نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
يصدّر نفاياته الكيمائية الى السويد
في سابقة هي األولــى من نوعها في
لبنان ،أطلق «مستشفى سيدة املعونات
اجلامعي»  -جبيل ،عملية تصدير أكثر من
 15طنا ً من النفايات الكيميائية برعاية
وزير البيئة في حكومة تصريف األعمال
طارق اخلطيب وحضوره واملدير العام للمستشفى األب وسام اخلوري.
ولفت اخلوري إلى أن عملية التصدير هي عبر إتفاق موقع مع شركة
« .»Black Forestوشدد على «أهمية ترحيل النفايات السامة من
املستشفى عبر البحر إلى دولة السويد» ،وقال« :بعد تنفيذ مراحل
عديدة من هذه اخلطة ،ومن بينها تطبيق سياسة الفرز من املصدر في
األقسام كافة إلعادة تدويرها والتخلص من النفايات العادية والنفايات
الطبية عبر املؤسسات والشركات احمللية املتخصصة ،يبادر اليوم

في مستشفى البتول
وفود من الصليب االحمر
ومن السفارة النروجية

استقبل مدير مستشفى البتول احلاج علي شاهني وفدا ً من مركز
الصليب األحمر اللبناني بشخص مسؤوله علي علوه يرافقه مسؤول
مركز رأس بعلبك ،وذلك في إطار التواصل وزيادة التنسيق والتعاون
الصحي املتبادل.
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املستشفى إلى ترحيل نفاياته
السامة بحرا إلى السويد.
وأخيرا ،ميكننا إفراغ مخازن هذه
النفايات وقد كدسناها فيها
على مر السنوات ألن دولتنا بحق
متنع التصرف بهذه النفايات ،في
انتظار أن جتدوا احللول املناسبة
ملعاجلتها محليا».
من جهته ،الوزير اخلطيب نوه
بـــ»إطــاق املستشفى هذه
احلملة األولى من نوعها وهي
ترحيل النفايات الطبية اخلطرة
غير املعدية وال سيما نفايات
املواد املضادة لنمو السرطان ،والتي تتطلب طرقا خاصة للتخلص منها
بالشكل الذي يضمن سالمة البيئة وصحة املواطن».
وقال« :بعد معاجلة نفاياته الطبية اخلطرة واملعدية في منشأة التعقيم
اخلاصة به ملتزما املعايير واألسس البيئية ،ها هو «مستشفى سيدة
املعونات» يفتتح طريق التخلص من نفاياته اخلطرة غير املعدية عمال
بالنصوص القانونية ذات الصلة وال سيما املرسوم  13389الصادر عام
 2004والذي يحدد أنواع نفايات املؤسسات الطبية وطريقة تصريفها.
وحني نقول إننا نعالج النفايات الطبية اخلطرة أو نتخلص منها بالطرق
السليمة بيئيا ،فهذا يعني أننا نحمي املواطن ونحفظ صحته وسالمته
وسالمة األجيال».

كما استقبل شاهني وفد اإلدارة املركزية للجنة امليدانية للصليب
األحمر الدولي ضم املنسق العام ،واملسؤول اجلديد من بلجيكا ،وذلك
للتعريف عن املسؤول اجلديد وللتأكيد على أطر التواصل مبا يخص
احلاالت الطارئة والكوارث الطبيعية واحلروب واجلهوزية املستمرة.
كما التقى شاهني ،وفد اللجنة امليدانية للصليب األحمر الدولي ضم
منسق البقاع اجلديد ،وتناول البحث مسألة اإلصابات احلربية للنازحني

السوريني وأبناء القرى احلدودية.
وفي إطار االستعدادات لتوسيع قسم الطوارئ في املستشفى ،زاره وفد
من السفارة النروجية.
في مجال آخر ،نظم مستشفى البتول خالل الفصل الثاني الورشة
العلمية التي تخللتها محاضرتان عن ضبط العدوى ،األولى قدمتها رنا
محفوظ والثانية الدكتورة ندى شمس الدين.

في مستشفى السان جورج – عجلتون

زيارة للقائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان

في  16آيار ،زار القائم بأعمال السفارة البابوية
في لبنان اخلوراسقف إيفان سانكتوس
مستشفى السان جورج  -عجلتون حيث
جرى تدشني األجهزة احلديثة في قسم متييل
القلب .وكان في استقباله الرئيسة العامة
لراهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع األخت
بولني فارس ،مدير عام مستشفيات جمعية القديسة تريزيا اخلوراسقف
جوزاف البواري ،رئيسة مستشفى السان جورج  -عجلتون األخت فريال
حنّا ومجموعة من األطباء واملوظفني العاملني في املستشفى.
مبشاركة اخلوراسقف جوزاف البواري رأس الزائر البابوي ذبيح ًة إلهي ًة

أقيمت في كنيسة املستشفى على نيّة راهبات القديسة تيريزيا
واملرضى وجميع العاملني في املؤسسة.
استهلَّ الزائر زيارته متابعا ً أعمال التجديد في قسم األمومة ،قسم
غسيل الكلي وقسم العيون وإعادة جتهيزها بأحدث التقنيات .وقد
أنهى جولته بعدما قدّ م صلواته إلى كافة املرضى في املستشفى.
قبل مغادرته ،بارك الزائر البابوي اخلطوات اإلستراتيجية التي تقوم بها
إدارة املستشفى اجلديدة التي همها األساسي وتأدية الرسالة التي
من أجلها أنشىء هذا املستشفى وخصوصا ً اخلدمة واالعتناء باملرضى
وصوب.
والزائرين الذين يأموّن اليه من كلِّ حدب َ
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في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
احتفال تكرميي للطالب

برعاية وحضور النائب
الدكتور فادي عالمة
نظم مستشفى الساحل الطبي اجلامعي احتفاال تكرمييا للطالب
الذين شاركوا في الدورة التدريبية اجملانية استعدادا ً لالمتحانات
الرسمية حلاملي شهادتي البكالوريا والرابع متوسط في قاعة الرئيس
نبيه بري للمؤمترات ،بحضور رئيسة منتدى الساحل السيدة غادة
حمود عالمة وحشد من الفعاليات التربوية واالجتماعية والصحية
والبلدية واولياء االمور.
بداية مع النشيد الوطني اللبناني ومن ثم القت السيدة عالمة كلمة
اثنت فيها على جهود االساتذة التي اثمرت جناح الطالب .كما شكرت

النائب الدكتور فادي عالمة على دعمه للمنتدى.
ثم القى النائب عالمة كلمة اشاد فيها بالقيمني على هذا العمل على
سعيهم ملد االجيال الصاعدة بفيض من روافد العلم واملعرفة.
تخلل االحتفال توزيع درع للدكتور وليد عالمة رئيس معهد الساحل
للتمريض عربون شكر وتقدير ،ومن ثم مت توزيع الشهادات التقديريه
للطالب الناجحني واجلوائز النقدية للمتفوقني.

في مستشفى الشيخ راغب حرب

املؤمتر العلمي الرابع

نظمت ممثلية الهالل األحمر
اإليراني في لبنان  -مستشفى
الشيخ راغب حرب ندوة علمية
حول التدخني شعارها «نحو
مؤسسة خالية من التدخني»
حضرها إلى جانب ممثل الهالل
األحمر اإليراني في لبنان الدكتور جواد فالح ،رئيس مصلحة
ديوان احملاسبة في وزارة الصحة العامة ومدير البرنامج
الوطني للحد من التدخني فادي سنان ورئيس «جمعية
جاد «للحد من اخملدرات جوزيف حواط إضافة إلى عدد من
املوظفني ومدراء بعض املدارس ورؤساء البلديات .وأقيمت
مجموعة من املعارض حول التدخني شارك فيها جهاز التطوع التابع
ملمثلية الهالل األحمر اإليراني في لبنان إلى جانب فريق من الهيئة
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الصحية اإلسالمية و«جمعية جاد» للحد من اخملدرات باإلضافة إلى
معهد النور اجلامعي ومعهد أمجاد اجلامعي.
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