
 أهال بكم
حشاءاأل جراحات وآذلك بالجراحة العامة امكماهتم أشكرآم على  

أيضا مسألة  الجراحة هي .ثقة متبادلة األمر الذي يعني أنها، اإلنسان لتحمل مسؤولية وسيلة هى الجراحة
الخبرة تتعلق  

 في  إم باركعيادة العالج في وخيارات العمليات الجراحية نظرتي لنطاق  ألبلغكم عن وهذا هو السبب
.زيوريخ  

، وجراحة ) ، الكظريةالجار درقية الغدة الدرقية ، ( الصماء الغدد جراحةعملي هو المحور الرئيسي ل
 جراحات الكبد، وخصوصا ) والمستقيم الصغيرة والقولوناالمعاء والمعدة والمريء (الجهاز الهضمي 

.جراحات المناظير وآذلك والبنكرياس  
".اإلختصاصات"تحت عنوان  وذلك مختلفة التفاصيل بشأن العمليات ويمكن االطالع على  

 المشاورات خالل اإلجابة عليكم إلى إنني أتطلع دوما ف.في االتصال بي ال تترددوا فأي أسئلة ان لديكموإذا آ
.الشخصية  
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 أستاذ الجراحة

 



 

شميدت يان| األستاذ الدآتور   

 أستاذ الجراحة وجراحات األحشاء

 

 الجراحة
معالجة االضطرابات واإلصابات متخصص في  من العلوم الطبية الكبرى،  رئيسيهي فرعالجراحة
 .أو على الجسمفي وهات الخلقية من خالل التدخالت باستخدام معدات وأدوات والتش

 
في   لتصبح متماسكةتثبيت طرفي العظم مثل جراحيةالتدخالت الصابات باإلضطرابات أو إلجراح يعالج اال

ل  أحدث التقنيات ، مثونستخدميالجراحين  فإن على نحو متزايد في هذه األيامو.  العظام المكسورةحاالت
على الرغم من آل هذا إال أن .  الروبوتاتأو حتى) استخدام أداة بصريةب (مناظيرأشعة الليزر ، وال

 . و الجبائر ال تزال تستخدم عند االقتضاءبستقليدية مثل الجالساليب األ
 

و الكثير من الجراحين المتخصصين في أجزاء معينة من الجسم، على سبيل المثال القلب واألوعية الدموية أ
 .الدماغ

 

األحشاء جراحات  
. المتخصصة الجراحة العامة من هي فرع جراحات األحشاء .الداخلية للجسم الكبيرة هي األجهزة األحشاء
الل من خ التي يمكن معالجتها -- الثديية والغدد -- األحشاءتشوهات في و اضطرابات على فهو يرآز
.الجراحي التدخل  

 
 حصوات بالمرارة األخير صشخإذا ف. طبيب الجهاز الهضمي عن آثب مع غالبا ما يعمل األحشاء جراح

 يقومو األحشاء األورام في حيث توجد أيضا يعمل وهو .جراحيا يستئصلها الجراح، ويزيل في المريض
استخدام ب( المنظار باستخدام، أي بالمناظير معظم التدخالت ينفذ على الرغم من أنه.البواسير التدخالت علىب

.الحديثة الليزر تقنيات أيضا استخدامانه يمكن ف ) أداة بصرية  
 
.يتحسنوا تماما حتى مرضاه يتابع يجراحال تدخلال بعدو  

. 



 

وثيقالتعاون ال  
 لمرضى ممكن أفضل عالج لنا توفير يتيح الخبرات مختلفة من مراآز مع خبراء من تعاون وثيق
.الجهاز الهضمي في المشتبه في إصابتهم بالسرطان أو السرطان  

 
 
 

هوبرمارسيل و برناردي مارآو : المناظير  
آاسيل جورج : األشعة  

  آلوتز بيتر هانز :جراحة األحشاء 
تروجان واندرياس هوبر أورس هيلبلنج ، دانيال ، بريتنشتاين أورس :  عالج األورام  

آيرشمان يورغن : العالج اإلشعاعي  
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 وسائل النقل العام
والنزول في محطة المتحف المرآزية ؛ من المحطة 7 رقم الترام  
والنزول في محطة المتحف 7 رقم الترام ، ثم إنجي حديدسكة محطة  إلى 8 أو إس 2إس  قطار  

 
 

الزوار سياراتوقوف   
الزرقاء وقوف السيارات في منطقة لسيارات لأماآن وقوف هناك  



االختصاصات نظرة عامة على  

 

 الغدة الدرقية •
في حالة زيادة الوظيفة أو إذا اشتبه في . الغدة الدرقية هي المسؤولة عن العديد من وظائف األيض

 . قد تكون الجراحة ضرورية ويمكن أن تقدم عالجا في معظم الحاالتورم خبيث
 

 جراحة الغدة الدرقية
 الجراحة تجرى شخصيا

 

الغدة الدرقية جراحة  

ية الكاملاستئصال الغدة الدرق  
يوجد  اليحيث ). ي الهرم الفصو فصوصالآل بما في ذلك (بأآملها  الغدة الدرقية أن تتم إزالة وهذا يعني

.ايومي مدى الحياة هرمون الغدة الدرقية أن يأخذ المريض يجبو .متبقية أنسجة اي  
الدرقية الجزئيالغدة استئصال   

في ظل  بالهرمونات البديلةعدم العالج  يمكنو .الدرقية الغدة واحد فقط من إزالة نصف هذه العملية هو في
.معينة ظروف  

 االستئصال البسيط
يمكن  .حدودها على مقربة من و العادية الدرقية الغدة ورم في أو عقدة سوى إزالة يتم في هذه العملية ال

.في االورام الحميدة القيام بذلك  
المحتملة المضاعفات  

هو ) الصوتي الحبلعصب ( الحنجري العصبأن  الغدة الدرقية عمليات أنه في جميع المهم أن نعرف من
.٪ 2حوالي  مرضاي هو في هذا الخطر. صابةفي خطر التعرض لال  

 



 

الجار درقية الغدد  
 إنهم مسؤلون عن ايض الكالسيوم .الدرقية من الغدة اليسار واليمين وتقع الى)4 عادة( درقيةالجارالغدة  تقع

في آثير من  توجد( فرط الوظيفة في حالة. باراثورمون الما يسمى هرمون  إنتاج م عن طريقفي الد
 الذي يمكن أن يسبب من العظام الكالسيومالحالة يتم تحليل هذه في ) مرضى الغسيل الكلوى في األحيان

.المتكررة وآسور مع االملين العظام هشاشة العظام و  

 

 جراحة الغدد الجار درقية

 فرط  الوظيفة األولي
ومن ثم ازالة هذه .  الغدد الجار درقية األربعفقط من هناك آبرفي حجم واحدة  األوليط  الوظيفةفي فر

  .الغدة فقط وترك تلك العادية في مكانها
 

 الثانوي فرط الوظيفة
هناك في البداية انخفاض في مستوى الكالسيوم في الدم بسبب انخفاض " فرط الوظيفة الثانوي"في 

هذا المستوى المنخفض من . )ن طريق اختالل وظائف الكلىفي معظمها ع( األمعاءامتصاص الكالسيوم من 
ومع ذلك ، يتم في . الكالسيوم  يعوض عن طريق زيادة في حجم ووظيفة الغدة الدرقية األربعة في الغالب

غدة ولهذا السبب ثالثة اجزاء ونصف من ال. الباراثورمونهرمون الغالب تحرك الكالسيوم من العظام بفعل 
في نفس الوقت ، البد من توفير ما يكفي من الكالسيوم من األمعاء التي عادة ما . الدرقية األربعة يتم إزالتها
 . ومكمالت الكالسيوم في الغذاء)د(تتحقق من خالل فيتامين 

 
ولذلك يمكن للعملية التخفيف من أعراض فرط الوظيفة خصوصا على العظام، و أيضا قرحة المعدة 

 .لكلىوحصوات ا



 

الكظرية الغدد  

الكورتيزون  األدرينالين ، ، الهامة مثل الهرموناتتنتج عددا من قليال و الكلى فوق  تقع الغدد الكظرية
تم  أو إذا الزائدة الهورمونات أنتجت هذه إذا ضروريةون تك هذه الغدد العمليات في .ة الجنسيهرموناتوال

 يعالج زائدة البد ان األدرينالين بطريقة إنتاج إذا تم. الغدة الكظرية في أجهزة أخرى أورام من انتشار اورام
الزائد  األدرينالين بواسطة أثناء الجراحة اإلجهاد رد فعل لتجنببيتا بلوآر ألفا و مع بضعة أيام المريض

. هرمونات أي ال تنتج وصامتة أيضا هذه األورام تكون أحيانا .بب الورمبس  

 

 جراحة الغدد الكظرية
أو الفتح  ) وهو ما يعني الوصول باقل الطرق الجراحية(ريق المنظار في الغالب عملية الغدة الكظرية عن ط

 العملية األخيرة التي يجري تنفيذها في حال االشتباه في ورم خبيث أو هذهو. الجراحي في بعض األحيان
في . في آل عمليات يتم آشف الغدة الكظرية بعناية وتحريرها من األنسجة المجاورة لها. ورم آبير جدا

وضعها في آيس يتم وبعد تشريح الغدة الكظرية تماما . ة يلقط الوريد ثم الشرايين الصغيرة أويتم قصهاالبداي
 . الجسم عبر واحد من إحدى الشقوق الصغيرة ويتم إحضارها إلى خارجالمنظار

 
 . أيام4-2البقاء في المستشفى هي عادة 

 



 

 الكبد
 والتي هذه السمة .جزئيال ستئصالإلبعد ا والنمو التجددلديه القدرة على األعضاء البشرية و هو أآبر الكبد

من  مرارا وتكرارا للعمل للكبدتسمح ) بروميثيوسملحمة ( القدماء من قبل اليونانيين بالفعل آانت معروفة
.العجزالوظيفي التسبب في دون  

 
من تخليق البروتين العوامل الرئيسية ل وتكوينالضارة المنتجات  الجسم من تطهير هو للكبد المهمة الرئيسية

.العضالتبناء الجروح و لشفاء التي تعتبر مهمة البروتينات وآثير من األلبومين، تخثر الدم عوامل بينها  
 

ألحيان في آثير من ا الكبد أو إما في نشأت التي بسبب األورام الزمة هي في معظمها الكبد العمليات على
ال  الجراح .للغاية معقدةمعالجة الخيارات المتاحة لل. في األجهزة األخرى التي نمت من أورامنتيجة النتشار 

األشعة و األورام، أخصائي أمراض الباطنة  معتعاون وثيق تعمل في، ولكن هذا السيناريو وحده في يعمل
حتى لو آانت  االورام شفاء الكبد من االتآثير من الح من الممكن في .أطباء تحاليل االنسجة وآذلك مع

، من في بعض األحيان عدة خطوات وهذا يتطلب .الرئيسية الفصوص في آل من العديد منها هناك
 خالل تجد نظرة عامة في ما يلي .مؤقت بتجديدكبد تسمح لل الطريقة ولكن في هذه، أو العملياتاإلجراءات 

األآثر شيوعا الكبد عمليات  

 

 

الكبد جراحة  

:الغير اعتيادي الكبد استئصال  
 وهذا غالبا ما .صغيرالستئصال إلا وهو ما يسميالكبد  أآثر من أجزاء واحد أو يتم إستئصال في هذه العملية

تئام الجزء المستئصل الصغير باجزاء جديدة من خالل يتم ال آثيرا ما .الصغيرة الطرفية في األورام يكفي
.7-5 بضعة أيام فقط البقاء في المستشفىعادة ما يكون و .النمو الطبيعي لالنسجة  

 
:استئصال نصف الكبد يمين أو يسار  

 إذا في آثير من األحيان هذه العملية تتم .الكبد األيسر بالكامل من أو ازالة النصف األيمن في هذه العملية يتم
 فصين الكبد عبارة عن ألن .من االورام أو غيرها سرطان القولون والمستقيم لآان انتشار االورام نتيجة 

 سوف . هو خالي من االورام في الكبد تبقى ماشريطة أن الفص يمكن إزالة) اقسام 4لكل منها (رئيسيين 
.ة أسابيعبضع بعد الحجم األصلي  من٪ 85 يمكن أن تصل إلىعندئذ بسرعة و تنمو  

 



يسار/ يمين  االستئصال الكامل  لنصف الكبد  
هذا  يجب تنفيذ). قطع 8من  6( الكبد  من٪ 75ما يقرب من  يتم إزالة آبيرة جدا الكبد في هذه العملية

االنتشارالمفرط أو في ) في القنوات المرارية خبيث ورم( آالتسكن الورم في آثير من حاالت اإلجراء
 اليمين أو اليسار يتم إزالتها القناة الصفراوية وألن.  عدم اصابة الجزء االيسر الخارجيمع لالورام في الكبد
من  الصغيرة لضمان تدفق  العصارة الصفراوية البد من ايصالها باالمعاء أنسجة الكبد جنبا إلى جنب مع

.الكبد  
 

المحتملة المضاعفات  
 .والعدوى، والنزف ) القناة الصفراوية قطع ألنه تم( الصفراوية تسرب العصارة هي هذه العملية مخاطر

 . الفشل الكبدي أو في الكبد ختالل وظيفي الهناك احتمال نسجة من الكبد آبيرة األإزالة ولو آانت  آمية
. يوما14-10 مدته، والبقاء في المستشفى ٪ 8حوالي  الوفيات خطر  

 



 

 المرارة
 بكميات آبيرة  حسب الطلباالتي يتم افرازه وتعمل آخزان للعصارة الصفراوية الكبدبجزئيا  ترتبط المرارة

ومع  .الدهون القابلة للذوبان في بعض الفيتاميناتامتصاص الدهون و هضم للمساعدة في شراالثني ع في
.المرارة من دون أيضا يعمل ذلك ، هذا  
 أخرى ومن ناحية األلمالتي يمكن أن تسبب تكون الحصوات المرارية، و من ناحية هي المرارة أمراض
انثقاب في حالة (أيضا  التهاب البريتونسبب نادرا ماتالمستمرة و، والحمى مع األلم االلتهاب تطور
مم يؤدى الى ضرورة  أنسجة الكبد في تطور وتنمو وتالمرارة من نادرا ماتتكون األورام الخبيثة). المرارة

.اجراء عملية جراحية  

 

المرارة جراحة  
 التي يمكن عملها استئصال المرارة ما يسمى هذا و. لها ملةاإلزالة الكا هو المرارة في األآثر شيوعا العملية

 المضاعفات .االصابة بالسرطان اشتباه في إذا آان هناك على سبيل المثال تفتح نادرا ما وآذلكبالمنظار 
التي هي بسبب الحصوات  الشكاوى .مريض القياسية على دون عواقب تبقى المرارة فقدان .نادرة جدا
  أيام3-2 عادة اإلقامة في المستشفى مدة. بعد العملية الجراحية تختفي دائما المرارة لتهابأو ا /و  المرارية

 



 

 البنكرياس
 خلف المعدة الجزء العلوي من البطن يقع البنكرياس في. عملية الهضم وتنظيم سكر الدممهم ل البنكرياس

الدم عن طريق  ينظم مستوى السكر في عالوة على ذلك ،. الهضمي يوميا السوائل لتر من 1.5نحو  وينتج
 التي وتعتبر خاليا بيتا الغدد الصماء خاليا  مناألخرى الهرمونات مع بعضالجلوآاجون االنسولين وافراز 

.هي األآثر أهمية  

 

 جراحة البنكرياس
. هامتينتتم أساسا بناءا على عمليات التشخيص لمجموعتين  

 
 التهابات البنكرياس

 عن طريق البا مايتم التعامل معه غااللتهاب الحاد. التهاب البنكرياس اما ان يكون التهاب حاد او مزمن
اما االلتهاب .العالج التحفظي والعملية ضرورية فقط إذا آانت االعراض شديدة جدا أو حدثت مضاعفات

. فهناك تندب وضيق في قنوات البنكرياس) الناجمة في معظمها عن طريق تناول الكحول الزائد(المزمن 
مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة تدفق العصارةونوبات هذه . أيضا يمكن أن تتشكل الحصوات في القنوات

. العمليات  بشكل فعال وعلى المدى الطويل باجراء الحاد يمكن معالجتهوهذا األلم. متكررة من آالم حادة  
 

:استئصال البنكرياس مع  الحفاظ على مخرج المعدة  
 ، وأحيانا حتى القناة البنكرياسيةصل النسيج في هذا اإلجراء يتعرض السطح األمامي من البنكرياس ويستأ

بعد إزالة انسداد التدفق يتم ). الذي تفتح ايضا من خالل رأس البنكرياس(أيضا يتم فتح القناة الصفراوية 
هذا يساعد على تصريف افرازات البنكرياس وتخف .  من األمعاء إلى فتحة في رأس البنكرياسجزءايصال 

ثر فاعلية من العالج النجاح يستمر لعدة سنوات بعد الجراحة ، وأآهذا .  من الحاالت٪ 80حدة األلم في 
.بالمنظار  

 
 أورام البنكرياس

لألسف . أحيانا هناك أيضا أورام حميدة. أورام البنكرياس تتطور من أنواع مختلفة من الخاليا في البنكرياس
هناك المزيد والمزيد من ولكن أيضا في هذا الورم . سرطان قنوات البنكرياس الخبيث هو األآثر شيوعا

     .األمل للعالج أو على األقل آسب آبير من حياة المريض بسبب العمليات المناسبة

 
ويتم التعامل معها  باستئصال الجزء . ان تكون في الرأس اوالجسم اوالذيلااالورام في البنكرياس ام
لحالة يتم ازالة رأس البنكرياس مع في هذه ا. معظم االورام تقع في منطقة الراس. المصاب من البنكرياس

وبعد تحريك االثنى عشر .  هو اإلجراء القياسيألن هذااالثني عشر ، ولكن مع الحفاظ على آامل المعدة 



 وبعد إزالة االوعية وعندها يكون عنق البنكرياس قطع. ه ونهايتهوالبنكرياس يتم قطع االثنى عشرمن بدايت
بعدها يمكن إزالة )ما يسمى الميزوبنكرياس(ريان المساريقي العلوي الدموية بحذر من التي تمتد من الش

آما أن جميع الغدد الليمفاوية المجاورة يتم . العينة آلها بما في ذلك اإلثنا عشر ، رأس البنكرياس والمرارة و
إزالتها ألنها يمكن أن تكون بمثابة محطات تصفية للخاليا الخبيثة ويكون منشأ للورم مرة اخرى إذا ما 

ترآت في مكانها. بعد ذلك ، يتم توصيل ذيل البنكرياس المتبقي ، والقناة الصفراوية والمعدة عبر جزء من 
 االمعاء الصغيرة لتمكين المريض من تناول الطعام والهضم بشكل طبيعي

المحتملة المضاعفات  
 الصفراوية القناةوصلة  منأو األمعاء الدقيقة، ب البنكرياس وصلة إلتئام عدم هي المضاعفات المحتملة

الجهاز  عمل إصابة ألنه باإلضافة إلى الخطيرة المضاعفات األولى هي .المعدةن وصلة نادرا م وأيضا
بعد  تهدأ، ولكن المتكرر المعدة إفراغتأخر و .البنكرياس حول نسجةاأل و أنزيمات البنكرياسمن  الهضمي
. يوما14  و8 دة ما بينعا بالمستشفىاإلقامة  .الحاالت في معظم بضعة أيام  

 



 

 طحال

. تنمية الطفولة خالل الخاليا الليمفاوية في تصنيعالمهم  ويسراأل العلوي  في الجزءالبطن في الطحال يقع
 الدم الحمراء خالياإعادة تدوير التخلص منها و في سن البلوغ في نه يساهمالمناعية فإ هذه الوظيفة ى جانبإل

 خاليا في إنتاج ةشارآفي الم أيضا الطحالأن يقوم  نخاع العظم أمراض يمكن في. الصفائح الدموية وآذلك
عند  قليال عواقبمعظمهم من و) بسبب حادث على سبيل المثال( الطحال فقدان. البيضاءالدم الحمراء و

 )األنفلونزاو، السحائيةالمكورات الرئوية، (المغلفة  ضد البكتيريا التطعيم إجراء، ينبغي ومع ذلك .البالغين
.هذه البكتيريا ضد الدفاع ضعف العملية بسبب بعد من  

 
، ونقص ع العظمنخا، وأمراض ) الطحالتمزق ( الصدمة بعد ةكون من الضرورمكن أن تي الطحال عمليات

 من األجهزة األورام إنتشار أو في حالةفرط نشاط الطحال من  ) ويلرهوفمرض (تكسيرهابسبب الصفائح 
ورام لأل أنتشار ن هناكوكي نادرا ما .الطحالإلى ) يةالكظرالغدة والمعدة والبنكرياس والكلى (المجاورة 

).البكتيريا بسبب إلتهاب بطانة القلبثال على سبيل الم( الخراجتكوين  أو الطحال خرى فياأل خبيثةال  

 

الطحال جراحة  
للطحال ئياالستئصال الجز  

على ما ال يقل  الحفاظ على تهدف إلى ةالجراحفإن في مرحلة الطفولة  الهامة المناعية الطحال ألن وظيفة
، يتم حالة اإلصابة على سبيل المثال في لهذا السبب. ممكنا من الناحية التقنية إذا آان هذا الطحال جزء من

.االطفال جزئيا في الطحالإزالة   
 

لطحال الكلي لستئصالاال   
تنفيذ  ويمكن. المناعية وظيفةلل الفقدان التدريجي بسبب لدى البالغين  آثيرا ما تكونلطحالل اإلزالة الكاملة

من   أسابيع4 -- 2ثم بعد .  أيام7-5 عادة اإلقامة في المستشفى مدة. المنظار الجراحيعن طريق  اإلجراء
  ")المكورات الرئوية"ا يسمى ب م(المغلفة  ضد البكتيريا تطعيمال ينبغي أن يتمالجراحة 

المحتملة المضاعفات  
 يجب على البنكرياس ذيل من الطحال نظرا لقرب .والعدوى النزيف المضاعفات المحتملة تكون يمكن أن
.خراجات أو البنكرياس ذيل  حدوث ناسورلتجنب هذا األخير إصابة الحرص على عدم الجراح  



 

 المريء
 الطولية البطانة الداخلية باعتباره الغشاء المخاطيتألف من يو، والمعدة الحنجرة  بينقناةال يمثل المريء

 الغذائية من البلعة ينقل المريء في عند البلع .ةالخارجي عرضيةال العضالت طبقة فضال عنالداخلية و
من  التي تتحرك انقباض العضالت تسلسل  منالتنسيق الجيد من خالل وهو يفعل ذلك .إلى المعدة الحنجرة

عدم  وحتى  ان تسبب االم مع البلعالبلع وظيفةفي  الضطراباتل يمكن. النهاية السفلى نحو لويالع نهايةال
 وظيفية أوال ةخلقيال مشاآلوال بسبب األرتجاعات والتليفات مزمناللتهاب مثل اال. آامل على ابتالع القدرة

.التليف اإلنسدادي الخبيث التي تسبب األورام الخبيثة األحيان أآثرفي   

 

المريء جراحة  

المريء  سرطانإستئصال عمليات  

التمييز بين  علينا. على السطح الداخلي البطانة في معظمها من مستمدة هي من المريء الخبيثة األورام
التخطيط باإلضافة لهذا من أجل . غديةالالخاليا سرطان  الخاليا الحرشفية وسرطان  األشكال نوعين من

 أورام فيف. من المريء  السفليالمنتصف أو أو الجزء العلوي بالضبط في نعرف المكان المهم أنمن  لعملية
 ويمكن .المجاورة الغدد الليمفاوية إزالة جنبا إلى جنب مع المريء  يتم إستئصال آاملتقريبا الثلث العلوي

التوصيل مرة أخرى  ويتم .الحفاظ عليه نمكي  ماغالبا من المريء السفلي الجزء  المنتصف أوفيورام لأل
يمكن  . المعدةمن أنبوب عن طريق تشكيل المريء العلوي من  الجزءإلى نهاية المعدة عن طريق سحب
في الرقبة الزرع الذاتي مع أحيانا الصغيرةاألمعاء وأالقولون مثل  تقنيات أخرى أيضا إستخدام  

 



 

 المعدة
، في المعدة حمض الهيدروآلوريك تنتج عالوة على ذلك ، .بعد الوجبات للغذاء هى خزان المعدة

 هذا .الطعام من 12ب فيتامين امتصاص هي المسؤولة عن، والتي " عامل جوهري"يسمى والهرمونات، و
 20قبل  العمليات الالزمة آانت. لمعدةاالستئصال الكامل ل بعد جياخار يعوض 12ب فيتامين أمر مهم ألن

 نادرة أصبحت الجراحة  حمض المعدة  لوقف في هذه األيامدواءال لتقدمنظرا  .المعدة لقرحة في الغالب عاما
.في المعدة مزمنال حمضال ارتداد المعدة أو سرطان لضروريوأآثرها  لقرحة المعدة  

 

 عمليات المعدة

 
المعدة حامض ارتجاع عمليات  
ما يسمى ب  هو المريء نهاية في الطبقة السفلى من المعدة حامض ارتجاع لعالج األآثر شيوعا العملية

. مريحة بطريقة ء األسفلفي الجز المريء من المعدة حول الجزء العلوي يتم تغليف هنا". تثنية القاع"
 وبهذه الطريقة المريء   أسفلعلىتضغط و التفاف وسادة مثل هذا فيكون، بالطعام امتالء المعدة بمجرد
، ولكن للمريض مرهقة جدا ليست بالمنظار الجراحي في الغالب الذي يتم تنفيذه هذا اإلجراء. االرتجاع يمنع
 5  و3 ما بين اإلقامة في المستشفى مدة .الحمض المعدي منعالتي ت  للمريضمدى الحياة الدواء  تناوليمنع
.أيام  

 
المعدة  سرطانإستئصال عمليات  
نوع "في   القياسيةعمليةال. تهوعدواني  السرطانعلى مكان  يعتمد المعدةإلستئصال سرطان  الصحيح الطريق
-20 حوالي الحفاظ علىعني ، وهو ما يلجزئيا المعدة استئصال) لورين تصنيف( قل عدوانيةاأل "األمعاء

تكون في آثير من األحيان .الى حد ما في وقت الحق في الحجم التي يمكن أن تزيد المعدة ،  من٪ 30
 جراحة سرطان أيضا في. للمعدة اإلزالة الكاملة وهو األمر الذي يتطلب موجود" منتشرنوع  "األورام
  اعادة التوصيلويتم. المعدة يطمح الموجودة في  جنب جنبا إلى المحلية العقدة الليمفاوية يتم إزالة المعدة

 أو المريء بقايا بين مرتبطة بالتوصيل مضاعفاتال . األمعاء الدقيقةب المريء أو من المعدة الجزء المتبقي
 12  و8 هو بين البقاء في المستشفى مدة .والتسربتكون لعدم اإللتئام أيمكن أن   التيدقيقةال االمعاءب المعدة
 يوما

 

 

 



 

الدقيقة اءاالمع  
طول لنظرا ل. نسان لإلاألساسي اإلمتصاصوظيفة  الجهازيمثل أمتار و 5ما يقرب من   هيالدقيقة األمعاء

األسباب .من دون مشاآل األمعاء الدقيقة إزالة جزء منيمكن للجراح هائلة ، و لديها احتياطيات فإنكبيرال
 انسداد، ) ` آرون داء مثل( اض التهابات االمعاءامر مزمنة وآثيرا ما تكون األمعاء الدقيقة تعمل على التي

.أيضا في بعض األحيان الخبيثة واألورام االلتصاقات أو القيود بسبب الصغيرة األمعاء  

 

دقيقةال االمعاء اتجراح  
 أو االلتصاقات إزالةهى  عمليةال تكون يمكن أن. باستخدام المنظار الجراحي هذه العمليات يمكن إجراء
 إصالح االجزاء الضيقة عمليات مثل األمعاء الدقيقة الحفاظ علىيمكن  .الصغيرة االمعاء قطاعات من
وسائل  توفيرهو عمل تعديل و الهدف الرئيسي. األمعاء الدقيقة على عمليات سابقة بالفعل آانوا خصوصا إذا

 .آرون  مرض  فيما عدانادرة   هيدقيقةال ألمعاءل بعد العمليات المضاعفات. هضم الطعامالعادية و النقل
.أسبوع 1حوالي  عادة البقاء في المستشفى مدة  

 



 

 القولون
 هاإلعادة تدوير األمعاء محتوى من المياهيقوم بسحب و سم 130-100 ما بين  في الغالبطوله القولون
بصفة خاصة و. بشكل متكرر تحدث الحادة فاإللتهابات البكتيريا رة منوفمن  حتويهينظرا لما  .الجسم على

 في).األمعاء من خالل جدار في األغشية المخاطية حميدة نتوءات( ةموجود رتوجبال ما يسمىهناك 
 أوالبرازنحو  أوخاليا لل رد الفعل المناعي في مبالغة هناك  يكونبعض األحيان في ةمزمنال اتتهابلاإل
 القولون سرطان  منمستمر دتزاي، هناك لألسف). التقرحيالتهاب القولون ( لقولونالغشاء المخاطي لونح

التشخيص  يؤدي إلى الوقائي لفحصل منظار القولون تزايد استخدام من ناحية أخرى .دان الغربيةفي البل
.الشفاء وتحسين المبكر  

 

القولون التهاب العمليات في  
اللفائفية استئصال  
األمعاء   يصيبيمكن أن ينلوا التهاب مزمن ، وهو" آرون مرض" في الغالب في هذا اإلجراء يتم تنفيذ
  إذا آان هناك مانادرا  .عن طريق المنظار في الغالب هذه العملية تتم .على حد سواء والكبيرة الدقيقة

من  والجزء األول األمعاء الدقيقة من جزء آخر يتم إزالة .يفضل الجراحة المفتوحة  فإنهواسعة التصاقات
. ببعضهمااألمعاء طرفي يتم توصيل  لكنبعد .بوهان صمام محتويا القولون  

 
قولون النازلال استئصال  
 رتوج معظم يتواجد  الموقع انه في النه .ولونمن الق هذا الجزء في متكرر التهاب مزمن هناك في الغالب
 نازلال القولون  تحريك، يتم) بعملية جراحية  يكوننادرا ما وأيضا(المنظار الجراحي عن طريق  .االمعاء
تم ي أخيرا ، .المريضة األمعاء جزءيتم إزالة و  ا الجزءنه االوعية الدموية التي تمد فصلو، الملتهب
.ويالعلالمستقيم ب لقولونمن ا النازل  الجزءتوصيل  

 
لمستقيم و القولون آلي لاستئصال  

 .النهاية البداية الى بأآمله من القولون يجب إزالة الوراثية القولونزوائد  أو في التهاب القولون التقرحي في
وجود  سيؤدي الىأو من القولون الجزء المتبقييعبر عن نفسه في و آامن ألن المرض هذا أمر ضروري

 من فتحة الشرج وصوال الى آل الطريق تشريح يتم والمستقيم القولون آامل تحرير بعد. ثخبي ورم
يتم  بعد ذلك ،. آامال والمستقيم القولون يتم إزالة وأخيرا ية له نغملويتم فصل االوعية الدموية ا ، األنسجة
لمدة  جزءال هذا حمايةويجب  .الشرجية العضلة العاصرةب يتم توصيلةو  األمعاء الدقيقة من خزان تشكيل

 هي المضاعفات المحتملة. الشفاء التام بعد التحقق من إالقهايمكن و األمعاء مرور بتحويل بضعة أشهر
 مشاآل جنسية أو والمثانة العاصرة والعضالت األمعاء الدقيقة بينالوصلة  إلتئامعدم العدوى ، و النزيف ،

. يوما12إلى  10 المستشفى  البقاء فيمدة). في الرجال(  



 

سرطان القولون العمليات في  
يسارال أويمين ال استئصال نصف القولون  

 ، ستتم إزالة باإلضافة إلى ذلك .القولون سرطان في حالة من القولون  المصابجزءال يتم إزالة في الغالب
  الىيدتؤ والتي يمكن أن إلى القلب األنسجةمن  المياه تصفيةب اللتي تقوم العقدة الليمفاوية جميع مراآز

. نسجةااليتم تحليل و 18أآثر من  فضلوي الغدد الليمفاوية من12 ما ال يقل عن ويجب إزالةنتشار الورم ا
نفس  تعطي تقنياتال آال.  يتم بالعملية الجراحيةأيضا، ولكن جراحيال عن طريق المنظار في الغالب ويتم

 بعد إزالة .مختلفة  تكونوصولال  طريقةمجرد هي نفسها  الجسمداخل عمليةال ألن على المدى البعيد النتائج
   .القولون مجرى لبقية األمعاء الغليظة أو األمعاء الدقيقة الجزء األخير من توصيل يتم القولون من جزء

 
  من٪ 3 في حوالي تم العثور على هذا .االمعاء بين الوصلة ماالتئام عدم تشمل حدوث مضاعفات احتماالت
. أيام8  و5 عادة ما بين المستشفى  البقاء فيمدة .لم يعالج بسرعة اذايمكن ان تكون خطيرة ت والحاال  

 



 

 المستقيم
آمستودع البراز و من المياه من مزيد سحبأساسي ل آجهاز عملوي من القولون الجزء األخير يمثل المستقيم

األمر " التغوطمنعكس "عن طريقالبراز  تحكم فيال في وظائف مهمة له فوعالوة على ذلك. التغوطحجب ل
، ولكن بهذه المهمة اإلضرار تؤدي إلى عملية بواسطة المستقيم إزالة. لبرازلالمنسق  تفريغال الذي يؤدي إلى

 بين انتقالية حرجة منطقة والحفاظ على) الحقيبة( القولون جديد من خزان عن طريق إنشاء ارأن تديمكن 
.لمستقيملالغشاء المخاطي و يالشرج الجلد  

 

المستقيم جراحة  
سرطان المستقيم عمليات  
   للقولون الكليال  ، واالستئصالعميق /عالي ال األمامي المستقيم استئصال

 
 وظيفة وبالتالي الشرجية العضلة العاصرة  من الحاالت٪ 90في  المستقيم سرطان موجودا فيال إذا آان

الستئصال ا"ب ما يسمى آمنة، خاصة و تقنية بواسطة آذلكتحسنت و. عليهايمكن الحفاظ  التحكم في البراز
عمق  وحالتهم بسبب قبل الجراحة اشعاعي  عالج آيماوي و بعض األورام تتطلب".   الكلي للقولون

 تكرار لمنع الجنينية اللفافة على طول بدقة يستعد الجراح نفسها خالل العملية .المستقيم في جداراالختراق 
 تصفية محطات جميع يتم إزالة في هذا اإلجراء أيضا. الخاليا السرطانية تسرب بسبب المحلية ماوراال

 على مستوى تقريبا المستقيم  منالباقيو السليم القولون من خالل ربط توصيلدة الإعا تتمآما . العقدة اللمفية
في جميع . آمستودع القولون مخزن من إنشاء يتم أن يكون من المفيد أحيانا .الشرجية العضلة العاصرة

 .ل مابين االمعاءبل التوصيق  على الجلدوقائيةيتم فتح االمعاء الدقيقة بفتحة سرطان المستقيم لة العميق المواقع
.شفاءال  تمامللتأآد من  أشهر3 عادة ماتكون مدة البقاء في المستشفى  

المحتملة المضاعفات  
 من بقايا العلوي والسفلي  القولونبينما الوصلة إلى المستقيم بعد إزالة حدوث مضاعفات احتماالت وترتبط
في  ال تزال إال أنها من الحاالت ٪ 8-5 تحدث في حوالي انها .الشرجية العضلة العاصرة أو المستقيم
وعالوة . بل التوصيل مابين االمعاءق على الجلد وقائية فتح االمعاء الدقيقة بفتحةتم  إذا دون عواقب معظمها
 حوالي المستشفى  البقاء فيمدة .لدى الرجال وخصوصاالعجز الجنسي المثانة و من هناك خطر على ذلك

.يوما 8-12  
 

 

 

 



 

قوالفت  
في  .وغيرها االربية، المنطقة السرة مثل منطقة جدار البطنفي  أو مكتسبة وراثية عيوب  عبارة عنالفتق
تجويف لك تسمح ل نل نتيجة خطوة ، و خطوة الطريق التي تعطي الداعمة األنسجةضعف ل سببا نجد الغالب
نادرا و .الجسم على سطح تكون مرئية آثيرا ماي ، والتمؤلمة تورماتتسبب الخارجي ، و لتحركباالبطن 

يمكن أن ، والتي اختناق أحيانا ويمكن أن تسبب في الزيادة تستمر آثيرا ما ومع ذلك ،. تشكل خطرا ما
.في البطن أو عدوى األمعاء انثقاب أحيانا إلى تؤدي  
:التالية  الفتقأنواع  هناك، للمنطقة وفقا  

)في الغالب األوالد(عند األطفال  فتق أربي  
)العمليات بعد( الفتق  
السري الفتق  
الفرعية اإلربي الفتق  
الداخلي الفتق  
حجابيال فتقال  

 

)في الغالباألوالد (عند األطفال  فتق أربي  
 مرحلة نمو الطفل خالل الخصيتين وراء البريتوني من الغشاء طبقات عدم وجودالتي سببها و,دائما موروثة
عادة ، األربي الفتق. االربية في المنطقة الشديد الضغط تنتج عن، يمكن أن في آثير من األحيان .األم داخل
في وقت  لتجنب المضاعفات إغالقها ينبغي .مع مرور الوقت  في الحجمللكبر لديه ميل  وكون مؤلمي ما

.األمعاء الدقيقة انسداد مثل الحق  

 

)العمليات بعد( الفتق  
عادة ما  .الثانوية االلتهابات معقدة معال البطن عمليات تحدث بعد والتي يمكن أن متكررة جدا مضاعفات

 .إغالقه يصعب ةتزايد حجم مع الفتق لك ن .على مر الزمنتكبر األولية و بعد العملية  أشهر6 إلى 3 تحدث
تقلل من خطر و  المرتخيالبطن جدار لتحل محل مادة اصطناعية زرعتأن  يجب ،يانفي آثير من األح

. رجوعها مرة اخرىتكرار  

 

السري الفتق  
ينبغي . في الكبد وظيفي اختالل بسبب االستسقاء عن طريقنادرا و في آثير من األحيان خلقي الفتق هذا
أن  في هذه الحالة وينبغي .الكبد تليف مثل أمراض الكبد سياق تحدث في السري الفتق إذا آان ي الحذرتوخ
 التصاقات، وذلك ألن فتقال قبل إغالق )الكبد زرع: على سبيل المثال ( األول االبتدائي مرض الكبد يعامل



.يمكن أن تتطور مزمنةنواسير الثانوية و مع العدوى في البطن خطيرة  
 

.االمعاء اختناق لتجنب تكون مغلقةيجب أن لعالج و هي سهلة الفتوق تلك ف ذلكخال  

 

  اإلربي تحت الفتق
 محتوىوز  تتكون من برالتي الفتوق تلك). معظمهم من النساء( المسنين  فيفي آثير من األحيان يكون
 لفتقل المعتاد موقعال تحت من الفخذ الجزء العلويامن خالل تدريجي تمددوت اإلربي الرباط تحت البطن
.االمعاء اختناق تجنبق جيدا للغيجب أيضا أن ت .اإلربي  

 

ليالداخ الفتق  
  تسبب في انسدادأيضا أن فإنها يمكن .البطن داخل عمليات سابقة تكون بسببعادة ما نادرة و الفتوق تلك

إذا  إغالقها ينبغي .الصغيرة األمعاء من نقص انسياب الدم مع ما يترتب على اختناقهاو األمعاء الدقيقة
.أعراض  تسببآانت  

 

حجابي الالفتق  
 المفاجئ زيادة الضغط مباشرة معصدمة نتيجة ل الخطيرة أو الحوادث المرورية بعد يحدث أحيانا الفتق لكذ

 الطبيعية من خالل تحات للفمتزايد تساعنتيجة ال يمكن حدوثها، ومع ذلك في آثير من األحيان. في البطن
).المريئي المعدي مفترقال: على سبيل المثال ( الحجاب الحاجز  

 



 

 الشرآاء
الجهاز الهضمي  ألمراض براآسيس مرآز -  
إم بارك عيادة ب التصوير اإلشعاعي والتصوير العصبي-  
بيالريا باألحشاء  جراحة-  
زيوريخ ب معهد األورام-  
لألورام  المعهد السويسري-  
هيرسالندن بمستشفى  العالج اإلشعاعي-  
ىبإنج الباثولوجيا  معهد-  

 



 

 مناهج جديدة إلزالة األورام الخبيثة
احدث  استخدام،حيث يتم ومقرها زوريخ هيرسالندين مجموعة مستشفياتعضوا في عيادة ام بارك ، 

في اآلونة  النتائج التي تحققتتؤآد و .الجهاز الهضمي المتقدمة في ام الخبيثةاألورإزالة لعالج و التقنيات
 مرضى الالمائة من  في50 ما قد يصل إلىفاالن . المعقدة األورام جراحة في مجال سريعا تقدما األخيرة

سنوات أآثر من خمس  على قيد الحياة  يظلونمصابين بالسرطانال  

 
 وسط المدينة قليلة من ئقعلى بعد دقا لبحيرةزيوريخ على الشاطئ الغربي التي تقع ،عيادة ام بارك 

، شميدت البروفيسور جان مهمة ولذلك آانت. األورام جراحة خبرتها في مجال تواصل توسيع الصاخبة ،
 زرع األعضاء في جامعة برنامج الذي ترأس الجهاز الهضمي جراحة في معترف بها دولياوهو خبير 
  الماضية20ال  في السنوات .يوليو فيرك عيادة ام بافي  منصبه الجديد تولى و.لسنوات عديدة هايدلبرغ

 تدخالت، وآثير منها آانت الجهاز الهضمي العمليات في من 9000أآثر من  شميدت بأداء البروفسور قام
، و األحشاء في مجال جراحة الواسعة خبرته باإلضافة إلى .الكبد و  البنكرياسفي جراحات معقدة للغاية 

. المتقدمة األورام الخبيثة إزالة فهو قادر على نتيجة لذلك ،.  الدمويةاألوعية جراحة  على هو ايضا مدرب
 عيادة ام بارك في وغيرهم من العاملين المتعددة للمتخصصين المهارات إنه مع".شميدت البروفسور يشرح

 فإنه يمكننيالعمل هيكلآفاءة المرافق و ووجودأحدث عيادة المع بالتعاون السويسرية االورام وأيضا معهد
  "على جودة ممكنةأل تدخالت جراحية ونقدم مرضانا احتياجات بشكل آامل على الترآيز

 
 عمليات معقدة، قام بإجراء المتخصصة جراحة األورام معترف به في هو خبير شميدت البروفيسور جان

.في تموزعيادة ام بارك  في هيرسالندن فريق انضم الى اآلن.  عاما20نحو ل الجهاز الهضمي في  
 

من تلقاء  تعمل وحدة فرعية يمثل، آل منها الى ثماني وحدات تقسيمة و يمكن للغاية جهاز معقد الكبد هو
. حياة طبيعية مواصلة لللمريض الكبد إزالة جزء من من هذه االجزاء بعد جزأين وهناك حاجة إلى .نفسها
 الخبيثة في األورام الطبي للتغلب على مساعدة الفريق لك يفيد في ذ و.فريدة دعلى التجد الكبد قدرة إن

بعد    )ب( .الكبد األيسر من من الجانب صغيرة أورام إزالة أية عمليات أوال )أ( التدخل من متعددة مراحل
 بسرعة آاستجابةو ينمل الجانب األيسر مما يدفع الجانب األيمن ، التي تغذي االوعية الدموية، يتم قفل  لكذ  

  .على المريض الحد األدنى من المخاطر مع الجانب األيمن من الكبد يسمح بإزالة وهذا) ج. (تعويضية
 

، بشكل آبير أو البنكرياس في الكبد والتي تنم األورام، مثل خبيثة المعظم االورام عالج إمكانية وقد زادت
التصوير  من خالل( في التصوير التشخيصي لك من خالل التطورذ وو .الماضية القليلة في السنوات
االشعة المقطعية و والموجات فوق الصوتية المغناطيسي بالرنينالتصوير المقطعي الكمبيوتر ، و بالمقطعي

المتنوعة التي يعاني منها غامضة وعراض القة نتيجة لألأآثر د تشخيص بتسمح اآلن) متعددة المراحل
. السرطان بالفعل في مرحلة متقدمة يكون فقط عندما التصوير مثل هذا ومع ذلك غالبا ما يكون  ، .مرضىال

 أورام بتتعلق ، وخصوصا عندما الوفاة أسباب من أشيع ال تزال واحدة في الكبد ورام الخبيثة االإن انتشار
مع العالج  يجرى االستئصال الجراحي عادة، في آثير من األحيان و.القولون، مثل ميالجهاز الهض

.الشفاء يمكن أن يؤدي إلى   لكذوأوالعالجات الموضعية  الكيميائي  
 



 آل موقع إزالة تماما أنه من الصعب إلى حد، ، يكون انتشار االورام الثانوية حاالت عديدة  فيومع ذلك
 الكبد تخليص في آثير من األحيان ممكن اآلن والمتابعة العالج فانه من إعدادات معقدة و ولكن مع .منها
   لكذ و.للقيام بذلك عدة عمليات ان االمر قد يستغرقاالورام الثانوية ، على الرغم من من جميع  تماما

يعاني  أن المريض نفترض دعونا .هنا تلعب دورا حيويا على تجديد نفسها واللتي الفريدة الكبد قدرةبسبب 
نسبيا  منها خارجية ثالثة مواقع ).أ الصورة( الكبد ثمانية من ال جميع الشرائحانوية في  انتشار االورام الثمن

 ذلك أشعة ويتبع ).بصورة (.  أوالفي عملية ثانويةيمكن إزالتها و األيسر في الجانب الكبد على سطح
 .األورام معظم  تقعحيث الكبد ، األيمن من على الجانب يتم تنفيذه الذي الوريد البابيحقن شكل  في تداخلية

بمجرد ، ولكن ي هذا الجزء من الكبدذغي وعاء دموي اخرمن خالل " حيا"اليزال الكبد الجانب األيمن من
 اآلن خالي من الذي هو( الجانب األيسر ذلك ، فإن للتعويض عن .قفل الوريد البابي فإنه سيصغرفي الحجم

 أخرى إلزالة عملية، يمكن إجراء بمجرد فعل ذلك .قليلة في غضون أسابيع في الحجم ينمو بسرعة )األورام
 ).ج صورة( على الجانب األيسر صحية في حالة اآلن المريض وبذلك يصبح آبد الجانب األيمنفي الورم 
تغلب على إمكانيات أخرى للو هناك . خاليا تماما من االورام الكبد يكون، سوف هذه العملية اآتمال عند

أو  االورام ، حجم لتقليل لك قبل الجراحةذالجديد المساعد و بالعالج الكيميائي الكبد عالجتشمل االورام 
.بالترددات الحرارية األورام الصغيرة لتدمير  

 
 من بأآمله الكبد عبارة عن فصلوهي " :بالتبريدجراحة ال"باستخدام  للغاية الحاالت المعقدة يمكن عالج

 إزالة بيسمح الناتج  التبريد بذلك و. وغمرة بمحلول التبريد المخصص للحفظلة ية ذغملالدموية ااالوعية 
إلعادة  سوف يكون ما يكفي من الوقت بعد ذلك ، لكبد للية ذغملاالوعية الدموية ا هاجمت التي حتى وراماأل
، قد تصل نسبة الشفاء من لمساعدا متابعة العالج مع الجراحة إذا تم استخدام و .هذه االوعية الدموية بناء

.الطويل  في المائة على المدى50هذه االورام إلى   
 

في  سرطان يعاني من يذلالمريض ا مثال.البنكرياس عالج أورام تتضمن أيضا التطورات األخيرة
 المحيطة بة فان الشرايين انتشر في قد السرطان يعتقد أن إذا آان أو الوريد البابيانتشار في مع  البنكرياس

هذه األورام  في آثير من األحيان ازالة يمكن استخدام تقنيات معينة ولكن مع .خيار الجراحة هنا يستبعد
. بالعالج الكيميائي و االشعاعي المريض يمهد لمعالجة  ة االساليب هو أننهومن .إزالتها يصعب اللتي

  بهذا، واألوعية الدموية بة منقريالورام  األالتخلص من، أو على األقل الورم وبمجرد ان يتم تصغيرحجم
 مثل هذه العالجات. أن يلي العملية العالج الكيميائي، يجب أيضا فرص النجاح لتعظيمو .اجراء العمليةيمكن 
 لعالجأمراض الباطنة والجهاز الهضمي واالشعة و علم األورام تواجد اطباء متخصصين في آل من تشمل
، فإن شميدت روللبروفسبالنسبة ). األورام اللحمية( جة الرخوةاألنس أوراممعظم و الجهاز الهضمي أورام

نجوم  الجراحين هم اللم يعد"  .معقدة أي عملية جراحية لنجاح هو المفتاح المتعدد التخصصاتهذا النهج 
في  مع زمالئهم تعاون وثيق مهاراتهم فييمكنهم استخدام " انه يالحظ، آما " وحدهم آما آان في الماضي 

".المريض لمصلحة  وآل ذلك من أجل السرطان عالج  األخرى فيالتخصصات  
 

العملية  و.على األآثر يستغرق بضعة أيام والفحص الدقيق لألورام الدراسة األولية، فإن عيادة ام بارك في 
إلى  بضعة أيام يتراوح بين سوفالبقاء في المستشفى وعشر ساعات، ساعتين و ما بين تستغرق نفسها

به  أنا أستمتع ما"شميدت  البروفسور لوقي .دقيقة لكل حالة الفاصيلعلى الت، اعتمادا بضعة أسابيع
، " مرحلة المتابعة حتى المطلوبةالمعالجة عداد و من اول اإلمع المريض تصال المستمر االهوشخصيا
 عيادة امفي  التي يتم تقديمها المتميزة الرعايةالثقة في الكاملة و ثقتي يمكن أن اضع أعلم أنني أنا ". ويضيف

.، زيورخعيادة ام بارك في  التمريضعلى أيضا، والعناية المرآزة في وحدة، بارك   
 



أول مجموعة من وهى دن، هيرسالنمستشفيات تعتبرعضوا في مجموعة .، زيورخعيادة ام بارك 
األطباء مؤهلين تأهيال عاليا في مختلف المراآز . 1990المستشفيات الخاصة في سويسرا ، منذ عام 

ام البنية التحتية الطبية في عيادة .  بالعمل معا في شبكة متعددة التخصصاتام باركوالمعاهد التابعة لعيادة 
المرضى يستفيدون من الرعاية الطبية األفضل، .  تتمتع بسمعة ممتازة في األوساط المتخصصةبارك

والخدمة الممتازة اللتي صممت خصيصا الحتياجاتهم الفردية وبأعلى مستوى من اإلقامة والوجبات 
  .hirslanden.wwwchويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في . والمشروبات

تواصل توسيع خبرتها في مجال جراحة األورام، بالتعاون مع معهد االورام ك عيادة ام بار, زيورخ
 .السويسرية

 



 

 المشارآات االجتماعية
 األنشطة االجتماعية في السنوات الماضية ترآزت على المشاريع التالية :

 

 التدريب العلمي والعملي (آيف تتعلم وتنقل) إلى رومانيا
 من آلوج نابوآا في رومانيا في )8 ( األطباء الشباب والجراحينمن ة تم تدريب مجموع2009-1998 ذمن

مستشفى جامعة هايدلبرج في المجاالت العلمية والعملية لعمليات جراحية في البطن وزرع األعضاء. وقد تم 
أيضا عمل أبحاث في سرطانات البنكرياس والكبد ومن هذه المشاريع المتعددة المشترآة نتج عدد من 

 المنشورات العلمية المعترف بها دوليا 

ولهذه الخدمات والجهود قررت جامعة آلوج نابوآا (آلوسنبرج) منحي درجة " الدآتوراه الفخرية " في عام 
.2003 
 
 

 التدريب العلمي والعملي (آيف تتعلم وتنقل) إلى ليتوانيا
 جامعة آاوناس في  من)6 ( األطباء الشباب والجراحينمن ةتم تدريب مجموع 2008-2002منذ عام 

 ليتوانيا في مشاريع طبية وعلمية. ونتيجة لهذا التعاون المشترك أدى إلى العديد من المنشورات العلمية
 

على نحو اخرآجزء من "برنامج دافنشي" لالتحاد األوروبي هناك عدة فرق من فيلنيوس في ليتوانيا عولجوا 
في مجال زرع آبد. جزءا من هذا الفريق هم أطباء أمراض الكبد والجراحين وأخصائيي التخدير ، علم 

 األمراض(الباثولوجي) ، أطباء األشعة والممرضين.
 
 

 زرع األعضاء لألطفال والمراهقين في جورجيا
بداية من عام 2003 آان هناك عدة زيارات لتفليس في جورجيا لتنفيذ عمليات زرع الكلى من األحياء ذات 

الصلة في األطفال والمراهقين. في جورجيا هناك برنامج صغير لزراعة الكلى في البالغين ، ولكن هذا لم 
 عملية زرع 10في الوقت نفسه آان هناك أآثر من . أآثر إلحاحا فنيا  ان هذامعيحدث بالنسبة لألطفال 

.2011ومن المقرر ان الزيارة المقبلة في عام . لألطفال التي تم تنفيذها بنجاح  
 
 

ولهذه الخدمات والجهود المبذولة لبناء برنامج زرع الكلى لألطفال والمراهقين في جورجيا قررت جامعة 
 تفليس منحي درجة " الدآتوراه الفخرية " في عام 2006.  

 

 



 جراحة الكبد والبنكرياس وآذلك زراعة الكبد من أحياء ذات الصلة في مصر
 مليون مصري مصاب 12فهناك اآثر من . إن االلتهاب الكبدي الوبائي سي في مصر مشكلة صحية آبيرة

 من ٪ 10ونتيجة لهذا فهناك موجة ضخمة من تليف الكبد الذي يحدث في حوالي . تهاب الكبدي سيباإلل
لذلك فإن زرع الكبد هي الفرصة األخيرة لللكثير من مرضى التليف الكبدي المتأخر، إذا آانت . الحاالت

.وظيفة الكبد قد تفاقمت بشكل خطير  
 

د من أحياء ذات الصلة في المعهد القومي للكبد في  والبروفسور شميدت يجري زرع الكب2009منذ عام 
. في دلتا النيلالمنوفية  

 
آما اتخذت مرجعية من التقنيات الجراحية الخاصة لإلستفادة من هذا المشروع. ونتيجة لذلك تم نقل تقنية 

فعالة من اإلستئصال الجزئي للكبد في وجود تليف الكبد والتي تم نقلها من  المنوفية إلى ألمانيا ، وآذلك اآلن 
 أيضا في سويسرا. هذا األسلوب له فائدة آبيرة في هذه الظروف.

 

 

  جراحات الكبد والبنكرياس المعقدة في القاهرة ، مصر
يقع تيودور بلهارس المعهد الذي تأسس من قبل الطبيب األلماني الذي اآتشف مرض البلهارسيا في الجيزة 

وفي نفس المحيط حيث يمكن أيضا العثور على االهرامات المصرية الشهيرة . بالقرب من مدينة القاهرة
ى والمعهد  برعاية المرضى الفقراء وأيضا المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد يقوم هذا المستشف

في األصل أنشئ المعهد إلستكشاف ومكافحة مرض البلهارسياالذي آان آثيرا . والجهاز الهضمي األخرى
 2011منذ عام . ما ينتشر في دلتا النيل وساهم بنجاح في تعطيل المرض في اآلالف من المرضى

سور شميدت يقوم بتنفيذ جراحات البنكرياس والكبد المعقدة مجانا في هذه المؤسسة التي ال يمكن أن والبروفي
يؤديها للجراحين المحليين. بهذه الطريقة يتم تدريب الجراحين المصريين على هذا النوع من الجراحة 

 المعقدة.

 

 
 أول زرع للكلى من أحياء ذات الصلة في آوسوفو 

 آان هناك فريق متخصص تحت إشراف البروفسور شميدت قام بإجراء زرع للكلى من 2007في سنة 
لهذا المشروع تم .  عاما16 التبرعت األم بكليتها اليسرى البنتها  ذات. أحياء ذات الصلة في بريشتينا

بعد التحضير الدقيق للعملية وتحسين . فحص و تحضير اإلبنة المستفيدة واألم في البداية في هايدلبرغ بألمانيا
الفتاة ال تزال تعيش من . البنية التحتية المحلية أجريت هذه العملية في مستشفى بريشتينا مع نتيجة ممتازة

 .دةدون غسيل للكلى وفي حالة جي


