نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات

في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي

حتيّة للمرأة
إحتفلت إدارة مستشفى قلب يسوع باليوم العاملي للمرأة في 8
آذار ،من خالل نشاط ترفيهي وحتفيزي جلميع السيّدات العامالت في
املستشفى .جاء النشاط في إطار لقاء تثقيفي حول أسس العناية
بالبشرة ،باإلضافة إلى ورشة عمل تطبيقيّة حول كيفيّة وضع املاكياج

اليوم العاملي للمريض

مبناسبة اليوم العاملي الثامن والعشرين
للمريض ،إحتفل راعي أبرشية جبيل املارونية
املطران ميشال عون بالذبيحة اإللهية وعاونه
مدير عام املستشفى األب وسام اخلوري واملدير
املالي األب مارك سعاده واملرشد الروحي األب شربل شليطا فياض،
بحضورعميد كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس
الكسليك الدكتور حنّا مطر ،املدير الطبي في املستشفى الدكتور
زياد اخلوري ،مديرة الشؤون التمريضية السيدة منى دكاش ،مديرة
الشؤون اإلقتصادية السيدة إتوال مطر ،رئيس اللجنة الطبية الدكتور

املالئم لبيئة العمل مع إستشاريّة وخبيرة التجميل السيّدة مابيل
موسى .واتى ذلك للتعبير عن اإلحترام والتقدير لدور املرأة وإجنازاتها في
جميع القطاعات وخصوصا الصحيّة منها حيث تشكل النساء حوالي
الصحي على مستوى
ّ
 %70من إجمالي القوى العاملة في القطاع
الصحة العامليّة لعام .2019
ّ
منظمة
العالم بحسب إحصاءات ّ

في مستشفى الشهيد راغب حرب

اجراءات ملواجهة فيروس كورونا
جوزيف أبي كنعان وعدد كبير من األطبّاء واملمرضني واملرضى وموظّ في
املستشفى .وقد ركّ ز املطران عون في كلمته على رسالة قداسة البابا
فرنسيس التي متحورت حول فكرة يسوع الطبيب الصالح إنطالقًا من
إجنيل القديس متى.
وختم داعيًا اجلميع إلى الصالة على نية املستشفيات وكل من يعمل
فيها من أطباء وممرضني وموظفني ،طالبًا من السيدة العذراء أن تساعدنا
جميعًا في املضي قدمًا على درب الرب .بعد القدّ اس جال املطران ومدير
عام املستشفى على املرضى ،وباركوهم.

في مستشفى قلب يسوع

تدابير إحترازيّة

بــنــاءًا على توصيات
اللجنة الوطنيّة ملتابعة
التدابير الوقائيّة من
الــفــيــروس التاجي
املستجد -كورونا “ ،”COVID-19إتّخذ مستشفى قلب يسوع اإلجراءات
الالزمة طبيًا ومتريضيًا ولوجستيًا إستعدادًا ألي طارئة صحيّة .وكان
مستشفى قلب يسوع ،قد أقام سلسلة من احملاضرات وورشات العمل
حول املوضوع في إطار التدابير اإلحترازيّة ملكافحة العدوى .ركّ زت اللقاءات
على توعية العاملني في املستشفى ،والسيّما من لديهم تواصل مباشر
مع طالبي اخلدمة الطبيّة وزائري املستشفى ،حول ظروف التعرّض
للكورونا وسبل الوقاية منه وذلك للحد من خطر اإلصابة .باإلضافة إلى
تدريبهم على التأهب في حال ورود أي حالة إشتباه أو إصابة.
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مبادرة جديدة «صحتك بالدّني» من مقولة
إلى فعل
مع بداية السنة اجلديدة ،اطلق مستشفى قلب يسوع مبادرة جديدة
بعنوان «صحتك بالدّ ني».
املبادرة الطبيّة جاءت نتيجة لألزمة اإلقتصاديّة الراهنة وتداعيّاتها على
اجملتمع اللبناني لتلبّي احلاجات الصحيّة لألفراد واجلماعات األكثر فقرًا.
مجانيّة من ِقبَل أطباء من إختصاصات
تتضمّ ن املبادرة إستشارات طبيّة ّ
مختلفة .يقوم برنامج «صحتك بالدّ ني» على العمل التطوّعي ألطباء
وممرّضي مستشفى قلب يسوع وبدعم لوجستي من اإلدارة العامّ ة
للمستشفى .وتلعب راهبات احملبة في املستشفى دور ًا أساسيًا في
إيصال هذه اخلدمة ملن هم فعالً بحاجة لها في مجتمعنا .الهدف من
هذه اخلطوة هو بحت إنساني وإجتماعي جتاه إالخوة في اإلنسانيّة.

عقدت خلية األزمة في ممثلية الهالل األحمر
اإليراني  -مستشفى الشيخ راغب حرب اجتماعا
بحضور ممثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان
الدكتور جــواد فالح وأالعضاء باإلضافة إلى
أطباء إختصاصيني حيث جرى البحث في آخر
مستجدات فيروس كورونا واإلجراءات املتخذة ملواجهة املرض وحماية
املستشفى واملرضى منه.
ومن هذه االجراءات:
• تخفيض حجم العمل واالكتفاء بالعمليات اجلراحية والتشخيصية
الطارئة
• إقفال كل من العيادات اخلارجية ،عيادة األسنان ،النادي الرياضي حتى
إشعار أخر
• تخفيف عدد املوظفني احلاضرين على الدوام من أجل ضمان سالمتهم
• شراء «غرفة جاهزة» مجهزة إلستقبال املرضى الراغبني إجراء فحص
الـ PCR for covid19
• تأمني كافة املواد الطبية من أجل تفعيل خدمة الـ PCRفي املستشفى
• تأمني كافة املستلزمات الطبية من أدوات احلماية الشخصية لضمان
سالمة املوظفني أثناء التعامل مع احلاالت احملتملة إصابتها بفيروس
كورونا املستجد
• حتديد الفرق الطبية والتمريضية والفنية املراد تخصيص عملها
ملواجهة احلاالت املستجدة
• تدريب املوظفني على أصول مكافحة العدوى بشكل عام وطرق
التعامل مع مرضى محتمل إصابتهم بفيروس كورونا بشكل خاص.
• إنشاء  Call Centerيعنى بتوجيه التثقيف واإلرشاد الصحي للمرضى
واألهل عن بُعد ،دون احلاجة لقدومهم إلى املستشفى على الرقم
 07766799مقسم 642-645

• تعطيل زيارات املرضى في كافة األقسام اإلستشفائية ،وتخفيضها
في أقسام العناية الفائقة إلى ساعة واحدة يوميا ً

يوم صحي نصف مجاني
سعيا ً منها جملاراة الوضع اإلقتصادي احلالي ،أقامت ممثلية الهالل األحمر
اإليراني في لبنان  -مستشفى الشيخ راغب حرب يوما صحيا نصف
مجاني في قسمي األشعة واخملتبرحيث شارك فيه عدد كبير من
األهالي واملراجعني من مختلف املناطق اللبنانية.

العدد  | 51ربيع  | 2020الصحة واالنسان | 51

نشاطات

في املركز اإلستشفائي  -بيت شباب
ندوة طبية

نظمت إدارة املركز االستشفائي  -بيت شباب
بالتعاون مع بلدية بيت شباب ،الشاوية والقنيطرة
ندوة طبية من ضمن سلسلة محاضرات التوعية
الصحية حتت عنوان «االستخدام السليم
للمضادات احليوية بالتعاون مع شركة SANOFI
«القاها الدكتور أالن هنود في  15كانون األول ،2019
متحدّ ثا ً عن البكتيريا والفيروسات وكيفية محاربتها باملضادات احليوية.

في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي

توعية حول الكورونا

نظمت في مستشفى
الــســاحــل الطبي
اجلامعي سلسلة من
احملاضرات املدرسية بهدف التوعية والتثقيف حول فيروس الكورونا

ألقتها د .جنان خريباني أخصائية في األمراض اجلرثومية .كما القى
د .محمد كلش أخصائي في األمراض النفسية محاضرة عن التنمر
واألدمان بكافة أنواعه وخصوصا على األلعاب اإللكترونية.

توعية عن أهمية الغذاء الصحي املتوازن

وتوعية عن سرطان عنق الرحم

نفّ ذ مستشفى الساحل الطبي اجلامعي حملة توعية عن أهمية
الغذاء الصحي املتوازن وتأثيره على صحة الفرد ،حيث شملت طرق
الطبخ والتحضير للغذاء بأسلوب صحي بأقل تكلفة ممكنة ،فضالً
عن تقدمي معلومات ونصائح مفيدة حول عادات األكل األكثر فائدة
للجسم وربطها ببرنامج ملمارسة الرياضة ،وذلك لتثقيف أفراد
اجملتمع حول أهمية تناول الوجبات الغذائية املتوازنة.
كما نظم مستشفى الساحل ندوة توعية عن سرطان عنق الرحم
الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بني السيدات مع الدكتور
فادي حمدان أالخصائي في اجلراحة النسائية والتوليد .وتأتي هذه
املبادرة التي ينظمها املستشفى ومنتدى الساحل ضمن برنامج
املسؤولية االجتماعية التي تشدد على أهمية الفحص الدوري
للكشف املبكر عن املرض.
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