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المؤتمر اللبناني األول لطب المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت عقد  
  طب الطوارىء أكاديمية الذي استضافتهوالطوارىء في لبنان 

 
الطوارىء في الجامعة األميركية في أقام قسم طب  –( بيروت، لبنان 1095، تشرين الثاني 91)

 لألكاديمية المحلي الفرعموري وبالشراكة مع يإجامعة و نز يهوبك زبالتعاون مع جامعة جون  (AUBMC)بيروت
المؤتمر السنوي األول في  ،(LAEM) الطوارئ لطب اللبنانية األكاديميةو  (AAEM)الطوارئ  لطب ركيةياألم

 .الطوارئ طب فيآخر التحديثات  مناقشةللبنان 
 
أطباء إختصاصي من  220 بحضور 2015 تشرين الثاني، 7إلى  6من  يومين مدة على المؤتمرظم ن  

مختلف  من مؤسسة 05 من أكثر منحضروا  وطالب، (EMT) إدارة الطوارىء الطبية في وفنيينوممرضين 
 الطوارئ، طب مجال في والتعليم التدريب تضمنتالتي تناول المؤتمر العديد من المواضيع . المناطق اللبنانية

 فيالمركزة  الصحية الرعايةب تتعلق بيانات وأبحاث ذلك في بما مجالهذا ال في السريرية التحديثات عن فضالا 
    .المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت قسم طب الطوارىء فيأ عدت من قبل  لبنان

 
 الطب كلية وعميد التنفيذي للشؤون الطبية واالستراتيجية العالميةالرئيس  نائب ، الصايغ محمد الدكتور وقال 

 طب إدارةأكاديمية عمل يقتصر لم "، في معرض تعليقه على أهمية المؤتمر  في الجامعة األميركية في بيروت
  تعليمية البتكارات الطريقمهدت  هاولكن ،فحسب الفريدة والمهارات الخدمات على تطوير إنشائها منذ الطوارئ

تقديم األفضل في  التزامنا على دليل وأضاف: "ليس هذا إال "،والطالب المقيمين األطباء تدريبب ترتبط مباشرةا 
    .الصحية في مجتمعنا" الرعاية معايير أعلى توفير فيو  ،يوالتعليم األكاديمي على الصعيد

 
 الطوارئ طب قسم لعبهي الذي المحوري الدور على التعرفو  التطبيقية هممهاراتطوير لت الفرصة الحضور نال
 باإلضافة والمنطقة، لبنان في هذا التخصص تطوير لجهة المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت في

وتمكن الحضور من التعرف أكثر على . الطالب وتدريب األطباء المقيمين برنامجتطوير إلى السعي الدائم ل
وعدة  السموم وعلم والبحث والتعليم الخبرة والتي تتماشى مع الطوارئ بية لقسملطا رعايةخدمات ال خصوصية 

ينفرد المركز الطبي في  خدمة يه الطبية السموم علم والجدير بالذكر أن خدمات أخرى ي عنى بها المركز.
 المؤتمر شملوقد . موريإي جامعة في السموم علم برنامج مع التعاونب الجامعة األميركية في بيروت بتقديمها
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 .المركز داخل  الخدمة هذه يقدمون خبراء تناولها السموم علمب متعلقةعدة  موضوعات
 
 المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت: "إن في الطوارئ طب قسم ةرئيس حتي، إيفلين ةالدكتور  تقالو 

 الطبية الطوارئ طب مواضيع حول األدلة على القائمة التحديثات تقديم هو المؤتمر من الرئيسي الهدف
 رعايةو ، والعصبية الدموية واألوعية ىء المتعلقة باألزمات القلبيةكيفية التعامل مع حاالت الطوار و  األساسية
 تحقيقيعملون بجهد ل نالذيالمركز الطبي و  في الطوارئ طب قسم إلى جانب متحدثي". السموم وعلم األطفال

تضمن المؤتمر  المحلي. المجتمعالوثيقة بالواقع و  صلةال السريرية ذات الرعاية مجال في المهني التميز
  .إيموري وجامعة نزيهوبك زجون جامعة من دوليين متحدثين مداخالت من قبل عدة

 
 البحوث ذلك في بما الطوارئ طب في األحدث كتشافاتاإل الحضور فيه تشارك منتدى بمثابة المؤتمر وكان

دخول  قبل ما رعاية حول المقدمة من قسم طب الطوارىء في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
من  نوعها من فريدة المؤتمر فرصة قدمكما . لبنان في المفرطة والحساسية السموم علم الدم، تعفن المستشفى،

 توفير في المستخدمة الطوارئ طب ممارسة معايير بأعلى مالتز اإل ي يقوم على مبدأذال العملي تدريبحيث ال
الريادي للمركز الطبي في الجامعة األميركية في  دورال تعزز المنتديات هذه مثلف. "للمرضى الصحيحة الرعاية
 الدكتور علق" لبنان، في والطالب المقيمين تدريب في التعليمية بتكاراتواإل تخصصهذا ال تطوير في بيروت

 في السموم مركز في المشارك والمدير إيموري جامعةمن  الطبية السموم علممتخصص في ال القزي، زياد
   .المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

 
المركز الطبي  في الطوارئ طب قسم إن": بالقول القسم ومؤسس الطوارئ طب أستاذ قزي، أمين الدكتور واختتم

ألطباء المخصص ل برنامجوال التخصص، هذا تطوير في كبير بشكل يساهم في الجامعة األميركية في بيروت
 ".الطالب وتدريب المقيمين

 
-إنتهى-  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

، أعلى معايير الرعاية الطبية 2051يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 
لكلية  تعليميأكاديمي مستشفى  -المركز الطبي  يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 
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ي دربت أجيال من طالب الطب ( والت2667الطب في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 
واألطباء، كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن 

على  ةالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل
مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية  ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPأربع شهادات دولية 

 التي ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.
 

طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  00555خرجت كلية الطب أكثر من 
 مريض سنويا. 0650555بي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من لطاقم التمريض. يل

 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات

 
مقسم  550622005555على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني: أو ، 0711
 

 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 
 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 55062 0 605050جّوال: 

 

http://www.aubmc.org/
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