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إ إ إ

الوزير حاصباني متوّسطًا املشاركني في إطالق املعهد

أطلقت جامعة الــقــديــس يــوســف فــي بــيــروت املعهد 
العالي للصحة العامة، وذلك في إطار النسخة الرابعة 
مــن »ربــيــع كلية الــطــب«، برعاية وحــضــور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني ورئيس 
اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وعميد كلية 
الدكتورة  املعهد  البروفسور روالن طنب ومديرة  الطب 

ميشال قصرملي أسمر.
املعهد  »أن  الدكتورة ميشال قصرملي أسمر  وأكــدت 
اجلديد مبني على أسس صلبة وخبرة تعود إلى ما يزيد 

على العشرين سنة في مجال الصحة العامة«.
واعــتــبــرت مــديــرة دائـــرة األمـــراض املعدية والوقاية 
والسيطرة في منظمة الصحة العاملية الدكتورة رنا حجة 
الصحة  خبراء  »أن  ريدنر  غابرييل  الدكتورة  كلمة  في 
العامة يعملون على »الوقاية من خالل التوعية واقتراح 
سياسات والقيام بأبحاث. كما أن جزء كبيرا من العمل 
الصحي العام يسعى إلى العدالة اإلجتماعية عبر تعزيز 
التوزيع العادل للخدمات الصحية ذات اجلودة وسهولة 
الــوصــول اليها. من هنا يأتي إطــالق املعهد كانعكاس 
ــقــديــس يوسف  لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة جلــامــعــة ال
والتزامها حتسني القطاع الصحي في لبنان عبر التركيز 

على الوقاية«.

من جهته، أدرج عميد كلية الطب البروفسور روالن 
طنب إطالق املعهد في عداد الــورش التي استكملت في 
الصحة  لعلم  العملية  األهمية  على  وشــّدد  الطب،  كلية 

العامة.
أما رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش فاعتبر »أن 
والدة املعهد العالي للصحة العامة يؤكد على أن مفهوم 
الصحة بالنسبة للجامعة لم يقتصر على تأسيس كلية 
»أوتيل  العام 1883، أو مستشفى  الطب والصيدلة في 
ديو دو فرانس« كمركز استشفائي جامعي وال في الكليات 

واملراكز األخرى العاملة على صون صحة اإلنسان«.
»الى  بــاإلشــارة  كلمته  الــوزيــر حاصباني  واســتــهــل 
النزوح  جــراء  من  كانت ستنشأ  التي  الصحية  الكارثة 
السوري العشوائي، لكن متت السيطرة بنجاح على األزمة 
عبر االستفادة من خبرات املؤسسات األهلية التطوعية، 
لبنان  النجاحات ساهمت في احلفاظ على سمعة  هــذه 
في  ــدا  رائ دورا  تلعب  القديس يوسف  الطبية وجامعة 
هذا اإلطار. بالرغم من ذلك ما زلنا نعاني من ثغرات في 
نظامنا الصحي ، ومنها النقص في طب الطوارئ وطب 
الشيخوخة. باإلضافة الى الثغرات اجلدية في مجاالت 
التأمينات العامة، فالبرغم من كل ما ننفقه على الصحة 

ما زلنا بعيدين عن حتقيق العدالة الصحية«.

»الي�سوعية« اأطلقت املعهد العايل لل�سحة 

حا�سباين: ما زلنا بعيدين عن حتقيق العدالة ال�سحية




