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د.صباح الحديدي
 استشاري الجراحة العامة 

وجراحة الكبد والمرارة

مشاكل التخدير 
التزال موجودة

ولكن هناك
تقدمًا كبيراً ومتسارعًا 

في تكنولوجيا
أجهزة التخدير
وطرقه وأدويته

الى اي درجة تقدمت 
جراحة املناظير؟ 

وما أهم العمليات 
التي اصبحت جترى 

باملنظار؟
٭ عمليات املناظير تقدمت 
بش���كل كبير واول عملية 
اجريت كانت املرارة اكتشفها 
اطباء النس���اء والوالدة في 
فرنسا، بعدها انتشرت بشكل 
كبير، واآلن دخلت عمليات 
املنظار في تقريبًا كل مجال 

من اجلراحة.

جراحات الكبد هل 
ميكن ان تتم باملنظار؟

٭ نعم ميكن ان تتم جراحات 
الكب���د باملنظ���ار، فالتطور 
في عملي���ات املنظار كبير 
ج���دا في كل انح���اء العالم 
فاإلكتشافات مستمرة وكذلك 
الصناعة الطبية تتقدم بشكل 
كبير وس���نويا وأعني هنا 
اآلالت اجلراحية واملناظير 
والعدسات واذكر انه عندما 
ابت���دأت اج���راء عملي���ات 
املنظار للمرارة كانت اآلالت 

محدودة.
اآلن نوعية اآلالت املتوافرة 
للجراح���ن كبيرة جدا وكل 
هذا التقدم املوجود واملستمر 
يحسن نتيجة العمليات ألن 
نسبة مشاكل العمليات اقل 
بكثير وجناح العملية بالطبع 
مردوده على املريض. فال شك 
ان التقدم كبير جدا ومستمر 
في صناع���ة اآلالت الطبية 
لعمليات املنظار، وهذا في 
كل مج���ال منها الكبد وغير 

الكبد.

متى ميكن للمريض 
ان ميارس الرياضة 
بعد عملية الزائدة؟

٭ أي عملية او جرح، لكي 
يلتئم كليا من ثالثة الى ستة 
اشهر وعندما يكون املريض 
صغيرا يلتئم اجلرح في وقت 
أسرع ولكن عندما يكون كبيرا 
يأخذ وقت���ا اطول، وبعدها 

ميكن ممارسة الرياضة.

ضوابط جراحة السمنة

ما الضوابط الطبية 
جلراحة السمنة؟

٭ جراح���ة الس���منة له���ا 
ضوابط محددة واملفترض 
ان يتواجد فريق طبي يحدد 
من الشخص الذي سيستفيد 

من العملية.
الفري���ق الطبي يجب ان 
يتكون من طبي���ب تغذية 
وج���راح وطبي���ب باطني 
وطبي���ب لتقيي���م احلالة 
النفسية للمريض اضافة الى 
وجود مدرب مؤهل  للتمارين 
اجلسدية، فاذا لم يكن هناك 
الفريق  تقيي���م كامل م���ن 
فمن الصعب االستفادة من 

العملية.
هناك اشخاص محددون، 
ال يوج���د نقاش بش���أنهم، 
كمرض���ى الس���كري او من 
لديهم ارتفاع في الضغط او 
السمنة املفرطة، أو املرضى 
الذين يعانون من مش���اكل 

في التنفس فهذه من االمور 
التي حتدد من  الرئيس���ية 
سيستفيد من هذه العملية. 
ولآلن ال يعرف س���بب 
التهام الشخص كميات كبيرة 
من الطعام، والتي تؤدي إلى 

زيادة الوزن.

ما العمليات اجلراحية 
املأمونة للسمنة 

واملعترف بها دوليا؟
٭ كل العمليات التي جترى 
ف���ي الكويت، معت���رف بها 
دوليا، والتج���ارب ال تزال 
جت���رى في العال���م اليجاد 
العملية الصحيحة للسمنة، 

اذا كان هناك عملية مثلى.

الفتق اإلربي

ما الفتق االربي؟

٭ هو فتح���ة غير طبيعية 
اس���فل البطن، على ش���كل 
انتفاخ، وهذا االنتفاخ يختفي 
عندما ينام الشخص او يكون 
مستلقيا على ظهره واحيانا 

ال يختفي.
اله���دف م���ن العملي���ة، 
الفتحة غير  التى  الوصول 
الطبيعية، وخياطتها، واآلن 
افضل عملية وجود ش���بك 
طبي عند الفتق االربي الهدف 
منه جعل نسبة رجوع الفتق 

أقل بكثير.

ما أحدث الطرق في 
عالج البواسير ومتى 

يستطيع املريض 
ممارسة حياته 

الطبيعية بعد العملية؟
٭ البواس���ي��ر عب���ارة عن 

توس���ع ف����ي الش���عيرات 
الدموية عن���د فتحة الشرج 
التبرز،  وتسبب نزيفا عند 
اكثر م���ن عملي�ة  وهن���اك 
موجودة اآلن للبواسير، ولكل 
درجة ان���واع من العمليات 
فالدرجة األول���ى والثانية 
ميك���ن عالجهم���ا بنوع من 
احللقة املطاطية ووضعها 
في الوري���د وهذه ميكن ان 
جترى دون تخدير ودون ألم، 
أما الدرجتان الثالثة والرابعة 
فتحتاجان الى عملية الهدف 
منها اجلراح���ة والوصول 
الى الوريد الرئيسي املغذي 
للشعيرات وربطه، اما العملية 
املشهورة فهي عملية القص 

والربط.
هن�����اك عمليات جديدة 
وهي عمليات الدباسة ولكن 

لها مش���ك��الت ال بأس بها 
وهناك عمليات بواس���طة 

السونار.

استئصال الثدي

هل ميكن استئصال 
اجزاء من الثدي مع 
احلفاظ على الشكل 

اجلمالي؟
٭ بالطب���ع ميك���ن ازال����ة 
ج���زء من الث������دي وميكن 
احملافظ���ة عل���ى تدويرته 

الطبيعية.
اغل���ب األحي���ان تكون 
العملي���ات ف���ي اخلطوط 
اجلمالية فعند التئام اجلرح 
يكون الندب اقل، وعندما يبرأ 
اجلرح تكون هناك صعوبة 

ان ُيرى الندب.

ما أهم أسباب الوفاة 
عموما خالل العمليات 

اجلراحية؟
٭ يعتمد ذل���ك على حالة 
املريض اذا كان صغيرا في 
العمر او متوسطا او كبيرا 
وإذا كان����ت لديه امراض 
اخ���رى ام ال، مش���ك���الت 
التخدي�ر ال تزال موجودة 
وإمن���ا هن�����اك تقدم كبير 
ومتس�����ارع ف���ي مج���ال 
التكنولوجي���ا بالنس���بة 
التخدي���ر وطرقه  الجهزة 

وأدويته.
الفريق الطبي عادة املكون 
من اجلراح وطبيب التخدير 
يكون عملهم متكامال وتتم 
بينه���م مناقش���ة لتقييم 
املريض كليا وجتهيزه صحيا 
للعمليات ومشكالت التخدير 
اصبحت اقل من نحو اربعن 
عاما املاضية ومن املؤكد بعد 
اربعن عاما القادمة ستكون 

اقل ايضا.

الغدة الدرقية

ما األمراض التي 
تصيب الغدة الدرقية 
ولها عالقة باجلراحة؟

الدرقي��������ة  الغ���دة  ٭ 
هي غ���دة ف���ي املنطق�����ة 
االمام��ية من الرقبة، وهي 
تف��������رز ه���رمونا مهم���ا 
جدا بالنس���ب�����ة للجسم، 
حتدث به���ا احي���انا اورام 
اكياس، وما يشغل بال  او 
املريض والطبيب انها اورام 
سرطانية ام غير سرطانية 
وميكننا اكتشاف هذه االورام 
بواسطة فحوصات معينة 
لل���دم ملعرفة  منها فحص 
نسبة الهرمون وهل الغدة 
تعمل بشكل طبيعي ام ال.

الفحص االكلينيكي مهم 
جدا ألنه يس���اعد في رؤية 
هذه االورام بالعن املجردة، 
او عن طريق الفحص باليد 
ومن ثم السونار الذي ميكننا 
من خالله معرفة طبيعة هذه 
االورام اذا كانت الغدة الدرقية 
بها أورام كبيرة فشكل الرقبة 
يكون غير مريح للمريض 
فيطلب ازالته���ا. وإذا كان 
هناك شك في وجود أورام 
سرطانية فيجب إزالة الغدة 

الدرقية.

د.محمد سعد أبوعباس
بقلم طبيب

حقن الكاربوكس���ي ه���ي تقنية حديث���ة وآمنة 
غي���ر جراحية ويتم خاللها حقن غاز ثاني اكس���يد 
الكرب���ون بحقنة دقيقة جدا م���ن دون أي الم حتت 
س���طح اجللد في املنطقة املصابة، ويقوم هذا الغاز 
باالنتشار خالل االنسجة اجللدية من نقطة دخوله 
الى منطق���ة االصابة ويقوم بعده���ا بعالج الهاالت 
السوداء واالنتفاخات املوجودة حتت العن، وتستخدم 
ايضا حقن الكاربوكس���ي لعالج التشققات الناجمة 
عن احلمل او الس���منة باالضافة الى اس���تخداماتها 
في عالج اآلثار الناجمة عن حب الشباب وايضا في 
عالج تساقط الش���عر وجتديد خاليا البشرة وشد 
اجللد املوضعي باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون 

باحلقن املوضعي.
تعتمد آلية عمل حقن الكاربوكسي على شقن:

األول: من خ���الل التخلص من اخلاليا الضعيفة 
بطريقة ميكانيكية، وثانيا: من خالل حتس���ن اداء 
الدورة الدموية والتغذية الى الشعيرات واالوعية في 
موضع احلقن ما يؤدي الى توسع هذه االوعية الدموية، 
وبالتالي زيادة تدفق الدم واالكسجن الذاهب لتغذية 
تلك االنسجة ما يس���اهم في التخلص من السوائل 
املتراكمة بن االنسجة اجللدية وبالتالي الى حتسن 
الدورة الدموية وزيادة تصنيع الكوالجن وتخزينه 

داخل اخلاليا ما يلعب دورا مهما في شد اجللد.

٭  اخصائي األمراض الجلدية والتجميل وزراعة الشعر

ما حقن 
الكاربوكسي؟

د.صباح يحيى احلديدي استشاري جراحة عامة 
وجراحة الكبد واملرارة في انترناشيونال كلينك.

حاصل على بكالوريوس الطب في جامعة القاهرة 
وش���هادة الزمال���ة امللكية للجراحة م���ن جمهورية 
ايرلندا وش���هادة الزمالة الفخرية امللكية للجراحة 

من ادنبرة.
الدكت���ور احلديدي له خب���رة 42 عاما في مجال 
احلراحة العامة، واألورام والكبد واملرارة مبستشفى 
األميري وكان رئيس قسم اجلراحة باملستشفى ورئيس 
برنامج التدريب اجلراحي بكلية اجلراحة مبعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية من عام 1996حتى عام 2001، 
ورئيس قسم اجلراحة مبعهد الكويت لالختصاصات 

الطبية بالفترة من عام 2001 حتى عام 2010.
كما ان الدكتور احلديدي عضو وزميل كلية اجلراحة 
االميركية واآلس���يوية والعاملية واجلمعية الطبية 
الكويتية وقد اشرف على تدريب العديد من االطباء 
الذين يتبوأون حاليا مراكز علمية كبيرة في مجال 

اجلراحة.
نش���رت له ع���دة أبحاث عدة ف���ي مجالت طبية 

عاملية.

ضيفنا في سطور

د.صباح احلديدي يحاور الزميلة زينب أبوسيدو                                                                                                                        )محمد هاشم(

أول عملية باملناظر كانت الستئصال املرارة في فرنسا بواسطة أطباء النساء والوالدة.. ثم تقدمت كثيراً

د.احلديدي لـ »األنباء«: تقنية املناظير تقدمت ودخلت كل العمليات

لم تعد العمليات اجلراحية بهذه اخلطورة وهذا التعقيد مع تقدم االدوات الطبية والتقنيات احلديثة، خصوصا 
اجلراحة بواسطة املناظير التي تقدمت كثيرا خالل الفترة األخيرة ودخلت تقريبًا كل مجاالت اجلراحة.

وخالل لقائنا مع استش���اري اجلراحة العامة وجراحة الكبد واملرارة بإنترناشيونال كلينك د.صباح احلديدي، 
اكد ان جراحة املناظير تعتبر جراحة آمنة وال تس���بب الكثير من املعاناة للمريض، حيث حتتاج الى فترة نقاهة 
قصيرة نس���بيا مقارنة باجلراحات التقليدية. وحول جراحات السمنة، اوضح ان لها ضوابط محددة وحتتاج الى 

فريق طبي متكامل لتقييم حالة املريض وحتديد مدى استفادته من اجلراحة ونوع اجلراحة املطلوبة.
وحول االخطاء الطبية وخصوصا مشكالت التخدير، اوضح ان التكنولوجيا املتقدمة وفرت اجهزة تخدير 
متطورة وقللت بشكل كبير من املشكالت التي قد تنتج عن التخدير، وبالتالي اصبحت اجلراحات 

اكثر سهولة وامانا، فإلى التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

املرارة أول عملية أجريت باملنظار

ميكن أن حتدث بالغدة الدرقية أورام أو أكياس


