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 عملیة جراحیةیجري المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
 ھي األولى من نوعھا في لبنان والمنطقة الستئصال باطنة الرئة 

 لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي الحاد  جدیداً مالً أ منحالجدید ی الجراحي اإلجراء
 

ً تماشی :2018 تموز 31 بیروت في  العالجاتتقدیم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت  مع التزام ا
تموز  2 ) بتاریخPTE( عملیة جراحیة الستئصال باطنة الرئة یتأجرالتقنیات،  أحدثالمتطّورة و الطبیة

 ست ساعات، كثر منأاستغرقت  . وقد أجرى العملیة التيفي لبنان والمنطقةھي األولى من نوعھا الماضي 
  .وعاونھ رئیس قسم جراحة القلب والصدر الدكتور بیار صفیر جراح القلب والصدر الدكتور جمیل برجي

 

القلب على  عضلة المریض الذي بدأ یعاني من التعب، وضیق التنفس، وأعراض قصوروفي التفاصیل أن 
 بإجراء طبیب القلب التداخلي الدكتور عبدهللا ربیزقیام بعد  حالةإصابتھ بھذه التم تشخیص  شھرمدى عدة أ

وقد تم  مصدره لم یكن القلب  الذيوشدید في ضغط الدم الرئوي  ارتفاع عن مما كشفقسطرة القلب األیمن 
 التصویر المقطعي لألوعیة. بعد سبب ارتفاع ضغط الدم الرئويتأكید 

 

جة المرضى الذین یعانون من اللمع راسخ، تّم تصمیمھھو عالج جراحي تجدر اإلشارة إلى أن ھذا اإلجراء 
یتطور و. )CTEPH( المزمن الخثاري االنصمام بسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي ىحالة حرجة ومزمنة تسم

ً ت مرضال اھذ ویقّدم ھذا اإلنجاز في الرئتین. المزمن عن تخثر الدم  ناتجوھو موھناً،  عتبركما ی دریجیا
كما یمثل انطالق برنامج جدید في مجال  .باألدویة، خیارات عالجیة متقدمة للمرضى الذین ال یمكن عالجھم

المركز الطبي في الجامعة تنسجم ھذه الخطوة مع رؤیة و.  الرتفاع ضغط الدم الرئويالجراحي العالج 
أحدث العالجات ألكثر الحاالت تعقیداً ر حجر الزاویة الذي یوفّ  الطامح لیصبح األمیركیة في بیروت

 ً  .واإلجراءات المتقدمة المتاحة عالمیا
 
حول الموضوع، قال الدكتور برجي: "ھدفنا وطموحنا في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت و

 بسببتوفیر جمیع العالجات واإلجراءات الجراحیة لمعظم الحاالت المعقدة، وارتفاع ضغط الدم الرئوي ھو 
المصابون بھذا یستطیع  ،بفضل ھذا اإلجراء" مضیفاً:" ،ھو أحد ھذه الحاالت المزمن الخثاري االنصمام
ً للعالج للسفر إلى الخارج  یضطّرون كانوا الذینوالمرض  ً محلی أن یتعالجوا، سابقا نتائج الحصول على مع  ا
 ".ممتازة

 

المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  من جھتھ، قال أخصائي الطب الرئوي وارتفاع ضغط الدم الرئوي في
في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  إجراء ھذه العملیة في بیروت الدكتور عماد بو عقل: "قدرتنا على

ارتفاع ضغط الدم  مرضىجموعة الخیارات العالجیة الطبیة والجراحیة الالزمة لرعایة م تكّمل في بیروت
 ".الرئوي

 

السفر إلى الخارج لتلقي العالج إذا  في لبنان ھذا المرضب المصابینعلى یترتّب كان  یذكر أنھ في السابق،
ارتفاع ضغط الدم فر العالج المناسب. عدم توفّ جّراء وا معظمھم توفّ إالّ أن كفایة،  اً قركان وضعھم مست

ً  یعتبر المزمن الخثاري االنصمام بسبب الرئوي القلب  عضلة ي إلى قصور فيؤدّ ی ، حیثلحیاةیھّدد ا مرضا
، إلى طبیعتھ النتاج القلبي عید تو ،ارتفاع ضغط الدم الرئويمن استئصال باطنة الرئة عملیة  حدوتوالوفاة. 

تصنّف ھذه العملیة والحاالت المتقدمة. وحتى في المرضى لدى معظم ألعراض مما یترجم تحسناً ممتازاً في ا
التدخل العالجي لنسبة كبیرة من المرضى، مما یحسن مستوى نشاطھم ونوعیة حیاتھم ومتوسط  ضمن

 .عمرھم المتوقع بشكل كبیر
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، یسعدنا أن ھامع نجاحو متخّصصین.تتطلب خبرة وتقنیة عالیة الملیة ع، قال الدكتور صفیر: "ھذه جھتھمن و
العملیات الجراحیة صعوبة في أكثر ي لتولّ  بیروتالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  استعدادشھد ن

  ."القلب والرئتین
 

ً على الموضوع، قال الدكتور عبدهللا ربیز: "ھذ ً  ریؤثّ  المرضا وتعلیقا  طولوعلى نوعیة حیاة المریض سلبا
ي حین أّن العالجات النھائیة األخرى غیر حاسمة لحل ھذه المشكلة سوى باللجوء إلى الجراحة. إن ف ،هعمر

الفریق الجراحي أثناء الجراحة ھد العظیم الذي قام بھ جالوتبعھ فریق العمل قبل وبعد الجراحة االنھج الذي 
 ".نتیجة إیجابیة لمریضناالعوامل التي ضمنت  يھ

 

 دییغو سانفي  األكادیمي ركز الصحيالمفي تم تطویرھا بدایة  )PTE( ستئصال باطنة الرئةایذكر أنَّ عملیة 
نھج التنفیذھا في عدد محدود من المراكز المختارة حول العالم التي تعتمد وتم  كالیفورنیا، جامعةالتابع ل

إزالة وتقضي ب ،من الناحیة التقنیة كثیرةتضمن تحدیات یھي إجراء دقیق  ھذه العملیةوصات. متعدد التخصّ ال
ب حدوث مضاعفات في األوعیة الدمویة الجلطات الدمویة التي یمكن أن تعیق تدفق الدم إلى الرئتین مما یسبّ 

 الخثاري االنصمام بسبب ارتفاع ضغط الدم الرئويب المصابونیكون  قدضغط الدم الرئوي. في وارتفاع 
رتفاع ضغط الدم الرئوي وقصور مما یؤّدي ال لغیر مدركین أن ھذه الجلطات تتشكّ  )CTEPH( المزمن

والحد من القدرة على  ،ظھور أعراض مثل زیادة ضیق النفس یرافقھافي الحاالت الدقیقة،  عضلة القلب
وانخفاض معدل العمر المتوقع. فأربعة بالمئة من األشخاص الذین یعانون من الجلطة الدمویة في  ،التمارین

 مرض.ال االرئتین ھم عرضة لإلصابة بھذ
 

المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  ستمر، ی)PTE(  ستئصال باطنة الرئةاعملیة  تقدیم عبر
للعدید من المرضى الذین  واإلجراءات الجراحیة الطبیةالعالجات  أحدثوفیر تبتكریس جھوده ل بیروت

ارتفاع نوعیة حیاة مرضى تحّسن من شأنھا أن ھذه الجراحة الفریدة من نوعھا و. ا المرضیعانون من ھذ
ً وأنھ بات  طول حیاتھم تؤثر على، والمزمن الخثاري االنصمام بسبب ضغط الدم الرئوي نھم امكبإخصوصا

 تین.قلب والرئالصحیة األكثر تخصصاً للرعایة الاإلستفادة من توفرھا محلیاً من خالل  اآلن
 

 -انتھى
 

 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  لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب
 حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة
 اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على

 والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض حولالمتمحورة  الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا  مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما

ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض،  .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 إلكتروني:برید 

 
  شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:

 شربل غصوبكارمن الحاج/
 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 
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  charbel.ghsoub@ogilvy.com برید إلكتروني:


