مؤمترات

مستشفى ومركز بلفو الطبي يستضيف «املؤمتر اإلقليمي
للحد من الكسور الناجتة عن هشاشة العظام في الشرق األوسط»
إفتتح نائب رئيس احلكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني املؤمتر
اإلقليمي للحد من الكسور الناجتة عن هشاشة العظام في الشرق
األوسط الذي استضافه مستشفى ومركز بلفو الطبي مرة جديدة
إضافة إلى مركز عالج أمراض العمود الفقري املتعدد التخصصات الذي
يقدم مقاربة مختلفة للعالج في هذا اجملال .وحضر حفل اإلفتتاح الذي
تنظمه اجلمعية العاملية لكسور هشاشة العظم ( )FFNعدد كبير من
أشهر األطباء اللبنانيني والدوليني واملمرضني واملمرضات املتخصصني
وغيرهم من أخصائيي الصحة إضافة إلى إعالميني.
ناقش املؤمتر الذي امتد لثالثة أيام متتالية أحدث التطورات العلمية
والعالجات في مجال جراحة العظم كما ضم  11متحدثا دوليا من
بني األفضل عامليا من ضمنهم الدكتور باولو فاالشي رئيس اجلمعية
العاملية لكسور هشاشة العظم ( )FNNإضافة إلى نخبة من أشهر
األطباء اللبنانيني والدوليني والعديد من املتخصصني بعدة مجاالت
صحية تشاركوا خالله املناهج املتطورة في مجال جراحة العظم ومنها
جراحة األطراف ،جراحة العمود الفقري ،ألم أسفل الظهر وغيرها...
وتزامن انطالق املؤمتر مع افتتاح مركز عالج أمراض العمود الفقري املتعدد
التخصصات في املستشفى الذي أسسه البروفسور نبيل عقيص
ويرتكز على تقدمي مقاربة جديدة وشاملة لعالج املرضى وإعطائهم أمال
بالشفاء دون اللجوء فورا إلى خيار العملية اجلراحية .يتضمن هذا املركز
الفريد من نوعه فريق من األطباء من مختلف التخصصات يقومون
بدراسة ملف كل مريض فيجتمعوا بحضوره ويشرحوا له حالته
ليتخذوا اإلجراء الفعال لتخفيف آالمه بعالجات طبية فعالة%90 .
من احلاالت ميكن معاجلتها دون اللجوء إلى خيار اجلراحة سواء من خالل
العالجات الطبية ،التحكم بالتوتر ،العالج الطبيعي وإعادة التأهيل،
تقومي العظام ،العالج النفسي وغيرها...

حاصباني
وتعليقا على احلدثني حتدث الوزير حاصباني قائال« :أتشرف أن أكون راعي
لهذا اإلحتفال وأنا سعيد دائما حني أرى اجلسم الطبي مجتمعا لغرض
تطوير الطب والعناية باإلنسان .كنت أفكر دائما مبا يريده الناس من
منظار اإلنسان وماذا يتطلبه هذا األخير من القطاع الصحي وبالتحديد
أنواع العناية بشكل عام .إن الذي ملسته اليوم والذي سمعته من األطباء
واملتحدثني عن هذا املركز الصحي املمتاز بأدائه يجعلني أقول باختصار
أن ما يوجد لديكم هو ما يتطلبه اإلنسان .هذه النظرة اإلنسانية
الواقعية النفسية والعالجية الشاملة هي فعال املقاربة الصحيحة
للتعاطي مع احلالة اإلنسانية مريضة كانت ،حتت ضغط نفسي ،أم
تساهم في شفاء مريض أو تكون إلى جانبه».
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معلوف
من جهته ،عبّر املدير الطبي ونائب الرئيس للشؤون الطبية في
مستشفى ومركز بلفو الطبي البروفيسور غسان معلوف عن فخره
باستضافة لبنان لهذا املؤمتر الطبي الدولي نظرا لضرورة التثقيف
املتواصل وتشارك أحدث اإلبتكارات العاملية وتابع قائال« :أشكر معالي
وزير الصحة لقدومه ودعمه لهذا املؤمتر الذي سيؤكد على مكانة
لبنان الرائدة في مواكبة أحدث التطورات في عالم جراحة العظم
وتقدمي أفضل العالجات للمرضى خصوصا ً وأن املشاكل اخلاصة
بالعظام والعمود الفقري تتفاقم وأبرزها آالم الظهر ».وأضاف %44« :
من اللبنانيني العاملني في املكاتب يعانون من آالم أسفل الظهر و%54
من العاملني منهم في املستشفيات يصابون به ما يجعله ثاني أبرز
األسباب الدافعة ملعاينة طبيب وخامسها للدخول إلى املستشفى
وثالثها إلجراء عملية جراحية .انطالقا من هذا الواقع وحرصا منا
على سالمة املرضى ،قررنا افتتاح مركز العمود الفقري وحتقيق حلم
البروفيسور نبيل عقيص بجعله واقعا نظرا ألهمية الرعاية املتعددة
التخصصات وضرورة اشتمالها على العالج النفسي والفيزيائي
وجراحة العظم وجراحة األعصاب».
سيساهم املؤمتر واملركز اجلديد في تقدمي نوعية ممتازة من الرعاية ملرضى
العظام وحتسني سالمتهم على الصعيدين اجلسدي والنفسي هذه املقاربة
التي يعتمدها املستشفى ملعاجلة كيان اإلنسان ككل وليس فقط مرضه.
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