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یة اإللكترونیة نظام السجالت الصحّ  أطلقفي بیروت  األمیركیة المركز الطبي في الجامعة
AUBHealth  في الثالث من تشرین الثانيالجدید 

	

 

 السجالت نظام یة في بیروتمیركاأللجامعة ا فيالمركز الطبي  أطلق -:2018 الثانيتشرین  5بیروت، 
 وفرسیو. القدیمالسریري لیحل مكان نظامھ  تشرین الثانيمن  الثالثفي  AUBHealth اإللكتروني صحیةال
 لةرعایة شامتضمن للمریض  منصة متكاملة، Epicیة للبرمجیات میركاألشركة الذي طّورتھ ال النظام ھذا

 یة عبر االنترنت. الطب ھسجالت إلى أسھلوتتیح لھ و لطبیبھ إمكانیة الوصول بطریقة 
 

 ھانظامو متكاملة إلكترونیة صّحیة سجالت ةنظمد أیتزوفي عالمیا األولى والرائدة شركة الھي  Epicو 
استشفائیة في  عشر مراكز فضلا ھافیبما  العالم حول المتقدمةاالكادیمیة   الطبیة المراكز اھمفي  یستخدم

 ،فیما بینھا المرضى رعایة وتنسیق . ویمكن النظام ھذه المراكز من التعاونranking	News	USوفق  ركایام
المؤسسة  یة في بیروتمیركلجامعة األا فيالمركز الطبي . وسیكون تمیزةم ةصحیّ  خدمة تقدیمكما یمكنھم من

 .ظامھذا الن تعتمداألولى في لبنان التي 
 

 للطب خوري. ن رجا كلیة وعمید العالمیة واالستراتیجیة للطب التنفیذي الرئیس نائب الموضوع، قالوحول 
المركز  غییرإلى ت AUBHealth یعمد نظامس: "صایغ محمدالدكتور  بیروت في األمیركیة الجامعة في

 لبنان في یةالصحّ  لرعایةفي قطاع ا الذھبي المعیار یكون بحیث یة في بیروتمیركلجامعة األا فيالطبي 
بحاث واألالطب  تعلیم تنقل يتال، 2020 للعام المركز رؤیةجوھر یعكس ھذا النظام إن  " مضیفاً: "،والمنطقة
 ".زالتمیّ  من جدیدة مستویات إلى - المنطقة في الطبیة الرعایة واألھم -ممارسة المھنةو الطبیة

  

بسھولة ھم الطبیة إلى بیانات المرضى ومعلوماتاألطباء من الوصول  تمكن، سیAUBHealth بفضل نظامو
َ  حدی وقداالختبارات التشخیصیة، ب القیامر اتكر یغني عنر الوقت، وا یوفّ ممّ   الرعایةمن تكالیف أیضا
إلى السجالت الصحیّة.  ةلوسھبالوصول  ومن یعتني بھم المرضى AUBHealthیمّكن نظام سكما  .سریریةال

التواصل مع  من لمرضىامكن تیس، picE من MyChart ص للمرضىفباستخدام الموقع اإللكتروني المخصّ 
ر نتائج الفحوصات المخبریة بسھولة. كما یوفّ  اإلطالع علىیة، وجدولة المواعید، ومقدمي الرعایة الصحّ 

 ھذا النظام الالورقي تجربة آمنة وسلسة للمرضى.
 

مبادرة تحولیة تھدف إلى  AUBHealth یعتبر نظام: "رائد رافع المھندس مشروعالمدیر ومن جھتھ، قال 
   ".الى مستویات تضاھي أوائل مستشفیات العالم یة في لبنانتقدیم خدمات الرعایة الصحّ  رفع معاییرتحسین و

 
 رعایة ممارساتبھدف تطویر مھید والتدریب سنوات من التخطیط والت البارزة بعد ثالثتأتي ھذه الخطوة و

المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  يموظّفسافر العدید من  فقد .المستویات جمیع على المرضى
التدریبات الالزمة  واالرئیسي وتلقّ  Epicإلى ویسكونسین في الوالیات المتحدة األمیركیة لزیارة فرع  بیروت

یة في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة خدمات الرعایة الصحّ  قدموم وسیستخدمالنظام الجدید.  تطبیقل
األنظمة المساعدة مثل األشعة، والطبیة  السجالتحفظ الذي یجمع بین  AUBHealth في بیروت نظام

والمحاسبة الجراحة، ونقل المرضى، وبنك الدم،  ما قبل وخدمات ،العیادیة والصیدلیة، والمختبر، والخدمات
الحالیة والسابقة والحساسیة ونتائج الفحوصات المخبریة والتاریخ الطبي والمواعید. ویتیح  دویةواأل
یة إمكانیة الوصول لروزنامتھم ونشاطاتھم الطبیة عن دي خدمات الرعایة الصحّ لمزوّ  AUBHealth نظام

  المركز الطبي أو في العیادات الخاصة.بعد، ما یمّكنھم من التخطیط والتعاون مع فرقھم بصورة أفضل في 
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 ورئیس إدارة الخدمات الطبیة في الجامعة األمیركیة في بیروتالدكتور زیاد غزال، مدیر المركز الطبّي  أما
بوتیرة غیر مسبوقة، ما یحتّم علینا بذل المزید من  كبیرةالت یة تحوّ : "یشھد قطاع الرعایة الصحّ فقال ھفی

المستشفیات حول العالم تعمل على فدینا في ظل ھذا العصر الرقمي. الجھود لتلبیة توقعات مرضانا ومزوّ 
 تطویر أنظمتھا وأسالیب عملھا لمواكبة المتطلبات المتزایدة عبر رقمنة خدماتھا".

 

) Chief Medical Information Officerمدیر المعلوماتیة الطبیة ( وبدوره أّكد الدكتور غسان حمادة،
ان ھذه النقلة ھي نوعیة بالدرجة األولى فالمركز الطبي  في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

 الطبي السجل ن ھو في نقل مستوى تطبیقاال ان التحول اآل ٢٠٠٠یستخدم نظام معلومات طبي منذ سنة 
ً  الى المستوى ونياإللكتر ً  المعروفة الصحیة المعلومات إدارة نظم جمعیة لمقیاس السادس وفقا  عالمیا

(HIMSS)، والسابع بعد ذلك حین تطبق الدولة اللبنانیة قانون الم ً  عامالت االلكترونیة. كما ان التحول أیضا
 سیكون في تمكین المریض من المشاركة الفعالة والفعلیة في إدارة عالجھ. 

  
جو ماكس  في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت مدیر تكنولوجیا المعلومات قال ،ناحیتھومن 
خطوة  فھو أحدث انجازات المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروتھذا النظام  یعتبركیم: "او

" مضیفاً: ،كامل المؤسسةفي مشروع توسیع وتنسیق أنظمة المعلومات التكنولوجیة األساسیة في  ارةجبّ 
أحدث تقنیات ونوعیة الرعایة، وأمن البیانات، ولتكنولوجیا، انضمامنا إلى قادة ا ستساھم ھذه الخطوة في"

  ."التطّور
 

 .لسنوات المقبلةلاألسس التكنولوجیة في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت  Epic نظام یرّسخ
من تقییم وتصمیم  والخاضع لتدریبات عالیةالمؤھل والمعلوماتیة یة الرعایة الصحّ فریق بموجبھ ن سیتمكّ و

ومشاركة القطاع الصحي الحكومي والخاص  للمركز الطبيتلبیة المتطلبات المتزایدة ل AUBHealth وتحدیث
 .بخبراتھ والمساھمة في تقدم حقل المعلوماتیة السریریة في لبنان

	
	-	انتھى	-

 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


