
  للنشر - صحفي خبر
 

 
 

  2017-9-29بيروت: 
 
  

 جائزة  نالت  AUBMCالدكتورة سھى كنج شرارة من

  عبد الحميد شومان للباحثين العرب في العلوم الطبية والصحية

  
 

 الطبية العلوم في العرب للباحثين شومان الحميد عبد جائزة شرارة كنج ُسھى الدكتورة الدكتورة نالت
الدكتور فضلو خوري الرسالة   (AUB)وّجه رئيس الجامعة األميركية في بيروتوللمناسبة  والصحية،

: يسعدني جداً أن أعلن أن الدكتورة ُسھى كنج شرارة، أستاذة الطب فقال التالية إلى أفراد أسرة الجامعة
جائزة عبد الحميد المركز الطبي قد نالت  -ورئيسة قسم األمراض المعدية في الجامعة ألميركية في بيروت 

  .شومان المرموقة للباحثين العرب
   

ً إلى الرجال والنساء  تابع: إن ھذه الجائزة المرموقة، وھي اآلن في عامھا الخامس والثالثين، تٌقّدم سنويا
العرب البارزين من البّحاثة العلميين، تشجيعاً اللباحثين الشباب. وقد تم اختيار الدكتورة كنج من بين أكثر من 

  .سين مرشحاً بارزاً في فئة العلوم الطبية والصحيةمئة وخم
   

أضاف: والدكتورة كنج خبيرة معترٌف دولياَ بھا في مجال األمراض المعدية. وھي أجرت بحوثاً مھمة وكتبت 
في العديد من المواضيع في ھذا المجال. ولكن تركيزھا البحثي الرئيسي انصّب على العدوى الُملتقطة في 

ً في علم البكتيريا المسببة لألمراض المستشفى  ً عالميا (األخماج المشفوية). وتعتبر الدكتورة كنج مرجعا
والُمقاِومة للمضادات الحيوية. وقد نجم تأثيٌر كبيٌر عن جھود الدكتورة كنج قي معالجة مشكلة األخماج 

  .الجالمشفوية من زوايا عديدة، من فھم الوبائيات وعوامل الخطر، إلى الوقاية والع
   

وقال: في ظل قيادتھا، شھد المركز الطبي في الجامعة تطوير برنامج متطور للوقاية من العدوى ومكافحتھا 
وھو برنامج يعمل وفقا للمعايير الدولية. وقد ترّكزت جھود ھذا البرنامج في المركز الطبي على حماية 

بالرعاية الصحية، بما في ذلك االلتھاب المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية من العدوى المرتبطة 
الرئوي المرتبط بالتھوية، والتھابات مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الرئيسية، والتھابات المسالك البولية 

  .المرتبطة بالقسطرة، وااللتھاب الحاد في القولون، والتھابات موقع الجراحة



ة من العدوى ومكافحتھا تأثيراً إيجابياً، فخفّضت  نسبة تابع: وقد أثرت أبحاث الدكتورة كنج في مجال الوقاي 
وفيات المستشفيات، وأمد البقاء في المستشفى، وتكلفة االستشفاء. وھذه النتائج تتبّشر بتحسين نوعية الرعاية 
الطبية وزيادة ِرضى المريض، وخفض العبء على النظام الطبي الُمثقل. وقد طُلب من الدكتورة كنج قيادة 

فعيل المضادات الحيوية الجديدة ضد الجراثيم المقاومة للعالجات المتعددة في منطقة الشرق األوسط جھود ت
  .وشمال أفريقيا، ونُشرت نتائج أبحاثھا في المجلة الدولية لمضادات الجراثيم

   
النّدية ورقة بحثية في المجالت الدولية الخاضعة للمراجعات  124وختم: قد نُِشر للدكتورة كنج أكثر من 

ً في  ً بحثيا ونُشرت لھا كذلك عدة أوراق بحثية في المجالت المحلية. وھي قدمت أكثر من سبعين ملخصا
المؤتمرات الدولية وُدعيت إلى أكثر من مئتي مؤتمر وطني وإقليمي ودولي حيث ألقت الخطاب الرئيسي. ھي 

ميّزة، داعياً الجميع إلى تھنئتھا على ھذا طبيبة المعة، ومعلمة، وباحثة، وتستحق بالتأكيد ھذه الجائزة المت
  التكريم الذي تناله عن جدارة.
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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