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 المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروتقسم الطب النفسي في 

 (SUD) المخدرة المواد تعاطي اضطرابات معالجةيطلق برنامج  
 

 في األميركية الجامعة المركز الطبي في في النفسي الطبأطلق قسم  –( بيروت، لبنان 1015، آذار 11) 
 أشكال جميع لعالج( SUD) تعاطي المواد المخدرة اتلمعالجة اضطراب فاريس أغنيس ةالدكتور  برنامج بيروت
 أغنيس ةالدكتور  صندوق من سخية هدية المركز الطبي تلقي علىبناءا  أنشئ الذي البرنامج،جاء . اإلدمان
 وخاصة ةخدر واد المالم تعاطي اضطراب لعالج اللبناني المجتمع في المتزايدة للحاجة استجابة بمثابة فاريس،

 المدمنين اللبنانيين عدد في وزيادة متنامية أزمة الرسمية واإلحصاءات الحكومية غير المنظمات أظهرت أن بعد
 .الماضية السنوات في المختلفة المواد على
 

المركز الطبي  فيالداخلي  النفسي الطب وحدة ومدير النفسي الطب في مساعد أستاذوقال الدكتور فريد طليع 
 الفئات جميع بين ،مباشر بشكل األطباء الحظها التيو  ،األزمة إن تفاقم" :في بيروت في الجامعة األميركية

". وأضاف قسمال في البرنامج هذا مثل لبدء دفعنا لبنان في يةوالمناطق االقتصاديةو  االجتماعية والطبقات العمرية
وهذه األرقام ما هي إال تأكيد  ،المتقدمة البلدان في المسجلة رقامباأل تقريبا للمقارنة قابلة لبنان فياألرقام  إن"

 ".في لبنان البرنامج هذا لمثل كبيرةال حاجةعلى ال
 

 غير أو كانت قانونية) أكثر أو مادةبتناول  المرضي اإلفراط هو( SUD) ةخدر واد المالم تعاطي اضطراباتإن 
أو  والكحول /التدخينالنيكوتينتتألف المواد المخدرة من . إضطرابات نفسّية وسريرية إلى يؤدي مما ،(قانونية

 أدويةو  المنومة والحبوب المهدئات،) الطبية والوصفات األدوية عن فضال األخرى، المنشطة العقاقير أو لقنبا
قد يصبح أيضا وقد  لفيديووألعاب ا نترنتاإلستعمال المفرط لإل أو المقامرة مثل السلوكي اإلدمانإن (. األلم

 .العالج إلىيحتاج صاحبه 
 

 نفسي  ال دعمالو للمشكلة اإلنسانية والرعاية األدلة إلى تستند رعاية طبية، أفضل توفير على البرنامج سيعمل

 . المواد المخدرةتعاطي  اضطرابات تحديات مع يتعاملون الذين واألسر ألفرادل تجتماعي  االو
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 تجاه العار وصمة من والحد الوقاية، وتعزيز الوعي، مستوى رفع إلى البرنامج يهدفوأضاف الدكتور طليع: "
 قوم بإجراءيمكن للبرنامج أن ي. SUDالمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة الـ 

برنامج مكثف للعالج النفسي  ،يشمل البرنامج ."مركزالالكحول في  أو من المخدرات نوع االختبارات ألي
عطاءه العالج  الفرد تحليل وضع ىلألفراد أو المجموعات في العيادات الخارجية وتقييم أولي للفرد يساعد عل وا 

 المناسب. 
 

يمكن أن يجدد إذا  ،ال يتطلب إدخال إلى المركز الطبيو يمتد على مدى أربعة أسابيع  ،إن البرنامج األساسي
على  هم الذين النفسيين باألطباء تتمثل التي المتخصصة المهارات من مجموعة البرنامج يجمعم األمر. لز 

واالستشاريين المتخصصين في االستخدام السّيئ للمواد  قائمة األطباء األميركيين المتخصصين باإلدمان،
 النفسي الطب قسم في األخرى البرنامج بشكل مستمر بالخدمات يرتبط .تخّصصمال المخدرة وطاقم التمريض

 حسب تجديد مّدته إّن العالج مرن، يمكن. وتقديم الرعاية النفسية السموم الطبية إلزالة االحتياجات الموّجهة الى
 . البرنامج انتهاء بعد األمد طويلة القيام بمتابعة من أيضا   الطاقم الطبي ستطيعيالحاجة. 

 
ذاو ة والتي من آثارها، المخدر  المواد تعاطي اضطرابات لتطوير قابال   أن يكون فرد ييمكن أل  دون تركت ا 
اآلفة بشكل  هذه للتخلص من حاسم المبكر والعالج الكشفإن . والعقلية البدنية بالصحة ضارةأن تكون  عالج،
 سريع.

 
في بيروت السباق في إحداث  ميركيةألوخلص الدكتور طليع بالقول: "لطالما كان المركز الطبي في الجامعة ا

 برنامج إطالقالتغيير على الصعيد الصحي وأخذ األمور الصحية المتعلقة بالمجتمع اللبناني على عاتقه. إن 
 تعريف إعادة نحو 0202المركز الطبي  رؤيةع من خالل ط  ق   لوعد استجابة مجرد هو الطبي المركز في آخر
 ".تقدما أكثر مستوىي لبنان إلى مستوى القطاع الصحي ف ورفع المرضى رعاية

 
في المركز الطبي في  65مبنى ال فيالنفسي  الطب يقع برنامج معالجة اضطرابات تعاطي المخدر في قسم

 على ، يمكن األتصالالمعلومات أو لتحديد موعد من لمزيد .الجامعة األميركية في بيروت، الطابق الثالث
أو   pn09@aub.edu.lbأو مراسلتهم عبر البريد اإللكتروني  6562تحويلة   20062222

yf03@aub.edu.lb. 
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-إنتهى-  
 

 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
، أعلى معايير الرعاية الطبية 0020يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 

لكلية الطب في  تعليميأكاديمي مستشفى  -المستشفى يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 
( والتي دربت أجيال من طالب الطب واألطباء، 0651الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 

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

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

 
طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  00222خرجت كلية الطب أكثر من 
 مريض سنويا. 0520222الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من  لطاقم التمريض. يلبي المركز

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

 
مقسم  220500062222على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

هاتف: - ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم اإلعالمرنا علي، مديرة أو باألنسة ، 0100
  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –0100مقسم  220500062222

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

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 22050 0 502626جّوال: 
 

http://www.aubmc.org/
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