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هوجلار  الأملاين  العظام  يفاجاأ جراح  عندما  اأ:  ب  د   - )اأملانيا(  كولونيا 

من  بود  الآي  جهاز  “اأعطيني  قائل:  له  امل�صاعدة  املمر�صة  بيتي�س 

يريد  ولكنه  ترفيهية  مو�صيقى  �صماع  بذلك  يريد  ل  فاإنه  ف�صلك!” 

جراحة  لها  يجري  التي  املري�صة  ل�صاق  النموذجي  الطول  معرفة 

تركيب عظمة فخذ �صناعية م�صتعينا بهذا اجلهاز ال�صغري. وعن ذلك 

يقول الطبيب الأملاين: “هذا اجلهاز ال�صغري هو الأداة التي اأتاأكد بها من 

طول ال�صاق حيث يبني يل اجلهاز ب�صكل دقيق جدا ما اإذا كان مكان 

العظمة �صحيحا وطول ال�صاق دقيقا. كما اأن هذا اجلهاز ي�صاعدين يف 

الإعداد لرتكيب مف�صل ا�صطناعي للركبة ويو�صح يل مكان الفتح”.

ويوؤكد الطبيب اأن هذا اجلهاز “يب�صط م�صار اجلراحة ب�صكل وا�صح متاما 

ويزيد من دقة اجلراحة”.

جتارب رائدة

وقام طبيب العظام الأول بيتي�س بنحو 40 جراحة حتى الآن با�صتخدام 

اآي بود يف م�صت�صفى كولونيا مريهامي. و�صارك ق�صم جراحات  جهاز 

احلوادث يف امل�صت�صفى برئا�صة الربوفي�صور بريتيل بوالون يف تطوير 

اآي بود. ويجري الق�صم  الربنامج احلا�صوبي امل�صتخدم بوا�صطة جهاز 

على  رائدة  جتارب  وهي  اأ�صهر  عدة  منذ  النظام  هذا  على  جتارب 

م�صت�صفى  يف  م�صابهة  جتارب  هناك  ذلك  ومبوازاة  العامل.  م�صتوى 

مبدينة نا�صفيل عا�صمة ولية تيني�صي الأمريكية.

رائعة”.  نتائج  “حققنا  بيتي�س:  الطبيب  يقول  التجارب  هذه  وعن 

ب�صكل خا�س يف  ي�صاعد  اجلهاز  اأن  اإىل  الأملاين  العظام  واأ�صار جراح 

حتديد الو�صع ال�صحيح للفخذ والطول الدقيق لل�صاق وكذلك و�صع 

مف�صل ال�صاق اأي تقومي املف�صل ب�صبب تاآكله وتقومي ال�صاق املقو�صة.

وقال متحدث با�صم املعهد الحتادي الأملاين للأدوية واملنتجات الطبية 

اإن املعهد وافق على اإجراء هذه الدرا�صة الرائدة.

اآلية العمل

ويعمل النظام على النحو التايل: هناك هوائي مثبت على جهاز اآي 

بود املوجود داخل غلف معقم وهناك ح�صا�س معدين مت�صل باجلهاز 

نف�صه وهناك نظام كامريا يعمل بالأ�صعة حتت احلمراء على بعد مرتين 

الكامريا  هذه  وبا�صتطاعة  اجلراحة.  عليها  جترى  التي  املن�صدة  من 

حتديد مكان جهاز اآي بود ب�صكل ل�صلكي.

ويقوم اجلراح بيتي�س بو�صع احل�صا�س املعدين يف املكان املطلوب تثبيت 

املف�صل ال�صناعي فيه “فيقوم اجلهاز بت�صجيل تفا�صيل خا�صة بت�رشيح 

اإر�صال  املف�صل ال�صناعي وحتويل هذه التفا�صيل اإىل بيانات رقمية ثم 

البيانات اإىل نظام الكامريا ثم تعود احل�صابات مرة اأخرى عرب اآي بود يف 

اأقل من الثانية، ويتم كل ذلك ب�صكل ل�صلكي، اأي بدون اإعاقات �صلكية 

داخل غرفة العمليات” ح�صبما اأو�صح الطبيب بيتي�س.

تعتمد  التي  العظام  جراحة  خبري  هاكر  رولف  الربوفي�صور  واأ�صار 

على احلا�صوب اإىل اأن هذا النظام يعتمد على تقنية موجودة بالفعل 

منذ �صنوات يف غرف العمليات وهي تقنية حتديد املواقع مب�صاعدة 

احلا�صوب م�صيفا: “الدقة التي يوفرها اآي بود جيدة ب�صكل كاف”.

جراحة  بود يف  اآي  جهاز  ا�صتخدام  املمكن  من  فاإنه  هاكر  وح�صب 

الوجه  الأنف والأذن وجراحات جتميل  العظام والأع�صاب وجراحات 

م�صريا اإىل اأنها حققت نتائج طيبة يف الكثري من اجلراحات.

مميزات الآي بود

العظام  بجمعية  الع�صو  هاكر  ح�صب  بود  اآي  جهاز  مميزات  ومن 

“حمطات  من  بكثري  واأ�صغر  ال�صتخدام  �صهل  اأنه  العظام  وجراحة 

ال�صا�صات  ذات  التقليدية  الكمبيوتر  اأجهزة  يف  املتمثلة  العمل” 

يخت�رش  اأنه  كما  العمليات  ت�صتخدم حاليا يف غرف  والتي  الكبرية 

زمن اجلراحة.

الثلجات  “كبرية بحجم  احلالية  احلا�صوب  اأنظمة  اأن  بيتي�س  واأو�صح 

تقنية  فيب�صط  بود  اآي  جهاز  اأما  اإ�صايف”.  عمل  لطاقم  دائما  وحتتاج 

حتديد املواقع املعقدة حيث مي�صك اجلراح باجلهاز يف يده ويف جمال 

روؤياه ول ي�صطر دائما للدوران من اأجل النظر اإليه “كما اأنه اأقل تكلفة 

اأنظمة الكمبيوتر امل�صتخدمة حاليا يف امل�صت�صفيات  حيث كان �صعر 

ي�صل اإىل 200 األف يورو، اأما �صعر اآي بود فل يزيد عن 50 األف” ح�صب 

بيتي�س.

جهاز اآي بود امل�صتخدم يف غرفة العمليات هو نف�صه اجلهاز العادي 

احلا�صوبي  الربنامج  اأما  الإلكرتونية.  الأجهزة  حمل  يف  يباع  الذي 

اأنظمة  يف  رائدة  �رشكة  وهي  امل�صاهمة  برينلب  �رشكة  فطورته 

حتديد املواقع وتقع بالقرب من مدينة ميونيخ الأملانية.

يقول  العظام  جراحة  يف  بود  اآي  جهاز  ا�صتخدام  فر�س  وعن 

الربوفي�صور هاكر: “من ال�صعب توقع فر�س جناح اآي بود اأمام الأجهزة 

الأخرى ولكنه يحظى بقبول وا�صع ب�صبب �صغر حجمه امللحوظ”.

وح�صب بيتي�س فاإن تقنية حتديد املواقع بجهاز اآي بود اأو�صكت على 

احل�صول على ترخي�س من اجلهات املعنية وهو ما ميهد لطرحها يف 

�صتعمم  التقنية  »هذه  باأن  قناعته  عن  وعرّب  جتاري  ب�صكل  الأ�صواق 

يف الطب و�صت�صبح حا�رشة ب�صكل خا�س يف جمال �صناعة الأع�صاء 

ال�صناعية وجراحات الأنف والأذن واحلنجرة وجراحة الأع�صاب متاما 

غري  كانت  اأن  بعد  وذلك  ال�صيارات  يف  يتعلق  فيما  انت�رشت  كما 

موجودة من قبل اأ�صل«.

الآي بود من الأغاين الرتفيهية اإىل جراحة العظام
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