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مؤمترات

املؤمتر الدولي الثاني حول طب الطوارئ
ملستشفى سيدة مارتني – جبيل

افتتح مستشفى سيدة مارتني  -جبيل مؤمتره الدولي الثاني حول
طب الطوارئ في قاعة احملاضرات في أنطش جبيل بحضور حشد من
الفعاليات الرسمية والطاقم الطبي والتمريضي.
بداية النشيد الوطني اللبناني وبعدها كلمة الدكتور جوزيف الشامي
 رئيس مجلس إدارة املستشفى الذي شدد فيها على دور املستشفىالفعال في املنطقة والسيما في مجال العناية الفائقة وطب الطوارئ.
ختاما ً متّ توقيع إتفاقية التعاون بني كلية الطب في اجلامعة اللبنانية
األميركية واملستشفى.
وكان املؤمتر الثاني الدولي حول طب الطوارئ قد بدأ أعماله في  8نيسان
 2019بسلسلة ندوات تعليمية ومحاضرات تناولت املواضيع الطبية
والتقنية اخلاصة بطب الطوارئ في قاعة احملاضرات في األنطش -جبيل.
وعقدت اجللسات التطبيقية في املواقع التالية:
اجلامعة اللبنانية األميركية  - LAUجبيل ،مستشفى سيدة مارتني –
جبيل -واملركز الثقافي التابع لبلدية جبيل.
أما املواضيع فأبرزها وأهمها:
• كيفية إدارة أقسام الطوارئ في املستشفيات
• ACLS: Advanced Cardiac Life Support
• PALS: Pediatric Advanced Life Support
• BLS and AED
• Triage
• Suturing
• Management Of Emergency

 | 50العدد  | 48صيف 2019

| الصحة واالنسان

تناول هذه املواضيع أخصائيون في مجال طب الطوارئ من لبنان ومن
اخلارج.
وقد قدم املستشفى خالل املؤمتر لبلدية جبيل جهاز
( AED (Défibrillateur automatiqueمت تركيبه في مركز سراي جبيل
في  10نيسان بحضور الفعاليات الرسمية والدكتور جوزف احللو ممثالً
وزير الصحة العامة.
ومت تدريب موظفي سرايا  -جبيل على تقنية إستعمالها ضمن دورات
تدريبية خاصة.

املؤمتر الطبي الثاني ملستشفى املنال
نظم مستشفى املنال مؤمتره الطبي الثاني
ّ
في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس على
مدى يومني متتاليني بني  5و  6نيسان 2019
بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان  -طرابلس
وبحضور نقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة
في لبنان املهندس سليمان هارون ونقيب
أطباء الشمال طرابلس-الدكتور عمر عياش.
افتتح املؤمتر في يومه األول بندوة توعية عامة تولى ادارتها عميد كلية
الصحة في جامعة اجلنان الدكتور غازي تدمري واستهلت مبحاضرة
بعنوان «سوا منلغي البتر من التاريخ» للدكتور جميل احللبي أخصائي
جراحة عامة وخبير القدم السكرية ،فيما ألقى الدكتور جورج املليّس
رئيس قسم العيون في مستشفى املنال وأخصائي جراحة شبكة
العني و أمراض سرطان العني محاضرة بعنوان «صار فينا نحمي شبكة
عينك».

وقدمت الدكتورة روعة الفصيح رئيسة قسم حديثي الوالدة واخلدج
في مستشفى املنال محاضرة بعنوان «وقاية أو عالج للخدّ ج» .واختتم
الندوة البروفيسور في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت
ابراهيم السلطي محاضرة بعنوان «الطب على م ّر العقود» .
بعد النشيد الوطني اللبناني القى رئيس املؤمتر واملدير الطبي في
مستشفى املنال الدكتور هادي مولوي كلمة رحّ ب فيها باحلضور،
وشدّ د على أهمية انعقاد هذا املؤمتر ،وختم شاكرا ً كل من ساهم في
اجناز هذا املؤمتر خصوصا كل من السيد طارق املنال رئيس مجلس ادارة
املستشفى ،وكل من املمرضني ،املمرضات األطباء و االداريني.
وحتدث نقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة املهندس سليمان هارون
منوّها ً مبنظميه ،كما بارك للسيد طارق املنال على حياز مستشفاه
بالتصنيف املاسيّ األعلى مرتبة في االعتماد الكندي.
بعدها حتدث نقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور عمر عيّاش عن
أهمية هذا املؤمتر ونو ّه بدور املستشفى في تقدمي أقضل اخلدمات
الطبية منذ تأسيسه في العام .1957

ومن ثم كرّم املستشفى كل من الدكتور عامر فائق ،الدكتور عمر غنوم،
الدكتور حامد رعد ،الدكتور أكرم األحدب على اجلهود التي بذلوها منذ
تأسيس املستشفى كذلك على عطائهم غير احملدد ثم قدمت لهم
الدروع.
واختتم املؤمتر بريسيتال لكورال الفيحاء بعدها دعي احلضور الى حفل
كوكتيل.
اجلدير ذكره ان  Dialebشاركت باجراء فحوصات دم للسكري ومخزون
السكر مجانا ً.
تخلل اليوم الثاني للمؤمتر محاضرات علمية في مختلف املواضيع حني
تناوب على تقدميها أطباء من مختلف املستشفيات اللبنانية وطبيب
فرنسي وبروفيسور بلجيكي .واختتم بحفل عشاء أقيم في امليرامار
على شرف احلضور .كما ووزعت الشهادات على كل األطباء واملمرضني
الذين حضروا وشاركوا في هذا املؤمتر.
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