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عیادات الخارجیة ال الجامعة األمیركیة في بیروت یفتتحالمركز الطبي في 
 ألمراض القلب واألوعیة الدمویة  فّرامركز مفید ل

 والمنطقة لبنان في الدمویة واألوعیة لقلبمراض األ یةالصحّ  الرعایة تطویر إلى یھدف الجدید المركز
 

 في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز إفتتح، 2020 للعام تماشیاً مع رؤیتھ :2019 كانون الثاني 24 بیروت في
 دانیال وعایدة حلیم في مركزالدمویة  واألوعیة القلب ألمراض فّرا مفید مركزل الخارجیة عیاداتال بیروت

 یةالصحّ  الرعایة تطویر إلى الجدید المركز المركز. ویھدف في أقیم تكریمي حفل خاللوالعالجي  األكادیمي
 عالیة الجودة والرعایة ت،التقنیا أفضل تطبیق خالل من والمنطقة لبنان في الدمویة واألوعیة ألمراض القلب

 .المتطور والتعلیم األبحاث آخرو المریض،حول  تمحورت التي
 

 فيلقلب واألوعیة الدمویة امركز ل المؤسس المدیرو الطبي، المركز مدیر التنفیذي، الرئیس نائب حفلال وحضر
الرئیس التنفیذي للطب  نائبو، الدكتور زیاد غزالا بیروت، في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز

 الدكتور محمد صایغ ،للطّب في الجامعة األمیركیة في بیروت خوري رجاواالستراتیجیات الدولیة، وعمید كلّیة 
 في األمیركیة الجامعة في ، والمسؤولین التنفیذیینرئیس الجامعة األمیركیة في بیروت الدكتور فضلو خوريو

    .الشخصیات واألصدقاء جمع منو ،فّرا وعائلة بیروت والمركز الطبي في الجامعة،
 

قال الدكتور غزال: "یعكس افتتاح مركز مفید فّرا للعیادات الخارجیة ألمراض القلب حول الموضوع، و
مضیفاً: "سیقّدم المركز  ،"توفیر أحدث الحلول الطبیة لمرضانا المحلیّین واإلقلیمیینواألوعیة الدمویة التزامنا 

یھ. جھزة المتقدمة المتوفرة فاأل بفضلالمنطقة  فيأكثر خدمات الرعایة بالقلب واألوعیة الدمویة تطوراً وشموالً 
ضطرار اإلدون من العالجات أحدث  ستفادة منفرصة اإللمرضى القلب واألوعیة الدمویة  المركزوسیتیح 

 ".لبنان خارجإلى سفر لل
 

 الشركاء مع المستمر التعاون خالل من تجسدت رؤیة المركزھذا  یمثل" قال:أما الدكتور فضلو خوري ف
 ھذه في الصحیة والرعایة بالتعلیم ملتزمون مثلكم شركاء لنا یكون أنوبكل فخر  یشرفنا. األفاضل واألسخیاء

 ".وشعبھا والمنطقة لبنان خدمةبما فیھ  الجامعة
 

ً أفقط من خالل اسم على جدار بل  سیبقى إرثھ لیس: "فّراقال السید حازم  فّرابالنیابة عن عائلة و من  یضا
شرفنا أن ی اإلرث الذي تركھ لورثتھ ومن خالل اسمھ وسمعتھ. حیاتھ، من خالل في نھج الذي اتبعھال اللخ

 كسب، رجل لمس وكبیر، قلب من ذھبقلب رجل ذو  "،فّراتتاح طابق القلب باسم "مفید نحمل شعلتھ إلى اف
 "ي.بأمن القلوب. إلى األبد في أذھاننا؛ إلى األبد في قلوبنا. لترقد بسالم یا العدید 

 

قال البروفسور سمیر علم، رئیس الجسم الطبي وأستاذ أمراض القلب في كلیة الطب في الجامعة  ،جھتھومن 
ً صحّ األمیركیة في بیروت: "یمثل قصور عضلة القلب تحدّ  ً كبیراً على المجتمعات المحلیّة یا ً اقتصادیا ً وعبئا یا

ة الدمویة بتوفیر خدمات طبیة أكثر ھم مركز مفید فّرا ألمراض القلب واألوعیاسیسوواإلقلیمیّة والعالمیّة. 
 یةلكالمتنوعة التي تشمل الھیھ أقسامستفادة من من خالل اإل عیة الدمویةوتطوراً وشمولیة لمرضى القلب واأل

ألقسام أمراض القلب وجراحة القلب والصدر وجراحة األوعیة الدمویة وأمراض الكلى وارتفاع ضغط  ةالحالی
 الدم".

 

الرعایة وتوفیر بیئة من  مریضالحول  فید فّرا ألمراض القلب واألوعیة الدمویةمستتمحور خدمات مركز و
ن المركز الطبي في الجامعة األمركیة في بیروت من یستساھم في تمكالتي  ممارساتالق أفضل تطبّ الصحیة 

الصحیة سیاسات الرعایة مما سیؤثر على واضحة  وفعالیة، ملموسة نتائج ذات تقدیم خدمات عالیة الجودة،
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ً وإقلیمی ً محلیا أمراض القلب  حول بحاثاألتعزیز و، عالیة تدریبیةمعاییر تطبیق . كما یھدف المركز إلى ا
	لمرضى القلب واألوعیة الدمویة. واسعةقاعدة بیانات  وتخزین الدمویة، وترجمة وتطبیق المعارفواألوعیة 

 -انتھى
 في 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 الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا
 كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة
شھادات  خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء
 الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة اعتماد
 الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر  الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما

ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات  .سنویا
 

 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع: 
 الجامعة األمیركیة في بیروت لالتصاالت:مكتب المركز الطبي في 

 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 
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