
أعزّاءنا رشكاء األرسة الجامعّية يف جامعة القّديس يوسف،

Pfizer »إقتناء لقاح »فايزر

يــّرين أن أعلــن لكــم أّن مستشــفى »أوتيــل ديــو دو فرانــس« / جامعــة القّديــس يوســف هــي إحــدى املؤّسســات األربــع1  التابعــة التّحــاد 
ــة مــع وزارة الصّحــة والتــي نتــج عنهــا، بعــد شــهور مــن املفاوضــات، الحصــول عــى 320.000 جرعــة  الجامعــات التــي وقّعــت االتّفاقيّ
مــن لقــاح »كوفيــد Covid »19-19 الخــاّص برشكــة »فايــزر« Pfizer يك يتســّنى لنــا إعطــاؤه للطــاب واملعلّمــن واملوظّفــن يف جامعــة 

القّديــس يوســف، مــن خــال ربــع الكميّــة هــذه التــي ســتحصل عليهــا الجامعــة.

ــول  ــهر أيل ــة يف ش ــة املقبل ــنة األكادمييّ ــة الس ــذ بداي ــكان، من ــدر اإلم ــا، بق ــل حضوريًّ ــودة إىل العم ــل بالع ــا نأم ــة تجعلن ــذه االتّفاقيّ ه
ــة2. ــة الجائح ــى نهاي ــة حتّ ــتبقى رضوريّ ــي س ــة الت ــة الصحيّ ــر الوقائيّ ــق التداب ــتمرار يف تطبي ــع االس ــبتمرب( 2021، م )س

باإلضافــة إىل ذلــك، أرصّت املؤّسســات األربــع يف اتّحــاد الجامعــات عــى إعطــاء جــزء مــن اللقاحــات، باســم االتّحــاد، إىل ســّكان املناطــق 
البعيــدة عــن العاصمــة، متاشــيًا مــع مــا أعلنتــه وزارة الصّحــة يف شــهر شــباط )فربايــر( 2021. 

ــه، منــذ شــهر شــباط )فربايــر( 2021، قــام مركــز التلقيــح التابــع ملركــز طــّب العائلــة يف مستشــفى »أوتيــل ديــو  وتجــدر اإلشــارة إىل أنّ
ا مــن حيــث االســتقبال،  دو فرانــس« HDF بإعطــاء جرعتــن مــن لقــاح »فايــزر« ألكــر مــن 45.000 مريــض يف ظــّل ظــروف مؤاتيــة جــدًّ

والرعايــة، واملتابعــة الطبيّــة، وفًقــا للشــهادات املكتوبــة والشــفهيّة مــن ِقبًــل األشــخاص الذيــن تلّقــوا اللقــاح.

حملة تلقيح يف جامعة القّديس يوسف

من املتوقّع أن تنطلق حملة تلقيح أرسة جامعة القّديس يوسف خال شهر حزيران )يونيو( املقبل.

ــة مــن مستشــفى »أوتيــل ديــو دو  ــة الجامعيّ مــن أجــل هــذا األمــر، تــّم تشــكيل لجنــة مخّصصــة تضــّم ممثّلــن عــن مؤّسســاتنا الصحيّ
فرانــس« باإلضافــة إىل معلّمــن وطــاب، حــول األمــن العــاّم لجامعــة القّديــس يوســف3 كمنّســق عــاّم، مــن أجــل وضــع اســراتيجيّة لنــرش 

هــذه الحملــة والحصــول عــى الوســائل واألدوات اللوجســتيّة الازمــة لتنفيذهــا بنجــاح.

سيتعّن عى األشخاص الراغبن يف التلقيح يف إطار هذه الحملة أن يسّجلوا أسامءهم مسبًقا عى منّصة وزارة الصّحة.

إيّن أشــّجع بقــّوة جميــع أفــراد أرستنــا وكذلــك كّل مواطــن لبنــايّن ومقيــم يف هــذا البلــد عــى أخــذ زمــام املبــادرة ليأخــذوا اللقــاح مــن 
أجــل مصلحتهــم ومصلحــة املجتمــع املعــرَّض لخطــر الجائحــة.
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ــس  ــة )LAU(، ومستشــفى القّدي ــة األمركيّ ــة اللبنانيّ ــروت )AUB(، والجامع ــة يف ب ــة األمركيّ ــروت )USJ(، والجامع ــف يف ب ــس يوس ــة القّدي 1- جامع

جاورجيوس.

2- راجع دليل التدابر الوقائيّة وضعته جامعة القّديس يوسف.

ــة  ــدة كليّ ــان أيب فاضــل )عمي ــس الجامعــة لشــؤون البحــث العلمــّي( ؛ وماري ــة رئي ــس )نائب ــة املخّصصــة مــن : الســيّدات دوال رسكي 3-  وتتكــّون اللجن

الصيدلــة( ؛ ورميــا ساســن )عميــدة كليّــة العلــوم التمريضيّــة( ؛ وميشــال أســمر )مديــرة املعهــد العــايل للصّحــة العاّمــة( ؛ وغلوريــا عبــده )مديــرة دائــرة 

الحيــاة الطابيّــة( ؛ وإيلــن فغــايل )طالبــة( ؛ وروالن طمــب )عميــد كليّــة الطــّب( ؛ وريشــار مــارون )عميــد كليّــة العلــوم( ؛ وفــؤاد مــارون )األمــن العــاّم 

لجامعــة القّديــس يوســف( ؛ وفــادي طــرّاف )طالــب( ؛ والدكتــور جــورج دبــر )مديــر الشــؤون الطبيّــة يف مستشــفى »أوتيــل ديــو دو فرانــس« HDF ؛ 

.)HDF »والدكتور رميي ضو )مدير مركز طّب العائة يف مستشفى »أوتيل ديو دو فرانس

حملة جامعة القّديس يوسف للتلقيح ضد فريوس كوفيد ١٩

https://www.usj.edu.lb/coronavirus/pdf/guidepsg.pdf
https://www.usj.edu.lb/coronavirus/pdf/guidepsg.pdf


حملة جمع التربّعات

ــا ؛ لــن يُطلَــب مــن أي شــخص يتلّقــى اللقــاح، ســواء كان مــن أرسة جامعــة القّديــس  لقــد تعّهدنــا بتنفيــذ حملــة التلقيــح هــذه مّجانً
ــل. يوســف أو مــن خارجهــا، دفــع أي رســوم يف املقاب

ومــع ذلــك، ســيتعّن عــى جامعــة القّديــس يوســف أن تدفــع، وبســعر مرتفــع، الحصــول عــى هــذا اللقــاح : لهــذا الغــرض، ومبســاعدة 
مؤّسســة Fondation USJ، املســؤولة عــن جمــع األمــوال لصالــح جامعــة القّديــس يوســف ومستشــفى »أوتيــل ديــو دو فرانــس«، ســيتّم 
ــي تتكبّدهــا جامعــة القّديــس  ــة النفقــات الت ــا، مــن أجــل تغطي ــة منه ــى الرمزيّ ــدوق خــاّص مكــرَّس لجمــع تربّعاتكــم، حتّ إنشــاء صن
 Campagne de « : يوســف مــن خــال رشاء هــذا اللقــاح. منــذ اليــوم، ميكنكــم املســاهمة يف هــذا الصنــدوق إنطاقـًـا مــن الرابــط التــايل

vaccination de l’USJ « )حملــة التلقيــح يف جامعــة القّديــس يوســف(.

لطاملا كان التضامن هو نهجنا، ومن هنا، نواصل تطبيقه اليوم وغًدا.

كلامت شكر

نشــكر جميــع األشــخاص الذيــن لعبــوا دوًرا مهــامًّ للحصــول عــى هــذه الدفعــة مــن اللقاحــات : وزيــر الصّحــة، الدكتــور حمــد حســن 
وفريقــه، وال ســيّام مستشــاره الرئيــّي، الدكتــور محّمــد حيــدر، وكذلــك الدكتــور عبــد االرحمــن البــزري، رئيــس اللجنــة العلميّــة الوطنيّــة 
ــة، ملتابعتــه هــذه  إلدارة ملــّف لقــاح »كوفيــد-19«. نحــن جميًعــا مدينــون للســيّد جــورج عــدوان، رئيــس لجنــة اإلدارة والعــدل الربملانيّ

العمليّــة ودفاعــه عــن هــذا املســار وإدارتــه لــه.

كــام نــوّد أن نشــكر الدكتــور فضلــو خــوري، رئيــس الجامعــة األمركيّــة يف بــروت، والدكتــور ميشــال معــّوض، رئيــس الجامعــة اللبنانيّــة 
األمركيّــة، والســيّد 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 جامعيّــة ديناميكيّــة يف لبنــان.

ــة  ــة الصحيّ أخــرًا، يجــب أن نحيّــي الجهــود املتضافــرة التــي تكبّدهــا كّل واحــد مّنــا مــن أجــل املســاعدة يف العــودة إىل الحيــاة الطبيعيّ
ومــن أجــل إعطــاء األمــل بعيــش أوقــاٍت أفضــل. 

تتمتـّـع جامعــة القّديــس يوســف يف بــروت ومركزهــا االستشــفايّئ »أوتيــل ديــو دو فرانــس«، والــذي يقــّدم الرعايــة إىل أكــر مــن 18% مــن 
املــرىض يف لبنــان، بتاريــخ طويــل مــن الريــادة يف أوقــات مثــل تلــك التــي منــّر بهــا حاليًّــا : نحــن ملتزمــون بتوســيع نطــاق تلــك القيــادة 

اآلن ويف األيـّـام األفضــل التــي مــن املؤكَّــد أنّهــا ســتعود بفضــل جهودنــا املتضافــرة.

الربوفسور سليم دكّاش اليسوعّي
رئيس جامعة القديس يوسف يف بريوت
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