ورش عمل

ندوات

ندوة توعية للوقاية من سرطان البروستات
في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي

ورشة عمل عن «حتليل األسباب اجلذرية وإدارة اخملاطر»
في إطار النشاطات العلمية التي تقوم بها نقابة املستشفيات في
لبنان ،نظمت النقابة ثالث حلقات تدريبية حول حتليل األسباب اجلذرية
و إدارة اخملاطر في مركز النقابة في العدلية .أدار احللقات االخصائي في
ادارة اجلودة واالعتماد االستاذ محمد علي حمندي في 10و11و  31تشرين
االول  .2018ومع ارتفاع الطلب من املشاركني نظمت حلقة رابعة
وخامسة في و 28و  29تشرين الثاني .وصل عدد املشاركني في هذه
الورش الى  157اخصائيا ً في اجملال الصحي من مختلف املستشفيات
اللبنانية.
جرى تصميم ورش العمل هذه إلعطاء حملة عامة للعاملني في مجال
الصحة وأخصائيي الصحة عن كيفية حتليل أسباب املشاكل اجلذرية
( )Root Cause Analysisوحتليل اخملاطر واستعمال اداة ( )FMEAمن
اجل اتخاذ اجراءات احترازية ملنع تكرار هذه املشاكل أو مثيالتها في
املستقبل .كما تساعد ورشة العمل هذه املشاركني على االجابة على
األسئلة التالية :كيفية حتسني اخلدمة من خالل التعرف الفعال على
األسباب اجلذرية باستخدام طرق التحقيق اخملتلفة مثل ،Kepner-Tregoe
الرسوم البيانية  ،Ishikawaشجرة القرارات و .Whys 5وتركز التدريب
على التقنيات األكثر فائدة ألنواع املشاكل اخملتلفة ،وتذليل العوائق أمام
حل املشكالت ،وإدارة اخملاطر الفعالة وكيفية التغلب على العوائق .كما

بحثت في التقنيات جلمع املعلومات وطرح األسئلة الصحيحة وكيفية
استخدام مصادر البيانات اخملتلفة لتحديد املشاكل واخملاطر.
شملت حلقات التدريب جانبا نظريا وآخرا ً عمليا ً من خالل دراسة حاالت
ومناقشتها مما أدى الى فهم أعمق وأدق للمواضيع املطروحة.

بيانات

نقابة املستشفيات :لتسريع وتيرة دفع مستحقاتها
وتعديل التعرفات كي تكون منسجمة مع الكلفة احلقيقية
اكدت نقابة املستشفيات في لبنان أن «املستشفيات تعاني حاليا من
ارتفاع الفوائد على احلسابات املدينة لدى املصارف والتي بلغت في حدها
االدنى  %10على الدوالر و %16على الليرة اللبنانية .وفي املقابل ،الديون
املستحقة للمستشفيات بذمة اجلهات الضامنة الرسمية جتاوزت
املليار دوالر مما يضطر املستشفيات لالستدانة من املصارف حتى تؤمن
مدفوعاتها من رواتب موظفني وشراء االدوية واالمصال واملستلزمات
الطبية واعمال الصيانة».
وأعلنت النقابة في بيان اصدرته في  26تشرين الثاني ،أن «املستشفيات
ليس في استطاعتها االستمرار بهذا الوضع الشاذ» ،الفتة الى أن «ما
يزيد في املشكلة التعرفات املتدنية املعمول بها والتي ال تتحمل االعباء
االضافية الناجتة عن ارتفاع الفوائد» ،مذكرة بأنها كانت حذرت «سابقا
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ايضا من ارتفاع كلفة توليد الطاقة الناجتة عن التقنني في التيار
الكهربائي».
وإذ شددت على ان «الضغوطات تزداد على املستشفيات وهي تنعكس
على املواطنني في طرق متعددة» ،طالبت ب»تسريع وتيرة دفع
مستحقاتها ،وبتعديل التعرفات كي تكون منسجمة مع الكلفة
احلقيقية».
وأكدت أن «ال فائدة من حتميل املستشفيات اكثر من طاقتها» ،داعية
الى «معاجلة هذه املشاكل باحلكمة والعقالنية حفاظا على حقوق
املواطنني باالستشفاء دون ان يتحملوا مزيدا من االعباء االضافية».

برعاية وحضور النائب فادي
عالمة ،نظم مستشفى
الساحل الطبي اجلامعي
ندوة توعوية حول الوقاية
من سرطان البروستات
بـــعـــنـــوان «ســـرطـــان
البروستات ...قاتل الرجال
الصامت» بحضور حشد
من االطباء والرجال فوق
سن  50في قاعة الرئيس
نبيه بري للمحاضرات.
بداية مع النشيد الوطني النائب فادي عالمة
اللبناني ،ثم القت رئيسة منتدى الساحل السيدة غادة حمود عالمة
كلمة ترحيب منوهة باهمية هذه احلملة.
بعدها حتدث رئيس اجلمعية اللبنانية ورئيس قسم جراحة املسالك
البولية في مستشفى الساحل الدكتور وليد فخري عالمة عن اهم
املعلومات عن سرطان البروستات ومخاطره واهم مسبباته وطرق
الوقاية منه سيما وان اكتشافه مبكرا ينقذ احلياة.
كما حتدث النائب فادي عالمة الفتا ً الى ان هذه احلملة تأتي ضمن سلسلة
النشاطات التوعوية التي تنظمها املستشفى على مدار السنة والتي
يسعى املستشفى من خاللها الى نشر الوعي الصحي بني افراد اجملتمع
مبختلفطبقاتهوشرائحهالىجانبالتركيزعلىاهميةالبطاقةالصحية...
وفي اخلتام ،وزعت قسائم مجانية الجراء فحص الدم.

الدكتور وليد عالمة

نقابات

غسان األمني نقيبا لصيادلة لبنان
في  25تشرين الثاني الفائت ،فازت الالئحة التي يرأسها غسان األمني
في إنتخابات نقابة الصيادلة في لبنان.
وتضم الالئحة جمللس النقابة :النقيب صالح دبيبو ،النقيب زياد نصور،
دوري بدورة ،امين باز ،كريكور سحاقيان ،ماري غصوب ،طوني يوسف،
شوقي الشماس ،زياد احلاج شحادة.

اجمللس اجلديد عند رئيس اجلمهورية
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