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جمع لحفل السابع النظّم یالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
ب اللویحي لمجموعة أصدقاء المصابین بالتصلّ  یعود ریعھا تبرعــات

	دالمتعدّ 
 

، نظّمت مجموعة أصدقاء المصابین التصلب اللویحيبھدف زیادة الوعي حول  :2019آذار  26بیروت، في 
ب اللویحي في المركز الطبي في د بالتعاون مع مـركز نعمھ وتریز طعمھ للتصلّ ب اللویحي المتعدّ بالتصلّ 

 آذار 23 السبت یوم جمع التبرعــات للسنة السابعة على التواليل الجامعة األمیركیة في بیروت حفالً 
 رئیس الجامعة األمیركیة في بیروت الدكتور فضلو خوري، إلى . وحضر الحفلزنفندق فورسیز في الجاري

جمع التبرعات من أجل بھدف عالمیة اإلجتماعیة واإلدبلوماسیة والسیاسیة والشخصیات ال جانب حشد من
 د.ب اللویحي المتعدّ التصلّ  مرضى

 
، )CNS( یصیب الجھاز العصبي المركزيض المناعة الذاتیة حیث امرأحد أد ب اللویحي المتعدّ یعتبر التصلّ 	

ب مشاكل في الذي یتكون من الدماغ والحبل الشوكي واألعصاب البصریة. ویمكن لھذا المرض أن یسبّ 
والسیطرة على العضالت، وغیرھا من وظائف الجسم األساسیة. یمكن أن یُصاب الشخص  ،والتوازن ،الرؤیة
ً د في أي عمر، لكنھ ب اللویحي المتعدّ بالتصلّ  العشرین  یصیب األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین عموما

د مرضاً ب اللویحي المتعدّ صابتھ للرجال. ال یعتبر التصلّ إعاماً، وھو عادة ما یصیب النساء ضعف والخمسین 
ً لكن یعتقد العلماء أن بعض العوامل البیئیة قد تلعب دوراً  في اإلصابة بھذا المرض عند األشخاص  وراثیا

ً  لدیھم اإلستعدادالذین  م تغطیة كاملة ة العامة تقدّ ن وزارة الصحّ أ. تجدر اإلشارة إلى بھ لإلصابة وراثیا
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أو الذین ال یستفیدون من تأمین د ب اللویحي المتعدّ لمرضى التصلّ 

 شركات التأمین الخاصة.
 

د في كز نعمة وتریز طعمة للتصلّب اللویحي المتعدّ وحول الموضوع، قال الدكتور فضلو خوري: "یرّكز مر
والتأھیلیة  ،واإلدراكیة ،والعاطفیة ،المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت على االحتیاجات الجسدیة

" مضیفاً: "أود أن أنتھز ھذه ،صفریق متخصّ  بفضل الخاصة بمرضى التصلّب اللویحي وأفراد عائالتھم
أحد أكثر البرامج  الذي یسعى إلى توفیرلجمیع المساھمین بتطویر ھذا المركز  بجزیل الشكرالفرصة ألتقّدم 

، أحدث الموارد. وھو یقّدم صة بالعالجات واألبحاث المرتبطة بالتصلّب اللویحي شمولیة في لبنانالمتخصّ 
ة عومتخّصصاً، مد خدمات الرعایة الصّحیة األحدث واألكثر أمینة من تتبّرعاتكم السخیّ  بفضلسنتمّكن و

  ."ببرنامج بحثي وتعلیمي مكثّف لمرضى التصلّب اللویحي في لبنان
 

تقدیم الدعم  على ثقة أنال دویدي، ممثّلة أصدقاء مرضى التصلّب اللویحي: "نحن ورجھتھا، قالت من 
للحصول على النتائج العالجیة المثلى بالنسبة للمرضى المتعّدد أمر حیوي لمرضى التصلّب اللویحي 

إشراك الجھات المعنیة في عملیة تطویر الحلول الممكنة  من الضروريوالمجتمع ونظم الرعایة الصحیة. 
تشمل كافة األطراف وتضمن  متعّددة التخّصصاتعمل في بیئة وال  ،المتعّدد لعالج مرض التصلّب اللویحي
دورنا كأصدقاء لمرضى التصلّب اللویحي ھو التعریف فرعایة متاحة.  حصول المرضى على أفضل

 بحاثودعم مركز األ ،اتھمیھم وجنسنالمرضى في لبنان بغض النظر عن دیوجمع التبرعات لدعم  ،بالمرض
 في الجامعة األمیركیة في بیروت".

 

ً في لبنان  المنطقة ككل. تنتج اإلصابة بمرض ووأضافت دویدي: "لم یكن إعادة التأھیل اإلدراكي متاحا
من الحاالت، صعوبات في الوظائف اإلدراكیة، مثل التركیز  %50ى لإ 30 المتعّدد فيالتصلّب اللویحي 
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ً مھنیوالذاكرة الضعیفتین. تؤثّر ھذه األعراض على حیاة المریض الشخصیة وال في مرضانا  أنة، خصوصا
منتجین. أثبتت إعادة التأھیل اإلدراكي فعالیتھا في تحسین األداء یكونوا عمر الشباب مما یحتّم علیھم أن 

	".والشعور بالرضا حول الحیاة بشكل عام ،واإلجتماعي ،المھني والتكیّف النفسي
 

مجموعة من المتطوعین  قبل من 2012في شباط المتعّدد اللویحي  بالمصابین بالتصلّ تأسست جمعیة أصدقاء 
للمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  التابع المتعّدداللویحي ب لدعم مركز نعمھ وتریز طعمھ للتصلّ 

المتعّدد التصلّب اللویحي األعراض غیر المرئیة لمرض حول بیروت. تھدف الجمعیة إلى زیادة الوعي 
على نوعیة حیاة  ةوء على التأثیرات غیر المرئیكما تھدف إلى تسلیط الض .للمساعدة في التشخیص المبكر

المناطق اللبنانیة  مختلففي  فعالیاتسلسلة المتعّدد التصلّب اللویحي جمعیة أصدقاء مرضى  المرضى. تطلق
منذ إنشائھا، قدمت ومن العائالت غیر المیسورة. المتعّدد التصلّب اللویحي  لتوفیر المساعدات المالیة لمرضى

اللویحي ب مریض لتلقي العالجات الالزمة في مركز نعمھ وتریز طعمھ للتصلّ  مئتي ألكثر منالدعم المالي 
وتخطیط الموجات الكھربیة  ،(IRM) المساعدات تغطیة التصویر بالرنین المغناطیسيوتضّمنت . المتعّدد
 .خدمات أخرىودخول المستشفى، والفحوصات، وإجراءات التخفیف من األلم إضافة إلى   ، (EEG)للدماغ

 

 توحده، غطّ  2018 عامال"في  :فقالت المتعددب المصابین بالتصلّ السیدة ھندو صعب، ممثلة أصدقاء  أّما
 انصفھتم تخصیص طلب للدعم المالي، حیث  800 أكثر من المتعّددالتصلّب اللویحي أصدقاء مرضى  جمعیة

 واألشعة". یةبرخفحوصات الماللمستشفیات والنصف اآلخر لتغطیة ل
 

لرعایة تلعب اجویل مسوح، أخصائیة تمریض في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت: " وختمت
 وتحسین نوعیةعلى فھم مرضھم  المتعّددالتصلّب اللویحي   في مساعدة مرضىبارزاً  اً رالتمریضیة دو

ً یختلف  المتعّددالتصلّب اللویحي  متابعة المصابین بمرضتھم. فحیا  بسبب ض آخریعن متابعة أي مر تماما
 الوھن،و ،عضلیةالتشنجات الو ،تعبالیعاني ھؤالء المرضى من مضیفةً: " "،المرض ھذال ھائلال تأثیرال

یواجھون كتئاب واالوعدم التوازن، كما یعانون من  ،األطرافالحركات، ووظائف ومشاكل في تنسیق 
  ."تحدیات االجتماعیةال
 

  Band The and Latoya غنائي ساحر قّدمتھ فرقة أداء روال صفا، وتخلّلھ مقدمة البرامج الحفلاستضافت 
 .فلرعاة الح قّدمھاالقرعة على جوائز قیمة بسحب وتخلّلھ أبھرت الحضور بحیویتھا وخفة ظلّھا،  التي

	-انتھى-
 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في  لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب
 حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة
 اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على

 والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا  مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما

ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض،  .سنویا
 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع: 

 لالتصاالت:مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 
 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:
  شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:

 شربل غصوبكارمن الحاج/
 138تحویلة:  009611486065ھاتف: 
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  charbel.ghsoub@ogilvy.com إلكتروني:برید 
 


