الجامعة األميركية في بيروت تستضيف الدورة  49للمؤتمر الطبي للﺷرق األوسط
تناقش موضوع "الصحة النفسية والعقلية في كافة مراحل الحياة"

بيروت في  20نيسان  :2018مع استضافة فعاليات المؤتمر الطبي للشرق األوسط ) (MEMAفي الجامعة األميركية
في بيروت ( )AUBهذا العام ،تترّكز النقاشات وألول مرة منذ انطالق هذا اللقاء السنوي ،حول موضوع "الصحة
منصة
النفسية والعقلية في كافة مراحل الحياة" الذي تتمحور حوله الدورة التاسعة واألربعين .ويعد هذا المؤتمر
ّ

المتخصصين بأحدث االكتشافات
لمعالجة موضوعات مختلفة لها كبير األثر على صحة أفراد المجتمع ،ومنها تزويد
ّ
الطبي والتقييم المستند إلى أدلة في إطار المقاربات العالجية والوقائية من االضطرابات النفسية على
حول
ّ
التدخل ّ
مدار الحياة ،وفي مختلف السياقات.

تم افتتاح المؤتمر خالل احتفال شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثالً

بمدير العناية الطبية في وزارة الصحححححححمة العامة ،الدددكتور جوزيف الحلو ،ورئيس الجددامعددة األميركيددة في بيروت

الدكتور فضد د د د د د ددلو خوري ،ونائب الرئيس التنفيذي للطب واالسدد د د د د ددتراتيجية العالمية وعميد كلية الطب ،الدكتور محمد

الصد دداي  ،ورئيس الدورة التاسد ددعة واألربعين للمؤتمر الطبي للش د درق األوسد ددط ،الدكتور سد ددمير عطوي ،ورئيس اللجنة
العلمية في "المؤتمر الطبي للشرق األوسط" ،الدكتور فادي معلوف ،ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصد د د د د د ددليب األحمر
( )ICRCفي بيروت كريسد د د د د د ددتوف مارتن ،ورئيس الجمعية اللبنانية للطب النفسد د د د د د ددي ( )LPSوديع نجا ،والمتحدث

الرئيسي الدكتور غريغوري إيلز ،وأعضاء مجتمع الجامعة األميركية في بيروت ،وهيئة التدريس والموظفين.
وألول مرة في تاريخه الطويل ،يتمحور المؤتمر في دورته التاسد د د ددعة واألربعين التي تمتد فعالياتها من  19إلى 22

نيس ددان الجاري ،حول موض ددوع "الص ددحة النفس ددية والعقلية في كافة مراحل الحياة" .ويس ددتعرم مجموعة واس ددعة من

االضد د ددطرابات النفسد د ددية والعقلية نظ اًر للحاجة الما ّس د د دة في مجتمعنا لفرم اسد د ددتراتيجيات تحافظ على صد د ددحة الناس
التدخالت الطبية الهادفة لتحسينها .فاالضطرابات العقلية باتت إحدى األسباب الرئيسة للعجز
وتوسع نطاق
العقلية
ّ
ّ

اإلجتمدداعي في جميع أنحدداء العددالم ،ومع ذلددك فد ن فجوات المعددالجددة المتوفّرة لهددذ الحدداالت تنددذر بددالخطر محليداً
واقليمياً.
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وسدلّط الدكتور سددمير عطوي الضددوء على الدور الذي يلعبه المؤتمر في المنطقة مع الجامعة األميركية في بيروت

تقدم العلوم ورعاية المريم .وفي كلمته الترحيبية قال" :المؤتمر الطبي للشددرق األوسددط هو
ومركزها الطبي لناحية ّ
أحد أهم المؤتمرات الطبية التثقيفية في المنطقة المسد ددتمرة منذ سدددنوات .وهذا العام ،س ددنتناول هذا الموضدددوع المتعدد
األوجه من مختلف وجهات النظر التي تتراوح من الص د د د ددحة العقلية للنس د د د دداء واألطفال إلى االض د د د ددطرابات النفس د د د ددية

الش ددديدة .كما سد دنس ددتعرم الص ددعوبات التي يواجهها ميدان الص ددحة العقلية في زمن الصد دراعات .ويعتبر موض ددوع
"الصددحة النفسددية والعقلية في كافة مراحل الحياة" من المواضدديع التي تهم األطباء ،والممرضددين ،والعاملين في قسددم
التربية والتعليم ،ووسائل اإلعالم".

وقال الدكتور صدداي " :ال يقدم المؤتمر نفسدده اليوم كمنصددة لمناقشددة التحديات الذهنية عبر العمر فقط ،ولكن كحقل

متعدد التخصصات التي تنطوي على اآلثار النفسية والجسدية واالجتماعية".

اما الدكتور فضلو خوري فقد تحدث قائالً" :طوال السنوات المئة واثنين وخمسين األخيرة من تاريخها ،ركّزت أسرة
الجامعة األميركية في بيروت على االستجابة للحاجات المحلية واإلقليمية :فعالجت أوبئة وبلسمت إصابات الحرب
والنزاعات ،وركزت أبحاثها وإبداعها على قضايا إقليمية االنعكاس .وفي هذه الدورة التاسعة واألربعين من المؤتمر،
نجابه من جديد مسائل ملحة في المنطقة .وتماشياّ مع مشروع الجامعة "رؤية  2025للصحة" ،والذي يسعى لتطوير
مقاربة شاملة للصحة عبر اختصاصات متعددة ،يستغني هدا المؤتمر عن الحدود المصطنعة بين مجاالت الصحة
العامة ،وعلم التمريض ،والفروع المختلفة للطب العالجي .ومن أجل مواجهة تحديات الصحة العقلية ،ينبغي أن نعمل
معاّ إليجاد حلول فعالة ومالئمة للسياق المحلي ،وقابلة للتنفيذ في المجتمعات المختلفة ،ومستدامة على المدى الطويل".
وأضدداف الدكتور جوزيف الحلو " :ان هكذا نشدداط علمي بهذ الجودة يدفع بالصددحة النفسددية الى األمام سدواء اقليمياً
أو وطنياً .فلفترة طويلة جداً كانت الصددحة النفسددية حاجة وحق ولهذا فان الو ازرة تعمل بالتعاون مع مختلف الشددركاء

على انشاء  12مرك اًز للصحة النفسية المجتمعية".

من جانبه ،قال الدكتور فادي معلوف" :ان هذا المؤتمر غني بالمشدداركين به فهو يضددم أكثر من مئة وثالثين باحثاً

محلياً واقليمياً ودولياً من خالل أربعين ندوة وورشة عمل وطاولة مستديرة".

عدة محاور أبرزها :الص ددحة النفس ددية والعقلية في مكان العمل ،الص ددحة النفس ددية
س دديتناول برنامج المؤتمر هذا العام ّ
والعقلية خالل األزمات والص د دراعات ،صد ددحة المرأة النفسد ددية والجنسد ددية ،النوم وعالقته بالصد ددحة النفسد ددية والعقلية،
والصدحة النفسدية والعقلية في المدرسدة والجامعة ،الصدحة النفسدية والعقلية والصدحة البدنيةّ،الصدحة النفسدية والعقلية
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في الرعاية األولية ،صددحة الطفل النفسددية والعقلية ،أحدث اإلكتشددافات حول االضددطرابات النفسددية الكبرى ،وأبحاث
الصحة النفسية والعقلية في العالم العربيّ .

دتتجنب هذ النسددخة من المؤتمر الطبي للشرق األوسط الحدود االصددطناعية التي تفصددل بين مختلف المجاالت
وسد ّ
مثل الصددحة العامة ،وعلوم التمريم ،والطب الس دريري .وللتصدددي لمجاالت واسددعة مثل الصددحة النفسددية والعقلية،
صد د د دل إلى حلول تتالءم مع الس د د ددياق المحلي تكون قابلة للتنفيذ في
صد د د دصد د د دات معاً للتو ّ
يجب أن تعمل مختلف التخ ّ
مختلف المجتمعات ،وترسخ االستدامة على المدى الطويل.
سيعرم المؤتمر الطبي للشرق األوسط على مدى أربعة أيام برنامجاً غنياً يضم جلسات تثقيفية ،وورش عمل
تتمحور حول أحدث مستويات الرعاية األولية ،والتمريم ،ودور الصيادلة في العالج الكيميائي والتغذية وغيرها.

تم تخصيص مسار ألطباء الرعاية األولية ،واألطباء الداخليين ،وأطباء األطفال ،وأطباء األعصاب ،ومسار
كما ّ
آخر للعاملين في مجال الصحة النفسية والعقلية .هذا إضافة لجلسات التوعية المفتوحة للرأي العام.
سيعقد المؤتمر في قاعة عصام فارس للمحاضرات بالتعاون مع مركز كليفالند كلينيك مع اللجنة الدولية للصليب
األحمر والمجلس الوطني للبحوث العلمية.

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

بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة .وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في
ودربت أجياالً من طالب الطب وخريجوها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء
الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام ّ ّ1867
العالم .المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد
دولية وهي ( ،)JCIو( ،)Magnetو( ،)CAPو( )ACGME-Iو( )JACIEمما يش ّكل دليالً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية
المتمحورة حول المريم والتمريم وعلم األمرام والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا .وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة

آالف طالب وطبيب .وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريم تعليماً متمي اًز للعاملين في مجال التمريم ،ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية
الصحية ألكثر من  360ألف مريم سنوياً.

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

هاتف 009611350000 :تحويلة:
بريد إلكتروني:

4732

praubmc@aub.edu.lb

العامة:
ﺷركة ميماك أوجلفي للعالقات
ّ

كارمن الحاج/شربل غصوب

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

American University of Beirut Medical Center
PO Box 11-0236
T.: +961-1-350000/374374
Riad El-Solh 1107 2020
Info Line 1242
Beirut, Lebanon
)(from within Lebanon

American University of Beirut Medical Center
PO Box 11-0236
T.: +961-1-350000/374374
Riad El-Solh 1107 2020
Info Line 1242
Beirut, Lebanon
(from within Lebanon)

132

: تحويلة009611486065 :هاتف

charbel.ghsoub@ogilvy.com

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

:بريد إلكتروني

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

