نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
املونسنيور إيفان سانتوس يحتفل بقداس اليوم العاملي للمريض
مبناسبة اليوم العاملي السادس والعشرين
للمريض ،إحتفل القائم بأعمال السفارة
البابوية في لبنان املونسنيور إيفان
سانتوس بحضور قــدس األب العام
نعمة اهلل الهاشم ،رئيس عام الرهبانيّة
اللّبنانيّة املارونيّة ،بالذبيحة اإللهية وعاونه أمني عام سر الرهبانية األب
ميشال أبو طقه ،ومدير عام املستشفى األب وسام اخلوري ،بحضور
لفيف من الرهبان ،عميد كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح
القدس الكسليك الدكتور جان كلود حلود ،رئيسة الصليب األحمر جبيل
السيدة رنده كالّب ،مدير الشؤون الطبية في املستشفى الدكتور زياد
اخلوري ،مديرة الشؤون التمريضية السيدة منى دكاش ،مديرة الشؤون
االقتصادية السيدة إتوال مطر ،مديرة املوارد البشرية السيدة ريتا خوري،
املرشد الروحي في املستشفى األب فرج اخلوري ،رئيس اللجنة الطبية
في املستشفى الدكتور جوزيف أبي كنعان ،وعدد من األطبّاء ،واملدراء،
والصحافيني واملمرضني واملرضى وموظّ في املستشفى.
وقد ركّ ز املونسنيور في كلمته على أهمية «ماذا نحمل للرّب في زمن
الصوم وليس عن ماذا منتنع» متابعا ً القول «ثالثة مفاتيح لعيش هذا
الزمن أال وهي :املشاركة والتسامح والصالة .فباملشاركة نتشارك

بحضور املدير الطبي في املستشفى الدكتور زياد خوري ،مديرة الشؤون
التمريضية السيدة منى دكاش ،مديرة شؤون املوظفني السيدة ريتا
خوري ،مديرة الشؤون اإلقتصادية اآلنسة إتوال مطر ،وحشد من األطباء،
واملوظفني ،واملرضى ،والزوار.
ركّ ز األب اخلوري في كلمته على أهمية القداس وحتديدًا أهمية الزيت فهو
رمز النور الذي يضيء حياتنا .وقد شدد على عيش هذه املرحلة من الصوم
الصبر وحتمّ ل كل املصاعب على خطى
بكليّتها ،كما متنّى على اجلميع ّ
أيوب الذي جترد من كل ما له ،ولكنّ اهلل عاد وأفاض عليه كلّ نعمه.
ُسح جميع احلاضرين بالزيت املقدّ س ومن ثم جال املدير
بعد القدّ اس م ِ
العام واملرشد الروحي على املرضى وباركوهم وصلّوا معهم وقاموا
مبسحهم بالزيت املقدس متمنني لهم الشفاء.

في املركز االستشفائي بيت شباب
مشروع تنموي

احلياة مع املريض ،الرسالة األهم في عملنا في املستشفى .وبالتسامح
نستطيع أن منشي جنبًا الى جنب مع السيدة العذراء والطفل يسوع.
وبالصالة نُدخِ ل الرّب في حياتنا ونتواصل معه بشكل أقرب وأعمق».
وختم شاكرًا اجلميع على املشاركة في هذا القداس على نية املرضى
طالبًا من السيدة العذراء مساعدة اجلميع في املضي قدما ً على درب الرب.
بعد القدّ اس جال املونسنيور سانتوس ،واألب أبو طقه ،واألب اخلوري على
املرضى ،وباركوهم ووزّعوا عليهم هدايا رمزية.

اختتم املركز االستشفائي بيت شباب املرحلة
االولى من املشروع التنموي الذي يرمي الى
تدعيم القدرات املهنية للعاملني بتوزيع
«شهادات املشاركة» على مجموعتني من
املمرضات واملمرضني واملساعدين ،مبشاركة
واشراف املؤسسة االستشارية «وزنات» على
امتداد  4اشهر من التدريب ،وقد متيّز جميع املشاركني باجلهد واملثابرة.

دورات توعية للنساء احلوامل
خالل فترة احلمل
اعــلــنــت ادارة املــركــز
االستشفائي بيت شباب عن
بدء دورات التحضير للوالدة
حيث تتضمن ارشـــادات
غذائية وعالجية ،تقنيات
للتنفس بطريقة سليمة
ومتارين لالسترخاء باشراف
قابالت قانونيات وبحضور
اخصائية التغذية واخصائي
في العالج الفيزيائي.

فتح أالبواب لطالب املدارس بالتعاون مع جامعة الروح القدس
نظم مستشفى سيدة املعونات اجلامعيّ بالتعاون مع جامعة
ّ
الطب،
ّ
الروح القدس يومًا لطالب املدارس بهدف التعرف على مهنة
اإلختصاصات الطبية وعلى أقسام املستشفى واخلدمات التي يقدمها
كمستشفى جامعيّ .
في البداية رحّ ب الدكتور زياد خوري املدير الطبي للمستشفى بأكثر
من  200طالب من مختلف املدارس اللبنانية ،ثم ُعرِض فيلم وثائقي عن
املستشفى ،و ُوز ِّع احلضور الى مجموعاتٍ انتلقوا بعدها للتّعرف على

مفصل من األطباء املتمرنني حول كل اجملريات
ّ
كافة األقسام مع شرح
الروتينية واألحداث الطبية لكل قسم ووحدة ضمن جولة.
ثمّ عاد اجلميع الى قاعة احملاضرات حيث طُ رح الطالب األسئلة على
املدير الطبي للمستشفى الدكتور خوري وعلى األطباء املتمرنني بهدف
التعرف اكثر فأكثر عن مهنة الطبيب وعن مهنة املمرّض .وقد لفت
الدكتور خوري الى مجانية إختصاص التمريض في جامعة الروح القدس
على أن متارس املهنة الحقًا في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي.

القداس اإللهي ورتبة القنديل
في  28آذار ،إحتفل مدير عام مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
األب وسام اخلوري بالقداس وبرتبة القنديل (بركة الزيت املقدّ س)
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في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي – جبيل وعاونه املدير املالي
للمستشفى األب سيمون صليبا واملرشد الروحي األب فرج خوري،

في مستشفى دالعة – صيدا
ندوة طبية حول «ترقق وهشاشة العظام»
عقدت نــدوة طبية حول «ترقق وهشاشة
العظام» ،في القصر البلدي في صيدا ،بدعوة
من نادي الليونز  -صيدا ،حتدث خاللها رئيس
اللجنة الطبية في النادي صاحب مستشفى
دالعة الدكتور هشام دالعة .حضر الندوة رئيسة جلنة التربية النيابية
النائب بهية احلريري ،النائب السابق أنطوان خوري ،ممثل راعي أبرشية

صيدا ودير القمر للموارنة املطران مارون العمار ،املونسنيور الياس
األسمر ،الدكتور عبدالرحمن البزري ،اميان سعد ممثلة أمني عام التنظيم
الشعبي الناصري أسامة سعد ،رئيس جمعية املقاصد اخليرية
اإلسالمية في صيدا يوسف النقيب ،جنالء سعد ،الدكتور جودت الددا،
محمد الزين مستشار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وفاعليات.
حتدث د .دالعة عن حاالت ترقق العظام وعرض الفئات العمرية التي
يشملها ،وسبل الوقاية منها واعتماد التغذية الصحية واألدوية
والفيتامينات املناسبة املرافقة للمصابني .واشار إلى أن الوقاية تبدأ
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في مرحلة باكرة في سنوات النمو والبلوغ ،حيث أن بناء عظام قوية
في مرحلة الطفولة واملراهقة هو أفضل وسيلة دفاعية ضد تطور
هشاشة العظام الحقا .وتطرق لسبل تشخيص ترقق العظام وإجراء
الفحوصات الطبية بواسطة آالت حديثة تساعد على حتديد مستوى

الترقق والعالج املرافق ،كي ال تتدهور حالة املصاب ويزداد الترقق مع مرور
الزمن ،عارضا لنظام غذائي صحي سليم كنموذج ليوم واحد ،ميكن
إعتماده لتقوية العظام ومدها بالكالسيوم ،واإلبتعاد عما ميكن أن يؤثر
سلبا في العادات الغذائية اليومية.

في مستشفى دار الشفاء
«اخلطة البيضاء» مناورة ملواجهة الطوارئ

فــي إطـــار اختبار
جهوزية طاقمه
الطبي والتمريضي
واإلداري في مواجهة
أي طارئ ،نظم قسم اخملاطر في مستشفى دار الشفاء مناورة حتت
عنوان« :اخلطة البيضاء» ،شملت محاكاة لعملية إستقبال طارئة
لعشرات احلاالت من املصابني بالتسمم واإلختناق في إحدى املدارس،
حيث قامت الفرق الطبية والتمريضية باستقبال املصابني املفترضني
وفق اإلجراءات التالية:
 تسجيل بيانات املرضى والعوارض التي يعانون منها فرز املصابني حسب احلاالت -تقدمي اإلسعافات األولية في قسمي الطوارئ والدفاع املدني

 توزيع املصابني على أقسام املستشفى.أقيمت املناورة باشراف اخلبير الدولي من الهيئة الطبية الدولية
أنطونيوماسيال الذي ابدى تقديره واعجابه بتنفيذ اخلطة حسب معايير
السالمة العاملية ،وبحضور املدير العام ملستشفى دار الشفاء األستاذ
أحمد خالد ومشاركة طالب متطوعني من عدد من املدارس.

حملة مجانية للتحاليل
ضمن اليوم العاملي للكلي ،وحتت عنوان «كرمال عيلتك ...احمي
كليتك» ،نظم مستشفى دار الشفاء وعلى مدى  5أيام حملة مجانية
لتحاليل البول والدم (سكري -كولسترول -زالل) أختتمت بيوم صحي
تفاعلي شمل :تسليم نتائج الفحوصات للمشاركني في احلملة وبلغ
عددهم  960مشاركا ،فحص مجاني للضغط ،الطول والوزن املثالي،
إضافة لتقدمي اإلرشادات الطبية والغذائية اخلاصة بكل حالة ،وذلك
بإشراف طبيبي أمراض الكلى والضغط الدكتور محمد احلسن
والدكتور عبدالناصر شطح ،طبيب االمراض النسائية الدكتور ربيع
غمراوي ،مسؤولة قسم التغذية في املستشفى السيدة فدى حميدان.

كما وزعت خالل النشاط منشورات علمية تضمنت نصائح للمصابني
بأمراض الكلى وإرشادات وقائية.

في مستشفى املنال
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مبناسبة اليوم العاملي للسرطان ،نظم مستشفى املنال حملة توعية
حول مخاطر هذا املرض ومت توزيع منشورات تثقيفية لتوعية النساء
والرجال تتناول كيفية الوقاية ،الفحوصات الدورية التشخيصية وطرق
الكشف املبكر للمرض .كما جرى توزيع القمح على جميع املشاركني
كونه مادة غذائية اساسية حتتوي على مضادات لألكسدة تساعد في
احلماية من السرطان .ووزعت االزهار كرمز لالمل و التفاؤل بالشفاء من
هذا املرض اخلبيث.

توزيع جائزة

محاضرة حول العنف املنزلي

وزعت جائزة ديزي  Daisy Awardالثالثة في مستشفى املنال للممرض
محمد عبداهلل صاحب ثالث قصص انسانية مقدمة من املرضى واهاليهم.
جائزة ديزي هي جائزة عاملية تكرم فيها املمرضات واملمرضني على عملهم
االنساني املميز ( )Recognizing extraordinary nursesوهذه اجلائزة
تعطى بالتنسيق مع مؤسسة ديزي األميركية .Daisy Foundation

بناء على طلب ادارة املستشفى نظمت مؤسسة «كفى» محاضرة
ملوظفي املستشفى حول العنف املنزلي وقد تناولت كيفية التعامل
مع ضحايا هذا النوع من العنف.

في مستشفى دار االمل اجلامعي
مذكرة تفاهم

جرى توقيع مذكرة تفاهم بني مستشفى
دار االمل اجلامعي ومركز الدكتور ركان عالم
الطبي من جهة ،ومؤسسة التعليم االحتادية
للتعليم العالي (اجلامعة الروسية للصداقة بني
الشعوب) من جهة ثانية.
وتهدف االتفاقية الى تعزيز التعاون الفعال
بني الطرفني وتبادل اخلبرات والتوجيه املهني
لتوظيف اخلريجني الروس واالجانب ،واالعتراف
مبتطلبات املتخصصني التي تلبي احتياجات سوق العمل احلديثة ،مع
االستمرار بتطوير هذا التعاون من خالل توقيع اتفاقيات اضافية.

في مستشفى الشيخ راغب حرب

مؤمتر حول االمراض النسائية والتوليد

اليوم العاملي للكلي ودورة تدريبية
في يوم الكلى العاملي  8اذار  ،2018نظمت حملة
توعية حول امراض الكلي في املستشفى حيث
وزعت منشورات تثقيفية للتوعية وهدايا
تذكارية على زوار املستشفى ،كما جرى استقبال
لعدد من اجلمعيات األهلية كجزء من مسؤولية

حملة توعية حول مخاطر مرض السرطان

املستشفى جتاه اجملتمع.
ايضاُ اجريت دورة تدريبية تطبيقية بالتعاون مع ( LEAEMاألكادميية
األوروبية اللبنانية لطب الطوارئ) لفريق العناية الفائقة حلديثي الوالدة
وقسم التوليد حول عملية انعاش حديثي الوالدة.

نظمت ممثلية الهالل األحمر اإليراني في لبنان
 مستشفى الشيخ راغب حرب بالتعاون معاجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية
مؤمترها العلمي الرابع عشر حتت عنوان:
Updates in Obstetrics and Gynecology
حضر املؤمتر ممثل الهالل األحمر اإليراني في
لبنان الدكتور جواد فالح ورئيس اجلمعية اللبنانية للتوليد واألمراض
النسائية الدكتور أنطوان أبو موسى وعدد من األطباء والشخصيات األكادميية إضافة إلى عدد من ممثلي اجلمعيات الصحية واإلسعافية.
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في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
اليوم العاملي للسيدا
شـــارك مستشفى
الــســاحــل الطبي
اجلــامــعــي ومنتدى
الساحل في النشاط اخملصص لليوم العاملي لاليدز واملنظم من البرنامج
الوطني ملكافحة السيدا الذي اقيم في فندق موفنبيك مت خالله توزيع
منشورات تتضمن شرحا مفصال حول طرق الوقاية والكشف املبكر .

حملة توعية ضد سرطان البروستات
بتوجيه من الدكتور فادي عالمة رئيس مجموعة الساحل ،اطلق
مستشفى الساحل الطبي اجلامعي حملة توعية صحية تزامنا مع اليوم
العاملي لسرطان البروستات حيث شارك فيها رئيس اجلمعية اللبنانية
جلراحة املسالك البولية الدكتور وليد فخري عالمة والدكتور خليل سليم
قدما خاللها استشارات طبية وفحوصات دم  PSAمجانا للحضور كما مت
توزيع منشورات تتضمن شرحا مبسطا حول طرق الوقاية.

د .عالمة محاضرا في جامعة LIU
بدعوة من جامعة  LIUالقى الدكتور فادي عالمة نائب رئيس نقابة
املستشفيات في لبنان ،ورئيس مجموعة الساحل محاضرة بعنوان «اجلودة
املستدامة» حيث شدد فيها على اهمية اجلودة في القطاع الصحي مما
تعود بالنفع على صحة املواطن واجملتمع باالضافة الى بناء الثقة بني
اجلهاز الصحي واملواطنني ،ومراعاة حقوق املرضى وضمان رضائهم عن
اخلدمة الصحية .كما اكد ان االلتزام مبعايير االمان وسالمة املرضى يعتبر
من اهم املعايير التي يركز عليها برنامج اعتماد جودة اخلدمات الصحية.

حملة توعية عن سرطان الكولون واملستقيم د .وليد عالمة يستلم جائزة Felix Guyon
في باريس
اطلق مستشفى الساحل
الطبيّ اجلامعي ،بالتعاون
مــع جمعيّة «سعيد
للتوعية مــن سرطان
القولون» ،حملة توعية
للوقاية من هذا السرطان
الذي يصنّف ثالث أكثر
األورام شيوعا ً عامل ّيا ً ،والذي
ميكن باملقابل الشفاء منه
في حال مت َّ الكشف عنه في مراحله االولى.
تخلل احلملة توزيع فحوصات مخبرية مجانية للكشف املبكّ ر عن
األورام ،وعالجها في مراحلها األولى ،وبالتالي إنقاذ عدد أكبر من املرضى.
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شــارك الدكتور وليد فخري
عالمة فــي املــؤمتــر ال 111
الفرنسية
للجمعية
للمسالك البولية الذي عقد
فــي العاصمة الفرنسية
 بــاريــس بصفته رئيساللجمعية اللبنانية للمسالك
البولية حيث منح جائزة
 Felix Guyonالسنوية.
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