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حبیــب توانگر/ اولیــن عمل جراحی ســنگین 
بــدون بیهوشــی عمومــی و بــدون قــراردادن لوله 
تراشــه داخل نای در بیمارســتان و زایشگاه مجهز 

مریم کرج با موفقیت انجام شد.
دکتــر مجتبــی احمــدی نــژاد، فــوق تخصص 
جراحــی توراکس (قفســه ســینه) دانشــگاه علوم 
پزشــکی البرز، در خصوص ایــن عمل جراحی که 
برای اولین بار در اســتان البرز انجام شــده اســت، 
گفــت: من ایــن نوع جراحــی که برداشــتن معده 
و قســمتی از انتهــای مــری اســت را بارهــا انجــام 
داده ام؛ اما در مورد این عمل جراحی با بی حسی 
اپیــدورال بیمــار، در حیــن عمل هوشــیار بــوده  و 
در همیــن حالــت با بی حســی موضعــی جراحی 

برداشتن معده و انتهای مری انجام شد.
وی تصریــح کــرد: مــن بــرای اولین بــار بود که 
این روش بیهوشــی را در این عمل جراحی تجربه 
می کردم و همکاران بیهوشی نیز معتقد بودند که 
در استان البرز انجام این عمل با این شرایط برای 

اولین بار است که اتفاق می افتد.
وی با اشــاره به اینکه اتاق های عمل پیشرفته و 
مجهز بیمارستان مریم قابلیت انواع جراحی های 
ســنگین و طوالنی مدت را دارد، اظهار داشــت: در 
این عمل جراحی، خانم دکتر ستوده، متخصص 
بیهوشی و مراقبت های ویژه با بی حسی اپیدورال 
و بــدون بیهوشــی عمومــی و بدون گذاشــتن لوله 
تراشــه داخــل نــای بیمــار بــا موفقیت بی حســی  
بیمــار را انجــام داد و تنفــس بیمار کامــال خود به 
خــودی بــود و در طــی عمــل به هیچ وجه توســط 
دســتگاه تنفس مصنوعــی، به بیمــار تنفس داده 
نشد و پس از چند روز حال بیمار رو به بهبود است 
و می تواند روزانه در بخش بستری پیاده روی کند.

دکتــر احمــدی نــژاد تأکیــد کــرد: نکتــه مهــم 
ایــن اســت کــه روش هــای بی حســی موضعی که 
در برخــی عمل هــای بــزرگ مــورد اســتفاده قرار 
می گیــرد، صبــر و حوصلــه زیــادی را می طلبد که 
بیمارســتان  بیهوشــی  متخصــص  خوشــبختانه 
مریــم، دکتر ســتوده بــه خوبی از انجــام این مهم 

برآمدند.
الپاراســکوپی،  پیشــرفته  دســتگاه های  وی، 
هیستروســکوپی، رادیولوژی پرتابــل جهت انجام 
عمل هــای جراحــی نــوزادان و کــودکان و بخــش 

زنــان، ارتوپــدی، اعصــاب، گــوش، حلــق و بینی، 
ترمیمــی، اورولــوژی و دندانپزشــکی کــودکان را از 
جمله امکانات بیمارستان و زایشگاه مریم عنوان 
کــرد که به  طــور شــبانه  روزی به بیمــاران خدمات 

ارائه می دهند.
ارزیابی کــردن  مثبــت  بــا  احمدی نــژاد  دکتــر 
میــزان موفقیــت عمل هــای جنرال و کنســرهایی 
که در بیمارســتان پیشــرفته مریم انجام می شود، 
خاطر نشــان کــرد: ایــن بیمارســتان از بخش های 
مراقبت هــای ویژه ICU بســیار خــوب و با کیفیتی 
برخــوردار اســت و امکانــات خوبــی را در اختیــار 
جراحان برای انجام عمل های مختلف و مراقبت 

از بیماران قرار می دهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاران بــا توجــه بــه 
وضعیــت مالــی و پوشــش بیمــه ای خــود، اعم از 
پایــه و تکمیلــی در انتخــاب بیمارســتان دولتــی و 
خصوصی جهــت بســتری و درمان آزاد هســتند، 
گفت: اکنون بیشتر پزشکان در هر دو بخش دولتی 
و خصوصــی، مشــغول مــداوای بیماران هســتند 
و انتظــار این اســت دولــت محترم و به طــور ویژه 
وزارت بهداشــت از بیمارســتان های خصوصی به 

عنوان مکمل مراکز درمانی دولتی کشور حمایت 
الزم و کامل را داشته باشند.

دکتــر احمدی نژاد یادآور شــد: اکنون پزشــکان 
اســتان  خصوصــی  بیمارســتان های  در  حاذقــی 
البــرز از جمله بیمارســتان مریم عمل های بزرگ 
و حساســی را بــا موفقیــت انجــام می دهنــد؛ امــا 
متأســفانه هنوز بخش عمده ای از بیماران البرزی 
جهت مداوا به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه 
می کننــد کــه بــا اطالع رســانی مناســب و جلــب 
اعتمــاد مــردم می تــوان ایــن ســفرهای درمانــی 
پرهزینــه و گاه کم کیفیت تر از خدمات ارائه شــده 

در استان را کاهش داد.
بیهوشــی  متخصــص  دکترســتوده،  خانــم 
بیمارســتان و زایشــگاه مریم کرج نیز درخصوص 
انجــام عمــل جراحــی ســنگین برداشــتن کامــل 
معــده و برداشــتن قســمت تحتانــی مــری بدون 
انجام بیهوشی عمومی، گفت: این عمل جراحی 
نادر سخت برای اولین بار بدون بیهوشی عمومی 
در اســتان البرز روی بیمار٦۸ ســاله ای انجام شــد 
که دچار کنســر پیشرفته معده در ناحیه اتصال به 

مری بود.

وی افــزود: به دلیل پیشــرفت بیمــاری، معده 
بیمــار بــه طورکامل و قســمت تحتانی مــری باید 
برداشــته و قســمتی از روده باریــک بــه باقیمانده 

مری متصل می شد.
وی تصریــح کــرد:  محــدوده ایــن جراحــی در 
قفســه ســینه و شــکم به طور همزمان بود و بیمار 
به دلیل کهولت ســن و مشکالت زمینه ای قلبی و 
عروقی و همچنین انجام شیمی درمانی و کاهش 
وزن زیاد از سیســتم ایمنی ضعیفی برخوردار بود 
و بــه همیــن دلیل جراحــی بدون بیهوشــی کامل 

انجام شد.
دکتر ســتوده تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور 
و شــیوع بیمــاری کرونــا اگر قــرار بود با بی هوشــی 
عمومــی این بیمار تحــت جراحی قــرار بگیرد، با 
وجود ضعف شــدید سیســتم ایمنی بــدن، انجام 
عمل بــزرگ و در زمــان طوالنی تحمــل زیادی را 
می طلبیــد و در صــورت قراردادن جســم خارجی 
در نای علی رغم مراقبت های ویژه، درصد بســیار 
کمــی از احتمال انتقال ویروس کرونا به ریه بیمار 

وجود دارد. 
ایــن عمــل ســنگین و  وی اظهــار داشــت: در 

طوالنــی، تنفــس بیمار کامــال خود به خــودی بود 
و جراحــی تحت بی حســی اطراف نخــاع با روش 

اپیدورال نخاع انجام گرفت.
دکتــر ســتوده گفت: با توجه بــه فاصله نزدیک 
بیــن فضــای اپیــدورال نخــاع و در ناحیــه قفســه 
صدری، متخصص بیهوشی باید از مهارت باالیی 

برای انجام این امر برخوردار باشد.
ایــن متخصص بیهوشــی افــزود: در این روش 
عــالوه بــر تأمین بــی دردی در هنگام عمــل تا ٤۸ 
ســاعت بعد از عمل نیز ، بیمار می تواند از طریق 
شیلنگ نازکی که در فضای اپیدورال گذاشته شده 
اســت، داروی بــی دردی بگیــرد و در نتیجه بعد از 
عمل احســاس درد نداشته باشد و در حین عمل 
و بعد از آن نیز منافع زیادی برای بیمار به همراه 

داشته باشد.
وی تأکید کرد: بیمارانی که با این روش جراحی 
می شــوند، چون کامال بیهوش نیستند و پای خود 
را  می تواننــد حرکت دهنــد، احتمال تجمع خون 
و لخته شــدن در پای آن ها هنگام عمل به شــدت 
کاهش یافته و آمبولــی لخته های خونی یا وریدی 
(جدا شــدن لخته هــای خــون داخــل وریدهای پا 

و رســیدن آن به ریه و انســداد شــریان های ریوی) 
به شدت کاهش می یابد. 

دکتــر ســتوده یکــی دیگــر از مزایای ایــن روش 
جراحــی را کاهــش احتمــال عارضه فلــج روده ها 
کــه در عمل هــای شــکمی ایجــاد می شــود، ذکــر 
کــرد و اظهــار داشــت: انجــام ایــن عمل ســنگین 
بــدون بیهوشــی بــرای اولیــن بــار در بیمارســتان 
مجهز و پیشــرفته مریم، خود گواه وجود پرســنلی 

متخصص در این بیمارستان است.
 گفتنی اســت ، بیمارستان و زایشــگاه مریم در 
اول خــرداد ســال ۱۳۹۳ بــه منظور ارائــه خدمات 
درمانی و مراقبتی پیشــرفته بــر مبنای پایبندی به 

کرامت انسانی در کرج آغاز به کار کرد.
طبقــه   ۸ و   ۵ بلــوک  دو  در  بیمارســتان  ایــن 
طراحــی شــده و دارای ۶۴ تخت بیمارســتانی و ۷ 
تخــت اورژانس اســت. بیمارســتان مریــم، اولین 
بیمارســتان خصوصــی دارای بخش هــای ICU و  
 ICU در کرج اســت. درحال حاضر بخش NICU

با ٥ تخت و NICU با ۱۲ تخت فعال هستند.
بلــوک زایمان با ۳ تخت LDR و یک تخت پره 
اکالمپسی، ۲ تخت پست پارتم، ۳ تخت مراقبت 
بــارداری و انجــام زایمــان طبیعــی بــدون درد و 
زایمــان در آب مجهز بــه اتاق تریاژ مجزا فعالیت 

می کنند.
بیمارســتان دارای بخش  هــای زنــان و زایمان، 
اطفال، داخلی، جراحی عمومی (جراحی مردان 

و زنان)، ICU ، NICU، نوزادان و اورژانس است.
کلینیک  های تخصصــی و فوق  تخصصی زنان 
و زایمــان، اطفــال، قلــب و عــروق، غــدد اطفال، 
گوش، حلــق و بینی، عفونــی و زخم  های دیابتی، 
پره ناتولــوژی، IVF، ارتوپدی اطفال، آمینوســنتز، 
ایــن  در  شنوایی ســنجی  تغذیــه،  فشــار  خون، 

بیمارستان دایر است.
پاراکلینیک  هــای ایــن بیمارســتان نیــز شــامل 
پیشــرفته  دســتگاه  های  بــه  مجهــز  آزمایشــگاه 
اتوماتیــک  مــی باشــد کــه قــادر بــه انجــام همــٔه 
آزمایشــات هورمونی، آنزیمی، خونی، بیوشــیمی 

است و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد.
رادیولــوژی، ســونوگرافی ،داروخانــه  و کلینیک 
ســرپایی بیماران نیز  از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۰ 

شب با انواع تخصص  ها ارائه خدمات می کند.
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