المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت يدعو نساء لبنان من خالل برنامجه
التثقيفي الجديد إلى إتخاذ خيا ارتهن المستقلة بشأن صحتهن الجنسية
بيروت في  4أيلول  :2019استضاف المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ،اليوم لقاء طبي إعالمي
بوجود وزير اإلعالم جمال الجراحُ ،خصص لتسليط الضوء على مسائل الصحة الجنسية والتي تكتسب أهمية

حيوية بالنسبة للنساء (والرجال) في لبنان والمنطقة .اللقاء أُقيم في مبنى مركز حليم وعايدة دانيال األكاديمي

والعالجي في  ، AUBMCوترأسها االختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والصحة الجنسية الدكتور فيصل
القاق وحضره وجوه إعالمية بارزة وعدد من المؤثرين الرقميين.
ُعقد الحفل الصباحي لمناسبة اليوم العالمي للصحة الجنسية ،حيث كانت مناسبة لإلعالم عن إطالق برنامج
الصحة الجنسية المتكامل للنساء( ) WISHالجديد في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت .يقدم برنامج
 WISHللنساء (والرجال) خدمات تثقيفية وصحية وطبية متخصصة لتعزيز وتحسين الصحة الجنسية
واالنجابية والنفسية ومعالجة االضطرابات والعوارض المتعلقة بها .في الواقع ،تُشير األبحاث إلى أن غالبية
النساء ( 70%إلى  )%90يشعرن بالراحة لمناقشة مواضيع جنسية مع من يؤمن الرعاية الصحية الخاصه بهن
ويحاولن الحصول على معلومات ومصادر إضافية منه .وكجزء من الخدمات المتكاملة ،يوّفر برنامج الصحة

الجنسية المتكامل للمرأة ( )WISHمساحة آمنة للنساء(وللرجال) لمعالجة مسائل ومشاكل الصحة الجنسية من
خالل مجموعة كاملة من الخدمات مثل التثقيف واإلرشاد ومروحة واسعة من العالجات المتفدمة وإعادة تأهيل
وتعزيز الصحة الجنسية خالل وما بعد العالج السرطاني والجراحة والوالدات وتوقف الدورة الشهرية والصدمات

النفسية جراء العنف وغيرها.
وقد قال الدكتور فيصل القاق خالل الجلسة التثقيفية" :شهد العقد الماضي إهتماماً دولياً متزايداً بالحقوق الجنسية
وبإرساء معايير جديدة تستند إلى قيم الكرامة واإلحترام والخيارات التي تتم صياغتها إلنشاء مجتمع صحي

جنسياً والمحافظة عليه ،وعلى مستوى السياسات والتثقيف والخدمات المتعددة ،كما ظهر في أهداف التنمية

المستدامة  ".٢٠٣٠وقد أردف قائالً" ،في لبنان ،سيكون برنامج  WISHوبالتعاون مع شركائنا من الجمعيات
ومراكز الخدمات ،منبر انطالق للعمل وبوتيرة متواصلة على مشاريع وأنشطة متعلقة بالصحة اإلنجابية

والجنسية والتواجد على الساحة العالمية والتثقيف الصحي المدرسي حول التنوع الجنسي والصحة اإلنجابية،

باإلضافة إلى البحوث المتنامية حول الخدمات الجنسية والسلوك الجنسي ".وأضاف" ،تطورت إلى ٍ
حد كبير
توقعات النساء من مقدمي الرعاية الصحية .معظم النساء حالياً يرب طن بين المشاكل الجنسية والمشاكل الجسدية

ويتوقعن من مقدم الرعاية الصحية أن يكون جدي اًر بالثقة وعلى دراية بمقاربة وبمعالجة هذه المشاكل".
هذا ومن المقرر ،باإلضافة إلى النشاط الذي أُقيم اليوم ،أن يعمل برنامج الصحة الجنسية المتكامل

للمرأة( )WISHفي المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت الذي أنشأ حديثاً ،على تسليط الضوء على
الصحة الجنسية للمرأة على المستوى الوطني من خالل حملة توعوية شاملة .وستتضمن الحملة أنشطة في

مناطق عدة ،إلى جانب خطة خاصة بوسائل اإلعالم المختلفة لتشجيع المزيد من النساء(والرجال) للمشاركة في
لقاءات تثقيفية والسعي للحصول على موارد وعالجات مالئمة.
 انتهى –نبذة إلى المحرر حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت :منذ العام  ،1902دأب المركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة .وهو أيضاً المركز الطبي

ودربت أجياالً من طالب الطب
التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام ّ 1867
وخريجوها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم .المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة
الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية وهي ( ،)JCIو( ،)Magnetو(،)CAP
يشكل دليالً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض
و( )ACGME-Iو( )JACIEمما ّ

والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا .وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب

وطبيب .وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متمي اًز للعاملين في مجال التمريض ،ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية

الصحية ألكثر من  360ألف مريض سنوياً.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة موقع www.aubmc.org :أو االتصال على األرقام التالية:
مكتب اإلعالم والعالقات العامة في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:
هاتف 009611350000 :تحويلة 4732 :بريد إلكترونيpraubmc@aub.edu.lb :
العامة:
شركة ميماك أوجلفي للعالقات ّ

بابو الرميلي  -هاتف 009611486065 :تحويلة - 135 :بريد إلكتروني:

papou.rmeily@ogilvy.com

