نشرة برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحتراف
العدد الثاني 2017

إفتتاحية العدد
تحْ َفظ املرشبيات الفاتنة يف داخلها أحجيات لها وقع عىل الناظرين من خاللها وعىل املنظورين .بالنسبة لنا يف برنامج سليم الحص
لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( ،)SHBPPتُعترب املرشبيات بمثابة تصوير ملا نقوم به .كثريا ً ما تكون جزءا ً من العالم ،ولكن يف نفس
الوقت وبشكل رصيف ومحرتس بعيدة عنه .تسمح لنا املرشبيات رؤية األمور عن بعد وبشكل شمويل واإلنتباه إىل خصائص وأبعاد كثريا ما ال
نوليها االهتمام أو حتى ال نالحظها مع أنها حيوية بالنسبة للحياة بشكل عام وملهنة الطب بشكل خاص.
نرحب بكم إىل العدد الثاني من املرشبية ،نرشة برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ( ،)SHBPPوهي نرشة سنوية تهدف
إىل نقل صورة إىل زمالئنا يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت ويف الجامعة عموما ً عن بعض ما نقوم به من نشاط يف برنامج سليم
الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف.
إن برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ) (SHBPPهو مصدر معلومات موثوق مشرتك بني مختلف اإلختصاصات
ألعضاء الهيئة التدريسية ،والطالب ،ومقدمي الخدمات الصحية وواضعي سياستها املندرجني يف العمل الرتبوي يف مجال األخالقيات
األحيائية كما ويف البحوث العلمية واإلستشارات يف هذا املجال يف لبنان واملنطقة .انطلق الربنامج يف نيسان أبريل  ،2010وهو أول
مبادرة محددة الهدف يف العالم العربي تسعى إىل تعليم القضايا املتصلة باإلاحرتاف ،والطب املرتكز عىل القيم اإلنسانية ،واألخالقيات
األحيائية كما والقيام بالبحوث يف هذه القضايا ونرصتها.
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برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحتراف
( )SHBPPوموضوع رعاية المرضى
اإلستشارات الطبية يف موضوع األخالقيات الرسيرية
انطالقا ً من التزام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPتأمني أعىل مستويات العناية باملرىض ،فقد واصل
الربنامج تقديم االستشارات الطبية عند رسير املريض يف موضوع األخالقيات الرسيرية لدى طلبها من قبل املريض أو أفراد عائلته
أو أعضاء فريق الرعاية الصحية .يعكس االزدياد يف طلب استشارات كهذه خالل سنة  6102اإلدراك املتزايد للدور الذي يؤديه هذا
الربنامج والحاجة لها كما وأهمية التشارك يف أخذ القرارات يف حقل الرعاية الصحية.
إضافة إىل هذا ،فقد قام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ( )SHBPPبتأمني مزيد من اإلستشارات يف موضوع
ّ
للمتلقني والواهبني املعنيني بزرع األعضاء عىل أساس فردي بالتعاون مع
زرع األعضاء عن طريق إجراء تقييم للجانب األخالقي
أخصائية األخالقيات األحيائية الرسيرية لدى املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت .إن العملية التقييمية هذه تتناول مناقشة
االعتبارات األخالقية املتصلة بعملية االنتقاء ،وطوعية االختيار ،واملوافقة عن علم ،وتبيان املنافع واملخاطر بالنسبة للواهب املحتمل،
ّ
ّ
املتلقي ملعادلة عملية الزرع ، ،باالمتنان الهتمام املركز الطبي يف الجامعة األمريكية
وللمتلقي املحتمل ،إلخ .دائما يشعر الواهب كما
يف بريوت بشكل متواصل بالتفاصيل الصغرية لضمان حسن مسار كل األمور .للكثريين ممن سبق وقصدوا مراكز طبية أخرى ،كان
اختبار هذه الرعاية السمة املميزة للمركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت.
لجنة األخالقيات يف املركز الطبي ()MCEC
إن لجنة األخالقيات يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت ( )MCECهي مجموعة استشارية يعيّنها املجلس الطبي تبعا ً
لتوصية من قبل رئيس طاقم املركز .عندما يُطلب منها ،تقوم اللجنة بتفحّ ص ومراجعة القضايا األخالقية التي قد تربز يف سياق العناية
بأحد املرىض .فدور لجنة األخالقيات يف املركز الطبي هو مراجعة السياسات القائمة التي عىل صلة باألخالقيات وتحديثها بشكل دوري
كما وصياغة سياسات جديدة بحسب ما تقتيض الحاجة أو تبعا ً لطلب من رئيس طاقم املركز الطبي .وتشتمل رسالة اللجنة أيضا عىل
مهمة تدارس املسائل األخالقية يف حاالت محددة والتثقيف بموضوعها .إضافة إىل هذا ،تلعب لجنة األخالقيات يف املركز الطبي دورا ً
أساسيا ً يف تعزيز الثقافة املبنية عىل املبادئ األخالقية والنزاهة واملسؤولية وتشجيع الثقافة األخالقية يف محيطها.
تشتمل لجنة األخالقيات يف املركز الطبي يف عداد أعضائها عىل أطباء وممرضات وعاملني اجتماعيني ومحامي وفيلسوف وعضو من
املجتمع وأخصائية املركز الطبي يف األخالقيات األحيائية .وألول مرة يف تاريخ املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت  ،عيّنت لجنة
األخالقيات يف املركز الطبي سنة  2016أعضاءا ً يف عدادها من بني األطباء املقيمني .نأمل أن يصبح لدينا يف عداد اللجنة املزيد من
ّ
للتوسع يف تعزيز فاعلية وشمولية نشاطات لجنة األخالقيات يف املركز الطبي.
الطالب يف مسعانا

نشاطات برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واالحتراف ()SHBPP
ورشات العمل واملؤتمرات
منذ انطالقه ،نشط برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPيف العمل عىل نرش ثقافة األخالقيات األحيائية
يف لبنان واملنطقة .حتى تاريخنا هذا ،انعقد ما مجمله  33مؤتمر وورشة عمل .يف سنة  ،2016ن ّ
ظم برنامج سليم الحص لألخالقيات
األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPمؤتمرين إقليميني وتعاون مع جهات أخرى يف إقامة ثالث ورشات عمل دارت مواضيعها حول
األخالقيات األحيائية .وكان املشاركون أشخاصا ً محرتفني من لبنان واملنطقة.

املؤتمر اإلقليمي الثامن "الخاليا الجذعية :جداالت ووعود"
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ورشة عمل حول "التح ّري عن إساءة معاملة األطفال وكشفها"

املؤتمر اإلقليمي التاسع "معضالت أخالقية وقانونية يف ممارسة الطب والبحوث :منظور رشق أوسطي"

سلسلة محارضات ودورات كربى ( )Grand Roundsتحت عنوان "األخالقيات :قضايا وأولويّات"
إن سلسلة محارضات "األخالقيات :قضايا وأولويات" مبادرة تهدف إىل:
•رفع مستوى الوعي العام داخل محيط الجامعة األمريكية يف بريوت وكلية الطب واملركز الطبي كما ولدى املحرتفني واملؤسسات يف
املنطقة ألهمية القضايا األخالقية يف الرعاية الصحية وللدور الذي تؤديه.
	•توفري الفرص لالستمرار عىل تواصل ومعرفة بالتطورات الجديدة يف حقل
األخالقيات األحيائية.
	•تطوير الربنامج التعليمي يف موضوع األخالقيات األحيائية يف كلية الطب.
•حتى اآلن ،أقام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف
( 53 )SHBPPمحارضة يف سلسلة "األخالقيات :قضايا وأولويات" ،ثالث
منها يف سنة .2016
	•"األخالقيات األحيائية النسائية "101
ألقتها الدكتورة تاليا عراوي يف مدرسة اإلنرتناشونال كولدج
( 25شباط\فرباير)2016 ،
	•"عوامل برشية يف الرعاية الصحية"
ألقتها الدكتورة نادين موقدية يف قاعة محارضات عصام فارس
( 31نيسان\أبريل)2016 ،
	•"تعاطف طبيب الطوارئ :من منظور املرىض وأطبائهم"
ألقتها الدكتورة خريات الحبال يف مكتبة عفيش يف املركز الطبي يف الجامعة
األمريكية يف بريوت ( 19ترشين األول\أكتوبر)2016 ،

محارضة "تعاطف طبيب الطوارئ :من منظور املرىض وأطبائهم"
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اإلنسانية واإلحتراف
جائزة اإلنسانية واإلحرتاف
ُ
َ
يف سنة  2011جرى إطالق جائزة اإلنسانية واالحرتاف التي تمنح من كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت وبرنامج سليم الحص
لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( ،)SHBPPوكان أوّل من حاز عليها سنة  2012الدكتور نبيل رشارة من دائرة الطب العائيل
والدكتور حسني درويش من قسم جراحة األعصاب .إن هذه الجائزة الرفيعة تك ّرم ميّزة الرعاية الرحيمة وميزة التفاني ونكران الذات
يف سبيل االمتياز وهي تُمنح لطبيب معالج ولطبيب مقيم ّ
يجسدان وجهي الطب ،اإلنساني واالحرتايف .حازت عىل جائزة الطبيب املعالج
عن سنة  2016الدكتورة منى عثمان الحاج ،مد ّرسة يف الطب العائيل الرسيري يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،وحاز
عىل جائزة الطبيب املقيم عن سنة  2016الدكتور حسن دمياتي ،طبيب مقيم سنة ثالثة يف دائرة طب الجهاز العصبي .تهانينا!

الحائزون عىل جائزة اإلنسانية واالحرتاف عن سنة  2016التي تُمنَح من كلية الطب يف الجامعة األمريكية
يف بريوت وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ()SHBPP

البرنامج التعليمي
مقرر "أطباء ،مرىض ،ومجتمع )PPS4( "4
استُح ِدثت الوحدة التعليمية "أطباء ،مرىض ،ومجتمع  )PPS4( "4يف  .2016وهي مدمجة ضمن مناوبة الطب العائيل وتتوّ ج وتختتم
سلسلة مقررات "أطباء ،مرىض ،ومجتمع" .يُعطى طالب السنة الرابعة طب من خاللها فرصة التطبيق العميل ملا تعلموه يف املقررات
الثالثة األوىل من سلسلة "أطباء ،مرىض ،ومجتمع" ( .)PPS,1,2,3يستطيع الطالب يف مقرر "أطباء ،مرىض ،ومجتمع )PPS4( "4
النظر واختبار كل ما سبق وتعلموه من مفاهيم ضمن إطار عميل .ويتعلمون أيضا ً كيفية اتمام رسالتهم يف الرعاية الصحية بشكل
استباقي من حيث أبعادها النفسية واالجتماعية والروحية واالقتصادية ،خاصة يف حالة املجتمعات األقل حظا ً حيث املساعدة املبارشة
يكون لها وقع مؤثّر عىل حياة املرىض .ترافق مجموعات متناوبة مختلفة من الطالب طبيب العائلة املمارس و\أو الطبيب املقيم يف قسم
الطب العائيل يف زياراتهم امليدانية يف املناطق املحرومة من الخدمات .يشتمل هذا النشاط العمل مع مركز "تحدّي" ( )Tahaddiدون
أن يكون محصورا ً به .مركز "تحدّي" هو مركز للموارد املجتمعية حيث تستطيع العائالت ّ
تلقي الرعاية الصحية واالجتماعية ويصبح
بمقدورها من خالله الوصول إىل النظام الصحي األوسع واالستفادة منه .يقدّم مركز "تحدّي" استشارات طبية مجّ انية للمرىض
ويؤمّ ن األدوية والفحوصات املختربية بأدنى كلفة ممكنة .تهدف هذه الزيارات إىل إطالع الطالب بشكل وثيق عىل الرعاية الطبية
ّ
املتوفرة للجماعات املحرومة خارج إطار الرعاية الثالثية .ويُع َّرف الطالب أيضا عىل مفاهيم ومهارات جديدة تستوجب التفاعل امليداني
مع قطاع من املجتمع يقبع تحت حرمان شديد .تشمل الزيارات أيضا زيارات منزلية يندرج فيها عنرص التف ّكر املنهجي.
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نشاطات جوالت األخالقيات األحيائية عىل أقسام املستشفى ()BROWnies
أطلق برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPووحدة العناية املر ّكزة لألطفال أول نشاط "براونيز" ()BROWnies
يف  3آذار\مارس .2016 ،تخدم جوالت األخالقيات األحيائية عىل أقسام املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت كمنرب للنقاش
ضمن فريق متعدد االختصاصات يجمع األطباء املعالجني واألطباء املقيمني واألطباء املتدربني واملمرضات وطالب السنة الرابعة طب
وأخصائية املركز الطبي يف األخالقيات األحيائية وذلك ملناقشة حاالت فعلية واقعة ملرىض .وتخدم هذه النقاشات كأساس للتف ّكر
والتحاور والتداول حول املسائل األخالقية والقيم والهموم ،إلخ .وهي ّ
توفر للمشاركني منتدى آمنا ً لتوضيح املسائل الحرجة التي
يواجهونها يف سياق العناية باملرىض والكشف عنها كما وللوصول إىل توصيات بخصوصها.
أقيمت خالل سنة  2016ستة أنشطة "براونيز" ونأمل أنه سوف يُقام املزيد منها مستقبالً .القت هذه النشاطات ردودا ً إيجابية جداً ،ومن
التعليقات التي أتت من مشاركني فيها" ،من العظيم أن يكون هناك مكان آمن ملناقشة هذه املسائل [فيه] .توجد حاجة ِل’براونيز‘ ،خاصة
عندما يكون لدينا حاالت صعبة" ،و "كثريا ما نتعاطى مع حاالت كهذه وال نعرف ما علينا القيام به فعليا ً " .وطبعاً ،يُقدَّم يف كل اجتماع
كعك الرباوني!

Brownies

Bioethics Rounds
On the Wards
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برنامج شهادة الدراسة الصيفية (حزيران\يونيو – تموز\يوليو  )2016لربنامج العلماء يف مجال البحوث الصحية ()SHARP
أطلق برنامج العلماء يف مجال البحوث الصحية ( )SHARPبرنامجه الخاص بشهادة الدراسة الصيفية للمرة الرابعة
يف  15حزيران\يونيو .2016 ،أحد املقررات التعليمية اإللزامية يف هذا الربنامج هو مقرر "املدخل إىل أخالقيات البحوث وإدارة
البحوث بطريقة مسؤولة "ّ .
منسقة هذا املقرر هي الدكتورة تاليا عراوي ،املديرة املؤسسة لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واإلحرتاف ( )SHBPPيف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت .يتضمّ ن املقرر محارضات قام بإلقائها الدكتورة منى النابليس،
والدكتور رامي محفوظ ،والدكتورة غادة الحاج فليحان ،والسيدة مي القصار ،وهي تتناول مجاال واسعا من نواحي أخالقيات البحوث
مثل تاريخ املبادئ األخالقية ،وتطوّر قوانني السلوك يف البحوث واملمارسات األخالقية املتّبَعة فيها ،كما ويتضمّ ن املقرر مسائل أخالقية
مختلفة .هذا باإلضافة إىل األحاديث التي قدّمها املتكلمون املدعوون الدكتورة فاديا حميدان ،مديرة مكتب املنح والعقود يف الجامعة
األمريكية يف بريوت ،والدكتور عبدو جرجس ،األستاذ يف قسم الفيزيولوجيا ،والسيدة لورا دوش ،املسؤولة يف اللجنة املؤسسية لإلعتناء
بالحيوانات واستخدامها .وقام الطالب أيضا بزيارة ميدانية لقسم اإلعتناء بالحيوانات يف كلية الطب .وكانت حصيلة عمل طالب صف
سنة  2016تجاه إنجاز املرشوع املطلوب منهم يف هذا املقرر تقديم الطالب لعروض حول مواضيع مختلفة مثل البحوث يف دائرة
الطوارئ ،االستخدام الرحيم لألدوية غري املعتمدة ،البحوث والفئات السكانية املعرضة للضغوطات ،البحوث يف زمن األزمات ،اإلخبار
عن املخالفات ،إدارة البيانات ،البحوث يف الصحة النفسية ،البحوث يف الخاليا الجذعية ،إلخ .تهانينا لخريجي سنة !2016

تهانينا لخريجي سنة !2016

أخبار برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واالحتراف ()SHBPP
إطالق نشاط "تربية األخالقيات األحيائية وأفالم السينما ( ")BEAMيف قسم املرحلة املتوسطة يف مدرسة اإلنرتناشونال
كولدج ( ،)ICرأس بريوت
بمناسبة يوم اإليدز ( )AIDSالعاملي لسنة  ،2016أقام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ( )SHBPPضمن
برنامجه للتوعية أول نشاط له يف إطار "تربية األخالقيات األحيائية وأفالم السينما ’بيم‘ ( ")BEAMيف  30ترشين الثاني\نوفمرب2016 ،
يف مدرسة الكلية العامة ( )ICيف رأس بريوت .والحدث هذا كان عبارة عن عرض للفيلم السينمائي "فيالدلفيا" تبعته حلقة نقاش قام
باملناقشة فيها الدكتور عبد الرحمن بزري (طبيب يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت متخصص باألمراض ا ُملعْ دية)
والدكتورة تاليا عراوي (أخصائية األخالقيات األحيائية الرسيرية لدى املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت) .بعد انتهاء هذا
النشاط ،تربع الطلبة باملال لصندوق الدعم اإلنساني التابع لربنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية والحرتاف (.)SHBPP
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"مغريات املرشط" :دورة كربى ( )Round Grandانعقدت يف وايل كورنيل للطب – قطر
دُعيت الدكتورة تاليا عراوي إلجراء دورة كربى يف وايل كورنيل للطب – قطر يف  6ترشين الثاني\نوفمرب 2016 ،موجّ هة إىل محرتفني
يف حقل الرعاية الصحية بينهم أطباء وصيادلة وممرضات ومربّون يف الحقل الطبي وطالب طب .عالج الحديث ،وعنوانه "مغريات
املرشط" ،موضوع الجداالت األخالقية التي تحيط بالجراحة التجميلية .ناقشت الدكتورة عراوي املوضوع من ناحية أنه من الرضورة
القصوى ،وسط ازدياد طلب السوق للجراحة التجميلية يف املنطقة العربية ،أن يدرك ج ّراحوا التجميل أهمية املحافظة عىل األهداف
الذاتية للطب يف ممارستهم وأال ينجذبوا عنها تحت تأثري مغريات الكسب التجاري واملايل .تبع الحديث طرح لألسئلة واألجوبة.
ورشة عمل تفاعلية تربوية" :رحلة البحوث :مقاربات مبتكرة الجتذاب الجماعات إىل العمل يف مجال البحوث".
ن ّ
ظمت شبكة التعاون يف الريادة واإلبداع يف النظم الصحية ( )CLIيف الجامعة األمريكية يف بريوت بالرشاكة مع مدرسة األهلية ورشة عمل
تفاعلية تربوية يف  18ترشين األول\أكتوبر ،2016 ،عنوانها "رحلة البحوث :مقاربات مبتكرة الجتذاب الجماعات إىل العمل يف مجال
البحوث" .تضمّ نت ورشة العمل عددا ً من األنشطة العملية املبارشة موزعة عىل ستة أكشاش ّ
توضح نواحي البحوث املختلفة .كانت وظيفة
الكشك رقم  4تعريف الطالب عىل مبادئ أخالقيات البحوث وتوضيح ما يُنتظر منهم كباحثني ،وكيفية الحؤول دون إساءة السلوك يف البحوث،
وكيفية التعاطي مع املسائل األخالقية التي قد تنشأ خالل تنفيذ مشاريع بحوثهم ،وما هو دور لجان املراجعة األخالقية .وقد جرى تنظيم هذا
الكشك بالتعاون مع برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ( )SHBPPيف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت .قاد
األنشطة يف كل كشك طالب جامعيون ،منهم من كان أت ّم املرحلة الجامعية األوىل ومنهم من كان ما يزال يتابع الدراسة فيها.

حملة "الشيخوخة جميلة"
ّ
يوم األول من شهر ترشين األول\أكتوبر هو اليوم العاملي لكبار السن .اتخذ برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلاحرتاف
( )SHBPPمن هذه املناسبة فرصة إلبراز قيمة كبار السن يف مجتمعاتنا يف مسعى لتغيري الطريقة النمطية واملجحفة التي يُنظر بها
إىل الشيخوخة وتحويلها إىل توجّ هات أكثر إيجابية وداعمة ،مما بإمكانه يف نهاية املطاف تعزيز اختبار كبار السن لحياتهم اليومية
وتطوير السياسة املتّبَعة لالستجابة لهم وتأمني الخدمات املناسبة .من هذا املنطلق ،صمّ م برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واإلحرتاف ( )SHBPPثالث ملصقات تستمد مواضيعها من التوجهات اإليجابية تجاه الشيخوخة ومن العمل عىل تمكني كبار السن
وتقديرهم .عُ ِرضت امللصقات عىل مواقع برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ( )SHBPPاإلجتماعية وو ُِضعت يف
التداول للمشاركة .وقد عُ رضت للمشاركة والنقاش أيضا خالل امللتقى الثقايف الثالث ملستشفى دار العجزة اإلسالمية الذي أُقيم يف األول
من شهر ترشين األول\أكتوبر.2016،
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جلسة توجيهية لألعضاء الجدد يف هيئة التدريس حول برنامج سليم الحص
لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف ()SHBPP
حرض األعضاء الجدد امللتحقون بهيئة التدريس يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف
بريوت جلسة توجيهية حول برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف .ع ّرفت
الدكتورة تاليا عراوي أعضاء هيئة التدريس الحضور عىل رسالة الربنامج وأعطتهم فكرة
عامة عن الخدمات التي يؤمّ نها كما وعن املبادرات الكثرية التي أنجزها ويواصل العمل
عىل انجازها.
إطالق املنشور "البحوث املختصة بالبرش :هل أندرج وأشارك فيها؟"
أطلق برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPمنشور "البحوث
املختصة بالبرش :هل أندرج وأشارك فيها؟" باللغتني اإلنجليزية والعربية بالتعاون مع
وزارة الصحة العامة يف لبنان .سيكون هذا املنشور متوفرا يف جميع املستشفيات ومراكز
البحوث يف لبنان.

البحوث المختصة بالبشر
هل أندرج وأشارك فيها؟

مجلس نوفيلد لألخالقيات األحيائية وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف يتعاونان إلطالق رشيط فيديو
رسوم متح ّركة جديد باللغة العربية
َرس برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPتقديم عمل ناتج عن تعاونه مع مجلس نوفيلد لألخالقيات
ي ّ
األحيائية ،وهو أعىل هيئة معنية باألخالقيات األحيائية يف اململكة املتحدة .اكتسب مجلس نوفيلد لألخالقيات األحيائية سمعة عاملية كهيئة
مستقلة تعمل عىل إسداء املشورة لصانعي السياسات وتحفيز النقاش يف مجال األخالقيات األحيائية .وقد أدى هذا التعاون إىل إنتاج نسخة
باللغة العربية لرشيط فيديو رسوم متحركة قصري ،موجّ ه إىل األطفال ،يتناول أخالقيات البحوث" :البحوث الصحية :اتّخاذ القرار املناسب
يل" .يكشف رشيط الرسوم املتحركة هذا القضايا األخالقية من منظور الفتاة ميا – وهي شخصية تواجه بعض التساؤالت واملسائل التي
قد تُطرح عندما يُدعى شخص صغري السن للمشاركة يف بحث طبي.

لحظة تاريخية؟ رشعة املبادئ األخالقية للبحث العلمي يف لبنان
ّ
وقع مسؤولون من كل الجامعات يف لبنان عىل وثيقة "رشعة املبادئ األخالقية للبحث العلمي يف لبنان" يف الرساي الكبرية يوم الجمعة يف
 15تموز\يوليوُ .2016 ،
طوِّر نص الرشعة بمساعدة العديد من الجامعات ،من ضمنها الجامعة األمريكية يف بريوت ،والجامعة اللبنانية،
وجامعة القديس يوسف ،وغريها .اشرتك برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPيف عمل مراجعة نص الرشعة
الجديدة وإعادة النظر فيه .نأمل أن يكون لهذه الخطوة تأثري نوعي فارق عىل واقع املمارسة.
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حلقة نقاش موضوعها "مسائل أخالقية يف حقل التمريض الجينومي"
بمناسبة املؤتمر الطبي للرشق األوسط ( )MEMAيف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،دُعِ يت الدكتورة تاليا عراوي للمشاركة
بصفة عضو يف حلقة النقاش حول "مسائل أخالقية يف حقل التمريض الجينومي" ضمن الجلسات املخصصة ملوضوع "تغيري الرعاية من
خالل التمريض الجينومي" وذلك يف  13أيار\مايو .2016 ،ضمّ ت حلقة النقاش كل من الدكتورة كاثي س .هدلستون ،والدكتورة لينا
بدر ،والدكتورة تاليا عراوي ،واألب بولس وهبة ،والسيّد جعفر حسني محمد فضل الله ،وقد عرض هؤالء وجهات نظر من نواحي أخالقية
ورسيرية ودينية مختلفة تجاه حاالت محددة عُ ِرضت للنقاش باإلضافة إىل اإلجابة عىل أسئلة عديدة طرحها الحضور .اجتذبت الحلقة
حضورا كثيفا من بني أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة اإلدارية والطالب ،وقد أدارتها مقدّمة الربامج التلفزيونية ريما كركي.

"فريوس نقص املناعة البرشية\اإليدز واالهتمامات األخالقية" :محارضة لطالب السنة الثانية طب
ألقت الدكتورة تاليا عراوي محارضة توجّ هت بها إىل طالب السنة الثانية طب وتناولت فيها مسألة االهتمامات األخالقية التي عىل صلة
بموضوع فريوس نقص املناعة البرشية\اإليدز وذلك يف  21أيار\مايو ،2016 ،يف قاعة محارضات عصام فارس يف املركز الطبي يف
الجامعة األمريكية يف بريوت .تبع املحارضة طرح لألسئلة واألجوبة.

مهرجان الوسائط املتعددة الثاني يف موضوع األخالقيات األحيائية
ن ّ
ظم برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPيف  7أيار\مايو ،2016 ،املهرجان الثاني للوسائط املتعددة يف
موضوع األخالقيات األحيائية ،وهو احتفال بأعمال طالب السنة الثالثة طب ا ُملنجَ زة يف مقررهم التعليمي "أطباء ،مرىض ،ومجتمع .)PPS3( "3
ت ّم اختيار أفضل عرشة مشاريع مقدمة لهذه السنة وقام الطالب بعرض نماذج عن مشاريعهم املنجزة لهذا املقرر (أفالم وثائقية ،ألعاب
تثقيفية–ترفيهية ،وملصقات) ،وهي تعالج عددا من مواضيع األخالقيات األحيائية .وقد تس ّلم الطالب شهادات تقديرا ً ألعمالهم.
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الدورات التعليمية يف الطب النفيس
ألقت الدكتورة تاليا عراوي محارضة عنوانها "األخالقيات الرسيرية واملريض بأكمله" ضمن إطار الدورات التعليمية يف دائرة الطب النفيس
يف املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت .ر ّكزت املحارضة عىل أهمية اعتماد مقاربة شمولية ملوضوع معالجة املرىض ،مقاربة تر ّكز عىل
املريض بأكمله وتأخذ يف االعتبار األبعاد النفسية واالجتماعية للمرض وليس فقط الداء املحدد أو الحالة الراهنة قيد املعالجة.
نشاط بمناسبة اليوم العاملي للمرأة
بمناسبة يوم املرأة العاملي ،وهو يقع يف  8آذار\مارس ،تعاون برنامج سليم الحص
لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( )SHBPPمع قسم املرحلة املتوسطة يف مدرسة الكلية
العامة ( )ICيف رأس بريوت ون ّ
ظم نشاطا ّ
طلبيّا َ من أجل إلقاء الضوء عىل مسائل األخالقيات
األحيائية املتع ّلقة باملرأة .حصل هذا الحدث يف  71آذار\مارس ،2016 ،وقد عُ ِرضت فيه
ملصقات وأفالم فيديو ّ
خلقة أعدّتها مجموعة من طلبة الصف التاسع يف مدرسة الكلية العامة
( .)ICوقد تس ّلم الطلبة شهادات تثمينا ً ملجهودهم ّ
الخلق والحمايس.

نشاطات شارك فيها برنامج سليم الحص لألخالقيات
األحيائية واالحتراف ()SHBPP
باإلضافة إىل النشاطات التي ن ّ
ظمها يف العام  ،قام برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( ،)SHBPPممثالً بشخص
مديرته املؤسسة الدكتورة تاليا عراوي ،باملشاركة أيضا ً بعدد من النشاطات املحلية واإلقليمية والعاملية ،من ضمنها:
ترشيد السياسات الصحية :حوار حول السياسات العامة بعنوان "تحسني جودة ونمط وصف األدوية يف لبنان"
ن ّ
ظم مركز ترشيد السياسات الصحية ( )K2PCenterيف كلية العلوم الصحية يف الجامعة األمريكية يف بريوت بالتعاون مع وزارة
الصحة العامة حوارا وطنيا حول السياسات الصحية يهدف إىل تحسني جودة ونمط ْ
وصف األدوية يف لبنان وذلك يوم الجمعة يف 14
ترشين األول\أكتوبر .2016 ،أدار الحوار مدير مركز ترشيد السياسات الصحية الدكتور فادي الجرديل ،الذي و ّزع ُقبَيل الجلسة عىل
جميع الحارضين املوجز املعريف للسياسات العامة الصحية يف هذا املوضوع ليتمكنوا من املشاركة بشكل علمي ومنهجي أفضل .وقد
دُعيت الدكتورة تاليا عراوي لحضور هذا الحدث واملشاركة يف املداوالت.
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امللتقى الثقايف الثالث ملستشفى دار العجزة اإلسالمية
دُعِ يت الدكتورة تاليا عراوي للمشاركة يف امللتقى الثقايف الثالث ملستشفى دار العجزة اإلسالمية الذي انعقد يف فندق النكسرت بالزا يف األول
من شهر ترشين األول\أكتوبر ،2016 ،وهو اليوم العاملي لكبار السن .وكانت الدكتورة عراوي عضوا يف حلقة الجلسة الثالثة التي كان
عنوانها "العيش واملوت مع األلم :مسألة يجب أن ال تحدث".

املؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية لطب العائلة :الطب العائيل يف عالم تسوده العوملة
دُعِ يت الدكتورة تاليا عراوي للمشاركة يف املؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية لطب العائلة الذي
عُ قِ د هذه السنة بني  30أيلول\سبتمرب و 1ترشين األول\أكتوبر ،2016 ،يف فندق كراون بالزا
يف بريوت وكان عنوانه "طب العائلة يف عالم تسوده العوملة" .شاركت الدكتورة عراوي يف حلقة
نقاش تناولت قضية تحوّل الطب إىل سلعة تجارية إىل جانب الدكتور جورج كعدي والدكتور
صالح زين الدين.

ورشة عمل "التغطية اإلعالمية وأخالقيات البيولوجيا" :مبادرة قامت بها منظمة اليونسكو ( )UNESCOبالتعاون مع
منظمة "نيو هيلث كونسبت" ()New Health Concept
دُعِ يت الدكتورة تاليا عراوي للمشاركة يف ورشة عمل أقامتها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليونسكو" ( )UNESCOعنوانها
"التغطية اإلعالمية وأخالقيات البيولوجيا" وذلك من  20-22حزيران\يونيو ،2016 ،يف فندق بادوفا يف سن الفيل .وقد أقامتها بالتعاون مع
منظمة "نيو هيلث كونسبت" ( ،)NHCوهي منظمة لبنانية متخصصة يف اإلدارة واالستشارة يف حقل الرعاية الصحية .حرض ورشة العمل
هذه صحافيون وطالب الصحافة كما ومحرتفون يف حقل الرعاية الصحية معنيون بموضوع األخالقيات األحيائية.
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"الجوانب االجتماعية واألخالقية لقضايا الرعاية الصحية النسائية يف مرص العليا" :ورشة عمل أقامتها أكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع اليونسكو يف جامعة بني سويف يف مرص
حرضت الدكتورة تاليا عراوي مؤتمر "الجوانب االجتماعية واألخالقية لقضايا الرعاية الصحية النسائية يف مرص العليا" الذي انعقد يف
 10نيسان\أبريل ،2016 ،يف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يف جامعة بني سويف يف مرص .وقد أقيم بالتعاون مع اليونسكو ()UNESCO
وبرنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحرتاف ( .)SHBPPألقت الدكتورة عراوي محارضة عنوانها "وليد محددة صفاته عىل الطلب؟"
وتبع املحارضة طرح لألسئلة واألجوبة.

"اإلنصاف يف الحصول عىل خدمات ومعلومات عالية الجودة يف حقل الرعاية الصحية" :مؤتمر يف جامعة األزهر أقامه املركز
الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية
حرضت الدكتورة تاليا عراوي مؤتمر "اإلنصاف يف الحصول عىل خدمات ومعلومات عالية الجودة يف حقل الرعاية الصحية" الذي أقامه املركز
الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية يوم السبت يف  9نيسان\أبريل ،2016 ،يف جامعة األزهر يف مرص .وقد ألقت الدكتورة عراوي
محارضة عنوانها "إساءة استخدام املرشط" وتبع املحارضة طرح لألسئلة واألجوبة.
املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض ،يف الرياض ،اململكة العربية السعودية
دُعيت الدكتورة تاليا عراوي للتك ّلم يف املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض يف الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يف شهر شباط\فرباير.2016 ،
خالل املؤتمر ،ناقش أكثر من خمسني خبريا من كبار الخرباء املحليني واإلقليميني والدوليني يف حقول الرعاية الصحية والقانون وعلم النفس
وعلم االجتماع واإلدارة املسائل التي عىل عالقة بحقوق املريض .افتتح املؤتمر ،الذي امتد عىل ثالثة أيام ،نائب وزير الصحة السيد حمد
الدويلية .تضمّ نت املواضيع التي تناولها النقاش :حقوق املريض من املنظور اإلسالمي ،والتجارب العاملية واإلقليمية ،ودور منظمات املجتمع
املدني واملرافق الصحية والسلطات التنظيمية واملؤسسات الرتبوية واملهنية والقانونية يف تعزيز حقوق املريض.

مركز ترشيد السياسات الصحية ( :)K2Pحوار حول السياسات العامة بعنوان "معالجة موضوع األخطاء الطبّية يف
املؤسسات الصحية يف لبنان"
وضع مركز ترشيد السياسات الصحية ( )K2Pيف كلية العلوم الصحية يف الجامعة األمريكية يف بريوت موجزا معرفيا للسياسات العامة
الصحية يعرض فيه حجم مشكلة األخطاء الطبية يف لبنان ويلقي الضوء عىل القضايا التي تتناول األسباب واملساءلة.
ون ّ
ظم املركز يف  5شباط\فرباير ،2016 ،حوارا حول السياسات العامة عنوانه "معالجة موضوع األخطاء الطبّية يف املؤسسات الصحية يف
ّ
لبنان" بالتعاون مع وزارة الصحة العامة يف لبنان ،والهدف منه الوصول إىل تفاهم شامل مبني عىل األدلة يؤدي إىل ّ
تحسن ملموس وحقيقي
ُ
يف املمارسات املرتبطة بسالمة املرىض .أدار الحوار مدير مركز ترشيد السياسات الصحية ( )K2Pالدكتور فادي الجرديل ،الذي و ّزع قبَيل
الجلسة عىل جميع الحارضين املوجز املعريف للسياسات العامة الصحية يف هذا املوضوع ليتمكنوا من املشاركة بشكل علمي ومنهجي أفضل.
وقد دُعيت الدكتورة تاليا عراوي لحضور هذا الحدث واملشاركة يف املداوالت.
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شبكة كامربيدج لتعليم األخالقيات األحيائية :مؤتمر واجتماع يف إسطنبول
حرضت الدكتورة تاليا عراوي مؤتمرا واجتماعا يف إسطنبول لشبكة كامربيدج لتعليم األخالقيات األحيائية .انعقد املؤتمر واالجتماع يف جامعة
أدجيبادم يف إسطنبول ،تركيا ،يف  12و 22كانون الثاني\يناير .2016 ،وقد شاركت الدكتورة عراوي بصفة مديرة إلحدى جلسات املؤتمر
وأيضا كمتك ّلمة فيه .فألقت كلمة عنوانها "نظرة من الداخل – من أجل عناية أفضل ،مُرتَك ُزها املريض" .وتبع الكلمة طرح لألسئلة واألجوبة.
وباإلضافة إىل زيارة مركز املحاكاة خالل زيارتها ،فقد شاركت الدكتورة عراوي أيضا يف حلقة يف مركز جامعة أدجيبادم الطبي.

تهاني!
عُ يّنَت الدكتورة تاليا عراوي عضوا يف مجلس إدارة الجمعية العاملية لألخالقيات األحيائية ( )IABوانتُخِ بَت كأول رئيسة لشبكة
أخالقيات البيولوجيا وقضايا املرأة باملنطقة العربية (!)BiNWIAR

M = EC2
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برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحتراف
( – )SHBPPالزاوية الصحافية
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مشاريع الطالب في موضوع األخالقيات األحيائية
لقد اختريت للعرض بعض املشاريع من بني املشاريع يف األخالقيات األحيائية التي ابتكرها طالب السنة الثالثة طب للمقرر "أطباء ،مرىض،
ومجتمع  .)PPS3( "3فتسنّى لثماني مجموعات مختلفة عرض األفالم الوثائقية واأللعاب التثقيفية–الرتفيهية التي أنجزتها ،وتسنّى لعرش
مجموعات عرض ملصقاتها ،وذلك يف املهرجان الثاني للوسائط املتعددة يف موضوع األخالقيات األحيائية.

األفالم الوثائقية
 )1السبق الطبي واإلعالمي ( :)ScoopMEDiaالطب واإلعالم واألخالقيات
عدنان األشقر ،مارغريتا األسمر ،سامر الحايك ،كريستوفر ّ
املحي
 )2املالذ األخري
رشا أبي ملحم ،أحمد الرزيم ،طارق العريس ،حياة الطبش
 )3الغفل ( )Placeboكعالج
حسام عرييض ،عمر البابا ،أوجيني عطا الله ،نور بيضون

األلعاب التثقيفية–الرتفيهية
 )1التلقيح :خيار أم واجب؟
أحمد عموس ،مروة بعلبكي ،سارة عساف ،عامر بشناق
 )2تجنَّب الدعوى القضائية
كارل أسمر ،أندرو بركات ،جاكلني عطا الله ،باسل بو درغام
 )3املقاتل الصغري
سافو بو زين الدين ،عليا داني ،جوزيف شيب ،جاد األبيض
 )4الطبيب املثايل
جوزيف إلياس ،كاتيا كريستينا جنادري ،جوني فارس ،ريان غصيني
 )5الحق يف املعرفة
فانيسا بو سليمان ،هيلني دبوس ،أنطوان شامي ،لينا دغييل

امللصقات
 )1التلقيح :خيار أم واجب؟
أحمد عموس ،مروة بعلبكي ،سارة عساف ،عامر بشناق
 )2أزمة الالجئني السوريني
باتريك بو سمرة ،رواد شلهوب ،لودي شحاده ،جانا دبيبو
 )3السبق الطبي واإلعالمي ( :)ScoopMEDiaالطب واإلعالم واألخالقيات
عدنان األشقر ،مارغريتا األسمر ،سامر الحايك ،كريستوفر ّ
املحي
 )4خدعة أو حلوى :قناع صناعة األدوية
ناتاشا هرب ،نور حالوي ،عيىس هندي ،آية عيتاني
 )5املالذ األخري
رشأ أبي ملحم ،أحمد الرزيم ،طارق العريس ،حياة الطبش
 )6الغفل ( )Placeboكعالج
حسام عرييض ،أوجيني عطا الله ،عمر البابا ،نور بيضون
 )7الحق يف املعرفة
فانيسا بو سليمان ،هيلني دبوس ،أنطوان شامي ،لينا دغييل
 )8تربُّع أم استغالل؟
ّ
كريم حجار ،كميل حنا ،محمد حسني ،هدى جفال
 )9زواج األقارب من عصب واحد
نرسين كوى ،محمد كريم قليالت ،رامي نعمان ،فرح نصور
 )10لعبة الحياة
باروير أجاميان ،لياال املحمصاني ،لؤي الرجولة ،فاطمة عالو
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الفيلم الوثائقي :املالذ األخري

اللعبة التثقيفية–الرتفيهية :املقاتل الصغري

اللعبة التثقيفية–الرتفيهية :الحق يف املعرفة

اللعبة التثقيفية–الرتفيهية :الطبيب املثايل

السبق الطبي واإلعالمي ( :)ScoopMEDiaالطب واإلعالم
واألخالقيات

أزمة الالجئني السوريني

برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واإلحرتاف )(SHBPP
كلية الطب يف الجامعة االمريكية يف بريوت )(AUB FM
املقر :شارع القاهرة ،بناية مارينيان طابق 9

لألسئلة واملالحظات:

املوقع اإللكرتونيshbpp@aub.edu.lb :
رقم الهاتف +961 - 1 - 350 000 :املقسم 4895/6

قيادة الدائرة:
املديرة املؤسسة :تاليا عراوي ،دكتوراه
محررة النرشة :اآلنسة ديانا ميقاتي

رئيسة التحرير :الدكتورة تاليا عراوي )(PhD

لعبة الحياة

إنكم جميعا مدعوون كما أصدقاؤكم للمشاركة ،وإبداء اإلعجاب ،والتعليق،
واملناقشة ،وعرض ما ترونه جديرا ً باملشاركة .نتمنى أن تكون املشاركة كثيفة.
من أجل آخر التحديثات عن أخبار برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية
واإلحرتاف ) (SHBPPواألحداث املتصلة به ،تابعونا عىل فيس بوك.
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