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ّ
اليسوعية تنظم المؤتمر الدولي السابع لكلية الصيدلة
برعاية وح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الصحة غسان
حاصباني ،أطلقت ّ
كلية الصيدلة في
جامعة ّ
القد يس يوسف مؤتمرها
الدولي السابع ال��ذي حمل عنوان
ّ
التحد يات
“الصيدلي ف��ي قلب
ّ
ّ
واإلنساني ّة” ،بحضور رئيس
العالجية
الجامعة سليم دك��اش اليسوعيّ
ّ
الكلية ماريان أبي فاضل
وعميدة
َ
واألمين العام للجمعية العلمية
ّ
ّ
العربي
لكليات الصيدلة في العالم
عبد الحكيم نتوف وأعضاء اللجنة
ّ
التنفيذية ورئيس ّ
مؤسسة ميريو
ّ
آالن ميريو ووزير العالقات الخارجية
والتعاون في إم��ارة موناكو جيل
ّ
تونيلي وحشد ّمن العمداء ومسؤولي
الجامعة وط���ال ب واختصاصيين
ومهتمين.
ّ
ّ
في كلمتها االفتتاحية رحبت
ماريان أبي فاضل بأعضاء اللجنة
العلمية ّ
ّ
ّ
ّ
لكليات
للجمعية
التنفيذية
الصيدلة اآلتين من سورية ومصر
ّ
ّ
المتحدة
العربية
واألردن واإلمارات
وسلطنة ُعمان وليبيا والعراق ،وبآالن
ميريو”رجل العلم وري��ادة األعمال
في التشخيص البيولوجي والرؤيوي
وصاحب القلب الكبير” ،والمنظمات
ّ
الحكومية من لبنان وفرنسا
غير
وموناكو .وأشارت إلى أن هذا المؤتمر
ّ
ّ
التحديات التي
يتطرق إلى
“سوف
تواجه مهنة الصيدلة في بالدنا
ّ
ّ
العلمية
العالم.التحد يات
وف��ي
ّ
ّ
والعالجية في الصيدلة السريرية
وعلم العقاقير وعلم الوراثة والكيمياء
ّ
الحيوية والكيمياء وعلم السموم وعلم
الجراثيم وعلم النبات والتغذية ،كما

خالل المؤتمر الدولي السابع ّ
لكلية الصيدلة في اليسوعية

ً
ّ
سيتطر ق أيضا إلى األبحاث التي
ُ
تجرى في هذه المجاالت في مختبرات
ّ
ّ
كلية الصيدلة في جامعة القديس
ّ
الطبية وفي
يوسف في حرم العلوم
ّ
حرم االبتكار والرياضة أو في كليات
الصيدلة األخرى في لبنان”.
ًوتابعت أب��ي فاضل ”:سنبحث
أي��ض��ا االب��ت��ك��ارات ف��ي مجال علم
الوراثة وأمراض الكوليسترول والقلب
الناتجة عن أبحاث ّ
كلية الصيدلة في
جامعة ّ
القديس يوسف بالتعاون مع
ّ
العالمية وإلى تحديات
المختبرات
مهنة ّ
الصيدلة في لبنان،والجهد
ّ
لتأمين فرص عمل كافية لخريجينا
ّ
والحد من البطالة”.
كلمة عبد الحكيم نتوف تمحورت
حول ّ
تطو ر مهنة الصيدلة بشكل
ملحوظ ف��ي ال��س��ن��وات الماضية،
ودخ���ول التكنولوجيا ف��ي شكل
واسع في تقنيات الصيدلة وخطط
العالجات الجديدة .وأشار نتوف إلى

أن مهام الصيدلي ّ
تعد ت تقديم
ّ
الدواء لتشمل نظم الرعاية الصحية
للمرضى ّ
مما ولد اختصاصات جديدة
ّ
ضرورية.
باتت
ّ
من جهته عبر آالن ميريو في كلمه
ألقاها عن فرحه الشديد بالعودة
إلى جامعة ّ
القديس يوسف “حيث
التقيت ً
عددا من األشخاص الذين
ّ
تركوا بصمتهم في حياتي ،ال سيما
البروفسور الراحل رينيه شاموسي.
إن ّ
مؤسسة ميريو تملك العديد من
المختبرات ذات الطابع اإلنساني
حول العالم ويعود السبب في ذلك
إلى رغبتها في مشاركة معارفها
ّ
العيادي
ف��ي مجال علم األح��ي��اء
والتشخيص ،ولهما أهمية تزداد ً
يوما
بعد يوم في عالم منفتح على بعضه
البعض ّ .مع الهجرة الكثيفة ،وفي
عالم معقد ومتقاطع ،تصبح أهمية
ً
التشخيص كبيرة ً
تحديدا في
جدا
األمراض المعدية”.

ّ
أما سليم دك��اش فقد ح� ّ�دد في
كلمة ألقاها دور الصيادلة”كوسطاء
وال��دواء
حقيقيين بين المريض
ّ
ّ
يتعلق
على أربعة مستويات :األول
ّ
بالوصول إلى األدوي��ة وهو يشكل
ّ
ّ
أساسية في الكفاح من أجل
قضية
تحسين الرعاية في البلدان النامية.
ّ
ويتمثل الهاجس الثاني للصيدلي
في رعاية المرضى الذين يعانون
��راض
م��ن األم���راض المزمنة واألم� ّ
فيتعلق
المعدية .أما الهاجس الثالث
ّ
بسالمة المرضى كما ّ
حددتها منظمة
ّ
ّ
بشكل
الصحة العالمية ،مع االهتمام ّ ٍ
خ��اص بنظافة األي���دي الصحية
وإدارة المخاطر لمكافحة اإللتهابات
ّ
الصحية.كما ال
المرتبطة بالرعاية
يستطيع الصيدلي ممارسة ولو
ّ
الحد األدن��ى من مهنته من دون
ّ
هاتين القيمتين األساسيتين اللتين
تعطيان معنى لعمله وهما التضامن
ّ
واألخوة”.
ّأما وزير الصحة فقد اعتبر أن “هذه
ً
ً
أساسيا في
عمود ا
المهنة تشكل
ّ
الصحة العامة .إن عنوان
الحفاظ على
ّ
التحدي الذي
مؤتمركم يرفع راية
ّ
العالجية
يواجه الصيدلي من الناحية
واإلنسانية ويسلط الضوء على الدور
الجديد المنوط به ،بصفته إحدى
ّ
الصحية .هذا الدور
ركائز المنظومة
ّ
ّ
وتشعب وال ينحصر
تطور مفهومه
ّ
في صرف الوصفة الطبية التي تصله
من دون أن يكون له رأي في العملية
ّ
ّ
والتطويرية .هذه المهنة
العالجية
ّ
تجسد مجموعة من القيم
النبيلة
ّ
ّ
اإلنساني ّة واالجتماعية الراقية وال
يسعنا إال اعتبارها رسالة سامية”.

