
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل إطالق نظام 
اإللكترونّي  تشفىسالم Hôtel-Dieu de France "أوتيل ديو دو فرانس"المعلوماتية اإلستشفائّي "مستشفى 

، في 2018األّول )أكتوبر( تشرين  23، في "أوتيل ديو دو فرانس" ى"، في مستشفاألّول في لبنانالرقمّي 
 .". عبجي في "أوتيل ديو دو فرانسهرة ظهًرا، في قاعة محاضرات ن. و الساعة الثانية عش

 

أطِلق عليه ما  ،أمامكم، سعادة نائب رئيس الوزراء نطلقإّنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا اليوم أن 
أو نظام المعلوماتّية  فرانس"المستشفى اإللكترونّي أو المستشفى الرقمي"أوتيل ديو دو  اسم

ة عامين لتنفيذ هذا النظام لمدّ  بجدّ )ن( عملوا  والّلواتيألولئك  متنانباال أستهّل كلمتي اإلستشفائّي.
سواء كان فريق  نا.سلوكو  الذكّي األوتوماتيكّي ذات الوظائف المتعّددة الذي بدأ في تغيير نظرتنا

المجموعة  ،اتنا الشريكةمجموعضل علماء المعلوماتّية أو فرق " المؤلَّف من أفديو دو فرانسأوتيل "
من أجل فهي جديرة بتهانينا ، Medasys et Menaltech  ونظاَمي (،ITG) المتكاملة للتكنولوجيا

والتصميم ا الوقت، ين الذين قّدمالثنين من اليسوعيّ  كلمة امتنانأوّجه  دعونيتحقيقها لهذا اإلنجاز. 
، رئيس المستشفى الذي : األب جوزيف نّصار إنشاؤها وهمايتّم هذه الورشة و  والطاقة لكي تنطلق

صلة الدكتور نبيل شحاته الذي كان األب و  ةأراد أن يكون المستشفى في طليعة التكنولوجيا الرقميّ 
 .والنظام يّ الطب الجسمبين  ةالمفيد الوصل

الرئيسّية في تطّور  وسائل النجاح التكنولوجّيات الجديدة، وهذا النظام ينتمي إليها، هي إحدى
من حيث العالقة بين الطبيب والمريض، فإّن الشبكات  .تهمومتابع عتناء بالمرضىالرعاية، واال

وهكذا يتّم التأمين على  الرقمّية واإلجتماعّية والخاّصة بالهاتف المحمول هي أدوات تثبت فعالّيتها.
ويبقى أن نعطيه طابع التطّور واإلستدامة باندماج شار هذا النظام في "أوتيل ديو دو فرانس"، تان

الجميع في هذا اإلصالح الرئيسّي والتطبيق التدريجّي للحلول المقترحة. نحن نعلم أّن وراء هذا 
 هائلة.وهي تحّديات ات اإلقتصادّية والخاّصة بالصّحة العاّمة التحّدي تكمن ر التكنولوجيّ يالتغي
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الموجودة ل بين األشخاص واألشياء ّتصااإل التي ت عطى إلىمتزايدة ة الشار إلى الحّص غالًبا ما ي  
تقديمها كطريقة لتحسين جودة  يتمّ " لإلبتكارات التي 2.0 " مستشفيات باسم داخل المستشفى

ثورة ال ال بل ،رمجاالت تطبيق هذا التطوّ ب . األمثلة في ما يتعّلقالتكاليف من تقليلالالرعاية مع 
، والتطبيب عبر شاشة التلفزيون ، صال سرير المريض بفريق الرعايةكثيرة مثل اتّ أمثلة ، ةرقميّ ال

ات دة بمعدّ الغرف المزوّ و ، ت المرضىرقمنة سجاّل و ، ةاإلداريّ  المهامّ و ، والفوترة، بالمرضى واإلهتمام
 ...رقمّية وحداتوتحتوي على  (ةروبوتيّ آلّية )

التي تسمح بمشاركة البيانات الطبّية بين المراكز من الجانب المهنّي، المسألة تتعّلق بالحلول 
 ن المتخّصصين في مختلف المؤّسساتعبر الفيديو بي تي تجري استخدام المؤتمرات الب ةالصحيّ 

يقّدم النظام أدواٍت جديدة تسمح ؛  لبيانات وجمعهاعن طريق برجمة ا وتطّور البحث العلميّ 
باإلضافة إلى التطبيقات  ،سّيارات اإلسعافو  النّقاالت مساربالحصول على المعلومات بشأن 

علومات الوصول السريع إلى م وكذلك األمر يةالطبّ  اتالعقاقير أو المساعد التي تيّسر وصفات
فعلى هذا المستوى، ال مجال  .، إلخ، واختبار الدمشعاعّية، ومتابعة العالجصور  منالمريض 

ننظر إليه كشخص  ألشباح أو حقل تجارب بلأن يصبح المريض رقًما من األرقام أو شبًحا من ا
يقوم  وهو فرنكوفونيّ  مستشفى يسوعيّ وسيبقى شعارنا كفذلك هو شعارنا  صفات،بشرّي كامل الموا

أو  إلكترونيّ  نظامأّي ي ضّحى بها لصالح ال على أّن القيمة اإلنسانّية التي يتمّتع بها المريض 
 .أداء ذلك النظامكفاءة 

في فرنسا وألمانيا وبلدان أخرى،  المستشفى الرقمّي أحد المشاريع الرئيسّية للدولة حاليًّاحيث ي عَتَبر 
، بامتياز ةلبنانيّ  وطنّية تهمهمّ  ، نظًرا ألنّ  نفسهالمستشفى الخاّص ها هو يصبح ورشة يدعمها 

في لبنان  لنظام اإلستشفائيّ ل سة رائدةومؤسّ  الفرنكوفونيّ  د للطبّ م نفسه كمنتج جيّ يجب أن يقدّ و 
 .والشرق األوسط
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للقواعد األخالقّية األكثر  تنّبهوجهة نظر مهنّية من دون ال ال يمكن أن يتّم تحسين هذا النظام من
. في هذا المجال، أدعو، من جهة، إلى إدراك لهذه القواعد حترام الجوهريّ إلوا تطّلًبا للمهنة والسرّية

ية أخرى، إلى تنشئة أخالقّية وأدبّية ضرورّية لكي تحدّيات نظام المعلوماتّية هذا، ولكن من ناح
ل بَ وأن ي حَتَرم َقَسم أبقراط بشكٍل جّيد، ليس فقط من قِ   على جانبها الحميميّ تحافظ المعلوماتّية 

 ستشارةن يهتّم من قريب أو بعيد باإلكّل شخص يمكنه أمن الجسم الطّبي والتمريضّي ولكن 
 .ومعالجة البيانات الطّبية


