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  المؤسسات والجوائز
  
  

تقريــــر لجنــــة مؤسســــة الــــدكتور علــــي توفيــــق  –توفيــــق شوشــــة جــــائزة مؤسســــة الــــدكتور علــــي   -١
  ةشوش

  
ُتمـــــنح جـــــائزة مؤسســـــة الـــــدكتور علـــــي توفيـــــق شوشـــــة لشـــــخص يكـــــون قـــــد قـــــدم أكبـــــر مســـــاهمة فـــــي حـــــل   

ـــــة ـــــي المنطق ـــــة مشـــــكلة صـــــحية ف ـــــي توفيـــــق شوشـــــة منظمـــــة الصـــــحة  أي ـــــدكتور عل ـــــي خـــــدم فيهـــــا ال الجغرافيـــــة الت
  .العالمية، أي إقليم شرق المتوسط

  
ــــــــــدورة    ــــــــــاد ال ــــــــــاء انعق ــــــــــةوأثن ــــــــــة لشــــــــــرق المتوســــــــــط (والســــــــــتين للّ  الثاني ــــــــــة اإلقليمي ــــــــــتجن ــــــــــة الكوي   ، مدين

 ) عقــــــــــدت لجنــــــــــة مؤسســــــــــة الــــــــــدكتور علــــــــــي توفيــــــــــق شوشــــــــــة اجتماعــــــــــاً ٢٠١٥تشــــــــــرين األول/ أكتــــــــــوبر  ٨-٥
ـــــــوم ـــــــوبر  ٧ ي ـــــــي ٢٠١٥تشـــــــرين األول/ أكت ـــــــر الصـــــــحة ف ـــــــت، برئاســـــــة معـــــــالي وزي ـــــــدكتور  الكوي ـــــــيال ســـــــعد  عل

  .اللجنة اإلقليمية) (رئيس العبيدي
  

ــــــران اإلســــــالمية والعــــــراق    ــــــة الترشــــــيحات المقدمــــــة مــــــن مصــــــر وجمهوريــــــة إي واألردن واستعرضــــــت اللجن
  ن.والكويت ولبنا

  
ـــــدكتور  لبنـــــانوأوصـــــوا باختيـــــار مرشـــــح  الســـــتةونظـــــر أعضـــــاء اللجنـــــة فـــــي طلبـــــات المرشـــــحين    ـــــد ال ولي
ـــــه  عمـــــار ـــــي دورت ـــــذي ف ـــــس التنفي ـــــى المجل ـــــه عل ـــــذي يقترحون ـــــاره الشـــــخص ال ـــــةباعتب ـــــة  الثامن ـــــين بعـــــد المائ والثالث

  .لنيل الجائزة
  

وٕاذا صــــــــادق المجلــــــــس التنفيــــــــذي علــــــــى مــــــــنح هــــــــذه الجــــــــائزة فسيحصــــــــل الفــــــــائز علــــــــى مبلــــــــغ يعــــــــادل   
  ة.األمريكي اتفرنك سويسري محسوبًا بالدوالر  ٢٥٠٠

  
 علــــى مــــا قدمــــه مــــن إســــهامات جليلــــة فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة اروليــــد عمــــوقــــد تــــم تكــــريم الــــدكتور   

ســــــيما فــــــي مجــــــال الرعايــــــة الصــــــحية األوليــــــة والسياســــــات الصــــــحية، وعلــــــى جهــــــوده فــــــي ســــــبيل فــــــي لبنــــــان، ال
ترجمــــة البحــــوث والبّينــــات إلــــى سياســــات وبــــرامج وممارســــات. وكــــان الــــدكتور عمــــار قــــد تخــــرج فــــي كليــــة الطــــب 

ــــــى درجــــــة الماجســــــتير فــــــي الصــــــحة ١٩٨٢بلجيكــــــا، فــــــي عــــــام بالجامعــــــة الحــــــرة فــــــي بروكســــــل،  ، وحصــــــل عل
، حصــــــل ٢٠٠١. وفــــــي عــــــام ١٩٩٦العموميــــــة ودبلــــــوم الدراســــــات المتعّمقــــــة مــــــن الجامعــــــة اللبنانيــــــة فــــــي عــــــام 

ــــوردو  ــــروردو، فرنســــا (جامعــــة ب ــــور ســــيغالين فــــي ب ــــوراه الفلســــفة فــــي الوبائيــــات مــــن جامعــــة فيكت ــــى درجــــة دكت عل
  الثانية).

  
ــــــذ عــــــام    ــــــان، ١٩٩٣ومن ــــــي لبن ــــــدكتور عمــــــار منصــــــب مــــــدير عــــــام وزارة الصــــــحة العامــــــة ف ، يشــــــغل ال

حيــــــث يوفِّــــــق بــــــين مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن أصــــــحاب المصــــــلحة فــــــي ســــــبيل تكــــــوين رؤيــــــة لرفــــــاه ســــــكان لبنــــــان 
ـــــــي عـــــــام  ـــــــان ف ـــــــي لبن ـــــــة ف ـــــــة الصـــــــحية األولي ـــــــد أنشـــــــأ شـــــــبكة الرعاي ـــــــوقهم ورعـــــــايتهم الصـــــــحية. وق . ١٩٩٤وحق
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ــــــين عــــــامّي  وفيمــــــا ــــــدولي  ١٩٩٨و ١٩٩٦ب ــــــك ال ــــــل قطــــــاع الصــــــحة الممــــــوَّل مــــــن البن ــــــولى إدارة مشــــــروع تأهي ت
ز هــــــذا المشــــــروع، إلــــــى جانــــــب إنجازاتــــــه العديــــــدة األخــــــرى، تطــــــوير  الــــــذي اســــــتهلته وزارة الصــــــحة العامــــــة. وعــــــزَّ
المستشـــــفيات العامـــــة واســـــتهالل أول نظـــــام وطنـــــي العتمـــــاد المستشـــــفيات فـــــي إقلـــــيم شـــــرق المتوســـــط، كمـــــا كـــــان 

  في تعزيز نظام الرعاية الصحية اللبناني وتطويره. له دور حاسم 
  

الصـــــــحة العموميـــــــة، فهـــــــو لـــــــم يعمـــــــل فـــــــي الحكومـــــــة واألوســـــــاط  يوالـــــــدكتور عمـــــــار هـــــــو قـــــــدوة لمهنيـــــــ  
األكاديميــــــــة فحســــــــب، وٕانمــــــــا أيضــــــــًا فــــــــي العديــــــــد مــــــــن المنظمــــــــات والهيئــــــــات والمجــــــــالس الوطنيــــــــة واإلقليميــــــــة 

األعمــــال المنشــــورة فــــي مجــــاالت إدارة الــــنظم الصــــحية ومبحــــث  والدوليــــة. وقــــد أنــــتج الــــدكتور عمــــار العديــــد مــــن
ـــــــه كباحـــــــث إلـــــــى اســـــــتحداث  الغـــــــدد الصـــــــّم لـــــــدى األطفـــــــال واالســـــــتقالب وطـــــــب األطفـــــــال الســـــــريري. وأدى عمل

  دراسات كبرى كانت حاسمة األهمية في إصالح نظام الرعاية الصحية في لبنان. 
  
زة مؤسســـة هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائجـــائزة مؤسســـة إحســـان دغرمجـــي لصـــحة األســـرة: تقريـــر   -٢

  رةإحسان دغرمجي لصحة األس
  

ُتمـــــــنح جـــــــائزة مؤسســـــــة إحســـــــان دغرمجـــــــي لصـــــــحة األســـــــرة لشـــــــخص أو أشـــــــخاص ُيعتـــــــرف بخـــــــدماتهم   
قــــــدت هيئــــــة اختيــــــار الفــــــائزين بجــــــائزة مؤسســــــة إحســــــان دغرمجــــــي . وقــــــد ععالميــــــًا فــــــي ميــــــدان صــــــحة األســــــرة

بريشــــــياس ماتســــــوزو (جنــــــوب  الســــــيدةبرئاســــــة  ٢٠١٦كــــــانون الثــــــاني/ ينـــــاير  ٢٧لصـــــحة األســــــرة اجتماعــــــًا فــــــي 
مــــن  ةفيلــــيس إردوغــــان الموفــــد ةالمجلــــس التنفيــــذي. وكــــان عضــــوا الهيئــــة اآلخــــران همــــا األســــتاذ ةأفريقيــــا)، رئيســــ

ـــــــل األســـــــتاذ أ. دغرمجـــــــي (رئـــــــيس جامعـــــــة بيلكنـــــــت)، واألســـــــتاذ تـــــــومريس تـــــــورمين ممـــــــثًال لمركـــــــز األطفـــــــال  ِقَب
  ).نقرةالدولي (أ

  
وخلفيــــــاتهم، فضــــــًال عــــــن التعليقــــــات التقنيــــــة  الثمانيــــــةودرس أعضــــــاء الهيئــــــة الســــــير الذاتيــــــة للمرشــــــحين   

التـــــــي أبـــــــداها مـــــــدير الجـــــــائزة علـــــــى طلبـــــــات الترشـــــــيح. وٕاذ وضـــــــعت الهيئـــــــة فـــــــي اعتبارهـــــــا النظـــــــام األساســـــــي 
مجلــــس التنفيــــذي مــــنح جــــائزة والمبــــادئ التوجيهيــــة التــــي تحكــــم مــــنح الجــــائزة، قــــّررت باإلجمــــاع أن تقتــــرح علــــى ال

  لألستاذ السير مايكل مارموت (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). ٢٠١٦عام 
  

دوالر  ٢٠ ٠٠٠وٕاذا صــــــادق المجلــــــس علــــــى مــــــنح هــــــذه الجــــــائزة، فسيحصــــــل الفــــــائز علــــــى مبلــــــغ قــــــدره   
  .أمريكي

  

أستاذ وبائيات وصحة عمومية في جامعـة لنـدن ومـدير معهـد اإلنصـاف فـي مجـال  والسيد مايكل مارموت  
ســنة مــن مســاره المهنــي المميــز فــي مجــال  ٣٥الصــحة فــي تلــك الجامعــة. وقــد اضــطلع بــدور قيــادي علــى مــدى 

الصــحة العموميــة العالميــة، وخصوصــًا فــي التصــدي لعــدم المســاواة فــي مجــال الصــحة. وركــزت نداءاتــه مــن أجــل 
للحد من أوجه عدم المساواة فـي مجـال الصـحة علـى موضـوعين همـا "اإلنصـاف منـذ البدايـة" وتمكـين المـرأة العمل 

  من خالل التعليم والعمل االجتماعي. ويساهم كالهما مساهمة رئيسية في صحة الطفل وعافيته.
  

االختصاصـــات م أشـــد ذكـــرًا فـــي العـــالم فـــي جميـــع عـــالِّ  ٤٠٠م مـــن بـــين والســـيد مايكـــل مـــارموت هـــو عـــالِّ   
مقالـــة متخصصـــة وأشـــرف علـــى استعراضـــات متعـــددة لهـــا تـــأثير  ١٠٠٠البيولوجيـــة الطبيـــة إذ نشـــر مـــا يربـــو علـــى 

البينات المتعلقة بالروابط بين التعليم  ٢٠١٥" والصادر في عام The Health Gapعالمي. ويجمع كتابه المعنون "
  وتمكين المرأة والصحة.
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) ٢٠٠٨-٢٠٠٥نـــة المنظمـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة (وتـــرأس الســـيد مايكـــل مـــارموت لج  
غضـون جيـل واحـد: اإلنصـاف فـي مجـال وأسهم إسهامًا رئيسيًا في تقريـر اللجنـة الختـامي المعنـون "سـد الفجـوة فـي 

. وعمـــل أيضـــًا ٢٠٠٨الصـــحة بفضـــل اتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة" والصـــادر فـــي عـــام 
  كومات ومنظمات حكومية دولية في عدة مناطق في العالم.كمستشار لح

  
  للصحة ساساكاواتقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة  -للصحة  ساساكاوا جائزة  -٣
  

 غيـــر لمنظمـــة أو أكثـــر، أو واحـــدة لمؤسســـة أو أكثـــر، أو واحـــد لشـــخصللصـــحة  ساســـاكاواجـــائزة  ُتمـــنح  
تعزيــز بــرامج  . وتشــمل هــذه األعمــالبــارزة فــي مجــال التنميــة الصــحيةابتكاريــة  أعمــالعــن  أكثــر أو واحــدة حكوميــة

  صحية معّينة أو تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية.
  

 ٢٠١٦الثــاني/ ينــاير  كــانون ٢٧للصــحة اجتماعــًا فــي  ساســاكاواعقــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  وقــد  
 اللـذان اآلخـران الهيئـة عضـوا كانالتنفيذي، فيما  المجلسة رئيس ،(جنوب أفريقيا) بريشياس ماتسوزو السيدة برئاسة
ـــــــدكتور همـــــــا االجتمـــــــاع حضـــــــرا ـــــــس التنفيـــــــذي عـــــــن جمهوريـــــــة كوريـــــــا،  بـــــــوك، - مـــــــان جيـــــــون ال عضـــــــو المجل
  .الجائزة لمؤسس ممثالً  إندو، هيرويوشي واألستاذ

  
فضـًال عـن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها  ،الثالثـة عشـرلمرشـحين في طلبات جميـع اأعضاء الهيئة نظر و   

التوجيهيـة التـي تحكـم مـنح الجـائزة قـّررت  والمبـادئ. وفـي ضـوء النظـام األساسـي كل طلـب منهـامدير الجائزة على 
  .االتحاد األسباني ألطباء العالم ٢٠١٦الهيئة باإلجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام 

  
دوالر  ٤٠ ٠٠٠على منح الجائزة، فإن المؤسسة الفائزة بها ستحصل على مبلغ قدره صادق المجلس  وٕاذا  
  أمريكي.

  
ومرشحة من جانب وزير  ١٩٦٣هو منظمة غير حكومية منشأة في عام  االتحاد األسباني ألطباء العالمو   

و ومؤسســات عامــة ســبانيا، بــدعم وزيــري الصــحة فــي الســلفادور وبيــر أالصــحة والخــدمات االجتماعيــة والمســاواة فــي 
  متعددة القوميات وغواتيماال.المختلفة في دولة بوليفيا 

  
 علـى أسـاس مشـروعه المعنـون "تحويـل نظـم الصـحة العموميـة بنـاءً  االتحاد األسباني ألطبـاء العـالموُرشح   

وغواتيماال وبيـرو منـذ متعددة القوميات والسلفادور العلى مبادئ الرعاية الصحية األولية" الذي ُأعد في دولة بوليفيا 
أكثــر مــن عقــدين. وتحققــت التغطيــة المحســنة واإلتاحــة المنصــفة لخــدمات الرعايــة الصــحية فــي المجتمعــات الريفيــة 
ــًا "لنمــوذج الخــدمات  ومجتمعــات الســكان األصــليين مــن خــالل تعزيــز خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة العامــة وفق

على  تحاد كاستراتيجية طويلة األجل لتعزيز إصالح النظام الصحي بناءً الصحية المتكاملة والشاملة" الذي أعده اال
  الحقوق وعبر خدمات الرعاية الشاملة والمتكاملة الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

  
اســتخدام مبلــغ الجــائزة لمواصــلة اإلســهام فــي تعزيــز نظــم الصــحة  االتحــاد األســباني ألطبــاء العــالمويقتــرح   

متعــددة القوميــات والســلفادور وغواتيمــاال وبيــرو ممــا سيشــمل إجــراء بحــوث عمليــة دوليــة الدولــة بوليفيــا  العموميــة فــي
متصلة بأثر المشروع على الـنظم الصـحية فـي البلـدان األربعـة. وعـالوة علـى ذلـك، سـتنظم حلقـة عمـل بهـدف نشـر 

  العالمي إن أمكن األمر. المستوىلى االستنتاجات المستمدة من البحوث اآلنفة الذكر على المستوى اإلقليمي وع
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 اإلمـارات مؤسسة بجائزة الفائزين اختيار هيئة تقرير - للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٤
  للصحة المتحدة العربية

  
 أكثـر، أو واحـدة لمؤسسـة أو أكثر، أو واحد لشخصجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  ُتمنح  

  لقاء مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية. أكثر أو واحدة حكومية غير لمنظمة أو
  

 العربيـــــة المتحـــــدة للصـــــحة اجتماعـــــًا فـــــي اإلمـــــارات مؤسســـــةعقـــــدت هيئـــــة اختيـــــار الفـــــائزين بجـــــائزة  وقـــــد  
 فيمـايـذي المجلـس التنف ةرئيسـ ،بريشياس ماتسـوزو (جنـوب أفريقيـا) السيدةبرئاسة  ،٢٠١٦الثاني/ يناير  كانون ٢٧

عضـو المجلـس التنفيـذي  ،عبداهللا بن مفـرح عسـيري الدكتوركان عضوا الهيئة اآلخران اللذان حضرا االجتماع هما 
  .الجائزة لمؤسس ممثالً  ،محمد سالم العالمة والدكتور السعودية، العربية المملكةعن 

  
التقنية التي أبـداها مـدير الجـائزة نظر أعضاء الهيئة في طلبات المرشحين األربعة، فضًال عن التعليقات و   

على الطلبات. وقررت الهيئة باإلجماع، في ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم مـنح الجـائزة، أن 
لدكتورة باليز محمد ل ٢٠١٦تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 

  (الصين).
  

  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠على مبلغ قدره  ةحصل الفائز تادق المجلس على منح هذه الجائزة، فسوٕاذا ص  
  

تشـغل حاليـًا منصـب رئـيس إدارة الصـحة العموميـة فـي  ١٩٦٣والدكتورة بـاليز محمـد التـي ُولـدت فـي عـام   
الـذاتي الحكـم، وقـد ُرشـحت للجـائزة نظـرًا للعمـل  شـينجيانغ الويغـوريمركز مكافحة األمراض والوقاية منهـا فـي إقلـيم 

عامـًا فـي مجـال الصـحة العموميـة وفـي مجـال مكافحـة األوبئـة واألمـراض  ٣٠االبتكاري الـذي اضـطلعت بـه طـوال 
  والوقاية منها.

  
 محمد، ُيشهد لها بأنها عممت المبادئ التوجيهية بشأن التغذيـة باليزومن بين اإلنجازات الرئيسية للدكتورة   

الجيدة والرضاعة الطبيعية ومأمونية مياه الشرب، وقد ساهمت بذا في تحسـين المسـتوى المعيشـي للفئـات الحضـرية 
محمد ثالث  باليزوالريفية واألقليات العرقية في إقليم شينجيانغ. وعلى مدى السنوات العشر األخيرة، تولت الدكتورة 

 يــة والصــحية لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــينمشــروعات بحثيــة، يركــز أحــدها علــى رصــد الظــروف التغذو 
سنوات في المناطق الريفية الفقيرة، ويتضـمن المشـروع دراسـة لتكـاليف وفوائـد الحزمـة التغذويـة التـي تقـدم  ٦و صفر

أشهر وسنتين، بدعم من الحكومـة المركزيـة. وُينفـذ  ٦طفل تتراوح أعمارهم ما بين  ٢٠٠ ٠٠٠مجانًا إلى أكثر من 
)، وقـد أثبتــت نتــائج شــينجيانغمحافظــات (بمــا فـي ذلــك  ١٠لمشــروع حاليـًا فــي ثمانيــة منـاطق شــديدة الفقــر فـي هـذا ا

  هذا البحث أن المشروع ُيعد مشروعًا للرعاية الصحية فعاًال في مكافحة الفقر.
  
زيـز جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحوث في مجـالي الرعايـة الصـحية للمسـنين وتع  -٥

سـمو الشـيخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح للبحـوث فـي تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة  - الصحة
  زيز الصحةمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتع

  
ســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجـــابر الصــباح للبحــوث فــي مجــالي الرعايــة الصــحية للمســـنين جــائزة  ُتمــنح  

شـــخص أو أشـــخاص، أو مؤسســـة أو مؤسســـات، أو منظمـــة أو منظمـــات حكوميـــة أو غيـــر إلـــى  وتعزيـــز الصـــحة
  مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. إلى البحث فيمساهمات جليلة  قدمتحكومية، 
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سـمو الشـيخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح للبحـوث فـي مجـالي جتمعت هيئة اختيار الفائزين بجائزة وقد ا  
 ة، برئاســـــــة الســـــــيد٢٠١٦ينـــــــاير كـــــــانون الثـــــــاني/  ٢٦ فـــــــي يـــــــوم زيـــــــز الصـــــــحةالرعايـــــــة الصـــــــحية للمســـــــنين وتع

كـان عضـوا الهيئـة اآلخـران اللـذان حضـرا االجتمـاع و المجلـس التنفيـذي.  ة)، رئيسـماتسوزو (جنوب أفريقيا بريشياس
مصــر، والــدكتورة ماجــدة القطــان، عــن عضــو المجلــس التنفيــذي الــدكتورة مايســة محمــد شــوقي أحمــد البســيوني، همــا 

  .مؤسس الجائزةلممثلة 
  

وخلفيـاتهم، فضـًال عـن التعليقـات التقنيـة  مانيـةلمرشـحين الثلسبعة مـن االهيئة السير الذاتية  ودرس أعضاء  
وقررت الهيئة باإلجماع، في ضوء النظام األساسـي والمبـادئ التوجيهيـة . التي أبداها مدير الجائزة على الترشيحات

الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح  ســموجــائزة التــي تحكــم مــنح الجــائزة، أن تقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي مــنح 
  إلى الدكتور ميكال نوفاك (سلوفاكيا). ٢٠١٦لعام  للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة

  
  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠لى مبلغ قدره حصل الفائز عيوٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فس  

  
، نظـرًا لمـا بذلـه مـن جهـود ١٩٤٧وقد رشـحت وزارة الصـحة السـلوفاكية الـدكتور نوفـاك الـذي ُولـد فـي عـام   

طوال الثالثين عامًا الماضية في عالج داء ألزهايمر. ومن بين اإلنجازات البارزة للدكتور نوفاك، ُيشهد له أنه أنشأ 
بـروتين "تــاو" كمرشــح رئيسـي للجزيئــة المســببة كانـت لــه أهميــة جوهريـة فــي اكتشــاف  (MN423)ضـد وحيــد النســيلة 

) التي ُتعد مصدر باثولوجيا تويوناتلداء ألزهايمر. كما أنه نجح في تحديد الدور الرئيسي لبروتينات تاو المعيبة (ال
  التاو في داء ألزهايمر التي تؤدي إلى تدهور الدماغ.

  
لفهـم العلمـي لهـذا المـرض ومعـايير األدوات وقد أطلق الدكتور نوفاك مبادرات مختلفة تركز على تحسـين ا  

الطبيـــة الالزمـــة للتعـــرف عليـــه وعالجـــه، وجـــودة الرعايـــة والهياكـــل االجتماعيـــة المتاحـــة لمســـاعدة المرضـــى وأســـرهم 
  ومقدمي الخدمات الصحية، وضمان الرعاية المثلى لجميع مراحل االعتالل التي يمر بها المريض.

  
مركــز المناعــة العصــبية فــي األكاديميــة الســلوفاكية للعلــوم، الــذي  أســس الــدكتور نوفــاك ١٩٩٦وفــي عــام   

ُيعــــرف اآلن باســــم مركــــز داء ألزهــــايمر، والــــذي ُيعنــــى بالمســــائل العلميــــة المحــــددة فــــي مجــــال األمــــراض العصــــبية 
  التنكسية.

  
. ويجـري الغاية العالجيـة لـداء الزهـايمر التنكسـي نوفاك ، حدَّد البحث الذي أجراه الدكتور٢٠١١وفي عام   

لزهـايمر الـذي ألزهايمر، وهـو واحـد مـن بـين اللقاحـات األولـى الخاصـة بأاآلن تطوير لقاح عالجي واعد لعالج داء 
يصل إلى مرحلة التجارب السـريرية علـى اإلنسـان. وعقـب النتـائج التـي أسـفرت عنهـا التجربـة األولـى، تـم البـدء فـي 

  .٢٠١٥ديسمبر المرحلة الثانية من االختبارات في كانون األول/ 
  

لزهـــايمر أكمـــا أســـهم الـــدكتور نوفـــاك أيضـــًا فـــي تحســـين جـــودة الخـــدمات التـــي يحصـــل عليهـــا مرضـــى داء   
، أسَّـس أطبـاء األمـراض النفسـية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعـة مـن ١٩٩٨وذووهم في سلوفاكيا. ففي عام 

الدكتور نوفاك المركز الوطني األول لتشخيص مرضـى داء الزهـايمر فـي سـلوفاكيا. كمـا أسَّـس الجمعيـة السـلوفاكية 
لزهايمر التي يشغل منصب رئيسها في الوقت الحالي، وُتعدُّ الجمعية منبرًا للتفاعـل بـين ُمقـدِّمي الرعايـة وأسـر ألداء 

، أسَّـس الـدكتور نوفـاك مركـز الـذاكرة، وهـو ٢٠٠٢اء والعلماء. وفـي عـام لزهايمر والمرضى واألطبأالمصابين بداء 
لزهـــايمر والخـــرف، وُيـــنظِّم المركـــز أنشـــطة لوقـــف فقـــدان الـــذاكرة أو الحـــدِّ منـــه أعبـــارة عـــن عيـــادة يوميـــة للمصـــابين ب

  حتى مع تقدُّم السن. والنفسيةولتشجيع الحيوية البدنية 
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هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة تقريــر  –ذكاريــة للصــحة العموميــة ووك الت –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ   -٦
  ووك التذكارية -الدكتور لي جونغ 

  
 أو لمؤسسـة أو ألشـخاص، أو لشـخصووك التذكاريـة للصـحة العموميـة  - ُتمَنح جائزة الـدكتور لـي جونـغ  
 الصـحة مجـال فـي جليلـة مسـاهمات مـن ُيقدم ما لقاء حكومية، غير أو حكومية منظمات أو لمنظمة أو مؤسسات،
  ة.العمومي

  
/ الثـاني كـانون ٢٦ فـي اجتماعـاً  التذكاريـة ووك – جونـغ لـي الـدكتور بجـائزة الفـائزين اختيـار هيئـة وعقدت  

 الهيئـة عضـوا كـان فيمـا التنفيـذي، المجلـس ةرئيسـ )،جنـوب أفريقيـا( السيدة بريشياس ماتسـوزو برئاسة ٢٠١٦ يناير
كبيــرة المستشــارين فــي مجــال السياســات، بــوزارة الصــحة (ممثلــة عــن الــدكتورة  مــيالن،الــدكتورة لينــدا  همــا اآلخــران

  .الجائزة لمؤسس ممثالً السيد كيم إن سينوغ، و  ،جانيت لوريتوجارين، عضو المجلس التنفيذي لدولة الفلبين)
  

ــــحين العشــــرة وخلفيــــاتهم،    علــــى قترحــــوا يباإلجمــــاع أن  وقــــررواودرس أعضــــاء الهيئــــة الســــير الذاتيــــة للُمرشَّ
للـدكتور علـى رضـا  ٢٠١٦ووك التذكارية للصحة العموميـة لعـام  – المجلس التنفيذي منح جائزة الدكتور لي جونغ

  ميزداغينيا (جمهورية إيران اإلسالمية).
  

  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة، فسيحصل الفائز على مبلغ قدره   
  

وزارة الصـحة والتعلـيم الطبـي بجمهوريـة إيـران اإلسـالمية  وقـد رشـحته، ١٩٣٩ميزداغينيـا عـام ولد الدكتور   
طيلة حياته بتعزيز ُقُدرات مرافق الصحة العمومية واألنظمة التعليمية في جمهورية إيران  لتزامهنيل الجائزة تقديرًا الل

إســهامًا بــارزًا فــي البحــوث حــول األمــراض الُمعديــة اإلســالمية وقيادتــه فــي هــذا المضــمار. وقــدَّم الــدكتور ميزداغينيــا 
ز الـدكتور ميزداغينيـا ُعـَرى التعـاون علـى الصـعيد المحلـي والـوطني والـدولي  ومكافحتها فـي بلـده وبـالد أخـرى. وعـزَّ
بين كلية الصحة العمومية بجامعـة طهـران للعلـوم الطبيـة والكثيـر مـن المنظمـات المتخصصـة فـي التعلـيم والبحـوث 

  العمومية، ومنها منظمة الصحة العالمية.والصحة 
  

ذائع الصيت في مجال الصحة العمومية على الصعيدين الوطني والدولي علـى  أستاذميزداغينيا  والدكتور  
عامـًا، وتتلمـذ علـى  ٢٨حٍد سواء. وشغل منصب عميـد كليـة الصـحة العموميـة بجامعـة طهـران للعلـوم الطبيـة لمـدة 

رحلــة الدراســات العليــا الــذين أشــرف علــى العديــد مــنهم، وقــام ببحــوث كثيــرة، ونشــر يديــه الكثيــر مــن الطــالب فــي م
بحث في مجالت طبية ُمحكَّمة. وعالوة على ذلك، أسـهم الـدكتور ميزداغينيـا فـي توسـيع نطـاق  ٢٠٠يربو على  ما

اة وماجسـتير العلـوم أنشطة اإلدارة والتعليم والبحث في كلية الصحة العمومية، حيـث أنشـأ بـرامج لنيـل درجـة الـدكتور 
مـن  ٥٠٠والماجستير في الصحة العموميـة. وقـدَّم برنـامج الماجسـتير فـي الصـحة العموميـة زمـاالت إلـى أكثـر مـن 

المهنيين الصحيين من جمهورية إيران اإلسالمية وغيرها مـن بلـدان إقلـيم شـرق المتوسـط. وأنشـأ الـدكتور ميزداغينيـا 
دبلوم العالمية في التخطيط لبرامج مكافحة المالريا وٕادارتها، حضرها طـالب الدورة الدراسية للحصول على شهادة ال

. وعــــالوة علــــى مــــا ســــبق، أنشــــأت كليــــة الصــــحة العموميــــة، فــــي ظــــل اإلدارة الحكيمــــة للــــدكتور محليــــون ودوليــــون
م هــذه ميزداغينيــا، مختبــرات لــداء الليشــمانيات والمالريــا ومختبــرات الفيروســات، إلــى جانــب مختبــرات أخــرى، وتقــو 

المختبــرات اآلن بــدور المختبــرات المرجعيــة الوطنيــة. وٕابَّــان شــغله منصــب مســاعد الــوزير لشــؤون الصــحة العموميــة 
بوزارة الصحة والتعليم الطبي، أدار الـدكتور ميزداغينيـا عـددًا مـن البـرامج الوطنيـة التـي ُتركِّـز علـى تحسـين الصـحة 

ـــدكتور العموميـــة، وأشـــرف علـــى إدارة معهـــد البحـــوث البيئ ـــة الســـنوات األربعـــة عشـــرة األخيـــرة. وقـــد أســـهم ال يـــة طيل
منصــب  ٢٠٠٨مجــالت طبيــة ُمحكَّمــة فــي مجــال الصــحة العموميــة، ويشــغل منــذ عــام  ١٠ميزداغينيــا فــي إنشــاء 

  رئيس مجلة الصحة البيئية.
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