مناسبات

عز الدين في افطار نقابة اصحاب اخملتبرات:
خلطة اصالح حقيقية تؤمن التغطية الصحية الشاملة
برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة عناية
عز الدين اقامت نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية في لبنان
افطارا ً ملناسبة شهر رمضان في مطعم النكستر (روتانا
سابقا ً) في احلازمية ،شارك فيه الى جانب الوزيرة عزالدين
نقيب اصحاب املستشفيات في لبنان املهندس سليمان
هارون ،عميدة كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
الدكتورة ماريان ابي فاضل ،رئيس مركز البحوث في
جامعة القديس يوسف روجيه لطيف ،رئيس جمعية
حماية املستهلك زهير برو ،باالضافة الى عدد من اخملبريني.
وفي املناسبة ،القى رئيس نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية
الدكتور كريستيان حداد كلمة ترحيبية اكد فيها على
اهمية مائدة رمضان في جمع االصدقاء من مختلف األديان واأللوان ألنه
شهر األلفة بني الناس والتقرّب من اهلل.
واستطرد :انه الشهر املميز للتحسني ،حتسني األداء من كل النواحي..
عجلة التحسني في النقابة مستمرة وصوال ً الى الهدف املنشود .واشار
الى نتائج االتصاالت مع كل من وزير الصحة بشأن املستوصفات غير
القانونية ،مع نقيب الصيادلة ومع نقيب االطباء في اطار متابعة
موضوع سحب الدم داخل العيادات .ولفت الى ان العمل جار على
مشروع تعديل قانون املهنة.
والهدف - :ان يكون كل مستوصف حتت اشراف اخصائي مخبري.
 تنظيم مراكز سحب الدم ،تنظيم نقل العينات من مختبر الى آخرمع حفظ جودة التحليل وغير ذلك ...والعمل جار على ادخال فحوصات
جديدة هي قدمية على الئحة الضمان االجتماعي.
واحلال ليس افضل مع باقي الهيئات الضامنة .فاملشكلة هي في عدم

متفرقات

تطبيق القانون وغياب كل من الرقابة واحملاسبة.

عزالدين
اما الوزيرة عز الدين فلفتت الى معاني الشهر الفضيل الذي هو محطة
لغسل القلوب واالرتقاء باالخالق .وعددت اهمية التعاون بني الفرقاء
السياسيني من اجل تأمني البيئة السليمة ،الدعم الالزم للقطاع
الصحي ،مكافحة الفساد ،تطبيق خطة إجرائية للبنية التحتية،
السير بالتحوّل الرقمي الذي يجعل من الدولة مؤسسة مترابطة في
اداراتها جلهة تسهيل إجراء املعامالت .وقالت :من هنا اهمية وضع رؤية
خلطة اصالح حقيقية تتصدى للهدر ،تضع حدا ً لهجرة الشباب ،تؤمن
التغطية الصحية الشاملة ،تساعد في تنمية القطاعات اخملتلفة الى
جانب االهتمام مبلف النفط الذي هو فرصة حقيقية للنهوض بالبلد
ومن االفضل التعامل معه بحكمة.

هل تقلل السمنة من عدد براعم التذوق؟
تشير دراسة إلى وجود عالقة بني السمنة وبراعم التذوق امللتهبة ،التي
تؤدي إلى حتفيز تناول الشخص للمزيد من الطعام.
أجرى الباحثون الدراسة على الفئران ،ليجدوا أنه عندما مت تغذية
الفئران بنظام غذائي غني بالدهون أصبحت تلك الفئران بدينة بالتالي
فقدت ربع براعم التذوق لديها.
من املثير لالهتمام أن التهاب براعم التذوق يؤدي إلى خلل في عملية
التمثيل الغذائي ،ويؤدي هذا اخللل إلى ارتفاع مستويات الشهية.
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مت اختبار مجموعتني من الفئران في هذه الدراسة أحدهما طبيعية
واألخرى مقاومة للسمنة ،ومت وضعهما على نظام غذائي عالي الدهون.
أظهرت النتائج أنه مبا أن الفئران املقاومة للسمنة لم تكسب وزن
بالقدر نفسه التي اكتسبتها الفئران العادية ،فإن عدد براعم التذوق
لديها بقيت أيضا وفيرة ،وهذا يشير إلى أن فقدان براعم الذوق هو
استجابة التمثيل الغذائي للسمنة.
من األفضل معاجلة السمنة لتجنب مثل هذه املشاكل.
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