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مستشفى حمود اجلامعي:

مشاركة في «الفا صيدا اوملبيك ترياتلون»
شارك مستشفى حمود اجلامعي في سباق «الفا صيدا اوملبيك ترياتلون-
 »ALFA SAIDA Olympic Triathlon 2018الذي نظمته «جمعية صيدا
انترناشيونال ماراثون» في الثاني من أيلول على الواجهة البحرية ملدينة
صيدا برعاية رئيس احلكومة سعد احلريري وبالتعاون مع بلدية صيدا
وحتت اشراف االحتاد اللبناني لـ «الترياتلون».
ومتثلت مشاركة مستشفى حمود اجلامعي في هذا السباق بفريق
من اطباء املستشفى ضم الدكتور معروف عثمان (أخصائي بنج) في
فئة السباحة مسافة  1500متر ،الدكتور احمد ابو سعيد (جراح) في
فئة سباق الدراجات الهوائية مسافة  40كلم والدكتور علي حطيط
( bvcجراح) في فئة الركض مسافة  10كلم وذلك حتت اشراف املدرب
احمد هاشم من «فيتنس وان جيم» واخصائية التغذية في املستشفى
الدكتورة آية حمود.
كما شارك مستشفى حمود اجلامعي في مواكبة هذا السباق من
خالل خيمة مستشفى ميداني لتقدمي االسعافات األولية والنصائح
الطبية ملن يحتاج من املشاركني حتت اشراف اطباء وممرضني مختصني.
وكان مستشفى حمود اجلامعي رفع في منطقة األولي عند مدخل

أطالق «»Eco Soap Bank Lebanon
أطلق مستشفى حمود اجلامعي أول مشروع من نوعه في لبنان إلعادة
تدوير الصابون  Eco Soap Bank Lebanonبالتعاون مع منظمة
 Arc En Cielومؤسسة عودة – متحف الصابون و Eco Soap Bank
وذلك من خالل جمع أكبر كمية من الصابون املستعمل من  29فندقا
في جميع أنحاء لبنان وإعادة تدويره إلستعماله الحقا ً.

ويأتي هذا املشروع استمرارا ً حلملة «صحتك بإيدك» التي اطلقها
مستشفى حمود اجلامعي بداية عام  2018وحققت جناحا ً كبيرا ً من
خالل توعية أكثر من  3000طالب في مدارس لبنان على أهمية غسل
اليدين وتعزيزا ً لدور املستشفى في خدمة اجملتمع وتقدمي التوعية
الصحية واإلجتماعية له.

ويهدف املشروع الذي انطلقت فكرته من مؤسس املشروع سمير
لكاني الى التقليل من النفايات الناجتة من الفنادق ،تشجيع اجملتمع
على احملافظة على البيئة ،وتزويد العائالت احملرومة من منتجات النظافة
الصحية بالصابون لتحسني الصحة العائلية باإلضافة الى متكني املرأة
من خالل منح عدد كبير من النساء والفتيات فرص عمل جديدة.

حفل اطالق املشروع الذي استضافته مؤسسة عودة – متحف الصابون
في صيدا القدمية ،حضره :النائب بهية احلريري ،الدكتور عبد الرحمن
البزري ،نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية ومسؤولها
في اجلنوب الدكتور بسام حمود ،منسق عام تيار املستقبل في اجلنوب
الدكتور ناصر حمود ،وفاعليات اقتصادية واجتماعية وصحية واهلية
وادارة وفريق عمل مستشفى حمود.

صيدا الشمالي صورة لفريقه املشارك في السباق قرب مجسم «الفا
صيدا اوملبيك ترياتلون» الذي يحمل شعار حملة «صحتك بإيدك» التي
اطلقها املستشفى مطلع العام.

حملة توعية حول أهمية
الكشف املبكر للوقاية من سرطان القولون
نظم «مستشفى حمود اجلامعي» بالتعاون مع
«جمعية سعيد» حملة توعية حول اهمية الكشف
املبكر بدءا من عمر اخلمسني سنة للوقاية من سرطان
القولون واملستقيم ،شارك فيها عدد كبير من املهتمني
ومن املرضى وزوار املستشفى وبحضور ممثلني عن ادارة
املستشفى واجلمعية.
وتخلل احلملة فحص « »FITمجاني وشرح من اخصائيني
حول املرض وعوارضه وسبل الوقاية والعالج وتقدمي
نصائح وارشــادات وعرض عينات عن الغذاء الصحي
املناسب للوقاية والعالج.
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