
	

	

برنامج  شھادة فيینال لمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ا
 لتنمویة الفردیة لحدیثي الوالدةالرعایة ا

 البرنامج سیساھم في الحد من التجارب المجھدة لألطفال الخدج والرضع
 

الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت على شھادة برنامج الرعایة  المركز حاز: 2018 أیلول 21بیروت، في 
األول من نوعھ في لبنان، خطوة ، وھو . ویعتبر ھذا اإلنجاز)NIDCAP( التنمویة الفردیة لحدیثي الوالدة
والمتابعة في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة في  ،والتدخل المبكر، متقدمة لبرنامج الرعایة التنمویة

ً المعتمد ر الفریق سیوفّ والمركز الطبي.  لدعم تنمیة الرضع وتعزیز الرعایة الفردیة في وحدة متكامالً  منھجا
ج والرضع الذین یحتاجون إلى تقنیات متقدمة للبقاء على الرعایة المركزة لحدیثي الوالدة التي تستضیف الخدّ 

 د الحیاة.قی
 

: والمتابعة ،والتدخل المبكر، برنامج الرعایة التنمویةالموضوع، قالت الدكتورة لمى شرف الدین مدیرة وحول 
ً ھلتطّور دماغ حاسمة التجارب المبكرة في حیاة اإلنسان تعتبرإن " أو الذین  بالنسبة لألطفال الخّدج، خصوصا

برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي تطبیق مقاربة  : "یھدفةً "، مضیفالوالدةیخضعون لالستشفاء عند 
إتاحة نود  كما على األطفال في مراحل نمّوھم.التخقیق من آثارھا ومجھدة الحد من التجارب الإلى  الوالدة
 ". لھؤالء األطفال لتحقیق أفضل إمكاناتھم للنمو والتطّور الفرصة

 

فھم لمراقبة سلوك األطفال وقتھم في  الفردیة لحدیثي الوالدةبرنامج الرعایة التنمویة  ویئاخصا ویمضي
بحسب احتیاجاتھا للحصول على النتائج التنمویة المرجّوة. الفردیة الرعایة بشكل یتیح لھم تقدیم أوضاعھم 

 .والعائالتن أدوارھم لدعم األطفال ووالممّرض طباءوباإلعتماد على مقاربة برنامج الرعایة التنمویة، یعّدل األ
 تسریع تعافیھمما یساھم في مأطفالھم، أواصر العالقة التي تربطھم ب شد وتساعد ھذه المقاربة األھل على

 .وھمونم
 

وحدة رعایة ف. تھورسال الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت المركزمع رؤیة یذكر أن ھذه الخدمة تنسجم 
حدیثي ل فردیةال عایةكانت أّول من قّدم الر األمیركیة في بیروتالطبي في الجامعة  المركزحدیثي الوالدة في 

ً مع یأتي ھذا البرنامج ودعم عائالتھم. وی التطور العصبي عند األطفال الخّدج، مّما یعّزز نتائج الوالدة متزامنا
 .طب األطفال قسم استراتیجیةانسجاماً مع رعایة حدیثي الوالدة  قسمز ضمن إنشاء مراكز التمیّ 

 

أقّرھا االتحاد الدولي ) NIDCAP( شھادة برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي الوالدةتجدر اإلشارة أن 
وتدریب ضمن البرنامج،  تعلیمالجودة  الذي یضمن (NFI) برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي الوالدةل
إنشاء للبرنامج ب . وتتمثل رؤیة االتحاد الدوليھھاداتشإصدار یتولّى و التي تعتمده وأنظمة المستشفیات یھھنیم

 نموذج رعایة المستشفیات وعائالتھم الذین یدخلونى فیھ جمیع األطفال حدیثي الوالدة مجتمع عالمي یتلقّ 
 .دلّةاألمبني على  موّحد

 

-انتھى-  
 

بیروت  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 على توفیر  الجامعة في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا
 أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة
شھادات  خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم
 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
ھو  برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي الوالدة :)NIDCAP( برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي الوالدةلى المحرر حول إنبذة 
 في إقامتھم فترة خالل عوالرضّ  جالخدّ األطفال  بھا یمر قد التي والجارحة والمؤلمة المجھدة التجارب االعتبار بعین تأخذ مقاربة
برنامج الرعایة التنمویة الفردیة لحدیثي االتحاد الدولي ل ھذا البرنامج مدعوم من قبل). NICU( لحدیثي الوالدة المركزة العنایة وحدة
 وتتمثل رؤیة االتحاد الدوليالتي تعتمده.  وأنظمة المستشفیات یھھنیموتدریب ضمن البرنامج،  تعلیمالجودة  الذي یضمن (NFI) الوالدة

مبني على  نموذج رعایة موّحد للبرنامج بإنشاء مجتمع عالمي یتلقّى فیھ جمیع األطفال حدیثي الوالدة الذین یدخلون المستشفیات وعائالتھم
 .األدلّة
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