
 

 

 الجلسة في بيروت، في يوسف القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور كلمة
 في "الصيدلي : يوسف القّديس جامعة في الصيدلة لكلّية السابع الدوليّ  للمؤتمر اإلفتتاحّية

 السابعة الساعة تمام في ،2018 )أبريل( نيسان 12 في واإلنسانّية"، العالجّية التحّديات قلب
 الطبّية. العلوم حرم من C المدّرج في ًء،مسا

 
في سيرته الذاتّية عندما  James Joyceكي أرّحب بكم، أوّد أن أستعيد كلمة جيمس جويس 

بكم أنتم من تعملون في  هالً أ ! الحياة  هاًل بك أّيتهاأ :  أحد األصدقاءأمام شفاء  مندهًشا صرخ
. كرامة الحياةتعزيز مجال المستحضرات الصيدالنّية ألّنكم تعملون من أجل العالج ومن أجل 

الصّحة الجّيدة،  ن في مجالمحترفيالأهاًل بكم إلى هذا المؤتمر السابع في كلّيتنا، كلّية الصيدلة، و 
إمارة موناكو ة في ؤون الخارجيّ زير الشمعالي و ، و ان حاصبانية غسّ وزير الصحّ معالي أنتم، 
أمين والسّيد ، Mérieux Alainالرئيس آالن ميريو والسّيد ، Tonelli Gillesد جيل طونيلي السيّ 

، ورئيس لجنة  للجمعّيةأعضاء المجلس التنفيذيّ و ، وفتّ عبد الحكيم ن لصيدلةالعربّية لة جمعيّ عاّم ال
 والطّبي في المجال الصيدالنيّ  يعملون واللواتي تعملن الذين أنتم وأنتّن جميًعاة و الكليّ قدامى طالب 

في قلب  الصيدلي". لماليين من أعضاء بشرّيتناإعطاء األمل ل تتمّثل فيلة ة نبيقضيّ من أجل 
ة بالنسبة مهمّ تتضّمن ه باألحرى رسالة ، ولكنّ عنوان المؤتمر ، إّنه"ةة واإلنسانيّ يات العالجيّ التحدّ 

في دورهم تضع ة الصيادلة هذه المهمّ . للمناقشة ُيطَرح موضوع ّما هوأكثر م ،إلى الصيدلي اليوم
 : أربعة مستويات سطاء حقيقيين بين المريض والدواء علىكو  الحقيقيّ 

حسين الرعاية ة في الكفاح من أجل تة أساسيّ قضيّ  وهو يشّكل األّول يتعّلق بالوصول إلى األدوية
من الكثير من األحيان ة والحاسمة في العالج هو الخطوة النهائيّ   إعطاء، ألنّ في البلدان النامية

 رشيدفي هذا السياق، كيف لنا أال نشّدد على تعزيز االستخدام ال. ةالرعاية الطبيّ ب التكّفل أجل
حتياجات ي اإلتلك التي تلبّ "ها أنّ ة على ة األدوية األساسيّ ة العالميّ مة الصحّ د منظّ تحدّ . لألدوية
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ة ض والسالمة والفعاليّ امر اختيارها بناًء على مدى انتشار األ ويتمّ . انة للسكّ ولويّ األة الصحيّ 
 على المستوى في هذا المجال علينا القيام بالكثير  هأعتقد أنّ  ".ةفعاليّ ومقارنة مدى ارتباط التكلفة بال

 .اللبنانيّ 
هي الثاني للصيدلي في رعاية المرضى الذين يعانون من األمراض المزمنة و  هاجسل الويتمثّ 

 .واألمراض المعدية التي تتزايد باستمرار في البلدان النامية ،معديةغير غالًبا ما تكون 
 ر ببطء بشكل  طويلة األجل تتطوّ  ها إصاباتة األمراض المزمنة بأنّ ة الصحة العالميّ تعّرف منظمّ 

السكتة حوادث أمراض القلب و )، واألمراض المزمنة ات٪ من الوفيّ  63مسؤولة عن وهي  عام
هي السبب ...( ري المزمنة ، ومرض السكّ  المرتبطة بجهاز التنّفس ة والسرطان واألمراضالدماغيّ 
عام الفي  ةمزمن ض  امر أمليون شخص ماتوا بسبب  36من بين . في العالم ّياتللوف الرئيسيّ 
 .من النساءكان سنة ونصفهم  60 منهم دون سنّ  ٪29، كان  2008

 الُمصابين شخاصالف من األلمساعدة اآل عالجيّ  د للقيام بعمل  ، لبنان في وضع جيّ اهنا أيًض 
 في دور الصيدلي أمر ضروريّ . هم يخفون مرضهمولكنّ  أو ُمصابين منهم من دون علما أحيانً 

ين يعيشون ألشخاص الذة حياة اتحسين نوعيّ  ، أوسواء في الوقاية:  األمراض المزمنةب العناية
 (.، إلخةالمشورة الصيدالنيّ و ، العالجيّ  والتدريب، الدعم)مزمنة ال هممع أمراض

عالمّية، مع اإلهتمام بشكل  الثالث يتعّلق بسالمة المرضى كما حّددتها منّظمة الصّحة ال هاجسال
دارة المخاطر لمكافحة اإللتهابات المرتبطة بالرعاية الصحّية األيدي الصحّيةنظافة بخاص  . وا 

٪ من المرضى الذين يدخلون المستشفيات  10٪ إلى  5في الواقع، تشير التقديرات إلى أّن حوالي 
الرعاية بإجراءات  صابون بالتهابات مرتبطةيُ  متقّدمةة في البلدان المكّثفرعاية الالتلّقي من أجل 

إلى  ة من مّرتينلمرتبطة بالرعاية الصحيّ ا ويزيد خطر اإلصابة باإللتهابات. من األوقات قتفي و 
 تمّ . ٪25بنسبة باإللتهابات ، وقد تزيد نسبة المرضى المصابين ة في البلدان الناميةعشرين مرّ 
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 ، ألنّ يع األنواع ، بما في ذلك الجراحةالسالمة وجودة الرعاية من جم ة بشأنتطوير ديناميكيّ 
 .حياةلرعاية األكثر أماًنا تنقذ الا

 تيناألساسيّ  تينالقيم اتينمارسة ولو الحّد األدنى من مهنته من دون هرابًعا، ال يستطيع الصيدلي م
التضامن واألخّوة، مع العلم بأّننا نتحّدث أكثر عن الحرّية والعدالة  وهمامعنى لعمله  انتعطي نلتيلا

ا لعالمنا الذي عظميينالقيمتين القّل عن هاتين الشكلّية وأ . يعتمد على التكنولوجيا الضرورّيتين جدًّ
التي يعّبر عنها المرضى وقد ال يعّبرون عنها، من  حتياجاتلإلاإلستجابة  الصيدلي من واجب

جة جميع أنواع رق أو الدين ومعالدون تمييز بسبب الع   وبإنسانّية من ةنسانيّ خالل العمل مع اإل
ر يجدكاإلنسان  ال تشوبها شائبة تسعى لخير ّيةف بأخالقيجب عليه أن يتصرّ  وأخيًرااألمراض ؛ 

 .حفاظ عليهاسة يجب الة مقدّ وكهويّ  يتّم عالجهبأن 
من أختتم بالقول إّن جامعتنا تعمل باستمرار على تطوير مؤّسساتها األكاديمّية الخاّصة بالصّحة 

  والصيدلة، للتعبير عنة الطبّ ، تاريخ كليّ 1881العام أتي من ا يليدً تجّذر تقو  أجل أن تواصل
لى النفس البشرّيةالجسم البشرّي و إلى  ضرورة تقديم الرعاية مدى من  الذي نّتبعه نهجالا في أيًض  ا 

 Christopheمختبر كريستوف ميريو  د أنّ من المؤكّ . لمريضأجل الرعاية النوعّية المقّدمة إلى ا
Mérieux   ميريو سةمن مؤسّ  ، بدعم  العاليةالجودة  ذاتة ر المتطوّ  وسائلهو Mérieux ستكون ،

بنانيين والسّكان الذين ان اللّ ، من أجل تلبية احتياجات السكّ دعًما كبيًرا، منذ اليوم وللمستقبل
ة ة مستمرّ المهمّ . في مجال البحث والتشخيص وتوفير الرعاية المناسبة أراضيهفي لبنان  ستضيفهمي

ا على ، سنكون دائمً فضل مهارات ورؤى األصدقاء والمسؤولينب مضى ؛ أكثر من أي وقت  
 .لخدمةتوفير ااستعداد ل

 

 


