رائدة

ّ
جمعت بني ّ
الطب خلدمة الناس
حب املسرح ورسالة

رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العاملية
الدكتورة أليسار راضي:
الصدفة فتحت أمامي األبواب وشخصيتي ّ
تكفلت بالباقي
طــبــيــبــة متخصصة
طــــب الــعــائــلــة،
ّ
فـــي
الطب
ّ
اختارت تخصص
«بالصدفة» ،وبالصدفة
عينها دخــلــت رحــاب
منظمة الصحة العاملية
من بابها العريض ،حيث
تدرّجت وتعلّ مت وأعطت
كل قلبها وطاقتها،
من ّ
ـم
فأثمرت جهودها أهـ ّ
برامج منظمة الصحة
العاملية فــي لبنان من
تسعينيات القرن املاضي
إلــى الــيــوم .يــوم جنحت
في امتحانات الدخول،
يتم
لم تكن تتوقّ ع أن ّ
اختيارها ،ألنها متخرجة
حديثا وال متلك الشهادات
ولكن
ّ
أو اخلبرات الكافية،
«شخصيتها» كانت هي
سبب وقوع اإلختيار عليها كما عرفت الحقا ،وهذه الشخصية هي
التي فتحت لها األبواب في ما بعد لتحقق ما حققته في مجال
الصحة العامة .إنها رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة
العاملية لبنان الدكتورة أليسار راضي.
ولدت الدكتورة أليسار راضي في غانا ،تلقت علومها في لبنان وكانت
على مدى  13عاما األولى في شعبتها .كانت ميولها الدراسية تقودها
إلى دراسة فنّ املسرح ،نظرا ملا تتمتّع به من شخصية ديناميكية
حب التمثيل والتقليد باإلضافة إلى «كثرة
وقدرات مسرحية أساسها ّ
الكالم» كما تقول ...حبها للمسرح دفعها إلى العزم على اإلنخراط
في هذا التخصص في الكلية امللكية البريطانية للمسرح ،فراسلت
الكلية وبدأت حتضير األوراق املطلوبة بعد قبول طلب انتسابها ...ولكن
الصدفة لعبت دورها في حياتها وغيّرت مسارها العلمي من حيث
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لم تكن تتوقّع أو تريد .فصديق شقيقتها نصحها بأن تتقدّ م بطلب
الطب في اجلامعة األميركية في بيروت حيث يتابع دراسته ،ملا
ّ
دراسة
يعرفه عنها من تفوّق دراسي وقدرة على النجاح في هذا اإلختصاص،
ولكنّ هذا األمر لم يكن أبدا في بالها ،هي التي حتلم باملسرح والفن
الذي يجعلها قريبة من الناس ويشبه شخصيتها الديناميكية احملبة
الطب أل ّن
ّ
للحياة ،يساندها في ذلك والدها الذي نصحها باإلبتعاد عن
حياة الطبيب صعبة ومعقّ دة ومتعبة وال تشبه شخصية ابنته التي
يريد لها حياة سهلة وجميلة تشبهها ...وبالرغم من ذلك وبالرغم من
الوضع األمني في العام  1982الذي كان يقسم بيروت بني شرقية وغربية
ويخلق معابر حدودية بني مناطق املدينة الواحدة ،قررت أن جترّب .قدّ مت
امتحان الدخول وسافرت إلى قبرص مع عائلتها هربا من املعارك ،وهناك
تلقت ردا من اجلامعة األميركية في بيروت بنجاحها في امتحانات كلية
الطب وحلولها األولى في امتحان اللغة اإلنكليزية التي تتحدّ ثها عادة
مع أفراد العائلة ،بالرغم من أنها خريجة مدرسة فرانكوفونية ...ورغم
جناحها ،نصحها الوالد بعدم دراسة الطب ،ولكنها أقنعته بضرورة
احملاولة ،على األقل في انتظار استكمال أوراق اإللتحاق بالكلية امللكية
للمسرح في بريطانيا ...وهكذا كان« .دخلت وعلقت» كما تقول ،أحبّت
الطب وأحبّت فيه القاسم املشترك الوحيد رمبا بني الطب واملسرح:
ّ
الناس...
وهؤالء الناس وحبها ألن تكون معهم وبينهم ،هو الذي دفعها إلى
طب العائلة بدال من اجلراحة ،بالرغم من نصائح
ّ
التخصص في
أساتذتها وبينهم رئيس قسم اجلراحة التجميلية في مستشفى
اجلامعة األميركية آنذاك.

الدخول الى منظمة الصحة العاملية
سبعة أشهر فقط مرّت على تخرّجها ،قبل أن تتقدّ م بطلب الدخول
إلى ميدان عمل منظمة الصحة العاملية« ،بالصدفة» أيضا ،بناء على
نصيحة أحد أساتذتها الذي أخبرها عن فتح باب مباريات الدخول إلى
أحد املراكز في املنظمة ...ورغم أنها لم تكن «قابضتها جدّ » نظرا
لصغر سنها وضآلة خبرتها وشهاداتها بالنسبة إلى هكذا مركز،
قدّ مت الطلب ومباراة الدخول في العام  ،1994لتتفاجأ باختيارها ،ليس

لشهاداتها وخبرتها ،بل «لشخصيتها» ...هذه الشخصية التي جتمع
بني حب الناس والديناميكية والقدرة على التواصل ،التي اعتقدت يوما
أنها مناسبة لدراسة املسرح ،أثبتت الحقا أنها املدخل واألساس للنجاح
في مجال الصحة ،وبخاصة الصحة العامة .وعن هذا األمر تقول« :من
دون القدرة على التواصل وحب العمل مع الناس ،كيف تستطيعني
إقناعهم باعتماد برنامج صحي م ا؟ كيف تستطيعني إقناع أ ّم بضرورة
تلقيح ولدها إذا كنت تفتقدين إلى القدرة على التواصل معها باإلقناع،
ومع الطفل باحلب والتودد لعدم إرعابه من احلقنة مثال...؟»

رحيل وعودة
برنامج «السيدا» ،كان أولى البرامج التي عملت عليها الدكتورة راضي
ووسعت ما كانت
في منظمة الصحة العاملية ،بعد أن أكملت هي ّ
أسسته .بعد أربع سنوات من العمل في
الدكتورة جيهان طويلة قد ّ
إطار هذا البرنامج ،سافرت إلى هارفرد حيث حازت من جامعتها على
دبلوم في تطوير األنظمة الصحية ،بدأت بعده فعليا مراحل العمل على
تطوير النظام الصحي ودعم اإلصالحات الصحية .بعد ثالث سنوات
انتقلت الدكتورة راضي إلى العمل في إطار برنامج ال « »UN AIDSفي
عمّ ان ملدة ستة أشهر بعد استقالتها من منظمة الصحة العاملية في
لبنان إثر خالف مع أحد املدراء ،ثم عملت لستة أشهر أيضا كخبيرة
إقليمية مع «اليونيسيف» وكذلك مع البنك الدولي ،قبل أن تنتقل إلى
العمل كخبيرة مناطقية مع «صندوق األمم املتحدة للسكان» ملدة سنتني.
وفي متوز من العام  ،2005عادت إلى منظمة الصحة العاملية في لبنان
كرئيسة للفريق التقني .ورأت في عودتها راحة كعودة الرحّ الة ،ألنها حتب
لبنان والعمل في لبنان ،ليس على الطريقة الفولكلورية الشعرية ،بل
«بناء على قناعة شخصية بأن بلدها يحتاج إلى الكثير وعليها أن تكون
جزءا من اجلهود العاملة
على النهوض به ،وبناء
على قناعة شخصية
أيضا بأن اللبنانيني هم
شعب قــادر وصاحب
طاقات كبيرة وقــدرة
ممتازة على العمل وإعطاء
أعــظــم النتائج في
أصعب الظروف ،بدليل
النجاح الــذي يقدمه
مثال قطاع املستشفيات
األهلية
أواجلمعيات
وغيرها من املؤسسات
التي أثبتت ريادتها
بالرغم مــن الظروف
القاسية »...أمــا ماذا
ينقص لبنان واللبنانيني
لتحقيق التطور املنشود
فهو برأيها أمران« :نظرة

موحدة إلى املستقبل وقيادة ناجحة .ينقص لبنان واللبنانيني هذه النظرة
املوحدة اجلامعة إلى األمور وإلى ماذا يريدون للمستقبل ،كما ينقصهم
القيادة الناجحة أي الدولة ،وهو أمر في يد اصحاب القرار على املستويات
العليا كرئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء .األمم املتحدة ال تستطيع
أن حتل محل الدولة فاحلوكمة والقيادة والريادة هي للدولة ،أما األمم
املتحدة فدورها تقدمي اإلستشارات والدعم التقني والتدريب واملساعدة
في رسم االستراتيجيات واخلطط ...وعدم اإلستقرار السياسي هو
السبب الرئيسي لتباطؤ عدد كبير من مشاريع التطوير على الصعيد
الصحي ،ورغم ذلك متكنت منظمة الصحة العاملية في لبنان من دعم
عدد كبير من املشاريع ،بينها برنامج اإلعتماد للمستشفيات ،ومراكز
الرعاية االولية ،باإلضافة إلى العديد من البرامج في مجاالت مختلفة
كترشيد استعمال األدوية ونظام مراقبة اجلودة في قطاع االدوية ،تطوير
برامج وزارة الصحة مثل الصحة النفسية واالمراض املزمنة ومرصد
االمراض السرطانية ومرصد الوفيات والــوالدات ،باالضافة الى دعم
عدد كبير من الدراسات بهدف استحداث وتطوير ورسم استراتيجيات
صحية للقطاع الصحي وخطط لسدّ الثغرات ،اإلستجابة للطوارئ،
القدرة على استيعاب الكوارث ،تدريب الكوادر ،وغيرها من البرامج التي
كنت مشاركة فيها كمحور أساسي ،لدعم وزارة الصحة وبالتعاون
مع الشركاء الصحيني اآلخرين .وغالبية هذه البرامج متّت في أصعب
الظروف التي م ّر بها لبنان من العام  1994وحتى اليوم».

في خدمة لبنان
حبّها للبنان ترجمته برفض العروض املتوالية للعمل في اخلارج،
وبخاصة بعد العام  ،2005فكلّ ما تعرفه وضعته ومازالت تضعه في
خدمة لبنان ،والذي تعرفه لم تتعلّمه فقط من أساتذتها بل أيضا من
زمالئها وحتى مساعديها« ،ال أنسى مثال أستاذي في اجلامعة الذي
علّمني بروتوكوالت نص الرسائل ،أو أول مدير لي في منظمة الصحة
الذي كان يعطيني فرضا يوميا للمنزل كي أتعلّم ما يجب أن أتعلمه
في بدايات عملي ،وما زلت حتى اليوم أستشيره في أمور كثيرة ،فأنا ما
زلت حتى اليوم أتعلّم من الناس الذين دعموني ونوّروني»...
لم تتعذب الدكتورة راضي في حياتها املهنية على األقل -كما تقول-
مبعنى أن األبواب فتحت أمامها بتلقائية وعفوية ،أي «بالصدفة» التي
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اختصاص

رائدة
تراها مرافقة لها في حياتها ،ولكن الصدفة «تفتح األبواب»-تقول« -أما
إثبات الذات لإلستمرار فهو أمر آخر ،ال يتمّ إال بحب العمل والعطاء من
كل القلب ومن كل العقل ومن كل الطاقة ».وحب العمل في مجال
الصحة العامة يعني حب الناس وحب التواجد معهم ،وهو أمر كان
السبب الرئيسي لدخولها مجال الطب ،ولذلك ،ال ترى نفسها اليوم إال
طبيبة ،وحتديدا طبيبة عاملة في مجال الصحة العامة ،متعاطية مع
الناس على األرض ،واضعة جانبا شهادات اإلجازة واجلدارة وال 11دبلوما
إضافيا ،ل»تتعلّم» ماذا يريد الناس وكيف يفكرون ،ل»تتفاهم» معهم
كيف تستطيع تقدمي اخلدمة الصحية لهم .والشخصية التي تتمتع
بها خدمتها كثيرا في التعاطي مع الناس وتدوير الزوايا ،والقدرة على
التفكير السريع واتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب ،باإلضافة إلى
تشكيل صلة وصل بني القاعدة ورأس الهرم ،أي الناس وأصحاب القرار
ويحسنون أداءهم»...
ّ
«جلعل هؤالء اآلخرين يتخذون القرارات املناسبة
عرض على الدكتورة راضي مرتني أن تكون هي من اصحاب القرار هؤالء
أو من أصحاب التأثير ،من خالل اقتراح ترشحها إلى النيابة ،ولكنها
رفضت «لكي يبقى الناس يحبوننا» -كما تقول مازحة ،ولكن ميكن
أن تفكر في احتمال توليها إحدى الوزارات املتعلقة بخدمة اإلنسان
كالبيئة أو الصحة أو الشؤون اإلجتماعية« ،بشرط أن تكون الظروف
مالئمة التخاذ القرارات السليمة وتنفيذها بعيدا عن جميع أنواع
الضغوط ،وهو أمر ما زال مستبعدا في لبنان ،حتى اآلن على األقل».
تطمح بعد إلى دراسة «علم اإلنسان» ( )Anthropologyلكي تتعلّم
أيضا كيف يتفاعل اإلنسان بيولوجيا ونفسيا وسلوكيا مع البيئة النهمة كما تصف نفسها ،هي أيضا مشرفة على أطروحات طالب
التي يعيش فيها .متضي بعض أوقات فراغها مع عائلتها الكبيرة ،املاستر في الكليات الصحية لثالث جامعات ،لها سلسلة محاضرات،
والبعض اآلخر توزعه بني هوايات ثالث :اخلياطة ،اإلهتمام باحلديقة ،وكاتبة سلسلة منشورات في مجال الصحة العامة ،بينها مقاالت في
والقراءة .والهواية األخيرة ال حتب ممارستها على شاشة اإلنترنت بل «الصحة واإلنسان» .وإذ ترى في مجلتنا تنوعا ملفتا وعمال موضوعيا
على صفحات الكتب الورقية احلقيقة ،فغالبية أمسياتها متضيها بني يصيب الهدف ويساهم في التثقيف الصحي على جميع الصعد،
ضفتي كتاب ،أمام التلفزيون املضاء على وضعية ال  ...muteوالقارئة يدفعها تواضعها إلى القول« :ولكن ملاذا اخترمتوني لباب «روّاد»؟ أنا
لست رائدة»!...
الرا سعد مراد
عندما مت اختيار الدكتورة اليسار راضي كرائدة في هذا العدد ،لم
تكن على علم مسبق بهذا القرار الذي اتخذ من خارج اجتماع هيئة
التحرير تقديرا جلهودها ونشاطها الالفت في القطاع الصحي.
واحلق يقال ،وبدون اي مجاملة ،من يتعرف الى الدكتورة اليسار راضي
عن قرب ،يكتشف تلك الطاقة االيجابية التي تتمتع بها شخصيتها
احملببة ،والتي حتمل اليك الشعور بانك تعرف هذه السيدة الشفافة
مبواقفها ،واحلكيمة بآراها منذ مدة بعيدة ،لتشاطرها الرأي
وتناقشها مبا تريد ان تعرفه وتتعلم منها الكثير الكثير.
بدون شك ،الشأن العام الذي انخرطت فيه اكسبها اخلبرات العلمية
الواسعة ،ولكن هذا لم مينع من ان تكون بتواضعها حاضرة دائما الي
مساعدة او خدمة بدون الطمع باي منصب او مركز.
ويبقى ان نقول :اليسار راضي انت حقا امرأة لبنانية رائدة ،باندفاعك،
بحيويتك الدائمة وتستحقني كل التقدير.
رولى راشد
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د .شارلي جبور :العالج الفيزيائي وسيلة طبيعية
تُعالج األمراض والعوارض
يجهل الكثيرون أهمية العالج
الفيزيائي ودوره املهمّ في حياة
اإلنسان اليومية ،فهو يعمل على
تأهيل العضالت ،تنشيط الــدورة
الدموية ،حتسني نوعية احلياة ،حتسني
وضع العمود الفقري لتفادي األمراض
الناجتة عن سوء إدارة واستعمال
العمود الفقري في حياتنا اليومية.
لذا ،ازدادت أهمية هذا االختصاص في
السنوات األخيرة نظرا ً النتشار األمراض عامة وأمراض اجلهاز العصبي
ملحة إلى اعتماد تقنيات العالج
ّ
والعمود الفقري ،فباتت احلاجة
الفيزيائي ملساعدة املرضى على استرجاع قدرتهم الوظيفية املفقودة.
أصبح العالج الفيزيائي اليوم من األساسيات في حياة املريض ويُعوَّل
عليه في العديد من احلاالت املرضية ،وكونه عاملا ً واسعا ً يشمل العديد
من االختصاصات العلمية الدقيقة ،يشرح د .شارلي جبور رئيس قسم
العالج الفيزيائي في مستشفى بيت شباب ماهية اختصاصه في
العالج الفيزيائي في تأهيل املريض.
يقول د .جبور انه حصل على إجازة ممارسة املهنة من اجلامعة اللبنانية،
ومن ثمّ تابع دراسة املاجستير والدكتوراه في جامعة القديس يوسف-
بيروت.
ويضيف :العالج الفيزيائي هو أحد الفروع التي تهتمّ بتحسني نوعية
اختصاص واسع وشامل يضمّ
ٌ
احلياة واحلركة ضمن مجاالت الوقاية .إنه
مجاالت علمية عدّ ة نذكر منها :تأهيل اإلصابات الرياضية ،تأهيل أمراض
اجلهاز العصبي والشلل والدماغ والعمود الفقري ،تأهيل الكسور ،تأهيل
أمراض الروماتيزم ،تأهيل املصابني بأمراض احلوض واملثانة من الرجال
والنساء ،عالج مشاكل احلمل قبل وبعد الوالدة ،تأهيل أمراض شلل
األطفال ،تأهيل أمراض األذن منها الدوخة ،وغيرها من األمراض التي
يجهل البعض أنّها تعالج فيزيائيا ً .وأنا شخصيا ً اخترت التعمّ ق في
دراسة تأهيل أمراض اجلهاز العصبي والشلل والدماغ والعمود الفقري
ألنه يعالج أمراضا ً عدّ ة أبرزها :التصلّب اللويحي ،الشلل النصفي
والرباعي ،الباركنسون Myelopathy ،وFredrich Ataxia, Charcot
 Marie Tooth, Myopathyوغيرها من األمراض التي حتتاج إلى معالج
مختص ،وبصفتي رئيس قسم العالج الفيزيائي في مستشفى بيت
ّ
شباب نُعنى بتأهيل هذه األمراض على وجه اخلصوص ،وتطوير طرق
عالجية على مستوى علمي جديد باالعتماد على دراسات علمية
موثقة ووسائل حديثة لالستفادة القصوى من العالجات ،بعدما
انتشرت أمراض اجلهاز العصبي على نطاق واسع في لبنان ،وباتت حتتاج

إلى أخصائيني كفوئني في اجملاالت الصحية والعالجية للمساهمة في
تطوير هذه االختصاصات العلمية .من هذا املنطلق ،أعتبر نفسي من
السبّاقني واملساهمني في تنشيط وتطوير هذا اإلختصاص من خالل
اإلطالع على األبحاث واإلكتشافات اجلديدة الكثيرة في هذا اإلختصاص.

احلاالت املرضية والعالج
وعن احلاالت املرضية والفئات العمرية التي يعاجلها يقول :تختلف
احلاالت املرضية التي تخضع للعالج الفيزيائي ،فهنالك أمراض اجلهاز
العصبي مثل التصلّب اللويحي الذي من املمكن أن يفتك باإلنسان
بدءا ً من سن  17عاما ً ،شلل األطفال ،األمراض العصبية التي تُعتبر
خبيثة وتؤدّي إلى شلّ حركة اإلنسان بشكل موقت ،إلى جانب العديد
من احلاالت املرضية األخرى .أما بالنسبة إلى الفئات العمرية ،فتبدأ من
مرحلة الطفولة أي من عمر السنتني تقريبا ً إلى مرحلة الشيخوخة.
وعن ماهية عالج الوخز باإلبر اجلافة (الناشفة) ...يعتبره مكمّ الً
للتقنيات املستخدمة في العالج الفيزيائي لتخفيف اآلالم العضلية
وضعف احلركة .تختلف عيارات وأحجام هذه اإلبر باختالف األمراض
اخملصصة لعالج أمراض اجلهاز العصبي هي ذات
ّ
واإلصابات ،أي أ ّن اإلبر
أحجام وأشكال مختلفة متاما ً عن تلك املستخدمة في عالج البشرة أو
عالج أمراض املفاصل والعضالت .تعالج هذه اإلبر األمراض التاليةSoft :
.Skin Diseases،Musculoskeletal Dysfunctions، Neuro-rehab
تعتمد هذه التقنية على إبر صغيرة ذات عيارات متفاوتة تختلف مع
نوعية املرض ،تساهم هذه العملية في إدخال املزيد من األوكسجني
إلى العضلة وإعادة الدورة الدموية إلى حركتها الطبيعية فتعود بذلك
العضالت املتقلّصة إلى حجمها الطبيعي ويتمّ التخلّص نهائيا ً من
األوساخ التي تفرزها العضالت نتيجة اجلهد واحلركة الزائدة .أثبتت هذه
التقنية فعّ اليتها في التخفيف من حدّ ة اآلالم وفي حتسني الوظيفة
يخص األمراض اجللدية ،مثل
ّ
احلركية عبر إرخاء العضلة .أما في ما
الكلف ،احلبوب والبقع السوداء في الوجه أو حتى التجاعيد ،فتساهم
هذه اإلبر اجلافة في عالج هذه العوارض من خالل استخدام إبر صغيرة
دقيقة جدا ً توضع حتت اجللد ملدة  15دقيقة وتعمل على تنشيط
الدورة الدموية في الوجه لتأهيل ونضارة البشرة حيث تظهر نتائجها
وفعّ اليتها من اجللسة األولى .يعتبر عالج الوخز باإلبر اجلافة اختصاصا ً
قائما ً بذاته ال يلغي بدوره العالج الفيزيائي بل يكمّ له ،وهنا أشدّ د على
ضرورة وجود أشخاص متمرّسني لديهم خبرة واسعة وشاملة للقيام
بعالج الوخز من أجل احلصول على نتائج سليمة وفعّ الة وللمساهمة
أيضا ً في تطوير هذا اجملال باستمرار.
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