مستشفى

إفتتاح قاعة عدنان وعادل القصار
في مستشفى املقاصد اجلامعي
متاشيا ً مع جهوده املستمرة خلدمة اجملتمع بشكلٍ
أفضل ،وبعد سنواتٍ من التحضير ،احتفل
مستشفى جمعيّة املقاصد اخليريّة اإلسالميّة،
بإضافة جناح على تاريخه الفاخر مع إفتتاح
قاعة عدنان وعادل القصار .فاملستشفى الواقع
في طريق اجلديدة  -بيروت ،ملتزم بجعل الرعاية
الصحية عالية اجلودة متاحة للجميع في لبنان.
وعلى مر السنني ،تطور املستشفى واكتسب
سمعة التفوّق.
تعطش
ّ
أما الدافع وراء هذا التجدد ،فهو
مستشفى املقاصد خللق بيئة ترحيبية
للمرضى ،بهدف إظهار خدمته املمتازة .وقد
شهد احلفل حضور ممثلي وسائل اإلعالم ،إضافة
الى شخصيات بارزة ،على رأسهم رئيس جمعيّة
املقاصد اخليريّة االسالميّة الدكتور فيصل سنو ،الرئيس فؤاد السنيورة
والنواب فؤاد مخزومي ونزيه جنم وروال الطبش والوزير السابق عدنان
القصار وشقيقه عادل وعائلتيهما وأعضاء مجلس أمناء املقاصد
واجلسم الطبي واإلداري في املستشفى.

وألقى رئيس جمعيّة املقاصد الدكتور فيصل سنو كلمة جاء فيها:
«مرة أخرى يبرهن األخوان عدنان وعادل القصار وقوفهما الراسخ خلف
املؤسسات اخليرية االجتماعية .هما رجال بر وإحسان وخير وعطاء .وها
نحن اليوم في القاعة التي حتمل اسميهما والتي تشكل نقلة نوعية
ملستشفى املقاصد ».وثمّ ن سنو مبادرة األخوين القصار قائال« :نحن
استهل احلفل بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي حتمل اسم في مستشفى املقاصد وجمعية املقاصد نثمن هذا الكرم ،وعلى يقني
القاعة ،ثم عرض املدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد بدر باالستمرار »،وأضاف :جتربتي أنه كل من يبدأ يتشجع على االستمرار،
للخدمات التي يقدمها املستشفى لرعاية املرضى ،واملستشارة للشؤون فهذه سفارة خادم احلرمني الشريفني مّ ولة من مركز امللك سلمان
الهندسية في جمعيّة املقاصد ديانا طبارة ملراحل تنفيذ املشروع.
ابتدأت بالعناية املركزة واستمرت في مركز غسيل الكلى .وهكذا
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عائلة علي طبارة يدها دائما ً موجودة في املستشفى كيف ما نتحرك،
وسنفتتح مبنى سنا طبارة قريبا ً .وهذا السيد نبيل حداد يعيد ويكرر
مشاريعه من مركز التعقيم الى غرفة عمليات .أريد ان أزف بشرى
بداية التجهيز إلنشاء غرفة عمليات كاملة للقلب املفتوح وما يتبعه.
وكذلك سنبدأ العمل في قسم النساء والوالدة .نشكر كل من ساهم
ويساهم بنهضة املقاصد ألن املقاصد للجميع ولديها من املشاريع ما
يكفي اجلميع.معكم ومنكم نستمر ،املقاصد لنا جميعا ً ،شركاء فيها
منلكها ونحافظ عليها».

القصار

من جهته ،عبّر الوزير السابق عدنان القصار عن سعادته وشقيقه
عادل أن يكونا «في ديار مستشفى املقاصد وجمعية املقاصد اخليرية
اإلسالمية العريقة ،ومع هذه النخبة الغالية واحلبيبة ،التي جتمعنا
بهم عالقات صداقة وتعاون ومودّة تاريخية ،نعتز بها دائما ً ».وشكر
القصار أهل املستشفى واجلمعية على هذه البادرة في إطالق اسم
القصار» على القاعة ،في إطار حملة التجديد التي
ّ
«قاعة عدنان وعادل
يقومون بها في املستشفى ،مباركا مسيرة هذا املستشفى املستمرة
منذ نحو تسعني عاما ً ورسالته الصحية واإلنسانية السامية.
وقدم سنو آلل القصار درعا تكرميية عربون وفاء وتقدير ومحبة.

بيان صحافي

ً
خال من التوتر
مستشفى ومركز بلڤو الطبي ميضي مع اإلعالميني يوما ٍ

مع تزايد الضغوط اليومية
التي تعزز عوامل التوتر
والقلق وفــي بــادرة منه
للحد من تفاقمه عبر
إدارته ،أمضى أطباء وأخصائيون من وحدة إدارة التوتر والضغوط
)Accredited by The Joint Commission International (JCI
 Stress Management Unitفي مستشفى ومركز بلفو الطبي نهارا
مميزا مع اإلعالميني في ربوع منطقة عبد للي في البترون شاركوا
خالله بنشاطات ذات فعالية عالية تساعد في السيطرة على التوتر
وتؤدي إلى اإلسترخاء.
إستهلّ النهار بجلسة مع البروفيسور نبيل عقيس رئيس هذه
الوحدة ورئيس مركز أمراض العمود الفقري الذي رحب باالعالميني
وحتدث قائالً« :في مستشفى ومركز بلفو الطبي ،نؤمن مبدى أهمية
العالج املتوازن للمريض ،الشامل للعقل واجلسد والروح ونطبق
معايير عاملية في العناية الصحية املرتكزة حول املريض والتي
جعلت من املستشفى األوّل في لبنان احلائز على الشهادة الذهبية
 .Planetree Internationalاألمراض اجلسدية مرتبطة بشكل كبير
بالصحة النفسية ولهذه األخيرة آثار وتداعيات سلبية جمّ ة على
صحة اإلنسان ،من هنا ضرورة إيجاد عالجات تكميلية قادرة على إدارة
التوتر واحلدّ من تفاقمه».

بعد ذلك ،اقامت السيدة جنال العموري ،منسقة وحدة إدارة التوتر
والضغوط ،وهي مدربة حتويلية ( )Breakthrough Coachومعاجلة
باليوغا ،جلسة  Empowerment and Happinessضمت متارين يوغا
نظرا ألهمية متارين اإلسترخاء في العالج ومساهمتها في تخفيض
الكورتيزول ،أي هرمون التوتر الرئيسي.
بعد الغداء ،إختبر االعالميون العالجات املكمّ لة التي يقدمها القسم
والتي تساعد إلى حد كبير في التخفيف من حدة التوتر ،كالعالج باإلبر
( )Acupunctureالذي يزيل  %50من األلم املزمن ويعزز جهاز املناعة ،العالج
بالروائح العطرية ( )Aromatherapyوخصوصا الالفندر التي حتسن
املزاج وتساعد على النوم،العالج بالتدليك ( )Healing Massageالذي
يخفف من تشنج العضالت ويهدىء اجلهاز العصبي .ومن العالجات
التي اختبروها أيضا الطب التقوميي ( )Osteopathyالذي يلعب دورا هاما
في تخفيف آالم العضالت ،العالج الفيزيائي ( )Physiotherapyإضافة
إلى العالج النفسي والتدريب على املهارات احلياتية ()Life coaching
الذي يزيد الثقة بالنفس ويبدّل النظرة إلى احلياة.
يسعى مستشفى ومركز بلفو الطبي دائما إلى تقدمي خدمات ترتقي
بالقطاع الطبي إلى أعلى املستويات وجتعل الرعاية الصحية تتمحور
حول احتياجات املريض واالنسان الشاملة أوال.
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