
 

سدرة للطب يجري جراحة بالمنظار لطفل ُولد 
زورقيةبجمجمة   

 عضو مؤسسة قطر يواصل طريقه نحو ريادة جراحات األطفال

 
قطر،  ، وهو عضو في مؤسسةسدرة للطبأجرى جراحو األعصاب في  - ، الدوحة، قطر2020  يوليو 13

  جراحة طفيفة التوغل على رضيع ُولد بحالة صحية خلقية تسمى"الرأس الزورقي".

المحدد  األواناضطراب يحدث عندما تلتحم العظمتان الجداريتان في الجمجمة قبل  "الرأس الزورقي"
 . وهو يتميز برأس طويل وضيق.اللتحامها

ن جمجمته كانت تنمو بشكل متطاول، تمت إحالة الطفل أحمد إلى سدرة للطب حين الحظ األطباء أ
شملت الجراحة المفتوحة التقليدية مقابل  -وتتطلب عناية متخصصة. بعد مراجعة شاملة للخيارات 

في سدرة للطب طريقة التنظير  (MDT) اقترح فريق الجراحة متعدد التخصصات -استخدام المنظار الداخلي 
 الداخلي طفيفة التوغل.

، جراح مخ و أعصاب األطفال في سدرة للطب والذي قاد عملية التنظير الداخلي زيالدكتور خالد الخريقول 
كان نقل أحمد إلى سدرة للطب خالل األسابيع القليلة األولى من حياته أمراً في غاية األهمية، “ألحمد: 

ما فقد مكننا الكشف المبكر عن حالته من استخدام نهج طفيف التوغل عندما كان عمره شهرين فقط. كل
تم إجراء عملية التنظير على األطفال الذين يعانون من "الرأس الزورقي" أبكر، كانت النتيجة أفضل ألنها توفر 

أفضل النتائج الجمالية وتخّفِض كثيراً احتماالت إجراء عملية ثانية، ناهيك عن تقليل فقدان الدم إلى الحد 
صعبة التنفيذ حين يتجاوز عمر الطفل ستة أشهر، األدنى مقارنة بالجراحة التقليدية. هذه العملية تصبح 

 يتوجبو ،أمراً صعباً  بالمنظار فقد أظهرت األبحاث أن النتائج الجمالية تتراجع ويصبح تصحيح شكل الجمجمة
 بإجراء الحاالت بعض في تسمح ال قد التي المفتوحة، الجراحة طريقة استخدام في التفكير حينذاك علينا

 ".للجمجمة الكافي التصحيح

من األطباء والجراحين والممرضات من أقسام جراحة  (MDT) عمل على رعاية أحمد فريق متعدد التخصصات
األعصاب، جراحة القحف والوجه، الجراحة التجميلية، طب العيون، علم الوراثة،جراحة األنف واألذن والحنجرة 

الدكتور ميتش ستوتالند والدكتور  في سدرة للطب MDT وتقويم العظام. وقد أشرف على عيادة جراحة
غريم غالس، كما استشار الفريق الدكتور نور األويس جيالني، الجراح الزائر من مستشفى غريت أورموند 

  .ستريت في لندن

استغرقت عملية التنظير الداخلي التي أجريت ألحمد ساعتين، وتضمنت فتح الدروز من خالل جرحين 
م الجراحان الدكتور الخرزي والدكتور إيان بوبل منظاراً صغيراً لترميم صغيرين في فروة رأسه. ثم استخد

 جمجمة أحمد.اإلغالق المبكر ل

 بالتقنيات فخورون نحن، رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب في سدرة للطب، "الدكتور إيان بوبل يقول
 دون دقة أكثر تقنيات استخدام نحو تتجه والتي للطب، سدرة في المتاحة والمتنوعة المتطورة الجراحية

. أولويتنا هي التأكد من تخفيف معاناة مرضانا الصغار والحد من المتخصصة التنظير معدات بواسطة جراحة
أوجاعهم. كان اتباع نهج طفيف التوغل في عالج الطفل أحمد هو األنسب واألسلم لحالته، ألنه  آالمهم و

وقت أقصر. واألهم من هذا كله هو تمكين أحمد من  يعني تقليص كمية الدم المفقود وإجراء الجراحة في
  مغادرة المستشفى في وقت مبكر والعودة إلى المنزل مع عائلته في غضون أيام".



 

بعد عملية التنظير، خرج أحمد من المستشفى بعد ليلتين فقط حيث ُشفيت الجروح الصغيرة الناتجة عن 
ج بالخوذة من قبل فريق عيادة القحف والوجه/ الجراحة . ثم خضع أيضاً للعالمعدودةأيام  خاللالعملية في 

التجميلية لتصحيح شكل جمجمته. في غضون ثالثة أشهر من تاريخ إجراء التنظير الداخلي وبمساعدة 
  الخوذة، استعاد أحمد شكل رأسه الطبيعي.

لى بعد والدة أحمد وتعليقا على الرعاية التي تلقاها أحمد في سدرة للطب، قال والداه "كانت اللحظات األو
محفوفة بالقلق، فقد الحظ األطباء في غرفة الوالدة رأسه على الفور. بعد مراجعة التقييمات األولية، تمت 

إحالتنا إلى سدرة للطب. إن الحصول على هذا النوع من الرعاية ذات المستوى العالمي على مرمى حجر 
يات التي كانت تقتضي نقله إلى الخارج للعالج. نحن ممتنون غيَّر حياتنا. لقد وفر علينا الوقت والموارد والتحد

والتي كانت تجربة إيجابية للغاية ال سيما تحت  -للغاية للرعاية التي حصل عليها أحمد في المستشفى 
  رعاية الدكتور خالد الخرزي والدكتور إيان بوبل".

جراحة القحف والوجه والجراحة  يقدم سدرة للطب جراحات رائدة لألطفال تشمل جراحة المخ واألعصاب،
التجميلية، طب األنف واألذن والحنجرة، طب العيون، جراحة العظام والمسالك البولية، جراحة األطفال العامة 

والصدر، العناية الجراحية، زرع الكلى، والجراحة الترميمية لمتالزمة األمعاء القصيرة. لمزيد من التفاصيل 
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  -انتهى-

 
 

 pr@sidra.orgمسؤول االتصال اإلعالمي: 
 

 نبذة عن سدرة للطب:
  يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. 

 يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في
مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. 
وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم 

  الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب  يقدم مركز سدرة

الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب 
للنساء والجهاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية 

  الحوامل الالئي تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب  متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
اهمتنا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة والتعرف على مس
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