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تخ ّرج طالب معهد العالج الفيزيائي يف «الي�صوعية»

اخلريجني
يتوسط
البروفسور دكاش
ّ
ّ

أقام معهد العاج الفيزيائي في كلية الطب في جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ،وض��م��ن إط���ار النسخة ال��س��ادس��ة من
م��ؤمت��ر «أي���ام ال��ع��اج ال��ف��ي��زي��ائ��ي» ،حفل ت��خ��رج ال ُدفعة
الثانية من احلائزين على الدكتوراه في العاج الفيزيائي
وللحائزين على شهادات في ممارسة اختصاص تقومي
العظام م��ن املعهد العالي للتنشئة على تقومي العظام
 IFSOم��ن فيشي  ،Vichyف��ي ق��اع��ة ف��ران��س��وا باسيل،
ح��رم االبتكار والرياضة ،طريق الشام ،بحضور رئيس
اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وعميد كلية
الطب البروفسور روالن طنب ومديرة املعهد الدكتورة
نسرين عبد النور لطوف ومسؤولي اجلامعة وأهالي
اخلريجن.
في كلمة ألقاها خال حفل التخ ّرج أشار البروفسور
سليم دك���اش إل��ى أن «ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه املهنية تشير
إلى التقدم املذهل في مجال هذا االختصاص ،عن طريق
تدخله على مستوى الوقاية وتعزيز الصحة ،والتقييم
والتشخيص وال��ع��اج وإع����ادة التأهيل م��ن العاهات
واإلعاقات التي تؤثر على األجهزة العصبية والعضلية،
واملتعلقة بالهيكل العظمي والقلب والتنفس عند اإلنسان،
مع حلقة الدكتوراه في العاج الفيزيائي ،ها هي طرائق
التدخل املرفقة بالنشاط اليدوي احلار والبارد والوسائل

التكنولوجية املناسبة وكذلك تدخل االختصاصي في
العاج الفيزيائي ...مع املضاعفات املتأتية من ظروف
العمل ف��ي حياتنا العصرية وبسبب بعض األس��ب��اب
الفيزيولوجية وحتى النفسية األخ��رى ،يصبح دورك��م،
أعزائي األطباء في العاج الفيزيائي ،أكثر أهمية وفي
الواجهة األمامية!».
أجيال
وه ّنأ اخل ّريجن بالشهادات التي ُمت َنح إل��ى
ٍ
ج��دي��دة م��ن امل��ت��خ� ّرج��ن ال��ذي��ن ال يستنسخون فقط من
سبقهم ولكنهم ي��ق��دم��ون ح��س اإلب����داع وال��ت��ج��دي��د إلى
امل��رض��ى وإل���ى ع��ال��م الصحة م��ن خ��ال ك��ف��اي��ات جديدة
وقدرات مؤكدة ،بهذا املنحى يدور يومكم العلمي.
من جهتها ،حت ّدثت الدكتورة نسرين عبد النور لطوف
عن النسخة السادسة من مؤمتر «أيام العاج الفيزيائي»،
واع��ت��ب��رت ف��ي كلمتها أنّ «امل��واض��ي��ع ال��ت��ي ستطرح
خ��ال امل��ؤمت��ر تعبر ع��ن سعي اجل��ام��ع��ة ل��إلض��اءة على
املواضيع اجلديدة والراهنة ،مثل العاج الفيزيائي في
إطار األمراض السرطانية ،وتفعيل القدرات التواصلية
للمعالج الفيزيائي مم��ا ينعكس إي��ج��ا ًب��ا على معاجلة
األوجاع».
وب��ع��دم��ا ُأل��ق��ي��ت ال��ك��ل��م��ات ُو ّزع�����ت ال���ش���ه���ادات على
اخل ّريجن.

