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النسخة بیروت یستضیف  في األمیركیة المركز الطبّي في الجامعة
  (MEMA) األوسط للشرق الطبي المؤتمر الخمسین من

 وبعدھا وخاللھا التي یجب إحاطة المرضى بھا قبیل العملیات الجراحیة التخّصصات متعددة الرعایة
 الراحة دائرة من الخروج: لعملیات جراحیة عالیة الخطورة یحتاجونالذین خصوصاً 

 

 الطبي فعالیات المؤتمربیروت  في األمیركیة الجامعة في المركز الطبي فیستضی: 2019 أیار 3بیروت في 
التي یجب إحاطة  التخّصصات متعددة الرعایة"تحت عنوان في نسختھ الخمسین  (MEMA)األوسط  للشرق

ً  وبعدھا وخاللھاالمرضى بھا قبیل العملیات الجراحیة  لعملیات جراحیة عالیة  یحتاجونالذین خصوصا
 أیار 4إلى  2 منتمتد فعالیات المؤتمر و .تمحور حولھیالذي " الراحةدائرة  من : الخروجالخطورة

 .كلینك كلیفالند مع وبالتعاون األحمر للصلیب الدولیة اللجنة باالشتراك مع
 

 األمیركیppة الجامعppة فارس للمحاضرات شارك فیھ رئppیس عصام احتفال أقیم في قاعة خالل المؤتمر تم افتتاح
 الطppب  كلیppة وعمیppد العالمیppة واالسppتراتیجیة للطppب التنفیذي الرئیس ونائب خوري، الدكتور فضلو بیروت في

الppدكتور الجراحppة  قسم رئیس األوسط للشرق الطبي للمؤتمر الخمسین الدورة ورئیس الصایغ، الدكتور محمد
 قسpppم التخpppدیر رئیسpppة ط"سوألا رقللش بيطلا رتمؤلم"ا فpppي العلمیpppة اللجنpppة ةورئیسppp ،جمpppال جpppواد حpppب هللا

 .والموظفین التدریس وھیئة بیروت، في األمیركیة الجامعة مجتمع وأعضاء ادماري مارون عو ةالدكتور
 

بppین  زةممیppّ كعالمppة ة لppھمكانpp لیرّسppخ (MEMA)األوسppط  للشppرق الطبppي المppؤتمرتطppّور  ،السppنین مppر علppى
التي یجب إحاطppة  الرعایةھذا العام حول مختلف جوانب المؤتمر وسیتمحور  .المنطقة في العلمیة لمؤتمراتا

لعملیppات جراحیppة عالیppة  یحتppاجونالppذین خصوصppاً  وبعppدھا وخاللھppا المرضppى بھppا قبیppل العملیppات الجراحیppة
 وإدارة بالجراحppة المحیطppة لتھابppاتالمعّرض لھppا القلppب وأنظمppة التھppدیف، اإل المخاطر ومنھا: تقییم الخطورة
بالجراحppة، برنppامج  المحیطppة الصppماء الغppدد الكلppى، معضppالت المخاطر على من المیكروبات، الحد مضادات
العملیpppات ومعضpppالت التخpppدیر،  غpppرف األزمpppات داخpppل إدارة ،)ECMO( الجسpppم خpppارج الغشpppاء أكسpppجة

 الكبppد البدانppة، جراحppة عppالج واألعصppاب، جراحppة الppدماغ الخطppورة فppي عالیppة الجراحیة العملیات الضعف، 
 الجراحppة البولیppة، المسppالك جراحppة الدمویة، الصppدمات، األوعیة والصدر، جراحة القلب جراحة الصفراوي،
المرضppى األطفppال وأحppدث التطppّورات  رعایppة فppي الصppعبة العظppام فضppالً عppن المعضppالت وجراحة التجمیلیة

 .الجراحیة المتعلقة بالمراقبة خالل وبعد العملیة
وھو ھذا العام المؤتمر  موضوع من الواضح أن" قال الدكتور جمال جواد حب هللا:وحول الموضوع، 

 وخاللھاالخطرة  الجراحیةالرعایة متعددة التخّصصات التي یجب إحاطة المرضى بھا قبیل إجراء العملیات 
من المتحدثین اللبنانیین  الحشد الكبیروالدلیل ھو  .صاتمجموعة واسعة من التخصّ ھو محور اھتمام  وبعدھا

ثالثة على مدى مضیفاً: " "،والعالمیین الذین أتوا من الشرق األوسط والوالیات المتحدة األمیركیة وأوروبا
 لیقبیة إلدارانواحي ال مختلف يتغطّ سالمواضیع التي من  متنّوعةمروحة  سیتناول المتحدثون، أیام

وتكّمل سلسلة ورش العمل  لمعّرضین لخطر شدید جّراء الجراحة.اللمرضى وبعدھا  خاللھاو، الجراحة
  ".الساخنةھذه المواضیع ات النقاش حول سجل
	

ً مع ال رق بي للشطلر اتمؤلمشمل ایسمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت، لل 2020رؤیة وتماشیا
ً ألة مون معلومات عملیّ صون سیقدّ یدیرھا أطباء متخصّ ورش العمل سلسلة  2019عام لط لسوألا فضل وفقا

ً حالیالمتوفّرة األدلة  من  كما سیوفر مجموعة كاملةعدة مواضیع.  فيالرائدین األطباء  لتجربة الخبراء منو ا
لعملیات جراحیة عالیة الخطورة  یحتاجونوبعدھا للمرضى الذین  وخاللھال إجراء الجراحة یاإلرشادات قب

الھجینة وتلك التقنیات  أحدث رة طویلة األجل مرفقة بتقدیم أفضل النتائج المبنیة علىلضمان رعایة متطوّ 
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 وطبّ  الحالیة لطب الرعایة المحیطة بالجراحة اتالتجمع العلمي الضوء على الممارس ھذا یلقيوسالجدیدة. 
الناتجة عن مجموعة ضطرابات لالو ،ضین لخطر شدیدین المعرّ لمرضى المسنّ المخّصص ل الحرجة العنایة
  من التدخالت الجراحیة داخل وخارج غرف العملیات. ةمتزاید

 

الموضوع الفرعي لھذا المؤتمر وھو الخروج من دائرة  إن: "ادماري مارون عو الدكتورةقالت  ،اومن جھتھ
ونطرح التساؤالت  الحدود، . فإذا لم ندفععلى حد سواء میادین كافةللالراحة،  مھم جداً بالنسبة لتعلیم الطب 

 حققنا " مضیفةً: "لقد،الحالیة معرفتنا أبعد من نتقدم لن نقدي، بمنھج أسالیبنا نحلّلو حول الفرضیات،
إالّ أننا على یقین أن المجال  الجراحیة، والنتائج األسالیب حیث من الماضي خالل القرن عادیة غیرإنجازات 

 لیقضیھ مع الوقت من مزیداً  أنھ سیتاح لإلنسان تعني قد التحسینات ھذه ومثل. مفتوح لتحقیق تقّدم إضافي
  یصدق". أحالمھم: وھذا أحد العوامل التي تحفّزنا بشكل ال ویحقّق أحبائھ

 

 التخاذ الفرص بتحسین المعني التخّصصات المتعدد فریق العمل توجیھ في بالجراحة المحیطة الرعایةتكمن 
 إجراء بعد وذلك ،وبعدھا وخاللھا الجراحة لیقب األخصائیین د إلى إحاالت من األطباءتنتس صائبة قرارات
 من مناسبة مستویات وضمان المخاطر من لحدل تھدفوالتي  الجراحة لیومبادرات قب متخّصصة تحقیقات
 .الجراحیة" العملیة بعد الرعایة

 –انتھى  -
 

 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في  لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب
 حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة
 اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على

 الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات  زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین  .سنویا

 

 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع: 
 مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لالتصاالت:

 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 
 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:

 

  شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 شربل غصوبكارمن الحاج/

 138تحویلة:  009611486065ھاتف: 
 charbel.ghsoub@ogilvy.comبرید إلكتروني: 

	


