طب األشعة

إجراءات تشخيصية وعالجية وفقا ً
ألحدث معايير اجلودة العاملية
يقدم معهد طب األشعة والعالج التدخيل يف برلني تحت إرشاف أ .د .يواخيم فاجرن ،كبري أطباء يف مجمع مستشفيات برينتسالور فيفانتس لطب األشعة يف فريدريشسهاين ،برلني ،باقة متنوعة من الربامج التشخيصية
والعالجية وفقاً ألحدث معايري الجودة الطبية .ويتعني عىل املستشفى املتخصصة يف طب األشعة استخدام أحدث التقنيات الطبية واالستفادة من الخربات الطبية الطويلة  -وهنا تجدر اإلشارة إىل أن السيد أ .د .فاجرن
وفريقه الطبي لديهم هذه التقنية الطبية املتقدمة والخربات الفنية املتخصصة املتوجة بالنجاحات الطبية التي أحرزوها يف هذا املجال.

أ .د .يواخيم فاجنر ،كبير أطباء
في مجمع مستشفيات
برينتسالور فيفانتس لطب
األشعة في فريدريشسهاين،
برلين

يقدم معهد طب األشعة والعالج التدخيل جميع أنواع الفحوصات اإلشعاعية
األساسية ،مثل الكشف باألشعة السينية واملوجات فوق الصوتية والسونار
الدوبلر والتنظري املحوسب والتصوير بالرنني املغناطييس باستخدام مادة تباين
أو بدونها .ومن خالل طرق التنظري التصويرية يستطيع أ .د .فاجرن وفريقه
الطبي تنظري أي جزء يف الجسم البرشي ،ومن ثم البحث عن مواطن التغريات
أو االختالالت .أما فيام يتعلق بجميع اإلجراءات التشخيصية فإن خرباء علم
األشعة يحاولون تخفيف اإلجهاد عىل الجسم البرشي قدر اإلمكان .أما عند
الكشف بأشعة إكس وفحوصات التنظري املحوسب فيتم تكوين الصور
باإلسقاط الضويئ لألشعة املسلطة ،مع مراعاة تقليل معدل تعرض الجسم
إلجهاد األشعة قدر اإلمكان .وتعد الفحوصات باملوجات فوق الصوتية مناسبة
متاماً للسيدات الحوامل واألطفال ،حيث يتم فيها تكوين الصور باإلسقاط
الضويئ للموجات فوق الصوتية دون تعريض الجسم املصور ألية إجهادات.
وتعترب طرق التصوير بالسونار املزدوج أو الدوبلكس من طرق الفحص املميزة
باملوجات فوق الصوتية والتي ميكن من خاللها استنتاج رسعة رسيان الدم يف
األوردة والرشايني يف حالة انسداد األوعية أو وجود تضييقات بها  -وميكن أن
تقدم معلومات موجزة عام إذا كان هناك اختالالت يف الدورة الدموية.
وباإلضافة إىل ذلك فإن معهد طب األشعة والعالج التدخيل يقدم أيضاً خدمات
تنظري األوعية ،املعروفة باسم خدمة التنظري الوعايئ .وإىل جانب اختالالت
الدورة الدموية فيمكن أيضاً الكشف للتحقق من وجود تغريات غري طبيعية يف
األوعية الدموية ،مثل اتساع الجدران الوعائية ،املعروف باسم متدد األوعية

الدموية .وميكن بفضل طرق التنظري املحوسب ،املحتوية عىل  64سطر
توضيحي ،عرض جميع النطاقات الجسدية يف شكل صور مقطعية .هذه التقنية
تسمح بإجراء تنظري محوسب عىل القلب ميكن من خالله عرض الرشايني
التاجية القلبية ،التي تكون يف أغلب الحوال منسدة ،ومن ثم التعرف عىل
الظروف أو الحاالت الصحية التي تهدد حياة املريض .كام ميكن أيضاً بواسطة
طرق التنظري املحوسب ،املحتوية عىل  64سطر توضيحي ،إجراء املزيد من
الفحوصات ،مثل التنظري املحوسب للقلب واألوعية وتنظري املعدة والجهاز
الهضمي والتنظري املحوسب لألمعاء الدقيقة وفحوصات األنسجة املحكومة
بالكمبيوتر وأخذ عينات األنسجة للتحليل ،باإلضافة إىل تركيب تجهيزات خاصة
يف الجسم البرشي مثالً لغرض إجراء العالج الكياموي (منافذ) ولعالج اآلالم.
طرق العالج التدخلية
ميكن االستفادة من طب األشعة الحديث يف املجال العالجي إلجراء العديد من
التدخالت الجسدية ،ويف هذا اإلطار فإن السيد أ .د .فاجرن وفريقه الطبي
يقدمون كل ما هو هام وفعال من إجراءات .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن
التدخالت اإلشعاعية ميكن أن تتم يف األوردة ،أي داخل الوعاء ،وخارجها .ميكن
يف نطاق األوردة إجراء العديد من التدخالت ،مثل زرع الدعامات وتركيب مواد
التحليل الكيميايئ ،أي إذابة البقع الجدارية يف األوعية ،وزرع تجهيزات العالج
الكياموي واملواد املشعة لغرض تدمري خاليا األورام التي يتعذر إزالتها بالطرق
الجراحية ،مثل أورام الكبد أو نقيالت رسطان الكبد أو األورام أو النقيالت
الرسطانية يف املسارات الصفراوية .كذلك فإنه ميكن يف نطاق البطن زرع
دعامات ،أي أنابيب معدنية دقيقة مكون ًة شبكة سلكية ،مثالً يف املريء
(لتحسني بلع الطعام) ويف املعدة واألمعاء واملسارات الصفراوية باعتبارها
سحاحة طرد السوائل أو أنه ميكن زرع مجسات تغذية.
يقدم معهد طب األشعة والعالج التدخيل يف برلني تحت إرشاف أ .د .يواخيم
فاجرن ،باقة مجمعة ألهم العنارص املميزة ألية مستشفى حديثة متطورة:
أحدث التقنيات الطبية وأعىل معايري الجودة وفريق طبي خبري وعايل التأهيل
وباقة متنوعة من الربامج التشخيصية والعالجية ،باإلضافة إىل التوجه العاملي
ملجموعات املرىض.

