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”المؤتمر التاسع لعلوم طبّ األسنان“... عالجات
ألن األســـنـــان واجــهــة 
ها بحرٌ  اإلنسان، وألنّ علومَ
ر  من التقنيات التي تتطوّ
لتصمد في وجه متطلبات 
ــــدّ من  الـــعـــصـــر، كــــان ال ب
ة  استكمال مــبــادرة علميّ
فريدة كانت جامعة القديس 
يوسف وال تزال رائــدة في 
ا على  اإلضطالع بها، حرصً
إبقاء أهــل العلوم والطب 
في جوّ آخر ما ابتكرته يد 

تكنولوجيا العصر.

الياس قطار
eliaskattar@albaladonline.com

يمتدّ المؤتمر على 
أربعة أيام ويضع 

خواتيمه في الخامس من 
ا أنه يحتضن  الجاري، علمً

ا من الندوات  ا كبيرً عددً
والورش والمحاضرات 

والعروض المصورة 
المباشرة في حضور 

ومشاركة كوكبة من أطباء 
األسنان والعاملين في 

هذا المجال.
م العارضون احدث التقنيات في مجال طب األسنان وعلومه ¶ يقدّ

ا على الجامعة أن  ليس جــديــدً
ــمــرات مماثلة  تــخــوض غــمــار مــؤت
على  نها  يما وإ بقدرتها  متسلحة 
 ما تفرضه العولمة 

ّ
االستجابة الى كل

 ما يستلزمه الطب من 
ّ

وتبعاتها وكل
تبني التقنيات الحديثة وتطبيقها. 
 وإذا كانت األسنان هي الواجهة 
فإن علومها كانت في الواجهة يوم 
أمس بحيث إستضافت كلية طبّ 
األسنان في جامعة القديس يوسف 
”المؤتمر التاسع لعلوم طب األسنان“ 
برعاية رئيس الجامعة البروفسور 
رينيه شاموسي في حضور عددٍ كبير 
من عمداء الكليات العربية واللبنانية 

وأطباء األسنان والفاعليات.

لنستحق لقب طبيب

 بعد النشيد الوطني، كانت كلمة 
إفتتاحية لرئيس اللجنة التنظيمية 
البروفسور أنطوان الخوري أشار فيها 
الى أنّ ”رسالة هذه األيام العلمية 
المستوى  لـــى تحسين  ا تــهــدف 
العلمي ألطــبــاء األســنــان مــن خالل 
محاضراتٍ متنوعة وندوات متخصصة 
وطاوالت مستديرة وعروض مباشرة. 
 ذلك يدخل في نطاق التعليم 

ّ
وكل

لــذي  ا ــان  المستمر لطبيب األســن
يتوجب عليه عدم اعتبار شهادته 
بمثابة لقب شرف، ألن كل شهادة 
ة دائمة  جامعية ال تكتسب شرعيّ
ا في مهنة تتطور بسرعة  خصوصً
وبصورة متواصلة“. وأردف: ”التعليم 
المستمر يساعدنا على إعطاء مرضانا 

مة ومميزة تجعلنا فخورين  عالجات قيّ
ب الخوري  بلقب طبيب األسنان“. ورحّ
بالمحاضرين اللبنانيين واألجانب 
وبالعمداء العرب وأعضاء جمعية طب 
األسنان العربية الذين اختاروا كلية 
طب األسنان في الجامعة اليسوعية 
 من 

ّ
ا لهم. كما شكر كل  دائمً

ً
مركزا

ساهم في إنجاح هذه األيام العلمية 
من أعضاء اللجنة التنظيمية وأساتذة 
ـــي الكلية والجامعة  الكلية وإداريّ

والطالب والعارضين“.

تحسين المهارات

بت عميدة كلية  ــا، رحّ  في دوره
طب األسنان في جامعة القديس 
يوسف واألمين العام لجمعية كليات 
طب األسنان العربية البروفسور ندى 
نعمان بجميع المشاركين وقالت:“ 
اآلن هو الوقت المناسب ألثني على 
العمل والجهود الطيبة التي قام 
بها أساتذة كليتنا واللجنة المنظمة 
والموظفون واإلداريون الذين يعملون 
بال كلل في مؤسستنا والــذيــن لم 
يــتــرددوا ولــن يــتــرددوا فــي العمل 

ــا لضمان  الجهيد مــرة أخــرى ودائــمً
نــجــاح هــذا الــمــؤتــمــر“. وأكـــدت أنّ 
”هذا المؤتمر الذي يكتسب أهمية 
ا  متزايدة على مر السنين خصوصً
هذا العام ألن نقابة أطباء األسنان في 
لبنان تخطط إلضفاء الطابع الرسمي 
ــتــدريــب المستمر ألطــبــاء  عــلــى ال
األسنان الممارسين مهنتهم على 
مختلف األراضي اللبنانية، سيكون 
مساحة من المعلومات واإلتصاالت 
والتعليم وتبادل المعرفة، مع التركيز 
على تطوير قــدرات أطباء األسنان. 
كما يسمح المؤتمر لهم بتحسين 
مــهــاراتــهــم الــســريــريــة ومــواكــبــة 
ر المهنة عن  اإلستمرارية في تطوّ
كثب. إنها رسالة إنسانية وسعيٌ 
ز والتزام التعبير  الى تحقيق التميّ
ــالل هيئة  عــن واقـــع عصرنا مــن خ

التدريس لدينا“.

ر التقنيات تطوّ

 ولــفــتــت نــعــمــان الـــى أنـــه ”مــن 
ــضــروري المشاركة فــي مختلف  ال
حلقات العمل والطاوالت المستديرة 
والــنــدوات لتقييم نوعية البرنامج 
لــتــدريــب المستمر. وال  العلمي وا
يقتصر البرنامج على عرض تقنيات 
ومعدات جديدة بل يتعدى ذلك الى 
عرض إمكانيات التحسين في نوعية 
العالج واستخدام أفضل األساليب“. 
ر التقنيات  وأثنت نعمان على ”تطوّ
التي يضمها المعرض وحداثتها ما 
يعكس تقدم مهنة طب األسنان 
لرغبة المستمرة فــي السير مع  وا
ت  ا ر مــهــا وتحقيق  لوجيا  لتكنو ا
العالج لجميع المرضى“. وختمت:“ 
أود التفكير في وطننا الذي يحق له 
استعادة القيم األساسية كاألخالق 
والسالم والنوعية والحرية التي هي 

أساس ممارستنا“.

شعار التجدد

لرئيس جامعة  نــت كلمة   وكــا
القديس يوسف البروفسور رينيه 
شاموسي قال فيها:“ لست أذكر 
أيــن عــثــرت على الشعار اإلعــالنــي 
د  ”التدريب المتواصل أكثر من مجرّ
ر عما نرغب  شــهــادة“ بيد أنــه يعبّ
فــي قــولــه. ففيما رحــتُ أتــأمــل في 
هذه المسألة فكرتُ في مؤتمر طب 
ــذي تعقدونه. في هذا  األســنــان ال
اإلطار، يسرّ الجامعة أن تستقبلكم 
وتأمل في أن تكون تبادالتكم مثمرة 

قــدر اإلمــكــان. يحمل المؤتمر هذا 
العام شعار التجدد على صعد عدة 
على غرار ”العالجات الجديدة واآلفاق 
الجديدة“ وهذا أمرٌ في غاية األهمية، 
إذ كما ينبغي علينا إرســاء أنظمة 

شبيهة بالتدريب المتواصل من أجل 
إتمام وصقل ما سبق واكتسبناه، 
ا من أن نستفيد من كل 

ً
ال بدّ أيض

جديد يبرز على صعيد الممارسة 
العيادية حتى يتمّ تجديد برامج 

التدريب“.

تعزيز الروابط

 وأردف شاموسي:“جميعنا يعلم 
أن هذا هو جوهر التدريب الذي يجب 
إعادة النظر فيه من خالل التواصل مع 
األشخاص الذين يعملون من أجلكم 
في المختبرات ومع أولئك الذين قرروا 
إدارة مهنتكم بشكل مختلف ومع 
المرضى الذين يملكون متطلبات 
جـــديـــدة. فــوســائــل التكنولوجيا 
الجديدة موجودة لمساعدتكم وهي 
تــفــرض فــي دورهــــا اعــتــمــاد سبل 
ــدة“. وخــتــم:“ يجدر  ــدي تــربــويــة ج
بكم معالجة هذه المواضيع كافة. 
عسى أن تكون تبادالتكم مثمرة 
وأن تساهم في تعزيز الروابط التي 
عملتم على إرسائها في ما بينكم 

على مر السنين“.

جودة عالية

ـــمّ افــتــتــاح  ــعــد الــكــلــمــات ت  وب
ا  ا كبيرً المعرض الـــذي ضــمّ عـــددً
ــن األجــنــحــة الــتــي واظـــب فيها  م
العارضون على عرض أحدث تقنيات 
طبّ االسنان وآخر ما توصلت اليه 
لــتــي تسهل عمل  ا لتكنولوجيا  ا
طبيب األسنان وتوفر جودة عالية 

للمريض.
 وفي حديثٍ الى ”صدى البلد“ 
أشار الوزير السابق وطبيب األسنان 
سيبوه هوفنانيان الــى أنّ ”هــذا 
المؤتمر يكتسب أهميته من كونه 
م صــورة عن أحــدث العالجات  يقدّ
ويجعل أطباء األسنان المحاضرين 
في الجامعة وفي مختلف الجامعات 
على اطالع دائم بأحدث العالجات 
والتقنيات مــن دون الحاجة الى 
السفر الى الخارج. وبالتالي يمكن 
مــن خــالل هــذا المؤتمر والكتب 
والــمــحــاضــرات والــــنــــدوات الــتــي 
 جديد 

ّ
يحتضنها أن يطلعوا على كل

يطرأ على مهنتهم كي يكونوا على 
المستوى الطبي المطلوب“.

¶ لقطة من المعرض الذي احتضن مروحة كبيرة من األجنحة   تصوير حسين بيضون

" كل شهادة جامعية ال 

ة دائمة   تكتسب شرعيّ

في مهنةٍ تتطور بسرعة"




