مستشفى

املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت
يرتقي بالقطاع اإلستشفائي في لبنان واملنطقة
إلى مستويات متقدمة
منذ إنطالقه في العام
 ،1871شكل املركز
الطبي فــي اجلامعة
األميركية في بيروت
منعطفا ً مفصليا ً في
مجال الرعاية الصحية والتعليم األكادميي ،فكان السباق دائما في تقدمي
أحدث ما توصل إليه العلم ،سعيا ً منه لتوفير أفضل اخلدمات والعالجات
الطبية التي تتخطى املرضى لتصل الى اجملتمع بأسره .وبذلك أصبح
هذا الصرح مدماكا ً أساسيا في اجملال اإلستشفائي والتعليمي ،وهو قد
حافظ مذ ذاك على متوضعه في املرتبة األولى في لبنان واملنطقة.
لطاملا إنتهج املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت بقيادته
احلكيمة ورؤيته املستقبلية وفريق عمله الذي يضم أفضل وأمهر
اخلبرات سياسة السعي الدائم نحو التفرّد والتمييز في مجال الرعاية
الصحية فغدا رائدا ً للقطاع اإلستشفائي في لبنان والشرق األوسط.
لم يكتفي املركز الطبي بذلك ،بل فإن طموح القيمني عليه إلى مزيد
من التطور والتقدم والبحث العلمي جعله يغرد خارج السرب ويقود
مسيرة حافلة من اإلجنازات التى أعادت لبنان إلى خارطة أهم الدول في
قطاع الطب واإلستشفاء.
يعمل املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت حاليا ضمن
رؤية الـ 2020التي وضعت في العام  2011والتي تشكل منوذج الرؤية
املستقبلية للجيل اجلديد .وتعزز دوراملركز من حيث توفير أحدث اخلدمات
الطبية واإلستشفائية.
تتبلور هذه الرؤية من خالل عدة مراكز استشفائية لعل أبرزها هو
مركز حليم وعايدة دانيال األكادميي والعالجي(Halim and Aida Daniel
 ،)Academic and Clinical Centerاملتوقع افتتاحه في ربيع  2017والذي
من شأنه أن يؤسس ملشروع طبي أكادميي متكامل ليس فقط للحاضر
إمنا للمستقبل.
وقد أنشأ املبنى اجلديد على أسس معمارية حديثة وضعت بالتعاقد مع
شركة متخصصة ( )NBBJوارتكز على اختيار أفضل التصاميم ،بعد
اإلنتهاء من الدراسات واألبحاث املعمقة .يشكل املبنى منطا جديدا من
املراكز الطبية في املنطقة التي تتمحور حول العناية اخلارجية ،فكل
تخصص لديه مركز متيز خاص به يضم العيادات وقسم متخصص
بالتصوير والزرع كما يشتمل باقي اإلجراءات التابعة له مما يوّفر على
املريض جهد اإلنتقال من مكان إلى آخر.
يتألف مركز حليم وعايدة دانيال األكادميي العالجي واملتوقع افتتاحه في
ربيع عام  ،2017من  5طبقات حتت األرض مخصصة للمواقف و 9طوابق
فوق األرض تتوزع على اإلختصاصات اخملتلفة باإلضافة إلى مركز جلراحة
اليوم الواحد ،ومستوصف يعنى بتدريب طالب الطب .كما يضم مختبر
تدريب متثيلي سيكون عبارة عن مستشفى صغير مخصص للتعليم
الطبي ،ويصنف من ضمن ثالث مختبرات من نوعها في املنطقة .عالوة
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على ذلك ،يضم املبنى غرفة عمليات مجهزة بالكامل ووحدة للعناية
الفائقة ووحدة للعناية بحديثي الوالدة والتدريب على الروبوت ،إضاف ًة
إلى مكاتب ومختبرات لألبحاث.
وبذلك يجمع املبنى بني التعليم واألبحاث والعناية الصحية ويقدم
مفهوما جديدا للخدمات الطبية ،األمر الذي يتطلب تغييرا ً في الثقافة
الطبية العامة في لبنان .بإختصار يوفر هذا املبنى أفضل جتربة للمريض
من خالل إحتوائه على كل اخلدمات واإلجراءات في مكان واحد.
إن املركز الطبي يسعى بشكل دؤوب ضمن رؤية  2020لتقدمي األفضل
وذلك عبرإعتماد نظام السجل الصحي اإللكتروني (إيبك ،) /Epicوالذي
سيطبق للمرة األولى في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في
بيروت وفي لبنان ،ليصبح بذلك أول مركز طبي يعتمد اجليل األحدث
واألكثر تقدما من نظم التسجيل الصحي االلكتروني (.)AUB-Health
وستكون هذه خطوة كبيرة إلى األمام على طريق حتقيق املركز الطبي
ملشروعه الذي يرمي إلى تطوير العناية الصحية في لبنان واملنطقة.
يعد نظام «إيبك» من أهم األنظمة التي تعنى باملعلومات الصحية
املتكاملة .يسمح هذا النظام بتشارك املعلومات بني جميع الوحدات
الصحية اخلاصة باملرضى واملستشفيات الشريكة ،كما يضع معايير
جديدة لتقدمي الرعاية الصحية من خالل تبسيط سير العمل واحلد من
استعمال الورق وتقليص احتمال حصول األخطاء ،مع احلفاظ على أمن
املريض وسرية معلوماته.
وحتت عنوان «العناية أين ما كان» سيطور نظام ( )AUB Healthاجلديد
طريقة تفعيل العناية الصحية في املركز الطبي ،األمر الذي سيساهم
في تعزيز وتسهيل جتربة املريض لناحية العناية الصحية عن طريق
تخصيص سجل واحد لكل مريض ،يتسنى له وملتابعي وضعه الصحي
االطالع عليه على حد سواء .يساهم السجل الصحي اإللكتروني في
حتقيق الكفاءة القصوى عبر احلد من احلاجة لتكرار االختبارات للمرضى
بهدف إطالع اإلختصاصيني على املعلومات ذاتها.
على صعيد آخر ،يتيح تطبيق «ماي تشارت» (بياناتي) اجملاني في إيبك،
واملتوفر عبر الهاتف الذكي والكمبيوتر ،للمرضى جدولة مواعيدهم،
وجتديد وصفاتهم الطبية ،وتوجيه رسائل مباشرة إلى معاجليهم،
واالطالع على نتائج الفحوص اخملبرية ،وغير ذلك.
تأتي هذه املشاريع وغيرها انطالقا ً من الوعي بأهمية الرقي مبستوى
األطباء علميا ً عبر إطالعهم على التقنيات املتطوّرة في الطب،
وحضهم على االنخراط في البحوث ،وهي ليست إال أول غيث رؤية
 ،2020التي تتشكّ ل من مجموعة متكاملة من اخلطط املتمحورة
حول استحداث برامج تعليمية جديدة تلبي حاجات اجملتمع ،كما تعزّز
طموحات اجلامعة األميركية في التحوّل الى مركز طبي بحثي بكل
ما للكلمة من معنى .ترنو رؤية  2020لنقل املركز الطبي في اجلامعة
األميركية ،والعناية الصحية في املنطقة العربية ،إلى مستويات أعلى
نوعيا ً ،ما يضمن حدوث قفزة في الرعاية الصحية مستقبالً.
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