مستشفى

املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق:
أكثر من  90عاما من النجاح املستمر

منذ تأسيسه عام  1925حتى يومنا هذا ،ال يكف املركز الطبي للجامعة
اللبنانية األميركية -مستشفى رزق ،في تقدمي خدماته الطبية املتنوعة
بخدمة املريض .وال يقتصر املوضوع على هذا فقط ،بل انه كان االول في
تنفيذ عدد من اجلراحات املتخصصة والبالغة الدقة في لبنان وصوال ً
الى حتديث اول مركز مختص لعالج السكتة الدماغية.
من البسطة في الـ 1925الى االشرفية عام  1957انتقل مستشفى
رزق ،ليكمل مسيرته بتطور وحداثة المس قمته عام  2009عندما قررت
اجلامعة اللبنانية االميركية ( )LAUأن حتوّله الى مركز طبي جامعيّ ،
يدرب فيه كليات اجلامعة الثالث :الطب ،التمريض والصيدلة وغيرها السيد سامي رزق
الصحة.
ّ
من الكليّات التي تتعلّق بحقل
 :2015أول عملية تضييق الصمام التاجي دون جراحةأبرز االجنازات
اضاف ًة الى عدد من اجلراحات بني الـ 2003والـ 2010والتي تعتبر االولى
في لبنان ،على مستوى العظم.
على االثر ،حتسن املستشفى وتتطور على االصعدة اخملتلفة السيما من
الناحية التقنية ،الطبية ،اإلدارية ،العملية ،اخلدماتية ،املادية ،واالبحاث أول مهبط هيليكوبتر
ليعود بالفائدة على املريض .في هذا السياق ،عدد املدير التنفيذي
للمركز الطبي للجامعة اللبنانية االميركية  -مستشفى رزق السيد الى ذلك ،كان مستشفى رزق ،السباق في جتهيز اول مهبط «هيليكوبتر»
سامي أسعد رزق ،أبرز االجنازات الطبية للمركز على الشكل اآلتي:
منظم وغير عشوائي على سطح املستشفى ،وبحسب
في الـّ ،2004
 :1970أول جلسة غسل كلى في لبناناملواصفات العاملية ،واستعمل في الـ 2007لنقل جرحى اجليش اللبناني
 :1974أول بنك دم ال يبغى األرباح املادية من ثم حتوّل الى أوّل مركز خالل حرب نهر البارد .ويكشف رزق أنه «يتم العمل اليوم السيما بعدوطني لبنك الدم في 1978
افتتاحنا ملركز السكتة الدماغية ،وبعد لقاء قائد اجليش العماد جوزيف
 :1985اول عملية زرع كلي في لبنان من واهب حيعون وبالتعاون مع الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب األحمر
 :1993توسيع الصمام التاجي بواسطة البالون دون جراحةاللبناني ،على وضع خطة تهدف الى نقل حاالت مرضية من املدنيني
 :1994أول عملية زرع شبكة معدنية في شرايني القلب ،دون جراحة أيضا ً». :1998أوّل عملية توسيع شرايني الدماغ ( )Carotidوزرع شبكةمعدنية دون جراحة
أول مركز لعالج السكتة الدماغية
 :1999من أوائل عمليات زرع القلب :2012-أول عملية تغيير الصمام االبهم بواسطة التمييل دون جراحة لكل مستشفى خصوصياته ومميزاته ،ويعتبر مستشفى رزق رائدا ً في
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عدد من االختصاصات ،يُذكر منهم عالج أمراض القلب والشرايني،
والعالجات الطبية واجلراحية التابعة لالمراض السرطانية ،جراحة
العظام والنخاع الشوكي .كما حقق املستشفى اجنازات مهمة على
مستوى اجلهاز الهضمي ،السيما عن طريق إجراء اجلراحات بواسطة
املنظار وضمنها اجلراحات ملعاجلة البدانة (.)Bariatric Surgery
اضاف ًة الى جراحة اليوم الواحد ( )One day surgeryالتي هي قيد
التطوّر ،سواء في جراحات العني أو االذن ،أو اجلراحات النسائية وغيرها...
مختص
ّ
ويتكفل بهذا النوع من اجلراحات االكثر حداثة في العالم ،فريق
مع غرف عمليات خاصة ،وجناح متخصص لهذا النوع من اجلراحة.
على النهج نفسه اكمل املركز طريقه باحلداثة ليحقق قفزة نوعية
على مستوى كل لبنان ،بافتتاحه أول مركز للوقاية والعالج من
السكتة الدماغية .ويوضح رزق «مع قدوم البروفيسور ميشال معوض
االختصاصي في اجلراحة الباطنية لشرايني الرأس ،حققنا هذا االجناز

ملعاجلة أي مصاب بالسكتة الدماغية مهما كان عمره .ويوجد في
هذا املركز طاقم طبي كامل ومتجانس واحدث املعدات واإلرشادات
اخملصص لنقل املرضى بالتعاون مع اجليش
ّ
العامليّة اضاف ًة الى املهبط
اللبناني والصليب االحمر اللبناني ،وذلك لنقل املريض بسرعة للحد
من املضاعفات خصوصا ً في ظل زحمة السير اخلانفة التي تشهدها
طرقات لبنان ما يقلل من الوفيات واالعاقة التي تعتبر ابرز مضاعفات
السكتة الدماغية».

اخلطة املستقبلية
«هذه ليست ّإل البداية» ،هكذا يختصر السيد سامي أسعد رزق
االجنازات الطبية التي حققها املركز خالل  100عام تقريبا ً ،راسما ً
خطة واعدة مستقبليا ً ،وهو تواجد املركز الطبي للجامعة اللبنانية
االميركية  -مستشفى رزق في كل لبنان وليس فقط في بيروت ،الفتا ً
الى أن «واجبنا التواجد الى جانب املريض في كل املناطق اللبنانية.
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