
 

 

 

لسرطان الرئة في عقد مؤتمره الثاني يالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 
 عبر اإلنترنت 2020حزيران  20و 19الشرق األوسط في 

الثاني  مؤتمره ،AUBMC بيروتالمركز الطبي في الجامعة األميركية في نظم  :2020 حزيران 29بيروت في 
يات لعامن األحداث والفعبر اإلنترنت في إطار سلسلة وهو أول مؤتمر ُيعقد ، طلسرطان الرئة في الشرق األوس

.  يةلو شمأكثر  في نهج يعد مختلف جوانب سرطان الرئةحول  ،الفريد من نوعه تمحور هذا المؤتمر السنوية.
سرطان الشاملة عن بالمعرفة مكين األطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية على توتركزت أهداف المؤتمر 

التلطيفية المخففة  الصيدلة وعلم األمراض والرعايةعلم والعالج والجراحة و  لجهة الفحوصات الرئة سواء كان ذلك
 وخدمات التمريض. لآلالم

 
وأفراد  األشعة  وأخصائيي أمراض الرئة أطباءو الجراحين و أطباء األورام باإلشعاع و  أطباء األورام المؤتمر قطباست

المؤتمر هذا العام من أقيم ولقد  والصيادلة وطالب الطب. والممرضات متمرسينالوالزمالء المجتمع المحلي 
ه. ولقد من 20وحتى  2020، حزيران 19امتد ليومين من ، حيث تقنيات الصوت والصورة عبر اإلنترنت لالخ

لكلية الطب  والعميد المؤقترئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري  إفتتاح المؤتمرترأس حفل 
الدكتور  NKBCIمعهد نايف باسيل للسرطان  مديرو  في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور غازي الزعتري 

 الدكتور عرفات طفيلي. مؤتمرومدير الومدير البحوث في معهد نايف باسيل للسرطان  علي طاهر
 

نظرًا إلى أنه مؤتمر سرطان الرئة، هو حدث فريد من نوعه إن  :"يةفتتاحإلا وقال الدكتور فضلو خوري في كلمته
 أن نعمل جميعاً المهم ومن  تشارك وُتعنى في توفير الرعاية لمرضى سرطان الرئة.يجمع تخصصات متعددة 

وهذا األمر من شأنه أن يساهم خالل مجاالتنا المحددة،  من معًا، وأن نتبادل األفكار والخبرات وأفضل الممارسات
 وهذا النهج الشامل الذي نعتمده يشكل وفر العالج لمرضانا.أن نأن نفهم هذا المرض بشكٍل أفضل وبالتالي في 

 لمكافحة آفة سرطان الرئة". األمل األفضل لنا في مسيرتنا
 

 



 

 

 ولوجيافي مجال بيمعارفنا الطبية متواصلة على زيادة  وتيرةٍ نعمل بإننا  الدكتور غازي الزعتري:"قال من جهته 
 ونظراً  وتحقيق نتائج محسنة.عالج أكثر فعالية لتوفير األمر الذي يتيح لنا فرصة أفضل يا لسرطان الرئة، الخال

في نسبة النجاة  الحاصل التطور لجهةفإننا نشعر باإلرتياح أنه مرٌض مميت،  الذي أثبت، لشراسة هذا المرض
سرطان الرئة من  هو أن ،أهمية كبيرة وذيجعل من هذا الموضوع  ما كما أن والشفاء عند الكثير من المرضى.

 من المرضى". عظمىعند الغالبية الالوقاية منها  األمراض التي يمكن
 

رعاية في تقديم  NKBCIنجح معهد نايف باسيل للسرطان من جهته قال الدكتور علي طاهر في مداخلته:" 
عنى تُ التخصصات التي  متعددةوبرامجه ال ة المعروفةالمتخصص هيئات التدريسمن خالل  هاشاملة لجميع مرض

الخصوبة، ب وعلم وجراحة القلواألورام  ةاألورام النفسيعلم مثل  على مختلف األصعدةشفاء المريض  بكافة مراحل
كل الداعمة بهدف ضمان أفضل نوعية حياة لالرعاية و  المخففة لآلالم باإلضافة إلى برامج الرعاية التلطيفية

 ."ضيمر 
 

عكست تجربتهم الخاصة ورحلتهم  حية قدموا شهاداتضى في فعاليات المؤتمر، حيث ر كما شارك عدد من الم
اتهم على إيصال رسالة أساسية حول أهمية الحد من ركزوا في شهادمرض سرطان الرئة، كما مع العالجية 
  التدخين.

 
، فرصة رائعة لرعاية تشكل هذه األوقاتقائاًل:" عن هذا المرضفقد قدم شرحًا وافيًا  عرفات طفيليالدكتور أما 

سبع صدرت فقط،  2020بوتيرٍة متسارعة. ففي أيار مرضى سرطان الرئة، ال سيما مع تطور خيارات العالج 
فقط بسرطان الرئة". كما شدد الدكتور تتعلق  FDAإدارة األغذية واألدوية األميركية عمليات موافقة من قبل 

ًا ال موضوع في كلمته ثارأو . الذي يمنع التدخين في األماكن المغلقة 174تنفيذ القانون رقم طفيلي على أهمية 
الذين جميع في الختام بتدخين النرجيلة في المطاعم. ثم شكر قرارًا يسمح وزارة السياحة  إصدار وهويقل أهمية 

  وإجراء هذا المؤتمر. ساهموا في تنظيم
 

هذا يندرج والمؤتمرات المتخصصة التي ينظمها، و بمراكزه  يتميز المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
المنطقة التي  هفي هذ واآلليات الوراثية على فهم الفيزيولوجيا المرضية لسرطان الرئةالتأكيد في إطار  المؤتمر



 

 

بل ولألسف ال تزال مرتفعة، وعالوًة على ذلك، فإن معدالت التدخين  سرعٍة كبيرة.تنمو فيها الخيارات العالجية ب
تشهد زيادًة في منطقتنا. وهذا يشمل ليس فقط تدخين السيجارة بل النرجيلة أيضًا وغيرها من منتجات التبغ 

 خصيصيتم تنفيذها، وهناك حاجة كبيرة لت إما غائبة أو ال التدخينفي الوقت نفسه ، فإن تدابير مكافحة و  األخرى.
 .ةمثل هذه المؤتمرات لتلبية االحتياجات اإلقليمي

 
، كجزء من مهمة معهد نايف باسيل للسرطان في يأتي تنظيم المؤتمر الثاني لسرطان الرئة في الشرق األوسط

السرطان في لبنان أمراض من عبء  تطلع إلى الحديي ذال ،المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
في رعاية  متقدمةأحدث المعارف الطبية والتكنولوجيا وتطوير برامج متكاملة و  نشر وتطبيقمن خالل  ،والمنطقة

من أجل اإلقالع عن  اإلجراءات الالزمةتخاذ استمرار المطالبة باومن المهم  والتعليم والوقاية. وثالمرضى والبح
أن تساعد  من شأنهاالعالج المبتكرة التي  بطرق  كل التحديثات فيما يتعلقومواكبة ، التدخين وفحص سرطان الرئة

 مرضى سرطان الرئة. عند نجاةفرص الفي زيادة 
 
 

-انتهى-  
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة األميركية 1902منذ العام المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت: نبذة إلى المحرر حول 
في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي التعليمي التابع 

ها منتشرون في ودّربت أجيااًل من طالب الطب وخريجو  1867لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام 
المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق 

 (JACIE)و (ACGME-I)، و(CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 
مما يشّكل دلياًل على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض والخدمات 
المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري 

ألف مريض  360للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من للتمريض تعليمًا متميزًا 
 سنويًا.

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 في الجامعة األميركية في بيروت:في المركز الطبي اإلعالم والعالقات العامة مكتب 

 4732تحويلة:  009611350000هاتف: 

http://www.aubmc.org/


 

 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

  شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 miriam.awada@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 813تحويلة:  009611486065هاتف:  -ضة ام عو اميري

 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 
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