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��ب ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
ّ
��ع��ت ك��ل��ي��ة ال��ط

ّ
وق

يوسف وشركة "بنتا"، إتفاقًا لتوفير تقنية 
وبسرعة  ة 

ّ
بدق تكشف  حديثة  تشخيصية 

ك��ب��ي��رة ع�����ددًا م���ن أن�����واع م����رض ال��س��رط��ان، 
لبنان ومنطقة  األول��ى في  للمرة  سَتخَدم 

ُ
وت

رق األوسط وأفريقيا وآسيا.
ّ

الش
���ى ت��وق��ي��ع اإلت���ف���اق رئ��ي��س مجلس 

ّ
وت���ول

ت���ن���وري وع��م��ي��د كلية  ب���رن���ار  ��رك��ة 
ّ

ال��ش إدارة 
البروفسور روالن طنب،  الجامعة  ب في 

ّ
الط

ف���ي ح���ض���ور ن��ائ��ب��ي رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة األب 
م���ي���ش���ال ش���وي���ر ال���ي���س���وع���ي وال���ب���روف���س���ورة 
دوال س��رك��ي��س وع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة 
إلى  إضافة  فاضل،  أبي  ماريان  البروفسورة 
ع��دد من األس��ات��ذة الجامعيين واألط��ب��اء من 

مختلف اإلختصاصات.
والمطّورة  المبتكرة  التقنية  هذه  وتتيح 
ح��دي��ث��ًا ال��ك��ش��ف ب��ط��ري��ق��ة دق��ي��ق��ة وسريعة 
عن سرطان الّرئة وسرطان الثدي وسرطان 
ال��ب��روس��ت��ات وال��م��ث��ان��ة ال��ب��ول��ي��ة، وس��رط��ان 

ال���ّرأس وال��ّرق��ب��ة، إض��اف��ة إل��ى ف��ي��روس ال��ورم 
المسّببة  )الجرثومة   HPV البشري الحليمي 

لسرطان عنق الّرحم(.
واس��ت��ح��ص��ل��ت ش��رك��ة "ب��ن��ت��ا" ع��ل��ى ه��ذه 
عبر  ال��ح��دي��ث��ة  التشخيصية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
IncellDX ش���رك���ة  وب���ي���ن  ب��ي��ن��ه��ا  إت����ف����اق 
األميركية المبتكرة والمسّوقة لهذا الفحص 
في الواليات المّتحدة وبعض بلدان أوروبا. 
الطبية في  ال���وراث���ة  ع��ل��م  مختبر  وس��ي��ت��ول��ى 
��ب ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س يوسف 

ّ
كلية ال��ط

العينات الطبّية من أجل تشخيص  تحليل 
حالة المريض الّصحية.

���د ت��ن��وري ف��ي كلمة أّن ه��ذا التعاون 
ّ
وأك

ب��ي��ن ال��ش��رك��ة وال��ج��ام��ع��ة "ل��ي��س األّول ول��ن 
يكون األخير"، مشيرًا إلى أن لدى الطرفين 
"رؤي����ة م��ش��ت��رك��ة ل��ت��أم��ي��ن أف��ض��ل ال��خ��دم��ات 
ال��ّص��ح��ي��ة ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة ال��م��رض��ى وذل��ك 
رف��ع مستوى قطاع  المساهمة في  اج��ل  من 

الّصحة في لبنان". 

اتفاق بين الجامعة اليسوعية وشركة "بنتا"
تقنية لكشف بعض أنواع مرض السرطان

خالل توقيع االتفاق.
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