نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
الطبي اجلامعي للقديس يوسف
في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس املركز
ّ
«االبتكار وسط الصراع»

في املركز االستشفائي – بيت شباب

ألوّل م ـرّة في لبنان ،استقبل
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس،
املركز الطبيّ اجلامعي للقديس
يوسف ،شبكة األم والطفل
الفرنكوفونيّة في دورتها السابعة
عشرة من  29نيسان إلى  3أيّار حتت عنوان «االبتكار وسط الصراع».
خالل هذا األسبوع ،متّ تسليط الضوء على التقدّ م الذي أحرزه القطاع
الطبيّ في لبنان ،ال سيّما في أوتيل ديو ،في قسمي األم والطفل وضمّ
مؤمترات وورش عمل وجلسات تدريب جتمع كافة العاملني في القطاع
الطبيّ بهدف التبادل العلمي والطبي واحلضاري واإلنساني.

حملة توعية ضد سرطان الثدي

افتتاح قسم جديد للطوارئ
افتتح مستشفى أوتيل ديو دو فرانس قسما ً جديدا ً للطوارئ يطابق
معايير ومواصافات الطب احلديث واالعتماد الدولي .يتسع القسم
ألكثر من  30سريرا ً وهو مجهّ ز بغرفة تطهير وغرفة عزل ومراقبة
صص جزء منه لألطفال .يشكّ ل هذا الترميم جزءا من
مركزية .وقد خُ ّ
استراتيجية  2020الّتي أعدّ ها املستشفى سنة  2010لتطوير وحتديث
كافة اخلدمات الصحية الّتي يقدّ مها للمجتمع.

في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
إتفاقية تعاون مع معهد كوري في باريس

في إطار سعيه الدائم لتطوير خدماته
االستشفائية وملواكبة أبرز التطورات
الطبية ولتقدمي أفضل عناية للمريض،
حقق مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
إجنازا ً جديدا ً عبر إبرامه إتفاقية تعاون مع
معهد كوري لألمراض السرطانية اخملتص باألبحاث والتعليم والعالج،
وذلك في  12نيسان .2019
وقّع مدير عام املستشفى األب وسام اخلوري على اإلتفاقية بحضور
مسؤول العالقات الدولية في معهد كوري الدكتور بيار أنحوري ،املدير قسم أمراض التّورّم اخلبيث والدّ م في املستشفى الدكتور مارسيل
الطبي في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي الدكتور زياد اخلوري ،مسعود ،مديرة الشؤون التمريضية السيدة منى دكاش وعدد من
السعد ،رئيس األطباء اخملتصني.
منسق املشاريع الصحية في ال  ESAالسيّد توماس ّ
ّ
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وقد هدفت اإلتفاقية الى دعم التبادل العلمي والتعاون املستمر على
صعيد األبحاث وطرق العالج وتطوير الدراسات بني مستشفى سيدة
املعونات اجلامعي ومعهد كوري في باريس ،حيث يصبح قسم أمراض
السباق في إحاطة املرضى بأفضل الوسائل.ختامًا
التّورّم اخلبيث والدّ م ّ
مت تبادل الهدايا التذكارية.

شارك املركز االستشفائي بيت شباب في حملة
التوعية ضد سرطان الثدي التي تضمّ نت:
 إجراء صور شعاعية للثدي مجانية للمشاركنيحتت اشراف الطبيبة الدكتورة بيترا اجلميّل ،رئيسة
قسم االشعة في املركز.
 إستشارة طبّية مجانية حتت إشراف الطبيبة الدكتورة ليال احللبيأخصائية أمراض الدم و السرطان.
تاتي هذه احلملة ضمن مسؤولية املركز االستشفائي جتاه اجملتمع لتامني
خدمات الوقاية والعالج وتوفير معلومات عن العوارض مع املتابعة التي
يحتاجها املريض.

وإعادة تأهيل قسم الطوارئ
والعيادات اخلارجية
للخطة التي رسمتها إدارة املركز االستشفائي بيت شباب لتوفير
ّ
تنفيذا ً
أفضل اخلدمات اإلستشفائية من ضمن شبكة العناية الصحية التي
يوفرها املركز الى املرضى الذين يقصدونه لإلقامة أو للمعاينات اخلارجية،
متّت مؤخرا ً إعادة تأهيل قسم الطوارئ والعيادات اخلارجية.

في مستشفى سيدة زغرتا اجلامعي

يوم علمي ملركز العالج الفيزيائي

نظم مركز العالج الفيزيائي
في مستشفى سيدة زغرتا
اجلامعي بالتعاون مع نقابة
املعاجلني الفيزيائيني يوما ً علميا «ما جديد العالج الفيزيائي» في 6
نيسان في قاعة «الشهيد ميشال حنا اسكندر» للمحاضرات.
وحضر اليوم العلمي حوالي املئة معالج فيزيائي من مختلف مناطق
لبنان  ،وحاضر خالله كل من الدكتور خليل غصوب ،املعالج الفيزيائي
بيار تابت ،الدكتورة جورجيت فرح ،الدكتورة عبير علوان ،البروفسور
احمد رفاعي سراج واملعالج الفيزيائي هاميان الصديق .أما املواضيع

التي طرحت خالل اليوم العلمي فكانت :أسس العالج املائي ،العالج
املائي حلاالت الشلل والكسور ،الرياضة في املاء ،العالج املائي للحوامل،
وأهمية املوجات التصادمية .واختتم اليوم العلمي بحفل كوكتيل ثم
زيارة ملركز العالج الفيزيائي.
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في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
حملة التبرع بالدم

نــظــم مستشفى
الــســاحــل الطبي
اجلامعي بالتعاون املشترك مع جمعية Donner sang compter DSC
حملة للتبرع بالدم ترسيخا للهدف االنساني النبيل في البذل والعطاء،
ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في اجملتمع وما لها من فوائد كثيرة
على املتبرع نفسه واملريض احملتاج للدم .وتوجه املستشفى بالشكر
الى جميع املتبرعني لعطائهم اجملاني والتطوعي الذي يساهم في إنقاذ
حياة األفراد حيث كان اإلقبال كثيفا كما خص بالشكر د .نزار بيطار
والفريق العامل وجمعية .Donner sang compter DSC

املؤمتر الطبي الرابع
تزامنا مع الذكرى ال  36لتأسيس مستشفى الساحل الطبي اجلامعي،
مت افتتاح مؤمتر طبي علمي حتت عنوان The 4th Medico Surgical
Congressبرعاية وزير الصحة الدكتور جميل جبق ،وبالتعاون مع كلية
العلوم الطبية في اجلامعة اللبنانية ،واجلمعية اللبنانية للمسالك
البولية ،واجلمعية اللبنانية الطباء التوّرم اخلبيث وبحضور عدد من
االطباء االخصائيني في لبنان .وكانت كلمة لرئيس اجلمعية اللبنانية
للمسالك البولية واملدير الطبي في مستشفى الساحل الدكتور
وليد عالمة .وعلى هامش املؤمتر ،مت افتتاح معرض للمنتجات الطبية
العالجية مبشاركة اكثر من  37شركة لالدوية واملستلزمات الطبية.

حتية وفاء الطباء كان لهم مساهمات ودور فاعل في مسيرة مستشفى
الساحل ليس فقط على املستوى املهني والعلمي بل على املستوى
االنساني ايضا.
وفي ظل دراسة بنود مشروع املوازنة العامة ،دعا عالمة إلى أن تلحظ
االعتماد املناسب لوزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في لبنان ملا
يشكله من قطاع حيوي للبنانيني جميعا.
بدوره وزير الصحة الدكتور جميل جبق توقف عند مآثر األطباء املكرمني
بصفتهم زمالء له عملوا سويا في مستشفى الساحل لسنوات طويلة
مشيدا ً مببادرة املستشفى لتكرميهم .وامل جبق ان ال تطال تدابير
التقشف التي تتضمنها املوازنة العامة االعتمادات اخملصصة لوزارة
الصحة مشيرا في هذا اإلطار إلى أنه طلب داخل مجلس الوزراء إيالء
املوازنة نظرة خاصة لوزارة الصحة والتي من شأنها ان تساهم في تنفيذ
اخلطط واملشاريع املساهمة في النهوض بالقطاع الصحي في لبنان.
وتخلل اإلحتفال فيديو عرض للسيرة الذاتية والسيرة املهنية لألطباء
الراحلني املكرمني تلتها كلمات لعائالتهم شكروا فيها مستشفى

الساحل ورئيس مجموعة الساحل النائب الدكتور فادي عالمة على
مبادرتهم ووفائهم لهم.
وبعد تقدمي الدروع التقديرية ،ازاح الوزير جبق واحلضور الستار عن
اللوحة التذكارية إلعادة إطالق اسم الدكتور الراحل أنور حاطوم على
وحدة غسيل الكلى داخل املستشفى.

االحتفال باليوم العاملي للتمريض
أقام مستشفى الساحل الطبي اجلامعي احتفاال مبناسبة اليوم العاملي
للتمريض بحضور رؤساء األقسام واملمرضني واملمرضات .استهل االحتفال
بكلمة لرئيسة التمريض السيدة عبير كردي عالمة حيث توجهت بتحية
تقدير للعاملني في املهنة للمثابرة في العمل وتكثيف اجلهود الن القطاع
الصحي واجملتمع بحاجة إليهم كما هنأتهم في عيدهم.
وتخللته فقرة تثقيفية حيث مت شرح اهمية سالمة املريض داخل
املستشفى من أجل تقدمي نوعية ممتازة من الرعاية وجتنب اخملاطر .وتضمن
االحتفال أيضا عرضا مسرحيا وألعاب ترفيهية وتثقيفية شارك فيها
اجلميع حيث استمتعوا وسط اجواء من املرح .وفي اخلتام ،وزعت الهدايا
وشهادات التقدير.

يوم الكلى
اطلق مستشفى الساحل الطبي اجلامعي وبالتعاون مع وزارة الصحة
العامة و «اجلمعية اللبنانية المراض الكلى وضغط الدم» حملة صحية
مجانية داخل املستشفى «للوقاية والكشف املبكر عن امراض الكلى»

في مستشفى املنال

حملة توعية للحماية من أمراض الكلى
حملت إسم الراحل الدكتور انور حاطوم .وقد نُظمت احلملة بحضور
وإشراف النائب الدكتور فادي عالمة واالطباء حسن حب اهلل وغدير
علوه وباسم طانيوس ومشاركة عدد من املتخصصني في التغذية.

تكرمي اطباء راحلني
كما نظم مستشفى الساحل الطبي اجلامعي احتفاال تكرمييا لثالثة
من اطبائه الراحلني وهم :الدكتور أنور حاطوم ،الدكتور محمد علي
حسني عالمة والدكتور نبيل عالمة.
احلفل الذي أقيم في قاعة الرئيس نبيه بري للمؤمترات داخل املستشفى
حضره كل من وزير الصحة الدكتور جميل جبق ،النائبني الدكتور
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فادي عالمة وعلي عمار ،نقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة في
لبنان سليمان هارون ،رئيس بلدية الغبيري معن اخلليل ،رئيس بلدية
برج البراجنة عاطف منصور باإلضافة إلى الكادر الطبي والتمريضي
واإلداري في املستشفى وعائالت األطباء املكرمني.
واشار النائب عالمة في كلمة ألقاها باملناسبة إلى أن هذا اللقاء هو

نظم مستشفى
مبناسبة اليوم العاملي للكلىّ ،
املنال في طرابلس حملة توعية للحماية
من أمــراض الكلى لعام  2019حتت عنوان
«« ،»For everyone Anywhereالكل ،أينما
كــان» وخصصت بالتوعية زوار ومرضى
املستشفى ونوّهت بأسباب وسبل الوقاية
من أمراض الكلى .وحضر كل من أخصائيني
في أمراض الكلى ،ممرضني ،ممرضات وموظفي املستشفى أمام الباب
الرئيسي للمستشفى حيث استقبلوا الزوار ووزعوا عليهم منشورات
مفصلة عن األطعمة املضرة واألخــرى املفيدة للكلى ،الى جانب
منشورات توعية .كما قدمّ ت لهم الفراولة نظرا ً لفوائدها الكبيرة

للكلى ،القلب والبشرة حيث أنها تساعد على تنقية وتنظيف الكلى
وتفتيت احلصوات وايضا ً على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
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في جمعية اخلدمات االجتماعية

حملة مرض التهاب املفاصل
وهشاشة العظام

مستشفى االمراض النفسية
والشلل دار املسنني

كما أطلق مستشفى املنال حملة مرض التهاب املفاصل وهشاشة
العظام بالتعاون مع عدد من األطباء واملمرضني وشركة  .IYAMEDومت
اجراء فحوصات مجانية حلوالي مئة مشارك:
• فحص دم فوري .HEMOGLOBIN & HEMATOCRIT
• فحص ترقق العظام للنساء ما فوق ال ٤٠سنة.

زار وفد من اطفال مدرسة جنة االطفال الكبار
املقيمني في مستشفى جمعية اخلدمات االجتماعية.
جتربة رائعة أدخلتها املدرسة من ضمن املنهاج
الدراسي منذ الطفولة اي تنمية الشعور مع كافة
فئات اجملتمع ومشاركتهم النشاطات اخملتلفة.

مستشفى سيدة ماريتيم – جبيل

في مستشفى البقاع الغربي

قدمت آلة مزيل الرجفان القلبي لوضعه امام سراي جبيل
قـــدم مستشفى
ســيــدة ماريتيم –
جبيل آلـــة مزيل
الرجفان القلبي لسراي املدينة وضعته عند مدخلها .وللمناسبة
اقامت البلدية احتفاال ً ،في حضور مدير مركز العناية الطبية في وزارة

الصحة الدكتور جوزف احللو ممثال وزير الصحة جميل جبق ،مي احلواط
ممثلة النائب زياد احلواط ،قائمقام جبيل نتالي مرعي خوري ،مروان سعيد
ممثال احتاد بلديات قضاء جبيل ،نائب رئيس بلدية جبيل جوليان زغيب
ممثال رئيس البلدية وسام زعرور ،رئيس قسم الصحة في جبيل وطبيب
القضاء الدكتور فادي روحانا ،مدير مركز الرعاية الصحية األولية الدكتور
شوقي احللو ،رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة ماريتيم الدكتور
جوزف الشامي ،ومديرة املستشفى فيفيان الشامي صفير ،رؤساء
الوحدات األمنية واإلدارية في السراي ،والطاقم الطبي والتمريضي في
املستشفى .بعد النشيد الوطني ،رحبت صفير باحلضور ،مشيرة إلى
«جتارب تثبت أهمية تركيب هذه اآللة وضرورة وجودها في كل املدارس
واجلامعات والدوائر الرسمية».
وقال الشامي« :قررنا املساهمة في وضع جهاز  AEDعلى مدخل السرايا
بالتعاون مع اجمللس اللبناني لالنعاش القلبي والرئوي لتدريب العاملني
في السرايا من مدنيني وعسكريني على استعمال هذه اآللة».

في مستشفى راغب حرب

سلسلة نشاطات

سجل مستشفى الشهيد راغب حرب سلسلة
نشاطات في اجواء  ٨أيار اليوم العاملي للهالل
األحمر والصليب األحمر منها:
 زيارة مركز الصليب األحمر اللبناني في النبطيةوتقدمي التهاني باإلضافة الى توزيع الورود على
املناوبني.
 نقطة محبة على الطريق العام جرى فيها توزيع الهدايا التذكاريةوامللصقات والتعريف بجهاز التطوع.
 توزيع الفرق في جهاز التطوع التابع ملمثلية الهالل األحمر اإليراني فيلبنان على األقسام في املستشفى وزيارة جميع املرضى في املستشفى
ومساعدتهم املمرضات ببعض األعمال.
 -يوم صحي مجاني في قسم الطوارى تضمن جميع املعاينات جلميع
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زيارة لوزير الصحة د .جميل جبق

زار وزير الصحة العامة د .جميل جبق مستشفى
البقاع الغربي متفقدا املرضى ومطلعا ً على اوضاع
املستشفى .وشكر الهيئة الصحية اإلسالمية
واملستشفى على كل اجلهود املبذولة.
من جهة ،ثانية نظم املستشفى يوما مجانيا ألهالي
املنطقة مبناسبة والدة اإلمام املهدي.

في مركز بحنس الطبي
يوم صحي

في إطــار احلملة الوطنية للوقاية
والكشف املبكر عن امــراض الكلى
بعنوان «عكلوتك ما تتأخر» ،نظمت
وحدة غسيل الكلى في مركز بحنّس
الطبي يوما صحيا ً تخلله نشاطات عدة.
ّ

في مستشفى سان جورج – احلدث

نشاط صحي تثقيفي

املراجعني.
 مرسم فني أقيم في مستشفى الهالل األحمر اإليراني تخليدا ً وتقديرالليوم العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر مبشاركة عدد من املعاهد
الفنية واملتطوعني حيث قام املشاركون برسم ما يدل على اإلنسانية
التي تقدمها اجلمعيتان.

ضمن سلسلة النشاطات الصحية التي
ينظمها مستشفى سان جورج – احلدث
دوريا ،ومواكبة لليوم العاملي للتوعية من
امراض الدم احملدد من قبل منظمة الصحة العاملية ،نظم املستشفى
نشاطا صحيا توعويا لنشر التثقيف الصحي املستمر جلميع فئات
اجملتمع للحد من مخاطر هذه االمراض .وقد تضمن النشاط :محاضرات
توعوية من قبل رئيس قسم الدم واالورام د .احمد شحرور ،إرشادات
صحية حول الغذاء السليم وكيفية الوقاية من االمراض عموما
وامراض الدم واالورام خصوصا.
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