«رودز فور اليف» وزعت شهادات على أطباء
وعاملين تابعوا دورات تدريبية

أعلنت أمس رئيسة جمعية «رودز فور اليف» زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرج على
أطباء طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات «رودز فور اليف» التدريبية« ،أن
مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل
ستتيح لها استقدام برامج تدريبية جديدة توسع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج «رودز فور اليف» والكلية األميركية للجراحين -
فرع لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت« :لقد نجحنا
خالل سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما
يساهم في تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان».
وسلمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع «فرنسبنك» و»بنك عوده».
وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية ومستشفى مار يوسف والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى
عين وزين ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز
الدامور الطبي ومركز»بل فو» الطبي ومستشفى حمود ومستشفى البقاع.
الجدير ذكره أن «رودز فور اليف» كانت قد خرجت سابقا وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
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"رودز فور اليف"نحو برامج تدريبية جديدة
سع ثقافة اإلنقاذ إلى المجتمع
تو ّ

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرّج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية ،أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلّمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده" .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية ومستشفى مار يوسف
والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى عين و زين ومستشفى القديس
جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز الدامور الطبي ومركز"ب ّل فو"
الطبي ومستشفى حمود و مستشفى البقاع.
الجدير ذكره ّ
أن "رودز فور اليف" كانت قد خرّجت سابقا ً وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/2018/02/26/%D8%B1%D9%88%D8
%AF%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1 %D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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"رودز فور اليف" سلّمت شهادات إلى مشاركين
في دوراتها

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرّج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية ،أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلّمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده" .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية ومستشفى مار يوسف
والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى عين و زين ومستشفى القديس
جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز الدامور الطبي ومركز"ب ّل فو"
الطبي ومستشفى حمود و مستشفى البقاع.
الجدير ذكره ّ
أن "رودز فور اليف" كانت قد خرّجت سابقا ً وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
http://www.lebanonfiles.com/news/1295459
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“رودز فور اليف” تسلّم الشهادات الى المشاركين
في دورتيها

نظّمت جمعية “رودز فور اليف” دورتين في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع “فرنسبنك” وبنك “عوده” ،وسلّمت رئيسة الجمعية زينة قاسم في
ختامها ،شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين والممرضات
كانوا قد شاركوا في الدورتين .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي لـ”الجامعة األميركية” في
بيروت والمركز الطبي لـ”الجامعة اللبنانية األميركية” ومستشفى “مار يوسف” و”المستشفى
العسكري” ومستشفى “الشيخ راغب حرب” ومستشفى “عين و زين” ومستشفى “القديس
جاورجيوس” ومستشفى “القلب االقدس” ومستشفى “بهمن” ومركز “الدامور الطبي”
ومركز”ب ّل فو” الطبي ومستشفى “حمود” ومستشفى “البقاع” .وأعلنت قاسم ّ
أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع .كما أوضحت أن
المؤتمر سيشهد إدراج “رودز فور اليف” و”الكلية األميركية للجراحين” فرع لبنان ضمن
المؤسسات الرائدة التي أسّست لثقافة اإلنقاذ في لبنان مضيفةُ“ :لقد نجحنا خالل سبع سنوات في
وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في تخفيض ملحوظ
لضحايا حوادث السير في لبنان”.
/https://www.lebanese-forces.com/2018/02/26/roads-for-life-phot
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"رودز فور اليف" :سنستقدم برامج تدريبية
سع ثقافة اإلنقاذ إلى المجتمع
جديدة تو ّ

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرّج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية ،أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلّمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده" .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية ومستشفى مار يوسف
والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى عين و زين ومستشفى القديس
جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز الدامور الطبي ومركز"ب ّل فو"
الطبي ومستشفى حمود و مستشفى البقاع.
الجدير ذكره ّ
أن "رودز فور اليف" كانت قد خرّجت سابقا ً وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264388
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رودز فور اليف وزعت شهادات على أطباء
وعاملين تابعوا دورات تدريبية
أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية" ،أن
مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل
ستتيح لها استقدام برامج تدريبية جديدة توسع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده".
وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية ومستشفى مار يوسف والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى
عين وزين ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز
الدامور الطبي ومركز"بل فو" الطبي ومستشفى حمود ومستشفى البقاع.
الجدير ذكره أن "رودز فور اليف" كانت قد خرجت سابقا وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
http://nournews.tv/ar/news/miscellaneous/106523%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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رودز فور اليف وزعت شهادات على أطباء
وعاملين تابعوا دورات تدريبية

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية" ،أن
مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل
ستتيح لها استقدام برامج تدريبية جديدة توسع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده".
وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية ومستشفى مار يوسف والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى
عين وزين ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز
الدامور الطبي ومركز"بل فو" الطبي ومستشفى حمود ومستشفى البقاع.
الجدير ذكره أن "رودز فور اليف" كانت قد خرجت سابقا وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
http://www.privatemagazine.net/ar/article/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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رودز فور اليف" سلّمت شهادات إلى مشاركين في دوراتها:
سع ثقافة اإلنقاذ إلى المجتمع
سنستقدم برامج تدريبية جديدة تو ّ

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرّج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية ،أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلّمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده" .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية ومستشفى مار يوسف
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والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى عين و زين ومستشفى القديس
جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز الدامور الطبي ومركز"ب ّل فو"
الطبي ومستشفى حمود و مستشفى البقاع.
الجدير ذكره ّ
أن "رودز فور اليف" كانت قد خرّجت سابقا ً وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
https://www.newstelegraph.net/2018/02/26/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2 -%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%B9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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Roads for Life Delivers Certificates to ATLS and
ATCN Participants We will bring in new training
sessions spreading the rescue culture to society

During the delivery of certificates to ER physicians and nurses who
completed the ATLS and ATCN training sessions provided by Roads for
Life, RFL President Mrs. Zeina Kassem revealed that the association’s
participation in the international conference to be held by the American
College of Surgeons (ACS) in Chicago in March 2018 will allow RFL to
bring in new training sessions benefiting various swathes of society.
During the conference, “RFL and the American College of Surgeons –
Lebanon Chapter will be recognized as part of the pioneering institutions
that laid the foundations of trauma culture in Lebanon,” Kassem said.
“Over seven years of rescue work, we have successfully positioned
Lebanon among advanced countries in terms of rescue culture, leading to
a noticeable reduction of annual human losses due to traffic accidents in
our country.”
Kassem delivered certificates to 14 ER physicians and 14 nurses who
completed the ATLS and ATCN training sessions respectively at the
American University of Beirut Medical Center (AUBMC) thanks to the
strategic partnership with Fransabank and Bank Audi. The participants
came from the following hospitals: AUBMC, LAU Medical Center –
Rizk Hospital, Saint Joseph Hospital, Military Hospital, Sheikh Ragheb
Harb Hospital, Ain w Zein Hospital, Saint George Hospital University
Medical Center, Sacré-Cœur Hospital, Bahman Hospital, Damour
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Medical Center, Bellevue Medical Center, Hammoud Hospital and Bekaa
Hospital.
As part of the continuing development of nursing skills, RFL had
previously delivered certificates to a new batch of participants in its
Training of Trainers program.
http://executive-bulletin.com/other/roads-for-life-delivers-certificates-toatls-and-atcn-participants-we-will-bring-in-new-training-sessionsspreading-the-rescue-culture-to-society
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"رودز فور اليف" سلّمت شهادات إلى مشاركين
في دوراتها

أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرّج على أطباء
طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية ،أن مشاركة
الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل ستتيح لها
استقدام برامج تدريبية جديدة توسّع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلّمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده" .وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية ومستشفى مار يوسف
والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى عين و زين ومستشفى القديس
جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز الدامور الطبي ومركز"ب ّل فو"
الطبي ومستشفى حمود و مستشفى البقاع.
الجدير ذكره ّ
أن "رودز فور اليف" كانت قد خرّجت سابقا ً وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
/http://www.innlebanon.com/news/article/625793
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رودز فور اليف وزعت شهادات على أطباء
وعاملين تابعوا دورات تدريبية

وطنية  -أعلنت رئيسة جمعية "رودز فور اليف" زينة قاسم ،خالل توزيعها شهادات تخرج على
أطباء طوارىء وعاملين في الجسم المريضي تابعوا دورات "رودز فور اليف" التدريبية" ،أن
مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي للجمعية األميركية للجراحين في شيكاغو في آذار المقبل
ستتيح لها استقدام برامج تدريبية جديدة توسع ثقافة اإلنقاذ إلى شرائح إضافية من المجتمع.
وأوضحت قاسم أن المؤتمر سيشهد إدراج "رودز فور اليف" والكلية األميركية للجراحين  -فرع
لبنان ضمن المؤسسات الرائدة التي أسست لثقافة اإلنقاذ في لبنان .وأضافت" :لقد نجحنا خالل
سبع سنوات في وضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل اإلنقاذي ،مما يساهم في
تخفيض ملحوظ لضحايا حوادث السير في لبنان".
وسلمت قاسم شهادات التخرج إلى  14طبيب طوارئ وإلى عدد مماثل من الممرضين
والممرضات شاركوا في دورتين نظمتهما في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت في
إطار شراكتها االستراتيجية مع "فرنسبنك" و"بنك عوده".
وينتمي هؤالء إلى المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية ومستشفى مار يوسف والمستشفى العسكري ومستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى
عين وزين ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى القلب االقدس ومستشفى بهمن ومركز
الدامور الطبي ومركز"بل فو" الطبي ومستشفى حمود ومستشفى البقاع.
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الجدير ذكره أن "رودز فور اليف" كانت قد خرجت سابقا وضمن التطوير المستمر لمهارات
التمريض ،دفعة جديدة من المدربين والمدربات سيتولون مهام التدريب في المرحلة المقبلة.
/http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/330466
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