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 2017-6-23بيروت: 
 
 

 أول جراحة ناجحة لزراعة قلب عند األطفال في لبنان:

 إنجاز إستثنائي لمركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

 
، انضم مركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة األميركية في 2017حزيران  14في 

من جديد إلى نخبة مراكز القلب في العالم من خالل إجراء أول عملية زرع قلب ناجحة   (AUBMC)بيروت

لطفل في لبنان يبلغ خمس سنوات من العمر. عدة أيام بعد إنجازهذا اإلجراء ، تم فصل المريض بنجاح عن 

 .وباً من الماءآلة التنفس. استطاع الطفل، وهو بصحة جيدة، أن  يبتسم  لوالدته، يشّد على ذراعها ويطلب ك

 

ساهم فريق مركز قلب األطفال المتعدد التخصصات  بنجاح جديد في عالج األطفال والمرضى اللذين يعانون 

من أمراض القلب الخلقية. وقد ترأس الفريق رئيس قسم جراحة قلب األطفال، باإلضافة إلى فريق طب قلب 

خدير القلب لدى األطفال مع اإلسهام الملحوظ األطفال، وأخصائيي العناية المركزة لألطفال، وأخصائيي ت

  .لفرق التمريض وغرفة العمليات في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

 

وقال الدكتور عصام الراسي، رئيس قسم جراحة قلب األطفال والجراح الرئيسي في هذه العملية الرائدة، إن 

ت أهمية وإلهاماً والتي يمكن بواسطتها القيام بمساعدة "عملية زرع القلب هي واحدة من أكثر الجراحا

  ."األطفال وإعطائهم فرصة إضافية للحياة

 

هذا اإلنجاز هو األول من نوعه في لبنان لطفل، يمهد الطريق للعالجات الرائدة في أمراض القلب الخلقية   

مكانية  استبدال األعضاء بما فيها  كخيار إلنقاذ حياة األطفال بحيث "ال يموت طفل من أمراض القلب نظراً إل

للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت إلنشاء    2020القلب ". يأتي  هذا اإلنجاز بالتوازي مع رؤية 

  .المراكز الطبية والتعليمية الرائدة في المنطقة

 

وقال الدكتور فادي بيطار، مدير ورئيس مركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة األميركية في 

بيروت "إن هذا اإلنجاز يضيف إلى الخدمات المتطورة والرائدة التي يقدمها المركز نحو عالج المرضى 

طاء تم إجراء هذه العملية. الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية في لبنان والمنطقة". وبسبب ثقافة الع



العطاء اإلستثنائي لألسرة الواهبة، التي وهبت  قلب طفلها كهدية إلنقاذ حياة طفل آخر ومنحه فرصة للحياة. 

وثقافة العطاء التي ساهمت بإنجاح هذا اإلجراء تعود إلى المجتمع المدني الداعم لصندوق القلب الشجاع الذي 

الباهظة الثمن. ويجب التنويه بالمساعدة التي يقوم بها صندوق القلب الشجاع ساعد بتغطية تكلفة هذه العملية 

مريض مع اإللتزام بمساعدة األطفال المحتاجين، الذين  3300الذي ساهم حتى يومنا هذا بإنقاذ حياة أكثر من 

قية بسبب يعانون من أمراض القلب الخلقية، بأي طريقة ممكنة حتى ال يتوفى أي طفل من أمراض القلب الخل

 .العائق المادي

 

وأضافت الدكتورة ماريان مجدالني رئيسة وحدة العناية المركزة لألطفال والقلب "نحن ممتنون ونفتخربالثقة 

التي منحتنا إيّاها األسرة الواهبة واألسرة المتلقية. كل اإلحترام والحب والتقدير يعود إلى االسرة الواهبة التي 

جانب العمل الجماعي اإلستثنائي الذي قام به الفريق المؤلف من األطباء أتاحت لنا هذه الفرصة إلى 

 ".والممرضين واإلداريين

 

يتم تغطية نفقات العملية والعالج من قبل وزارة الصحة اللبنانية وصندوق القلب الشجاع، إلى جانب دعم 

 إدارة المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت.

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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