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ً
ّ
ّ
“من علم الوراثة إلى العيادة” تعرض أبحاثا متعلقة بالسرطان في اليسوعية
صدى البلد

ّ
نظمت ّ
ّ
الطب في جامعة
كلية
ّ
القديس يوسف في بيروت ووحدة
ّ
علم الوراثة الطبية التابع لقطب
ّ
الصحة في الجامعة،
تكنولوجيا
ندوة بعنوان “من علم الوراثة إلى
العيادة” ،وذلك في أوديتوريوم
فرانسوا باسيل في حرم االبتكار
والرياضة ،طريق الشام ،بحضور
رئيس الجامعة البروفسور سليم
ّ
ّ
اليسوعي ونائب رئيس
دك��اش
الجامعة ومدير وحدة علم الوراثة
ّ
الطبية البروفسور ميشال شوير
�ي  ،وعميد ّ
كلية الطبّ
ال��ي��س��وع� ّ
البروفسور روالن طنب ،والمدير
ّ
ّ
الصحة
التنفيذي لقطب تكنولوجيا
البروفسور روجيه لطيف وحشد ّمن
ّ
األطباء واالختصاصيين والطا ب
والمهتمين.
ف��ي كلمته ا ال فتتا ّحية ا عتبر
ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دك����اش أن
“المختبرات ليست فقط للقيام
ولكن لتكون هذه البحوث
بالبحوث ً
ّ
موجهة أيضا بهدف الشفاء! الشفاء
من خ��ال الجينات ،ه��ذا هو أحد
علم
األه��داف
الذي تسعى وحدة ّ
ّ
الطبية ّلتحقيقه في كل
الوراثة
معاينة ّ
طبية ّوكل بحث تقوم به
ًّ
يوميا .بالتالي ،إنها لرسالة اجتماعية
ّ
اليسوعية والتي
تقوم بها الجامعة
ّ
ّ
جي ًدا على هذا المستوى”.
تتحقق ّ
وتابع دكاش“ :اليوم ،مع المشروع
ّ
الصحة حول
ال��ذي أطلقته وزارة
ّ
الجينية لألطفال حديثي
االختبارات

ٌ
جانب من الحضور األمامي

الوالدة ،وذلك بالتعاون مع الجامعة
األم��ي��رك� ّ�ي��ة ف��ي ب��ي��روت وجامعة
ّ
القديس يوسف ،يمكننا أن نكون
على يقين من وجود صحوة للعقل
والوعي بشأن خطورة المشكلة التي
أصبحت متازمة ّ
متكررة وكذلك األمر
جد ّ
وجود حلول ّ
فعالة إليجاد أفضل
ً
الحلول .وسنكون دائما في طليعة
من يكافحون من أجل كسب ّ
قضية
ّ
الصحة ّ
الجيدة للجميع”.
ف��ي كلمته ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في
المناسبة ّ
تحدث البروفسور روجيه
لطيف عن نشاطات قطب تكنولوجيا
ّ
الصحة ،الذي هو “صلة وصل بين
ّ
ّ
األكاديمي.
الصحي والعالم
القطاع
في هذا اإلطار ،سيقوم باحثو وحدة
ّ
ّ
المتعد دو
الطبية
علم ال��وراث��ة
االختصاصات خ��ال ه��ذا اللقاء
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بعرض التقنيات الجديدة التي
ّ
طورتها الوحدة ودور طبيب األمراض
ّ
الداخلية فيها واالختبارات الجديدة
المتعلقة بالسرطان وأمراض الدم”.
كما ّ
عدد البروفسور لطيف إنجازات
ّ
الوحدة ومن أهمها التوعية على
خطر االض��ط��راب��ات ال��وراث� ّ�ي��ة لدى
العائات التي تربط بين األب واألم
فيها قرابة دم”.
أم��ا البروفسور ميشال شوير
فاعتبر أن “خال العامين الماضيين،
ّ
لتطو ر علم ال��وراث��ة في
ونتيجة
ّ
ّ
مختلف ميادين الصحة البشرية
ّ
متطورة أكثر
والحاجة إلى تحاليل
ّ
فأكثر تسمح بتنقية العاجات ،وسع
ّ
العلمي  ،إن
فريقنا من دائرة عمله
على صعيد البحث أو على مستوى
التحاليل ،مما سمح ل��ه بتطوير

تقنيات جديدة تمكنه من تحديد
أسباب األمراض النادرة والسرطانات،
وذل��ك بهدف معالجة المرضى.
اهتماما ً
ً
خاصا لقضايا
لذلك نولي
أخا ّ
قيات المهنة التي تثيرها
التطورات الجديدة في علم الوراثة
في بداية هذا القرن” .كما أشار
ّ
أهمية أعمال المختبرات
شوير إلى
الثاثة التابعة للوحدة.
من جهته ّ
عبر البروفسور روالن
طنب من جهته عن امتنانه لفريق
ّ
الطبية “الذين
وحدة علم الوراثة
ّ
الصعوبات بطريقة
بعض
وا
تخط
ّ
مبتكرة ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ،وق��ام��وا
ّ
مهمة على الصعيدين
بإنجازات
ّ
الكمي والنوعي” .كما شكر طنب
البروفسور ميشال شوير على قبوله
تحدي إدارة الوحدة ّ
ّ
بحيوية واندفاع
ّ
ومحبة ،والبروفسور روجيه لطيف
صعيد
على العمل
االستثنائي على ّ
ّ
الصحة والذي مكنه
قطب تكنولوجيا
ّ
العالمية.
من الوصول الى
ّ
من جهتها ،قد مت الدكتورة
ً
شرحا عن التقنيات
إليان شويري
الجديدة التي ّ
طورتها الوحدة ،أما
الدكتورة كارول ّكسرواني فعرضت
لنظرتها المتعلقة ب��دور طبيب
ّ
الداخلية ف��ي ال��وح��دة.
األم���راض
وأخيرا ّ
ً
ّ
قدم الدكتور هامبيك كورية
ً
شرحا ّ ح��ول االختبارات الجديدة
المتعلقة بالسرطان وأمراض الدم.
كما ّ
َ
اتفاقيات مع
تم التوقيع على
ّ
المستشفيات المنضمة إلى كلية
الطب في جامعة ّ
ّ
القديس يوسف.
واختتم اللقاء بشرب نخب المناسبة.

