
  

 ةعماني ةمريضسدرة للطب يجري عملية منقذة لحياة 
  هامجرى تنفسبوضع دعامة في 
على  توصل افي الرابعة من عمره مريضةعضو مؤسسة قطر ينسق العالج ويستقبل 

 متن طائرة خاصة مستأجرة من عمان إلى قطر
 

 
ي ُعمان، أصيبت مريم، وهي طفلة عمرها أربع سنوات تعيش ف - ، قطر، الدوحة2020أغسطس  31

مشاكل مهددة للحياة  أدى إلى  بإصابات داخلية خطيرة جداً إثر صدمة حادة في صدرها بعد تعرضها لحادث
في مجرى التنفس. كانت بحاجة إلى إجراء تدخلي عالي التخصص من أجل الحفاظ على رئتها وإنقاذها، 

  .وهذا اإلجراء غير متوفر في عمان
 

) وخبرة CICUمجموعة وحدات العناية المركزة للقلب ( العالم تمتلكفي عدد قليل من المستشفيات هناك 
األشعة التداخلية المتخصصة في عمليات المجاري التنفسية لألطفال (دعامة الشعب الهوائية). سدرة 

للطب، العضو في مؤسسة قطر، هو أحد المستشفيات القليلة التي لديها وحدة رعاية صحية مشتركة تقدم 
لقية أو المكتسبة. سدرة هو أيضاً المستشفى الوحيد ألطفال المصابين بأمراض القلب الخُ الدعم للرضع وا

) مدعومة من قبل أخصائيي IMRISفي الشرق األوسط الذي يحتوي مجموعة تصوير متطورة أثناء الجراحة (
  .األشعة التداخلية للبالغين واألطفال وفريق تخدير القلب لألطفال لضمان نتائج آمنة للمريض

  
 تلقتمريم التي تعرضت إلصابات خطيرة في رئتها اليسرى وكبدها وحجابها الحاجز وكذلك كسر في ذراعها 

) في مستشفى جامعة السلطان قابوس في عمان. ورغم PICUالرعاية في وحدة العناية المركزة لألطفال (
ن بإصالح القصبات الهوائية خضوعها للعديد من العمليات الجراحية المعقدة، ورغم قيام الجراحين في عما

الممزقة في رئة مريم، إال أن إصاباتها كانت تستدعي حاجتها إلى التنفس من خالل أنبوب (فغر القصبة 
  الهوائية) متصل مباشرة بقصبتها الهوائية.

  
ورغم استخدام جهاز التنفس الصناعي، استمرت الرئة اليسرى لدى مريم في االنهيار بسبب عدم دخول 

، فمجرى الهواء لم يكن قوياً كفاية ليظل مفتوحاً من تلقاء نفسه، ولم تكن مريم قادرة على إليها فيهواء كا
خطر كبير بفقدان رئتها اليسرى. من أجل الحفاظ على الرئة قام  وجودبشكل طبيعي. هذا يعني  التنفس

 لوضعقطر دولة مريم إلى فريق وحدة العناية المركزة لألطفال في عمان بالتنسيق مع سدرة للطب، إلحضار 
  للغاية. وهو إجراء متخصصدعامة هوائية 

  
: ، الرئيس الطبي باإلنابة والرئيس التنفيذي لطب األطفال في سدرة للطب البروفسور زياد حجازييقول 

عملنا عن كثب مع  "نظراً ألهمية الوقت في هذه الحالة، كانت هناك حاجة لبذل جهد دولي فعالً، لذا
عمان سلطنة ، لضمان الحفاظ على استقرارها أثناء نقلها من في عمان ذي كان يعتني بمريمالمستشفى ال

قطر. ورغم أن الجراحين في عمان قاموا بعمل رائع في إصالح القصبات الهوائية الممزقة، إال أن دولة إلى 
لسبب كان من مجاري التنفس لدى األطفال الصغار ليست قوية كفاية لتظل مفتوحة حتى يكبروا. لهذا ا

مع  الحادثة الضروري إحضار مريم على وجه السرعة إلى قطر إلنقاذ رئتها. وأصعب ما في األمر كان تزامن
  ما في وسعنا لضمان نقل آمن للمريضة"،  . نبذلكان علينا أن ف ،19-كوفيد جائحةانتشار 

  
 لدينا بتنسيقمتخصصين الطبيين فريق من خبراء برنامج المرضى الدوليين والقام تابع البرفسور حجازي "يو

العملية برمتها، وخاصة الدكتور أندرو دوروارد، الطبيب المعالج في وحدة العناية المركزة لألطفال الذي خطط 
الدكتور وليد مبارك، طبيب األشعة التداخلية، قام  وبمساعدةبعناية تفاصيل النقل مع الفريق في عمان. 

  ة لمريم باستخدام التصوير المرسل من عمان".الطبيبان بتخطيط تفاصيل وضع دعام
  

نُقلت مريم إلى قطر على متن طائرة مستأجرة خاصة مع والدها وعمتها ورافقها فريق طبي لألطفال من 
عمان. تم نقلها على الفور من مطار حمد الدولي إلى سدرة للطب في سيارة إسعاف، حيث رافقها الدكتور 

في وحدة العناية المركزة لألطفال في سدرة للطب، وهو أحد األطباء القالئل  أندرو دوروارد، الطبيب المعالج
ته اجلب هذه التكنولوجيا إلى سدرة للطب من خبرعلماً بأنه  ،المتخصصين في تدخالت مجرى التنفس

في لندن. قام الدكتور وليد مبارك والدكتور أشلي ) إيفلينا لألطفال (السابقة في العمل في مستشفى 



  

في جميع أنحاء العالم) وخبيرين  100ون، وكالهما متخصصين في األشعة التداخلية لألطفال (أقل من روبنس
  في التدخالت الموجهة بالصور، بالتخطيط للعملية مع الدكتور دوروارد.

  
تم التخطيط لعملية مريم كنهج متعدد األساليب ومتعدد التخصصات حيث شملت رعايتها في سدرة للطب 

ذ للحياة من وحدة العناية المركزة لألطفال واألشعة التداخلية وطب الرئة واألنف واألذن والحنجرة الدعم المنق
وتخدير األطفال. تضمن فريق رعاية وحدة العناية المركزة التابع لها أطباء متخصصين من وحدة العناية المركزة، 

ختصاصيي رعاية أطفال وأخصائيي وممرضات، وعالج إعادة تأهيل، وعالج طبيعي، ومعالجي نطق ولغة، وا
  تغذية.

  
الهجينة الحديثة في سدرة للطب، والتي  IMRISفي غرفة عمليات  الجراحةلتحسين نتائج العملية، أجريت 

طيسي أثناء الجراحة، والقدرة على اتتميز بقدرات التصوير أثناء العملية، بما في ذلك التصوير بالرنين المغن
لية معقدة للغاية. تضمن اإلجراء الخاص بمريم استخدام األشعة المقطعية إجراء عمليات إشعاعية تداخ

  إلدخال الدعامة تحت التصور المباشر وغير المباشر. ،والتنظير الفلوري وتنظير القصبات في نفس الوقت
  

ى استغرقت العملية ثالث ساعات، حيث قام كل من د. دوروارد والدكتور مبارك بوضع دعامة قابلة للتحلل عل
 20خصيصاً، والتي يبلغ طولها  المصممةالجانب األيسر من مجرى الهواء لدى مريم. وقد ُوضعت هذه الدعامة 

مم، إلبقاء مجرى الهواء مفتوحاً، ولكي تتمكن الطفلة من االستفادة الكاملة من رئتيها االثنتين.  5مم وعرضها 
  المطلوبة. جراء عمل الطبيبين بشكل متزامن لتحقيق الدقةاإلتطلب هذا 

  
تناسب مجرى  بحيثوضع الدعامة بعناية فائقة  فهو يتطلبللغاية،  دقيق"هذا إجراء : يقول الدكتور دوروارد 

حول العالم  المسالك التنفسيةعدد قليل فقط من المتخصصين في لهواء تماماً لتجنب أي مضاعفات. ا
بهذا اإلجراء، ناهيك عن حقيقة أنه ال يوجد سوى عدد قليل من المراكز التي يمكنها صنع  يستطيعون القيام

دعامات مجرى الهواء لألطفال، وخاصًة تلك القابلة للتحلل الحيوي. في حالة مريم، تم استخدام دعامة 
نمو المريضة  جديدة قابلة للتحلل، تتمتع بمعدل أمان جيد جداً ويمكن تكرارها في الوقت المناسب، بعد

وتعافيها. نحن محظوظون للغاية ألن سدرة للطب هو واحد من المستشفيات المستقلة القليلة التي تقوم 
 قادر على إجراءبمثل هذا االستثمار في جراحات األطفال المتخصصة، ولديه فريق تدخلي عالي المهارة 

  دعامة قابلة للتحلل. العملية بأمان. كانت مريم أول مريضة دولية لدينا تحصل على زرع
  

قال الدكتور وليد مبارك، الطبيب المعالج في األشعة التداخلية في سدرة للطب: "كان سدرة للطب من أوائل 
جانب أخصائيي التخدير المتخصصين  . إلى IMRIS المستشفيات في المنطقة التي قامت بتركيب مجموعة

، ساعد نهجنا عمليات المسالك التنفسيةالتدخل في وأخصائيي العناية المركزة الذين يتمتعون بخبرة في 
عملنا  لقد مكننافي تغيير ديناميكيات األشعة التداخلية المتخصصة لألطفال لضمان نتائج آمنة للمرضى. 

من تحقيق دقة ميليمترية لوضع دعامة مريم، ، الخاصة بنا IMRIS الجماعي واالستخدام الفعال لمجموعة
الية الدقة من تحديد اإلصابات التي لحقت برئتها بشكل أفضل وسمحت لنا بوضع حيث تمكنت التكنولوجيا ع

  ".وهو ما قلل المخاطر العمليةفي تأمين مجرى الهواء أثناء  دوراً حاسماً التكنولوجيا  لعبتالدعامة بأمان. 
 

. مباشرةً  ليةكان شفاء مريم سريعاً للغاية، حيث بدأت تتنفس بشكل أفضل في اليوم الذي أعقب إجراء العم
سوف تتحلل الدعامة التي ُوضعت في مجرى التنفس لديها خالل ثالثة أشهر، وال ُيتوقع أن تترك أي ضرر في 

إلى سدرة للطب في غضون ثالثة أشهر، للحصول على استشارة مريم مجرى الهواء. ومن المتوقع أن تعود 
 ء مع مرور الوقت.متابعة واستبدال الدعامة بهدف معرفة درجة تعافي مجرى الهوا

 
مايو  18يقول طالل البلوشي، والد مريم الذي رافقها خالل اإلجراء المنقذ للحياة في سدرة للطب: "في 

تعرضت ابنتي لحادث كبير. ورغم خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في عمان، إال أنها كانت ال تزال 
الفريق الطبي في مستشفى السلطان  بذلاليسرى.  بحاجة إلى دعامة تُثبت في مجرى الهواء إلنقاذ رئتها

في إنقاذ حياتها والتأكد من حصولنا على الدعم المناسب في الوقت المناسب،  جهوداً استثنائيةقابوس 
وأوصى بإجراء العملية في سدرة للطب. لقد كانت رحلة صعبة أثناء الجائحة. وصلنا على متن طائرة مستأجرة 

 ".زام وتصميم جميع المعنيين لضمان حصول مريم على أفضل رعاية ممكنة وآمنةخصيصاً إلى قطر، مع الت
  
 مستشفى فريق من العالج، خطوات من خطوة كل في تلقيناه الذي للدعم حقاً  ممتنون وعائلتي أنا"

 مكتب ذلك في بما للطب، سدرة في قطر في هنا الرائع الفريق إلى بالخارج العالج وبرنامج قابوس السلطان
 مريم رؤية إن. وفريقه هو رائع بعمل قام الذي دوروارد أندرو للدكتور خاص بشكل ممتن أنا. الدوليين مرضىال



  

 حياة أن  الحمد. للغاية مطمئناً  أمراً  كان العملية إجراء من فقط ساعات بعد طبيعي بشكل تتنفس وهي
  !"جزيال شكراً . وقطر عمان في طبيةال والفرق حكومتينا بين الرائع التعاون لهذا وشكراً  أنقذت، ابنتي

  
"كان هذا جهداً تعاونياً رائعاً، وأنا فخور جداً بما حققناه. أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر ليس فقط الفرق 

بالتعاون الجماعي والتعاطف من الشركاء الداعمين اآلخرين بما في ذلك  ألشيدالطبية في عمان وقطر، بل 
حياة  وإنقاذمان، حيث وحدنا جهودنا جميعاً ألداء المهمة على وجه السرعة قطر وسلطنة عدولة حكومتي 

قام برعاية ما يقرب  فقدالدولي للمرضى،  هذه الفتاة الصغيرة. يعمل سدرة للطب بنشاط على تطوير برنامجه
مريض دولي من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط بما في ذلك أفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا  700من 

 فحسبروسيا وأميركا الجنوبية. نحن نتطلع إلى مواصلة الجهود إلنقاذ األرواح والعمل المبتكر ليس في قطر و
 بل خارجها أيضاً".

 
 

 –انتهى  -
 

 
  pr@sidra.org لالستفسارات واللقاءات اإلعالمية، ُيرجى التواصل مع:

 
  للطب سدرة نبذة عن مركز

م مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو يقد
س من أجل خدمة الصالح العام.    مركز طبي خاص تأسَّ

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في 
وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته.  مجاالت التعليم الطبي،

وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم 
  الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.

متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب  يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية
الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب 
والجهاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء 

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

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
 للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية

  www.sidra.orgالصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
  

 


