نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
في املركز االستشفائي بيت شباب
محاضرة علمية
نظمت ادارة املركز االستشفائي  -بيت شباب
بالتعاون مع بلدية بيت شباب  -الشاوية
والقنيطرة بتاريخ  13اب  2017محاضرة
علمية بعنوان «طرق العالج وسبل الوقاية
من املاء الزرقاء و ضغط العني» من سلسلة
محاضرات التوعية الصحية.
حتدث فيها الدكتور شربل ابو شقرا عن طبيعة امراض «املاء الزرقاء
وضغط العني» محددا ً اسباب االصابة وانواعها وعوارضها وسبل
الوقاية منها و طرق عالجها.
واشار الى اهمية التوعية حول هذا املرض الذي يصيب بصر االنسان
بدرجات متفاوتة مشددا على اهمية االستشارة الطبية عند ظهور
العوارض التي ميكن ان تكون خطيرة وتؤدي الى تلف في انسجة
العصب البصري .كما ركز على اهمية الوقاية وزيارة الطبيب بشكل
دوري لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية.
ونظمت ادارة املركز اإلستشفائي – بيت شباب حملة فحص مجاني
للعني ملدة يومني جلميع املرضى املستفيدين.

في مستشفى دار العجزة االسالمية

محاضرات علمية

في إطار التعاون بني اجلامعة العاملية Global
وبني مستشفى دار العجزة اإلسالمية ،وفي
نطاق احملاضرات العلمية ،وتدريب طالب العالج
الفيزيائي في كلية الصحة في قسم العالج
الفيزيائي في املستشفى ،أمت الطالبان فادي
حمصي وللوة عريسي فترة التدريب حتت
إشراف رئيس قسم العالج الفيزيائي في
املستشفى الدكتور حسان الشريف.
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ايضا ً ،في  20متوز ،وفي إطار سلسلة احملاضرات العلمية في املستشفى
لبّت مديرة التمريض في وحدة العناية املكثفة في بريغهام واملستشفى
النسائي في بوسطن  -ماساشوسيتس الدكتورة حسناء احلكيم
دعوة اللجنة العلمية حيث القت محاضرة بعنوان Lean Strategy
 Towards Health Careبحضور مدير املستشفى املهندس عزام حوري
واملدير الطبي الدكتور نبيل جنا ومديرة التمريض السيدة سناء أرباجي
وعدد من األطباء واملمرضني واملمرضات واإلختصاصيني واملهتمني.

في مستشفى املنال – طرابلس

حملة توعية حول مرض السكري ومحاضرة
نظم مستشفى املنال في طرابلس بالتعاون مع
شركة  Novo Nordiskحملة توعية حول مرض
السكري تخللتها محاضرة للدكتور عمر غنوم
االخصائي في امراض الغدد والسكري .كما متت
عملية فحص السكر و مخزونه مجانا ً ،الى جانب
توزيع منشورات وكتيبات تثقيفية حول املرض.

في مستشفى قلب يسوع
تقنية إستكشاف الكبد املعروفة بال «»FIBROSCAN
في إطــار سعيه الدائم
واملستمر في مجال التطوّر
والتقدم لتقدمي افضل
واحدث العالجات للمرضى،
وذلك بفضل طاقمه الطبي واملعدات احلديثة املوجودة في كافة أقسامه،
اعلن مستشفى قلب يسوع عن بدء استخدامه تقنية جديدة طبية.
وهذه التقنية مخصصة إلستكشاف الكبد ،وهي حتلّ مكان اخلزعة
في معظم احلاالت .وقد أصبحت متوّفرة في املستشفى وهي تعرف بال
« ،»FIBROSCANوذلك بفضل اجلهاز احلديث “ ”Echosensاملستعمل
في هذا اجملال.
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مستشفى جمعية اخلدمات االجتماعية في طرابلس

في مستشفى الهالل األحمر اإليراني

منتدى الفنانني التشكيليني

املؤمترالتمريضي

استقبل مستشفى جمعية اخلدمات
االجتماعية في طرابلس منتدى الفنانني
التشكيليني حتت شعار «ألواننا لكبارنا» حيث
شاركت مجموعة من الفنانني التشكيليني
مقيمني ومرضى مستشفى جمعية اخلدمات
االجتماعية برسم لوحات فنية ،ضمن مشروع العالج االنشغالي
للمقيمني ورسم البسمة على وجوههم.

برعاية وزير الصحة العامة غسان حاصباني،
وبحضور ممثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان
الدكتور جواد فالح ،ونقيبة املمرضات واملمرضني
الدكتورة نهاد ضومط ،وعدد من ممثلي اجلمعيات
وغيرها ،مت افتتاح فعاليات مؤمتر التمريض
 Critical Care Nursingاستهله ممثل الهالل
األحمر اإليراني في لبنان الدكتور جواد فالح
بكلمة اعتبر فيها أن الصحة جزء أساسي حلياة
املواطنني في كل دول العالم ،والواقع الصحي
في لبنان وخصوصا ً في منطقة اجلنوب رغم
كل املقومات اإليجابية املوجودة أمر يحتاج إلى
التطوير والتحديث املستمر ومستشفى الهالل
األحمر اإليراني يهتم بتطوير هذا الواقع منذ
سنة ».2002
بعدها كانت كلمة وزير الصحة العامة ممثالً
بالدكتور أنيس ونّى قال فيها أن رفع مستوى اخلدمات الصحية في
لبنان من أولويات وزير الصحة العامة» .واثنى على عمل املستشفى
ومستوى اخلدمات التمريضية والطبية املقدمة.

في مستشفى دار االمل اجلامعي
محاضرة علمية
ضمن اطار التطور العلمي ومواكبة كل ما هو
جديد ،نظمت اللجنة العلمية في مستشفى
دار االمل اجلامعي محاضرة علمية تخللها عرض
فيديو يشرح احدث آالت ال  laserاملعتمدة في
قسم التجميل والتي ينفرد بهاCo2 fractional :
.laser—vaginal laser- DOT therapy
استهلت احملاضرة بكلمة للمدير الطبي في املستشفى الدكتور
يوسف بدرة .تاله الدكتور الفرنسي  Guillaume Bonifaceاالخصائي
في جراحة املخ واألعصاب من جامعة مونبيلييه  -فرنسا ،حيث القى
محاضرة بعنوان  La chirugie éveilléeالتي تعتبر ثورة في عالم
اجلراحة الدماغية تناول فيها مبادئ هذا النوع من اجلراحة ،مزاياه
وطرق اجرائها .وأكد ان هذه التقنية اجلديدة حتد من املضاعفات وجترى
بدون بنج عام ،وال يشعر املريض اثناء استئصال الورم الدماغي باي ألم.
انتهت احملاضرة بنقاش مفتوح وتبادل االسئلة واخلبرات.
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ولفتت الدكتورة ضومط الى ان تأسيس املستشفى كان بالتوازي مع
تأسيس نقابة املمرضني واملمرضات ،وأن النقابة واملستشفى في تقدم
مستمر على مر األيام.

فـي املستشفى اللبناني اجلعيتاوي اجلامعي
افتتاح قسمي «غسيل الكلى» و «العناية املركّ زة»
برعاية رئيس أساقفة أبرشية بيروت املارونية
املطران بولس مطر ،مت افتتاح قسمي
«غسيل الكِ لى» و»العناية املركّ زة» في املبنى
اجلديد للمستشفى «اللبناني اجلعيتاوي
اجلامعي».
وشارك في االحتفال الرئيسة العامة لـ»جمعية راهبات العائلة املقدسة
املارونيات» األخت ماري -أنطوانيت سعادة ممثلة باألم غبريال بو موسى،
واملديران العامان األخت هاديا أبي شبلي والعميد البروفسور بيار يارد،
واإلدارة الطبية والتمريضيّة ،والراهبات ،ورؤساء األقسام ،وحشد من األطباء
واملمرّضات واإلداريني والعاملني في املستشفى ،إضافة إلى مهندس املشروع
واملهندس املتعهّ د إيلي سلوان.
وبعد الصالة ومباركة القسمني ،جال احلضور على الغرف واطلع على
التجهيزات احلديثة ،واستمع إلى شرح املسؤولني مليزات هذه التجهيزات املتطورة ،مواكب ًة من املستشفى آلخر املستجدات الطبيّة.
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