
إن برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) هو مصدر معلومات موثوق  مشرتك بني مختلف اإلختصاصات 
ألعضاء الهيئة التدريسية، والطالب، ومقدمي الخدمات الصحية وواضعي سياستها املندرجني يف العمل الرتبوي يف مجال األخالقيات 

األحيائية كما ويف البحوث العلمية  واإلستشارات يف هذا املجال يف لبنان واملنطقة. انطلق الربنامج يف نيسان أبريل 2010، وهو أول 
مبادرة محددة الهدف يف العالم العربي تسعى إىل تعليم القضايا املتصلة باإلاحرتاف، والطب املرتكز عىل القيم اإلنسانية، واألخالقيات 

األحيائية كما والقيام بالبحوث يف هذه القضايا ونرصتها.

إفتتاحية العدد
كثريا ما تُفتن نظرات الغربيني كما ونظرات الرشقيني بسحر املرشبيات األّخاذ. يف قديم 

الزمان كانت املرشبيات أمكنة لتربيد مياه الرشب (كما تدّل الكلمة العربية). مع مرور الزمن، 
أخذت هذه الحجب الخشبية الفنية الجميلة تزيّن واجهات املنازل التي ُعرف الرشق الساحر 

بها. كانت تقي جناح النساء من األنظار، يف حني كانت تسمح لهن بإلقاء النظرات، والتفكري، 
واإلستغراق باألحالم، والتفّكر حول عالم نظرنه بشكل رصيف ومحرتس ولكن شمويل. 
وهكذا فاملرشبيات كانت تفسح املجال للنظر، والنور، والهواء الطلق. وبالرغم من مرور 

الزمن، ولسبب ما خفي عنا، قد حافظت عىل مفعولها الجّذاب. فاملرشبيات األّخاذة حفظت 
يف داخلها أرسار الناظرات واملنظورين. بالنسبة لنا يف برنامج سليم الحص لألخالقيات 

األحيائية واإلحرتاف (SHBPP)، تعترب املرشبيات بمثابة تصوير ملا نقوم به. كثريا ما تكون 
جزءا من العالم، ولكن يف نفس الوقت وبرصافة وخجل بعيدة عنه. تسمح لنا برؤية األمور 
عن بعد وبشكل شمويل واإلنتباه إىل خصائص وأبعاد كثريا ما ال نوليها اإلهتمام أو حتى ال 

نالحظها مع أنها حيوية بالنسبة للحياة بشكل عام وملهنة الطب بشكل خاص.نرحب بكم إىل 
 ،(SHBPP) أّول عدد من املرشبية، نرشة برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف

وهي نرشة سنوية تهدف إىل نقل صورة إىل زمالئنا يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية 
يف بريوت ويف الجامعة عموماً عن بعض ما نقوم به يف برنامج سليم الحص لألخالقيات 

األحيائية واإلحرتاف من نشاط. 

(PhD) تاليا عراوي، دكتوراه
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برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحتراف
(SHBPP) وموضوع رعاية المرضى

اإلستشارات الطبية عند رسير املريض يف موضوع األخالقيات الرسيرية
عام 2013 استحدث برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) برنامجاً إلجراء اإلستشارات يف موضوع األخالقيات 

الرسيرية عند رسير املريض يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت، وهذا الربنامج هو األول من نوعه يف لبنان والعالم العربي. 
فباستطاعة املرىض أو أقربائهم أو أعضاء فريق الرعاية الصحية، يف أي وقت كان، طلب اإلستشارة بجانب رسير املريض  تتعلق بموضوع 

األخالقيات الرسيرية. إن هذا الربنامج يف صميم “رؤية 2020” للمركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت من حيث “توفري أعىل مستويات 
الرعاية التي ترتكز عىل  املريض نفسه”. يف سياق التعليق عىل إحدى اإلستشارات يف وحدة الرعاية الطبية لألطفال، قالت الدكتورة ملى رشف 
الدين أن “اإلستشارة ساعدت يف التقريب ما بني الفريق الطبي واألهل من حيث تفّهم الجهتني للوضع. يف نهاية املطاف، فِهم األهل أن الفريق 
الطبي موجود للمساعدة وليس إلبداء رأي مختلف ، وقد استطاع الفريق الطبي أن يوّفق بني املتَّفق عليه و األفضل لكامل أعضاء العائلة وللطفل.

فعملية اإلستشارة والنقاش سنحت املجال لكل املعنيني ألخذ الوقت ومراجعة ما يف فكرهم والقرارات التي كانوا يف صدد اتّخاذها. يف 
النهاية، كان الجميع مرتاحني للمسار امُلتَّخذ.”

 وّضحت السيدة جويس بّدوش من مكتب الخدمات اإلجتماعية ان اإلستشارة بجانب رسير املريض بموضوع األخالقيات “كانت ذات قيمة 
كبرية. فقد ساعدت األب عىل إعادة النظر يف قراره بطريقة أفضل و فهم أهمية راحة الطفل الرضيع بالنسبة لكل الفريق الطبي. وهي أيضا 

ساعدت كال األبوين إذ خففت من شعورهم بالضيق العاطفي واملعنوي.” وكان املرىض ممتنني للفريق الذي خصص لهم الوقت الكايف 
لإلستماع إليهم ومنعهم من الترّسع يف أخذ القرارات. إن هذا مثال واحد من أمثلة عديدة، وهو قد ثبّت قناعتنا بأن استشارات كهذه تغني 

الرعاية املرتكزة عىل املريض يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت.

اإلستشارات ا يف موضوع األخالقيات الرسيرية
إن التربع باألعضاء ينقذ حياة أناس، ويحّسن نتيجة الزرع يف بعض الحاالت، ويخّفض وقت اإلنتظار بالنسبة للمرىض. لدى برنامج سليم 

الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف (SHBPP) – املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت (AUBMC) يجري تقييم الجانب األخالقي 
بالنسبة للمتلّقني وبالنسبة للواهبني املعنيني بزرع األعضاء عىل أساس فردي بالتعاون مع أخصائية األخالقيات األحيائية الرسيرية لدى 

املركز الطبي. إن العملية التقييمية هذه تتناول مناقشة االعتبارات األخالقية املتصلة بعملية اإلنتقاء، وطوعية اإلختيار، واملوافقة عن علم، 
وتبيان املنافع واملخاطر بالنسبة للواهب املحتمل، وللمتلّقي املحتمل، إلخ. دائما يشعر أبطال معادلة عملية الزرع، الواهب كما املتلّقي، 

باإلمتنان الهتمام  املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت بالتفاصيل الصغرية لضمان حسن مسار كل األمور. للكثريين ممن سبق 
وقصدوا مستشفيات أخرى، كان اختبار هذه الرعاية السمة املميزة للمركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت.
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نشاطات برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحتراف
ورشات العمل واملؤتمرات

منذ انطالقه، نشط برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) يف العمل عىل نرش ثقافة األخالقيات األحيائية يف لبنان 
واملنطقة. حتى تاريخنا هذا، انعقد ما مجمله 27 مؤتمر وورشة عمل. يف سنة 2015، نّظم برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية 

واالحرتاف (SHBPP) ست ورشات عمل ومؤتمراً اقليمياً واحدا يف مواضيع تتعّلق باألخالقيات األحيائية. وكان املشاركون أشخاصا محرتفني 
من لبنان واملنطقة.

ضمن برنامجه للتوعية: ورشة عمل حول “السعي للتوفيق يف الوسط املدريس” (28 كانون الثاني\يناير، 2015)	 
مؤتمره االقليمي السابع: “سوء املمارسة الطبية، األخطاء واإلفشاء عنها” (31 كانون الثاني\يناير، 2015)	 
ورشة عمل الربنامج الرابعة: “تقييم االحرتافية يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت: حان الوقت” (19 أيلول\سبتمرب، 2015)	 
ضمن برنامجه للتوعية: ورشة عمل حول “حماية الطفل” (16 ترشين األول\أكتوبر، 2015)	 
ضمن برنامجه للتوعية: ورشة عمل حول “السعي للتوفيق يف الوسط املدريس” (2 كانون األول\ديسمرب، 2015)	 
ورشة عمل الربنامج الخامسة: “الكشف عن النتائج الوخيمة واألخطاء: تدريب للمدّربني” (4 كانون األول\ديسمرب 2015)	 
ورشة عمل الربنامج السادسة: “نزاعات بسيطة، مضاعفات  معّقدة: حلول ناجعة” (5 كانون األول\ديسمرب،2015 )	 

“السعي للتوفيق يف الوسط املدريس”

“تقييم االحرتافية يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت: حان الوقت”

ورشة عمل حول “السعي للتوفيق يف الوسط املدريس”

“نزاعات بسيطة، مضاعفات  معّقدة: حلول ناجعة”

“سوء املمارسة الطبية، األخطاء واإلفشاء عنها”

 ورشة عمل حول “حماية الطفل”

“الكشف عن النتائج الوخيمة واألخطاء: تدريب للمدّربني”
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 سلسلة محارضات ودورات كربى (Grand Rounds) تحت عنوان
“األخالقيّات: قضايا وأولويّات”

إن سلسلة محارضات “األخالقيات: قضايا وأولويات” مبادرة تهدف إىل:
رفع مستوى الوعي العام داخل محيط الجامعة األمريكية يف بريوت وكلية 	 

الطب واملركز الطبي  كما ولدى املحرتفني واملؤسسات يف املنطقة ألهمية القضايا 
األخالقية يف الرعاية الصحية وصلتها الوثيقة بها.

توفري الفرص للمحافظة عىل قنوات اإلتصال ومعرفة التطورات الجديدة يف حقل 	 
األخالقيات األحيائية.

تطوير الربنامج التعليمي يف موضوع األخالقيات األحيائية يف كلية الطب.	 
حتى اآلن، أقام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) 48 محارضة يف سلسلة “األخالقيات: قضايا وأولويات”، 

ثمانية منها يف سنة 2015. وقد تضمنت سلسلة مواضيع أخالقية جديدة تعرف بإسم “سلسلة العميد يف موضوع اإلحرتاف” التي أطلقت يف 
العام 2015 وعمدت إىل تنظيم أحاديث عدة وورشات عمل.

“األخالقيات الرسيرية: نحو العناية املرتكزة عىل املريض” ألقتها الدكتورة تاليا عراوي يف قاعة محارضات هشام جارودي يف كلية 	 
رفيق الحريري للتمريض (14 كانون الثاني\يناير، 2015)

“حل النزاعات يف الوسط املدريس” ألقتها املحارضة الضيفة الدكتورة هايف موريم (أستاذة يف دائرة الطب الداخيل يف كلية الطب 	 
يف مركز جامعة تينييس للعلوم الصحية يف ممفيس ونائبة رئيس فرقة عمل رابطة املحامني األمريكية املختصة بالوسائل البديلة لحل 

املنازعات يف الرعاية الصحية وإدارتها) يف مدرسة اإلنرتناشونال كولدج (IC)، بريوت (28 كانون الثاني\يناير، 2015)
“العمل الصحيح هو العمل الجيّد” ألقتها املحارضة الضيفة الدكتورة هايف موريم (أستاذة يف دائرة الطب الداخيل يف كلية الطب يف مركز 	 

جامعة تينييس للعلوم الصحية يف ممفيس ونائبة رئيس فرقة عمل رابطة املحامني األمريكية املختصة بالوسائل البديلة لحل النزاعات يف 
الرعاية الصحية وإدارتها) يف القاعة SB101 يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت (29 كانون الثاني\يناير، 2015) 

“إساءة معاملة األطفال: اعتبارات أخالقية، اعتبارات إنسانية، اعتبارات برشية” ألقتها الدكتورة تاليا عراوي يف قاعة محارضات 	 
اسماعيل م. خليل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت (23 شباط\فرباير، 2015)

“مسائل أخالقية يف مجال الرعاية يف نهاية الحياة – التغذية االصطناعية” ألقتها الدكتورة تاليا عراوي (8 أيار\مايو، 2015)	 
“النزاهة املهنية: تحديات وعواقب” ألقتها املحارضة الضيفة الدكتورة ترودي إي. روبرتس (مديرة معهد ليدز للتعليم الطبي يف جامعة 	 

ليدز، اململكة املتحدة) يف قاعة محارضات اسماعيل م. خليل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت (18 أيلول\سبتمرب، 2015)
“أوسلر وما بعده: األخالقيات الرسيرية والرعاية املرتكزة عىل املريض” ألقتها الدكتورة تاليا عراوي يف قاعة محارضات اسماعيل 	 

م. خليل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت (6 ترشين األول\أكتوبر، 2015)
“حماية الطفل 101: إحداث فرق” من قبل الدكتورة تاليا عراوي والدكتورة ليىل ديراني يف قسم املرحلة املتوسطة يف مدرسة 	 

اإلنرتناشونال كولدج (IC)، رأس بريوت (7 ترشين األول\أكتوبر، 2015)
“قول الحقيقة: كيف يفيد الصدق الجميع يف موضوع النتائج الوخيمة” ألقتها املحارضة الضيفة الدكتورة هايف موريم (أستاذة 	 

يف دائرة الطب الداخيل يف كلية الطب يف مركز جامعة تينييس للعلوم الصحية يف ممفيس ونائبة رئيس فرقة عمل رابطة املحامني األمريكية 
املختصة بالوسائل البديلة لحل النزاعات يف الرعاية الصحية وإدارتها) يف قاعة محارضات اسماعيل م. خليل يف املركز الطبي يف الجامعة 

االمريكية يف بريوت (3 كانون األول\ديسمرب، 2015)   

توزيع شارات منع اإلساءة لألطفال إىل طالب السنة الثانية طب يف محارضة “إساءة معاملة األطفال”

محارضة “حماية الطفل 101: إحداث فرق” يف مدرسة اإلنرتناشونال كولدج (IC)، رأس بريوت “حل النزاعات يف الوسط املدريس” يف مدرسة اإلنرتناشونال كولدج (IC)، رأس بريوت
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برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) يطلق أول مرشوع 
إحرتاف طبي عىل أساس تنظيم محوري (محور وفروع) وتكليف قادة للفروع

باالنسجام مع “رؤية 2020” للمركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت ومع املبادرات 
واملشاريع الجارية يف موضوع اإلحرتاف، أطلق برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية 

واإلحرتاف (SHBPP) مرشوع احرتاف طبي عىل أساس تنظيم محوري (محور وفروع) 
يهدف إىل تكملة عمل فريق عمل اإلحرتاف املؤسيس وتعزيزه عن طريق الرتويج بشكل 

 منّظم لنتائج مبادرات اإلحرتاف ووضعها موضع التنفيذ بأسلوب تأثري الدومينو
(domino effect) وهو األكثر إستدامة وتأثري. ويحمل معه ثالث منافع أساسية: التكامل، 

واإلستدامة، واملساءلة.

اإلنسانية واإلحتراف
صندوق الدعم اإلنساني

 إن صندوق الدعم اإلنساني، وقد جرى اطالقه سنة 2013، مخصص ملساعدة املرىض
املحتاجني الذين يأتون إىل املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت  دون توفر اإلمكانيات

املالية لتغطية كلفة املعالجة. ويعد هذا الصندوق، وهو االول من نوعه يف العالم العربي،  مبادرة
طوعية من قبل الطالب واألطباء املقيمني واألطباء املعالجني موّجهة نحو أي شخص قد يحتاج
إىل العناية الطبية. باإلضافة إىل كون هذا الصندوق مبادرة طليعية يف تقديم الخدمات من قبل

املجتمع املحيل، فهو يساعد يف تعزيز روح اإلنسانية واإلحرتاف يف املركز الطبي يف الجامعة
 األمريكية يف بريوت. تتوىّل دائرة الخدمات اإلجتماعية يف املركز الطبي  إدارة هذه التربعات.

لقد تمكن صندوق الدعم اإلنساني حتى اآلن من جمع مبلغ تفوق قيمته 33,000 دوالرا
أمريكياً من تربعات الطالب واألطباء املقيمني واألطباء املعالجني يف املركز الطبي يف الجامعة

االمريكية يف بريوت.

جائزة اإلنسانية
يف سنة 2011 جرى اطالق جائزة اإلنسانية واإلحرتاف التي تُمنَح من كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وبرنامج سليم الحص 

لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP)، وكان أّول من حاز عليها سنة 2012 الدكتور نبيل رشارة من دائرة الطب العائيل والدكتور 
حسني درويش من قسم جراحة األعصاب. إن هذه الجائزة الرفيعة تكّرم ميّزة الرعاية الرحيمة وميزة التفاني ونكران الذات يف سبيل 

اإلمتياز وهي تُمنح لطبيب معالج وطبيب مقيم يجّسدان وجهي الطب، اإلنساني واإلحرتايف. حاز عىل جائزة الطبيب املعالج عن سنة 
2015 الدكتور غسان أبو ستة، رئيس قسم الجراحة التجميلية والرتميمية يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت، وحاز عىل 

جائزة الطبيب املقيم عن سنة 2015 الدكتورة خريات الحبال، طبيبة مقيمة سنة ثالثة يف دائرة الطب العائيل. تهانينا!
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رّد معايل الدكتور سليم الحص عىل كلمة الدكتور غسان أبو ستة، الحائز عىل جائزة اإلنسانية واإلحرتاف عن سنة 2015 
.(SHBPP) املمنوحة من كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف

رّد معايل الدكتور سليم الحص، العضو الفخري يف مجلس األمناء منذ سنة 2001 والعضو فيه منذ سنة 1991 ، عىل كلمة الدكتور أبو ستة، الحائز 
عىل جائزة اإلنسانية واالحرتاف عن 2015 املمنوحة من كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية 
واالحرتاف (SHBPP)، مرسال رسالة نّوه فيها بشجاعة وتواضع أبو ستة. “إن مخاطرتك بحياتك إلنقاذ حياة أناس محارصين ويتعرّضون لقصف 
مدفعي أعمى ووحيش يطمئنني إىل أنه ما زال يوجد أمل باإلنسان، وبمهنة الطب، وربما بالعالم العربي.” ثم واصل قائال، “أثنيك عىل الشجاعة 
 ،(SHBPP) والتضحية التي أبديتها ولكونك حزت عن جدارة عىل جائزة اإلنسانية املمنوحة من برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف
آمال أن طالب الطب سيتعلمون من شجاعتك و يقتدون بك.” وقد امتدح أيضا قيادة العميد محمد الصايغ الحكيمة اذ كان عىل مستوى توقعاته “يف 

تشجيع االطباء اإلنسانيني عن طريق دعم برنامج األخالقيات األحيائية الذي توصل اآلن إىل أن يحوز عىل اعرتاف إقليمي ودويل.”

البرنامج التعليمي
اإلنسانية يف الطب كجزء من برنامج تعليم الطب

قد يظهر غريبا القول أن الطب يجب ادراجه بني العلوم اإلنسانية، ولكن السبب لترصيح كهذا، وهو ترصيح قد يكون جسورا، هو أن الطب 
أكثر العلوم اتصافاً بالطابع اإلنساني وأكثر العلوم اإلنسانية اتصافاً بالطابع العلمي! انطالقاً من هذا اإلعتقاد وقناعًة منا  بالحاجة لتخريج 

أطبّاء يعالجون وليس فقط أطباء يمارسون  مهنة الرعاية الصحية، فإن برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) قد 
قام بإدخال إضافات هامة وتعديالت عىل برنامج التعليم الطبي يف املرحلة الجامعية االوىل عن طريق دمج األخالقيات األحيائية واإلنسانيات 

الطبية كمواد إلزامية واستحداث مقررات تعليمية ونشاطات الزامية عىل امتداد منهج تعليم الطب يف املرحلة الجامعية األوىل وذلك عرب 
استحداث سلسلة مقررات تعليمية تعرف بإسم  “أطباء، مرىض، ومجتمع” (Physicians, Patients, and Society) أي (PPS) لطالب 

السنة األوىل إىل الثالثة طب، وقد أصبحت اآلن جزءاً أساسيا من املنهج الجديد (Impact Curriculum) يف  كلية الطب. هذا باإلضافة إىل عدة 
محارضات مدمجة تكشف الصلة املعقدة بني األخالقيات األحيائية والطب. باإلضافة إىل املقررات السابقة فإن مقرراً رابعاً (PPS4) هو يف 

طور اإلعداد!

 (PPS1) ”1-املقرر األول “أطباء، مرىض، ومجتمع
يهدف اىل جعل الطالب يتفّهمون البعد النفيس-االجتماعي للمرض. فاملقرر يستكشف مكانة الطب واملرض واملعاناة والجسد البرشي يف 

الثقافة البرشية كما يُعرّب عنها يف الفن واألدب وتاريخ الطب باإلضافة أىل  استكشاف البعد النفيس-االجتماعي للمرض من خالل لقاءات  مع 
.(The Caring Spotlight Experience) ”املرىض، “تجربة تسليط الضوء عىل الرعاية

إن املقرر PPS1 ينحو أكثر اىل مقاربة شمولية ترّكز عىل املريض بكّليته (وعىل العالقة بني الطبيب واملريض) وليس فقط عىل مرض محدد، 
أو حالة معينة، أو إصابة، أو عرض. قال أحد الطاّلب وهو يستعيد تجربته يف املقرر PPS1:”كان مشّوقا كيف قاربنا املواضيع الرسيرية من 
نواحي متعددة مختلفة كليا الواحدة منها عن األخرى. من املهم الحصول عىل نظرة شاملة للطب وقد شددت هذه الوحدة التعليمية بالفعل 

عىل األبعاد التي  يمكن أن يبلغه هذا الحقل.” وقام  طالب آخر بطرح بعد مختلف للموضوع معلقاً : “إنه مقرر يتناول  حقل اإلنسانيات 
وهو موضوع توجد  حاجة ماسة إليه، إذ أنه يعمل عىل تطوير الطالب ليكون  طبيباً أكثر تعاطفاً وتفهماً.” 

 (PPS2) ”2 املقرر الثاني “أطباء، مرىض، ومجتمع
يهدف إىل زيادة وعي الطالب تجاه مجاالت مختلفة  من القضايا األخالقية التي قد يواجهونها عند املعالجة الرسيرية للمريض. يتكّون 

املقرر من أربع وحدات تتضمن  الرعاية التلطيفية، األخالقيات األحيائية ورعاية املريض، أخالقيات إجراء البحوث (بدال عن وحدة املسائل 
الروحية يف الطب التي قد تعود وتُدرج قريبا)، و“تجربة تسليط الضوء عىل الرعاية 2” (مواكبة املمرضات).

إن مقرر أطباء، مرىض، ومجتمع 2 (PPS2) يهدف من خالل مكّوناته ونشاطاته املختلفة إىل تعليم الطالب مهارة اتّخاذ القرارات األخالقية 
عند املعالجة الرسيرية للمريض وإعطائهم األدوات األولية للنظر إىل الحاالت املثقلة بالقضايا األخالقية وفهمها. ويسمح هذا املقرر للطالب 

أيضاً بالوقوف عىل الطرق العديدة املمكنة للتعاطي مع قضايا كهذه ويقّوي احساسهم الشخيص بالرحمة واإللتزام واإلهتمام. يف نهاية 
املطاف، يدرك الطالب أن  األخالقيات األحيائية هي جزء جوهري من الطب والرعاية املرتكزة عىل املريض. وكما قال أحد الذين تخرجوا 

حديثاً من مقرر أطباء، مرىض، ومجتمع 2 (PPS2)، فإن هذا املقرر “يقّدم لنا دروساً سوف تساعدنا يف التعاطي مع تجاربنا املستقبلية 
كأطباء وكشفت أمورا كثرية غري متداولة لم يفكر البعض منا أبدا فيها”.

(PPS3) ”3 املقرر الثالث “أطباء، مرىض، ومجتمع
يهدف مقرر”أطباء، مرىض، ومجتمع 3” (PPS3) إىل تعليم الطالب أهمية أن يكونوا مدافعني عن املرىض ويعمد أىل تبيان الحاجة لزيادة 

وعي الطالب تجاه القضايا األخالقية املختلفة التي قد تعرتضهم  أثناء الرعاية الرسيرية كأطباء مستقبليني وأعضاء يف الجسم املهني 
املختص بالرعاية الصحية. مع الوقت، يدرك الطالب مدى وقع هذه القضايا عىل العناية باملرىض ويصبحون أكثر حساسية تجاهها.  يف 

مقرر “أطباء، مرىض، ومجتمع 3” (PPS3) يناقش الطالب القضايا األخالقية واإلشكاليات يف طب األطفال، والطب الداخيل، والطب 
النسائي والتوليد، ودائرة الطوارئ، والصحة النفسية، والصحة العامة، وغريها ويقومون بتحليلها. كما يتعّرفون  عىل القانون الطبي 

وتأثريه عىل مهنتهم. ويعالج الطالب القضايا املتصلة باألخالقيات األحيائية والطب، والصحة العامة، والقانون الطبي، وغريها. 
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طاّلب السنة األوىل طب يف مقرر PPS-1 وحدة “الحكاية والطب”

طالب السنة األوىل طب يف مقرر PPS-1 وحدة “الفن والطب”

طالب السنة الثانية طب يف مقرر PPS-2 يف جلسة “تجربة تسليط الضوء عىل 

“Caring Spotlight Experience“ (مواكبة املمرضات) ”الرعاية

طالب السنة الثانية طب يف مقرر PPS-2 يف جلسة صورية تدريبية للجنة األخالقيات

طالب السنة الثانية طب يف مقرر PPS-2 جلسة رعاية تلطيفية

أخالقيات البحوث والسلوك املسؤول فيها ضمن  برنامج  شهادة الدراسة الصيفية (حزيران\يونيو – تموز\يوليو 2015) 
(SHARP) لربنامج العلماء يف مجال البحوث الصحية

أطلق برنامج العلماء يف مجال البحوث الصحية (SHARP) برنامجه الخاص بشهادة الدراسة الصيفية للمرة الثالثة يف حزيران\يونيو 
2015. أحد املقررات التعليمية اإللزامية يف هذا الربنامج هو مقرر “املدخل إىل أخالقيات البحوث واإلدارة املسؤولة عنها”. منّسقة هذا املقرر 

هي الدكتورة تاليا عراوي، املديرة املؤسسة لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP). وكانت حصيلة عمل طالب 
صف سنة 2015 تجاه إنجاز املرشوع املطلوب منهم يف هذا املقرر تقديم الطالب لعروض حول مواضيع مختلفة مثل البحوث يف دائرة 

الطوارئ، إستخدام األدوية بدافع الرحمة، البحوث والفئات السكانية املعرضة للضغوطات، البحوث يف زمن األزمات، اإلخبار عن املخالفات، 
إدارة البيانات، البحوث يف الصحة النفسية، البحوث يف الخاليا الجذعية، إلخ. تهانينا لخريجي سنة 2015!
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تشجيع الطب املتصف بالطابع اإلنساني: “M = EC2؛  يعتمد الطب عىل  التعاطف، واإلهتمام، واإلشفاء”
يف مسعى لتشجيع الطب املتّصف بالطابع اإلنساني وتعزيزه يف كلية الطب يف الجامعة االمريكية يف بريوت ويف املركز الطبي فيها، صّمم 

برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) ملصقات خاصة تحمل شعار “معادلة جديدة للطب”، “M = EC2”، وهي 
تعني “ يعتمد الطب عىل   التعاطف، واإلهتمام، واإلشفاء” (Medicine is about Empathy, Caring, and Curing). بحسب تاليا 

عراوي، فإن هذه هي املعادلة الجديدة للطب يف القرن 21. عىل االطباء أن يكونوا متعاطفني وأن يعرّبوا عن تعاطفهم، كما وعليهم أن يقوموا 
بتقديم العالج للمريض عندما يكون هذا ممكنا، وأما إذا لم يكن ممكنا، فعليهم أن يقّدموا كل العناية واالهتمام التي يحتاجها املريض. 

لقد ُعِرَضت امللصقات يف جميع أرجاء املركز الطبي يف الجامعة االمريكية وكلية الطب. كما صّمم برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية 
واإلحرتاف (SHBPP) شارات توضع عىل طية الصدر منقوش  عليها بشكل نافر املعادلة M=EC2 وبطاقة جيب تفرّس معنى الشارة. تُوّزع 

الشارة والبطاقة إىل الطالب خالل مراسم الرداء األبيض كل سنة.

M = EC2 
Medicine is 
about Empathy, 
Caring & Curing
The Salim El-Hoss Bioethics 
and Professionalism Program

Copyright 2013 American University of Beirut. All rights reserved. 

www.aub.edu.lb/fm/shbpp

M = EC2 
Medicine is 
about Empathy, 
Caring & Curing
The Salim El-Hoss Bioethics 
and Professionalism Program

Copyright 2013 American University of Beirut. All rights reserved. 

www.aub.edu.lb/fm/shbpp

(SHBPP) التي صممها برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ، M=EC2 ،”ملصقات “معادلة الطب الجديدة

شارة طية الصدر التي ترُبز موضوع الطب املتّصف بالطابع اإلنسانيبطاقة الجيب التي تُوّزع عىل طالب الطب خالل مراسم الرداء األبيض
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الَقَسم الطبي الجديد
أصدر املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت نسخة معّدلة عن َقَسم أبقراط الطبي، وهو يعرّب عن السلوك املثايل لألطباء. لقد ساهم 

فريق عمل ضمن برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) بوضع الَقَسم املعّدل. تال خريجي كلية الطب الَقسم 
الجديد وتعهدوا بدعمه والتقيّد به، وكذلك فعل طالب السنة الثالثة طب خالل مراسم الرداء األبيض. وحصل أيضا األطباء املقيمون عىل 
نسخة من الَقَسم خالل حفل  التخّرج. تُرّكز النسخة املعدلة لَقَسم أبقراط عىل اإلنسانية، والرحمة، واإلهتمام، واملعالجة الشافية. تتناول 
مبدأين مهمني: إفادة املرىض وحمايتهم من األذى الشخيص واملجتمعي. وقد ُعّدل الَقَسم لكي يعكس املبادئ السائدة يف كلية الطب وهي 

األمانة ملهنة الطب والعناية بإخوانهم يف البرشية برحمة وتعاطف ولطف.
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أخبار برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية 
(SHBPP) واإلحتراف

برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) يُطلق صفحته  عىل فيس بوك
لقد جرى تطوير صفحة لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف عىل فيس بوك وتم اطالقها يف 7 أذار\مارس 2015 لتخدم 
كمنرب إضايف يصل إىل جمهور واسع يف لبنان واملنطقة العربية وبلدان أخرى. يمكن من خالل  الصفحة  عرض آخر املستجدات واألخبار 
عن برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP)، باإلضافة إىل كونها موقعاً مناسباً من أجل رفع مستوى الوعي تجاه 

مواضيع األخالقيات األحيائية واإلحرتاف، وتاريخ اإلبتكارات يف مجال الطب األحيائي يف املنطقة وزيادة املعرفة حول هذه املواضيع. 
.www.facebook.com/shbpp :باإلمكان الوصول إىل هذه الصفحة عىل املوقع اإللكرتوني

رئيس طاقم املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت يخاطب طالب السنة الثانية طب ضمن وحدة “االخالقيات االحيائية 
ورعاية املرىض”

يف 5 ترشين الثاني\نوفمرب 2015، زار الدكتور حسان الصلح، رئيس طاقم املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت، جلسة الوحدة 
التعليمية “األخالقيات األحيائية ورعاية املرىض” يف املقرر التعليمي “أطباء، مرىض، ومجتمع 2” (PPS2) وخاطب الطالب حول أهمية 

األخالقيات االحيائية يف نطاق رعاية املرىض. كان حديثه ناجحا جدا وشّكل دعما مؤسسيا للمقررات التعليمية “أطباء، مرىض، ومجتمع” 
(PPS) ولربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) وكان هذا الدعم موضع تقدير كبري. شكراً للدكتور الصلح.

برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) يطلق حملة يوم املرأة
كان يوم املرأة العاملي يف 8 أذار\مارس 2015 مناسبة لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) لتشجيع العمل الفّعال 

من أجل دعم املرأة واالعرتاف بشأنها وإلقاء الضوء عىل القضايا األخالقية التي تواجهها النساء يف املنطقة. وقد أصدر الربنامج مجموعة 
ملصقات باللغتني اإلنجليزية والعربية لهذا الغرض. القت هذه الحملة ترحيبا وتقديرا لكونها كشفت عن شؤون محددة غري معروفة متّصلة 

باملرأة واألخالقيات األحيائية. وكان هناك مشاركة بخصوص هذه الحملة مع “شبكة أخالقيات البيولوجيا وقضايا املرأة باملنطقة العربية” 
(BiNWIAR) والتي تشارك  الدكتورة تاليا عراوي فيها كعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة. إىل اللقاء يف السنة القادمة!

امللصقتان باللغة العربية واإلنجليزية التي رّوجها برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) بمناسبة يوم املرأة العاملي 2015
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حدث “Pop Talk” والنزعة اإلنسانية يف الطب
بدأ كل يشء مع طالبة متحّمسة يف السنة األوىل طب، سارة أبو عليوي، ومجموعة من زمالئها وزميالتها؛ فهم أرادوا ابتداع يشء مختلف يكون 

ذا  أثر عىل اآلخرين. تمحور تفكريهم حول النزعة اإلنسانية يف الطب. وقد سّجل هذا والدة حدث ُسّمي “Pop Talk” كان  ناجحاً جداً! أطلق 
طالب السنة األوىل طب يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت أول لقاء يف سلسلة “Pop Talk” يف 31 أذار\مارس 2015 تحت رعاية 

 (Care to ”تحت عنوان “اهتّم باملشاركة ”Pop Talk 1.0“ لقد حرض لقاء .(SHBPP) برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف
 ”Talk 2.0 Pop“ طالب وموظفون وأساتذة من الجامعة األمريكية يف بريوت وجامعات أخرى يف لبنان. وتبع هذا اللقاء األول لقاء share)

تحت عنوان “خلف الرداء األبيض” (Behind the White Coat) يف 25 ترشين الثاني\نوفمرب 2015 يف قاعة محارضات جابر صوايا يف 
مكتبة صعب الطبية، مستضيفاً الدكتور اسماعيل خليل، اإلختصايص املعروف يف جراحة األوعية املحيطية والعضو منذ أكثر من

خمسة عقود يف مجتمع املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت، و السيد خليل شقري، طالب يف السنة الثانية طب يف املركز الطبي يف 
الجامعة األمريكية يف بريوت. شارك الدكتور اسماعيل والسيد شقري الحارضين خرباتهما امُللِهمة يف الطب خلف الرداء االبيض. حرض هذا 

اللقاء طالب وموظفون وأساتذة من الجامعة االمريكية يف بريوت. وقد عّلق أحد أعضاء فريق “Pop Talk”: “من الرائع  أن  تسعى لتكون 
مثالً الطباء املستقبل أو ألن تُحِدث تغيرياً؛ فال تسمح لقدوة سلبية أن تحيدك عن هدفك.”

(Care to share) ”اهتّم باملشاركة“ :”Pop Talk 1.0“

 (Behind the White Coat)”خلف الرداء األبيض“ : ”Pop Talk 2.0“
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مهرجان الوسائط املتعددة األول يف موضوع األخالقيات األحيائية
بادر برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) إىل تنظيم مهرجان األفالم املتعددة الوسائط يف موضوع األخالقيات 

األحيائية يف 20 أيار\مايو 2015 يف قاعة محارضات عصام فارس، وهو األول من نوعه يف املنطقة العربية بأرسه، والهدف منه تعليم األفراد 
عن األخالقيات األحيائية وتمكينهم منها. احتفل املهرجان بأعمال طالب السنة الثالثة طب امُلنَجزة يف مقررهم التعليمي “أطباء، مرىض، 

ومجتمع 3” (PPS3). جرى اختيار أفضل عرشة مشاريع مقدمة لهذه السنة وقام الطالب بعرض نماذج عن مشاريعهم املنجزة لهذا املقرر 
(رشائط فيديو، ألعاب تثقيفية–ترفيهية، وتطبيقات الهواتف)، وهي تعالج عددا من مواضيع األخالقيات األحيائية، من ضمنها التجارب 

الرسيرية عىل األطفال، التعاطي مع مرىض ال يمتثلون للتوجيهات وال يتعاونون، قول الحقيقة للمرىض، التنافس بني طالب الطب، كما 
ومواضيع أخرى. يف هذه املناسبة، نود أن نشكر فريق مكتب تكنولوجيا املعلومات يف الجامعة (ACPS) للمساعدة يف تحقيق هذا الحدث.

فريق عمل كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP): تقييم 
االحرتاف لدى طالب الطب

كيف نقيّم طالبنا وأطبائنا املقيمني وأعضاء الهيئة التدريسية يف االمور املتصلة باإلحرتاف؟ يف محاولة إللقاء الضوء عىل هذا املوضوع، كّلف 
برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) فريق عمل يضم أفرادا من الهيئة التدريسية، وأطباء مقيمني، وطالبا. 

تمحورت  مهمة هذا الفريق األساسية  عىل إيجاد طرق باإلمكان تطبيقها لتقييم اإلحرتاف بناًء عىل القيم الجوهرية لكلية الطب يف الجامعة 
األمريكية يف بريوت واملركز الطبي فيها. استطاع فريق العمل أن يطّور ويجرب نموذجا يُستخدم للتقييم التكويني والتقييم اإلجمايل لإلحرتاف 

لدى طالب الطب واالطباء املقيمني وأعضاء الهيئة التدريسية. انتظروا املزيد عن هذا املوضوع قريباً!
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إنطالق برنامج حماية الطفل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت وورشة عمل تدريبية
يف 7 ترشين الثاني\نوفمرب 2015 أطلقت دائرة الطب النفيس ودائرة طب االطفال واملراهقني بالتعاون مع برنامج سليم الحص لألخالقيات 

األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) برنامج حماية الطفل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت. تَِبع إطالق الربنامج ورشة عمل 
تدريبية تضمنت أحاديث حول اإلطار القانوني اللبناني بالنسبة لحماية األطفال، ودور مهنة الطب من املنظور األخالقي، وسياسة حماية 

الطفل ضمن عملية تسيري العمل يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت. ولقد جرى تقديم ومناقشة حاالت حقيقية تتناول اإلساءة 
الجسدية، واإلساءة الجنسية، واإلساءة العاطفية، واإلهمال، واإلنذار الخاطئ.
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 (SHBPP) الخدمة يف املجتمع املحيل وتعّلم اإلهتمام: تضافر جهود برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف
(SANAD) ”ومنظمة “سند

يتعلم الطالب يف املركز الطبي يف الجامعة االمريكية يف بريوت أهمية أن يتقنوا دورهم  كأطباء معالجني وليس مجرد ممارسني ملهنة الرعاية 
الصحية أوتقنيني ماهرين. من اجل تحقيق هذه الغاية، استحدث برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) سلسلة 
املقررات التعليمية املعنونة “أطباء، مرىض، ومجتمع” التي تهدف إىل مساعدة الطالب يف فهم الطب كفّن وليس فقط كعلم. فيتعلمون أن 

اإلنسانية والتعاطف من الصفات الجوهرية املكّونة للطبيب.

(SHBPP) للذهاب أبعد من ذلك يف محاولة ردم الهوة ما بني النظرية واملمارسة، فقد تعاون برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف
مع منظمة “سند” (SANAD) اللبنانية، العاملة عىل تأمني الرعاية التلطيفية يف املنازل للمرىض ذوي االمراض املستعصية، يف مرشوع رائد 

يعمل عىل توفري الفرصة لطالب السنة الثانية يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وذلك عرب التطوع  للعمل مع منظمة “سند” يف سد 
الحاجات اإلجتماعية والعاطفية والروحية والعملية لألفراد والعائالت الذين يعيشون مع مرض خطري يهدد الحياة. كما استتبع هذا التعاون 

عن طريق العمل مع املرىض املحترضين وعائالتهم يف منازلهم تحت إرشاف كامل من قبل فريق منظمة “سند” الطبي.

أعِطيت الفرصة لطالب الطب كي يتفهموا البعد النفيس واإلجتماعي للمرض ويعايشوه  مبارشة. باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه التجربة 
سمحت لطالب الطب اكتساب خربة عملية مبارشة من خالل  العمل التطوعي. فقد منحتهم الفرصة لتحسس املوضوع وجهزتهم باملهارات 
املطلوبة عند العمل مع املرىض وعائالتهم. فاملرىض يتأملون، وذويهم يتأملون أيضاً: إن هذا املنظار لألمور كثريا ما يكون متجاَهال يف كليات 

الطب، ولكن من خالل هذا املرشوع أضحى اآلن معلوماً من قبل املتطوين من بني طالب السنوات االوىل والثانية والثالثة طب.

مستذكراً ما شعر أنه كان “تجربة فريدة”، قال طالب يف السنة األوىل طب أن الدرس الذي تعّلمه من هذه التجربة هو ان “الحياة ليست 
مسألة كمية بل نوعية”. عّلقت سارة شمس الدين، وهي طالبة يف السنة الثانية طب موضحًة أن التجربة جعلتها أكثر إدراكاً  لقيمة  

املعالجني يف املجتمع، قائلة، “من املدهش كيف اليشمل املجتمع مقدم الرعاية يف معالجة املرض إال ضمن حدود ضيقة. يف بعض االحيان، 
كل ما هو مطلوب هو اإلعرتاف بعملهم الناكر للذات.” طالبة أخرى، روزانا العيد، وصفت لحظة مؤثرة والفتة اختربتها لدى انتهاء اللقاء، 
“حني كنت أغادر بيت املريضة بعد زيارتنا، شّدت ابنتها بلطف عىل يدي وسألت إن كان باإلمكان زيارتهم ثانية يف وقت  قريب. استطعت 
أن أرى يف عينيها تفاعلها مع  اإلهتمام الذي قدمته لها.” ولقد شكَرت رئيسة منظمة “سند”، السيدة لبنى عز الدين، برنامج سليم الحص 
لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) “للمبادرة بإطالق برنامج التطّوع املهم هذا”. وأردفت السيدة عز الدين قائلة، “كان أمرا ملِهما 

مشاهدة اهتمام الطالب بالرعاية التلطيفية للمرىض ذوي االمراض املستعصية واندفاعهم لتقديم املساعدة للمرىض وعائالتهم يف أصعب 
أوقات حياتهم.”

عمل مع الطالب فريق من املمرضات واالختصاصية يف الرعاية التلطيفية، الدكتورة سالم جلول. وقد أعطت الدكتورة جلول املالحظة 
التالية: “من املهم جدا للجيل الجديد من طالب الطب أن يكونوا ملّمني باملقاربة الشمولية لرعاية املرىض التي تشدد عىل الوجه اإلنساني 

للعالقة مع املرىض وعائالتهم. يتعّلم املتطوعون أن االمر ال يعتمد فقط عىل تقديم الشفاء للمريض، بل من املهم أيضاً وبنفس القدر 
املحافظة عىل كرامة املريض وتعزيز نوعية الرعاية التي يتلقاها يف مرحلة نهاية الحياة. استطاع طالب الطب، بصفتهم أطباء املستقبل، أن 
يتعلموا من خالل هذه التجربة أن الرعاية التلطيفية للمرىض ذوي االمراض املستعصية تُعطى أيضا لذوي املريض ومقدمي الرعاية. فهم 

يلعبون دوراً ناشطاً يف تقديم العناية واملساعدة ألحبائهم كي يتمتعوا بالراحة التي يؤمنها لهم منزلهم الخاص.”
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تهاني!
 الطويل، ز. وعراوي، ت. (2015)، الزرع الرحمي: إعتبارات اخالقية ضمن إطار النظرات الرشق أوسطية	 

(Altawil, Z. and Arawi,T. (2015), Uterine Transplantation: Ethical Considerations within Middle Eastern Perspectives.)

“Developing World Bioethics” مقالة علمية باللغة اإلنجليزية منشورة يف املجلة الرقمية 
 DOI:10.1111/dewb.12085:معّرف الوثيقة الرقمي 

زيد الطويل هو أحد أعضاء املجموعة الحائزة يف سنة 2013 عىل الجائزة األوىل يف مسابقة “جائزة عمل وثائقي يف األخالقيات األحيائية” 
(وهو جزء من املقرر التعليمي “أطباء، مرىض، ومجتمع” الذي يعطى لطالب السنة الثالثة طب)، وقد تابع العمل عىل موضوع املرشوع 

الدرايس “الزرع الرحمي: واعد ولكنه مثري للجدل” وقّدم عرضاً بنفس العنوان يف دورة كربى لدائرة التوليد والطب النسائي يف 12 
شباط\فرباير 2014 يف قاعة املحارضات SB101. بعد تخّرجه، عمل الدكتور الطويل بشكل مستفيض مع الدكتورة تاليا عراوي وانتهى 
 (“Uterine Transplantation: ”العمل إىل نرش املقالة العلمية “الزرع الرحمي: إعتبارات اخالقية ضمن إطار النظرات الرشق أوسطية

(”Ethical Considerations within Middle Eastern Perspectives. تهانينا للدكتور زيد!

 	M=EC2 :عراوي، ت. وبري، ن. (2015)، عودة إىل أينشتاين – معادلة الطب الجديدة 
Arawi, T. and Berri, N. (2015), Einstein Revisited – Medicine’s New Formula: M=EC2) مقالة علمية باللغة اإلنجليزية 

DOI:10.15694/mep.2015.006.0003 :معّرف الوثيقة الرقمي - MededPublish منشورة يف املجلة الرقمية 
أصدرت نسمة بري، وهي مساعدة بحوث يف برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف (SHBPP)، مع الدكتورة تاليا عراوي 

مقالة تبحث موضوع تطبيق املقرر التعليمي “أطباء، مرىض، ومجتمع 2” (PPS2) ضمن منهج  يمّد أطباء املستقبل باألدوات التي 
تجعل منهم معالجني يف مجال فن الطب وليس فقط ممارسني لعلم الطب. حملت املقالة يف عنوانها املعادلة الجديدة التي صاغتها املديرة 

.(SHBPP) املؤِسسة لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف 

 	 (LeMSIC-SCORA) تهانينا إىل فريق اللجنة الدولية لطلبة الطب يف لبنان – اللجنة الدائمة للصحة الجنسية واإلنجابية ومرض االيدز
يف الجامعة األمريكية يف بريوت لنجاح حملتهم “إرفع صوتك\إرفعي صوتك” (”Speak Up“) بمناسبة يوم املرأة العاملي (IWD) يف 8 

أذار\مارس، 2015. تمحورت الحملة حول أقوال مقتبسة تعود إىل أفراد من الهيئة التدريسية، وشخصيات مؤثرة يف املجتمع، كما وإىل 
طالب وتناولت أهمية يوم املرأة العاملي وما يعنيه  لهم باإلضافة إىل  أهمية احتضان النساء ألنفسهن ورفع صوتهن للمطالبة بحقوقهن.
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إنكم جميعا مدعوون كما أصدقاؤكم للمشاركة، وإبداء اإلعجاب، والتعليق،
واملناقشة، وعرض ما ترونه جديراً  باملشاركة. نتمنى أن تكون املشاركة كثيفة.

من أجل آخر التحديثات عن أخبار برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واإلحرتاف (SHBPP) واألحداث املتصلة به، تابعونا عىل فيس بوك.

(SHBPP) برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف
(AUB FM) كلية الطب يف الجامعة االمريكية يف بريوت

املقر: شارع القاهرة، بناية مارينيان طابق 9
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shbpp@aub.edu.lb :املوقع اإللكرتوني

رقم الهاتف: 000 350 - 1 - 961+  املقسم 4895/6

قيادة الدائرة:
املديرة املؤسسة: تاليا عراوي، دكتوراه 

محررة النرشة: اآلنسة ديانا ميقاتي
(PhD) رئيسة التحرير: الدكتورة تاليا عراوي

لقد ُرقيَّت اآلنسة ديانا ميقاتي، التي انضّمت إىل برنامج سليم الحص لألخالقيات 	 
األحيائية واإلحرتاف (SHBPP) من رتبةمساعدة بحوث، إىل رتبة مساعد إداري. وقد 

 حازت ديانا أيضا عىل شهادة ماجستري (MS) يف العلوم البيئية. 
مربوك ديانا!


