
 

 

 
ينجح في إستئصال المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 

األولى من نوعها في في عمليٍة هي  تشوه وعائي كبير من عين طفل
 لبنان 

 

  بتوفير العالجات الطبية المتطورة وأحدث التقنيات،    في إطار جهوده وإلتزامه  :2019  األولكانون    9بيروت في  
ة من نوعها،  ء عملية جراحية دقيقة وخطرة وفريد، مؤخرًا بإجراالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروتنجح  

 . عمرالفي الثامنة من إلستئصال تشوه وعائي كبير من محجر عين طفل 
 

 minimally) الً غتو األقل  الجراحة قنيات ، والتي استخدمت فيها تالحديثةو النادرة  الجراحية العمليةهذه ُأجريت 
invasive)،  وجراحة   أمراض  متخصص فيضم الدكتور رمزي علم الدين ال فريق متعدد التخصصاتمن قبل

 متخصص في األشعة التداخلية.والدكتور نديم المعلم ال العيون 

كانت تضغط على العين وتسبب    يتكون من أوعية دموية متضخمةالعملية الجراحية إلى إزالة ورم هدفت وقد 
 (vascular malformation) .لنظرلتشوه وفقدان 

 

، ثم ملؤها بغراء متخصص بتصلب  خالل الجراحة، تم تخطيط الكتلة إشعاعياً " رمزي علم الدين:  الدكتورقال 
من خطر حدوث نزيف أو أذى على   حد ذلك للسماح باستئصالها جراحيًا مع الو األوعية الدموية غير الطبيعية، 

 . "بنية العين الحرجة 
 

المركز الطبي في  العملية هي دليل آخر على أن  هذهق الدكتور المعلم على هذا اإلنجاز بالقول:" من جهته عل  
التقنيات   اعتمادكمركز طبي رائد في لبنان والمنطقة. ومن خالل   ،المسار الصحيح على ألميركية الجامعة ا

 الكثيرين."  نظر وحياة   قدمة، نساهم في إنقاذوالمهارات المت



 

 

 

 

المعقدة والصعبة والتي كانت  لمعالجة الحاالت  المركز الطبي وقدرات اتيإمكان ، يدل علىنجاح هذه الحالة
تستوجب من المريض طلب العالج في الخارج. كما أن هذا النجاح الذي تحقق من شأنه أن يعزز من موقع 

 والعالجات الجراحية.   الحرجةكوجهة رائدة للحاالت    ،ومعه لبنانفي بيروت    ألميركيةاالمركز الطبي في الجامعة  
 

 

 

 – انتهى  -
 
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة األميركية 1902منذ العام  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:  نبذة إلى المحرر حول  
في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي التعليمي التابع 

ها منتشرون في ودر بت أجيااًل من طالب الطب وخريجو  1867لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام  
المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق 

 (JACIE)و  (ACGME-I)، و(CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي  األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 
ركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات مما يشك ل دلياًل على اعتماد الم

المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري 
ألف مريض  360المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من للتمريض تعليمًا متميزًا للعاملين في مجال التمريض، ويلبي 

 سنويًا.

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 األميركية في بيروت:في الجامعة في المركز الطبي اإلعالم والعالقات العامة مكتب 

 4732تحويلة:  009611350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

  شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb


 

 

 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 


