جراحة

استبدال صمام القلب التاجي عبر اجللد
من خالل إدخال صمام
في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت
قام فريق أطباء القلب في قسم الطب الداخلي في املركز الطبي في
اجلامعة األمريكية في بيروت ( ،)AUBMCبإجراء أول عملية غير جراحية
في املنطقة الستبدال صمام القلب التاجي عبر اجللد من خالل إدخال
صمام .أجريت العملية على سيدة مسنّة مصابة بتضيق تاجي شديد،
مما أدى إلى تعذر إمكانية تكرار عملية جراحية الستبدال الصمام
التاجي بالطرق التقليدية كما لم تكن هناك خيارات جراحية أخرى
متوفرة.
أجرى العملية مدير البرنامج الهيكلي الدكتور في قسم جراحة
القلب ،فادي صوايا ،بالتعاون مع فريق متعدد االختصاصات يتألف من
نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الطبیة واملدیر املؤسس ملركز القلب
واألوعیة الدمویة السریریة الدكتور زياد غزال ،واألستاذين املشاركني في
الطب السريري الدكتور برنارد أبي صالح والدكتور حسني إسماعيل
وأخصائي التخدير األستاذ املساعد الدكتور جان بيريسيان.
وحول املوضوع ،قال الدكتور فادي صوايا« :إن استبدال الصمام التاجي
إلدخال صمام عبر اجللدهو إجراء متقدم وفريد من نوعه يقدّ م خيارات املتكررة ».وأضاف« :نحن مستمرّون بسعينا لتقدمي آخر التقنيات
جديدة للمرضى الغير قادرين على حتمل عمليات القلب املفتوح وأحدث التكنولوجيات في مجال جراحة القلب والشرايني ملرضانا في
املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت ولبنان لكي يحظوا
بالعالجات األكثر تقدما ً».
تعتبر عملية استبدال الصمام التاجي عبر إدخال صمام عبر اجللد
جراحة غير عادية إلصالح الصمام التاجي باستخدام القسطرة يوصى
بها للمرضى الذين خضعوا سابقا ً لعملية قلب مفتوح لتغيير صمام
القلب التاجي بصمامات القلب احليوية أو البيولوجية وهي عاد ًة ما
تكون عرضة للتلف .فبدال ً من إجراء عملية القلب املفتوح الستبدال
الصمام التاجي التالف مرّة أخرى ،يتم استبدال الصمام التاجي
البيولوجي التالف من خالل زرع الصمام األبهري عبر القسطرة وتثبيته
داخل الصمام املعرّض للتلف.
حتت تأثير التخدير ،يتم إدخال قسطرة داخل الوريد في منطقة الفخذ
ومتريرها عبر اجلانب األمين من القلب .ثم يتم إجراء ثقب للعبور إلى اجلانب
األيسر من القلب ومترير القسطرة عبر املوضع اجلراحي للصمام التاجي
القدمي إلى البطني األيسر .عندها ،يتم زرع الصمام األبهري عبر قسطرة
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جراحة
من طراز  Edwards Sapien S3في وضعية معاكسة باإلعتماد على
السكة التي مت إنشاؤها ونفخها داخل الصمام القدمي وفقا ً لتوجيه
تخطيط صدى القلب الثالثي األبعاد .ومبجرد تثبيت الصمام اجلديد
في موضعه وتوسيعه ،يعمل على دفع وريقات الصمام اجلراحي بعيدا ً
ويتولّى النسيج في الصمام البديل مهمة تنظيم الدم .وتتيح تقنيات
اجلراحة باملنظار كتلك املستخدمة إلصالح الصمام التاجي بالقسطرة،
إمكانية إجراء العملية وقلب املريض ينبض ،ممّا يلغي احلاجة إلى آلة إن إجراء هذه العملية هو دليل آخر يضاف إلى سجلّ إجنازات املركز
«التحويل» واخملاطر املرتبطة بها.
الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت اآليلة إلى حتقيق رؤية املركز
للعام  ،2020الطامح ليكون مركزنا الطبي رائدا ً في لبنان ،الشرق
وتابع الدكتور صوايا بالقول« :هذا اإلجراء هو األول من نوعه في لبنان األوسط وآسيا ،في استخدام أحدث اإلجراءات التي تساعد على انقاذ
واملنطقة ،ويعدّ دليالً واضحا ً على أن املركز الطبي في اجلامعة األميركية حياة املرضى.
في بيروت يضمّ فريقا ً من أطباء القلب ذوي الكفاءة العالية ،والتدريب
ومعترف بهم على املستوى الوطني وهم أرسوا تراثا ً من التميّز في
ميدان طب القلب والشرايني» ،مضيفا ً« :نود أن نشكر الدكتور ألكسندر
ف .خوري طبيب القلب في مركز بحنّس الطبي الذي أحال هذه املريضة
ومنحها فرصة لتحسني نوعية حياتها».

بيان صحافي

كتاب مفتوح إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء
معالي الوزير ّ
غسان حاصباني احملترم*
*رسالتنا*
إن وقف مستشفى دار الزهراء التّابع جلمعيّة اإلغاثة والتربية لأليتام
وقف يطبّب و ميوّل دار األيتام.
واليتيمات ،هو ٌ
مؤسسات دار الزهراء على هذا املستشفى كأحد مصادر
ّ
لذلك تعتمد
متويلها األساسية آلداء رسالتها اإلنسانيّة .باإلضافة إلى دوره في عالجٍ
آالف املستفيدين من خدماتها في منطقة شمال لبنان عموما ً ومدينة
طرابلس خصوصا ً .وال يخفى على أح ٍد األوضاع املأساويّة الّتي ترزح
حتتها املدينة بسببَ عواملٍ ال داعي لسردها في كتابنا هذا.
ومنذ تأسيسها وإدراجها ضمن املرسوم رقم  ٤٢٦٥في عام  ،٢٠٠٠دأب
مجانية للمحتاجني.
مجانيّة و شبه ّ
املستشفى على تقدمي خدماتٍ ّ
تخصص املستشفى في عالج إصابات الشلل ومرضى العجز
ّ
هذا وقد
والشيخوخة باإلضافة إلى أنواع عالجٍ ات طويلة األمد حيث وصل عدد
األسرّة فيها إلى  ١٤٠سريرا ً.
*الشركاء الدّوليّني للمستشفى*
ّ
املنظمات الدوليّة
ّ
متكّ ن املستشفى من بناء جسور شراكات مع أبرز
بالصحة ،فهي حتتوي اآلن على جناح عالج اإلصابات النّاجتة
ّ
الّتي تُعنى
للصليب األحمر ،وجناح
عن األسلحة بالشراكة مع اللجنة الدوليّة ّ
منظمة أطبّاء بال حدود.
للرعاية الصحيّة األوليّة بالشراكة مع ّ
امللطفة*
ّ
*الدّافع لفتح قسم العناية
الشمال ،ومتاشيا ً مع
من خالل تقييمنا لإلحتياجات اإلستشفائية ألبناء ّ
تخصص املستشفى ومن بعد دعوة دولتكم املستشفايات في أكثر
ّ
امللطفة ،عزمنا على تأسيس هذا
ّ
من مناسبة لفتح أقسام العناية
القسم وذلك بعد ما إطالعكم من خالل مستشاريكم حيث وصلنا
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ترحيبكم باألمر .وعند اإلنتهاء تقدّ منا إليكم بطلب إصدار العلم واخلبر
وفق األصول حيث بادرت الوزارة بإرسال جلنة للكشف وقد أبدت إعجابها
الكبير ووصفته بالقسم «النموذجي» .فيتألّف من  ٩أسرّة منهم ٣
غرف عز ٍل إيجابي وسلبي ووقد مت تشييده وفق مواصفاتٍ هندسيّة
دقيقة وحسب املعايير الدوليّة ،إضاف ًة إلى جتهيزه مبعدّ اتٍ عالية الدقّة
ومستوردة من الواليات املتّحدة األمريكيّة وأوروبا وحتت إشراف أمهر
األطبّاء.
*تعثّر عمليّة التعاقد ،تثقل كاهل األهالي وتسبب الضرر ملسيرة
املستشفى*
وقبيل اإلفتتاح كانت الئحة املرضى احملتاجني الى العالج في هذا القسم
تفوق القدرة اإلستيعابيّة ،ولكن لألسف لم يصدر حتّى اآلن العلم
واخلبر من أجل إمتام التعاقد .وهذا ما أثقل كاهل ذوي املرضى ووضع
املستشفى في مأز ٍق كبير .فمن يستطيع من املواطنني حتمّ ل عِبء
ماليًّ كهذا بدون وقوف وزارته إلى جانبه؟ وكيف سيتحمّ ل املستشفى
مكلف و معقّ ٍد كهذا؟
ٍ
األكالف التشغيليّة لقسمٍ
*فرصة للحياة*
معالي الوزير ،لقد اخترنا عبارة « »A Chance For Lifeشعارا ً لقسمنا
هذا ألنّه يعطي للمريض وأهله هذا األمل والفرصة للحياة.
ونحن اآلن نضع هذا األمر بني أيديكم لتكونوا أنتم هذه الفرصة مبا
تتمتّعون به من حكم ٍة وإنسانيّة وصالحيّات.
نصر معماري
املدير العام
مستشفى دار الزهراء

العدد  | 45خريف 2018

| الصحة واالنسان | 49

