احملتوى
يصاب شخص من  4باضطرابات نفسية ويفقد فرد حياته باالنتحار كل  40ثانية

ص6

السالمة النفسية والقانون

ص9

للثورة تاثير ايجابي على الصحة النفسية واما تداعياتها فهي مرتبطة بالظروف احمليطة

ص 12

نظام التقاعد واحلماية االجتماعية باي صيغة سيطبق؟ وهل سيشمل غير املنتسبني الى الضمان؟

ص 14

رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العاملية الدكتورة اليسار راضي:
الصدفة فتحت أمامي األبواب وشخصيتي ّ
تكفلت بالباقي

ص 18

د .شارلي جبور :العالج الفيزيائي وسيلة طبيعية تُعالج األمراض والعوارض

ص 21

«بلسم» املركز اللبناني للعناية التلطيفية من اجل حتسني نوعية عيش املرضى

ص 22

مستشفى الشفاء التخصصي لعالج االمراض النفسية واالدمان

ص 24

نقباء املستشفيات واالطباء وجتار املعدات الطبية :لتسريع التسديد الفوري للمستحقات واال حترك حتذيري

ص 28

املستشفيات اطلقت صرخة استغاثة في  15تشرين الثاني تنبيها إلى خطورة وضعها

ص 30

الشركات املستوردة للمستلزمات الطبية :النقاذ البالد من الكارثة الصحية

ص 35

نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية :للتحرك سريعا وانقاذ القطاع الطبي

ص 36

تقرير «هيومن رايتس ووتش» :أزمة املستشفيات في لبنان تهدد الصحة

ص 37

جبق خالل لقاء نقابة املستشفيات :مصرف لبنان تعهد بتأمني الدواء ولم يلتزم باملعدات الطبية

ص 40

عند قائد اجليش

ص 40

جبق إستمع إلى مشاكل املستشفيات اخلاصة وصعوبة تأمني املستلزمات الطبية

ص 41

جبق يعلن عن التوصل إلى حل جزئي وموقت ألزمة املستلزمات الطبية

ص 42

جبق خالل تسليم حسن م ّنوها بنقابة املستشفيات :هي شريك اساسي لوزارة الصحة

ص 43

مستشفى اوتيل ديو دوفرانس يطبق إجراءات صارمة ملكافحة العدوى ملتزما باملعايير الدولية املتعارف عليها ص 44

املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت ينجح في إستئصال تشوّه وعائي كبير من عني طفل

ص 46

املركز الطبي في اجلامعة األميركية في بيروت ينال اعتماد اجلمعية الدولية لقياس الكثافة العظمية السريرية ص 47

مصنع شركة «سيروم أند سوليوشنز» في البقاع النتاج جميع انواع تلبية للسوق احملليّة والعامليّة

ص 48

االختبارات اجلينية جتنبنا انتقال األمراض الوراثية لألطفال

ص 50

سلسلة نشاطات في املستشفيات

ص 52
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