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Stent oder Bypass? – Arabische Übersetzung 

 ضيق الشرايين التاجية: الدعامات أو جراحة المجازة؟
رأو في الشِّ \عاني من ضيق في شرايين تاجية عديدة وتُ  اِجّي األيسر وَقرَّ الخضوع لعملية جراحية.  تَ ْريان التَّ

ما إذا كان ينبغي في اتخاذ القراربمساعدة طبيبتك المعالجة أو طبيبك المعالج من لكي تستطيع بهذه البطاقة  استعن
 ن طريق الجراحة (جراحة المجازة).إبقاء األوعية الدموية مفتوحة عن طريق تثبيت دعامات أو "تجاوزها" ع

 لمقارنة بين الطريقتين:ل هامةدراسات  أُجريت

 عملية جراحة المجازة إدراج دعامات 

قن في حَ عن طريق اليتم إدراج أنبوب رفيع (قسطرة)  يتم العالج؟كيف 
إلى القلب. يتم توسيع حتى يصل المعصم  فيالمغبن أو 

ن من وَّ كَ باستعمال بالون وتثبيت أنبوب مُ  لمتضيقاالوعاء 
األدوية  ستحتاج إلى تناولنسيج شبكي معدني (دعامة). 

 بشكل دائم بعد إدراج الدعامات. 

يتم بعد شق عظم القص تجاوز األوعية الدموية الضيقة عن 
طريق عملية القلب المفتوح. يتم لهذا الغرض استعمال 

ستخدام ا من أجل القيام بذلكاألنسجة الذاتية. غالباً ما يتم 
أدوية بصفة  ستحتاج إلى تناولجهاز خاص بالرئة والقلب. 

 دائمة بعد العملية.

كم من الوقت تستغرق 
فترة النقاهة بعد العملية 

 الجراحية؟ 

غالباً ما سيتم وضعك تحت المراقبة لمدة يوم وليلة بعد 
معظم المرضى بعد خضوعهم  يتمكنالعملية الجراحية. 
ممارسة أنشطة حياتهم اليومية من  منللعملية الجراحية 

 أيام قليلة.   خاللجديد 

  يأتي بعد ذلك مرحلة التأهيل. بيع.يستغرق الشفاء التام عدة أسا

ما هي المضاعفات التي 
 يمكن أن تحدث؟ 

ن أُجريت لهم مريض  100من أصل  5ُيصاب حوالي  ِممَّ
عفات طفيفة مثل األنزفة بمضاالقلبية  القسطرة فحص

أن ُيصاب حوالي شخص واحد من  من الممكن الدموية.
 أشخاص بمضاعفات خطيرة.  100أصل 

ن أُ  100من أصل مريض واحد ُيصاب  جريت لهم مريض ِممَّ
أن ينتج عن ذلك أنزفة  من الممكنالعملية بسكتة دماغية. 

 قدفي التئام الجروح.  ةوصعوب ،آالمو ،توالتهابا ،دموية
 97حوالي  ما زالبعض هذه األعراض الثانوية شديدة. تكون 

 يوما 30 على قيد الحياة بعد مرورمريض  100من أصل 
 .  الجراحية لعمليةل ُخضوِعهمِمن 

ما هي احتماالت 
 التخفيف من األعراض؟ 

تعمل الدعامات على التخفيف من األعراض بشكل دائم لدى 
مريض ِممَّن خضعوا للعالج.   100من أصل  80حوالي 

 خالليكون من الضروري الخضوع مجدداً لعملية جراحية 
 مريض (عملية 100من أصل  20سنوات لدى حوالي  4

انسداد الدعامات بسبب  تركيب دعامات أو جراحة المجازة)
  أو ظهور تضيقات أخرى.

عملية جراحة المجازة على التخفيف من األعراض  ساعدت
مريض خاضع  100من أصل  94بشكل دائم لدى حوالي 

للعالج. يكون من الضروري الخضوع مجدداً لعملية جراحية 
مريض بسبب  100من أصل  6سنوات لدى حوالي  4 خالل

 ظهور تضيقات أخرى.

هل يقلل العالج من 
اإلصابة بنوبة  خطر

 قلبية؟ 

مريض ِممَّن خضعوا  100من أصل  9ال. يصاب حوالي 
 المرض األساسي.  سنوات نتيجةَ  4 خاللللعالج بنوبة قلبية 

مريض ِممَّن خضعوا لعملية  100من أصل  5يصاب حوالي 
بعبارة أخرى:  سنوات.بنوبة قلبية في غضون أربع جراحية 

وبة قلبية بفضل من تخطي اإلصابة بن 100من أصل  4ن كَّ مَ تَ 
 .مقارنًة مع استعمال الدعامات العملية الجراحية

العالج من أمد طيل يُ هل 
 الحياة؟البقاء على قيد 

َممَّن خضعوا  100أشخاص من أصل  10ال. يفقد حوالي 
للعالج حياتهم في السنوات األربع األولى بعد الجراحة 

 لمرض األساسي.ا نتيجةَ 

مرضى َممَّن خضعوا لعملية  100من أصل  7يفقد حوالي 
الجراحة. جراحية حياتهم في السنوات األربع األولى بعد 

من الموت بفضل  100من أصل  3تم إنقاذ  بعبارة أخرى:
بعض إذ أن هناك  .استعمال الدعاماتمقارنًة مع  العملية

مثالً عندما يتعلق األمر  ،فيها فوائدجني ال ت التي الحاالت
 بوعاٍء دموي واحد فقط.

هل َيمنُعني العالج من 
ممارسة أنشطتي 

 اليومية؟

أن تتناول األدوية مثالي ينبغي عليك  عالج للحصول على
الخاصة بك بشكل منتظم وأن تحرص على احترام مواعيد 

 المراجعة الطبية.  

ينبغي عليك بعد مرحلة تأهيل  المثاليعالج ال للحصول على
وأن ، ول األدوية الخاصة بك بشكل منتظمناجحة أن تتنا
 . مواعيد المراجعة الطبيةبلتزام االتحرص على 
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