نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
في مستشفى املنال
الفوز باالعتماد الكندي
احتفل أطباء وموظفو
مستشفى املنال باحلصول
على االعتماد الكندي بأعلى
درجة اجلائزة املاسية.

حمالت توعية ودليل مريض السكري

ومبناسبة اليوم العاملي ملرض السكري ،أطلق مستشفى املنال «دليل
مريض السكري» وهو كتيب توعية ومتابعة ملريض السكري بحيث ميكن

للمريض مراقبة وتدوين معدل السكري يوميا ً على جدول مخصص
ومتابعة عالمات القدم السكرية واعتالل شبكية العني.
ونظم املستشفى حملة توعية على صعيد منطقة الشمال باالشتراك
مع جامعة بيروت العربية وجمعية  DialabوTRIPOLI VECTOR LIONS
في حرم جامعة بيروت العربية .وقد تضمنت ندوة واستشارات طبية
وفحوصات مخبرية مجانيّة
خملــزون السكري ،معرضا ً
تثقيفيا ً وتوزيع دليل مريض
السكري.
كما نظم أطباء العيون في
املستشفى باالشتراك مع
جمعية مجازي قياس النظر
في لبنان حملة «خلي عينك
علني» في بلدة ديــر عمار
بحيث قدموا ثالث محاضرات
حول أمراض العني ،عوارضها وكيفية عالجها.
وثم اجري فحص عيون مجاني حلوالي  300مواطن من أهالي املنطقة الى
جانب توزيع نظارات طبية ملن هم بحاجة لها.
ومبناسبة اليوم العاملي للوقاية من اجللطات ،نظم املستشفى حملة
توعية «من منا معرّض خلطر اجللطات» بحيث مت توزيع منشورات توعية
للمواطنني حول اجللطات.
ونظرا ً ألهمية غسل اليدين في تفادي نقل العدوى ،أقيمت حملة حول
أهمية وكيفية غسل اليدين بحيث قام فريق مكافحة األوبئة بتقدمي
ارشادات حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين باستخدام UV hand
.washing box lamp

وفد من وزارة الصحة اإليرانية

املؤمتر العلمي السادس عشر

إستقبل ممثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان ومدير عام مستشفى
الشيخ راغب حرب الدكتور جواد فالح وفدا ً من وزارة الصحة اإليرانية،
حيث ضم الوفد مهندسني وخبراء في مجال املعلوماتية باإلضافة إلى
مدير عام مستشفى دار احلكمة ووفد مرافق له .وتأتي زيارة الوفد في إطار
تبادل اخلبرات والتعاون في أنظمة املعلوماتية اخلاصة باملستشفيات من
أجل التطوير والتحديث املتبادل بني الطرفني .وقد جال الوفد على بعض
أقسام املستشفى باإلضافة إلى قسمي األشعة واخملتبر.

برعاية وحضور ممثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان الدكتور جواد فالح،
مت افتتاح فعاليات املؤمتر العلمي السادس عشر الذي متيز باملواد العلمية
التدريبية الغنية ،وباحملاضرين من مؤسسات طبية مرموقة الى جانب العدد
الكبير الذي تعدى ال  140مشاركا ً من مختلف املناطق اللبنانية .وعلى
هامش املؤمتر أقيمت معارض ملؤسسات تعليمية وتسويق ملنتجات تدريبية.

في املركز االستشفائي – بيت شباب

سيارة اسعاف

قدّ م نادي ليونز بيت شباب «ليبانون ليدرز» سيّارة
إسعاف مجهّ زة بأحدث املعدّ ات الطبيّة إلى املركز
اإلستشفائي  -بيت شباب لتكون في خدمة
وستنظم من خاللها حمالت
ّ
أهالي املنطقة.
إرشاد وتوعية عن مختلف األمراض املزمنة .وأ ُقيمَ
للمناسبة حفل شارك فيه إلى جانب طاقم املركز اإلستشفائي ونادي
ليونز بيت شباب فعاليّات من مختلف أندية ليونز في لبنان وشخصيّات
إجتماعيّة ثقافيّة وطبّية.

في مستشفى الشيخ راغب حرب
حملة تبرع بالدم

نظمت ممثلية الهالل األحمر اإليراني في لبنان /
مستشفى الشيخ راغب حرب حملة تبرع بالدم
مبناسبة العاشر من احملرم  -ذكرى إستشهاد
اإلمام احلسني في مدينة النبطية ،ومتيزت هذه
احلملة باإلقبال الكثيف حيث بلغ عدد املتبرعني
اكثر من  130متبرعا ،باإلضافة إلى فحوصات
لفئة الدم وغيرها وإستكماال لشعار «قلب ينبض والعطاء مستمر».
وكان ملمثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان الدكتور جواد فالح جولة ميدانية
على اجلمعيات املشاركة في حمالت التبرع بالدم في مدينة النبطية.
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حملة توعية عن فقر الدم

وندوة عن الوقاية من سرطان الثدي

نظمت ادارة املركز االستشفائي  -بيت شباب حملة توعية عن فقر الدم
وذلك في  27متوز  2018تضمّ نت اجراء فحص لفقر الدم حتت اشراف
الدكتور وهيب هيكل رئيس قسم غسيل الكلى والضغط .وشارك
فيها املرضى ،الزوّار والعاملون من اداريني وممرضات وممرضني واخصائيني
من جميع االقسام.

نظم مستشفى
برعاية وحضور النائب الدكتور فادي فخري عالمةّ ،
الساحل الطبي اجلامعي ندوة توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي
بعنوان« :ال تهملي نفسك» ،وذلك بحضور اإلعالمي الشاعر زاهي وهبي
وحشد من االطباء واالخصائيني بهذا اجملال الى جانب ما يزيد عن 300
سيد ة في قاعة الرئيس نبيه بري للمحاضرات.استهالال ً بالنشيد الوطني،
فكلمة ترحيب وتعريف من السيدة غادة حمود عالمة أشارت فيها الى
ان السرطان مرض يخشى الكثيرون ذكره ،وغالبية من توفوا به هم ممن
خافوا اجراء الصورة الشعاعية والكشف مبكرا عن حالتهم املرضية.
واكدت على متابعة حمالت التوعية إلعالء الصوت ليصل الى اجلميع.

عالمة
ودعا النائب فادي عالمة في كلمته جميع النساء الى الكشف الدوري
والوقاية الدائمة الن الوقاية املبكرة تساعد كثيرا في العالج الشافي.
كما حتدث عن عجز وزارة الصحة عن تأمني الدواء للعالجات الكيميائية
وتأمني املوازانات الالزمة لها .وطالب باجناز البطاقة الصحية الشاملة
التي طالب بها دولة الرئيس نبيه بري مقدما كل الدعم الالزم.

عملية جراحية لتثبيت الرأس بالرقبة
أ ُدخل املريض البالغ من العمر  78سنة الى املركز االستشفائي بيت
شباب بعد سقوطه على الدرج مع فقدان الوعي وارجتــاج دماغي
ونخاع شوكي اسفر عن كسر في الفقرات االولى والثانية والثالثة
من الرقبة .اتُّخِ َذ القرار بإجراء عملية جراحية لتثبيت الرأس بالرقبة
تفادي ًا ملضاعفات وخيمة أال وهي شلل جميع األطراف أو املوت املفاجئ.
ومتّ إجراء العملية بإشراف الدكتور ناجي زوين االخصائي في جراحة
األعصاب وطبيب التخدير جورج موسى ،فكانت نتيجة اجلراحة اخلطرة
إيجابية جدًّا ومطمئنة.

في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
حملة توعية حول السيدا

وعن مضادات االكسدة

انسجاما مع برنامج من جهة اخرى ينظم قسم التغذية في مستشفى الساحل حملة
التوعية
الصحية عن مضادات االكسدة وكيفية تفادي انتشار االمراض الفيروسية
الذي اطلقه النائب الدكتور فادي عالمة ،ومبناسبة اليوم العاملي والبكتيريا ودورها الفعال في تعزيز مناعة اجلسم خالل فصل الشتاء.
للسيدا ،نظم قسم املسؤولية االجتماعية حملة توعوية شملت كافة
الزائرين حيث مت اجراء الفحص السري الفوري اجملاني للراغبني .وشارك
فيها قسم من االطباء واملوظفني وسيدات منتدى الساحل ومعهد
الساحل للتمريض .ومت توزيع الشارات احلمراء دعما للحملة التي ترمز
الى التضامن مع حاملي مرض السيدا.
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وهبي
وتخلل احلفل كلمة لالعالمي والشاعر زاهي وهبي الذي نوه بدور
مستشفى الساحل في التوعية داعيا النساء الى إجراء الفحص
الدوري .ومتنى على النائب الدكتور فادي عالمة انطالقا ً من موقعه
النيابي تأمني الوصول الى الطبابة والدواء لكل اللبنانيني.
د.شحادة ود.كنعان
وحاضر كل من االطباء الدكتور عصام شحادة ،الدكتور حسن كنعان
حول عوارض سرطان الثدي ومراحله وطرق الوقاية منه ،اضافة الى
احلديث عن «املاموغرام» ،وهو فحص الكشف املبكر الذي يجب ان تقوم
به جميع السيدات من عمر  40سنة وما فوق .وأكدا على انه «من اصل
كل  8سيدات هناك سيدة معرضة لالصابة بسرطان الثدي .وفي حال
مت الكشف املبكر عليه من خالل الصورة الشعاعية فإن نسبة الشفاء
تصل الى  90في املئة».
عيتاني
وحتدثت الدكتورة هناء عيتاني عن الفحص الذاتي والفحص الطبي
والتصوير الشعاعي» .ولفتت الى أن «إجراءه أمر سهل ومريح ويدحض
جميع احلجج التي تتمسك بها السيدات لتجنب اخلضوع له» .وفي
اخلتام ،وزعت قسائم للصور الشعاعية اجملانية على جميع احلضور ومن
ثم تقدمي درع عربون شكر وتقدير لالعالمي والشاعر زاهي وهبي.

لقاء «عيش معنى العيد»
جريا ً على عادتهما في كلّ عام ،وملناسبة عيد امليالد نظم مستشفى
الساحل ومنتدى الساحل لقاء حتت عنوان «عيش معنى العيد» جمع
أكثر من مئة طفل من أبناء رعية مار يوسف وجمعية واحة األمل ،برعاية
وحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي عالمة.
أقيم احلفل في كنيسة مار يوسف في حارة حريك وحضره رئيس
البلدية زياد واكد ،رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور ،نائب القائد
العام في كشافة الرسالة اإلسالمية حسني عجمي ،رئيسة واحة
األمل السيدة فاطمة قبالن ،منسق التيار الوطني احلر في حارة حريك
جوزيف خلوف ،رئيسة منتدى الساحل السيدة غادة حمود عالمة،
وعدد من الفاعليات البلدية واالختيارية في ساحل املنت اجلنوبي وحشد
من أبناء املنطقة وفاعلياتها.وفي مستهلّ كلمة ألقاها باملناسبة نقل
عالمة حتيات وتهاني رئيس مجلس النواب نبيه بري بامليالد .واعتبر أ ّن
هذا اللقاء الذي يتجدّ د سنويا ً يكرّس أكثر فأكثر النموذج الذي متثله

حارة حريك في العيش املشترك ،مؤكدا ً احلرص الدائم على الدعم
واملشاركة في كلّ ما ميكنه أن يساهم في إمناء املنطقة وخدمة أبنائها
بالتعاون مع هيئات اجملتمع املدني ،وحتت عنوان بناء اإلنسان ،وهو الشعار
الذي أطلقه اإلمام السيد موسى الصدر خالل محاضرة ألقاها في
كنيسة الكبوشية.
وأشار عالمة الى أ ّن العمل جار على عدد من املشاريع واقتراحات القوانني
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في مجلس النواب ،وأغلبها مشاريع تطال حياة اللبنانيني ،ال سيما ما
يتصل مبسألتي البطاقة الصحية وتخفيض أسعار الدواء من خالل
وجوده في جلنتي الصحة والشباب والرياضة النيابيتني ،مشيرا ً في هذا
اخلصوص الى إعداد دراسة مفصلة في ما يتصل بالدواء ،وأيضا ً العمل
على وضع خطط حتمي الشباب اللبناني من اآلفات اخلطرة وتأمني فرص
العمل للحدّ من الهجرة.
كما كانت كلمة لرئيس بلدية حارة حريك زياد واكد أثنى فيها على
النشاط السنوي الذي ينظمه مستشفى الساحل ومنتدى الساحل
آمالً ان يحمل العيد ميالدا ً جديدا ً لقيامة الوطن.
بدورها رئيسة جمعية واحة األمل السيدة فاطمة قبالن أكدت أ ّن هذا
ّ
اللقاء
يجسد بحق ا ّن لبنان هو وطن الرسالة كما قال البابا يوحنا بولس في إطالق اليوم الصحي اجملاني في مستشفى الساحل وأيضا ً على
الثاني ،وانه أيضا ً مختبر احلوار كما قال اإلمام السيد موسى الصدر.
املستوى التعليمي في املساهمة في حتسني أوضاع املدارس الرسمية
التي
وعرضت رئيسة منتدى الساحل غادة حمود عالمة للنشاطات
وإقامة الدورات التعليمية اجملانية لطالب الشهادات الرسمية.
يقوم بها املنتدى على املستويات االجتماعية والتوعية الصحية واختتم احلفل بنشاطات ترفيهية لألطفال وتوزيع الهدايا.

في مستشفى بيروت التخصصي للعني واالنف واالذن واحلنجرة

زيارة للقائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان

حــقــق مستشفى بــيــروت
التخصصي للعني واالنف واالذن
واحلنجرة نتائج باهرة وتقديرا مميزا
بنيله املرتبة األولــى في حملة
توعية شارك فيها بني العديد من املتنافسني في مسابقة
& Practice Management at the European Society for Cataract
)Refractive Surgeons (ESCRS

التي جرت في فيينا لسنة .2018
ان النتائج الباهرة لهذه احلملة والعدد الكبير من األشخاص الذين
شاركوا بها اعطوا املستشفى األفضلية للمشاركة واملنافسة مع
العشرات من املستشفيات و املراكز املتخصصة حول العالم .وقد دعي
املستشفى لتقدمي نتائج هذه احلملة في مؤمتر  ESCRSالذي سيعقد
في باريس سنة .2019

في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي

مؤمتر تثقيفي حول مرض سرطان البروستات واملثانة والكلى
برعاية مدير عام مستشفى سيدة املعونات
نظم
اجلامعي -جبيل األب وسام اخلوريّ ،
قسم جراحة الكلى واملسالك البولية في
املستشفى وقسم أمراض الدم واألورام
بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية جلراحة املسالك البولية واجلمعية
السرطانية ،في  2و  3تشرين األوّل مؤمتر U-CARE
اللبنانية لألمراض ّ
للتوعية والتثقيف حول مرض سرطان البروستات واملثانة والكلى.
حضر املؤمتر رئيس قسم املسالك البولية في مستشفى موندور
البروفسور  ،Alexandre de la Tailleالبروفسور Morgan Roupret
من جامعة سوربون ،الدكتور  Constance Thibaultمن مستشفى
جورج بومبيدو ،املدير الطبي في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
الدكتور زياد اخلوري ،وعدد كبير من األطباء اخملتصني.
تخلل املؤمتر ورش عمل ،إرشادات تثقيفية طبية ضد سرطان البروستات
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واملثانة والكلى ،وأحدث ما توصلت اليه األبحاث العلمية في هذا اجملال.
وكانت كلمة ترحيب لكل من رئيس قسم جراحة الكلى واملسالك
البولية الدكتور رغيد اخلوري ورئيس قسم أمراض الدّ م واألورام في
املستشفى الدكتور مارسيل مسعود.

في مستشفى دار األمل اجلامعي

ندوة حول العناية امللطفة

نظم مستشفى دار األمل اجلامعي ندوة مبناسبة
اليوم العاملي للعناية امللطفة بالتعاون مع اجلمعية
اللبنانية للعناية امللطفة .وتضمنت الندوة ،التي
كان عنوانها «الباقي من احلياة بيحال باحلياة»،
مواضيع متعددة كأهمية املوسيقى في العناية
امللطفة ،تعريف العناية امللطفة وملن ،دور املمرضة
من جهة ودور العائلة من جهة اخرى في مرافقة املريض ،الفرق بني
العناية الفائقة والعناية امللطفة ،معاناة ضيق التنفس في املراحل
االخيرة من حياة املريض ،توقف عمل الكلى ،مواكبة مريض العالج
الكيميائي .باالضافة الى املعلومات والنصائح الغذائية اخلاصة بهؤالء
املرضى.

في مستشفى البتول
املؤمتر السنوي العلمي الطبي اخلامس 2018
في  2017/10/13نظم مستشفى البتول املؤمتر السنوي العلمي اخلامس
للعام  ،2018وذلك حتت عنوان« :إدارة حاالت الطوارئ في املمارسات العملية»،
برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة.
شارك في االفتتاح الى احلاج إيهاب حمادة ،مدير عام مؤسسة اإلستشفاء
والعناية النفسية احلاج حسن عمار ،مدير مستشفى البتول احلاج علي
شاهني ،ومدراء بعض املستشفيات الى جانب مفتي الهرمل ،ممثل نقابة
األطباء ،وراعي أبرشية القاع باإلضافة الى فعاليات املنطقة ومدراء
املراكز الصحية الصحية ،األطباء والكادر التمريضي واإلداري.
وقد مت عرض فيلم وثائقي قصير عن املستشفى حتدث بعده مدير عام
املؤسسة احلاج حسن عمار حول إجنازات املرحلة السابقة مستعرضا ً
بعض احملطات األساسية من عمر املستشفى (عدوان متوز  /2006األزمة
السورية /التفجيرات بالسيارات املفخخة واإلنتحاريني ،والقصف
الصاروخي ،وصوال ً إلى معركة اجلرود األخيرة من عرسال إلى القاع،
وعمليات تبادل األسرى واستقبال اجلرحى واملصابني وجثامني الشهداء
باإلضافة إلى جثث قتلى اجملموعات اإلرهابية) .كما حتدث عن التنسيق

الدائم مع اجلهات الرسمية والضامنة واملساعدة ،إضاف ًة إلى املشاريع
التي حتققت أخيرا ً على مستوى فتح أقسام( :العناية ،وتفتيت احلصى)
ووعد ببدء العمل في قسم غسيل الكلى خالل فترة وجيزة.
بعدها كانت كلمة النائب الدكتور إيهاب حمادة فأشاد بإجنازات
املستشفى وأثنى على ما حتدث به املدير العام واعدا ً مبزيد من التعاون
والتنسيق والدعم مبا يصب في املصلحة الصحية العامة ألهل املنطقة.
تخلل املؤمتر 7محاضرات على الشكل التالي:
• الدكتورة ندى شمس الدين حتدثت عن إدارة وعالج احلاالت الطارئة.
• الدكتور حسني جعفر حتدث عن القصور الرئوي وطريقة العالج.
• الدكتور حسني صقر حتدث عن األلم وطرق العالج وخصوصا ً بعد
العمل اجلراحي.
• الدكتورة مابل تولوزا عواد حتدثت عن احلاالت الطارئة عند احلوامل
وطرق العالج.
• الدكتور فضل شحيمي حتدث عن طريقة التعاطي مع احلاالت
العصبية في قسم الطوارئ.
• الدكتور رفيق سلوم نائب نقيب األطباء في لبنان حتدث عن النقابة
ومشاكل وحلول لألطباء.
• الدكتور عماد مخ حتدث عن ارتفاع احلرارة ومبا يسمى بـ( :هزة احلايط).
• الدكتور محمود املوسوي ممثل جمعية األطباء املسلمني في البقاع.
• الدكتورة رولى برو حتدثت عن احلروق والعالج باملراهم احلديثة.
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