
سابع عشر كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في المؤتمر ال
في مستشفى  (CLIN)ستشفيات أو الخمج المشفوّي مكافحة عدوى المل بنانيّ لمركز اللّ الذي قام بتنظيمه ا

، الساعة الثامنة والنصف 2018تشرين األّول )أكتوبر(  26"أوتيل ديو دو فرانس"، يوم الجمعة الواقع فيه 
 صباًحا، في مدرَّج أبو خاطر. 

 

ى عدو ّظمه المركز اللبنانّي لمكافحة تلّقيُت باهتمام دعوة الدكتور جاك شقير للمشاركة في الجلسة اإلفتتاحّية لمؤتمركم الذي ن
 .طّبي كبير، هنا بالذات، وأنا أشكركم دكتور على هذه الدعوة بمعرض  لمشاركة ، واستشفيات أو الخمج المشفويّ الم

في هذا التهديد أّيها األصدقاء األعّزاء، أنتم تعرفون أفضل مّني أّن المشكلة الرئيسّية في أّيامنا، بالنسبة إلى المستشفى، تكمن 
تكون  قدمة أحياًنا والتي المقاو   ةالبكتيريا الثالثأنواع خصوًصا  المعدية إللتهاباتاالتعّرض لغزو هذه  الذي يشّكلهالغادر والدائم 

ة كان يعاني من مضاعفات خطيرة اليسوعيّ  ر رفيًقا لي في الرهبنةأتذكّ . في الممارسة الطّبية خللللعديد من المخاطر وال دًرامص
 المريض وضعبدأ ، ملحوظ نجاح  ت بج  وّ  ة التي تُ ام قليلة من العمليّ بعد أيّ . غايةاسة للكانت حسّ ة خضع لها و عمليّ على إثر 

، وقعنا في أزمة جلاعالمو  احجرّ ال ين،الطبيب   فخر ة ناجحة كانتعمليّ  من. حالتهعن  غريبة التهاب  أعراض تدهور، وبدأت تظهر ي
ت ُيرثى صبحالمريض من حالته التي أ بغية إخراج ضن  وم والشروع في عالج طويل لتهابتشخيص اإلخطيرة للغاية، أال وهي 

  أثر لهذهدون أيّ من  أّنه خرج من األزمة سليًما لحسن الحظّ . ىة الحمّ قوّ  ا للوعي من جّراءه أصبح فاقدً ا بعد يوم لدرجة أنّ يومً  لها
 .ةتوّقعمالغير  النتيجة

مستشفيات، أو عدوى ال بالتهابات عدد اإلصاباتعلى علم ببقى المستحيل لكي يب قومأن ييجب عليه المستشفى  ضح أنّ من الوا
كّل ما على علم ودراية بأن يكون ا الطبيب أيًض  توّجب علىيو ، التي تصيب المريض بعد دخوله إلى المستشفى ،مج المشفويّ الخ

يجب أن يكون  لكلذ .وخيمة يمكن أن تكون عواقبه أّي التهاب ن و بتجنّ ي بحيث مرضاهن من تكييف عالج ى يتمكّ حتّ  هو آنيّ 
قيادة المعركة والطبيب، ال بل يجب أن يكون هناك تحالف من أجل  ةلرعاية الصحيّ ا ختلف هيئاتهناك تضامن بين المستشفى وم

 .جميًعا يطالهم تهديدمن ي تحدّ المواجهة من أجل  المتوجَّب خوضها

علمّية لمكافحة عدوى المستشفيات أّلن لديها عن طريقة  أن أتحّدث ،كوني غير متخّصص ه ال ينبغي لي،من الواضح أنّ 
ه، حقيقيجب ت هناك انتصار  و  ،يجب أن نخوضها أخرى قد تكون سياسّية وا عالمّية ولكن هناك معركة. متخّصصين فيها وأدواتها

 كاًنا تعّشش فيهم" أوتيل ديو دو فرانس"لم يعد من المقبول جعل مستشفى ". أوتيل ديو دو فرانس"إّنه انتصار مستشفانا، مستشفى 
ذا كان يشّكل خطًرا، فإّننا نعلم أّن مستشفًى مثل  في حال وجوده، ، ولكنأو ما ُيعر ف بالخمج المشفويّ  عدوى المستشفيات وا 

، يجب أن يبذل هموالذين يأتون مع أمراض المستشفيات األخرى  عنهمتخّلت  لمرضىصعبة يستضيف حاالت  الذي فانامستش
التي تلوكها ألسن  لشائعاتيجب أال نسمح ل. مةريا المقاو  البكتي أنواع بعض بالمستحيل لهزمت والقيام جهًدا لعزل هذه الحاال

 .على أساسها تنامهمّ  ين بالسوء تغلب على الجودة التي تقومحاسدال



أولئك الذين و من أجل مصالح تافهة وللحصول على المزيد من المرضى، البعض من الخارج ولسوء الحّظ أحياًنا من الداخل، 
ما يمكنني تأكيده هو أّن مستشفى . ، يجعلون منه حالة ميؤوس منها"أوتيل ديو دو فرانس"يفتقرون إلى روح االنتماء إلى مستشفى 

، كمركز إستشفائّي جامعّي، لم يعد معّرًضا للعدوى المكتسبة من المستشفيات أكثر من غيره، وأستعيد ما "أوتيل ديو دو فرانس"
حترام إ يتمّ ففيه . أقّل عرضة بكثير من المستشفيات األخرى " أوتيل ديو دو فرانس: "دير العاّم ألكبر شركة تأمين قاله لي الم

ولكن من الصحيح أّن مستشفانا، نظًرا لكمّية المرضى الذين يمّرون فيه وعدد الحاالت . ة والتنظيف بشكل  جّيديشروط الصحّ ال
، كما أن نكون متضامنين لذلك يجب. أو الخمج المشفويّ  المستشفيات عدوى ى بأكثر عرضة لما ُيسمّ  هو، الصعبة التي يعالجها

هذا  في مناهضة يجب أن نتضامن أيًضا، ولكن هابلتهابات والبكتيريا التي تسبّ عالج اإلب في ما يتعّلققلت، ليس فقط سبق و 
 .يهربون  المرضىيجعل بعض الذي و  هاب الخوف منالذي يسبّ  يراإلعالن الشرّ 

 ى خر أ عّلةً  عّلةبهذه الظاهرة التي تضيف إلى الفي هذا السياق، أوّد أن أشكر، من صميم القلب، منّظمي هذا المؤتمر المهتّمين 
أوّد أن أتوّجه إلى الرئيسة الجديدة ". أوتيل ديو دو فرانس"والذين عملوا وال يزالون يعملون بجّد لطرد البكتيريا إلى خارج مستشفى 

للمركز اللبنانّي لمكافحة عدوى المستشفيات، الدكتورة دانيا شالال، ألقول لها إّنها تحظى بكّل الدعم من مجلس إدارة المستشفى 
وم باألعمال الجّيدة لمكافحة العدوى المكتسبة من المستشفى ومكافحة أيًضا اإللتهابات األخرى األخالقّية أو غير من أجل أن تق

 ". أوتيل ديو دو فرانس"األخالقّية التي تسعى إلى إيذاء مستشفى 

نظامنا الصّحي . ّية العلمّية الجّيدةالدراسات والعروض البحث ر الذي يتضّمنمؤتمألعمال الجّيًدا سيًرا ال يسعني إال أن أتمّنى لكم 
ة اء، لتقديم األفكار الجّيداء األعزّ ها األطبّ ، أيّ بالتأكيد تحتاج إليكمهي تحتاج إلينا، و ومرضانا ومستشفياتنا وعياداتنا ومستوصفاتنا 

بنانيين لّ لالتي يجب توفيرها الجّيدة  ةالصحّ و  ا من أجل المزيد من النجاحية من تحقيق أهدافهالطبّ المهّمة اإلستشفائّية و ن تمكّ ى تحتّ 
 .وضيوفهم


