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أول عملية زرع رحم في لبنان والشرق األوسط
في مستشفى ومركز بلفو الطبي
في متوز الفائت ،برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة
العامة غسان حاصباني في حكومة تصريف االعمال اعلن مستشفى
ومركز «بلفو» الطبي خالل مؤمتر صحافي عن جناح أول عملية زرع
رحم في لبنان والشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك مبشاركة املدير
الطبي ونائب الرئيس عن الشؤون الطبية في املستشفى البروفسور
غسان معلوف واملدير التنفيذي نايف معلوف وبحضور نقيب أصحاب
املستشفيات اخلاصة املهندس سليمان هارون وعدد من مسؤولي
املستشفى واألطباء العاملني فيها ومعنيني.
وقد استهل الوزير حاصباني كلمته مهنئًا لبنان على هذا اإلجناز اجلديد
للقطاع الصحي والفريد من نوعه الذي يجعله سباقًا ،إذ إن  10مراكز
فقط في العالم قامت حتى اآلن بعمليات زرع الرحم ،ما يجعل لبنان
أوال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ويعطي األمل للسيدات اللواتي
يردن أن يصبحن أمهات باإلجناب.
أضاف :أنه عندما استلم وزارة الصحة وضع خطة للعام  2025هدفها
أن يبقى لبنان سباقًا باإلبتكارات واإلجنازات واإلبداعات الصحية وأن
تكون في لبنان سياحة إستشفائية متطورة .وبالفعل ،فإن لبنان يلعب
من خالل هكذا عمليات دور ًا أساسيًا ،مؤكدًا أنه مت وضع أطر تنظيمية
واضحة جدا حول عملية زرع الرحم التي حصلت مبشاركة ومتابعة
من قبل اللجنة الوطنية لوهب األعضاء ووزارة الصحة العامة بهدف
التأكد من أن كل اإلجراءات املتعلقة بزرع األعضاء في هذه العملية
سليمة من الناحية األخالقية وتعتمد املعايير الدولية املتبعة في هذا
اخلصوص للمحافظة على سالمة املريض وحقوقه.
ووجه الوزير غسان حاصباني التحية للفريق الطبي في مستشفى
حريصا على أن جترى العملية ضمن
ً
بلفو وقال« :إن هذا الفريق كان
اإلطار الصحيح ما يسهم في إعطاء صورة مشرقة عن لبنان من ناحية
اإلجنازات» .وتابع الوزير حاصباني« :ان لبنان ال يعمل فقط على املستوى
احمللي بل على املستوى العاملي ايضا لتحسني حياة اإلنسان وقد كانت
الدكتورة رندة عاقوري في طليعة القائمني باألبحاث التي حتصل على
املستوى الدولي في إطار عمليات زرع الرحم».

غسان معلوف
وكان املؤمتر الصحافي قد استهل بالنشيد الوطني اللبناني وحتدث
املدير الطبي ونائب الرئيس عن الشؤون الطبية في مستشفى ومركز
بلفو الطبي البروفسور غسان معلوف قائال« :نحن فخورون جدا بأن
يكون مستشفى ومركز بلفو الطبي بارقة أمل للبنان ضمن منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا ومسرورون جدا بنجاح أول
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عملية زرع رحم تضع لبنان في قائمة البلدان العشر عامليا التي تعيد
األمل للنساء غير القادرات على اإلجناب .نشكر الثقة التي وضعتها
وزارة الصحة باملستشفى وثقة الفريق السويدي الذي نقدر جهوده
إضافة إلى جهود األطباء اللبنانيني والطاقم التمريضي والعاملني في
املستشفى الذين أثبتوا جدارة ومهنية عالية».

نايف معلوف
ثم أوضح املدير التنفيذي نايف معلوف أسباب اختيار الفريق السويدي
مستشفى بلفو التي تتمتع مبقومات معينة نظرًا لتجهيزاتها املتطورة
في غرف العمليات والقدرة على املتابعة احلثيثة لكل من املريض الواهب
واملتلقي .ومت عرض فيديو عن عملية زرع الرحم حتدثت فيه املريضة التي
غيرت لها العملية مجرى حياتها.
وقد أتت عملية زرع الرحم في لبنان ضمن برنامج بحث علمي أجراها
فريق طبي لبناني من أفضل األخصائيني في عمليات الزرع واجلراحة
النسائية في املستشفى بالتعاون مع فريق طبي سويدي متخصص
يقوده البروفيسور ماتس برانستورم والطبيبة اللبنانية األصل الدكتورة
رندة عاقوري .وأجريت العملية في  11حزيران لسيدة أردنية يناهز عمرها
 26عاما تبرعت لها والدتها التي تبلغ من العمر  50عاما برحمها.
استغرقت عملية إستئصال الرحم من الواهبة حوالي  12ساعة
وزراعته  6ساعات كما خضعت املتلقية للمراقبة مدة شهر للتأكد
من عدم حصول أية مضاعفات على أمل أن تستتبع املرحلة القادمة

بالتلقيح الصناعي ( )IVFبعد  9أشهر ،يليها حمل ووالدة سليمة.
وتعتبر عملية زرع الرحم ابتكارا جديدا فريدا من نوعه وهو قيد التقييم
والتطوير ،سيغير حياة العديد من النساء غير القادرات على اإلجناب
بسبب عدم وجود أو إختالل في الرحم .
تشير التقديرات أن عدد النساء املصابات بهذا النوع من العقم في
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا يصل إلى  100000حالة.
وتتطلب عملية اإلختبار من النساء املشتركات القيام بإجراءات متعددة
املراحل واخلضوع لتقييم طبي ونفسي للتأكد من كونهن مؤهالت

إلجراء العملية على أن حتتفظ املرأة بالرحم طيلة الفترة الالزمة التي
تتيح لها إمكانية اإلجناب ليتم نزعه بعدها وجتنيبها بالتالي أخذ أدوية
كابتة للمناعة على املدى الطويل .
وكان مستشفى ومركز بلفو الطبي قد وقع عام  2016اتفاقية مع
جامعة جوثنبرج في السويد ليصبح بني األوائل عامليا حيث يجري
اختبار زرع رحم ومت اختيار املستشفى لتوقيع اتفاقية االختبار حصريا
معه في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا وفقا للمعايير
العالية اجلودة التي يتبعها.

بيان صحافي

امتحان اجمللس العربي الختصاص جراحة العظام
في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق
بفضل جهوده
املتواصلة ،يثبت
املــركــز الطبي
للجامعة اللبنانية
األمــيــركــيــة -
مستشفى رزق
مرة جديدة عن جدارة كمؤسسة رائدة تعنى بالصحة في منطقة
للمجلس العربي ABHSالشرق األوسط ،خصوصا ً مع دعمه املتواصل.
لالختصاصات الصحية
للسنة الثالثة على التوالي ،استضاف املركز الطبي اجلامعي LAU
 مستشفى رزق امتحان اجمللس العربي الختصاص جراحة العظامفي  03حزيران/يونيو و  1متوز /يوليو  .8102وقد أجنز هذا احلدث بنجاح
بفضل مثابرة رئيس اللجنة الطبية الفاحصة الختصاص جراحة

العظام التابعة للمجلس العربي الدكتور جوني عبد النور ،إلى جانب
رئيس قسم جراحة العظام في املركز نفسه الدكتور شاهني عاصي.
في هذه املناسبة ،استضاف املركز  11طبيبا ً مراقبا ً من املنطقة و 11
طبيبا ً مراقبا ً لبنانيا ً ،إضافة إلى  39طبيب مسجل في االمتحان من
مختلف الدول العربية (عمان وقطر والعراق وسوريا واإلمارات العربية
املتحدة ومصر والسودان واليمن) للحصول على شهادة اجمللس
العربي في اختصاص جراحة العظام .تضمن االمتحان إضافة إلى
امتحان  OSCEمناقشة احلاالت الطويلة املدى وامتحان علم األمراض
(باثولوجيا) ومناقشة احلاالت القصيرة املدى.
يسعى اجمللس العربي لالختصاصات الطبية إلى حتسني مستوى
اخلدمات الصحية في العالم العربي برفع مستوى املمارسات الطبية
في مختلف االختصاصات وذلك من خالل تعزيز املهارات في اجملال الطبي.
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