
 

 

 

الصحية عن ُبعد    رعايةطلق اليالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 
TeleHealth من خالل تطبيق MyAUBHealth 

 منصة جديدة تتيح المجال أمام المرضى للتواصل مع أطبائهم من منازلهم 
 

  رعاية "ال  عن إدراج ميزة  ،في بيروت  يركية المركز الطبي في الجامعة األم  علنأ   :2020،نيسان   20لبنان  بيروت،
، وذلك في  نظام السجالت الطبية اإللكتروني MyAUBHealthتطبيق  في" (TeleHealth) ُبعدالصحية عن 

ال سيما  للمجتمع الصحية المتطورة بتوفير الرعاية المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت التزامار إط
خطوة ضرورية  الصحية عن ُبعد  رعاية ال فقد أصبحت .19-في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد

   اإلنترنت. عن طريق  اآلمن تصال من خالل اإل  المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية تواصلل
 
حيث يعيش الناس في ظل  في األوقات الحالية  خاصة   ،للمرضى فوائد كبيرةتحقيق استخدام هذه المنصة تيح ي

  (TeleHealth)الصحية عن ُبعد رعايةر ميزة ال . وتوف  19-كوفيدحتواء انتشار والعزلة الالزمة إل الحجر المنزلي 
والتي تتطلب  الضرورية للمركز الطبي    الزيارات غير  الحد من زمان والمكان، من خالل  فيما يتعلق بال  مرونة كبيرة

في األوقات التنقل    تفادييمكن  ، وبالتالي  أوقات انتظار طويلة في المساحات المخصصة إلنتظار المرضىعادة   
خالل مناقشة   والسالسة الخصوصيةالحفاظ على المنزل من  أطبائهم معالمرضى تواصل  سيؤمنو  . الحالية

 . ةاألمور الصحية الحساس  
 

والتي   MyAUBHealthمن ضمن ميزات تطبيق  (Telehealth)الصحية عن ُبعد  الرعاية ميزة  إدماج يعتبرو 
أمراض  ،طب األسرة  ،مختلفة مثل الطب النفسي  التخصصات  ال في    األطباء  تحديد موعد مع  من  لمرضىستمكن ا

 . وغيرها من اإلختصاصات األمراض الجلدية،أمراض الكلى ،الجراحة ،  ات العامةعياد ال،الغدد الصماء ،القلب 
 

    الطبيب  و، ةواآلمن ةالفيديو المباشر  مكالماتالتواصل مع طبيبه من خالل  وفي الموعد المحدد، يمكن للمريض 
ونتائج الفحوصات المخبرية،  الصحي  إلى سجل المريض الطبي لمراجعة تاريخه مباشرة   بدوره يستطيع الولوج

 الالزمة. فحوصات الإجراء   من المريض  طلبال و  ،توثيق النتائج السريرية، وتعديل العالج المناسب
 



 

 

تسجيل الدخول إلى تطبيق  يحتاج المريض    ،(TeleHealth)الصحية عن ُبعد    رعاية استخدام ميزة الللمباشرة في  
MyAUBHealth  موعد"  يدتحد" يختار  بعدها المحمول أو من خالل الموقع اإللكتروني،إن من خالل الهاتف

األحكام والشروط". عند إتمام هذه المرحلة، يمكن للمريض  قراءة "  يتبعهاعبر اإلنترنت"،  الطبيب  "زيارة من ثمو 
. وللتأكد من أن  ووقته الموعد   تاريخاختيار    يمكنه  و كما  اختيار اإلختصاص والطبيب الذي يود حجز موعد معه

  ه من، سيتم الطلب عبر اإلنترنت زيارة الطبيبمناسب إلجراء هاتف المريض أو جهاز الكومبيوتر الخاص به 
زيارة  ببه هو النقر على رابط "البدء  م اختبار البرمجيات". وفي اليوم المحدد للموعد، كل ما على المريض القيا" 

   للتحدث مع الطبيب مباشرة  بالصوت والصورة.  نترنت" الطبيب عبر اإل 
 

على جهود المركز الطبي في   جديدة داللة هو (TeleHealth)الصحية عن ُبعد  رعايةال إطالق منصة إن 
لمرضاه على الرغم من كل   الصحية المثلى  بتوفير الرعاية   الدائم  والتزامه  ركية في بيروت المتواصلة يالجامعة األم

في صدارة  قى تب ريكية في بيروت يالمجتمع المحيط بالمركز الطبي في الجامعة األمالظروف. إن صحة وسالمة  
 . هياتأولو 

 

 -انتهى-
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة األميركية 1902منذ العام  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:  نبذة إلى المحرر حول  
في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضا  المركز الطبي التعليمي التابع 

ها منتشرون في ودر بت أجياال  من طالب الطب وخريجو  1867لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام  
المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق 

 (JACIE)و  (ACGME-I)، و(CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي  األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 
مما يشك ل دليال  على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات 
المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري 

ألف مريض  360للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من للتمريض تعليما  متميزا  
 سنويا .

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 في الجامعة األميركية في بيروت:اإلعالم والعالقات العامة في المركز الطبي مكتب 

 4732تحويلة:  009611350000هاتف: 

http://www.aubmc.org/


 

 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

  العاّمة:شركة ميماك أوجلفي للعالقات 
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 

 
 
 
 
 

mailto:praubmc@aub.edu.lb

