اخبار

البروفسور ميشال معوض رئيسا
للجامعة اللبنانية االميركية

األشعة ومناصب األستاذية املثبتة في أقسام األشعة ،علم األعصاب،
جراحة الدماغ واألعصاب وأمراض العيون .بني  2015و  2017كان مديرا
ملركز السكتات الدماغية ومعهد العلوم الدماغية في مستشفى
«كليفالند» ابو ظبي.
عي عميدا لكلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في LAUالعام
ّ
 ،2017وتولى إنشاء مركز السكتات الدماغية في املركز الطبي
للجامعة اللبنانية االميركية  -مستشفى رزق الذي يعتبر من أبرز
إجنازاته لبنانيا .وخالل مواجهة جائحة كورونا بادر الى إطالق «العيادة
الصحية املتحركة» إلجراء فحوصات فيروس كورونا مجانا في املناطق
الريفية البعيدة عن العاصمة ،إضافة الى مبادرة «الرعاية الصحية
االلكترونية» اجملانية للمرضى عبر االنترنت  Onlineلتجنيبهم خطر

التعرض لفيروس كورونا.
البروفسور معوض باحث مثابر ،تلقى العديد من املنح وفي رصيده
أكثر من  320مقاال علميا نشرت في مجالت طبية عاملية مرموقة.
له اسهاماته في كتابة فصول عدة من مؤلفات طبية متقدمة ،وقدم
حوالى  211ورقة بحثية في مؤمترات محلية وعاملية ،وشارك في 28
ندوة دولية طبية .كما ترأس حترير عدد من اجملالت الطبية البارزة ،ويتابع
أبحاثه الطبية من خالل التعليم الطبي املستمر .وهو عضو في 21
جلنة أكادميية ومهنية ،وعضو أيضا في تسع منظمات طبية .انتخب
العام  1991رئيسا لـ»االحتاد العاملي للتصوير الشعاعي العصبي
التداخلي العالجي» الذي ساعد في تأسيسه ،وحاز على تسع جوائز
وأوسمة تكرميا الجنازاته الرائدة في اجملال الطبي».

بيان صحافي

في  27نيسان ،أعلنت اجلامعة اللبنانية االميركية ( )LAUعن انتخاب
البروفسور ميشال معوض عميد كلية جيلبير وروز ماري شاغوري
للطب رئيسا جديدا لها خلفا للدكتور جوزف جبرا الذي تنتهي واليته
في االول من تشرين االول املقبل.
وأشارت في بيان الى أن «االعالن صدر عن الرئيس اجلديد من نيويورك
بواسطة رئيس مجلس أمناء  LAUبيتر طنوس ،وذلك بعد مسار طويل
من البحث والتدقيق عن الشخصية األفضل لتولي هذا املنصب الرفيع
في واحدة من أهم اجلامعات األميركية في لبنان والعالم العربي
والشرق األوسط .وقد اشاد طنوس بقيادة الدكتور جبرا للجامعة
طيلة  16عاما حقق خاللها خطوات جبارة لكي تصبح  LAUواحدة من
املؤسسات التعليمية الرائدة والطليعية في منطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا .وقال ان الرئيس جبرا ارسى اسسا متينة لنمو اجلامعة
وازدهارها وعزز مكانتها وسمعتها على املستوى العاملي .وأكد ان
شغف الدكتور جبرا باجلامعة سيجعله يستمر في مسيرته الى جانب
الرئيس اجلديد املنتخب ليس ألشهر عدة فقط ،بل انه تعهد مبساعدة
البروفسور معوض حتى بعد مغادرته».
ولفت البيان الى أن «جبرا وصف جتربته مع البروفسور معوض بااليجابية
جدا ،مركزا على نواح أساسية يعتبرها بالغة األهمية في جناح رئيس
اجلامعة ،وهي :الشخصية التي متيز كل أعماله بأخالقيات عمل سامية،
ونزاهة علمية ،ورصانة أكادميية .كما وصفه بأنه صاحب رؤية ،يضع
خططا استراتيجية للمستقبل أبرزها مساهمته الكبيرة في إجناز
اخلطة االستراتيجية الشاملة لكلية الطب واملركز الطبي .وأشار الى أن
معوض يدرك أن لبنان يواجه حتديات كبيرة وعلى مستويات عدة إضافة
الى أزمة جائحة كورونا ،وأنه يؤمن بالعقل اللبناني املبدع وقدرته على
جتاوز األزمات وبفضل هذه املزايا ال ميكن للبنان إال أن يتعافى من كبوته.
وأشاد بالرئيس اجلديد الذي أمضى  40عاما من عمره في الواليات املتحدة
األميركية إال انه «ابن لبنان» الذي يعرف وطنه جيدا والذي لطاملا أراد
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جتربة حتويل مستشفى سان جورج-احلدث من مستشفى عام
إلى مستشفى متخصص في معاجلة مرضى الكورونا

أن يسهم في بناء مستقبله وسيكون رئيسا رائعا ألنه يتمتع بالدراية
والرؤية واحلماسة لينقل اجلامعة الى مستوى جديد من التمايز».
وأورد البيان سيرة معوض كاالتي« :يتمتع بسيرة أكادميية علمية
وعمالنية باهرة ،فهو خريج كلية الطب في جامعة القديس يوسف في
بيروت ،وحمله شغفه للطب الى الواليات املتحدة حيث تابع دراسته
وتخصصه في جراحة األعصاب التداخلية لشرايني الدماغ في معهد
علوم األعصاب ومستشفيات جامعة كولومبيا في نيويورك (العام
 ،)1981وهو طبيب معتمد من اجلمعية األميركية ()American Board
أمضى  32عاما في كلية بايلور للطب (والية تكساس) حيث عمل
في مجال األمراض الدماغية الوعائية ،وكان رائدا في تطوير عدد من
التقنيات لعالج االضطرابات الدماغية .ميلك معوض العديد من براءات
االختراع في مجال العالج اإلشعاعي احملمي ،وأخرى في مجال رأب
الوعاء (تقنية لتوسيع األوعية الدموية) واستخدام الدعامات .وشغل
مناصب عدة في مستشفى «بايلور» االميركي ومنها رئاسة قسم

إن التحدي الذي واجهه العالم أجمع
في وجه  COVID19وإنتشاره كجائحة
كــان األصعب واألقــوى خــال القرن
املنصرم .واجلزء األكبر من هذا التحدي
كان للمنظمات العاملية واألنظمة الصحية الدولية خللق سياسات
وإجراءات تتصدى حملاربة أي إنتشار لعدوى داخل مجتمعاتها.
لبنان واحد من هذه الدول ،الذي عمل مبكرا ً وإستطاع عبر اخلطة
الصحية الناجحة التي إتبعتها احلكومة ووزارة الصحة .وباملناسبة،
نشكر جهود وزيرها وفريق عمله ،والذي ساعد إلى حد بعيد أن يتجاوز
اجلزء األكبر من التحديات ويجنب اجملتمع نتائج ال حتمد عقباها.
وفي ظل كل الظروف الصعبة ،التي يعيشها البلد على املستوى
اإلقتصادي واملعيشي واإلجتماعي وجد القطاع الصحي نفسه أمام
إستحقاق كبير لكن حيويته العلمية والطبية سمحت له بأن يدير
املعركة التي يخوضها مع الوباء بشكل جيد لكنه متفاوت بني
مؤسسة وأخرى تختلف بإختالف املوارد والقدرات الفنية ،اللوجستية
التدريبية وتأمني املستلزمات الطبية.
كوننا جزء من املنظومة الصحية يتحمل مسؤولية رعاية املرضى
والبيئة احلاضنة ،قررت إدارتــا مستشفى الرسول األعظم (ص)
ومستشفى سان جورج تخصيص األخير إلستقبال مرضى الـ
 COVID19بكافة أسرته وقدراته وتقدمياته على أن يستكمل
مستشفى الرسول األعظم إستقبال العدد األكبر من املرضى
املتعدد اإلحتياجات التخصصية وبعدد أسرّة قابل لتلقي كل من
يحتاج للخدمات اإلستشفائية .وكون هذا الفيروس هو مستجد ال
ميلك العالم أجمع خطة واضحة للتعامل معه يلزمنا إتخاذ كافة

اإلحتياطات واإلجراءات الالزمة ضمن خطة عملية وعلمية سريعة
تلحظ جميع املتغيرات والتوصيات العاملية للحفاظ على سالمة
املرضى واملوظفني معا ً
• حتضير املبنى هندسيا ً.
• تدريب الفريق الطبي ،التمريضي ،اخلدماتي ،الفني واإلداري.
• وضع بروتوكوالت طبية ومتريضية واضحة.
• تأمني كافة احلاجيات من مستلزمات وجتهيزات طبية وغير طبية.
• وضع خطة نفسية لدعم الفريق العامل ،املريض وذويه معا ً.
مع اإلشارة الى أننا حلظنا في اخلطة املقررة ضرورة تأمني فريق رديف
كامل كبديل منفصل كليا ً عن املوجود يتم الرجوع إليه عند احلاجة
(في حال اإلصابة واإلشتباه بإصابة) مع حتديد كل ما يترتب عليه من
عمل لوجستي (تأمني منامة ،لباس )..للجميع.
إن اجلهد اجلبار الذي بُذل في حتضير املستشفى ليكون جاهزا ملعاجلة
الل تعالى والكادر العامل
الـ COVID19يعود بالدرجة األولى لتوفيق ّ
في املستشفى الذي نشكره على إنتمائه ،وإخالصه وجهده ووالئه.
والبد من التأكيد بأن املستشفى عاود نشاطه اإلعتيادي بإستقبال كافة
املرضى وجلميع احلاالت نظرا ً لعدم احلاجة إلستخدامها ملعاجلة مرضى
الكورونا ،وهو ملتزم بقرار الوزارة بتحويل حاالت الكورونا إلى املشافي
احلكومية حلني احلاجة للخاصة منها حسب إرتفاع عدد اإلصابات.
في اخلتام ،نتمنى اإللتزام بتوصيات وزارة الصحة العامة ومنظمة
الصحة العاملية للمحافظة على سالمة اجلميع وتخفيض نسبة
اإلصابة ،اإلنتشار والعدوى بني اجلميع للتخفيف عن وطننا احلبيب
لبنان ولنكون شركاء حقيقيني في شفاء الوطن.
مدير املستشفى
م .حسن عليق

العدد  | 51ربيع  | 2020الصحة واالنسان | 47

