
 
 

 

 

 

 في الشرق األوسط يجري بنجاح عملية معقدة للمرة األولي للطب والبحوث فريق من خبراء مركز السدرة

متالزمة نقاذ حياة طفل صغير يعاني من إسلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة على مدار عامين تساهم في 
 انكشاف المثانة واألمعاء

 :قطر – الدوحة-2017 فبراير 8

نجحوا في  بعد أن اتاريخي   اطبي   افريق من خبراء مركز السدرة للطب والبحوث ومؤسسة حمد الطبية انجاز   حقق
في الشرق األوسط. وعلى مدار العامين  من نوعها إجراء سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة للمرة األولى
نقاذ حياة طفل من خالل إجراء سلسلة من العمليات إالماضيين قام الفريق الطبي بالعمل بال كلل من أجل 

وهي حالة  ،الجراحية التي تهدف إلى تصحيح العيوب الخلقية الناجمة عن متالزمة انكشاف المثانة واألمعاء
 بالمائة من الحاالت المصابة بها. 99إلى  95ما بين  وفاةتؤدي إلى و ل مرضية نادرة تهدد حياة األطفا

شمل الفريق جراحين و  .ضم فريق مركز السدرة أطباء ذوي خبرة عالية في تخصصات متعددة في طب األطفال
هلل وأخصائيين في المسالك البولية والتخدير وجراحين أعصاب وأخصائيين في جراحة العظام بقيادة الدكتور عبد ا

زروق رئيس قسم جراحة الصدر والجراحة العامة لألطفال في مركز السدرة. وقد تعاون أفراد الفريق الطبي بشكل 
عمليات جراحية دقيقة ومعقدة للغاية إلنقاذ حياة الطفل الصغير محمد المولود ألبوين  7وثيق إلجراء أكثر من 

 . 2014مصريين يعيشان في قطر منذ عام 

، 2016 عام ساعة تم إجراءها في شهر أكتوبر 12عمليات عملية جراحية استغرقت أكثر من وكان آخر تلك ال
جراحي برئاسة الدكتور بيبي ساليه، رئيس قسم المسالك البولية لألطفال في مركز السدرة، في الفريق الحيث نجح 

صالح الفتق البطني وترميم األعضاء التناسلية لدي  الطفل. وكانت تلك العملية هي إصالح انكشاف المثانة وا 
األكثر تعقيدا حيث تم فيها إصالح مجموعة من التشوهات التي يعاني منها الطفل والناجمة عن متالزمة انكشاف 

 المثانة واألمعاء.
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صابته بمتالزمة انكشاف المثانة واألمعاء أثناء إأمه بعدما تم تشخيص احتمال  رحمبدأت رحلة محمد العالجية في 
، رئيس قسم طب لتصوير بالموجات فوق الصوتية لألم أثناء متابعة الحمل بواسطة الدكتور كريم كالشإجراء ا

. وقد قام فريق طبي من مركز لي من مؤسسة حمد الطبيةوالدكتورة سوسن العبيد ،سدرةالفي مركز  األمومة واألجنة
ل محمد. ونظرا  ألن اإلصابة بتلك السدرة ومؤسسة حمد بوضع خطة للعالج الالزم لضمان أفضل النتائج للطف

الحالة المرضية المعقدة يتطلب االعتماد على خبرات مجموعة كاملة من المؤسسات والكوادر الطبية، فقد قام فريق 
حيث قام كل فرد من أفراد  ،طبيب بالعمل والتنسيق بشكل وثيق أثناء العامين الماضيين 30مكون من أكثر من 

هذا النجاح الذي تحقق نموذجا  هاما  للتعاون يمثل في انقاذ حياة الطفل المريض. و  ار كبي   االفريق الطبي بأداء دور  
 الفعال بين الخبراء والمؤسسات الطبية في قطر. 

مثل متالزمة  ،الرعاية الطبية ألمراض األطفال المعقدة تتطلبوتعقيبا  على ذلك قال الدكتور عبد اهلل زروق: "
تعاون فريق من الخبراء في تخصصات متعددة لوضع خطة خاصة بكل مريض. وعلى  ،انكشاف المثانة واألمعاء

إال أن جميع القرارات الطبية ينبغي أن يتم اتخاذها بالتنسيق مع  ،الرغم من أن كل طبيب لديه دور هام يقوم به
فريق الطبي، جميع األطباء بما يتالءم مع احتياجات المريض العالجية. وبفضل تضافر جهود جميع خبراء ال

 تتحسن اآلن الحالة الصحية للطفل محمد". 

ويضم الفريق الطبي الذي يترأسه الدكتور عبد اهلل زروق كل من الدكتور منصور علي، رئيس جراحة األطفال في 
، رئيس قسم جراحة عظام األطفال، والدكتور ديفيد سيجاليت، رئيس هواردمؤسسة حمد الطبية، والدكتور جيسون 

جراحة في مركز السدرة، والدكتور خالد الخرزي، رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب باإلنابة، والدكتور بيبي إدارة ال
 .ساليه

 

 

نقاذ حياة إأخصائي التغذية بأداء دور هام في  ومن بينهمقام أيضا  أفراد فرق الخدمات الصحية المعاونة وقد 
الطفل محمد من خالل الحفاظ على صحته ومساعدته على التعافي من العمليات الجراحية الطويلة التي أجريت 

 له. 
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حيث ُأجريت لمحمد الكثير من العمليات  للغاية اكان العام األول صعب  لقد  أم الطفل محمد: "السيدة شيماء وقالت 
 أعضائهوقضى فترات طويلة في المستشفى. وقد قام األطباء باتخاذ العديد من الخطوات إلغالق المثانة ووضع 

صالح أعضا داخلالداخلية  ه التناسلية. وقد واجهنا مشكلة أخرى وهي عدم زيادة ئجسمه وتجميع عظام الورك وا 
شفائه من العمليات الجراحية العديدة. إننا ممتنون للغاية لجميع أفراد الفريق الطبي لما وزنه بالدرجة التي تكفي ل
 قاموا به من أجل طفلنا". 

وتعليقا على ذلك قال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة للطب والبحوث: "تعتمد هذه العمليات 
جارب والخبرات وعلى اعتماد النهج متعدد التخصصات في شديدة التعقيد في نجاحها على مجموعة واسعة من الت

من مركز  افرد   30تطلبت مهارات وقدرات فريق مكون من أكثر من  وهذه الحالة بالتحديد .رعاية المرضى العالج
السدرة ومؤسسة حمد للعمل والتعاون الوثيق لضمان أفضل النتائج الممكنة للمريض. وتمثل نتائج تلك الحالة 

ضحة على مهارة وخبرات أطباء مركز السدرة ومؤسسة حمد. ولهذا فإننا فخورون جدا  بهذا النجاح الذي شهادة وا
 تحقق. كما يعتبر عالج تلك الحالة عالمة فارقة في مجال الممارسة الطبية في الشرق األوسط".

 -انتهى -

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سييييييكون مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث مستشيييييفى رائيييييد ومؤسسييييية بحثيييييية وتعليميييييية متطيييييورة تركيييييز عليييييى صيييييحة 
 وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

 

رئييييييس مجليييييس إدارة  ناصييييير، احبة السيييييمو الشييييييخة ميييييوزا بنيييييتويجسيييييد مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث رؤيييييية صييييي
قنييييية والمتطييييور رعاييييية المرضييييى طبقييييا ألفضييييل المعييييايير العالمييييية وليييين يقييييدم هييييذا المرفييييق عييييال الت. مركييييز السييييدرة

  فحسب، ولكنه سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

سيييييييعمل المركييييييز بالكامييييييل بييييييالنظم الرقميييييييية متبنيييييييا  أحييييييدث تطبيقييييييات تقنيييييييية المعلومييييييات فييييييي مجيييييياالت الرعايييييييية 
مييييييييين مبنيييييييييى المستشيييييييييفى الرئيسيييييييييي ومبنيييييييييى العييييييييييادات  السيييييييييريرية والبحيييييييييوث واإلدارة. ويتكيييييييييون مركيييييييييز السيييييييييدرة
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سيييييرير ميييييع وجيييييود بنيييييية تحتيييييية تسيييييمح  400حييييييث سيضيييييم المستشيييييفى الرئيسيييييي فيييييي البدايييييية حيييييوالي الخارجيييييية، 
  سرير في مرحلة الحقة. 550بالتوسع إلى 

ضيييييم عيييييدد مييييين ي، و 2016قيييييام مركيييييز السيييييدرة بافتتييييياح مبنيييييى العييييييادات الخارجيييييية للمركيييييز فيييييي األول مييييين ميييييايو 
، واألنييييييييف واألذن والعيييييييييون كالجلدييييييييية، واستشييييييييارات الجراحيييييييية العاميييييييية لألطفييييييييال، طييييييييب األطفييييييييال تخصصييييييييات

حييييييييييث تقيييييييييدم العييييييييييادات للتحالييييييييييل،  مختبيييييييييرصييييييييييدلية و الواألشيييييييييعة، وعليييييييييم األميييييييييراض، و  والحنجيييييييييرة، والعظيييييييييام،
ة األخيييييرى الخارجيييييية خيييييدماتها للنسييييياء واألطفيييييال وفقيييييا لنظيييييام اإلحالييييية بالتعييييياون ميييييع مؤسسيييييات الرعايييييية الصيييييحي

 في قطر.

التيييييي تتضيييييمن  بيئييييية التعلييييييم والبحيييييوث الديناميكيييييية فيييييي قطيييييريشيييييكل مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث جيييييزء ا مييييين 
مؤسسييييات دولييييية رائييييدة. وميييين خييييالل الشييييراكات المتينيييية مييييع المؤسسييييات الرائييييدة فييييي العييييالم، يقييييوم مركييييز السييييدرة 

ييييييية ميييييين خييييييالل االسييييييتثمار فييييييي البحييييييوث بخلييييييق نظييييييام بيئييييييي ثقييييييافي للمسيييييياعدة فييييييي تطييييييوير االكتشييييييافات العلم
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