توعية

لقاء حواري

لقاء حواري عن رعاية املسن في مركز بيت رفقا
في  3تشرين االول،أحيت جمعية «بيت رفقا» التي ال تبغي الربح،
بالتعاون مع مركز الدراسات لكبار السن ،اليوم العاملي لكبار السن.
ونظمت لقاء حواريا عن رعاية املسن في مركزها في جربتا  -قضاء
البترون ،بدعم من منظمة الصحة العاملية.
حضر اللقاء ممثلون عن منظمة الصحة العاملية ووزارة الشؤون
اإلجتماعية ،ومديرون وأطباء واختصاصيون من مؤسسات ناشطة في
هذا اجملال.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لألم ميالني مقصود رئيسة دير مار
يوسف جربتا .ثم قدم املدير العام جلمعية «بيت رفقا» إيلي أبو ياغي
شرحا عن اخلدمات املتوافرة في املركز ،وقال« :استطاع مركز بيت
رفقا منذ تأسيسه قبل عام ونيف أن يغمر املسنني بالرعاية اجلسدية
والروحية الالزمة ويؤمن لهم كل عناصر احلياة الكرمية لكونه مصمما
بشكل مدروس جعله قادرا على تلبية حاجاتهم ،إضافة إلى الطاقم
التمريضي واإلداري املؤلف من ذوي اخلبرة والكفاية».
وأضاف« :لقاؤنا معكم اليوم فرصة مهمة لتطوير سبل الرعاية
وإحداث نقلة نوعية في خدمة املسنني في لبنان والشرق األوسط»،
شاكرا تعاون اجلميع ومتمنيا «أن نستمر في العمل معا لتأمني حياة
أفضل ملسنينا».
من جهته ،حتدث الدكتور رمزي حجار عن سبل تعزيز صحة كبار السن،
ثم كانت مداخلة للمساعدة االجتماعية في مصلحة الشوؤن االسرية
ماري الياس شرحت فيها املعايير املعتمدة لدور رعاية كبار السن.
بدورها تطرقت مها أبو شوارب الى سبل العمل على تطوير هذه املعايير
املعتمدة .أما مديرة مكتب منظمة الصحة العاملية في لبنان الدكتورة
اليسار راضي فتناولت البرامج الداعمة لكبار السن واخلطة العشرية
للمنظمة.
واختتمت اجللسة بحلقة نقاش عن رعاية املسن مع عدد من
االختصاصيني .ادار احلوار الدكتور نبيل قرنفل عضو مؤسس ملركز
الدراسات لكبار السن ،وتطرقت نقيبة املمرضات في لبنان ميرنا
ضومط الى دور املمرض في العناية باملسنني ،واختتمت الدكتورة عبلى
السباعي من مركز الدراسات لكبار السن املداخالت بالثناء على هذا
اللقاء «ملا فيه خير املسنني وحتسني اخلدمات املقدمة لهم».
ثم جال املشاركون في املركز لالطالع على اقسامه واخلدمات التي
يقدمها ،قبل ان يشارك اجلميع في مأدبة غداء للمناسبة.
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الهدف
يهدف اللقاء ،وفق بيان ل»بيت رفقا» ،إلى «تعزيز سبل التعاون بني
اجلهات اخملتصة ومراكز دور رعاية املسنني للعمل معا وبصورة دائمة
على ضمان شيخوخة كرمية تضع لبنان على خارطة الدول التي
تكافئ مسنيها بحياة الئقة بعد سنوات من اخلدمة».
وأوضح البيان أن «بيت رفقا» هو بيت للمسنني ،أنشأته جمعية
«بيت رفقا» التي ال تبغي الربح ليؤمن لهم العناية اخلاصة والرعاية
الطبية الالزمة «وسط أجواء منزلية تشعرهم بدفء احلياة».

يوم فحص طبي مجاني للعيون في املركز الطبي
للجامعة اللبنانية االميركية  -مستشفى رزق
لطاملا كان قسم طب العيون في املركز الطبي للجامعة اللبنانية
االميركية  -مستشفى رزق واحدا ً من أقسام العيون الرائدة في البالد
من خالل تقدميه الرعاية األفضل للمرضى .كجزء من حملته املتعلقة
باملسؤولية االجتماعية للشركات  ،عقد املركز الطبي شراكة مع جمعية
العناية بالنظر « Association «Vision Careمن أجل حملة تقييم العني
اجملانية .إن هذه اجلمعية هي منظمة غير ربحية تقدم تقييمات مجانية
للعناية بالعني إلى جانب خدمات طبية وتعليمية واجتماعية أخرى
جلميع األفراد في جميع أنحاء الشرق األوسط.
متت دعوة األسر التي تعيش في مناطق مختلفة من ضواحي لبنان
للحصول على تقييم مجاني للعني في حديقة املركز الطبي للجامعة
اللبنانية األميركية -مستشفى رزق  ،حيث مت تقدمي فحص شامل للعني
واختبار تشخيصي .يقول الدكتور نقوال غازي ،بروفسور ورئيس قسم طب
العيون في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق:
«تتمثل مهمتنا اليوم في تزويد كل فرد بالرعاية الالزمة للعني ،خصوصا
أن هنا في املركز الطبي لدينا فريق متعدد التخصصات من أخصائيي
العيون وموظفني محترفني ،باإلضافة إلى معدات العني املتطورة مع برنامج
تدريبي فعال لألطباء املقيمني ».وأضاف« :اليوم متكنا من اختبار أكثر من
شخصا على مدار  4ساعات بفضل أطباء العيون ،واملقيمني ،وفاحصي
ً
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النظر ،واملنسقني السريريني ،واملمرضني واملوظفني اإلداريني ،وال ننسى
الدعم املذهل الذي تقدمه جمعية العناية بالنظر الجناح هذا احلدث».

باإلضافة إلى كل ذلك ،يهدف هذا احلدث إلى تثقيف نسبة عالية من
الناس حول أهمية الفحص الروتيني للعني وإلقاء الضوء على العديد من
األمراض العينية باإلضافة إلى أمراض جهازية قد تؤثر على العني.

يقع في محاذاة دير القديسة رفقا في دير مار يوسف جربتا.
تتوافر فيه كل عناصر احلياة الكرمية ،ومت تصميمه بشكل مدروس
جعله قادرا لى تلبية كل اإلحتياجات األساسية للمسنني من عناية
متريضية على مدار الساعة.
يطل «بيت رفقا» على طبيعة خضراء خالبة ويتألف من  44غرفة
فردية ومزدوجة ،مجهزة بالكامل بوسائل التدفئة والتبريد واألسرّة
املريحة إضافة إلى ثماني قاعات داخلية مخصصة للمناسبات،
اللقاءات اإلجتماعية واألنشطة الترفيهية .يضم املركز غرف
للعالجات اخلاصة وأخرى للفحص الطبي ووحدة للعالج الفيزيائي
لرعاية ومتابعة صحية أفضل.
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