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  iFight PIDیطلق صندوق  (AUBMC)في بیروت  المركز الطبي في الجامعة األمیركیة
األولیة المناعة نقص بأمراض المصابین األطفال دعملمبادرة تطوعیة   

 
–) بیروت، لبنان 2017، نیسان 3(  الجامعة في الطبي المركز في والمراھقین األطفال طب قسم نظم 

 صندوق إلطالق صحفیا مؤتمراً  ،العامة الصحة وزارة مع بالتعاون ،(AUBMC)  بیروت في األمیركیة
iFight PID   األولیة المناعة نقص بأمراض المصابین األطفال لمساعدة تطوعیة مبادرة عن عبارةھو و.  

 
 ،"للعیش بفرصة الحق األولیة المناعة نقص بأمراض مصاب طفل لكل" iFight PID حملة مھمة من إنطالقا
 بیروت، في األمیركیة الجامعة في صوایا جابر قاعة في ،2017 نیسان 3 اإلثنین یوم المؤتمر عقد جرى

.المعدیة األمراض بحوث مركز مع بالتعاون  
 

 دولة نائب رئیس مجلس الوزراء ممثالً  الصحةمدیر العنایة الطبیة في وزارة  من كل التوقیع حفل حضر وقد
 في iFight PID Fund جمعیة رئیسة جنبالط، عال السیدة ،بانياصح غسان السید العامة الصحة وزیرو

 إدارة ورئیس الطبي المركز مدیر الصلح، حسان الدكتور ،بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز
 غسان والمراھقین، والدكتور األطفال طب دائرة رئیس عبود، الدكتور میغال ، الجامعة في الطبیة الخدمات
.المعدیة األمراض بحوث مركز مدیر دبیبو،  

 
 المرضى عدد أن المناعة، والالفت في شدید طفل یولدون سنویا مع ضعف 65 إلى 60 ھناك حوالي ،لبنان في

ً  تشخص التي الجدیدة األطفال سرطان حاالت عدد یوازي األولیة المناعة نقص بأمراض المصابین في  سنویا
  .مناسب تشخیصھم وعالجھم بشكل یتم أن قبل حتى یموتون األطفال ھؤالء من البالد. الكثیر

 
من  للشفاء متساویة فرص المحرومین لألطفال ستتاح ،iFight PID صندوق سیقدمھ الذي المادي الدعم بفضل
 الطبیة المؤسسات بین الوعي زیادة إلى الصندوق یھدف إلى ذلك، باإلضافة .األولیة المناعة نقص أمراض
.بھذا المرض المتعلقة المتقدمة البحوث دعم عن فضال واآلباء على حد سواء، واألطباء  

 
 المبكر الفحص حول أھمیة الوعي زیادة في مھمتنا تكمن: "االفتتاحیة كلمتھا في سیاق جنبالط السیدة وقالت
 نقص ذلك في بما عوائق، أیة على كذلك، ینبغي التغلب. األولیة المناعة نقص ألمراض المناسب والعالج
لصندوق  الرئیسیة أحد األھداف العظم، وھو نخاع زرع عندما تستدعي الحاجة الى المالیة، خاصة الموارد

iFight PID."  
 

 والمتقدمة المالئمة الرعایة أمین وت اللبناني، المجتمع فيالوعي  بأن زیادة "نؤمن: الصلح الدكتور وقال
 نتمكن أن ونأمل. طبي أولویاتنا كمركز من ضمنالمادي، ھي  الدعم أو األبحاث خالل من إن كان ،لمرضى ل
الرعایة  على المرضى الذین یصعب علیھم الحصول حاالت عدد نخفض ، بأنiFight PID صندوق خالل من

" .مادیة ألسباب المناسبة  
 

أفضل  فرصة من أجل توفیر الحل مفتاح ھو األطراف بین جمیع التعاون إن: "قائال دبیبو الدكتور وعلق
أي  یتم إھمالال  حتى المدني والمجتمع األطباء بین ھذا المرض حول الوعي لنشر ملحة حاجة ھناك. للجمیع

".طفل بسبب قلة الموارد المادیة  
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 الجھاز في  خلل نھاع ینتج مرض 250 من أكثر من مجموعة الحقیقة األولیة ھي في المناعة نقص أمراض
ھذا المرض غالبا ینتج السرطان.  من معینة نواعكأ وخطیرة مزمنة أمراض إلى یؤدي مما ،الجسم في المناعي

.یفسر ارتفاع نسبة ھذه األمراض في بلدنا حیث زواج القربى شائعما  ،عن خلل وراثي  
 

 إلنشاء المستقبلیة الرؤیة دعمعلى  أخرى شھادة ھو الیوم ھنا حضورنا" :بالقولالدكتور جوزیف الحلو  وخلص
 المجال ھذا في المتقدمة البحوث دعم إلى باإلضافة األولیة، المناعة نقص ألمراض شاملو متخصص مركز
".أفضل بشكل مجتمعنا لخدمة  

 
- -إنتھى  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

، أعلى معاییر الرعایة الطبیة 1902یقدم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت، منذ  تأسیسھ عام 
-المركز الطبي  یعتبر ھذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جمیع أنحاء  لكلیة الطب  تعلیميأكادیمي مستشفى  

ي دربت أجیال من طالب الطب واألطباء، ) والت1867في الجامعة األمیركیة في بیروت (التي أنشئت في عام 
كما خرجت العدید من الطالب ھم الیوم موجودون في العدید من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز 
الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ھو المؤسسة الطبیة الوحیدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع 

مما یشیر إلى المعاییر العالیة في مجال الرعایة التي  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPشھادات دولیة 
ترتكز على المریض، والتمریض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعلیم األكادیمي للمتخرجین.  

 
طالب وطبیب. إن مدرسة رفیق الحریري للتمریض توفر التعلیم الممتاز  4,000خرجت كلیة الطب أكثر من 

مریض سنویا. 360,000المركز الطبي احتیاجات الرعایة الصحیة ألكثر من  لطاقم التمریض. یلبي  
 

أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org یرجى زیارة الموقع اإللكتروني ،لمزید من المعلومات  
 

مقسم  009611350000على الرقم  ركیّة في بیروتیالمركز الطّبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في
  praubmc@aub.edu.lbالبرید اإللكتروني: أو ، 4722


