
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخّرج الطالب 
الوقاية من العدوى  الحائزين على شهادات "اإلنعاش والعناية المرّكزة"، و"علم األورام والعناية الملّطفة"، و"

، في الساعة الخامسة من 2018كانون األّول )ديسمبر(  11في كلّية العلوم التمريضّية، في  ومكافحتها"،
 حرم العلوم الطّبية. – Cالمدرَّج   –بعد الظهر 

 

ة بهدف في مناهجهم األكاديمي   ما لديهم أفضليجين الستثمارهم ة لتهنئة الخر  مناسب في جامعتنا جالتخر   يستمر  ، لي  إبالنسبة 
زيارة من  ار  مؤخ   يت  ، تلق  سياق. في هذا الةدجي  التنشئة الب مرفقة بل بشهادة هنئة ال تتعل ق بالشهادة فحسبتفال. نشئة متينةاكتساب ت

الذي حصلت عليه قبل بضع سنوات،  ي  دبلوم الجامعال لجامعة ألن  إلى االشكر م تقد  : جاءت ل ها في الجامعةنشئتت ابعتيجة تخر  
ؤ مراتتب سمح لها ةعغير متوق   واسعة آفاق ا لها فتح  تنشئة ضرورةعن  التحد ث أمامي لم تتوق ف عن. امهنتهتراتبي ة ب عالية في بو 
ا يمث ل هد ما أخبرتني به ألن  أن أؤي   ال يسعني إالد. والحكم الجي   من خالل مهارات التفكير النقدي   الصائب فكرال . قد قناعتي أيض 

ا يكون  ، العلمي  بنا طال  كتساب الملموس ال والوضع الميداني   نابرامج مدى مالءمة تقييم من أجل جتخر  ال حفالتحضور  أيض 
بنا ادمون في مجال النجاح. الذين يتق   طال  في عالم العمل  متواجدينالب الالط   وضع إلىبعد،  نمولو للنظر،  إن ها لمناسبة أيض 

 د.الجي   المهني   نخراطات اإلمن أجل دراسة أفضل الستراتيجي   وذلك أو الذين يبحثون عن عمل

زة"، وفي "علم األورام والرعاية الملط فة"  مثولياليوم، من خالل  أمامكم لتسليمكم الشهادات الجامعي ة في "اإلنعاش والعناية المرك 
ا وفي الوقت نفسه ي ة أصبح واو"الوقاية من العدوى ومكافحتها"، أقول إن  المفهوم األكاديمي  للعلوم التمريض ا جدًّ اسع  ص   .متخص 

ة  عندما يتعل ق األمر ب ص طب ي، خاص  ية في المستشفى، يصبح من الضروري  الممارسة الفلكل  تخص  ، من خالل التنشئة صح 
صة،  ة أن يتوف ر طاقم للتمريض مؤه ل وكفوء ومناسب لالستجابةالمتخص  أو التقليدي ة مثل اإلنعاش،  إلى هذه الحاجة المستجد 

 "الخمج المشفوي  "المستشفيات أو التسمية الرهيبة  والرعاية الملطَّفة في علم األورام ومكافحة حاالت العدوى التي ي شار إليها بعدوى 
 أو غيرها.

 ل واتية لدة بدق  مهارات محد  سعى إلى إعطاء ي صهذا التخص   من الواضح أن  ، هذه دةة المتعد  األكاديمي   برامج التنشئةمن خالل 
 تقانها.ا  كتسابها و إ، ي ةالتمريض العلوم ما في، ال سي  يجة يجب على الخر  هناك ثالث قيم رئيسي   ، أعتقد أن  بالتالي .تابعنها

د ليت ، قيمة الثقة.أّوًل   إن ها تجربتي أن  ما هو ضروري  للحصول على مناخ جي د في المستشفى وفي مركز طب ي هو الثقة. ؤك 
لى أطب ائه وممر ضيه. .تخي م عليها الثقةبيئة  الثقة المتبادلة في هان إلى المستشفى وا  يحتاج  أو ال ، ثقة المريض وعائلته الذين يتوج 

، على مثال مستشفى "أو  ا مركز طب ي كل  تيل ديو دو فرانس"، و المركز اإلستشفائي  الجامعي  ، إلى أشخاص يتمت عون بكفاءة أيض 
ة المرضى ؛عالية و  هذه الثقة الخارجي ة يعود مصدرها إلى ثقة الممر ض  متفانين للغاية لكي يكسبوا ثقة الزمالء واألطب اء وخاص 

 بنفسه وبمهاراته وقدراته ومعرفته.
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ا دق ةال تكمن في ةالثاني القيمة ، وروحي  أخالقمرور ا بما هو ، جهات يبدأ من البيولوجي  إلى النفسي  ت  د اإلمتعد   التي تشمل بعد   ي 
اه في زها وهذا هو الصدى الذي أتلق  تمي  يتنا معروفة بكل   إن   .دجي  على مستوى تمريض الالمفيدة لممارسة مهنة  والعلوم المختلفة

بالدق ة في تم  اإللتزام ، كما ي إنجازهد الذي يتم  تقييم العمل الجي   يتم   .حافظ على مستويات عالية من الجودةا تهجميع األوقات ألن  
ات خالقي  أل الجي دة رسةمماالنفسها على  وتنطبق هذه الدق ة .ةة المساهمات الفردي  وأهمي   جميع األنشطة نظر ا للترابط بين عمل الجميع

إلنسان ة الحفاظ على كرامة اكيفي  دائم ا يعرف  عقلمن خالل  ةة والممارسة األخالقي  احترام القواعد األكثر أساسي   من خالل المهنة
 .المختلفة اتاإلغواء التي ال يمكن انتهاكها أمام

إمكانات ب عترافاإل إذا تم   مهاراته.بتلق ى تنشئته فيها و يتنا تعترف بخبرة كل شخص كل   الفخر ألن   هي قيمة الثالثة القيمة
 ة.ها األكاديمي  وكذلك من جميع أعضاء أسرتأنتم أي ها المتخر جون،  كم، منبهامن طال   اعتراف  إ بالمقابل ع ة تتوق  الكلي  ف، شخاصاأل
 ضد   كل  عضو منها عن مصلحته هداف مشتركة وليس كأعضاء متناثرة يبحثله أ  نا نعمل أكثر من أي وقت مضى كجسم  ألن  

 .اآلخرين

ا لمهنتكم وقيمة م ضافة لم ،وفق ا لما ذ كر جامعة  في التعليم أن   مارستكم اليومي ة، فتشهد علىشهادتكم اليوم تجلب لكم معنى  جي د 
يس يوسف على  إلنسان والحري ة،ا يؤي د دائم ا هنا في لبنان الذي ،مهم ة تسعى لخدمة اإلنسان وتعزيزه ونمو ه وه في بيروت القد 
 ال سي ما في هذا األسبوع حيث نحتفل بحقوق اإلنسان مع األمم المت حدة. ،رغم الصعوبات


