
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح المؤتمر 
في مستشفى أوتيل ديو  (CLIN) عدوى المستشفيات أو الخمج المشفوي ل السادس عشر للمركز اللبنانيّ 

، في الساعة الثامنة والنصف من قبل الظهر، 2017تشرين األّول  27دو فرانس، يوم الجمعة الواقع فيه 
 في مدّرج بيار أبو خاطر، حرم العلوم اإلنسانّية.

 

 لتهاباتبا اإلصابات بقى على علم بعددي لكيالمستحيل ب قوميأن  عليهإذا كان  ،المستشفى من الواضح أن  
الطبيب يتوج ب على ، ىالمستشف صيب المريض بعد دخوله إلىالتي ت الخمج المشفوي  أو المستشفيات عدوى 
يمكن أن  التهاب أي   ون بتجن  يبحيث  اهمرض جف عاليتكين من ى يتمك  حت   وبي نةكون على علم يأن  اأيض  

أجل  ، منتحالف ال بلمستشفى والطبيب، . لذلك يجب أن يكون هناك تضامن بين الوخيمة هتكون عواقب
ا.عليهمر يؤث   ي من تهديدلمواجهة التحد   متوج ب خوضهاقيادة المعركة ال  ا مع 

اسة  ، قبل بضع سنوات، في أعقاب عملي ة خضع لها وكانت حس  أتذك ر حادثة وقعت مع زميل لي يسوعي 
ا، بدأ وضع المريض يتدهور وبدأت  ا. بعد أي ام قليلة من العملي ة التي ُتو َِّجت بنجاٍح ملحوظ جدًّ  تظهرجدًّ

جر اح والمعالج، وقعنا في أزمة . من عملي ة ناجحة كانت فخر الطبيبين، الغريب عن حالته أعراض التهاب
ا، أزمة تشخيص اإللتهابم بدء بعالج الومن ثم   صاب بهاالمُ من أجل الكشف عن طبيعة البكتيريا  هم ة جدًّ

إخراج المريض من حالته التي أصبحت ُيرثى لها من يوم آلخر حيث أصبح فاقد الوعي بغية  مضنٍ طويل و 
تعزيز من أجل  روري القيام بالمستحيلخطيرة، وكان من الضقد أصبحت حالته  كانتة الحمى. و ا لقو  نظر  

 . صحيح أن  من ناحية أخرى  نتشر في قلبهيي كان ذال اإللتهابومعالجة من ناحية  ته األساسي ةنجاح عملي  
ويمكنني  كانت هنا اإللتهاب عواقب بعد شهر ولكن   مة كانت قادرة على إنقاذهة والرعاية المقد  الطبي   جراءاتاإل

 .على تدهور حالته عشر سنواتبعد مرور و  ى اليومحت   بعض الشيء منه يعانيما زال ه القول إن  

ةهذا م بوهو يضيء على  جر د مثل واحد من بين أمثلة عد   ى عدو دة. حاالت اإلصابة بة ومعق  حالة مرك 
ر عدد الجسم. من الصعب تصو  ر على جميع أجزاء تؤث  و بالعشرات  ُتعد   - أو الخمج المشفوي  - المستشفيات
ة اؤلئك وخاص   هة للمستشفى أمام الناسالصورة المشو  و  ،لمحاربة هذا الطاعون الخارجي   ضائعةالساعات ال

، من دون مرتجع ُتستهلكة التي ، والطاقدونها فيهتكب  تي يال ين بهذا المستشفى أو ذاك، والمصاريفقعل  المت
 من األدوية المستهلكة ! الذي ال ُيحصىعدد وال



تنتشر في التي  ى لعدو ل اللبناني   هذا المؤتمر العلمي  للمركزيتوج ب على مضى،  اليوم، وأكثر من أي وقت
ا،، وب(CLIN) المستشفيات أن يعيد إقامة جدول األعمال وعرض دراسات لنماذج  مقاربة موضوعي ة جدًّ

ا، أالتي تنتشر في المستشفيات. اإللتهابات مكافحة  نعمل مع ا ، معالجيندارات مستشفيات، وهيئة طب اء وا  مع 
ة الجي دة. يستحق  لبنان من قَِّبلنا إهتمام ا أكثر  ة الجي دة ومن أجل الصح  لكي يصبح المستشفى مساحة للصح 

ة اإلقليمي ة  ا باهر ا لمؤتمركم ألن  األمر  !تصميم ا لكي يبقى عاصمة الصح  ال من هذا المنطلق أتمن ى نجاح 
ة الناس مؤتمر مثل باقي المؤتمرات بقدإقامة يتعل ق ب ة  بالحوادث بلال ر ما يتعل ق بصح  د الصح  التي تهد 

ر بثمنال ة، وأعرب لهم عن ثقتنا الكاملة. تي ال ُتقدَّ اإلجراءات  لكي تؤتي أحي ي جميع ممث لي عالم الصح 
 كزنا اإلستشفائي ة.مراصورة  وتحافظ على جي دة ثمار ا يضخذة لحماية المر المت  


