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لمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ينجح في إستئصال تشوه وعائي ا

 كبير من عين طفل في عمليٍة هي األولى من نوعها في لبنان

 
 

في الجامعة إطار جهوده وإلتزامه بتوفير العالجات الطبية المتطورة وأحدث التقنيات،  نجح المركز الطبي 

، مؤخراً بإجراء عملية جراحية دقيقة وخطرة وفريدة من نوعها،  (AUBMC)األميركية في بيروت

 .إلستئصال تشوه وعائي كبير من محجر عين طفل في الثامنة من العمر

 

 أُجريت هذه العملية الجراحية النادرة والحديثة، والتي استخدمت فيها تقنيات الجراحة األقلتوغالً 

(minimally invasive) من قبل فريق متعدد التخصصات ضم الدكتور رمزي علم الدين المتخصص في ،

 .أمراض وجراحة العيون والدكتور نديم المعلم المتخصص في األشعة التداخلية

 

وقد هدفت العملية الجراحية إلى إزالة ورم يتكون من أوعية دموية متضخمة  كانت تضغط على العين 

 (vascular malformation) .ه وفقدان للنظروتسبب تشو

 

قال الدكتور رمزي علم الدين: "خالل الجراحة، تم تخطيط الكتلة إشعاعياً، ثم ملؤها بغراء متخصص بتصلب 

األوعية الدموية غير الطبيعية، وذلك للسماح باستئصالها جراحياً مع الحد من خطر حدوث نزيف أو أذى 

 ."على بنية العين الحرجة

 

من جهته علّق الدكتور المعلم على هذا اإلنجاز بالقول:"هذه العملية هي دليل آخر على أن المركز الطبي في 

الجامعة األميركية على المسار الصحيح،  كمركز طبي رائد في لبنان والمنطقة. ومن خالل اعتماد التقنيات 

 ".والمهارات المتقدمة، نساهم في إنقاذ نظر وحياة  الكثيرين

 



اح هذه الحالة، يدل على إمكانيات وقدرات المركز الطبي لمعالجة الحاالت المعقدة والصعبة والتي كانت نج

تستوجب من المريض طلب العالج في الخارج. كما أن هذا النجاح الذي تحقق من شأنه أن يعزز من موقع 

االت الحرجة والعالجات المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ومعه لبنان، كوجهة رائدة للح

 الجراحية.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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