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 منحة مه مؤسسة مفيد فّرا للمركز الطبي في األميركية لدعم طب القلب والشراييه
 

َبل انًشكض انطجٙ فٙ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد يُؾخ عخٛخ يٍ يإعغخ يفٛذ فّشا ، يًّضهخ 
ؼهٕو أٌ أيشاع انمهت ٔانششاٍٚٛ ثؼبئهزّ، نزؾغٍٛ انخذيبد انًمذيخ نًشػٗ انمهت ٔانششاٍٚٛ. ٔانً

 ْٙ يٍ أٔنٗ يغّججبد انٕفبح فٙ نجُبٌ.
 

ٔرغغٛذًا نهًُؾخ، عُٛشٗء انًشكض انطجٙ فٙ طبثك كبيم يٍ انًجُٗ األكبدًٚٙ ٔانؼالعٙ انغذٚذ 
ػٛبدح  71"يشكض يفٛذ فّشا نهًؼبُٚبد انخبسعٛخ أليشاع انمهت ٔانششاٍٚٛ". ْٔزا انًشكض عٛؼى 

ًبيبد سئٛغٛخ ْٙ أيشاع انمهت، ٔانمهت ٔانمفض انظذس٘، ٔانششاٍٚٛ. ٔعٛخزض ثضالصخ اْز
ٔعٛمذو الئؾخ ٔاعؼخ يٍ انخذيبد نهًشػٗ خبسط انًغزشفٗ رشًم انزشخٛغ ٔانًزبثؼخ انؼُبئٛخ 

ٔانؼًهٛبد غٛش انغشاؽٛخ، يضم غشفخ رخطٛط كٓشثبء انمهت، ٔلٛبط طذٖ اإلعٓبد، ٔغشفخ يشالجخ 
 ٕعبد انُجغ، ٔلٛبط انُجغ األعبعٙ.ػغط انذو انًشرفغ، ٔعشػخ رً

 
( انز٘ ٚؾًم انًشكض اعًّ لذ رخّشط يٍ انغبيؼخ 1177-7391ٔانًؼهٕو أٌ انغٛذ يفٛذ عًٛم فّشا )

ٔكبٌ سعم أػًبل َبعؾًب  7391األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد يغ ثكبنٕسٕٚط فٙ اداسح األػًبل فٙ انؼبو  
ثُبء كٕنذط ْٕل، ٔفٙ دػى كهٛخ عهًٛبٌ ٔداػًًب نهغبيؼخ ثبَزظبو. ٔعبًْذ ػطبءارّ فٙ اػبدح 

انؼهٛبٌ الداسح األػًبل، ٔيشكض ػهٕو انشٚبػٛبد انًزمذيخ، ٔطُذٔق ثشاٚف ْبسد أليشاع انمهت 
 انخهمٛخ ػُذ األطفبل، ٔيشبسٚغ ُأخشٖ.

 
ٔعزغبػذ انًُؾخ انًمّذيخ يٍ ػبئهخ فّشا نهًشكض انطجٙ فٙ ثُبء انًشكض انغذٚذ نهًؼبُٚبد انخبسعٛخ 

شاء أؽذس األعٓضح ٔانًؼذاد ٔدػى انجشايظ األكبدًٚٛخ انًشرجطخ ثبخزظبطبد انمهت ٔفٙ ش
ٔانششاٍٚٛ. ٔعزذػى انًُؾخ رؼهٛى طالة  ٚغؼٌٕ نهؾظٕل ػهٗ شٓبداد فٙ انطت، ٔأعبرزح ثشرجخ 

صيٛم ٚزخظظٌٕ فٙ أيشاع انمهت. ٔعٛذػى انًشكض انغذٚذ رّٕعّ انًشكض انطجٙ نزمذٚى ػُبٚخ 
هت ٔانششاٍٚٛ، ٔرٕفٛش أفؼم يب ًٚكٍ يٍ رؼهٛى ٔثؾش ٔرذسٚت نألطجبء شبيهخ نًشػٗ انم

 ٔيؾزشفٙ انؼُبٚخ انظؾٛخ.
 

ٔلبو أثُبء يفٛذ فّشا انضالصخ ؽبصو، ٔكشٚى، ٔدانٛب فّشا كبنٕ، ثشفمخ ٔانذرٓى يُٗ َؼًبَٙ فشّا، أسيهخ 
ٛبداد يٍ انغبيؼخ ٔيٍ انغٛذ فّشا، ثزأكٛذ انزضايٓى ثبنغبيؼخ فٙ اؽزفبل ؽؼشِ أفشاد يٍ انؼبئهخ ٔل

انًشكض انطجٙ، يٍ ثُٛٓى ػؼٕ يغهظ أيُبء انغبيؼخ ٔسئٛظ نغُخ انطت ٔانظؾخ فّٛ انذكزٕس داٚفذ 



ثٛكشص ، ٔسئٛظ انغبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ، َٔبئت انشئٛظ نهشإٌٔ انطجٛخ انذكزٕس يؾًذ 
 انظبٚغ.

 
يفٛذ فّشا يٛشاصّ  ثذػى انزؼهٛى ٔانؼُبٚخ  ٔلبل انشئٛظ دٔسيبٌ فٙ افززبػ االؽزفبل: "انٕٛو رؾًم ػبئهخ

انظؾٛخ نظبنؼ انًغزًغ ككم. نمذ أدسكذ ػبئهخ انغّٛذ فّشا يب ًٚكٍ أٌ ٚمذيّ انًجُٗ األكبدًٚٙ 
ٔانؼالعٙ انغذٚذ ٔكٛف عٛخذو انغكبٌ فٙ نجُبٌ ٔانًُطمخ ػجش رأيٍٛ أفؼم ػُبٚخ طؾٛخ ٔاػذاد 

 انغٛم انغذٚذ يٍ انًٍُٓٛٛ انطجٍٛٛ".
 

" نهًشكض انطجٙ ْٔٙ خطخ شبيهخ نزٕعٛؼّ 1111ٗ األكبدًٚٙ ٔانؼالعٙ ُٚذسط فٙ "سؤٚخ ٔانًجُ
ٔرؾذٚش انخذيبد ٔانؼُبٚخ انطجٛخ انزٙ ٚمذيٓب. ٔعٛزأنف انًجُٗ يٍ رغؼخ طٕاثك ٔعٛؼى ػٛبداد 

 ؽذٚضخ نهًؼبُٚبد انخبسعٛخ ٔصالصخ يشاكض رؼهًٛٛخ ؽذٚضخ.
 

ا ٔانزضايٓب ثبنكفبػ ػذ أيشاع انمهت ٔانششاٍٚٛ ٔلبل: "فمط يب ٔلذ أشبد انذكزٕسانظبٚغ ثؼبئهخ فّش
رمذيّ ػبئالد يضم ػبئهخ فّشا، يٍ ئخالص ٔدػى ٔعخبء، ًّٚكُُب يٍ رؾمٛك طًٕؽبرُب فٙ  "سؤٚخ 

 " إلػالء يغزٕٖ انؼُبٚخ انطجٛخ فٙ انًُطمخ ئنٗ يغزٕٚبد نى رجهغٓب يٍ لجم".1111
 

بئهخ فٕطف ٔانذِ انشاؽم ثشعم انزضو ثباليزٛبص ٔاألخالق ٔركهى انغٛذ ؽبصو فّشا َٛبثخ ػٍ انؼ
ٔاإلؽغبٌ ؽزٗ ثؼذ سؽٛهّ. ٔأػبف: "يٛشاصّ عٛغزًش، نٛظ كاعى ػهٗ عذاس ثم ثبنطشٚمخ انزٙ 

ػبػ ثٓب ؽٛبرّ". ٔأسدف: "َزطهغ ئنٗ اَزٓبء انؼًم فٙ انًششٔع ٔافززبػ طبثك نأليشاع انمهجٛخ 
 ش ٔانمهت انزْجٙ، انشعم انز٘ نًظ انمهٕة انؼذٚذح ٔكغجٓب".ٚؾًم اعى يفٛذ فشا، سعم انمهت انكجٛ

 
ُٚزكش أٌ انًشكض انطجٙ اؽزفم فٙ انؼبو انًبػٙ ثٕػغ ؽغش األعبط نهًجُٗ األكبدًٚٙ ٔانؼالعٙ 

انز٘ ٚشّٛذ ثغبَت انًشكض انطجٙ، فٙ اؽزفبل سػبِ ٔشبسن فّٛ سئٛظ انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ انؼًبد 
ّٕ٘ يمذساد انًشكض انطجٙ  91جُٗ ػهٗ يغبؽخ يٛشبل عهًٛبٌ. ٔٚزشايٗ انً أنف يزش يشثغ ٔعٛم

 انؼالعٛخ ٔاألكبدًٚٛخ ٔانجؾضٛخ ٔعّٕٛفش ثٛئخ رشّغغ األداء انطجٙ انًزفٕق. 
 

ْٕٔ عٛكٌٕ أٔل يُشأح فٙ انًُطمخ رشّكض  فٙ  1179ُٔٚزٕلغ أٌ ُٚزٓٙ انؼًم فٙ انًشكض فٙ انؼبو 
ٍٗ انؼُبٚخ ثبنًشػٗ ٔانزؼ هٛى ٔاألثؾبس. ٔعٛكٌٕ َيؼهًًب ػهٗ طشٚك رغغٛذ "سؤٚخ انٕلذ َفغّ ػه

 " نهًشكض انطجٙ فٙ رؾمٛك أػهٗ يغزٕٚبد انؼُبٚخ ثبنًشػٗ ٔانًؼشفخ األكبدًٚٛخ. 1111
 
 

  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   7111انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  
عبيؼخ ثؾضٛخ    ٔانغبيؼخ ْٙ  . رط نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕ   نهزؼهٛى انؼبنٙ 

طبنت    8000   ؽٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػؼبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رؼى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ   رذسٚغٛخ،
  عٛغزش،ٔانًب   ُٚبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾظٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   رمّذو انغبيؼخ ؽبنًٛب     . ٔطبنجخ

ٚؼى    انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   ٔانذكزٕساِ فٙ   ٔانذكزٕساِ، 
ًٗ   . عشٚشًا   011    فّٛ   يغزشف
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