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 في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت معهد أبو حيدر لعلوم األعصاب 
 يخصص يوما مفتوحا لعلم األعصاب

 
 

الطبي في  في المركز AHNI األعصاب مو علل حيدر أبو نّظم معهد :3102أكتوبر  24 لبنان، - بيروت
 الجامعة في ”West Hall“وست هال  ةقاع في األعصاب لعلم مفتوحا   يوما   بيروت في األميركية الجامعة
قسم  المعهد في إنجازات لمشاركة الحضور واطالعهم على أحدث الحدث هذا ُخصص. بيروت في األميركية
مكانية تالجديدة ال األفكار في المرضى، كما كان للزوار فرصة للمشاركة ورعاية البحوث ي يطرحها المعهد وا 
 .لمشاريععدد من افي  التعاون

 
 الطبي في الجامعة في المركز ردومديرة معهد أبو حي األعصاب علم بروفيسور فيال أكدتعلى الحدث  تعليقا

 " إليه. نتطلع سنويا   حدثا   سيكون"بأنه  ،كتورة سامية خوريدال المتعدد التصلبمركز و  بيروت في األميركية
 

 مختلفة طبية مراكز من أعصاب اءوأطب لبنانية جامعات عدة فيم الطب اقسا اليوم المفتوح، طالب من زوار
 لعلم حيدر أبو ي يتضمنها معهدتال المتنوعة منصة عرض قدمت الخدمات 32وقد جال الزوار على  لبنان. في

 التصلب مركز العصبية، األمراض قسم من المعهد اقسام وسريعة على مفيدة جولةقاموا بكما  األعصاب،
 .األساسية العصبية والعلوم واألعصاب دماغال جراحة قسم النفسي، الطب قسم إلى المتعدد،

 
 رعاية األعصاب في علم حيدر أبو وآخر ما توصل إليه معهد أصبحت اإلنجازات"الدكتورة خوري:  وقالت

األطباء المتخصصين في علم  وزمالئنا الطالب متناول في من خالل هذا اليوم المفتوح واألبحاث المرضى
النشاطات من الركائز األساسية في  تعتبر هذهوأضافت: " ."جميع انحاء لبنانفي  الطبية المراكزفي األعصاب 

والرعاية  الطبية البحوث ما توصلت اليه أحدث في المحلي المجتمع إشراك فيوذلك رؤية المركز الطبي 
عطائهم الصحية  "منها. جزءا ليكونوا فرصةال وا 

 
. واألساسية السريرية األعصاب لعلوم ا  مخصصو  ا  تميز م ا  مركز  AHNI األعصاب مو علل حيدر أبو معهدويعد 

، حيث MS المتعدد التصلب لمعالجة المنطقةب مركز أول 3122 /تشرين األولأكتوبر فيولقد اطلق المعهد 
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 عيادة أول افتتاح تم ،3123 /شباطفبراير فيو . المرضى حياة لتحسين طورةالمتخصصة والمت الموارديقدم 
 وبأسعار متكاملة بطريقة لهم الكاملة الرعاية تقدموالتي  لبنان في األطفال دىل العصبية ألمراضمتخصصة ل

ول أو  3122 تموزيوليو/في  . كما أطلق المعهد أول عيادة متخصصة لمعالجة الصداع في لبنانمعقولة
 برنامج إلضطرابات الحركة في المنطقة العربية.

 

 -إنتهى-
 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org اإللكترونييرجى زيارة الموقع  ،لمزيد من المعلومات 
 

مقسم  110022211111على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في
هاتف: - تركّية في بيرو يفي المركز الّطبّي في الجامعة األم اإلعالمرنا علي، مديرة نسة أو باآل، 2233

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –2223مقسم  110022211111
 

 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 
 raad.com-zan.dargham@ketchumSu - 11002 2 001111جّوال: 
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