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غسان سكاف ترشيحه لمنصب    أعلن اليوم الدآتور
  في   ستجري   االنتخابات التي   نقيب أطباء لبنان في

  مؤتمر صحفي   وجاء هذا اإلعالن في  . العام الحالي 
  فارس في قاعة عصام   عقده الدآتور سكاف في 
بحضور مجموعة آبيرة من األطباء    المرآز الطبي 

فتتح المؤتمر رئيس اللجنة ا  . واألصدقاء واإلعالميين
رّحب    الجامعة الدآتور أسعد طه الذي   الطبية في

تشفى بترشيح بقرار الجمعية العمومية ألطباء المس
يكون    يجوز بعد اليوم أن   أما الدآتور سكاف فأّآد انه ال.  منصب نقيب األطباء الدآتور سكاف إلى

األولويات  ويجب أن تكون حرية واستقرار الطبيب من   عن تطّور الطبيب نفسه،   بعيدًا تطّور المهنة
  ال أنه   وضوع تقاعد الطبيب مضيفًاآما أآد الدآتور سكاف اهتمامه الخاص بم  . المهنية والوطنية

أؤتمن على صحة الناس خالل    وهو الذي   شيخوخته،   يواجه الطبيب صعوبات مالية في   يجوز أن 
 :   األطباء   وقال مخاطبًا .  ممارسته المهنة

ته رافعا شعار حمل   ، " مقدسة   يجب ان تكون أيضًا   اذا آانت واجبات الطبيب مقّدسة فحقوقه "
  الذي   نتخابيوأوجز الدآتور سكاف برنامجه اال ". الطبيب صحة المريض من صحة : " اإلنتخابية

إيجاد    المشارآة، قضية   المستمر،   التثقيف العلمي   أخالقيات المهنة، :  التالية يتمحور حول المواضيع 
الشأن    للطبيب،   الضمان الصحي   التعرفة،   السياحة الطبية،   طباء الجدد المتخّرجين،فرص عمل لأل

    . والعالقة مع المؤسسات االستشفائية والضامنة   والتقاعدي،   داريواإل   المالي
  العام   بيروت في   اليسوعية في الجامعة   ن الدآتور سكاف تخّرج من آلية الطب فيأوالجدير بالذآر 

  آما تخّصص في   آندا،   الواليات المتحدة وفي   في   غوالدما عصابجراحة األ   وتخّصص في   1988 
  الجامعة األميرآية في   في   وهو التحق بالمرآز الطبي .  ونال البورد األميرآي   العمود الفقري جراحة 
  العام   في   والعمود الفقري   األعصاب والدماغ وأصبح رئيس قسم جراحة   1998   العام   بيروت في 
من  أجرى أول جراحة   الذي   قاد الدآتور سكاف الفريق الطبي   2007   العام مطلع   وفي    . 2006 

  العنق آان   مصاب في   فقري ن قرصم   بديًال    اصطناعي ) ديسك  ( لزرع قرص    لبنان   نوعها في
ساعة من    36   ته بعدوقد عاد المريض إلى بي .  والذراع واليد العنق   يتسبب للمريض بآالم مبرحة في 

  .  ونال العديد من التنويهات العالميةآثيرةدول    هذا وقد حاضر الدآتور سكاف في  . الجراحة إجراء


