تخريج

حفل تخريج طالب الدبلوم اجلامعي
في إدارة املستشفيات وإدارة اجلودة
في  25متوز ،وللسنة الثامنة على التوالي ،اقامت نقابة املستشفيات
اخلاصة في لبنان مع «مجموعة غايتس» حفل تخريج لطالب الدبلوم
اجلامعي في إدارة املستشفيات وإدارة اجلودة في مركز النقابة .هذا
البرنامج يضاف إلى العديد من البرامج األكادميية والتدريبية التي
توفرها «غايتس» عبر التعاون مع اجلامعات اللبنانية .يهدف هذا
الدبلوم الذي تنظمه بالتعاون مع النقابة واجلامعة اللبنانية األملانية
إلى تدريب الكوادر الصحيني على االدارة ،والتنظيم الصحيح،
والقيادة وإدارة اجلودة وغيرها من املهارات واملعارف التي يحتاجها كل
مدير في القطاع.
حضر االحتفال نقيب املستشفيات اخلاصة املهندس سليمان هارون،
ومدير عام تعاونية موظفي الدولة السيد يحيى خميس ،وممثلو
«غايتس» ،واجلامعة اللبنانية األملانية واخلريجون وعائالتهم.

عليق
تخلل احلفل كلمة ملدير عام مجموعة «غايتس» الدكتور عادل عليق
لفت فيها الى أهمية العمل على حتسني أداء األفراد ،وخصوصا ً املدراء
من أجل تطوير املؤسسات .وشدد على هدف اجملموعة األساسي
املتثمل بتطوير القطاع الصحي في لبنان من خالل تعليم هذا
حتضر املدراء الصحيني وترفدهم
البرنامج وغيره من البرامج التي ّ
باملهارات الالزمة.

اخلوري
بعدها كانت كلمة لعميد كلية إدارة األعمال والتأمني في اجلامعة

اللبنانية األملانية الدكتور جورج اخلوري حتدث فيها عن منو اجلامعة
ورؤيتها املستقبلية التوسعية ،ومتاشي هذا الدبلوم مع رؤيتها
وتشجيعها ودعمها الكامل ل «غايتس» والنقابة في هذا البرنامج.

أبو غيدة
وكان للخريجني كلمة ألقتها السيدة فاتن أبو غيدة أكدت فيها على
أن هذا الدبلوم هو خطوة في غاية األهمية ألي مدير في منظمات
الرعاية الصحية .واعتبرت ان هناك مسؤولية كبيرة لدى املتخرجني
من اجل إبقاء اخلدمات الصحية في لبنان في أعلى املراتب.

خميس
واشار خميس الى متاشي هذا البرنامج مع سعي التعاونية لتحسني
القطاع الصحي اللبناني والتركيز على املريض .وشدد على مهام
وزارة الصحة العامة ولعبها دور جهة ضامنة وجهة منظمة للقطاع
الصحي في أ ٍن معا ً.

هارون
وأعرب النقيب هارون عن القلق الناجت عن تعدد اجلهات الضامنة
بغياب تعرفة موّحدة ،ملا يتم تغطيته من قبل جميع اجلهات الضامنة،
مقترحا ً إنشاء هيئة عليا للصحة تعمل على تنظيم كل االمور
املتعلقة بالتعريفات ،وعمل املستشفيات وحتسني جودة اخلدمات.
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