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  طسوألرق ابي للشطلر اتمؤللم 49 الدورةستضيف ت بيروت في األميركية الجامعة
 " الحياة مراحل كافة في والعقلية النفسية الصحة" موضوع تناقش

 

 األميركية الجامعة في (MEMA) األوسط رقللش الطبي المؤتمر استضافة فعالياتمع  :2018 نيسان 20 في بيروت
"الصحة موضوع حول منذ انطالق هذا اللقاء السنوي،  وألول مرة، تترّكز النقاشات هذا العام( AUB) بيروت في

منّصة  ريعد هذا المؤتمو  .التاسعة واألربعين ةدور التتمحور حوله  " الذيالحياة مراحل كافة في لعقليةالنفسية وا
 االكتشافات ثأحدتزويد المتخّصصين ب ، ومنهامجتمعال أفراد صحة علىاألثر كبير لها  مختلفة موضوعاتلمعالجة 
على من االضطرابات النفسية  يةئالوقا المستند إلى أدلة في إطار المقار بات العالجية ولتقييمالتدّخل الطّبي واحول 

 . السياقات مختلفوفي  ،مدار الحياة
 

ممثاًل  انيحاصب غسان العامة الصحة وزير الوزراء مجلس رئيس نائباحتفال شارك فيه  خالل المؤتمر تم افتتاح 
ية الطبية في وزارة الصحححححححمة العامةبم  روتبي في األميركيددة الجددامعددة رئيسو  ،الدددكتور جوزيف الحلو ،دير العنا

 محمددكتور ال ،الطب كلية وعميد العالمية واالسددددددددددددددتراتيجية للطب التنفيذي الرئيس نائبو  خوري، فضددددددددددددددلوالدكتور 
 اللجنة يسرئو  عطوي، سدددددمير الدكتور ،األوسدددددط رقللشددددد الطبي مؤتمرلل واألربعين التاسدددددعة الدورة رئيسو  صددددداي ،ال

 حمراأل للصددددددددددددددليب الدولية اللجنة بعثة رئيسو  معلوف، فادي الدكتور ،"طسوألا رقللش بيطلا رتمؤلما" في العلمية
(ICRC) النفسددددددددددددددي للطب اللبنانية الجمعية رئيسو  مارتن، كريسددددددددددددددتوف بيروت في (LPS) المتحدثو  نجا، وديع 

   .ظفينوالمو  التدريس وهيئة بيروت، في األميركية الجامعة مجتمع وأعضاء إيلز، غريغوري الدكتور الرئيسي
 

 يتمحور المؤ تمر في دو ر ته التاسددددددددعة و األر بعين التي تمتد فعالياتها من 19 إلى 22 الطويل، تاريخه وألول مرة في
 يسددددتعرم مجموعة واسددددعة منو  ".النفسددددية والعقلية في كافة مراحل الحياة الصددددحةنيسددددان الجار ي، حو ل مو ضددددو ع "
ة ال حاجةنظرًا للاالضدددددددطرابات النفسدددددددية والعقلية   الناس ةتحافظ على صدددددددح اسدددددددتراتيجيات لفرم مجتمعنا فيماسدددددددّ

 ة للعجزاب الرئيساألسب إحدى باتت العقلية االضطراباتف .هاتحسينالطبية الهادفة ل التالتدخّ  نطاق عوتوسّ  ةالعقلي
 اً بددالخطر محليدد نددذرت حدداالتال هددذ المتوّفرة ل المعددالجددة فجوات فدد ن ومع ذلددك العددالم، أنحدداء جميع اإلجتمدداعي في

قليميًا.   وا 
 

 
 
 



 

 

American University of Beirut Medical Center 

PO Box 11-0236   

Riad El-Solh 1107 2020  

Beirut, Lebanon 

New York Office 

3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th Floor 

New York, New York 10017-2303 - USA 

T.: +1-212-583-7680 F.: +1-212-583-7650 

F.: +961-1-345325 
praubmc@aub.edu.lb 

www.aubmc.org 

 

T.: +961-1-350000/374374 

Info Line 1242 

(from within Lebanon) 

 

 

 

الذي يلعبه المؤتمر في المنطقة مع الجامعة األميركية في بيروت الضددوء على الدور  سددّلط الدكتور سددمير عطويو  
هو المؤتمر الطبي للشددرق األوسددط قال: " حيبيةرلتا تهفي كلمو تقّدم العلوم ورعاية المريم. لناحية الطبي هاومركز 
ع المتعدد هذا الموضددددو هذا العام، سددددنتناول و . سددددنوات ذمنالمسددددتمرة  في المنطقةثقيفية التالطبية  مؤتمراتالأهم أحد 

تتراوح من الصدددددددددحة العقلية للنسددددددددداء واألطفال إلى االضدددددددددطرابات النفسدددددددددية  التي نظرالوجهات من مختلف  األوجه
وضددددوع ويعتبر م. اتالصددددراعفي زمن العقلية ات التي يواجهها ميدان الصددددحة بو صددددعالعرم سددددتنكما سدددد. الشددددديدة

ين في قسدددم العاملو ، والممرضدددين ،ألطباء" من المواضددديع التي تهم االحياة مراحل كافة في لعقلية"الصدددحة النفسدددية وا
 ".ووسائل اإلعالمالتربية والتعليم، 

 
 كحقل ولكن ،فقط العمر عبر الذهنية التحديات لمناقشددة كمنصددة اليوم نفسدده المؤتمر قدمي الوقال الدكتور صدداي : "

 ."واالجتماعية والجسدية النفسية اآلثار على تنطوي التي التخصصات متعدد
 

 أسرة زتركّ  تاريخها، من األخيرة وخمسين واثنين المئة السنوات طوالاما الدكتور فضلو خوري فقد تحدث قائاًل: "

 الحرب اتإصاب وبلسمت أوبئة فعالجت: واإلقليمي ة المحل ية للحاجات االستجابة على بيروت في األميركية الجامعة
 مؤتمر،ال من واألربعين التاسعة الدورة هذه وفي. االنعكاس إقليمية قضايا على وإبداعها أبحاثها وركزت والنزاعات،

 لتطوير يسعى والذي ،"للصحة 2025 رؤية" الجامعة مشروع مع وتماشيا ّ. المنطقة في ملحة مسائل جديد من نجابه
 حةالص مجاالت بين المصطنعة حدودال عن المؤتمر هدا يستغني متعد دة، اختصاصات عبر للصحة شاملة مقاربة
 نعمل نأ ينبغي العقلية، الصحة تحديات مواجهة أجل ومن. العالجي للطب المختلفة والفروع التمريض، وعلم العامة،

 ".الطويل لمدىا على ومستدامة المختلفة، المجتمعات في للتنفيذ وقابلة المحلي، للسياق ومالئمة فعالة حلول إليجاد معا ّ
 

دكتور جوزيف الحلو: " ان هكذا نشدداط علمي بهذ  الجودة يدفع بالصددحة النفسددية الى األمام سددواء اقليميًا وأضدداف ال
أو وطنيًا. فلفترة طويلة جدًا كانت الصددحة النفسددية حاجة وحق ولهذا فان الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الشددركاء 

 مركزًا للصحة النفسية المجتمعية." 12على انشاء 
 

 اً باحثوثالثين  مئة أكثر من"ان هذا المؤتمر غني بالمشدداركين به فهو يضددم : معلوف فادي الدكتورمن جانبه، قال 
قليمي اً محلي  ."مستديرة وطاولة عمل وورشة ندوة أربعينمن خالل  اً ودولي اً وا 

 
النفسدددية  الصدددحة العمل، مكان النفسدددية والعقلية في الصدددحةمحاور أبرزها: عّدة تناول برنامج المؤتمر هذا العام سدددي

 النو م و عالقته بالصدددددحة النفسدددددية و العقلية، نفسدددددية والجنسدددددية،ال المرأة صدددددحة والعقلية خالل األزمات والصدددددراعات،
فسدية والعقلية الن الصدحةّالعقلية والصدحة البدنية،و  النفسدية الصدحة والجامعة، المدرسدة والصدحة النفسدية والعقلية في
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 أبحاث أحدث اإلكتشددافات حو ل االضددطر ابات النفسددية الكبر ى، وصددحة الطفل النفسددية والعقلية، األولية، الرعاية في
ّ.العربي العالم النفسية والعقلية في الصحة

 

 االتمجالمختلف بين تفصددل  التي االصددطناعية الحدود طسوألا رقللش بيطلا رتمؤلمان م النسددخة هذ وسددتتجّنب 
 لعقلية،االنفسدددية و  الصدددحة مثل واسدددعة لمجاالت وللتصددددي. السدددريري والطب التمريم، وعلوم العامة، الصدددحة مثل
 في نفيذللت قابلةتكون  المحلي لسددددددددياقتتالءم مع ا حلول إلى لللتوصددددددددّ  معاً  اتصددددددددالتخصددددددددّ  مختلف تعمل أن يجب

 .الطويل المدى على ستدامةترسخ االو  مجتمعات،مختلف ال
 
 

 عمل وورش تثقيفية، أربعة أيام برنامجًا غنيًا يضم جلسات ىعلى مد طسوألا رقللش بيطلا رتمؤلماسيعرم 
 .وغيرها ةوالتغذي الكيميائي العالج في الصيادلة ودور ،والتمريم، األولية الرعاية ياتمستو  أحدثتتمحور حول 

 ومسار وأطباء األعصاب، ،وأطباء األطفال ،واألطباء الداخليين ،ألطباء الرعاية األولية يص مسارخصتّم ت كما
 .للرأي العام المفتوحة التوعية جلساتل إضافة هذا. العقليةو  الصحة النفسية آخر للعاملين في مجال

 

للصليب  ك مع اللجنة الدوليةيمركز كليفالند كلينتعاون مع بالفي قاعة عصام فارس للمحاضرات عقد المؤتمر سي
 العلمية.  للبحوث الوطني والمجلس األحمر

 -انتهى  -
 في األميركية الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 

 في الطب كليةل التعليمي التابع المركز الطبي أيضاً  وهو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعاية معايير أعلى بيروت على توفير
 أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخريجوها الطب طالب من أجياالً  ودّربت1867ّ العام في أنشئت التي بيروت في األميركية الجامعة
 ات اعتمادشهاد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحيدة الطبية المؤسسة بيروت هو في األميركية الجامعة في الطبي المركز. العالم
 الصحية الرعاية أعلى معايير المركز اعتماد مما يشّكل دلياًل على (JACIE)و (ACGME-I)و ،(CAP)و ،(Magnet)و ،(JCI)هي و  دولية

أربعة  من أكثر الطب كلية رجتخ وقد .العليا والدراسات الطبي والتعليم المخبرية والخدمات األمرام وعلم والتمريم المريم المتمحورة حول
 الرعاية حتياجاتا الطبي المركز ويلبي التمريم، مجال في للعاملين زاً متمي تعليماً  للتمريم الحريري رفيق مدرسة وتقدم. طالب وطبيب آالف

 .سنوياً  مريم ألف 360 من ألكثر الصحية
 

 األرقام التالية:أو االتصال على  www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 مكتب المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت لالتصاالت:

 4732 :تحويلة 009611350000هاتف: 
 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:

 

  العاّمة:شركة ميماك أوجلفي للعالقات 
 شربل غصوبكارمن الحاج/

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
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 132تحويلة:  009611486065هاتف: 
 charbel.ghsoub@ogilvy.comبريد إلكتروني: 

 

mailto:charbel.ghsoub@ogilvy.com

