أمراض القلب واألوعية الدموية

طب األوعية وفقا ً ألحدث األبحاث الطبية وعلى
أعلى مستويات اجلودة
ميكن أن يكون طب األوعية سبباً يف إنقاذ حياة مريض وبطريقة غري مؤملة ،ولذلك فهو يلعب دورا ً متزايد األهمية فيام يتعلق بعمليات التجميل وتصحيح التشوهات .يشغل أ .د .طبيب رالف كولفنباخ منصب املدير
الطبي ملركز األوعية يف مستشفى أوجوستا التابعة التحاد املستشفيات الكاثوليكية يف دوسيلدورف .يقدم أ .د .كولفنباخ مع فريقه الطبي باقة شاملة ومتنوعة من جراحات األوعية الحديثة ،بدءا ً من الجراحات الروتينية
التقليدية وصوالً إىل عمليات استبدال رشايني الجسم الرئيسية وفقاً ألحدث املعايري الطبية يف الطب الحديث.

أ .د .طبيب رالف كولفنباخ،
المدير الطبي لمركز األوعية في
مستشفى أوجوستا التابعة
التحاد المستشفيات الكاثوليكية
في دوسيلدورف

املناطق يف أملانيا أو من الخارج ،وذلك بفضل الصيت الذائع لكفاءة مركز
األوعية .وحتى بعد االنتهاء من الربنامج العالجي يف املركز ميكن أن يقدم
االتحاد برامج إعادة تأهيل خاصة بحالة كل مريض يف عيادة متخصصة يف إعادة
التأهيل.
التضيق واألمل والخدر :التعرف عىل مشكالت األوعية

جراحة صغرية ميكنها أن تنقذ حياة إنسان  -طب فائق القدرة ومتناهي الدقة
لعالج األوعية الدموية
هناك مثل يقول «عمر اإلنسان من عمر أوعيته الدموية» .وبالتايل فإنه مع
تقدم العمر ميكن أن تتسبب املشاكل الصحية يف األوردة والرشايني يف حدوث
تبعات جسيمة تهدد الحياة .وللذك فإن الخرباء واألخصائيني يف مركز األوعية يف
مستشفى أوجوستا التابعة التحاد املستشفيات الكاثوليكية يف دوسيلدورف
يولون اهتامماً بالغاً لألمراض التي تعرتي األوردة أو الرشايني ويستخدمون يف
عالجها أحدث ما توصل إليه العلم من طرق عالجية.
وهنا يف مركز األوعية يف مستشفى أوجوستا توجد جميع الوحدات املتخصصة
التي متثل رضورة للعالج الشامل لألمراض الوعائية .تضم هذه التخصصات إىل
جانب جراحة األوعية طب األشعة الوعايئ ،أي تصوير داخل األوعية بأدىن
تدخالت جراحية ،باإلضافة إىل العالج الجراحي الوعايئ ،أي من خالل الجراحات
يف األوعية الدموية.
وميكن من خالل االستعانة بتقنيات القسطرة والدعامات الوعائية عالج املرىض،
ومن ثم تجنب اللجوء إىل العمليات الجراحية الكبرية نسبياً .ونظرا ً ألن اتحاد
املستشفيات الكاثوليكية يف دوسيلدورف يعد أكرب جهة طبية فإنه يتم تحويل
كثري من املرىض من أقسام أخرى لالتحاد .وكثريا ً ما يأيت إلينا مرىض من مختلف

تتسب اضطرابات الرتوية الدموية يف إعاقة مسار الدم ،بحيث تتدهور القدرة
عىل تغذية أعضاء الجسم ،مثل القلب أو األطراف كاألرجل مثالً .ويف أغلب
األحوال ميكن مالحظة اضطرابات الرتوية الدموية يف منطقة القدمني من خالل
الشعور بآالم شديدة يف سامنة وأصابع القدم ،بحيث يشعر املصاب ببطء يف
حركته أو أنه يظل واقفاً لفرتة قصرية («مرض األوعية الدموية املحيطية»).
كذلك فيمكن أن يتعلق األمر مبا يطلق عليه األوعية «املركزية» املؤدية إىل
الرأس واملخ .ونتيجة لتكون ترسبات عىل الجدران الداخلية لألوعية الدموية
فإنه ميكن أن تنشأ تكورات صغرية عليها أو أن الجدران ذاتها تتورم ،فيام يطلق
عليه التمدد الوعايئ .ويف حالة انسداد أحد األوعية يف أوعية الرأس فيمكن أن
يصل األمر إىل حدوث السكتة الدماغية ،وعندئذ يجب أن يقوم خرباء األوعية
يف مستشفى أوجوستا بالتحرك الفوري للتدخل الجراحي .يتم تغذية القلب من
خالل شبكة من األوعية الدموية تحيط به .عندما «ينسد» أحد األوعية فيمكن
تجنب هذا االنسداد من خالل إجراء أدىن تدخالت جراحية مختلفة باالستعانة
بتقنيات القسطرة أو إجراء عمليات جراحية بواسطة آالت القلب والرئتني.
ويرتكز نشاط مركز األوعية أيضاً عىل عالج حاالت التمدد الوعايئ املهددة
للحياة ،أي حدوث انخفاضات لألوعية نتيجة للرقة الشديدة لجدران رشيان
األورطى ،وهو الرشيان الكبري األسايس يف منطقة القفص الصدري أو النطاق
البطني.
ويأيت عىل رأس األمراض الوعائية دوايل األوردة والتي يتم استئصالها لدينا يف
مركز األوعية باستخدام أحدث ما توصل إليه الطب يف مجال التقنيات
العالجية.

الجراحات بأدىن التدخالت أصبحت معيار الجودة
أصبح تطوير ما يسمى بتقنيات العمليات بأدىن التدخالت نقطة محورية هامة
سواء بالنسبة لألبحاث الرسيرية أو لرعاية املرىض اليومية ،وهي تهدف إىل
تخفيف وطأة العمليات الجراحية وتقليص مدى األمل الذي يشعر به املريض.
وتعد اآلن مستشفى أوجوستا دوسيلدورف باعتبارها واحد من الجهات الطبية
األساسية التي تقوم بعمل جراحات األورطى بأدىن التدخالت ،مجهزة بكافة
االستعدادات التي تؤهلها لتقديم العالج لحوايل  %90من املرىض الذين يعانون
من متدد يف األورطى .ومن خالل التطبيق املستمر لتقنيات الجراحات بأدىن
التدخالت فإنه ميكن بشكل واضح تقليص حجم املضاعفات الصحية ومن ثم
معدالت الوفاة ،التي كانت مرتفعة قدمياً ويف أغلب األحوال مرتبطة بالتدخالت
الجراحية الكثرية ،كام أنه بفضلها أصبحت فرتة بقاء املريض يف املستشفى
قصرية بشكل واضج.

