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المركز الطبّي في الجامعة قسم أمراض القلب في  في الطبي الفريقعملية نوعية قام بها  

 WATCHMANباستخدام تقنية  األميركية في بيروت
   حد من خطورة جلطات الدم في مرضى االرتجاف األذينيلل

 
قسم روت و أعلن المركز الطبي في الجامعة األميركية في بي: 1025، آب 6الخميس  لبنان، -بيروت 

للحد من خطورة جلطات الدم في مرضى اإلرتجاف  WATCHMANزراعة جهاز لعملية  أمراض القلب نجاح
 األذيني. 

 
لمرضى يعانون من مرض اإلرتجاف  نوعيتين بإجراء عمليتينالفريق الطبي و الدكتور برنارد أبي صالح قام 

المسيلة للدم للحد من الجلطات ولكنهم معرضين  بحاجة إلستخدام األدوية. فهذه العملية تساعد من هم األذيني
 .ألسباب عدة منها التقدم بالعمر لإلصابة بنزيف داخلي

 
ي صالح، المتخصص بكهربائية القلب. وأضاف: أب دالدكتور برنار  "نحن فخورون جدًا بهذا اإلنجاز"، علق

لن تبعد عنهم خطر الجلطات ية التقن ذه"ستغير هذه التقنية حياة العديد من مرضى اإلرتجاف األذيني، فه
 فحسب بل التحديات باستخدام األدوية المسيلة للدم ومنع حدوث النزيف نتيجة لذلك."

 
يحد من كجهاز  (FDA)، مصادق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في أميركا WATCHMANإن جهاز 

مكافئة ألدوية السيولة وفي الوقت حماية لهم وفر يمخاطر السكتة الدماغية لمرضى اإلرتجاف األذيني كما 
 .نفسه يستغني المريض عن أدوية السيولة ومخاطرها

 
يأتي على شكل مظلة صغيرة جدا بالحجم، يقام زرعها في القلب وبالتحديد في  WATCHMANإن جهاز 

صل ومن ثم يمكن أن تنف ويةجلطات الدمالتتشكل تأنسجة القلب حيث منطقة مخفية في األذين األيسر، وهي 
مجرى الدم إلى الدماغ وتسبب السكتات الدماغية. يتم إدخال الجهاز إلى القلب عن طريق الوريد في  أن تدخلو 

 .القسطرة في مختبر الكهربائية ومن خالل الساق
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وأضاف الدكتور أبي صالح: "هذه العملية إنجاز آخر في مسيرة المركز الطبي في الجامعة األميركية نحو 
. يعتبر جهاز 0202وتحقيق ما قامت عليه رؤية المركز ركز طبي رائد في لبنان والمنطقة تعزيز مكانته كم
WATCHMAN ".خطوة رائدة في الحد من الجلطات لدى مرضى اإلرتجاف األذيني 

 
 -إنتهى-

 
 للمحررين مالحظة

 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
، أعلى معايير الرعاية الطبية 2020ميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام يقدم المركز الطبي في الجامعة األ

لكلية الطب  تعليميأكاديمي مستشفى  المركز الطبي يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 
، ( والتي دربت أجيال من طالب الطب واألطباء2681في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 

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 أربع 

لية في مجال الرعاية التي مما يشير إلى المعايير العا ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPشهادات دولية 
 ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.

 
طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  00222خرجت كلية الطب أكثر من 

 مريض سنويا. 0820222حية ألكثر من لطاقم التمريض. يلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الص
 

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

مقسم  220822012222على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في
- ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم بالنيابة اإلعالم، مديرة نادين شاتيال ةبالسيدأو ، 0100
  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –0201مقسم  220822012222هاتف: 

 
 األوسط"كيتشام رعد" الشرق  –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 22082 0 802121جّوال: 

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
mailto:Suzan.dargham@ketchum-raad.com
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