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االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت يیفتتح مركز عالجج االتوااززنن   
ااألوولل في لبنانن   

 
-بيیرووتت  االمركز  اافتتاحهھة ااألميیركيیة في بيیرووتت عن ااعلن االمركز االطبي في االجامع :2014 آآبب 18 لبنانن٬، 
 من يیعانونن مرضى االذيینعالجج االتوااززنن٬، هھھھو ااألوولل من نوعهھ في لبنانن. يیؤمن االمركز خدماتت ططبيیة إإلى االل االجديید
 لهھم وويیقدمم االعظامم٬، أأوو االعضالتت ااألعصابب٬، باألذذنن٬، تتعلق كانت سوااء االتوااززنن٬، ووااختاللل االدووخة أأعرااضض
.متخصص ططبي فريیق قبل من االعالجج  

 
عالجج  مركز وومديیر وواالحنجرةة٬، ااألذذنن ااالنف٬، ططب في مساعد أأستاذذسيیم٬، اب مارركك االدكتورر قاللتعليیقًا على االحدثث 

قائمة االبراامج  االىبرنامج جديید يیضافف " مركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت:اال في االتوااززنن
 االتشخيیصيیة االمرااكز من جداا قليیل عددد من ووااحداا االبرنامج هھھھذاا يیكونن سوففاالمتخصصة في االمركز االطبي. 

 لألشخاصصة االمطلوب االطبيیة ااالحتيیاجاتت يلبّ يیيي سذوواال ااألووسط االشرقق منطقة في االمتخصصة االشاملة وواالعالجيیة
."االتوااززننااختاللل وو االدووااررعوااررضض  من يیعانونن االذيین  

 
مة االعديید من ااألعضاء في نظفي أأ ااضطرااباتت عن تنجممصاددررهھھھا عدةة قد  معقدةةاال ووىىاشكمن اال هھھھي االدووخة
 تشخيیص فيعاليیة وومعرفة ذذااتت خبرةة  نعالجج االتوااززنن أأخصائيیيی مركز يیقدمم. االطبيیة االحاالتتعن بعض وواالجسم 
.االثباتت ووعدمم وواالدوواارر الدووخة٬،ب االمتعلقة اتتااالضطرااب ووعالجج  

 
يیجمع . االتوااززنن أأنظمة لتعقيید نظرااوواالعالجج  بالتشخيیص ااألمر يیتعلق عندما ةاالعواامل ااألساسيیمن  االخبرةة ووتعتبر

 عالججاالوو تشخيیصفي اال عديیدةة سنوااتت خبرةة في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت في االمركز االطبي ااالخصائيیونن
 باالعتمادد االتخصصاتت٬، متعددد ا"نهھج االتوااززنن عالجج مركز يیستخدمم. وواالمستعصيیة عوبةص ااألكثر االحاالتت في
 االتصويیر ااألعصابب٬،ططب ووجرااحة  ٬، ووجرااحة ااألذذنن ططب مجالل في االمتخصصيین منمجموعة  خبرةة على

 كلل وواالتأهھھھيیليیة االطبيیة ااالحتيیاجاتت لتلبيیة االطبيیعي وواالعالججاالعالجج االفيیزيیائي  االسمع٬، علم االعصبي٬، االشعاعي
 االمرضى من لكل فريیداا مورردداا االمرفق هھھھذاا يیجعل االمرضى لرعايیة االمتعددد االتخصصاتت االنهھج هھھھذاا. مريیض
.االتوااززنن في ااختاللل أأوو االدووخة من وننعانذيین يیاال ااألفراادد مع يیعملونن االذيین االصحيیة االرعايیة وومقدمي  

 
ددليیالً إإضافيیا على لمركز اايیأتي هھھھذاا : "٬، ررئيیس قسم جرااحة ااالنف٬، ااالذذنن وواالحنجرةةززيیتوننجوررجج ووعلق االدكتورر  

االدوورر االريیادديي االذيي يیقومم بهھ االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت لتلبيیة ااإلحتيیاجاتت االصحيیة للمجتمع 
من خاللل تقديیم أأفضل االرعايیة االطبيیة وومحوررهھھھا االمريیض. يیؤكد االمركز االطبي مع اافتتاحح هھھھذاا االمركز االتزاامهھ في 

وواالتي يیتعهھد من خاللهھا االمركز على إإنشاء إإددااررااتت وومرااكز متخصصة تلبي  2020تحقيیق ررؤؤيیة االمركز االطبي 
ااحتيیاجاتت االناسس في منطقتنا."  

 
 يیرجى االمعلوماتت٬، من لمزيید. االطابق االساددسس٬، االمرحلة ااألوولى ووااألذذنن ااألنف قسم في عالجج االتوااززنن مركز يیقع

من االساعة االثامنة صباًحا ووحتى االخامسة من بعد االظهھر.  5579 تحويیلة 01350000 االقبولل بقسم ااالتصالل  
 

اانتهھى  
 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.org يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني ٬،لمزيید من االمعلوماتت   
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مقسم  009611350000على االرقم  ركيیّة في بيیرووتتيیاالمركز االطّبّي في االجامعة ااألم مكتب ااإلعالمم في

- ركيیّة في بيیرووتتيیفي االمركز االطّبّي في االجامعة ااألم ااإلعالممررنا علي٬، مديیرةة أأوو باألنسة ٬، 4722 هھھھاتف: 
–4732مقسم  009611350000   praubmc@aub.edu.lbاالبريید ااإللكترووني:  

 
–سوززاانن بو دَدررغم٬، مديیرةة عالقاتت عامة  شامم ررعد" االشرقق ااألووسط"كيیت   

- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  
 

للمحررريین مالحظة  
:االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت حولل  

 االطبيیة االرعايیة معايیيیر أأعلى 1902،٬ عامم تأسيیسهھ  منذ ٬،يیقدمم االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت
 في ااألميیركيیة االجامعة في االطب لكليیة االتعليیمي االمستشفىكما أأنهھ . وواالمنطقة لبنانن أأنحاء جميیع في للمرضى
خرجت االعديید من  كما ووااألططباء٬، االطب ططالبب من أأجيیالل ددرربت االتيوو) 1867 عامم في أأنشئت االتي( بيیرووتت

إإنن االمركز االطبي في االجامعة . االعالم حولل االراائدةة االمؤسساتت ديید منموجوددوونن في االع االطالبب هھھھم االيیومم
 ٬،JCIثالثة شهھاددااتت ددووليیة  على صلاح ااألووسط االشرقق في ططبيیة مؤسسة أأوولل وهھھھ ااألميیركيیة في بيیرووتت

Magent ووCAP،وواالتمريیض٬، االمريیض٬، على كزتتر االتي االرعايیة مجالل فياالعاليیة  االمعايیيیر إإلى يیشيیر مما ٬ 
.االمختبر/رااضضااألم علم ووخدماتت  

 
 االممتازز االتعليیمتوفر  للتمريیض االحريیريي ررفيیق مدررسةيیب. إإنن ووططبالب طط 4,000 من أأكثر االطب كليیةت خرج
.سنويیا مريیض 300,000من  ألكثر االصحيیة االرعايیة ااحتيیاجاتت االطبي االمركزيیلبي  .االتمريیض لطاقم  

 
	  

 
 
 


