بيان صحافي

املعهد العالي لألعمال في لبنان  ESAو EcolePolytechniqueيوقعان
اتفاقية إلطالق برنامج جديد في مجال االبتكار اإلداري في الصحة
املهارات الرقمية والذكاء االصطناعي .كما وتساهم هذه الشراكة
في اإلعداد والتدريب في تطوير املهارات الالزمة لترجمة القيود احلالية
لألزمة الصحية وحتويلها إلى فرص للتنمية».
وأضافت السيدة ساندرا عبود ،املسؤولة عن قسم ExecutiveEducation
في للمعهد العالي لألعمال «إن األزمات التي ضربت لبنان في األشهر
األخيرة ساهمت في إظهار املشاكل والثغرات التي يعاني منها النظام
الصحي في لبنان ،وال ميكن حتسني وتطوير هذا النظام إال من خالل
اعتماد االبتكار والتقنيات اجلديدة .ومن هذا املنطلق ،أعرب املعهد العالي
لألعمال وقسم  Executive Educationالتابع Ecole Polytechnique
عن رغبتهما في دعم املهنيني واملتخصصني في مجال الصحة ،من
خالل توفير كافة األدوات الضرورية إلعادة النظر في النماذج االقتصادية
للشركات العاملة في القطاع الصحي واملساهمة بفعالية في إعادة
إعمار البالد».

وقعّ املعهد العالي لألعمال في لبنان وقسم Executive Education
التابع للـ Ecole Polytechniqueاتفاقية شراكة ،ومتّ بالتوازي إطالق
برنامج تدريب مستمر حول االبتكار اإلداري وإدارة االبتكار في مجال
الصحة .ويقترح هذا البرنامج الذي يتكلل بشهادة « »Innov’Healthللتواصل مع الصحافة
على األشخاصالذين بدأوا مسيرتهم املهنية ،دورة تدريبية متطابقة ÉCOLE POLYTECHNIQUE
			
للبنانيني والفرنسيني على حد سواء تتكيّف مع النموذج االقتصادي ماتيلد أورداس
الذي مييّزكل من البلدين.
62 02 30 30 6 33 + / 73 38 33 69 1 33 +
في إطار شراكة دوليةّ ،
يتحد قسما  Executive Educationالتابع mathilde.ordas@polytechnique.edu
لـ Ecole Polytechniqueوللمعهد العالي لألعمال في لبنان ويطلقان
معا ً برنامج تدريب مستمر في مجال إدارة االبتكارفي إدارة األعمال وإدارة أوريليا مونييه
االبتكار الصحي .يقترح هذا البرنامج الذي يتكيّف مع خصائص كل 90 60 43 65 6 33 + / 74 38 33 69 1 33 +
بلد برنامج خاص إلعداد املهنيني في هذا اجملال ضمن عدد من الوحدات aurelia.meunier@polytechnique.edu
السيما من خالل تبادل اخلبرات في قطاعات مهمة في املستقبل مثل 		
التكنولوجيا الصحية ،والذكاء االصطناعي ،والتكنولوجيا املالية .نبذة حول  / Ecole Polytechniqueمؤسسة ذات طابع دولي ( %40من
وقد نشأ عن هذا التعاون برنامج يكمن في إطالق شهادة جديدة الطالب و %40من األساتذة) ،جتمع  ÉcolePolytechniqueبني البحث
.Innov’Health
والتعليم واالبتكار على أعلى مستوى علمي وتكنولوجي .وتهدف
من املتوقع أن يطلق املعهد العالي لألعمال هذا البرنامج في السادس برامجها التعليمية إلى تعزيز ثقافة التميّز التي يغلب عليها الطابع
والعشرين من تشرين الثاني/نوفمر ،وجامعة  Ecole Polytechniqueفي العلمي ،واملنفتحة على التقاليد اإلنسانية.
فرنسا في نيسان/ابريل  ،2021وهو يهدف إلى إعداد املهنيني في مجال من خالل البرامج التدريبية التي توفرها  -اإلجازة ،هندسة البوليتكنيك،
الصحة ،رواد األعمال أو املتخصصني في مجال التكنولوجيا ملواجهة املاستر ،البرامج التدريجية ،برنامج الدكتوراه ،شهادة الدكتوراه،
التحديات اجلديدة التي يواجهها قطاع الصحة .سيحظى املشاركون التدريب املستمر – تعمد  Ecole Polytechniqueإلىإعدادصانعي
الفرنسيون واللبنانيون ،ملدة  10أيام (موزعة على عدة أشهر) ،بتدريب قرارات يتميزون بثقافة علمية واسعة ومتعددة االختصاصات من خالل
خاص على يد خبراء من  Ecole Polytechniqueومحترفني متميزين.
توفير تدريب يدخلهم إلى عالم البحث وعالم األعمال على حد سواء.
من جهته ،أعلن السيد إتيان منفيل ،املدير التربوي للبرنامج ،أستاذ وبفضل اخملتبرات الثالثة والعشرين ومنها  22وحدة بحثية مشتركة
في  ،Ecole Polytechniqueومدير بحوث في اجمللس الوطني للبحوث مع اجمللس الوطني للبحوث العلمية ،يعمل مركز البحوث التابع لـ
العلمية « :CNRSتتيح هذه الشراكة بني املعهد العالي لألعمال  Ecole Polytechniqueعلى حدود املعرفة حول التحديات الكبرى بني
و ،Ecole Polytechniqueفضالً عن أنها تذكّ ر بالعالقة الوثيقة بني مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية واجملتمعية .وجتدر اإلشارة
لبنان وفرنسا ،بتطوير املعرفة في مجال الصحة ،السيما في تطبيق إلى أن  Ecole Polytechniqueهي عضو مؤسس ملعهد البوليتكنيك
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في .Institut Polytechnique de Paris
www.polytechnique.edu
املعهد العالي لألعمال
شيريل مطر
373 373 1 961+
Matar.c@esa.edu.lb

( .)CCIRيشكلّ هذا املعهد الذي يعتبر منارة أكادميية وتربوية في لبنان،
منصة للتبادالت واللقاءات بني أوروبا والشرق األوسط ولبنان.
وتقضي مهمة املعهد العالي في إعداد النخبة في لبنان ليصبحوا
القادة املستقبليني .ويعمل املعهد بشكل وثيق مع الشركات ويواكبها
في بناء رؤياها ويساعدها على حتقيق أهدافها بشكل أفضل من خالل
تدريب ومواكبة املدراء والقادة .ويؤكّ د موقعه املتميّز في قلب بيروت
وقلب الشرق األوسط ،على أهميته كمعهد دولي حيث جتتمع مواهب
اخلبراء واألساتذة ذات الكفاءة العالية واألفضل على الصعيد العاملي.

نبذة حول املعهد العالي للعلوم  /إن  ESAهو معهد عالي إلدارة األعمال
هدفه إعداد أجيال من املديرين والقادة في لبنان والشرق األوسط .إن
هذا املعهد هو بإدارة غرفة التجارة والصناعة في باريس إيل دو فرانس www.esa.edu.lb

متفرقات

عالج واعد للنوبات القلبية
طوّر أطباء بريطانيون دواء جديدا من شأنه أن يحدث ثورة» في مجال وأظهرت نتائج دراسة أجريت في  18مركزًا في العالم ،شملت 345
مريضا يعانون من نوبات قلبية في مراحلها األولى ،أن احلقن الفردي ،في
ً
الوقاية من النوبات القلبية الناجمة عن جلطات الدم ،والتي تصيب
الفخذ أو البطن ،يعطي تأثيرا مضادا للتخثر في غضون  15دقيقة ،مع
سنويا ماليني البشر في العالم.
وميكن للعالج اجلديد أن يوقف النوبات القلبية في مراحلها املبكرة ،كما آثار إيجابية تستمر حتى  8ساعات.
ميكن ألولئك الذي عانوا في السابق من نوبات خفيفة استخدامه الدواء
وقال روب ستوري ،أستاذ أمراض القلب في جامعة شيفيلد ،الذي قاد
اجلديد ،في املنزل.
فريق الدراسة املشرفة على اختبار الدواء« :في املراحل األولى من النوبة
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أن الدواء اجلديد واسمه القلبية ،ميكن أن تأتي اجللطات الدموية وتذهب أو تستغرق ساعات».
«سيالتوغريل» ،يأتي مع جهاز حقن تلقائي يشبه متاما تلك احلقنة التي وأضاف« :لذا فإن األدوية املضادة للتخثر قد تساعد في إيقاف النوبة
يستخدمها مرضى السكري حلقن أجسامهم باألنسولني في منازلهم .القلبية .ميكن أن يكون لألسبرين تأثير سريع إلى حد ما ،لكنه في حد
وحتدث النوبات القلبية عادة عندما متنع اجللطة تدفق الدم إلى القلب .ذاته له تأثير ضعيف نسبيًا مضاد للتخثر».
ويعد العالج السريع الستعادة تدفق الدم إلى القلب أمرًا بالغ األهمية
وأوضح البروفيسور ستوري أن دواء سيالتوغريل قد يوقف بعض النوبات
لتقليل تلف أنسجته.
وعادة ما يتم إعطاء األدوية املضادة للتخثر عند حدوث اجللطات عن القلبية عن طريق منع جتلط الدم من سد الشريان القلبي متامًا ،مشيرا
طريق احلقن ،التي تستهدف وتدمر مركبًا يسمى الفيبرين ،وهو بروتني إلى أن الدواء على وشك استخدامه في جتارب أكبر مع املرضى الذين
صلب يشكل شبكة تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم ،مما يشجع على تكوين أصيبوا بنوبات قلبية.
ووفقًا ملؤسسة القلب البريطانية ،فإن أكثر من  100ألف حالة يتم
اجللطة.
إدخالها إلى املستشفيات في اململكة املتحدة كل عام ترجع إلى
ورغم ان األدوية الشائعة االستخدام تتسبّب في تفكك اجللطة ،لكن النوبات القلبية ،وتتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في حوالي
هذه العملية ميكن أن تستغرق ساعات عدة ،مما يضع املريض حتت خطر  170ألف حالة وفاة كل عام.
أيضا إلى تركيب دعامة لفتح الشريان
خطر النزيف .وقد يحتاج املرضى ً
ويقول الدكتور بونيت رامراخا ،استشاري أمراض القلب في مستشفى
املسدود ،أو استخدام أكثر من دواء مضادة للتخثر.
لكن باحثني بريطانيني يعتقدون أن الدواء اجلديد «سيالتوغريل» يعمل هامرسميث في غرب لندن« :سيالتوغريل حقنة عضلية يسهل
بطريقة أسرع ،قبل تشكل اجللطة لتصبح خطيرة ،إذ يعطل الدواء استخدامها وتبدأ في العمل بسرعة .إنه سالح جديد ومثير ضد
النوبات القلبية».
تكوّن اجللطة بالكامل ويفككها في بدايات تكونها.
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