نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
القداس اإللهي ورتبة القنديل
في  28آذار ،إحتفل مدير عام مستشفى
سيدة املعونات اجلامعي األب وسام
اخلوري بالقداس وبرتبة القنديل (بركة
الزيت املقدّ س) في مستشفى سيدة
املعونات اجلامعي – جبيل وعاونه املدير
املالي للمستشفى األب سيمون صليبا واملرشد الروحي األب فرج خوري،
بحضور املدير الطبي في املستشفى الدكتور زياد خوري ،مديرة الشؤون
التمريضية السيدة منى دكاش ،مديرة شؤون املوظفني السيدة ريتا
خوري ،مديرة الشؤون اإلقتصادية اآلنسة إتوال مطر ،وحشد من األطباء،
واملوظفني ،واملرضى ،والزوار .ركّ ز األب اخلوري في كلمته على أهمية
القداس وحتديدًا أهمية الزيت فهو رمز النور الذي يضيء حياتنا .وقد شدد
الصبر
على عيش هذه املرحلة من الصوم بكليّتها ،كما متنّى على اجلميع ّ
وحتمّ ل كل املصاعب على خطى أيوب الذي جترد من كل ما له ،ولكنّ اهلل
عاد وأفاض عليه كلّ نعمه.

ُسح جميع احلاضرين بالزيت املقدّ س ومن ثم جال املدير
بعد القدّ اس م ِ
العام واملرشد الروحي على املرضى وباركوهم وصليا معهم وقاما
مبسحهم بالزيت املقدس متمنيا لهم الشفاء.

ضمن فعاليات
اليوم العاملي
للمرأة ،نظم
مستشفى
الشفاء
دار
«صحتك بالدني» شمل محاضرات طبية وفحص
يوما صحيا بعنوانِ :
مجاني لترقق العظام والدم وتقدمي إرشادات غذائية».
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نظم مستشفى
مبناسبة اليوم العاملي للمرأةّ ،
سان لويس حملة لتوعية النساء حول أهمية
وكيفية الوقاية من أمراض الكلى .وقد جرى
خاللها فحص معدل السكر الطبيعي بالدم
وضغط الدم لزواراملستشفى .مت أيضا ً نشر
املعلومات التثقيفية عبر توزيع منشورات ووضع الفتات وشرح بعض
القواعد الضرورية والنصائح ملكافحة أمراض الكلى .و ُوز ِّعت قناني
مياه للتشديد على أهميتها.

حملة التوعية من مرض الغلوكوما

يوم صحي
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حملة للوقاية من أمراض الكلى عند النساء واليوم العاملي ألمراض الكلى

في مستشفى بيروت التخصصي للعني واألنف واألذن واحلنجرة

في مستشفى دار الشفاء

احملاضرة األولى ألقاها الدكتور عبدالفتاح اخلير بعنوان« :سرطان الثدي...
من الكشف املبكر إلى العالج» تناول فيها ضرورة إجراء فحص الثدي
بشكل دوري بعد سن األربعني سواء عبر التشخيص الطبي او عبر طرق
الفحص املنزلي .كما اشار الى مجموعة من االسباب التي قد تؤدي
لإلصابة باملرض كالعامل الوراثي وطبيعة الغذاء مشددا أن من أهم
أسباب سرعة الشفاء هو التشخيص املبكر.

في مستشفى سان لويس جونية

احملاضرة الثانية ضمن الفعاليات ألقاها الدكتور وسيم علوان بعنوان:
«ترقق العظام ...طرق الوقاية والعالج» شدد فيها على ضرورة الوقاية
من هذا املرض عبر ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وخصوصا ً
الغني بالكالسيوم وفيتامني «د» .وفُتح اجملال أمام املشاركني لطرح
األسئلة كما أجري فحص مجاني لترقق العظام وفقر الدم مبشاركة
 200سيدة ممن تخطني سن ال.45

كان اسبوع  18 – 12اذار 2018
اسبوع مــرض الغلوكوما
العاملي .ان هذا احلدث هو
مبادرة عاملية خللق الوعي عن
هذا املرض ،اسبابه ،نتائجه
وطرق معاجلته الفضلى .مبساندة اجلمعية العاملية ملرض الغلوكوما
ومبشاركة وزارة الصحة العامة اللبنانية ،اطلق مستشفى بيروت
التخصصي للعني واألنف واألذن واحلنجرة حملة التوعية من مرض
الغلوكوما في لبنان برعاية شركة الرغان وكانت املساهمة فعالة في
إجناح هذا املشروع.
«احمي نظرك» كان شعار هذه احلملة التي شملت احملطات األذاعية
والنشرات في اجملالت وشبكات التواصل األجتماعي .قام مستشفى
بيروت التخصصي للعني و األنف واألذن واحلنجرة خالل هذا األسبوع
بفحص مجاني إلكثر من  600شخص في مجمع السيتي مول  -الدورة
وكان شرح عن هذا املرض.

في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
حملة توعوية حول ضغط الدم

مبناسبة يوم الضغط وبالتعاون مع جامعة  LIUحملة توعية اقيمت في حرم املستشفى
العاملي واقتراب حلول بحضور االطباء اخملتصني وعدد من تالمذة جامعة  - LIUفرع الصيدلة
شهر رمضان املبارك ،اطلق مستشفى الساحل الطبي اجلامعي حيث مت قياس ضغط الدم و استشارات طبية مجانية حول اضرار ارتفاع
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تهدف هذه احلملة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الكلى سيما
ضغط الدم وكيفية احملافطة على املستوى املناسب الصحي.
تأتي هذه احلملة ضمن برنامج املسؤولية االجتماعية الذي يشرف عليه ان هذه االمراض املزمنة قد تسبب مشكلة صحية عاملية وقد تؤدي
النائب الدكتور فادي عالمة الذي يسعى دائما الى التوعية الصحية إلى مضاعفات كبيرة ،كالفشل الكلوي واملوت املبكر وتشكل حاليا
السبب الثامن للوفاة عند النساء .وللغاية ،مت إجراء فحوصات مجانية
بهدف حتسني نوعية حياة االفراد في اجملتمع.
للمرضى والزوار ،وتوزيع منشورات توعية حول كيفية احملافظة على
صحة الكلى وجتنب االصابة باملرض.

وحول امراض الكلي
نظم «مستشفى الساحل الطبي اجلامعي» ملناسبة «اليوم العاملي
للكلى» ،احلملة الوطنية للوقاية من أمراض الكلى عند النساء والرجال،
بحضور مدير قسم غسيل الكلى الدكتور انور حاطوم ،والدكتور غدير
علوه ومن قسم التغذية السيدة رمي فقيه والسيدة مروى صفا الى
الفريق الطبي واالداري.

في املركز االستشفائي – بيت شباب
حملة توعية حول امراض السكري والكولستيرول والفيتامني D
مبناسبة اعادة جتهيز اخملتبرات باحدث املعدات
ومتاشيا ً مع مواكبة التطور التكنولوجي
التي اعتمدتها ادارة املركز االستشفائي –
نظمت ادارة املركز وبالتعاون مع
بيت شبابّ ،
بلدية بيت شباب ،الشاوية والقنيطرة حملة
توعية حول امراض السكري ،الكولستيرول
والفيتامني  .Dتضمنت احلملة:
• اجراء فحص دم شامل
• ارشادات صحية من
قبل اخصائية التغذية
• توزيع كتيبات
تثقيفية وارشادية
حول امراض السكري،
الكولستيرول
والفيتامني .D
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في مستشفى دار االمل اجلامعي
نظم مستشفى «دار االمل اجلامعي» في بعلبك
«اللقاء العلمي االول المراض القلب في البقاع»
في قاعته ،باالشتراك مع «مستشفى الرسول
االعظم» ،بحضور رئيس مجلس ادارة املستشفى
د .ركان عالم واملدير الطبي ملستشفى الرسول
االعظم النائب السابق الدكتور جمال الطقش
وعدد من االطباء االخصائيني وجهاز التمريض.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وكلمة
املدير الطبي في مستشفى دار األمل اجلامعي د .يوسف بدره حيث
أكد على أهمية املؤمتر وضرورة تعزيز التعاون بني املؤسسات الصحية.
تضمن املؤمتر محاضرات متنوعة خاصة بامراض القلب واحدث
التقنيات ،قدمها عدد من االطباء اخملتصني واملتمرسني في اجملال .ومتيز
املؤمتر بحضور البروفيسور الدكتور محمد صعب والبروفيسور الدكتور

نبيل الطويل .وقد حضر اليوم العلمي أكثر من  100طبيب وأخصائي
في جراحة القلب وأمراض القلب.

في مستشفى الشيخ راغب حرب

ندوة علمية حول التدخني

نظمت ممثلية الهالل األحمر اإليراني في
لبنان  -مستشفى الشيخ راغب حرب ندوة
علمية حول التدخني شعارها «نحو مؤسسة
خالية من التدخني» حضرها إلى جانب ممثل
الهالل األحمر اإليراني في لبنان الدكتور جواد
فالح ،رئيس مصلحة ديوان احملاسبة في وزارة
الصحة العامة ومدير البرنامج الوطني للحد من التدخني فادي سنان
ورئيس «جمعية جاد «للحد من اخملدرات جوزيف حواط إضافة إلى عدد الهالل األحمر اإليراني في لبنان إلى جانب فريق من الهيئة الصحية
من املوظفني ومدراء بعض املدارس ورؤساء البلديات .وأقيمت مجموعة اإلسالمية و»جمعية جاد «للحد من اخملدرات باإلضافة إلى معهد النور
من املعارض حول التدخني شارك فيها جهاز التطوع التابع ملمثلية اجلامعي ومعهد أمجاد اجلامعي .

في مستشفى املنال

حملة توعية حول سالمة املوظف وصحته

في اليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية 27
نيسان  ،2018أقام مستشفى املنال حملة توعية
تهدف الى التركيز على سالمة املوظف وصحته.
مت توزيع كتيب ارشــادات حول كيفية تصرف
املوظف حلماية نفسه على عدة شركات ،بنوك
ومطاعم في مدينة طرابلس .يتضمن الكتيب :طريقة احلمل والرفع،
احليطة من االنزالق والسقوط ،احلماية من مخاطر الكهرباء ،السالمة
من احلريق ،كيفية اجللوس وغيرها...
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