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بيروت20-3-2020 :

المركزالطبي في الجامعة األميركية في بيروت
يعلن عن جهوزية "عيادة ومركز التقييم الوبائي"
أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري في بيان إلى أسرة الجامعة عن اإلنتهاء من
إكمال عيادة ومركز التقييم الوبائي  PECCفي أقل من عشرة أيام ،شاكرا ً جهود وإلتزام العاملين في المركز
الطبي .
وقال خوري" :مع مدخله المنفصل الخاص به ،فإن الطابق األول هو منشأة للمرضى الخارجيين ،لفحص
وتقييم وتحديد اعتالالت الجهاز التنفسي لديهم في وقت مبكر ،بما في ذلك فيروس كورونا المستجد .وهناك
 11غرفة ضغط سلبي إفرادية مصممة حديثا ً إلدارة العناية المركزة وعشرة أسرة رعاية متوسطة في الطابق
المستقرين ،في حين تم
الثاني .وتم تخصيص وحدة عادية من  21غرفة إفرادية في الطابق الرابع للمرضى
ّ
إنشاء مناطق دعم إضافية في جميع أنحاء المبنى".
وأضاف" :إلعداد المبنى  56كمركز تنسيق عالجي الستجابة الجامعة األميركية في بيروت لوباء كورونا
المستجد ،كان ال بد من نقل وظائف وووحدات عاملة إليه ،وقام قسم هندسة المنشاءات في المركز الطبي
بتحديث المساحة في وقت قياسي لالمتثال للمتطلبات الدولية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .ولما أمكن
تحقيق أي من هذا لوال الجهود الهائلة المبذولة على مدار الساعة من قبل العديد من الوحدات واإلدارات
واالختصاصات في الجامعة ،تحت إشراف فريق العمل المتعدّد التخصصات لفيروس كورونا والذي أنشأ في
المركز الطبي في شباط".
والمتنوع الذي تضافر لتحقيق هذا اإلنجاز الهائل في التخطيط
وختم خوري رسالته شاكرا ً الفريق الرائع
ّ
والتنفيذ لخدمة مرضانا في مواجهة حالة طوارئ غير مسبوقة في الصحة العامة ،قائالً "أنه من خالل هذا
االنجاز ،تستعدّ جامعتنا مع مركزها الطبي للعب دور مهم في خدمة شعب لبنان والمنطقة".

إشارة إلى أن المركز الجديد يقع في المبنى  56بين شارعي المعماري وكليمنصو.
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من 700عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفّر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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