اجنازات طبية

في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت
اإلرتقاء بجراحات األورام في قاع اجلمجمة
إلى مستوى جديد

ألوّل مرة في لبنان ،أجرت دائرة اجلراحة في املركز الطبي في اجلامعة
األميركية في بيروت عملية باملنظار داخل األنف الستئصال الورم
السحائي األخدودي الكبير .وتتيح هذه العملية التي تعتبر األولى من
نوعها ،للجراح إمكانية استئصال األورام داخل الدماغ ،من دون احتكاك
كبير ومع حتكّ م أفضل بالورم ،مما يوفّر تقنية أكثر تقدما ً تتيح للمرضى
جودة حياة أفضل.
أجرى العملية جرّاح الدماغ والعمود الفقري الدكتور حسني درويش
من دائرة اجلراحة ،قسم جراحة األعصاب والدماغ والعمود الفقري في
املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت ،مبساعدة الدكتورة زينة
قربان من دائرة األذن واألنف واحلنجرة .وملعاجلة هذا النوع من األورام ،التي
تندرج ضمن إطار أورام قاعدة اجلمجمة ،كان األطباء يعمدون سابقا ً إلى
جراحة الدماغ املفتوح .وبفضل هذه املقاربة املبتكرة التي مت اعتمادها كان يصعب جدا ً مقاربتها سابقا ً من دون إجراء جراحة الدماغ املفتوح»،
ألول مرة في لبنان ،متكّ ن الفريق الطبي من استئصال الورم دون اللجوء مضيفة« :توفر لنا هذه التقنية القدرة على معاجلة أورام الدماغ
الى فتح جمجمة املريض ودماغه بل عبر استخدام املنظار واألنف فقط .والنسيج العصبي من دون احلاجة للمس بالدماغ حتى نهاية عملية
اإلستئصال .وبفضل خدمات اجلراحة باملنظار لقاع اجلمجمة ،ميكننا أن
وحول املوضوع ،قال الدكتور حسني درويش« :يوفّر منهج اجلراحة باملنظار نعد املرضى بعالج أسهل خصوصا ً للحاالت الطويلة والصعبة».
إمكانية كشف أوسع ومباشر وفوري للورم بدون احلاجة إلخراج الدماغ
والتأثير على هيكلية األوعية الدموية واألعصاب .هذه تقنية إضافية تقوم اجلراحة باملنظار داخل األنف في قاع اجلمجمة على احلد األدنى من
جلراحة قاع اجلمجمة تساعد في إزالة األورام بدون تكبيد الدماغ نسبة التدخّ ل اجلراحي الذي يتيح للجراّح املرور من خالل األنف للوصول إلى
اجل ّر نفسها وحتسن نسبة التحكّ م باألورام» ،مضيفا ً« :يوفر املركز مناطق في مقدمة الدماغ والعمود الفقري العنقي إلجراء العملية.
الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت للمرضى خدمات اجلراحة فهي تتيح للجراحني فرصة التعامل مع العديد من األورام من خالل
باملنظار وفقا ً ألرقى املعايير وأكفأ املهارات مواكبة ألحدث االكتشافات الولوج إلى أجزاء من الدماغ يصعب الوصول إليها أو كانت تعتبر «غير
صاحلة إلجراء جراحة فيها» ،عبر األساليب اجلراحية التقليدية وغالبا ً
املعتمدة في أفضل املراكز الطبيّة في العالم».
ما تتطلب إحداث شقوق كبيرة وإزالة أجزاء من اجلمجمة .ومت اعتماد
من جهتها ،قالت الدكتورة زينة قربان« :تعتبر هذه اجلراحة تقدّ ما ً املنظار الداخلي سابقا ً الستئصال أورام الغدة النخامية ،في حني تتيح
ملحوظا ً جلهة استئصال األورام من قاع اجلمجمة في املركز الطبي في هذه املقاربة متديد حدود استئصال الورم من دون اللجوء لفتح الدماغ
اجلامعة األميركية في بيروت ،حيث ميكننا بلوغ مناطق داخل الدماغ واجلمجمة ،مما يؤدي في النهاية إلى التعافي األسرع ومعدل اعتالل أقل.
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أول جراحة جتميلية روبوتية إلعادة ترميم الثدي في لبنان
يتعي على املريض عادة ،مالزمة املستشفى
ّ
أجرت دائرة اجلراحة في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت اجلراحة التقليدية فكان
أول جراحة جتميلية روبوتية في لبنان واملنطقة إلعادة ترميم الثدي بعد ملدة يومني إلى ثالثة على األقل».
استئصاله جرّاء اإلصابة بالسرطان وذلك مبساعدة الروبوت .وتتيح هذه من جهته ،قال الدكتور علمي« :ما زال اجلراحون الذين يستخدمون
املقاربة اجلديدة راحة أكبر للجراح وحرّية تنقّ ل أفضل ودقة أعلى ،مما الروبوت أثناء العمليات في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في
يساهم في توسيع قدرات اليد البشرية .ويوفّر هذا اإلجراء األوّل من بيروت روّادا ً في املنطقة .وفضالً عن عمليات البروستات واملستقيم
نوعه للمرضى أحدث تقنيات الرعاية اجلراحية التي ال حتتاج إلى أي الشائعة ،يواصل هؤالء اجلرّاحون توسيع تطبيقات هذه التكنولوجيا
شقوق وبالتالي تترك ندوبا ً أقل وتقدّ م فرصة للتعافي بشكل أسرع مع على أعضاء أخرى .فمن أولى عمليات اإلستئصال اجلزئي للكلية في
نسبة محدودة من األلم واملضاعفات الناجمة عن العملية اجلراحية.
قسم املسالك البولية ،إلى فتق جدار البطن أثناء اجلراحة العامة وصوال ً
مت تطبيق هذا اإلجراء في  26آذار  2019على إحدى مرضى سرطان إلى استقطاع العضل ونقله املعتمد اليوم في اجلراحات التجميلية،
الثدي والتي كانت بحاجة الستئصال للثدي يليه عالج كيميائي وعالج يواصل املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت مسيرته الطويلة
إشعاعي .كما تطلبت إعادة ترميم الثدي زرع جزء اصطناعي بديل
مرسخا ً مكانته الرائدة في املنطقة».
ّ
له استقطاع جزء من العضل مستخرجة من الظهر .أجرى العملية فقد أصبح املركز أحد املراكز الطبية القليلة في العالم ،واألول في
األستاذ املساعد في اجلراحة التجميلية والترميمية في قسم اجلراحة لبنان واملنطقة في تطبيق هذا اإلجراء بنجاح ،انسجاما ً مع التزامه
في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت الدكتور أمير إبراهيم .تقدمي العالجات الطبية املتطوّرة والتقنيات احلديثة.
كما كان الدكتور رمزي علمي ،وهو األستاذ املساعد في قسم اجلراحة وختم الدكتور أمير إبراهيم بالقول« :هذا اإلجراء يؤكد بداية اعتماد
السريرية وعضو فريق اجلراحة الروبوتية في املركز الطبي في اجلامعة تقنية اجلراحة الروبوتية في استئصال الثدي ،وهي تقنية مبتكرة ال
األميركية في بيروت ،حاضرا ً أثناء اجلراحة للمساعدة وتوفير الدعم.
تزال في مراحلها األولى .كما أنه يعكس نتائج واعدة في اإلجراءات
الترميمية من احملتمل أن تغيّر حياة العديد من املرضى .فاملستقبل
وحول املوضوع ،قال الدكتور أمير إبراهيم« ،إن العضالت التي يتم رفعها سيحمل لنا املفاجآت!» مضيفا ً« :فإن اعتماد هذه التقنيات تساعد
من الظهر تتطلب عادة إحداث شق يترك ندبة بطول  20إلى  25سنتمترا ً املريض على الشفاء السريع وال تترك وراءها الندوب .وبفضل استخدام
فوق جلد الظهر .إالّ أننا متكنّا من استخراج العضالت باستخدام روبوت «دا فينشي» ،أصبح إجراء عملية جراحية باستخدام أحدث
الروبوت عبر شق الثدي فقط من دون إجراء أي شقوق إضافية أو ترك التقنيات أكثر أمانا ً .ومع جناح أول جراحة جتميلية مبساعدة الروبوت،
ندوب على الظهر »،مضيفا ً« :متت العملية بسالسة ،وبقي املريض حتت يشرّفنا أن نكون بني أول املراكز التي قدّ مت األمل للبنان ومنطقة
املراقبة الطبّية لليلة واحدة فقط قبل اخلروج من املستشفى .أمّ ا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
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