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  (AUBMC)المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

  )ECMO(الجسم خارج الغشاء یطلق برنامج أكسجة
 وطب األطفال والراشدین الوالدة حدیثي لألطفال

 

ً من : 2017 كانون األول 12بیروت، في  أعلن المركز الطبي في یة، التقنیات الطبّ  أحدث التزامھ توفیرانطالقا
 الجسم خارج الغشاء كسجةألبرنامج  أّول إطالق (AUBMC) في بیروت  الجامعة األمیركیة

)Extracorporeal Membrane Oxygenation - ECMO (  عن  ھو األول من نوعھمؤتمر طبي في
وفّر تو خطیرة أمراضب بةااإلص في حال والرئتین القلبوظائف تقوم ب متطورةالتقنیة ال ھذه. ECMOال

 إعادة إحیاء األعضاءمحاولة لفرصة جدیدة لفریق الطبي منح اتوكما فرصة إضافیة للحیاة،  للمرضى
  .تضررةالم

 

 ،مؤتمروحضر ال .لبنان في زةالمركّ  العنایة خصائیيأ بین الخبرات وتبادلبھدف نشر الوعي  المؤتمر اھذ عقد
كانون األول  9 فيفي فندق جفینور روتانا في بیروت  )CME(المستمر  الطبي مكتب التعلیمنظمھ  الذي

زة وحدة العنایة المركّ  في خصائیةأ، عاصي اجن  كل من الدكتورة ھترأسقد و. طباءكبیر من األحشد ، الجاري
 والدكتور عصام في بیروتاألمیركیة في المركز الطبي في الجامعة   ECMOال ومدیرة برنامج لألطفال
 .ECMOال جّراح في مركز قلب األطفال وعضو برنامج، الراسي

 

ً كبیراً یشّكل  ECMOالبرنامج عاصي: " اقالت الدكتورة جنحول الموضوع، و یة لقطاع الرعایة الصحّ  تقدما
   ."كثیر من المرضىلاألمل ل منحسنتمّكن من  ھ،فبفضل .في لبنان

 

ً عالج  ECMOال دیع" -عصام الراسيالدكتور قال  ،من جھتھ ً وثوقم ا الرئتین لدى القلب وحاالت قصور بھ ل ا
، األمیركیة في بیروتفي المركز الطبي في الجامعة  كنولوجیاالتھذه توفّر الیوم یسّرنا األطفال والراشدین. 

في المركز الطبي  اتكنولوجیال هھذ إن اعتماد . الشمالیة اركفي أوروبا وأمی تطّوراً المراكز الطبیة  أسوة بأكثر
النتائج تحسین إلى ضافة باإلالحاّدة،  الجھاز التنفسيوالقلب  ألمراض أفضل معالجةسیساعد األطباء على 

  .السریریة"
 

صاحب وخري في الجراحة في جامعة میشیجان، فأستاذ  ،البروفسور روبرت بارتلیت ،ضیف الشرفأما 
ومسیرة بلدكم في تاریخ  محوریةمحطة  امامالیوم  نا"ال شك أنفقال:  ECMOال الفضل في تطویر تكنولوجیا
ً األمیركیة في بیروتالمركز الطبي في الجامعة  متوفر فقط في أفضل ال برنامجھذا ال، حیث نطلق رسمیا
 فریق عملالتي یتمیّز بھا على الجھوزیة والمھنیة العالیة كما أثنى في خطابھ " .المراكز الطبیة في العالم

   .األمیركیة في بیروتالمركز الطبي في الجامعة في  ECMOال
 

ً  كان یلجأ ي في الجامعة األمیركیة في بیروتأن المركز الطبّ ذكر ی قبل إطالق  مشابھةأجھزة  الستخدام سابقا
ً  ECMOال برنامج واخصائیو الجراحة القلب،  وأطباء وجّراح بھا قامالرائدة التي  جھودالبفضل  وذلك ،رسمیا
حدیثي وزة لألطفال العنایة المركّ  طاقم قسم . ومع انضماممحترف ومتفاني فریق تمریض من كنیربدعم  ،العامة

 یستمر بخدمة لبنان والمنطقة.وس 2015عام الفي  ECMOال أطباء القلب والتخدیر، اكتمل فریقوالوالدة، 
 

الطبي في الجامعة األمیركیة في المركز  في ركزةالم داخل وحدات العنایةستخدم الذي ی ،ECMOال یتیح
. یتعرضون فجاة لتدھور شدید في وظائف القلب والرئةحیاة المرضی الذین التدخل إلنقاذ ، لألطباء بیروت
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في  في بیروت المركز الطبي في الجامعة األمیركیة الذي یلعبھ الرائددور لویأتي ھذا البرنامج كشھادة إضافیة ل
  .المریض، وتطبیق أحدث التقنیات في المجال الطبّي حول تمحورتي تالالعنایة 

 -انتھى-
 في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 

ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر  في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا
 كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة
شھادات  خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء
 الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة اعتماد
 الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر  الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما

ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات  .سنویا
 

 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع: 
 

 مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لالتصاالت:
 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:
 

  شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 كارمن الحاج/لیال أبو انطون

 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 
 layale.abouantoun@ogilvy.comبرید إلكتروني: 


