
  الجراحهوهوا  إال األورام عالجح في حنتكلم النهارده عن اهم سال بيكم أهال الحلقة وااليمانسلسله العلم 

وكي استتتلحتنا ال ير  األورام عالجكثر تاثيرا في جعبه استتتلحه الشتتتافي الكيا واال العالجحه ستتتتهي هيا الجرا

الجراحه ليها . ان العيان يقار يتخلص من الورم جراحيا في امان وكفاءه االخيرجراحيه بيبقي هافها في 

بعاد ال العمود الفقر زاله ضتتتتتت م الورم علي ع تتتتتتو مهم ز  ال من اول العينه العالجدور في كي مراحي 

لتركيب دعامات في علشان نفك انسااد بفعي الورم  في العيانين الص يرين االشعاععن سكه  المبايض مثال

صتال كامي وممن للورم دون ا  تعقياات او م تاعفات وحاجات تانيه ئلطبعا الهاف الستاستي منها وهو استت

ص ومش ورم مش مشتتتترل وخال القصتتتتةصتتتتي مش ز  الجراح العام ا األورامان جراح  القصتتتتةبس  كتير

يبقي عارفه ومتقنها جراح  الزمفيه شتترول واواعا هامه جاا  الموضتتوع مختلت تماما ال ،حيتشتتال وانتهينا

 الزمالجراح أستتتاستتتا ما ابي الجراحه  األول علشتتتان تبقي الجراحه كامله ومهثره في رحله الشتتتفاء األورام

هي  األولمش بس حيشي الورم  القصة .حيستفيا بالفعي من الجراحهن العيان أيعمي كي الي عليه للتاكا من 

فاويه اللي اللمحيقار يشتتتتيي الورم كله من مير ما يستتتتيب ا  بوااي ولو حتي صتتتت يره ويشتتتتيي كمان ال اد 

ستتتتتتئصتتتتتال الورم ده وا  ع تتتتتو الورم له  فيه حيعرف يتعامي معاه ويرجح كي حاجه ما بعا اال بيبعت لها

اارب للطبيعي واللوالهم هي بالفعي مفيش في العيان ا  اثر للورم مير اللي هوا شتتتتتتايفه ده مش باعت لي 

حتنتهي الي حا كبير بالتخلص من الورم ده واستتتتتتئصتتتتتالههنا بيجي دور جراح  القصتتتتتةحته تانيه وبالتالي 

ص ويفاجأ بحاجات اكبر من ان وخالاللي فاهم دوره مش ا  جراح ايايه بتاكله علي انه يفتح العي األورام

جايه جاا الجراح يلقي  اارته فيقفي العيان تاني ويبقي ضتتتتتيح علي العيان فرصتتتتته كبيره في رحله الشتتتتتفاء

يايله كام جرعه كيماو  واشتتتعاعي  األورام عالجالورم اكبر من انه يشتتتيله في امان فيبعته لمتخصتتتص في 

 ر ااره ان يتشتتال بالكامي من مير مشتتكله كبيره علي العياناحيانا ويرجعله تاني الورم اصتت ر واستتهي واكت

تمام ويبقي عارف هوا داخي علي ايه ومعني ده ايه وحيشتتتتتيي  االشتتتتتعاتيفحص  الزميوم الجراحه الجراح 

حاالكم  لبقا لنوع الورم ومكانه واحتمالت انتشتتتتتتتاره ال ير مريي حوالين كتله الورم حوالين الورم اا ايه

سم حواليه  7الي  5الجراح يشيي من  الزما  ورم في المريئ  األورامالت باء في جراحه  شويه امثله تعتبر

نابيب ومنايي البطن يتشال المبي ين والرحم واال الزماورام المبيض  فو  وتحت علشان يبقي اتشال كويس

نات من ال شتتتتتتتاء البريتوني وال اد اللي خا عي تا جه  فاويه الليموي حا كبيره فيهم في البطن لو مفيش ا  

وبالطبح ا  ماه كبيره تتشتتتتتال ويتاخا مستتتتتحه من تحت الحجاب الحاجه وكمان يت ستتتتتي التجويت البالني 

كي نوع ورم ومكانه  ااي من كاه يبقي الجراحه نااصتتتتتته بمحلول ملح ويتاخا عينات من نواتج هذا الستتتتتتايي

 وا  حاجها ع الورم ومكانه وحجمهبيقي فيه اواعا جراحيه معروفه ايه اللي يتشتتال وفين واا ايه لبقا لنو

اي من كاه تبقي الجراحه مش كامله وفي احيان كتير العيان بيخش العمليات تاني يستتتتتتتكمي الجراحه ا ا أ



هيتتي مح أمح دكتور التتت األورام عالجيتتاختتاه الجراح مح دكتور  الزم األورام  ارار بجراحتته في أ امكن ده

يعني الجراحه دلواتي  ف العيان ونوع الورمحاده تختلت باختالم ةيتحم خط االخيردكتور الباثولوجي وفي 

انت بتا  للعيان  في بعض العيانين ز  اورام الحنجره مثال انهو افيا للعيان األولبعا ما نا  كيماو   وال

وتقلي من حجم النستتيج للي  العمليةابي  عالجاي بعا ما تايله فرصتته انه يحتفب بحنجرته ولو نصتتها علي اال

اج الطبيعي بال ما االخربقارته علي  ب في اورام المستتتتقيم بتا  للعيان فرصتتته  هبيه من انه يحتف البيتشتتت

الفتتاهم  األورام عالجالفتتاهم بيعمتتي فريم متميه مح دكتور األورامجراح  خراج لول عمرهيركتتب كيس لال

 القصة .صلح للعياناال سيمفونيه متكامله هافها الوحيا ايه برضه وبيتفاهموا ويشت لوا مح بعض مح بعض 

القصتتتته عمي بروح الفريم اللي بيهاف الي تقايم . مش تنافس او مين احستتتتن من مين او مين اهم من مين

خلصتتت . م كتير علي الجراحه واهميتها بس كفايه كاه علشتتان متههقو فيه كال احستتن خامه لبيه للعيان

 .حلقه النهارده يارب تكون مفياه

 


