
المركز الطبي  في ألطفالا قلب مركزل:إنجاز إستثنائي ل في لبناناطفلزراعة قلب عند األأول جراحة ناجحة 
 بیروت الجامعة األمیركیة في  في

 من بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز في األطفال قلب مركز انضم ،2017 حزیران 14 في
 خمسیبلغ  في لبنانلطفل  ناجحة قلب زرع عملیة أول إجراء خالل من العالم في القلب مراكزنخبة  إلى جدید
 ،استطاع الطفل .التنفس آلة عن بنجاح المریض فصل تم ، اإلجراء ھذاإنجازعدة أیام بعد . عمرمن ال سنوات

ً كوب طلبیو ذراعھا شّد علىی والدتھ،ل  بتسمی أن  ،وھو بصحة جیدة  .الماء من ا

اللذین یعانون  والمرضى األطفال عالجفي  جدید بنجاح  التخصصات متعددال ألطفالا قلب مركز فریق ساھم
 قلب طب قیفر إلى باإلضافة ،األطفال قلب جراحة قسم رئیس الفریق ترأس وقد. الخلقیة القلب أمراضمن 
 الملحوظ اإلسھام مع لدى األطفال قلبال تخدیر وأخصائیي لألطفال، العنایة المركزة وأخصائیي ألطفال،ا

  .بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز في غرفة العملیاتو التمریض لفرق

 إن الرائدة، العملیة ھذه في رئیسيال جراحالواألطفال  قلب جراحة قسم رئیس الراسي، عصام الدكتور وقال
ً و أھمیة الجراحات أكثر من ةواحد ھي القلب زرععملیة "  مساعدةب القیام بواسطتھاوالتي یمكن  إلھاما

  ".للحیاةإضافیة  فرصةوإعطائھم  األطفال

   الخلقیة القلب أمراض الرائدة في للعالجات الطریق یمھد طفل،ل نوعھ في لبنان من األولھو  نجازاإل ھذا
 استبدال األعضاء بما فیھا  إلمكانیة  نظراً  القلب أمراض من طفل یموت ال" بحیث األطفال یاةح إلنقاذ كخیار
  إلنشاء  بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي لمركزل 2020 رؤیة معبالتوازي  ازجناإل ھذا . یأتي "ب القل
  .المنطقة في ةائدالر ةوالتعلیمی ةكز الطبیارالم

 في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز في ألطفالا قلب مركز ورئیس مدیر بیطار، فادي الدكتور وقال
 المرضى عالج نحو المركز یقدمھا التي والرائدةالمتطورة  الخدمات إلى یضیف نجازاإل ھذا إن" بیروت
. تم إجراء ھذه العملیة عطاءال ثقافة وبسبب". والمنطقة لبنان في الخلقیة القلب أمراض من یعانون الذین
 .لحیاةل فرصةمنحھ و آخر طفلإلنقاذ حیاة  كھدیةا طفلھ قلب ت وھب التي ،الواھبة لألسرةستثنائي اإل العطاء
 الذي الشجاع القلب لصندوق التي ساھمت بإنجاح ھذا اإلجراء تعود إلى المجتمع المدني الداعم عطاءوثقافة ال
 الشجاع القلب صندوقویجب التنویھ بالمساعدة التي یقوم بھا . الثمن باھظةال العملیة ھذه تكلفة بتغطیة ساعد
 الذین ،المحتاجین األطفال مساعدةب اإللتزام مع مریض 3300 من أكثر حیاة إنقاذساھم حتى یومنا ھذا بالذي 
 بسبب الخلقیة القلب أمراض من طفل أي یتوفى ال حتى ممكنة طریقة بأي ،الخلقیة القلب أمراض من یعانون

 .العائق المادي

 ثقةالبنفتخرو ممتنون نحن" والقلب لألطفال المركزة العنایة وحدة ةرئیس مجدالني ماریانالدكتورة  تأضافو
ة الواھبة التي سرحترام والحب والتقدیر یعود إلى االكل اإل. المتلقیةة الواھبة واألسرة األسر ھااالتي منحتنا إیّ 

 األطباء منالمؤلف الذي قام بھ الفریق  اإلستثنائي الجماعي العملإلى جانب  الفرصة ھذه لنا حتاأت
 ".واإلداریین والممرضین

إلى جانب دعم  ،الشجاع القلب صندوقاللبنانیة و الصحة زارةو قبل من والعالج العملیة نفقات تغطیة یتم
 .بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز إدارة

 


