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جراحة في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت تنقذ سبابة فتى من البتر 

 بترميمها بإصبع من أصابع قدمه

 فٟ األ١ِشو١ح حعاٌجاِِشوض االِر١اص فٟ جشادح ا١ٌذ، فٟ اٌّشوض اٌطثٟ فٟ  ِٓ جشادٟ فش٠ك ٔجخ

ِٓ اٌثرش تعذ أْ ذٙشّد فٟ دادز أفجاس اٌعّش ِٓ عششج ٌخاِسحا فٟ فرٝ سثاتح تأمار ،ت١شٚخ

 .اٌفرٝ لذَ أصاتع ِٓ اصثع سرعّايات ا اٌفش٠كسِّٙ تعض اٌّفشلعاخ، ٚلذ

 اٌرج١ٍ١ّح اٌجشادح لسُ فٟ اٌّجٙش٠ح حدٚاٌجشا ا١ٌذ جشادح خث١ش تخاش ٠ٛسف اٌذورٛس ٚلاي

 اٌٍذّٟ غطائٙا ِٚعظُسثاترٗ  طشف فمذٌفرٝ ا أْ ، ٚاٌزٞ لاد اٌجشادح،اٌطثٟ اٌّشوض فٟ ٚاٌرش١ّ١ِح

. ٚلاي إْ األطثاء اٌّذ١ٍْٛ شراٌث اال وذً ذمرشح ٌُ  األخشٜ اٌّسرشف١اخ وً ٚأْ ٔفجاساال فٟ

ذٕمصُٙ اٌخثشج اٌجشاد١ح اٌّجٙش٠ح ٌُٚ ٠ىٛٔٛا عٍٝ عٍُ تٛجٛد اخرصاص تاٌجشادح اٌّجٙش٠ح فٟ 

 ٌثٕاْ ٌٚزا وأٛا ٠ْٕٛٚ ترش اإلصثع اٌّصاب.

سدف: "ا١ٌذ عضٛ شذ٠ذ اٌخصٛص١ح فٟ اٌجسُ  تعظاِٙا ٚأستطرٙا ِٚفاصٍٙا ٚجٍذ٘ا ٌٚزا ذذراج ٚأ

اٌٝ جشاداخ ِرخصصح. ٚاٌجشاح اٌزٞ ٠مَٛ تٙزٖ اٌجشادح ٠جة أْ ٠ّرٍه اٌخثشج اٌالصِح. ٚجشادح 

ا١ٌذ اخرصاص ِسرمً فٟ اخرصاصاخ اٌجشادح". ٚلاي اٌذورٛس تخاش إٔٗ الرشح عٍٝ ساِش 

تإصثع ِٓ أصاتع لذِٗ ٌرش١ُِ سثاترٗ فٛافك عٍٝ اٌفٛس ٚأجش٠د اٌع١ٍّح تعذ خّسح أ٠اَ ِٓ االسرعأح 

 اصاترٗ ٚاسرغشلد سد ساعاخ. ٚتٕر١جرٙا ذُ ذش١ُِ اٌسثاتح تشىً شثٗ واًِ.

ِّّح تذاجح اٌٝ تعض  ٚأٚضخ اٌذورٛس تّخاش: "تعذ أستعح أشٙش ِٓ اٌجشادح، ال صاٌد اٌسثاتح اٌّش

 اٌٛظ١فح ٌىٓ اٌشاب اسرعاد االدساط تٙا ٚتاخ ٠ذشوٙا".اٌرذس١ٓ فٟ اٌشىً ٚ

 أِا ٚاٌذج اٌشاب فىأد سع١ذج جذًا تّا ذُّ  إٔجاصٖ ٚاعرثشخ أْ األِش "ِعجضج".

: "ٌمذ عشف ٌثٕاْ اٌعذ٠ذ ِٓ إصاتاخ اٌرفج١شخالي اٌذشب اٌرٟ داسخ عٍٝ ٚخرُ اٌذورٛس تخاش

أسضٗ وّا ُٔمٍد ا١ٌٗ اٌعذ٠ذ ِٓ إصاتاخ اٌّعاسن فٟ سٛس٠ا ٚاٌعشاق اٌّجاٚسذ١ٓ، ٌٚىٓ اخرصاص 

 جشادح ا١ٌذ ٌُ ٠ثشص تعذ ٚال صاي عذد جّشادٟ ا١ٌذ فٟ ٌثٕاْ ل١ٍاًل".

فٟ ت١شٚخ، عٍٝ  األ١ِشو١ح حعاٌجاِاٌّشوض اٌطثٟ فٟ ٠ٚمَٛ  ِشوض االِر١اص فٟ جشادح ا١ٌذ، فٟ 

 ثالز سوائض: جّشادْٛ ِرخصصْٛ، ُتٕٝ ذذر١ح وفٛءج ٚخذِاخ شاٍِح ِا تعذ اٌجشادح.

 



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . حيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبكنوٌذج لفلسف   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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