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 زرع عملیة اولیجري المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
 لبنان في للرئة

ویزید الوعي حول أھمیة التبرع بمراحلھ النھائیة لمرضى الرئة  األمل منحالجدید ی الجراحي اإلجراء
 باألعضاء

 

تقدیم أحدث  المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت تماشیاً مع التزام :2019 كانون الثاني 15 فيبیروت 
أول عملیة جراحیة لزرع الرئة في لبنان  یة والتقنیات المتطّورة، أجرى المركز الطبيالعالجات الطبّ 

مالزمة منزلھا خالل العامین لمریضة تعاني من التلیّف الكیسي في مراحلھ النھائیة مما أجبرھا على 
 إعطاء. وقد أتاح اإلجراء المتطور التكمیلي كسجینواأل عالج على واإلعتماد المنصرمین
ً  42( المریضة أمالً جدیداً  التي كانت تعاني من حالة تھّدد حیاتھا وتقّصر عمرھا إلى أقّل من عام واحد )عاما
وعند  بنجاحرئتین  لزراعة الخضوع. وبفضل سبع ساعات في غرفة العملیات، تمكنت المریضة من بالحیاة

	.من المركز الطبي الخروج تمكنت من ءشفاامتثالھا لل
 

الدكتور جمیل برجي وعاونھ  ،وأجرى العملیة األستاذ المساعد في الجراحة في قسم جراحة القلب والصدر
مشاركة فریق متعدد  . وقد تطلب نجاح اإلجراءالدكتور بیار صفیررئیس قسم جراحة القلب والصدر 

أمراض  التخدیر،تضمن إختصاصیین في  في الجامعة األمیركیة في بیروت التخّصصات في المركز الطبي
 .المعدیة األمراضعالج و قسم المناعة، قسم الصیدلة الرئة،

 
تم و في الجامعة األمیركیة في بیروت الطبي المركز وتولّى تشخیص حالة المریضة فریق زراعة الرئة في

منذ تشرین  )NOOD( وزرع األعضاء واألنسجة للجنة الوطنیة لوھبلإدراجھا على الئحة اإلنتظار التابعة 
وتظافرت جھود المركز الطبي ووزارة الصحة العامة لدعم ھذا اإلجراء. تھدف المبادرة  .2018 األول العام

نوعیة الحیاة للمرضى المعرضین لخطر فقدان حیاتھم بسبب أمراض الرئة  إلى توفیر المساعدة وتحسین
الجھود البتكار العالجات المتطّورة في مجال زراعة   على بذل المزید من میعالمستعصیة. وھي تحّث الج

	.مع اإلضاءة على أھمیة وھب األعضاء األعضاء
 

لتوفیر آخر العالجات  لمركز الطبيفي ا : "نسعى جاھدینالدكتور جمیل برجي  وحول الموضوع قال
" مضیفاً: "یعتبر إجراء أول ،واإلجراءات الجراحیة لكل الحاالت المرضیة، ومنھا الحاالت األكثر تعقیداً 

ً للمركز الطبي من شأنھ ھو و في الجامعة األمیركیة في بیروت عملیة زرع رئة في لبنان إنجازاً عظیما
ً یفتح آفاق أن ً ت جدیدةً  ا سھل الوصول إلى ھذا المستوى المتخصص من الرعایة. ویھدف ھذا اإلجراء إقلیمیا

	 ".المتطور إلى تشجیع التبرع باألعضاء وھو أمر حیوي بالنسبة لھذا النوع من الحاالت
  

الدكتور زیاد غزال، مدیر المركز الطبّي في الجامعة األمیركیة في بیروت ورئیس إدارة من جھتھ، قال 
الرئة الخیار األمثل للمرضى الذین یبلغون المراحل النھائیة من إصابتھم  ةعاعتبر زرت": الخدمات الطبیة

ً لمزید من  بأمراض الرئة المزمنة مثل التلیّف الكیسي. فإجراء مثل ھذه العملیة یمنح بصیص أمل متیحا
ادة من زرع رئة ستفوا سائر الخیارات العالجیة فرصة اإلذالذین استنفومرضى الرئة في المراحل النھائیة 

 ".الستئناف حیاتھم بشكل طبیعي
	

المعنیة  األطراف مختلف بین التعاون لھذا المطمئنة النتائج نرى أن "یسعدنا: قال الدكتور بیار صفیر
اللجنة الوطنیة لوھب وزرع األعضاء و في الجامعة األمیركیة في بیروت المركز الطبي وباألخص
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 لمعالجة الواسعة إمكانیاتنا إلى یشیر الحاالت مثل ھذه نجاح إن ووزارة الصحة العامة. )NOOD( واألنسجة
 یعزز كما .الخارج في العالج عن لبحثل تضطر المرضى والتي عادةً ما كانت تعقیداً  األكثر الزرع حاالت
 ".تعقیًدا األكثر الجراحیة والعالجات للحاالت رائدة موقف المركز الطبي ولبنان كوجھة ھذا

 -انتھى
 

 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في  لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب
 حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة
 اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على

 والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا  مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما

ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض،  .سنویا
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