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   لبنان   حول انتشار داء الخبل في   مسحًا   االميرآية تجري

  
بيروت الى    الجامعة االميرآية في   في   ومرآزها لألبحاث السكانية والصحية،   دعت آلية العلوم الصحية،

وسيقام االحتفال برعاية وزير الصحة   . لبنان   النتشار داء الخبل في   االحتفال بإطالق أول مسح وطني
بين الثالثة    شباط الجاري،   16   يوم الخميس   وذلك   حسن خليل وبالتعاون مع السفارة الدنيمرآية،   علي

  . مبنى وست هول   قاعة العموم في   والنصف والخامسة والنصف بعد الظهر في
   

والمؤسسات الوطنية    السن،   ألبحاث التقدم في   وطنيينّفذ بالتعاون مع المعهد ال   ومشروع المسح هذا
رئيسة قسم الوبائيات    وتقود هذا المشروع البروفسورة مونيك شعيا،  . الواليات المتحدة   في   الصحية،

  مديرة مرآز أبحاث الخبل في   غونهيلد فالديمار،   الكلية؛ بالتعاون مع البروفسورة   والصحة السكانية في
الجامعة؛    في   المرآز الطبي   من دائرة طب األعصاب في   يمرك؛ والبروفسور سمير عطوي،الدن 

  . بريطانيا   جامعة آينغز آولدج في   من معهد علم النفس في   والبروفسور مارتن برنس،
   

ادة المتقدمين يصيب ع   غير قابل للشفاء   الدماغ   اعتالل في )  ويشمل داء ألزهايمر (  والمعروف أن الخبل
عن القيام    فيحصل فقدان مطرد للذاآرة وغيرها من الوظائف الفكرية ويتوقف الدماع تدريجيًا   السن،   في

  يجري   يدرك ما   ويزداد ارتباك المصاب ويفقد القدرة على الحوار المعقول وال   بوظائفه بشكل طبيعي
  . حوله 
   

يتحول إلى    راح   يتزايد عدد المصابين بداء الخبل الذي   لبنان،   يالسن ف   ومع تزايد أعداد المتقدمين في
  .   لبنان   مشكلة صحية عامة آبيرة في

لبنان وبريطانيا والدنيمارك إلجراء هذا المسح للحصول على معلومات    يتعاون بحاثة في   وإزاء ذلك 
وهذا المشروع هو أول  .  لبنان   وافية وموثوقة عن نسبة انتشار داء الخبل واحتياجات المصابين به في

   . مجال الصحة العامة   تعاون بين بحاثة لبنانيين ودنيمرآيين في
  
   
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    روت فيبي   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . وطالبة طالب   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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