
أطباء مركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في ، للمرة األولى في العالم
 ثقوب في قلب طفلالة لسد مظلّ على شكل  Occlutech بیروت ینجحون بزراعة ثالثة أجھزة

 

بیروت ي فمركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  فریق من أطباء قام - 2018آذار  7في 
ة من خالل القسطرة لسد ثالثة ثقوب في قلب مظلّ  على شكل Occlutech تمثّل بزراعة ثالثة أجھزة بإجراء متطّور
ً ویعاني من ثالث 12طفل یبلغ من العمر لالعملیة  أجریتجراحة. لل اللجوءطفل من دون  عیوب في الحاجز  ةعاما

 .الجھة الیمنىیرافقھا تضّخم عضلة القلب من  )ASD (األذیني
 

مدیر مركز قلب األطفال  على رأسھم اإلختصاصیین طباءمن األطاقم  ،األولى من نوعھا ، التي تعتبرالعملیة أتمو
 ،عربي الدكتورة مریمزیاد بلبل ولدى األطفال الدكتور  ي أمراض القلبئیخصاأالدكتور فادي بیطار، إلى جانب 

فادي  الدكتور ،ي أمراض القلب والشرایین والصماماتئخصاأ بالتعاون مععصام الراسي  الدكتوروجّراح القلب 
  .سمر طھ من قسم التخدیر والدكتورةصوایا 

 

 جھود فریقنا الطبيھذا اإلجراء المتطّور ما كان لینجح لوال تظافر : "الدكتور فادي بیطار  قالحول الموضوع، و
التطّورات أحدث  في تقدیممركز قلب األطفال  الذي یلعبھ الریاديدور الھذا النجاح  یرّسخ. والمتعّدد التخّصصات

بكوننا  خرتنفنحن " مضیفاً: "،لألطفال الذین یعانون من أمراض القلب الخلقیةوتوفیر رعایة صحیة عالیة الجودة 
   ".في المنطقة وخارجھا الرائدةمكانتنا ، مما ینعكس إیجاباً على في العالم إلجراء أول من قام بھذا

 
عیب خلقي شائع ھو ثقب في الجدار بین األذینین (الحجرات العلویة للقلب)،  ، وھوعیب الحاجز األذینيیذكر أن 

)CHD (واحد على شكل  جھازالقسطرة عبر األوردة. في أغلب األحیان، یتم استخدام  ھ من خاللإغالق یمكن
. ثقوب عدة إلغالق جھازین استخدام یتم الحاالت، بعض في؛ وقسطرةال تقنیة إجراء عبر إلغالق ثقوب مظلّة
الجامعة األمیركیة في بیروت األول الذي یتم اإلبالغ عنھ في جمیع المركز الطبي في اإلجراء الذي قام بھ  ویعتبر

قد تمكن و) إلغالق الثقوب في قلب الطفل. Occluder ® ASDaFigullستخدم ثالثة أجھزة (حیث اأنحاء العالم 
  طبیعي.تھ بشكل یستأنف حیاكي حالة ممتازة العملیة ببعد في الیوم التالي من المركز الطبي  الخروج من المریض 

 

 Brave قصندوالذي یدعمھ  –بیروتي المركز الطبي في الجامعة األمیركیة ف یعتبر مركز قلب األطفال في
Heart- اإلجراءات الجدیدة . فسجل إنجازاتھ حافل بلرعایة أمراض القلب الخلقیة في لبنان والمنطقة اً رائد اً مركز

قلب  ةعاعملیة زر، بما فیھا نجاح أول یعانون من أمراض القلب المختلفة لعالج األطفال الذینطرحھا تّم التي 
من خالل برنامجھ البحثي المبتكر  للتمیّزیسعى المركز باستمرار كما في منطقة المشرق العربي.  لطفل يتجر

 .القلب الخلقیةأنحاء العالم تتعلق باألسباب الجینیة ألمراض مختلف  منعلن عن اكتشافات یالذي 
 
 
  
	



	
	
	
	


