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تنظيم  دّ ع  ي   .(LORD)أن أحّيي مبادرتكم لتنظيم هذا اليوم الذي تقيمه الجمعّية الّلبنانّية لجراحة العظام والمفاصل  أوّد في البداية
ة ، وخاّص من قام بها، مبادرة مبتكرة يجب تهنئة ةة والعلميّ نتائج البحوث السريريّ  عرضالعديد من المحاضرات و ب الزاخرهذا اليوم 

 .ة لمؤتمركمالموضوعات الرئيسيّ  اأيض   ا الحدث والذي أبلغنيعند افتتاح هذ مي أن أكون معكسامي روكز الذي طلب منّ الطبيب 
ا أن أشكر  أودّ   Hôtel-Dieu de "أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى  في الكبير المقيمالطبيب مارون رزق هللا، الدكتور أيض 

France ،  كلمتي  قتصرلذلك ست؛  معّية الّلبنانّية لجراحة العظاملجالذي نّظمته اا في تنظيم هذا اليوم البحثّي والذي لعب دور ا مهم
 .ةمحاور أساسيّ  على ذكر بعض األفكار التالية التي تتناول سّتة

من نظام الرعاية األبوّية إلى الطّب القائم  إلنتقالال الطّبي الذي هو في خضّم اأّوال ، أالحظ أهمّية البحث العلمّي في المج -1
في جميع التخّصصات الطّبية، يبقى  نمو انظر ا إلى أّن الموضوع والشكل هما األكثر  بديهّيات والمراقبة المستمّرة.على أساس ال

حيح من خالل تحفيزهم على المقيمين على الطريق الصاألطّباء تنظيم مثل هذه األّيام بمثابة القّوة الدافعة التي تضع الطالب و 
 .العمل واالستثمار أكثر في هذا العالم الذي هو حاضر مهنتهم ومستقبلها

لى ع للبحث العلمّي من خالل تنشئة طالب الطبّ  في بيروت ة التي توليها جامعة القّديس يوسفما زلت  أؤّكد على األهميّ  -2
هو نموذج جّيد نعيشه  FRON السرطانّية األورامفي علم  البحثمنتدى  .منذ متابعتهم منهاج اإلجازة رمبادئ البحث والنش

ا من خالل الخيارات المختل. وندعمه ، مّما يحّث كّل طالب على إجراء بحث مقترحةفة في شهادة الماستر الهذا البحث يتّم أيض 
 .ةت الدوليّ في المجاّل  نشر البحثواحد على األقّل خالل تنشئته مّما يؤّدي إلى 

تولي  .عن كثبالبشر في هذا السياق، كيف ال نؤّكد على أهمّية احترام معايير األخالقّيات في أعمالكم البحثّية التي تالمس  -3
 السنوات األولى من التنشئة أهمّية قصوى لمبادئها من خالل تثقيفهم على هذه المعايير منذ في بيروت جامعة القّديس يوسف

ة التي تحمل توقيع جامعة القّديس لجميع األعمال العلميّ  ك األساسيّ ة المحرّ والمعايير األخالقيّ  سان احترام قيمة اإلنيظلّ  .ةالطبيّ 
 .في بيروت يوسف

ت وما زالت تشهد كما شهد ،نفسها ةالكليّ مختلف األقسام في روح األسرة التي يجب أن تسود بين  ة إلىأهميّ  دعونا نولي -4
 الغيرة والنّية وكذلك كانت، ة من أي نوعروح طائفيّ  على إخماد أيّ  أنا أحّثكم. وجراحة العظامطّب األورام العالقة بين أقسام 

 إلى FRON  السرطانّية األورامفي علم  البحثمن منتدى  : ب بالمولود الجديدالعائلة الجميلة التي ترحّ هذه  وها هي. ةئالسيّ 
من أطّباء  FRON السرطانّية  األورامفي علم  البحثمنتدى ن تكوّ ي. (LORD)الجمعّية الّلبنانّية لجراحة العظام والمفاصل 



2 
 

ا  (LORD)مخضرمين كبار والجمعّية الّلبنانّية لجراحة العظام والمفاصل  دة وتطويرها ضرر في نسخ تجربة جيّ  ال يوجد أيّ . أيض 
 يّ هانم تأقدّ . العمل ق ر  ف  يمكن نقلها بين الزمالء و  الممارسات الجّيدة في هذا المجالف لمنسوخمن أجل الناسخ وال من أجل اال 
أن  أودّ . دةحالة جيّ ب ساعده على الوالدة والنموّ لت ه مولود جديد محتمل وتدعمتنتظر أيّ  رئاسة الجامعة ين القسمين وال تزاللهذ

 .هو أفضل بكثير اباحث  أستاذ ا و و ممتاز ا  ولكن أن تكون طبيب ا، دجيّ  أمر   الممتاز الطبيبو  الطبيب أقول إنّ 

ومختبر الميكانيكا  والعالج اإلشعاعيّ السرطانّية، واألورام  ،ألقسام أمراض الروماتيزم المتعّددة صاتالتخّص  المشاركة بين -5
 يه وممارستهتبنّ  تمّ  صاتد التخّص نهج متعدّ يشهد على د مثال واحد هذا مجرّ  .بها اإلشادة تستحقّ  جامعة القّديس يوسف ة فيالحيويّ 

ديم أفضل رعاية تقتعاون من أجل تطوير هذا النموذج من ال سيتمّ  .لصالح مرضانا" أوتيل ديو دو فرانس" في المستشفى الجامعيّ 
 المجال باإلضافة إلى الحوادث في: ا يجب القيام به ، هناك الكثير ممّ بالتالي .مساعدتنا لتمسالذي ي ممكنة للمريض الضعيف

ها لعالجدة التي أنتم مدعّوون مشاكل تقويم العظام المتعدّ   جرحى الحرب يحملون في معاناتهم، فإنّ ةاليوميّ الحياة في أو  الرياضيّ 
 .ة بالغة األهمّيةعلميّ اث بحوشفائها والتي قد تكون موضوع أ

ة في بيروت التي األميركيّ الجامعة تلك الموجودة في   األخرى في لبنان، ال سّيماات الطبّ االنفتاح على كليّ  ، فإنّ وأخير ا -6
هذا هو حجر الزاوية  .التهنئة ، أمر يستحقّ التي شاركت بحضورها ودعمها جامعة الروح القدس الكسليكأربعة أعمال و شاركت في 

وضعه على خريطة العالم يتّم في هذا البلد الصغير ؛ وبالتالي  دة المحاوردراسات متعدّ ي ذات يوم إلى تعاون أعمق يؤدّ  نحو
 .ذات المحاور المتعّددة ى الئحة المراكز الضخمة المشاركة في الدراسات الكبرى وعل

 

، إلى هذه "أوتيل ديو دو فرانس" المستشفى الجامعيّ م و تكتحتاج كليّ  .بالوعود ة أخرى، لهذا اليوم الرائع المفعم، مرّ الحاّرة تهانئّ 
 الهيئات األخرى رغبةفي ى وحتّ  يالطبّ  الجهات الفاعلة في الجسمة وتمنح ليّ التي تعمل فقط على تعزيز تصنيفاتها الدو  عمالاأل

 .ز في التدريس والبحثالتميّ  يفي تبنّ  متزايدة


