بيان صحافي

السيدة ديانا حمود :فخورون بتحقيق الهدف
ومتحمسون اكثر ملتابعتها مع مدارس أخرى

حملة مستشفى حمود اجلامعي «صحتك بإيدك»
مبشاركة ألف تلميذ من  12مدرسة
إفي مشروع توعية فريد من نوعه في لبنان توجه بها الى اجملتمع احمليط
وخصوصا ً الى الطالب من  10سنوات وما فوق لتعليمهم الطريقة
الصحية والسليمة لغسل اليدين ،باعتبارها اول خطوة للوقاية من
األمراض ،أطلق مستشفى حمود – مركز طبي جامعي خالل الفترة من
 1الى  12شباط حملة «صحتك بإيدك» والتي شملت قيام متطوعني
من املستشفى من موظفني وعاملني فيه بجولة على مدارس في
مدينة صيدا وتدريب الطالب على الطريقة الصحية لغسل اليدين
ولوقت محدد ليكون اكثر فعالية وتوزيع الصابون عليهم ،وتنظيم
لقاءات حوارية مع الطالب حول طريقة غسل اليدين وشرح أهميته في
احملافظة على انفسهم باعتبارهم سيكونوا اداة التغيير في مدارسهم
ومجتمعهم من خالل نقل ما تعلموه الى محيطهم القريب والبعيد
ليحافظوا على صحتهم وصحة من حولهم.

وتوازي مبدتها الوقت الذي يجب ان يستغرقه غسل اليدين ليكون فعاال ً
وصحيا ً .وتوزع متطوعو املستشفى على املدارس الـ 12وقاموا بتوزيع
قطع من الصابون املصنّع محليا ً على الطالب مقدمة من مؤسسة
ومتحف عودة ومؤسسة «خوابي عبود» .وتخلل احلملة اطالق مسابقة
بني الطالب إلختيار اجمل رسم او لوحة يرسمونها جتسد خطر اجلراثيم
الناجمة عن عدم غسل األيدي جيدا.
وجرت متابعة اختتام احلملة في املدارس مجتمعة ،مباشرة على الهواء
من داخل مستشفى حمود من قبل اسرة املستشفى وبحضور وفد من
الروتاري وممثلني عن الشبكة املدرسية لصيدا واجلوار ومؤسسة عودة
الثقافية ومؤسسة خوابي عبود.

وبعد ايام قليلة على اختتام احلملة ،متت دعوة التلميذة الفائزة بأفضل
تعاون املستشفى في احلملة مع نادي روتاري صيدا واللجنة الروتارية رسم في املسابقة «سنتيا» من مدرسة القعلة ،الى حضور مؤمتر
للمياه في لبنان والشبكة املدرسية لصيدا واجلوار ،ومتحف الصابون الروتاري الرئاسي الذي انعقد في الفينيسيا في بيروت في  16شباط.
التابع ملؤسسة عودة الثقافية ومؤسسة خوابي عبود ،وشملت نحو
ألف تلميذ من  12مدرسة رسمية وخاصة وشبه مجانية وأنروا والجئني
سوريني في املدينة وجوارها .وهي« :مدرسة أجيال صيدا ،مدرسة صيدا
االبتدائية الرسمية – الرشيدية ،ثانوية راهبات مار يوسف الظهور،
مدرسة الفنون االجنيلية ،مدرسة االصالح ،مدرسة اإلميان ،املدرسة
اللبنانية الكويتية ،ثانوية رفيق احلريري ،مدرسة احلاج بهاء الدين
احلريري ،ثانوية القلعة ،مدرسة رفيديا التابعة لألنروا ومدرسة مجمع
األوزاعي لالجئني السوريني».
وتوجت احلملة التي استمرت عشرة أيــام بنشاط مشترك بني
املستشفى وشركائه في احلملة وجميع املدارس املشاركة ،حيث
قام الطالب في هذه املدارس وفي آن واحد بتطبيق ما تعلموه ،وهم
يرددون اغنية اعدها فريق عمل املستشفى وأداها االطباء واملمرضون
والعاملون في كل اقسام املستشفى .وهي تعبّر بكلماتها وبطريقة
حتريك وفرك األيدي خالل تأديتها عن أهمية وكيفية غسل اليدين جيدا
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ومتحور حول تأثير املياه والنظافة الشخصية في بناء السالم ،كون
مبادرة مستشفى حمود اجلامعي تالقت وتكاملت مع املشروع الذي
بدأه الروتاري قبل سنوات للحفاظ على سالمة مياه الشفة والنظافة
الشخصية في املدارس الرسمية ،عبر تزويدها بفالتر لتنقية املياه
والتوعية حول استخدامها .وجرى تقدمي هدية تقديرية الى «سنتيا»
خالل املؤمتر.
كما مت اختيار  5فائزين من مدارس «ثانوية رفيق احلريري ،ثانوية القلعة،
ثانوية اإلميان ،مدرسة صيدا الرسمية للبنات الرشيدية ومدرسة الفنون
االجنيلية» .ونظم املستشفى للطالب الفائزين وصفوفهم (حوالي 150
تلميذا وتلميذة) رحلة الى « »Kidzmondoحيث أمضوا وقتا ً ممتعا ً ورددوا
أغنية احلملة «صحتك بإيدك».

حمود
عن هذه احلملة حتدثت السيدة ديانا حمود رئيسة مجلس ادارة مدير عام
مستشفى حمود اجلامعي وفق احلوار اآلتي:
*ما هو الهدف من حملة « صحتك بإيدك»؟
 ان الهدف من هذه احلملة كان تعريف وتعليم الطالب على الطريقةالصحية األفضل لغسل اليدين ولوقت محدد ليكون اكثر فعالية،
وملاذا هي مهمة ألنهم هم من سيكون اداة التغيير في مدارسهم
ومجتمعهم وسينقلون ما تعلموه الى من حولهم ليحافظوا على
صحتهم وصحة أحبائهم».
*ماذا مييز هذه احلملة عن غيرها ؟
 هذه احلملة مميزة عن غيرها بفكرتها وهي انه ألول مرة تخرج مؤسسةاستشفائية خاصة الى اجملتمع وال سيما الى اجليل اجلديد بعمر 10
سنوات وما فوق مببادرة لها بعد صحي واجتماعي ،أوال ً لتحفيزهم
على احملافظة بشكل فعال على نظافتهم الشخصية من خالل
غسل اليدين جيدا كخطوة أولى للوقاية من األمراض وليحافظوا على
انفسهم ،وثانيا ً لينقلوا ما تعلموه الى بيوتهم ورفاقهم ومجتمعهم .
ومتثل هذا التحفيز بتنظيم مسابقة رسم بني الطالب من وحي شعار
احلملة واختيار افضل الرسومات وتكرمي اصحابها.
*كيف انطلقت الفكرة؟
 طرحنا الفكرة بداية على سعادة النائب بهية احلريري التي كانتمن اول الداعمني لها ،وكان التعاون فيها مع نادي الروتاري كونه يعمل
منذ سنوات على مشروع سالمة مياه الشفة والنظافة الشخصية
في املدارس ،حيث واكب النادي احلملة منذ بدايتها ودعمها ،وقدمها
كتجربة رائدة في مؤمتره الرئاسي الذي انعقد في  16شباط في بيروت،
حيث جرى عرضها من قبل فريق عمل املستشفى وتكرمي الطالبة
الفائزة في مسابقة الرسم التي رافقت احلملة.

*كيف كان تفاعل الطالب معها؟
 كان التفاعل والتجاوب كبيرا من املدارس ،وهو ما جتلى في احلماسةالتي ابدوها للمشاركة في كل فعاليات احلملة ،وفي جتسيد شعار
احلملة بأفكار معبرة في هذه الرسومات.
*من أين انطلقت فكرة األغنية اخلاصة باحلملة وهل تعتبرون انها
ساهمت في ايصال الرسالة والهدف منها؟
 فكرة األغنية انطلقت من  700موظف في املستشفى ،بينهم طالبكلية الصحة في اجلامعة العربية واملمرضات .وهي أغنية سهلة
بكلماتها حتى يتعلم الطالب سريعا كيف يؤدوها وهم يغسلون
ايديهم وجتعلهم يعرفون الوقت الذي يجب ان يستغرقه غسل األيدي
ليكون له فعالية .وبالفعل كان لألغنية اثر ودور كبير في ايصال الرسالة
اإلجتماعية للحملة ،فحفظها الطالب ورددوها مرارا ً واصبحت مرتبطة
لديهم بغسل اليدين بالطريقة األصح والوقت الكافي ليحفظوا
انفسهم ومجتمعهم من األمراض.
*هل ستتوقف احلملة عند هذا احلد ،وما هي اخلطوات الالحقة التي
ستقومون بها على هذا الصعيد؟
 ال شك ان جناح حملة «صحتك بإيدك» بقدر ما يجعلنا فخورينبتحقيق الهدف منها ،بقدر ما يجعلنا متحمسني اكثر ملتابعتها
واستكمالها مع مدارس أخرى وهو ما نعمل على التحضير للقيام به
في مرحلة الحقة علّنا بذلك نساهم في تقدمي احلماية الصحية للنشء
اجلديد وعبره للمجتمع الذي نحن جزء منه ونعتبر ان لدينا مسؤولية
في احلفاظ عليه.
وتختم حمود بتوجيه الشكر لكل من شارك في هذه احلملة ومن ساهم
في اجناحها ،وال سيما نادي الروتاري والشبكة املدرسية ومؤسسة عودة
ومؤسسة خوابي  ،وفريق عمل مستشفى حمود اجلامعي من موظفني
وعاملني واعدة باملزيد من األنشطة املماثلة التي تصب في خدمة
اجملتمع.
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