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مالحظات المؤلف

الــــواردة فــي هــــذا الكتــــاب حقيقيــــة، وهــــي قصــــص األطفــــال والعائــــات واألطبــــاء  كّل القصــــص 

ـــروا بعمــــق في حيــــاة كلِّ مــــن  والممرضـيـــن والممرضــــات الذيــــن عـبـــروا المشــــفى الوطنــــي لألطفــــال وأثـّ

ت األســــماء في بعـــض الحـــاالت وبعـــض البيانـات الدالـة عـلى شـخصية المريـض  عمــــل معهــــم.  لقــــد غـيـــرَّ

في حـاالت أخــرى حمايــة للخصوصيــة، بينــما البيانــات بقيــت عــلى حالهــا في عــدد مــن الحـاالت.  وفي 

إحـــدى المـــرات، اختلقـــت شـــخصية مركبـــة لحمايـــة هويـــة المريـــض بالكامـــل.  

مقدمة

عملـت، قبـل أربعيـن عامـًا وأنـا في السـنة الثالثـة مـن دراسـتي في كليـة الطـب في جامعــة ديــوك، تحــت 

إشراف طبيــب ســيحصل عــلى جائــزة نوبــل الحقــًا. لقــد كنــت أبحــث جزيئــات المســتقبات في مختـبـره 

ألبحــــاث القلــــب.  كنــــت قـــد ســـحبت لتـــوي عينـــة دم مـــن رجـــل كبيـــر في السـن في المشـفى وعـدت بهـا 

إلى المختبـــر.  كنـــت منكبـــًا عـــلى المجهـــر أحـــاول تحليـــل العينـــة عـــلى الشريحـــة عندمـــا رفعـــت يـدي ألحـك 

رقبتـــي تحـــت تفاحـــة آدم وفوجئـــت بوجـــود ورم فــي رقبتـــي.  تلمســـت المـــكان ثانيـــة فأحسســـت بكتلـــة 

نافـرة وعرفـت حينـذاك، مـع أنَّ االحتـماالت قـد تكـون في صالحـي، أننـي مصـاب بالسرطـان. إنهـا لتجربـة 

غريبـــة أن تكـــون  مريضـــًا بالسرطـــان في كليـــة الطـــب التـــي تـــدرس فيهــــا.  بعــــد سلســلة مــن الفحوصــات، 

قــرر د. وليــام بيــت، الجــراح اللطيــف الـذي كنـت أراقـب عملـه في أثنـاء السـنة الثانيـة مـن دراسـتي، أننـي 

بحاجـــة إلى عمليـــة جراحيـة.

قـــررت في تلـــك الســـاعات ومـــا تاهـــا مـــن أيـــام أن أصبـــح جراحـــًا، فقـــد دفعتنـــي تجربـــة المـــداواة والعـــاج 

عـــلى يـــدي شـــخص إلى أن أكـــون أنـــا ذلـــك الشـــخص الـــذي يـــداوي ويعالـــج بيديـه.  مازلـت أتذكـر مـا فعلـه 

د. بيـــت في فحوصـــات مـــا قبـــل العمليـــة.  وقـــف أمامـــي وأنـــزل ياقـــة قميصـــه جرحـــًا قديـــمًا في رقبتـــه.  

لقـــد أصيـــب هـــو أيضـــًا بسرطـــان الغـــدة الدرقيـــة في شـــبابه. خضـــت تجربـــة الجراحـــة في أثنـــاء عملـــي في 

م، لذلـــك أخــذت أفكـــر فــي أن العمـــل المثـــالي لــي فــي المســـتقبل البـــد أن يجمـــع  مختبــر أبحـــاث متقـــدِّ

بـــين التداخـــل الجراحـــي والبحـــث العلمـــي.  الجراحـــة والعلـــم: الحـــاضر والمسـتقبل، والعملـــي والنظـري. لم 

أدرك حينـــذاك أن هـــذا الخليـــط ســـيقودني إلى العمـــل مـــع األطفـــال. يتتبـــع هـــذا الكتـــاب رحلتـــي المهنيـة 

والطبيـة إللقـاء الضـوء عـلى التطـورات التـي حدثـت في طـب األطفـال وجراحتهـم في السـنوات األربعـين 

الدكتور كيرت نيومان
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الماضيـــة. في الجـــزء األول، أصـــف كيـــف ســـحرني مجـــال جراحـــة األطفـــال عندمـــا كنـــت جرحـــًا مقيـــمًا في 

مشـفى بريغـام والنساء، وهـو مشـفى تعليمـي تابـع لجامعـة هارفـرد في بوسـطن، ومركـز طبـي عالمـي 

أيضـــًا. في الجــــزء الثــــاني، أقــــدم معلمــــي د. جدســــون راندولــــف وأســــلوبه المتفــــرد في تقديــــم الرعايــــة 

الطبيــــة لألطفــــال. لقــــد قــــدم لي بأســـلوبه الخـــاص ومهاراتـــه في الجراحـــة أنموذجـــًا اتبعتـــه في مهنتـــي 

ومـــن ثـــم في المشــــفى الــــذي أديــــره اآلن.  كان د. راندولــــف يعشــــق إصــــاح األشــــياء وحــــل المشـــاكل 

عـلى المـدى القصيـر مـن دون إغفـال الخـبرة التـي قـد تؤثـر في حيـاة الطفــل عــلى المــدى البعيــد. أسرد 

بعــد ذلــك قصــص بعــض المــرضى والزمــاء الذيــن غـيـّروا طريقــة تفكــيري فيــما يمكــن أن يصبــح عليــه 

طــــب األطفــــال. إذا مــــا لقــــي االهتــــمام الـــذي يلقـــاه طـــب البالغـــين والرؤيـــة اإلبداعيـــة التـــي يحظـى بهـا.  

أدركـــت أننـــي إذا اســــتطعت أن أجمــــع بــــن التواضــــع الشــــخصي والتفــــاؤل الــــذي يتميــــز بــــه د .راندولــــف 

والثقافــــة والخيــــال والــــدروس الملهمــــة التــــي يقدمهــــا هــــؤالء المــــرضى والزمـاء، قـــد أتمكـن مـن لعـب 

دور مهـــم فــي رفـــع مســـتوى طـــب األطفـــال فــي الواليــــات المتحــــدة وفــي العــــالم. فــي الجــــزء الثالــــث، 

أسرد بعــض قصــص االبتــكار في الرعايــة التــي نقدمهــا مـن مجـال الصحـة النفسـية إلى تقويـم العظـام، 

ومـن التعامـل مـع األلم المزمـن إلى السرطــان.  لقـد كان هـؤالء األطفـال أسـاتذتي الحقيقيـين، والدافـع 

األكبـــر وراء الثـــورة في عـــالم طـــب األطفـــال التـــي تدعونـــا إلى االنضـــمام إليهـــا بـــكل حـــب.

الجزء األول

اكتشاف األطفال

الفصل األول

مسيرة عبور الجسر

عندمــــا دخلــــت غرفــــة إيــــا ذلــــك الصبــــاح، كنــــت أتوقــــع أن أجدهــــا ترقــــد بســـام بعـــد تركيـــب أنبـوب بـين 

األنـف والمعـدة المتصـاص العصـارة الصفـراء مـن معدتهـا.  أمـا مـا لم أكـن أتوقعـه فهـو جلـوس والديهـا 

وجّدهـا حولهـا وهـم يضعـون أنابيـب مشـابهة تخـرج مـن أنوفهـم وقـد ألصقـت عـلى جباههـم.

كنـت حينـذاك طبيبـًا مقيـمًا في قسـم الجراحـة للسـنة الثالثـة في مشـفى بريغـام والنسـاء، أقـوم بجـوالتي 

المعتـادة برفقـة رئيـس المقيميـن، وهـو رئيـسي المبـاشر لذلـك اليـوم، في قسـم جراحـة األطفال للمـرة 

األولــى فــي مشـــفى بوســـطن لألطفــال. كان مشـــفى بريغـــام ومشـــفى بوســـطن لألطفـــال مشـــفيين 

تعليميـــين تابعـــين لكليـــة الطـــب في جامعـــة هارفـــرد، حيـــث يحـــاضر عـدد كبـير مـــن األطبـاء الذيـن يعملـون 

فيهـما.  كـما يقصـد طـاب الطـب في جامعـة هارفـرد هذيـن المشـفيين للتدريـب وإنهـاء فـترة اإلقامـة.  

كنـــت أشـــعر فــي أثنـــاء عبورنـــا الجـــسر بـــن المشـــفيين بتعكـــر مـــزاج رئيـــس المقيمـــين وتحولـــه إلــى مرحلـــة 
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الغضـــب. أمـــا اآلن وبعـــد وصولنـــا إلى غرفـــة إيـــا حيـــث المشـــهد الـــذي كنـــا نحـــاول فهمـــه فقـــد شـــعرت 

بالطبيـــب عـــلى وشـــك االنفجـــار.  لم يكـــن رئيـــسي أول الزمـــاء الذيـــن يظهـــر عليهـــم اإلحبـــاط في قســـم 

األطفـــال، فبعـــد ســـنتين مـــن اإلقامـــة في مشـــفى بريغـــام والنســـاء، أصبحـــت متعـــودًا ســـماع الشـــكوى 

المتكـــررة مـــن أقـــراني في أثنـــاء عبورهـــم الجـــسر المـــؤدي إلى مشـــفى بوســـطن، وهـــو واحـــد مـــن أوائـــل 

ــا،  ــًا مـ ــًا نوعـ المراكـــز المتخصصـــة فــي طـــب األطفـــال وأفضلهـــا فــي البـــاد.  أظـــن أن ذلـــك كان متوقعـ

ــد كان  ــا.  لقـ ــلى تدريبنـ ــوا يشــرفون عـ ــن كانـ ــن الذيـ ــاء المعروفيـ ــن األطبـ ــائعًا بـ ــًا شـ ــم يحاكـــون موقفـ فهـ

معظم زمائـــي المقيمـــين يطمحـــون للعمـــل في جراحـــة الدمـــاغ، أو أبحـــاث السرطـــان، أو جراحـــة العظـام 

أو جراحـــة القلـــب، ولذلـــك لــم يكـــن لديهـــم الوقـــت الـــكافي وال مـــا يكفـــي مـــن الطاقـــة لاســـتماع إلــى 

اآلبـاء القلقـين، وال للتعامـل مـع مراوغـات األطفـال ونوباتهـم العصبيـة. كان رئيــس المقيمـيـن قــد أخـبـر 

والــدي إيــا بفظاظــة في اليــوم الســابق بوجـوب إدخـال أنبـوب عبـر أنفهـا إلى معدتهـا.  كنـا قـد تدخلنـا 

عبـــر إجـــراء جراحـــي لفـــك أمعائهـــا، وهـــو إجـــراء شـــائع نســـبيًا، غـــّير أن األمعـــاء لم تكـــن تعمـــل كـــما ينبغـــي، 

لذلـــك كان ال بـــد مـــن اســـتخدام األنبـــوب لتخفيـــف الضغـــط عليهـــا ومنحهــــا فرصــــة للشــــفاء.  ظــــل والــدا 

إيــــا ينتظــــران بصـبـــر ألســــابيع حــــدوث بعـــض التحســـن، لذلـــك وقـــع خـــبر تركيـــب األنبـــوب عليهـــما وقـــوع 

الصاعقـــة. لقـــد أّثــرت اإلقامـــة الطويلـــة فــي المشـــفى فــي طفلتهـــما ذات األعـــوام األربعـــة تأثـــيرًا ســـيئًا، 

لذلـــك كانـــا يخشـــيان مـــن عواقـــب تركيـــب األنبـــوب عـلى روحهـا المعنويـة. لم يأخـذ رئيـس المقيمـين تلـك 

المخـــاوف عـــلى محمـــل الجـــد عـــلى مـــا يبـــدو، فقـــام بفحـص إيـا بصمـت للمـــرة األخـيرة وسـّجل تعليماتـه 

بإدخـــال األنبوب. كنـــت أود طمأنتهـــما بصـــورة مـــا، إال أننـــي لم أعـــرف مـــاذا أقـــول أو أفعـــل مـــن دون أن 

أتجـاوز حـدي. اقـترب والـدا إيـا وتحدثـا بتأكيـد أكبـر.  قـال والدهـا: “إنهـا ليسـت جاهـزة لهـذا اإلجـراء” وقـد 

بـــدا صوتـــه مرهقـــًا أكثـــر منـــه صارمـــًا وكأنـــه يرجونـــا “عانـت كثـــيرًا، والبـد أن نفـسر لهـا بلغـة تفهمهـا ضرورة 

هـذا اإلجـراء”. رفـع زميـلي نبـرته وتمتـم قائـًا: “أنـا آسـف”، ثـم خرجنـا وتركناهمـا غـر مصدقـين مـا يحـدث.

لذلـك، عندمـا عدنـا إلى الغرفـة في اليـوم التـالي، ُصدمـت بعظمـة مـا فعلتـه العائلـة وغرابتـه.

أكـد لنـا والـد إيـا: “قلنـا لكـم إننـا سـنفعل كّل مـا يلـزم للتخفيـف عنهــا”. أمــا األم فقــد وقفــت واقتربــت 

بثبــــات مطلــــق وكأنهــــا حيــــوان يحمــــي صغـــاره، وهـــي صـورة لـن أنسـاها أبـــدًا. احمـرَّ وجـه الطبيـب المقيـم 

األول وقـــال قبـــل أن يتقـــدم لفحـــص الفتـــاة: “هـــذا مخالـــف لسياســـة المشـــفى” حاولت جاهدًا أال أجفل. 

رأت والــدة إيــا أن ابنتهــا بــدأت تاحــظ تصاعــد التوتــر في أصواتنــا، فأشـارت لنـا أن نخـرج إلى الممـر خـارج 

الغرفـة، إال أن رئيـس المقيميـن لم يلتفـت لهـا وأتـّم حديثـه قائـًا: “عليكـم أن تنزعـوا األنابيـب عـلى الفـور 

وإال طلبـــت منكــــم مغــــادرة المشــــفى”.   كــرر: “علــى الفــور” ثــم خــرج مــن الغرفــة قبــل أن تمنــح لهم فرصة 

الرد. خرجـــت خلفـــه وأنـــا أشـــعر باإلحبـــاط والغضـــب مـــن نفـــسي لعجـــزي عـــن التدخـــل.  عرفـــت أنـــه ســـينفذ 
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تهديـــده وقـــد فهـــم الوالـــدان ذلـــك لكـــن، أيـــن المشــــكلة إذا كان ذلــــك سيســــاعد الفتــــاة الصغــــيرة؟ في 

نهايـــة األمـــر، نـــزع والـــدا إيـــا األنابيـــب عـــن جبهتيهـــما، ثـم أخـذت أمعـاء ابنتهـــما بالتعـافي والعمـل بصـورة 

طبيعيـة بعـد ذلـك، فقـد ُمنـح جهازهـا الهضمـي المهلـة الكافيـة للشـفاء التـام.

لقـد قـام رئيـسي بالفعـل الصحيـح ولكـن بطريقــة خاطئة لكنــه خلـف لي أســئلة ملحــة تتعلــق بمســتقبلي 

والنظـام الـذي أعمـل مـن خالـه.  لمـاذا ال يتـم تعديل سياسـات المشـافي لتناسـب الحاجـات العاطفيـة 

لألطفـــال وعائاتهـــم؟ كـــم تتلهـــف العائـــات الشـــابة إلتمـام شـفاء أطفالهـا، أليـس مـن واجبنـا توجيـه مـا 

نفعـــل ليناســـب حاجاتهـــم أيضـــا؟ً لقـــد بـــدأت أرى في الجـــسر الـــذي يربـــط بـــن بريغـــام وبوســـطن لألطفـــال 

طريقـــًا إلى شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال الطـــب، طريقـــًا ال تـــؤدي فقـط إلى فهـم العـالم النفـسي والبيولوجـي 

الفريـــد لألطفـــال بـــل إلى فهـم مخـاوف عائاتهـم كذلـك. 

الفصل الثاني

م التعاطف تعلُّ

في أثنـــاء الســـنة األولى مـــن فـــترة إقامتـــي، كان يـــرأس قســـم جراحـــة التجميـل لألطفـال والبالغـين كذلـك 

طبيـب شـهير يدعـى جـو مـوراي.   أدركــت سريعــًا أن فرصــة التعّلـم مــن د. مــوراي لمــدة شـهرين ال تعنـي 

فقـــط توســـيع مداركـــي العقليـــة إلى أقصاهـــا، بـــل تحســـين قـــدراتي الجســــدية كذلــــك.  كنــــت أسـيـر عــلى 

قدمــــيي في “الممــــر” ذهابــــًا وإيابــــًا كّل يــــوم، يشـــدني اإلعجـــاب بموهبـــة د. مـــوراي وجلـــده، إذ لم يكـــن 

تصميـــم المـــكان عامـــًا يُعـــين عـــلى متابعـــة حاالتـــه بســـهولة. كان لقــــب “الممــــر” كنيــــة أطلقناهــــا عــــلى 

المجــــاز الطويــــل الــــذي يربــــط جميــــع األجنحـــة في بريغـــام والنســـاء.  كان يبـــدأ بغرفـــة الطـــوارئ وينتهـــي 

بالجـسر المـؤدي إلى مشـفى بوسـطن لألطفـال. في أثنـاء الجـوالت عـلى حـاالت الصدمـة عندمـا تكـون 

مناوبـــًا ليليـــًا، قـــد تكـــون في أحـــد طـــرفي “الممـــر” تخيـــط جـــروح أحدهـــم بعـــد تعرضـــه إلصابـــة في الوجـــه 

بسـبب ضربـة زجاجـة، ثـم تـسرع مهـرواًل عـلى طـول “الممـر” عبـر الجـسر لمعالجـة طفـل يعـاني مـن عضـة 

كلـــب.  كان قطـــع المســـافة بسرعـــة تحضيـــرًا جيـــدًا لســـباق الماراثـون في بوسـطن، السـيما عندمـا تفعـل 

ذلـــك عـــشرات المـــرات فــي اليـــوم الواحـــد كـــما كنـــت أفعـــل وأنـــا أتبـــع د. مـــوراي.  كان يســـتأصل وحمـــة 

صغيـــرة في مشـــفى بوســـطن لألطفـــال، ثـــم يـــسرع إلصـــاح كـــسر في الوجـــه في مشـــفى بريغـــام.  كان 

ــاردًا  ــيًا وبـ ــرًا بلقـــب “طريـــق ماسيتشيوســـتس السريـــع”، فقـــد كان قاسـ ــر” فــي ذلـــك الوقـــت جديـ “الممـ

وطويـًا. كان مـن أوائـل المـرضى الذيـن رأيـت د. مـوراي يجري لهـم عمليـات جراحية، طفـل تعـرض لحـروق 

بليغـــة في جميـــع أنحـــاء جســـده.  أجـــرى لـــه د. مـــوراي عـــدة عمليـــات لترقيـــع الجلـــد وكان الطفـل يتعـافى 

بصـــورة رائعـــة كان د. مــــوراي يعيــــد ترميــــم جلــــد هــــذا الصبــــي.  لقــــد كان يحــول الصبــي شــيئًا فشــيئًا إلى 

الشــــخص الــــذي ســــيصبح عليـــه فــي المســـتقبل، وكان الطفـــل يعـــرف ذلـــك.  لقـــد كانـــت رؤيتهـــما فــي 
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تفاعلهـــما كل صبـــاح تدخـــل الـــسرور إلى نفســـي.  منـــذ تلـــك اللحظـــة، وجـــدت نفســـي منجذبـــًا نحـــو طـــب 

األطفـال وأنـا أدفعهـا نحـو األفضـل في جميـع المجـاالت. حــضرت مــع د. مــوراي عمليــة جراحيــة أخيــرة 

فــي نهايــــة جــــوالتي ضمــــن جـــوالت عمليـــات التجميـــل، أثبتـــت لــي أن جراحـــة األطفـــال عمـــل مثيـــر فعـــًا 

ومشـــبع لحاجـــات الطبيـــب مثلـــه مثـــل جراحـــة البالغيـــن.  وصلـــت إلــى القســـم طفلــة فــي الخامســـة مـــن 

عمرهـــا للعـــاج مـــن متازمـــة كـــروزون، وهـــي خلـــل جينـــي يؤثـــر في التحـــام عظـــام الجمجمـــة بصـــورة غـــر 

طبيعيـة مـا يمنـع نموهـا نمـوًا طبيعيـًا. عندمــا تبعــت د. مــوراي للمــرة األولى إلى غرفــة الطفلــة كنــت 

أجهــز نفـسـي لمواجهـة تشـوهها المحـزن، ولكـن لحظـة دخولنـا الغرفـة كان كل مـا رأيتـه كتلـة رائعـة مـن 

الشـــعر األســـود. لقـــد كان شـــعرها يحـــول النظـــر عـــن التشـــوه الـــذي خّلفـــه المـــرض.  غرقـــت عيناهـــا فــي 

محجريـــن عميقيـــن، وكانـــت وجنتاهـــا مقعرتـــين وعظـــام فكيهـــا تبـــرز فــي غـــير مكانهـــا الطبيعـــي.  كان د. 

مـــوراي يشـــترك في إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة مـــع جـــراح ترميـــم رائـــد يدعـــى د. بـــول تيزيـــر، الـــذي كان طبيبـًا 

زائـــرًا مـــن باريـــس.  شـــعرت فـــورًا بتقديـــر د. مـــوراي لهـــذا الطبيـــب الـــذي غيـــر جراحـــة الوجـــه عـــلى مســـتوى 

العـــالم.  ومـــع كل إنجازاتـــه الكثـــيرة وشـــهرته في مجـــال الجراحـــة، كان د. مـــوراي حريصـــًا عـــلى االســـتفادة 

مـــن زميلـــه الفرنـــسي قـــّدم لي هـــذا الشـــعور بالزمالـــة بـــن هذيـــن العماقـــين كل في مجالـــه درســـًا ثمينـــًا 

لـــن أنســـاه.  لقـــد كان مـــن الطبيعـــي أن يتكاتـــف الجميـــع أمام هـــذه الطفلـــة لعمـــل كل مـــا يلـــزم لضـــمان 

شـفائها. كانـت العمليـة منهكـة، فقـد أزال فريـق الجراحيـن الجلــد عــن وجــه الفتــاة، وكــسّروا كل عظــام 

الوجــــه والجمجمــــة تقريبــــًا، ثــــم ســـحبوا وجههـــا وفكهـــا إلى موضـــع أفضـــل وثبتـــوا عظامـــًا أخـرى للحفـاظ 

ــا أراقـــب الفتـــاة فــي غرفـــة اإلفاقـــة الخاصـــة  عـــلى التركيبـــة الجديـــدة للوجـــه. أول معجـــزة شـــهدتها وأنـ

بهـــا هـــي سرعـــة إنجـــاز األثـــر المطلـــوب لعمليـــة ترميـــم الوجـــه. لقـــد طـــّور د. تيزيـــر وفريقـــه مجموعـــة مـــن 

النـماذج الطينيـة التـي تحاكـي الوجـه )اليـوم يسـتخدم األطبـاء الطابعـات ثاثيـة األبعـاد( واآلن أنظـر إلى 

الفتـــاة النائمـــة أمامـــي بعمـــق وهـــي تبـــدو تمامـــًا مثـــل األنمـــوذج الـذي نحتـه الفريـــق. المعجـزة الثانيـة، أو 

عـــلى األقـــل هـــذا مـــا كنـــت أراه حينئـــذ، هـــي سرعـــة تعـــافي الفتـــاة. مـــا بـــدا لي معجـــزة في ذلـــك الوقـت، 

لم يكـــن أكثـــر مـــن منطـــق البيولوجيـــا في الواقـــع.  كانـــت رئتاهـــا ســـليمتين، أكثـــر بكثيـــر مـــن رئـــات معظـــم 

البالغيـــن، وكان قلبهـــا ســـليمًا، ولم يتأثـــر جهازهـــا المناعـــي بســـموم الحيـــاة، والمـــواد المسرطنـــة، وتقـــدم 

العمـر. لقـد كانـت مريضـة مثاليـة لعمليـة ترميـم وجـه ناجحـة.  لم يكـن بإمـكان شـخص بالـغ أن ينجـو مـن 

هـذه العمليـة بسـهولة، وحتـى لـو نجـا، فربـما لم تكـن لتنجـح، فالعظـام واألنسـجة لـن تتعـافى بالطريقـة 

ذاتهـا، لقـد أكـد لي تعـافي هـذه الطفلـة مـا أغفلـه كثيـر مـن الزمـاء: إن جراحـة األطفـال يمكـن أن تكـون 

مكافـــأة للطبيـــب، وأكثـــر حيويـــة وابتـــكارًا.  إن أجســـاد األطفـــال القويـــة واليانعـــة تجعـــل منهـــم مرشـــحين 

مثالييـــن للتداخـــل الجراحـــي العنيـف.

الفصل الثالث
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ُخلقوا ليتعافو

إن جراحــة طــب األطفــال اختصــاص طبــي حديــث في الواليــات المتحــدة. فعندمـا كنـت طالبـًا في كليـة 

الطـــب في الســـبعينيات، كان جراحـــو البالغـــين يجـــرون معظـــم عمليـــات األطفـال.  انطبـق هـذا أيضـًا عـلى 

عـــدد كبـــير مـــن مشـــافي األطفال المســـتقلة الموجـــودة في أنحـــاء البـــاد. كان معظـــم جراحـــي األطفـــال 

فــي جميـــع أنحـــاء البـــاد أعضـــاء فــي أقســـام الجراحـــة للكبـــار أيضـــًا.  كـــما لــم تكـــن هنـــاك هيئـــة تمريضيـــة 

في المشـــافي مخصصـــة حصريـــًا لطـــب األطفـــال.  لقـــد تابعـــت بانتظـــام في أثنـــاء دراســـتي للطـــب أطبـــاء 

يعالجـون مريضـًا في السـبعين مـن عمـره مـن أمـراض الشراييـن، ثـم ينتقلـون بعدهـا لمعالجـة طفلـة في 

الثانيـــة خضعـــت لتوهـــا لجراحـــة لتصحيـــح تشـــوه فــي الحاجـــز بيــن البطينيـــن، أو مـــا يُعـــرف بثقـــب القلـــب.  

كانـت هنـاك أجنحـة صغـيرة لألطفـال في مشـفى ديـوك وعـدد كبـير مـن المشـافي في البـاد بالطبـع، 

لكـن في نهايـة األمـر كان كل الجراحـين الذيـن يعالجـون األطفـال يجـرون أيضـًا عمليـات جراحيـة للبالغـين.  

أمـــا أطبـــاء التخديـــر واألشـــعة فـــكان معظمهـــم يعالجـون األطفـال والبالغيـن. توصل االطباء في مشـفى 

بوسـطن إلى نتيجـة مفادهـا أن االنتظـار ومراقبـة حالـة الطفـل المصـاب بتهتـك الطحـال غالبـًا مـا يـؤدي 

إلى االسـتغناء عـن العمليـة. لقـد اتبعـوا مبـدًأ يؤكـد قـدرة الطحـال عنـد األطفـال، مثـل غيـره مـن أعضـاء 

األطفـــال، عـــلى التعـــافي، وهـــي قـــدرة تفـــوق كثيـــرًا قـــدرة أعضـــاء الكبـار. أثـرت هـــذه الرؤيـة الجديـدة عنـد 

األطبـــاء فــي مســـتقبل الكثـــير مـــن األطفـــال المـــرضى. تحتــــاج األنظمــــة البيولوجيــــة عنــــد البالغــــين إلــى 

الحــــث والتحفيــــز، أمــــا أنظمــة األطفـــال فهـي مبرمجـة للتعـافي. 

الفصل الرابع

ارتكاب األخطاء

قبـــل نهايـــة مناوبتـــي الثانيـــة في قســـم جراحـــة األطفـــال، كنـــت أعالـــج صبيـــًا مراهقــــًا وصــــل إلى المرحلــــة 

ـــف الكيـســـي، وهـــو مـــرض جينـــي يســـبب  تكـــون مخـــاط غليـــظ غيـــر  األخـيـــرة في صراعــــه مــــع مــــرض التليـّ

طبيعـــي في الرئـــة.  كانـــت رئتـــاه مليئتـــين بالنـــدوب جـــّراء عقـــد مـــن الـصراع مـع تراكـــم المخـاط ومـا يسـببه 

ــين إلــى  ــادة الرئتـ ــد اســـتطعنا إعـ ــاز التنفــــس الصناعــــي.  وقـ ــواًل بجهــ ــٍذ موصــ ــات، وكان حينئــ ــن التهابــ مــ

العمـل بصـورة طبيعيـة عـدة مـرات بعـد غسـلهما وكانـت العائلـة تريدنـا أن نحـاول مـرة أخـرى. هـذه المـرة 

انهـــارت إحـــدى الرئتـــين، وُحـــشر الهـــواء بـــين الرئـــة والقفـــص الصـــدري.  قـــرر الفريــــق المعالــــج أنــــه بحاجــــة 

إلى أنبــــوب صــــدري يعينــــه عــــلى توســــيع الرئتـيـــن، ووقـــع االختيـــار عـــلّي لتركيـــب األنبـــوب.  بعـــد العمليـــة 

بقليـــل، أدركنـــا أن الرئتـــين ضعيفتــــان جــــدًا.  لم يفلــــح األنبــــوب في تحسـيـــن تنفــــس الصبــــي.  ظل الصبــــي 

يصـــارع مـــن أجـــل الحيـــاة في األيـــام الاحقـــة، كان وضعـــه العـام غـر مسـتقر ورجحنـا احتـمال حـدوث فشـل 

تـــام للرئتـــين. وفــي إحــــدى الليــــالي أصيــــب بســــكتة قلبيــــة فأسرعــــت إلــى غرفتــــه حيــــث وجــــدت عائلتـــه، 
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وشـــعرت عـــلى الفـــور بالعـــداء نحـــوي في نظراتهـــم المحدقـــة بي.  شـــعرت بأنهـــم يحملـــوني مســـؤولية 

فشـــل العمليـــة التـــي قمـــت بهـــا، وبـــأن هـــذه العمليـــة عجلـــت بموتـــه. تـــوفي الصبـــي تلـك الليلـــة، وبقيـت 

متأثـــرًا بذلك الحـــادث لعـــدة أيام. ومـــن دون أن أدري، نقـــل صديقـــي مـــا أمـــّر بـــه إلى د. فولكـــمان، الـــذي 

كان عـــلى وشـــك الوصـــول إلــى أكثـــر االكتشـــافات ثوريـــة فــي عـــالم السرطـــان فــي ذلـــك الوقـــت.  وفــي 

صبــــاح أحــــد األيــــام فــي نهايــــة جولتنــــا، وقــــف د فولكـــمان فــي الردهـــة بينـــي وبـــين بقيـــة الفريـــق. قــــال 

لي مبــــاشرة: “أنــــا أعــــرف شــــعورك ألننــــي مــــررت بالموقــــف ذاتــــه عــــدة مـــرات.  لقـــد فعلـــت كل مـــا في 

وســـعك فعلـــه لمســـاعدة ذلـــك الطفـــل، وســـتقوم الحقــــًا بإنقــــاذ أطفــــال آخريــــن في مسـيـــرة مهنتــــك.  

ســــتغير حياتهــــم وســــتمنح عائاتهــــم أعظــــم هديــــة. واصــــل عملــــك” لم يربـــت عـلى كتفـــي، ولم يبتسـم، 

بـــل انطلـــق إلى مخبـــره مخلفـــًا إحساســـًا هائـــًا بالعـــزاء والشـــجاعة. 

 PBS عندمـــا كنـــت أســـتلقي في إحـــدى الليـــالي عـــلى األريكـــة كنـــت أشـــاهد سلســـلة حلقـــات عـــلى قنـــاة

بعنـــوان  “سيـــرة حيـــاة” تعـــرض لســـيرة حيـــاة أبطـــال الطـب الحديـــث، وكانـت كل حلقــة مخصصــة أليقونــة 

في الطــــب. كانــــت هــــذه الحلقــــة تعــــرض لحيــــاة د جدســـون راندولـــف. لم يكــــن حديثــــه الرصيــــن الثابــــت 

هــــو مــــا جذبنــــي إليــــه فقــــط، فقــــد كنــــت ســـأذهب بعـــد أسـبوعين إلى مدينـــة واشـنطن دي سي إلجـراء 

مقابلـة في المشـفى الـذي يـرأس قسـم الجراحـة فيـه، المشـفى الوطنـي لألطفـال.  لقـد كان واحـدًا مــن 

31 مشــــفى لألطفــــال يقــــدم برنامــــج زمالــــة فــي جراحــــة األطفــــال باإلضافــــة إلــى ســــنتين إضافتيــن مــــن 

التدريــــب للجراحيــــن الذيــــن يرغبــــون في العمــــل مــــع األطفــــال. لم أتمكـــن مـــن النـــوم، وكنـــت أفكـــر كيـــف 

يكـون العمـل مـع رجـل كهـذا في مـكان مخصـص لألطفـال فقـط، وفي عاصمـة البـاد مـن دون غيرهـا. 

لقـــد طمأننـــي أســـلوب د. راندولـــف الســـاحر وثقتـــه الواضحـــة، وعلمـــت أننـي أســـير في االتجـاه الصحيـح. 

الفصل الخامس

البحث عن معلم

 جلســـنا عـــلى مقعـــد في الممـــر عندمـــا انتهـــى مـــن حديثـــه، وكنـــت أتوقـــع تغيـــرًا في نـــبرة حديثـــه.  لقـــد 

أعـددت نفسـي كـما نفعـل جميعـًا لهـذه المقابلـة وجهـزت ردودًا مســبقة ألســئلة توقعتهــا.  كان لــديَّ 

بعــــض الجمــــل والنــــكات التــــي حضرتهـــا ألســـتخدمها عنـــد الحاجـة في محاولـة لكـــسر الحاجـز بيننـا ولخلـق 

عاقـة وديـة معـه، غيـر أن جميـع مـا أعددتـه مـن تحضيـر مسـبق ذهـب أدراج الريـاح في دقيقتيـن.  بـداًل 

مـــن طـــرح األســـئلة عـــلي، أخـــذ د. راندولـــف، وهـــو أمـــر نـــادر الحـــدوث، يحدثنـــي عـــن نفســـه.  لقـــد قـــدم 

لي ملخصـــًا مدهشـــًا لحياتـــه المهنيـــة في واشـــنطن. أســــس د. راندولــــف في دوامــــة العقديــــن اللذيــــن 

أمضاهمــــا هنــــا أول برنامــــج زمالــــة تدريبــــي لجراحــــة األطفــــال.  كــــما كتــــب عــــن حــــاالت جديــدة في طــب 

األطفــــال وبحــــث عــــن عاجاتهــــا، فأعطــــى بذلــــك الحــــق لألطفــــال في أمــراض خاصـــة بهـم كانـت سـابقًا 



9 معالجة األطفال    |

مقصـــورة عـــلى البالغيـــن. واألهـــم مـــن كّل ذلـــك، أنـــه أهـــل ودرب عـــددًا مـــن جراحـــي األطفـــال الشـــباب 

الذيـــن انتـــشروا بعـــد ذلـــك فــي مشــــافي األطفــــال فــي جميــــع أنحــــاء البــــاد ورفعــــوا مســــتوى الرعايــــة 

المقدمــــة وااللتــزام.   

الفصل السادس

رئيس المدربين وفريقه

جبـت البـاد إلجـراء بعـض المقابـات بحثـًا عـن وظيفـة، لكننـي كنـت، طيلـة ذلـك الوقـت، آمـل أن يتصـل 

بي د. راندولـــف ليمنحنـــي الوظيفـــة التـــي أرجـــو.  كانـــت المشـــافي التـــي زرتهـا جميعـًا مثـرة لاهتـمام، غـير 

أن ال أحـــد مـــن األطبـــاء كان يمتلـــك جاذبيـــة شـــخصيته.  رن جـــرس الهاتـــف فســـمعت صوتـًا مألوفـًا يقـول: 

“د. نيومـان، لقـد قابلنـا عـددًا مـن المرشـحين الجيديـن، لكننـا بالتأكيـد نريـدك أن تكـون زميـًا لنـا هنـا في 

المشـفى الوطنـي لألطفـال”. أنهـى د. راندولـف المكالمـة قبـل أن أحصـل منـه عـلى أي تفاصيـل.  بدعـم 

مـــن د. راندولـــف، أنهيـــت ســـنة إضافيـــة رئيســـًا للمقيميـــن فــي مشـــفى بريغــــام والنســــاء، وهــــو منصــــب 

أُوكل إلي رغــــم تفضيـلـــي المعــــروف لجراحــــة األطفـــال.  لقـــد رســـخت هـــذه الســـنة اإلضافيـــة في قســـم 

جراحـــة البالغيـــن ثقتـــي بنفســــي وعــــززت مهــــاراتي وأتاحــــت لــي الفرصــــة ألتعلــــم مــــن عــــدد مــــن أفضــــل 

الجراحيــــن فــي العــــالم. عندمــــا بــــدأت عمـلـــي أخـيـــرًا فــي المشــــفى الوطنــــي لألطفــــال فــي عــام 1984  

ُدهشــــت مــــن حــــب د. راندولــــف الشــــديد للرياضــــة.  كان يــــرى الحيـــاة ومهنتـــه لعبـــة عظيمـــة.  لقـــد كان 

هـــو نفســـه رياضيـــًا، وكثـــيرًا مـــا كان يســـتمتع بمناقشـــة تقنيــــات كــــرة الســــلة واســــتراتيجياتها معنــــا نحــــن 

األطبــــاء.  كان يســــاوي بـيـــن الجراحــــة والرياضــــة ويحفــــز فريــــق الجراحيــــن وكأنهــــم فريــــق ريــــاضي البــــد أن 

يفـــوز في مبارياتـــه ويســـتمتع بذلـــك.  كان يتكلم عـــن الشـــجاعة الازمـــة للفـــوز بالمباريـــات الصعبـــة ومجـد 

القيـــام بذلـــك معـــًا.  كان لــــدى د. راندولــــف اهتــــمام خــــاص برعايــــة األطفــــال الذيــــن تعرضــــوا للحـــروق، 

وفي إحـــدى جـــوالتي معـــه أمســـك بيـــدي ألرافقـــه إلى وحـــدة الحـــروق لرؤيـــة طفـــل في العـــاشرة اسـمه 

إدي تعـــرض لحـــروق بنســـبة تزيـــد عـــلى %70 مــن جســده. أخبرنــي د. راندولـــف أن إدي يتعـــافى مـــن أول 

عمليـــة زرع جلـــد، وهـــي جــــزء مــــن عمليــــة طويلــــة األمــــد لترميــــم جلــــده وتعافيــــه.  األلم الشــــديد الــــذي 

يصاحــــب مثــــل هــــذه اإلجــــراءات، واإلقامــــة الطويلــــة في المشــــفى، باإلضافــــة إلى صدمــــة التشــوه، كل 

ذلــــك جعــــل مــــن عمليــــة التعــــافي عمليــــة صعبــــة عــــلى الصعيديــــن الجســــدي والنفـســـي يعاني ضحايـــا 

الحــروق عــادة ندوبـــًا حــادة، غيــر أن الجــراح النفســـية التـــي ترافقهــــا ال تقــــل حــــدة.  لقــــد كان د. راندولــــف 

يمنــــح األولويــــة في العــــاج للحاجــــات النفســــية للمريــــض.  لقــــد أخبرنــــا مــرارًا وتكــرارًا أن لــكل إجــراء بـدني 

نقـــوم بـــه نتائـــج نفســـية تؤثـــر في المريـــض، لذلـــك فهـــو يريدنـــا دائـــمًا أن نعتنـــي بالجانبـــين معـــًا. بمعايـــير 

ذلـــك الزمـــن، كان النهـــج الشـــمولي في العـــاج متقدمـــًا جـــدًا. كان ذلـــك أكثـر مـا أثـار إعجـابي في األشـهر 
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ــاتي مثـــل هـــذا االختـــاف فــي  ــال.  لــم أر فــي حيـ ــا فــي المشـــفى الوطنـــي لألطفـ األولــى التـــي قضيتهـ

الفريـــق غيـــر الجراحـــي. مــــن خبــــرتي الســــابقة في طــــب البالغيــــن، كان التحضيــــر للعمليــــات ثــــم تنفيذهــــا 

والنتائـــج المترتبـــة عليهـــا، كّل مـــا يهتـــم بـــه الفريـــق. أمـــا هنـــا فقـــد تعّرفـــت عـــلى تعريـف أوســـع للنجـاح، إذ 

يتحـــول كل تدخـــل طبـــي إلى تفاعـــل متعـــدد األوجـــه مـــع حيـــاة الطفـــل المســـتقبلية، وال يقتصـــر التفاعـــل 

عـــلى الكليـــة أو القلـــب أو أي عضـــو آخـــر يخضـــع للعـــاج في الوقـــت الحـــالي. كـــم مـــرة نتخيـــل نحـــن اآلبـــاء 

واألمهــات حيــاة أطفالنــا في المســتقبل، ووظائفهــم، وقصــص الحــب التــي سيعيشــونها، وصراعاتهــم 

ومتعهــــم؟ أعتقــــد أن د. راندولــــف كان يــــمارس ذلــــك مـــع كل مريـــض قابلـــه. 

الفصل السابع

ال تثقوا بالمالحظات مطلقًا

نظـر إلينـا د. راندولـف واحـدًا واحـدًا وهـو يقـول: “ال تثقـوا بالماحظـات المكتوبـة، ال تثقـوا بهـا مطلقـًا”. 

قـــال ذلـــك وهـــو يهـــز رأســـه، ثـــم تركنـــا ونحـــن نحـــاول فهـــم مـــا قصـــد بذلـــك. إّن حــــّل الحــــاالت المعقــــدة 

يتطلــــب مســــاءلة التشــــخيص األولي باإلضافـــة إلى جميـــع التشـــخيصات التـــي بنيـــت عليـــه. البـــد أن تعيـــد 

التفكيـر في قــرارك وقــرارات جميــع مــن حولــك. لقــد عّلمنــا د. راندولــف أن نشــك في قــرارات الجميــع 

بــما في ذلــك قــراره هــو شــخصيًا. لكـن ذلـك يُعـد القاعـدة الذهبيـة للعمـل في فريـق راندولـف وينطبـق 

ذلـــك عـــلى األمهـــات واآلبـــاء كذلـــك.  لم تكـــن قاعـــدة “ال تثقـــوا بأحـــد” قائمـــة عـــلى الغـــرور أو الـــذم، بـــل 

هـي قاعـدة البـد أن ينطلـق منهـا كّل طبيـب وكل أم وأب كذلـك. أراد د. راندولـف أن تكـون كّل العيـون 

عيونـــًا فاحصـــة تنظـــر في كّل شيء بـــما في ذلـــك عملـــه الخـــاص.   

الفصل الثامن

إن استطعت التعليم

عندمــــا تكــــون شــــابًا غضــــًا وتعمــــل فــي مشــــفى تعليمــــي، سيســــتغرقك األمــــر نحـــو أســـبوعين لتتعــود 

مـــا يســـميه األطبـــاء الشـــباب “النظـــرة”.  ســـيرمقك اآلبـــاء واألمهـــات بتلـــك النظـــرة لحظـــة دخولـــك غرفـة 

طفلهـم.  يبـدأ األمـر بنظـرة شـك حـذر ثـم تتحـول إلى التشـكك وتنتهـي عـادة بتقطيبـة قـرف. لمـاذا يحـدث 

ذلـك؟ ألنَّ األهـل يعرفـون أنـك متخـرج حديثـًا مـن كليـة الطـب مـن دون خـبرة تذكـر وأنـك بالتأكيـد لسـت 

أفضـــل الموجوديـــن لمعالجـــة طفلهـــم د. راندولـــف أخبـــرني أنـــه مـــر بتجــــارب مماثلــــة مــــن تشــــكك اآلبــــاء 

. وطالمــا صــارع مخاوفهـم مـن المشـافي التعليميـة بوجـوده في أكثـر مـن مـكان  عندمــا كان أصغــر ســناًّ

مــوا  في الحـال.         مشـفى األطفـال التعليمـي هـو مركـز طبـي يلتقـي فيـه الطـاب والمقيمـون ليتعلَّ

ــام،   ــر،  والعظــ ــون، واألورام،  والتخديــ ــاء العيــ ــودة: أطبــ ــات موجــ ــع االختصاصــ ــال. جميــ ــة باألطفــ العنايــ
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والعــــاج الطبيعــــي،  والتغذيــــة،  والقلــــب،  والممرضــــون والممرضــــات، والصيادلــــة.  كلهــم يتدربــون في 

هــــذا المشــــفى. إنــــه بـــؤرة لإلبـــداع واالكتشـــاف والبحـــث تســـتند جميعهـــا إلــى االلتـــزام بتطويـــر العنايـــة 

باألطفــــال. مــــع ذلــــك، مــــازال الخــــوف مــــن تــــرك الجراحــــة والعنايــــة باألطفــــال تحـــت مســـؤولية األطبـــاء 

الشـــباب والمقيميـــن منهـــم يســـيطر عـــلى عـــدد كبـــر مـــن أفضـــل المشـافي التعليميـــة حتـى اليـوم.  ولكـن 

ــا د.  ــال لنـ ــا قـ ــًا أن يُعالــــج طفـلـــي فــي مشــــفى تعليمــــي لطالمـ ــا أعرفـــه، ســـأفضل دومــ ــتنادًا إلــى مـ اسـ

راندولـــف إّن التحديـــات التـــي يفرضهـــا شـــغف المبتدئـــين وفضولهـــم جعلـــت منـــه طبيبـــًا أفضـــل، فهـــو لم 

يكـــن يعلمنـــا فقـــط، بـــل كان يشـــحذ مهاراتــــه كذلــــك وقدراتــــه عــلى صنــــع القــرار.  

الفصل التاسع

ال يمكنك أن تعرف مدى قفزة الضفدع من مجرد النظر إليه

ـــإن األطبـــاء الشـــباب الذيـــن يرغبـــون في إتقـــان نـــوع معين مـــن عاجـــات السرطـــان أو تعلم ممارســـة نـــوع 

نـــادر مـــن جراحـــات السرطـــان يبحثـــون عـــن األطبـــاء البارزيـــن فــي هـــذه المجـــاالت ويتعلقـــون بهـــم. هكـــذا 

تحـــدث االبتـــكارات: إذ عـــادة مـــا يتعلـــم الذيـــن هـــم في بدايـــة الطريـق المهـارات والتقنيـات ثـم يطورونهـا.  

لقـــد كـــّون د. راندولـــف ســـمعة وطنيـــة فــي عـــدة ممارســـات طبيـــة. لــــو كان باإلمــــكان مأسســــة صفــــة 

شــــخصية، لكانــــت صفــــة راندولــــف هــــي التواضـــع، التـــي يـــرى أنهـا الميـــزة األهـم لـكل جـراح في المشـفى 

الوطنـي لألطفال. مــن األقــوال المفضلــة لــدى د. راندولــف كذلــك: “ال يمكنــك أن تعــرف مـدى قفـزة 

الضفـــدع مـــن مجـــرد النظـــر إليـــه”. قــــررت في أحــــد األيــــام في أثنــــاء التحضيــر إلحــــدى العمليــات أن أســأل 

د.  راندولــــف عــــن أصــــل قصــــة الضفــــدع.  حدثنــــي د. راندولــــف قائــــًا: “عندمــــا كنــــت في كليــــة الطــــب، 

كنــت أعمــل ليـًا في دار رعايـة للمسـنين لتوفيـر بعـض الدخـل، وكان هنـاك رجـل كبيـر في السـن، غاضـب 

دائـــمًا ســـبب لي الكثيـــر مـــن المشـــاكل.  كنـــت أعينـــه عـــلى القيـــام مـــن سريـــره فـــرد عـــلي بقولـــه إننـــي ال 

أمتلـــك مقومـــات الطبيـــب، وعندمـــا أحـــضر لـــه األدويـــة المطلوبـــة وأشرح لـــه كيفيـــة تناولهـــا، فيقـــول لي 

ــه ال يمكـــن أن يثـــق فّي طبيبـــًا.  أمـــا إذا أعنتـــه عـــلى تقديـــم بعـــض النصائـــح للتحكـــم في داء المفاصـــل  إنَـّ

الـــذي يعـــاني منـــه فإنـــه يرفـــض النصيحـــة ألنـــه يعتقـــد أننـــي ال أعـــرف مـــا أقـــول.  تحدثـــت إليـــه في اليـــوم 

الـــذي كنـــت ســـألتحق فيـــه بجامعـــة هارفـــرد الســـتكمال فـــترة اإلقامـــة وأخبرتـــه بذلـــك فنظـــر إلي مقطبـــًا 

وكأنـــه ســـيبصق عـــلى األرض. كان يجلـــس عـــلى كـــرسي هـــزاز أمـــام الـــدار فرفـــع بصـــره ونظـــر نحـــو األفـــق 

قائـــًا: “حســـنًا، أظـــن أنـــك ال تعـــرف مـــدى قفـــزة الضفـــدع مـــن مجـــرد النظـر إليـه”.  

الفصل العاشر

كيف تحمل طفاًل
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بعـد مـرور بضعـة شـهور عـلى فـترة زمالتـي، لقنتنـي د.  أندرسـون درسـًا أيضـًا، كنـت أجلـس بـين مجموعـة 

ــا  ــات، وكنـ ــة العمليـ ــاح فــي غرفـ ــد أن قضيـــت الصبـ ــيرة بعـ ــم فــي وقـــت الظهـ ــن فــي مطعـ ــن الجراحيـ مـ

نناقـــش بعـــض التعقيـــدات في عمليـــة األمعـــاء التـــي أجريناهـــا لطفـــل حديـــث الـــوالدة.  فكـــرت في حالـــة 

مشـــابهة عملـــت عليهـــا في مشـــفى بريغـــام وتحينت الفرصـــة لـــسرد مـــا حـدث معـي. “في بوسطن كنا”.  

وهنـا، ضحكـت د. أندرسـون بحـدة وقالـت “أرجـوك، ال تقـل  في بوسـطن كنـا..  أؤكـد لـك أننـي ال أحمـل 

ضغينـة ضـد ذلـك المـكان، لكننـي أفضـل لـو تجتهـد في اكتسـاب مـا نعلمـك هنـا”. فكرت في ما تعنيه. 

قالــت: “أنــت ال تعــرف الُرضــع بعــد، تعــرف جيــدًا البالغـيـن واألطفــال، لكنـك ال تعـرف الرضـع بعـد، ومـن 

أجـــل هـــؤالء الُرضـــع، أرجـــوك ال تتظاهـــر بمعرفتهــــم”. مازلـــت أتذكـــر كيـــف اندفـــع الـــدم إلى وجهـــي. في 

ذلـــك الوقـــت، كانـــت مـــدة خبـــرتي في جراحة األطفال ســـتة أشهر، وأقـــل مـــن ذلـــك في جراحـــة حديثـــي 

الــــوالدة، ولكــــن حتــــى تلــــك اللحظــــة لــم أجــــر ســــوى عــــدد قليــــل جــــدًا مــــن العمليــــات الجراحيــــة عــــلى 

الُرضــــع. حـــاول زمائـــي تغيـــير الموضـــوع، فقـــد كنـــا جميعـــًا نعـــرف أّن د.  أندرســـون لم تكـــن جراحـــة أطفـال 

ممتـــازة وحســـب، بـــل كانـــت مـــن أفضـــل جراحـــي حديثـــي الـــوالدة في البـــاد.  لقـــد أدركـــت أن مـــرد ذلـــك 

مـــا هـــو أبعـــد مـــن براعتهـــا، إذ كان هنـــاك شيء مذهـــل في طريقـة تواصلهـا واحتضانهـا لألطفـال حديثـي 

الـــوالدة. كانـــت ألفـــة د. راندولـــف وتعاطفـــه وســـيلة ناجحـــة مـع األطفـــال األكبـر سـنًا. 

أمـا د.  أندرسـون فقـد كانـت المعلمـة الكـبرى في مجـال التعامـل مـع الُرضـع. كلـما شـاهدتها في غـرف 

العمليـــات تجـــري عمليـــات للُرضـــع وقارنـــت التقنيـــات التـــي تنهجهـا ومعـــدالت نجاحهـا بغيرهـا مـن جراحـي 

الُرضـــع ، كنـــت أفكـــر في أنـــه يجـــب أن يكـــون في العـــالم المثـــالي مشـــافي خاصـــة بطـــب حديثـــي الـــوالدة 

وليـــس باألطفـــال فقـــط. الُرضـــع مختلفـــون جـــدًا عـــن األطفـــال، تمامـــًا كـــما يختلـــف األطفـــال بيولوجيـــًا 

وتشـــــريحيًا عــــن البالغـيـــن. مـــن الواضـــح أن الُرضـــع يظهـــرون تجاوبـــًا مـع اللمـس واالحتضـان.  لقــد فهمــت 

ــل أن  ــة قبـ ــم الخاصـ ــة إلــى حاجتهـ ــع إضافـ ــية للُرضـ ــة والنفسـ ــات البيولوجيــ ــذه االختافــ ــون هــ د. أندرســ

يدركهـــا اآلخـــرون، وعدلـــت تقنياتهـــا الجراحيـــة وتعليـــمات الرعايـــة، بـــل وعدلـت مـن لمســـتها ونبـرة صوتهـا 

ـزة لزيـارة مريض هنـاك فأرى د.   لتناسـب حاجـة الرضيـع كان مـن عـادتي أن أذهـب إلى غرفـة العنايـة المركَّ

أندرســـون تحمـــل طفلـــة وتهدهدهـــا بلطـــف. التـــزال تعليـــمات د.  أندرسـون ترشـدني في حيـاتي المهنيـة 

ــًا وأســـعى إلــى خلـــق غـــرف العنايـــة المركــزة المســـتقبلية  ــرًا تنفيذيـ ــا أعمـــل مديـ حتـــى هـــذه اللحظـــة وأنـ

بـــإصراري عـــلى تطويع التكنولوجيـــا وتوكيـــد الحميميـــة والرعايـــة. 

الفصل الحادي عشر

ال يوجد تضارب في المصالح هنا

اســـتدعاني د. راندولـــف إلــى مكتبـــه فــي صبـــاح أحـــد األيـــام بعـــد مـــرور عاميـــن عـــلى فـــترة زمالتـــي فــي 
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ــة  ــون لمناقشــ ــم فيأتــ ــاء تدريبهــ ــي الزمــ ــا ينهـ ــادة عندمـ ــذا عـ ــدث هـ ــال.  يحـ ــي لألطفـ ــفى الوطنـ المشـ

مســــتقبلهم المهنــــي والوظائــــف المتاحــــة.  كان أملـــي في الحصـــول عـــلى وظيفـــة دائمـة في المشـفى 

بســـيطًا، ألن عـــدد الموظفـــين في المشـــفى كان مكتمـــًا ولم تكـــن هنـــاك شـــواغر، لذلـك هيـأت نفـسي 

لخيبـــة أمـــل محتملـــة وبحـــث جديـــد عـــن وظيفـــة. قـــال د. راندولـــف مـــن دون مقدمـــات وكأنـــه يســـتفسر 

عـن أحـوال يومـي: “مـا رأيـك لـو أصبحـت عضـوًا دائـمًا في فريقنـا الجراحـي؟”. أجبتـه وهـو يحـدق بي مـن 

دون أن يطـرف لي جفـن: “حسـنًا، مـن المفـترض أن أقـول: “دعنـي أفكـر باألمـر”، لكننـي أقبـل عرضـك، د. 

راندولـــف”. قـــال أخيـــرًا: “عليـــك أن تـــدرك اآلن أنـــك لم تعـــد مجـــرد جـــراح، فقـد أصبحـــت مسـؤواًل وتتحمل 

النتائـــج بالكامـــل”. بعـــد مـــرور نحـــو عـــام عـــلى عمـــلي الجديـــد طبيبـــًا مناوبـــًا، أيقظتنـي مـــن نومـي مكالمـة 

في السـاعة الثانيـة صباحـًا. قالـت الممرضـة عـلى الهاتـف: “د.  نيومـان، لدينـا طفـل حديـث الـوالدة يبلـغ 

مـن العمـر ثاثـة أيـام والطبيبـة المختصـة بحديثـي الـوالدة معـه اآلن وتقـترح توصيلـه بمضخـة األكسـجين 

قبـــل نهايـــة هـــذه الليلـــة”. قلـــت لهـــا: “ســـأحضر حـــااًل”.  فــي تلـــك الليلـــة، مـــا إن انتهيـــت مـــن االســـتعداد 

للجراحـــة حتـــى ســـلكت طريقــًا مختصـــرًا عـــبر غرفـــة العنايـــة المركــزة لكننـــي صدمـــت عندمـــا عـــبرت غرفـــة 

االنتظـــار ورأيـــت وجـــه أحـــد أصدقائـــي القدامـــى، بـــوب ماكنامـــارا. قلــت لــه قبــل أن يســتوعب عقلــي مــا 

يحدث: “ماذا تفعل هنا؟.” رد بـوب بخجـل: “أعتقـد أنـك سـتجري جراحـة البنـي”. يــا لــه مــن شرف عظيــم 

وامتيــاز كبيــر أن يضــع اآلبــاء بــين يديــك حيــاة أبنائهـم، لكنهـا مسـؤولية كبيـرة أيضـًا، لذلـك رافقتنـي نظـرة 

القلـق التـي لمحتهـا عـلى وجـه بـوب إلى غرفـة العمليـات وظلـت معـي وأنـا أغـرز المبضـع في جسـد ابنـه 

ايفان. ألـــح علــــي خاطـــر واحـــد عـــلي أن أتصـــل بالدكتـــور راندولف. لقـــد فرضـــت علــــي حالـــة إيفـــان أو عـــلى 

األصـــح حالتـــي أن أستشيـــره مـــع أننـــي لم أكـــن أعتمـــد عليه في عملي مؤخرًا وظهــــر صــــوت د. راندولــــف 

بوضــــوح، قــــال لي: “د.  نيومــــان، ليــــس هنــــاك جــــراح في العــــالم يمكــــن أن يقــــوم بهــــذه الجراحـــة أفضـــل 

منـك، وذلـك ألنـك تهتـم كثـيرًا بأمـر هـذا الطفـل وبعائلتـه. ليــس هنــاك تضــارب في المصالــح في هــذه 

القصــــة. لقــــد أجريــــت بعــــد ذلــــك أكثــــر مــــن خمسـيـن عمليــة جراحيــــة عــلى أطفــال أصدقــاء لي، وفقــدت 

فــي أثنــــاء ذلــــك بضعــــة منهــــم”.  كان د. راندولــــف، فــي كل مـــرة، يؤكـــد لــي أن مـــا مـــن أحـــد يســـتطيع 

عـاج طفـل صديـق أكثـر مـن طبيـب صديـق، وكانـت كلماتـه هـذه تمنحنـي القـوة دائـمًا. لقـد كانـت أكثـر 

اللحظـــات في حيـــاتي مكافـــأة، تلـــك التـــي تعاونـــت فيهـــا مـــع صديـــق لمسـاعدة طفلـــه عـلى الشـفاء 

الجزء الثاني

دروس مهمة

الفصل الثاني عشر

المدرسة القديمة
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كنـــت أتقـــدم في مسيـــرة الجراحـــة في الوقـــت الـــذي بـــدأت فيـه العاقـــة التقليدية المبـاشرة بـين طبيـب 

األطفـال والطفـل أو عائلتـه بالتـآكل بسـبب التكنولوجيـا وشركات التأمـيـن.  أصبــح تنفيــذ رغبــة د. راندولــف 

في تحمــــل مســــؤولية كل حالـــة أكثـــر صعوبـــة، ليس فقـــط لمـــن يعملون في المشفى، بـــل أيضـــًا لألطبـاء 

العاملـين في الصفـوف األماميـة.  أخـذت عيـادات األطفـال تسـتخدم السـجات اإللكترونيـة لتحـل محـل 

الشراكـة بـن الطفـل وطبيبـه لمصلحـة الفاعليـة بعـد أن تحّولـت هـذه العيـادات إلى مراكـز أعـمال يديرهـا 

المحاسـبون. إّن معرفـة طبيـب األطفـال العميقـة بترتيبـات المشـافي والعاملـين فيهـا أمـر جوهـري، وقـد 

ينقـــذ األرواح أحيانـــًا. كلـــما شـــهدت الفوائـــد الناتجـــة عـــن التعـاون الوثيـق بـــن المشـفى وطبيـب األطفـال، 

سـّلمت بفكـرة أن التكنولوجيـا، واإلدارة الحديثـة وشركات التأميـن تعمـل ضـد هـذه العاقـة.  

الفصل الثالث عشر

غريزة األمومة

 وقعـــت في حـــّب ممرضـــة تعمـــل في غرفـــة العنايـــة المركـــزة لحديثـــي الـــوالدة في المشـــفى الوطنـــي 

لألطفـــال اســـمها أليســـون. تزوجــــت أليســــون فــي عــــام1992. حــــضر د. راندولــــف حفــــل زفافنــــا فــــكان 

محـــور الحفـــل، لكنـــه تقاعـــد ذلـــك العـــام وهـــو فــي الخامســـة والســـتين مـــن عمـــره. أصبــــح رأي األم لــي، 

وإن كان غـيـر علمــي، لكنــه متجــذر في قدرتهــا عــلى الحـدس والتعاطـف مـع الطفـل، عامـًا مهـمًا في 

تقييـــم مـــرض الطفـــل ومعايرتـــه وعاجـــه.  بعـــد مـــرور خمسـة وعشريـن عامـًا عـلى عمـلي جراحـًا لألطفـال، 

نـــادرًا مـــا صدفــــت أمــــًا تتقبــــل الخـبـــر الســــيئ عــــن طفلهــــا قــــرارًا نهائيــــًا، ومــــع ذلــــك فــــإن أغلـــب األمهـات 

يعرفـن متـى يسـلمن باألمـر الواقـع.  تعيـش المـرأة التـي تحمـل بطفـل ثـم تلـده وتقـوم عـلى رعايتـه أشـد 

التجـــارب الجســـدية والروحيـــة التـــي يمكـــن أن يمـــر بهـــا إنســـان.  لذلـــك، فـــإن غريزتهـــا تجـــاه أطفالهــــا حــــادة 

جــدًا، والبــد لألطبــاء والممرضيــن أن يســتعينوا بقدراتهــا تلــك لمصلحـة فريـق المعالجـة ويأخـذوا برأيهـا.   

الفصل الرابع عشر

الصدمات

يقــــع المشــــفى الوطنــــي لألطفــــال عــــلى بعــــد ثاثــــة أميــــال فقــــط مــــن البيــــت األبيـــض، لكننـا نعمـل في 

عـالم بديـل.  يقـوم المشـفى عـلى هيـكل مـن الزجـاج والحديــد كأنــه مــن المســتقبل فــوق أرض مرتفعــة 

شــــمال قبــــة مبنــــى الكابيتــــول العظيمـــة.  أمـــا خـــزان ماكميـــان المائـــي في الســـهل فيعمـــل مثـــل خنـدق 

يعزلنـــا عـــن صخـــب المدينـــة.  غيـــر أن للمدينـــة طريقـــة مؤســـفة في إبقائنـا عـلى اتصـال مـع األحـداث التـي 

تقـــع في شـــوارعها.  تذكرنـــا الحـــوادث واإلصابـــات التـــي تفـــد إلى قســـم الطـــوارئ في المشـــفى في كّل 

ســـاعة مـــن كل يـــوم بالخطـــر الدائـــم المحـــدق بحيــــاة األطفــــال. يحتـــل التعـــرض للصدمـــات رأس قائمـــة 



15 معالجة األطفال    |

األســـباب المؤديـــة إلى وفـــاة األطفـــال بحســـب تقاريـــر منظمـــة ســـامة األطفـــال حـــول العـــالم. إن جراحـة 

الصدمـــات لألطفـــال تتطلـــب المزيـــد مـــن التخصـــص والممارســـة ربما أكثـــر مـــن جراحـــة األطفـــال العامـــة. 

ومـــع ذلـــك فـــإن طفـــًا يصـــل إلــى أي مشـــفى فــي أمريـــكا نتيجـــة إصابتـــه فــي حـــادث مـــا ســـيجد عـــلى 

األغلـــب بانتظـــاره طبيبـــًا أو جراحـــًا تـــدرب في أقســـام طـــب البالغـــين. “لقـــد قمـــُت برعايـــة عـــدد كبيـــر مـــن 

األطفـــال، لكنـــك ال تعـــي تمامـــًا أهميـــة مشـــفى مختـــص باألطفـــال حتـــى يحـــدث مكـــروه لطفـــل تعرفـه”.    

الفصل الخامس عشر

األلم الخفي

يحـــرص الجراحـــون عـــلى معالجـــة المشـــاكل التـــي بـــين أيديهـــم ومـــا ينتـــج عنهـــا حتـــى يتـــم الشـــفاء الكامـل، 

وأســـتطيع أن أقـــول بفخـــر إننـــا في معظـــم األحيـــان نصـــل إلى نقطـــة يســـتطيع عندهـــا الطفـــل أو البالـــغ 

الخـــروج إلــى العــــالم والعــــودة إلــى الحيــــاة مــــن دون مشــــاكل صحيــــة. يصـــب الجراحـــون فــي العـــادة جـــل 

اهتمامهـــم عـــلى األلم الجســـدي ألنهـــم يســـتطيعون رؤيـــة عاماتـــه، ويمكنهـــم أن يجـروا الجراحـات لرفـع 

ــدة  ــة لعـ ــاة المصاحبـ ــأللم والمعانـ ــي لـ ــد النفسـ ــا البعـ ــه. أمـ ــف منـ ــة للتخفيـ ــون أدويـ ــذا األلــم أو يصفـ هـ

عمليـات في مرحلـة الطفولـة فهـو أمـر فشـلت في معالجتـه. لكــن أفضــل ذكــرى قــد نهديهــا لفكتوريــا 

هــــي التخلــــص مــــن األلم نهائيــــًا في طـــب األطفـــال يومـــًا مـــا. ال شـــك أنهـــا تدفعنـي، كـما يفعـل كثـر مـن 

المـــرضى االستثنائيين مــــع أطبائهــــم، للبحــــث عــــن حلــــول جديــدة للمشــاكل التــي قــد تبــدو مســتعصية.

الفصل السادس عشر

المريض في البيانات

ت رأيــــي بعــــد اجتــــماع واحــــد مــــع كاثــــي غورمــــان التــــي عملــــت ممرضـــة فــي وحـــدة العنايـــة  لقــــد غـيـــرَّ

المركزة لعـــدة ســـنوات، ولديهـــا معرفـــة واســـعة بنقـــاط الضعــف المتعــددة في إدارة المشــفى.  عملـت 

مـــع كاثـــي مـــا بـــين عامـــي 1999 - 2004 عـــلى تطبيـــق المنطـــق واســـتخدام اإلحصائيـــات في عـــدد مـــن 

منـــي التعـــاون معهـــا أن االســـتماع للممرضـــات وتنفيـذ  اإلجـــراءات المتعلقـــة بالمشـــفى عمومـــًا.  وقـــد علَّ

أفكارهـن أمـر جوهـري إلدارة أي مشــفى بفاعليــة أكـبـر.  تعّلمـت أيضـًا أنـه يمكـن تسـخير البيانـات مـن أجـل 

تحسـين األداء والنتائـج. لقـد أخرجنـي هـذا العمـل مـن نفـق العمـل اليومـي وتفاصيلـه ألدخـل عالمـًا مـن 

الفـــرص المتاحـــة أمـــام طـــب األطفـــال وأمـــام المشـــفى.  يمكـــن أن يســـاعد تحليل البيانـات وتنفيـذ النتائـج 

في تغييـر شـامل مـن المخرجـات، والمشـفى الـذي يـزاوج بـين فـّن رعايـة المـرضى وتحليـل البيانـات يجمـع 

مـــن دون شـــك بيـــن أفضـــل مـــا في المـــاضي والمسـتقبل معـًا.
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الفصل السابع عشر

العمدة

إحـدى أعمـق العاقـات التـي كونتهـا مـع مريـض بالسرطـان بدأت بحضـور كايـي إلى مكتبـي عـام 2000 

ــا كان فــي الثانيـــة عـــشرة مـــن عمـــره كان قـــد أصيـــب فــي رجلـــه فــي  ــنتين، عندمـ ــًا. قبـــل ذلـــك بسـ تقريبـ

مبـــاراة كـــرة قـــدم.  وبعـــد عـــدة أيـــام، أّكـــد الطبيـــب المختـــص باألمـــراض أّن ورم كايي كان خبيثًا،  عندمــــا 

أصبــــح كايــــي في الرابعــــة عــــشرة مــــن عمــــره، عــــاد سرطــان العظــم مجــــددًا ليلتهــم ســاقه بالكامــل ولم 

يكــــن أمامنــــا إال بترهــــا.  خضــــع الطفــــل إلى جلســـات متعاقبـــة مـــن العـــاج الكيميائـــي في خـال السـنتين 

الاحقتـــين إلصابتـــه في لعبـــة كـــرة القـــدم.    البـــد أن هـــذا الفتـــى قـــد ولـــد حامـــًا لجينـــات السـعادة. إنهـا 

ــاه بالعمـــدة. يقــــدم المتبرعــــون للمشــــفى  طبيعتـــه واســـتعداده الوراثـــي،  ولهـــذا الســـبب تحديـــدًا لقبنـ

مايــــين الــــدوالرات، ونقــــوم بدورنــــا بتســــمية القاعــــات أو األجنحــــة بأســــمائهم، كــــما يكتشــــف الباحثــون 

أسرارًا جينيــــة قــــد تؤهلهــــم للحصــــول عــــلى جائــــزة نوبــــل، وأحيانــــًا يقــــدم أطبــــاء ابتــــكارات طبيــــة ُتـــدرس 

الحقـــًا في كليـــات الطـــب لســـنوات.  لكـــن أحيانـــًا قـــد تتخطـــى تركـــة طفـــل مثـــل كايـــي كل هـــؤالء.  مازلنـــا 

نحتفـــل بعيـــد ميـــاده في المشـــفى كل عـــام، كـــما نســــتعيد روحــــه المرحــــة وكلماتــــه الاذعــــة. علمنـــي 

كايـي، وعّلـم جراحـه غـير المتفـرغ وفريـق العمـل كلـه بنكاتـه التـي كان يلقيهــا، عّلمنــا جميعــًا أن األطبــاء 

والممرضـيـــن يتأثــــرون بشــــدة بالـــروح البطوليـــة للمـرضى. 

الفصل الثامن عشر

شخص يمتلك خطة

لقــــد شــــهدت بعــــض التقــــدم عــــلى مســــتوى البــــاد في فــــترة عمـلـــي، فــــازداد الدعــــم الممنــــوح لطــــب 

األطفــــال الســــيما لجراحــــة األطفــــال في كليــــات الطــــب والنظـــام الصحـــي عمومـــًا. لكـــن اإلطـــار العـــام، 

والنظـرة المجتمعيـة مازالـت تتجـه نحـو االسـتثمار في البحـث المخصـص للبالغـين ورعايتهـم وهـو أمـر كان 

يزعجنـــي ويزعـــج معلمـــي الســـابق. حــــضرت في أواخــــر التســــعينيات للمــــرة األولى حفــــًا خيريــــًا أســــطوريًا 

في واشـــنطن بعنـــوان “ليلـــة الكفـــاح” وقـــد ذهلـــت عندمـــا رأيـــت رجـــااًل يضربـون بعضهـــم لجمـع التبرعـات 

تحـت عنـوان “كافـح مـن أجـل األطفـال” لكـن مـا شـّد انتباهـي كان رجـل أعـمال مـن واشـنطن يعـرف باسـم 

جـو روبـرت فهـو رجـل يجمـع بـن الجـرأة والكـرم ويسـتخدم مواهبـه إلقنـاع النـاس بإخـراج ما في جيوبهـم 

لدعـم األطفـال.  اعتقــد جــو أن االســتثمار في مرافــق المشــفى واالهتــمام بتجربــة المــرضى في خـال 

إقامتهـم سـيؤدي إلى تحّسـن ملحـوظ في النتائـج، وهـذا يعنـي إنشـاء غـرف عمليـات جديـدة تسـتقطب 
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أفضـل األطبـاء الجراحيـن، وغرفـًا جديـدة لإلنعـاش واالنتظـار لعائـات المـرضى، سـمح لنـا هـذا االسـتثمار 

ببنـــاء غـــرف عمليات جديـــدة مجهـــزة بأحـــدث أدوات التكنولوجيــــا، وأصبــــح لــــدى الجراحـيـــن غــــرف جراحــــة 

تبعــًا الختصاصاتهــم ،غــرف مجهــزة لجراحــي القلــب فيهــا أحــدث أدوات التكنولوجيــا المســاعدة، وصــار 

لجراحــــي العيــــون مجاهــــر دائمــــة مثبتــــة في غــــرف الجراحــــة، ولجراحــــي األعصـــاب أجهـــزة تصويـــر بالرنيـــن 

المغناطيسـي لتقديـم صـور مغناطيسـية عنـد الحاجـة. لقـد تحّولنـا إلى مـادة للحديـث في مجتمـع طـب 

األطفـال كلـه، وأخذنـا نتلقـى طلبـات مـن أرفـع الجراحيـن وأطبـاء التخديـر مسـتوى لالتحـاق بالعمـل معنـا 

في المشـــفى مـــن جميـــع أنحـاء العـالم.

بعـد عـدة أسـابيع، رّن جـرس الهاتـف في منتصـف الليـل وعـادة مـا تحمـل هـذه المكالمـات طلبـًا لجراحـة 

طارئـــة، أمـــا هـــذه المـــرة فقـــد كان جـــو عـــلى الطـــرف اآلخـــر. قــال جــو عــــلى الهاتــف: “أنــا هنــا أتحــدث إلى 

بعــــض األشــــخاص وأكــــدوا لي أنهــــم ســــيتولون األمــــر بالكامــــل”. أن جـــو يواصـــل النقاشـــات عـــلى أعـــلى 

ــين  ــة بــ ــه عــــلى أســــاس شراكــ ــرة المعهــــد ويريــــدون إقامتــ ــوا فكـ ــة.  لقـــد أحبـ ــتويات فــي الحكومـ المسـ

أبوظبــــي والمشــــفى الوطنــــي لألطفــــال. واتفقنــــا، تقديــــرًا لهــــذا الكــــرم العظيــــم، عــــلى أن نطلــــق عــــلى 

المعهــــد اســــم األب المؤســـس لإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان.

الجزء الثالث

جبهات جديدة

الفصل التاسع عشر

التفكير على نطاق أوسع

ــًا فــي  ــرًا تنفيذيـ ــًا عـــلى عملـــه مديـ ــرر نيـــد زيكـــمان فــي ربيـــع 2011 وبعـــد مـــرور ســـتة عـــشر عامـ  لقـــد قـ

المشـــفى الوطنـــي لألطفـــال، أن يتقاعـــد، في البدايـــة، لم أكـــن مطمئنـــًا لفكـرة قيـادة المشـفى بالكامـل، 

فقـد أصبـح الطـب عمــًا تجاريــًا ضخــمًا، لقـد قـررت، بعـد مراجعـة طويلـة مـع الـذات وعـدد مـن النقاشـات 

مـع أليسـون، أنَّ قبـول الوظيفـة الجديـدة لـن يكـون خيانـة لمهنتـي، بـل إشـباعًا إضافيًا لهـذه المهنـة. كان 

َجـــد عـــلى حـــق، فليـــس هنـــاك مـــا يشـــبه شـــعور الطبيـــب في غرفـــة العمليـــات، لكننـي كنـــت أعتقـد بأننـي 

بالتخـلي عـن هـذا الـدور سـأكون قـادرًا عـلى تحسـين تجربـة عـدد كبـير مـن الجراحيـن اآلخريـن واالختصاصيـن 

إضافـــة إلى أطفالهـــم المـــرضى. في شـــهر يوليـــو مـــن عـــام2011 اتصـــل بي رئيـــس مجلـــس اإلدارة، جيـــم 

لينتـــوت ليخبـــرني باختيـاري لتـولي المنصـب. 

الفصل العشرون
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استكشاف المشفى

كان جانـــب الصحـــة النفســـية ركيـــزة أساســـية في العـــرض الـــذي قدمتـــه للجنـــة البحـــث، واآلن عـــلّي تنفيـــذ 

مـــا كنـــت أتحـــدث عنـــه. مـــن الواضـــح أن علينـــا إيجـــاد منصـــب جديـــد، ولكـــن مـــا هـــي المتطلبـــات؟ طلبـــت 

مـــن فريقـــي دراســـة معمقة لــــدور الممرضــــة المرشــــدة في مراكــــز السرطــــان. لقـــد تبنـــت مجموعـــة مـــن 

ــة ال  ــاة آالف العائـــات بطريقـ ــّهل حيـ ــذي سـ ــر الـ ــدة، األمـ ــة المرشـ ــوذج الممرضـ ــال أنمـ ــافي األطفـ مشـ

تقدمهـــا إال مراكـــز طـــب األطفـــال المتخصصـــة. دور المرشــــدة رمــــزًا للتفكـيـــر الثــوري الخــاق الــذي يجــب 

ــج  ــوق النتائـ ــي يفـ ــتثمار حقيقـ ــن اسـ ــدات هـ ــات المرشـ ــا. فالممرضـ ــة أبنائنــ ــًا لصحــ ــه ضمانــ ــتثمار فيــ االســ

المحســـوبة للعـــاج والصحــــة النفســــية والحســــابات الماليــــة. لقـــد لقيـــت نجاحـــًا في برنامـــج واحـــد، إال أن 

صـــوت جـــو ظـــل يحثنـــي عـــلى مواصلـــة الطريـــق إلحـــداث تغييـــرات تشـــمل المشـــفى بالكامـــل.

الفصل الواحد والعشرون

الصحة النفسية

كنـــت أتلقـــى عـــددًا كبيـــرًا مـــن المكالمـــات تتعلـــق بمشـــاكل الصحـــة النفســـية، وعـــلى مـــا يبـــدو لــم يكـــن 

النـــاس يعرفـــون كيـــف يتصرفـــون إزاء تلـــك المشـــاكل وكيـــف يحصلـــون عـــلى الدعم المناســــب.  لم يكــــن 

ــا يكفــــي مــــن األطبــــاء والمعالجيــــن النفسـيـــين، وال العــــدد الــــكافي مــــن  عــــلى المســــتوى الوطنــــي مــ

ــاكل  ــن المشـ ــدة مـ ــاالت المتزايـ ــع الحـ ــل مـ ــد للتعامـ ــة األمـ ــم طويلــ ــة الدعــ ــة وأنظمــ ــادات الخارجيــ العيــ

النفســـية والســـلوكية.  نظمنـــا ذلـــك الصيـــف مؤتمـــر صحـــة األطفـــال النفســـية وجمعنـــا فيـــه عـــددًا مـــن 

قـادة مشـافي األطفـال التـي تضـم مختصيـن في الصحـة النفسـية للطفـل غيـر أّن قـادة المشـفى أدركـوا 

أن عليهـــم أن يتعاملـــوا مـــع أقســـام الصحـــة النفســـية بوضـــوح أكبـــر وبفاعليـــة أشـــد.  أمـــا العاملـــون فــي 

مجـــال الصحـــة النفســـية فقــــد انتهــــوا مــــن المؤتمــــر وهــــم يعرفــون أن عليهــم النضــــال مــن أجــل تحسيــن 

أوضاعهـــم. لقــــد نجــــح المؤتمــــر نجاحــــًا باهــــرًا وحقــــق هدفــــه في تعزيــــز التواصــــل بـيـــن الطرفـيـــن. أتبعنـــا 

هـذا المؤتمـر بمؤتمـر آخـر بعـد سـنتين أسـفر عـن تشريـع يسـمح بزيـادة التمويـل للصحـة النفسـية لألطفـال 

إضافـة إلى زيـادة الوعـي باألمـر. إنَّ الصحـة النفسـية هـي آخـر الجبهـات العظيمـة في طـب األطفـال، غيـر 

أننـا ال نخوضهـا مسـلحين بـما يكفـي مـن المـوارد، إذ يخضـع كثيـر مـن المشـاكل لقيـود التغطيـة الصحيـة 

التـــي تؤمنهـــا شــركات التأميـــن، إضافـــة إلــى الحاجـــة إلــى تدريـــب العامليـــن فــي مجـــال الصحـــة النفســـية، 

ولذلـــك أجـــد نفســـي مـــع زمائي على مســـتوى البـــاد عاجزيـــن أحيانـــًا عـــن التقـــدم.   

الفصل الثاني والعشرون

برنامج “حياة الطفل”
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يديـر فريـق برنامـج “حيـاة الطفـل” أنشـطة األطفـال، فهـو في جوهـره يقـدم خدمــة الصحــة النفســية ألن 

األطفــــال في المشــــفى يحتاجــــون إلى الترفيــــه لـحـــرف انتباههـــم عـــن المـــرض، وللحفـاظ عـلى سـامتهم 

النفسـية، ولتحقيـق التعـافي على أمثـل وجـه.  كان االختصاصيـون مخلصـين وناشـطين إال أن الممرضـات 

أردن أن يتـــم دمـــج العمـــل الـــذي يقمـــن بـــه ضمـــن الفريـــق الطبـــي. وذلـــك يتطلـــب خطوتـــين أساســـيتين: 

ربـــط قســـم “حيـــاة الطفـــل” بقســـم التمريـــض والجراحـة والمرافـق واألقسـام األخـرى، وجعـل التكنولوجيـا 

ووســـائل التواصـــل االجتماعــــي جوانــــب أساســــية فــي التجربــــة الكليــــة للطفــــل وعائلتــــه. بعـــد أن عملنـــا 

عـــلى تحسيـــن الرعايـــة النفســـية وبرنامـــج “حيـــاة الطفـــل” أصبـــح لدينـــا أسـاس جاهـز لانتقـــال إلى الخطـوة 

القادمـــة.  شـــعرت بـــأن االبتـــكار أمـــر ضروري في عــــالم الطــــب القديــــم القائــــم عــــلى التفاعــــل اإلنســــاني 

ــم أّن  ــرًا لكننـــي أعلـ ــرًا باهـ ــو ضــروري فــي البحـــث الطبـــي المتقـــدم، وقـــد ال يبـــدو ذلـــك أمـ ــا هــ ــدر مــ بقــ

الجانبـيـــن البــــد أن يسـيـــرا معــًا.  

الفصل الثالث والعشرون

ما ال تعرفه

ـــزة للرضـــع أســـمع القصـــص المقلقـــة ذاتهـــا: كان عـلى  في كّل مـــرة تقريبـــًا أعبـــر فيهـــا قســـم العنايـــة المركَّ

ـــزة بالُرضــع قبـــل والدة طفلهـــم ليتجنبـــوا إرســـال  األهـــل أن يتعرفـــوا إلــى وحــدة مميـــزة للعنايـــة المركَّ

ــر  ــن عمـ ــة مـ ــاعات األولــى الحرجـ ــرى.  فــي السـ ــق أخـ ــات فــي مرافـ ــدوث مضاعفـ ــد حـ ــا بعـ ــال إلينـ األطفـ

الطفـــل، يصبـــح الوقـــت عامـــًا جوهريـــًا، ويـــؤدي جهـــل اآلبـــاء واألمهـــات إلى مواقـــف مزعجـــة. لمـــاذا إذن 

ال يعـــرف اآلبـــاء واألمهـــات المزيـــد؟ إن هـــذه الجوانـــب، وهـــي إمكانيـــة الوصـــول إلــى المختصيـــن عـــلى 

ـــزة  ـــز وحــــدة العنايــــة المركَّ مـــدار الســـاعة إضافــــة إلى كــــم الحــــاالت الموجــــودة وتعقيدهــــا، هــــي مــــا يميـّ

في المشـــفى الوطنـــي لألطفـــال عـــن غيرهـــا.  مـــا يزعجنـــي هـــو جهـــل اآلبـــاء واألمهـــات بهـــذه الحقيقـــة. 

لكـن وجـود الرعايـة المناسـبة لحديثـي الـوالدة أمـر ال يمكـن تركـه بـين يـدي الحـظ، ألن وجـود مثـل هـذه 

الرعايـــة قـــد يكـــون لـــه أعظـــم األثـــر في مســـار حيـــاة الطفـــل. 

الفصل الرابع والعشرون

األدمغة

يـــولي أطبـــاء األطفـــال والممرضـــات عنايـــة أكبـــر لماءمـــة حجـــم الطفـــل ووزنـــه مـــع حجـــم أنبـــوب التنفـس 

المناســـب لـــه أو كميـــة المخـــدر أو المســـكن المطلوبـــة. وباإلضافـــة إلــى ذلـــك، تعـــزز مشـــافي األطفـــال 

األجـواء المناسـبة لألطفـال التـي تعيـن عـلى تخفيـف توترهـم.  لم نكـن نفكـر كثيـرًا في نفسـية األطفـال 

حيـن بـدأت عمـلـي في الطــب، لكننــا أصبحنــا نفهــم اآلن أن التوتــر الحــاد يمكــن أن يعيــق عمليـة الشـفاء.  
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إّن المعرفـــة العميقـــة بعمـــل دمـــاغ األطفـــال أمـــر حيـــوي بوضـع خطـة عـاج مناسـبة.

هنـــاك جوانـــب محـــددة في الســـلوك واالنفعـــاالت تتأثـــر عنـــد إصابـــة دمـــاغ الطفـــل.  يمتلـــك اختصاصيـــو 

األطفـــال معيـــارًا خاصـــًا لقيـــاس التطـــور ال يمتلكـــه اختصاصيـــو البالغـــين إن طيــــف إصابــــات الدمــــاغ لــــدى 

األطفــال واســع جــدًا ومربــك. لـو كنـت ملـكًا ليـوم واحـد، لجعلـت في كل مدينـة في الواليـات المتحـدة 

غرفة طــوارئ خاصــة باألطفــال فيهــا األدوات الازمــة لمعالجــة المتطلبــات الخاصــة لحاجــات األطفــال 

البيولوجيــــة، والعصبيــة، والنفســية.   

الفصل الخامس والعشرون

العظام

يدفعنـــي شـــعور األبـــوة داخلـــي إلى إلقـــاء محـــاضرتي عـــن “األدمغـــة والعظـــام” في كل فرصـــة مناســـبة.  

يتصـل بي أحيانـًا آبـاء وأمهـات يقولـون لي إنهـم يحتاجـون إلى رؤيـة جـراح عظـام أطفـال ألن زيـارة طفلهـم 

األولى لقســـم الطـــوارئ العـــام لم تأخـــذ بعيـــن االعتبـــار نمـــو رقائـــق العظـــام عنـــد معالجـــة الكســـور، مـــما 

أدى إلى مضاعفـات الحقـة تتطلب الجراحـة. مـن األفضـل معالجـة كسـور األطفـال في الـذراع والكاحـل 

وعظـــم الفخـــذ والســـاق مـــن قبـــل جـــراح عظـــام أطفـــال ألنـــه ســـيتمكن مـــن تثبيـــت الرقائـــق في مكانهـــا 

ليســـتمر نموهـــا بصـــورة طبيعيـــة بعـــد شـــفاء العظـم مـــن دون مضاعفـات طويلـة األمـد. 

الفصل السادس والعشرون

علم األلم

عندمــــا كنــــت أتقــــدم للمقابــــات الســــابقة الختيــــار مديــــر تنفيــــذي لوظيفــة المديــــر التنفيــذي للمشــفى 

الــذي أســهم د. راندولــف في بنائــه، اســتحضرت لـوني وفكتوريـا، وقـررت أن أفعـل كل مـا في وسـعي 

لكـــي ال تتكـــرر مثـــل هـــذه الحـــاالت.  كنـــت دائـــمًا أســـأل نفـسي وأسـأل جـو روبـرت وفريـق العمـل األسـئلة 

ذاتهـا: كيـف يمكـن التغلـب عـلى األلم عنـد األطفـال، بـل والحـّد منـه تمامًا. مـا هـو مقـدار التقـدم الـذي 

قـــد يحـــرزه األطفـــال إذا اســـتثنينا عامـــل األلم؟ أشـــعر أحيانـــًا بـــأن مهمتـي مديـرًا تنفيذيـًا تنصـب عـلى خلـق 

بيئـــة تعيـــن عـــلى وجـــود المزيـــد مـــن األبحـــاث التـــي تصـــب مبـــاشرة في الممارســـة السريريـــة.  إضافـــة إلى 

إيـــماني بتأثيـــر مركـــز األلم، قـــررت أن يكـــون تطـــوره ضمـــن أولويـــاتي. لقـــد تحّولـــت إحـــدى أولى االبتكارات 

في األلعـاب اإللكترونيـة إلى طريقـة فعاّلـة للعـاج، وهـي اآلن إحـدى وسـائلنا في حربنـا ضـد األلم بعـد 

أن طّورناهــــا في مختبــــر الهندســــة البيولوجيــــة في معهــــد الشــــيخ زايــــد.  تســــتخدم تكنولوجيــــا األلعــــاب 

اإللكترونيــة هــذه األلعــاب لتشــتيت انتبــاه الطفــل مــن العـاج ثـم تتوسـع لتشـمل العـاج ذاتـه. يسـتمر 
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مركـز األلم في إضافـة عاجـات مبتكـرة وخاقـة مثـل الوخـز باإلبـر، والتنويـم المغناطيـي، والتدليـك، إلى 

خطـــط عـــاج األطفـــال. وبســــبب هــــذه النجاحــــات فــي عــــاج األلــم، ســــيتمكن الجراحــــون، والمختصــــون 

في السرطـــان، والمعالجـــون الطبيعيـــون مـــن إجـــراء تداخـــات عـــلى نطـــاق أوســـع ســـتكون أكثـــر فاعليـــة 

ألنهـــا أقـل إيامـًا للمـرضى. 

الفصل السابع والعشرون

نظرة على الدماغ النامي

عندمـا قـّرر المشـفى إرسـاء منهـج جديـد لدراسـة صحـة الدمـاغ، أقنعتنـي هـذه التجربـة بـأن نقطـة البدايـة 

البـــد أن تكـــون في دراســـة دمـــاغ الجنـــين وكانـــت هـــذه هـــي الجبهـــة الجديـــدة، العـــودة إلى الرحـــم. بعـــد 

انقضـــاء فـــترة البنـــاء التـــي اســـتغرقت تســـعة أشـــهر أصبـح لدينـا مـــكان خـاص يضـم المتخصصيـن والباحثـين 

في علـــم األجنـــة، وبـــدأ العاملـــون في معهـــد طـــب األجنـــة مهمـــة مســـتعجلة لجمـــع أكبـــر قاعـــدة بيانـات 

فــي العـــالم وتحليلهـــا. تضـــم هـــذه البيانـــات صـــورًا بالرنـــين المغناطيـــسي ألدمغـــة أجنـــة طبيعييــن طـــوال 

فـترة الحمـل. لقـد منحـت هـذه الصـور معهدنـا الفرصـة لمعرفـة أّي انحرافـات في مراحـل مبكـرة وتحديـد 

المشـــاكل المحتملـــة بسرعـــة أكـــبر ممـــا كنـــا نفعـــل في الســـابق. قـــد يجـد اآلبـــاء واألمهـات اليـوم صعوبـة 

في تصديـق مـا يكشـفه التصويـر، لكننــي آمــل أن يطالــب آبــاء الغــد بتشــخيص واضــح لعــدد مــن الحــاالت 

التـــي يمكـــن عاجهـــا قبـــل أن يـــصرخ الطفـــل صرختـــه األولى عنـــد الـوالدة.  هـــذه الفتوحـات المبدئيـة في 

عـــاج األجنـــة واعـــدة وســـتتطور بتطـــور األبحــــاث وإمكانــــات التصويــــر.  هــــذا التاقــــي بــــن علــــم التصويــر، 

وعلــــم الجينـــات، والتداخـــات العاجيـــة هـــو أحـــد أروع الجبهـــات الجديـدة في طـب األطفـال. 

الفصل الثامن والعشرون

السرطان

ارتفعــــت نســــبة الشــــفاء مــــن سرطــــان الــــدم لــــدى األطفــــال إلــى %90 وشــــهد مجــــال سرطــــان الــــكلى 

زيــــادة كبـيـــرة في نســــبة الشــــفاء باســــتخدام خليـــط مـــن الجراحـــة والعـــاج الكيميائـــي واإلشـــعاعي. لقـــد 

ــًا  لقـــي العـــاج باســـتخدام المناعـــة الطبيعيـــة نجاحـــات مهمـــة فــي عاجـــات البالغـيـــن، لكنــــه كان عاجــ

مغريــًا لاســتخدام عــلى األطفــال كذلــك.  فمــن أهـم األسـباب لذلـك أنـه سـيقلل مـن األعـراض الجانبيـة 

المقيتـــة التـــي تصاحـــب العـــاج الكيميائـــي واإلشـــعاعي. 
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ثماني وسائل للحصول على أفضل رعاية طبية ألطفالك

1 أسئلة مهمة توجهها إلى طبيب طفلك. 

2 ضع خطة لبرنامج الرعاية في حالة الطوارئ.   

3 اكتشف الخدمات المخصصة لألطفال لتي تغطيها خطة التامين الصحي. 

4 بجولة في أقرب مشفى لألطفال قبل أن تحتاج إليه بالفعل. 

5 ضع خطة إليجاد رعاية طبية متخصصة في حديثي الوالدة. 

6 اجعل من الصحة النفسية لطفلك أولوية. 

7 كن عضوًا فاعًا في فريق رعاية طفلك. 

8  مصادر إلكترونية البد من معرفتها. 
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