
 

 

 برنامج زرع نقي العظم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت يحتفي بإنجازات
 ن األطفالم %20و بالغينال مرضىمن ال %80قام بألف عملية زرع نقي العظم،  BMTبرنامج 

 

بإنجاٍز مميز، تمثل في  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ىحتفإ: 2019 أيلول 6 في بيروت
إنطالق العمل في وحدة زرع نقي العظم منذ  ،عملية 1000تخطي عدد عمليات زرع نقي العظم 

وهذه النتائج  من األطفال.كانوا % 20% منها ُأجريت لمرضى بالغين و80، 2004في العام  المتخصصة
بالمقارنة زرع نقي العظم في المركز الطبي في الجامعة األميركية يمكن اعتمادها كمقياس التي حققها برنامج 

في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث أنه أول برنامج ُيجري عمليات زرع من  BMTأهم برامج مع 
في  مط الفردانيزراعة الخاليا الجذعية متماثلة النيقوم بو  غير مطابقين بشكل تامو متبرعين غير ذي صلة، 

 لبنان.

معروف على نطاٍق واسع  برنامج زرع نقي العظم التابع للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت،
في مجال  ، ال سيمااألساسية والسريرية واالنتقاليةاألبحاث السرطانية ألحدث لتقديمه محليًا ودوليًا نظرًا 

يسعى برنامج . وإنطالقًا من إلتزامه في توفير الرعاية الرحيمة والعالية الجودة والحديثة، الخبيثة الدموية األورام
BMT  لتلبية االحتياجات الشخصية  ،على الزرعالتي تعتمد من العالجات والخبرات جاهدًا لإلستفادة

 للمرضى للقضاء على السرطان.

تقطب بشكٍل كبير المرضى من لبنان ومعظم دول يعتبر البرنامج حاليًا أكبر برنامج للزرع في لبنان، ويس
باإلضافة إلى اإلعتراف به  في الجمعية األوروبية لزراعة الدم والنخاع هو عضو رسمي البرنامجالمنطقة. 

 .متبرعين بالنخاع في الواليات المتحدة األميركيةالوطني للبرنامج المن قبل  للزرعكمركز دولي 

تحت قيادة الدكتور علي  نايف باسيل للسرطان ، ونظمه معهدفارس للمحاضراتقاعة عصام الحفل أقيم في 
ه . وحضر ، وقدم الحفل الدكتور جان الشيخBMTطاهر مدير المعهد، والدكتور علي بازرباشي مدير برنامج 

رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور محمد حيدر ممثاَل معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق و 
، إلى جانب عدد من العظم لدى األطفالنقي  زرعبرنامج مدير الدكتور فضلو خوري والدكتور ميغيل عبود 

 طباء وممثلي وسائل اإلعالم.مجموعة من األالناجين من المرض وعائالت المرضى و 



 

 

يعتمدها المركز، واستمعوا إلى  تيبتكرة الالحفل شّكل فرصة للحضور لإلضطالع على التدابير العالجية الم
 تجارب مرضى نجحوا في التغلب على المرض من جميع أنحاء لبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقد نشر الدكتور جان الشيخ في كلمته، األمل من خالل إعالنه بأن هناك إمكانية إليجاد متبرع متطابق لكل 

 بنان وفي الشرق األوسط.مريض مصاب بأمراض الدم في ل

إعتماد  2016قال خالل الحفل:" لقد تلقى البرنامج في العام  BMTالدكتور علي بازرباشي مدير برنامج 
في  ثمانية برامجوواحد من  ،وبذلك أصبح البرنامج الوحيد المعتمد دوليًا في لبنان، اللجنة الدولية المشتركة

والرعاية الشخصية والرحيمة  نظرًا إلى القدرات البحثية المتطورة ،الشماليةخارج نطاق أوروبا وأميركا العالم 
. ومن خالل هذا التمّيز، حقق المركز الطبي في الجامعة األميركية في لعالج مرضى السرطانالمعتمدة 

 ".والمنطقةفي لبنان الطبية  تخدماتوفير ال واستمراريته في إرثه الطبيمن  يعزز بيروت إنجازًا جديداً 

أشار في كلمته إلى أن المركز الطبي في  العظم لدى األطفالنقي  زرعبرنامج مدير الدكتور ميغيل عبود 
العالج لألطفال الذين يعانون من حاالت  ق المتطورة وطر  اإلمكاناتجميع ه لديالجامعة األميركية في بيروت 

 إلى هذه العالجات وتحسين نتائج المريض.، وما نحتاج إليه هو الدعم والسماح للوصول حميدة وخبيثة

مدير معهد نايف باسيل للسرطان الدكتور علي طاهر صّرح من جهته بالقول:" إن مرضى زرع نقي العظم 
أسعى باستمرار إلى تزويد مرضانا  يشكلون مصدر إلهام بالنسبة لنا. وكمدير لمعهد نايف باسيل للسرطان،

 الشخصية. نسعى ألن نوّفر لمرضانا الرعاية 2020ن أساسيات رؤيتنا . وعملنا هذا هو مالعالج بأفضل طرق 
أطلقها الدكتور فضلو خوري في العام  تيال 2025وعملنا أيضًا يتناغم مع رؤية وأحدث التدابير االعالجية. 

 ، لتحقيق الرفاه اإلجتماعي واإلنساني".2016

األميركية في بيروت:" هذه اللحظة التي نقف فيها من جهته قال الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة 
 ،لإلحتفال والتأمل مع أبطالنا الناجين وأحبائهم وجميع الفريق العامل الدؤوب، بهذه الرحلة التي لم تكن سهلة

ولكنها أنقذت حياة الكثيرين وشكلت مصدر إلهام لآلالف بأهمية المعرفة والواجب والمشاركة وما يربطنا 
 نحن البشر". ببعضنا البعض



 

أدت نقي العظم  عالدكتور محمد حيدر ممثل وزير الصحة بأن النتائج اإلستثنائية لبرنامج زر  أعلنفي الختام 
باإلضافة  زيادة الميزانية السنوية لمركز سرطان األطفال دعم إضافي من خالل وزارة الصحة العامة لى منحإ

 حالياً تعمل الوزارة و  ي في الجامعة األميركية في بيروت.إلى وحدة زرع نقي العظم للبالغين في المركز الطب
 .CAR Tعلى وضع سياسات جديدة فيما يتعلق بالعالجات الجديدة مثل بدء العالج بالخاليا 

تبعه أغنية منفردة أدتها السيدة سامية حركة، تخلل الحفل عرض كوميدي قدمه اإلعالمي هشام حداد، 
 مفتوحهامش الحفل جلسة نقاش  ُعقدت علىقدمته السيدة جمانة منصور. كما  تحفيزي  باإلضافة إلى خطاب

الناجين أدارته الصحافية في جريدة النهار رولى معوض. واستمتع الحضور بعرض موسيقي قدمه عدد من 
 TIESذلك جلسة لسرد القصص الملهمة من قبل جمعية  تبع .ارة ورق فرقة طيوبمشاركة ، BMTفي برنامج 

 الجي.كاديمي والعاألمركز حليم وعايدة دانيال  ، وتقطيع قالب الحلوى وإضاءة مبنىAUBMCفي 

هذا الحفل هو واحد من سلسلة فعاليات ستقام لتسليط الضوء على عمل معهد نايف باسيل للسرطان، وأحدث 
الشخصية التي يتلقاها مرضى السرطان في المركز. وهذا يتناغم مع رؤية المركز  األورام والرعايةعالجات 

الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة إلى مستويات ب لإلنتقال 2020الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 
 ز.غير مسبوقة من التميّ 

 ،المحليلمرضى األورام على المستوى مات الطبية يعمل معهد نايف باسيل للسرطان على توفير أفضل الخد
من خالل إنشاء برنامج جديد متطور متخصص وتقديم المساعدة المالية للبالغين المحتاجين ومرضى زرع 

مع مركز سرطان األطفال في لبنان وصندوق  BMTيتعاون برنامج زرع نقي العظم  طفال.نقي العظم من األ
طوال  توفير الدعم لهملتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى المحتاجين و  دعم السرطان
  .اديةمن الناحية النفسية والموذلك رحلة الشفاء 

 –انتهى  -
، دأب المركز الطبي في الجامعة 1902منذ العام المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت: نبذة إلى المحرر حول 

األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي 
ب الطب ودّربت أجيااًل من طال 1867التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام 

وخريجوها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة 
، (CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 

على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض مما يشّكل دلياًل  (JACIE)و (ACGME-I)و



 

والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف 
لتمريض، ويلبي المركز الطبي طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليمًا متميزًا للعاملين في مجال ا

 ألف مريض سنويًا. 360احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من 

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 في الجامعة األميركية في بيروت:اإلعالم والعالقات العامة في المركز الطبي مكتب 

 4732تحويلة:  009611350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
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