موضوع العدد  -مراكز

«السنديانة» بيت الراحة سهيلة  -كسروان

لقد مرّت على رابطة األصدقاء خمسون سن ًة من العطاء وخدمة
اآلخر.
السن فبنت «السنديانة» (بيت
كان من مشاريعها إنشاء مرك ٍز لكبار ّ
الراحة) في سهيلة في منطقة كسروان.

وعنا ٍء طوال حياته وأيّام شبابه لتأمني العيش الرغيد لعائلته وأوالده.
وقد وُهبنا أرضا ً في شباط  ،١٩٨١إلقامة هذا البناء في املنطقة
املذكورة أعاله.
وعندما سمحت لنا الظروف ،في أيلول  ،١٩٨٦باشرنا بتنفيذ املشروع
فور استالمنا تبرّعات احملبّني وبفضل جهد العاملني.

املؤسسة.
ّ
هدف رابطة األصدقاء أن يكون كبارنا سعداء في هذه
والتضرّع وهذا ما تكتفي
َ
أما هم بدورهم ،فيقدّ مون لنا احملبّة والصالة
به الرابطة.
بوجود احملبة وخدمة اآلخر تفرح  -السنديانة  -وتشمخ أكثر وأكثر ،لعلَّ
الطيور الهَ رِمة جتد بني أغصانها ملجأ ً حتتمي حتته من عواصف الدهر.

متّ إفتتاح املركز سنة  .١٩٩٢وقد أطلق عليه أسم «السنديانة» ملا
ترمز إليه هذه الشجرة من شموخ وتص ًّد لتقلّبات الطبيعة كي يرتاح
املسنّ في ظاللها ،ظالل هذا البيت الالئق به.

الضمان االجتماعي

ثُمَّ مت َّ اإلتّفاق بني رابطة األصدقاء وراهبات القلبني األقدسني على إدارة
هذا املركز الذي ميكنه إستقبال أكثر من أربعني مسنًّا .وهدف الرابطة
تأمني الطعام والنظافة واإلستجمام واإلهتمام الكامل باملقيمني فيه.
فضالً عن ذلك تؤمن «السنديانة» اإلعتناء بأي مريض بعد خروجه
من املستشفى ،مقيما ً كان فيها أم ال ،فتكون بذلك مبثابة دار نقاهة
بالنسبة للمريض .كما تقدم العالج الفيزيائي واملراجعة الطبية من
قبل طبيب متخصص إذا إقتضى األمر.

تأسس هذا املركز منذ أكثر من عشرين سنة بعد دراسة شاملة في
ّ
بيت يرتاح فيه بعد ك ٍّد وتعبٍ
املنطقة ملساعدة املسنّ كي يكون له ٌ
كما أ ّن طبيبة املركز تقوم بزيارات إسبوعية منتظمة ملعاينة كلّ
صحتهم.
املسنّني املقيمني واإلطمئنان على ّ
وتهتمّ اإلدارة بتوزيع األدوية وتسهر على تأمني العالج الالزم لكل مقيمٍ
بإشراف رئيسة املركز اجملازة في التمريض.
كما أن رابطة األصدقاء تؤمن بواسطة السيدات أعضائها زياراتٍ
صحتهم وراحتهم.
منتظمة لهؤالء املسنني لإلطمئنان املستمّ ر على ّ
وهي تُقدم لهم البرامج الترفيهية في املناسبات (اليوم العاملي
للمسن ،عيد األم  ،عيد امليالد )...وعلى مدار السنة.
ّ
طلب اجلامعات وتالميذ املدارس وهيئات إجتماعيّة إلقامة
يزور املركز ّ
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أعمال ترفيهيّة تُدخِ لُ البهجة إلى قلوب املسنّني .وأنشأت رابطة
األصدقاء جلنة خاصة بهذا املشروع هي جلنة السنديانة ،املؤلفة من
سيّدات متطوِّعات أعضاء في اجلمعية ،يهت ِم ْم َن بإستمرار ،مع اإلدارة،
بحاجات املسنّني أوَّال ً وبكُ لّ ضرورات تأهيل املركز.

تعديل لوائح األدوية في الضمان
وتعرفة الفحص الشعاعي للثدي بصورة مؤقتة
في إطار متابعته للتعديالت على لوائح الدواء املعمول بها في
الصندوق إن جلهة إضافة أو شطب بعض األدوية ،أصدر املدير العام
للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي املذكرة اإلعالمية رقم 563
تاريـخ  ،2017 /11 /2قضى مبوجبها ما يلي:

تاريخ  2017 /11 /2والتي تنص على اآلتي:
أوال ً :تعدّ ل تعرفة الفحص الشعاعي للثدي الوارد على جدول اآلعمال
الشعاعية بالرمز  J18وتعتمد تعرفة موحّ دة له ،بصورة مؤقتة،
مقدارها أربعون ألف ليرة لبنانية /40 000/ل.ل.

أوال ً :تعدّ ل لوائح األدوية املقبولة من الصندوق كالتالي:
 .1الئحة باألدوية املضافة ( 55دواء).
 .2الئحة بالتعديالت على الئحة األدوية املقبولة ( 5تعديالت).
 .3الئحة باألدوية املشطوبة من الئحة األدوية ( 35دواء).
 .4الئحة باألدوية املضافة على الئحة األدوية املصروفة  7( %95أدوية).
 .5الئحة باألدوية املشطوبة على الئحة األدوية التي ال مثيل لها (دواء
واحد).

ثانيا ً :يُعمل بهذا التعديل ضمن فترة احلملة املمتدة من األول من
تشرين األول  2017ولغاية  31كانون الثاني .2018

وفي سياق املشاركة في احلملة الوطنية للكشف املبكر عن سرطان
الصحة العامة وإعتماد تعرفة
ّ
تنظمها وزارة
الثدي للعام  ،2017التي ّ
موحّ دة للفحص الشعاعي  J18الوارد على جدول األعمال الشعاعية
مقدارها أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك في املستشفيات واملراكز
الطبية املتعاقدة التي تشترك في هذه احلملة ،وضمن الفترة املمتدة
من  2017 /10/1ولغاية  ( 2018 /1 /31ملدة أربعة أشهر).
ولهذه الغاية أصدر املدير العام د .كركي املذكرة اإلعالمية رقم 565

منظمتني
ّ
ثالثا ً :يُعفى املضمون من تقدمي إستمارة ووصفة طبية
املنظمة من
ّ
من طبيب معالج ويكتفى بتقدمي اإلستمارة والوصفة
املستشفى أو املركز الطبي املتعاقد مع الصندوق ،مع إيصال يثبت
تسديد املبلغ املدفوع فعليا ً.
رابعا ً :يُطبّق هذا التعديل على العمل الشعاعي  J18املنفّ ذ فقط
لدى املستشفيات واملراكز املتعاقدة مع الصندوق ،والواردة ضمن
الالئحة املرفقة بهذه املذكرة اإلعالمية ،دون تلك غير املتعاقدة».
وطلب املدير العام د .محمد كركي العمل مبوجب هاتني املذكرتني
واإللتزام مبضمونهما وذلك إعتبارا ً من تاريخ صدورهما في /11 /2
.2017
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