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لدىى االريیاضيیيین االشبابب  االموتت االقلبي االفجائي  
االمسبباتت ووااإلجرااءااتت االوقائيیة   

	CHAMPS( تشامبس ووصندووقق االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتتعنواانن ناقشهھ   
FUND (  

ووووززااررةة االشبابب وواالريیاضة  
 

-بيیرووتت   تشامبستت ووصندووقق عقد االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیروو :2014 أأيیلولل 17لبنانن٬، 
االعميید برعايیة ووحضورر ووززيیر االشبابب وواالريیاضة  ٬،)للقلوبب االشابة ووصحة االريیاضيیيینبرنامج هھھھشامم االحاجج (

 لدىى االريیاضيیيین االشبابب" ووذذلك نهھارر االجمعة االموتت االقلبي االفجائياالركن عبد االمطلب االحناوويي ندووةة بعنواانن "
حريیريي للتمريیض في االجامعة ااألميیركيیة في هھھھشامم جارروودديي٬، مدررسة االفي قاعة   2014 آآبب 29 االوااقع في

أأخذ االريیاضيیيین االشبابب خاللل االتمريین أأوو االمبارريیاتت ووضرووررةة  االموتت االقلبي االفجائي لدىىبيیرووتت. ناقشت االندووةة 
ووتفادديیهھا.إإجرااءااتت فورريیة للوقايیة منهھا   

 
 حة االعالميیة٬،ممثلونن عن ووززااررةة االصحة االعامة٬، وومنظمة االصحضر االندووةة إإلى جانب ووززيیر االشبابب وواالريیاضة 

من االجامعة ووعددد من ااألططباء ووأأعضاء ااإلتحاددااتت ووااألنديیة االريیاضيیة في لبنانن٬،  ووممثلونن عنووااللجنة ااألوولمبيیة 
وواالمركز االطبي. ااألميیركيیة في بيیرووتت  

 
 وواالتعليیم االطبي لبراامج االمعلوماتيیةاالمساعد  ٬، وواالعميیداالعائلة ررئيیس دداائرةة ططباافتتح االندووةة االدكتورر غسانن حماددةة٬، 

 هھھھذهه مثلإإقامة  أأهھھھميیة على االضوء تسلط مقدمة٬، ببيیرووتتفي كيیة ريیاالجامعة ااألمفي االمركز االطبي في  لمستمراا
.مجتمعنا صحة على هھھھاتأثيیر لهھا االتي االجديیدةة االموضوعاتت مناقشة فيمركز االطبي لل االراائد وواالدوورر االندووااتت  

 
 في االقلبكهھرباء وو االدمويیة ألووعيیةوواا االقلب ططب االطب٬، في مساعد أأستاذذبعدهھھھا عرضض االدكتورر مروواانن ررفعت٬، 

لدىى االريیاضيیيین االشبابب االفجائي  االقلبي لموتتاالنسب حصولل االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت 
االموتت االقلبي  إإلى ؤدديياالتي ت االمختلفة ااألسبابب إإلى ررفعت االدكتورر أأشارر عرضهھ٬، في. ترتب منهھاتووااألعباء االتي 

ً  وواالتي االفجائي  تضخم عضلة االقلب مثل ٬،عنهھا يیغفل تشوهھھھاتت أأوو قلباالفي  عيیوبب خفيیة بسبب تحدثث ما غالبا
)Hypertrophic Cardiomyopathy(،منيیصبح ف  تتضخممما يیجعلهھا االقلب يیصيیب عضلة  ووررااثي مرضضووهھھھو ٬ 

	 االطويیلة تي كيیو وومتالززمة بسهھولة االدمم يیضخ أأنن االقلب على االصعب  (Long	  QT	  syndrome)،مرضض ووررااثي  ٬
.عةيیسر قلب ددقاتت قد تؤدديي إإلى االتيوو االقلب ضرباتتلامم عدمم اانتظيیسبب   

 
تلى ذذلك مدااخلة من قبل االسيید ططاررقق غربالل٬، معالج رريیاضي في قسم االريیاضة في االجامعة ااألميیركيیة في 
بيیرووتت٬، شارركك فيیهھا االحاضريین خبرةة االجامعة ااألميیركيیة في مركز شاررلز هھھھولستر للطالبب خاللل االسنوااتت االست 

االتي ااتخذتت للحد من وولحمايیة االريیاضيیيین من أأيي حوااددثث صحيیة مفاجئة. ووعلق غربالل االماضيیة ووااإلجرااءااتت 
من أأوولى االجامعاتت في لبنانن وواالمنطقة بفرضض االفحص االطبي االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت بأنن تكونن  "نفتخر

 االقلب فحص ذذلك في بماااإللزاامي وواالمسبق أليي ططالب يیريید ااإلنتسابب إإلى أأيي من االفرقق االريیاضيیة في االجامعة٬، 
ططب االعائلة في االمركز االطبي في االجامعة  أأططلقتهھا دداائرةة. إإنهھا لخطوةة رراائدةة ووإإيیجابيیة االكهھربائي االقلب ووتخطيیط

تم رريیاضيیانن ااألميیركيیة في بيیرووتت." بعدهھھھا عرضض غربالل لحالتيین شهھدتهھما االجامعة ااألميیركيیة تعرضض لهھا 
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تكونن ااألنديیة االريیاضيیة مجهھزةة  أأننإإلى أأهھھھميیة  كما ووااشارر ٬،االخاررجي االرجفانن مزيیلباستخداامم آآلة  اااسعافهھم
بالمعدااتت ووااإلسعافاتت ااألووليیة االالززمة ووبطاقم مدرربب على ااستخداامهھا.  

 
في االجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت  أأستاذذةة ططبب االعائلة في االمرركزز االططبي ٬،االحاجج سلطت االدكتوررةة منى عثمانن

 االخطوااتت علىوو صندووقق٬،اال على االضوء٬، في كلمتهھا )Fund) CHAMPS تشامبسس وومؤؤسسة صنددووقق
 جميیع بيین االتعاوونن أأهھھھميیة أأيیضا ناقشتوو. االشبابب للريیاضيیيین آآمنة بيیئة لتوفيیر تحقيیقهھا يیجب االتي االرئيیسيیة
جعل : للمناقشة ررئيیسيیة ااقترااحاتت ثالثةكما ووضعت  االالززمة االسالمة لتوفيیرفي االندووةة  ةةضرااالح ااألططراافف

 االقلب تخطيیطووتحديیداا  االقلب فحص يیشمل أأنن علىلبنانن٬، في لريیاضيیيینااجميیع ل إإلزاامي االدوورريي ياالفحص االطب
 االمدرربيین بأنن يیكونن ووأأخيیراا٬، االريیاضيیة٬، االمالعب في االخاررجي االرجفانن مزيیلآآلة  ووجوددأأهھھھميیة  االكهھربائي٬،
   ).CPR( االرئويي االقلبي اإلنعاششبمجاززوونن  يین االريیاضيی

 
ززيیادد  االجامعة ااالميیركيیة في بيیرووتت االبرووفسورر في اامرااضض االقلب وونائب ررئيیس االمركز االطبي فيبعدهھھھا أألقى 

 2020خاللل ررؤؤيیتهھ  بي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت وومنلطالما كانن االمركز االطجاء فيیهھا: "كلمة  غزاالل
ً برفع مستوىى االرعايیة االص  رعايیةووذذلك في مجاالتت االحيیة في لبنانن وواالمنطقة إإلى مجاالتت غيیر مسبوقة ملتزما

تم تحديید مجموعة من االمساررااتت٬، وولكن  ٬،وولتحقيیق هھھھذهه االرؤؤيیة" ووأأضافف ".ااألكادديیميوو االعلمي وواالبحث حيیةاالص
 ااألهھھھم في كل ذذلك هھھھو عمل االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت على تطويیر براامج وومباددررااتت تعمل

تت االموإإنن إإال خيیر ددليیل على هھھھذاا ااإللتزاامم.  ما هھھھي تشامبسعلى تحسيین صحة مجتمعاتنا. ندووتنا االيیومم ووصندووقق 
في االقطاعيین العمل مع جميیع االمعنيیيین باكرااً. فاالريیاضيیيین االشبابب  يیأخذهھھھو حدثث مأساوويي  من أأززمة قلبيیة االفجائي

ختلفة االمستقلة ااوو ددااخل االمدااررسس وواالجامعاتت في هھھھذاا االموضوعع لهھ تأثيیرهه االريیاضيیة االماالعامم وواالخاصص وواالجهھاتت 
مثالل للخطوااتت االتي االهھذهه االندووةة هھھھي ف لنا.لنسبة وولذلك أأهھھھميیة كبرىى باررفع مستوىى االوعي حولل هھھھذهه االقضيیة في 

ااإلهھھھتمامم االمختلفة ددااخل االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت وولبنانن للمضي قدما في  من قبل ااألقسامميیمهھا يیمكن تقدِ 
".مجتمعناصحة ب  

 
في  في كلمتهھ بالجهھودد االذيي يیقومم بهھا االمركز االطبي االحناوويي نوهه ووززيیر االشبابب وواالريیاضة االعميید عبد االمطلب

عليینا جميیعا االعمل يیداا بيید لوضع لتسليیط االضوء على هھھھذهه االحالة ووقالل: " تشامبس االجامعة ااألميیركيیة ووصندووقق
االضواابط ووااإلجرااءااتت االالززمة لمكافحة هھھھذهه االظاهھھھرةة٬، إإيیجادد االمورراادد االمادديیة االمطلوبة لتأميین االمعدااتت االطبيیة 
االالززمة للجميیع ووأأخيیراا االعمل على تدرريیب االطوااقم االبشريیة لتكتمل االعمليیة." ختم االوززيیر كلمتهھ معربا ااستعدااددهه 

.اهھھھمة ضمن ااالمكانيیاتت االمتاحة للمساعدةة في تحقيیق ااالهھھھداافف االمرجوةةللمسووااستعداادد االوززااررةة   
 

بعدهھھھا ناقش االحضورر االطرووحاتت االمقدمة ووكيیفيیة تطبيیقهھا آآخذيین بعيین ااإلعتبارر االكلفة االمطلوبة وواالميیزاانيیاتت 
اوونن بالتعاالصندووقق  يیعملاالمباددررااتت االتي  ىىحدإإمن االحلولل أأبرززهھھھا  ااً عددد تشامبس قدمم صندووققعندهھھھا االمحدووددةة. 
بكلفة معقولة ضمن  بالكشف االطبي للريیاضيیيین االشباببلتوفيیرهھھھا ووهھھھي إإمكانيیة االقيیامم  االصحة االعامةمع ووززااررةة 
 في لألططباء تدرريیبيیة ددووررةة تشامبس صندووقق نظم ذذلك٬، وولتحقيیق. "االتابعة للوززااررةة ااألووليیة االصحيیة االرعايیة مرااكز
قرااءةة تخطيیط االقلب وواالقيیامم بفحص االقلب  ققططرعلى  مركزاا 27 من االقلب ووأأططباء وواالطب االعامم االعائلة ططب

.االحاجج عثمانن ةةاالدكتورر أأضافت ٬،"للريیاضيیيیناالكهھربائي   
 

ووززااررةة  االعامة٬، االصحة ووززااررةة ٬،وواالريیاضة االشبابب ووززااررةة مع بالتعاوونن عمل فرقق تشكيیلااتفق االمجتمعونن على 
االتي  االمقدمة االمختلفة ااالقترااحاتت متابعةل ووااالتحاددااتت ووااألنديیة االريیاضيیة ااألوولمبيیة ووااللجنةاالتربيیة وواالتعليیم االعالي 



	  

	  

American University of Beirut Medical Center 
PO Box 11-0236   
Riad El-Solh 1107 2020  
Beirut, Lebanon 

New York Office 
3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th Floor 
New York, New York 10017-2303 - USA 
T.: +1-212-583-7680 F.: +1-212-583-7650 

F.: +961-1-345325 
praubmc@aub.edu.lb 
www.aubmc.org	  

 
T.: +961-1-350000/374374 
Info Line 1242 
(from within Lebanon) 
 

	  

 

 ذذلك في بما( في ااألنديیة االريیاضيیة االمشارركة االكشف االطبي قبل جعل االمقترحاتت ووشملت. إإليیهھا االتوصل تم
 االريیاضيیة االمالعب جميیع في متوفرةة االخاررجي االرجفانن مزيیلآآلة  لجعل االحلولل إإيیجادد ٬، إإلزاامي) االقلب فحص
 االوعي ررفعوو ٬،صولل االمدرربيین االريیاضيیيین على شهھاددةة ااإلنعاشش االقلبي االرئويي ووح ٬،ااآللة تكلفة تخفيیض ووضمانن
في  االفجائي االقلبي االموتت وواالوقايیة من ٬،قبل االإللتحاقق بفريیق االكشف االطبي االوقائي ثقافة بناء ٬،االعامة لدىى

.االريیاضي االمجتمع  
 

 االقلبفحص  ٬،االمدااررسس لىإإ االعوددةة" حملة تنظيیمب تشامبس صندووقق سيیقومم   االعامم٬، لهھذاا أأنشطتهھ من كجزءوو
 ططالبب خاللهھاوواالتي سيیتمكن من  2014،٬ )نوفمبرتشريین االثاني (  30وو )سبتمبرأأيیلولل ( 17 بيینما  "مجانياال

 للدخولل في فرقق رريیاضيیة االحصولل يیخططونن وواالذيین 24وو 12 بيین أأعماررهھھھم تترااووحح االذيین وواالجامعاتت االمدااررسس
 ستكونن. االقلب ووتخطيیط االدمم ضغط فحص يیب٬،كشف ططبي من قبل ططب تتضمن مجانيیة ططبيیة ااستشاررةة على

 موعد لحجز أأوو االمعلوماتت من لمزيید. بناًء على موااعيید مسبقةووذذلك  ووسبت أأرربعاء يیومم كل متاحةاالفحوصاتت 
  .3000 مقسم 350000-01على االرقم  بي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتتطبالمركز اال ااالتصالل يیرجى

 
- -إإنتهھى  

 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.org ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني يیرجى ٬،لمزيید من االمعلوماتت   

 
مقسم  009611350000على االرقم  ركيیّة في بيیرووتتيیاالمركز االطّبّي في االجامعة ااألم مكتب ااإلعالمم في

- ركيیّة في بيیرووتتيیفي االمركز االطّبّي في االجامعة ااألم ااإلعالممررنا علي٬، مديیرةة نسة أأوو باآل٬، 4722 هھھھاتف: 
–4732مقسم  009611350000   praubmc@aub.edu.lbاالبريید ااإللكترووني:  

 
–سوززاانن بو دَدررغم٬، مديیرةة عالقاتت عامة  "كيیتشامم ررعد" االشرقق ااألووسط   

- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  
 

للمحررريین مالحظة  
:االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت حولل  

 االطبيیة االرعايیة معايیيیر أأعلى 1902،٬ عاممتأسيیسهھ   منذ ٬،يیقدمم االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت
 في ااألميیركيیة االجامعة في االطب لكليیة االتعليیمي تشفىاالمسكما أأنهھ . وواالمنطقة لبنانن أأنحاء جميیع في للمرضى
خرجت االعديید من  كما ووااألططباء٬، االطب ططالبب من أأجيیالل ددرربت االتيوو) 1867 عامم في أأنشئت االتي( بيیرووتت

إإنن االمركز االطبي في االجامعة . االعالم حولل االراائدةة االمؤسساتت موجوددوونن في االعديید من االطالبب هھھھم االيیومم
	٬Magnet،JCIثالثة شهھاددااتت ددووليیة  على صلاح ااألووسط االشرقق في ططبيیة مؤسسة للأأوو وهھھھ ااألميیركيیة في بيیرووتت   

 علم ووخدماتت وواالتمريیض٬، االمريیض٬، على كزتتر االتي االرعايیة مجالل فياالعاليیة  االمعايیيیر إإلى يیشيیر مما ٬،CAPوو
.االمختبر/ااألمرااضض  

 
 االممتازز االتعليیمفر تو للتمريیض االحريیريي ررفيیق مدررسةيیب. إإنن ووططبالب طط 4,000 من أأكثر االطب كليیةت خرج
.سنويیا مريیض 300,000من  ألكثر االصحيیة االرعايیة ااحتيیاجاتت االطبي االمركزيیلبي  .االتمريیض لطاقم  
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	 تشامبس حولل صندووقق  )CHAMPS FUND(:  
نيیسانن  في أأنشئ خيیريي صندووقق هھھھو٬، للقلوبب االشابة ووصحة االريیاضيیيین االحاجج هھھھشامم برنامج: تشامبس صندووقق

 االصندووقق تأسس. بيیرووتت في ااألميیركيیة االجامعةاالمركز االطبي في  في لعائلةاا ططب دداائرةة ضمن 2014 )أأبريیل(
ً لذكرىى  كرةة مماررسة أأثناء االملعب في توفي  عاما 15 عمرهه شابب رريیاضيووهھھھو  االحاجج٬، هھھھشامم االطالب تكريیما

٬، حالة لم تكن مشخصة االقلب عضلةووتضخم في  ااعتاللل بسبب 2010 (مايیو) أأيیارر 1 في مدررستهھ فريیق مع االقدمم
. يیهھ من قبللد  

 
 إإلى االدعوةة خاللل من االشبابب االريیاضيیيین لدىى االقلبي االفجائي االموتت منعللحد من وو تشامبس صندووقق يیهھدفف
جهھوززيیة  ووضمانن االشبابب٬، عند االقلب مخاططر حولل االعامم االوعي ووززيیاددةة للريیاضيیيین٬، ااإللزاامي االقلب فحص
.للتعامل مع هھھھذهه االحاالتت االريیاضيیة االمالعب  

 
	  

 
 
 


