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 Pyxis Carefusionیقّدم نظام  بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز
 لبنان في على وحدات رعایة المرضى األدویة وزیعأول نظام آلي لت

 

في المركز الطبي في الجامعة بالتعاون مع قسم التمریض الصیدلة قسم  الیوم أطلق :2018 أیار 4 في بیروت
ً األمیركیة في بیروت  ً  نظاما  - على وحدات رعایة المرضى داخل المركز األدویة وزیعلت جدیداً  آلیا

لقاء خالل  . وقد تم إطالق ھذا النظاموھو األول من نوعھ في لبنان ،Pyxis Carefusion سمإالمعروف ب
 مختلف وحدات المركز الطبي.  جمع

 

السالمة والكفاءة. تراعي معاییر  متنوعة ء مع مزایاإدارة الدواویھدف ھذا النظام إلى تقدیم المساندة لدورة 
العمل  آلیةز عزّ یكما . ]1[األدویة بدقة  توزیع أن یوفّر المساعدة المنشودة فيالنظام المرن  ومن شأن ھذا

 ھذا إضافة إلى مساھمةسالمة الدواء وكفاءة سیر العمل السریریة. من حول المریض  تمحورةالم ةالجدید
التي ال قیمة واألنشطة  في الوصفات الطبیة، صلحالتي قد تالحد من مخاطر األخطاء  فيالنظام النموذجي 

ً لھا و  .]2[ الدواءطلبات  تلبیة، مّما یسّرع عملیة طویالً  تستغرق وقتا
 

الدكتورة بترا  ق القوانین المرعیة اإلجراءیتطبعن مسؤولة الوقسم الجودة  ةرئیسوحول الموضوع، قالت 
ً ھذا المشروع تخزینسیتیح "خوري:  ً آمن ا الوصول  فرصةیؤمن و ،وحدات رعایة المرضى فيلألدویة  ا

تناول األدویة في ل ویسھّ  اتالجرع توفّر زسیعزّ كما  .الطارئةحاالت لالمطلوب في افي الوقت ألدویة ل
من احتمال  ھذا النظام سیحدّ : "ةسطاألمدیرة قسم الصیدلة الدكتورة ألفت  أوضحتمن جھتھا،  مواعیدھا".
 .حسب الحاجة""الجرعات غیر المستخدمة واألدویة  ةإدارفي  حدوث أخطاء

 

بات ، التقنيوالتقدم  ةنظمكفاءة األأھمیة كبیرة ل یولي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي لمركزوألن ا
رعایة المرضى أقسام  تم تركیبھا في مختلف (ADC) لألدویة اآلليتسلیم ال وحدة من خزائن 52بحوزتھ 

في  أمینھاعزیز دورة األدویة فیتم تتھا لسیتم استخدامو .المركزداخل عملیات للاألقسام المخصصة و
 .التكلفة فعالیةن وتحسّ  في الوصفات األخطاء ارتكاب إمكانیة من قلصتطریقة آمنة وب مواعیدھا

 

ً  األدویة سلیملي لتاآل Pyxis Carefusionنظام یذكر أن   وضعھا التي اإلستراتیجیة األھدافمع  یأتي انسجاما
 التنفیذي الرئیس نائب صایغال محمدر یسوفوربال قیادةبالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 

 الخطوة ھذهسیلي و. 2020 رؤیة من كجزء خوري رجالطب ا كلیة وعمید العالمیة، واالستراتیجیة للطب
 إلى المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لسیحوّ  الذي اإللكترونیة یةالصحّ  السجالت نظام تطبیق
 .للبیئة قیصدن انبل في طبي مركز لأو
 

 –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: 
 الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لالتصاالت:مكتب المركز 

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

  شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 شربل غصوبكارمن الحاج/

 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 
 charbel.ghsoub@ogilvy.comبرید إلكتروني: 

 
 مراجع:

(1) https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/medication-and-supply-management/medication-and-supply-management-
technologies/pyxis-medication-technologies/pyxis-medstation-system 

(2) https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/medication-and-supply-management/medication-and-supply-management-
technologies/pyxis-medication-technologies/cubie-system 

	


