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يطلق حملة توعية حول مرض التصلب المتعدد  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
 في الشمال

 
        بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز عقد –( بيروت، لبنان 2016، ثانيكانون ال 3)

(AUBMC) المتعدد التصلب مرضى وأصدقاء المتعدد للتصلب طعمه وتريز نعمه مركز مع بالتعاون 
“Friends of MS” مدينة في المتعدد التصلب مرض حول توعية حملة إلطالق صحافيا مؤتمرا جبيل، وبلدية 

 .جبيل لبلدية الثقافي المركز في 2016 الثاني كانون 30 السبت يوم وذلك جبيل،
 

 ،المجاورة والمدن جبيل مدينة محيط في ومخاطره المتعدد التصلب مرض حول التوعية زيادة الى المؤتمر هدف
 وتريز نعمه مركز مديرة خوري سامية البروفيسور ،حّواطال زياد األستاذ جبيل بلدية رئيس من كل هحضر وقد 
 األعصاب لعلم حيدر أبو ومعهد بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز في المتعدد للتصلب طعمه
 عن ممثلين الى باالضافة ،”Friends of MS“ ممثلة دويدي رولى نسةواأل السريرية لألبحاث المساعد والعميد

 محلية.ال جمعياتالو  الجامعات
 

أنه من واجب البلدية المحافظة على  صحة اإلنسان الى جانب  حّواطالوفي كلمته لفت رئيس بلدية جبيل زياد 
العمل اإلنمائي والسياحي والثقافي، ُمّرحبًا بالحملة التوعوية لمرض التصلب المتعدد التي ستتناولها البلدية 

من خالل تنظيم  Friends of MSومركزها الصحي لمدة عام كامل مع الجامعة األميركية في بيروت و
قامة ندوات وطاوالت حوار تكشف النقاب عن أسباب المرض ومخاطره  محاضرات في المدارس والجامعات وا 

الى اإلسراع في معالجة أزمة النفايات التي الحكومة  حّواطالوكيفية عالجه، والطرق الوقائية منه. كما ودعا 
 تفاقمت وأصبحت تهدد الصحة والسالمة العامة للبنانيين، معتبًرا "أن صحة اإلنسان هي من صحة الوطن". 

 
 التي المادة المايلين، مادة الجسم في المناعة جهاز يهاجم حيث الذاتية المناعة مرض هو المتعدد التصلب
 ويتسبب للرجال، اصابته ضعف النساء يصيب ما عادة وهو المركزي، العصبي الجهاز في األعصاب تغطي
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 يعتبر ال وهو الحراك، على القدرة وعدم العجز الى العالج تأخر حال في يؤدي قد ما العصبية الخاليا بتلف
 عند المرض بهذا اإلصابة في دورا تلعب قد البيئية العوامل بعض أن العلماء يعتقد ولكن وراثًيا مرًضا

 .لإلصابة وراثيا المستعدين األشخاص
 

 صعيد على المحرز التقدم الى خوري ةالدكتور  تطرقت ومؤشراته، وعوارضه المرض لهذا شرحها معرض وفي
 أهمية على خوري ةالدكتور  تأكد كماالفتة اهمية االكتشافات وتاثيرها على كيفية العالج.  والعالجات األبحاث

 وتغطية األدويةبإعطاء  األمر يتعلق فيما الوطني للضمان اإلجتماعي  والصندوق اللبنانية العامة الصحة وزارة
لما لذلك من  اللبنانية، المناطق جميع في المرض هذا حول الوعينشر  ضرورة على أيضا وشددت. المريض

 أن يمكن ال المرضى ودعم الوعي رفع أن خوري البروفسور توأكد. المرض تطور معالجة على تأثير إيجابي
في المركز الطبي في الجامعة  ”Friends of MS“ المتعدد التصلب مرضى صدقاءدعم أو  مساعدة دون يتم

 األميركية في بيروت.
 

 Friends of“ ددالمتع التصلب مرضى أصدقاء يلعبه الذي المحوري بالدور يديو د رولى األنسة نوهت بدورها
MS”، هذا تجاه الوعي مستوى ورفعمن خالل جمع التبرعات  المرضى احتياجات دعم في أهدافهم شارحة 

 السنوات خالل المحققة االنجازات على الضوء مسلطة الجارية، للبحوث المالية المساعدات وتقديم المرض
 .جبيل مدينة في اطالقها المقرر التوعية نشاطات على اآلمال عاقدة الماضية،

 
 بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز في المتعدد للتصلب طعمه وتريز نعمه مركز يسعى

(AUBMC) النطاق واسعة توعية حمالت تنظيم شأنه من والذي ، المحلي المجتمع مع وثيق بشكل العمل الى 
 .المدينة في والمدارس الجامعات المحلية، للجمعيات موجهة

 
 لمكافحة المثلى الطريقة وهي اآلخرين، ومساعدة أنفسنا حماية يمكننا فقط بالمعرفة"خوري،  الدكتور اختتمتو 

 في األميركية الجامعة في الطبي المركز ومبادىء قيم صلب في لهو مجتمعنا في التوعية نشر ان. المرض هذا
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. صحي مجتمع بناء بغية جيدة بصحة للبقاء الصحيحة بالمعرفة الناس تزويد في تكمن مهمتنا أن كما بيروت،
 للمرضى طبية رعاية أفضل بتقديمفي المركز الطبي  قطعناه لطالما الذي الوعد مع جنب الى جنبا ذلك يأتي
 " .وخارجه مجتمعنا في
 

-إنتهى-  
 
 

 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
، أعلى معايير الرعاية الطبية 1902يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 

لكلية  تعليميأكاديمي مستشفى  -المركز الطبي  يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 
( والتي دربت أجيال من طالب الطب 1867الطب في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 

واألطباء، كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن 
الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية 

مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPأربع شهادات دولية 
 التي ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.

 
إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  طالب وطبيب. 4,000خرجت كلية الطب أكثر من 

 مريض سنويا. 360,000لطاقم التمريض. يلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من 
 

 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات
 

مقسم  009611350000على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في
  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني: أو ، 4722

 
 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 00961 3 690505جّوال: 

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
mailto:Suzan.dargham@ketchum-raad.com
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