
	

	

 المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
	إلى مستوى جدید جراحات األورام في قاع الجمجمةب یرتقي

 ألول مّرة في لبنان یتم إجراء عملیة بالمنظار داخل األنف الستئصال الورم السحائي األخدودي الكبیر 
 في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

  
أجرت دائرة الجراحة في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  ألّول مرة في لبنان، :2019 أیار 9 بیروت، في
بالمنظار داخل األنف الستئصال الورم السحائي األخدودي الكبیر. وتتیح ھذه العملیة التي تعتبر األولى  بیروت عملیة

ر م أفضل بالورم، مما یوفّ من نوعھا، للجراح إمكانیة استئصال األورام داخل الدماغ، من دون احتكاك كبیر ومع تحكّ 
 ً  تتیح للمرضى جودة حیاة أفضل. تقنیة أكثر تقدما

 

األعصاب  الجراحة، قسم جراحة  العملیة جّراح الدماغ والعمود الفقري الدكتور حسین درویش من دائرةأجرى 
بیروت، بمساعدة الدكتورة زینة قربان من دائرة  في الجامعة األمیركیة في المركز الطبي في والدماغ والعمود الفقري

ي تندرج ضمن إطار أورام قاعدة الجمجمة، كان األطباء األذن واألنف والحنجرة. ولمعالجة ھذا النوع من األورام، الت
ً إلى جراحة الدماغ المفتوح. وبفضل ھذه المقاربة المبتكرة التي تم اعتمادھا ألول مرة في لبنان، تمّكن  یعمدون سابقا

 .فقطالفریق الطبي من استئصال الورم دون اللجوء لفتح جمجمة المریض ودماغھ بل عبر استخدام المنظار واألنف 
 

 وفوري مباشرإمكانیة كشف أوسع و بالمنظار الجراحة منھج ریوفّ وحول الموضوع، قال الدكتور حسین درویش: "
 لجراحة إضافیة تقنیة ھذه. واألعصاب الدمویة األوعیةھیكلیة تأثیر على وال الدماغ الحاجة إلخراج دونمن  للورم

"، مضیفاً: ألورامبا مالتحكّ  نسبة وتحسن نفسھاجّر دماغ نسبة الال من دون تكبید األورام إزالة في تساعدقاع الجمجمة 
وأكفأ  معاییروفقاً ألرقى ال بالمنظار الجراحة خدمات للمرضى المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت وفر"ی

 ".العالم في ةالطبیّ  المراكز ألحدث االكتشافات المعتمدة في أفضل مواكبة المھارات
 

ً لجھة ھذه الجراحة تعتبر "ربان: ققالت الدكتورة زینة من جھتھا،  ً ملحوظا  استئصال األورام من قاع الجمجمةتقّدما
 مقاربتھاجداً  یصعبالدماغ كان  داخلاطق حیث یمكننا بلوغ من في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت،

لدماغ والنسیج "توفر لنا ھذه التقنیة القدرة على معالجة أورام اة: مضیف،" الدماغ المفتوحدون إجراء جراحة من سابقاً 
قاع خدمات الجراحة بالمنظار ل وبفضل ستئصال.الدماغ حتى نھایة عملیة اإلبمس للالحاجة دون من  العصبي
 ".لحاالت الطویلة والصعبةبعالج أسھل خصوصاً ل، یمكننا أن نعد المرضى الجمجمة

المرور ح تیح للجراّ الذي ی ل الجراحيعلى الحد األدنى من التدخّ  قاع الجمجمة بالمنظار داخل األنف فيجراحة التقوم 
فھي تتیح للجراحین جراء العملیة. إل ناطق في مقدمة الدماغ والعمود الفقري العنقيم للوصول إلىاألنف  من خالل

تعتبر أو كانت الولوج إلى أجزاء من الدماغ یصعب الوصول إلیھا من خالل عدید من األورام فرصة التعامل مع ال
ً  عبر، "جراء جراحة فیھا"غیر صالحة إل شقوق كبیرة وإزالة  إحداث ما تتطلب األسالیب الجراحیة التقلیدیة وغالبا

ً المنظار الداخلي  عتمادوتم ا. أجزاء من الجمجمة الستئصال أورام الغدة النخامیة، في حین تتیح ھذه المقاربة  سابقا
فتح الدماغ والجمجمة، مما یؤدي في النھایة إلى التعافي األسرع ومعدل اللجوء لدون من تمدید حدود استئصال الورم 

 اعتالل أقل.
 –انتھى  -

بیروت على  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى توفیر  في األمیركیة الجامعة في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا
 في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت



	

	

 ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة
 المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و

 وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة  ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض  .سنویا
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