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 المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت
 مرضى السرطان مساندةلمن نوعھ في لبنان  صندوقیطلق أول  

 بالسرطانإصابتھم  تشخیص تم الذین البالغینالمرضى  لمساعدة تھدف خیریة مبادرة
 

ً إلطالق  نظّم: 2018 آذار 20بیروت، في  "صندوق المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت مؤتمراً صحافیا
تھدف لمساعدة المرضى البالغین الذین تم مبادرة خیریة  ووھ، من نوعھ في لبناندعم مرضى السرطان"، األول 

 .بالسرطان إصابتھم تشخیص
 

نائب رئیس مجلس دولة خالل مؤتمر صحافي  2018آذار  20في  "صندوق دعم مرضى السرطان"وتم إطالق 
 مدیرممثالً ب معالي وزیر الصحة العامة غسان حاصباني ومعالي وزیر الشؤون االجتماعیة بیار بو عاصي، الوزراء

الرئیس للشؤون  نائبوكیل خوري، و الدكتور فضلوفي بیروت ، ورئیس الجامعة األمیركیة مكتبھ السید زاھي الھیبي
وعمید كلیة للطب الرئیس التنفیذي للطب واالستراتیجیة العالمیة  الطبیة ومدیر المركز الطبي الدكتور زیاد غزال ممثالً 

ستھ السیدة ومؤسِ "صندوق دعم مرضى السرطان" ورئیسة  محمد الصایغ، الدكتورفي الجامعة األمیركیة في بیروت، 
الدكتور صندوق دعم مرضى السرطان" ل"مؤسس  شریكمعھد نایف ك. باسیل للسرطان ودحداح أبو جابر، ومدیر ال ھال

كبار أعضاء ھیئة التدریس والموظفین في والعدید من الشخصیات البارزة وأعضاء المجتمع علي طاھر. كما حضر 
 الطبي. ھاالجامعة األمیركیة في بیروت ومركز

 
لمرضى السرطان البالغین وغیر  اإلجتماعي إلى توفیر الدعم المادي والنفسي "مرضى السرطان صندوق دعم"ھدف یو
مع الحفاظ على كافة جوانب حیاتھم. وسیتمكن غیر المیسورین من الحصول على  سورین خالل فترة تلقّیھم العالج،المی

ھدف إلى نشر ی. كما الصندوققّدمھ یفرص متكافئة لتلقّي خدمات الرعایة الصّحیة الالزمة بفضل الدعم الماّدي الذي 
 التوعیة حول وجوب الوقایة من السرطان فضالً عن تقدیم الدعم لألبحاث المتقدمة في ھذا المجال.

 
لت ذب نحن في وزارة الصحة ندعم ومن خالل وجودنا ھنا كل الجھود التي" :وزیر الصحة العامة غسان حاصبانيوقال 
من المرضى  والعالج للكثیرین المبكر والكشف صندوق دعم مرضى السرطان وھو ما سیساھم في الوقایة إلطالق
ه المبادرة ذھ للمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لجھة إطالق ال نستغرب الدور الریاديونحن . البالغین

غیر  لناحیة تحسین صحة األفراد في مجتمعنا وباألخصا المركز ریادتھ إن ذالفریدة من نوعھا في لبنان. فقد أثبت ھ
 ."العلمیة والطبیة اإلختصاصیین في مختلف المجاالتوتوفیر  األبحاث العمل على تطویر المیسورین منھم أو لناحیة

 
الوالیات تتساوى خبرتنا مع الرؤیة األكثر شموالً التي تتبناھا مراكز السرطان في "وتحدث الدكتور فضلو خوري فقال: 

ً وعالجات عالمیة  المتحدة وبریطانیا، وھي تلحظ إجراء البحوث حول السرطان وعالجھ والوقایة منھ. كما لدینا أبحاثا
المستوى، وبتنا بحاجة إلى االنتقال إلى عصر الوقایة من السرطان، والتي تشمل اإلقالع عن التدخین، واتباع العادات 

 ".یة لحمیة أفضلائضیة والتدخالت التغذتمارین الریاالصحیة بما في ذلك ال
 

لھذا، یُسعدني أن أعلن عن إطالق "صندوق دعم مرضى السرطان" الذي سیساعد في جعل ": ئالً خوري قاالدكتور  وختم
رعایة مرضى السرطان وأبحاثھ والوقایة منھ في متناول العدد األكبر من المرضى البالغین المصابین بالسرطان، 

ً أن في  ھذا كلھ إنعكاس لرسالتي في ھذه الحیاة حیث أني كرست مسیرتي المھنیة كلھا لمكافحة السرطان، خصوصا
 ".خاصة لدى أولئك األقل یُسراً 

 
 تكمن في ومسؤولیتنا األساسیة، اإلنسان حقوقأحد یمثّل : "البقاء على قید الحیاة زیاد غزالومن جھتھ، قال الدكتور 

 تبادلوخلق ثقافة نحن ملتزمون بتوسیع نطاق المشاركة االستراتیجیة والبحث عن فرص لتحقیق التنمیة المستدامة. 
 ".من المساھمات سواء كانت بشریة أو مالیةممكن بھدف تحقیق أقصى قدر  2020المعرفة كجزء من رؤیتنا للعام 

نحن ملتزمون . ولنا الكثیر مرّسخ في عمق أعماق علّة وجودناااللتزام ببناء الثقة في المجتمع الذي یوفر إن ": فاضوأ
  ".برعاتالتفرص  لزیادة اتمن خالل توسیع االستثمار يالصحالقطاع لنھوض بلالدعوة  عبر إیجابي بإحداث فرق

 
ً في كل بلدان العالم، وتفید اإلحصاءات أن نسبة انتشار مرض السرطان ت تبلغ ذروتھا في منطقة الشرق شھد ارتفاعا

ً متزایداً على المجتمعات.  ممااألوسط  ً للسجل الوطني للسرطان الویشّكل عبئا فإن وزارة الصّحة العامة، صادر عن وفقا
لكل مئة ألف في العام  270إلى  2003لكَل مئة ألف في العام حالة  191من قد ارتفع معّدل اإلصابة بالسرطان في لبنان 
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من الحرمان ویواجھون تحدیات في الحصول على خدمات الرعایة الصحیَة  م ھؤالء المرضى یعانونمعظ. و2015
 .البقاء على قید الحیاةومعدالت األمل بالشفاء  حد من فرصی قدمما المتقدَمة 

	
ر جھود "نحن في وزارة الشؤون نقد معالي وزیر الشؤون االجتماعیة بیار بو عاصي: السید زاھي الھیبي ممثالً  وقال

طانالمركز الطبي في الجامعة االمیركیة في بیروت الذي بادر الى خلق فرص جدیدة لرعایة مصابي مرض السر  
ة مع القطاع كما ونثمن الشراكم.االجتماعي للمرضى البالغین ولذویھوونؤكد ان دورنا رئیسي في تقدیم الدعم النفسي 

الج. ان التوعیة ھي خیر ع في بیروت. الجامعة األمیركیةاألھلي والقطاع الخاص وبخاصة المؤسسات العریقة مثل 
حیطھم كثر اندماجا في مأالذي یجنبھم آثار المرض ویجعلھم مع الراشدین وتدخلكم والفعال ونحیي دوركم الرئیسي 
."القریب وفي المجتمع  

 

سوف نشبُك أیدینا البیضاَء بأیدي "دحداح أبو جابر فقالت: ال ھالجمعیة دعم السرطان ومؤسستھا السیدة أما رئیسة 

 Cancerالمحتاجین ألن شریحةً كبیرةً من المجتمِع ترزح تحت وطأة ھذه المعاناة. إن جمعیة صندوق دعِم الّسرطان

Support Fund   ورعایِة الجامعة األمیركیة سوف تسدُّ ثغراٍت جّمٍة لتضمَّ المریَض تحت مظلِة والتي تعمل للبالغین

سنساعد لتخفیف األلم وشفاء المریض لنمكنَھُ من االندماج مجدداً  على  .لما لھا من رؤیا مستقبلیة البالَغ تحت جناحیھا

 صعید المجتمع والعائلة، فنجعلھُ یستعید نظرة االحترام لنفِسِھ ولجسِدِه."

مما ال : "الدكتور علي طاھر "السرطان مرضى دعم صندوقل" شریك مؤسسمعھد نایف باسیل للسرطان و مدیر وختم
شك فیھ أن ھنالك عوامل بیئیة ووراثیة سلبیة تسبب السرطان وتثبُت اإلحصائیات بان أمراض السرطان الى تزاید بینما 

ولھذا فإن تغطیة كامل نفقات مرض السرطان یعد عبئاً على موازنات الحكومات  المتوقَّع لإلنسان الى إرتفاع. أن العمر
مثالً بالرغم من أن الكثیر من األسعار إلى إنخفاض ككلفة الطاقة، واألراضي و والدول التي تواجھ صعوبة في تغطیتھا.

سبب اإلنتشار السریع لألمراض ، لیس فقط بسبب عامل التكنولوجیا المكلفة وإنما كذلك بفإن كلفة الصحة إلى إرتفاع
 "ذه األمراض.اإلنتقالیة وغیر اإلنتقالیة ولعل داء السرطان ھو على رأس ھ

ھناك الكثیر من الحكومات في الدول المتقدمة التي َرزخت تحت عبء الكلفة واإلنفاق على القطاع وقد أردف إلى القول: "
ذا كان ھذا ما یحدث في الدول المتقدمة فكیف بدول تواجھ الصحي ولم تستطع الوفاء بوعدھا بتغطیة صحیة الئقة. إ

مشاكل اقتصادیة. من ھنا كانت أھمیة العطاء، التبرع، الوھب، التكافل والتكاتف. سموھا كما شئتم إال أن الھدف واحد 
 "مریض یكافح بكرامة مرضاً شرساً فتاكاً إستطاع العلم تدجینیھ.وھو: 

 
 -انتھى-

 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 األمیركیة التعلیمي  المركز الطبي أیضا
 ھایوخریج الطب كلیة طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب لكلیة التابع
 الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة المؤسسات ن فيیمنتشرال
 )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في
 وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و

 موتقدّ . طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة  ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من أو االتصال على األرقام  www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع:  .سنویا

 التالیة:
 

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

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:
 

 شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 كارمن الحاج/لیال أبو انطون

 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 
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 layale.abouantoun@ogilvy.comبرید إلكتروني: 


