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 بيان صادر عن ادارة المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

 
 

 :صدر عن إدارة المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت البيان التالي

 

بسالمة وصحة وعافية  على مدى أكثر من مئة وخمسين عاماً، التزمت الجامعة األميركية في بيروت دائماً "

 ".مجتمعها

 

المركز الطبي في الجامعة  ولقد انتشرت في وسائل اإلعالم مؤّخراً معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بمحرقة

والناتجة عن  (cytotoxic waste) والتي تُستعمل للتخلص من النفايات التي تحتاج الى معالجة خاصة

 .االستشفاء

 

ملتزم بأعلى المعايير  جامعة األميركية في بيروت تريد أن توّضح أن المركزإن ادارة المركز الطبي في ال

الصحية. وهي ملتزمة بالتخلص من النفايات التي تحتاج الى  الدولية لإلدارة اآلمنة والمستدامة لنفايات العناية

نظمة الصحة معالجة خاصة داخل منشآتها للرعاية الصحية، في اعتماٍد للمبادئ التوجيهية الصادرة عن م

العالمية وغيرها من السلطات ذات الصلة، لإلدارة اآلمنة للنفايات التي تحتاج الى معالجة خاصة والتي تنتج 

 .من أنشطة الرعاية الصحية

 

إن الحرق هو التكنولوجيا الوحيدة المعتمدة دولياً لمعالجة النفايات التي تحتاج الى معالجة خاصة. وال يمكن 

فايات إال من خالل عمليات الحرق في درجات حرارة مرتفعة للغاية. إن هذه النفايات التخلص من هذه الن

يجب أن ال تختلط أبداً بالنفايات األخرى ويجب أن ال تُطمر أبداً وأن ال تُعالج مع أنواع أخرى من النفايات. 

أعلى من الدخان بين  الُمستعملة حاليا في المركز الطبي، والتي تنبعث منها مستويات كذلك، فإن المحرقة

الحين واآلخر، هي حالياً قيد التطوير إلى محرقة جديدة تفي بأعلى المعايير لمحرقة أكثر فعالية ومالءمة 

 .للبيئة

 



البيئة لتحسين معايير  وستعمل الجامعة األميركية في بيروت بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة

 الجامعة األميركية في بيروت، وعلى الصعيد الوطني".إدارة نفايات العناية الصحية في 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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