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القلب في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  كھرباء أمراضقسم  أطباء ینفذھانوعیة  عملیات
 عالج مرضى رجفان القلب األذیني  التبرید بواسطة البالون في تقنیة إستخدام :في بیروت

 
 المركز قسم الطب الداخلي في في أمراض كھرباء القلب  أطباء أجرى –) بیروت، لبنان 2017، نیسان 18 (

التبرید بواسطة البالون تقنیة  نوعیة باستخدام عملیات) AUBMC( بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي
من شأن . الطویل المدى على والسالمة ضمن الفعالیةتقنیة عملیة توھي  في عالج مرضى رجفان القلب األذیني

 .نتیابياإل األذیني الرجفان من یعانون الذین المرضى من المئة في 85الى  80حوالي  شفاء ،ھذه التقنیة الحدیثة
 

تستخدم التبرید بواسطة البالون (التي تعتمد على الجیل الثاني األحدث لھذا النوع من  كي طورت ھذه التقنیة
، وھو مصدر األوردة الرئویة باألذین األیسر عزل مكان التقاء فياألجھزة) بدالً من الكي باستخدام الحرارة 

وھي تعتبر الطریقة المثلى  نسبیا، بسیطة ھذه التقنیة .اإلشارات الكھربائیة الشاذة التي تسبب الرجفان األذیني
 انتظام لعدم المضادة األدویة مع االنتیابي األذیني الرجفان أعراضتكرار  من یعانون الذین لعالج المرضى

 .القلب ضربات
 

 في الطبي المركز في كھرباء القلب و القلب أمراض أخصائي ،رفعت مروان الدكتوروقد قام كل من 
 و القلب أمراض أخصائي ،حربیة برنارد الدكتورو ،الطبي كسروان بیروت ومركز في األمیركیة الجامعة

 زغرتاCHN و الطبي، كسروان بیروت، مركز في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز فيكھرباء القلب  
 . ھذاي عالج مرضى رجفان القلب األذینيبتقنیة التبرید بواسطة البالون ف بالنجاح تكللت عملیات بإجراء
 األذیني، الرجفان لعالج وأوروبا المتحدة الوالیات في كل من متزاید نحو على استخدام ھذه التقنیة ویجري

 أخرى الدماغیة ومشاكل السكتة یؤدي إلى القلب ما قد  ضرباتفي  انتظام وھي إحدى الحاالت التي تسبب عدم
 .في القلب

 
یقوم األطباء  الرئوي، الورید عزل خالل. الستون عاما ما فوق الناس من المئة في ستة األذیني یصیب الرجفان

 .تخطیط القلب بمساعدة األیسر األذین وتوجیھھا في الساق في عروق )أنابیب طویلة ومرنة(بإدخال القسطرة 
 مضاد لعالج خالل فتحة البالون الموصولة بالنسیج ، وھو یعتبر بدیالً  من بالتبرید العالج كما یجرى

 الخطر.درجة و ،الفائدة نسبةالمریض،  اختیار االعتبار في األخذ القلب، مع ضربات ضطرابال
 

 الدكتور على ید 1996بیروت عام  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز فيكھرباء القلب  مقستأسس 
ً  بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز فيكھرباء القلب  قسم لطالما كانو ،خوري موریس   سباقا

 من یعانون الذین المرضى وزرع األجھزة الحدیثة لعالج َكيِّ األنسجة بواسطة قسطرة القلب عملیات تنفیذ في
  .والمنطقة لبنان في القلب ضرباتفي عدم إنتظام  وأقصور 
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 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز أن على جدیداً  دلیالً  اإلجراء ھذا یعتبر: "رفعت مروان الدكتور وقال
 استخدام في الرائد الطبي المركز باعتباره ،2020 العام إلنجاز رؤیة الصحیح الطریق یسیر على بیروت في

 ". والمنطقة لبنان في األرواح إنقاذ تساھم في التي والمھارات التقنیات
 

-إنتھى-  
 

 حول المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت
، أعلى معاییر الرعایة الطبیة 1902یقدم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت، منذ  تأسیسھ عام 

لكلیة الطب  تعلیميأكادیمي مستشفى  -المركز الطبي  یعتبر ھذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جمیع أنحاء 
) والتي دربت أجیال من طالب الطب واألطباء، 1867في الجامعة األمیركیة في بیروت (التي أنشئت في عام 

كما خرجت العدید من الطالب ھم الیوم موجودون في العدید من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز 
الوحیدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ھو المؤسسة الطبیة 

مما یشیر إلى المعاییر العالیة في مجال الرعایة التي  ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPشھادات دولیة 
 التعلیم األكادیمي.و ترتكز على المریض، التمریض، خدمات علم األمراض/المختبر، 

 
رفیق الحریري للتمریض توفر التعلیم الممتاز طالب وطبیب. إن مدرسة  4,000خرجت كلیة الطب أكثر من 

 مریض سنویا. 360,000لطاقم التمریض. یلبي المركز الطبي احتیاجات الرعایة الصحیة ألكثر من 
 

 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org یرجى زیارة الموقع اإللكتروني ،لمزید من المعلومات
 

مقسم  009611350000على الرقم  ركیّة في بیروتیالمركز الطّبّي في الجامعة األم م فيمكتب اإلعال
  praubmc@aub.edu.lbالبرید اإللكتروني: أو ، 4722


