
  

  سدرة للطب ُيجري بنجاح أولى جراحات
  ألطفالدى االورك ل الحفاظ على

 
  يجري أحدث عمليات دان الجراحية  ،عضو مؤسسة قطرسدرة للطب، 

 
   2019إبريل  17الدوحة، قطر، 

  
الورك لمرضى صغار السن باستخدام إجراء  الحفاظ علىبنجاح مجموعة من جراحات  سدرة للطبأجرى 
  المعدل. الجراحي دان
 

ة إيمان ُأحيلت المريضوقد ملحوظ. العرج الو  عدم الراحةأجريت مؤخًرا جراحة لفتاة صغيرة كانت تعاني من 
  مستشفى الخور.إلى سدرة للطب بواسطة 

 
عظم ة رأس المشاش انخالعانزالق في صفيحة النمو أعلى عظمة الفخذ يسمى  ناتجة عنكانت حالة إيمان 

لى ). تنزلق كرة مفصل الورك عوالتجويف، وهي حالة تؤثر على كال مكوني مفصل الورك (الكرة الفخذي
كن مفصل الورك، وهو األمر الذي يم تجويفصفيحة النمو أثناء النمو. ويؤدي هذا إلى تشوه الكرة وتلف 

  أن يسبب في النهاية اإلصابة المبكرة بالتهاب مفصل الورك في مرحلة مبكرة من البلوغ.
 

بعد الخضوع لتقييم شامل قبل الجراحة مع فريق جراحة العظام في سدرة للطب، ُحدد إليمان موعد للخضوع 
  .هنا شاهد قصتها .2019 في فبراير المعدل دان عرف باسميجراحي رائد  إلجراء

 
لى إ د. طالل إبراهيمألطفال، اُأجريت الجراحة المعقدة التي استمرت ألربع ساعات بقيادة جراح عظام 

  .د. عبد السالم حجازيألطفال اوجراح عظام  سون هاورديد. جألطفال اجانب رئيس قسم جراحة عظام 
 
المعدل هو ذروة تطور  الجراحي د. طالل إبراهيم: "إن إجراء دان قالاإلنجاز الجراحي،  هذا على ليقاً وتع

منذ إجراء الجراحة. لقد بدأت في  تتحسن إيمان أن صحة جراحة تقويم العظام لألطفال. ويسعدنا أن نرى



  

تحميل الوزن بالكامل على الورك األيسر وهي بحالة مستقرة وتتسم بالحيوية. إن أسرة المريضة سعيدة 
 ."ابنتهم لم تعد تشعر باأللم ألنبالنتيجة للغاية 

 
ى بشكل للطب ومن المتوقع أن تتعافوبعد مضي شهرين، تتلقى إيمان حالًيا رعاية ما بعد الجراحة في سدرة 

 إيمان: "منذ العملية، يمكنني أن أقضي يومي دون الشعور باأللم في تعليقها على الجراحة قالتتام قريًبا. و 
اللذين كنت أعاني منهما من قبل. الممرضات واألطباء هنا ودودون للغاية وجعلوا إقامتي  عدم الراحةو 

  ."م ليحسن رعايتكعلى مريحة. شكًرا لكم 
 

ال يمكنني  .اآلن باأللم هار و شع عدمو  جيدة ومن جهته قال والد إيمان: "أنا سعيد للغاية لرؤية ابنتي بصحة
تصور كيف تحملت األلم لهذه الفترة الطويلة. إنها فتاة شجاعة ونحن ممتنون للغاية للفرق الطبية هنا في 

  ."سدرة للطب
 
هذه  زالثانية التي أجراها سدرة للطب خالل األشهر األخيرة. وتُبرِ  يإيمان ه اخضعت له التي جراحةال

الطبيعة متعددة التخصصات لنهج سدرة للطب في جراحة العظام حيث تضم فرق رعاية المرضى  الجراحة
ممرضات مدربات خصيًصا واختصاصيي عالج طبيعي واختصاصيي عالج وظيفي واختصاصيي حياة 

ير السطحي من نظم التصو  في سدرة للطب الفريق الجراحي أيًضا العظام. يستفيداألطفال وتقنيي تقويم 
  ت.هذه الحااللثالثي األبعاد والطباعة ثالثية األبعاد إلجراء تقييم وتخطيط سريريين متطورين 

 
هو  المعدل الجراحي سدرة للطًب: "إن إجراء دان في، رئيس قسم الجراحة د. منصور علي ومن جانبه قال

ة للطب سدر  فيإجراء مليء بالتحديات في مجال جراحة العظام وأنا فخور للغاية بقدرة الفريق الجراحي 
 ع مواصلةمعلى إجراء هذه العملية. وُيظهر ذلك التزامنا بتقديم رعاية وخدمات عالمية المستوى للمرضى 

  ."ةالمستند إلى األدلة وأحدث التقنيات الجراحيو ممارسات الأفضل  القائم علىقديم العالج تعلم وتمسيرة ال
 

لسفر للخارج لحاجة المرضى  الحد منأيًضا مثاًال آخر على يعد "هذا وأضاف الدكتور منصور أن: 
ي قطر. الرعاية والعالج هنا ف نفس للخضوع للعمليات الجراحية المعقدة حيث يتاح لهم الخيار اآلن لتلقي

في الواقع، ما يميز سدرة للطب هو أن نهج الرعاية التي نقدمها للمريض واألسرة يعني تمتع أسر المرضى 
ة يشعرون فيهما باأللفة والراحة. وأود انتهاز هذه الفرصة لتقديم الشكر أيًضا للفرق الطبية في ببيئة وثقاف



  

مؤسسة حمد الطبية الملتزمين بالعمل معنا لضمان تنفيذ عمليات اإلحالة والسالمة في جميع جوانب رعاية 
  ."األطفال في قطر

 
في سدرة للطب يقدم خدمات جراحية شاملة لألطفال  ألطفالاقسم جراحة عظام  من الجدير بالذكر أن

رة باألطراف يوالمراهقين المصابين بمختلف االضطرابات العضلية الهيكلية بما في ذلك التشوهات الخط
 والجنف (انحناء العمودبسبب أمراض العظام الخلقية واأليضية، وحاالت التهابات العظام والمفاصل، 

أو التشوهات األخرى التي تصيب العمود الفقري، واإلصابات الحادة بحاالت الكسر والخلع التي  الفقري)
  .ئعاجل أو طار  عالجتتطلب 

 
  .www.sidra.org ات سدرة للطب، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونيلمعرفة المزيد من التفاصيل عن خدم

 
  - انتهى -

  مالحظات للمحرر:
 
على إمداد الدم إلى رأس عظمة الفخذ (الكرة)  جريتالتي أُ : لقد أدت الدراسات الجراحي عن إجراء دان – 1

إجراء اإلزاحة  تطور عاًما الماضية إلى 20من قبل البروفيسور جانز وفريقه في برن بسويسرا على مدار الـ
الجراحية لرأس عظمة الفخذ (الكرة) دون وجود مخاطر تذكر تقريًبا. وكامتداد لهذا النهج، يسمح إجراء 

ي إمداد ف المرئي ة القيدية بالوصول الجراحي الكامل لمفصل الورك مع التحكمسديلة من األنسجة الرخو 
الدم إلى رأس عظمة الفخذ (الكرة). وأخيًرا، ُتعرف إعادة توجيه رأس عظمة الفخذ (الكرة) من خالل اإلزاحة 

إلجراء هذا االجراحية للورك مع إجراء سديلة من األنسجة الرخوة القيدية باسم إجراء دان المعدل. وُيوصف 
  الجراحي للحاالت المتوسطة والشديدة (الحادة أو المزمنة) من انزالق المشاش العلوي للفخذ.

 
أليسر لمفصل الفخذ ا والتجويفعن الجراحة: انطوت الجراحة التي خضعت لها إيمان على فتح الكرة  - 2

اذاة الكرة إلى موضعها الطبيعي وفصلهما مع الحفاظ على إمداد الدم إلى الكرة. وبعد ذلك، تمت إعادة مح
خيًرا، الناتج عن انزالق الكرة أثناء العملية نفسها. وأ بالتجويفوتثبيتها باألسالك. ُعولج التلف الموجود 

 مع إعادة توصيل العظمة والعضالت واألربطة. التجويفُأعيدت الكرة إلى موضعها في 

---- 



  

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

   وهو مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في 

لته. بحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائمجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي وال
وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم 

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

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 

  ت صحية.الحوامل الالئي تعاني أجنتهن من مضاعفا
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 
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