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مركز قلب األطفال في الجامعة األميركية في بيروت يجري أول عملية في لبنان لزرع 
 صمام رئوي بواسطة القسطرة بدون جراحة

 
المركز الطبي في الجامعة  في قلب األطفال مركز فريق قام  –( بيروت، لبنان 1025، تموز 6اإلثنين )

 من يعانون الذين المرضى لعالج القسطرة عبر" ميلودي"الرئوي  لصمام زرع أول بإجراء األميركية في بيروت
تجنيب  على الحديثة التقنية تعتمد المفتوح حيث القلب عملية إجراء من بدال( CHD) الخلقية القلب أمراض

 من حيث خضع اثنين الماضي، األسبوع اجريت هذه التقنية في. الجراحية العملية وعواقب تبعات المريض
 تنفيذ تم. ممتازة حالة اللبنانيين الى زرع الصمام لعالج التشوه الخلقي في القلب وغادرا المستشفى في المرضى

 عصام األطباء إلى باإلضافة بيطار، فادي الدكتور األطفال مركز قلب مدير برئاسة فريق قبل من اإلجراء هذا
مستشفى رويال  فرايزي من آالن الدكتور بمساعدة التخدير قسم من بخعازي وجورج عرابي مريم الراسي،

 بامبتون، المملكة المتحدة.
 

 األيمن البطين من الدم سريان تعرقل خلقية عيوب من تعتبر هذه التقنية مفيدة لدى المرضى الذين يعانون عادة
صمام  زرع أجل من مفتوح قلب عملية إجراء يتطلب الخلقية العيوب من النوع الرئوي. هذا الشريان إلى

 معظم يضطر لذلك، محدودة. نتيجة كهذه القنوات االستبدال ألن حياة إلى تحتاج ما وغالبا العيب إلصالح
 حياتهم خالل المفتوح القلب عمليات من عدد إجراء إلى النوع هذا من خلقي عيب من يعانون الذين المصابين

 .الصمام استبدال أجل من
 

 تعيق التي الرئوي صمام قنوات تسرب أو تضيق لعالج يستخدم خاص إجراء ميلودي هو TPVزرع صمام 
 .الألوكسجين الرئتين إلى الدم نقل عن المسؤولة وهي الرئوي، الشريان إلى للقلب األيمن البطين من الدم تدفق
 لعالج المفتوح القلب جراحة إجراء من شديد وبدال ارتجاع الوقت تصبح هذه القنوات متكلسة أو لديها مرور مع
 .بديل لعملية القلب المفتوح خيار توفير ميلودي من المقصود فإن الحالة، هذه
 

حيث يتم خياطة الصمام على دعامة معدنية مثبتة  الرئوي والشريان األيمن البطين يزرع صمام الميلودي بين
مام بإنبوب طويل )قسطار( عبر وريد الفخذ الى موقعه المناسب في القلب على بالون قابل للتمدد  وينقل الص

 المكان في يلتصق الصمام فأن الدعامة لتمديد البالون ينفخ اإلشعاعي. وعندما بالتصوير باالستعانة
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 الندبة دون إلجراء القسطرة التالي اليوم عادة ما يغادر المرضى المستشفى في .فورا بالعمل ويبدأ له المخصص
مؤخرا بالموافقة  (FDA) األمريكية والدواء الغذاء المفتوح. وقامت إدارة قلب المرافقة لجراحة وااأللم والمخاطر

 الرائدة القلب مراكز في ،حيث أصبح اآلن يستخدم5102 عام الثاني كانون على إستعمال صمام ميلودي في
 .والعالم المتحدة الواليات في
 

المنطقة  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت من المراكز الرائدة في في األطفالقلب  يعتبر مركز
لبنان نسبة الى العالج المتطور والتقنيات المبتكرة التي يقدمها  في الشامل الوحيد لقلب األطفال كما أنه المركز

طبيب, ممرض,  21ن أكثر من للقلب. يتألف الفريق في المركز م الخلقية عالج العيوب مجال المركز في
 الرائدة المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية. تعتبر بيانات نتائج الجراحية للمركز مشابهة ومتقاربة مقارنة مع

المركز الطبي  في قلب األطفال . وكان الطاقم في مركز79نجاح % معدل مع األمريكية المتحدة الواليات في
سجل عمليات نوعية عدة والتي تعتبر األولى من نوعها لمعالجة العيوب  في الجامعة األميركية في بيروت قد

  المسببة لتلك التشوهات. الرائدة في مجال الجينات االكتشافات الخلقية في القلب في لبنان والعالم باإلضافة إلى
في الجامعة  المركز الطبي في مركز قلب األطفال يقدمها التي العالجات تشكيلة إلى التقنية هذه إضافة إن

 هذا في الرائدة المراكز صدارة في المستشفى تضع للقلب، الخلقية عالج العيوب مجال في األميركية في بيروت
 .المجال

 
-إنتهى-  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

، أعلى معايير الرعاية الطبية 0715يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 
لكلية  تعليميأكاديمي مستشفى  -المركز الطبي  يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 

ي دربت أجيال من طالب الطب ( والت0689الطب في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 
واألطباء، كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن 
المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على 

مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPأربع شهادات دولية 
 التي ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.
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طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  0,111خرجت كلية الطب أكثر من 
 مريض سنويا. 081,111المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من  لطاقم التمريض. يلبي

 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات

 
مقسم  117800021111على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني: أو ، 0955
 

 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 
 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 11780 0 871212جّوال: 

 

http://www.aubmc.org/
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