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 جائزة اإلمتياز البحثي للدكتور ناجي الصغير ألبحاثه حول سرطان الثدي
 

نال الدكتور ناجي الصغير، أستاذ الطب السريري وأمراض الدم   –( بيروت، لبنان 2015، تشرين ثاني 27)
، (AUBMC)واألورام في معهد نايف باسيل للسرطان في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 

"لمساهمته في فهم (CNRS) من المجلس الوطني للبحوث العلمية  2015للعام  جائزة اإلمتياز البحثي
ان الثدي لدى النساء الشابات، والتحوالت الجينية التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا في نتائج األسباب العلمية لسرط

في  2015وجرى حفل توزيع الجوائز في الثاني من تشرين الثاني  ".عالج مرضى سرطان الثدي في لبنان
 السراي الكبير.

 
وهذه الجائزة السنوية التي يمنحها المجلس الوطني للبحوث العلمية تنّوه بالعلماء الذين برعوا في إجراء البحوث 
في التخصصات العلمية المختلفة في لبنان. وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي واإلبتكار وتوجيه البحث 

لم واإلبداع. ويعنى المجلس بتنظيم وتنفيذ عدة برامج بما يتناسب مع اإلحتياجات الوطنية ومتابعة مستجدات الع
 تساهم في التنمية الوطنية كبرنامج دعم البحوث العلمية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.  

 
وقال الدكتور الصغير: "إنه لشرف كبير لي أن أن ينّوه المجلس الوطني للبحوث العلمية بأبحاثي في لبنان 

شّكل حافزًا كبيرًا لي شخصيًا ولمجموعتنا البحثية لمواصلة جهودنا في مجال حول مرض السرطان. وهذا ي
األبحاث. فلوال األبحاث، لما تمكنّا من أن نكتشف أن نصف حاالت سرطان الثدي في لبنان تصاب بها نساء 
تحت سن الخمسين، وأن معظم المصابات بسرطان الثدي في لبنان والدول العربية ُشخصت إصابتهّن في 

رحلة متقدمة. فقد ساهمت هذه األبحاث إضافًة إلى حمالت التوعية الواسعة النطاق في تخفيض هذه النسب م
 وساعدت على خفض عدد حاالت سرطان الثدي المتقدم عن طريق الكشف المبكر للمرض".

 
ألعداد أن هناك انخفاضًا في اآلونة األخيرة  2014وأضاف الدكتور الصغير: "أظهرت دراساتنا في العام 

في المئة من المرضى ُشخصت إصابتهم في المرحلة المبكرة  60المصابات بسرطان الثدي المتقدم، وأكثر من 
األولى أوالثانية. بتنا اليوم نقوم بعمليات أقل الستئصال الثدي بالكامل ونقوم بعدد أكبر من عمليات اإلستئصال 

بالمئة  80لمئة من مصابات المرحلة األولى، وأكثر من با 90الجزئية التي تمكننا من إنقاذ الثدي. أكثر من 
من مصابات المرحلة الثانية وفي متابعة بعد عشر سنوات من تشخيصهّن  كنَّ على قيد الحياة وخاليات تمامًا 
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 من المرض. هذه نتائج ممتازة وُتظهر أننا غّيرنا وجه وتواجد سرطان الثدي في لبنان".
 
يقة قابلية سرطان الثدي إلى انخفاض مستوى الخوف من السرطان لدى النساء وقد أدى نشر التوعية عن حق 

والتحاقهن بحمالت الفحص والكشف المبكر عن السرطان. ومع ذلك، يلفت الدكتور الصغير إلى أنه "ال يزال 
على أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى جميع النساء". هذا وينظم الدكتور الصغير حمالت لجمع التبرعات 

مدار السنة لمساعدة مريضات سرطان الثدي اللواتي يحتجن إلى الدعم المالي في المركز الطبي للجامعة 
األميركية في بيروت، وهو قد أطلق مجموعات دعم معنوية لمرضى سرطان الثدي في معهد نايف باسيل 

 للسرطان في المركز الطبي.
-إنتهى-  

 
في بيروت حول المركز الطبي في الجامعة األميركية  

، 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
 

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
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 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 
 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 00961 3 690505جّوال: 
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