سدرة للطب يبث إجراءات تدخالت قلبية ب ًثا ح ًيا في أثناء ندوة
طب القلب التدخلي لألطفال والبالغين العالمية  PICS-AICSفي
الواليات المتحدة األمريكية
الدوحة ،قطر 11 ،سبتمبر  :2019بث سدرة للطب ،عبر اتصال واي فاي عريض النطاق ،إجراءات تدخالت
قلبية ب ًثا حيًا من معامل القسطرة القلبية التابعة له في قطر إلى حضور بلغ عددھم أكثر من  ٨٠٠من أخصائيي
الرعاية الصحية في الندوة السنوية الثانية والعشرين لطب القلب التدخلي لألطفال والبالغين )(PICS-AICS
في سان دييغو بالواليات المتحدة األمريكية.
و ُتعد ندوات طب القلب التدخلي لألطفال والبالغين ) (PICS-AICSواحدة من أكبر ندوات طب القلب المخصصة
لمتابعة أحدث التطورات في مجال عالج المرضى المصابين بأمراض القلب الخلقية والبنيوية .وقد أسس
البروفيسور زياد م .حجازي ندوات طب القلب التدخلي لألطفال والبالغين في عام  ١٩٩٧وأصبحت تجذب
المئات من المشاركين من مختلف أنحاء العالم .البروفيسور حجازي ھو رئيس مجلس إدارة ندوات PICS-
 AICSوھو أي ً
ضا رئيس إدارة طب األطفال والمدير الطبي لمركز التميز في طب القلب واألوعية الدموية في
سدرة للطب.
وقد ركﱠزت ندوة  PICS-AICSلھذا العام ،والتي انعقدت في الفترة من  ٤إلى  ٧سبتمبر  ٢٠١٩في سان دييغو،
على الجودة والنتائج .وباإلضافة إلى العروض التقديمية والملخصات ،بثت الندوة حاالت مسجلة وحية لتقييم
أمراض القلب الخلقية والبنيوية باإلضافة إلى بعض التدخالت مثل عملية إغالق عيب الحاجز البطيني الھجينة
ذات التدخل الجراحي المحدود والتدخالت الليمفاوية وتركيب الدعامات القنوية.
ومن جانبه فقد قال البروفيسور زياد م .حجازي ،رئيس إدارة طب األطفال والمدير الطبي لمركز التميز في
طب القلب واألوعية الدموية في سدرة" :إن الھدف من تأسيس ندوات  PICS-AICSھو توعية األطباء وأعضاء
فرق التمريض بأحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال عيوب القلب الخلقية والبنيوية .ومن دواعي شعوري
بالفخر أن فريقنا في سدرة للطب قد قام ،وللعام الثاني على التوالي ،ببث حالتين ب ًثا حيًا من قطر ،إلى
الحضور في الواليات المتحدة األمريكية .لقد كنا من بين  ١١مرك ًزا فقط تم اختيارھا حول العالم لتقديم عروض
حاالت بالبث الحي .وقد كانت فرصة رائعة إلظھار أساليبنا فائقة التطور واستعراض عمل فرقنا عالية المھارات.
وبالنظر إلى كوننا مستشفى رئيسي يعمل منذ عام ونصف فقط ،فإن ذلك ُيبرز مدى التقدم الذي أحرزناه في
مجال طب القلبي التدخلي".
وقد قام البروفيسور حجازي ،الذي رحب بالحضور في ندوة  ،PICS-AICSبإدارة عرض الحاالت بالبث الحي
طوال الندوة التي استمرت أربعة أيام وقدم مراسم اختتام الفعالية.
ويتابع البروفيسور حجازي حديثه قائال ً" :تواصل ندوات  PICS-AICSأي ً
ضا نشر فلسفتھا الھادفة إلى تطوير
عمليات قسطرة العيوب القلبية الخلقية والبنيوية في جميع أنحاء العالم .وھي تعمل عن كثب مع إدارة
األغذية واألدوية بالواليات المتحدة وغيرھا من الوكاالت التنظيمية األخرى في أوروبا وآسيا للعمل على ابتكار
تقنيات جديدة لعالج األطفال والبالغين الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية".
وقام فريق طبي بقيادة د .يونس بوجملين ،مدير معامل قسطرة القلب بمركز القلب بسدرة للطب ،بتنفيذ
اإلجراءات التدخلية بالبث الحي في قطر على مريضَين ،أحدھما طفل واآلخر بالغُ ،ولدا مصابين بعيوب خلقية
في القلب.
وكان المريضان يعانيان من تضيق في الشريان األبھر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ،وقد تعامل د .بوجملين
وفريقه مع الحالة بأسلوب التدخل الجراحي المحدود لعالج التضيق بنجاح باستخدام أسلوب رأب الوعاء
بالبالون ووضع الدعامة.

وتعقي ًبا على ذلك ،قال د .بوجملين" :سدرة للطب ملتزم بالبقاء في الصدارة فيما يتعلق بالتقنيات الرائدة التي
من شأنھا أن ُتحدث تحوال ً في عالج مرضانا ورعايتھم وقد أسس مركز القلب باعتباره مرك ًزا للتميز .وبصفتنا
مكرسا للتعليم الطبي أي ً
ضا ،فإن ندوات  PICS-AICSتعد أي ً
ضا منصة رائعة إلبراز خبرتنا على
مستشفى
ً
وص ِرّح للمريضين بالخروج .وسلﱠطت الحاالت
الساحة العالمية .وقد تكللت كل من حالتي البث الحي بالنجاح ُ
ً
الضوء أي ً
ضا على استثمار دولة قطر في الفرق والتقنيات التي ُتحدث تحوال في الرعاية الصحية لسكان دولة
قطر وكذلك للمرضى القادمين إلينا من الخارج".
دم مركز القلب بسدرة للطب رعاية وقائية وطبية وجراحية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية
ويق ِّ
ُ
)بما في ذلك البالغين( أو أمراض القلب المكتسبة لدى األطفال والشباب .ويضم المركز فري ًقا يتمتع بشھرة
جا ھو األفضل من نوعه يقدم رعاية "شاملة" للمرضى وعائالتھم.
عالمية ومرافق متطورة ويتبنّى نموذ ً
للمزيد من المعلومات عن سدرة للطب ومركز القلب التابع له ،تفضلوا بزيارة .www.sidra.org
 -انتھى -

نبذة عن سدرة للطب:
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم .وھو
تأسس من أجل خدمة الصالح العام.
مركز طبي خاص
ﱠ
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.
وھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم
الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر ،إلى جانب
الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة .وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب
والجھاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة ،وغيرھا .كما يقدم العالج والرعاية للنساء
الحوامل الالئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة 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 مساھمتنا في مجال الرعاية
الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.sidra.org :

