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خالل المؤتمر السنوي  Focus Fund يطلق المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
 معهد أبو حيدر لعلم األعصابو  والمراهقين لألطفال النفسي الطب برنامجالثالث ل

 العربيةاألول من نوعه في لبنان والدول  
 
نظم المركز  " والسلوكية في المدارس النفسيةالصحة "تحت عنوان  –( بيروت، لبنان 2016، شباط 22)

 ،ل والمراهقين في قسم الطب النفسيالطبي في الجامعة األميركية في بيروت، برنامج الطب النفسي لألطفا
شباط  12بالتعاون مع معهد أبو حيدر لعلم األعصاب، مؤتمره السنوي الثالث على التوالي، وذلك يوم الجمعة 

  .في قاعة هوسلير في الجامعة األمريكية في بيروت 2016
 

في المركز الطبي في الجامعة األميركية في  ، وهو صندوق مستحدثFocus Fundتخلل المؤتمر اطالق الـ
واضطرابات ، بهدف تأمين الرعاية الالزمة لألطفال الذين يعانون صعوبات لدعم صحة األطفال النفسية بيروت
وتعلمية. ترمي هذه المحاولة والتي تعد األولى من نوعها في لبنان والدول العربية، الى  ،، سلوكية نفسية

كذلك الجودة التعليمية، من خالل التركيز على و عند األطفال وتحفيز المرونة العاطفية،  النفسيةالصحة تحسين 
 واألكاديمي للطفل. ،المهنيو المجتمع والمحيط العائلي، 

 
كية ير الحضور  كل من الدكتور زياد نحاس رئيس قسم الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة األم قدم ت

في بيروت، الدكتور فادي معلوف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ومدير برنامج الطب النفسي لألطفال 
والبروفيسور سامية خوري مديرة مركز نعمه وتريز طعمه للتصلب المتعدد ومعهد أبو حيدر لعلم والمراهقين، 

 ممثلة   عة األميركية في بيروتاألعصاب والعميد المساعد لألبحاث السريرية في المركز الطبي في الجام
لطب في المركز الطبي في الجامعة األميركية في اوعميد كلية  التنفيذيرئيس الالدكتور محمد صايغ نائب 

 .Focus Fundدي رئيسة الـابيروت، السيدة غنى صم
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ن و محليين ودوليين بارزين من المملكة المتحدة وهولندا، اخصائي محاضرينالى شارك في المؤتمر إضافة 
ن، وأعضاء من فريق و يأطباء نفسو  معالجون ، سلوكية وتعليمية،نفسية يعملون مع أطفال يعانون اضطرابات

 ن. و يري المدارس وأولياء األمور المعنمتعدد التخصصات، كذلك مستشا
 

على أهمية مثل هذه  ا  شددمادي معلوف رحب من خاللها بالحضور، استهل المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور ف
تعليمية قائال: "اننا نفسية و  والعالج لألطفال الذين يعانون صعوبات ،المؤتمرات في تأمين النهج الصحيح

الثالثة ين تحقيقها خالل األعوام قنجازات الجمة التي استطاع برنامج الطب النفسي لألطفال والمراهفخورون باإل
قيادة المركز الطبي في الجامعة األميركية في  المنصرمة، وهذا لم يكن ليتحقق من دون دعم الكثيرين، تحديدا  

 بيروت التي لطالما آمنت بعملنا".
 

 الى العالجات االسباب البيولوجيةتطرق المؤتمر الى مواضيع متعددة تمت معالجتها خالل هذا الحدث بدأ من 
خالل الفصول الدراسية،  ، التحديات الثقافية والنصائح العملية التي من الممكن استخدامهادوائية غيرالدوائية وال

ما جعل من هذا المؤتمر السنوي مناسبا لمختلف المهنيين الذين يعملون مع األطفال والمراهقين داخل وخارج 
مشاكل السريرية، مع التركيز المؤتمر الضوء على أهمية النهج المتعدد التخصصات لل سّلطالمدرسة. كذلك 

( ADHDعلى التقييمات المستندة إلى أحدث األدلة المتعلقة باضطرابات نقص االنتباه، فرط النشاط )
 واضطرابات التعلم.

 
ودوره في دعم األهل واألوالد على حد سواء في  Focus Fundدي أهمية الـاالسيدة صم أكدتخالل كلمتها، 

اضطرابات  الىالنفسية المشاكل من الممكن أن تؤدي ، مضيفة: "النفسية صراعهم مع مشاكل الصحة
من تجاهلهم. إن اطفالنا  بالدعم الالزم بدال   ؤالء األطفال ه وصعوبات وحتى الى االنعزال، لذا من المهم امداد

 ".همالسعادة لتأمين ابتكار المزيد من البرامج التي من شأنها إلى بحاجة ماسة الى الدعم  وبدون أدنى شك، 
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بوجودي هنا، ألشهد على اطالق  ة: "انني فخور خوري الدكتور  تقال Focus Fundوفي معرض اطالق الـ
والتجارب التعليمية عند أطفال  النفسيةصندوق دعم يهدف الى تحسين وتطوير المرونة العاطفية، الصحة 

األميركية في بيروت سيبني على الدور : "لدي كامل الثقة أن المركز الطبي في الجامعة تلبنان". وأضاف
األساسي والفعال الذي يلعبه الصندوق في إرساء األسس الصحيحة  للصناديق األخرى المماثلة، والتي من 

، وسلوكية وصعوبات تعلمية، متاحة ومتوفرة في  نفسية شأنها أن تجعل من رعاية األطفال الذين يعانون مشاكل
 "متناول الجميع.

 
النفسية مجموعة من المتطوعين مكرسة لتحسين المرونة العاطفية، الصحة هي  Focus كر أنالذوالجدير ب 

والتجارب التعلمية لألطفال في جميع أنحاء لبنان، من خالل االنخراط بنشاطات متنوعة تشمل اآلباء واألمهات 
المحتاجين، مع السعي الى اتاحة  والمعلمين والمهنيين وصناع القرار، لتقديم الرعاية الشاملة والكافية لألطفال

 العالجات الالزمة وتوفيرها في متناول الجميع.
 

٪ من المراهقين الذين يعيشون في 25تضمن البرنامج عرض لمقطع فيديو أوضح أن ما يصل إلى نسبة 
 ٪ فقط.6 ليتلقون العالج  ا الذينبينما ال تتعدى نسبة ،  نفسيبيروت يعانون من اضطراب 

 
يؤمن الصندوق المساعدة في تدريب العاملين في مجال الرعاية األولية وأطباء األطفال، بغية التعرف على 

هذه الحاالت . عالوة إلنفتاح أكثر على لدى األطفال وتثقيف الوالدين، في محاولة ل النفسيةمشاكل الصحة 
ناء القدرة على التكيف العاطفي في على ذلك، سيتم تثقيف المعلمين من خالل تدريس المهارات الحياتية وب

المدارس، دعم المشاريع التي تهدف إلى تطوير هذه البرامج، تعزيز دور األهل اإليجابي، وتحصيل المهارات 
الالزمة آلباء األطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات، إضافة الى دعم أسر األطفال الذين يحتاجون الى 

والتدخالت التربوية الخاصة في المركز الطبي في الجامعة األميركية في  النفسية لالضطراباتالعالجات 
 بيروت، من أجل توفير الرعاية الصحية العقلية للجميع.
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( CAPPمتابعة لجوهر التزامه بصحة الطفل النفسية، ينوي برنامج الطب النفسي لألطفال والمراهقين )
مهنيين ، تستهدف ال2016خالل العام  توعوية سنوية تنظيم ثالث مؤتمرات ،Focus Fundبمشاركة الـ

 .والمعلمين وأولياء األمور
-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 
. إن واألطباء، كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم

المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على 
مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية  ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPأربع شهادات دولية 

 ليم األكاديمي للمتخرجين.التي ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التع
 

طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  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

