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مستشفى الشفاء التخصصي
لعالج االمراض النفسية واالدمان
تعتبر االضطرابات واالمراض النفسية من ابرز التحديات التي تواجه
اجملتمعات ،في وقت بدأت حتتل فيه هذه االمراض بحسب تقديرات
منظمة الصحة العاملية املراتب االولى في االسباب املؤدية الى الوفاة
والعجز لدى فئات الشباب.
هذا ،في ظل ضعف خدمات الصحة النفسية على مستوى لبنان ،وتزايد
اعداد املرضى الذين يحتاجون الى هذه اخلدمات وعدم ايالء هذا اجلانب
االولوية املطلوبة .فعلى الرغم من التطور والتقدم الذي يشهده لبنان
على الصعيد الصحي عموما ً واالستشفائي خصوصا ً ما زالت الفجوة
كبيرة بني احتياجات اجملتمع وبني واقع خدمات الصحة النفسية ،ان كان
على صعيد الكادر املتخصص او على صعيد اخلدمات االستشفائية
وفي عدد االسرة (عالج نفسي وادمان) نسب ًة لعدد السكان .هذا فضالً
عن الواقع الثقافي ونظرة اجملتمع (وصمة العار )stigma/للمريض
النفسي واالستشفاء النفسي.
كل هذا كان دافعا ً للهيئة الصحية االسالمية بان تستمر في توجهها
باستكمال منظومتها للصحة النفسية لتلبية احتياجات املرضى
التزاما ً منها في توفير خدمات استشفائية تتمتع بجودة عالية .ولقد
كان انشاء مستشفى الشفاء التخصصي تتويجا ً لهذه املنظومة
واجنازا ً جديدا ً يضاف الى مسيرة الهيئة الصحية الناجحة ويعزز
موقعها الريادي والطليعي في خدمات الصحة النفسية لتصبح من
أكبر واهم مقدمي هذه اخلدمات في لبنان.
يأتي افتتاح هذا الصرح الطبي ايضا ً تأكيدا ً على التزام الهيئة املستمر
بتوسعة خدماتها واالرتقاء مبستوى هذه اخلدمات والذي سيضمن
للمجتمع احلصول على افضل خدمات الرعاية النفسية االستشفائية
وسيساهم في رأب الفجوة على مستوى خدمات االستشفاء النفسي
(االقامة القصيرة واملتوسطة).
لقد كان الهدف من انشاء مستشفى الشفاء التخصصي توفير
افضل رعاية طبية ونفسية تستند الى االدلة العلمية وتقدمي مستوى
متمّ يز من الراحة والرفاهية للمرضى في بيئة آمنة وسليمة ،يتم فيها
احترام حقوق وخصوصيات املريض واالهل بعيدا ً عن اي متييز.
افتتح مستشفى الشفاء التخصصي ابوابه امام املرضى من جميع
املناطق اللبنانية ودول العالم في شهر آب  ،2018وقد استقبل حتى
اآلن ما يزيد عن  1000مريض حيث يوّفر لهم املركز مستوى غير مسبوق
من الراحة ويتيح لهم التعافي في بيئة مجهزة بأحدث التجهيزات
والتقنيات العالجية ووسائل الراحة والرفاهية واالمان التي من شأنها
االرتقاء بتجربتهم خالل رحلتهم االستشفائية ،وبذلك يكون احد اكبر
واهم واحدث املراكز االستشفائية التخصصية في الصحة النفسية
في لبنان.
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 .6ايالء اجلانب الطبي أهمية قصوى من خالل توفير كل ما يلزم من
إمكانيات وجتهيزات طبية.
 .7االستعانة بكادر فني كفوء ومتخصص ،وممارسة مهنية قائمة على
الدليل العلمي وتوفير اخلدمات املثلى والتأكيد على التعليم والتدريب
املستمر.
 .8مراعاة جميع مكونات اجملتمع لناحية تقدمي اخلدمات بكلفة مدروسة
وعدم التمييز.
 .9السعي الى اعادة دمج املريض في بيئته ومع أهله بأسرع وقت ممكن
عبر تفعيل خدمة االشراف االجتماعي.
 .10االنسجام مع التوجهات العلمية العاملية بتخفيض معدالت اقامة
املرضى في املستشفى وعدم حتويل املستشفى الى مركز ايواء
واقامة دائمة.

تعريف املستشفى

املبادئ العامة التي حتكم عمل مستشفى الشفاء التخصصي

 .1احترام القيم واخلصوصيات واملعتقدات اخلاصة للمرضى.
 .2تقدمي خدمات تتوافق مع حقوق االنسان ومعايير اجلودة واحدث االدلة
العلمية.
 .3تأمني اقامة تراعي حقوق االنسان وتضمن عيشا ً سليما ً في بيئة
آمنة في جو من الرفاهية.
 .4مراعاة جميع معايير سالمة املريض التي تتطابق مع املعايير العاليمة
لبناء املستشفيات النفسية.
 .5اعتماد مقاربة عالجية شاملة نفسية واجتماعية وطبية مع
االهتمام باملتابعة اخلارجية (.)After Care

هو مستشفى تخصصي في الصحة النفسية لالقامة القصيرة
واملتوسطة لعالج االمراض النفسية واالدمان ،يقع في منطقة دوحة
عرمون في جبل لبنان  -جنوب بيروت ،على مسافة  15دقيقة من
العاصمة ودقيقتني من اوتوستراد بيروت اجلنوب على تّلة ترتفع 250
متًرا عن سطح البحر في قلب الطبيعة مع اطاللة خً البة على البحر.
يقوم املستشفى على عقار تفوق مساحته  10000متر مربع ،يضم
مبنى مؤّلف من  4طبقات ،مساحة كل طابق حوالي  2000متر مربع
واملساحة الباقية عبارة عن حدائق عامة للمرضى ومواقف سيارات
ومرافق خدماتية .مينح التصميم الهندسي للبناء نظرة بانورامية يضم املبنى:
 .1تسعة أقسام إستشفائية بقدرة إستيعابية  116سري ًرا مقسمة
للمريض ويسمح بدخول النور الى االقسام من جميع اجلوانب.
بني اقسام للذكور واقسام لالناث واقسام لعالج االدمان.
 .2قسم للخدمات الطبية املساندة يحوي مخبًرا وقسم أشعة
وصيدلية داخلّية
 .3قسم تأهيلي وأنشطة يحوي نادي رياضي ،مكتبة عاّمة ،مشغل
غرف أنشطة
 .4قسم العيادات يضم  7عيادات مجهزة
 .5قسم عناية نفسية مشددة ()PICU
 .6قسم طوارئ طبية ودخول وغرفة عناية طبية
 .7قسم العالج بالتخليج الكهربائي
يتميز املستشفى مبراعاة شروط السالمة واالمان بشكل كامل:
 .1زجاج ومرايا خاصة غير قابل للكسر.
 .2مقابض ابواب خاصة تسمح باخلصوصية.
 .3مغاسل وجتهيزات استحمام خاصة للمستشفيات النفسية
تتطابق مع مقاييس السالمة.
 .4عدم وجود مخارج كهرباء في الغرف.
 .5اسرة ومفروشات خاصة باملستشفيات النفسية.

خدمات املستشفى

يقدم املستشفى مجموعة من اخلدمات العالجية النفسية:
 العالج الدوائي -العالج النفسي ( )CBT،DBT، IPTالفردي واجلماعي.
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 الدعم والتثقيف النفسي. االرشاد االجتماعي. العالج االنشغالي والعالج بالدراما. عالج رياضي. -التخليج الكهربائي.

الطاقم العامل

ميلك املستشفى كوادر بشرية من أطباء وممرضني ومعاجلني تعمل
مبهنية عالية ،ومتتلك خبرات عالية .وقد مت العمل على استقطاب هذه
اخلبرات وتأهيل الطواقم التمريضية واملعاجلني منذ حوالي اربع سنوات
عبر مجموعة من البرامج واالتفاقيات اخلاصة مع عدد من اجلامعات
العريقة في لبنان وقد حصل معظم الفريق العامل من املعاجلني
واملشرفني االجتماعيني على دبلوم متريض نفسي وتأهيل.
لقد حرصت االدارة على مراعاة املقاييس العلمية لنسبة التمريض/
املريض ،وما زال الهدف األساسي هو العمل على استقدام اخلبرات
الفنية والعمل على التدريب والتأهيل املستمر النفسي والطبي.

أبرز املشاريع

خضع املستشفى بشكل طوعي وبالتعاون مع البرنامج الوطني
للصحة النفسية باخلضوع الى تدقيق وتقييم حول حقوق املريض وجودة
اخلدمة ( )Quality Right Assessmentوفقا ملعايير منظمة الصحة
العاملية وبذلك نكون أول مستشفى تخصصي في لبنان يخضع لهذا
البرنامج .وقد تضمنت عملية التقييم مراجعة الداء املستشفى في
كل ما يتعلق بتجربة املريض وتدابير جودة الرعاية واحترام حقوقه.
إّن امياننا باالنسان ،وبحقه باخلدمة الالئقة على املستوى الصحي
والنفسي ،واهتمامنا بخدمة أهلنا ومجتمعنا من كل الطبقات ،دفع
بالقيمني على املستشفى الى تقدمي هذا النوع من اخلدمة االنسانية
بأبهى وأرقى طريقة .وهذا هو التحدي الذي يضعونه نصب أعينهم
للمحافظة عليه ضمن الرؤية املبنية على القيم واملبادئ للمؤسسة
بأن تكون مركزا منوذجيا ً رائدا ً على مستوى لبنان واملنطقة وصرحا
أكادميا ً وتعليميا ً مميزا ً لتساهم في اخلدمة ،وفي تغيير مواقف الرأي
العام أيضا ً عن خدمات الصحة النفسية ،وفي تغيير الصورة النمطية
املوجودة عن واقع الصحة النفسية واالستشفائية منها خصوصا.
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