مؤمترات

املؤمتر االول لطب الطوارئ في مستشفى سيدة مارتني
استقبلت مدينة جبيل من  16الى  21نيسان املاضي ،املؤمتر االول لطب
الطوارئ من تنظيم مستشفى سيدة مارتني بالتعاون مع اجلمعية
االوروبية لطب الطوارئ  ،واجلمعية الفرنسية لطب الطوارئ  ،واجلمعية
اللبنانية لطب الطوارئ ونقابتي االطباء في بيروت والشمال ،ونقابة
املمرضني واملمرضات واجلمعية الطبية اللبنانية الفرنسية وبدعم من
بلدية جبيل ما أضفى على املؤمتر طابعا دوليا مميزا.
مفهوم «جبيل الصحة» ( )Byblos Healthهو مفهوم جديد يعتمد على
برنامج توعية وتثقيف موجه جلميع املواطنني بشكل عام وللعاملني
في القطاع الصحي والطواقم الطبية والتمريضية واملسعفني بشكل
خاص .يشكل هذا البرنامج بالفعل امتدادا ً ملهمة مستشفى سيدة
مارتني ويتضمن محاور عدة :احملور االول هو تنظيم مؤمترات طبية علمية
على غرار هذا املؤمتر االول لطب الطوارئ .متثل احملور الثاني بتكثيف
حمالت التوعية والتثقيف لفئات معينة من اجملتمع ومنها على سبيل
املثال ال احلصر الدورات التدريبية التي نظمتها املستشفى السنة
املاضية لتثقيف العاملني في دور احلضانة واملنقذين العاملني في

اجملمعات السياحية البحرية .يتلخص احملور الثالث في انشاء مساحة
حوار وتالقي وتبادل خبرات بني املهن الصحية والطبية حول مواضيع
ذات أهمية للصحة العامة .من أجل تطوير هذه احملاور سوف يعتمد هذا
البرنامج على وسائل وادوات حديثة في التواصل تساعد على التشارك
في املعلومات بني مختلف املعنيني.

املؤمتر من خالل بعض االرقام
تضمن املؤمتر برنامجا علميا غنيا ومتنوعا وورشات عمل عدة طالت
جميع الفئات والعاملني في قطاع الطوارئ .وشهد مشاركة محاضرين
من اكبر اجلامعات في لبنان واخلارج وتبادل خبرات محققا جناحا كبيرا
على املستويني العلمي والتنظيمي:
شارك فيه  350شخصا ً حضروا من كافة املناطق اللبنانية ومنهم من
حضر من فرنسا وسويسرا.
ساهمت اعمال وخبرات  42محاضرا ً متميزا من مختلف اجلامعات
اللبنانية ومن جامعات كبيرة في كندا وفرنسا وسويسرا وايطاليا في
إغناء املؤمتر.
وتخللت  12جلسة تضمنت محاضرات علمية متنوعة تناولت مواضيع
عدة مثل االخالقيات الطبية واالدارة وطب الرضع واحلروق وعلم السموم
واحلاالت الطارئة عند االطفال وامراض القلب واجلهاز العصبي .كما
تطرق الى التقنيات احلديثة في مجال طب الطوارئ مثل استعمال آلة
ازالة الرجفان القلبي في حاالت املوت املفاجئ او ما يعرف بالسكتة
القلبية ،واستعمال وسائل حديثة لنقل املستلزمات الطبية ،وتطوير
التوعية والتثقيف الطبيني من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
مت تخصيص  11ورشة عمل للعاملني في قطاع طب الطوارئ من أطباء
أخصائيني وممرضني ومسعفني مدنيني وعسكريني وشرطة بلدية.
ولكن بعيدا ً عن االرقام ،سمح املؤمتر بتبادل املعلومات واخلبرات التي من
شأنها حتسني خدمات الطوارئ ليس فقط في منطقة جبيل بل على
مستوى الوطن ايضا.
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