
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخّرج الُدفعة 
العالج الفيزيائّي، والُدفعة الرابعة من متخّرجي الدبلوم  ممارسة الثالثة من الحائزين على شهادة الدكتوراه في

في  Cمحاضرات لقاعة افي ، 2018نيسان )ابريل(  14، في ةالجامعّي في العالج بالوخز باإلبر الصينيّ 
 حرم العلوم الطبّية.

 

أتقّدم منكم بفخٍر، أّيها األصدقاء األعّزاء المتخّرجين الذين ستحصلون على الدكتوراه في ال يسعني إال أن 
، أنتم طالب الُدفعة (نّ )منكم ( ة)كّل واحد الشهادة اليوم إلى  ، لتسليمالممارسة المهنّية في العالج الفيزيائيّ 

إنشاء هذا الدبلوم،  من أجل مديرة معهد العالج الفيزيائيّ  لقد ناضلت. شهادة الدكتوراه هذهالذين ستنالون الثالثة 
. ، والتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، ومجلس الجامعةة الطبّ ، وعميد كليّ ًة عنه أمام رئيس الجامعةعافدم

 بفضل التزامهاة والجامعة جواهر الكليّ  جوهرة رائعة منفي جعله  ها نجحت أيًضاإطالقه، ولكنّ لم تنجح فقط في 
بالطبع منهج . ين، وطالب الُدفعات الثالث األولىسين المدعوّ لمدرّ مي المعهد وكذلك امن معلّ معّلم  والتزام كلّ 

صحيح . الُمتعاَرف عليها "دكتوراهال"حلقة ن ع هز ييتمجب الدكتوراه في العالج الفيزيائّي هو دكتوراه في الممارسة ي
ة في العام خاّص و  للبعض منكم ي أعرف، بمتابعتيلكنّ و ، لنيل الدكتوراه ه يقتصر على سنتين دراسّيتينأنّ 

م التي ُتنهي مساركم التعليمّي المعرفة وفي إعداد رسالتك اكتسابفي و ، متابعة المقّرراتفي  الماضي، كم تعانون 
 .اإلختصاصفي هذا 

ب هو السماح لكم، أعّزائي المتخّصصين في العالج الفيزيائّي سَ كتَ الدبلوم المُ من الهدف الرئيسّي من دراستكم و 
مباشرًة رعاية المرضى  على إمكانّيةوعلى مثال النموذج األمريكّي،  ،في لبنان، بالحصول في نهاية المطاف

 ون يأخذو رؤية ب ين يتمّتعون قياديّ وأن تصبحوا التي تفي بمتطّلبات المهنة، المناسبة من خالل تدريبكم على اإلدارة 
 .بعين االعتبار شمولّية وضٍع معّين والقدرة على التحّكم بالجودة

العالج الفيزيائّي المهارات األساسّية التي تسمح لهم بإدارة مركز  المتخّصصين فيمنح  الهدف اآلخر يكمن في
مع هذا الدكتوراه، يمكنكم و من اآلن فصاعًدا، . بمعايير الجودة المطلوبة في لبنان إعادة تأهيل مع االلتزام

من حيث إدارة  المتعّددة التخّصصات ذات في العالج الفيزيائّي أن تقوموا بدوٍر فّعال في الفريق نيصيّ تصاخاك
لبلد، وخاّصة في في ا النظام الصحيّ ا في دوًرا هام  وحدة إعادة التأهيل وتنسيقها، كما يمكنكم أن تلعبوا أيًضا 

 .الوقاية وتعزيز الصّحة الواجب اّتباعها من أجل سياساتال
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الهدف الثالث يكمن في تزويد كّل شخص بمهارات تخّوله إجراء التشخيص التباينّي والتشخيص في العالج 
م أّنكم اكتسبتم المعرفة الالزمة في من هنا، نحن نعل. الفيزيائّي، بناًء على التوصيات الدولّية واألدّلة العلمّية

 .علم الصيدلة، والتصوير، والتفكير والتحليل النقدّي، من أجل إجراء تشخيص في العالج الفيزيائيّ 

أعتقد أخيًرا أّن نقطة القّوة في شهادة الدكتوراه هذه تكمن في أّنها تستند إلى المعارف النظرّية المتقّدمة لكّن هذه 
 على أرض الواقعالمعارف هي في موضع مواجهة وحوار مستمّرين مع خبرتكم الميدانّية كخبراء ومحترفين 

مة للمريض ضرورّية  من أجل المضّي ُقُدًما في تكوين شخصّيتكم العلمّية حيث تصبح الرعاية الملموسة المقدَّ
 .واإلنسانّية والطبّية

وكان يبدو في البداية  ،اليسرى على إثر تعّرضي لحادث في وتر قدمي  ،أمامكم ةداشهدلي بأخيًرا، يمكنني أن أُ 
متمّرس من شهادته متمّكن و وهو العالج الفيزيائّي من معهدنا،  في اإلختصاصّيينحد أ .مجّرد شّد عضلّي جميل

 الذي أعطاني هو ،التشخيص والعالج اليوميّ  مجال خبرته في ا فيأيًض  ه متمّرس، ولكنّ في العالج الفيزيائيّ 
 على إبداء أخرى غير قادرينصات اصتخإآخرون من  ون يّ صاصإختالصحيح في الوقت الذي كان فيه  الحلّ 

العالج الفيزيائّي  ن فيييّ صصااإلختأنتم  سّيداتي سادتي،، احتراًما لكم عتيأرفع قبّ  .بشأن وضعي رأي نافذ
 .تقديري وشكري  ألعّبر لكم عن

جين أعّزاءنا الدكاترة وخّريجي العالج بالوخز باإلبر الصينّية، نحن فخورون بكم كمجموعة جديدة من الخّري
التزامكم في هذا المجال وفي رفعون عالًيا اسم الجامعة والكلّية والمعهد من خالل النجاح في تحقيق تالذين س

على  وهكذا يستند معهد العالج الفيزيائيّ . عونكم ويؤمنون بكمدتوفير الرعاية المناسبة لكل السّكان الذين يست
 .لكم تهانيّ . الشفاء بمهارة توفيرو  في فّن التخفيف عن األلم بمحّبة متمّرسينمن األطّباء والخّريجين ال جموعةم

 من دكاترة العالج الفيزيائّي، تحيا الُدفعة الثالثة

 تحيا جامعة القّديس يوسف

 !يحيا لبنان 


