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، 2020لسنة  "طموحة"ة تطويرية وتوسعية عن رؤياليوم األربعاء  المرآز الطبي في الجامعة األميرآية في بيروت آشف
على المستويين المحلي  مرآز الصدارة الرامية الى الحفاظ علىمشاريعه وخططه المستقبلية  هذا االطار عن واعلن في
خالل  ،الدآتور محمد جواد خليفة وزير الصحة العامة قال، و، في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم واألبحاثواالقليمي

، معتبرًا أن "تواآب التطور والتجارب"إن هذه الرؤية  ،م فارسالمؤتمر الصحافي الذي عقد برعايته وحضوره في قاعة عصا
  ".يستفيد منه الفقراء في لبنان"بين وزارة الصحة والجامعة األميرآية " التعاون الممنهج"
  

  الصايغ
  

 ، فشرح منطلقات الخطةها الدآتور محمد الصايغعميد آلية الطب في للشؤون الطبية   ائب رئيس الجامعةبدءًا، تحدث ن
وتحديدا  ،نذ اآثر من قرنمانطلق " المرآز الطبي في الجامعة االميرآية في بيروتبأن   الصايغوذّآر  .المستقبلية ومحاورها

، تاريخ بناء المرآز الحالي،  معلما اساسيا ورائدا في المشهد 1970، ليضحي بعد سنوات، وتحديدًا في العام 1902منذ العام 
 40الصحي الللبناني والعربي، ال بل عنصر تحّول جذري وآبير في هذا المشهد ال نزال نعيش نتائجه الى اليوم، بعد أآثر من 

  ."سنة
يمتد تنفيذها على مدى السنوات التسع المقبلة ، وستكفل بقاء المرآز الطبي في الجامعة " للمرآز" الطموحة الخطة"وقال ان 

االميرآية عنوانا متجددا لالمتياز والتميز والمعايير الطبية والعلمية العالية، ان على المستوى اللبناني او على الصعيد 
فمن حيث الرعاية الصحية سنحرص . استمرار ريادتنا، بحلة مطورة ستضمن 2020ان رؤيتنا لسنة "وأضاف . "االقليمي

على ان تكون خدماتنا التشخيصية والعالجية التي نفخر بمستواها المتقدم، متصفة باآبر قدر من الشمولية ، وبان تكون ايضا 
بة الطلب المتنامي، والحاجة في متناول الجميع، وان تتوسع نوعيا وآميا وجغرافيا في لبنان وفي المنطقة العربية، لمواآ

نحن نرغب في أن نتيح ألآبر قدر ممكن من المناطق في لبنان، ومن المجتمعات العربية، االفادة من المعرفة . المتزايدة
  . "والمهارات والخبرة التي تتوافر في هذه المؤسسة العريقة

لطبي في الجامعة االميرآية فيبقى مرجعا في هذا آذلك تسعى خطتنا الى ان تحافظ على المكانة العلمية للمرآز ا"وتابع 
  . "المجال، ويستمر نشطا في الحقل البحثي وسباقا في هذا االطار

يرمي الى أن يستمر المرآز الطبي في الجامعة األميرآية، انطالقًا من آونه مرآزًا طبيًا أآاديميًا، "وأشار الى أن المشروع 
حدود طموحنا ليس أن يتبوأ مرآزنا "قال و. "الحالي، تمامًا آما آان في القرن الفائتاألول في آل هذه المجاالت، في القرن 

  . "الصدارة في لبنان والمنطقة، بل أن ينافس أفضل المراآز الطبية في العالم، ونحن واثقون من أننا قادرون على ذلك
الى توسيع "تطلع وي، "للبنان والعالم العربي شبكة أمان صحيةشّكل المرآز الطبي في الجامعة األميرآية "أن  الصايغورأى 

  ."هذه الشبكة وتمتينها وتعزيز مقوماتها
ان الشهادات الدولية التي يحملها مرآزنا، سواء في مجال الرعاية الطبية، أو في مجال التمريض، أو في مجال "واضاف 

هي ثقة الناس، واطمئنانهم عندما يكونون في آنف المختبرات، هي مصدر اعتزاز آبير لنا، لكن الشهادة األهم بالنسبة الينا 
  ."المرآز الطبي في الجامعة األميرآية، وايمانهم بقدراتنا

الحفاظ على هذا التاريخ العريق من التميز، وفي الوقت " عينيه، وضع نصب 2009في تموز  همهام هتسلم ولفت الى أنه، منذ
لهذا الغرض، وضعنا رؤية "واضاف  ".عنوانه التجدد ضمن االمتيازنفسه العمل على نقل المرآز الطبي الى عصر جديد، 

وسيكون وتحظى بدعم غير محدود من مجلس األمناء ومن الفريق القيادي،  ،2020استراتيجية عشرية، يمتد تنفيذها حتى سنة 
لتزم الرعاية الصحية لدينا بحلول هذه السنة، صرح طبي وعلمي وبحثي يتمتع بخبرة قرن، وبحيوية مؤسسة شابة وطموحة، ت

  ."رعاية محورها المريض، وهّمها أرضاؤه، وهاجسها أن تكون عند حسن ظنه. ذات النوعية العالية
  ". 2020رؤية "رحلة ، معددًا المسارات التي تتبعها "رحلة جديدة نحو األعلى، ونحو آفاق جديدة"انها واعتبر 

الجديد للمرآز، الذي سينفذ  المجال، وضعنا مشروع المجمع الطبيفي هذا "قال و ".المسار األول هو التوسع"وأوضح أن 
 350على مراحل، وقد باشرنا في تنفيذه بالفعل، وهو يشمل توسيعًا آبيرًا للمرآز الحالي، بحيث تزيد قدرته االستيعابية من 

، وسيكون أحد أول المستشفيات وهذا المجمع سيضم أيضًا مستشفًى جديدًا للكبار، وآخر لطب األطفال. سرير 600سريرًا الى 
ايضًا تطوير مبان أخرى، آالمبنى االداري،  تشمل الخطة" اشار اللى أن و. "من هذا النوع في المنطقة العربية آلها



                                                                                                                               
 

، سيستمر المرآز )أفضل فريق عمل يوفر أفضل رعاية(انطالقًا من شعار  ، اذالمسار الثاني هو التوظيف"أن  الصايغوشرح 
انتهاج سياسة االستعانة بأفضل الخبرات، وال تنطبق هذه السياسة على الجانب الطبي الطبي في الجامعة األميرآية في 

لمواآبة التوسع والزيادة في الطلب، " وقال ."واألآاديمي فحسب، بل تشمل آذلك آل الوظائف واالختصاصات في المرآز
أخصائيًا، من الناجحين والمعروفين  40أطلقنا  عملية تكبير الجسم الطبي للمرآز، فضممنا الى أسرة المرآز الطبية نخو 

أعدنا الى لبنان مجموعة آبيرة من ذوي  ناوالالمعين في مجاالتهم، وقد استقطبنا قسمًا آبيرًا منهم من خارج لبنان، واألصح أن
وح، وبرؤيتنا وفي الواقع، لم يكن هؤالء ليعودوا لو لم يكونوا اقتنعوا بمشروعنا الطم. الكفايات الذين نجحوا في دول العالم

 ."التي ستتيح فتح آفاق واسعة أمامهم، وارادوا بالتالي أن يكونوا جزءًا من هذا المشروع
ان الرعاية التي يوفرها المرآز الطبي، محورها "مؤآدًا  ،المسار الثالث هو الرعاية التي تتمحورعلى المريض"وأبرز أن 

 Ourآلنا لسالمة صحتكم (، انطالقًا من شعار المرآز الطبي، وأن يكون راضيًا عن تجربته في المريض، وهمها راحته
Lives are Dedicated to Yours"( .في هذا االطار، استحدثنا وحدة مختصة بشؤون المرضى، وباالهتمام "تابع و

جديد آذلك تم استحداث قسم . باستحسانهم ورضاهم، وبضمان تلبية متطلباتهم وحاجاتهم، وحل المشاآل التي قد يواجهونها
للعالقات العامة يرآز على جهود التواصل االستراتيجية بما يضمن اطالع المرضى واألطباء والمجتمع على الخدمات 

وسيتم آذلك استحداث مكتب للمرضى اآلتين من خارج لبنان، سعيًا الى خدمتهم وتلبية  .الممتازة التي يقدمها المرآز
تب االهتمام بكل شؤونهم من اللحظة التي يغادرون فيها بلدانهم الى اللحظة التي احتياجاتهم بطريقة أفضل، اذ سيتولى هذا المك

 . "يغادرون فيها لبنان
اقامة اقامة مراآز امتياز ومراآز تخصصية، تواآب احتياجات المجتمع في لبنان  2020لرؤية  المسار الرابع"وأوضح أن 

في الوقت الراهن، لدينا مجموعة مراآز امتياز، منها مرآز سرطان األطفال المنتسب الى "وشرح قائًال  ."والمنطقة العربية
مستشفى سانت جود األميرآي البحثي لألطفال، ومعهد ابو حيدر لعلم األعصاب الذي يعنى بعلوم األعصاب األساسية 

مرآز متخصص المشاريع المستقبلية،  ومن. والسريرية، ومعهد نايف باسيل اللسرطان  المختص بعالج السرطان لدى الكبار
في أمراض القلب والشرايين، وآخر لمرض التصلب العصبي المتعدد، يتوقع أن يبدأ العمل في حزيران المقبل، ليكون األول 

  ."من نوعه في المنطقة العربية، نظرًا الى الزيادة الكبيرة في االصابات بهذا المرض على المستوى االقليمي
المرآز الطبي في الجامعة األميرآية يسعى "ان  ، شارحًا"الشراآات االستراتيجيةهو الخامس المسار "ى أن ال الصايغولفت 

م بالفعل توقيع اتفاقات عدة في هذا ت"وأضاف  ".الى اقامة شراآات وتحالفات استراتيجية، مع المستشفيات المحلية واالقليمية
على اقامة المزيد من الشراآات من هذا النوع، بحيث تمتد خدمات المرآز ونحن في صدد العمل . االطار، محليًا وخارجيًا

 ."الطبي في الجامعة األميرآية على آل الخريطة اللبنانية، وحتى العربية
هذه الشراآات تتيح الوصول إلى عدد أآبر وأآثر تنوعًا من المناطق والشرائح االجتماعية وفئات المرضى، "وشدد على أن 
حية م في تعميم الفائدة من خبرات ومهارات المرآز الطبي في الجامعة األميرآية، وفي رفع مستوى الرعاية الصوبالتالي تساه

آذلك فان هذه الشراآات تزيد الفرص التدريبية لطالب الجامعة األميرآية، وتساهم في تحقيق  .في لبنان والمنطقة العربية
  ."الرسالة األآاديمية للمرآز الطبي

المرآز الطبي في الجامعة األميرآية في بيروت يشكل شريكًا ممتازًا للمؤسسات األخرى، يضاهي أهم الشرآاء "ان وأآد 
أي مؤسسة للرعاية الصحية في المنطقة العربية "، موضحًا أن "وال يقل عنهم شأنًاالعالميين، آهارفارد وجون هوبكينز، 

الجامعة األميرآية، من خبرته ومهاراته وامكاناته المتطورة في مجال ستستفيد، في حال اقامتها شراآة مع المرآز الطبي في 
الرعاية الصحية، ومن معرفته الوثيقة باالحتياجات الصحية في لبنان والمنطقة، ومن عامل اللغة، آون لغتنا هي لغة أهل 

  ."ؤسسات الشريكةآما ان  المرآز الطبي في الجامعة األميرآية يساهم في بناء قدرات الم. المنطقة العربية
المرآز الطبي في الجامعة " في أن الصايغ، وقد أآد "الترآيز على الجانب األآاديمي والبحثي"هو ف ،السادسالمسار أما 

  ."األميرآية، آان دائمًا وسيبقى في الطليعة في مجال البحث والتدريب والتعليم



                                                                                                                               
 

مسؤولية الصرح الذي ساهم في صنع السمعة الممتازة للرعاية : تاريخنا يرّتب علينا مسؤولية ضخمةن إ"وخلص الى القول 
فالى مزيد . الصحية في لبنان، ومسؤولية المؤسسة التي ارتبط اسمها باسم الطب والخدمات الصحية في لبنان والمنطقة العربية

 ".من التألق والريادة في القرن الحادي والعشرين
  

  دالل

يمي على الجانبين التعلرآز فيها  األآاديمية في الجامعة األميرآية في بيروت أحمد داللوآيل الشؤون بعد ذلك، آانت آلمة ل
 1867منذ العام  خّرجت آلية الطب في الجامعة األميرآية في بيروت"والبحثي من الخطة المستقبلية، واستهلها بالتذآير بأن 

االعقود المنصرمة، وتتولى حاليًا، أهم المواقع الطبية في تولت على مدى ن أجياًال من األطباء والمختصين بالرعاية الطبية
تخرجوا في هذا الصرح  3700"وقال  ."وتقود القطاع الصحي في بلدنا ومنطقتنا لبنان والعالم العربي وفي أنحاء العالم،

آثر منهم أبدعوا  .جتماعيواالهم المهنية وحسهم االنساني أخالقياتتهم العالية، ويالعلمي، وحملوا معهم الى عالم المهنة آفا
يتميزون  ،من أفضل األطباء والمختصين بالرعاية الطبيةدائمًا وهم وتألقوا ولمعت أسماؤهم، اينما حّلوا في أنحاء العالم، 

  ."بالمرضى ًا آبيرًااهتماميبدو و ،باالبتكار
وألننا في . اننا، في الجامعة األميرآية في بيروت، نعتنز بهذا االرث العظيم، لكننا نتطلع الى االستمرار واالستدامة"واضاف 

، والمضي في التزامنا ارقى مستويات التعليم، وتزويد طالبنا، البناء والتحسين والتطوير مواصلةالطليعة، آلينا على أنفسنا 
وادراآًا منا أن رسالة اي جامعة ومهمة أي  .علمية والمعرفية، وأفضل الفرص التدريبيةأطباء المستقبل، أفضل األدوات ال

مرآز طبي، ال تكتمالن من دون الُبعد البحثي، لحظت رؤيتنا المستقبلية أيضًا تعزيز هذا الجانب، وتطويره، والترآيز على 
هذا  مكوناتمل الجامعة األميرآية مع مرآزها الطبي، فوآما في الشق التعليمي، آذلك في الشق البحثي، تتكا"وتابع  ."توسيعه
تها مهم، ولتشكل تجسيدًا ودعمًا لرؤية الجامعة األميرآية آكل المستقبلية التي تطلعون عليها اليوم، ورؤيته المرآز
  ."اتهاوتطلع

في هذا المجال، من خالل آلية  رائدًاوفي الطليعة تعليميًا، سيبقى المرآز الطبي في الجامعة األميرآية في بيروت "وأآد أن 
  ."الطب، ومدرسة الحريري للتمريض، ومن خالل استحداث مكتب للتعليم الطبي المستمر

اعادة هيكلة المنهج الدراسي والتدريبي  ، ومنهاخطط آثيرة لتطوير التعليم في آلية الطب في الجامعة األميرآية" وآشف عن
التوجهات في مجال الرعاية وبحيث يعكس هذا المنهج أحدث  الرعاية الصحيةأفضل مستويات ب الجامعة خريجو تمتعبحيث ي

قاعدة الالتنوع في  عزيزت، وهادات االعتماد الدولية، وخصوصًا في مجال تمرين األطباءشالسعي الى مزيد من الصحية، و
  ."بحيث يتم قبول المزيد من الطالب من خارج لبنان الطالبية للجامعة،

ية جالعالقات الطبية الخارداخل لبنان وخارجه، فسيتم تعزيزه من خالل مكتب  تدريب األطباءب ب المتعلقأما الجان"وأضاف 
المستمر شراآة مع مرآز مؤسسة آيلفالند  تعليموقد اقام مكتب ال .، اللذين تم استحداثهما أخيرًاومكتب التعليم الطبي المستمر

فيوسع نشاطه التدريبي ألطباء من خارج لبنان، ية جمكتب العالقات الخاراما  .رآزآلينيك، بحيث تكون دوراتنا معتمدة من الم
  . "العراق وفلسطين وغيرهماومنهم على سبيل المثال أطباء من 

أن يكون  2020أحد رآائز رؤية المرآز الطبي لسنة ، فطموحاتنا آبيرة أيضًا، ومن هنا فان في مجال األبحاثأما "وتابع 
ة في هذا دون رائكوتريد أن ت ،همية آبيرة على األبحاثالجامعة تعّلق أ"ن وأبرز أ ."اقليميا للنشاط البحثيمحورًا ومرآزًا 

وأن تساهم في سد النقص الكبير في مجال البيانات االحصائية في المنطقة العربية، والتي تتيح تحديد االحتياجات  ،لمجالا
  ."الصحية
، ويكفل الخبراء العالميينتنموية، اذ يساهم في بناء القدرات المحلية واالقليمية، ويجذب النشاط البحثي يشكل أداة "ان واعتبر 
  ."المنطقةفي  وأفي لبنان  ذات صلة به، سواءفي تطوير قطاعات  عدويسا المهاجرة،األدمغة  اعادة

والى المبادىء التوجيهية والبروتوآوالت ، للبحث العلمي مةالبنية التحتية المنِظالعربية عمومًا تفتقر الى  ةمنطقال"ان والحظ 
للبحث،  اتزالتجهيالبشرية وعدم توافر المساحات الالزمة وقلة االمكانات و ننزف األدمغة وهجرة الباحثيتعاني األخالقية، و

لطبي الجامعة األميرآية والمرآز ا"لكنه شدد على أن  ."المجال البحثي التعاون بين دول المنطقة في عن محدودية فضًال
  ."يأمالن في تغيير هذه الصورة، وفي أن يكونا مرآزًا ومحورًا لتطوير البحوث السريرية في العالم العربي



                                                                                                                               
 

يكون في صلب س يالبحث طالنشااستحداث معهد البحوث السريرية، آما ان  2020لهذا الغرض، لحظت رؤية "اضاف و
مرآز ويل وفي هذا المجال، ثمة تعاون بحثي مع  .االخرى مع المؤسساتالتي سيقيمها المرآز الطبي ات آلشرااالتعاون و

  ."للبحوث العلمية في دبي ردالعلمي ومع مؤسسة هارفا دمآورنيل الطبي في قطر ومع مؤسسة الكويت للتق
لدى النساء  BRCA2 وBRCA1 ترابط تحوالت جينات  بحث عن من المبادرات البحثية التي بدأ تنفيذها،"آشف أن و

، وتكمن أهمية نتائج هذه البحث في أن سرطان الثدي لدى اللبنانيات يختلف عما هو لدى رطان الثديلمصابات بساللبنانيات ا
ما كس عمن اللبنانيات يتم تشخيص اصابتهن بالمرض تحت سن الخمسين، ب ةالمئ في 50أآثر من غيرهن، فعلى سبيل المثال، 

  ."ةالواليات المتحدهو الوضع في 
الصدارة والريادة في مجالي  الجامعة األميرآية هي مواصلة تبوؤن مهمة الجامعة األميرآية والمرآز الطبي في إ"وختم قائًال 

التعليم في لبنان والشرق األوسط، بما يكفل االجابة عن أسئلة مهمة تتعلق باحتياجات شعوب هذه المنطقة في مجال الرعاية 
  ."الصحية

 دورمان

ي توفير همهمة الجامعة األميرآية "ان على  فيها شددآلمة آية في بيروت الدآتور بيتر دورمان رئيس الجامعة األميرثم ألقى 
 ".االمتياز في التعليم، واالسهام في تطور المعرفة من خالل البحوث، وخدمة الناس في منطقة الشرق األوسط وخارجها

الطب في الجامعة، ومستشفى الجامعة، من خالل عام، آان االساس في هذه المهمة آلية  100على مدى أآثر من "وأضاف 
وخالل هذه السنوات، دربنا اآلالف من الممرضين واألطباء والمختصين بالرعاية . دورهما في بيروت ولبنان والمنطقة

ن الصحية، واليوم، هؤالء جميعًا منتشرون في المنطقة والعالم، في مواقع أساسية في مؤسساتهم، يخدمون مجتمعاتهم ويقومو
  ".بالبحوث التي تساهم في تقدم الطب

ان الجامعة األميرآية في بيروت والمرآز الطبي في الجامعة األميرآية جزء ال يتجزأ من التزامنا تجاه "وتابع دورمان 
وقد اعتنينا بماليين المرضى في مراحل الهدوء آما في مراحل االضطراب، ونحن فخورون جدًا (...) المجتمع اللبناني 

  ".نا لمجتمعنابخدمت
آما آنا دائمًا عبر تاريخنا، ها نحن اليوم نواآب االحتياجات المتغيرة في مجال التعليم ومزاولة الطب وخدمة "وقال دورمان 

  ".تكفل استمرارنا في القيام بمهمتنا في القرن الحادي والعشرين 2020الناس، ورؤية المرآز الطبي لسنة 
ذ بقيادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية عميد آلية الطب الدآتور محمد الصايغ، ووآيل الخطة الطموحة تنف"وأشار الى أن 

سيعود  2020تنفيذ رؤية "، مؤآًدا أن "الجامعة للشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل، وفريقيهما في الجامعة والمرآز الطبي
  ".  بمنافع ملموسة على المجتمع

وتحديثه وتوسيعه سيحدث تحوًال في محيطه، وسيعود  2020الطبي  ةالجامعة األميرآياالستثمار في مجمع "وأوضح أن 
الى لبنان أطباء وباحثين ذوي آفايات  ستقطبسع في التوظيف بدأ يبمنافع آثيرة على سكان منطقة راس بيروت، آما ان التو

ا للمرضى في لبنان والمنطقة، ويساهم آذلك في ومهارات عالية، مما يؤثر ايجابًا على نطاق ونوعية الرعاية التي يتم توفيره
ثمة أمرًا مهمًا أيضًا، وهو أن آثيرًا من هؤالء "واشار الى أن ". االقتصاد اللبناني، ويشكل تعبيرًا عن الثقة ببيروت وبلبنان

رآون في تطوير الى بلدهم وعائالتهم، وسيشا ونالذين تتم االستعانة بهم، هم لبنانيون موهوبون وأصحاب آفايات، سيعود
  ".  وتنميته لبنان

ان استثمارنا "وتابع ". مجاالت بحثية جديدة ستساهم بشكل آبير في تطوير المعرفة الصحية والطبية"وأشار دورمان الى أن 
ا ونمونا سيعزز أآثر فأآثر قدراتنا البشرية الطبية العالية المهارة، وسيساعد ذلك مؤسسات أخرى في المنطقة في عملية بنائه
لقدراتها، وسيبقى المرآز الطبي في الجامعة األميرآية في بيروت، آما آان على الدوام، مرآزًا لالمتياز والخبرة والمهارة، 

  ". يعرف المنطقة جيدًا ألنه منها
. ان العالقة بين من يعمل في حقل الطب، وبين مريضه، هي عالقة عميقة، قائمة على الثقة وعلى آرامة الفرد"وتابع دورمان 

أما عالقة جامعة ومرآز طبي عالمي المستوى . والعالقة بين مستشفًى ومجتمعه هي عالقة قائمة التقدير واالحترام المتبادلين
  ".سنا أنفسنا لرفاه مواطنينايقائمة على التزامنا المشترك باالنسانية، وتكر هي عالقةفمع مدينتهما وبلدهما، 

 



                                                                                                                               
 

 

  

 خليفة

ليحيي الجامعة االميرآية " فلتكن لهم حياة ولتكن حياة افضل" ثم آانت آلمة للوزير محمد جواد خليفة انطلق فيها من شعار
  ".مريضابعد من مرآز طبي واآثر من مدرسة لعلوم الصحة والت"معتبرًا أنها 

هذه "، مشيرا الى ان "من اآبر االرصدة ان نكون في مؤسسة فيها حرية في التعليم والتعبير والتفاهم وابداء الراي"وقال 
ها جعلت من هذه المؤسسة مؤسسة ناجحة، ليس فقط من خالل انفتاحها على لبنان، بل ايضا على العالم العربي آلاالمور 

التي لها دائما فلسفة وايديولوجيا تختلف عن مؤسسات تبني ذاتها في مناطقها الجغرافية  ودول المنطقة بالكامل، فالمؤسسات
  ".وضمن طوائفها ومذاهبها

خالل عملي وزارة الصحة، سعينا الى االفادة من هذه المؤسسة لما فيه خير الدولة، من خالل التعاون والدراسات "واضاف 
وفي نهاية االمر توصلنا الى امور آثيرة، ان في ما يتعلق بالسجالت (...) رار والتجارب، وأخذها في االعتبار في صناعة الق

في اقل من اربع سنوات بات للبنان نظام : "وتابع قائًال". الوطنية او بحسابات الصحة الوطنية او بتطوير مؤسسات الدولة
االف حالة دخول سنويا،  ستة نحوتستقبل تحولت المستشفيات الحكومية التي آانت  2004فمنذ العام  صحي للقطاع الحكومي،

الف مريض تمت معالجتهم هذا  85اآثر من "مشيرًا الى أن ، "الى مستشفيات تستقبل اآثر من ثلث مرضى وزارة الصحة
  ."العام في المستشفيات الحكومية

في مستشفى طرابلس الحكومي  لناحية تبني قسم النساء واالطفال سواء(...) ت دورا اساسيا اد"ان الجامعة االميرآية  أآدو
 الطرقحوادث تشفى الذي يعنى بالحروق وحاالت وفي مستشفى صيدا الحكومي، ودراسة مستشفى شبعا الحكومي، والمس

   ".لتعاون مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي، اضافة الى اوالحروب في مستشفى صيدا الحكومي
لطاقات الموجودة الستفادة الدولة من المؤسسات واالتعاون قائم مع الجامعة االميرآية اليجاد افضل السبل "واشار الى أن 

فرة االمتو آتلكطاقات يوما ضمن ترآيبتها من استقطاب  الن الدولة لن تتمكن لجأنا الى سياسة التعاون مع الجامعاتوقد  فيها،
 وال بنية الدولة الحالية ضمن النظام الموجود تسمح بذلك، ال تسمح هارواتبوفي قطاعات جامعية آبيرة الن مالآات الدولة 

   ".ايضًا
، سواء من خالل المستشارين او الجامعات التي اول المندفعين للعمل العام آانوا دائمًاالجامعة االميرآية والحظ أن خريجي 

ة الستخدام العلم في المكان السليم وفي مفهومه الوطني، وهذا االمر يعود الى تربية معين تعاونا معها من اجل مشاريع وطنية،
  ."وتمكنا من خالل ذلك من تطوير الكثير من المشاريع

اي " اذ رأى أنو ."التطور والتجارب"تواآب  2020رؤية المرآز الطبي للجامعة األميرآية لسنة واعتبر الوزير خليفة ان 
على االستمرار نتيجة المشاآل التي تؤدي الى إضعاف المؤسسات  ًاقادرلم يعد اليوم  ،مستشفى يبنيه طبيب او عائلة

انخراط المؤسسات الصحية ضمن منظومة مالية او من خالل تبعيتها للجامعات والمؤسسات الكبيرة "  ، دعا الى"وانهيارها
 ما يتعلق نما ايضا فيوا ،ليس فقط عبر الخدمات الصحيةوتطلعاتهم، لنتمكن من انشاء نظام صحي يلبي طموحات المواطنين 

لم يعد يمكن الي نظام صحي في العالم او الي طبيب ان يطبق التقنية التي يتعلمها او آيف يمكن ان يتفنن "وأضاف ". التعليمب
في علم الجراحة بل بات يعمل على احتساب الموارد الموجودة وآيف يمكن للشعب باآمله ان يستفيد منها وآيف يمكن 

من خالل التعليم (...) بات على الطبيب ان يعرف و. لمرضى للوصول الى افضل الخدماتعدد ممكن من اتوزيعها على اآبر 
عندما نكون في ": تابعو ."خرين منهااال انحرممن غير الممكن استخدام تقنية ما لعدد محدد من المرضى و الذي تلقاه ان

مترافقة مع طموح نحو ، محددة ودخل الشعوبالالموارد المالية والموازنات ، يجب أن نأخذ في االعتبار موقع صنع القرار
  ". صحة افضل للمواطن ومعايير جودة عالية

لدراسة المتعلقة بسرطان الثدي، حيث تم السجل الوطني للسرطان في مواآبة اقامت به وزارة الصحة من خالل  ماوتحدث ع
النساء اللواتي تم اجراء الصور الطبية عدد ، آاشفا ان ر الطبية الخاصة مجانافتح آل المستشفيات الحكومية امام اجراء الصو

يم عند االمهات واالطفال من خالل تقوتم التعاون في موضوع الوفيات  آذلك"وأضاف . الف امرأة 25 لهن مجانًا وصل الى



                                                                                                                               
 

لو قامت الجامعة الوطنية "تمنى  ،"ضرورة تعميم تجربة الجامعة االميرآية على غيرها من الجامعات"على خليفة شدد  واذ
  ."بهذا الدور من خالل ارسال طالبها الى المناطق النائية نظرا للحاجة الماسة اليهم في تلك المناطق الفقيرة والنائية

آية وصوال الى شبعا وصيدا وطرابلس والمناطق االخرى قد تشجع البعض على اليد التي تمدها الجامعة االمير"ورأى ان 
التعاون الممنهج القائم بين "ـمنوها ب ،"المنافسة والذهاب الى انشاء نظام صحي، وهذا االمر يناسب لبنان، فهو بلد صغير

 ".الجامعة االميرآية ووزارة الصحة والذي يستفيد منه الفقراء في لبنان
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