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 ، ومجلس إدارةباسم جامعة القد يس يوسف، هذه العشاء حول مأدبةاالجتماع و ب بكم في هذا يسعدني أن أرح  
ة. ي  ئالرعاو  ةيه الطب  أسرت، ومديريه، و ته، ورئيسHôtel-Dieu de France مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"

نا نعمل اًل ألن  عن شكرنا أو  لكم عرب ن علينا أن ن  رنا في تنظيم مثل هذا الحدث حيث يتعي  نا تأخ  أن أقول إن   أود  
 ، ولكن كشركاء يعملون من أجلي  في المجال الصح   و اد، ليس فقط كر ةي  ز في الرعاية الطب  مًعا من أجل التمي  

 كان. أيًّاالمريض  احة، ور نفسه الهدف

المسبق. خيارنا هو تقديم  ناوقرار  تنار سياس، يجب أال نغي  مةفي أز حين نتخب ط  نان  إ، نقول في تقليدنا اليسوعي  
ة ونوعي   أن أشكره على جهوده الذي أود   والتمريضي   ي  الطاقم الطب  برقنا بدًءا ز ف  أفضل الخدمات بفضل تمي  

 بيقظة أن ترافقتها من أجل ميزاو  هامهارات ستخدمة التي تة واللوجستي  رقنا اإلداري  وأيًضا بفضل ف   هحضور 
 هو "أوتيل ديو دو فرانس" مستشفى. خيارنا في ونها وكذلك المرضىف ر يو  واألشخاص الذين ةي  الرعاية الطب  

من  تتم  تغطية تكاليف عالجهيغط ي مصاريف عالجه بنفسه، أو  والعناية به، سواء كان مريض كل  رعاية 
، من مساعدةد في تقديم الد ولن نترد  . نحن ال نترد  أو الخاص   من القطاع العام   ، سواء كانمصدر آخر

تغطية القليل من الأو مع صحي ة دون تغطية من يجدون أنفسهم  مرضىل، جتماعي  ا  و  منظور إنساني  
من و بات اإلنجيل متطل   كبير التي تستلهم إلى حد   ، تلك المهم ةتنا في المستشفىمهم   نوفي بشرف، لالصحي ة

ة لن هذه المهم   اهيك أن  نخطر.  حالة إذا كان فية شخص يحتاج إليها وخاص   توفير الرعاية ألي   هابين
 في بيروت يس يوسففي جامعة القد   ة الطب  ب كلي  طال   إلى اهتمامنا ول  ن ق بالكامل إذا لمتكتمل وتتحق  

 إستشفائي  كمركز  1922عام الفي بدأ  مستشفى "أوتيل ديو" ، ألن  الجامعةفي ة ي  سات الطب  وغيرها من المؤس  
والصيدلة  في مجاالت الطب   فاعل 10000ألكثر من  مكاًنا للتنشئة والتدريبفي كونه  واستمر   جامعي  

 .ي ةالتمريضالعلوم و 

، سنوات عشر منذ، 2020لعام لة تجديد في خط   "مستشفى "أوتيل ديو دو فرانسفي هذا السياق، شرع 
ات للحصول على أفضل رعاية ممكنة. معد  الفي التجديد والحصول على أفضل  يستمر   استمر  وال يزالو 



 
 

أصبح مستشفى "أوتيل ديو"  عالن أن  اإل كن نبغي، لم نHIS DXcareنظام الكمبيوتر  وضعباختيار 
ي  يمكنلبنان  أن  ولكن فقط ا إلكترونيًّ  ًزا  هفي المجال الصح  ة وبالتالي ة اإللكتروني  دار بهذه اإلأن يكون مجه 

 .تحسين أدائها

تجمع ثالثة  إستشفائي ةبحماس إنشاء شبكة اليوم  مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"في هذا السياق، يدرس 
 الرعاية، على أمل أنتوفير و  المرضى استقبالعلى  إمكاني اتها الحالي ةمضاعفة تكاد وهي مراكز أخرى 

 ام القادمة.في األي   سريًعااإلعالن عنه  يتم  و  ملموًسا واقًعا يصبح هذا المنظور

افتتاحها بحيث تم  و  كثيرة جديدة طوارئ إنشاء االنتهاء من  ، تم  الجي د في هذا السياق من التجديد واألداء
 .عند الحاجةرعاية طلب الالمختلفة التي تأتي إلى المستشفى ل الطارئة تستضيف عشرات اآلالف من الحاالت

، من خالل إدارتنا Hôtel-Dieu de France مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" وفي هذا السياق أيًضا، كان
 من يغط ي تكاليف العالجرات األداء، من شهر إلى شهر، والتي أصبحت متاحة لر مؤش  ل من طو  ة، أو  المالي  

تجاه اآلالف من  موضبط سياساتك مبالتالي قياس تأثير تمويلك م؛ يمكنك والخاص   ين العام  من القطاع  
ديناألشخاص ال مد  يد جاهز ل ل ديو" "أوتيأفضل. وبالتالي، فإن  جي دة ة تأمين في خدمة صح   ببوليصات مزو 

 مرضى.مثل الة ف، بصفتنا شركاء، لصالح جميع الجهات الفاعلة في مجال الصح  ى نتصر  حت   العون 

 منذإدارة المستشفى  أسرةإلى  انضم   أساسي  جديد دون تقديم شخص  من كلمتي الترحيبي ة هذه نهيأكيف ال 
التي تأتي من مكتب   Martine Orioدة مارتين أوريو السي   ةالجديد ةنا العام  تم لكم مدير أن أقد   أسبوع. أود  
-Mont مستشفى المستشفيات مثل إدارةع بخبرة طويلة في تمت  وهي تباريس  مستشفيات فيالعام ة المساعدة 

Dore  وBicêtre  وAvicenne  في مدينة جامعي  ال ستشفىالمقبلها و Nantesة سي د. نأمل أن تعرف ال
ة بناني  الل   منعطفاتغرق في التدون أن من ه عزيز ة المستشفى وتطويره وتإدار أوريو كيف تضع خبرتها في خدمة 

عن  وبغيابه،، أن أعرب، ، في هذه المناسبةده. أود  يبرزه ويؤك   ال بله شعاعنا على إاى يحافظ مستشفحت  
 خاللمن أجل مصلحة المستشفى  م أفضل ما لديهالذي قد  ، ارخالص شكري لرفيقي، األب جوزيف نص  

 السنوات األخيرة.

ًمان كشركاء، ا،عً م  ! تنامهم   نجزون سير ق د 

 

 


