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ووللسنة االثانيیة على يیتسلم ركيیة في بيیرووتت يیاالطبي في االجامعة ااألمفي االمركز قسم االجرااحة 
  ACSلجرااحيین ركيیة ليیااألمكليیة االمن ددوولي االتواالي تقديیر 

  االطبي لمركزاافي  االجرااحيیة شهھاددةة على جوددةة االرعايیة
 

-بيیرووتت ووللسنة االتاليیة على  في بيیرووتت ركيیةيیاالجامعة ااألمفي االمركز االطبي  تسلم :2014تشريین االثاني لبنانن٬، 
) االبرنامج االوططني لتحسيین جوددةة االجرااحة( ACS NSQIPللجرااحيین  ركيیةيیمألاالكليیة اامن  تقديیراالتواالي 

ة.حلتحقيیقهھ نتائج مميیزةة في مجالل ررعايیة االمرضى بقسم االجراا  
 

ز لت هھھھذاا االتميیّ منهھا فقط نا 44 البرنامج االوططني لتحسيین جوددةة االجرااحةمسجلة بـمؤسسة ططبيیة  450من أأصل 
 أأميیركا االشماليیةاالوحيید خاررجج  في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت هھھھو المركز االطبيمن ضمنهھا االمركز االطبي. ف

.يیحرززوونهھ أأكثر من مرةة 44عشرةة مركز من أأصل ووووااحد من إإثني  االمميیز االذيي يیحقق هھھھذاا ااإلنجازز  
 

ً على هھھھذاا االتقديیر٬، وو مركز االطبي في االجرااحة في اال قسم ووررئيیس ورربرووفيیسهللا٬،  قالل االدكتورر جمالل حبتعليیقا
في االمركز شهھاددةة كبيیرةة لنوعيیة االرعايیة االجرااحيیة االمقدمة  ذاا االتقديیرهھھھ إإننفي بيیرووتت: "ركيیة يیاالجامعة ااألم

ووتطبيیق أأعلى االمعايیيیر االمتعلقة بالجوددةة االعاليیة  االمرضى سالمةتأميین ووحرصنا على  االتزاامنا االطبي. كما يیؤكد
االطبي." االمركز في االصحيیة االنتائج تحسيینوو ٬،للخدماتت االصحيیة  

 
في بيیرووتت بـالبرنامج االوططني لتحسيین جوددةة االجرااحة   تتطلب عضويیة االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة

ACS NSQIPاالبيیاناتت االجرااحاتت االحرجة٬، إإلى جانب جمع االمحدددةة في ااإلجرااءااتت ٬، ضرووررةة متابعة نتائج 
االجرااحيیة. االنوعيیة في االرعايیة وواالتحسيیناتتاالمرضى  تتعلق مباشرةة بسالمة االتي  

 
مجموعة مختاررةة من االمستشفيیاتت إإلى  ACS NSQIPهھھھذاا وويینوهه االبرنامج االوططني لتحسيین جوددةة االجرااحة 

نسبة االوفيیاتت٬،  شملت ططبيیةبإددااررةة االمرضى في تسعة مجاالتت متميیزةة فيیما يیتعلق نتائج كانت قد أأحرززتت 
 48كثر من أل االصناعيجهھازز االتنفس ااستخداامم وو٬، (االتنبيیب االرغامي) فمنبوبب االتنفس من االاالمفاجئ ألددخالل ااإلوو

 االخثارريي ووااالنسداادد االورريید االتهھاببوو٬، االعميیقة ااألووررددةة خثارر("دديي في تي"  DVTوواالكلويي٬،  االفشلوو ساعة٬،
سس وو "إإ (اااللتهھابب االرئويي)٬، وومشاكل االتنفساالقلب)٬،  عضلة ووااحتشاء االقلبيیة االحوااددثث االقلبيیة (االسكتةوواالرئويي)٬، 
االبوليیة. االمسالك االتهھابب أأوو ٬،إإلتهھابب االجرووحح)( SSIإإسس آآيي"   

 
 ٬، حيیث االتسع االطبيیة تلك االمجاالتت في االمحرززةة مستشفى تميیزهھھھا على أأساسس نقاطط االجوددةة 44كما حققت 
- االمعدلة االبيیاناتت ااستخدمت - االمخاططرووفق ددررجة    ACSاالبرنامج االوططني لتحسيین جوددةة االجرااحة من تقريیر  
NSQIP على إإحصائيیاتت في  االصاددررلسنويي اا االنصف ً شهھر يیوليیو من هھھھذاا االعامم٬، وواالذيي يیعتمد في بيیاناتهھ أأيیضا

متميیزةة. نتائج االتي أأظظهھرتت االمستشفيیاتتلتحديید   2013عامم   
 

 االمرضى برعايیة ااألخرىى االتي تعنى ااإلددااررااتت وومختلف موظظفيینا أأنوهه بعمل أأنن أأووددهللا: " حب االدكتورر ووأأضافف
لم يیكن من االممكن االحصولل  فبدوونهھم ركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت٬،االم في االجرااحيیة للعمليیاتت

 االمرضى ررعايیة في ااألفضل ووأأنظمتنا لتقديیم ددااخل االمركز االطبي أأنفسنا تحديي نوااصل سوفف على هھھھذاا االتقديیر.
."أأيیًضا وواالمنطقةبل  لبنانن ليیس فقط في االصحيیة االرعايیة مستوىى نظامم ووررفع وواالجوددةة وواالسالمة  
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 ACSسلم االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت هھھھذ االتقديیر خاللل مؤتمر االكليیة ااألميیركيیة للجرااحيین ت
NSQIP  2014من تشريین ااألوولل  30إإلى  26االذيي أأقيیم في سانن فراانسيیسكو في.  

   
- -إإنتهھى  

 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.org يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني ٬،لمزيید من االمعلوماتت   

 
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  
 

 
 حوولل االمرركزز االططبي في االجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت

 
٬، أأعلى معايیيیرر االررعايیة االططبيیة 1902يیقددمم االمرركزز االططبي في االجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت٬، منذذ  تأسيیسهھ عامم 

للمررضى في جميیع أأنحاء لبنانن وواالمنططقة. كما أأنهھ االمستشفى االتعليیمي لكليیة االططبب في االجامعة ااألميیرركيیة في 
) وواالتي ددرربتت أأجيیالل منن ططالبب االططبب ووااألططباء٬، كما خررجتت االعدديیدد منن 1867أأنشئتت في عامم بيیررووتت (االتي 

االططالبب هھھھمم االيیوومم مووجووددوونن في االعدديیدد منن االمؤؤسساتت االرراائددةة حوولل االعالمم. إإنن االمرركزز االططبي في االجامعة 
٬، JCIووليیة ااألميیرركيیة في بيیررووتت هھھھوو االمؤؤسسة االططبيیة االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط االحاصلل على أأرربع شهھاددااتت دد

Magent ،٬CAP ووACGME-I  مما يیشيیرر إإلى االمعايیيیرر االعاليیة في مجالل االررعايیة االتي تررتكزز على
االمرريیضض٬، وواالتمرريیضض٬، ووخددماتت علمم ااألمررااضض/االمختبرر٬، االتعليیمم ااألكادديیمي للمتخررجيینن.  

 
تازز ططالبب ووططبيیبب. إإنن مددررسة ررفيیقق االحرريیرريي للتمرريیضض تووفرر االتعليیمم االمم 4,000خررجتت كليیة االططبب أأكثرر منن 

.مرريیضض سنوويیا 360,000لططاقمم االتمرريیضض. يیلبي االمرركزز االططبي ااحتيیاجاتت االررعايیة االصحيیة ألكثرر منن   
 

 عنن االبررنامج االووططني لتحسيینن جووددةة االجررااحة
 

مستشفى٬،  500االمستخددمم حاليیاً في أأكثرر منن  ACS NSQIPإإنن (االبررنامج االووططني لتحسيینن جووددةة االجررااحة)  
تت االمتحددةة ااألميیرركيیة االذذيي يیقيیمم وويیعزززز ررعايیة االمررضى في قسمم االعمليیاتت هھھھوو االبررنامج االووططني االووحيیدد بالوواليیا

ً في ذذلكك بقيیاسس االنتائج االجررااحيیة االفعليیة  ً منن االعمليیاتت٬، فضالً عنن االمخاططرر  30 خالللجررااحيیة٬، مستعيینا يیووما
بضبطط خصائصص االمرريیضض للتعوويیضض عنن ااالختالفاتت بيینن االسكانن االمرريیضض وومستوويیاتت حددةة. كما يیهھددفف االبررنامج 

ى خفضض معددالتت االمررضض أأوو االعددووىى االمتعلقة بإجررااء االعمليیاتت االجررااحيیة وواالووفيیاتت االمتصلة بإجررااء االعمليیاتت إإل
االجررااحيیة٬، ووتووفيیرر أأسسس سليیمة يیططبقهھا االجررااحوونن  لتحقيیقق "أأفضلل ااألددلة االعلميیة" في مجالل االجررااحة٬، إإلى 
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ما يیقللل منن تكاليیفف االررعايیة  جانبب االتخفيیضض منن أأوو االقضاء على  ااآلثارر االضاررةة منن االعمليیاتت االجررااحيیة٬،
.االصحيیة فيیما بعدد  

 
للجررااحيینن ااألميیرركيیة حوولل االكليیة  

 
لررفع معايیيیرر االمماررسة  1913تعدد االكليیة ااألميیرركيیة للجررااحيینن منظظمة علميیة ووترربوويیة تأسستت في االعامم 

 االجررااحيیة ووتحسيینن ررعايیة االمرريیضض االجررااحيیة٬، ووتكرريیسس االمماررساتت ااألخالقيیة االمختصة في قسمم االجررااحة.
أأثررتت إإنجاززااتت االكليیة بشكلل كبيیرر في تططبيیقق االجررااحة االعلميیة بالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة إإلى أأنن أأصبحتت  

ً أأكثرر منن  ً لجميیع مررضى االعمليیاتت االجررااحيیة٬، وو تضمم االكليیة حاليیا عضوواا٬ً، وو تعتبرر أأكبرر  74,000مررجعا
منظظمة عالميیة للجررااحيینن.  

 
 


