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 دفعة جديدة من خبراء الوخز باإلبر من جامعة القّديس يوسف
 

 
منح معهد العالج الفيزيائي التابع لكليّة الطب في جامعة : 5/3/3103بيروت، في 

اء في الوخز باإلبر الصينية، في القّديس يوسف ديبلوماً جامعياً للدفعة الثانية من الخبر
والرياضة، حضرة رئيس  حتفال أقيم في اوديتوريوم فرانسوا باسيل في حرم اإلبتكارا

 الجامعة رئيسونائب الجامعة البروفسور األب سليم دكّاش والسفير الصيني يوز يكسيان 
البروفسور أنطوان حكيّم وعميد كليّة الطب ومدير مركز كونفوشيوس للعالقات الدوليّة 

لطوف وحشد من مسؤولي البروفسور روالن طنب ومديرة المعهد نسرين عبد النور 
 واألساتذة وأهالي الطالّب. عةماالج

 
في بداية اإلحتفال ألقت السيدة عبد النور لطوف كلمة قالت فيها :"وجودكم هنا اليوم دليل 

كتساب تقنيات تسمح لكم بمعالجة آالم مرضاكم عبر هذا اإلختصاص إعلى رغبتكم في 
هذا  الذي يمكنكم من إضافة مقاربة طبيّة جديدة هدفها معالجة ووقاية امراض عدة.

الديبلوم من جامعة القّديس يوسف وبمشاركة جامعة تيانجين وهي من كبرى الجامعات 
ستكمال اإلختصاصات ، هو بداية الطريق نحو االصينية المتخصصة في الطب التقليدي

 الطبيّة بتدريبات متعددة."
 

 باإلبرالوخز  خالل التدرب علىمن جهتها تحدث الدكتورة ميراي كاسباريان عن تجربتها 
قبل ان نبدأ بمتابعة صفوف الديبلوم، كان معظمنا يظن ان الوخز هو مجرد تقنية  وقالت :"

لكن وجدنا انه جزء من فلسفة يعتمد عليها الطب الصيني التقليدي. تدريجياً وضعنا أفكارنا 
المسبقة جانباً واكتشفنا عالماّ شيقاً، زودنا بتقنيات عالجية وعرّفنا على ثقافة رائعة 
عمرها االف السنين. خالل رحلتنا الى الصين واثناء مراقبتنا الصينيين الذين يتعالجون من 
خالل الوخز والنتائج التي كانت تتحقق، فهمنا ان بين أيدينا طريقة اخرى للعالج تشكل 

 تكملة لممارستنا الطبيّة اليومية الناتجة عن تدريبنا الطبّي الغربي."
 

ث عن الوخز باإلبر قائال :" أرادت الجامعة عبر إنشائها هذا اما البروفسور دكّاش فتحد
تقديم الفرصة للبنانيين لتعلّم تقنية عالج كلّي من دون عوارض جانبية. هذه  الديبلوم

سنة ما زالت تبرهن عن فاعليتها. إذ ان المنظمة  0444التقنية التي عمرها اكثر من 
قة". وختم دكّاش :"إن هذا البرنامج الطبي العالميّة للصحة تعتبرها مقاربة فاعلة وموثو

  يضاف الى غيره في الجامعة في إطار اإلنفتاح على ثقافة ال تكف عن إدهاشنا."
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