
 بغداد_ متابعة
من  عامًا   12 مطاف  نهاية  الإعدادي  ال�ساد�س 
ت�ؤّثث  جديدة  مرحلة  نح�  البداية  ونقطة  الدرا�سة، 
من  بال�ستعداد  العراقي  الطالب  يبداأ   امل�ستقبل، 
الدورات  دخ�ل  خالل  من  اخلام�س  ال�سف  نهاية 
اخل�س��سية، فالدرا�سة احلك�مية ل ت�سمن له اإكمال 
قرابة  الطم�ح  لتلبية  ت�ؤهل  علمية  مادة  ول  املنهج 
من  ُمنهار  تعليمي  م�ست�ى  بظلِّ  يكافح  وه�  ال�سنة، 
معتمداً  املدر�سية،  الأبنية  حّتى  املنهج  اإىل  الكادر 
على  ماديًا  عبئًا  لي�سكل  واإمكاناته  نف�سه  على 
الدرا�سة  )50( دخل طلبة  عائلته حتت درجة حرارة 
الإعدادية م�سمار املناف�سة هذا العام مع انعدام اأب�سط 
ومعاجلات  المتحانية،  العملية  جناح  م�ستلزمات 
على  كبرياً  نف�سيًا  �سغطًا  لت�سّكل  الغ�س  لطرق  بدائية 
رحمة  حتت  واملثابرة  اجلهد  هذا  كل  لي��سع  الطلبة 
مزاجية امل�سّحح وتلك�ؤ ال�زارة يف اإيجاد اآلية ت�سمن 

حق الطالب.
منذ  حتدثت  العلمي  ال�ساد�س  يف  طالبة  علي  ن�ر 
لمتحانات  ن�ستعد  و�سديقاتي  واأنا   2016 حزيران 
جدار  على  تعلقه  طم�ح  مّنا  ولكل  العلمي،  ال�ساد�س 
اخل�س��سّية  الدورات  اأ�سعار  م�سيفًة:  اأحالمها. 
اإ�سافة  ال�احدة،  للطالبة  ماليني  ثالثة  اىل  و�سلت 
قراءة  �ساعة   )13( ونح�  واملالزم  النقل  لأج�ر 

اأوىل معاناتنا طريقة التفتي�س  ي�مية. مردفًة: كانت 
كانت  اإذ  المتحانية،  املراكز  يف  الغ�س  عن  والبحث 
اكرث من مهينة، بحيث تدخل الطالبة يف غرفة وتق�م 
لتتاأكد من عدم  املراقبة  اأمام  بخلع جميع مالب�سها 
ثالث  معي  احلالة  هذه  تكررت  غ�س  �سماعة  وج�د 
اأكملنا  ذلك  واحد" مع  امتحان  خالل  "مرتان  مرات 

المتحانات. 
ي�ؤهلني  معدل  �سمان  اأجل  من  الطالبة:  وا�ستدركت 
مادة  بتاأجيل  قمت  الطبية،  املجم�عة  على  للتقدمي 
لكن  فارغًا،  المتحاين  الدفرت  �سلمت  اإذ  الريا�سيات، 
على  وح�س�يل  النتائج  اإعالن  حني  كانت  املفاجاأة 
تعلم  ل  اللحظة  هذه  اىل  اأنها  متابعًة:  درجة.   )65(

كيف ح�سل ذلك ومن امل�س�ؤول عنه.
اأ�سماه  عما  حم�سن،  مثنى  الطالب  يتحدث  فيما   
يك�ن  مادة  تاأتي  �سنة  كل  حيث  اجلمعي،  الت�سحيح 
مادة  كانت  مردفًا:  جداً.  قا�سيًا  فيها  الت�سحيح 
الرئي�س لرتاجع  ال�سبب  ال�سنة  الرتبية الإ�سالمية هذه 
بامل�اد  يتميز  الذي  فالطالب  املعدلت،  من  الكثري 
درجة  تاأتيه  فيها  لإجابته  �سامن  وه�  العلمية 
الأمر  هذا  م�ؤكداً:  الإ�سالمية.  الرتبية  يف  منخف�سة 
تكرر مع الكثري من الطلبة يف عم�م العراق من خالل 

متابعتي للنتائج النهائية.
وعن اآلية الت�سحيح ودّقتها حتدث امل�سّحح يف جلنة 

المتحانات حم�سن نا�رص تبداأ املرحلة الأوىل برزم 
الدفاتر المتحانية واإخفاء كل ما ي�سري اىل الطالب، 
ال�زارة لكن ه�  فال�سم مثبت على ليبل خا�س من 
"ي�ساع  باآخر  تغيريه  ميكن  حيث  دقيق،  غري  الآخر 
"ل�سمان  ذلك  ا�ستبعد  الدفاتر، ول  الكثري من  تبديل 
الدفاتر  تت�زع  واملح�س�بية". م�سيفًا  الت�ساهل  عدم 
لكل  امل�سححني،  من  جماميع  على  المتحانية 
داخل  الأ�سئلة  تت�زع  ثم  واخت�سا�سها  جمم�عة 
مع  ي�سححُه  حمّدد  �س�ؤال  م�سّحح  فلكل  املجم�عة، 
وج�د اأج�بة من�ذجية. م�ستطرداً، عند اإكمالها حت�ل 
دقة  من  تتاأكد  بدورها  والتي  التدقيق  جلان  اىل 

و�سالمة الت�سحيح، هذه هيكلية الت�سحيح املتبعة.
وا�ستدرك نا�رص، لكن ما يعّر�س الطالب للظلم واآخر 
للفائدة والتي تك�ن مبجملها ع�س�ائية، هي مزاجية 
امل�سّحح، فبال�قت الذي يك�ن فيه مركز الت�سحيح 
يتعامل  والتربيد،  اخلدمات  ناحيتي  من  م�ؤهل  غري 
 )100( حتّدد  فالرتبية  كرقم،  الدفرت  مع  امل�سّحح 
اأن  م��سحًا:  ال�احد.  الدفرت  عن  م�سّحح  لكل  دينار 
عدد  اأكرب  اكمال  ه�  امل�سححني  ملعظم  الأكرب  الهّم 
من الدفاتر. مردفًا، كما علينا اأن ل نن�سى اأن معظم 
الطلبة تك�ن اإجاباتهم بخط رديء ي�سعب فهمه، فه� 
بحاجة اىل قراءة و�سرب، وهذا ما ل يقدمه امل�سّحح 
فيعمل على ال�رصعة وتك�ن غالبًا النتائج غري عادلة.
كذلك  املدققني  بع�س  المتحاين،  امل�سّحح  واأكد 
بذات الروؤية املادية، يتعامل فال يتعب نف�سه بتدقيق 
الت�سحيح ومقارنته مع الإجابة يف الدفرت والأج�بة 
الأمر.  وُينهي  مطابقته  على  وي�قع  النم�ذجية، 
الت�سحيح،  اإكمايل  وبعد  الأيام  اأحد  يف  م�سيفًا، 
فاأخذين  ومدّققة،  م�سّححة  دفاتر  جمم�عة  وجدت 
الف�س�ل لأتاأكد ول على التعيني، �سحبت اأحد الدفاتر 
وا�سح  بخٍط  الإجابة  كانت   )92( درجته  ف�جدت 
وترتيب جميل، لكن الإجابة مل تكن مطابقًة لالأج�بة 
�سفهيًا  �سححته  وحني  منها،  قريبة  اأو  النم�ذجية 
ح�سل على 61 درجة. متابعًا: فيما دفرت اآخر وجدته 
على  فح�سل  ت�سحيحه،  اأعدت  الطريقة،  وبنف�س   43
امل�سّحح  جدية  يف  تكمن  امل�ساألة  اأن  م�ؤكداً   .69
ه�  الدفرت  هذا  اأن  يتعامل  اأحد  ل  الرقابة،  و�سعف 
اإن�سان وفرحة عائلة مت�قفة عليه، و�سّحنا  م�ستقبل 
الأمر لكثري من امل�س�ؤولني يف ال�زارة، ولكن مل يتخذوا 
اأو  الت�سحيح  يف  حديثة  طرق  عن  يبحث�ا  اأو  م�قفًا 
املتقدمة..  الدول  يف  املتبعة  الطرق  من  ال�ستفادة 
اعالن  بعد  الطلبة  يقدمها  التي  العرتا�سات  وعن 
حقيقية  رغبة  ت�جد  ل  نا�رص،  حم�سن  بنينَّ  النتائج، 
من  ف�احدة  الت�سحيح،  لأخطاء  معاجلات  و�سع  يف 
اأهم الطرق التي من املمكن اأن حتد من تلك الأخطاء 
العرتا�سات.  هي  الطالب  اىل  احلق  من  جزءاً  وتعيد 
العرتا�سات  مع  التفاعل  املفرت�س  من  م�سيفًا، 
باأعداد  قليلًة مقارنة  تك�ن  والتي  الت�سحيح  واإعادة 
م�ستدركًا:  الت�سحيح.  من  الأوىل  باملرحلة  الدفاتر 
الدرجات  اإعادة جمع  على  الأمر يك�ن مقت�رصاً  لكن 

يك�ن  العرتا�س  اأن  دقيقة، حيث  تك�ن  عادًة  والتي 
نتائج  اأّن  جند  م�سدداً،  جمعها،  ل  الدرجة  قيمة  على 
تلك  اأن  اإل   95% بن�سبة  العرتا�سات تك�ن مطابقًة 
التي حدثت نتيجة ال�سه� يف اإدخال الدرجة من حيث 

التقدمي والتاأخري بالأرقام .
يف  ال�زارة  وف�سل  الأ�سئلة  ت�رصيب  عملية  تك�ن  قد 
�سبط �سماعات الغ�س م�ساألتني مت�سعبتني، لكن الأمر 
ما  عراق  يف  ثمن  �سيء  لكل  �سعار  فتحت  جتاوزها، 
الأ�سئلة  �رصاء  الطالب  ي�ستطع  مل  فاإن   ،2003 بعد 
والتي تك�ن عادًة مقت�رصة على ذوي النف�ذ اأو يف�سل 
اإل �رصاء املعدل  يف احل�س�ل على �سماعة، فما عليه 
يرغبها،  التي  للكلية  بالدخ�ل  حلمه  له  يحّقق  الذي 
نحن  حتدث  الأدبي  ال�ساد�س  يف  طالب  جمال  علي 
متباينة،  الدرا�سية  م�ست�ياتنا  وكانت  اأ�سدقاء  ثالثة 
�سديقنا ل�ؤي مل يعر اأّي اهتمام للدرا�سة، ط�ال ال�سنة 
مردفًا:  تاأخر،  ال�قت  لكن  والهتمام،  القراءة  حاول 
الثانية،  ال�سنة  يف  ك�نه  ينجح  اأن  من  له  لبد  كان 
مل  فه�  الطبيعية،  الظروف  يف  م�ستحيل  المر  لكن 
كانت  املفاجاأة  لكن  م�ستدركًا،  امل�اد،  على  ي�سيطر 
"الفي�س  على  �سفحته  عرب  جناحه  عن  اأعلن  حني 
الأمر  اأن  ت�س�رنا  باأيام،  النتائج  اإعالن  قبل  ب�ك" 
مزحة، لكنه اأكد ذلك ومبعدل ثمانني مل ن�سدق وقتها، 
واأو�سح  �سحيحًا.  ذلك  كان  النتائج  اأعلنت  وحني 

الطالب جمال، الأمر باخت�سار، اأنه ت�ا�سل عن طريق 
اأ�سدقاء مع �سخ�س يف الك�نرتول يبيع املعدل الذي 
يريد اأّي طالب: م��سحًا، انه يتعهد باأن تك�ن النتائج 
التي  الكلية  اىل  وثيقة  منحك  حتى  ويلتزم  دقيقة، 
ح�سب  الأ�سعار  كانت  م�سرت�ساًل،  اإليها.  التقدمي  تريد 
الفرع الدرا�سي واملعدل، واأن زميلهم ل�ؤي، قام ب�رصاء 
ثمانني درجة بع�رصة اآلف دولر، ت�ؤهله للدخ�ل لأية 
كلية ت�ستقبل الفرع الأدبي، بينما قام اآخر ب�رصاء 85 
علمي بخم�سة ع�رص األف دولر .وهكذا ترتفع الأ�سعار 
حالة  من  اأكرث  الطالب.  وطم�ح  املراد  املعدل  مع 
املعدل،  وتعديل  التاأجيل  ب�ساأن  العام  هذا  ح�سلت 
لكن الطلبة الذين �سّلم�ا دفاترهم المتحانية فارغة، 
الدرو�س  تفاجاأوا بح�س�لهم على درجات معينة يف 
والتعليم  الرتبية  جلنة  فيها،  المتحان  اأجّل�ا  التي 
النيابية وبعد ورود اأكرث من مطالبة ب�رصورة تغيري 
م�عد امتحانات الدور الثاين وتغيري املعدل، خاطبت 
وزارة الرتبية باإر�سال كتاب ر�سمي طالبت فيه، باأن 
تبقى المتحانات الثالث مت��سط وال�ساد�س العدادي 

يف م�عدها ال�سابق بتاريخ
 6  / 9 / 2017، مع اإعطاء فر�سة حت�سني املعدل 
للطلبة وذلك لأن حت�سني املعدل ه� للطلبة املتف�قني 

الذين يرغب�ن يف رفع معدلتهم.
اإل اأن اللجنة الدائمة لالمتحانات يف وزارة الرتبية، 

قرار  احرتامها  الإعالمي،  ال�زارة  اأكدت ح�سب م�قع 
متاأخراً  جاء  اأنه  اإل  امل�ّقر  العراقي  الن�اب  جمل�س 
اأن  كما  .م�سيفة:  مايل  تخ�سي�س  اأي  يت�سمن  ومل 
ت�قيت اجلداول المتحانية و�سع بالتفاق مع وزارة 
يف  ي�ؤثر  وتاأجيلها  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ت�ؤكد  وعليه  اجلامعات.  يف  للطلبة  املركزي  القب�ل 
ال�ساد�س  امتحانات  جدول  ت�قيتات  بقاء  اللجنة 
يف  ال�سابق  م�عدها  على  كافة  بفروعه  العدادي 
٢٠١٧/٨/٢٦ دون تغيري. بيداء كرمي، طالبة �ساد�س 
احيائي مكملة بدر�سني واأجلت ثالثًا، ترى اأن ت�قيت 
النف�سية  الع�امل  تزال  فال  المتحانات غري من�سف، 
جملة  اأن  م��سحًة،  الطلبة.  من  الكثري  على  م�ؤثرة 
ظروف عامة وخا�سة اجتمعت �سد الطلبة ما اأثر يف 
ن�سبة النجاح. م�سريًة اىل �رصورة و�سع ا�سرتاتيجية 
والعملية  الطلبة  تط�ير  يف  ت�سهم  درا�سي  عام  لكل 
م��سى  رافد  الطالب  اأكد  فيما  العك�س.  ل  الرتب�ية 
الظروف  اأن  املعدل(  حت�سني  لغر�س  در�سني  )م�ؤجل 
ت�ؤخذ  مل  لالأ�سف  الطلبة  من  الكثري  بها  مير  التي 
باحل�سبان من قبل وزارة الرتبية. م�سدداً على �رصورة 
النظر اىل جممل ظروف البلد ب�سكل اآخر ينعك�س على 
العملية الرتب�ية ب�سكل جيد. داعيًا اىل �رصورة  �سري 
مراجعة �ساملة خلطط وزارة الرتبية اإن كان بتدري�س 

املناهج اأو ت�قيتات المتحانات. 

ُيعاين "عبا�س ح�سن" من ال�سمنة املفرطة؛ اإذ يزيد 
وتكراراً  مراراً  وحاول  كجم(،   215( على  وزنه 
ريجيم  بربنامج  التقّيد  عرب  ال�زن  هذا  اإنقا�س 
على  وجدها  معل�مات  عرب  عليه  ح�سل  قا�س 
�سبكة "النرتنت"، اإىل جانب تردده على عيادات 
الأطباء املخت�سني يف عالج ال�سمنة دون جدوى، 
تبعات  من  يعاين  الآن  حتى  "عبا�س"  يزال  ول 
ممار�سة  من  حرمته  التي  املفرطة  ال�سمنة  هذه 
فاإننَّ  ذلك  ومع  طبيعي،  ب�سكل  الي�مية  حياته 
الياأ�س اأو امللل مل يت�سلال لنف�سه مت�سلحًا بعزمية 
ق�ية ومدع�مًا بن�سائح وجتارب بع�س زمالئه 
واأقاربه ممن خا�س�ا غمار هذه التجربة يف وقت 
�سابق، اإذ اأ�ساروا عليه باإجراء عملية ربط املعدة 
نهائي،  ب�سكل  امل�سكلة  هذه  من  للتخّل�س  كحل 
بيد اأننَّ تخّ�فه من اإجراء هذه العملية جعله يف�سل 
اأن يعي�س بدينًا على اأن يغامر بحياته ويدخل اإىل 
غرفة العمليات، يف ظل املعل�مات الب�سيطة التي 

ميتلكها عن هذه العملية.
واأو�سح "د. احمد ح�سني" –خمت�س يف اأمرا�س 
عن  الناجمة  امل�سكالت  اأهم  من  اأننَّ  ال�سمنة– 
ها قد ت�سبب ال�فاة يف بع�س  اأننَّ ال�سمنة املفرطة 
حدوث  يف  ت�سبب  قد  ها  اأننَّ جانب  اإىل  احلالت، 
الدم  �سغط  وارتفاع  وال�رصايني  القلب  اأمرا�س 
الدم�ية  والتجلطات  وم�ساعفاته  وال�سكر 
املفا�سل  م�سكالت  وكذلك  الليلي،  والختناق 
اإىل ما ينتج عنها من  اإ�سافًة  العظام،  وه�سا�سة 
الإجناب  وعدم  الطمث  وع�رص  احلركة  حمدودية 
وح�س�ات  ال�رصطانات  اأن�اع  وبع�س  للجن�سني 

املرارة وت�سحم الكبد.
وقال اإننَّ العالجات الطبيعية غري اجلراحية ل تعّد 
عالجًا طبيًا جذريًا، بيد اأننَّ العالج قد يك�ن عرب 
م�ساعفات  وعالج  والتمارين  باحلمية  اللتزام 
ما  غالبًا  باحلمية  العالج  اأننَّ  م�سيفًا  املر�س، 
يف�سل يف عالج ال�سمنة املفرطة؛ لأننَّ املري�س قد 
الذي عليه هنا ب�سكل  ال�اجب  اأداء  ل يتمكن من 
لل�سمنة  اجلراحية  العالجات  اأننَّ  م��سحًا  كامل، 
املعدة  ق�س  عمليات  اإىل  احللقات  من  متتد 

وحت�يل م�سار الأمعاء.
اإدخال  عرب  يتم  باحللقات  العالج  اأننَّ  واأ�ساف 
وتثبيتها على  املنظار اجلراحي  ب�ا�سطة  احللقة 
اإذ  للخارج،  التحّكم  اأنب�ب  واإخراج  املعدة  ج�سم 
الطبيب  يراه  ما  ح�سب  واإرخاوؤها  ت�سييقها  يتم 
يخ�سع  اأن  لبد  املري�س  اأننَّ  م��سحًا  منا�سبًا، 
اجلراحية  العملية  اإجراء  قبل  فح��سات  لعدة 

هذه  اأننَّ  اإىل  م�سرياً  املعدة،  بتح�ير  اخلا�سة 
العملية ُتعّد اأقلنَّ خط�رة من الناحية اجلراحية يف 
حال مقارنتها بالعمليات الأخرى، اإذ ل يتم فيها 
ها قابلة للرتاجع  اأننَّ اأو الأمعاء، كما  ق�س للمعدة 
ها  يف اأّي وقت. واأ�سار اإىل اأننَّ من مميزاتها اأي�سًا اأننَّ
قابلة للت�سييق والإرخاء ح�سب حاجة املري�س، 
ها ذات ميزة اأثناء احلمل من حيث مرونة  كما اأننَّ
التعامل معها، اإذ ت�سمح بزيادة كمية الأكل لدى 
خط�رة  حتمل  ل  ها  اأننَّ جانب  اإىل  احلامل،  املراأة 
العملية،  بعد  املرارة  ح�سيات  تكّ�ن  ناحية  من 
فيتامينات  اإىل  املري�س  معها  يحتاج  ل  وكذلك 
بعد العملية، اإ�سافًة اإىل اأننَّ وقت العملية ه� الأقل 
زمنًا مقارنة بباقي العمليات، اإذ حتتاج اإىل اأقل 

من �ساعة واحدة يف الغالب.
هذه  م�ساوئ  اأبرز  من  اأننَّ  اإىل   " احمد  "د.  ه  ون�نَّ

ال�زن  من  كثرياً  يفقد  ل  املري�س  اأننَّ  العملية، 
الزائد مقارنة بالعمليات الأخرى، يف ظل فقدان 
ينعك�س  وبالتايل  الت�سييق،  مليزة  احللقة  قدرة 
ذلك �سلبًا على الفائدة املرج�ة منها، م�سدداً على 
�رصورة املتابعة الدورية مع الطبيب املعالج من 
اأننَّ من  اأف�سل، م�سيفًا  اأجل احل�س�ل على نتائج 
بني م�ساوئها اأي�سًا بع�س امل�ساعفات املرتبطة 
ها  اأننَّ اإىل  م�سرياً  الأخرى،  العمليات  ك�سائر  بها 

تتعلنَّق بالتخدير واجلراحة وال�ستفراغ املتكرر.
ل اأنب�ب  ولفت اإىل اأننَّ من بني م�ساوئها اأي�سًا تعطُّ
اجلراحي؛  التدخل  يحتم  الذي  اخلارجي  التحكم 
انزلق  خطر  جانب  اإىل  ال�ستبدال،  اأو  لالإ�سالح 
احللقة وتغريُّ مكانها، وكذلك خطر اإ�سابة اجل�سم 
اخلارجي للمعدة نتيجة تفاعلها مع مادة احللقة، 

اإ�سافًة اإىل اللتهاب والنزيف.

اأمرا�س  يف  –خمت�س  عامر"  حامد  "د.  وقال 
املعدة،  لت�سييق  ن�عني  هناك  "اإننَّ  ال�سمنة- 
با�ستخدام  اأو  اجلراحي  بال�سق  ت�سييقها  وهما 
م�سار  حت�يل  على  ي�ستمل  وكالهما  احللقة، 
الأمعاء عرب جتاوز جزء منها ح�سب روؤية اجلراح 
املعالج"، م�سيفًا اأننَّ هذا الن�ع من العمليات يتم 
فيه فقدان ال�زن الزائد مبعدل يرتاوح بني )60 
- %90( مقارنة ب)%20( للحلقة فقط، م�سرياً 
ه  اأننَّ العمليات  من  الن�ع  هذا  مميزات  من  اأننَّ  اإىل 
جانب  اإىل  الزائد،  لل�زن  �رصيع  فقدان  فيها  يتم 

احلفاظ على ن�سبة منخف�سة ل�سكر و�سغط الدم.
ت�ساعد  ها  اأننَّ اأي�سًا  مميزاتها  من  اأننَّ  واأ�ساف 
الن�م،  عند  الليلي  الختناق  من  التخل�س  على 
على  يطراأ  الذي  امللح�ظ  التح�ّسن  جانب  اإىل 
�سحة املري�س على الأ�سعدة النف�سية واحلركية 

العمليات  لهذه  اأننَّ  م��سحًا  والجتماعية، 
مناق�ستها  ويجب  خطرية  تك�ن  قد  م�ساعفات 
بالتف�سيل مع اجلراح املعالج، اإىل جانب حاجة 
يف  دائم  ب�سكل  الفيتامينات  لتع�ي�س  املري�س 
منطه  لتغيري  حاجته  وكذلك  احلالت،  اأغلب 

الغذائي ب�سكل دائم.
واأ�سار اإىل اأننَّ من م�ساعفات العملية اأي�سًا �سع�ر 
املري�س بالغثيان وال�ستفراغ، اإىل جانب حاجته 
ترتاوح  ملدة  العملية  بعد  امل�ست�سفى  يف  للبقاء 
ال�سعر،  اأيام، وكذلك فقدان  اإىل خم�سة  بني ثالثة 
باقي  من  اأقل  ب�سكٍل  الت�رصيب  حدوث  واإمكانية 
العمليات، اإ�سافًة اإىل خطر الإ�سابة بتجّلط الدم 
املرارة  ح�سيات  وتكّ�ن  الطعام  م�سار  وت�سيُّق 
البطن،  جدار  وفتاق  لل�زن  ال�رصيع  الفقد  ب�سبب 
قرحات  وتكّ�ن  النزيف  احلالت  بع�س  ويف 

باملعدة.
اأو�سح اأننَّ من بني عمليات معاجلة ال�سمنة عملية 
"�سك�بنارو" التي يتم من خاللها ت�سغري املعدة 
ب�سكل كبري، ومن ثمنَّ جتاوز معظم الأمعاء الدقيقة 
م�سار  يتم حت�يل  ه  اأننَّ يقارب مرتين، م�سيفًا  ما 
اإىل  و�س�ًل  الكبد  وع�سارة  البنكريا�س  اإفرازات 
اإىل  م�سرياً  الدقيقة،  الأمعاء  نهاية  من  )50�سم( 
ه قد يح�سل فيها م�ساعفات �سديدة ت�سل اإىل  اأننَّ
فقدان كبري لل�زن مع م�ساعفات نق�س التغذية، 
لهذا  اخلا�سع  املري�س  تن�مي  يتم  قد  ه  اأننَّ مبيِّنًا 

الن�ع من العمليات يف امل�ست�سفى اأكرث من مرة.
ه يتم اأثناء ذلك اإمداد املري�س باملحاليل  وبنّي اأننَّ
الأمينية؛  والأحما�س  والفيتامينات  ال�ريدية 
نظراً لنق�س الربوتني الذي قد ي�سل اإىل ما ن�سبته 
حينما  ه  اأننَّ م�سيفًا  املر�سى،  بع�س  يف   )30%(
ل�حظ وج�د هذه الن�سبة الكبرية من امل�ساعفات 
م�سار  تط�يل  عرب  العملية  هذه  طريقة  تغيري  متنَّ 
 -  75( يقارب  ملا  والكبد  البنكريا�س  ع�سارة 
م�ؤكداً  الدقيقة،  الأمعاء  نهاية  من  100�سم( 
نق�س  م�ساعفات  ن  حت�سنَّ اإىل  ى  اأدنَّ ذلك  اأننَّ  على 
�سلبًا على  انعك�س  ن  التح�سُّ اأننَّ هذا  بيد  الربوتني، 

ن�سبة فقدان ال�زن الزائد.
نق�س  اأي�سًا  العملية  هذه  مميزات  من  اأننَّ  وذكر 
ال�زن ب�سكٍل �رصيٍع يف معظم احلالت، اإىل جانب 
 )80% –  75( النق�س مبعدل  احلفاظ على هذا 
ملدة ت�سل اإىل ع�رص �سن�ات، وكذلك حت�سن حالت 
م�سابي �سغط و�سكر الدم، م�سيفًا اأننَّ هذه العملية 
ُتعدُّ بديلة يف حالة ف�سل العمليات الأخرى، م�سرياً 
الربوتني  العملية نق�س  اأننَّ من م�ساوئ هذه  اإىل 
يتطلب  الذي  الأمر  حاد،  ب�سكل  والفيتامينات 

اإدخال املري�س للم�ست�سفى يف بع�س احلالت.
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انت�شرت يف الآونة الأخرية 
عمليات ربط املعدة للتخل�ص 

من الوزن الزائد ول�شيما 
اأن ال�شمنة، لها تاأثريات على 

ال�شحة و�شبب الإ�شابة 
مبجموعة من الأمرا�ص. 
وتعترب هذه العملية من 
الطرق التي يتم اللجوء 

اإليها من اأجل للو�شول اىل 
الهدف، ولكن عدم وجود 

درا�شات طويلة املدى تثبت 
فعاليتها على املدى البعيد؛ 

نظرًا حلداثتها امر يثري 
خماف البع�ص، خا�شة 

عند وجود من ميار�ص مثل 
هذه اجلراحات دون اأن 

يكون لديهم موؤهالت علمية 
ُتخّولهم العمل بهذا املجال.
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