مؤمترات

بيان صحافي

املؤمتر الطبي الثاني ملستشفى ألبير هيكل
حول أهمية إطالق مشروع «الطبابة لليوم الواحد»
نظمت إدارة مستشفى ألبير هيكل بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان
الشمالي واجلمعية اللبنانية ألطباء العني مؤمترها الثاني للعام 2017
حول أهمية إطالق مشروع “الطبابة لليوم الواحد” في قاعة مركز
الصفدي الثقافي في طرابلس ،بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى
هيكل ريتشارد هيكل ،نقيب األطباء السابق الدكتور إيلي حبيب،
أحمد الصفدي ،رئيس بلدية رأسمسقا سيمون نخول ،وحشد كبير
من األطباء اإلختصاصيني ،مدراء وعمداء اجلامعات اخلاصة والرسمية
في لبنان الشمالي.
وإستهل املؤمتر بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب ملسؤولة
العالقات العامة في مستشفى هيكل جنان بكور أكدت خاللها
مواصلة عمل املستشفى واإلدارة ملا فيه تعزيز الطبابة واإلستشفاء
وإستحداث أفضل الطرق لتأمني راحة املرضى والتخفيف من اعباءهم.
مشير ًة الى أن كل األمور والنجاحات ال تكتمل إال بجهود وتعاون كافة
أفراد العائلة اإلستشفائية.
وقال املسؤول في اجلمعية اللبنانية ألطباء العني الدكتور نبيل
الداية :هذا املؤمتر هو األول للعيون في طرابلس ،ويشكل نقلة نوعية
بالنسبة لطب العيون الذي جنحنا به في مستشفى هيكل بعدما
جهزنا قسما ً للعيون متكامال ومن أوروع األقسام وإستطعنا ان
ننجح بجهد اإلدارة في إستقطاب أكثر من مئة طبيب للعيون حتى
من خارج لبنان ،وهذا أمر ملفت للنظر خصوصا ً وأننا في أول مؤمتر
يعقد في الشمال بتميّز ،وفي الوقت نفسه ،يشارك معنا  6أطباء
أجانب أتوا من عدد من البلدان األجنبية ،بريطانيا ،كندا ،كليفلند وأبو
ظبي والسعودية..
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الدكتور طه بازرباشي رئيس املؤمتر ورئيس اللجنة العلمية في
مستشفى هيكل أوضح بدوره أن موضوع املؤمتر هو جراحة وطبابة
اليوم الواحد الذي يشكل صلب التطور الطبي العلمي اليوم في
العالم كله .وهو أحد األهداف التي يسير عليها العالم الطبي.
طبابة وجراحة اليوم الواحد تعطينا عدة فرص مقارن ًة باجلراحة
التقليدية أوال ً وتدع املريض يدخل ويخرج في يوم واحد ويعود الى
منزله .واملضاعفات من وراء اإلستشفاء تكون أقل ألنه عندما يبقى
املريض عدة أيام في املستشفى هو معرّض لإللتقاط امليكروبات.
وختم :جراحة اليوم الواحد هي مستقبل وهي جيدة جدا ً وعلينا
اإلجتاه اليها بكل ما نستطيع عمله وفي املقابل يوجد مجهود طبي
وتنظيمي يجب ان يكون ممتازا ً إلجناح هذا النوع من اجلراحة.
الدكتورة نسرين بازرباشي مدير عام مستشفى هيكل شكرت كل
األطباء اإلختصاصيني على مشاركتهم الدائمة في املؤمترات التي
تنظمها إدارة مستشفى هيكل وقالت مشتشهد ًة بجونز :علينا
اإلستفادة من خبرات األشخاص املميزين وهدف املؤمترات التي ننظمها
تأتي في هذا اإلطار ،ومن هو أفضل من األطباء املشاركني معنا اليوم
لتأسيس شراكة حقيقية ووضع بروتوكوالت مع املستشفى ،وهذه
الشراكة إنطلقت مع الدكتور ألبير هيكل رحمه اهلل وإستمرت مع
جنله ريتشارد هيكل وستبقى سياسة املستشفى دائما ً .ألننا نفتخر
بهذه الشراكة وإستفادتنا منها وهذا املؤمتر خير دليل على هذا
املوضوع .وإنطلقت بعد ذلك ورشة العمل.

مؤمتر مستشفى البير هيكل اطلق مشروع
«الطبابة لليوم الواحد»
نظمت إدارة مستشفى ألبير هيكل بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان
الشمالي واجلمعية اللبنانية ألطباء العني مؤمترها الثاني لهذا العام
حول أهمية إطالق مشروع «الطبابة لليوم الواحد» في قاعة مركز
الصفدي الثقافي في طرابلس خالل يومني 24و  25تشرين الثاني .2017
استهل املؤمتر بورشتي عمل حول الطرق احلديثة للتقطيب اجلراحي
وأشرف عليها د .سامر دملج ،د .سعد ديبو و د .سليمان هيكل .أما
الورشة الثانية تداولت أهمية العالج باملوجات فوق الصوتية ،حتدث
خاللها د .ليز أبي رافع ،د .رامي السيد و د .دميا جبور.
احملور الثاني حول جراحة العظم واملفاصل حتدث خاللها د .ألفريد خوري
عن اجلراحة عند الرياضيني ود .طوني حايك عن جراحة العظم عند
األطفال وخصوصا ً مشاكل القدم .أما د .غابي ديب فتحدث عن تنظيم
جراحة اليوم الواحد في مجال العظام ،وإسترسل د .كميل سماحة في كبير بالتقوّص بالقرنية وهذه هي احللقة الثانية من املؤمتر الذي يعالج
شرح الطرق اجلديدة جلراحة العمود الفقري.
طريقة توقيف هذا املرض أوال ً ،وثانيا ً بعد توقيف هذا املرض ماذا ميكن
رندة
د.
و
صبري
ألني
د.
نافع،
بالل
احملور الثالث حتدث خالله د .حنا غازي ،د.
أن نقدم للمريض لتحسني نظره ،من نظر ضعيف جدا ً ،واحتدث عن %5
برازي حول جراحة األنف واألذن واحلنجرة عند األطفال والكبار.
نظر ليصعد الى ال 60و 70و .%80يوجد عدة طرق يتم البحث فيها في
أما احملور الرابع فتحدث خالله د .جورج بيروتي عن جراحة اليوم الواحد املؤمتر .املوضوع الثالث هو موضوع شبكة العني .وكما نعلن أنه يوجد
عند األطفال و د .طه بزرباشي حول التنظير الرئوي اجلراحي و د .جويس لدينا مشكلة كبيرة جدا ً في الشرق األوسط وليس فقط في لبنان
مخايل عن التنظير اجلراحي للجهاز الهضمي.
تتعلق بعدم علم مريض السكري مبرضه وما هي اضراره على الشبكة.
وتخفيف
املعدة
تقليص
أما احملور اخلامس فكان لعالج البدانة وجراحة
واملشكلة الكبيرة هي في أن مرضى السكري ليسوا منظمني ومتابعني
الوزن حتدث خالله د .باسم الصفدي ،د .هيثم فوال ود .حسني مشيمش .ملشاكل السكري لديهم التي أستطيع تلخيصها في موضوعني :فهو
احملور السادس كان حول اجلراحة النسائية لليوم الواحد حتدث خالله يصيب العني والكلى  ،واحللقة الثالثة هي عن احلقن التي تعطى لهؤالء
البروفسور أسامة شوقي ود .مصطفى شعبان .وإختتم احملور بورشة املرضى وتوقيف املرض ورفع نسبة األوكسيجني في الشبكة.
عمل حول اجلراحة النسائية.
وختم مشيرا ً الى أن مشاركة الكم الهائل للشركات املتخصصة في
القاعة
في
ّز
ي
مم
حضور
وسط
يسير
العني
جراحة
وبالتوازي كان موضوع
إنتاج املعدات اخلاصة بطب العيون إضاف ًة الى األدوية املتخصصة خير
الثانية ملركز الصفدي الثقافي حيث عرضت كافة الشركات املتخصصة دليل على أهمية هذا املؤمتر.
بطب العيون ،وحتدث خالله عدد كبير من الدكاترة ،زياد بشور ،بول
هاراسيمويسز ،إبراهيم الغرابلي ،ألكس عاصي ،نيقوال غازي ،شادي
عواد ،ندى جبور ،عالء دناصوري ،أالن سعد ،وليد حداد ،مصطفى يعقوب
وكرمي طعمي.
وخلص الدكتور نبيل الداية كافة املواضيع التي نوقشت قائالً :املؤمتر
هو بحد ذاته أول مؤمتر في الشمال يقوم على ثالث دراسات مختلفة
دراسة على الغلوكوما التي هي املاء السوداء مع كل شيء جديد
يصدر في العالم خصوصا ً اجلراحة سيما وأن مريض املاء السوداء
يبقى طيلة حياته حتت املراقبة ويأخذ القطرات اخلاصة ،واجلديد الذي
يحصل اليوم هو الزرع؛ نوع من آالت الزرع التي ال تستدعي حاجة املريض
الى القطرة .املوضوع الثاني هو تقوّص القرنية ولدينا الكثير منه في
الشمال وخصوصا ً في املناطق الريفية بسبب تزاوج األقارب فلدينا عدد
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