نشاطات

سلسلة نشاطات في املستشفيات
في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي

الفحص األفضل واألد ّق للكشف عن سرطان عنق الرحم

تطبيقا ً لسياسة التوعية والوقاية
التي يتبنّاها ،وضع مستشفى أوتيل
ديو دو فرانس ،ألوّل مرّة في لبنان،
تقنيّة فحص «»HPV Onclarity
وصحتهنّ  ،لضمان حماية أفضل لهنّ وفرصة أكبر
ّ
في خدمة النساء
للشفاء من سرطان عنق الرحم .يشكّ ل فحص «»HPV Onclarity
بديالً للفحوصات التقليدية إذ يعزّز فعالية الكشف ويقدّ م العديد من
امل ّيزات:
 القدرة على التقاط  14نوعا ً من فيروس الورم احلليمي البشري عالياخلطورة الذي يشكّ ل السبب املباشر لإلصابة بسرطان عنق الرحم
 دقّة عالية جدّ ا ً في الكشف بنسبة تزيد عن  ،٪95في حني أ ّن دقّة  -سعر مقبول مقارنة بأسعار الفحوصات األخرىفحص الزجاجة تبلغ حوالى %60
للمزيد من املعلومات ،ميكن االتصال بقسم األنسجة في مستشفى
 حماية مضمونة لـ 3سنوات في حال كانت نتيجة الفحص سلبيّةأوتيل ديو على  01/604000مقسم  8751أو .8753

الطبي للجامعة اللبنانية األمريكية
في املركز
ّ
مساهمة لقسم أمراض النساء والوالدة في مستشفى رفيق احلريري
في  7متوز ،قرّر املركز الطبيّ للجامعة
اللبنانية األمريكية  -مستشفى
رزق املساهمة في مركز التوليد في
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي
كعالمة امتنان وتقدير ملؤسسة طبيّة زميلة.
قدّم املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية األمريكية  -مستشفى رزق وكلية
جيلبير وروز -ماري شاغوري للطب في الـ 4 LAUأسرّة للتوليد وحاضنتني
إلى «مركز التوليد واحملاكاة الطبيّة» في مستشفى رفيق احلريري اجلامعي.
أقيم حفل التبرّع بحضور رئيس قسم التوليد وأمراض النساء في
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي الدكتور ربيع شاهني ،والدكتور جورج
يارد ،عضو هيئة التدريس في املركز الطبيّ في اجلامعة اللبنانية األمريكية
ومنسق املوقع في مستشفى رفيق احلريري اجلامعي.
ّ
 مستشفى رزق،كما حضر أيضا ً الرئيس التنفيذي السيد سامي رزق ورئيس القسم
الطبيّ الدكتور جورج غامن من املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية األمريكية
 مستشفى رزق ،إلى جانب رئيس قسم التوليد واألمراض النسائيّة فياملركز الطبيّ د .طوني زريق والسيد سعد الزين مساعد رئيس اجلامعة
للمشاريع اخلاصة.

وقد حاز هذا التبرّع على تقدي ٍر كبير من قبل طاقم مستشفى رفيق
احلريري اجلامعيّ الذي بدوره شكر وعبّر عن امتنانه لفريق عمل املركز
الطبيّ للجامعة اللبنانية األمريكية  -مستشفى رزق.
من خالل هذه املساهمة ،يثبت املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية
األمريكية -مستشفى رزق مرّة جديدة التزامه مبهمّ ته «الطب بإنسانيّة»،
ويوجه رسالة تضامن ودعم قوية للمجتمع الطبيّ وكذلك للمجتمع
اللبناني ككل.
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املساعدة والدعم الطبيّ ملهرجانات بعلبك الدوليّة
تعاون املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية األميركية وكليّة جيلبير وروز-
للطب في الـ LAUمع «مهرجانات بعلبك الدوليّة»
ّ
ماري شاغوري
لتقدمي املساعدة الطبية والوقاية الصحية لفريق املهرجان والفنانني
ويحضرون للحفل املوسيقيّ «صوت الصمود»
ّ
الذين كانوا يتدرّبون
الذي أقيم يوم األحد  5متوز .جاءت مبادرة مهرجان بعلبك الدولي هذه،

كدعوة لنشر األمل والفرح خالل األوقات الصعبة التي مت ّر بها البالد
واحلفاظ على رسالة احملافظة على الثقافة رغم األحداث األخيرة
التي مي ّر بها لبنان .وقد أقيم هذا احلفل املوسيقيّ  ،الذي اتّبع إرشادات
 19-COVIDالصارمة للسالمة ،بدون حضور جمهور ومت بثّه مباشرة
عبر جميع القنوات التلفزيونية احمللية والعربيّة والعامليّة ليستمتع به
منصات التواصل
ّ
الناس بأمان من منازلهم .كما مت بثّه مباشرة على
املنصات الرقميّة األخرى.
ّ
اخلاصة باملهرجان والعديد من
ّ
االجتماعيّ
لتغطية البروفات
ّ
املعي
ّ
مت جتهيز عيادة  LAUالنقّ الة وفريقها الطبي
واملهرجان من أجل تعزيز تدابير الرعاية الصحية الالزمة وإجراءات
الوقاية للفنانني املشاركني واملوسيقيني واملوظفني .وقد كان يتألّف
فريق املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية األميركيّة من ممرضني وممرضات
ملتزمني متامًا بضمان سالمة وحماية جميع املشاركني في املهرجان.
كان جميع أعضاء الفريق الطبي في اجلامعة اللبنانية األميركية
ملتزمني مبهمة املركز الطبيّ في اجلامعة اللبنانية األميركية -
مستشفى رزق املتمثلة في «الطب بإنسانيّة» وقد تعاملوا مع
املشاركني بلطف وحب ورعاية.

في املركز اإلستشفائي بيت -شباب
اليوم العاملي للتمريض
إحتفل املركز اإلستشفائي بيت شباب باليوم
العاملي للتمريض في  12أيار  ،2020إحتراما ً
جلهود وتضحيات املمرضات واملمرضني خالل
عملهم النبيل ودورهم العظيم في إسعاف
املرضى بشكل عام وبنوع خاص في مواجهة
انتشار فيروس كورونا .التمريض هو أسمى أداء
وطني نحو توفير الرعاية الصحية جلميع املرضى من كل عرق ودين.
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في مستشفى الشيخ راغب حرب

خدمة تعليمية

مت اطــاق صفة املستشفى التعليمي على
مستشفى الشيخ راغــب حرب بالتعاون مع
اجلامعة اللبنانية ليكون هذا اإلجناز تلبية حلاجة
املنطقة وتعزيزا ً ودعما ً لطاقاتها العلمية وتتويجا ً
إلرادة التطور املستمر.
قيمة خدماتية علمية تضاف إلى الصرح اإلستشفائي الذي قدم ويقدم
إلى الشعب اللبناني آالف اخلدمات الطبية على يد نخبة متفوّقة من
الفرق الطبية التي تعمل على تدريب وتأهيل عدد كبير من الكوادر
الطبية بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية ،وجامعة طهران للعلوم الطبية،
وذلك لتأمني استمرارية اخلدمة واجلودة في العمل اإلستشفائي.

في مستشفى الرسول األعظم

زرع قلب كامل إصطناعي

للمرة األولى على صعيد لبنان ،وبحاالت نادرة في الوطن
العربي ضمن مركز بيروت للقلب في مستشفى الرسول
االعظم ،ورغم الظروف الصعبة التي حتيط بلبنان ،أجرى
فريق من أطباء القلب برئاسة اجلرَّاح د .محمد صعب
زرع قلب كامل إصطناعي ملريض يبلغ من العمر ٢٢
عاما كان يعاني قصورا في البطني األيسر واألمين جعله ميكث في أحدى
املستشفيات  3أشهر .وبعد التواصل مع مركز بيروت للقلب جرى نقله
الى العناية املركزة وحتضيره للعملية قبل  3اسابيع من خالل العديد من
األدوية .وجتدر اإلشارة الى أن املريض كان على الئحة اإلنتظار ضمن اللجنة
الوطنية لوهب االعضاء في حال تأمّ ن واهب ،لكن صعوبة تأمني قلب
طبيعي وخطورة حالة املريض دفعت الى إجراء عملية Total Artificial

 Heart Transplantمن خالل فريق أطباء القلب في مستشفى الرسول
االعظم التي إستغرقت  12ساعة .ويهدف القلب االصطناعي الى
تقدمي بديل عن القلب البشري بإنتظار زرع القلب الطبيعي .املريض اآلن
بحالة جيدة ويخضع للمتابعة الطبية في مركز بيروت للقلب ضمن
مستشفى الرسول االعظم.

في مستشفى جمعية اخلدمات االجتماعية

توعية للوقاية من فيروس كورونا

نفذ  4طالب من اجلامعة االميركية في بيروت مشروع
التخرج االجتماعي مع املقيمني في مستشفى جمعية
اخلدمات االجتماعية .ولقد تضمن توعية للوقاية من
فيروس الكورونا مع توزيع كمامات وسبراي للتعقيم
وأيضا رياضة لكبار السن مع مدربة مختصة ونشاطات
ترفيهية س ّر بها املقيمون وتفاعلوا معها بشكل رائع وهم :سميحة
وهبة ،عمر الدقاق ،محسن زريقة وسارة ديب.

 | 58العدد  | 52صيف  -خريف  | 2020الصحة واالنسان

العدد  | 52صيف  -خريف  | 2020الصحة واالنسان |

