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برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الدين 
  للتمريض في   افتتحت آلية الحريري   الحريري،

  بيروت البرنامج الدولي   الجامعة األميرآية في 
منطقة شرق المتوسط حول    األول في   لدراسيا 

.  والتمريض العناية الصحية   المعلوماتية في
 -  والبرنامج من تنظيم الجمعية األوروبية 
للمعلوماتية الطبية والتواصل  الشرق أوسطية 

  الحريري عد باالشتراك مع آليةُب     عن   الطبي
ز جامعة جون   ومدرسة التمريض في   للتمريض، 

  لشرق المتوسط في    االقليمي والمكتب   هوبكنز،
قاعة    وقد جرى حفل االفتتاح في  . وغيرهم   وزين، ومستشفى عين   منظمة الصحة العالمية، 

الرئيس    الدآتور محمد خليفة ممثًال   بحضور الوزير   التمريض، آلية   في   محاضرات هشام جارودي
ورئيس الجامعة    الشرق أوسطية،  -  كوريلو رئيس الجمعية األوروبيةوالسيد فرنشسكو سي   الحريري،

وأعضاء من مجلس أمناء    أحمد دالل، الدآتور بيتر دورمان ووآيل الشؤون األآاديمية الدآتور
المعلوماتية  "  سعد هاير بالحضور مشّددة أن   رّحبت مديرة مدرسة التمريض هدى أبي   وقد  . الجامعة

وهو    بأن تكون مضيفة هذا البرنامج، بيروت فخورة   وأن الجامعة األميرآية في   ، " وجدت لتبقى
 الشرق أوسطية  -  الجمعية األوروبية   أما السيد سيكوريلو فقال إن  . المنطقة   األول من نوعه في

تقنية المعلومات  إدخال ونشر   يأملون في   ها،ءبعد، وشرآا     عن   تواصل الطبيللمعلوماتية الطبية وال
وتحدثت الدآتورة   .  التكنولوجيا المتاحة بشكل صحيح لنشر استخدام   المنطقة بطريقة مناسبة،   في

البروفسورة     التمريض والطب فيها، باتريشيا أبوت من جامعة جونز هوبكنز نيابة عن عميدة آلية
  لمعلومات تغّير العالم بشكل جذري،نحن نعلم أن تقنية ا ":   وقالت الدآتورة أبوت .  مارتا هيل

مع  "   مازحة وأضافت ".  المستقبل   من التغيير سيحدث في   اآلن مؤشر على أن مزيدًا ووجودنا هنا 
أما الدآتور زهير محمد العماد من   )". بالباب الباب (  جيران أصبحنا جميعًا   آل هذه التقنية المتوفرة،
.  وخاصة الزيارة الميدانية إلى عين وزين   لورشة العمل، حماستهفأعرب عن    مستشفى عين وزين،

  ".  لدينا   الذي نحن نتطلع إلى تعليقاتكم وردود فعلكم حول نظام المعلومات "  قائًال وحث الحاضرين 
هذه تحمل أهمية خاصة  ورشة العمل : " من منظمة الصحة العالمية   وقالت الدآتورة أليسار راضي،

الشرق    األولى من نوعها في   وهي .  موضوعاتها سواء آان ذلك من خالل توقيتها أو   ،لّيإبالنسبة 
  الصحية، الرعاية   يشير إلى أنهن حجر الزاوية في   األمر الذي   الممرضات، وتتوجه إلى   األوسط،

وخلصت  ".  ضىوقت م   أآثر من أي  هو حقل متناٍم   ية والتمريض،هو المعلومات   والموضوع الذي 
ظهار التزام المنظمة ورشة العمل هذه هو إل   عالمية فيال إلى أن مشارآة منظمة الصحة   راضي

 آيفية وضع    الدورة التدريبية آمثال تام حول "  ووصف الرئيس دورمان  .  التمريض ودعمها لمجال
تحدث    وأخيرًا  . المعرفة قلتجاهين لنا يمستقبل على خط ذال   مجال الصحة اآلن وفي   العاملين في

  وقال .  لتطوير تقنية المعلومات الخاصة بها تبذلها الحكومة اللبنانية   الدآتور خليفة عن الجهود التي
التحسينات  وقال إن الحكومة حققت العديد من ".  ولكننا نعمل على بناء اللبنات   ،   نحن لسنا األفضل "

يحتاج إلى البنية التحتية المناسبة    وهذا   إلى المزيد من التقدم، قائمًة الحاجة تبقى ولكن   لغاية اآلن،
مع محاضرات تشمل    أيار،   12   هذا وسيستمر البرنامج حتى  . بذل الجهود   واالستمرار في



  ا،قية المرتبطة بهواألخال والمسائل القانونية   واستخدام تقنية المعلومات،   التمريض،   في المعلوماتية
والتطبيقات    ونوعية الرعاية،   عوامل نجاحه، ختيار نظام معلومات للرعاية الصحية وتحديداو 

واألمور    تخاذ القرار،اوالتقنية و   ،   لمرتبطة بالصحةوتبادل المعلومات ا   السريرية والتقدم الوظيفي،
يشمل    آما .  صاالت اإللكترونيةواالت والصحة اإللكترونية العالمية   تعليم التمريض،   الزائفة في

آاستجابة مباشرة    يأتي   وهذا البرنامح الدراسي  . عين وزين البرنامج زيارة ميدانية لمستشفى
العام  تشرين األول من   بيروت في   عقد في   والذي   للمعلوماتية الطبية،   لتوصيات المؤتمر الدولي

العناية    للممرضين والمعلمين ومحترفي لمعلوماتية المتزايدةيستهدف تلبية الحاجات ا   وهو .  الماضي
 هو تقوية إلمامهم باستعماالت   من البرنامج الدراسي   الرئيسي والهدف .  المنطقة   الصحية في

فيها هذه التقانة ألغراض  أمكنة تستخدم   قطاع العناية الصحية وإعدادهم للعمل في   المعلوماتية في
ارين تطبيقية نظرية وتم   وسيشمل دروسًا   االنكليزية، وسيكون البرنامج باللغة .  العناية الصحية
  . وستليه برامج دراسية مماثلة سنوية.  ونقاشات تفاعلية


