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القديس يوسف للتلقيح ضد فريوس كوفيد ١٩
حملة جامعة ّ
أع ّزاءنا رشكاء األرسة الجامع ّية يف جامعة الق ّديس يوسف،
إقتناء لقاح «فايزر» Pfizer

املؤسســات األربــع 1التابعــة الت ّحــاد
رين أن أعلــن لكــم أ ّن مستشــفى «أوتيــل ديــو دو فرانــس»  /جامعــة الق ّديــس يوســف هــي إحــدى ّ
يـ ّ
الجامعــات التــي وقّعــت االتّفاق ّيــة مــع وزارة الص ّحــة والتــي نتــج عنهــا ،بعــد شــهور مــن املفاوضــات ،الحصــول عــى  320.000جرعــة
ـاص برشكــة «فايــزر»  Pfizerيك يتس ـ ّنى لنــا إعطــاؤه للطــاب واملعلّمــن واملوظّفــن يف جامعــة
مــن لقــاح «كوفيــد  19-Covid »19الخـ ّ
الق ّديــس يوســف ،مــن خــال ربــع الكميّــة هــذه التــي ســتحصل عليهــا الجامعــة.
هــذه االت ّفاق ّيــة تجعلنــا نأمــل بالعــودة إىل العمــل حضوريًّــا ،بقــدر اإلمــكان ،منــذ بدايــة الســنة األكادمي ّيــة املقبلــة يف شــهر أيلــول
(ســبتمرب)  ،2021مــع االســتمرار يف تطبيــق التدابــر الوقائيّــة الصحيّــة التــي ســتبقى رضوريّــة حتّــى نهايــة الجائحــة.2

املؤسســات األربــع يف ات ّحــاد الجامعــات عــى إعطــاء جــزء مــن اللقاحــات ،باســم االت ّحــاد ،إىل سـكّان املناطــق
رصت ّ
باإلضافــة إىل ذلــك ،أ ّ
البعيــدة عــن العاصمــة ،متاشـيًا مــع مــا أعلنتــه وزارة الص ّحــة يف شــهر شــباط (فربايــر) .2021

ـب العائلــة يف مستشــفى «أوتيــل ديــو
وتجــدر اإلشــارة إىل أنّــه ،منــذ شــهر شــباط (فربايــر)  ،2021قــام مركــز التلقيــح التابــع ملركــز طـ ّ
دو فرانــس»  HDFبإعطــاء جرعتــن مــن لقــاح «فايــزر» ألكــر مــن  45.000مريــض يف ظـ ّـل ظــروف مؤاتيــة جـ ًّدا مــن حيــث االســتقبال،
والرعايــة ،واملتابعــة الطبيّــة ،وف ًقــا للشــهادات املكتوبــة والشــفهيّة مــن ِقبًــل األشــخاص الذيــن تل ّقــوا اللقــاح.

حملة تلقيح يف جامعة القدّ يس يوسف

من املتوقّع أن تنطلق حملة تلقيح أرسة جامعة الق ّديس يوسف خالل شهر حزيران (يونيو) املقبل.

مؤسســاتنا الصحيّــة الجامعيّــة مــن مستشــفى «أوتيــل ديــو دو
مــن أجــل هــذا األمــر ،ت ـ ّم تشــكيل لجنــة ّ
مخصصــة تض ـ ّم ممثّلــن عــن ّ
3
كمنســق عــا ّم ،مــن أجــل وضــع اسـراتيجيّة لنــر
فرانــس» باإلضافــة إىل معلّمــن وطــاب ،حــول األمــن العــا ّم لجامعــة الق ّديــس يوســف
ّ
هــذه الحملــة والحصــول عــى الوســائل واألدوات اللوجســت ّية الالزمــة لتنفيذهــا بنجــاح.
منصة وزارة الص ّحة.
سيتعي عىل األشخاص الراغبني يف التلقيح يف إطار هذه الحملة أن يس ّجلوا أسامءهم مسبقًا عىل ّ
ّ
كل مواطــن لبنــا ّين ومقيــم يف هــذا البلــد عــى أخــذ زمــام املبــادرة ليأخــذوا اللقــاح مــن
ّإن أش ـ ّجع بق ـ ّوة جميــع أف ـراد أرستنــا وكذلــك ّ
أجــل مصلحتهــم ومصلحــة املجتمــع املع ـ َّرض لخطــر الجائحــة.
 -1جامعـ�ة القدّيـ�س يوسـ�ف يف بـيروت ( ،)USJوالجامعـ�ة األمريك ّيـ�ة يف بـيروت ( ،)AUBوالجامعـ�ة اللبنان ّيـ�ة األمريك ّيـ�ة ( ،)LAUومستشــفى القدّيــس
جاورجيوس.
 -2راجع دليل التدابري الوقائ ّية وضعته جامعة القدّيس يوسف.
ـي) ؛ وماريــان أيب فاضــل (عميــدة كل ّيــة
-3وتتك ـ ّون اللجنــة
ّ
املخصصــة مــن  :الس ـ ّيدات دوال رسكيــس (نائبــة رئيــس الجامعــة لشــؤون البحــث العلمـ ّ
الصيدلــة) ؛ ورميــا ساســن (عميــدة كليّــة العلــوم التمريضيّــة) ؛ وميشــال أســمر (مديــرة املعهــد العــايل للص ّحــة العا ّمــة) ؛ وغلوريــا عبــده (مديــرة دائــرة
ـب) ؛ وريشــار مــارون (عميــد كل ّيــة العلــوم) ؛ وفــؤاد مــارون (األمــن العــا ّم
الحي�اـة الطالب ّيةــ) ؛ وإيل�ين فغــايل (طالبــة) ؛ وروالن طمــب (عميــد كل ّيــة الطـ ّ
لجامعــة القدّيــس يوســف) ؛ وفــادي طـ ّراف (طالــب) ؛ والدكتــور جــورج دبــر (مديــر الشــؤون الطبيّــة يف مستشــفى «أوتيــل ديــو دو فرانــس»  HDF؛
طب العائة يف مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» .)HDF
والدكتور رميي ضو (مدير مركز ّ

حملة جمع التربّعات

لقــد تع ّهدنــا بتنفيــذ حملــة التلقيــح هــذه م ّجانًــا ؛ لــن يُطلَــب مــن أي شــخص يتل ّقــى اللقــاح ،ســواء كان مــن أرسة جامعــة الق ّديــس
يوســف أو مــن خارجهــا ،دفــع أي رســوم يف املقابــل.

ـيتعي عــى جامعــة الق ّديــس يوســف أن تدفــع ،وبســعر مرتفــع ،الحصــول عــى هــذا اللقــاح  :لهــذا الغــرض ،ومبســاعدة
ومــع ذلــك ،سـ ّ
مؤسســة  ،Fondation USJاملســؤولة عــن جمــع األمــوال لصالــح جامعــة الق ّديــس يوســف ومستشــفى «أوتيــل ديــو دو فرانــس» ،ســيت ّم
ّ
ـاص مك ـ َّرس لجمــع ت ّربعاتكــم ،حتّــى الرمزيّــة منهــا ،مــن أجــل تغطيــة النفقــات التــي تتك ّبدهــا جامعــة الق ّديــس
إنشــاء صنــدوق خـ ّ
يوســف مــن خــال رشاء هــذا اللقــاح .منــذ اليــوم ،ميكنكــم املســاهمة يف هــذا الصنــدوق إنطالقًــا مــن الرابــط التــايل Campagne de « :
( » vaccination de l’USJحملــة التلقيــح يف جامعــة الق ّديــس يوســف).
لطاملا كان التضامن هو نهجنا ،ومن هنا ،نواصل تطبيقه اليوم وغ ًدا.

كلامت شكر

نشــكر جميــع األشــخاص الذيــن لعبــوا دو ًرا مهـ ًّـا للحصــول عــى هــذه الدفعــة مــن اللقاحــات  :وزيــر الص ّحــة ،الدكتــور حمــد حســن
ـي ،الدكتــور مح ّمــد حيــدر ،وكذلــك الدكتــور عبــد االرحمــن البــزري ،رئيــس اللجنــة العلميّــة الوطنيّــة
وفريقــه ،وال سـيّام مستشــاره الرئيـ ّ
إلدارة ملـ ّـف لقــاح «كوفيــد .»19-نحــن جمي ًعــا مدينــون للسـيّد جــورج عــدوان ،رئيــس لجنــة اإلدارة والعــدل الربملانيّــة ،ملتابعتــه هــذه
العمل ّيــة ودفاعــه عــن هــذا املســار وإدارتــه لــه.
كــا نــو ّد أن نشــكر الدكتــور فضلــو خــوري ،رئيــس الجامعــة األمريكيّــة يف بــروت ،والدكتــور ميشــال معـ ّوض ،رئيــس الجامعــة اللبنانيّــة
األمريك ّيــة ،والسـ ّيد إدغــار جوجــو ،مديــر مستشــفى «ســان جــورج للــروم األرثوذوكــس» ،باإلضافــة إىل معاونيهــم ،عــى تعاونهــم يف إمتــام
هــذا اإلنجــاز الكبــر الــذي ســيكون لــه تأثــر كبــر يف مــا يتعلّــق بالعــودة إىل حيــاة جامع ّيــة ديناميك ّيــة يف لبنــان.
كل واحــد م ّنــا مــن أجــل املســاعدة يف العــودة إىل الحيــاة الطبيع ّيــة الصح ّيــة
أخـ ًرا ،يجــب أن نح ّيــي الجهــود املتضافــرة التــي تك ّبدهــا ّ
ومــن أجــل إعطــاء األمــل بعيــش أوقـ ٍ
ـات أفضــل.
تتمتّــع جامعــة الق ّديــس يوســف يف بــروت ومركزهــا االستشــفا ّيئ «أوتيــل ديــو دو فرانــس» ،والــذي يقـ ّدم الرعايــة إىل أكــر مــن  %18مــن
املــرىض يف لبنــان ،بتاريــخ طويــل مــن الريــادة يف أوقــات مثــل تلــك التــي منـ ّر بهــا حال ًّيــا  :نحــن ملتزمــون بتوســيع نطــاق تلــك القيــادة
اآلن ويف األيّــام األفضــل التــي مــن املؤكَّــد أنّهــا ســتعود بفضــل جهودنــا املتضافــرة.
اليسوعي
الربوفسور سليم دكّاش
ّ
رئيس جامعة القديس يوسف يف بريوت

