مستشفى

خلية نحل في واحة احلياة
رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها لبنان ،مازال هناك
أمل عند مؤسسي مركز «واحة احلياة»  -املركز الرعائي االستشفائي
املتخصص»Oasis de Vie – Continuum of Healthcare Center« ،
الذي متلكه اجلمعية اخليرية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت
وضواحيها.
لقد مت تدشني املركز في أول متوز  ،2019برعاية فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،وبحضور غبطة البطريرك يوسف العبسي والسادة
مطارنة الطائفة ،ووزراء ونواب والفعاليات االقتصادية واالجتماعية.
يقع املركز في قلب بيروت محاطا ً باملستشفيات اجلامعية الكبرى.
يتألف من  16طابقا ،ستة طوابق سفلية وتسعة طوابق علوية على
مساحة بناء ١٤،٦٣٠م.٢
يضم كنيسة ،بهو لإلستقبال ٩٢ ،غرفة ١٣١ ،سريرا ً موزعة على
غرف مع صالون ،غرف فردية وغرف بسريرين .باإلضافة ،الى مركز عالج
فيزيائي ،نادي اجتماعي ،طابق ملرضى األلزهامير والدمينشيا ،عيادة
طب أسنان ،عيادات خارجية ،صالون حالقة ،كافيتريا تؤمن الوجبات
الساخنة والباردة ومواقف سيارات.
وبالتالي ،فان املركز يعمل على :
أوآل :رعاية املصابني بأمراض دون احلادة أو املتوسطة احلدة
التعافي بعد جراحة أو مرض يستغرق أياما ً أو أحيانا ً أسابيع ،لذا يؤمن
مركز العالج الفيزيائي الذي يقع في الطابق األول ،العناية الالزمة بغية
تأمني فترة نقاهة ممّيزة للمريض.
ثانيآ :رعاية املصابني مبرض األلزهامير والدمينشيا
لقد مت تخصيص طابق كامل للمصابني بهذين املرضني الذين يزداد
عددهم مع إزدياد معدل العمر .وفي هذا الطابق تؤمّ ن البيئة اآلمنة
وتنظم فيها برامج ونشاطات هدفها تنمية ذاكرتهم وزيادة إنخراطهم
في اجملتمع.

من كبار السن« ،واحة احلياة» تهتم بهم كاالهتمام باألهل في منزل
عائلي.
سادسا :النادي اإلجتماعي
وتشكّ ل هذه الرعاية مفهوما ً جديدا ً يشمل معظم األشخاص الذين
يعيشون مع ذويهم وهم في حاجة إلى تسلية أو تغيير في حياتهم
اليومية ،أو احلاجة الى وضعهم ليوم كامل في مكان يؤمن لهم وقتا ً
سعيدا ً ،يسمح لذويهم اإلنصراف الى مهام اخرى بكل اطمئنان.
فالنادي االجتماعي الواقع في الطبقة السابعة من املبنى حلظ برامج
تسلية وترفيه ،محاضرات توعية صحية ،نشاطات ترفيهية وثقافية
تشمل مشاهدة أفالم سينمائية ،نشاطات يدوية وغيرها ،وبالطبع
يستفيد من هذا النادي النزالء في الواحة.
عمدت ادارة «واحة احلياة» الى انشاء غرف عازلة ملنع انتقال االلتهابات
الى سائر املرضى .كما ان الغرف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية
وال .Wi-Fi
يؤمن السيد روجيه نسناس ،رئيس اجلمعية اخليرية ،أن «واحة احلياة» هو
أكثر من مركز رعائي متخصص ،إنه عالمة االنتصار على الصعاب في
قلب الضائقة التي حتاصرنا.
كما يؤكد السيد ظافر شاوي ،نائب رئيس اجلمعية والرئيس التنفيذي
لواحة احلياة« ،بفخر وإعتزاز أننا سنبذل في هذا املركز كل جهودنا وقدراتنا ليكون مرجعا ً يؤمّ ن للمرضى كل ما يصبون إليه من السعادة
والراحة سائلني اهلل َع ّز وجَ لّ ليساعدنا جميعا ً في زرع البسمة في
قلوبهم».
أما املديرة التنفيذية ل«واحة احلياة» ،السيدة سيدة معلم نصار،
فاعتبرت ان التجاوب مع «واحة احلياة» كان إيجابيا ً جدا ً ،ونرى ذلك من
خالل رضى املرضى وذويهم .ويسعى املركز لنيل شهادة اللجنة الدولية
املشتركة في الواليات املتحدة األميركية ( )JCIووزارة الصحة العامة
في لبنان ،حول جودة وسالمة اخلدمات التي تعطى في املركز.
ان كل حلظة من حلظات العمر ثمينة ونوعيتها قد تكون أهم من
كميتها ،لذلك كانت «واحة احلياة».

ثالثا :رعاية املرضى في املرحلة األخيرة من حياتهم
فإن كل حلظة من حلظات العمر ثمينة بالنسبة الى األنسان ،ينؤمّ ن
لهم كل احتياجاتهم وفي طليعتها تخفيف األلم واملعاناة عبر املعاجلة
الطبية والدعم العاطفي والروحي واملعنوي.
رابعا :الرعاية امللطفة
تعنى بتحسني نوعية حياة املرضى الذين يعانون أمراضا ً تهدّ د حياتهم.
خامسا :العناية بكبار السن
في زمن لم يعد بإمكان العائالت تأمني الوقت الكافي لرعاية أحبائهم
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