يجب على الطبيب أن يبين للمريض إن كانت طريقته

(بعل���م طبيب���ك) للوقوف عل���ى ما يهمك ش���خصيا ًمن

نابع���ة من تجربته الش���خصية ،وإن كان���ت من تجربته
د دلي�ل�ا ً علميا ًإن ل���م تكن قد
الش���خصية فإنه���ا ال تع��� ّ

ف���ي اختي���ار موق���ع مص���در المعلوم���ات ،ألن أغل���ب
المواق���ع ليس���ت موثوقة علمي���اً ،وننص���ح بالرجوع إلى

وتلخيصا ً لما جاء أعاله:

المعلوم���ات الصادق���ة الموثوق���ة .وجدي���ر بالق���ول أن

الرج���وع إل���ى الش���بكة العنكبوتي���ة تحت���اج إل���ى خب���رة

مواق���ع الجمعيات المهنية واألكاديمي���ة مثل الجمعية
االمريكية للس���كري ،والجمعي���ة البريطانية أو األردنية

للس���كري في موضوع الس���كري ،والجمعية االمريكية

ألخصائي���ي الغ���دد الس���ريريين ،والجمعي���ة األمريكية

للغدة الدرقية وأمثالها.

السؤال الثالث :هل كل طبيب مرجع علمي؟
يصدم اإلنس���ان عندما يبرر بعض األطباء أقوالهم بأن
ه���ذا الرأي رأيه���م وله الح���ق بإبداء رأي���ه معتمدا ً على
المقول���ة العامي���ة الضالة وهي (كل ش���يخ وله طريقته)

هذه كلمة حق (إن استحق الشيخ لقبه) ي ُراد بها باطل

إن كان كل انس���ان يدع���ي المش���يخة ،فم���ن الناحي���ة
الش���رعية ال قيمة لرأي أي ش���يخ إال إذا اقترن بالدليل

الشرعي المقبول وهو كتاب هللا وسنة رسوله المتواترة
فعندم���ا يك���ون الش���يخ مطلّعا ًعلى كل ه���ذا فله الحق
بإب���داء رأيه س���واء قياس���ا ًأو اجتهادا ً وال يج���وز لمن لم
تتوافر فيه الشروط ممارسة ذلك.

نشرت في مجالت علمية مفهرسة ومرجعية.

اس���تق كل معلوماتك من طبيبك الموثوق بعلمه
•
ِ
وخلقه ،وال مانع من االستعانة برأي آخر وال يوجد
طبيب يحمل هذه الصفات يمانع من االستئناس

برأي آخر.

تص���غ إل���ى الق���ال والقي���ل ف���ي ع�ل�اج مرض���ك
• ال
ِ
وات���رك رأي الجيران واألصدقاء وأحاديث الس���هرة

والمضاف���ات ،فح���ذار ِ أن تأخ���ذ دواء ً دون رأي
طبيبك وناقش كل هذه األمور إن كنت مهتما ً بها
مع طبيبك الموثوق.

• اجعل الش���بكة المعلوماتية لالطالع فقط وناقش
م���ا وجدته في صفحاتها مع طبيبك وتذكر أن هللا
ل���م يخلق انس���انا ًآخ���ر مثلك من الناحي���ة الجينية

حت���ى الت���وأم المتماث���ل الي ُع���د متماث�ل�ا ً ،% 100
وننص���ح إذا أردت الرجوع إلى الش���بكة العنكبوتية

بالبحث عن المواقع الموثوقة.

نرج���و أن نكون ق���د قدمنا لك بع���ض المعلومات التي

تساعدك.

وهللا من وراء القصد.
الموق��ع :ش��ارع الملك��ة راني��ا (ش��ارع الجامع��ة االردني��ة) مبن��ى رق��م 212
تلف��ون 5301111:فـــاك��س 5356670:خـــدم��ة الجمه��ور0798309363:
الموقع االلكترونيwww.ncd.org.jo:

البريد االلكترونيinfo@ncd.org.jo:

زوروا موقعنا على الفيس بوكNCDEG :

المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
THE NATIONAL CENTER FOR DIABETES, ENDOCRINOLOGY AND GENETICS

حكمة عالجية

القارئ العزيز

�سيداتي �سادتي

بروفس��ور كام��ل العجلوني
رئيس المركز الوطني للس��كري والغدد الصم والوراثة

االنس���ان يختلف عن غيره باستجابته لألمراض والدواء
اختالفا ً كبيراً ،ومن المس���لّم به أيضا ً أن بعض األدوية
نفس���ها قد تنفع مريضا ًوتضر مريضا ًآخر ،وإن الفائدة

يس���عى اإلنس���ان للحص���ول عل���ى المعلومات م���ن مختلف

م���ن هذا الدواء أو عدمها تعتم���د على وضع المريض،
فكثي���ر م���ن أدوية الس���كري مث�ل�ا ً تعتمد عل���ى وظيفة

التي يجب أن يبحث عنها اإلنسان عند اللجوء إلى البحث

وإذا كانت الكلى مصابة ال يجوز استعمالها (وقد تكون

مصادرها ،ومنها :األهل واألصدقاء والش���بكة العنكبوتيةو
المراجع الطبية .وتعتبر مصادر المعلومات من أهم األمور

ع���ن المعلوم���ات وهن���ا أرى أن نركز على أهمي���ة المعلومة

الصحيح���ة ووجوب الحص���ول عليها من المص���در الموثوق
علمي���اً ،وهن���ا البد من اإلش���ارة إلى المص���ادر المهمة التي
عل���ى المري���ض أن يع���ود إليه���ا لكي يعم���ل ج���ادا ً في رفع

سمح باستعمالها
الكلى فإذا كانت وظائف الكلى جيدة ُ
مضرة للجس���م) إال بإش���راف الطبيب الذي يقدر ويميز
ضرورة اس���تعمالها م���ن عدمه وبالمقدار المس���موح به

م���ن الجرعة الدوائية  .ل���ذا يجب على كل واحد منا أال
يقب���ل نصيحة مريض آخر أو متبرع بالمعلومات ،فهذا

السؤال الثاني :هل الشبكة المعلوماتية مصدر موثوق

للمعلومات الطبية؟

الجواب :هنا نريد أن نجيب وبكل صراحة حتى البرامج
دره���ا األطباء قوال ًأو فعال ًفإن دراس���ة قامت
الت���ي يتص ّ
به���ا الجهات االمريكية المختصة وجدت أن تس���عا ًمن
عشر معلومات أعطيت في هذه البرامج خاطئة كليا ًأو

جزئيا ً ووصلت الى حد المقاضاة في المحاكم.

نعود لنقول ال يوجد إنسان مثل اآلخر ،ويجب أن نحصر

ه���ذه المعلومات تح���ت عنوان كبي���ر (معلومات عامة)

ق���د تنطبق عليك أو على غي���رك وليس بالضرورة على
الجمي���ع ،باإلضاف���ة إل���ى أن أعراض األم���راض تختلف

المس���توى الصحي ،حيث أن بعض المصادر تشكل منبعا ً

م���رض من أم���راض المجتمع القت ّالة فكل منا يس���مح
لنفس���ه اعتقادا َ أو فلس���فة ً بأنه خبير بكل ش���يء ،وهنا

الس���ؤال األول :ه���ل يع���د األه���ل واألصدق���اء مص���درا ً

س
الكلُّ في هذي الديار ِمدر ّ ٌ

وأديب
ُ
والكلُّ فيها شاعر ٌ

مهندس
والكلُّ إنْ شئتَ البناﺀ َ
ٌ

طبيب
والكلُّ إنْشئتَ الدواﺀ َ
ُ

ُّ
الحديث مُحَ ِّد ٌ
ث
ِ
والكل في علم ِ

ُّ
خطيب
ُ
والكل في علم ِالكالم ِ

واح���د منه���ا .باإلضافة إلى أن مقاومة الجس���م تختلف

درس الحقوقَ وعل َمها
والكلُّ قد ْ َ

رهيب
والكلُّ في علم ِالقضاﺀ ِ
ُ

والنس���ب المئوي���ة الت���ي تعط���ى لالس���تجابة حتى من

الناس أمر ٌ هيّن
والفقهُ عن َد
ِ

ويصيب
فالكلّ يفتي دائمًا
ُ

فإذا قال لك الطبيب أو قرأت في مدونة أن االستجابة

ص
تخص ٌ
ما عاد َفي هذي الديار ِ ّ

يب
هذا لعمري مُخ ِْجل ٌ و مُع ِ ُ

 % 80فمن قال لك أنك من ضمن ال % 80المتوقع

م الحدود َ لعقله ِ ما
لو كلّنا عَل ِ َ

َ
وكذوب
ُ
عاث فينا جاهل ٌ

عدم استجابتها؟

للمعلومة المغلوطة .وهنا نطرح ثالثة أسئلة:

مقبوالً؟

من االمراض المس���تعصية في مجتمعن���ا نقل أخبار أو

معلوم���ات طبية تحت ش���عار (يق���ول) دون ذكر القائل
أوالً ،ودون التفكي���ر بمصداقية المس���تند إليه العلمية
ف���إذا م���ا تعمقت بالس���ؤال يأتي���ك الج���واب (جارتنا ام
محم���د) أو (جارنا أبو عيس���ى يقول) ويس���رد لك تجربة

الج���ار او الج���ارة الت���ي ال تعتم���د على عل���م وال منطق،
ولك���ون المري���ض يحتاج إلى النجاة في مش���كلته يقع
فريس���ة آلراء الج���ار او الجارة ،وكثيرا ًم���ا يتبرع الجار أو

القري���ب بجزء من الدواء للمري���ض وهنا قد تقع كارثة
طبي���ة .فمن المعلوم والمس���لم ب���ه علميا ًأن هللا خلق

كل انس���ان بطبيع���ة جيني���ة خاصة ال تتك���رر ،وأن هذا

تحضرني هذه األبيات التي وصلتني قبل أيام:

		

الشاعر السوري حسام الدين جلول

م���ن ش���خص إلى آخر؛ ف���اذا أخذن���ا الس���رطانات فكل
عض���و م���ن اعضائنا يمكن أن يصاب بن���وع يختلف عن
السرطانات االخرى بنفس العضو؛ فمثال ً الغدة الدرقية

قد تصاب بخمس���ة أو ستة أنواع من السرطانات ولكل
واحد منها عالجه وأهميته ،فمنها من ال يخيف مطلقاً،
ومنها قاتل فت ّاك والفرق كبير وكبير جدا ً في عالج كل
من ش���خص إلى آخر ،ولهذا تكون االس���تجابة مختلفة

األطباء ليس���ت ذات قيمة للف���رد الواحد من المرضى،

اس���تجابتها أو أنك لست من ضمن ال  % 20المتوقع

ول���ذا على كل منا مناقش���ة كل المعلوم���ات مع طبيبه

الموث���وق ب���ه ،وال مان���ع م���ن الحص���ول عل���ى رأي آخ���ر

