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 للجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية 2019اللقاء السنوي 

بيروت -فندق فينيسيا  – 2019أيار  4ولغاية  2من   
 

 األدلة المحلية المتزايدة بين تلوث الهواء وصحتنا المتدهورة
 

Moderateur: 

Najat Aoun Saliba, PhD 

Participants: 

Mazen Malkawi, Eng 

Hyam Mallat, PhD 

Issam Lakkis, PhD 

Tharwat Mokalled, PhD 

Zeina Aoun Bacha, MD 

 

 

ر أيا ٤و  ٣٬ ٢نقابة أطباء لبنان في بيروت في  –للجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية  ٢٠١٩إنعقد اللقاء السنوي 

وكل  نفسيةاقش المحاضرون مواضيع عديدة تتعلّق باألمراض الصدرية والتنبيروت، حيث  -الجاري في فندق فينيسيا

ثين ين باحما هو جديد في هذا الحقل، وقد أدرج موضوع  تلوث الهواء ضمن البرنامج العلمي حيث جرت الجلسة ب

يركية في ة األمستاذة محاضرة في قسم الكيمياء في الجامعوأخصائيين وأطباء، بإدارة الدكتورة نجاة عون صليبا )أ

 على الصحة.( لمناقشة تأثير وتداعيات تلّوث الهواء بيروت

لى إ (مكتب األردن وقد أشار الدكتور مازن ملكاوي )من المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، منظمة الصحة العالمية،

وقد  ة،العالمي ٪ من سكان المنطقة يتنفسون هواًء غير مطابق للمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة٩٨أن حوالي 

الرئة،  ٪ من حاالت سرطان١٩من أمراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة، ٪ ٤٥ربط بين تلوث الهواء وما نسبته 

  .٪ من أمراض اإلنسداد الرئوي المزمن٣٤٪ من الجلطات الدماغية و٣٥٪ من أمراض القلب اإلقفاري، ٢٨

لى عيروت( بوقد أكد الدكتور عصام لقيس )استاذ محاضرفي قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة األميركية في 

 ي العاصمةتشرة فطورة وضع ونوعية الهواء في لبنان السيما عند النظر ألعداد المولدات الكهربائية الهائلة المنخ

 ( وإسهامها في تلوث الهواء.٨٠٠٠)أكثر من 
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اء هون تلوث العناتجة ولفت الدكتور هيام مالط )محامي وأستاذ جامعي في القانون البيئي( اإلنتباه إلى عدد الوفيات ال

 ً ً قد صدر في عا ٩في اوروبا و  ٨٠٠٠٠٠والتي بلغت سنويا في  ٢٠٠٢م  ماليين حول العالم، موضحاً بأن قانونا

 لبنان للمحافظة على سالمة الهواء ومنع التلوث، غير أن المرسوم التطبيقي لم يصدر لتاريخه.

 –واء عية الهثروت مقلّد )اإلختصاصية في نوعية الهواء والمشرفة على الشبكة الوطنية لرصد نووأكدت الدكتورة 

 ٢٠١٣ذ عام نية منوزارة البيئة( أن وزارة البيئة قد انشأت شبكة مراقبة لنوعية الهواء على مختلف األراضي اللبنا

( أو من sensio airتطبيق "سنسيو أير" )، حيث أن البيانات البيئية هي بمتناول المواطنين عبر ٢٠١٧عام  إلى

ً وسنوياً. وأضافت الدكتور ة د أن وزارة مقلّ خالل اإلطالع على التقارير الوطنية التي تصدرها وزارة البيئة شهريا

 البيئة تقوم بحمالت توعية من خالل محاضرات علمية وورش عمل في المدارس والجامعات والبلديات...

ة الجمعي عون باشا )طبيبة اخصائية بأمراض الرئة في مستشفى اوتل ديو ونائب رئيسوقد ختمت الدكتورة زينة 

غير  ن األمراضاتجة عاللبنانية لألمراض الصدرية( بالتأكيد على أن تلوث الهواء هو المسبب الثاني لحاالت الوفاة الن

ً أن المسبب األول هو التدخين، وقد حثّت الدكتورة عون باشا ا  ام بخطواتى القيلجهات المختّصة علالمنتقلة، علما

 جدية وناجحة ألن تدهور الحالة الصحية في لبنان بات واضحا إذ نتلمس آثاره يومياً.

 ت البيئيةلمنظماإختتمت الجلسة باإلجماع العام على ضرورة نشر التوعية وتطبيق القوانين البيئية، والتعاون مع ا

 تالي الحّد من الوفيات.إلنقاذ الهواء الذي تنتنشقه وبال والمعنية

 

 

 الدكتورة زينة عون باشا

 رئيسة الجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية

 

 


