
 

 

 
 عمى الصعيد الطبيمكانة قطر  تعكس

 حياة طفمين صغيرين تساهم في إنقاذومؤسسة حمد الطبية السدرة  ةشراك
 

أعمف مركز السدرة لمطب والبحوث، اليوـ، عف نجاح عمميتيف جراحيتيف في غاية  :3102أكتوبر  32الدوحة، قطر، 
الخمقي، دًا مف خبراء قالئؿ في مجاؿ ترميـ انكشاؼ المثانة التعقيد، أجراىما الدكتور جواو لويز بيبي ساؿ، الذي ُيعد واح

قطر دولة استضافت و شيرًا.  91شيرًا، وطفمة مف غانا تبمغ مف العمر  91طفؿ مف آسيا الوسطى يبمغ مف العمر ل
ركز الطفميف وذوييما، وذلؾ ثمرة التعاوف المشترؾ ما بيف اتحاد جمعيات انكشاؼ المثانة الخمقي، ومؤسسة قطر، وم

 السدرة، ومؤسسة حمد الطبية. 

طفؿ، ويتجمى في نمو المثانة  05555إلى أف انكشاؼ المثانة الخمقي ىو عيب وراثي نادر، يصيب واحدًا مف  وُيشار
خارج البطف، وذلؾ نتيجة لعدـ اتصاؿ الجمد والعضالت وعظاـ الحوض. ويتطمب ترميـ انكشاؼ المثانة الخمقي عمميات 

لمكوث لفترات طويمة في المستشفى مف أجؿ تمقي وايخضع الطفؿ المصاب بيذا العيب لعدة جراحات،  جراحية معقدة، وقد
، فضاًل عف زيارات وعالجات الحقة.  العالج الالـز

المرحمة األولى مف عالج الطفميف قد تكممت بالنجاح،  بأف بالغاإلوحوؿ الجراحتيف، عّمؽ الدكتور ساؿ بالقوؿ: "يسعدنا 
في غاية الشجاعة، خاصة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار  ا مف العناية الفائقة. لقد كاف الطفالف وذووىماحيث تـ نقميم

احتاج أحد الطفميف لعممية ترميـ عظاـ الحوض. ال و مشاعر القمؽ والخوؼ التي ترافؽ ىذه الجراحات والمراحؿ التي تمييا. 
عافي ألسابيع عدة مقبمة، سنقوـ خالليا بمتابعة وظيفة المثانة يزاؿ الطفالف تحت المراقبة، حيث سيمكثاف في وحدة الت

 والتأكد مف شفائيما. ولكف العناية بيما قد تستمر مستقباًل، وقد تشمؿ إجراء جراحات أخرى".

فريؽ طبي ضـ أخصائييف في جراحة األطفاؿ مستشفى حمد،  ، التي استضافياوأجرى ىذه العمميات الجراحية المعقدة
اش مف مركز السدرة ومؤسسة حمد الطبية. ودامت جراحة كال الطفميف ما يقارب ثماني ساعات. وضـ فريؽ وأطباء إنع

مف  ،األطباء عبدالرحمف الخادي، وسامي الشريقي، وطارؽ عباس ،الذي ترأسو الدكتور ساؿ ،جراحة المسالؾ البولية
رئيس قسـ طب عظاـ األطفاؿ لدكتور جايسوف ىوارد، مؤسسة حمد الطبية. وبالنسبة لعممية ترميـ العظاـ، فقد قاـ بيا ا

  ، فيما أشرؼ الدكتور منصور عمي مف مؤسسة حمد الطبية عمى الفريؽ الجراحي لمطفؿ الثاني.بمستشفى السدرة



 

  

ي وفي ىذا الصدد، عّمؽ السيد بيتر موريس، الرئيس التنفيذي لمركز السدرة قائاًل: "نحف نفخر بفريؽ السدرة والدور اإلنسان
 عمىالذي لعبناه في تغيير حياة ىؤالء الطفميف الصغيريف والشجاعيف. ويشيد تعاوننا الوثيؽ مع مؤسسة حمد الطبية 

تطور شبكة الرعاية في قطر، حيث وّفرت لنا األخيرة إمكانية استخداـ فرقيا الطبية ومنشآػيا المتميزة، التي اشتممت عمى 
ئقة. ويمقى الطفالف اآلف عناية فريقينا، ونحف نأمؿ أف يتعافيا بسرعة حتى يتمكنا غرفة عمميات جراحية ووحدة العناية الفا

 طبيعية مع أىميما". ال متابعة حياتيمامف 

ألطفاؿ ا يشكؿ خطرًا عمى حياةواستنادًا إلى اتحاد جمعيات انكشاؼ المثانة الخمقي، فإف ىذا العيب الوراثي القابؿ لمعالج 
وقد يمضي األطفاؿ المصابوف بيذا العيب سنوات طويمة وىـ يعانوف مف  طبية مالئمة. عمى عناية يحصموفالذيف ال 

 اآلالـ والعزلة االجتماعية.

وأجرت السيدة باميال بموؾ، المدير التنفيذي التحاد جمعيات انكشاؼ المثانة الخمقي، ووالدة طفمة تعاني مف ىذا العيب 
العمميات الجراحية إجراء وييما إلى قطر، كما أنيا دعمتيـ معنويًا أثناء الوراثي، الترتيبات الالزمة لسفر الطفميف وذ

 بمستشفى حمد.

س اتحاد جمعيات انكشاؼ المثانة الخمقي جيوده لتوفير المعمومات والموارد لذوي وحوؿ ذلؾ، تقوؿ السيدة بموؾ: "يكرّ 
. ونحف في غاية االمتناف لمؤسسة قطر، ليـاألطفاؿ المصابيف بيذا العيب الوراثي، فضاًل عف إجراء جراحة ترميمية 

قد  واحياة ىؤالء األطفاؿ، ومنحوا األمؿ لذوييـ، وىو أمر كانمجرى روا كونيـ غيّ  ،ومركز السدرة، ومؤسسة حمد الطبية
 مف حصولو".  وايئس

جراء الترتيبات مف مؤسسة حمد الطبية، التي ساعدت العائالت في إ ،وأضافت: "أود كذلؾ أف أشكر السيدة مشاعؿ شباب
توفر الدعـ ليـ خالؿ إقامتيـ ىنا. وبعد االطالع عمى المنشآت وفرؽ العمؿ ذات المستوى العالمي في وما زالت  الرسمية

عالمي في إطار توفير العالج المتخصص إحالة قطر، فإنني متفائمة أف ىذه السابقة سوؼ تكّرس مكانة السدرة كمركز 
ة لألطفاؿ. وسيكوف التوفير في الوقت والماؿ لمعائالت التي تعيش في أماكف قريبة مف في مجاؿ جراحة المسالؾ البولي

  قطر، كأفريقيا وآسيا وأوروبا، ىائاًل".

، سيعود الطفالف إلى بالدىما األـ، حيث سيعكؼ أطباء محميوف عمى مراقبتيما، العالجوبعد انتياء المرحمة األولى مف 
لمخضوع إلى إجراءات  ،ؼ المثانة الخمقي. ومف ثـ، ستستضيؼ قطر الطفميف مف جديدبالتعاوف مع اتحاد جمعيات انكشا

 مختمفة لمنع سمس البوؿ، وتوفير دعـ نفسي واجتماعي. 

سيتحولوف غدًا إلى مصدر إلياـ  ،وفريقنا في السدرة ،ويختتـ السيد موريس بالقوؿ: "نحف نأمؿ أف أطباء كالدكتور ساؿ
متابعة تعميميـ وتعزيز معارفيـ وخبراتيـ في المجاالت الطبية  في ،لمباحثيف والعمماءو  ،الصحية ممينييف في مجاؿ الرعايةل

التخصصية. ويمعب التعميـ الطبي دورًا ميمًا بمركز السدرة الذي سيكوف مستشفى لمتعميـ والتعّمـ. ونحف في صدد اتخاذ 



 

  

تطوير في ممتزموف بمعب دورنا  ، كما أننااحثيف القطرييفمف األطباء والبخطوات فاعمة لتدريب وتطوير األجياؿ المقبمة 
 والمساعدة في إنشاء شبكة مف قادة الفكر والمبتكريف في حقؿ الرعاية الطبية بدولة قطر". ،مساراتيـ المينية

 

 تعميق الصور

 .المسالؾ البولية بمركز السدرة لمطب والبحوثطب  قسـرئيس الدكتور جواو لويز بيبي ساؿ،  :0صورة 

 الدكتور بيبي ساؿ يقّدـ موجزًا عف العممية الجراحية لألىؿ. :3صورة 

السيدة باميال بموؾ، المدير التنفيذي التحاد جمعيات انكشاؼ المثانة الخمقي مع السيد بيتر موريس، الرئيس  :2صورة 
 التنفيذي لمركز السدرة.

  - انتهى -

   

  إلطالق قدرات اإلنسان –ؤسسة قطر م

تربية والعمـو وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعـ دولة قطر في مسيرة تحوؿ اقتصادىا المعتمد عمى الكربوف إلى مؤسسة قطر لم
  اقتصاد معرفي مف خالؿ إطالؽ قدرات اإلنساف، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالـ بأكممو.

الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة  مير الوالدبمبادرة كريمة مف صاحب السمو األ 9110تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

، وتنمية المجتمع مف خالؿ إنشاء قطاع لمتعميـ يجذب  تمتـز مؤسسة قطر بتحقيؽ ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميـ، والبحوث والعمـو
لى دولة قطر لتمكيف الشباب مف اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إ

مع كما تدعـ االبتكار والتكنولوجيا عف طريؽ استخالص الحموؿ المبتكرة مف المجاالت العممية األساسية. وتسيـ المؤسسة أيضًا في إنشاء مجت
 .عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ

  http://www.qf.org.qa لمحصوؿ عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

http://www.qf.org.qa/

