مستشفى

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
يفتتح قسم الطوارئ اجلديد

جدّ د مستشفى أوتيل ديو دو فرانس قسم الطوارئ ،وهو واح ٌد من بني
الطب احلديث ومواصفاته .تشكّ ل
ّ
أقسامه األساسيّة ،ليطابق معايير
هذه اخلطوة جزءًا من استراتيجية  2020التي أعدّ ها املستشفى سنة
 2010لتطوير اخلدمات الصحيّة التي يقدّ مها جملتمعنا.
من الطبيعيّ أن تبذل املؤسسة أقصى جهودها لتحديث قسم الطوارئ،
فلطاملا لعب هذا املرفق احليويّ دور ًا جوهري ًّا في مستشفى أوتيل ديو
منذ افتتاح املستشفى سنة  .1923وخالل احلرب األهليّة الّتي اندلعت
خط
عام  ،1975شهد القسم نشاطا ً غير مسبوق بسبب موقعه على ّ
التماس .بعد عشر سنوات من العمل الشاقّ واإلعداد املستمرّ ،افتتح
أوتيل ديو دو فرانس قسم الطوارئ اجلديد في شهر أيّار/مايو .2019
صمّ م وفق أحدث
يستقبل القسم اجلديد كافة حاالت الطوارئ إذ ُ
معايير االعتماد الدوليّ  .فهو مجهّ ز بغرفة تطهير وغرفة عزل ومراقبة
مركزيّة ومسار عمل مركزيّ وشامل يسهّ ل إدارة أيّ حالة طبيّة طارئة.
كما أ ّن املوقع اجلديد أمّ ن مساحة أكبر حيث أنّه يضمّ اآلن  30سريرًا ،
فضل
ً
مع إمكانيّة اتساعه حلوالى  20سريرًا إضافيًّا في حاالت الكوارث.
ومبحطة لغسل
ّ
عن ذلك ،متّ جتهيز كلّ غرفة بأحدث املعدّ ات الطبيّة
اليدين وزُوِّدت الغرف بفار ٍق يحافظ على خصوصيّة املريض.
حرصا على تلبية كافة احتياجات املرضى ،تسهر إدارة املستشفى
ً
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كمحطة استقبال وتوجيه تسهّ ل
ّ
على أن يعمل مكتب االستقبال
على املرضى متابعة معامالتهم؛ أما املراقبة الطبية املركزية فتسمح
للموظفني باحلصول على كافة التحديثات املتعلّقة بحالة كل مريض.
وقد ارتفع عدد أعضاء الطاقمني الطبيّ واإلداريّ لتحسني األداء
ومضاعقة الفعالية.
وأولى أوتيل ديو أهمي ًة بارزة ملعاجلة أمراض الطفل في قسم الطوارئ
خصص جزءًا من هذا املرفق احلديث لألطفال وصمّ مه بطريقة
حيث أنّه ّ
تراعي متطلّباتهم.
أخيرًا ،جتدر اإلشارة إلى أنّه غالبًا ما يدخل املريض إلى أقسام الطوارئ
فتتملّكه مشاعر اإلجهاد والتوتّر ،ما يجعل بيئة هذا القسم مرهِق ًة
للكثيرين .لذلك ،وفي محاولة ملعاجلة هذه املشاعر السلبيّة ،عهد
أوتيل ديو بقسم الطوارئ إلى التواصل البشري والفعالية .فبدمج
الدعم املعنوي واملهارة املهنيّة ،سيتمكّ ن فريق العمل من معاجلة أي
طارئ طبيّ وتخفيف توتّر املريض.
بفضل الرؤية  ،2020كان أوتيل ديو شاهدًا على باقة من التحديثات التي
مخطط
ّ
طالته خالل العقد السابق .وجتديد قسم الطوارئ هو جزء من
شامل لتطوير املستشفى وجعله مؤسسة حديثة تستثمر في تدريب
طلبها وترتكز على األبحاث السريرية وحترص على تقدمي أفضل رعاية
ّ
متريضيّة وطبيّة.
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