
 

 

 لتيسير المدني الدفاع ومديرية بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز بين اتفاقية
 المستشفى خارج القلبية بالسكتة يصابون لمن القلبي الرجفان مزيل استعمال

 

 

 مديرية مع اتفاقية عقد في بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز نجح: 2019 تموز 29 في بيروت
. المستشفى خارج القلبية بالسكتة يصابون لمن القلبي الرجفان مزيل إستعمال بموجبها يمكن لبنان في المدني الدفاع
 مدير اسماعيل، حسين الدكتور يمثلها التي الحياة قيد على البقاء سلسلة شركاء مبادرة ضمن الخطوة هذه وتندرج
 رئيس محمد، مالك والدكتور بيروت، في األميركية الجامعة في الطبي المركز في الدموية األوعية طب برنامج
 ريمي ومؤسسة الطوارئ، لطب اللبنانية الجمعية رئيس السيد، مازن والدكتور القلب، ألمراض اللبنانية الجمعية

  .اليف فور يوهان ومؤسسة فاوندايشن، هارت يونغ ربيز

 المدني المجتمع من شخص وسبعمئة وألف المدني الدفاع من عنصر خمسمئة تدريب االتفاقية هذه وتتضّمن
 أربع توزيع تتضمن كما. اآللي الخارجي الرجفان مزيل استخدام وطريقة الرئوي القلبي اإلنعاش إجراءات على



 

 

 على المدني، الدفاع بمديرية األجهزة هذه ربط وسيتم. األولى الدفعة ضمن القلبي الرجفان إلزالة جهاز وأربعين
 الجامعة في الطبي المركز في الطوارئ قسم خالل من السّيد مازن بالدكتور منوطا   عليها الطبي اإلشراف يكون أن

 الطوارئ لطب اللبنانية الجمعية مع بالتعاون القلب، ألمراض اللبنانية الجمعية وستوّفر. بيروت في األميركية
  .البرنامج لهذا العلمية المظلة

 الخمسة نسبة يتعدى ال المستشفى خارج القلبية بالسكتة يصابون لمن الحياة قيد على البقاء معدل أن اإلشارة تجدر
 على البقاء سلسلة شركاء ويسعى. العالم من المتقّدمة المناطق في بالمئة بخمسين مقارنة   اليوم، لبنان في بالمئة
 الجنائي القانون على تعديل إلدخال اللبنانية النيابية الصحة لجنة مع عملوا وقد الوضع هذا تحسين إلى الحياة قيد
ضافة 567 رقم  الذي وأوروبا األميركية المتحدة الواليات في" الصالح السامري" بقانون يعرف ما يوازي نص وا 

  .اآللي الخارجي الرجفان مزيل واستخدام الرئوي القلبي اإلنعاش إجراء على الماّرة يشّجع

 األميركية الجامعة تلعب متتابعة مراحل على تنفيذها يتم متكاملة خطة من الثانية المرحلة هي اإلتفاقية أن يذكر
 بالسكتة يصابون قد الذين لألشخاص الحياة قيد على البقاء معّدل تحسين بهدف فيها رئيسيا   دورا   بيروت في

 .تباعا   المراحل سائر عن الكشف وسيتمّ . المستشفى خارج وهم لبنان في القلبية
 

 –انتهى  -
، دأب المركز الطبي في الجامعة األميركية 1902منذ العام المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت: نبذة إلى المحرر حول 

في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضا  المركز الطبي التعليمي التابع 
ها منتشرون في ودّربت أجياال  من طالب الطب وخريجو  1867لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام 

المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق 
 (JACIE)و (ACGME-I)، و(CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 

مما يشّكل دليال  على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات 
المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري 

ألف مريض  360للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من للتمريض تعليما  متميزا  
 سنويا .

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 في الجامعة األميركية في بيروت:في المركز الطبي اإلعالم والعالقات العامة مكتب 

http://www.aubmc.org/
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