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«بلفو»يوقّعاتفاقشراكة
معكليةالطبالفرنسيةيفبريوت
ال
< وقّع «مستش���فى ومركز بلفو الطبي» ممث ً
بمدي���ره الطب���ي الدكتور غس���ان معل���وف وكلية
الطب في جامعة القديس يوس���ف ممثلة بعميدها
البروفسور فرنان داغر ،في حضور الرئيس العام
للجامعة األب رينيه شاموس���ي ،اتفاق شراكة ،ما
يجعلها مستشفى جامعي ًا وذلك بعد عام واحد من
افتتاحها.
ويرتكز االتفاق على مستويات ثالث ،إذ سيتيح
لطالب الكليّة متابعة تدريبهم في المستشفى ،كما
يسمح بتبادل الخبرات العلمية بين المؤسستين،
ال جديدة للتعاون من أجل
ال عن إرس���ائه س���ب ً
فض ً
تنفي���ذ برام���ج علمية في س���بيل تطوي���ر البحث
العلمي ورفع مستواه.
وحضر التوقيع الذي أقيم في دار المستشفى،
رئيس نقابة أصحاب المستش���فيات الخاصة في
لبنان س���ليمان هارون ،نقيب األطباء ش���رف أبو
ش���رف ،رئيس مجل���س إدارة بلف���و إيلي معلوف،
ومس���ؤولون وأطباء ف���ي «بلفو» وأعض���اء هيئة
التدريس في كلية الطب والطالب.
وأش���ار الدكت���ور معلوف إل���ى أن «توقيع هذا
االتف���اق ،يعك���س انفت���اح المستش���فى وإيمانها
بأهمية تش���جيع البحث العلمي .وألننا نؤمن بأن
التعاون الس���ليم يأت���ي بثمار جي���دة ،ارتأينا أن
نختار هذه المؤسس���ة العريقة لنمد معها جسور ًا
من التواصل على مستويات مختلفة».

ونوّ ه معل���وف بـ «هـ���ذه الش���راكة الجديدة»،
معتبر ًا أنها س���تكون «مدماك ًا أساسي ًا يساعد في
توفير أعلى مس���توى من الخدمات االستش���فائية
وجع���ل األطب���اء عل���ى إط�ل�اع دائم عل���ى أحدث
التطورات واالكتش���افات العلمية عبر إقامة شبكة
من التع���اون في ما بينهم تش���مل االختصاصات
كلها».
وتوقّ���ع م���ن الط�ل�اب أن «يتحلّ���وا بالنش���اط
والمثاب���رة» ،وأوصاهم ب���ـ «أن يتمتعوا باألخالق
الطبية ف���ي التعامل م���ع المرضى .فف���ي مهنتنا
األخ�ل�اق ه���ي أكثر م���ا يريح المريض ويش���عره
بالطمأنينة واألمان».
واعتبر البروفسور داغر أن االتفاق يفتح «أمام
طالبنا آفاق ًا أوسع لينهلوا من العلم ما أمكن على
أرض الواقع» .وأف���اد أن «االتفاق يرمي إلى إقامة
عالقات تعاون بين الطرفين ،على األصعدة الثقافية
والعلمي���ة والتعليمي���ة .ومن ش���أنه أن يمكّ نهما
م���ن تعزي���ز التنمي���ة األكاديمية ألعض���اء الهيئة
التعليمية وتش���جيع تدريب الباحثين ،إضافة إلى
تحديد برام���ج تدريب وبحوث ودراس���ات علمية
وتنفيذه���ا على مس���تويي الطالب والمدرّس���ين».
وأعلن «أن القواعد المؤسس���ية التي تحكم ثقافة
جامعة القديس يوسف وبلفو هي أن يغدوا مراكز
تمتاز بجودة االستش���فاء في م���وازاة المحافظة
على المستوى التعليمي الرفيع».

