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املعهد العالي للصحة العامة يف القديس يوسف
لحلول صحية وبيئية متعددة االختصاص
المعهد يركز على الدراسات والبحوث.

المعهد العالي للصحة العامة هو جديد جامعة القديس يوسف،
يتبع لكلية الطب فيها برئاسة عميدها البروفسور روالن طنب،
ً
أخيرا ليحل مكان معهد االدارة الصحية والرعاية االجتماعية
افتتحته
الذي انشئ عام  ،1997بسبب الحاجة إلى تأهيل اختصاصيين في
الصحة العامة لمواجهة التهديدات الصحية الناتجة عن العوامل
البيئية والسلوكية واالجتماعية والمحيط المهني.
رلى معوض

تأسس ه��ذا المعهد مستندًا إلى
ان �ج��ازات المعهد ال�س��اب��ق ،وف��ق ما
ق��ال��ت م��دي��رت��ه ال��دك �ت��ورة ميشال
قصرملي أسمر ل� "ال�ن�ه��ار" ،ومنها
تدريب نحو  1000اختصاصي في
ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ،ون �ش��ر دراس ��ات
واح � � �ص� � ��اءات وك� �ت ��ب اس �ت �ع �م �ل��ت

ل�ت�غ��ذي��ة ال�س�ي��اس��ات ال��وط�ن�ي��ة في
م�ج��ال الصحة ال�ع��ام��ة .ويطمح ألن
يكون مركزًا لتوفير التعليم العالي
م ��ن خ� ��الل م��اج�س�ت�ي��ر ف ��ي ال�ص�ح��ة
ال �ع��ام��ة ،واج� � ��راء ب �ح��وث وم �ش��اري��ع
م ��ع ش ��رك ��اء م ��ن ال �ق �ط��اع �ي��ن ال �ع��ام
وال �خ��اص ،وم��ع ال�ن�ق��اب��ات الصحية
في لبنان وخ��ارج��ه وم��ع المنظمات
الدولية .ويهدف ألن يكون منصة

للحوار والتعاون بين العاملين في
ق �ط��اع ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة م��ن مختلف
االختصاصات ،للنظر الى مشكالت
الصحة م��ن منظار أوس��ع وأش�م��ل،
ي � �ط� ��ال ال �م �ج �ت �م ��ع ك� �ك ��ل ول �ي��س
صحة الفرد ل��وح��ده ،خصوصًا وان
الصحة العامة تهدف ال��ى الحفاظ
ع �ل��ى ص �ح��ة ال�م�ج�ت�م�ع��ات المحلية
او ال��دول �ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا ،م��ن خ��الل

مجموعة من االعمال المنظمة.
يضم المعهد اط�ب� ً�اء وخ�ب��راء في
الصحة العامة ،وعلماء أوبئة واحصاء
حيوي ،وخبراء وباحثين في مجال
ال �ب �ي �ئ��ة .وت �م �ن��ح ال� �ش� �ه ��ادة خ��الل
س�ن�ت�ي��ن ف ��ي اخ �ت �ص��اص��ات ث��الث��ة
منها :السياسات واالدارة الصحية،
وتعنى بادارة المؤسسات الصحية،
والمشاركة في وضع السياسات مع
المعنيين ،البيئة والصحة ،وهدفها
تخريج اختصاصيين ليتفاعلوا مع
البيئة والصحة ويجمعوا بينهما،
وال �ب �ح��ث ف��ي اي �ج��اد ح �ل��ول ،وع�ل��م
االوبئة واالحصاء الحيوي ،لتجميع
الداتا التي ستوجه خطة العمل بناء
عليها ،وكذلك واضعي السياسات.
وي�س�ت�ف�ي��د م�ن��ه ح�م�ل��ة ال �ش �ه��ادات
م��ن ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ،مثل األط�ب��اء
وال �م �م��رض��ات وال �ص �ي��ادل��ة وأط �ب��اء
اسنان ،وعلم النفس وعلم النفس
ال �ح��رك��ي ،واخ �ت �ص��اص �ي��ي األوب �ئ��ة
وال�ت�غ��ذي��ة وال�ب�ي�ئ��ة وغ �ي��ره��م ،وم��ن
اختصاصات الهندسة واالقتصاد
وادارة االع �م��ال وال�ح�ق��وق وال�ع�ل��وم
وال �س �ي��اس �ي��ة واالع� � � ��الم .أم� ��ا دوام
ال��دروس فبعد ظهر يومي الجمعة
والسبت.

وأوضحت أسمر ان "هذا المعهد
ي ��ؤك ��د وج� � ��ود ج ��ام �ع ��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف ع �ل��ى خ��ري �ط��ة ال�م�ع�ن�ي�ي��ن
بمشكالت الصحة العامة ،ومحاولة
اي� � �ج � ��اد ح � �ل� ��ول ع �ل �م �ي��ة وع �م �ل �ي��ة
ت� �ت� �ن ��اس ��ب م � ��ع ال � ��وض � ��ع ال �ص �ح��ي
والبيئي ف��ي لبنان ،ب��دل االعتماد
ع �ل��ى ب� �ح ��وث ودراس � � � ��ات ع��ال �م �ي��ة
ال ت �ت �م��اش��ى اح� �ي ��ان ��ا م� ��ع وض �ع �ن��ا
الداخلي .فنحن نعاني العديد من
المشكالت ،أبرزها تلك الناتجة عن
الوجود الكثيف لالجئين في البلد،
كما مشكلة النفايات التي ال حل
جذري لها ،وتلوث الهواء والمياه،
وتغيير طبيعة الشاطىء اللبناني،
وح� � � � � ��وادث ال � �س � �ي� ��ر ،وم� �ش� �ك ��الت
ال� �ص� �ح ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ،وال �ت��دخ �ي��ن
وع� ��دم االل� �ت ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
المتعلق به ،وبغيره من المشكالت
ال�ص�ح�ي��ة األخ� ��رى .ك�م��ا ن�ع��ان��ي من
ن �ق��ص ف��ي ال �م �ع �ل��وم��ات ال�ع�ل�م�ي��ة،
وف � ��ي االح� � �ص � ��اءات ال �ص �ح �ي��ة ،إذ
ال اح � �ص� ��اءات دق �ي �ق��ة ع ��ن ال��ذي��ن
يعانون االعاقات في لبنان ،أو عن
عدد االشخاص غير المستفيدين
م��ن الضمان الصحي ،وغ�ي��ر ذل��ك.
وع� ��دم ع ��الج ه ��ذه ال �م �ش �ك��الت قد

ي��ؤدي ال��ى تفاقمها لتصبح عبئًا
كبيرًا على نظامنا الصحي.
نحن نؤمن انه ال يمكننا االعتماد
فقط على اختصاص واح��د ليحل
ك��ل ال �م �ش��اك��ل ال �ت��ي ن �ع��ان��ي منها
واصبحت اكثر تعقيدًا ،ومتشعبة
أيضًا تطال الكثير من المجاالت،
م�ن�ه��ا ال�ص�ح��ي وال �ب �ي �ئ��ي .فالصحة
العامة ال يمكنها ان تعمل منفردة،
م� ��ن ه� �ن ��ا ال� �ح ��اج ��ة ال� � ��ى م �ج �م��وع��ة
اخ�ت�ص��اص��ات لنحيط بالمشكالت
من مختلف جوانبها .وكمعهد نريد
ان نجد ح��وارًا علميا داخل الجامعة
وخ ��ارج� �ه ��ا ،ل�ن�ت�م�ك��ن م ��ن ت�ق��ري��ب
ال�ن�ظ��ري��ات العلمية ال��ى ال��واق��ع مع
ام�ك��ان تطبيقها .كما ن�ه��دف الى
ت �خ��ري��ج ع ��دد م��ن االخ�ت�ص��اص�ي�ي��ن
ف��ي ام�ك��ان�ه��م ال �م �ش��ارك��ة بفاعلية
لممارسة القيادة في مجال الصحة
ال �ع��ام��ة ،وت �ط��وي��ر ب��رام��ج للتجاوب
م� ��ع ح� ��اج� ��ات ال � �س � �ك ��ان ،وت �ن �ف �ي��ذ
السياسات الوطنية واجراء البحوث
بكل ان��واع�ه��ا ،الوبائية والسريرية
والتقويمية والتطبيقية".
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