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كليیة أأططباء علم  من إإعتماددإإعاددةة على  االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتتحصولل 
  CAPااألمرااضض ااألميیركيیة 

   CAPشرةة لحصولهھ على ااعتمادد امع ااحتفالل االمركز االطبي بالسنة االع تزاامنبال
 

-بيیرووتت  ي في االجامعة لطباا االمركزقسم علم ااألمرااضض وواالطب االمخبريي في  حازز :2014 أأيیلولل 30لبنانن٬،  
 College  (CAP) كليیة أأططباء علم ااألمرااضض ااألميیركيیةمن إإعتمادد  إإعاددةة على بجدااررةة بيیرووتتااألميیركيیة في 

of American Pathologists ،كما يیشارر إإلى أأنن . 2014 آآبباالمركز االطبي ااإلعتمادد في شهھر  تسلمووقد  ٬
  .كليیةهه االذهھھھتنالل إإعتمادد  لبنانن في ةططبيی مؤسسة أأووللاالمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت هھھھو 

 
في االمركز االطبي  االمخبريي وواالطب ااألمرااضض علم قسم ررئيیس االزعتريي٬، غاززيي االدكتورر قالل ٬،هه االمناسبةذهھھھ في

هھھھذاا االخبر  تلقي من أأفضل هھھھديیةمن  كلهھھھناليیس وو ااإلنجازز٬، بهھذاا فخورروونن نحن"في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت 
. ترتكز أأوولويیاتنا في االمركز االطبي في االجامعة CAP على إإعتمادداالطبي ركز حصولل االمل االعاشرةة االذكرىى في

هھھھذاا  يیؤكد" ووااضافف ااألميیركيیة في بيیرووتت على تقديیم أأعلى االمعايیيیر في االخدمة االطبيیة ووررعايیة االمرضى".
 يیمكن خبريیةم نتائجإإعطاء  وو االطبيیة االمختبرااتت في ةخدموواال االتحاليیل معايیيیر أأعلى بتقديیمأأيیضاً  االتزاامنا ااالعتمادد

 لبنانن في االصحيیة االرعايیة قطاعع في رريیاددتنا وويیعزززكما  عليیهھا ااالعتمادد االمركز االطبي ططباء وومرضىأل
".وواالمنطقة  

 
بفحص سجالتت االمختبر ووضبط االجوددةة  يیقومم فريیق متطوعع من االمفتشيین االمؤهھھھليین ٬،CAP ااالعتمادد عمليیة خاللل

تت ططاقم االعمل وومعدااتت االمختبر وومراافقهھ ووبرنامج إلجرااءااتت االعمل. وويیراافق ذذلك فحص مفتشي االكليیة لمؤهھھھال
االسالمة وواالسجالتت٬، باإلضافة إإلى مستوىى إإددااررةة االمختبر ككل. ووقد صمم برنامج االفحص االصاررمم هھھھذاا لضمانن 

  .توفيیر أأعلى معايیيیر االخدماتت االمخبريیة لكافة االمرضى
 

االذيي يیستخدمم  نوعهھ من وواالوحيید ليیاددوو بهھا معترفف برنامج هھھھو CAP كليیة أأططباء علم ااألمرااضض ااعتمادد برنامجإإنن 
 خاللل من االمرضى سالمة تحسيین يیهھدفف االبرنامج إإلى. مفتشيینك االمختبر في االمماررسيین االمهھنيیيین فرقق من
 أأوو تلبي وواالتي االصاررمة٬، االتعليیم معايیيیر خاللل من االطبيیة وواالمختبرااتت ااألمرااضض علم خدماتت نوعيیة تطويیر
.االتنظيیميیة االمتطلباتت تتجاووزز  

 
عضو من ااألططباء  18,000أأنن االكليیة ااألمريیكيیة لعلم ااألمرااضض هھھھي جمعيیة ططبيیة تخدمم أأكثر من  لذكروواالجديیر با

ً من أأططباء  ااألمرااضض علم ووأأخصائيیي االمختبرااتت من جميیع أأنحاء االعالم. ووهھھھي أأكبر هھھھيیئة عالميیة تتكونن حصريیا
ن االروواادد ااألوواائل في ضمانن جوددةة االمختبرااتت. ووتسعى "االكليیة ااألمريیكيیة لعلم ااألمرااضض" إإلى تحقيیق ووتعتبر م
  .ةمكنتكاليیف مأأفضل ويیاتت االجوددةة في االرعايیة االطبيیة ووأأعلى مست

 
- -إإنتهھى  

 
أأوو ااإلتصالل بـ:  gwww.aubmc.or 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  "كيیتشامم ررعد" االشرقق ااألووسط   
- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  

 
للمحررريین مالحظة  

 
:االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتتاالمركز  حولل  

 االطبيیة االرعايیة معايیيیر أأعلى 1902،٬ عاممتأسيیسهھ   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 ممعا في أأنشئت االتي( بيیرووتت

إإنن االمركز االطبي في االجامعة . االعالم حولل االراائدةة االمؤسساتت موجوددوونن في االعديید من االطالبب هھھھم االيیومم
 ٬،JCIشهھاددااتت ددووليیة  أأرربع على صلاحاال ااألووسط االشرقق فياالوحيیدةة  طبيیةاال مؤسسةاال وهھھھ ااألميیركيیة في بيیرووتت

Magent ،٬CAP ووACGME-I االمريیض٬، على كزتتر االتي االرعايیة مجالل فياالعاليیة  االمعايیيیر إإلى يیشيیر مما 
٬، االتعليیم ااألكادديیمي للمتخرجيین.االمختبر/ااألمرااضض علم ووخدماتت وواالتمريیض٬،  

 
 االممتازز االتعليیمتوفر  للتمريیض االحريیريي ررفيیق مدررسةيیب. إإنن ووططبالب طط 4,000 من أأكثر االطب كليیةت خرج
.سنويیا مريیض 360,000من  ألكثر االصحيیة االرعايیة ااحتيیاجاتت االطبي االمركزيیلبي  .لتمريیضاا لطاقم  

 
	  

 
 
 


