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موؤمتر «ال�سيديل يف قلب التحديات
العالجية والإن�سانية» يف «الي�سوعية»

ب��رع��اي��ة وح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وزير
الصحة غسان حاصباني ،أطلقت كلية الصيدلة في جامعة
القديس يوسف مؤمترها الدولي السابع الذي حمل عنوان
«الصيدلي في قلب التحديات العالجية واإلنسانية» ،وذلك
ف��ي ق��اع��ة م��ح��اض��رات ح��رم العلوم الطبية ،ط��ري��ق الشام،
بحضور رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي
وعميدة الكلية البروفسورة ماريان أبي فاضل.
وأش���ارت البروفسورة أب��ي فاضل إل��ى أن ه��ذا املؤمتر
«س��وف يتطرق إلى التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة
في بالدنا وف��ي العالم.التحديات العلمية والعالجية في
الصيدلة السريرية وعلم العقاقير وعلم الوراثة والكيمياء
احليوية والكيمياء وعلم السموم وعلم اجلراثيم وعلم
النبات والتغذية».
كلمة األمني العام للجمعية العلم َية لكليات الصيدلة في
العالم العربي الدكتور عبد احلكيم نتوف متحورت حول
تطور مهنة الصيدلة بشكل ملحوظ في السنوات املاضية،
ودخ��ول التكنولوجيا في شكل واسع في تقنيات الصيدلة
وخطط العالجات اجلديدة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ع� ّب��ر رئ��ي��س م��ؤس��س��ة م��ي��ري��و ال��دك��ت��ور آالن
ميريو في كلمه ألقاها عن فرحه الشديد بالعودة إلى جامعة
القديس يوسف «حيث التقيت ع��د ًدا من األشخاص الذين

تركوا بصمتهم في حياتي ،ال سيما البروفسور الراحل
رينيه شاموسي.
أم��ا البروفسور دك��اش فح ّدد دور الصيادلة «كوسطاء
حقيقيني بني املريض وال��دواء على أربعة مستويات :األول
يتعلق بالوصول إلى األدوية وهو يشكل قضية أساسية في
الكفاح من أجل حتسني الرعاية في البلدان النامية .ويتمثل
الهاجس الثاني للصيدلي في رعاية املرضى الذين يعانون
م��ن األم����راض امل��زم��ن��ة واألم����راض امل��ع��دي��ة .أم��ا الهاجس
الثالث فيتعلق بسالمة املرضى كما حددتها منظمة الصحة
العاملية ،راب� ً�ع��ا ،ال يستطيع الصيدلي ممارسة ول��و احلد
األدنى من مهنته من دون هاتني القيمتني األساسيتني اللتني
تعطيان معنى لعمله وهما التضامن واألخوة».
بدوره ،اعتبر وزير الصحة أن «هذه املهنة تشكل عامو ًدا
أساس ًيا في احلفاظ على الصحة العامة .إن عنوان مؤمتركم
ي��رف��ع راي���ة ال��ت��ح��دي ال���ذي ي��واج��ه الصيدلي م��ن الناحية
العالجية واإلنسانية ويسلط الضوء على ال��دور اجلديد
املنوط به ،بصفته أحد ركائز املنظومة الصحية».
وج����رى خ���الل امل��ؤمت��ر ت��وزي��ع ج��وائ��ز ري����ادة األعمال
الصيدالنية بالتعاون مع بيريتيك وعرض ألعمال ونشاطات
ع��دد م��ن املنظمات غير احلكومية ف��ي امل��ج��ال��ني الصحي
واإلنساني.

