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یة كشف النقاب عن نظام السجالت الصحّ یفي بیروت  األمیركیة المركز الطبي في الجامعة
 ینطلق في الثالث من تشرین الثانيوالذي  AUBHealth نتظاره في لبنانااإللكترونیة الذي طال 

	

 

ً  -:2018تشرین األول  26بیروت،  لجامعة ا فيم المركز الطبي ، نظّ المنطقة في الریاديه دور من انطالقا
 لبنان في الرائد اإللكتروني الطبیة السجالت نظامعلى لتعریفھم  لإلعالمییناألمریكیة في بیروت جلسة 

AUBHealth شركة رتھ الالذي طوّ وھذا النظام . المقبل شھر تشرین الثاني الثالث منفي  طالقھانل یقب
 خطوة جریئة نحو تحویل السجالت الطبیة للمرضى إلى نظام إلكترونيھو  ،EPICمریكیة للبرمجیات األ
 . كاملمت

 

الرعایة  اتلتطویر خدم بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز تندرج ھذه الخطوة في إطار سعيو
ً  شامالً  حالً  النظام ھذا وفرسیو واألبحاث. والتثقیفیة، الصحّ  وبفضلھ، . المریض رعایةل ومتكامالً  ومركزیا
ً  تواصالً المرضى  سیختبر  تھمبحال یتعلق ما في الصحیة الرعایة فریق أعضاء مختلف بین أسرع وتنسیقا
ر سیوفّ  الالورقيالجدید یة ونتائج فحوصاتھم. فالنظام الطب ھمسجالت إلى أسھل ووصوالً  ،اتھموعالج الصحیة

 .المحمیة یةالصحّ  ھممعلوماتأكثر سالسة وأمناً عند إطّالعھم على  تجربةللمرضى 

 

الرعایة الصحیة في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت  صائیوخأ سیتمكنمن جھة أخرى، و
ً في  تواجدھم في حال عدممن الوصول لسجالت المرضى الطبیة الموّحدة بسھولة عبر اإلنترنت،  شخصیا

وكفاءة وحجز المواعید  سھولةأكثر الدخول والخروج من المركز الطبیالمركز الطبي. كما ستصبح عملیات 
ً یة متاحأكثر سالسة والوصول للسجالت الطبّ   للمرضى وموفري الرعایة الصحیة في أي زمان ومكان. ا

 

والعمید المساعد لبرامج المعلوماتیة قال الدكتور غسان حمادة، رئیس دائرة طب العائلة، حول الموضوع، و
 یة تعقیداً الرعایة الصحّ  زادت: "األمیركیة في بیروت والتعلیم الطبي المستمر في المركز الطبي في الجامعة

موّحد اللكتروني اإلطبي السجل ال الیوم باعتمادنقوم ذا، اعتماداً على البیانات بشكل ملحوظ. لوباتت أكثر 
المرضى سیتمّكن  ،AUBHealth نظامیبدأ العمل ب"، مضیفاً: "حالما ل أفضلخدمة مرضانا بشكبھدف 

األدویة ھا خدمات الرعایة الصحیة من الحصول على المعلومات المطلوبة عبر نظام واحد، بما فی وروموفّ 
 ".والحساسیة ونتائج الفحوصات المخبریة والتاریخ الطبي والمواعید

 

السجالت الصحیّة ضرورة  ت رقمنة: "أصبحAUBHealth مشروعمن جھتھ، قال رائد رافع، مدیر و
ً أساسییشّكل عنصراً ھذا المشروع الضخم وعالمیة لتحدیث الرعایة الصحیة للمرضى.   أمین التزامنا بتمن  ا

مضیفاً:  " ،في بیروتلجامعة األمیركیة في ا مرضانا في المركز الطبيل عالميالمستوى ذات الرعایة ال
المعلومات التكنولوجیة األساسیة  ةتوسیع وتنسیق أنظم مشروع فيمحطة بارزة   EPICنظامتركیب "یعتبر 

الخدمات واإلسعاف، والمختبر، وة، یالصیدلواألشعة،  ویشمل دمج األنظمة المساعدة مثل .ككل في المؤسسة
  ".بنك الدم، والمحاسبةونقل المرضى، و، حول الجراحة

 

األمیركیة وقّدم الحلول  في الوالیات المتحدة م تطویرهتي إلكتروني صحّ ، وھو نظام سجل EPICیذكر أن 
 لعملیاتیرّسخ األسس لبما ، فیھظووملجامعة األمریكیة في بیروت ا فيالمركز الطبي مرضى  لمتطلبات
المعلومات  لإلطّالع علىر النظام الالورقي تجربة آمنة وسلسة للمرضى یوفّ و المقبلة.لسنوات في ا الخدماتیة

تعتمد على رة ، وھي تقنیة مسح ضوئي بیومتریة متطوّ ™PatientSecureاستخدامفضل یة المحمیة بالصحّ 
، وھو تطبیق عبر ®MyChart؛ والدخول إلى المستشفىلتحدید ھویة المریض عند تسجیل مسح الكف 

 .المنزل أو الھاتف المحمولاإلنترنت یتیح الوصول إلى السجالت الطبیة والمراسلة اآلمنة مع األطباء من 
	-	انتھى	-
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 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في  لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب
 حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة
 اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على

 الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات  زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین  .سنویا

	


