً :يعجز بعض االزواج عن اعطاء العينة في حلظة احلاجة اليها لتلقيح البويضات .في
مثل هذه الظروف ميكن جتميع احليوانات املنوية و خزنها مسبقا و استعمالها اذا فشل
الزوج في اعطاء العينة عند الطلب.
•رابعاً :هنالك حاالت انسداد في احلبل املنوي مما مينع تدفق احليوانات املنوية الى اخلارج
وحصرها في البربخ .نلجأ في مثل هذه احلاالت الى سحب كمية وافرة من السائل املنوي
بواسطة اإلبــرة ،نستعمل منه ما يلزم و يتم جتميد ما تبقى الستعماله عند اللزوم في
محاولة أخرى .تساعد عملية التجميد هذه على توفير الكثير على الزوج ،ومنها عدم
تعريضه لعمليات أخرى باالضافة الى تخفيف الكلفة املادية اذا لزم االمر في الدخول في
محاولة أخرى.
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ملاذا يحصل احلمل أو ال يحصل؟
مقدمة
برغم الكثير من الشرح الذي يقدم للمعنيني ومعرفتهم السابقة بأن النجاح في هذا البرنامج
غير مضمون ،إال أن البعض يواجه عدم النجاح بالدهشة والغضب .على املراجع أن يعلم أنه
يوجه املراجع للمسير
ال ضمانة للنجاح في هذا املشروع ،وأن أي مركز َي ِعدُ بالنجاح املضمون ِّ
على درب من اخليال بعيداً عن املصداقية.
يعتمد النجاح على ثالث مقومات هي:
•أوال :خبرة و إمكانيات املركز
•ثانيا :الزوجان
•ثالثا :متفرقات
أوال :املركز:
تختلف نتائج املراكز من بلد آلخر ومن مركز آلخر ،فقد تتراوح نسبة النجاح ما بني %10
إلى  .%70ومن هنا يتبني مثال أن للمركز أهمية كبرى في املوضوع وتعتمد أسس جناحه على
العوامل التالية:
•اخلبرة:
فيما يتصل باخلبرة ،يحظى مستشفى فرح بكونه من األوائل في العالم ،وعدد احلاالت
ال تصل إلى أكثر من أربعمائة
التي جترى في مستشفى فرح في شهر واحد هو متوز (يوليو) مث ً
حالة ،فيما يصل معدل عدد احلاالت التي جترى في مركز من مراكز أوروبا و أمريكا الشمالية
حوالي اربعمائة حالة في السنة .أي أن اخلبرة التي يحصل عليها مستشفى فرح في شهر واحد
توازي اخلبرة التي يحصل عليها مركز من املراكز األوروبية واألمريكية في سنة .أي أن معدل
ما يلزم إجنازه في املراكز األخرى في عشرة أعوام يتم تنفيذه مبستشفى فرح في سنة .طبعا ال
أحد ينكر أن اخلبرة واملمارسة املبنية على أسس علمية حديثة لها أثر كبير في خدمة املريض،
وإجناح حالته واحلد من معاناته ،ووضع حد أحيانا لرحلته الطبية الطويلة الشاقة.
•الدقة:
مهما كانت اخلبرة واسعة وكبيره فإنها ال تؤتي ثمارها إذا لم تكن تسير يدا بيد مع الدقة
املتناهية في العمل .إن اجلراح اجليد مثال هو الذي يهتم بدقائق األمور وكذلك أخصائي علم
األجنة هو الذي يهتم كثيرا مبعاملة التلقيح واألجنة .إن لنقل األجنة مثال دور كبير في جناح
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احملاولة ،فمهما كانت نوعية األجنة جيدة ومهما كان عددها وافرا فإنها إذا لم تنقل بطريقة
سليمة وبرفق ،فقد يذهب كل اجلهد املادي واجلسدي والعلمي الذي بذل فيها سدى .ويتبنى
مستشفى فرح أسلوبا خاصا لنقل األجنة إلى رحم األم كما وطور أداة خاصة به تتداولها املراكز
في العالم ،وقد رفعت من نسبة النجاح نتيجة جتاوز الصعوبة أحيانا عند نقل األجنة .لقد
واجهنا حاالت عده كان نقل األجنة فيها صعبا جدا أو مستحيال ،ومتت هذه اخلطوة بسهولة
في مركزنا بفضل هذه األداة.
إن فريق مستشفى فرح على علم بأهمية الدقة ،و حريص جدا على تطبيقها ،ذلك أننا
مقتنعون بأن جناح املريض هو جناح لنا والعكس صحيح وأن الذي ساعد في رفع اسمنا وإعالء
شأنه هو النجاح الذي أحرزه مستشفى فرح بحيث اصبح في مصاف أحسن املراكز في العالم.
ويجب على املراجع أن يعلم أن هدفنا هو جناحه.
•األجهزة:
ال داعي للتأكيد على ما لألجهزة احلديثة وتزويد الوحدة بأعلى املستويات من أثر كبير في
الرقي بالنتائج إلى حد كبير .وطبعا يحتاج هذا إلى السخاء واجلرأة في اإلنفاق .وتتبنى إدارة
مستشفى فرح حتديث الوحدة بشكل دائم والتخلي عن القدمي وإدخال األفضل من املعدّ ات
بشكل مستمر .وكثيرا ما يزور مستشفى فرح علماء من شتى أقطار العالم و يبدون إعجابهم
باملعدات واألجهزة التي ميتلكها املستشفى ،وبالسياسة الثابتة التي نتبعها وهي بأن يكون
لدينا أيضا أجهزه احتياطية الستعمالها إذا دعا األمر.
•اإلحصائيات:
يقوم مستشفى فرح بإحصائيات سنوية لنتائجه .ويساعد هذا على حصر املشاكل وسد
الثغرات ،وهي صغيرة ،كما ويساعد على الرقي بالنتائج باستمرار ومعرفة مسؤولية الفريق أول
بأول ،ورفع املعنويات نتيجة للنتائج اجليدة واملثابرة والتطلع إلى األفضل.
ويستطيع املركز أن يؤمن نسبة جناح عالية ملراجعيه إذا توافرت له الشروط السابقة من خبرة
جيدة ،ودقة متناهية وأجهزه حديثة .وقد بلغت نسبة النجاح في دراسات مستشفى فرح
 %60للزوجة دون سن اخلامسة والثالثني وملن مت نقل لها جنينني أو ثالثة من درجة جيدة.
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ثانيا :الزوجان:
ال ينفرد املركز وحده مبسؤولية النجاح فوضع الزوج وعمر الزوجة وما نحصل عليه من
األجنة له عالقة بذلك .فعدد األجنة وشكلها وتركيبتها (الصبغيات ،الكروموسومات) ،لها
أثر كبير في النجاح .إن لنوعية احليوانات املنوية وكذلك نوعية البويضات وبالتالي العوامل
الوراثية دور باملوضوع .لنأخذ مثال :نقل لسيدة ثالثة أجنة فحملت بثالثة ونقل لسيدة
ثالثة أجنة فحملت بتوأمني ونقل لسيدة ثالثة أجنة فحملت بطفل واحد أو لم حتمل ،ونقل
لسيدة أربعة أجنة أو خمسة (نادرا ما يحدث ،وعندما يحدث يكون ألسباب مبررة) فلم
حتمل أبدا .فما هو السر وراء ذلك؟ السر هو في نوعية وتركيبة اجلنني الداخلية .ملاذا حملت
هذه األم بثالثة وحملت الثانية باثنني والثالثة بواحد ولم حتمل األخيرة رغم عدد األجنة الكثير
ورغم أن األمر جرى بنفس املركز واملختبر وبنفس الشروط .اجلواب على ذلك هو تركيبة اجلنني
الداخلية من الصبغيات (الكروموسومات) والتي إذا كانت طبيعية تساعد على البقاء وإ ّال ال
يحصل احلمل ،وإذا حصل فغالب ًا ما ينتهي لسوء احلظ باإلجهاض.
اخلالصة هي ،أن اجلنني يساهم بنسبة تقدر بحوالي  %30من فرص النجاح وهو مسؤول
أيضا عن النجاح أو عدمه .فاجلنني السليم ينجح في التعشيش و أما الذي به خلل داخلي
يفشل في ذلك.
ثالثا :متفرقات:
هنالك عوامل متفرقة تساهم في النجاح أو عدمه إال ان هذه قليلة ،منها بطانة الرحم
وكذلك شكل وسالمة التجويف الرحمي ،فأحيانا نالحظ حاجزا في الرحم أو نالحظ وجود
حلمية زائدة في بطانة الرحم لها حجم قد يؤثر على النجاح .وكثير من السيدات يخشني أن
يكون رحمهن هو السبب في عدم احلمل وميلن إلى وضع اللوم على رحمهن ،إ ّال أننا نريد أن
نؤكد في هذا املجال أنه من النادر أن يكون الرحم هو السبب في ذلك.
أما األجسام املضادة والتي تعمل على رفض اجلنني فهذه أيضا نادرة إال أننا نوليها أهمية
في حالة تكرار احملاوالت غير الناجحة.
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احلمل الهاجر
ُيع َّرف احلمل الهاجر بتعشيش اجلنني خارج التجويف الرحمي ،اذ قد يكون في قناة فالوب
أو على سطح املبيض أو في التجويف احلوضي أو حتى في قناة عنق الرحم .وتبلغ نسبة احلمل
الهاجر في الظروف العادية وفي احلمل الطبيعي  %2اال أنها ،مما ُيذهل البعض ،أعلى من ذلك
في برنامج االخصاب خارج اجلسم (أطفال األنابيب) إذ تبلغ حوالي  .%5يستغرب البعض
مذهولني إذا تعرضوا لهذه احلالة بعد نقل األجنة الى التجويف الرحمي ويجول في خاطرهم أن
خطأ ما قد حدث من الطبيب وأنه قد زرع األجنة بعيدا في قناة فالوب ،ويبدأ العتب واملالمة
وتوجيه التهم .طبع ًا ليس من السهل استيعاب ماحدث ،وسوف نشرح للقارئ كيفية حدوث
ذلك ليتسنى له استيعابه.
يتميز الرحم بانقباضات وارتخاءات بشكل منتظم ومما يدعو فعال للعجب أن بطانة الرحم
لها تقلصات منفصلة عن عضلة الرحم ايض ًا وحتدث كموج البحر .ان مايحدث في حالة
احلمل الهاجر بعد نقل األجنة الى التجويف الرحمي ،أن هذه البطانة تتأثر أحيانا باللمس
وتبدأ بالتقلصات وبقذف األجنة الى األعلى في قناة فالوب أشبه ما يحدث مبوج البحر.
وأملنا أن يتفهم القارئ هذه الظاهرة اذا حدثت عنده هذه احلالة و أن يكون واثق ًا متام ًا أنه
لم يحدث أي تقصير من القائم بنقل األجنة.
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الفصل الرابع

وحدة العلوم الوراثية
يفتقر العالم بشكل عام الى وجود مراكز
كافية لدراسة صحة اجلنني:هل هو سليم؟أم
مصاب مبرض وراثي مت نقله اليه من ِقبل أمه أو
أبيه أو من كليهما .ال يوجد في العالم العربي
مثل هــذه الــوحــدة حتى حلظة اص ــدار هذا
الكتيب لعدة أسباب ،منها صعوبة ادخال
هذه التكنولوجيا وتعلمها وكذلك التكلفة
املادية في انشاء مثل هذه الوحدة .وملّا كان
مستشفى فرح طموحا في ادخال ماهو نافع وجديد ،فقد أدخل هذه التقنية الى مؤسسته
وذلك بالتعاون مع أصدقاء له في والية ميتشغن في الواليات املتحدة األمريكية .Michigan
أما االسلوب العلمي في هذا املجال فهو أن تخضع الزوجة لبرنامج حتريض اإلباضة كما ورد
في صفحة ( )29ثم نلجأ الى حقن البويضة باحليوان املنوي من الزوج ،وعندما يتكون اجلنني
ناخذ منه خلية تخضع لعملية الفحص للتأكد فيما أذا كان هذا اجلنني مصاب ًا باملرض الوراثي
أم ال ،وينقل اجلنني السليم الى رحم االم.
هناك أمراض وراثية كثيرة منها الشائع ومنها النادر ويختلف شيوعها أو ندرتها من شعب
الى شعب ومن منطقة الى منطقة ،وباستطاعة قسم العلوم الوراثية في مستشفى فرح التعامل
معها باستعمال أحدث األجهزة وأدق األساليب العلمية.
أما التكلفة املادية فتتلخص في:
•حوالي الفني وخمسمئة دينار اردني الجراء عملية التلقيح املجهري وتكوين األجنة.
•حوالي ثالثة االف دينار أردني لفحص اجلنني ،و يختلف ذلك من حالة الى اخرى حسب
نوعية الفحص املطلوب.
•ثالثمائة وخمسني ديناراً أردنيا مقابل عملية نقل اجلنني الى رحم االم.
أما عن سلبيات هذه الطريقة ،باالضافة الى التكلفة املادية والضغط النفسي ومشقة
البرنامج اجلسدي وبالذات على األم ،فهي أنه ليس هناك ضمانة للعثور على اجلنني السليم
وأن ال ضمانة للحمل حتى ولو مت نقل اجلنني السليم.
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اختيار جنس اجلنني
نبدأ هذه السطور بالتاكيد على كلمة « اختيار» وليس «حتديد» جنس اجلنني .فبامكاننا
كبشر االختيار ولكن ليس بوسعنا قطعي ًا حتديد جنس اجلنني فهذا بيد اهلل سبحانه وتعالى.
لقد قام مستشفى فرح بدراسة مستفيضة عن حكم الشريعة االسالمية في جواز هذه الطريقة
ولم يجد مطلقًا ما يح ّرم ذلك ،بل واستند في انتقاء حاالته للمساعدة على اختيار اجلنس
نصت عليه الشريعة االسالمية من باب «األخذ باألسباب» .وقد استعان
املرغوب به على ما ّ
مستشفى فرح في اتخاذ قراره لتقدمي هذه اخلدمة الطبية ملرضاه مبا ورد في القران الكرمي:
َ
وه َن
داء َخ ِف َّيا* قال َر ِّب إنّي َ
﴿كه َي َ
عص* ِذك ُر َر ْح َم ِت َرب َِك َع ُبد ُه ز ََكر َّيا* إذ َن َادى ر َّب ُه ِن ً
والى ِمن َو َراءى
ال َع ُظ ُم ِم ّني واش َت َعل ُ
الرأس َشيب ًا و َل ْم ُأكن بِدُ َعا ِئ َك َر ِّب َش ِقياً* َوإنّي ِخ ُف ُت املَ َ
َ
وكانت ام َرأتى َعاقراً َفه ُب لي ِمن لَّدُ َ
نك َول َّيا* ي َر ُثني َو َي ُ
رث ِمن آلِ َيع ُق ٌوب َواُج َعل ُه َر ِّب َر ِضي ًا
ال َر ِّب أنَّى ُ
بل َس ِم َيا * َق َ
* َي َ
اسم ُه َيح َيى َلم َن َعل لَّ ُه ِمن َق ُ
يك ُ
ون ِلي ُغـ َل ُم
زكر َّيا ِإنَّا ُن َب ّش ُرك ِب ُغ َل ٍم ُ
َ
وكانَت امرأتي َعا َق َرا و َقد ب َلغُت ِمن ِ
الكبر ِعت َّيا* َقال كذلك قال ربك هو على هني وقد خلقتك
من قبل ولم ُ
تك شيئا﴾
لقد قرر مستشفى فرح أن ال يفتح الباب على مصراعيه لتقدمي هذه اخلدمات لكل الفئات
بل وحصرها في احلاالت التالية:
1 .1إذا كان عدد االطفال عند الزوجني من جنس واحد اثنني فأكثر.
2 .2إذا كان عمر الزوجة أكثر من  34عام ًا ولديها طفل واحد فقط.
3 .3إذا كان عمر الزوجة أكثر من  38عام ًا وليس لديها أطفال.
4 .4اذا كان أحد األطفال وحيد اجلنس مصابا باعاقة عقلية او حركية وعمر الزوجة اكثر من
 35عاماً.
5 .5في حال خضوع الزوجني بطبيعة احلال الى برنامج االخصاب خارج اجلسم بسبب عدم
املقدرة على احلمل الطبيعي وليس لديهما طفل من اجلنس املرغوب فيه.
اما التكلفة لهذا البرنامج فتشمل:
•حوالي الفي دينار وذلك بدل برنامج حتريض اإلباضة واحلقن املجهري لتكوين األجنة بغية
فحصها كما ورد في صفحة (.)72
•ثالثمئة دينار بدل استعمال املختبر.
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•خمسة وسبعون ديناراً بدل فحص كل جنني.
•ما بني اربعني وثمانني ديناراً بدل خدمات اختصاصي علم األجنة واألطباء.
اي ان التكلفة االجمالية تتراوح مابني الفني وخمسمئة دينار الى ثالثة االف دينار .اما
سلبيات هذه الطريقة ،باالضافة الى التكلفة املادية والضغط النفسي ومشقة البرنامج اجلسدي
وبالذات على األم ،فهي انه ليس هناك ضمانة للعثور على اجلنني ذي اجلنس املرغوب به .اال
ان احصائيات مستشفى فرح بينت انه يتم العثور على اجلنني املرغوب به بنسبة  .%88اما
السلبية االخرى فهي انه ليس هناك ضمانه حلصول احلمل حتى ولو نقلنا الى رحم االم جنينني
او اكثر .وتبلغ نسبة احلمل عند األم دون سن اخلامسة والثالثني حوالي  %40اذ مت نقل جنينني
الى رحمها.
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حتاليل مخبرية
يتعاطف املشرفون على برنامج االخصاب خارج اجلسم في مستشفى فرح مع الزوجات
لتعرضهن لكثير من الفحوصات في البرنامج ،اال أننا نقول و كما قالتها سيدة حملت بعد
 23عام ًا من الزواج و بواسطة االخصاب خارج اجلسم (أطفال األنابيب) ان االمومة تستحق
أكثر من ذلك.
هنالك نوعان من الفحوصات:
نوع يتعلق بحالة األم الصحية وله أهمية للجنني اذا حصل احلمل مثل  TSH، ABsAgو
 HCV، Rubellaو  HIVال داعي لتكرارها اال بعد ستة أشهر ،وفحوصات هرمونية تكرر عادة
ملعرفة جتاوب االم لالباضة و مدى نضجها مثل .P4 ,E2 ,LH ,FSH , AMH
يحرص الفريق كل احلرص على عدم االسراف بهذه الفحوصات لراحة الزوجة و لقدرتها
املادية ،كما ويحرص على أن ال يقدم أي تنازالت بضرورة اجرائها خوفا من ان تتأثر نتيجة
احملاولة بإهمال فحص أو أكثر فتذهب كل اجلهود املبذولة سدى .لذا نرجو من االهل التعاون
في هذا املجال و يسر أي من أعضاء الفريق اإلجابة على أي إستفسار بهذا اخلصوص.
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األبحاث العلمية
يعتبر مستشفى فرح من وجهة نظر عاملية من املراكز املوثوق بها علمي ًا و أخالقياً ،ولهذا
فإن شركات األدوية املتصدرة عامليا في مجال عالج العقم كثيرا ما تلجأ إلى االعتماد على
مستشفى فرح مع مراكز مختارة من اجلامعات العاملية ،إلبداء الرأي في العقاقير احلديثة ،والتي
يتوقع أن تكون أدوية املستقبل.
ويتمتع مستشفى فرح بالثقة العلمية واألخالقية من اجلهات الرسمية والعاملية :فلديه
اخلبرة العميقة والدقة املتناهية واألجهزة احلديثة .ولهذا متنح بعض الشركات التي لها صدارة
في انتاج األدوية احلديثة العالج لبعض من مرضاه مجانا ،من الذين تنطبق عليهم شروط
معينة ،شريطة أن يزود املستشفى هذه الشركات بالنتائج والتي تعرض أحيان ًا على .F.D.A
(دائرة الدواء والغذاء االمريكية) .أو تنشر في املجالت العلمية للبرهنة على أن هذا العالج
جيد ويستوفي شروط الفعالية والسالمة ويحصل مستشفى فرح على موافقة وزارة الصحة
األردنية قبل تطبيق هذه الدراسات ،وكذلك على موافقة جلنة األخالقيات املهنية تأكيداً على
مصلحة املريض وسالمته.

ردهة مدرج احملاضرات

مدرج احملاضرات
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تكلفة احملاولة
مقدمة
من املعروف أن مهنة الطب مهنة إنسانية وعليها أن تبتعد عن الطابع املادي البشع والنهج
االنتهازي البغيض .ومستشفى فرح حريص على سمعته اإلنسانية والعلمية وهو يقظ كل
اليقظة من هذه الناحية وحريص على أن ال يكلف مراجعيه فوق طاقتهم .وحني حدد مستشفى
فرح أسعاره أخذ بعني األعتبار وضع املواطن ووضع األخوة القادمني من اخلارج ومايتكلفونه
من نفقات السفر واالقامة في الفنادق واملعيشة خارج أوطانهم .إن سياسة املستشفى هي عدم
االستغالل وأن ال نفرق بني شخص وآخر بحيث ال نسمح باستغالل املغتربني أو املقتدرين
او القادمني من اخلارج .أما تكلفة احملاولة الواحدة فتبلغ حوالي ألفي دينار أردني لتشمل
الفحوصات املخبرية ،وثمن احلقن الهرمونية وسحب البويضات ونقل األجنة الى رحم االم.
أما نقل األجنة املجمدة فتبلغ حوالي أربعمئة دينار.
أما تكلفة جتميد األجنة أو البويضات فتبلغ مئة وخمسون ديناراً جتدد سنوي ًا لقاء مبلغ
مئة دينار.
إن الطب اجليد مكلف أحيانا وعلى املراجع أن ال يتردد في تسديد التزاماته اذ أن هذا
يعود عليه بالنفع ،فالدخل املادي للمستشفى يستعمل لرفع املستوى وتوفير اخلدمة اجليدة
وحتديث االجهزة ،وليس من أخالق مستشفى فرح أن يتنازل علميا مقابل تقدمي مايبدو أنه
تخفيض مادي ،وفي الوقت ذاته نحن حريصون جدا على احملافظة على املستوى وال نرضى
ابدا بأن يكون التخفيض في األجور مقابل التنازالت العلمية والطبية والهبوط في املستوى.
ختاما ،نود أن نؤكد أن هناك التزامات مادية ضخمة يتحملها مستشفى فرح ويتميز في
حتمله ا ّياها عن غيره من املركز األوروربية أو األمريكية ،ذلك ان مستشفى فرح ال يتلقى الدعم
واملنح التي يتمتع بها نظراؤه في دول العالم األول .ولهذا يحرص املستشفى على أن يحافظ
على مستوى دخله املادي ليستمر في املشاركة في األبحاث العلمية والتقدم العلمي وخدمة
اإلنسانية.
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مالحظات هامة للمرضى (نظافة املريض)
مقدمة
يولي مستشفى فرح أهمية كبرى للمحافظة على نظافة مختبراته ،ألن نظافة املختبرات
لها أهمية كبيرة بنتائجه املميزة .إن بعضا من األمور التي سننبه إليها ،مهما تبدو صغيرة
للمراجع ،إال أنها في نظرنا واعتباراتنا العلمية لها أثر كبير .الرجاء االهتمام بالنقاط التالية
وااللتزام بتطبيقها:
1 .1احملافظة على نظافة اجلسم عند احلضور للفحوصات ،وبالذات عند قدومك لرصد اإلباضة.
2 .2يرجى االستحمام قبل احلضور لعملية سحب البويضات وكذلك لعملية نقل األجنة،
واالهتمام كثيرا بغسل منطقة ما حتت اإلبط و املنطقة التناسلية اخلارجية جيدا بالصابون
واملاء الدافىء عدة مرات .كما يرجى االهتمام مبا بني ثنيات اجللد في اجلهاز التناسلي
إذ كثيرا ما تكون هذه الثنيات مأوى لألوساخ.
3 .3االهتمام بنظافة ما بني أصابع القدمني جيدا تفاديا للرائحة الكريهة التي قد تسببها عدم
النظافة والتي قد حتدث نتيجة تعفن اجلراثيم .ذلك أن اجلراثيم ،إضافة إلى إحداثها
للرائحة الكريهة ،تننشر في املختبر وتؤثر على نتائجنا.
4 .4االهتمام بنظافة الفم وخاصة األسنان ،ألن أي التهاب في الفم قد ينتشر في بقية أجزاء
اجلسم ويؤثر على نسبة النجاح.
5 .5تعود نظافتك باجلدوى عليك من ناحية النتائج ،ومن ناحية اهتمام الطبيب املشرف
بك ،فالروائح املنبعثة واملنفرة قد جتعل الطبيب يسرع بالفحص أو االجراء الطبي تقليصا
ملدة تعرضه للروائح املنفرة أو قد يرفض االشراف عليك.
6 .6للطبيب أو املمرضة احلق في رفض إخضاعك للفحص أو نقل األجنة إذا لم تتوافر لديك
شروط النظافة املطلوبة.
7 .7ينصح عند قدومك لسحب البويضات وخضوعك للتخدير العام ،أن ال تكوني قد
استعملت املساحيق التجميلية حتى ال يكون هناك تقنيع للون الطبيعي .ذلك أن ملراقبة
لونك حتت التخدير أهمية كبرى في معرفة مدى أخذك ما يلزمك من غاز األكسجني.
8 .8ننصح بعدم إحضار املجوهرات عند عملية سحب البويضات أو نقل األجنة .أما إذا
كان بحوزتك أشياء ثمينة أو نقود فائضة عن حاجتك فالرجاء عدم تركها في غرفتك
إذا غادرتها .هذا ،وبإمكانك تسليمها الى سكرتيرة القسم و بإيصال خطي حلفظها في
قسم األمانات في اإلدارة.
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9 .9يتوافر في مستشفى فرح حمامات ( )Showersوضعت خلدمتك ،فالرجاء عدم التردد
في استعمالها إذا كنت بحاجة لذلك قبل اخلضوع للفحص ،كأن تكوني قادمة من
مسافات بعيدة ولم يتسن لك االهتمام بنفسك ،أو أن طبيعة الطقس ومشقة السفر
أدت إلى تعرقك وما يتبع ذلك من أنبعاث الروائح املنفرة.
1010من اجلائز أن تنصحك املمرضة باالغتسال قبل البدء بعملية سحب البويضات أو نقل
األجنة .راجني منك قبول هذه النصيحة.
1111يزودك املستشفى بجرابات خاصة للبسها قبل سحب البويضات ونقل األجنة ،وهي
تصرف مجانا.
1212هذا ،وينطبق ما ورد أعاله على األزواج والزوجات.
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فلنبق على اتصال
َ
يسر فريق مستشفى فرح أن يبقى على اتصال مع مراجعيه من داخل و خارج األردن .تنشأ
عادة صداقة بني الفريق و املراجعني وكثيرا ما نتلقى رسائل تدخل الفرحة إلى قلوبنا و تكون
حافزاً على االستمرار في خدمات أحسن و أفضل ،كما ومن املهم أن يتلقى قسم املساعدة
على احلمل في مستشفى فرح معلومات من مراجعيه لتقييم نسبة جناحه ولتساعده في حتليل
أساليبه وطرق عالجه كما وليسجلها في إحصائية تبرز وتناقش في مؤمترات عاملية.
الرجاء من أصدقاء مستشفى فرح البقاء على االتصال و أن يرسلوا لنا نتائج عالجهم،
ويسرنا أن نطلع على أي انتقادات سلبية ونصائح توجه لنا.
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رسالة تقدير
ـــم اهلل ال َّر ْح َمن ال َر ِحيم
َ
بس َّ
الفاضل الدكتور زيد الكيالني احملترم
مستشفى فرح عمان
حتية طيبة وبعد
أتشرف أن أرفع الى مقامكم وأسرة مستشفى فرح حتية طيبة صادقة من قلب أسرة عربية
حملت وتعلمت منكم املعاني السامية والنبيلة التي يتميز بها فريقكم الطبي .وهذا ليس
بشيء غريب أو بعيد عن األشقاء األردنيني.
التحدي بني العلم واجلهل بني
حضرة األب الطيب ،إن فرح بالنسبة لي وأسرتي حتمل ّ
االنسانية وحب املهنة وبني اجلشع واالستغالل والشعوذة التي يحب البعض من أصحاب
القلوب املريضة أن ميارسها في عاملنا املتغير هذا والذي يتميز باالميان وحب اهلل .يا صاحب
الرسالة اإلنسانية وإنه بعد أن انقطعت زوجتي عن االجناب بقدرة اخلالق ع ّز وجل رأينا أن
نبحث عن األسباب حتى نصل الى العالج من اهلل سبحانه وتعالى وجعلنا االطباء جميعا
يبحثون في خلق اهلل من مما اعطاهم من العلم وحكمة في ميدان الطب والكل ر ّد علينا
مبؤشرات غير صريحة أو مباشرة مبعنى أنهم ال يستطيعون فعل شيء لها ونحن على اميان كامل
باهلل سبحانه ع ّز وجل ،كيف ال وهو الذي يرزق عباده من حيث ال يحتسبون.
صاحب الكلمة الطيبة ،بينما نحن نعيش في عصر ثورة املعلومات جاءت معرفتنا بكم
أنكم بأعمالكم النبيلة واجلليلة جتعلون الكل يهجر إليكم من أقصاها إلى أقصاها .وأنتم لنا
في بلدنا مبنزلة بوابة اخلير والسعادة وكان شرف ًا كبيراً لنا أن نصافح أيديكم الكرمية ونتعرف
على أســرة فرح الطيبة ،وما أجملها من أســرة متماسكة ال حتسب فيها بتفرقة في تعامل
االب الدكتور مع االبناء العمالقة في الطب وكم تتعلم من هذه االسرة أسلوب التعامل مع
املتعالج وفن احملادثة وقد تعرفنا على أسماء عريقة من خالل مجلس هذا البيت الطبي فهناك
عرفت الدكتورة أمل والدكتور محمد ،فاسمحوا لي دكتور زيد الكيالني أن أعبر وأسرتي
لشخصكم الكرمي ولإلخوة األطباء واألخوات الطبيبات عن خالص الشكر والتقدير واالمتنان
على ما بذلتموه من جهد كبير وقدمتموه لنا من خدمات تستحق أكثر من معاني الشكر
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والتقدير ،فقد جعلكم اهلل لنا سببا في أن يرزقنا اهلل بحكمته وعلمه وقدرته طفلة جميلة وكم
هي غالية علينا .وحتى يبقى أسم فرح باق فينا نتشرف بأن حتمل مولودتنا اسم فرح لتكون
فرح وبهذه املناسبة العزيزة والغالية أتشرف بأن اوجه اليكم كل الشكر والعرفان والثناء وهذه
دعوة مني لكم لزيارة بلدكم الثاني ُعمان في أي وقت ترونه مناسبا لترون فرحنا وفرحكم
طبعا .ربنا لك الشكر واحلمد على مارزقتنا ،وأسال ُه سبحانه ع ّز وجل أن يجعلها ابنة صاحلة.
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أبيات شعر مهداة إلى الدكتـــور زيد
جنـــــم تـــــــأأل فـــــي س ـ ــم ـ ــاء املـ ــشـ ــرق

مـ ــن نــــــوره خــســفــت جن ـ ــوم امل ــغ ــرب

أكـــــــــــرم بـ ـ ــزيـ ـ ــد انـــــــــه ف ـ ــخ ـ ــر ل ــن ــا

أصـــــل وفـــصـــل مـ ــن ســـالـــة يــعــرب

مـ ــن دوحــــــة امل ــخ ــت ــار أثـــبـــت فــرعــه

شـ ــرفـ ــا ونـ ــبـ ــا م ـ ــن ف ــص ــي ــل طــيــب

يــــا فــــرقــــدا آنـ ــسـ ــت وحـ ــشـ ــة لــيــلــنــا

أن ــق ــذت ــن ــا مـ ــن ت ــي ــه درب غــيــهــب

وك ــس ــوت ــن ــا ح ــل ــل ال ــب ــش ــارة بــاملــنــى

ح ــت ــى رزقــــنــــا ب ــاحل ــب ــي ــب ال ــغ ــائ ــب

طــــب ع ــظ ــي ــم قــــد م ــل ــك ــت زم ــام ــه

ونــهــلــت م ــن بــحــر الــعــلــوم االعـ ــذب

ش ــي ــدت ص ــرح ــا لــلــطــبــابــة شــامــخــا

ولــهــا غـ ــدوت وكــنــت خــيــر املنجب

مــشــفــاك يــحــفــل بــالــنــظــام وضــبــطــه

وعـــرفـــت دومـــــا بــالــنــشــاط ال ــدائ ــب

يـ ــاصـ ــانـ ــع ال ــب ــس ــم ــات ألــــــف حتــيــة

مــــن كــــل ب ــي ــت ف ــي ــه ط ــف ــل الع ــب

أصــبــحــت قبلة كــل مــن ح ــرم الضنى

مــــن كـــــان ي ــس ــع ــى لــــأبــــوة طــالــب

طـــيـــبـــت خ ـ ــاط ـ ــر والـــــــــه مــتــلــهــف

يــــرنــــو ل ــط ــف ــل صــــــــادح هـ ــيـ ــا أبـ ــي

عــلــي ك ــل جــوانــحــي
ولــقــد مــلــكــت
ّ

فــســكــنــت فـــي قــلــبــي بــحــب الهــب
بـــــــرا عـ ــطـ ــوفـ ــا لــــلــــمــــرؤة ص ــاح ــب

يـ ــازيـ ــدنـ ــا ف ــخ ــر الـ ــعـ ــروبـ ــة دم لــنــا

فــــغــــدوت أهـــــا ل ــل ــث ــن ــاء الـ ــواجـ ــب

كنت األنــيــس وكنت خير الصاحب
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