
 

 

  العظام كثافةوحدة قياس  برنامجل علن عن نيالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ي  
CaMOP السريرية العظمية لقياس الكثافة  اعتماد الجمعية الدولية 

 

األميركية في  المركز الطبي في الجامعة جديد حققه  إنجاٌز عالمي :2019 كانون األول 17بيروت في 
  كثافة حدة قياس في و  CaMOP برنامج استقالب الكالسيوم وترقق العظام، تمثل بحصول  AUBMCبيروت

  أبرز  ISCDالسريرية العظمية الجمعية الدولية لقياس الكثافة  تشرين األول الماضي، على اعتماد  7في العظام 
 . يركيةوالوحيد المعتمد خارج الواليات المتحدة األم، ليصبح البرنامج األول قياس الكثافةمؤسسة عالمية ل 

 
اإلعتماد  نالت ، CaMOP استقالب الكالسيوم وترقق العظامهيئة التدريس والفريق العامل في برنامج وكانت 

دورات   يقوم بتنظيم  اثني عشر عامًا الماضية  مدى  وعلى  كان البرنامج، حيث ، 2002بشكل فردي منذ العام 
ز في تدابير المعايير العالية والتمي  يعكس  االعتماد هذا و  .ISCDوفق معايير لألطباء والفنيين  الكثافة قياس 

 العظام في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت.   كثافةالتي تعتمدها وحدة قياس  ضمان الجودة

 

ضرورية لضمان الدقة   وهي اجراءات، وإعداد التقاريرالتحليل ، اختبار كثافة العظام و المعتمدةالمعايير  شملتو 
حالة كل  التدابير العالجية التي يتم اتباعها حسب  أفضل تحديد، ل تمهد الطريقمن شأنها أن و  ،في التشخيص 

ومن خالل حصول البرنامج على هذا االعتماد، يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت،   مريض.
 . معايير ضمان الجودةب اتباعه والتزامه في  تهمصداقيدليل إضافي على 

 
قالت في     AUBMCفي    البروفسورة الدكتورة غادة الحاج فليحان، مديرة برنامج استقالب الكالسيوم وترقق العظام

الرعاية السريرية والبحوث  مجال ز في تعزيز التمي   حول  مهمتنا "تتمحور معرض تعليقها على هذا اإلنجاز:
على    هو بمثابة تأكيد  ،وحصولنا على هذا االعتماد واستقالب العظام،اضطرابات الكالسيوم  ب  ما يتعلقفي  معرفةوال

لتحقيق مهمته وأهدافه". وأضافت" هذا   أعلى المعايير األكاديمية والسريريةفي تلبية  اً كان ومستمر  أن برنامجنا
على مكانة برنامج  يؤكد أيضًا ، ISCDالسريرية العظمية الجمعية الدولية لقياس الكثافة االعتماد الذي منحته لنا  

CaMOP في لبنان والمنطقة والعالم وبوصف رائداً ز للتمي   كمركز."  

 



 

 

  برنامج استقالب الكالسيوم وترقق العظام في  ومدير مساعدأستاذ مشارك  من جهتها قالت الدكتورة أسما عرابي، 
أن ُيتم التأكيد من  ، و 2002االعتماد بشكل فردي منذ العام    ،نالت هيئة التدريس والفريق العامل" :  AUBMCفي  

لمعرفة  ا   بتطبيق ونشر  الفريق بأكملهقيام  على هذا اإلعتماد، هو دليل على    البرنامج  وحصولعلى خبراتهم    جديد
 والخبرات التي اكتسبها". 

 
مجموعة من تضم  ،، هي منظمة رائدة ذات عضويةISCD السريريةالعظمية الجمعية الدولية لقياس الكثافة 

  FAP  برنامج اعتماد المرافق. ويعمل  مراقبة وعالج صحة الهيكل العظميالمهنيين الذين يعملون في مجال تقييم و 
.  لجودة في مجال تقييم الصحة الهيكليةوالدعوة لتحقيق ا  تثقيفعلى ال عامًا  20التابع للجمعية منذ أكثر من 

 ز في تقييم الصحة الهيكلية. تعزيز التمي   على ISCDوتتركز مهمة 
 

المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي    ،هوAUBMC   المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
، باإلضافة  JACIEو    ACGME-Iو    CAPو    Magnet  و  JCIخمسة شهادات اعتماد دولية وهي  على    حازت

ما يشك ل دلياًل على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية  ، ACS الكلية األمريكية للجراحين إلى تقدير
  AUBMCومع اإلعتماد الجديد، يتابع  .المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبريةالمتمحورة حول 

 ته ويمضي قدمًا في إنجاٍز جديد. مسير 
 

-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 أيضًا المركز الطبي التعليمي التابع 

وخريجوها منتشرون في ودر بت أجيااًل من طالب الطب   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 
اد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات مما يشك ل دلياًل على اعتم

المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري 
ألف مريض  360ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من للتمريض تعليمًا متميزًا للعاملين في مجال التمريض، 



 

 

 سنويًا.

 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 

 4732تحويلة:  009611350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

  شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 

http://www.aubmc.org/
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