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 أول مستشفى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
ً جھاز یزرع  "ھیس حزمة" في تنظیم ضربات القلبل اً دائما

  ضربات القلبتقنیة جدیدة من المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لتخفیف أعراض عدم انتظام 
 

أول مستشفى في  )AUBMCأصبح المركز الطبي للجامعة األمیركیة في بیروت ( :2019نیسان  17بیروت في 
، )HBP(  "ھیس حزمة" في جھاز تنظیم ضربات القلبینجح في زراعة  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

إلى تخفیف أعراض عدم انتظام  ھذا الجھاز یھدف. والصحیة في قطاع الرعایة الرائدةمكانتھ مما یرّسخ 
وقصور النبض البطيء ناجمة عن ضربات القلب لدى المرضى الذین یعانون من اضطرابات إیقاع مختلفة 

 .عضلة القلب
 

البطینین. وقد تم تطویره لیصبح وسیلة بدیلة عن آلة تسریع عمل  )HBP( جھاز تنظیم ضربات القلبیذكر أن 
إعادة تصمیم المعاكسة لدى المرضى الذین یعانون من بطء  تفادي) في HBP( ضربات القلبجھاز تنظیم  یساھم

 .القلبإعادة تزامن دقات لتلك التي یوفّرھا عالج أیضاً فوائد مماثلة  یقّدموقد  .في دقات القلب
 

ضربات جھاز تنظیم یعتبر الطبیب المختص بكھرباء القلب: "الدكتور مروان رفعت وحول الموضوع، قال 
لعالج إعادة تزامن دقات القلب لدى المرضى الذین یعانون من إحصار فرع  اً واعد اً ) الدائم خیارHBP( القلب

جھاز تنظیم ضربات  أن في البطین األیسر"، مضیفاً: "یبدو المقذوف الجزء) وانخفاض RBBBالحزمة األیمن (
ً  أكثر) HBP( القلب الوفاة لدى المرضى حاالت القلب وعضلة قصور  تفادي، بل یتوقع أن یساھم في  فیزیولوجیا
 جھاز تنظیم ضربات القلب".یخضعون لزراعة  الذین

 

رفعت أجرى العملیة الجراحیة بمساعدة الدكتور معین سلیم، عالم الفیزیولوجیا  مروان الدكتور تجدر اإلشارة أنَّ 
یة، والدكتور كوسیك كریشنان، میركالكھربیة للقلب في مستشفى إدوارد في والیة ألینوي في الوالیات المتحدة األ

یة میركالوالیات المتحدة األعالم الفیزیولوجیا الكھربیة للقلب في المركز الطبي لجامعة راش في والیة إلینوي في 
والدكتور رود باسمان، عالم الفیزیولوجیا الكھربیة للقلب في مستشفى نورثویسترن میمولایر في والیة إلینوي 

 المریض كان .2019 نیسان 8الطبیة في لبنان في  MedGlobal یة خالل بعثةمیركفي الوالیات المتحدة األ
 .العیادة في متابعة زیارة في جیدة بصحة

 

ً أل تسریع ضربات القلب التقلیدیة التي تنطلق ببساطة من بقعة واحدة في القلب إلى أخرى وتؤدي  جھزةوخالفا
 الناقلة األلیاف الطبیعیة )HBP( جھاز تنظیم ضربات القلب یستخدم صات غیر منسقة،إلى تقلّ 

 للقلب.ومتزامناً صاً متناسقاً القلب، مما یتیح تقلّ  نبضات سریعلت
 

وسلیمة وتتفوق على تقنیات  ،ھو تقنیة آمنة )HBP( جھاز تنظیم ضربات القلب الدراسات الحدیثة أن أثبتتوقد 
دخول النقطة النھایة كفقدان الحیاة، أو نسبة وصول المریض إلى ل تسریع نبضات القلب األخرى، مما یقلّ 

جھاز تنظیم ضربات القلب في المستقبل تحدیث لالمستشفى بسبب قصور عضلة القلب أو الحاجة إلى المتكرر 
 بالمقارنة مع أجھزة تسریع نبضات القلب التقلیدیة

	-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
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 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:

 شربل غصوبكارمن الحاج/
 138تحویلة:  009611486065ھاتف: 

  charbel.ghsoub@ogilvy.com برید إلكتروني:
 

 
 


