مؤمترات

املؤمتر الطبي الثاني في مستشفى حيرام

ثم كانت كلمة مدير مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي،
فأكد ان «مؤسستنا تسير بخطى ثابتة نحو توسيع حدودها ،وهي
في كل عام حتاول ان تعبر بحر املعرفة الطبية ،واليوم سنعبر بعضا
من جزر األمراض اجلرثومية ونحاول ان نحط على شاطئ الوسائل
التشخيصية اجلديدة والفعالة للكشف املبكر عنها».
أضاف« :هدفنا املعرفة والتطور العلمي ،لذا قررت إدارة مستشفى
حيرام توسيع حدود املؤسسة إلفتتاح اقسام جديدة مختصة
بتشخيص وعالج األمراض السرطانية (العالج الكيميائي والنووي)
ضمن بناء عصري جديد للمستشفى ومجهز بأحدث املعدات
يتسع حلوالى  60سريرا إضافيا ،وهذا املؤمتر يطل من باب البحث عن
الطرق الكفيلة للحد من إنتشار األمراض اجلرثومية والعمل الدؤوب
للسيطرة على مضاعفاتها».

في  20كانون الثاني ،نظمت إدارة مستشفى حيرام مؤمترها
الطبي الثاني في إستراحة صور السياحية ،برعاية نقيب األطباء
البروفسور رميون صايغ ونقيب املستشفيات املهندس سليمان هارون
وإحتاد بلديات قضاء صور ،في حضور ممثل الوزير محمد فنيش مدير
مكتبه كامل دياب ،رئيس احتاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ،رئيس
مصلحة الصحة في اجلنوب الدكتور حسن علوية ،مسؤول «حركة
امل» في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وفاعليات حتت عنوان
«.»The year of Infectious Diseases
افتتاحا ً املؤمتر بالنشيد الوطني ،ثم تقدمي من رئيس املؤمتر الدكتور
حيدر جوني ،فعرض فيلم عن التحديث احلاصل في مستشفى حيرام.
ثم القى الدكتور موسى عباس كلمة صايغ ،فشدد على ان «العمل
اإلداري الناجح يؤدي الى التطور والتقدم ووضع النقابة على السكة
الصحيحة».
وتطرق الى «ما حصل من قبل الضمان اإلجتماعي مع بعض األطباء»،
مستغربا ًكيفية التعاطي بهذا امللف من دون العودة الى النقابة ،مما
اثار جدال واسعا ً ،وآمال من األطباء «العمل ومن خالل هذا املؤمتر الهادف
الى تطوير األداء ليكون على قدر املستوى املطلوب ،ألننا كأطباء منلك
كفاءة عالية» .وأشاد بتطور املستشفيات في املنطقة ،آمال ًان يكون
هذا املؤمتر حافزا لها لتكون في خدمة الطب وخدمة اهلنا».
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عيديبي

هارون
كما حتدث هارون ،فنوه باملؤمتر ثم تطرق الى األمراض املعدية «التي
تعتبر من اهم املشاكل التي تواجه مستشفيات لبنان» ،آمال
مبكافحتها ،وقال« :مكافحة العدوى موضوع مشترك بني جميع
العاملني داخل املستشفى ،ويجب ان نعمل عليه كثيرا ،وندعو الى
املزيد من اجلهود من قبل نقابة األطباء واألطباء إلقامة املزيد من ورش
العمل واحملاضرات» .وتناول أجور املمرضني واملمرضات ،فقال« :نحن
نؤمن كنقابة ان سلم االجور هو حتت املستوى املعيشي لهم ،لكن
نحن بحاجة الى  14ألف ممرض وممرضة واملوجود  7االف ،النقص هائل،
واحدى الطرق لتحسني شروط العمل هي األجور وساعات العمل،
لكن ال ميكن ان نتحمل اي أعباء إضافية وعلينا بقفزة نوعية خصوصا
في هذه الظروف التي متر بها املستشفيات».
والقى كلمة إحتاد بلديات صور رئيس بلدية صريفا الدكتور وديع
جندي ،فقال ان «مستشفى حيرام بات عمادا للطبابة واإلستشفاء
في املنطقة ،فهو يوفر اخلدمات الطبية على مستوى عال ويعد احد
الصروح املهمة الرائدة ملا يوفره من خدمات ولسعيه الدائم للنهوض
بالواقع ومواكبة التطور».
واشار الى ان «اكثر من نصف العبء الصحي املتمثل باألمراض
واألوبئة ناجت عن تلوث البيئة احمليطة باإلنسان ،وهذا ما يدعونا الى
إعتماد سياسات جادة حتد من هذه اخملاطر وتخفف من إنتشار هذه
األمراض والنهوض بالواقع الصحي والطبي من حولنا» ،منوها بدور
احتاد بلديات صور «في سبيل حتسني الواقع البيئي واحلد من التلوث
مبظاهره كافة».
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