
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تعــرف الصحــة النفســية عــى أنهــا مامرســة الفــرد للحيــاة بشــكل طبيعــي، والشــعور بالســعادة والرضــا، 

ــة بعــد التعــرض ألي صدمــة أو ضغــط نفــي. وقــد بينــت  ــة الطبيعي مــع القــدرة عــى العــودة للحال

ــات  ــن اضطراب ــون م ــامل يعان ــن يف الع ــال واملراهق ــن األطف ــامل أن %20 م ــرة يف الع ــاءات األخ اإلحص

نفســية متنوعــة، بحســب تقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة. 

مــن هنــا وباعتبــار أن املجتمــع املــدريس هــو متنفــس للكثــر مــن االضطرابــات النفســية، والتــي تــؤدي 

ــة  ــة اإلســامية بالصح ــة الصحي ــامم الهيئ ــاء اهت ــا، ج ــة معالجته ــا وصعوب ــا اىل تفاقمه ــال إهامله يف ح

ــكادر التعليمــي واألهــل. ــا ال النفســية املدرســية والتــي تســتهدف ليــس الطــاب فقــط وإمنــا أيًض

ــا  ــدارس ومنه ــة يف امل ــطة املتنوع ــج واألنش ــن الربام ــة م ــة مجموع ــذ الهيئ ــام 2008 تنف ــن الع ــذا وم ل

املحــارضات التثقيفيــة واملعــارض التفاعليــة واملســارح واألعــامل الفنيــة واألنشــطة التفريغيــة وغرهــا. 

ومــع بدايــة العــام الــدرايس 2015-2016 وضعــت برنامًجــا ممنهًجــا حــول املهــارات الحياتيــة مــن أجــل 

دمــج الصحــة النفســية يف األنشــطة الاصفيــة، إضافــة إىل افتتــاح ثــاث عيــادات نفســية يف ثــاث مــدارس 

رســمية بالتعــاون مــع البلديــات. 

لتســليط الضــوء عــى جهــود الهيئــة الصحيــة الراميــة إىل دمــج الصحــة النفســية يف األنشــطة الاصفيــة 

يف املــدارس تــم تخصيــص ملــف هــذا العــدد للحديــث عــن الصحــة النفســية املدرســية. 

 إىل جانــب ملــف العــدد نســتعرض باقــة مــن العناويــن حــول مراكــز الهيئــة وأنشــطتها، ومواضيــع حــول 

الوقايــة الصحيــة والتغذيــة والثقافــة العامــة والتســلية. 

إدارة التحرير



االفتتاحية                                                                                                            
الفهرس  

ملف العدد :الصحة النفسية المدرسية
     - العيادات النفسية في المدارس 

      -المسرحيات التثقيفية للوقاية من اإلدمان
مركز النبي شيث

مشروع المسنين
مع البلديات

أنشطة الهيئة
الدفاع المدني : مركز الضاحية

الصحف
انترنت

اصدارات
شهداء

مؤسسة عاملة
خريطة

احصاءات
الغذاء في الصيف

حماية الجلد من الشمس
مهنة

استفتائات
دراسات عالمية

الطب في التاريخ
كاريكاتور

تسلية
كلمة العاملين

1

2

4

10

12

14

16

18

22

34

40

41

42

43

44

47

48

50

52

54

56

58

60

61

62

64

العامة اإلدارة 
بئر العبــد الصنوبرة

هاتف:
www.hayaa.org

 magazine@hayaa.org  إدارة التحرير:  زهراء عودة
تصميم: هالة سّلوم

مجلة الهيئة الصحية اإلسالمية
العدد الثامن والثـالثون / حزيران 2016  رمضان 1437

نشـرة داخـلية تهتم بالمواضيع الصـحية والنفسـية
) غر مخصصة  للبيع (

ملف العدد :الصحة النفسية المدرسية

 +961 1 2 73389/90

الفهرس  2

10     - العيادات النفسية في المدارس 

مركز النبي شيث 14

مع البلديات 18

الدفاع المدني : مركز الضاحية 34

انترنت 41

شهداء 43

خريطة 47

الغذاء في الصيف 50

مهنة 54

دراسات عالمية 58

كاريكاتور 61

كلمة العاملين 64

22



13

38

26

51

55

17

33



الهيئة الصحة اإلســالمية: الصحة النفســية صارت في المدرســة
20 ألــف تلميــذ تقريًبــا اســتفادوا مــن برامــج الصحــة النفســية المدرســية خــالل 

2015 و   2014 العاميــن 

20% مــن األطفــال والمراهقيــن فــي العالــم لديهــم اضطرابــات أو مشــاكل نفســية بحســب تقاريــر منظمــة 
ــة  ــاكل الصح ــن مش ــدة م ــكلة متصاع ــية مش ــة النفس ــكل الصح ــان فتش ــي لبن ــا ف ــة. أم ــة العالمي الصح
العامــة. وتشــير البيانــات الحديثــة فــي بيــروت )2012( إلــى أنــه تــم تشــخيص اضطــراب نفســي لــدى نحــو 
ــاالت  ــم بح ــخصت إصابته ــن ش ــك الذي ــن أولئ ــن بي ــر 17، وم ــى عم ــر 11 إل ــن عم ــن م ــن المراهقي 26,1 % م

نفســية ســجل أن 6% منهــم فحســب يســعون للحصــول علــى المســاعدة.

الهيئة الصحية  ملف العدد

ــة  ــة الصحي ــام 2008 والهيئ ــن الع   م

اإلســالمية تنفــذ برامج متنوعــة ومتفرقة 

حــول الصحــة النفســية فــي المــدارس  

ــة  ــه الهيئ ــا حلظت ــع م ــي م ــة تلتق ــام امللفت ــذه األرق ه
ــل  ــن العم ــوام م ــدى أع ــى م ــامية عل ــة االس الصحي

ــك  ــاس وذل ــة الن ــي خدم ف
ــع  ــا م ــال تواصله ــن خ م
فئــات مــن اجملتمــع اللبنانــي 
خاصــة مــا بعــد حــرب متــوز، 

ــط  ــذي تنش ــع ال ــع اجملتم ــر م ــا املباش ــة الحتكاكه إضاف
فيــه ومتابعتهــا للمشــكات االجتماعيــة املتفاقمــة، 
ومشــاكل  ضغوطــات  عنهــا  تنتــج  أســباب  وكلهــا 
نفســية عنــد الكثيريــن وتوجــه آخريــن إلــى اإلدمــان علــى 

ــدرة.  ــواد اخمل امل
ــا منهــا باملســؤولية جتــاه مجتمعهــا ســارعت  وإحساًس
الهيئــة الصحيــة كالعــادة 
ــؤولياتها  ــل مس ــى حتم إل
معاجلــة  محاولــة  عبــر 
النفســية  املشــاكل 
ــا،  ــن تفاقمه ــد م ــدرات واحل ــى اخمل ــان عل ــة اإلدم ومكافح
خاصــة عنــد الفئــات املعرضــة الحتمــال أعلــى لإلصابــة 
بالضغوطــات نفســية ومنهــم االطفــال واملراهقــون 
إليهــم فــي مدارســهم، وباشــرت بتنفيــذ  فذهبــت 

املدرســية.   النفســية  الصحــة  برنامــج 
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المرحلة األولى: برامج نفسية متنوعة 

ومنــذ العــام 2008 وعــى مــدار ســنوات قامــت الهيئــة مبئــات 

األنشــطة التثقيفيــة التوعويــة داخــل املــدارس وخارجهــا مســتهدفة 

ــن،  ــب االخصائي ــة إىل تدري ــل إضاف ــي واأله ــكادر التعليم ــذ وال التامي

فقامــت بوضــع برامــج متنوعــة للصحــة النفســية املدرســية 

تهــدف إىل:

- تطوير أساليب التعامل مع الطاب داخل املدرسة.

ــل  ــية والتعام ــات النفس ــن االضطراب ــر ع ــف املبك ــاعدة يف الكش - املس

ــا. معه

ــكادر التعليمــي واإلداري يف التعامــل مــع الحــاالت  - تطويــر مهــارات ال

املختلفــة داخــل املدرســة.

 وفيما يلي أبرز العناوين التي تناولتها 
الهيئة في برامج الصحة النفسية 

المدرسية.  

فــي  التالميــذ  اســتهدفت  التــي  األنشــطة  أوًلا: 
الثــالث المدرســية  الحلقــات 

-أنشطة ومهرجانات الصفية ترفيهية وتفريغية ذات طابع نفي 

ــات،  ــم جداري ــى، رس ــرح دم ــارض، م ــات، مع ــة )مرحي ــامل فني -أع

ــكييل( ــن التش ــيكودراما، الف ــامت، س ــذ مجس تنفي

-ورش ومحــارضات ) قلــق االمتحــان، آداب الحيــاة - النظافــة الشــخصية، 

ــة  ــي، حامي ــلويك هويت ــه، س ــان علي ــر االدم ــروين ومخاط ــل االلك التواص

الجســد، الوقايــة مــن مخاطــر املخــدرات، التوتــر والصدمــات، العــادات 

الســلوكية الســيئة، مشــكات املراهــق، تنظيــم الوقــت، الربيــة الجنســية، 

مرشوبــات الطاقــة(. 

منــذ ســنوات وضعــت الهيئــة الصحيــة اســراتيجية 

تعنــى بوقايــة الصحــة النفســية وتعزيزهــا عنــد األطفــال 

واملراهقــن يف املــدارس، وذلــك بنــاًء عــى مجموعــة مــن 

الدوافــع وحــاالت الرصــد، أبرزهــا الدراســات النفســية 

ــات  ــدارس واقراح ــري امل ــات مدي ــا وطلب ــي أعدته الت

ــين.  ــن النفس االخصائي

الدراسات الميدانية كانت واحدة من 
اعتمدتها  التي  العلمية  األساليب 
أبرز  على  للوقوف  الصحية  الهيئة 
يعانيها  التي  النفسية  المشكالت 
واحدة  وأبرزها  المدارس،  تالمذة 
والثانية  األطفال«  عند  »التنمر  عن 
االندفاعية  »السلوكيات  بعنوان 

)المتهورة( لدى الطالب«.

- تعزيز التنسيق واملتابعة بن املدرسة والطالب واألهل.

- نــرش التوعيــة والوقايــة حــول املواضيــع املتعلقــة باإلدمــان عــى 

مختلــف أنواعــه

أحــد ضبــاط مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي قــوى األمــن أحــد ضبــاط مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي قــوى األمــن أحــد ضبــاط مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي قــوى األمــن 
الداخلــي يلقــي محاضــرة فــي ثانويــة أشــبال الســاحل الداخلــي يلقــي محاضــرة فــي ثانويــة أشــبال الســاحل 20142014

ورشة لالهالي حول االضطرابات الحركية عند الطالب في ورشة لالهالي حول االضطرابات الحركية عند الطالب في 20112011
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الهيئة الصحية  ملف العدد

ثانًيــا: عناويــن الــورش والمحاضرات التي اســتهدفت 
األهل

- حاجات الطفل والخصائص العمرية

- املشكات السلوكية واالنفعالية وكيفية التعامل معها

- مواكبة األبناء دراسيًا

- الضغط النفي وكيفية التعامل معه 

- التنفس واالسرخاء

- حياة املراهق االجتامعية

- حامية الجسد

- العدوانية عند األطفال

- الرقة عند األطفال

ثالًثــا: عناويــن الــورش والمحاضرات التي اســتهدفت 
الــكادر التعليمي

- الصحة النفسية يف املدارس

- حاجات الطفل والخصائص العمرية 

- املشكات السلوكية وكيفية التعامل معها 

- الضغط النفي وكيفية التعامل معه

- تقنيات حل املشكات السلوكية عند الطاب

- رصد االضطرابات النفسية والسلوكية عند الطاب 

ADHD االضطرابات الحركية -

- بناء تقدير الذات

- الوقاية من املخدرات

- دور املرشد الربوي إزاء مشاكل املراهقة

سمات المدمن الجسدية
• الضعف والخمول 

• إهمال المظهر الخارجي 
• اصفرار الوجه واحتقان العينين 

• ضعف الشهية والميل إلى أكل الحلويات والسكر 
• اختــالل فــي االتــزان: صعوبــات فــي النطــق والتعبيــر 

والمشــي  

سمات المدمن النفسية
اكتئاب  

انطواء وعزلة  
حّدة في المزاج 

 هذيان وهلوسة  
قلق، توتر مستمر 

اضطراب في اإلدراك  
ســلوك عدوانــي مــع عصبيــة زائــدة وضعــف القــدرة 

االجتماعــي التكيــف  علــى 

  20 ألف تلميذ تقريًبا تعَرضوا لنشاط 

تثقيفي أو أكثر من أنشطة الهيئة 
الصحية في مجالي الصحة النفسية  

والتوعية من مخاطر المخدرات خالل 

العامين 2014 - 2015  

تربية األبناء عنوان دورة تدريبية تربية األبناء عنوان دورة تدريبية 
نفذتها الهيئة لألهالي في نفذتها الهيئة لألهالي في 20082008

تربية األبناء عنوان دورة تدريبية تربية األبناء عنوان دورة تدريبية 
نفذتها الهيئة لألهالي في 

تدريب المرشدين التربويين والنظار حول تدريب المرشدين التربويين والنظار حول تربية األبناء عنوان دورة تدريبية تربية األبناء عنوان دورة تدريبية 
االضطرابات السالكية للطالب االضطرابات السالكية للطالب 20102010
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دمج الصحة النفسية في المنهج التعليمي
ــة ســجلت  ــى نحــو أنشــطة متنوع ــدارس ع ــع امل ــة م ــل الهيئ ــد عم بع

ــل  ــداين داخ ــق املي ــت الفري ــي واجه ــات الت ــات واملعوق ــض الصعوب بع

ــات: ــذه املعوق ــرز ه ــة، أب املدرس

ــة  ــل بقل ــدة تتمث ــباب ع ــب ألس ــة بالطال ــة املحيط ــاون البيئ ــدم تع -ع

ــية.  ــة النفس ــال الصح ــم يف مج وعيه

-عــدم تعــاون األهــل وذلــك بســبب الخجــل مــن املحيــط وعــدم تقبــل 

فكــرة وجــود اضطــراب نفــي عنــد أحــد أفــراد األرسة خوفًــا مــن 

ــة. الوصم

ــة  ــي لكاف ــاج التعليم ــن املنه ــن مــروع يدخــل ضم ــد م ــذا كان ال ب ل

ــؤولية،  ــل املس ــى تحم ــي ع ــكادر التعليم ــة وال ــزم املدرس ــذ، يل التالمي

ويدخــل الثقافــة النفســية إىل النظــام التعليمــي واألرس وجعلهــا مســائل 

ــة األخــرى.   ــة املشــاكل األرسي ــا ككاف ــة اجتامعيً مقبول

خطوات إعداد المشروع:   

• تــم رصــد وجمــع كافــة املعلومــات عــن حاجــات املــدارس والطــاب 

مــن خــال دراســات وماحظــات العمــل امليــداين الســابق 

• تقسيم وتحليل املعلومات بحسب االولوية واملراحل الدراسية 

• جمع مراجع ومصادر إلعداد انشطة املرشوع 

• إعــداد مــواد املــرشوع التــي تتميــز باألنشــطة التفاعليــة والتــي هــي 

بعيــدة عــن التثقيــف التلقينــي التقليدي

• تم تدريب وتجهيز فريق عمل لتطبيق املرشوع يف املدارس.

بعــد عمــل الهيئــة مــع املــدارس عــى نحــو أنشــطة متنوعــة ســجلت 

بعــض الصعوبــات واملعوقــات التــي واجهــت الفريــق امليــداين داخــل 

املدرســة، أبــرز هــذه املعوقــات:

-عــدم تعــاون البيئــة املحيطــة بالطالــب ألســباب عــدة تتمثــل بقلــة 

وعيهــم يف مجــال الصحــة النفســية. 

ــدم  ــط وع ــن املحي ــل م ــبب الخج ــك بس ــل وذل ــاون األه ــدم تع -ع

ــا  تقبــل فكــرة وجــود اضطــراب نفــي عنــد أحــد أفــراد األرسة خوفً

مــن الوصمــة.

لــذا كان ال بــد مــن مــرشوع يدخــل ضمــن املنهــاج التعليمــي لكافــة 

التاميــذ، يلــزم املدرســة والــكادر التعليمــي عــى تحمــل املســؤولية، 

ويدخــل الثقافــة النفســية إىل النظــام التعليمــي واألرس وجعلهــا 

ــة األخــرى.   ــة املشــاكل األرسي ــا ككاف ــة اجتامعيً مســائل مقبول

طالب مدرسة المهدي الحدث يشاركون في طالب مدرسة المهدي الحدث يشاركون في 
معرض حول الوقاية من المخدرات معرض حول الوقاية من المخدرات 20142014

مهرجان تفاعلي تعبيري في مدرسة المهدي في مهرجان تفاعلي تعبيري في مدرسة المهدي في 20102010
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الهيئة الصحية  ملف العدد

األهداف المرحلية للمشروع،  أهداف الصحة النفسية ومكافحة المخدرات:

•الوصول إىل التخفيف من حدة االضطرابات السلوكية والنفسية وانتشارها بني الطالب يف كافة املدارس الرسمية والخاصة.

•تزويد الطالب منذ املراحل األوىل للدراسة باملهارات الحياتية املطلوبة لالندماج النفيس واالجتامعي السليم.

•تزويــد املربــني مــن معلمــني وإداريــني يف املدرســة بثقافــة تربويــة نفســية شــاملة لرفــع القــدرة عــى إعــداد جيــل ســوي نفســياً 

واجتامعيــاً.

•ادخال االرشاد النفيس يف صلب العملية الرتبوية عرب املواد التثقيفية واملعاينة الدورية يف العيادة النفسية املدرسية.

•تنمية روح الرشاكة بني األهل واملدرسة يف كافة القضايا الرتبوية املتعلقة يف التوجيه الصحيح للمسار التعليمي.

البرامج التي يتضمنها المشروع:
1-برنامج المهارات الحياتية:

وهــو عبــارة عــن أربعــة كتيبــات موزعــة عــى محــاور أساســية تنطــوي 

تحتهــا املهــارات الحياتيــة الازمــة للتاميــذ يف الحلقــات األربعــة. وتكــون 

عــى شــكل أنشــطة صفيــة تفاعليــة تتــدرج مبســتوها بحســب املرحلــة 

التعليميــة. وقــد تــم تدريــب عرشيــن مختصــة يف املجــال النفــي لتنفيــذ 

هــذا الربنامــج يف املــدارس.

محتوى البرنامج:

2- اإلطار العملي للمدرسة الناجحة 
وهــو كنايــة عــن ورش تدريبيــة قصــرة للعاملــن يف املدرســة مــن 

ــة  ــن بيئ ــياً يف تأم ــراً أساس ــج عن ــذا الربنام ــرب ه ــار. يعت ــن ونظ معلم

تعلميــة فعالــة.

النفســـية  العيادية واالستشـــارات  المتابعـــة   -3
التربويـــة فـــي المدراس:

افتتــاح عيــادة داخــل املدرســة تعنــى باالستشــارات النفســية والربويــة، 

التــي تصــادف الطــاب أو الــكادر التعليمــي مــن خــال التشــخيص األويل 

ــادة  ــزور العي ــذي ي ــج النفــي، ال ــل املعال ــن قب ــا م للمشــكلة ومتابعته

املدرســية بشــكل أســبوعي ملتابعــة حــاالت الطــاب الذيــن يعانــون مــن 

مشــاكل تربويــة ونفســية للعمــل عــى حلهــا وفــق ثاثــة أطــر:

-جلسات فردية مع الطالب 

ــه خاصــة أو ورش  -إرشاك املعلمــن املعنيــن مــن خــال جلســات توجي

تدريــب عامــة.

ــب  ــة أو ورش تدري ــه خاص ــات توجي ــال جلس ــن خ ــل م -إرشاك األه

ــة. عام

4-في مجال الوقاية من االدمان:
ــة مــن الســموم: تهــدف هــذه  ــة للوقاي ــة، تثقيفيّ ــة، رياضي أنشــطة فني

ــع  ــي وجمي ــكادر التعليم ــن ال ــة ب ــة الصحيح ــرش التوعي ــة إىل ن الحمل

الطــاب لخطــورة الوقــوع يف اإلدمــان عــى املخــدرات مــن خــال نــرش 

ــن والرياضــة. ــرب الف ــف ع اســتخدام أســاليب التثقي

نــواٍد مدرســية للوقايــة مــن املخــدرات: تتيــح أنديــة مكافحــة املخــدرات 

ــة،  املدرســيّة للطــاب فرصــة املشــاركة يف املشــاريع واألنشــطة التفاعليّ

ــلوك  ــز الس ــه تعزي ــن خال ــاب م ــتطيع الط ــدى يس ــة املنت ــي مبثاب فه

اإليجــايب لديهــم، كــام أن النــادي ميّكنهــم مــن إدراك املفاهيــم يف املناهــج 

التعليميــة. 

   أربعون مختصة في المجال 

النفسي دربتهن الهيئة الصحية لتنفيذ 

برنامج الصحة النفسية المدرسية   
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المعلم النموذجي

اإلدارة الصفية الناجحة

ضبط االنفعاالت

تعزيز السلوك االيجابي

التواصل الفعال

التدرب على مقياس الضغط النفسي 
للمربي وكيفية تحسينه

التدرب على مقياس قلق االمتحان 
للطالب وكيفية التعاطي السليم مع 

النتائج

اإلسعاف النفسي 
وإدارة حاالت 

الطوارئ

التعامل السليم مع نوبات الغضب

التعامل السليم مع نوبات الهلع

خطة االخالء النفسي في حاالت 
الطوارئ

الرصد واالحالة

التعرف إلى االضطرابات السلوكية 
وكيفية تحديدها

التقنيات االولية للتعاطي مع 
السلوكيات السلبية

اعداد تقرير رصد لمؤشرات االضطرابات 
السلوكية

كيفية االحالة السليمة

الوقاية من 
السموم

كيفية وقاية الطالب من التعاطي 
واإلدمان 

الطب واإلدمان 

كيفية رصد عوارض اإلدمان 

اإلدمان على مواد غير مخّدرة 

الورش التدريبية التي يتضمنها البرنامج

* االحصــاءات املعتمــدة مقتبســة مــن كتيــب وزارة الصحــة العامــة: تحليــل الوضــع 

ــز  ــة، تعزي واســراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام املــواد املســببة لإلدمــان- وقاي

ــة – آب 2015   ــة الثاني ــان، الطبع ــروت: لبن ــان 2015 – 2020. ب ــاج – لبن وع

الرؤية المستقبلية:

لكافـــة  تثقيفـــي شـــامل  برنامـــج توجيهـــي  •وضـــع 

المهـــارات التربويـــة والتثقفية الالزمـــة ألهالي الطالب. 
توســـيع إطار نشـــر تطبيق هـــذا البرنامـــج ليكون ضمن 
المنهـــاج الدراســـي ألكبـــر عـــدد ممكن مـــن المدارس 

والخاصة.  الرســـمية 

تدريب وتنمية قدرات
تــم تدريــب عرشيــن معالجــة نفســية متنوعــة االختصاصــات بــن عــاج 

نفــي وعــاج انشــغايل وعــاج نطــق واختبــارات الــذكاء. تضمنــت ورش 

التدريــب مجموعــة مــن التقنيــات العاجيــة املتبعــة عامليًــا ومنهــا:

- إسعاف نفي منزيل

- اختبارات الذكاء

- عاج باملوسيقى

- سيكودراما

- إسعاف نفي للكوارث

- عاج بالحفر

- عاجات تفريغية 

- Rebirthing )التنفس املنتظم(

- Arjile  عاج بالطن

- املتابعة الخارجية لحاالت اإلدمان 

99



الهيئة الصحية  ملف العدد

مشروع افتتاح العيادات النفسية في المدارس
الهيئة الصحية والمدارس والبلديات: شراكة لمستقبل أفضل   

املشــاكل واالضطرابــات الســلوكية والعاطفيــة التــي يعانيهــا األطفــال واملراهقــون مل تعــد أمــراً مخفيــاً أو رساً، لــذا الســكوت عنهــا وتهميشــها يشــكل 

خطــوة إضافيــة يف تأزيــم االســتقرار النفــي لهــؤالء. 

من خالل عملها الطويل مع املدارس والتالميذ واألهل لحظت الهيئة الصحية مسألة 

عــدم االهتــامم الــكايف باالضطرابــات العاطفيــة والســلوكية للتالميــذ، لــذا وضعــت يف برنامجهــا للصحــة النفســية مــروع افتتــاح عيــادات نفســية 

داخــل املــدارس. مــام قــد يعطــي أمــالً جديــداً ألي تلميــذ يعــاين مــن اضطــراب نفــي أو مشــكلة تربويــة مبســتقبل أفضــل. 

ثانوية حسن عيل نارص كانت من املدارس التي تلقفت الدعوة وافتتحت عيادة نفسية يف املدرسة بالتعاون مع بلدية الربج.

لماذا العيادة النفسية في المدرسة؟ 
ــذ ذوي  ــض التامي ــع بع ــا اإلدارة م ــي تواجهه ــاكل الت ــي املش ــرة ه كث

ــدي،  ــي والجس ــف اللفظ ــدارس، كالعن ــة يف امل ــر املتوازن ــلوكيات غ الس

املــربر،  غــر  والتغيــب  واإلدارة،  التعليمــي  الــكادر  احــرام  وعــدم 

والرســوب املســتمر، وغرهــا، وبالتحديــد يف املــدارس الخاصــة بالتامــذة 

الذكــور ومنهــا ثانويــة حســن عــيل نــارص يف املعمــورة. هــذه املشــاكل 

ــر  ــا مدي ــة. أم ــرق مختلف ــا بط ــة عاجه ــة ملحاول ــع إدارة أي مدرس تدف

ــل  ــأى »أن الح ــباعي فارت ــن الس ــتاذ زي ــارص األس ــيل ن ــن ع ــة حس ثانوي

ليــس بطــرد الطالــب مــا يدفعــه للتــرب املــدريس، لــذا ال بــد مــن عــاج 

ــه ورد املشــكلة  ــع أهل ــه وم ــوار مع ــب والح ــع الطال ــر بالتواصــل م آخ

إىل جذورهــا. لــذا لجأنــا إىل املختصــن. ومــن هنــا نشــأت فكــرة افتتــاح 

ــام 2015.«  ــادة يف الع ــت العي ــة وافتتح ــية يف املدرس ــادة نفس عي

وألن افتتــاح العيــادة يف املدرســة ال بــد يشــكل عبئــاً إضافياً عــى صندوق 

املدرســة، اعتمــد األســتاذ الســباعي حــاً :« تواصلنــا مــع الهيئــة الصحيــة 

ــردد، واملدرســة قدمــت  ــا ت ــاه ب ــا وقبلن ــا مرشوعه ــي اقرحــت علين الت

الغرفــة أمــا بلديــة الــربج فقــد قامــت بتجهيزهــا ومتويلهــا«. 

الطالب يطرقون باب العيادة النفسية 
بشــهادة الكثــر مــن املختصــن ال تــزال نظــرة املجتمــع للعــاج النفــي 

واالستشــارة النفســية نظــرة رفــض وخــوف وجهــل، لــذا اقنــاع الطالــب 

املصــاب باضطــراب عاطفــي أو ســلويك أو حتــى أولئــك الذيــن يعانــون 

ــل  ــاع األه ــك إقن ــهل، وكذل ــر الس ــن باألم ــية مل يك ــاكل دراس ــن مش م

ــادة النفســية.  ــول الطالــب بالدخــول إىل العي ــا لتســهيل قب كان رضوري

لتجــاوز هــذه املشــكلة قامــت الهيئــة الصحيــة مبجموعــة مــن 

ــاء األمــور لتوعيتهــم  ــورش الخاصــة باألهــل وأولي املحــارضات وال

ونتائجــه  باملدرســة  النفســية  االستشــارات  بأهميــة 

الفعالــة يف تحســن ســلوك وأداء أبنائهــم. 

ــقر  ــود ش ــتاذ محم ــول األس يق

ــر يف الثانوية:  الناظ
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األرقام 
ــاح  ــم افتت ــد ت ــورة فق ــارص يف املعم ــيل ن ــن ع ــة حس ــة إىل ثانوي إضاف

عيــادة يف ثانويــة البنــات – الرمــل يف الــربج، ويف متوســطة حــارة حريــك، 

ــة بهــدف الوقــوف  ــرج الرباجن ــك وب ــي حــارة حري بالتنســيق مــع بلديت

عــى رصــد الحــاالت عنــد الطــاب وإحالتهــا اىل املراكــز النفســية التابعــة 

ــة  ــات وثانوي ــري للبن ــة الغب ــات يف ثانوي ــت املعالج ــام تابع ــة. ك للهيئ

ــة بهــدف االستشــارة.  حــارة حريــك للبنــات عــدداً مــن الحــاالت الفردي

   الجهل بأهمية العالج 

واالستشارة النفسية سبب 
رئيسي للخجل من طرق باب 

العيادة النفسية  

210 تالميـــذ طرقـــوا بـــاب العيادة النفســـية في 
المدرســـة: مؤشـــر صحـــي وســـليم حـــول تغييـــر 

نظـــرة التالميـــذ الخاطئة عـــن العالج النفســـي

»تجــاوب األهــل كان ملفتــاً«، ويضيــف » كذلــك تــم تنفيــذ محــارضات 

ــذي يحتاجــون  ــكادر التعليمــي تســاعدهم عــى ماحظــة الطــاب ال لل

ــية«.  ــارة النفس لاستش

ــارة  ــة استش ــل أهمي ــية وجه ــادة النفس ــاب العي ــرق ب ــن ط ــل م الخج

مختــص نفــي كانــا عاملــن مشــركن بــن الطالــب وأهلــه بحســب مــا 

ذكــره الطــاب، »كنــت مــردداً يف البدايــة ومل يكــن لــدي أدىن فكــرة عــن 

املوضــوع« يقــول الطالــب م. س )16 عامــاً( الــذي كان يعــاين من مشــكلة 

دراســية. هــذا الجهــل يؤكــد عليــه الطالــب ي. ع )17 عامــاً( الــذي يعــاين 

ــاً  ــه. جلســت صامت ــا عــيل فعل ــرف م ــن أع ــة »مل أك ــن مشــاكل أرسي م

ولكــن املعالجــة النفســية أوضحــت يل الهــدف مــن الزيــارة وشــيئاً فشــيئاً 

ــداوم يف  ــي ت ــة ثقــة«. تضيــف املعالجــة النفســية الت ــا عاق ــت معه بني

الثانويــة ناديــة صفــي الديــن » رغــم جهلهــم التــام مبــا ينتظرهــم خلــف 

ــاء ثقــة مــع الطــاب. مبجــرد معرفتهــم  ــات ببن ــاب، مل أواجــه صعوب الب

بــأن طــرح مشــاكلهم ســيبقى رسيــاً يدلــون بــكل مــا يســبب لهــم الضيــق 

والقلــق. لقــد وجــدوا مــن يســتمع إليهــم ويشــكون لــه وهــو مــا كانــوا 

يحتاجونــه بالدرجــة األوىل«.

ــه  ــدم عامات ــرف م. س بتق ــة يع ــارات املتتالي ــذه الزي ــج ه ــن نتائ وع

عرشيــن عامــة بعــد ثــاث زيــارات للعيــادة النفســية. أمــا ي. ع 

فيذهــب أبعــد مــن ذلــك » لقــد تغــرت كثــراً عــى املســتوى النفــي 

والســلويك والتعليمــي. ثقتــي بنفــي ازدادت ودراســتي تحســنت«، لهــذه 

األســباب ال يــردد بنصــح أقربائــه وأصحابــه باستشــارة مختــص يف حــال 

واجــه مشــكلة مــا.

النتائج التي صدرت خالل عام من بداية المشروع: 
- عمــل يف العيــادات االستشــارية معالجــات نفســيات ضمــن دوام ثابــت 

تــراوح بــن 3  اىل 9 ســاعات أســبوعية. 

- استقبلت العيادات يف املدارس حوايل 210 تاميذ.

- أبرز المشكالت التي لوحظت:
• االنحرافات حول التدخني 

• العنف والعدائية 

• الغضب واالنفعال

• االضطرابات العائقية بني الطاب واألهل 

• االضطرابات العائقية بني الطاب واملعلمني 

• اضطرابات سلوكية ونفسية سببها املشاكل األرسية وانفصال األبوين

• تسلط األخ األكرب

• تنظيم الوقت

• مشاكل يف الدراسة 

- التدخــالت المقترحــة والتــي يعمــل علــى بعضهــا منــذ 
بــدء العمل بالمشــروع: 

اســتمرار تنفيــذ ورش عمــل لألهــل وللمعلمــن حــول االضطرابــات 

الســلوكية عنــد الطــاب وكيفيــة التعامــل مــع املراهقــن. 

- إقامــة وتنفيــذ محــارضات حــول االنحرافــات الســلوكية عنــد املراهقــن 

واألرضار الصحيــة والنفســية واالجتامعيــة.

- تنفيــذ عــرض مرحــي هــادف حــول الوقايــة مــن االدمــان عــى 

املخــدرات. )وهــو مــا تنفــذه الهيئــة منــذ ســنوات(.    

مدير الثانوية زين السباعيمدير الثانوية زين السباعي

قلق االمتحان أحد المواضيع قلق االمتحان أحد المواضيع 
التي تتم معالجتها دورياالتي تتم معالجتها دوريا
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الهيئة الصحية  ملف العدد

حملة الوقاية من اإلدمان على المخدرات على مسارح المدارس 
الهيئة الصحية تخاطب التالميذ عبر المسرحيات التثقيفية  

»أعطنــي مرًحــا وخبــزًا أعطــك شــعبًا مثقًفــا«. مقولــة لطاملــا شــاعت يف العــر الذهبــي للمــرح، وال تــزال حيــة حتــى اليــوم رغــم تنــوع وســائل 

االتصــال وتطورهــا، ملــا للمــرح مــن أســلوب جــاذب وتأثــر قــوي يف القــدرة عــى ترســيخ املعلومــات يف األذهــان والتعبــر عــن األفــكار والثقافــات. 

وألن الهيئــة الصحيــة اإلســامية تســعى دامئــا للتطويــر والتحديــث يف مجــال أســاليب التثقيــف والتوعيــة فلــم تتــوان يف اعتــامد األســاليب والتقنيــات 

الجديــدة، ومنهــا األشــكال الفنيــة واملرحيــة تحديــداً.
ومــن خــال هــذه األســاليب الفنيــة توســعت دائــرة املســتهدفن إىل أكــرب رشيحــة ممكنــة، مــن الطــاب واملراهقــن واألهــل واملربــن واملــدارس. وهكــذا باتــت األعــامل املرحيــة 

التثقيفيــة واإلرشــادية واحــدة مــن األســاليب املعتمــدة يف تنفيــذ برنامــج الصحة النفســية المدرســية.

فــي هــذا الســياق تــم إطــالق مســرحية جديــدة للوقايــة مــن اإلدمــان علــى المخــدرات تحــت عنــوان »بعــد.. 
بالهــا«

»بعد.. بالها«: اسأل مجرب 
يف عتمــة حالكــة الســواد تنتصــب توابيــت أربعــة شــاهرة املــوت 

والهــاك. مــن كل تابــوت يصــدح صــوت مرتجــف خائــف يحــي قصــة 

مؤملــة، أربــع قصــص تحــي تجربــة أربعــة شــبان عانــوا مــن آفــة اإلدمــان 

ــعادة  ــوا أوالً الس ــدرات. عايش ــى املخ ع

الكاذبــة املخادعــة، ومــا لبثــوا أن تهــاووا 

ــية  ــاة النفس ــن املعان ــحيقة م ــر س يف ب

املشــاكل  والجســدية، وحكــوا بحرقــة 

لعوائلهــم يف  ســببوها  التــي  العائليــة 

ــة.  ــات الازم ــن الجرع ــبيل تأم س

ــن إىل  ــة ممثل ــه أربع ــث وجه ــي بأســلوب املــرح الحدي خطــاب درام

الحضــور بلغــة الجســد، مــن خــال لوحــات فنيــة تعبريــة وإيقــاع يضبط 

ــة  ــة الصحي ــا الهيئ ــي أطلقته ــا« الت ــد.. باه ــة »بع ــا، يف مرحي أنغامه

بالتعــاون مــع جمعيــة رســاالت ضمــن الحملــة املســتمرة للوقايــة مــن 

املخــدرات.  

»بعد.. بالها«: قصص واعية ومعاناة صادمة
عــن املرحيــة وأهميتهــا التثقيفيــة تحــدث مديــر عــام الهيئــة الصحيــة 

املهنــدس عبــاس حــب اللــه، معــدًدا األســباب التي تدفــع البعــض للوقوع 

بهــذه اآلفــة الخطــرة، وركــز عــى أهميــة الوقايــة املبكــرة التــي تشــكل 

يجــب  والتــي  لتجنبهــا  منيًعــا  حاجــزًا 

أن تبــدأ مــن األهــل واملدرســة. ومــن 

ــة  ــي تعتمدهــا الهيئ ــة الت أســاليب الوقاي

األعــامل املرحيــة املبــارشة. وكذلــك ذكّــر 

حــب اللــه بالخدمــات التــي تقدمهــا 

ــة:  ــذه اآلف ــن به ــة للمصاب ــة الصحي الهيئ

» إضافــة إىل الحمــات الوقائيــة الهيئــة عندهــا مراكــز للعــاج أيضــا يف 

كيفــون ويف جويــا، إضافــة للعديــد مــن املراكــز والعيــادات النفســية يف 

ــق«.    املناط

   أساليب التوعية في الهيئة 

تواكب األجيال  من المسرح 
الكالسيكي إلى المونولوغ 

حتى المسرح المعاصر  

مشهد من المسرحيةمشهد من المسرحية
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»أنا حر«
بــدأت أوىل هــذه املرحيــات مــع مرحيــة »أنــا حــر«، وتعــد مرحيــة 

ــام  ــارشة أم ــت مب ــن. عرض ــن املمثل ــة م ــدها مجموع ــيكية يجس كاس

ــر  ــدد كب ــارح ع ــى مس ــاع وع ــوب والبق ــروت والجن ــاهدين يف ب املش

ــم تســجيلها عــى أقــراص مدمجــة ووزعــت عــى  مــن املــدارس. كــام ت

ــة. ــص التثقيفي ــوم يف الحص ــى الي ــرض حت ــزال تع ــدارس، وال ت امل

»نفضة«
ــام 2015، وإن  ــة« يف الع ــة »نفض ــا مرحي ــر« تبعته ــا ح ــة »أن مرحي

كانتــا متشــابهتن مــن حيــث املضمــون، إال أنهــام تختلفــان مــن حيــث 

ــي،  ــوغ املرح ــلوب املونول ــة« بأس ــة »نفض ــذت مرحي ــلوب. نف األس

باعتبــار أنــه يوصــل الفكــرة إىل الجمهــور بطريقــة أرسع، ويامــس 

بعمــق وجــدان كل متفــرج إذ يعتــرب نفســه هــو مــن كتــب هــذا الحــوار 

ــات الحــدث عــن  ــل بــرد مجري ــا املمث ــام فيه ــه. ق ــذي يجــري داخل ال

ــرى،  ــا أخ ــع أحيانً ــا واملجتم ــه أحيانً ــا نفس ــردي مخاطبً ــوار ف ــق ح طري

ــه. ــه ومعانات ــايك انفعاالت ــة تح ــيقى تعبري ــواره موس ــق ح تراف

تــم عــرض العمــل يف أماكــن عديــدة ومنهــا ضمــن الجامعــات ) اللبنانيــة 

والخاصــة( حيــث اســتفاد مــن مشــاهدة هــذا العمــل مــا يقــارب 800  

طالــب جامعــي، كــام تــم عــرض املونولــوغ يف اللقــاءات التشــاورية 

ــدرات  ــرشوع املخ ــرح م ــدات لط ــرى والبل ــل يف الق ــت تحص ــي كان الت

كانــت  العــروض  لتلــك  ونتيجــة  البلديــات.  مــع  بالتعــاون 
البلديــات تطلــب بعــروض يف املــدارس والثانويــات. وهكــذا باتــت كــام 

ســابقتها جــزًءا مــن األنشــطة املدرســية الاصفيــة التثقيفيــة للوقايــة مــن 

ــدرات. املخ

ــن  ــزء م ــاد ج ــرب أن الفس ــل فاعت ــي الحف ــامر راع ــيل ع ــب ع ــا النائ أم

ــي  ــي والعامل ــتوى الوطن ــى املس ــدرات ع ــج املخ ــار وتروي ــباب انتش أس

ــة.  ــة األمــة وثقافتهــا وبنيتهــا االجتامعي ــأيت يف ســياق محــو هوي وهــو ي

وذكّــر بوجــوب محاربتهــا بــكل الوســائل، وشــكر الهيئــة عــى مجهودهــا 

ــة. ــة الفتاك ــة  هــذه اآلف ــر يف مواجه الكب

ــة يف معــرض  ــات املثيل ــة كانــت مشــاركة للجمعي عــى هامــش املرحي

ــات  ــف بالتقني ــدرات والتعري ــن املخ ــة م ــول الوقاي ــة ح ــدف للتوعي يه

ــا. ــص منه ــا والتخل ــة ملواجهته ــاليب املتبع واألس

ومن الجمعيات املشاركة:

- جمعية جاد 

- جمعية علية النور.

- جمعية ام النور.

- مركز إحياء.

- كشافة املهدي »عج«

- املنتدى الثقايف مستشفى الساحل.

- جمعية سكون 

ومــن املقــرر أن تقــدم عــروض مبــارشة للمرحيــة عــى مســارح املــدارس 

والجامعــات. إضافــة إىل تســجيلها عــى أقــراص مدمجــة وتوزيعهــا عــى 

املــدارس باعتبــار أن أكــر فئــة مســتهدفة منهــا الفئــة الشــابة مــن عمــر 

15 إىل 20 ســنة.

النائب علي عمار متحدثا في افتتاح المسرحيةالنائب علي عمار متحدثا في افتتاح المسرحية

جانب من المعرض على هامش المسرحيةجانب من المعرض على هامش المسرحية

مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية 
المهندس عباس حب اهللالمهندس عباس حب اهلل

مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية 
المهندس عباس حب اهلل

مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية 
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الهيئة الصحية  مراكز

املطــر يف الخــارج غزيــر ويف الداخــل حركــة كخليــة نحــل. مــرىض ومســتفيدون لبنانيــون وســوريون ميلــؤون املــكان. 
كل ينتظــر خدمتــه الصحيــة يف مركــز النبــي الشــيت الصحــي التابــع للهيئــة الصحيــة اإلســامية. 

عــن هــذا املركــز الــذي حــاز عــى اعتــامد باملســتوى املتقــدم يف تصنيــف وزارة الصحــة للمراكــز الصحيــة يتحــدث 
إلينــا مديــره الحــاج أميــن جمعــة.

ــه  ــا ل ــث بفخــر عــن التصنيــف رداً عــى مباركتن يســتهل جمعــة الحدي

ويعتــرب أن ذلــك بفضــل الجهــود الكبــرة التــي تقــوم بهــا الهيئــة لتطويــر 

مراكزهــا وتحســن خدماتهــا بهــدف خدمــة النــاس بشــكل يليــق بهــم: 

ــة  ــدة الليل ــز ليســت ولي ــا املرك ــل عليه ــي حص ــة الت ــة املتقدم » الدرج

وضحاهــا بــل هــي مثــار جهــود  ســنن مــن العمــل بنظــام الجــودة الــذي 

ــداً  ــل أب ــاً مل نبخ ــه، وأيض ــباقة ب ــت س ــة وكان ــة الصحي ــه الهيئ اعتمدت

ــة  ــب وتنمي ــل بالتدري ــق العام ــى الفري ع

القــدرات، فخضعــوا لعــدة دورات حــول 

ــر،  ــق املعاي ــودة وتطبي ــام الج ــل بنظ العم

ــودة  ــام الج ــة نظ ــا منهج ــهل علين ــام س م

وتحويلــه إىل سياســة متبعــة داخــل املركــز، 

ــم  ــا ورضاه ــاس بن ــة الن ــه ثق ــج عن ــا نت عــن خدماتنــا وثقة الــوزارة م

ــرة«.  ــن م ــر م ــز أك ــي زارت املرك الت

ــي أسســت يف  ــز األوىل الت ــي شــيت واحــداً مــن املراك ــز النب ويعــد مرك

قــرى رشقــي بعلبــك األربــع عــرشة، فحتــى بدايــة التســعينات كان أهــايل 

من المراكز الصحية العشرة األوائل في تصنيف وزارة الصحة 
مركز النبي شيت الصحي: سبعة عشر عامًا من العطاء والتفوق  

تلــك املنطقــة يضطــرون للذهــاب إىل بعلبــك أو زحلــة يك يحصلــوا عــى 

ــام 1999  ــذ الع ــت بســيطة. ومن ــام كان ــة مه ــة الازم ــات الصحي الخدم

تســلمت الهيئــة الصحيــة إدارة املركــز بعقــد تشــغييل مــع وزارة الصحــة 

ــا بدارســة املركــز  ــوم األول للعمــل قمن ــي، » مــن الي ــدوق الكويت والصن

مــن الداخــل ودراســة املحيــط للوقــوف عــى حاجــات النــاس وتحديــد 

ــن  ــاج أمي ــول الح ــة« يق ــايل املنطق ــا أله ــن توفره ــي ميك ــات الت الخدم

جمعــة مفصــاً خدمــات وأقســام املركــز: 

املركــز  ينقســم  الخدمــات  ناحيــة  »مــن 

اىل خمســة أقســام العيــادات – الطــوارئ 

– عيــادة االســنان – املختــرب – األشــعة – 

والخدمــات  االســتقبال   – األدويــة  قســم 

ــائية  ــادة النس ــي: العي ــاً فه ــرة حالي ــادات املتوف ــا العي ــتية، أم اللوجس

ــادة الطــوارئ.  ــا اختصــاص – صحــة عامــة - أطفــال وعيــون - عي عيادت

كذلــك املختــرب يوفــر الفحوصــات الروتينيــة وعنــد الحاجــة نجــري 

إحــاالت لبعــض الفحوصــات غــر املتوفــرة ملركــز فــرج بلــوق يف بعلبــك. 

     جميع اللقاحات متوفرة 

في المركز اإللزامية منها 

واالختيارية     

مدير مركز النبي شيت أيمن جمعةمدير مركز النبي شيت أيمن جمعةمدير مركز النبي شيت أيمن جمعة
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ــه  ــا تأمــن حاجات يقــول جمعــة: »وألن املريــض صاحــب حاجــة وواجبن

الصحيــة نســعى إىل خدمــة جميــع رشائــح املجتمــع مبــا فيهــم النازحــون 

الســوريون الذيــن يتلقــون نفــس معاملــة اللبنانيــن. أمــا تعرفتنــا فهــي 

12000 ملعاينــة الصحــة العامــة و 15000 ملعاينــة االختصاص«، 
مضيفــاً »ولتأمــن أكــرب قــدر مــن الحاجــات الصحيــة نفتــح البــاب أمــام 

التعــاون مــع املجتمــع املحــيل املحيــط والجهــات الفاعلــة مــن بلديــات 

ومخاتــر ومــدارس وجمعيــات أهليــة وغرهــا. 

   يسجل المركز شهريًا حوالي 

2700 مستفيد  

االختصاصات المتوفرة 
في المركز 

موزعن عى  املركز مع ثاثن طبيباً  يتعاقد 

اختصاصات مختلفة: 

• أنف أذن حنجرة

• الصحة العامة 

• أطفال 

• نسايئ 

• أمراض املسالك بولية

• أمراض العيون

• أمراض القلب ورشايني 

• األمراض الجلدية  

• أمراض األعصاب 

• أمراض عظم ومفاصل

• جراحة عامة 

• جهاز هضمي 

• أسنان 

 ويسعى القامئون عى املركز الفتتاح عيادات 

والسكري  والغدد  والكى  الضغط  ألمراض 

لتزايد  نظراً  املحيط  حاجة  عى  بناء  وذلك 

دراسة  خال  من  وكذلك  األمراض،  هذه 

املشكات التي لوحظت أثناء تنفيذ برنامج 

حاالت  وأبرزها  املدريس  الطبي  الكشف 

السمنة.

  PANORAMIC  أمــا يف قســم األشــعة فمتوفــر تصويــر األشــعة و

)صــورة الفكــن( و  MAMMOGRAPHIC )تصويــر الثــدي للكشــف 

املبكــر عــن الرطــان(. ويف صيدليــة املركــز نقــدم األدويــة املزمنــة 

ــة«. ــن وزارة الصح ــة م ــية املقدم ــة األساس واألدوي

دائــرة خدماتنــا  بــل  املركــز  أن عملنــا غــر محصــور داخــل  كــام 

واهتامماتنــا توســعت اىل الخــارج ونعمــل عــى املشــاريع التــي تنفذهــا 

الهيئــة الصحيــة مثــل برنامــج ســامة الغــذاء والكشــف الصحــي املــدريس 

واملحــارضات التثقيفيــة والتلقيــح امليــداين.« ومــن األنشــطة التــي نهتــم 

بهــا وتعــزز تواصلنــا مــع األهــايل األيــام الصحيــة املجانيــة التــي نقيمهــا 

باســتمرار. 

التحاليل المخبرية من أكثر الخدمات طلباالتحاليل المخبرية من أكثر الخدمات طلبا
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الهيئة الصحية  جديد الهيئة

وبرًا بالمسنين..
خدمة نموذجية في مراكز الهيئة الصحية لرعاية كبار السن

ملى الحموي
م.دائرة اإلرشاد والتثقيف

رعايــة املســنن واحــد مــن الربامــج األساســية يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة. خدمــة مختصــة باملســنن ملالحظــة 
ــان يعــد وينفــذ يف مركــز  ــد املســن. يعتــرب هــذا املــروع األول يف لبن ــل عن ــة خل أي خلــل صحــي أو مــؤرش لبداي

رعايــة صحيــة أوليــة.  
يف دراســة أجرتهــا منظمــة الصحــة العامليــة حــول نســبة املســنن يف العــامل، ومقارنتهــا بالنســب يف األعــوام الســابقة، والتوقــع يف األعــوام 

740 مليــون  65 عامــاً يف الســنة الحاليــة  الاحقــة، تبــن أن هــذه النســبة هــي يف تزايــد مســتمر، فقــد بلــغ عــدد الذيــن يتجــاوز عمرهــم 

2050، أي بنســبة 21.7% . 2 بليــون مســن يف عــام  مســن، أي بنســبة %10.4 مــن إجــاميل ســكان األرض، ومــن املتوقــع أن يبلــغ عددهــم 

إن هــذا االرتفــاع امللحــوظ يف لبنــان ميكن تفســره يف الجدول التايل

نلحظ من الجدول:

• انخفاض عدد أفراد األرسة مع تزايد السنني

• انخفاض معدل الوفيات نتيجة للتطور الطبي والبحوث العلمية

ــار  ــبة كب ــاد نس ــوالدة   >--<  ازدي ــذ ال ــار من ــدالت األع ــاع مع • ارتف

ــاين ــع اللبن ــن يف املجتم الس

ــا باتجــاه  ــة يف عملن ــا أن نوجــه البوصل ــرض علين ــع ف هــذا الواق

كبــار الســن والذيــن تعتــرب رعايتهــم مــن الربامــج األساســية 

يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، وبالتــايل نخصصهــم 

بخدمــات رعائيــة عــرب مراكزنــا تعينهــم عــى 

مواجهــة مرحلــة الشــيخوخة وتضمــن لهــم 

القــدرة عــى القيــام بالوظائــف الحياتيــة 

ــارب. األساســية دون االســتعانة باألق

197019962005السنة

4,63,02,1معدل الوالدات/األسرة

9,17,07,1معدل الوفيات /1000

667274معدالت األعمار منذ الوالدة

)years 65<( 7.8%7%5%نسبة كبار السن

*البيانات الواردة يف الجدول أعاه تعرب عن الواقع اللبناين، وهي معتمدة عى 

احصاءات نفذتها منظمة الصحة يف لبنان عام 2014
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   مشروع جديد لرعاية 

المسنين في مراكز الرعاية 
الصحية األولية تضعه وتنفذه 

الهيئة الصحية في مراكزها  

املســنن  اســتهدف  الــذي  مرشوعنــا،  وضعنــا  املنطلــق  هــذا  مــن 

ــة. ــة الصحي ــة للهيئ ــة التابع ــز الصحي ــات املراك ــن خدم ــتفيدين م املس

وقــد تضمــن تقديــم خدمــة منوذجيــة عــرب املراكــز لرعايــة املســنن، عــرب 

تقييــم حالــة كل مســن وفــق منــاذج التقييــم املعتمــدة عامليــاً، والبنــاء 

عــى نتائــج التصنيــف لدعــم املســن ومســاعدته عــى تجــاوز الضعــف 

ــامد عــى  ــن االعت ــه م ــة، ومتكين ــة والذهني ــة الصحي أو النقــص يف الحال

نفســه يف تلبيــة حاجاتــه الحياتيــة األساســية.

 التقييمات المعتمدة :
ــى  ــرشوع ع ــذا امل ــة يف ه ــدت الهيئ اعتم

التــي  التقييــامت،  مــن  أنــواع  أربعــة 

بهــدف  الشــيخوخة،  أطبــاء  يعتمدهــا 

دراســة حالــة املســن، وتحديــد مواطــن 

الدعــم.  ومجــاالت  لديــه،  الضعــف 

والتقييامت هي:
1-1تقييم القدرات الجسدية : 

ADLs)النشاطات اليومية(

يتــم عربهــا تقييــم قــدرة املســن عــى تلبيــة حاجاتــه األساســية بشــكل 

ــامد  ــا اعت ــم فيه ــن. ويت ــاعدة اآلخري ــى مس ــامد ع ــتقل، دون االعت مس

 .)ADLs  )Activities of Daily Life Scale منــوذج

ــف  ــام بالوظائ ــى القي ــن ع ــدرة املس ــاس ق ــوذج قي ــذا النم ــمل ه ويش

ــن(:  ــاعدة اآلخري ــة )دون مس التالي

- تناول الطعام 

- لبس الثياب

- االستحامم

- التنقل بن غرف املنزل

- الدخول اىل املرحاض

- القدرة عى ضبط التبول

ويُبنــى عــى نتيجــة التقييــم لتحديــد ضعــف املســن عــن تلبيــة واحــدة 

ــه  ــم تحويل ــه يت ــلفاً، وعلي ــورة س ــية املذك ــه األساس ــن حاجات ــر م أو أك

اىل معالــج فيزيــايئ، أو معالــج انشــغايل، ملســاعدته بهــدف جعلــه قــادراً 

عــى تلبيــة هــذه الحاجــات بشــكل مســتقل.

2-تقييم الحالة الصحية :
يتم عرب هذا التقييم الوقوف عى املسائل الصحية التالية: 

•األمــراض املزمنــة التــي يعــاين منهــا املســن )والتثبــت عــرب ملــف املســن 

أو بطاقــة خاصــة باملــرض(

ــد،  ــوم الواح ــا يف الي ــة توزيعه ــا وطريق ــي يأخذه ــة الت ــة املزمن •األدوي

ــا ــن يســاعده عــى تناوله وم

•ردات الفعل الجانبية من األدوية )يف حال وجودها(

•الحاجــة الفعليــة للمســن لــكل األدويــة املزمنــة التــي يأخذهــا، ومــدى 

تأثرهــا عــى حياتــه.

ميكــن االســتعانة هنــا يف تشــخيص الحاجــة الفعليــة للمســن الــذي 

يخضــع لهــذا التقييــم، بطبيــب اختصــاص أمــراض شــيخوخة، حيــث يتــم 

تنظيــم األدويــة بشــكل أفضــل، واالســتغناء 

ــر  ــي تؤث ــة الت ــر الرضوري ــة غ ــن األدوي ع

ســلباً عــى حيــاة املســن، مــن الناحيــة 

ــية. ــة والنفس الصحي

 : الذهنيــة  القــدرات  3-تقييــم 
M M S E

يتــم عربهــا قيــاس القــدرات لــدى املســن عــى الركيــز وحفــظ األحــداث 

واألشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم، ويتــم اعتــامد منــوذج )اختبــار قيــاس 

ــرب  ــم ع ــة mini mental status exam MMSE( ويت ــدرات الذهني الق

هــذا النمــوذج قيــاس قــدرة املســن عــى:

•تسمية األشياء واألشخاص بأسائهم

•الرتكيز والقدرة عىل الحفظ 

•التعبري اللغوي ووضوح املصطلحات املعتمدة 

ويتــم تخصيــص املســنن األميــن باختبــار مختــر يقيــس قدراتهــم عــى 

الركيــز وحفــظ األحــداث.

4- تقييم الوضع الغذائي : 
وذلــك بإجــراء الفحوصــات الازمــة للوقــوف عــى صحــة املســن لناحيــة 

متتعــه بصحــة جيــدة أو إصابتــه بالســمنة أو بســوء التغذيــة. 

التنفيذ 
ــت 67  ــنن بلغ ــن املس ــة م ــى عين ــورة ع ــامت املذك ــق التقيي ــم تطبي ت

مســناً يف أربعــة مراكــز تابعــة للهيئــة الصحيــة يف منطقــة بــروت. وقــد 

قــام بالتطبيــق فريــق متخصــص مــن الهيئــة الصحيــة تــم تدريبــه بهــدف 

تحقيــق أفضــل النتائــج. 

ــن يف  ــاء مختص ــنن إىل أطب ــن املس ــدد م ــل ع ــج بتحوي ــت النتائ ومتثل

ــة: ــاالت التالي املج

- اختصاص التغذية :37 

- العاج الفيزيايئ : 9 

- العاج النفي : 12 

مــن الجديــر القــول إن مــرشوع رعايــة املســنن يف املراكــز بــات حاجــة 

ــة  ــه لتســهيل مهم ــة ل ــات الراعي ــن الجه ــرضوري تأم ــن ال أساســية، وم

ــة  ــن متابع ــن م ــنن املحول ــن املس ــة ومتك ــز الصحي ــامده يف املراك اعت

ــة.  ــة إضافي ــم دون كلف عاجاته
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الهيئة الصحية  مع البلديات

استكمال  برنامج التلقيح بالتعاون مع 
البلديات 

إطالق برنامج الكشف التخصصي 
المدرسي في اتحاد بلديات غربي بعلبك

إعداد مثقف ضد المخدرات في بلدة 
برج قالوي

اســتكامال لحملــة التلقيــح ضــد شــلل االطفــال، و بالتزامــن مــع الحملــة 

الوطنيــة التــي اطلقتهــا وزارة الصحــة، قامــت الهيئــة الصحيــة بالتعــاون 

مــع اتحــاد بلديــات جبــل عامــل بتنفيــذ الحملــة ضمــن قــرى االتحــاد 

ــر  ــر صف ــن عم ــل م ــتفيدين 346 طف ــال املس ــدد االطف ــغ ع ــث بل حي

ــا،  ــدا، مركب ــي :طلوســة، بلي ــرى املســتفيدة فه ــى 5 ســنوات.أما الق وحت

ــل. ــس الجب ــان، مجــدل ســلم، قربيخــا و مي ــي حي بن

ــة مــن  ــة الثاني ــة االســامية املرحل ــة الصحي ــاع اســتكملت الهيئ ويف البق

مــرشوع »التحصــن الشــامل« وحطــت رحالهــا هــذه املــرة يف بلــدة حلبتا 

حيــث تــم تلقيــح األطفــال املتربــن مــن اللقاحــات االلزاميــة. إشــارة 

اىل أن هــذا املــرشوع ينفــذ بالتعــاون مــع اتحــاد بلديــات شــاميل بعلبــك.

ــامية و  ــة االس ــة الصحي ــت الهيئ ــداد، أطلق ــيل املق ــب ع ــة النائ برعاي

اتحــاد بلديــات غــريب بعلبــك مــرشوع »الكشــف التخصيص املــدريس« يف 

املــدارس الرســمية التاليــة: مدرســة شمســطار، حــوش العــرب، بدنايــل، 

حــدث بعلبــك و متوســطة ســليم حيــدر.

ويتضمــن الكشــف التخصــيص فحــص عيــون  وفحــص فئــة الــدم 

الجلديــة. واألمــراض  اختصــاص  ومعاينــات 

بالتعــاون مــع اتحــاد بلديــات جبــل عامــل والتعبئــة الربويــة يف منطقــة 

ــول  ــة ح ــية دورة تدريبي ــة النفس ــرة الصح ــذت دائ ــوب األوىل، نف الجن

ــرج  ــي يف ب ــام الخمين ــز االم ــدرات« يف مرك ــد املخ ــف ض ــداد مثق »إع

ــة. ــم الرســمي يف املنطق ــدورة أســاتذة التعلي ــه واســتهدفت ال قاوي

ــت  ــدرس، وتناول ــا 11 م ــتفاد منه ــن،  اس ــتمرت يوم ــي اس ــدورة الت ال

موضوعــات مختلفــة يف الصحــة النفســية واإلدمــان وكيفيــة رصــد 

الحــاالت املدمنــة، كــام تطرقــت الــدورة اىل موضــوع األمــراض املنقولــة 

ــة  ــع الصحي ــاول املواضي ــة تتن ــام توعوي ــرض أف ــت بع ــياً، واختتم جنس

ــورة.  املذك

التلقيح مستمر.. في الحضانات التلقيح مستمر.. في الحضانات 
في منطقة اتحاد بلديات جبل عاملفي منطقة اتحاد بلديات جبل عامل

اكتشاف ضعف النظر في الصغر اكتشاف ضعف النظر في الصغر 
يساعد على تحسنه في الكبريساعد على تحسنه في الكبر

إعداد مثقف ضد المخدرات إعداد مثقف ضد المخدرات 
في بلدة برج قالويفي بلدة برج قالوي

من بيت لبيت يتنقل فريق الهيئة من بيت لبيت يتنقل فريق الهيئة 
الصحية في بلدة حلبتاالصحية في بلدة حلبتا
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التوعية من المخدرات في اتحاد بلديات 
جبل عامل

لقاء تشاوري بين اتحاد بلديات بنت 
جبيل والهيئة الصحية

الوقاية من سرطان الثدي في اتحاد 
بلديات جبل عامل

ــة االســامية اىل املــدارس  ــة الصحي ــز توجهــت الهيئ ــي ممي بأســلوب فن

الواقعــة ضمــن اتحــاد بلديــات جبــل عامــل لتوعيــة الطــاب اىل مخاطــر 

اإلدمــان عــى املخــدرات مــن خــال مشــهد متثيــيل يحــايك واقــع املدمــن 

واملأســاة التــي يعيشــها بعــد اإلدمــان. واعتمــدت الهيئــة أســلوب النقاش 

مــع الطــاب الثــارة اهتاممهــم و انتباههــم اىل املخاطــر الحقيقيــة 

لإلدمــان. اســتفاد مــن النشــاط 750 طالــب مــن مختلــف املــدارس.

كــام نفــذت سلســلة مــن املحــارضات التثقيفيــة والوعويــة مــن مخاطــر 

اإلدمــان عــى املخــدرات املحــارضات يف بلــدات قربيخــا، مجــدل ســلم 

وطريدبــا وحرضهــا شــباب وفعاليــات املنطقــة. بلــغ عــدد املســتفيدين 

مــن املحــارضات التــي بلــغ عددهــا 30 محــارضة 1000 مشــارك

ــة  ــذت الهيئ ــاج« نف ــار ع ــن قنط ــر م ــة خ ــدأ »الوقاي ــن مب ــا م إنطاق

الصحيــة االســامية يف منطقــة صــور بالتعــاون مــع اتحــاد بلديــات جبــل 

عامــل 16 حلقــة تثقيفيــة حــول »الكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي«.

شــملت الحملــة بلــدات الصوانــة، محيبيــب، مجــدل ســلم، بليــدا، 

القنطــرة، ميــس الجبــل، عدشــيت، قربيخــا، رب تاتــن، تولــن، طلوســة، 

ــان وحــوال. ــر رسي دي

ــراء  ــن الج ــة 174 منه ــم احال ــيدة وت ــة 216 س ــن الحمل ــتفادت م اس

الصــورة الشــعاعية مجانــا يف مستشــفى تبنــن الحكومــي.

ــقرا  ــدة ش ــة يف بل ــذت الهيئ ــل نف ــت جبي ــات بن ــاد بلدي ــة اتح وبرعاي

ــون  ــر القان ــة نظ ــن وجه ــان م ــوع االدم ــت موض ــة تناول ــدوة علمي ن

ــا الشــعب  ــدة عيت ــدة،ويف بل ــن البل ــا 150 مشــارك م ــن  وحرضه والدي

حــرض 200 طالــب مــن ثانويــة عيتــا، عرضــاً ملرحيــة »نفضــة« تلخــص 

ــان. ــد اإلدم ــه بع ــى املخــدرات وحيات ــن ع مســرة املدم

البلــدي  العمــل  بــن  املســتمر  التعــاون  إطــار  يف 

واتحــادات البلديــات والهيئــة الصحيــة االســالمية، 

مــع  بالتعــاون  النفســية  الصحــة  دائــرة  نفــذت 

ــن  ــة م ــول« التوعي ــاوري ح ــاء تش ــدي لق ــل البل العم

اللقــاء  مخاطــر االدمــان عــى املخــدرات«. حــر 

ــذ يف  ــل و نف ــت جبي ــاء بن ــدات قض ــن بل ــات م فعالي

ــات  ــد نقاش ــرون. وبع ــريي و عي ــديت الط ــن بل كل م

ــة  ــة ملتابع ــكيل لجن ــم تش ــاركن ت ــالت للمش و مداخ

تنفيــذ التوصيــات الناتجــة عــن اللقــاء. واختتــم اللقــاء 

مبرسحيــة فنيــة عرضهــا الفنــان »عــيل يونــس« تتنــاول 

موضــوع اإلدمــان عــى املخــدرات. 

الصحيــة  الهيئــة  نفــذت  االتحــاد  مــع  وبالتعــاون 

ــا  ــة عيت ــي يف ثانوي ــكادر التعليم ــة لل ــالمية ورش االس

الشــعب. الورشــة التــي حرهــا 25 معلــم تهــدف 

عــى  التعــرف  كيفيــة  حــول  االســاتذة  ارشــاد  اىل 

الطالــب املدمــن يف الثانويــة وكيفيــة إحالتــه إىل املركــز 

املتخصــص للعــالج. 

الممثل علي عماشة في أداء مسرحي الممثل علي عماشة في أداء مسرحي 
داخل الصف للتوعية من المخدراتداخل الصف للتوعية من المخدرات

توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي 
يساعد على االكتشاف المبكر للمرضيساعد على االكتشاف المبكر للمرض

توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي 
يساعد على االكتشاف المبكر للمرض

توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي توعية السيدات حول الوقاية من سرطان الثدي 

التعاون على تحصين المنطقة من التعاون على تحصين المنطقة من التعاون على تحصين المنطقة من 
آفة اإلدمان على المخدراتآفة اإلدمان على المخدرات
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الهيئة الصحية  مع البلديات

يوم صحي للمسنين في بلدة يحمر الشقيف

بالتعــاون مــع بلديــة يحمــر الشــقيف وملناســبة والدة الســيدة الزهــراء)ع(، فتــح مركــز الجنــوب الطبــي أبوابــه أمــام املســنن الذيــن تلقــوا الخدمــات 

الصحيــة يف اختصــايص العيــون وأنــف، أذن حنجــرة. ونفــذ النشــاط واســتفاد منــه 20 مســن/ة.
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مشاركة الهيئة في افتتاح مشروع 
فرز النفايات من المصدر في النبطية

ندوة للتعريف بالخدمات النفسية في 
بعلبك

يوم صحي للمسنين في بلدة 
النميرية

يوم صحي في دبين

شــاركت الهيئــة الصحيــة االســامية يف منطقــة الجنــوب الثانيــة يف حفــل 

افتتــاح مــرشوع »فــرز النفايــات مــن املصــدر« الــذي دعــت اليــه بلديــة 

النبطيــة يف قاعــة كامــل يوســف جابــر.

ــش  ــد فني ــر محم ــة الوزي ــاء للمقاوم ــة الوف ــو كتل ــال عض ــى االحتف رع

وحــرضه نــواب وشــخصيات بلديــة واختياريــة وصحيــة وطبيــة ونقابيــة 

وكشــفية وحشــد مــن املواطنــن.

وشــاركت الهيئــة الصحيــة بزاويــة خاصــة بهــا عرضــت فيهــا منشــوراتها 

البيئيــة . 

ويف إطــار التعــاون املســتمر بــن الصليــب األحمــر الــدويل وبلديــة دبــن  

والهيئــة الصحيــة االســامية ، نفــذت الهيئــة _مركــز الخيــام_ يومــاً 

صحيــاً مجانيــاً تخصصيــاً ألمــراض الغــدد والســكري والقلــب والرشايــن 

يف بلــدة دبــن.

اليــوم الصحــي نفــذ يف مبنــى البلديــة واســتفاد منــه 60 مريــض/ة  

ووزعــت وحــدات الــدواء مجانــاً عــى املــرىض كــام أجــري فحــص تخزيــن 

ــض.  الســكر ل14 مري

ــي  ــوب الطب ــز الجن ــة يف مرك ــات الطبي ــوا الخدم 14 مســن ومســنة تلق

ملناســبة والدة الســيدة زينــب )ع( وشــملت التقدميــات املعاينــات 

املجانيــة يف اختصــايص العيــون واألذن واألنــف والحنجرة.النشــاط الــذي 

ــدى املســنن.  ــى ارتياحــاً ل ــة الق ــة النمري ــذ بالتعــاون مــع بلدي نف

وبهــدف تعريــف أهلنــا عــى الخدمــات النفســية التــي يقدمهــا مركــز 

فــرج بلــوق الصحــي، أقامــت الهيئــة الصحيــة نــدوة تعريفيــة بالخدمات 

ــي يوفرهــا  ــات الت ــز. ومــن هــذه الخدم النفســية املســتحدثة« يف املرك

املركــز: عــاج نطــق / عــاج حــي حــريك/ اختبــارات الــذكاء/ استشــارات 

نفســية/ عــاج نفــي.  

ــن،  ــد حس ــور حم ــك الدكت ــة بعلب ــس بلدي ــا رئي ــي حرضه ــدوة الت الن

ــة النفســية  ــاح مراكــز للعناي ــة افتت ألقــى كلمــة  أكــد فيهــا عــى أهمي

ــة  ــذت يف قاع ــدوة نف ــات.  الن ــذه الخدم ــن له ــة املواطن ــاد حاج وازدي

ــى . ــجد املصطف ــويف يف مس ــان اليحف يقظ

الوزير محمد فنيش يستمع لعرض الوزير محمد فنيش يستمع لعرض 
الهيئة حول فرز النفايات من المصدرالهيئة حول فرز النفايات من المصدر

رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسنرئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن

العناية بصحة املسن حق لهم وواجب عى الجميع
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الهيئة الصحية  أنشطة

افتتحــت الهيئــة الصحيــة االســامية العيــادة النفســية يف مركــز جبــاع الصحــي برعايــة وحضــور رئيــس كتلــة الوفــاء للمقاومــة النائــب محمــد رعــد 

ونائــب مديــر عــام الهيئــة الصحيــة االســامية املهنــدس مالــك حمــزة.

وللمناســبة نظمــت الهيئــة الصحيــة االســامية بالتعــاون مــع بلديــة جبــاع عــن بوســوار حفــا حــرضه حشــد مــن الفعاليــات البلديــة واالختياريــة 

ــادة النفســية خدمــة الطــب النفــي. ــة والكشــفية و تقــدم العي والصحي

افتتاح العيادة النفسية في جباع

قص شريط افتتاح العيادة قص شريط افتتاح العيادة 
النفسية في مركز جباع الطبيالنفسية في مركز جباع الطبي
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أيام صحية بمناسبة الوالدات الميمونة

 يف الــوالدة امليمونــة للســيدة فاطمــة الزهــراء )ع( نفــذت الهيئــة الصحية 

االســامية أيامــاً صحيــة مجانيــة احتفــاء باملناســبة يف املناطــق كافة. 

ــاً بالتعــاون  ــاً مجاني ــا ًصحي ــوب يوم ــت يف الجن ــز عيتي ــث شــهد مرك حي

مــع بلديــة عيتيــت تضمــن اجــراء فحوصــات مخربيــة مجانيــة واســتفاد 

ــه 50 مريــض/ة. من

األيام الصحية

أيام صحية في مديرية بيروت

ويف إطــار عملهــا الطبــي الخدمــايت، نفــذت مديريــة بــروت سلســلة مــن 

ــام املــرىض  ــواب مراكزهــا أم ــث فتحــت أب ــة حي ــة املجاني ــام الصحي األي

لتلقــي الخدمــات الطبيــة والــدواء.

 حيــث شــهد مركــز الــربج املعمــورة يومــاً مجانيــاً شــمل تقديــم املعاينات 

يف اختصــايص الصحــة العامــة واألطفــال  واســتفاد منــه 50 مريــض وتــم 

تلقيــح االطفــال ضــد الشــلل .

اشــرك يف النشــاط أطبــاء مــن املركــز وخمســة متطوعــات وتــم اعطــاء 

ــدواء الــازم حيــث بلــغ عــدد الوحــدات حــوايل 150 وحــدة  املريــض ال

ــة نفســية يف النشــاط  دواء كــام شــاركت اخصائي

ويف مركــز اإلمــام الرضــا نفــذ النشــاط نفســه حيــث متــت معاينــة 100 

مريــض.

ــا«  ــة يومــا« صحي وبالتعــاون مــع قطــاع جبيــل وكــروان، نفــذت الهيئ

مجانيــا« يف بلــدات جــرود كــروان. الجولــة شــملت بلــدات راس اســطا 

ــة حــوايل 100 مريــض  ــم معاين ــد ت –علــامت – افقــا- الســا- املغــرة وق

ــى  ــدة دواء ع ــع 400 وح ــم توزي ــلل وت ــاح الش ــل لق ــح 43 طف وتلقي

ــع املــرىض  جمي

ــى  ــد الق ــن وق ــن اثن ــة وممرض ــة عام ــن صح ــاط طبي ــارك يف النش ش

ــة . ــايل املنطق ــل اه ــن قب ــرا« م ــا« كب ــاط تجاوب النش

اىل ذلــك، فتــح مركــزي املعشــوق بــرج قــاوي أبوابهــام أمــام الوافديــن 

لاســتفادة مــن املعاينــات املجانيــة والحســومات عــى الصــور الشــعاعية 

والفحوصــات املخربيــة وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين 500 مريــض.

وللمناســبة نفســها، اســتقبلت مراكــز الخيــام، الغازيــة، جبــاع والجنــوب 

الطبــي املــرىض يف يــوم مجــاين شــمل حســومات عــى الفحوصــات 

ــض. ــه 170 مري ــتفاد من ــة واس ــعاعية والصوتي ــور الش ــة والص املخربي

ومليفــدون حصــة صحيــة يف والد ة الســيدة الزهــراء حيــث نفــذت الهيئــة 

ــدة شــمل إجــراء  ــة يف البل ــة الثقافي ــاً يف مســتوصف الجمعي ــاً صحي يوم

معاينــات طــب عــام وأطفــال وتوزيــع الــدواء املجــاين و قــد بلــغ عــدد 

املســتفيدين 850 مريضــاً.

ــلة  ــاع سلس ــة البق ــهدت منطق ــب )ع( ش ــيدة زين ــوالدة الس ــاء ب واحتف

أيــام صحيــة مجانيــة ، حيــث أحيــا املناســبة  كل مــن مركــز النبــي شــيت، 

فــرج بلــوق، شمســطار، بــوداي ويونــن، وذلــك بفتــح أبوابهــم الســتقبال 

املــرىض مجانــاً.

ــة وإجــراء  ــات املجاني ــم املعاين ــة شــملت تقدي ــة املجاني ــة الصحي الحمل

الفحوصــات املخربيــة والصــور الشــعاعية واســتفاد منهــا 1000 مريــض/ة. 

كشف صحي على رضيعة كشف صحي على رضيعة 
في بلدة ميفدونفي بلدة ميفدون

احدى المريضات في اليوم احدى المريضات في اليوم 
الصحي المجاني في بعلبكالصحي المجاني في بعلبك

العناية بصحة األطفال عملية مستمرة العناية بصحة األطفال عملية مستمرة 
على جدول األيام الصحيةعلى جدول األيام الصحية

العناية بصحة األطفال عملية مستمرة العناية بصحة األطفال عملية مستمرة 
على جدول األيام الصحية

العناية بصحة األطفال عملية مستمرة العناية بصحة األطفال عملية مستمرة 
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الهيئة الصحية  أنشطة

أيام صحية بالتعاون مع الصليب األحمر

ــاً  ــاً مجاني ــاً صحي ــدة شــبعا يوم ــة االســامية يف بل ــة الصحي نفــذت الهيئ

تخصصيــاً مبــرض الغــدد والســكري بالتعــاون مــع الصليــب األحمــر 

ــدويل. ال

شــمل هــذا النهــار تقديــم املعاينــات املجانيــة وفحــص تخزيــن الســكر 

يف الــدم وتوزيــع وحــدات الــدواء عــى املــرىض الذيــن بلــغ عددهــم 60 

مريــض/ة.

ــامية  ــة االس ــة الصحي ــذت الهيئ ــال نف ــن بع ــة وع ــديت البازوري و يف بل

يومــن صحيــن، تخللهــام تقديــم املعاينــات املجانيــة يف اختصــايص 

الصحــة العامــة والقلــب والرشايــن  وتوزيــع وحــدات الــدواء عــى 

املــرىض. واســتفاد مــن الحملــة 300 مريــض/ة

تعــاون الهيئــة الصحيــة الصليــب األحمــر الــدويل، طــال أيضــا بلــدة حــارة 

صــور، حيــث نفــذ يــوم صحــي مجــاين يف البلــدة، شــمل تقديــم املعاينات 

ــام  ــائية ك ــراض النس ــن واألم ــب والرشاي ــات القل ــة يف اختصاص املجاني

قدمــت الهيئــة خدمــة تخطيــط القلــب حيــث اســتفاد مــن النشــاط 300 

مــرض/ة. 

ــذت  ــدويل، نف ــر ال ــب األحم ــع الصلي ــاون م ــا و بالتع ــاع أيض ويف البق

ــون  ــديت مجدل ــة يف بل ــة مجاني ــا ًصحي ــامية  أيام ــة اإلس ــة الصحي الهيئ

ــة. ــل صفي ــوش ت وح

ــات يف اختصــاص الصحــة العامــة، قلــب  ــم املعاين ــام تضمنــت تقدي األي

ورشايــن وغــدد وســكري إضافــة اىل توزيــع وحــدات الــدواء عــى املرىض.

نفــذت األيــام املجانيــة بواســطة االســعاف النقــال الــذي قصــد البلدتــن 

وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين 270 مريــض/ة. 

طبيبة تعاين إحدى السيدات في شبعاطبيبة تعاين إحدى السيدات في شبعا

من اليوم الصحي في حارة صور  من اليوم الصحي في حارة صور  
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يوم صحي في مركز تمنين الصحي

ــة  ــاوب البيئ ــبة تج ــادة نس ــي وزي ــن الصح ــز متن ــل مرك ــدف تفعي وبه

ــا  ــا مجاني ــه اىل املبنــى الجديــد تــم تنفيــذ يومــا صحي املحيطــة ، وانتقال

ألهــايل البلــدة يف االختصاصــات التاليــة: صحــة عامــة، عيــون، أنــف أذن ، 

حنجــرة، فحوصــات مخربيــة. وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين 207 مســتفيداً.  

األيام الصحية في المخيمات

يف ذكــرى انتصــار الثــورة االيرانيــة، ويف ظــل الضغوطــات املعيشــية التــي 

ــامية  ــة االس ــة الصحي ــت الهيئ ــطينيون، نظم ــون الفلس ــا النازح ــر به مي

املخيــامت  يف  مجانيــة  حملــة  الفلســطينية  املقاومــة  دعــم  ولجنــة 

الفلســطينية عــى كافــة األرايض اللبنانيــة. الحملــة الصحيــة قدمــت 

ــرىض. ــى امل ــدواء ع ــع ال ــة وتوزي ــات املجاني املعاين

ــرج  ــم ب ــة، مخي ــة ومي ــوة، املي ــامت عــن الحل ــن مخي واســتفادت كل م

الشــاميل، مخيــم البــص، مخيــم الرشــيدية، مخيــم صــربا وشــاتيا، مخيــم 

بــرج الرباجنــة، مخيــم مــار اليــاس، مخيــم الجليــل، نهــر البــارد والبــداوي، 

اســتفادت هــذه املخيــامت مــن التقدميــات الصحيــة واملعاينــات املجانيــة 

ووحــدات الــدواء. وبلــغ عــدد املســتفيدين 919 

يوم صحي للمسنين في بلدة حومين 
التحتا

وألنهــم الفئــة األكــر حاجــة اىل الرعايــة، زار فريــق مــن  الهيئــة الصحيــة 

ــت  ــث قدم ــدة حي ــنن يف البل ــا  املس ــن التحت ــة حوم ــامية  وبلدي االس

لهــم الهيئــة املعاينــات الصحيــة املجانيــة يف اختصــايص القلــب والرشايــن 

والغــدد والسكري.واســتفاد مــن هــذه الجولــة 22 مســن ومســنة .
املقاومــة  دعــم  ولجنــة  الصحيــة   الهيئــة  أحيــت  األرض،  يــوم  ويف 

يف فلســطن املناســبة بسلســلة أيــام صحيــة مجانيــة يف املخيــامت 

الفلســطينية يف لبنــان. الحملــة التــي شــملت مخيــامت امليــة وميــة، عــن 

ــة، صــربا وشــاتيا،  ــرج الرباجن ــل، ب ــارد، الجلي ــداوي، نهــر الب ــوة، الب الحل

مــار اليــاس، البــص، بــرج الشــاميل والرشــيدية اســتفاد منهــا 2200 

مريــض/ة. وتنوعــت الخدمــات الطبيــة بــن تقديــم  املعاينــات املجانيــة 

ــاين. ــدواء املج ــدات ال ــع وح وتوزي

الهيئة في بيوت المسنين في حومين التحتاالهيئة في بيوت المسنين في حومين التحتا
في أحد المخيمات الفليسطينيةفي أحد المخيمات الفليسطينية

زاوية ترفيهية لألطفال في اليوم زاوية ترفيهية لألطفال في اليوم زاوية ترفيهية لألطفال في اليوم زاوية ترفيهية لألطفال في اليوم زاوية ترفيهية لألطفال في اليوم 
الصحي في تمنينالصحي في تمنين

الدكتور علي الصباح يعاين طفال الدكتور علي الصباح يعاين طفال 
فلسطينيا في مخيم المية وميةفلسطينيا في مخيم المية ومية
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الهيئة الصحية  أنشطة

الكشف المدرسي
كشف صحي في مدارس اإلمداد

كشــف فريــق الهيئــة الصحيــة االســامية عــى 90 طالــب/ة مــن مــدارس 

اإلمــداد يف بنــت جبيــل كشــفاً طبيــاً عامــاً.

وخــال الكشــف تــم معاينــة الطــاب و تلقيــح املتربــن مــن لقاحاتهــم 

االلزاميــة و قــد بلــغ عددهــم 25 طالــب كــام وزعــت وحــدات الــدواء 

عــى الطــاب املــرىض.

كذلــك نفــذت كشــف صحــي رسيــري عــى تامــذة مركــز اإلمــداد للرعاية 

والتأهيــل يف الهرمــل و تامــذة املركــز يف بلــدة الطيبــة البقاعيــة مبشــاركة 

طبيــب أطفــال وفريــق  مــن متطوعــات الهيئــة الصحية االســامية.

متابعة احاالت المعيصرة

اســتكامالً لدورهــا يف الكشــف املــدريس وبعــد رصــد حــاالت مرضيــة بــن 

طــاب مــدارس اإلمــداد يف املعيــرة قامــت الهيئــة الصحيــة اإلســامية 

بالتعــاون مــع جمعيــة االمــداد الخريــة مبتابعــة احــاالت الكشــف الطبــي 

ــرج  ــز ب ــتقبالهم يف مرك ــم اس ــث ت ــيل )ع(. حي ــام ع ــزالء دار االم ــن ن م

الرباجنــة الصحــي اإلجتامعــي وتقديــم الخدمــات الطبيــة الازمــة لهــم .

ــيطة.  ــطة والبس ــن املتوس ــاب ب ــة للط ــاالت الصحي ــت الح ــد تفاوت وق

ــم.  ــة له ــة الازم ــامل الطبي ــت األع ــد أجري وق

كشف صحي في مدارس البقاع

ويف مــدارس بريتــال وفــاوى والبشــائر يف البقــاع نفــذت الهيئــة الصحيــة 

كشــفاً صحيــاً رسيريــاً حيــث تــم معاينــة الطــاب و تحويلهــم اىل اطبــاء 

اختصــاص كل حســب حالتــه.

كشف سريري في إحدى مدارس بريتالكشف سريري في إحدى مدارس بريتال

العناية الصحية باألطفال في العناية الصحية باألطفال في 
المعيصرة في شمال لبنانالمعيصرة في شمال لبنان

العناية الصحية باألطفال في العناية الصحية باألطفال في 
المعيصرة في شمال لبنان

العناية الصحية باألطفال في العناية الصحية باألطفال في 
وفي مركز اإلمداد في الهرملوفي مركز اإلمداد في الهرمل

طبيب من الهيئة يكشف على تلميذ طبيب من الهيئة يكشف على تلميذ 
في مدرسة اإلمداد في بنت جبيلفي مدرسة اإلمداد في بنت جبيل
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أنشطة المستشفيات
احتفاء بالوالدات الميمونة

احتفلــت مستشــفى البقــاع الغــريب مبناســبة والدة الســيدة الزهــراء )ع( 

باحتفــال حــرضه املســؤول الثقــايف يف قطــاع البقــاع الغــريب الشــيخ عــيل 

عبداللــه.

وخــال االحتفــال تــم تخريــج املشــاركن بــدورات تدريبيــة خــال العــام 

2015 كــام تــم االعــان عــن اســامء الفائزيــن باملراكــز األول يف مســابقة 

الســيدة الزهــراء.

إىل ذلــك وملناســبة والدة الســيدة زينــب )ع( ويــوم املمرضــة، اســتقبلت 

ــن  ــغرة، الذي ــدي يف مش ــة امله ــذ مدرس ــريب تامي ــاع الغ ــفى البق مستش

الطبــي  للــكادر  التهنئــة  وقدمــوا  املستشــفى  أقســام  عــى  جالــوا 

والتمريــي العامــل فيهــا، كــام نظمــت إدارة املستشــفى إحتفــاالً شــارك 

ــفى. ــر املستش ــة ملدي ــال كلم ــل اإلحتف ــون، وتخل ــه العامل في

ــه  ــات النســائية يف حــزب الل كــام حــرض إىل املستشــفى وفــد مــن الهيئ

ووفــد مــن كشــافة اإلمــام املهــدي )عــج( مباركــن ومهنئــن باملناســبة.

ــن )ع(  ــام الحس ــتي اإلم ــن مدرس ــذ م ــام تامي ــدة ، ق ــوة جدي ويف خط

البقــاع الغــريب بزيــارة اىل  ومدرســة راهبــات القلبــن األقدســن يف 

ــوالدة  ــة والتربيــك ب ــم التهنئ مستشــفى البقــاع الغــريب يف ســحمر لتقدي

الســيدة زينــب )ع( حيــث جالــوا يف أقســام املستشــفى وقدمــوا الــورود 

للــكادر الطبــي والتمريــي. وجــاءت هــذه الخطــوة تحــت عنــوان 

ــان«. ــوار األدي »ح

تالمذة مدرسة االمام المهدي يهنؤون الممرضات تالمذة مدرسة االمام المهدي يهنؤون الممرضات 
بوالدة السيدة زينب ويوم الممرضةبوالدة السيدة زينب ويوم الممرضة

تالمذة مدرسة القلبين االقدسين تالمذة مدرسة القلبين االقدسين 
يوزعون الورود على الممرضينيوزعون الورود على الممرضين

توزيع الهدايا على الفائزين توزيع الهدايا على الفائزين 
بمسابقة السيدة الزهراءبمسابقة السيدة الزهراء

تالمذة مدرسة االمام الحسين )ع( تالمذة مدرسة االمام الحسين )ع( 
يوزعون الهدايا على المرضىيوزعون الهدايا على المرضى
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الهيئة الصحية  أنشطة

تكريم الدكتور رفيق األمين في 
مستشفى البقاع الغربي

كرمــت مستشــفى البقــاع الغــريب املديــر الطبــي الســابق د.رفيــق األمــن 

تقديــراً لعطاءاتــه خــال مســرته الطبيــة يف املستشــفى.

ــة  ــة الطبي ــب واللجن ــاء الطبي ــفى و زم ــر املستش ــم مدي ــرض التكري ح

حيــث كانــت كلمــة ملديــر املستشــفى أكــد فيهــا أن أبــواب املستشــفى 

ــزة. ــوده املتمي ــور األمــن عــى جه ــا الدكت ــع وحي مفتوحــة للجمي

محاضرات ثقافية
الهيئــة  نفــذت  الثقــايف،  اإلطــار  ويف 

الصحيــة االســامية يف منطقــة البقــاع، 

ورش عمــل حملــت العناويــن التاليــة 

مــع  اللــه  »يــد  و   « املؤمــن  »مظهــر 

الجامعــة«.

الــورش اســتهدفت العاملــن يف مركــز 

وبلــغ  واإلدارة  الصحــي   بلــوق  فــرج 

عددهــم خــال الورشــتن 60 مشــارك. 

مستشفى البتول تخرج المشاركين 
في الدورات

برعايــة وحضــور النائــب عــيل املقــداد، أقامــت إدارة مستشــفى البتــول  

حفــاً لتخريــج »دورات الكــوادر التمريضيــة«.

حــرض الحفــل كل مــن مديــر مديريــة البقــاع يف الهيئــة الصحيــة ومديــر 

مستشــفى البتــول و رئيــس اتحــاد  بلديــة الهرمــل إضافــة اىل فعاليــات 

املنطقــة والــكادر التمريــي والطبــي العامــل يف مستشــفى البتــول

الدكتور رفيق األمين مكرما بين زمالئهالدكتور رفيق األمين مكرما بين زمالئه

الشيخ أيمن شمص يحاضر حول مظهر الشيخ أيمن شمص يحاضر حول مظهر 
المؤمن في مديرية البقاعالمؤمن في مديرية البقاع

النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي 
شاهين  يسلمان الشهادات للمشاركينشاهين  يسلمان الشهادات للمشاركين

النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي 
شاهين  يسلمان الشهادات للمشاركين

النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي النائب علي المقداد ومدير المستشفى علي 
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ــة  ــي يف الهيئ ــم الطب ــم الجس ــتمرة، نظ ــة املس ــا التدريبي ــن برامجه ضم

الصحيــة االســامية يف البقــاع سلســلة مــن النــدوات الطبيــة تحــت 

عناويــن مختلفــة تســتهدف األطبــاء العاملــن يف الهيئــة الصحيــة وتنوعت 

ــا:    ــا ومنه ــن املحــارضات ومواضيعه عناوي

- أمراض الجهاز الهضمي عند األطفال. 

- أمراض العظام واملفاصل.

- األمراض العصبية، الصداع والرع.  

وبلغ عدد األطباء املستفيدين من الندوات 65 طبيبا/ة

محاضرات الجسم الطبي

وبالتعــاون مــع اللجنــة العلميــة يف منطقــة صــور نفــذ الجســم الطبي 

سلســلة مــن املحــارضات التثقيفيــة، اســتهدفت األطبــاء العاملــن يف 

الهيئــة الصحيــة االســامية مــن مختلــف االختصاصــات الطبيــة ومنها:

- اضطرابات النمو عند األطفال

  h1n1 محارضة  حول اإلنفلونزا -

- أمراض الجهاز التنفي

- أمراض املسالك البولية

- رسطان الثدي

الجنــوب األوىل  املحــارضات 50 طبيبــا/ة مــن منطقتــي  اســتهدفت 

والثانيــة.

إىل ذلــك نفــذت الجســم نــدوة طبيــة أخــرى يف مطعــم شــواطينا يف صــور 

ــن  ــع وعناوي ــت مواضي ــة وحمل ــن يف الهيئ ــاء العامل ــا األطب اســتفاد منه

نفســية متحــورت حــول »االكتئــاب، أســبابه وعوارضــه وطــرق العــاج«. 

الدكتور عدنان الحسني يلقي محاضرة حول اللقاحاتالدكتور عدنان الحسني يلقي محاضرة حول اللقاحات

أطباء في محاضرة أقيمت في صورأطباء في محاضرة أقيمت في صور

تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند 
األطفال أحد العناوين في المحاضرةاألطفال أحد العناوين في المحاضرة

تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند 
األطفال أحد العناوين في المحاضرة

تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند تأثيرات الحليب على الجهاز الهضمي عند 

الدكتور فضل شحيمي  يلقي محاضرة حول اإلكتئابالدكتور فضل شحيمي  يلقي محاضرة حول اإلكتئاب

محاضرة في بعلبك عن األمراض العصبيةمحاضرة في بعلبك عن األمراض العصبية
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الهيئة الصحية  أنشطة

محاضرات، ندوات، ورش عمل
أيام تثقيفية في بيروت

نفــذت الهيئــة الصحيــة سلســلة مــن األيــام التثقيفيــة يف معاهــد املســار 

ــمل  ــاط ش ــروت. النش ــة لب ــة الجنوبي ــداد يف الضاحي ــس واإلم و فلوران

زوايــا مكافحــة التدخــن، مكافحــة املخــدرات، مكافحــة مرشوبــات 

ــب و  ــاركن 360 طال ــاب املش ــدد الط ــغ ع ــة بل ــة التغذي ــة وزاوي الطاق

ــاث ــد الث ــة يف املعاه طالب

ــا وســائل  ــري شــمل زواي ــا ًيف مدرســة الغب ــا ًمامث ــة يوم ونفــذت الهيئ

الرعايــة الشــخصية،  التواصــل االجتامعــي، زاويــة ســلوك الشــباب، 

مكافحــة مرشوبــات الطاقــة وزاويــة التغذيــة وقــد اســتفاد مــن النشــاط 

ــة. ــن الثانوي ــة م 400 طالب

يــوم آخــر نفــذ  يف ثانويــة جــون الرســمية وذلــك بالتعــاون مــع دائــرة 

الصحــة النفســية ودائــرة الصحــة االجتامعيــة. شــمل زوايــا تحليــل فئــة 

دم، زاويــة الصحــة النفســية، زاويــة التغذيــة وزاويــة مكافحــة التدخــن. 

حــرض النشــاط 40 طالــب وطالبــة وقــد القــى صــدى واســع يف املنطقــة 

تلميذات من مدرسة اإلمداد يستمعون تلميذات من مدرسة اإلمداد يستمعون 
إلى نصائح خبيرة التغذيةإلى نصائح خبيرة التغذية

زحمة أمام زاوية العناية الشخصية في ثانوية الغبيريزحمة أمام زاوية العناية الشخصية في ثانوية الغبيري

مضار التدخين في اليوم مضار التدخين في اليوم 
التثقيفي في  مدرسة جونالتثقيفي في  مدرسة جون

مضار التدخين في اليوم مضار التدخين في اليوم 
التثقيفي في  مدرسة جون

مضار التدخين في اليوم مضار التدخين في اليوم 
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التوعية من مخاطر اإلدمان على 
المخدرات

ــة  ــة الصحي ــا الهيئ ــي تنفذه ــل الت ــلة ورش العم ــن سلس ضم

االســامية للتوعيــة مــن مخاطــر االدمــان عــى املخــدرات، 

اســتقبل مركــز بــرج قــاوي ورشــة شــارك فيهــا 45 شــخص مــن  

فعاليــات وأهــايل البلــدة . تضمنــت الورشــة محــارضة وعــرض 

أفــام وثائقيــة تســلط الضــوء عــى هــذه اآلفــة.

ــة  ــدوة مامثل ــة ن ــة الربوي ــة والتعبئ ــذت الهيئ ــور نف ويف ص

ــة تحــايك واقــع  ــا مشــهدية متثيلي لطــاب جامعــة LIU تخلله

ــن.  املدم

كذلــك نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف صــور سلســلة مــن 

ــة  ــى آف ــوء ع ــلطت الض ــة س ــدوات العلمي ــارضات والن املح

ــا.  ــة منه ــان ورضورة الوقاي اإلدم

دورات تدريبية الصحاب دور الحضانات

ــاب  ــة ألصح ــا التدريبي ــامية أوىل دوراته ــة االس ــة الصحي ــت الهيئ افتتح

ــة. ــة الجنوبي ــات يف الضاحي دور الحضان

وتــأيت هــذه الــدورات ضمــن مــرشوع متكامــل تنفــذه الهيئــة الصحيــة 

االســامية لرفــع مســتوى الخدمــات املقدمــة مــن خــال هــذه الحضانــات 

وتحســن معايــر الســامة العامــة فيهــا.

ــة تشــمل  ــن مختلف ــت عناوي ــابيع وتضمن ــدورات ســت أس ــتمرت ال اس

ــا:  ــة ومنه ــل الحضان ــامته داخ ــل وس ــة بالطف ــب املتعلق ــة الجوان كاف

إســعافات أوليــة )نظــري وعمــيل(_ خطــة اإلخــاء أثنــاء الطــوارئ 

ــاليب  ــذاء_ أس ــامة الغ ــيل(_ س ــق )نظري/عم ــاء الحري ــارات إطف ومه

ــاليب  ــة_ أس ــة يف دور الحضان ــراض واألوبئ ــد االم ــل_ رص ــة الطف تغذي

التعقيــم والتنظيــف_ الصحــة والســامة يف دور الحضانــة_ مــؤرشات 

ــة_ اللعــب  ــات رصــد واإلحال ــال وآلي ــد األطف ــات النفســية عن االضطراب

ــا.  ــف نفهمه ــال كي ــوم األطف ــا ورس ــليم واهميته الس

وتجــدر اإلشــارة إىل أن التدريــب النظــري والعمــيل لخطــة اإلخــاء أثنــاء 

الطــوارىء ومهــارات أطفــاء الحريــق درب عليهــا فريــق متخصــص مــن 

فــوج اإلطفــاء يف الدفــاع املــدين.

بلــغ عــدد الحضــور 35 ســيدة مــن مالــكات دور الحضانــة ضمــن نطــاق 

الضاحيــة الجنوبيــة.

محاضرة عن العالقة بين األهل واألبناء 
في صور

»العاقــة بــن األهــل واألبنــاء« هــو عنــوان املحــارضة التــي نفذتهــا دائــرة 

الصحــة النفســية يف الهيئــة الصحيــة يف منطقــة صــور.

وتــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة مــن املحــارضات التوعويــة التــي 

ــة مــن خــال  ــات النســائية. وتهــدف الهيئ تســتهدف األخــوات يف الهيئ

ــن األهــل وأبنائهــم عــرب طــرق  ــة ب ــر العاق هــذه املحــارضات اىل تطوي

ــدة جــداً. ــة  تحســن العاقــة وتجعلهــا جي تربوي
احدى المشاركات تتدرب على كيفية اطفاء الحريقاحدى المشاركات تتدرب على كيفية اطفاء الحريق

العالقة بين األهل و األبناء، من العالقة بين األهل و األبناء، من المشاركات في الدورةالمشاركات في الدورة
ًً و حاجة و حاجة

العالقة بين األهل و األبناء، من العالقة بين األهل و األبناء، من 
ً

العالقة بين األهل و األبناء، من العالقة بين األهل و األبناء، من 
ًًأكثر العناوين طلبًاًأكثر العناوين طلباأكثر العناوين طلبا
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الهيئة الصحية  أنشطة

ورش نفسية في بيروت

نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف مديريــة بــروت مجموعــة ورش عمــل  

ل 14 عاملــة مــن مراكــز متنوعــة يف املؤسســة، عــرب ورش عمــل تفاعليــة 

تعرفــت مــن خالهــا العامــات عــى مواضيــع عــدة وتضمنــت العناويــن 

التاليــة :

- األنوثة واألنثى 

- مراحل النمو /من الحمل اىل الطفولة    

- مراحل النمو /من الكمون اىل البلوغ واملراهقة 

- الجروحات النفسية 

- وسائل الدفاع السلبية وااليجابية 

- الهوية ومعرفة الذات 

اظهرت نتائج االستبيانات تطور 78 % من املعلومات عند العامات 

بهــدف التثقيــف والوقايــة مــن االدمــان عــى املخــدرات نفــذت دائــرة 

الصحــة النفســية بــروت وبالتنســيق مــع القســم االجتامعــي عــدد مــن 

ــة مــن االدمــان عــى املخــدرات ضمــن  االنشــطة واملحــارضات يف الوقاي

القطاعــات توزعــت عــى الشــكل التــايل .

- عــرض فنــي  مرحــي اســتهدف فعاليــات مــن املجتمــع املــدين ومــدراء 

املــدارس والجمعيــات واملؤسســات  حــرضه حــوايل 200 شــخص 

ــة مــن خــال اعطــاء محــارضات يف  ــن االنشــطة التثقيفي ــة م - مجموع

ــة  ــتهدفت عام ــارضة اس ــا 102 مح ــغ مجموعه ــعب بل ــات والش القطاع

ــاس  الن

- اعــداد فريــق متخصصــن يف الصيدلــة  12 مثقــف يف الوقايــة مــن 

االدمــان عــى املخــدرات مــن خــال ورش عمــل وال  زال الفريــق يتابــع 

ــه.   تأهيل

تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ 
النفسي عبر األنشطة اليدويةالنفسي عبر األنشطة اليدوية

تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ 
النفسي عبر األنشطة اليدوية

تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ تحتاج العاملة إلى مساحات من التفريغ 

إعداد فريق من الصيادلة للتثقيف  حول اإلدمان عل المخدراتإعداد فريق من الصيادلة للتثقيف  حول اإلدمان عل المخدرات
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االحتفال بعيد المعلم

وكعادتهــا كل عــام، احتفلــت الهيئــة الصحيــة االســامية يف منطقــة 

ــاً  ــاً صحي ــذت يوم ــث نف ــة حي ــا الخاص ــم بطريقته ــد املعل ــة بعي النبطي

ــة. ــة الثاني ــان يف املنطق ــن يف لبن ــع املعلم ــتهدف تجم ــاً اس مجاني

وشــمل هــذا النهــار تقديــم املعاينــات املجانيــة يف اختصاصــات القلــب 

والرشايــن، الغــدد والســكري، األمــراض النســائية إضافــة اىل فحــص 

ــرىض. ــى امل ــاين ع ــدواء املج ــع ال ــون و توزي ــكري والده الس

استفاد من هذا النهار 220 معلم ومعلمة.

االحتفال بوالدة السيدة زينب

أحيــت الهيئــة الصحيــة االســامية يف منطقــة النبطيــة ذكــرى والدة 

الســيدة زينــب )ع( ويــوم املمرضــة املســلمة،  بزيــارة املمرضــات 

واملمرضــن العاملــن يف مستشــفيات املنطقــة وهــي مستشــفى النجــدة 

الشــعبية، مستشــفى الشــيخ راغــب حــرب، املستشــفى الحكومــي ومركــز 

ــي. ــوب الطب الجن

ويف منطقــة البقــاع احتفــل املوظفــون باملناســبة بحفــل حــرضه 25 

شــخصا.

مناسبات
مجلس عزاء في 
الذكرى السنوية 
لوفاة طبيبين من 

الهيئة

تخليــداً للذكــرى العطــرة للدكتــور املرحــوم 

عاطــف صفديــة والدكتــور املرحــوم هاشــم 

ــة   ــوب الثاني ــة الجن ــت مديري ــيد، أحي الس

ذكــرى مــرور عــام عــى وفاتهــام. وحــرض 

املناســبة حشــد مــن األطبــاء الزمــاء يف 

منطقــة الجنــوب الثانيــة ومــدراء وعاملــن. 

توزيع ورود وتهنئة بمناسبة توزيع ورود وتهنئة بمناسبة 
والدة السيدة زينب )ع( على والدة السيدة زينب )ع( على 

اصدقاء الفقيدين يحيون ذكراهمااصدقاء الفقيدين يحيون ذكراهماالعاملين في مركز النبطيةالعاملين في مركز النبطية

من اليوم الصحي للمعلمين في النبطيةمن اليوم الصحي للمعلمين في النبطية
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الهيئة الصحية  الدفاع المدني

مركز الدفاع المدني والطوارئ - فوج إطفاء الضاحية
هناك حريق..؟ اتصل على 1290

مـــا هـــي وظيفـــة المركـــز؟ وما هـــو نطاق 
؟  عمله

ــا  ــاون م ــم بالتع ــن مــرشوع إنســاين ت ــارة ع ــة عب ــاء الضاحي ــوج إطف ف

بــن اتحــاد بلديــات الضاحيــة وجمعيــة الهيئــة الصحيــة - الدفــاع املــدين 

التــي تشــغل هــذا املركــز ضمــن نظــام واتفاقيــة رســمية.

هــذا املركــز وجــد لخدمــة أهلنــا يف الضاحيــة الجنوبيــة لبــروت. نطــاق 

ــات تابعــة لهــا: الغبــري،  ــع بلدي ــة ألرب ــه يغطــي مســاحة جغرافي عمل

ــر.  ــة الغدي ــي -تحويط ــة -الليل ــة، املريج ــرج الرباجن ــك، ب ــارة حري ح

أمــا بالتنفيــذ العمــيل فنحــن نتدخــل بعمليــات اإلطفــاء عنــد الحاجــة، 

ــن.  وحيثــام يوجــد الخطــر نكــون حارضي

ــرشة  ــاين املنت ــاع املــدين اللبن ــز الدف ــز كنعــر مســاعد ملراك وجــد املرك

ممَّ يتألف المركز؟ وما هو عديده؟

يتألــف املركــز مــن املبنــى الــذي يضــم كافــة االحتياجــات الخاصــة مبركــز 

ــاء وفيه: إطف

- قسم العمليات / الطوارئ

- معرض تثقيفي يعرّف عن رجل اإلطفاء ومهامه 

- قسم التامرين الخاصة برجال اإلطفاء 

- قسم املنامة 

- قسم الغرف الخاصة بالتسلية

يف الضاحيــة. فنحــن ال نحــل محــل الجهــات الرســمية بــل نتدخــل عنــد 

طلــب أي نــداء يصلنــا مــن املواطنــن.

لتسليط الضوء أكر عى املركز وعمله، و دوره اإلنساين يف الضاحية الجنوبية، كان لنا لقاء مع مدير املركز السيد حسن كريم
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أمــا عــن التجهيــزات فقــد حرصنــا عــى أن تكــون مــن أحــدث التجهيزات 

العامليــة وأكرهــا تطــوًرا يك تواكــب الواقــع الحــايل. يوجــد يف املركــز عــرش 

ــوع  ــاء متنوعــة األحجــام والســعة يك تتناســب وحجــم ون ســيارات إطف

كل حريــق. كذلــك الســيارات والصهاريــج املوجــودة تتــاءم وحجــم 

الطرقــات الواســعة والضيقــة، إضافــة إىل تجهيــز املركــز بســلم طولــه 42 

مــرًا يبلــغ حــدود 12 طابًقــا لاســتفادة منــه يف عمليــة اإلخــاء. كذلــك 

ــي  ــة الت ــات الناري ــتخدام الدراج ــان باس ــد لبن ــى صعي ــز ع ــرد املرك ينف

أمــا عــن التجهيــزات فقــد حرصنــا عــى أن تكــون مــن أحــدث التجهيزات 

ــزوًدا  ــل، م ــر األويل للتدخ ــون العن ــد ويك ــاء واح ــل إطف ــا رج يقوده

ــر اىل  ــول املبك ــه الوص ــن مميزات ــرة، وم ــق الصغ ــاء الحرائ ــاز إلطف بجه

نقطــة الحريــق تفاديًــا الزدحــام الســر. وقــد اســتفدنا مــن هــذه اآلليــة 

وأثبتــت فعاليــة عاليــة عــى االرض خاصــة يف الحرائــق البســيطة، إن كان 

ــا. ومــن مميــزات  ــا بيطً حريــق دراجــة ناريــة أو ســيارة أو حريًقــا منزليً

اعتــامد الدراجــة الناريــة توفــر الوقــت والجهــد واســتهاك األفــراد عبثــاً. 

المعرض الدائم في المركز للتعريف برجل اإلطفاء ومعداتهالمعرض الدائم في المركز للتعريف برجل اإلطفاء ومعداته

مدير المركز حسين كريممدير المركز حسين كريم
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كيـــف يتم اختيار الكادر البشـــري في المركز 
والذي يعد العنصر األساســـي في عملية 

اإلطفاء؟

ــاًرا  ــرشي اختي ــكادر الب ــار ال ــون اختي ــب أن يك ــا يج ــح مبهمتن يك ننج

ــا عــى مجموعــة مــن املواصفــات املناســبة ملهمــة رجــل اإلطفــاء.  مبنيً

ــارص  ــة العن ــبًقا نوعي ــا مس ــز حرضن ــاح املرك ــر الفتت ــة التحض يف مرحل

ــزات الجســدية مــن الطــول  ــة املمي ــه لناحي ــي ســتعمل في ــة الت البرشي

والــوزن والقــوة البدنيــة والعمــر )20 – 30 (. كذلــك أخذنــا بعــن 

ــيًا  ــا حامس ــر رياضيً ــون العن ــأن يك ــية ب ــات النفس ــار املواصف االعتب

رسيــع البديهــة عــايل الركيــز واألهــم أن تكــون لديــه الرغبــة الكاملــة يف 

العمــل يف هــذه املهمــة الخطــرة. 

ومــع ذلــك يبقــى هــذا العنــر خاضًعــا باســتمرار للــدورات التدريبيــة 

والتأهيليــة، إذ يخضــع بدايــة لــدورة مــدة شــهرين تتضمــن أبــرز 

املســائل التــي تفيــده عــى األرض ثــم يتابــع بعــض التأهيــات، إضافــة 

ــة.  ــه املطلوب ــى لياقت ــظ ع ــايض يك يحاف ــج الري ــتمراره بالربنام إىل اس

يتألــف الــكادر البــرشي مــن 64 عنــًرا مؤهلــن تأهيــًا كامــًا، ويوجد 

ــتجابة ألي  ــتعداد لاس ــة االس ــى أهب ــًرا ع ــز 25 عن ــتمرار يف املرك باس

طلــب مســاعدة مهــام كان مبجــرد أن يطلــب الرقــم 1290

كيف يمكـــن أن تصفوا عملكـــم الذي يعتبر 
نسبًيا؟ حديًثا 

يف العــام 2015 نفذنــا 250 مهمــة متنوعــة بن حرائــق التفجرات، 

الكهربــاء، املؤسســات، املنــازل، املســتودعات، الســيارات، الدراجــات 

الناريــة، األعشــاب، النفايــات، عمليــات إنقــاذ حــوادث وغرهــا.  

ما مييز عملنا مجموعة من الخطوات التي نعتمدها:

- التنســيق مــع الجمعيــات واملراكــز األخــرى لتحديــد حاجــة الحــادث 

مــن ســيارات إطفــاء أو عديــد.

   االندفاع العشوائي 

والحماس العاطفي 
مشكلة قد تعيق عملنا 
وتعرض المواطن للخطر 

لذا طلبنا الدائم عدم 
التجمهر في مكان 

الحادث  

- بــن لحظــة تلقــي االتصــال حتــى خــروج فريــق االطفــاء مــدة ال 

تتجــاوز االربعــن ثانيــة.  

-املعــدل الوســطي للوقــت لوصولنــا اىل مــكان الحــادث ال يتعــدى أربــع 

دقائــق.

الهيئة الصحية  الدفاع المدني

الدراجات النارية آلية التدخل األولي والسريعالدراجات النارية آلية التدخل األولي والسريع

عشرة سيارات إطفاء في خدمة الناس عشرة سيارات إطفاء في خدمة الناس 
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ما هـــي أبـــرز الصعوبـــات التـــي تواجهونها 
عملكم؟ فـــي 

أكــر مشــكلة نواجههــا أثنــاء عملنــا هــي االندفــاع العشــوايئ والعاطفــي 

للنــاس أثنــاء الحريــق أو بعيــد التفجــرات. هــذا الحــامس قــد يعرضهــم 

ــة اإلخــاء  ــا ويؤخــر عملي ــاء للخطــر أيًض للخطــر ويعــرض رجــل اإلطف

وإطفــاء الحرائــق. 

ومــن أجــل زيــادة التثقيــف عنــد املواطنــن وطــاب املــدارس والجامعات 

أقمنــا معرًضــا دامئـًـا يف املركــز يحــي تفاصيــل مهمــة رجــل اإلطفــاء، مــن 

الوظيفــة والــدور واملعــدات واللبــاس إىل الصفــات الجســدية والنفســية، 

لعلنــا بذلــك نســاهم بزيــادة الوعــي عنــد النــاس بأهميــة رجــل اإلطفــاء 

ــام نحــرص  ــات. ك ــه دون معوق ــام مبهمت ــق للقي ورضورة تســهيل الطري

عــى املشــاركة يف املعــارض ويف الجامعــات للتعريــف بهــذه املهمــة 

اإلنســانية التــي تهــدف بالدرجــة األوىل إىل إنقــاذ النــاس وحاميــة 

حياتهــم.  1290

ــر  ــا بتحليــل املهمــة مــن بعــد انتهائهــا، إذ يقــوم مدي -ننفــرد عــن غرن

العمليــات بتحليــل معلومــات املهمــة التــي تــم تصويرهــا بكامــرا مثبتــة 

ــة  ــاء وكيفي ــان األخط ــل تبي ــن أج ــادث، م ــاء الح ــد أثن ــى رأس العدي ع

ــا. تصحيحه

-بالتقنيــات الجديــدة التــي نعتمدهــا نركــز عى مســألة ترشــيد اســتهاك 

ــى  ــاظ ع ــاه أوالً والحف ــر املي ــن اجــل توف ــق، م ــاء الحري ــاه يف إطف املي

األجــزاء التــي مل تصلهــا النــران وعــدم تلفهــا ثانيــاً. 

غرفة العمليات حيث يتم تلقي اتصاالت اإلغاثةغرفة العمليات حيث يتم تلقي اتصاالت اإلغاثة
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الهيئة الصحية  الدفاع المدني

باألنشــطة  زاخــرا  أنشــطتها، كان  بوفــرة  المدنــي  الدفــاع  2016 فــي مديريــة  العــام  األول مــن  الفصــل  تميــز 
والفعاليــات والــدورات والعمليــات اإلســعافية فــي المناطــق كافــة. وجــاءت األنشــطة والخدمــات التــي بلــغ عددهــا 

ــي: ــكل التال ــى الش 5741 عل

-دورات اطفاء

-تأهيل للعامات يف حضانات االطفال

-مواكبــة املناســبات واألنشــطة العامــة:  احتفــال الذكــرى الســنوية النتصــار الثــورة اإلســامية يف إيــران، حمــات التلقيــح التــي تنفذهــا الهيئــة الصحيــة، 

تشــييع شــهداء، أنشــطة رياضيــة وعباديــة. 

-ورش ودورات تدريب، نظرية  وميدانية )إنقاذ، إسعاف، إطفاء، الحد من الكوارث واألزمات(

التعاون مع البلديات
فــي إطــار المشــاريع المشــتركة مــع البلديــات علــى صعيــد ملفــي اإلســعاف واإلنقــاذ تــم 
تســليم كل مــن بلديتــي شــقرا وعيتــا الشــعب ســيارتي إنقــاذ بكامــل التجهيــزات والمعدات، 

باإلضافــة إلــى تســليم بلديــة مجــدل ســلم ســيارة إســعاف مجّهــزة.

البقاعالجنوب بيروتالمنطقة

808948492654عدد الخدمات

3838



3939



الهيئة الصحية  صحف
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تطبيق الهيئة الصحية اإلسالمية على الهاتف الذكي
حسن ركن

م. دائرة االنرنت

أطلقــت الهيئــة الصحيــة اإلســامية، تطبيقهــا اإللكــروين عــى الهواتــف الذكيــة، وهــو التطبيــق الصحــي الثــاين يف لبنــان بعــد تطبيــق وزارة الصحــة 

العامــة.

مميزات التطبيق

يحتوي التطبيق عى ثاث نوافذ رئيسية: 

ــام  ــا، وأرق ــا، وخدماته ــان، وعناوينه ــامية يف لبن ــة اإلس ــة الصحي ــة للهيئ ــة التابع ــز الصحي ــع املراك ــة بتوزي ــن خريط ــذة تتضم ــذه الناف ــز: ه - املراك

ــاً. ــه جغرافي ــز إلي ــرب مرك ــة أق ــح معرف ــتطيع املتصف ــف، يس ــى الهات ــق ع ــغيل التطبي ــم تش ــا ت ــف. وإذا م الهوات

- األقسام: تحتوي هذه النافذة بشكل رئيي عى آخر املقاالت واملنشورات يف املوقع الرسمي يف مواضيع: 

o الصحة االجتامعية.

o الصحة النفسية.

o املستشفيات ومديريات املناطق.

o األنشطة الصحية.

-  من نحن: باقة تعريفية عن املؤسسة، وخدماتها، والجداول اإلحصائية.

ــرة  ــا زال يف ف ــق م ــة اإلســامية( والتطبي ــة الصحي ــق مــن خــال البحــث يف متجــر )Play Store( عــن اســم )الهيئ ــب التطبي ــح تنصي ميكــن للمتصف

ــة. تجريبي

وهو متوفر بنظم التشغيل املختلفة عى الجوال: األندرويد والـ IOS والـWindows Phone وكل منهم له تطبيقاته ومتجره اإللكروين املستقل.

الهيئة الصحية    إنترنت
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الهيئة الصحية  إصدارات

ً
الهيئة الصحية ا�سالمية

يفيد إتحاد بلديات جبل عامل والهيئة الصحية ا�سالمية  بأن : 

الهيئة
الصحية ا�سالمية

اتحاد بلديات جبل عامل

تــــاريخ المنح : 
صالحة لغاية :

الهيئة
الصحية ا�سالمية

تصنيع غذائي سليم

Accredited
kÀ�fl �ë

تــــاريخ المنح : 
صالحة لغاية :

ً
الهيئة الصحية ا�سالمية

تفيد بلدية بعلبك والهيئة الصحية ا�سالمية بأن : 

الهيئة
الصحية ا�سالمية

بلدية بعلبك

بيئة صحية سليمة

بيئة صحية سليمة
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»والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم«

االسم: عباس موسى وهبي 

مـــكان وتاريخ الـــوالدة: ولد فـــي بلدة 
محرونـــة  فـــي 28 / 4/ 1982

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان

استشهد بتاريخ: 2016/4/2

قدمــت الهيئــة الصحيــة اإلســامية شــهيداً آخــر يف 

صفــوف املقاومــة اإلســامية دفاعــاً عــن األرض والعــرض 

ــي. ــاس وهب ــهيد عب ــان، الش واإلنس

 إىل جانــب عملــه يف الجهــاد يف صفــوف املقاومــة كان 

ــة  ــهابية يف مديري ــز الش ــؤول مرك ــل مس ــهيد يعم الش

ــوب األوىل.  الجن

الهيئة الصحية   شهداء
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الهيئة الصحية  مؤسسة عاملة

مؤسسة الجرحى: أربعة وثالثون عامًا في بلسمة الجراح

األبــدان التــي كانــت متــأ ســاحات الجهــاد واملقاومــة، أثخنــت بالجــراح يك تحفــظ كرامــة الوطــن، وقبــل أن يجــف 

نــزف دمائهــم عــى الــراب، أيــاد تســلمت الســالح لتكمــل املعركــة، وأيــاد أخــرى تلقفــت أجســادهم النازفــة، لتبــدأ 

رحلــة العــالج ومرحلــة جديــدة مــن النضــال ســاحة عملهــا الجمعيــة الخرييــة ملســاعدة جرحــى ومعوقــي الحــرب يف 

لبنــان،  مؤسســة الجرحــى. 

 يف الذكرى الرابعة والثاثن النطاق عمل مؤسسة الجرحى – الحائزة عى ترخيص يف العام -1992  كان لنا لقاء مع مدير اإلعام والعاقات العامة يف 

املؤسسة السيد عامد خشامن للحديث عن أبرز التطورات التي شهدتها املؤسسة، وعن التحديات التي تواجهها يف ظل الخطرين الصهيوين والتكفري.   

المراحل  أبرز  الجرحى؟ وما هي  من هي مؤسسة 
التي مرت بها؟

بدأت مؤسسة الجرحى عملها مع انطاقة املقاومة اإلسامية عام 1982 

قامت  للبنان  اإلرسائييل  لاجتياح  األول  اليوم  ومن  مختلفة.  مبسميات 

العدو  مع  الراع  تطور  ومع  لهم.  الرعاية  وتقديم  الجرحى  بخدمة 

الخدمات وتنوعت. فعى مدار 34 سنة مرت مبراحل  الصهيوين تطورت 

البرشية  والطاقات  االدارية  البنية  من  كافة،  املستويات  عى  مختلفة 

الصحية  والربامج  الخدمات  حتى  واملباين  املراكز  وإنشاء  العامل  والكادر 

والنفسية واالجتامعية. 

خال التسعينات أنشأت املؤسسة عدة مباٍن ومراكز يف املناطق املختلفة 

يف بروت والجنوب والبقاع. ولكن العدوان اإلرسائييل يف حرب متوز 2006 

استهدفها مثل كل مؤسسات املقاومة. وكام األحياء والقرى املترضرة جراء 

القصف طال إعادة اإلعامر مباين املؤسسة، ومنها مبنى الجمعية يف بروت، 

ما أتاح لها أن تقدم مجموعة شاملة من الخدمات ومراكز التأهيل بحيث 

بالجرحى ورعايتهم من لحظة دخولهم  بالعناية  اكتفاء ذايت  لدينا  أصبح 

حتى عودتهم إىل أرسهم. 
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ما هي أبرز المراكز والخدمات في المؤسسة؟ 
لبروت،  الجنوبية  الضاحية  منطقة  يف  يقع  للمؤسسة  الرئيي  املبنى 

ويشتمل عى مجموعة من مراكز الرعاية التأهيلية والصحية:  

•مركز العباس )ع( للعاج الفيزيايئ والتأهيل الطبي

يعمل عى تقديم العاجات التأهيلية بجميع جوانبها الجسدية والوظيفية، 

عرب كادر متخصص متنوع وكفؤ، تعمل املؤسسة عى تطويره بشكل دوري 

املقدمة  الخدمات  نوعية  تحسن  أجل  من  العملية،  الكفاءة  رفع  بهدف 

للجرحى وغرهم من ذوي اإلعاقات الجسدية واألمراض املزمنة. ويشمل 

هذه االختصاصات التالية: 

oالعاج الفيزيايئ

oالعاج االنشغايل

oعاج النطق

•مركز العباس )ع( لألطراف االصطناعية واألجهزة التقوميية

يقوم بتصنيع األطراف االصطناعية املتطورة واملامئة لحاالت البر، والتي 

الشلل  أجهزة  تصنيع  إىل  باإلضافة  وعمله  الجريح  حركة  مع  تتناسب 

واألجهزة التقوميية ملشاكل العمود الفقري.

•مركز العاج النفيس واالرشاد االجتاعي

 يقوم بتنفيذ جلسات العاج النفي بأنواعه املختلفة )الفردي والعائيل..( 

معالجون وأطباء نفسيون. وتهدف هذه الربامج العاجية إىل إعادة تفعيل 

العامل يف  الفريق  يتابع  الحضور املبارش للجريح يف مجتمعه وبيئته كام 

املركز القضايا االجتامعية واإلرشادية للجرحى وعوائلهم. 

 إبراز المواهب الفنية 
واإلبداعية 

في مجاالت الرياضة 
والثقافة واألعمال 
اليدوية يعد جزءًا 
أساسيًا وفعااًل 

في عملية التأهيل 
والتمكين

األطراف االصطناعية األطراف االصطناعية 
أمل جديد بالحياةأمل جديد بالحياة

األطراف االصطناعية األطراف االصطناعية 
أمل جديد بالحياة

األطراف االصطناعية األطراف االصطناعية 

السيد عماد خشمان السيد عماد خشمان 
في حديث لمجلتنافي حديث لمجلتنا

السيد عماد خشمان السيد عماد خشمان 
في حديث لمجلتنا

السيد عماد خشمان السيد عماد خشمان 
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الهيئة الصحية  مؤسسة عاملة

البرامج  أبرز  هي  ما  والعالج  التأهيل  إلى  إضافة 
التي تقدمونها للجرحى؟ 

تقسم الربامج التي نعمل عليها مع الجرحى ومعوقي الحرب إىل نفسية 

الجرحى يف  دمج  إعادة  إىل  تهدف جميعها  ومهنية،  وتربوية  واجتامعية 

إىل  للعودة  املناسبة  الظروف  توفر  خال  من  وذلك  ومتكينهم،  أرسهم 

التأهيل  رضورة  كانت  هنا  من  لهم.  التشغيلية  القروض  وتوفر  العمل 

والتدريب املهني. لذا أنشأت املؤسسة بيت الجريح الرايث ومهمته تدريب 

الجرحى وتطوير الجوانب اإلبداعية عندهم، إضافة إىل توفر مردود مايل 

إضايف بعد أن تقوم املؤسسة بتأمن التسويق ملنتجاتهم، وذلك من خال 

املشاركة باملعارض املختلفة أو إقامة معارض خاصة. 

كام تويل املؤسسة الجانب الربوي اهتامماً خاصاً ملا له من انعكاس إيجايب 

رعايتها  إطار  ويف  فالجمعية  وأرسهم.  واملعوقن  الجرحى  نفوس  عى 

للجرحى املعوقن تقوم بتأمن املكانيات الازمة للتحصيل العلمي، كذلك 

ألبناء الجرحى املعوقن يف املدارس واملعاهد والجامعات املختلفة، وتعمل 

عى مواكبة هذا الجانب من تأمن األقساط والكتب والقرطاسية.

األلغام  ضحايا  مساعدة  برنامج 
غير  والذخائر  العنقودية  والقنابل 

المنفجرة

ــدرات  ــتوى الق ــع مس ــى رف ــل ع ــج يعم ــذا الربنام ه

املصابــن  لــدى  واملهنيــة  العلميــة  واالمكانــات 

األلغــام  واملترضريــن وعائاتهــم مــن جــراء هــذه 

واملخلفــات الحربيــة وتقديــم الخدمــات التأهيليــة 

والتدريبيــة والقــروض التشــغيلية لهــم، مــن خــال 

املختلفــة،  التدريبيــة  والــدورات  الحلقــات  تنظيــم 

ــاعدة  ــة ملس ــة الوطني ــع اللجن ــيق م ــاون والتنس بالتع

الضحايــا يف املركــز اللبنــاين لألعــامل املتعلقــة باأللغــام 

ــة  ــامت الدولي ــن املنظ ــم م ــاين وبدع ــش اللبن يف الجي

ــة. ــة املختلف ــات التنموي ــات واملؤسس ــة والبلدي املانح

كذلك تعطي املؤسسة أهمية للجانب الريايض ألنه يشكل أهمية كبرة عى 

الصعيد الجسدي والنفي للجرحى، فأنشأت نادي الجريح الريايض. وعى 

مدى سنوات شارك األخوة الجرحى يف العديد من املباريات واملنافسات 

ويف بعضها حصلوا عى املراكز األوىل. وتعمل املؤسسة اليوم عى افتتاح 

نواٍد رياضية جديدة لكرة القدم وقوس النشاب. 

جريح يعمل في جريح يعمل في 
البيت التراثيالبيت التراثي

جريح يعمل في جريح يعمل في 
البيت التراثي

جريح يعمل في جريح يعمل في 
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انتشار مراكز الهيئة الصحية اإلسالمية في لبنان

» الهيئة دايمًا حدك «

الهيئة الصحية   خريطة
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162618

110801

175884

بيروت  البقاع الجنوب

بيروت  البقاع الجنوب

التقرير اإلحصائي 
شــهد الفصــل األول تطــورا ملحوظــا يف تقديــم الخدمــات الصحيــة االجتامعيــة والنفســية يف مراكــز الهيئــة الصحيــة 

االســالمية، وقــد انعكســت هــذه األنشــطة عــى مجمــل حركــة العمــل يف املراكــز واملديريــات، وقــد طالــت خدمــات 

ــة هــذا الفصــل 496200 مســتفيدا.  الهيئ

الهيئة الصحية  اإلحصاءات

الحركة العددية للمستفيدين في المراكز للفصل األول من العام 2016 حسب 
المناطق:

عدد المشاركين باألنشطة حسب المناطق عدد أنشطة الصحة االجتماعية حسب المناطق 

الصحة االجتماعية 

130

204

142

بيروت البقاع الجنوب

عدد األنشطة
بيروت البقاع الجنوب

12482

14340

11962

بيروت البقاع الجنوب

عدد المشاركين
بيروت البقاع الجنوب

4848



تقديمات المستشفيات للفصل األول من العام 2016 
 يف العــام 2015 بلغــت تقدميــات املستشــفيات الثــالث الشــهيد صــالح غنــدور والبتول والبقــاع الغريب- ســحمر 297065 

خدمــة.

عدد المشاركين باألنشطة حسب المناطق عدد أنشطة الصحة النفسية حسب المناطق 
الصحة النفسية 

125

52
60

بيروت البقاع الجنوب

عدد األنشطة
بيروت البقاع الجنوب

4060

867

2186

بيروت البقاع الجنوب

عدد المشاركين
بيروت البقاع الجنوب

استشفاء والدات عمليات عيادات تحاليل 
مخبرية اشعة تصوير 

صوتي
عالج 
اسنان طوارئ االدوية

بنت جبيل–الشهيد صالح غندور . م 771 153 332 6016 8030 4185 1306 852 5406 16024
سحمر -البقاع الغربي . م 644 37 148 2615 3033 2466 597 636 3280 3904

الهرمل -البتول ع . م 916 129 353 4060 2222 2044 657 641 4690 13710
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الهيئة الصحية  وقاية

الغذاء المناسب في فصل الصيف: الفاكهة والسوائل 
من قواعد التغذية الحصول على جميع المركبات الغذائية الموجودة في العديد من األصناف المختلفة. ولكن 

في فصل الصيف نتيجة الحر الشديد وسرعة فقدان الجسم للسوائل، فيجب التعويض عن ذلك باإلكثار من تناول 
األطعمة التي تحتوي على السوائل والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل الخضراوات والفاكهة. 

السلطة والفاكهة: فيتامينات ونحافة  
ــا  ــب توفره ــي يج ــية الت ــات األساس ــن الوجب ــد م ــلطة يع ــن الس صح

ــاً مــع الطعــام، باإلضافــة إىل الفواكــه التــي تعتــرب مصــدراً للطاقــة  يومي

الحتوائهــا عــى الســكر. ومــن املهــم هنــا تنــاول الفاكهــة باعتــدال أي 4 

ــار. ــات للصغ ــدين و3 اىل 4 وجب ــات للراش اىل 5 وجب

أمــا بالنســبة إىل األطعمــة التــي مــن املفضــل تجنبهــا يف الصيــف، فهــي 

الوجبــات الريعــة ألنهــا تحتــوي عــى كميــة كبــرة مــن الدهــون 

املشــبعة التــي ترفــع درجــة حــرارة الجســم، واإلقــال مــن تنــاول 

الســوائل التــي تحتــوي عــى الكافيــن ألنهــا تزيــد مــن معــدالت التبــول 

ــم.  ــاء يف الجس ــبة امل ــل نس وتقل

أهمية شرب الماء في فصل الصيف
 %70 مــن جســم االنســان يتألــف مــن املــاء، وهــو رضوري أيضــاً مــن 

ــاهم  ــاء يس ــم. فامل ــل الجس ــدث داخ ــي تح ــات الت ــي العملي ــل باق أج

ــل حــرارة الجســم، والتخلــص مــن األوســاخ.  يف ترطيــب البــرشة، وتعدي

ــر  ــان أك ــم االنس ــتهلك جس ــار، يس ــر الح ــادي غ ــاخ الع ــادة يف املن وع

مــن 1.5 مــن املــاء يف يــوم واحــد )تنفــس، تعــرّق، تبــّول(، أمــا يف فصــل 

الصيــف فتــزداد حاجتنــا اىل امليــاه، بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة 

ــاء  ــح لألشــخاص )نس ــكل أكــرب. وينص ــوائل بش ــدان الس وامكانيــة فق

ــن 6 ال 8  ــارب م ــا يق ــرشب م ــن ال ميارســون نشــاطات، ب ورجــاالً( الذي

ــر. ــن 1.5 اىل 2 لي ــاً، أي م ــاه يومي ــواب مي أك

نصيحة الهيئة

تعــد المثلجــات مــن أكثــر أنــواع الحلويــات المرغوبــة فــي 
فصــل الصيــف. ولكــن تنــاول المثلجــات باســتمرار يــؤدي 
البــرد  بنــزالت  واإلصابــة  واللوزتيــن،  الحلــق  التهــاب  الــى 
واألنفلونــزا وآالم فــي الصــدر نتيجــة الفــرق الكبيــر بيــن 
حــرارة  ودرجــة  للجســم  الداخليــة  األعضــاء  حــرارة  درجــة 

المثلجــة.  األطعمــة 

لذا ينصح بتناول المثلجات مرة أو مرتين أسبوعيًا 
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العصائر : السوائل اللذيذة
عصير البطيخ 

ألربعة أشخاص 
المحتويات:

•ربع كيلو من البطيخ.

ــد أو تنقــص  ــاع كــوب مــن عــر الليمــون -تزي ــة أرب •ثاث

حســب الحاجــة

•عسل للتحلية.

•بعض أوراق النعناع الطازج.

•مكعبات ثلج للتقديم.

1- قطعــي البطيــخ إىل أجــزاء صغــرة وانزعــي القــرشة 
والبــذور

2- اعري البطيخ مع عصر الليمون عى دفعات
3- صفي الخليط

4- أضيفي مكعبات الثلج والنعناع يف إبريق
5- صب العصر

6- أضيفي العسل اواقلبي الخليط جيداً.
مــن  المزيــد  إضافــة  مــع  مثلجــًا  قدميــه 

النعنــاع. وأوراق  الثلــج   مكعبــات 

مئــة  كل  المميــزة:  الصيــف  فاكهــة  البطيــخ 
غــرام منــه تحتــوي علــى 90 % مــاء. وأثبتــت 
يســاعد  فهــو  الكثيــرة،  فوائــده  الدراســات 
علــى إطفــاء العطــش وترطيــب الجلــد وينعــش 
الهضــم  علــى  يســاعد  أنــه  كمــا  الجســم، 

الكلــى. لحصــوات  ومفتــت  للــدم  ومقــوي 

إضافــة إلــى فوائــده الكثيــرة يتميــز البطيــخ 
بطعمــه اللذيــذ وخاصــة عصيــر البطيــخ 
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الهيئة الصحية  وقاية

الشمس في الصيف الصديق اللدود 
حماية الجلد ضرورية: ولكن ..! 

                                                               تحقيق زينب قصري

                                                                                            م. دائرة األنشطة اإلعالمية

   قــد يعتقــد بعــض النــاس أن الكرميــات الواقيــة مــن الشــمس تحميهــم 

حقــاً مــن أشــعتها. وقــد ال يعتقــد البعــض اآلخــر بفعاليــة هــذه 

ــاع اســعارها نســبياً، يتســاءل  ــا وارتف ــع تعــدد أنواعه املســتحرضات. وم

كثــرون حــول فائدتهــا، وأنواعهــا، وأيهــا األســلم واألهــم عــى املســتوى 

ــي اســتخدامها. ــا هــي دواع الصحــي، وم

هــذا اللبــس املتعلــق باســتخدام كرميــات الوقايــة مــن الشــمس، أوضحــه 

ــه  ــتهل حديث ــراح اس ــراح. مس ــاد مس ــور زي ــد الدكت ــب الجل ــا طبي لن

ــي  ــمس ه ــن الش ــة م ــات الوقاي ــأن كرمي ــاً »ب قائ

ــن  ــرشة م ــة الب ــداً لحامي ــة ج ــتحرضات رضوري مس

ــعة  ــن أش ــة م ــي واقي ــات« وه ــات والدبغ »التصبغ

الشــمس بــكل أنواعهــا والتــي قــد تتســبب يف حــال 

ــة إىل  ــات طويل ــا وبأوق ــم له ــان الدائ ــرض االنس تع

ــة«. ــا رسطاني نشــوء خاي

ــة جــداً للبــرشة خصوصــاً يف أوقــات  وأضــاف »إن أشــعة الشــمس مؤذي

معينــة مــن النهــار - مــن الســاعة 11 صباحــاً وحتــى الثانيــة مــن بعــد 

الظهــر - لــذا مــن الخطــأ اعتبــار الكرميــات الواقيــة مــن الشــمس 

ــة. ــداً وفعال ــة ج ــتحرضات رضوري ــي مس ــل ه ــة« ب »تجميلي

ويوضــح د. مســراح أن النــاس يعتــربون هــذه الكرميــات مــن الكامليــات 

مرجعــاً ذلــك إىل جهلهــم بأهميتها وخطورة أشــعة الشــمس عــى البرشة، 

ويســتطرد قائــاً: » ال تشــعر النــاس بالحاجــة اىل هــذه املســتحرضات ألن 

األمــراض الجلديــة املتعلقــة بالبــرشة ليســت موجعــة، كــام أنهــا تأخــذ 

وقتــاً طويــاً حتــى تظهــر، فشــيخوخة البــرشة ال تبــدأ قبــل ســن الثاثــن، 

مــا يجعــل النــاس تطمــن وتعتقــد أنهــا غــر مصابــة 

بــأي عــارض جلــدي.

هــذه املســتحرضات التــي نتحــدث عنهــا ال تــرشى 

مــن الــدكان، أو التعاونيــة، بــل هــي تعطــى بوصفــة 

طبيــب، حيــث إن لــكل نــوع بــرشة مســتحرضاً 

خاصــاً، فــام ينطبــق عــى البــرشة الدهنيــة ال ينطبق 

عــى الجافــة والعكــس صحيــح. ويســتطرد مســراح »ال يجــب املغــاالة 

يف هــذا املوضــوع، استشــارة الطبيــب تكفــي، فالــرشكات املنتجــة لهــذه 

   هناك كريمات 

واقية لربة المنزل 
لحمايتها من نار 

الطهو  
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ولكــن مــاذا عــن ماهيــة هــذه املســتحرضات وكيفيــة عملهــا؟ يــرد 

ــواد  ــن م ــف م ــتحرضات تتأل ــذه املس ــول إن ه ــراح فيق ــور مس الدكت

ــها. ــرشة، وتعكس ــن الب ــمس ع ــعة الش ــزل أش ــى ع ــل ع ــة وتعم كيامئي

زينــب ص، أم لولديــن، تعمــل يف مجــال التدريــب وتبلــغ 35 عامــاً، وهــي 

جامعيــة. تقــول زينــب إنهــا مل تكــن تلتفــت ســابقاً إىل رضورة اســتخدام 

كرميــات الوقايــة مــن الشــمس ولكنهــا اليــوم وبعــد أن تعــدت الثاثــن 

ــدأت  ــرشيت ب ــن ب ــة ولك ــي فتي ــس أنن ــف »أح ــا، وتضي ــت أهميته أيقن

ــة  ــا لحال ــرض برشته ــر تع ــد اث ــب الجل ــا لطبي ــد زياراته ــب«. وبع بالتع

ــة، هــا هــي اليــوم تســتخدم هــذه املســتحرضات  ــة معين ــة جلدي مرضي

و«تعلــم ابنتهــا عــى طريقــة اســتخدامها رغــم صغــر ســنها«.

ــر 28  ــن العم ــغ م ــي تبل ــة والت ــاور فاطم ــب املج ــا يف املكت ــا زميلته أم

ــة،  عامــاً، مــن املســتوى الجامعــي، فــا تعتــرب هــذه املســتحرضات فعال

وتضيــف: » بــرشيت ســمراء وال أعتقــد أننــي قــد أتأثــر بأشــعة الشــمس« 

وتضحــك قائلــة: »أســود مــن هيــك مــا يف«.

إال أن رأي الطبيــب مســراح ال يتطابــق ورأي فاطمــة، فحســب مســراح 

فــإن أشــعة الشــمس الزائــدة تــرض حتــى بالبــرشة الســمراء، وتعجــل يف 

شــيخوختها.

مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك عوامــل عديــدة تســاهم يف شــيخوخة البــرشة 

كالتعــرض املفــرط للشــمس، قلــة رشب امليــاه، عــدم االهتــامم بتنظيــف 

البــرشة والعنايــة بهــا وغرهــا.

ارتفعت نسبة الوعي لدى الناس في 
اآلونة األخيرة وأدركوا أهمية استخدام 

كريمات الوقاية من أشعة الشمس

   تختلف أنواع الكريمات وفق 

اختالف أنواع البشرات وحالة الطقس 

وطبيعة عمل االنسان  

 
نصيحة الهيئة 

الكريمات 
الواقية من 
الشمس ال 
تشترى من 
التعاونيات، 

وال تعطى إال 
بوصفة طبية. 

كريمات الوقاية من أشعة الشمسكريمات الوقاية من أشعة الشمس

املســتحرضات تطلــب القيــام بفحــص بــرشة وغرهــا ولكــن هــذا األمــر 

ــر رضوري«. غ

ــر  ــوع وتتغ ــتحرضات تتن ــذه املس ــإن ه ــراح ف ــور مس ــب الدكت وحس

ــواع  ــاك أن ــس. فهن ــة الطق ــل وحال ــة العم ــرشة وطبيع ــوع الب حســب ن

منهــا تســتخدم يف الشــتاء أو يف الطقــس الغائــم وهنــاك أنواع تســتخدمها 

ربــة املنــزل وهــي تعمــل داخــل منزلهــا لتقيهــا مــن حــرارة نــار الطهــو 

والبخــار املتــأيت عنهــا.

5353



الهيئة الصحية  مهنة

تقويم النطق: عالج الكالم والتواصل  
                                                                      سارة الشاب

                                                                             اختصاصية يف عالج اللغة والنطق

قد يبدو فهم عملية التواصل بين البشر وكيفية التعامل معها أمرًا سهاًل، إال أنه في الحقيقة أمٌر معّقد ويحتاج 
إلى أن تكون متخصصًا في مجال العالج اللغوي لتقوم بذلك!

ــق  ــاج النط ــاً ع ــى أيض ــوي، ويُدع ــاج اللغ ــة الع ــص يف دراس إن التخص

ــة  ــراً بطبيع ــخصاً خب ــم ش ــن املتعلّ ــل م ــق، يجع ــة والنط ــاج اللغ أو ع

بعــد  يســتطيع  بحيــث  واضطراباتــه؛  وتطــوره،  اإلنســاين،  التواصــل 

االنتهــاء مــن الدراســة، والتــي تبلــغ مدتهــا 4 ســنوات، أن يقــوم بفحــص، 

ــل  ــد ني ــص بع ــن للمتخص ــات. وميك ــذه االضطراب ــاج ه ــخيص وع وتش

بعــض  املاجســتر يف  لنيــل  دراســته  متابعــة  البكالوريــوس،  شــهادة 

ــة. ــاالت الصحي املج

ــب انتســاب إىل  ــدم بطل ــا، أن يتق ــز عــى شــهادة البكالوري ميكــن للحائ

ــة  ــة اللبناني ــار( يف الجامع ــاين )الفن ــرع الث ــة - الف ــة العام ــة الصح كلي

ــة  ــية( أو كلي ــة والفرنس ــن االنكليزي ــاص باللغت ــر االختص ــث يتوف )حي

ــية(.  ــة الفرنس ــى اللغ ــر ع ــف )يقت ــس يوس ــة القدي ــب يف جامع الط

ــم  ــن ث ــي وم ــول الخط ــان الدخ ــج امتح ــاً لنتائ ــاب وفق ــل االنتس ويُقب

ــخاص.  ــن األش ــدود م ــدد مح ــار ع ــك اختي ــم كذل ــفهي، ويت الش

ــن  يعمــل االختصــايص اللغــوي مــع الرّضــع، واألطفــال، والراشــدين الذي

يعانــون مــن مشــاكل عــى صعيــد الــكام، واللغــة الشــفهية واملكتوبــة، 

ــة األكل  ــات يف عملي ــن صعوب ــفهي، أو م ــر الش ــل غ ــق، والتواص والنط

والبلــع. ويقــوم أوالً بتقييــم قــدرات الشــخص ومشــاكله، ومــن ثــم وضــع 

ــا.  ــي يجــب العمــل عــى تحقيقه ــن األهــداف الت ــة تتضّم خطــة عاجي

ومــن املهــم أن تشــمل الخطــة العاجيــة األشــخاص املحيطــن بصاحــب 

ــن... وبعــد وضــع الخطــة  املشــكلة، مــن أهــل ومعلــامت وزمــاء ومربّ

ــا  ــون معّدله ــي يك ــة، والت ــات العاجي ــج الجلس ــارش املعال ــة، يب العاجي

عــادة جلســة إىل 3 جلســات أســبوعياً، وبــكل األحــوال تختلــف وترتهــا 

حســب حاجــة كل حالــة.

وألن العمــل الجامعــي أمــر ال يســتهان بــه مــن ناحيــة أهميتــه يف 

ــج  ــإن املعال ــره، ف ــاج وتطوي ــتوى الع ــن مس ــة وتحس ــخيص الحال تش

اللغــوي عــادة مــا يعمــل ضمــن فريــق متعــدد االختصاصــات، أو 

ــاء،  ــك: األطب بالتعــاون مــع متخصصــن يف مجــاالت أخــرى، ويشــمل ذل

النفــس- العــاج  يف  املتخصصــن  النفســين،  املعالجــن  املمرضــات، 

حــريك والعــاج االنشــغايل، املتخصصــن يف العــاج الفيزيــايئ، والخــرباء يف 

ــايص  ــرى أن االختص ــذا، ن ــي. وله ــاد االجتامع ــة واإلرش ــاالت الربوي املج

ــفيات  ــدارس واملستش ــدة كامل ــن ع ــد يف أماك ــه أن يتواج ــوي ميكن اللغ

ــة. ــه الخاص ــوت، أو يف عيادت ــتوصفات والبي ــة واملس ــز املتخصص واملراك

إن العمــل يف مجــال العــاج اللغــوي أمــر يحتــاج إىل مجهــود نفــي كبــر 

وصــرب طويــل. ولكــن وفقــاً لطبيعــة وظــروف العمــل، ميكــن لاختصــايص 

ــام أو ســاعات العمــل التــي تناســبه. ومــا زالــت فــرص  ــار عــدد أي اختي

العمــل متوفــرة لهــذه املهنــة.

 
نصيحة الهيئة 

فور االنتباه إلى مشكلة تواصل أو نطق عند الطفل على األهل أن يستشيروا 
أخصاصي في تقويم النطق.

 كلما كان العالج مبكرا كلما كانت النتائج أفضل وأسرع

5454



   تتوفر خدمة 

عالج النطق في 
مراكز الهيئة الصحية 

وعياداتها النفسية  
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الهيئة الصحية  فقه الصحة

آداب التعليم في استفتاءات السيد علي الخامنائي
إميان اخلنسا
م. دائرة الثقافة اإلسامية

ِبٍن ﴾ ْنُهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن كَانُوا ِمن قَبُْل لَِفي َضَاٍل مُّ يَِّن رَُسواًل مِّ ﴿ُهَو الَِّذي بََعَث يِف اأْلُمِّ

}الجمعة/2{

يقول اإلمام الخامنئي دام ظله:  »املعلِّم هو الشخص الّذي يُعّد الطاقات والكوادر البرشية إلدارة الباد وتسير أمورها ولحياة املجتمع يف 
املستقبل القريب...

 من بن هؤالء يظهر املتميّزون والشخصيّات الكبرة. ومن بن هؤالء يظهر املجاهدون يف طريق الحّق واملضّحون واملخلصون املتشّوقون للسر يف سبيل 

األهداف اإللهية. ومن بن هؤالء تظهر األيدي القديرة الّتي تدير عجلة اقتصاد الباد، وتُنظّم ثقافتها.

لقد قلت إّن تأثركم أيُّها املعلِّمون أكرب حتّى من العوامل الوراثيّة يف بعض األحيان. الصفات الوراثيّة أمور ترافق اإلنسان وتازمه. ولكن ميكن بالتامرين 

والعادات الثانويّة التغلُّب عى هذه الخصال الوراثيّة. التمرُّن عى العادات الثانويّة يشء ميكن للمعلِّم أن مينحه لتلميذه. أي إنّكم تستطيعون إيجاد 

اإلنسان وفقاً للطراز اإلسامي باملعنى الحقيقي للكلمة«.

آداب المعلِّم في نفسه 
 اإلخاص واالجتهاد واالشتغال بالقراءة واملطالعة. وقد روي عن النبّي )ص(: »الحكمة ضالّة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحّق بها«.

 وحسن الخلق زيادة عى غره من الناس والتواضع ومتام الرفق وبذل الوسع يف تكميل النفس. روى معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه 

السام يقول: »اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا ملن تعلّمونه العلم، وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم، وال تكونوا علامء جبّارين، 

فيذهب باطلكم بحّقكم«.

استفتاءات حول آداب التعليم 
س ـ تلميــذ مشــاغب، مــا إن يديــر األســتاذ وجهــه حتـّـى ينتقــل 

ــى  ــاً ع ــه ومشّوش ــاه رفاق ــتّتاً انتب ــة مش ــة إىل طاول ــن طاول م

الــدرس. ضــاق األســتاذ ذرعــاً مــن ترُّفاتــه فطلــب منــه أن يلزم 

مكانــه، لكّنــه مل يلتــزم بكلمــة املعلِّــم وصــار يســخر منــه، فــام 

ــذ.  ــه فتورّمــت عــن التلمي كان مــن األســتاذ إاّل أن صفعــه بكّف

هــل تــرُّف األســتاذ جائــز مــن الناحيــة الرشعيــة؟ وهــل رضب 

التلميــذ ـ وإن مل يلحــق الــرضر الجســدّي بــه ـ مقبــول رشعــاً؟

ج: يجــب عــى األســتاذ أن يحــرص عــى اســتفادة الطــّاب مــن الــدرس 

ــإذن  ــذ إاّل ب ــه رضب التلمي ــرّارات املدرســة وال يجــوز ل ــاع مق ــه اتّب وعلي

ــوّد،  ــرّض أو اس ــّر أو اخ ــو احم ــام ل ــرضر ك ــؤّدي إىل ال ــو ال ي ــه وبنح وليّ

ــة رشعــاً. وفيــه الديَ

ــا  ــوم، أّم ــد الي ــة بع ــاب إىل املدرس ــب الذه ــد الطال س ـ ال يري

الســبب فهــو معلِّمــة الرياضيــات الّتــي ال تناديــه إاّل بـ«الطبــل« 

نظــراً لوزنــه وقلّــة اســتيعابه، وســبّب هــذا األمــر أزمــة نفســيّة 

ــذا  ــه به ــه وينادون ــخرون من ــوا يس ــه بات ــيّام أّن رفاق ــه ال س ل

االســم.

ــى  هــل يحــّق لألســتاذ االســتهزاء بتلميــذ بســبب شــكله أو حتّ

ــة ذكائــه؟ ومــا املوقــف الرشعــي يف هــذه الحالــة؟ بســبب قلّ

ــإذا  ــب، ف ــؤذي للطال ــن وامل ــكام امله ــاق ال ــتاذ إط ــوز لألس ج ـ ال يج

ــه عــى أســاس  ــل مع ــدرس فليتعام ــب مشــكلة يف ال ــد الطال ــت عن كان

ــه  ــخصيّته وتدفع ــه وش ــب كرامت ــظ للطال ــي تحف ــم الّت ــن التعلي قوان

ــاً. ــن علميّ للتحّس
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س ـ لغــر ســبب، ال تحــّب املعلِّمــة 

ــا  ــد تجاهله ــي تتعّم ــا، فه تلميذته

ســؤاالً  ســألت  فــإن  وتهميشــها، 

أدارت وجههــا عنهــا، وإن ســألت 

الطــّاب عــاّم إذا فهمــوا الــدرس 

مل  إصبعهــا  التلميــذة  ورفعــت 

تجتهــد  أن  تحــاول  لهــا.  تلتفــت 

ولكــن  معلّمتهــا  محبّــة  لتكتســب 

ــه. ــاً فقــد بقــي التعاطــي عــى حال عبث

هــذه  مــن  الــرشع  موقــف  هــو  مــا 

؟ ملعلِّمــة ا

ــّد  ــى ح ــّاب ع ــامم بالط ــة االهت ــب املعلِّم ج ـ واج

ســواء وال يجــوز لهــا إهــامل الطالــب الـّـذي يســأل عــن 

الــدرس مســتفراً ويجــب أن تلتفــت إىل دورهــا الربــوي 

وال مانــع مــن التواصــل مــع إدارة املدرســة لحــّل املشــكلة 

املذكــورة.

ــن الطــّاب برمــي األســتاذ  س ـ مل يعــرف أحــد م

ــزل.  ــاً بطردهــم إىل املن ــم جميع باملمحــاة، فعاقبه

ــم ال  ــم، ألنّه ــم له ــر ظل ــدون أّن األم ــرب املجته اعت

يعرفــون الفاعــل وال يقبلــون بــأن يُعاقبــوا عــى مــا 

ــرشع إىل املوضــوع؟ ــر ال ــف ينظ ــوا، فكي مل يفعل

ج ـ ال يجــوز معاقبــة إاّل املخــّل حســب مقّررات 

ــاً  املدرســة، عــى أن يكــون العقــاب مراعي

ــِزُر َواِزرٌَة  ــة ﴿ َوالَ تَ ــط الرشعي للضواب

ِوْزَر أُْخــَرى ﴾.
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الهيئة الصحية  دراسات عالمية

الهامبرغر األمريكي 
يحتوي أحماضًا نووية 

للفئران والبشر

أعلنــت رشكــة »كلــن ليبــس« املختصــة يف تحليــل األغذيــة عثورهــا عــى حمــض نــووي عائــد لفــران وبــرش يف بعــض رشائــح لحــم »الهامربغــر« يف 

ــات املتحــدة.  الوالي

وكشــفت الدراســة التــي أجرتهــا الرشكــة عــى منتجــات 79 ماركــة والتــي تــم خالهــا فحــص عينــات هامربغــر مأخــوذة مــن مورديــن وساســل مطاعــم 

وجبــات رسيعــة يف واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة عــى املســتوى الجزيئــي، النقــاب عــن وجــود حمــض نــووي يعــود لفــران يف ثــاث قطــع منهــا إضافــة 

إىل حمــض نــووي إلنســان يف إحداهــا.

وترجح الرشكة أن يكون الحمض النووي للفران مصدره الرباز فيام ترّد وجود الحمض النووي لإلنسان إىل الشعر.

ومن جانب آخر كشفت الدراسة عن التاعب بالعينات بنسبة %14 كإضافة لحوم دجاج وديك رومي رخيص الثمن مع اللحم األحمر.

املصدر: »وكالة األناضول«

5858



ممارسة الرياضة ضرورية للسيطرة على مرض السكري
أكــدت دراســة أجراهــا باحثــون يف أســراليا رضورة قيــام مريــض الســكري 

ــل  ــن أج ــاعة م ــف س ــق كل نص ــع دقائ ــة لبض ــة خفيف ــن رياضي بتامري

الســيطرة عــى املــرض بشــكل أفضــل. 

ــون  ــكري ويعان ــن بالس ــاً مصاب ــى 24 بالغ ــارات ع ــت اختب ــد أجري وق

مــن زيــادة الــوزن، وتبــن أن مســتويات الجلوكــوز واألنســولن يف الــدم، 

العنــارص التــي ميكــن أن ترتفــع عنــد عــدم الســيطرة عــى املــرض جيــداً، 

قــد انخفضــت عنــد قيــام هــؤالء األشــخاص مبامرســة املــي أو التامريــن 

ــة. الخفيفــة دون الجلــوس لفــرة طويل

وقــال بــادي دميبــي، البحاثــة يف معهــد بيكــر للقلــب والســكري يف 

ملبــورن بأســراليا وأحــد املشــاركن يف الدراســة:«إن األنظمــة البيولوجيــة 

لــدى اإلنســان تعمــل عــى النحــو األمثــل عندمــا نتحــرك بشــكل منتظــم 

ونكــون نشــطن بدنيــاً، حيــث إن فــرات الجلــوس الطويلــة وال ســيام يف 

أثنــاء العمــل تعتــرب فرصــاً للحركــة بشــكل صحــي مهــدرة«.

ــر  ــادة خط ــول وزي ــن الخم ــط ب ــت ترب ــابقة كان ــات س ــك دراس وهنال

اإلصابــة بالســكري، ولكــن مل تحــدد أنــواع التمرينــات التــي لرمبــا تكــون 

ــار الســيئة للمــرض. ــة بعــض اآلث ــادرة عــى مواجه ق

وقــام دميبــي وزمــاؤه مبراقبــة عامــات الســكري يف الــدم بعــد تجــارب 

منفصلــة ملــدة 3 أيــام، متضمنــة يومــاً عاديــاً بــا نشــاط أو أيامــاً قطــع 

فيهــا املشــاركون فــرات جلوســهم عــى املكتــب كل نصــف ســاعة، مــن 

أجــل املــي أو جلــوس القرفصــاء ورفــع الســاقن.

وقــال دميبــي بهــذا الصــدد:«إن تجربــة التامريــن الروتينيــة ال تتطلــب 

أجهــزة خاصــة أو مســاحات كبــرة، بحيــث مــن املمكــن القيــام بهــا يف 

املكتــب أو املنــزل«.

ــة يف  ــة متخصص ــة دوري ــن مجل ــدد م ــال ع ــن خ ــون م ــد الباحث ويؤك

ــة مامرســة  ــة الســكري صــدر يف أبريل/نيســان املــايض، عــى أهمي رعاي

ــون  ــتويات الده ــض مس ــي، يف تخفي ــة دون امل ــة خفيف ــن رياضي متاري

ــدم. ــة يف ال الثاثي

ويشــر الباحثــون إىل أن هــذه التجــارب ال ميكــن أن تظهــر اآلثــار البعيدة 

املــدى ملامرســة بعــض التامريــن عــى مــرض الســكري، ولكــن يجــب عــى 

املــرىض ماحظــة أهميــة نتائــج هــذه الدراســة مــن أجــل عــدم البقــاء 

دون حركــة لفــرات طويلــة.
املصدر: هافنغتون بوست
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الهيئة الصحية  الطب في التاريخ

ــراً انتهــت  ــامل بالطــب واألدب. كان رضي ــن عمــر األنطــايك ع داوود ب

إليــه رياســة األطبــاء يف زمانــه. ولــد يف أنطاكيــة. درس اللغــة اليونانية 

ــة  ــم رحــل إىل مك ــا ث ــتهر به ــدة اش ــام يف القاهــرة م ــا. أق فأحكمه

فأقــام ســنة وتــويف يف آخرهــا. 

مــن تصانيفــه »تذكــرة أويل األلبــاب« يف الطــب والحكمــة، ويقــع يف 

ــه يف  ــم كتب ــن أه ــو م ــرة داوود، وه ــرف بتذك ــدات، يع ــة مجل ثاث

ــة والطــب. ــاب الصيدل ب

 وله مجموعة من الكتب منها: 

النزهة املبهجة يف تشحيذ األذهان   -

تعديل األمزجة  -

غاية املرام يف تحرير املنطق والكام  -

نزهة األذهان يف إصاح األبدان  -

زينة الطروس يف أحكام العقول والنفوس  -

النية يف الطب   -

كفاية املحتاج يف علم العاج   -

رشح عينية ابن سينا   -

رسالة يف علم الهيئة   -

 داوود بن عمر األنطاكي
 عالم بالطب واألدب
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عند الصغر

عند الكبر
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أفقيًا:
1 -  أحد أشهر األدوية وأكرها شعبية – نصف كلمة )صنن(

2 – عاصمة أوروبية – تقطيب الوجه
3 – ضمر متصل – الرفاق من سن واحدة

4 – أريت ثيايب – عطفك
5 – نخفيه

6 – ذلهم – للنداء
7 – يجتهد – موضعهم

8 – قوم النبي صالح عليه السام – ملس – عقل
9 – سيدك – مورد أو مكان الرشب

10 – املصانع

عموديًا:
1 - عامل موسوعي مسلم قدم إسهامات كبرة يف الرياضيات والبريات والفيزياء 

وعلم الفلك والهندسة وطب العيون
2 – ماء غر متجمد – سكتوا وهم غاضبون واجمون

3 – إحسان – من األدوية املسكنة للوجع
4 – يقنطون – هتاف

5 – أنبياء – أكر أهمية – جميع
6 – أمنعكم من الحصول عى اليء

7 – نهتم بالشخص – أصغي
8 – أدلة – نصف كلمة )نازح(

9 – نوع صلب من الحجارة – أقاربهم
10 – قرابتكم – منّدى باملاء
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الهيئة الصحية  تسلية

اشــطب الكلمــات الموجــودة مــن الشــبكة، ســتبقى 
الســر،  كلمــة  علــى  فتحصــل  اجمعهــا  زائــدة  أحــرف 

يُطلــق علــى مدينــة بغــداد. وهــي: اســم كان 
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هل تعلم؟

- هل تعلم أّن معدة اإلنسان تحتوي 
على ما يقارب 35 مليون غدة 

هضمّية؟

-  هل تعلم أّن الفيل يعّبر عن حزنه 
بالبكاء؟

-  هل تعلم أّن متوّسط عمر رمش 
العين الواحد يقارب 90 يومًا، علمًا أّن 

رموش عين اإلنسان تتجّدد دائمًا؟

-  هل تعلم أّن دموع اإلنسان عند 
بكائه تحّفز الجسم على إفراز مواد 

مسّكنة لأللم، حيث يتّم إفرازها من 
قبل المخ؟

- هل تعلم أّن عضلة الفّك هي أقوى 
عضلة في جسم اإلنسان؟

-  هل تعلم أّن شبكّية العين تحتوي 
على نحو 90 مليون خلّية حسّية 

مسؤولة عن التقاط الّصور وتمييز 
األلوان؟

- هل تعلم أّن الفلفل الحار يحتوي 
على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين 

سي مقارنًة بجميع الخضراوات 
والفواكه األخرى؟

-  هل تعلم أّن الجزء األيمن من 
الّدماغ يتحّكم بالشّق األيسر من 

الجسم، والعكس صحيح؟

   طرائف طبية:
قال طبيب للمريض:

- مشكلتك بسيطة جداً، أنت مصاب بازدواج 
الشخصية.

فقال المريض: ماذا يعني هذا يا دكتور؟
فقال الطبيب: هذا يعني أنك شخصان في صورة 

واحده.
فقال المريض: إذن هذا ثمن نصف المعاينه، 

والنصف اآلخر تأخذه من الشخص الثاني.

ــُه ابتلَع  * أصرَّ شـــخص أمـــاَم الطبيب النَّفســـيِّ أنَـّ
حصانًا، ولـــْم تنفْع ُمحاوالُت الطبيـــِب في إقناعه 
بيِب  باســـتحالة ذلـــك. وأماَم إصـــراِرِه ، خطـــرت للطَّ

فكرة، فتظاهـــَر أنَُّه اقتنـــَع بقوِلِه،
وطلـــب منـــه أن يســـتعدَّ إلجـــراِء عمليـــة جراحيَّة 
لشـــقِّ بطِنِه ، وإخـــراج الحصـــان. اتَّفَق مـــَع طبيب 
ة بســـيطة يُحضرون  التَّخديـــر ليقوَم بتخديـــره لمدَّ

خاللَهـــا حصانـــًا بالقرب مـــن غرفـــة العملّيات.
عندمـــا أفـــاَق الرجل من غيبوبـــة التخديـــر، طمأَنُه 
باســـتخراج  وهنَّـــأُه  العمليـــة،  بنجـــاح  بيـــُب  الطَّ

الحصـــان..
هـــزَّ المريـــُض رأســـُه قائـــاًل : وهـــْل أخبـــروَك أنّـــي 
غبـــّي؟ هـــذا حصاٌن أحمـــرُ ، والّـــذي ابتلعتُـــُه كاَن 

اللَّون!! أبيـــَض 

* كاَن أحُد األطّباِء يتقاضى خمسَة دنانيَر عن 
ل، الكشف األوَّ

وإعادُة الكشف مّجانًا .
في أحد األيّام جاَءُه مريٌض، بادرُه قائاًل :

واَء الّذي وصفَتُه لي في المرَّة األولى لَْم  إّن الدَّ
يُْشِفني.

كيُّ أنَُّه لْم يْسَمْع، فحصُه  بيُب الذَّ تظاهَر الطَّ
ُمسرعًا، وقاَل: عليَك أن تستمرَّ على نفِس العالِج 
الّذي وصفتُُه لَك سابقًا، فأنَت أحسُن حااًل عن ذي 

قبل ..
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الهيئة الصحية   كلمة العاملين

محمد قدوح 
موظف في مكتب االستعالمات

منــذ نحــو الســنتني والنصــف دخلــت صــرح الهيئــة الصحيــة اإلســامية كموظــف علــى الســنترال. مهمــة قــد 
ــهلة،  ــة س ــي وظيف ــبة ل ــا بالنس ــي، ولكنه ــف مثل ــخص كفي ــى ش ــتحيلة عل ــبه مس ــا ش ــض أنه ــد البع يعتق

أتقنتهــا علــى مــدى ســنوات بــني التعلــم فــي املدرســة واملمارســة العمليــة.

 املوظفــون فــي املؤسســة لــم يتفاجــؤوا بــي، فقــد ســبقني للعمــل فــي نفــس املــكان زميــل لــي كان كفيفــاً أيضــاً. 
ــى أي إدارة أن تتخــذه خاصــة املؤسســات املنتجــة املزدحمــة  ــول توظيــف مكفوفــني ليــس بالقــرار الســهل عل قب
باألعمــال واملشــاريع، إال أن الهيئــة الصحيــة اإلســامية فتحــت البــاب أمــام ذوي االحتياجــات اخلاصــة للعمــل، طاملــا 
أنــه ال يؤثــر علــى أداء وفعاليــة املهمــة املوكلــة لنــا. وهــذا ليــس مســتغرباً مــن مؤسســة قوامهــا العمــل اإلنســاني. 

منــذ أن تســلمت عملــي فــي الهيئــة الصحيــة وقبــل أن أوطــد عاقاتــي بــاآلالت وأجهــزة االتصــال والهواتــف وطــدت 
عاقتــي بزمائــي. لقــد حرمنــي اهلل نعمــة البصــر ولكــن أتعــرف إليهــم مــن خــال الســمع وحفــظ أصواتهــم. هنــا 
ــة واحلــس اخللقــي واملــودة أعتبــر هــذا املبنــى بيتــي الثانــي حيــث  ــروح الزمال ــاً مــع اجلميــع ب حيــث أتواصــل تقريب

أقضــي جــزءاً كبيــراً مــن يومــي فيــه. 

 قــد يتســاءل البعــض عــن التجهيــزات التــي أســتخدمها فــي عملــي علــى الســنترال، إال أننــي أســتخدم الهواتــف 
العاديــة وجهــاز الكومبيوتــر الــذي يســتخدمه أي شــخص عــادي. كل مــا فــي األمــر أن الكومبيوتــر مجهــز ببرنامــج 

excel صوتــي أســتعني بــه علــى حفــظ األرقــام فــي حــال خانتنــي الذاكــرة أو لتســجيل األرقــام اجلديــدة. 

ــا ســاهم باالســتقرار النفســي  ــة اإلســامية واالســتقرار فــي وظيفــة هن ــة الصحي العمــل فــي مؤسســة الهيئ
ــي. ــي وإمكانات ــر قدرات ــا زرع فــي نفســي الطمــوح بتطوي ــة شــخصيتي، وهــو م ــي بنفســي وتقوي ــز ثقت وتعزي

مجــرد تواجــدي فــي هــذه الوظيفة هــو إنصاف 
ــا العمــل،  ــي فــي وقــت يعــز علين ــي وألمثال ل
وهــو خطــوة مهمــة تقدمهــا لــي الهيئــة 
ــت  ــا بخل ــي م ــي الت ــكورة، وه ــة مش الصحي
يومــاً بتقــدمي يــد املســاعدة وبإتاحــة الفرصــة 
والــورش  والــدورات  باحملاضــرات  للمشــاركة 
الثقافيــة، والتــي تعتبــر أنشــطة تســهم فــي 
تعزيــز القــدرات واملهــارات الفرديــة واملعرفيــة. 
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