
الذي  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في اليوم العلميّ 
في كلّية الطّب في جامعة  2018أيلول )سبتمبر(  15، في الخبيثة ث في علم األورامو منتدى البح نّظمه

 (. Cالقّديس يوسف )مدّرج 

 

المخّصص  الخبيثة ث في علم األورامو اليوم العلمّي الذي ينّظمه منتدى البحيسعدني أن أشارك هذا الصباح في افتتاح . 1
حول ( الذي أجِري قبل بضعة أسابيعو  FRON junior للشباب المخّصص بعد المنتدى) FRON senior لألقدمين

تعزيز قيمة البحوث في هذا المجال، من خالل تشجيع الدراسات الميدانّية  أيًضا قد يتناوللبحوث في مجال علم األورام و ا
أعمال ح تافتالفكرة الرائعة ال تلكوما هو أكثر إثارة لإلعجاب هو . السلبّية حول مرض السرطان وأسبابه وآثاره وتبعّياته

 فنّ  ل إليهمنق  ي  من أجل أن  ي الطبّ بين فالمتدرّ من بين  ا ألكثرهم شباًبااء الشباب ولكن أيًض البحث ليس فقط لألطبّ 
منتدى  في إطار هذا يتمّ  كلّ . أفضل م الدروس والحلول بشكل  جديدة وتعلّ من أجل خلق معرفة و البحث والتقّصي، 

 بال يزال يتسبّ  مرض  الذي يستشري لالفظيع  طّورت الة ضدّ الذي يصبح جبهة حقيقيّ  FRON البحوث في علم األورام
 ة من حيث جودة التشخيص والرعايةاإليجابيّ الواضحة على الرغم من النتائج  فئاتمن جميع ال الناسبين أضرار هائلة ب

مبادرة الدكتور وحّس ، تهموحكم القدامى الذي يتسّلح به علمالب  المنتدى موجوٌد هنا، قوي  لكنّ  .الوقايةفي علم الصيدلة و 
ة الوسائل الجّيدالقتراح  المنتدى موجود هناو  كدعوة ورسالة، الطبّ الشباب الذين اختاروا ب أيًضا قويّ هو و ان، جوزيف قطّ 
يجادها  د حياة هدّ يي ذ، الةة الكالسيكيّ اليونانيّ  بالّلغة Oncos" أنكوس"، الالمستشري  لورم الخبيثهيمنة اإحباط بغية وا 

 .اواحد منّ  كلّ 

لهذا المنتدى الوحيد ك المحرّ   فيها هموكبار السنّ  هاشباببيس يوسف في جامعة القدّ  ة الطبّ كليّ ليست  ،فهمت كما. 2
لبنان في علم في صين ة للمتخّص بنانيّ ة اللّ الجمعيّ و ات أخرى كليّ  نكوفونيّ الفر  العلميّ  إلى هذا المجهود تولكن انضمّ 

 قالكما . للجميع ، هناك عملمجال الدراسة واسع ، بما أنّ في الواقع. بالثناء اكون جديرً يال يمكن إال أن  واألمراألورام 
ا دراسات هناك أيًض ". لألورام الحمض النوويّ و ، الجزيئيّ  خللبال"ق الدراسات تتعلّ  إنّ ، في إحدى مداخالته الدكتور قّطان

هناك مقاالت تسعى فقط . الذي يجب اّتخاذه على الموقف العالجيّ و  ز على تواتر السرطان في لبنانتركّ  ةوبائيّ محض 
نهج  إذن هناك. ين لمثل هذا العالجين أو الشرقيّ ستجابة مرضانا اللبنانيّ الأو  ةلتجربة العمليّ ل إخضاع هذا المرض إلى

 ، ولكنّ ثناو بح على مستوى هناك الكثير مما يجب القيام به . في لبنان نفتقدهوهذا ما  ،نينان معيّ ق بسكّ ا يتعلّ جد   خاّص 
 ".يتطّلبان المتابعةاإلرادة والتمويل 

وختاًما لكلمتي، كنت أستمع يوًما بالسّيارة إلى وزير الصّحة الذي كان يدّق ناقوس الخطر حول نقطتين أخيًرا،  .3
لذين يعيشون  في جوّ  من تتعّلقان بالمرض الذي يمّس أكثر فأكثر أولئك الذين يدّخنون التبغ والنرجيلة أو أولئك ا
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. ر شيوًعاالتي تصيب األطفال أصبحت أكث ّيةالسرطاناألمراض  ؛ يبدو أنّ  إستسالميّ بشكل  وي عت ب رون مدّخنين  التدخين
، ستكون دالموحّ  العلميّ  في هذا الجوّ . المرض كم وتكافحواعملكي تواصلوا ل ي عر ض عليكم جدول أعمال ضخمل إّنه

 .النتائج مقنعة

 .ادً جيّ  اعلمي   ايومً أتمّنى لكم !  هو الفائز ث في علم األورامو منتدى البح سوف يكون و 


