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     عشر سنين من األبحاث حول صحة األم والطفل مؤتمر   األميرآية تعرض في
  

آلية العلوم     شبكة مقّرها في   وهي   التوليد،   شبكة البحوث اإلقليمية حول الخيارات والتحديات في   دعت
يومين وُتعرض خالله نتائج عشر    يستمر لمدة   إلى مؤتمر   بيروت،   الجامعة األميرآية في   في    الصحَية

وسُيعقد المؤتمر  .  لبنان والمنطقة   في   الوالدة،   سنوات من األبحاث حول صحة األم واألطفال الحديثي
  لية  بمشارآة مح   فندق ريفييرا،   في   منه،   18   غد األربعاء   أيار وبعد   17   غد الثالثاء   يومي   طوال

   .      وإقليمية ودولية
   : يلي   ويمكن إيجاز النتائج الرئيسية لهذه األبحاث آما

المستشفيات ال تستند على أحدث األبحاث لجعل الوالدة آمنة لألم    بعض الممارسات الروتينية في  - 
   . ومولودها

وعدم وجود إجراءات    ّية والمريض،مثل سوء التواصل بين موَفر العناية الصح   النوعَية،   مشكالت في  - 
   . موحدة قد تم تقريرها وتتغّير لتالئم الظروف

   . اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتها التوليدية   المرأة ال تشارك بما فيه الكفاية في  - 
   . وشوائب هذه الخدمات   قَلة الخدمات المقدمة بعد الوالدة،  - 
تزيد من مخاطر    غير الضرورية التي   ات القيصرية وبعض اإلجراءاتارتفاع وزيادة نسبة العملي  - 

  الجدير بالذآر أن شبكة البحوث اإلقليمية حول الخيارات والتحديات في  . طبابة الوالدات   اإلفراط في
العلوم آلّية    مرآز البحوث حول السكان والّصحة في   ومقرها في 2001   العام   في   التوليد تأسست رسميًا 

  لألمهات واألطفال حديثي   تهدف إلى جعل الرعاية الصحية لألم أآثر أمنًا   وهي .  األميرآية   الصحية في
  . آما تسعى إلى زيادة الخيارات المتاحة للنساء خالل فترة الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة .  الوالدة 

األنثروبولوجيا    تتضمن أطباء و قابالت وعلماء فيومتعددة االختصاصات و   والشبكة معروفة دوليًا
وتضم الشبكة  .  األنظمة الصحية   الصحة العامة وخبراء في   وإقتصاديين وإحصائيين وإختصاصيين في

وسبق أن أنتجت      .  الفلسطينية المحتلة وسوريا   مصر ولبنان واألراضي   في   أآثر من عشرين باحثًا
عض ووَثقت أبحاث ب .  الشرق األوسط   غير موثقة عن سياسات وممارسات الوالدة في   الشبكة أدلة

  آما وّثقت .  العلمية الحاليةيتفق مع األدلة    وأفضل الممارسات بماأعضائها التناقض بين الروتين 
آما  .  يةعملية اتخاذ القرارات حول الرعا   اإلفتقار إلى استجابة الخدمات الصحية واشتراك المرأة في

من التدخالت    واختبر أعضاء الشبكة عددًا  . بعد مراجعة نّدية   ُنشر ألعضاء الشبكة أآثر من أربعين بحثًا
    . بحثّية مبتكرة   آما وّفرت الشبكة على نطاق واسع أدواٍت .  لتحسين الرعاية الصحية لألم والوليد

  مثل المقاالت العلمية والمؤتمرات االقليمية والدولية،   وتستخدم الشبكة وسائل عديدة لنشر نتائج أبحاثها، 
الخدمات الصحية    وتتشارك مع مقدمي   والنشرات اإلخبارية للنساء،   آما تستخدم البرامج التلفزيونية، 

   .  لتعزيز الممارسات المبنية على األدلة
  



  الليبرالي   األميرآي   النظام التعليميوتعتمد    1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليًا الجامعة
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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