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	AUBفي  نطلقإ 2017المؤتمر الطبي للشرق األوسط للعام 

 ً  المؤتمر العالمي األول حول طب الصراعات مستضیفا

 

في الجامعة األمیركیة في للعام الحالي المؤتمر الطبي للشرق األوسط نطلق إ

ً  	(AUB)بیروت مع التركیز على  المؤتمر العالمي األول حول طب الصراعات مستضیفا

المظاھر المرضیة والنفسیة  ت الناجمة عن الصراعات المسلحة بما یشملاإلصاباإدارة 

 والسرطانیةالجراحیة  والمظاھر إضافة إلى المظاھرالمتعلقة بأمراض الكلىوالتمریضیة 

 الحرب. إلصابات واالجتماعیة

 

د نائب رئیس الوزراء ووزیر الصحة العامة اللبناني السی حضرهفتتاح بحفل االمؤتمر  وقد انطلق

رجا خوري وعمید رتبة نائب الرئیس التنفیذي للطب واالستراتیجیة العالمیة و حاصباني،غسان 

رئیس والالدكتور عماد قدورة،  المؤتمررئیس والدكتور محمد الصایغ،  لكلیة الطب في الجامعة

الطبي في الجامعة األمیركیة في  الجسمالدكتور غسان أبو ستة، وأعضاء  المشارك للمؤتمر

 موظفین.أساتذة وت، بیرو

 

ویھدف إلى توفیر  البراھینعلى  تینالمعرفة والممارسة القائم ویستند المؤتمر ھذه السنة إلى

 القطاعاتوالخبرات بین الممارسین الصحیین اإلقلیمیین والدولیین (من  التجاربمنصة لتبادل 

الدولیة للصلیب األحمر  بالشراكة مع اللجنة المؤتمر عقدیة واألكادیمیة والعسكریة). ویُ المدن

ومنظمات أخرى مثل "منظمة أطباء بال حدود"، باإلضافة إلى الوكاالت الحكومیة اإلقلیمیة. 

في توفیر الحلول التي  العالقةإلقامة شراكات بین مختلف أصحاب  أیضا إطاراً  المؤتمر ویُشّكل

 .اتتساعد على تخفیف عواقب الصراع
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على الدور المحوري تاح المؤتمر، شدّد الدكتور أبو ستة في حفل افت الترحیبیةفي كلمتھ و

إن الحرب والصراعات التي طال أمدھا " :وقال	.للمؤتمر العالمي األول حول طب الصراعات

 في الشرق األوسط أدت إلى تدھور البنیة التحتیة للرعایة الصحیة في العدید من البلدان المحیطة

لتجاوز األزمة لتجھیز أفضل المھنیین الصحیین لالستجابة الیوم یوفر الفرصة  بلبنان. والمؤتمر

 ".اتالصراع في صمیملتحدیات الممارسة الطبیة 

 

یجب والبشریة جمعاء.  تصیب: "إن الصراعات العالمیة واإلقلیمیة فأضاف الدكتور قدورة أما

من لمستقبل في ا اطالبھ أن تمّكنیجب  بلأال تتمتع المؤسسات الطبیة برفاھیة االبتعاد عنھا، 

 .الجامعة األمیركیة في بیروت" التصدّي لعواقبھا الصحیة، مثلما تفعل

 

في خدمة الھدف المتمثل  المؤتمررحب الدكتور محمد الصایغ بالحضور وتحدث عن أھمیة قد و

المناطق في  اتدراسة العواقب الصحیة للصراعبموازاة في دعم توفیر الخدمات الصحیة 

في  إلى ما ھو أبعد من توفیر الرعایة الصحیة یرمي"ھدفنا كمركز طبي رائد . وقال: المضطربة

. إن دعم صحة المرضى المحلیین واإلقلیمیین واإلھتمامالتقدم أسباب ب اتزویدھ المنطقة إلى

عام لل المركز الطبي المحتاجین من خالل ضمان حصولھم على الرعایة ھو جوھر رؤیة

كل الجھود الرامیة إلى تطویر وصقل استراتیجیات  ضافرن. والخطوة التالیة ھي أن 2020

 ".وبشمولیة وبعزمالتنفیذ، بشفافیة 

   

ھناك  في عالم تحكمھ الكثیر من النزاعات تبقى المعادلة األوحد ھي:"ي: وقال الوزیر حاصبان

أشخاص یسعون إلى خلق الصراعات وإنھاء حیاة اآلخرین وھناك أناس یعرضون حیاتھم للكثیر 

ذ اآلخرین. لسنوات طویلة عملت مؤسساتنا ومستشفیاتنا في ظل المخاطر في سبیل إنقامن 

ذلك استطاعت أن تثبت واضمحالل الكثیر من الموارد الضروریة وبالرغم من  ظروف صعبة

ھذه المؤسسات ھي الجامعة األمریكیة في بیروت ومركزھا . ولعل أبرزقدرتھا على اإلستمرار
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ه المؤسسة أن تواجھ كل الصراعات والتحدیات لتكون أیقونة حیة تشھد الطبي. فقد استطاعت ھذ

كفرد من خالل التكاتف والعمل الجماعي ورعایة  ستمراركبلد وكیفیة اإل ستمرارعلى كیفیة اإل

 "البعض للبعض اآلخر.

 

ً معرض ھذا ویشمل المؤتمر ً غنیّ اً وبرنامج ا ز بدورات وورش عمل أربعة أیام ویتمیّ  ویستمر ا

 المكّوناتخبرات عرض جنبا إلى جنب مع  طب الصراعاتلفة حول التطورات الحدیثة في مخت

من المستشفى المیداني إلى  ،بیئات مختلفة في المعارفتطبیق ھذه  يالعسكریة والمدنیة ف

 إعادةیات تحدالجراحة الترمیمیة وؤتمر مواضیع أخرى مثل الم ویتناولالمستشفى التعلیمي. 

في زمن یتزاید تھدیدھا التي  والجرثومیةحرب واألمراض المعدیة الاب مص بناء وتأھیلال

صحة المرأة، والصحة العقلیة،  كذلك یتناول المؤتمر. للمضاداتلبكتیریا المقاومة مع االحرب 

وتدریب وتثقیف المھنیین الصحیین للتعامل مع  الصراعغسیل الكلى أثناء ووعبء السرطان 

طب الطوارئ، . كما یتناول المؤتمر الصراعي اإلعاقة أثناء طفال ذوالعنایة باألتحدیات 

 عذیب.لحصول الالسریریة اإلشارات  وإصابات الحرب، وأخیراً 

 

عي والجھود التاریخیة التي ، فإن المساومحفّزاً لھا والتطویر وثفي مجال البح اً وباعتباره رائد

ث ال تزال ووالبح العالجیةي والرعایة الجامعة في مجال التعلیم األكادیم بذلھا المركز الطبي فيی

	ككل.في المصاف األول، مما یجعلھ مركزا مرجعیا في المنطقة 
 


