مستشفى

مركز طب العائلة في أوتيل ديو رائ ٌد في خدماته املتن ّوعة

طب العائلة اهتماما ً كبيرا ً ،وذلك ألن طبيب
في الفترة األخيرة ،لقي ّ
العائلة يعالج مرضاه بطريقة موجّ هة للمريض وليس للمرض نفسه
وعوارضه.
اخملصصة
يُعتبر طبيب العائلة طبيب أكمل أربع سنوات من الدراسات ّ
الطب العام؛ وهو طبيبٌ
ّ
في طب العائلة بعد حصوله على شهادة
يقدّ م خدماته جلميع أفراد العائلة بغض النظر عن اجلنس أو العمر أو
طبيعة املشاكل املرضيّة سواء إن كانت جسديّة أو نفسيّة أو سلوكيّة.
وفي سعيه الدائم إلى تطوير خدماته الصحيّة والطبيّة ،إفتتح
الطب في جامعة
ّ
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ،وبالتعاون مع كليّة
طب العائلة .يؤمّ ن هذا املركز عناية شاملة
القديس يوسف ،مركز ّ
وخدمات متنوّعة ومعاينات لدى االختصاصيني في هذا اجملال ،هادفا ً الى
أن يكون املركز الرّائد في لبنان والشرق األوسط في ما يخص عناية
الطب في جامعة القديس يوسف،
ّ
ورعاية املرضى ،وتهيئة طالّب كليّة
وإعداد البحوث السريريّة.
طب العائلة رعاية مستمرة للمرضى من خالل تعاون
يقدّ م مركز ّ
طبيب العائلة مع فريق من املهنيني الطبيّني واملتخصصني .إ ّن هذا
الرابط الفريد من نوعه يجمع املرضى وأطباء العائلة واالختصاصيني
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الطبيني بفريق موحّ د ،ويؤمّ ن أفضل النتائج في ما يتعلق بصحة
الفرد أو بصحة اجملتمع بشكل عام .فضالً عن ذلك ،يعمل املركز على
حتضير برامج صحيّة للشركات وفقا ً للمعايير الدوليّة بهدف التأمني
للموظفني وعائالتهم رعاية طبيّة شاملة عبر تقدمي استشارات طبيّة
سنويّة وخدمات وقائية وعالجيّة كالفحوصات واللقاحات حسب أعمار
املوظفني وجنسهم وتاريخهم الطبيّ  .ويتضمن املركز خدمات أخرى
عديدة كالتثقيف الصحيّ  ،وخدمات مركز اإلقالع عن التدخني واملركز
طب السفر.
التثقيفيّ للسكري ،باإلضافة إلى خدمات عيادة ّ
طب السفر الفريدة
طب العائلة في أوتيل ديو بعيادة ّ
فيتميّز مركز ّ
املسجلة
ّ
واألولى من نوعها في لبنان كونها العيادة اللبنانيّة الوحيدة
في اجلمعيّة الدوليّة لطب السفر .تتألّف هذه الوحدة من اختصاصيي
طب السفر وتعمل وفقا ً للمعايير الدوليّة لتقدمي خدمات متنوّعة
ّ
الطب ،نشأ
ّ
طب السفر إختصاص جديد في عالم
لكافة املسافرين .إ ّن ّ
وتطوّر منذ عقدين تزامنا ً مع ازدياد عدد املسافرين والسياح .يهدف طب
السفر إلى تأمني التدابير الوقائيّة املناسبة لكل مسافر قبل رحلته
والعناية الالّزمة عند رجوعه إذا اقتضت احلاجة ،وذلك حسب عوامل
عديدة كوجهة السفر ومكان اإلقامة ومدّ ة اإلقامة.
أمّ ا في مركز اإلقالع عن التدخني ،فيدعم اختصاصيو هذا املركز
األشخاص الراغبني باإلقالع عن التدخني معنويا ًّ وجسديا ًّ وطب ّيا ً.
متخصصني في أمراض الرئة
ّ
يقدّ م املركز ملرضاه إستشارات مع أطبّاء
والتدخني وعلم النفس ،كما أنّه يحضر برامج متخصصة تشمل
فحوصات أوّل أكسيد الكربون.
وفي املركز التثقيفيّ للسكري ،يقوم فريق العمل بتثقيف مريض
السكري حول داء السكري ،ويقوم مبساعدته على فهم طبيعة هذا
يحضر
ّ
املرض وكل تعقيداته ملنع تفاقمه في مراحله األوّلية ،كما أنّه
برامج تثقيفيّة مخصصة لكل مريض ليتعايش ويتعلم كيفية إدارة
هذا املرض املزمن.
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