
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يف آب 1984 بــزغ فجــر مركــز دار الحــوراء )ع( الطبــي، أزاح بعضــاً مــن عتمــة الحرمــان الصحــي عــن منطقــة مكتظــة 

بالنازحــن واملهمشــن واملحرومــن. يعتــر باكــورة أعــال الهيئــة الصحيــة اإلســامية وأول كمشــة نــور امتــدت عــى الضاحيــة 

الجنوبيــة لبــروت. يف عمــق الحــرب،  وعــى وقــع أزيــز الرصــاص ولــد، جهــز بدايــة كمركــز للتوليــد والعنايــة بــاألم والطفــل، 

أمــا اليــوم وبعــد واحــد وثاثــن عامــاً مــن العطــاء وتحمــل املســؤولية تجــاه مجتمعــه بــات أكــر مركــز للرعايــة الصحيــة األوليــة 

يف لبنــان. عــرات مــن األعــوام الخــراء الزاخــرة بالحــب والعطــاء ال تكفيهــا مئــات الصفحــات لتدويــن ســرته وحكايتــه وقصــص 

ــن أن نختــر ســرة دار الحــوراء  ــا جاهدي ــا حاولن ــدق املقاومــة أو يف خدمــة األهــايل،  إال أنن ناســه، يف الســلم أو الحــرب، يف خن

بصفحــات قليلــة، ســرة ناصعــة ببيــاض الحــب واألمــل والصمــود وملطخــة بــدم عــدد مــن شــهدائها. ولــن ننــى التذكــر بالخدمــات 

الطبيــة والرعائيــة التــي يقدمهــا الــدار اليــوم. 

بعــد اســتعراض ملــف دار الحــوراء نقــدم مجموعــة مــن املواضيــع التــي تعكــس عمــل الهيئــة وجهودهــا املســتمرة لتنميــة املجتمــع 

صحيــاً عــر برامجهــا ومشــاريعها الثابتــة والجديــدة، خاصــة التــي تنفــذ بالتعــاون مــع البلديــات. ويف العــدد أيضــاً إطــاق نتائــج مــروع 

ــة يف  ــة الصحي ــطة الهيئ ــرض ألنش ــة وع ــع وزارة الصح ــيق م ــه بالتنس ــة من ــذت أول مرحل ــذي نف ــات« ال ــات الحضان ــد احتياج »تحدي

املناطــق، إضافــة إىل باقــة مــن األبــواب التثقيفيــة املتنوعــة.
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 دار الحوراء )ع(

 من نحن؟
 ما هي خدماتنا؟

أكبر مركز رعاية صحية أولية في لبنان
21 عيــادة تخصصيــة فــي خدمــة النــاس موزعــة علــى ثالثــة طوابــق فــي مبنــى دار الحــوراء الجديــد )ع( 

فــي بئــر العبــد فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة.
 أنشــئ فــي 28 آب 1984  كمركــز للتوليــد أيــام الحــروب، وتحــول بعــد 31 عامــًا إلــى أكبــر مركــز للرعايــة 

الصحيــة األوليــة فــي لبنــان. 

الهيئة الصحية  ملف العدد
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كان يا مكان من العام 1984 إلى هذا الزمان 
واحد وثالثون عامًا في خدمة الناس 

الوالدة في زمن الحرب

ــادة عــدد ســكان  ــادرة، فمــع زي ــدة أو ن ــة أم محمــد ليســت فري تجرب

ــن،  ــن واملهمش ــن والاجئ ــت النازح ــي احتضن ــة الت ــة الجنوبي الضاحي

وبالتــايل زيــادة حاجتهــا الرعائيــة،  بــدأ التفكــر بتأســيس مركــز للتوليــد 

ــج  ــاس، ويعال ــن الن ــاً م ــون قريب ــل، يك ــأم والطف ــة ل ــة الصحي والرعاي

املشــكات التــي كانــت الســيدات تواجههــا، مــن الوضــع األمنــي 

املتدهــور والحالــة املاديــة الســيئة وغيــاب الضوابــط الرعيــة يف باقــي 

»بــت عــى وشــك الــوالدة وال مستشــفى قريــب، أصــوات القذائــف والقنــص ال تتوقــف يف مختلــف مناطــق بــروت، 

زوجــي ليــس حــارضاً، منــذ انخــرط يف صفــوف املقاومــة قلــا يتواجــد، ليــس لــدي وســيلة اتصــال، ومــع ذلــك مل 

أكــن قلقــة، هيــأت حقيبــة الــوالدة الخاصــة، ركبــت ســيارة أجــرة وقلــت للســائق:  بــر العبــد - دار الحــوراء. بعــد 

يومــن مــن العنايــة يف املركــز عــدت إىل املنــزل يف بــرج الرباجنــة ومعــي طفــي الثــاين »عــي«، أمــا طفــي األول 

محمــد فقــد ولــد يف ظــروف أكــر صعوبــة وأقــل مراعــاًة للضوابــط الرشعيــة التــي أحــرص عــى احرتامهــا يف حيــايت 

اليوميــة«. بهــذه العبــارة تختــم الســيدة أم محمــد روايتهــا التــي عاشــتها منــذ ثالثــن عامــاً.

املؤسســات الصحيــة وبعــد املســافات. لهــذه األســباب افتتــح دار الحــوراء 

)ع( يف آب 1984. 

ــه  ــز وأهداف ــل املرك ــارشة بعم ــة مب ــرى مرتبط ــة أخ ــمية فقص ــا التس أم

ــوراء  ــي دار الح ــد مؤس ــار أح ــن ع ــور حس ــول الدكت ــانية، يق اإلنس

ــا  ــة اإلمــام عــي )ع(، مل ــب ابن »ســّمي دار الحــوراء نســبة للســيدة زين

تعنــي لنــا مــن رمزيــة وقــدوة نفتخــر بهــا، ومبــا قامــت بــه أثنــاء حركــة 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــا بعده ــوراء وم ــوم عاش ــن يف ي ــام الحس ــا اإلم أخيه

ــارة  ــدار عب ــار »كان ال ــف ع ــة«. ويضي ــة والتمريضي ــة االجتاعي الرعاي

ــد. ــر العب ــة ب عــن شــقة يف منطق

ــا  ــذا كن ــة ل ــات الجراحي ــزاً للعملي ــز مجه ــن املرك ــة مل يك ــن البداي ولك

مــع كل والدة متعــرة نجهــز ســيارة إســعاف لنقــل املريضــة إىل أقــرب 

مستشــفى. ومــع البــدء بإجــراء العمليــات القيريــة اســتطعنا أن نؤمــن 

خدمــة والدة شــاملة مــن األلــف إىل اليــاء. ومــا يــدل عــى ذلــك أعــداد 

الــوالدات املرتفعــة شــهرياً”.  

دار الحوراء 1999

الدكتور حسن عمار

  السياسات التي اتبعناها 

كانت تأنيث عملية الرعاية بدءاً 
من استقبال المريضة مروراً 

بتوليدها وحتى متابعتها عالجيًا 

وتمريضيًا  

55



في الحرب والسلم .. حاضر 

وافتتاح  بعضاً،  بعضها  عى  املناطق  وانفتاح  األهلية  الحرب  انتهاء  مع 

مستشفيات جديدة ومتطورة يف املنطقة تؤمن خدمات رعاية األم والطفل 

االعتبار،  بعن  االقتصادي  الوضع  وأخذ  املطلوبة  الرعية  الضوابط  وفق 

نسبياً  الصغر  الحوراء  دار  داخل  بالتوليد  االستمرار  إىل  الحاجة  انتفت 

تم تحويل  الرسول األعظم. وتدريجياً  وبدأ تحويل املرىض إىل مستشفى 

الدار إىل مركز للرعاية الصحية يضم العيادات التخصصية األساسية. وكا 

يف مرحلة التوليد كذلك بعدما تحول الدار إىل مركز رعاية حرص القيمون 

وأقل  جودة  بأعى  الناس  خدمة  من  السياسات  نفس  اتباع  عى  دامئاً 

ل املركز زيارة 55548 مريضاً يف العام 1993. التكاليف، وسجَّ

العيادات  وافتتاح  التسعينات  منتصف  يف  الحوراء  دار  عمل  سر  بعد   

الناس  يحتاجها  كل خدمة جديدة  إضافة  األسايس  الهم  كان  التخصصية 

وغر متوفرة يف محيط الضاحية، فكان التحديث والتطوير تدريجياً رغم 

شنها  التي  الحروب  بسبب  الدار  شهدها  التي  القري  الجمود  فرتات 

العدوان اإلرسائيي عى لبنان. عن هذه الحروب والتحوالت التي تبعتها 

تحدث إلينا الحاج عي شعيتو مدير الدار يف تلك الفرتة: »يف حرب  األيام 

كان  املقاومة.  جنود  من  آخر  جندياً  الدار  كانت   1993 عام  السبعة 

من  والرعائية  الصحية  حاجاتهم  وتغطية  النازحن  مساعدة  همنا 

مساعدة  كان  عملنا  األطفال.  وتلقيح  وصور  وفحوص  عادية  معاينات 

يف  الغضب  عناقيد  حرب  يف  أما  عنهم.  النزوح  أعباء  وتخفيف  الناس 

العام 1996 فقد قصف الشارع الذي تقع فيه الدار ما صعب علينا 

الهيئة الصحية  ملف العدد

الحاج علي شعيتو

عملنا  استمر  ذلك  ومع  الضاحية،  يف  والصامدين  النازحن  مواكبة 

أحد  الدم  بنك  من  الدم  وحدات  وتأمن  الجرحى  بإسعاف  خاصة 

أقسام الدار األساسية يف تلك الفرتة. ويف عدوان متوز 2006 تدمر دار 

الجمعيات  كباقي  نستطيعه  الذي  بالقدر  األرض  عى  فعملنا  الحوراء، 

الحرب فتحنا مركز عيادات مؤقتاً  انتهاء  أهلنا. وبعد  األهلية ومل نرتك 

عى  وتأكيداً  املدمرة  منازلهم  إىل  العائدين  املواطنن  صمود  لتعزيز 

استمرار دار الحوراء رغم التدمر. وبعد أربعة أشهر من انتهاء الحرب 

كافة  يضم  وكان  بالكامل.  املجهز  الحوراء  دار  يف  الناس  نستقبل  كنا 

إىل  إضافة  األساسية،  الرعائية  االحتياجات  ويلبي  الطبية  االختصاصات 

واألشعة«.  املختر 

األب شهيد واألم في غرفة الوالدة 

والدموع،  والقصف واآلالم  الرصاص  دام غزير  يوم  ذات صبيحة 

تزاحمت سيارتا إسعاف أمام باب دار الحوراء يف بر العبد. نزلت 

الثانية  السيارة  ومن  املخاض،  آالم  تعاين  حامل  امرأة  األوىل  من 

حمل  شهيداً  ينعيان  لشابن  حزينة  أصوات  سمعها  إىل  تناهى 

عليه ودخلت  ترحمت  آخر.  إىل مكان  نقله  يتم  ريثا  الدار  إىل 

إىل عيادة التوليد. عر ذلك اليوم خرجت من الدار تحمل عى 

يديها طفاً ذكراً. الفوىض يف مدخل املبنى ال تزال عارمة، الوجوه 

ساح  ينتصب  الزوايا  إحدى  ويف  هنا،  من  مر  موت  مثة  حزينة، 

نحو  ببطء  اقرتبت  تعرفه،  رجل  ورائحة  وقميص  بالدماء  ملطخ 

الساح محتضنة رضيعها متمتمة: هذا الساح ليس غريباً، وهذا 

اسم  أقرب شاب وسألت عن  أعرفه. رفعت رأسها نحو  القميص 

الشهيد، أجابها قلبها قبل أن يجيب الشاب، ذلك املسجى يف غرفة 

املوت ليس إال زوجها.

الحوراء،  دار  جدران  شهدتها  التي  الكثرة  القصص  من  واحدة 

تتناقلها ألسن كل من مر عليها وقرأ تاريخها.  

  أثناء اإلعتداءات اإلسرائيلية 

كان مركز دار الحوراء جنديًا في 

صفوف المقاومة  

دار الحوراء 2009
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..وبعدو عم يكبر   
ــاً  ــون معل ــوراء )ع( ليك ــدار الح ــيد ل ــاً ُسيّش ــى خاص ــم أن مبن »أعدك

ونراســاً يف تقديــم الخدمــات للنــاس«. هــذا الوعــد أطلقــه رئيــس 

املجلــس التنفيــذي يف حــزب اللــه الســيد هاشــم صفــي الديــن يف حفــل 

افتتــاح مركــز دار الحــوراء بعيــد الحــرب. ومل متــض ســنوات عــدة حتــى 

كان املبنــى الجديــد يعــج باملــرىض املســتفيدين الذيــن زاد عددهــم إىل 

ــف مســتفيد يف الشــهر.  ــن 18 أل ــر م أك

ــا الدكتــور عدنــان الحســيني الــذي  لهــا لن مميــزات املبنــى الجديــد فصَّ

واكــب انطاقــة الــدار يف مبنــاه الجديــد: »عنــد إنشــاء املبنــى الجديــد 

ــر  ــا كــا دامئــاً عــى مطابقــة معاي ــر املعــدات وتحديثهــا حرصن وتطوي

الجــودة املعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة ومــن هــذه املعايــر: 

الدكتور عدنان الحسيني

ــز  ــع مرك ــالءم م ــا يت ــم مب ــث التصمي ــن حي ــد م ــى الجدي - إنشــاء املبن

طبــي، مبنــى مســتقل عــن املبــاين الســكنية مبداخلــه ومصاعــده 

ــك..  ــر ذل ــاء وغ ــاء وم ــن كهرب ــه م وتجهيزات

- تقســيم املركــز حســب االختصاصــات الطبيــة واألقســام اإلداريــة مــع 

إشــارات توجيهيــة مــا يســهل وصــول املريــض إىل مكانــه املخصــص 

لــه.

- مســاحات واســعة لســهولة التنقــل بــن العيــادات واملختــرب وقاعــات 

االنتظــار.

- قاعات االنتظار مجهزة ومقسمة حسب االختصاصات.

ــة،  ــة والنظاف ــة واملائي ــة الكهربائي ــي كاف ــن النواح ــز م ــالمة املرك - س

الوقايــة مــن األمــراض املعديــة، مراعــاة الــرشوط العلميــة والصحيــة 

ــة. ــات الطبي ــن النفاي ــص م للتخل

- تطهر الغرف واملعدات وتعقيمها بصورة دامئة. 

- تأمن كافة اللقاحات اإللزامية واالختيارية.

- تنظيم سر العمل مبا يتوافق مع راحة املريض.

- وجود طبيب دائم )من االختصاصات األساسية(.

ــية  ــة األساس ــج األدوي ــى برنام ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة املجاني - الصيدلي

املقدمــة مــن وزارة الصحــة والنــاذج الطبيــة املجانيــة. 

- استارة الشكاوى املعدة مسبقاً واملتوفرة للجميع. 

ــول إىل  ــهل الوص ــا يس ــرىض م ــات امل ــن مللف ــايت ممكن ــام معلوم - نظ

ــض. ــات املري معلوم
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الرؤية المستقبلية

يعــد دار الحــوراء اليــوم يف مبنــاه الجديــد مركــزاً صحيــاً متكامــاً ســواء 

لناحيــة التشــخيص العيــادي أو الفحــوص املخريــة واألشــعة، ومرجعيــة 

للعديــد مــن املراكــز وحتــى بعــض املستشــفيات. وال يكتفــي القيمــون 

بذلــك فهــم يــرون عــى مواكبــة كل مــا هــو جديــد يف املجــاالت الطبيــة 

لتطويــر وتحديــث املركــز باســتمرار عــى مســتوى التجهيــزات والــكادر 

الطبــي والتمريــي والخدمــات املتنوعــة وجودتهــا. وال تغيــب الخطــط 

التطويريــة عــن روزنامــة املركــز، ففــي كل عــام تضــع إدارة الهيئــة 

ــدار  ــات ال ــر خدم ــاريع لتطوي ــط واملش ــن الخط ــة م ــة مجموع الصحي

وزيادتهــا مبــا يتــاءم  وسياســة الــدار وأهدافــه املتمثلــة بخدمــة املجتمــع 

املحــي وتلبيــة حاجاتــه الرعائيــة الحاليــة واملســتجدة. عــن هــذه الخطــة 

املســتقبلية ومشــاريع الــدار التحســينية تحــدث إلينــا الدكتــور مصطفــى 

ــم  ــر دار الحــوراء الحــايل: »ال نكتفــي يف دار الحــوراء بتقدي مرعــي مدي

خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة داخــل املركــز بــل نــرع أبوابــه نحــو 

ــة  ــع. ويف الخط ــة املجتم ــايئ وصح ــد الوق ــة للبع ــويل أهمي ــارج ون الخ

املســتقبلية ســنعمل عــى تطويــر الفريــق العامــل وتحديثــه مــن أجــل 

رصــد حاجــات املجتمــع املحيــط والعمــل عــى تلبيتهــا. إضافــة إىل ذلــك 

وضعنــا مجموعــة أهــداف اســرتاتيجية منهــا:

-خدمــة PCR جهــاز تشــخيص جينــي لأمــراض، واعتــاده يحقــق نقلــة 

نوعيــة يف اكتشــاف األمــراض، وهــو غــر موجــود يف أي مركــز أو مؤسســة 

صحيــة يف الضاحيــة الجنوبيــة حتــى اليــوم. 

الهيئة الصحية  ملف العدد

الدكتور مصطفى مرعي

-تعزيز املركز باالختصاصات النادرة 

-إعداد وتنفيذ برنامج العناية التمريضية املنزلية

-ادخــال خدمــات جديــدة وبجــودة عاليــة والعمــل عــى تطويــر معــدات 

 SCANNER و  MRI :املختــر واألشــعة والعيــادات بشــكل دائــم ومنهــا

و خدمــة التنظــر وغرهــا.

ــة تاريــخ  ــارة محصل ــدار أو يتوقــف. قــد تكــون هــذه العب ــن يُقهــر ال ل

عريــق مــن الجهــاد االجتاعــي والســند الرعــايئ الصحــي ألهــل املقاومــة 

ــه يف األزمــات والحــروب، ومــن يســعى  وجمهورهــا، رغــم مــا تعــرض ل

لخــر اإلنســانية فالخــر ال ميــوت.   

88



ثـــالث موظفـــات ولدن فـــي المركز 
ويعملـــن فيه

زينب عبد الله عمرها من عمر دار الحوراء. ولدت عام 1984 وتعمل 

ممرضة منذ 2006. “تجربة مميزة أن أعمل يف املكان الذي ولدت 

فيه، هذا يحّملني مسؤولية إضافية تجاه البيت الذي ولدت  منه”. 

أما ريان حريش فقد ولدت عام 1993 وتعمل محاسبة منذ . 2013 

تنظر لنفسها عى أنها الجيل الثاين بعد أمها التي تعمل بنفس املركز، 

وتأمل بفرح أن يعمل أوالدها معها. “فكا كانت دار الحوراء املكان 

املناسب لوالدتنا والعناية بأمهاتنا كذلك أعتر أن العمل يف بيئة 

تشبهنا أكر راحة وأماناً من أي مكان آخر”.

بتول الحسيني جارة دار الحوراء، كا تصف نفسها، ولدت عام 1986 

وتعمل يف صيدلية الدار منذ 2012. “يشكل دار الحوراء جزءاً من 

يوميايت. أسكن يف نفس املنطقة، فهنا ولدت وأمراض طفولتي عالجتها 

هنا، وأعمل هنا، وأعالج أطفايل هنا، لذا االنتاء إىل هذا املكان أكر 

من مجرد مكان عمل. طيلة هذه السنن تآلفت معه ومع ناسه”.

المجموعت2ت1أيلولآبتموزحزيرانآيارنيسانآذارشباطك 2
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تطور الحركة العددية لدار الحوراء خالل العام 2015
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الهيئة الصحية  ملف العدد

ريادة في الرعاية وجودة في الخدمات 
العيادات الطبية في دار الحوراء: حيث الطبابة بنكهة إنسانية

تدفــق الداخلــن والخارجــن ال يتوقــف، قاعــات انتظــار تعــج بالزائريــن واملــرىض، كخليــة نحــل ال تهــدأ وحركــة دامئــة 
مــن الصبــاح حتــى املســاء. ثاثــة طوابــق تضــم 19 عيــادة مــن االختصاصــات كافــة تفتــح أبوابهــا الســتقبال املــرىض. 
هكــذا تــرق شــمس النهــار وتغيــب يف مركــز » دار الحــوراء« الصحــي يف بــر العبــد يف الضاحيــة الجنوبيــة لبــروت.  

ريادة في الرعاية

زحمــة املــرىض داخــل أروقــة املركــز كبــاراً وصغــاراً رجــاالً ونســاًء تعــود 

ــيدة  ــوراء الس ــض يف دار الح ــؤولة التمري ــول مس ــددة. تق ــباب متع ألس

زينــب الشــامي »مــا تشــاهدينه اليــوم ليــس اســتثناء. هــذه الحركــة هــي 

بركــة الــدار اليوميــة. يومــاً بعــد آخــر يتزايــد عــدد املســتفيدين وذلــك 

بســبب تعــدد االختصاصــات يف املركــز، والتــي تشــمل الرامــج األساســية 

يف الرعايــة الصحيــة األوليــة«، وتضيــف بفخــر »دار الحــوراء ليــس مجــرد 

مركــز رعايــة صحيــة أوليــة بــل هــو مركز طبي شــامل«. وتقســم الشــامي 

ــية يف  ــج األساس ــى بالرام ــم األول يعن ــمن، القس ــج إىل قس ــذه الرام ه

الرعايــة الصحيــة األوليــة املتمثلــة بصحــة األم والطفــل، األمراض الشــائعة 

ــة، صحــة الفــم واألســنان. والقســم  ــة، التغذي ــة، الصحــة اإلنجابي واملزمن

مسؤولة دائرة التمريض زينب الشامي

   يقدم دار الحوراء 

18000 خدمة شهريًا  
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العيادات التخصصية المتوفرة

  من أخالقيات دار 

الحوراء وسياسته أن ال 
يشكل الوضع المالي 
سببًا لخروج أي مريض 

دون حصوله على الرعاية 

الالزمة  

 طب أطفال )ثاث عيادات(

 طب نسايئ )عيادتان( كل عيادة 

مجهزة بجهاز تصوير صويت عايل 

الجودة

 أمراض جلدية  

 أمراض القلب والراين

 تغذية 

 جراحة عامة

 طب داخي

جراحة العظام واملفاصل

 طب عيون

 رشاين

 أنف أذن حنجرة

 صحة عامة

 مختر تخطيط للسمع والدوار

الكادر البشري 

ــكادر الطبــي والتمريــي يف  تتحــدث الســيدة الشــامي بحــاس عــن ال

مركــز دار الحــوراء، الــذي وضــع نصــب عينيــه تقديــم خدمــات بجــودة 

ــد مــع  ــدار عــى التعاق ــق هــذا الهــدف تحــرص إدارة ال ــة. ولتحقي عالي

أكفــأ األطبــاء الحاصلــن عــى إذن مزاولــة املهنــة مــن املؤسســات 

الرســمية واملنتســبن لنقابــة األطبــاء. وتشــرتط كذلــك أن يكــون املمــرض 

ــات 25  ــدد املمرض ــاً ع ــغ حالي ــن. ويبل ــة املمرض ــباً لنقاب ــازاً ومنتس مج

ممرضــة وعــرات األطبــاء املتعاقديــن مــع الهيئــة الصحيــة اإلســامية يف 

خدمــة املــرىض. 

قسم األسنان 

عنــد االنتقــال إىل املبنــى الجديــد، تــم تخصيــص قســم لعيــادات 

األســنان مســتقل عــن العيــادات األخــرى حتــى عــى مســتوى االســتقبال 

واالســتعامات، وكذلــك جــرى تجديــد الهيكلية الفيزيائية لقســم األســنان 

ــة  ــر تخصصي ــادات أك ــاح عي ــم افتت ــة. وت ــدات طبي ــراٍس ومع ــن ك م

منهــا عيــادة طــب أســنان األطفــال وعيادتــان واحــدة مخصصــة للنســاء 

وأخــرى للرجــال.

ــة  ــة واألدوي ــى برامــج التثقيــف والتدريــب املســتمر والتنمي ــاين يعن الث

األساســية ونظــام معلومــات صحيــة وضــان الجــودة. واألهــم مــن ذلــك 

التعرفــة املاليــة املتواضعــة والتــي تناســب األوضــاع االقتصاديــة للنــاس. 

شــعارنا يف دار الحــوراء الخدمــة للجميــع. وأخاقيــات القيمــن عــى 

املركــز ال تســمح بــأن يكــون العجــز املــايل ســبباً لخــروج أي مريــض مــن 

هنــا دون حصولــه عــى الرعايــة الازمــة.  

دار الحوراء 2015
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القيمــون عــى الــدار باملســاهمة قــدر اإلمــكان حتــى ال يخرج 

ــز العاملــون  ــه الازمــة. ويتمي أي مريــض قبــل إجــراء فحوصات

باملختــر بالتواصــل الفــوري مــع املريــض وطبيبــه يف حــال كانــت 

حالتــه الصحيــة حرجــة أو تتطلــب تدخــا عاجــاً. 

ــداً  ــات وتحدي ــاء األزم ــه أثن ــة عمل ــرز أهمي وت

االنفجــارات األخــرة التــي عاشــتها الضاحيــة 

الجنوبيــة بالفــرتة األخــرة، »مشــهد الشــباب 

املندفعــة واملتجمعــة داخــل الــدار وعــى أدراجه 

ــدم مشــهد ال ميكــن  ــداءات التــرع بال ــة لن امللبي

ــل  ــب عم ــن صل ــم »م ــف هاش ــيانه«. وتضي نس

املختــر منــذ تأسيســه قســم بنــك الــدم لــذا 

خرتنــا يف موضــوع التــرع بالــدم ورسعــة تلبيــة حاجــات املستشــفيات 

مشــهودة«.  

الهيئة الصحية  ملف العدد

ل قسم     سجَّ

المختبر واألشعة  
54358 خدمة في 

العام 2015  

قسم المختبر واألشعة في دار الحوراء  
أكثر من سبعة آالف خدمة شهريًا

ــة إىل  ــزة األساســية الثاني   قســم الخدمــات التشــخيصية يف دار الحــوراء يعــد الركي

ــع  ــر بجمي ــام 1984 وم ــذ الع ــز من ــع تأســيس املرك ــد أنشــئ م ــادات، فق ــب العي جان

ــارة عــن مســتوصف  ــذ كان عب ــة الحــرب والســلم م ــدار يف أزمن ــي عايشــها ال املراحــل الت

للتوليــد. بــدأ العمــل باملختــرب بجهــاز لفحــص الــدم بطريقــة تقليديــة، أمــا اليــوم فهــو مجهــز 

ــًة وتطــوراً.  ــة حداث ــة والتصويري ــر اآلالت املخربي بأك

ــر دار  ــل يف مخت ــم تعم ــا هاش ــعة صوني ــر واألش ــم املخت ــؤولة قس مس

الحــوراء مــن 1989 لــذا ليــس غريبــاً أن تتحــدث عــن تفاصيلــه ومراحــل 

ــا الخــاص. هــو  ــا تتحــدث عــن منزله ــة وحــاس وكأنه تطــوره بحميمي

ــذي ذرفــت الدمــوع مــن  ــر ال ــزل - املخت ــاين كــا تعــر، املن ــا الث منزله

أجلــه حــن ســمعت بتدمــره خــال حــرب 

ــبعة آالف  ــن س ــهرياً ب ــري ش ــوز 2006. »نج مت

ومثانيــة آالف خدمــة يف املختــر واألشــعة. هــذا 

الرقــم وحــده دليــل عــى جــدوى السياســة 

التــي يتبعهــا الــدار بشــكل عــام وهــي الجــودة 

العاليــة بكلفــة أقــل.«  ومــن أجــل تقديــم 

وبأفضــل  ممكنــة  جــودة  بأعــى  الخدمــات 

األجهــزة  مــن  كثــر  اســتبدال  تــم  املعايــر 

املخريــة واملعــدات بأجهــزة أكــر تطــوراً وفعاليــًة ورسعــة عنــد االنتقــال 

ــد.   ــى الجدي إىل املبن

ــت،  ــة وأرسع وق ــى دق ــة بأع ــة كاف ــوص املخري ــر الفح ــري املخت ويج

والتــي بلغــت يف العــام 2015 حتــى شــهر تريــن الثــاين 54358 فحصــاً.

ــد  ــن وق ــة الثم ــعة باهظ ــة واألش ــات املخري ــروف أن الخدم ــن املع م

تتجــاوز كلفــة بعــض الفحــوص قــدرة املواطــن عــى تحملهــا، لــذا يعمــل 

مسؤولة دائرة المختبر واألشعة صونيا هاشم
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الهيئة الصحية   ملف العدد

األشعة 

يقدم قسم األشعة يف دار الحوراء مجموعة من الخدمات األساسية:

 جهــاز تصويــر صــويت رباعــي األبعــاد Echo ملــون يتيــح تصويــر كامــل 

ــل الجنن. تفاصي

   .Mammographie جهاز لتصوير الثدي 

 تصويــر ممكنــن للفكــن CBCT / Panoramic يتيــح قيــاس الفكــن 

ــكل  ــا بش ــنان أو معالجته ــن زرع األس ــب م ــن الطبي ــا ميك ــة م بدق

ــاءم مــع فــك املريــض.  يت

 جهــاز XRAY نــوع DR  املمكنــن عــايل الدقــة والجــودة يصــور كامــل 

العمــود الفقــري بصــورة واحــدة. 

إضافة إىل هذه الخدمات التشخيصية مثة خدمات تشخيصية أخرى: 

 جهاز تخطيط طبلة األذن

 جهاز تخطيط السمع عند األطفال دون سن الرابعة. 

VNG جهاز فحص التوازن 

EEG جهاز تخطيط األعصاب 

ذوي  مــن  أطبــاء  عليــه  يــرف  األجهــزة  هــذه  مــن  جهــاز  وكل 

والخــرة.  االختصاصــات 
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الهيئة الصحية  مراكز

ــاس الســلبية للطــب النفــي«، هــذه  ــر نظــرة الن ــة ســاعد عــى تغي ــة النفســية يف النبطي ــز للعناي ــاح مرك  »افتت
ــي  ــذا الشــاب العرشين ــه. فه ــز والقيمــن علي ــن للمرك ــن آراء الزائري ــا ســمعناه م ــم مل ــر املالئ ــة هــي التعب الجمل
املدمــن منــذ العــام 2011 الــذي كان مــرتدداً قبــل أن يتوجــه اىل املركــز يقــول »مــن هنــا بــدأت رحلــة الخــالص مــن 
اإلدمــان«، ويضيــف بأمــل » أشــكر اللــه أين تعرفــت اىل املركــز، وبعــد هــذه الجلســة اقتنعــت بالخضــوع للعــالج 
ولــن أرجــع إىل تنــاول هــذه الســموم بتاتــاً. لقــد حولنــي الدكتــور إىل مركــز جويــا التابــع للهيئــة الصحيــة وهنــاك 
ســأخضع للفطــام مــدة 15 يومــاً«. فيــا تــرى الســيدة )ر( التــي تعــاين مــن نوبــات الهلــع ) Panic disorder  ( منــذ 

عــدة ســنوات، أن افتتــاح املركــز وفــر عليهــا املــال والوقــت، بعدمــا كانــت تقصــد مدينــة بــروت للعــالج واملتابعــة. 

ــاالت  ــية وح ــاالت النفس ــتقبل الح ــذي يس ــحيمي ال ــل ش ــور فض الدكت

اإلدمــان، اعتــر أن املركــز واحــة للمــرىض يف هــذه املنطقــة، فقربــه 

الجغــرايف ســاهم أيضــاً بتشــجيع النــاس عــى متابعــة حاالتهــم النفســية 

ــة  ــاء التنقــل، مســتدالً بكامــه عــى كثاف ــه يخفــف عنهــم أعب أكــر ألن

املراجعــن، حيــث »يتــم تحديــد املواعيــد قبــل أســبوعن وأحيانــاً شــهر«.

ــن يف  ــن العامل ــي م ــعيب، وه ــكنة ش ــية س ــة النفس ــول األخصائي  وتق

طاقــم املركــز، إنــه »نظــراً ألهميــة ودور علــم النفــس يف حيــاة اإلنســان، 

ــراً  ــة، ونظ ــة مختلف ــة واجتاعي ــة وفردي ــاكل أرسي ــود مش ــبب وج وبس

ــن خاصــة الوضــع االقتصــادي املــرتدي،  ــط باملواطن ــي تحي للظــروف الت

مركز النبطية للعناية النفسية األول في المنطقة
العالج النفسي لم يعد بالسر  

مسؤول  دائرة  االنرتنت حسن ركن

والتعــرض لحــروب متتاليــة، مــا أثــر عــى البنيــة النفســية لأشــخاص، 

كانــت الحاجــة الفتتــاح مركــز العنايــة النفســية يف النبطيــة التابــع للهيئــة 

ــدم  ــذي يق ــة، وال ــه يف املنطق ــن نوع ــو األول م ــامية وه ــة اإلس الصحي

كافــة الخدمــات النفســية مــن معاينــات نفســية، وجلســات عــاج نفي، 

أرسي، فــردي، وعــاج مشــاكل تربويــة مدرســية وغرهــا«. وعــى مســتوى 

ــتفيدين  ــدد املس ــد ع ــعيب: »يتزاي ــة ش ــف األخصائي ــتفيدين، تضي املس

ــرىض،  ــات امل ــه مئ ــذ افتتاح ــز من ــد املرك ــث قص ــدي، حي ــكل تصاع بش

ــة للمعالجــن النفســين  باإلضافــة إىل إقامــة عــرات األنشــطة التدريبي

ــاس«. والن

الدكتور فضل شحيمي
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األخصائيــة الرتبويــة زينــب فحــص، وهــي مــن ضمــن كادر املركــز أيضــاً، 

قالــت إن املركــز جــاء نتيجــة حاجــة ماســة للنــاس نظــراً لتفاقــم األزمــات 

االجتاعيــة الضاغطــة واملشــكات الرتبويــة املتزايــدة. وأضافــت »إن مــا 

مييــز مركــز النبطيــة للعنايــة النفســية هــو ثقــة النــاس بالجهــة املرفــة 

عليــه - أي الهيئــة الصحيــة اإلســامية - وتنــوع الطاقــم الطبــي فيــه مــن 

أطبــاء نفســين ومعالجــن. وقــد تــم اســتقبال حــاالت عــدة مــن: الذهان، 

ــاوب  ــا تج ــا. والحظن ــواس، وغره ــق، وس ــزاج، قل ــراب م ــام، اضط الفص

املــرىض وتحســنهم، وال ســيا األطفــال الذيــن كانــوا يعانــون مــن مشــاكل 

دراســية وتربويــة، وضعــف بالشــخصية، وخجــل، وتأثــرات حــاالت 

ــاعدة  ــر يف مس ــر الكب ــز األث ــد كان للمرك ــن. وق ــن الوالدي ــال ب االنفص

النــاس وتأمــن العــاج«.

   ساهم المركز  بزيادة الوعي  

عند الناس  حول الصحة  النفسية 

وأهميتها   

بنــاء عــى دراســة وتحليــل الوضــع واســرتاتيجية الصحــة 

النفســية يف لبنــان 2015-2020 الصــادر عن وزارة الصحــة اللبنانية 

يف آب 2015 : » تشــكل اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام 

املــواد املســببة لإلدمــان واحــدة مــن مســائل الصحــة العامــة ذات 

األولويــة، وتقــاس أهميتهــا مــن حيــث معــدل االنتشــار، واإلعاقــة، 

وعــبء املــرض ونســبة الوفيــات. وتشــر منظمــة الصحــة العامليــة 

ــا ال يقــل عــن %10 مــن  ــذ أكــر مــن عــر ســنوات اىل أن م من

ــات  ــن االضطراب ــات م ــن األوق ــت م ــون يف أي وق ــكان يعان الس

النفســية«. 

ــة  ــود املاضي ــال العق ــي خ ــايئ العامل ــال الوب ــة االنتق و»إن مرحل

ــة  ــر االنتقالي ــراض غ ــة اىل األم ــراض االنتقالي ــن األم ــول م والتح

ــا، يف عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن  انعكســا ارتفاًعــا إضافيً

ــي  ــان الت ــواد املســببة لإلدم ــات النفســية واســتخدام امل االضطراب

ــامل«. ــة يف الع ــة اىل اإلعاق ــية املفضي ــباب الرئيس ــا األس ــكل حاليً تش

ــن  ــدة م ــكلة متصاع ــان مش ــية يف لبن ــة النفس ــكل الصح و» تش

مشــاكل الصحــة العامــة. ويشــر أحــدث األدلــة العائــدة اىل العــام 

ــوا مــن  ــان قــد عان 2008 إىل أن مــا يناهــز %4.6 مــن ســكان لبن

اضطــراب نفــي شــديد )مبــا يف ذلــك االكتئــاب والقلــق( يف الســنة 

ــكان  ــن الس ــارب %25.8 م ــا يق ــة  ، وأن م ــبقت الدراس ــي س الت

اختــروا عــى األقــل ســمة واحــدة مــن اضطــراب نفــي، يف حــن 

أن %10.5 قــد عانــوا أكــر مــن اضطــراب نفــي واحــد يف مرحلــة 

مــا مــن حياتهــم. وقــد شــكل االكتئــاب االضطــراب األكــر شــيوًعا 

ــد ســجلت  ــوازي 9.9%(. وق ــاة ت )مــع نســبة انتشــار مــدى الحي

اضطرابــات القلــق لــدى %16.7 مــن الســكان واضطرابــات املــزاج 

لــدى %12.6. أمــا بالنســبة اىل االنتحــار فــإن نســبة الســكان 

الذيــن راودتهــم األفــكار االنتحاريــة قــد بلغــت 4.3%  .

ــوع مــن  ــون مــن أي ن ــن يعان ــون جــًدا هــم األشــخاص الذي قليل

االضطرابــات النفســية الذيــن ســبق لهــم أن تلقــوا أي عالــج 

ــن ســعوا للحصــول عــى العــاج املتخصــص  ــا الذي متخصــص. أم

ــن  ــا ب ــوام و28 عاًم ــن 6 أع ــرتاوح ب ــام ي ــر ه ــظ تأخ ــد لوح فق

ــد العــبء  ــدء العــاج املتخصــص، مــا يزي ظهــور االضطــراب وب

ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ع

إن االنتشــار املرتفــع لاضطرابــات النفســية والعمــر املبكــر لظهــور 

املــرض وفــرتات التأخــر الطويلــة قبــل الحصــول عــى العــاج كلهــا 

عوامــل قــد فاقمــت عــبء االضطرابــات النفســية، ذلــك باإلضافــة 

اىل الطبيعــة الحساســة واملحظــورة للمســألة التــي تعيــق التبليــغ 

املناســب عــن االضطرابــات«.

مــن ناحيــة ثانيــة، اســتعرضت األخصائيــة فحــص ملفــات املــرىض، حيــث 

ــي  ــن محافظت ــق، م ــدة مناط ــن ع ــز م ــدون املرك ــم يقص ــرت أنه أظه

ــريب  ــاع الغ ــن البق ــاً م ــز قادم ــزور املرك ــم ي ــوب، وبعضه ــة والجن النبطي

ــروت.  ــاً مــن ب وأحيان

ــاء  ــه أبن ــتفيد من ــران 2014، ويس ــه يف حزي ــم افتتاح ــز ت ــر أن املرك يذك

املنطقــة يف محافظتــي النبطيــة والجنــوب، وقــد اســتقبل لغايــة تريــن 

االول 2015 أكــر مــن 1000 حالــة نفســية. ونتيجــة الوضــع املــادي 

ــة  ــة والجلس ــة للمعاين ــة رمزي ــع تعرف ــز وض ــإن املرك ــاس، ف ــرج للن الح

ــة يف الشــهر. ــن 200 حال ــر م ــو يســتقبل أك النفســية. وه
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الهيئة الصحية  جديد الهيئة

وفاة ثالثة أطفال داخل الحضانات في العام 2015
الهيئة الصحية تعد مشروعًا من أجل حضانة أكثر أمانًا 

مسؤولة دائرة الربامج الصحية عليا السبالين  

الســقوط، الجــروح، االختنــاق، الحــروق، نقــل عــدوى، التســمم وحتــى املــوت، مجموعــة مــن الحــوادث تصيــب األطفــال 

باســتمرار يف الحضانــات. وال شــك أن حادثــة واحــدة منهــا تشــكل صدمــة ألي أم تُــوِدع طفلهــا بالحضانــة وإنــذاراً لتعيــد 

النظــر مبواصفــات تلــك الحضانــة التــي تعــد املنــزل الثــاين البنهــا، وهمــزة الوصــل بــن البيــت واملدرســة. 

ــاء  ــة بأس ــات زاهي ــرك الفت ــذ نظ ــى تأخ ــك حت ــن بيت ــرج م ــا ان تخ م

طفوليــة وألــوان مرحــة لحضانــات منتــرة عــى طول الشــارع، وتتســاءل 

عــن ســامة هــذا االنتشــار الواســع الــذي تشــهده دور الحضانــة يف 

ــد ال  ــة ق ــليم، إاّل اّن الحقيق ــؤرّش س ــه م ــض أنّ ــد البع ــد يعتق ــان. ق لبن

ــة.  ــون مطمئن تك

ــس  ــال، يؤّس ــة األطف ــة لرتبي ــر رشعي ــة غ ــة لحضان ــح الفرص ــن يتي إّن م

ــليم.  ــر س ــرف، وغ ــّوه، منح ــتقبل مش ملس

رغــم اســتحصال الحضانــات عــى الرتخيــص إال أن عــدم التزامهــا بالروط 

واملعايــر املنصــوص عنهــا يف املرســوم الخــاص بتأســيس الحضانــات قــد 

يعــرض األطفــال للخطــر، لــذا متابعــة هــذه الحضانــات بصــورة دوريــة 

والتأكــد مــن التزامهــا باملواصفــات الازمــة لــدور الحضانــات يعــد 

ــة  ــى تغطي ــادرة ع ــر ق ــة غ ــمية املعني ــات الرس ــاً. وألن الجه ــراً ملح أم

ــف،  ــدور التصني ــام ب ــة املناطــق، يعمــل املجتمــع املحــي عــى القي كاف

ــة اإلســامية  ــة الصحي ــة يف الهيئ ــة الصحــة االجتاعي ــذا أعــدت مديري ل

ــنوياً  ــاً س ــة برنامج ــل يف وزارة الصح ــرة األم والطف ــع دائ ــيق م وبالتنس

ــق أعــى  ــا، لتحقي ــات مــن قضاي ــق بالحضان ــا يتعل ــوف عــى كل م للوق

مســتوى مــن الرعايــة لأطفــال مــن الناحيــة الصحيــة والســامة العامــة. 

ــة  ــة الصحي ــد احتياجــات الرعاي ــة األوىل مــروع »تحدي فكانــت التجرب

لـــعرة دور حضانــة )مثانيــة دور مرخصــة واثنــان يعمــان بــدون 

ــروت.  ــة لب ــة الجنوبي ــن نطــاق الضاحي ــص( ضم ترخي

مشروع تحديد احتياجات الحضانات في 
الهيئة الصحية 

  

مراحل المشروع 
املرحلة األوىل:

 متــت عــر إجــراء املســح امليــداين وتعبئــة االســتارة، والتــي تــم االســتناد 

ــّدد  ــا، وح ــة ودوره ــرّف الحضان ــذي ع ــوم 4876 ال ــا اىل املرس يف وضعه

الــروط واملعايــر التــي يجــب مراعاتهــا، ضانــة لبيئــة منوذجيــة 

يرتعــرع فيهــا الطفــل يف الحضانــة، ودليــل األطــر العامــة لرعايــة الطفولــة 

ــة أبــواب عــى النحــو التــايل: املبكــرة، وتــم تقســيمها اىل ثاث

  الباب األول: توافر الروط األساسية للحضانة

 الباب الثاين: بيانات التصنيف الصحي للحضانات

 الباب الثالث: الرامج التوعوية املتوفرة يف الحضانة

نصيحة الهيئة 
ال ترسلي طفلك المريض إلى الحضانة 

خذي إجازة واعتني به

    وجود الحضانات 

غير المستوفية الشروط 
المنصوص عنها في 

المراسيم القانونية يعرض 
األطفال للمخاطر    
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على إدارة الحضانة إبالغ األهل بعدم 
تسّلم الطفل في الحاالت اآلتية:

ــع  ــال األرب ــا خ ــرارة أو حدوثه ــة الح ــاع درج ــال ارتف 1. يف ح

ــة. ــاعة املاضي ــن س وعري

2. األمــراض املعديــة والجلديــة مثــل: الجديــري املــايئ- الحصبــة- 

الحصبــة األملــاين 

3. القمل )حرات الرأس(

4. األنفلونزا - الزكام – الكحة )السعال املستمر(. 

5. االلتهابات املعوية الشديدة مثل: اإلسهال / القيء.

6. التهابــات العــن واحمرارهــا وتدميعهــا داخــل أو خــارج العــن 

نظــراً النتشــار مــرض الرمــد بأنواعــه. 

7.الجروح الغائرة / الكسور والجبائر.

عنــد عــودة الطفــل مــن فــرتة العــاج والنقاهــة التــي قضاهــا يف 

املنــزل، يرجــى إحضــار تقريــر طبــي يحــدد نــوع املــرض وفــرتة 

ــة عــى صحــة الطفــل وعــدم  عاجــه، حرصــاً مــن إدارة الحضان

انتقــال العــدوى لآلخريــن وحفاظــاً عــى ســامة جميــع األطفــال 

ــة. يف الحضان

املرحلة الثانية:

متابعــة تطبيــق التوصيــات املقرتحــة لــكل حضانــة مــع الجهــات املعنيــة 

وتنفيــذ التوصيــات الخاصــة بالرامــج الوقائيــة الصحيــة والنفســية 

املوجهــة للــكادر العامــل يف الحضانــة وأهــايل األطفــال مــن قبــل الهيئــة 

ــة. ــاء لحاجــة كل حضان ــة بن الصحي

أهداف المشروع:
  املساهمة يف تطبيق معاير السامة العامة يف دور الحضانة.

  رفع مستوى الوعي الصحي والنفي والرتبوي للفريق العامل يف 

الحضانــة وأهــايل األطفــال.

 تنمية سلوكيات االطفال الفكرية واالجتاعية والصحية.

ــة  ــة واجتاعي ــع صحي ــكادر البــري عــى مواضي ــل ال  تدريــب وتأهي

ــة األوىل. ــة الطفول ــة خاصــة مبرحل نفســية وتربوي

 تحديــد احتياجــات دور الحضانــة عــى كافــة الصعــد )البنيــوي/ 

الســامة العامــة / الصحــي/ الــكادر البــري..(.

 الكشف املبكر عن األمراض املعدية وغر املعدية.

نتائج المشروع
ــتهدفة  ــة املس ــات دور الحضان ــد احتياج ــج لتحدي ــدول النتائ ــر ج أظه

ــة: ــواب الثاث ــد األب ــى صعي ــا ع ــي نالته ــات الت ــروع الفئ بامل

1. عى صعيد الروط األساسية للحضانة

تراوحــت الفئــات بــن جيــد جــداً وجيــد. وهــذا مــؤرش ايجــايب 

ويعطــي صــورة واضحــة أن الــروط األساســية وفــق املرســوم الخــاص 

بــدور الحضانــة مطبقــة، مــع وجــود بعــض التوصيــات الخاصــة بــكل 

ــا. ــا اســتكال تطبيقه ــي عليه ــة والت حضان

2. عى صعيد بيانات التصنيف الصحي للحضانات 

ــؤرش اىل أن دور  ــذا م ــد، وه ــداً وجي ــد ج ــن جي ــات ب ــت الفئ تراوح

الحضانــة راعــت أســس التصنيــف الصحــي يف الــدار، مــع وجــود بعــض 

التوصيــات الخاصــة املفــرتض بــكل حضانــة تطبيقهــا.

3. عى صعيد الرامج التوعوية املتوفرة يف الحضانة

ــي  ــؤرش يعط ــذا امل ــداً. وه ــف ج ــول وضعي ــن مقب ــات ب ــت الفئ تراوح

صــورة واضحــة عــن غيــاب برامــج التدخــل والتأهيــل للــكادر 

العامــل يف دور الحضانــة عــى صعيــد الرامــج الصحيــة 

والنفســية وأيضــاً بالنســبة لرامــج التوعيــة 

ــال الخاصــة باألهــل واألطف
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مــا هــي أبــرز المعايير التي تشــترط الدائــرة وجودها 
فــي دور الحضانة؟ وكيــف تتلقون المخالفات؟

يف دائــرة األم والطفــل نركــز بدايــة عــى تأمــن مســتوين مــن الــروط 

ــق  ــد تحقي ــة. وعن ــان والصح ــا األم ــة وه ــة ألي دار حضان الازم

هذيــن الرطــن بالحــد األدىن وبــكل مــا يتعلــق بهــا مــن معايــر 

بحســب  األخــرى  االحتياجــات  عــى  نعمــل  تفصيليــة  ورشوط 

ــة  ــة والتثقيفي ــج الرتبوي ــا الرام ــودة ومنه ــوال إىل الج ــة وص الهرمي

ــا.  ــه وغره والرتفي

ــن  ــظ م ــر نلح ــذه املعاي ــاً له ــص وفق ــاء الرتاخي ــد إعط ــن بع ولك

املواطنــن  أو مــن خــال شــكاوى  املراقبــن عــى األرض  خــال 

مجموعــة مــن املخالفــات التــي تســبب الحــوادث ومنهــا حــوادث 

اســتحصال  بعــد  الحضانــات  أصحــاب  أن  ونأســف  الوفيــات. 

ــة  ــة الشــكل أو لناحي ــة لناحي ــر الحضان الرتخيــص ال يهتمــون بتطوي

الرامــج أو حتــى تطويــر الــكادر البــري  بقــدر مــا يهتمــون باألربــاح 

املاديــة. مــن هنــا اســتوجب مراقبــة ومتابعــة الحضانــات باســتمرار وفــق 

اســتارات تصنيــف. 

الهيئة الصحية  مقابلة

رئيسة دائرة صحة واألم والطفل لمجلة الهيئة:
مشروع الحضانات نموذجي ونعمل على تعميمه

ــرة صحــة األم  ــة بالتنســيق مــع دائ ــة الصحي ــه الهيئ ــذي نفذت ــة ال ــد احتياجــات دور الحضان حــول مــرشوع تحدي

ــوزارة  ــن دور ال ــث ع ــور للحدي ــب منص ــال زغي ــرة بامي ــة الدائ ــع رئيس ــاء م ــا لق ــة كان لن ــل يف وزارة الصح والطف

ــي انبثقــت عــن املــرشوع.  ــج الت ــة والنتائ ــة الصحي ــع الهيئ ــاون م ــة التع وفاعلي

   في دائرة األم والطفل يعمل 

أربعة  موظفين على 402 حضانة 
مرخصة ناهيك عن تلك غير المرخصة  

 

ــات  ــن الحضان ــيوعًا بي ــر ش ــاكل األكث ــي المش ــا ه م
التــي لحظتموهــا؟ 

املشــكلة األساســية التــي اســتوقفتنا والتــي تعتــر رشطــاً أساســياً للرتخيص 

عــدم وجــود ممرضــة يف الحضانــة أو عــدم وجودهــا بــدوام كامــل. ويف 

حــال وجودهــا عــدم إتقانهــا االســعافات األوليــة وقدرتهــا عــى متابعــة 

الحــاالت الصحيــة التــي تصيــب األطفــال. املمرضــة الكفــؤة تعتــر صــام 

ــال  ــة األطف ــة صح ــن متابع ــعب م ــا متش ــة ألن دوره ــان يف الحضان أم

ــة إىل  ــة باإلضاف ــة املحيط ــام والبيئ ــر الطع ــة وتحض ــة النظاف إىل مراقب

دورهــا التثقيفــي واإلرشــادي داخــل الحضانــة ومــع األهــل وحتــى 

لناحيــة متابعــة اللقاحــات. وخرتهــا يف التعامــل مــع األمــراض املوســمية 

كاإلســهال واألنفلونــزا وغرهــا مــن أمــراض األطفــال. وألن وجودهــا يعتــر 

كرطــي مراقبــة وبــدوام كامــل فكلفتهــا عاليــة نســبة للموظفــن الباقــن 

ولــذا يعمــد البعــض مــن أجــل التوفــر اىل عــدم التعاقــد مــع ممرضــة.

رئيسة دائرة صحة األم والولد باميال زغيب
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ــة  ــات وكيفي ــد أصحــاب الحضان ــن املشــاكل أيضــاً نقــص الخــرة عن وم

إدارة مؤسســة مهمــة كالحضانــة. لــذا نعمــل عــى وضــع رشط أن يكــون 

صاحــب الحضانــة متخصصــاً بإدارتهــا وميلــك الخــرة والكفــاءة الازمتــن. 

ــة  ــر املطلوب ــزام باملعاي ــة األساســية فهــي عــدم االلت ــا املشــكلة الثالث أم

ــة  ــة دامئ ــر متابع ــب األم ــذا يتطل ــص. ل ــد الرتخي ــن بع ــة م ــرتة طويل لف

ودوريــة عــى الحضانــات املرخصــة وإجــراء مســوحات للحــد مــن 

ــداً وكادراً  ــاً وجه ــب وقت ــك يتطل ــن ذل ــة. ولك ــر املرخص ــات غ الحضان

بريــاً كبــراً وهــو مــا تفتقــد إليــه الــوزارة. مــن هنــا كان التعــاون مــع 

ــة اإلســامية. ــة الصحي ــه الهيئ ــع املحــي ومن املجتم

ــي  ــة ف ــة الصحي ــع الهيئ ــل م ــون العم ــف تقيم كي
هــذا المشــروع؟

ــا وتهــدف إىل تحســن املجتمــع  ــادرة تقــدم إلين ــكل مب نحــن نرحــب ب

ــم  ــات ت ــروع الحضان ــة يف م ــادرة الهيئ ــا مب ــرد تلقين ــه. ومبج وتوعيت

التنســيق معهــا، ألنهــا أكــر معرفــة بطبيعــة األرض والنــاس يف املنطقــة 

ــة  ــع بثق ــا تتمت ــذ لكونه ــى التنفي ــدرة ع ــر مق ــا وأك ــد فيه ــي توج الت

املواطنــن. وكذلــك بســبب عــدم مقــدرة الــوزارة عــى الحضــور يف 

ــري.  ــكادر الب ــص ال ــل ونق ــف التموي ــة إىل ضع ــة، إضاف ــق كاف املناط

واملميــز باملــروع أن العاملــن يف الهيئــة عملــوا مبــا يتوافــق مــع 

قوانــن وأنظمــة الــوزارة ونفذوهــا عــى األرض وبحســب الخطــوات التــي 

وضعتهــا الــوزارة للعمــل مــع الحضانــات. وكانــت دراســة علميــة وكل مــا 

انبثــق عنهــا مــن نتائــج وأرقــام تعتــر عمليــة وســليمة ميكــن االعتــاد 

ــابه.  ــروع مش ــق ويف أي م ــي املناط ــا يف باق عليه

مــا هــي النتائــج واألفــكار التــي انبثقــت عــن هــذا 
المشــروع؟ 

ــج  ــام والنتائ ــدة باألرق ــة مجس ــة علمي ــا دراس ــن أيدين ــت ب أوالً: أصبح

ــابهة.  ــاريع املش ــج واملش ــاء الرام ــا لبن ــتناد إليه ــن االس وميك

ــي  ــج الت ــة والنتائ ــا الدراس ــي اعتمدته ــوات الت ــال الخط ــن خ ــاً: م ثاني

ــه أي دار  ــي تواج ــرات الت ــرز الثغ ــى أب ــاءة ع ــم اإلض ــا ت ــت إليه توصل

ــة.  ــة وصحي ــح آمن ــى تصب ــة حت حضان

ــات  ــر واملواصف ــة املعاي ــن كاف ــف تتضم ــتارة للتصني ــع اس ــاً: وض ثالث

ــة.  ــا يف الحضان ــرتط توفره ــي يش الت

رابعــاً: انبثقــت عــن العمــل مــع الهيئــة فكــرة تقســيم لبنــان إىل مناطــق 

ــك  ــا، وذل ــة املوجــودة فيه ــة يف املنطق ــة أهلي ــل كل جمعي ــث تعم بحي

بحســب اآلليــات التــي اتبعناهــا يف هــذه الدراســة.  
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الهيئة الصحية  مع البلديات

تجديد التعاون بين الهيئة والبلديات
 لتنمية مستدامة ومجتمع سليم

أطلــق اتحــاد بلديــات غــريب بعلبــك املشــاريع الصحيــة والنفســية للعــام 

2016 بالتعــاون مــع الهيئــة الصحيــة اإلســامية. اإلطــاق الــذي تــم 

ــداد  ــي املق ــب ع ــة النائ ــك برعاي ــة حــدث بعلب ــم يف بلدي ــل أقي يف حف

وبحضــور مديــر مديريــة العمــل البلــدي الحــاج حســن النمــر وفعاليــات 

ــى  ــص ع ــن، ين ــن الطرف ــاون ب ــول تع ــع بروتوك ــّوج بتوقي ــة، تُ املنطق

ــو  ــا ه ــا م ــد ومنه ــو جدي ــا ه ــا م ــاريع منه ــن املش ــة م ــذ مجموع تنفي

مســتكمل. مثَّــل االتحــاد األســتاذ زاهــي الزيــن الــذي أكــد عــى أهميــة 

هــذا الروتوكــول، أوالً لحاجــة املنطقــة لتنفيــذ هــذه املشــاريع الصحيــة 

املجتمعيــة، وثانيــاً لــرورة التعــاون مــع الهيئــة الصحيــة الخبــرة بتنفيــذ 

هــذه املشــاريع نظــراً لغيــاب الدولــة ومؤسســاتها الرســمية. عــن هــذه 

املشــاريع قــال الزيــن:" اســتكال مــروع ســامة الغــذاء للســنة الثالثــة، 

ــية  ــة املدرس ــروع الصح ــح، م ــن التلقي ــن م ــة املترب ــروع معالج م

للســنة الرابعــة، وجديــده هــذا العــام كشــف األمــراض الجلديــة وأمــراض 

ــدوات واملحــارضات  ــة النفســية والن ــتكال مشــاريع الصح ــام، اس العظ

اإلرشــادية. والجديــد هــذا العــام مــروع الصحــة اإلنجابيــة". مــن جهتــه 

ــة  ــزام الهيئ ــوق عــى الت ــاس بل ــور عب ــة البقــاع الدكت ــر مديري أكــد مدي

الصحيــة بتنفيــذ املشــاريع الصحيــة انطاقــاً مــن شــعار الهيئــة "صحتــك 

بتهمنــا"، والــذي يعتــر أكــر مــن شــعار بــل هــو تعهــد مــن الهيئــة مبــد 

يــد العــون إىل أهلنــا ومجتمعنــا.    

أمــا النائــب عــي املقــداد فاعتــر أن مــا تقــوم بــه الهيئــة الصحيــة عمــل 

جبــار يغطــي جــزءاً كبــراً مــن لبنــان، ودعــا يف كلمتــه الــوزارات املعنيــة 

إىل القيــام بواجباتهــا وإىل مــد البلديــات بــاإلرادات املخصصــة لهــا بعيــداً 

عــن التجــاذب الســيايس. 

ــاً  ــات بعلبــك ممث بروتوكــول تعــاون آخــر وقــع أيضــاً بــن اتحــاد بلدي

ــة  ــامية ممثل ــة اإلس ــة الصحي ــة والهيئ ــن عواض ــتاذ حس ــه األس برئيس

ــن  ــد ب ــاع عق ــوق يف اجت ــاس بل ــور عب ــاع الدكت ــة البق ــر مديري مبدي

الطرفــن بحضــور طبيــب القضــاء الدكتــور محمــد الحــاج حســن. يشــمل 

ــامل  ــن الش ــاريع كالتحص ــن املش ــة م ــة مجموع ــذ الهيئ ــاون تنفي التع

ــية. ــة والنفس ــة الصحي ــورش التثقيفي ــذاء وال ــامة الغ وس

توقيع بروتوكوالت التعاون
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ــة  ــن الهيئ ــاون ب ــول تع ــع بروتوك ــاق توقي ــل اإلط ــبق حف ــد س وكان ق

الصحيــة اإلســامية )مديريــة البقــاع( وجمعيــة العمــل البلــدي )مديريــة 

البقــاع( واتحــادات بلديــات البقــاع )الشــايل – الغــريب- الشــال- الهرمل 

– الرقــي- وبلديــة بعلبــك( يهــدف إىل إعــادة إطــاق مــروع ســامة 

الغــذاء يف البقــاع. ووقــع الروتوكــول برعايــة النائــب عــي املقــداد 

ــات.  وبحضــور بعــض رؤســاء اتحــادات البلدي

إطالق المشروع
برعايــة وزيــر الصناعــة الدكتــور حســن الحــاج حســن تــم إطــاق برنامج 

ــك تحــت شــعار »صحتــي يف غــذايئ«، بالتعــاون  ســامة الغــذاء يف بعلب

بــن الهيئــة الصحيــة اإلســامية وبلديــة بعلبــك، وقــد حــر حفــل 

ــة  ــس بلدي ــوق ورئي ــاس بل ــور عب ــاع الدكت ــة البق ــر مديري اإلطــاق مدي

بعلبــك الدكتــور حمــد حســن وفعاليــات بلديــة ورؤســاء الجمعيــات يف 

املدينــة. وأكــدت الكلــات التــي ألقيــت عــى أهميــة الغــذاء وســامته 

واعتبــاره أولويــة يف عمــل البلديــات املعنيــة بالحفــاظ عــى األمــن 

الغــذايئ للمواطنــن، وهــذا مــا يســتدعي تعزيــز عمــل البلديــات وإطــاق 

ــى  ــدرة ع ــة والق ــة املادي ــن الناحي ــج م ــداف الرنام ــق أه ــا لتحقي يده

ــة بحــق املخالفــن.  ــا القانوني مارســة صاحياته

عجلة مشروع سالمة الغذاء في البقاع انطلقت
ورش تدريب المراقب الصحي 

ولتحقيــق أفضــل النتائــج يف تنفيــذ مــروع ســامة الغــذاء وفقــاً 

للمعايــر العامليــة أقامــت مديريــة البقــاع بالتعــاون مــع بلديــة بعلبــك 

ورشــة تدريــب وتأهيــل املراقبــن الصحيــن عــى معايــر ســامة الغــذاء 

تحــت عنــوان« ســامة أكلــك«. أعــد الورشــة ونفذهــا فريــق مــن الهيئــة 

الصحيــة واملــدرب املهنــدس عــادل شــومان مبشــاركة خمــس متطوعــات. 

واســتفاد مــن الورشــة التــي اســتمرت 13 يومــاً 20 مراقبــاً مــن مختلــف 

ــة.  ــات البقاعي البلدي

بدء تصنيف المنشآت الغذائية في بلدة دورس 

ــة  ــة الصحي ــدأت الهيئ ــك ب ــات بعلب اســتكاالً للمــروع يف اتحــاد بلدي

بتصنيــف املنشــآت الغذائيــة يف محيــط بلــدة دورس. ويف هــذه الجولــة 

ــن  ــي م ــب صح ــاركة مراق ــة مبش ــآت غذائي ــس منش ــف خم ــم تصني ت

ــة. ــن الهيئ ــك وكادر متطــوع م ــات بعلب اتحــاد بلدي

داخل منشأة غذائية في بلدة دورس
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اللقاحــات هــي الدفــاع األول أمــام األمــراض عنــد 

األطفــال، وإغفــال تلقيــح واحــد مــن روزنامــة اللقاحات 

قــد يعــرض الطفــل للخطــر خاصــة يف ظــل التلــوث 

لــذا  واألوبئــة.  الجراثيــم  وانتشــار  املتزايــد  البيئــي 

ــة يف  ــج الصحي ــن أهــم الربام ــج التحصــن م ــد برنام يع

املجتمعــات الحديثــة. مــن هنــا تســتمر الهيئــة الصحيــة 

ــن أجــل  ــج م ــذ الربنام ــات يف تنفي ــع البلدي ــا م بتعاونه

ــالمة.  ــر س ــع أك ــة ومجتم ــر صح ــال أك أطف

اتحادات بلديات البقاع 
ــامية  ــة اإلس ــة الصحي ــن الهيئ ــا ب ــاون م ــول التع ــن بروتوك ــاً م انطاق

واتحــادات البلديــات يف البقــاع، اســتكمل فريــق الهيئــة الصحيــة يف 

مديريــة البقــاع تلقيــح األطفــال املتربــن مــن اللقاحــات بالتعــاون مــع 

الصليــب األحمــر اللبنــاين واتحــادات بلديــات، وذلــك يف البلــدات التاليــة: 

)متنــن التحتــا، كفــردان، حــدث بعلبــك، التليلــة، النبــي رشــادة، بــوداي، 

الســعيدة، وادي أم عــي، نبحــا، قرحــا، املشمشــة، ومدينــة بعلبــك 

ــاً.  ــاً مترب ــح 830 طف ــم تلقي ــد ت ــا(. وق وضواحيه

الهيئة الصحية  مع البلديات

اتحاد بلديات شمالي بعلبك
كــا نفــذت دائــرة الرامــج واإلرشــاد ورشــاً تدريبيــة للمتطوعــات عــى 

ــتارة  ــة اس ــر تعبئ ــن ع ــة املترب ــروع معالج ــدة يف م ــة الجدي اآللي

رصــد املتربــن وفــق اآلليــة الجديــدة والتلقيــح املبــارش بالتعــاون 

ــة 247 اســتارة  ــم تعبئ ــث ت ــك الشــايل، حي ــات بعلب ــع اتحــاد بلدي م

رصــد شــملت البلــدات التاليــة: )حلبتــا، الخرايــب، الزيــرة، جبولــة، بيــت 

شــعيب، البجاجــة، صبوبــا، زبــود، الزيــرة(، ويف املرحلــة األوىل تــم تلقيــح 

ــاً. 478 مترب

اتحاد بلديات جبل عامل
وكذلــك اســتكاالً للرنامــج نفســه وضمــن اتحــاد بلديــات جبــل عامــل 

قامــت دائــرة الرامــج واإلرشــاد الصحــي يف مديريــة الجنــوب األوىل 

بتلقيــح 488 متربــاً يف البلــدات التاليــة: الصوانــة – تولــن – رب تاتــن 

ــان.  ــر رسي ــة – القنطــرة – عدشــيت – دي – العديســة – الطيب

التحصين الشامل برنامج اليوم وكل يوم
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ما هي اللقاحات ا�ساسية لطفلي ؟

@ لحماية أطفالنا من ا�مراض المعدية والخطرة عبر تعريف الجسم على 
الجرثومة مضعفة، فيقوم بتكوين طريقة دفاع عبر جهاز المناعة. 

@ لنتمكن من حصر الجراثيم، وبالتالي التوصل مع الوقت الى الحد من 
انتشار هذه ا�مراض في العالم.

@ لخفض معدالت االعتالل والوفيات في جميع أنحاء العالم بطريقة 
آمنة ومجدية.

لماذا نلقح أطفالنا ؟

جرعة صفر
(في المستشفى)

جرعة أولى

جرعة أولى

جرعة أولى

تذكير أول

تذكير ثاني

تذكير ثالث

تذكير رابع

جرعة ثانية

جرعة ثانية

جرعة ثالثة

الجرعةاللقاحعمر الطفل

عند الوالدة
الصفيرة "ب"(Hepatitis B(خالل الساعات ا�ولى بعد الوالدة)

IPVشلل عضلي

OPVشلل فموي

OPVشلل فموي

OPVشلل فموي

OPVشلل فموي

OPVشلل فموي

OPVشلل فموي

الحصبة

MMR  حصبة, حصبة ألمانية, أبو كعب

MMR  حصبة, حصبة ألمانية, أبو كعب

خماسي
(شاهوق, خانوق, كزاز هـ, انفلونزا بـ, صفيرة بـ)

خماسي
(شاهوق, خانوق, كزاز هـ, انفلونزا بـ, صفيرة بـ)

خماسي

ثالثي (شاهوق, خانوق, كزاز)

ثنائي (خانوق, كزاز)

ثنائي (خانوق, كزاز)

(شاهوق, خانوق, كزاز هـ, انفلونزا بـ, صفيرة بـ)

خماسي
(شاهوق, خانوق, كزاز هـ, انفلونزا بـ, صفيرة بـ)

أنا ألقحه ... أنا أحميه

أشهر2

أشهر4

أشهر6

أشهر9

أشهر12

أشهر18

سنة 12-10

سنوات 5 - 4

سنة 18-16
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الهيئة الصحية  مع البلديات

ضمــن برنامــج »الوقايــة مــن املخــدرات« بالتعــاون مــع اتحــادات 

ــة  ــة البقــاع مرحي ــرة الصحــة النفســية يف مديري ــات نفــذت دائ البلدي

ــا  ــدة طاري ــك يف بل ــريب بعلب ــات غ ــاد بلدي ــع اتح ــاون م »نفضــة« بالتع

وبرعايــة النائــب عــي املقــداد. تهــدف املرحيــة إىل التوعيــة مــن 

مخاطــر املخــدرات الجســدية والنفســية واالجتاعيــة. وقالــت مســؤولة 

ــتوحى  ــة مس ــوى املرحي ــم »محت ــب قاس ــية زين ــة النفس ــرة الصح دائ

مــن القصــص الحقيقيــة التــي يشــهدها أغلــب مــن يتعاطــى املخــدرات« 

مضيفــة »أن املــرح أســلوب فنــي جــذاب ومقنــع للتوعيــة مــن 

ــة األوىل  ــة، وهــي ليســت التجرب ــا هــذه املرحي ــذا أعددن املخــدرات ل

ــا  ــك تتبعه ــة يف مناطــق أخــرى وكذل وال األخــرة. ســيتم عــرض املرحي

مجموعــة مــن الــورش واملحــارضات التــي تصــب يف برنامــج الوقايــة مــن 

ــا«.  ــول مضاره ــة ح ــدرات والتوعي املخ

النشــاط الفنــي الــذي اســتهدف الشــباب واألهــايل واملراهقــن كان 

»نفضة« مونولوغ مسرحي في بلدة 
طاريا

تجربة مدمن: من اإلدمان إلى الموت

تأثــره باديــاً عــى مامــح الحارضيــن الذيــن أجمعــوا عــى أهميــة هــذه 

األنشــطة ملــا لهــا مــن دور يف توعيــة الشــباب واملراهقــن واألهــل عــى 

حــد ســواء خاصــة يف هــذه املنطقــة، كونهــا تعــاين مــن نقــص يف الرامــج 

ــار  ــال املخت ــدرات. ق ــى املخ ــان ع ــكلة اإلدم ــداً مش ــة وتحدي التوعوي

حســن ســاحة أحــد فعاليــات البلــدة : » نحــن نشــجع هــذه األنشــطة 

ــدة«  ــذه البل ــر له ــه خ ــا في ــكل م ــتعدون ل ــة ومس ــة والتوعي التثقيفي

ــه الهيئــة الصحيــة مشــكورة مهــم جــداً ورضوري  مضيفــاً » مــا تقــوم ب

ــة ال تتحقــق  بنشــاط واحــد ونحــن عــى اســتعداد  أن يســتمر فالتوعي

ــا يســاعد يف الحــد مــن هــذه اآلفــة«.  ــم كل م لتســهيل وتقدي

دعــوة املختــار قابلتهــا دعــوات مــن املواطنــن إىل تعديــل القوانــن ورفــع 

العقوبــات إىل أقــى حــد بحــق تجــار املخــدرات واملروجــن لهــا ألنهــم 

»أصــل البــاء« كــا يقولــون.

يوم صّحي للمسنين في بلدة كفرفيال

بالتعــاون مــع بلديــة كفرفيــا زارت الهيئــة الصحيــة اإلســامية املســنن يف 

بيوتهــم يف البلــدة يف يــوم صحــي مجــاين، وذلــك للكشــف عــى حاالتهــم 

الصحيــة برفقــة مجموعــة مــن األطبــاء املختصــن. تضمــن اليــوم الصحــي 

إجــراء معاينــة صحيــة  وفحوصــات الســكري والقلــب وضغــط الــدم لــكل 

 . مسن

يوم صّحي للمسنين في بلدة عرمتى

ملناسبة عيد الغدير األغر نفذت دائرة األنشطة يف مديرية الجنوب الثانية 

وبالتعاون مع بلدية عرمتى يوماً صحياً مجانياً للمسنن داخل منازلهم. 

شمل النشاط زيارة 18 مسناً ومسنًة من قبل طبيب قلب ورشاين. 

وتضمن اليوم الصحي اإلنساين:

• معاينات قلب ورشايني

• إجراء فحص سكري 

• إجراء قياس ضغط الدم

• تقديم أدوية مجانية 

• رفع توصيات للبلدية لتحسني بيئة بعض املسنني

شــارك يف الزيــارات طبيــب قلــب ورشايــن وأربــع متطوعــات ورشطيــان 

مــن البلديــة.

الممثل علي يونس
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يوم صحي مجاني بالتعاون مع بلدية 
كفركال

بالتعــاون مــع بلديــة كفــركا وبالتنســيق مــع العمــل االجتاعــي 

أقامــت الهيئــة الصحيــة دائــرة املراكــز يف مديريــة الجنــوب الثانيــة يومــاً 

صحيــاً مجانيــاً تخصصيــاً بدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل يف مبنــى 

البلديــة. شــمل النشــاط معاينــات أطبــاء ســكر وقلــب ورشايــن وفحــص 

تخزيــن الســكر مــع تخطيــط قلــب وتوزيــع أدويــة مجانيــة. وبلــغ عــدد 

املســتفيدين 76 مريضــاً.

يوم صحي مجاني بالتعاون مع بلدية 
مجدليون بالتعاون مع الصليب األحمر

ــاً  ــاع يوم ــة البق ــدويل أقامــت مديري ــر ال ــب األحم ــع الصلي ــاون م بالتع

ــات  ــة: معاين ــات التالي ــون يف االختصاص ــة مجدل ــاً يف بلدي ــاً مجاني صحي

صحيــة عامــة، قلــب ورشايــن، غــدد وســكري، وفحوصــات ســكري 

ــة  ــع أدوي ــب وتوزي ــط قل ــة إىل تخطي ــدم إضاف ــكر يف ال ــزون الس ومخ

مجانيــة. بلــغ عــدد املــرىض 126 مريضــاً. جــاء اليــوم الصحــي عــى أثــر 

ــة مقدمــة للمســتوصف النقــال »  ــدويل هب ــم الصليــب األحمــر ال تقدي

ــوق.  ــرج بل ــز الشــهيد ف ــع ملرك ــوك« التاب الشــهيد حســن الصعل

يوم صحي مجاني في بلدية الخيام

ــز  ــذ مرك ــدويل نف ــر ال ــب االحم ــام والصلي ــة الخي ــع بلدي ــاون م بالتع

ــاً يف  ــاً مجاني ــاً تخصصي ــاً صحي ــة يوم ــوب الثاني ــة الجن ــام يف مديري الخي

مبنــى البلديــة، شــمل استشــارات أطبــاء ســكري وقلــب ورشايــن وفحص 

تخزيــن الســكر مــع تخطيــط القلــب وتوزيــع أدويــة مجانيــة، باإلضافــة 

إىل استشــارات نفســية للمــرىض املصابــن باألمــراض املزمنــة. بلــغ عــدد 

املســتفيدين 82 مريضــاً

ندوة حول مخاطر المخدرات في بلدة معروب

ــت  ــن املخــدرات، تناول ــة م ــة حــول التوعي ــدوة علمي ــوب األوىل ن ــة الجن ــرة الصحــة النفســية يف مديري ــة معــروب أقامــت دائ ــع بلدي ــاون م بالتع

املشــكلة مــن جوانبهــا الدينيــة والقانونيــة والطبيــة، حــاور فيهــا طبيــب األمــراض النفســية فضــل شــحيمي واملحامــي زيــاد بيضــون والشــيخ حســن 

ركــن. 

واختتمت مبشهد متثيي أداه املمثل عي عاشة يصور قصة املدمن، كيف يبدأ باملخدرات وكيف تنتهي حياته.
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الهيئة الصحية  أنشطة

األيام العلمية في الهيئة الصحية اإلسالمية

ــه الســلوكية والنفســية  ــه الجســدية وتغرات ــا يتصــل بصحت املراهــق وم
كان عنــوان مؤمتــر أقامتــه الهيئــة الصحيــة اإلســامية تحــت عنــوان 
"الرعايــة الصحيــة األوليــة للمراهقــن". أقيــم اليــوم العلمــي هــذا برعايــة 
ــه  ــاء، وهدف ــة واألطب ــات املنطق ــور فعالي ــش وبحض ــد فني ــر محم الوزي
تعزيــز املعــارف واملعلومــات العلميــة عنــد األطبــاء فيــا يتعلــق بهــذه 
املرحلــة العمريــة. متيــز اللقــاء برنامجــه املنــوع حيــث شــمل مجموعــة 
مــن املحــارضات تطــال الجوانــب الصحيــة والنفســية للمراهقــن إضافــة 
ــها  ــي ناقش ــن الت ــرز العناوي ــا.  وأب ــلوكية واضطراباته ــب الس إىل الجوان

ــاء املشــاركون يف املؤمتــر: األطب

- االضطرابات النسائية لدى الفتاة املراهقة 

- اإلنتان )االلتهابات الجرثومية( يف مرحلة املراهقة 

- االضطرابات السلوكية عند املراهق

- مستجدات األمراض الجلدية 

- االضطرابات العصبية 

- أمراض العظام واملفاصل عند املراهقن

- أمراض العيون الشائعة

- أمراض الضغط واضطراب نبضات القلب

وبرعايــة وزيــر الصناعــة الدكتــور حســن الحــاج حســن،  أقــام مستشــفى 

ــتجدات يف  ــوان »املس ــت عن ــاً تح ــاً علمي ــاً طبي ــل يوم ــول يف الهرم البت

الحــوادث واإلصابــات«، وذلــك يف املكتبــة العامــة يف املدينــة. هــدف اليوم 

العلمــي إىل تطويــر العنايــة الصحيــة يف املجتمــع وبالتــايل الحفــاظ عــى 

ســامة املــرىض.  وشــارك يف اللقــاء  59 طبيبــاً مــن اختصاصــات متعــددة 

مــن أطبــاء البقــاع والهرمــل وأصحــاب الــركات والجهــات الراعيــة ومنهــا 

قطــاع الهرمــل، ورؤســاء البلديــات واتحــاد بلديــات الهرمــل، واملؤسســات 

الصحيــة يف املدينــة. 

بعــد عــرض حــول إمكانــات املستشــفى وخدماتهــا يف كلمــة ألقاهــا مديــر 

املستشــفى الحــاج عــي شــاهن، أشــاد راعــي الحفــل بجهــود العاملــن 

مؤتمر "المستجدات في الحوادث 
واإلصابات" في مستشفى البتول – الهرمل 

مؤتمر »الرعاية الصحية األولية 
للمراهقين« في الجنوب

ــات  ــل الخدم ــة لتكام ــفيات املنطق ــن مستش ــاون ب ــى التع ــم ع وحثه

الطبيــة وتبــادل املعــارف والخــرات.  ومــن أبــرز العناويــن التــي ناقشــها 

املحــارضون يف اللقــاء العلمــي :

 مدخل عام يف الحوادث واإلصابات   

 إصابات الصدر 

 إصابات البطن والتعامل مع إصابات األحشاء

 إصابات الرأس – الوجه  والرقبة 

 إصابات العيون 

 العاج املبكر إلصابات الرأس 

 إصابات العمود الفقري – مستوى الرقبة

 إصابات األطفال 

 تقييم إصابات املرأة الحامل 

 العاجات الطارئة للكسور وخلع املفاصل.
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وتعزيــزاً لعاقــة مستشــفى البقــاع الغــريب - ســحمر مــع أطبــاء املنطقــة 

ــاج  ــة: الع ــراض الجرثومي ــوان »األم ــت عن ــي تح ــوم علم ــم ي ــم تنظي ت

ــي  ــع العلم ــع التجم ــاون م ــحمر، بالتع ــل س ــال«  يف أوتي ــر والفع املبك

ألطبــاء الليطــاين يف منطقــة البقــاع الغــريب. جــرى اللقــاء برعايــة النائــب 

عــي املقــداد الــذي ألقــى كلمــة عــرض فيهــا بعــض األمــور الصحيــة يف 

املناطــق املحرومــة ودور الهيئــة الصحيــة يف التقليــل مــن هــذا الحرمــان. 

ــة حــول  ــة والطبي ــن املحــارضات العلمي ــة م ــاء مجموع ــت يف اللق وألقي

ســبل معالجــة بعــض األمــراض: 

- عاج اإلسهال لدى البالغن 

- عاج الكسور يف مواضع اإلنتان 

- سوء استخدام املضادات الحيوية

- التحليل املخري لأمراض الجرثومية

- اإلنتانات لدى مرىض السكري

- اإلنتانات النسائية

- اإلنتان والتخدير

- اإلنتان الجراحي

يف ســبيل رفــع الكفــاءة العلميــة لــدى العاملــن والبقــاء عــى جهوزيــة 

دامئــة تــم إجــراء منــاورة  PALS, ATLS, ACLS, فجائيــة يف أقســام الــط 

وارئ، االستشــفاء والتوليــد، ملعرفــة الجهوزيــة فيهــا 

وملعالجــة أي حالــة طارئــة.  بلــغ عــدد املشــاركن 

ــة  ــرة التمريضي ــن يف الدائ ــن العامل ــخصاً م 16 ش

ومجموعــة مــن األطبــاء.  

والتزامــاً مبتطلبــات بنــود االعتــاد والتصنيــف 

وتطبيقــاً ملخطــط التدريــب يف املستشــفيات للعــام 

2015 أقامــت الدائــرة التمريضيــة يف املستشــفى ثــاث محــارضات لرفــع 

مستشفى البقاع الغربي – سحمر تنفذ سلسلة من النشاطات:

اليوم العلمي » األمراض الجرثومية: 
العالج المبكر والفعال« في 

مستشفى البقاع الغربي – سحمر 

   تم تزويد السكانر 

في المستشفى بجهاز 
Enjector  لتحسين جودة 

الصور    

ــغ عــدد الحضــور 13 شــخصاً.  ــا، وبل ــن فيه ــة للعامل ــاءة العلمي الكف

كــا أقامــت ورشــة EPP يف قاعــة املحــارضات أدارهــا الدكتــور محمــد 

شــومان شــارك فيهــا 12 شــخصاً.

وملناســبة والدة رســول الرحمــة محمــد )ص( 

ــاً عــى عادتهــا  ــه عيــى )ع( وجري ــي الل ونب

ــاس  ــة لقي ــة مجاني ــفى حمل ــت املستش أقام

ضغــط العــن، وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن 

ــاً.  ــص 95 مريض ــوا للفح ــن خضغ ــة الذي الحمل
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الهيئة الصحية  أنشطة

االحتفال بعيد األضحى في إصالحية األحداث وفي سجن النساء

قــد ال يشــعر الســجناء مبعنــى العيــد كليــاً نظــراً الفتقارهــم إىل حريــة االحتفــال مــع األهــل واألقــارب، فيــأيت 

ــاجن  ــه املس ــعر ب ــذي يش ــي ال ــرتاب الروح ــأة االغ ــف وط ــزن. ولتخفي ــة والح ــالً بالكآب ــكاً ومثق ــد منه العي

ــذ  ــى تنفي ــد األضح ــبة عي ــالمية مبناس ــة اإلس ــة الصحي ــررت الهيئ ــوم، ق ــذا الي ــم يف ه ــن أرسه ــدون ع واملبع

ــدا. ــاء يف بعب ــجن النس ــار، ويف س ــداث يف الفن ــة األح ــل إصالحي ــية داخ ــة نفس ــة وتفريغي ــطة ترفيهي أنش

في اإلصالحية   

ــى  ــد األضح ــاد عي ــة ع ــيح الديني ــا والتواش ــابقات والهداي ــة واملس بالزين

هــذا العــام عــى معهــد االتحــاد لحايــة األحــداث يف لبنــان ـــــ الفنــار. 

مل يعتــد األحــداث عــى إحيــاء األعيــاد يف ســجنهم اإلصاحــي مبــا يليــق 

ــة  ــام بالرتاب ــي األي ــل باق ــا مث ــه  متــي مثله ــت أيام ــذي كان ــد، ال بالعي

والتعاســة، فــكان حضــور فريــق الهيئــة الصحيــة اإلســامية إلحيــاء 

ــه الفرحــة  ــاً مع ــم وحام ــاً له ــد مفاجئ ــد األضحــى يف املعه مناســبة عي

ــل ورسور.  ــض أم ــهم بع ــزرع يف نفوس ــه ي ــمة، عل والبس

يقــول أحــد األحــداث املشــاركن: »إضافــة إىل جــو الفــرح والتســلية الــذي 

أضفــاه فريــق الهيئــة، شــعوري بالســعادة كبــر ألن أحــداً مــا يتذكرنــا يف 

ــا بقصــة  هــذا العيــد«، ويضيــف: »أجمــل مــا بهــذا االحتفــال أنــه ذكرن

النبــي إبراهيــم والكعبــة، وأن هــذه النشــاطات أحيــت يف نفوســنا روح 

ــناً  يف  ــر س ــر أك ــدث آخ ــي )ص(«. ح ــه والنب ــع الل ــة م ــان والعاق اإلمي

املعهــد يوافــق عــى كام رفيقــه » هــذه املفاجئــات تفرحنــا ونبقــى أليــام 

ــة  ــن كخلي ــن بالتزي ــه املنهمك ــده إىل أصحاب ــر بي ــا«، ويش ــدث به نتح

ــع.  ــة عــى وجــوه الجمي ــك تاحظــن الحاســة البادي نحــل »ال شــك أن

قليــاً مــا نشــهد مثــل هــذه النشــاطات، لــذا نعتــر العيــد عيديــن ويومــاً 

اســتثنائياً«. 

هكــذا عــرَّ بعــض األحــداث عــن فرحتهــم بهــذا النشــاط اإلنســاين. فرحــة 

وحيويــة األحــداث ولَّدتــا شــعورا بالراحــة يف نفــوس فريــق الهيئــة الــذي 

ــدرات يف  ــة املخ ــرة مكافح ــؤولة دائ ــول مس ــذه. تق ــاط ونف ــد النش أع

ــد األضحــى  ــال بعي ــاء يوســف: »االحتف ــة اإلســامية هيف ــة الصحي الهيئ

مــع هــؤالء الشــبان الصغــار عمــل إنســاين يهــدف إىل إعطائهــم الفرصــة 

ــم نفســياً  ــد وتأهيله ــن جدي ــم م ــم بأرسهــم ومجتمعاته ــادة دمجه إلع
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وســلوكياً«، وتضيــف أن هــذا النشــاط ليــس األول داخــل املعهــد » لطاملــا 

ــة جــو مــن البهجــة  ــن إلضاف ــا مــع متطوعــن مــن رســامن وفنان عملن

ــرض  ــرف املعهــد، مثــل إقامــة مع ــدران وغ ــة إىل ج واللمســات الفني

للحــرف مــن صنــع األحــداث والرســم عــى الجــدران وغرهــا مــن 

ــم نفســياً  ــم ومتابعته ــدة عــى االســتمرار بالعمــل معه األنشــطة« مؤك

ــر  ــن خط ــم م ــم وإنقاذه ــون له ــد الع ــد ي ــل م ــن أج ــكان م ــدر اإلم ق

ــاع.  االنحــراف والضي

 متابعــة األحــداث نفســياً وزيارتهــم مــن فــرتة ألخــرى إلحيــاء املناســبات 

رضورة وحاجــة معنويــة لهــم. يقــول مديــر املعهــد األســتاذ حســن 

ــة أي  ــب بإقام ــي ترغ ــات الت ــة الجمعي ــجع كاف ــن نش ــليان: » نح س

نشــاط  مــع األحــداث. هــذه اللفتــات اإلنســانية  تعــزز ثقتهــم بأنفســهم 

وشــعورهم بقيمتهــم اإلنســانية، وتزيــد مــن فرصــة خروجهــم إىل 

ــة«.  ــوية وناضج ــليمة وس ــخصية س ــع بش املجتم

الجديــر بالذكــر أن النشــاط تضّمــن تزيــن اإلصاحيّــة بزينــة مــن وحــي 

املناســبة، وإنشــاد مولــد، وألعابــاً تثقيفيــة، وتوزيــع هدايــا.  وقــد اســتفاد 

18 حدثــاً مــن هــذا االحتفــال.  

في سجن النساء 

ــة ال ســيا يف  ــة الصحي ــات الهيئ ــز يف اهتام ولســجن النســاء أيضــاً حي

مجــال الصحــة النفســية، فــكان مقصــد دائــرة اإلرشــاد والتثقيــف النفي 

ــن  ــة م ــجن باق ــل الس ــرة داخ ــت الدائ ــث أقام ــى، حي ــد األضح يف عي

األنشــطة التفريغيــة لهــذه الفئــة مــن النســاء. مســؤولة دائــرة اإلرشــاد 

والتثقيــف النفــي زينــب قاســم قالــت إن هــذه األنشــطة هدفــت إىل » 

تعزيــز الدمــج االجتاعــي لــدى الســجينات والتواصــل والتفاعــل لديهــن، 

كذلــك تفريــغ الضغــط النفــي الــذي يتعرضــن لــه يوميــاً داخــل جــدران 

ــة املهمشــة  ــة لــدى هــذه الفئ ــاء مناســبة ديني الســجن، إضافــة إىل إحي

اجتاعيــاً«. 

وتضمــن برنامــج النشــاط تعارفــاً بــن الســجينات وأفــراد الهيئــة، وتزيــن 

ــم )ع(،  ــي ابراهي ــة النب ــجينات، ورسد قص ــاركة الس ــجن مبش ــة الس باح

ــام أقيمــت مســابقة معلومــات عامــة  وقــراءة تواشــيح دينيــة. ويف الخت

كــا جــرى توزيــع هدايــا رمزيــة للســجينات وتوزيــع حلــوى.
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الهيئة الصحية  أنشطة

إحياء يوم المسن العالمي في صور
ســنواتها الثانــون وصوتهــا املبحــوح ويداهــا املرتجفتــان مل متنعهــا  مــن 

أن تعتــي املنــر بــكل ثقــة وتقــرأ يف افتتاحيــة االحتفــال آيــات مــن الذكر 

الحكيــم. تبعهــا عجــوز آخــر ألقــى كلمــة املســنن، فيــا زينــت شــاعرة 

مســنة الحفــل بباقــة مــن الخواطــر الجميلــة عــن املقاومــة وقادتهــا. إنــه 

يــوم املســن العاملــي الــذي أقامتــه دائــرة الصحــة النفســية يف مديريــة 

الجنــوب األوىل يف دار املســنن التابعــة لجمعيــة اإلمــداد يف مدينــة صــور، 

وأحيــاه املســنون بكلاتهــم الصادقــة واملتواضعــة. 

جــاء تنفيــذ النشــاط تكرميــاً للمســن الــذي قســت عليــه األيــام، وهدفــه 

مل شــمله مــع عائلتــه وإدخــال الفــرح والــرور إىل قلبــه، وشــعوره بــأن 

مثــة مــن يهتــم ألمــره وميــد لــه يــد العــون، إضافــة إىل تفريــغ املشــاعر 

املكبوتــة داخلــه وإحساســه بأنــه فــرد مهــم يف هــذا املجتمــع.  

هــذا النشــاط النفــي والتفريغــي يعــد تجربــة أوىل وناجحــة بالتعــاون 

ــايب  ــر اإليج ــال األث ــن خ ــك م ــدا ذل ــة. ب ــداد الخري ــة اإلم ــع جمعي م

ــح  ــراج مام ــنن ويف انف ــوس املس ــاط يف نف ــرات النش ــه فق ــذي خلفت ال

ــدة.  ــم املتجع وجوهه

ويف ختــام النشــاط تــم تكريــم املســنن بتوزيــع هديــة رمزيــة عبــارة عــن 

صــور شــخصية فوتوغرافيــة التقطــت لهــم مــع أفــراد أرسهــم يف بدايــة 

الحفــل. 

إحياء يوم الشهيد

ــة اإلســامية –  ــة الصحي ــه شــاركت الهيئ ــوم شــهيد حــزب الل ملناســبة ي

ــح  ــل ورود عــى رضي ــر وضــع أكالي ــبة ع ــذه املناس ــاع به ــة البق مديري

ســيد شــهداء املقاومــة الســيد عبــاس املوســوي يف النبــي الشــيت، وكذلــك 

ــم  ــت بتقدي ــك. وقام ــهداء يف بعلب ــة الش ــهداء يف جن ــة الش ــى أرضح ع

األكاليــل متطوعــات مــن الهيئــة الصحيــة.

مناسبات دينية
"رحم الله من أحيا أمرنا"

ــر آل  ــاء أم ــامية إلحي ــة اإلس ــة الصحي ــف الهيئ ــبة تتوق ــد كل مناس عن

بيــت النبــوة، بأشــكال متعــددة مــن اإلحيــاءات، ويف هــذا الفصــل أحيت 

الهيئــة الصحيــة مبراكزهــا كافــة عيــد الغديــر األغــر ووالدة النبــي األكــرم 

)ص(، والتــي تزامنــت مــع والدة النبــي عيــى )ع( وذلــك باالحتفــاالت، 

ــموع،  ــواء والش ــة واألض ــفيات بالزين ــز واملستش ــاين واملراك ــت املب فتزين

كــا أحيــت  ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســن )ع( باملجالــس الحســينية 

حيــث لــف الســواد املبــاين والحــزن غلــف القلــوب. وألن الغــذاء الروحي 

ــامية  ــة االس ــر الثقاف ــت دوائ ــية كرس ــرد النفس ــات الف ــن حاج ــزء م ج

ــدروس  ــة وال ــة والقرآني ــارضات الديني ــن للمح ــت العامل ــن وق ــزًء م ج

الثقافيــة واإلرشــادية. 
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التبرع بالدم
من أحيا نفسًا كأنه أحيا الناس جميعًا

 ملناســبة العــارش مــن شــهر محــرم ذكــرى استشــهاد أيب األحــرار اإلمــام 

ــرع  ــة ت الحســن )ع( أقامــت مستشــفى البقــاع الغــريب – ســحمر حمل

بالــدم بالتعــاون مــع الصليــب األحمــر اللبنــاين وجمعيــة الرســالة 

اإلســامية لإلســعاف الصحــي ومديريــة الدفــاع املــدين يف الهيئــة الصحيــة 

اإلســامية، وذلــك يف بلــديت ســحمر ومشــغرة، صبيحــة يــوم العــارش، عــر 

ــم ســحب 85 وحــدة دم.  ــث ت ــن حي ــن البلدت ــم يف كل م ــة خي إقام

ويف يــوم انتصــار الــدم عــى الســيف قامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف 

مديريــة الجنــوب الثانيــة وبالتعــاون مــع الدفــاع املــدين بحمــات للتــرع 

ــدات  ــدد الوح ــغ ع ــركا. وبل ــام وكف ــة والخي ــن النبطي ــدم يف كل م بال

املتــرع بهــا 263 وحــدة دم توزعــت عــى املستشــفيات واملراكــز الصحية.

ــوب األوىل   ــة الجن ــوع يف مديري ــطة والتط ــرة األنش ــت دائ ــك أحي وكذل

ــة،  ــوم العــارش مــن محــرم يف صــور والشــهابية عــر مســتوصفات نقال ي

حيــث تــم ســحب دم لأخــوة املترعــن، وقــد بلــغ عــدد الوحــدات 42 

ــى  ــا ع ــدين بتوزيعه ــاع امل ــل الدف ــة، وتكف ــات كاف ــن الفئ ــدة دم م وح

ــفيات.   املستش

ويف كليــة الهندســة يف الجامعــة اللبنانيــة أقامــت مديريــة بــروت حملــة 

ــة.  ــة الرتبوي ــع التعبئ ــاون م ــارش بالتع ــوم الع ــبة ي ــدم ملناس ــرع بال للت

ــات. ومتــت االســتعانة  ــع الفئ وقــد تــم ســحب 41 وحــدة دم مــن جمي

مبختــر دار الحــوراء عــر مشــاركة فريــق مــن قبلهــم إلجــراء ســحب الــدم 

للمشــاركن. 

وملناســبة أربعــن اإلمــام الحســن )ع( قامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع 

ــة  ــة  LIU يف النبطي ــع جامع ــاون م ــة بالتع ــوب الثاني ــة الجن يف مديري

بحملــة للتــرع بالــدم. وجــرى يف البدايــة إجــراء فحــص هيمــو كيــو لــكل 

املترعــن. وبلــغ عــدد وحــدات الــدم 35 وحــدة نقلــت إىل بنــك الــدم يف 

دار الحــوراء)ع(.
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أيام صحية مجانية في مديرية البقاع

ملناســبة والدة األمئــة املهــدي )عــج( واإلمــام الرضــا )ع( وعيــدي الغديــر 

واإلنتصــار أقامــت مديريــة البقــاع يف مراكزهــا كافــة أيامــا صحيــة 

ــا 3137 مريضــاً. ــة شــملت االختصاصــات املتنوعــة واســتفاد منه مجاني

يـــوم صحـــي مجانـــي للمســـنين في 
مل لهر ا

ملناســبة عيــد األب نظمــت مديريــة البقــاع يف الهيئــة الصحيــة اإلســامية 

يومــاً صحيــاً مجانيــاً يف دار الكرامــة للمســنن يف مدينــة الهرمــل، تضمــن 

ــة وفحــص الســكري  ــة وجراحــة عام ــة: صحــة عام االختصاصــات التالي

وتوزيــع أدويــة مجانيــة لـ 24 مســناً ومســنًة. وشــارك بالنشــاط مجموعة 

مــن اإلداريــن واملتطوعــات وأطبــاء. 

أيام صحية مجانية في المخيمات 
الفلسطينية

ألن »القلــب ع القلــب« ال تتــواىن الهيئــة الصحيــة اإلســامية يف أن تلحــظ يف 

ــذا تســعى يف كل مناســبة إىل أن تدخــل  ــان، ل خدماتهــا األخــوة الفلســطينين يف لبن

ــة لهــم. ويف هــذا الفصــل نفــذت مجموعــة مــن  ــا الصحي املخيــات وتقــدم رعايته

ــروت.  ــاع وب ــوب والبق ــطينية يف الجن ــات الفلس ــة يف املخي ــة املجاني ــام الصحي األي

بلغ عدد املستفيدين 4924 مريضاً.

الهيئة الصحية  أنشطة

إحياء املناسبات الدينية والصحية والوطنية يف الهيئة الصحية اإلسامية بتم عر إقامة أيام صحية مجانية يف املناطق 

اللبنانية دون استثناء املخيات الفلسطينية.
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أيام صحية مجانية في مديرية الجنوب 
األولى

ــا  ــي أقامته ــة الت ــة املجاني ــام الصحي ــن األي ــتفادوا م ــاً اس 2135 مريض

مديريــة الجنــوب األوىل و ذلــك ملناســبتي اليــوم العاملــي للســكري ووالدة 

الرســول األكــرم )ص(.

أيام صحية في مديرية بيروت

يوم صحي في بلدة بالط بالتعاون مع الصليب األحمر

أقــام مركــز الخيــام يومــاً صحيــاً مجانيــاً يف كل مــن بلــدة بــاط وبلــدة الهباريــة وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل. شــمل النشــاط يف كا البلدتــن 

معاينــات أطبــاء ســكري وقلــب ورشايــن وفحــص مخــزون الســكر مــع تخطيــط قلــب، وتــم توزيــع أدويــة مجانيــة. بلــغ عــدد املســتفيدين 99 مريضــاً.

 •أمراض العظام واملفاصل

•أمراض العيون 

•أمراض األنف واألذن والحنجرة 

•معاينات قلب ورشايني

•معاينات غدد وسكري

•فحص سكري

•فحص كولسرتول

•فحص مخزون السكري يف الدم

أقامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف بــروت أيامــا« صحيــة« مجانيــة« 

تخصصيــة« يف املراكــز التابعــة لهــا،  الــرج، الصــادق، الرضــا، والنويــري، 

وشــملت املعاينــات االختصاصــات التاليــة:

وبلغ عدد المستفيدين 248 مريضًا.
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الهيئة الصحية  أنشطة

ورش تثقيفية حول اإلسعافات األولية

بالتعــاون مــع مؤسســة الهــادي التابعــة لجمعيــة املــرات الخريــة 

ــروت دورة  ــة ب ــاد يف مديري ــج واإلرش ــرة الرام ــذت دائ ــامية نف اإلس

إســعاف أويل للــكادر التعليمــي يف املؤسســة تضمنــت أســس اإلســعافات 

األوليــة. واســتفاد مــن الــدورة 20 شــخصاً. كــا نفــذت ورشــتن حــول 

أســس اإلســعافات األوليــة لأخــوات يف التعبئــة الرتبويــة اســتفادت 

منهــا 40 أختــاً. ويف الورشــتن أجريــت اختبــارات قبليــة وبعديــة 

ــتفادة. ــبة االس ــاس نس لقي

ورش تثقيفية في مديرية الجنوب األولى
الضغــط النفــي الــذي تتعــرض لــه الســيدات يوميــاً كان محــور الورشــة  التــي نفذتهــا دائــرة الصحــة النفســية يف مديريــة الجنــوب األوىل بالتعــاون مــع 

البلديــة. ناقشــت الورشــة اآلثــار الســلبية للضغــط النفــي عــى صحــة الفــرد مــن الناحيــة الجســدية والنفســية وطــرق الوقايــة منــه. ولهــذه الغايــة 

اســتخدمت املعالجــة النفســية آمنــة عليــان تقنيــات خاصــة لتخفيــف الضغوطــات النفســية، كتاريــن االســرتخاء والتنفــس املنتظــم وترتيــب األفــكار، 

اســتفاد منهــا عــر ســيدات.

وكذلــك أقامــت دائــرة الرامــج واإلرشــاد الصحــي  حلقتــن تثقيفيتــن األوىل بعنــوان الربــو والحساســية يف بلــدة عيناتــا حرهــا 27 أختــاً، والثانيــة 

بعنــوان ترقــق العظــام يف بلــدة شــحور اســتفاد منهــا 30 أختــاً.
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محاضرات الجسم الطبي
ــي يف  ــم الطب ــذ الجس ــون« نف ــكري والده ــدد الس ــوان  »غ ــت عن تح

منطقــة الجنــوب األوىل نــدوة لأطبــاء تهــدف إىل تعزيــز املعــارف 

ــش  ــود فني ــور محم ــا الدكت ــارض فيه ــم. ح ــات لديه ــث املعلوم وتحدي

وحرهــا 35 طبيبــاً مــن مختلــف االختصاصــات.

مبادئ اإلسعاف في مديرية البقاع
ــرم«  ــن مح ــارش م ــوم الع ــل ي ــة التدخ ــعاف األويل وكيفي ــادئ اإلس »مب

كان عنــوان ورشــة عمــل تدريبيــة أقامتهــا مديريــة البقــاع بالتعــاون مــع 

ــاركة 18  ــاء ومبش ــن واألطب ــتهدفت العامل ــدين، اس ــاع امل ــة الدف مديري

ــة.  متطوع

وكذلــك نفــذت دائــرة الرامــج واإلرشــاد يف املديرية ورشــة عمــل تدريبية 

حــول »آليــة الكشــف الصحــي املــدريس وكيفيــة فحــص العيــون«. خضــع 

للورشــة 46 متطوعــة مــن املناطقــة البقاعيــة كافة.  

أهمية الرضاعة الطبيعية

بالتنســيق مــع نقابــة القابــات القانونيــات أقامــت دائــرة الرامــج 

ــة،  ــة الرضاعــة الطبيعي ــدوة حــول أهمي ــة بــروت ن واإلرشــاد يف مديري

يف مركــز الــرج الصحــي يف املعمــورة. شــارك يف النشــاط 45 ســيدة، 

وألقــت املحــارضة القابلــة القانونيــة رنــا الحيــدري. يف الختــام تــم توزيــع 

ــاركات. ــع املش ــادات لجمي إف
العناوين التي تضمنها النشاط :

 أهمية الرضاعة 

 عملية االرضاع 

 الغذاء الصحي لأمهات املرضعات

 الوضعيات املناسبة للرضاعة

 طريقة شفط وتخزين الحليب

 مشاكل الرضاعة وحلولها  

»خدمــة النــاس« كانــت عنــوان محــارضة ثانيــة نفذهــا الجســم الطبــي 

ملجموعــة مــن األطبــاء. املحــارضة ذات الطابــع الثقــايف واالجتاعــي 

ــف  ــن مختل ــاً م ــا 35 طبي ــة وحره ــد جمع ــا الشــيخ محم حــارض فيه

ــات.    االختصاص

ــاء تحــت  ــة لأطب ــدوة طبي ــي ن ــة البقــاع نظــم الجســم الطب ويف مديري

ــن  ــة م ــاً ومجموع ــدوة 35 طبيب ــرض الفصــام«. شــارك يف الن ــوان »م عن

املوظفــن يف املديريــة.  كــا نظمــت نــدوة طبيــة ثانيــة تحــت عنــوان » 

ــاً.  ترشــيد الوصفــة الطبيــة« مبشــاركة 53 طبيب

»األمــراض النســائية األكــر شــيوعاً« وتحديــداً يف نطــاق الرعايــة الصحيــة 

ــي يف  ــم الطب ــا الجس ــي أقامه ــل الت ــة العم ــوان ورش ــت عن ــة كان األولي

ــان رحــال  ــة جانيــت يوســف والطبيــب ري ــا الطبيب ــروت. حــارض فيه ب

وأدارهــا مديــر الجســم الطبــي يف الهيئــة الصحيــة الدكتــور عدنــان 

الحســيني. تناولــت املحــارضات مواضيــع عــن األمــراض املنتقلــة جنســياً، 

ــث. وآالم الطم
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الهيئة الصحية  أنشطة

تقديم الدعم النفسي ألهالي البرج 
بعد التفجير اإلرهابي

بعــد التفجــر اإلرهــايب الــذي طــال منطقــة بــرج الراجنــة وخلــف وراءه دمــار 

مــادي ونفــي، ومســاهمًة منــا ملســرة إعــادة الحيــاة للمنطقــة قامــت مديريــة 

الصحــة النفســية يف تــويل الرتميــم النفــي مــن خــال نشــاط ميــداين تضامنــي، 

ــرج  ــز ال ــة للمترريــن يف مرك ــارات النفســية املجاني ــواب االستش وفتــح أب

الصحــي.

معالجة المتسربين من اللقاحات بدعم 
من الصليب األحمر الدولي

يوم ترفيهي لألطفال في ثانوية  
السيد عباس الموسوي

دائــرة  نظمــت   ،2015-2014 الــدرايس  العــام  نهايــة  اقــرتاب  عنــد 

ــاً لتامــذة الروضــات  ــاً ترفيهي ــاع يوم ــة البق الرامــج واإلرشــاد يف مديري

ــاركة  ــوي مبش ــاس املوس ــيد عب ــهيد الس ــة الش ــة األوىل يف مدرس والحلق

عــر متطوعــات. وقــد تــم تنفيــذ األنشــطة التاليــة: رســم عــى الوجــه، 

ــة الكــرايس املوســيقية وغرهــا مــن  ــة ولعب ــة الســلم والحي ــن، لعب تلوي

ــذة 120  ــدد التام ــغ ع ــال، وبل ــا األطف ــي يفضله ــة الت ــاب الرتفيهي األلع

ــذاً.   تلمي

جالــت ســيارات اإلســعاف التابعــة للهيئــة الصحيــة مــزودة بــكادر طبــي 

ــة يف مناطــق الغبــري  ــة الجنوبي ــة شــوارع الضاحي وباللقاحــات اإللزامي

وبــرج الراجنــة والشــياح وحــارة حريــك وذلــك لتلقيــح املتربــن مــن 

ــرة الرامــج واإلرشــاد يف  ــه دائ ــة. النشــاط هــذا نفذت اللقاحــات االلزامي

مديريــة بــروت بدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل اســتكاالً ملــروع 

معالجــة املتربــن مــن اللقاحــات. وتــم يف هــذه الجــوالت تلقيــح 541 

متربــاً.  

لــذا قامــت دائــرة اإلرشــاد والتثقيــف النفــي بعــد حــدوث االنفجــار مبــارشة 

ــال  ــع األطف ــل م ــول للعم ــفى الرس ــيات إىل مستش ــات نفس ــال معالج بإرس

املترريــن والذيــن فقــدوا أحــد أبويهــم يف التفجــر لتقديــم الدعــم النفــي 

وتهدئتهــم.

وبعــد التفجــر بأســبوعن قامــت دائــرة االرشــاد والتثقيــف النفــي بالتعــاون 

ــرا عــن  ــم عــرض موســيقي وإنشــادي تعب مــع كشــافة اإلمــام املهــدي بتقدي

دعمنــا ألهــايل املنطقــة، ثــم اســتتبع النشــاط بتوزيــع الــورود عــى أصحــاب 

املحــال التجاريــة وتوزيــع منشــورات تتضمــن ارشــادات نفســية وإعــان عــن 

ــكان  ــب س ــاط أغل ــتهدف النش ــة. اس ــية املجاني ــارات النفس ــبوع االستش اس

ــا يعــادل ال 500 شــخص. املنطقــة أي م

ــارات  ــداين  مــن زي ــم اســتكال النشــاط برنامــج مي  وســوف يت

كافــة  لتغطيــة  مختصــن  قبــل  مــن  وإحــاالت 

الفئــة  لــدى  النفســية  الحاجــات 

بالنشــاط. املســتهدفة 
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ورشة توجيهية:

تحــت عنــوان »فريــق املركــز التطوعــي« نظمــت مديريــة البقــاع ورشــة 

توجيهيــة لعــدد مــن املتطوعــات بهــدف توعيتهــن حــول أهميــة عملهــن 

التطوعــي وغايتــه املتمثلــة بخدمــة املجتمــع والنهــوض باملجــال الصحــي 

ــن و18  ــة 9 إداري ــارك بالورش ــد ش ــريف واألدايئ. وق ــتوين املع ــى املس ع

متطوعــة.

مواكبة المجالس العاشورائية:

تحــت شــعار »لبيــك يــا حســن« أحيــت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف مديريــة الجنــوب الثانيــة أيــام عاشــوراء، وذلــك مــن خــال مواكبــة عــرات 

ــام  واكبــت 19 مســعفة املجالــس  ــاءات العاشــورائية، فعــى مــدى عــرة أي املســعفات املتطوعــات مــن جهــاز التطــوع املجالــس الحســينية واإلحي

الحســينية يف كل مــن النبطيــة وبلــدة الرقيــة وبلــدة كفــر جــوز.

كــا شــاركت 33 مســعفة متطوعــة يف مســرة الثالــث عــر مــن محــرم يف النبطيــة، واكــن مســرة النســاء مــزودات بشــنط إســعافات أوليــة وكــن 

بجهوزيــة تامــة. 

كذلــك يف البقــاع شــارك جهــاز التطــوع يف املســرة العاشــورائية التــي انطلقــت مــن أمــام مقــام الســيد خولــة )ع(، حيــث توزعــت 64 متطوعــة بــن 

املشــاركات بهــدف التدخــل اإلســعايف ومواكبتهــن حتــى انتهــاء املســرة عنــد مرجــة رأس العــن.  

التطوع
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الهيئة الصحية  الدفاع المدني

ــة الدفــاع املــدين كان زاخــراً  ــاين مــن العــام 2015 يف مديري النصــف الث

ــق  ــة، يف مناط ــة والتدريبي ــعافية والخدماتي ــات اإلس ــطة والعملي باألنش

الجنــوب والبقــاع وبــروت. وخاصــة  يف مواكبــة االحتفــاالت التــي 

صادفــت يف هــذا الفصــل وأبرزهــا احتفــاالت ذكــرى حــرب متــوز وإحيــاء 

ذكــرى عاشــوراء يف املناطــق والبلــدات كافــة، مــع مــا رافقها مــن حمات 

للتــرع بالــدم بحيــث كان الدفــاع املــدين يف جهوزيــة تامــة لســحب الــدم 

ــر  ــة إىل عــدد كب ــة. إضاف وتوزيعــه عــى املستشــفيات واملراكــز الصحي

مــن الــدورات اإلســعافية والتدريبــات ودورات التأهيــل والخدمــات 

اإلنســانية. وأبــرز مــا قامــت بــه املديريــة:

-   مواكبة احتفاالت النر اإللهي وإحياء ذكرى عاشوراء 

ــدم  ــرع بال ــات الت ــة حم ــعاف يف خدم ــيارات اإلس ــع س وض  -

املستشــفيات. إىل  وأمــان  بســامة  لنقلهــا 

-مواكبة بعض األنشطة الرتفيهية والرياضية 

-تنفيذ مجموعة من دورات التدريب والتأهيل لأخوة واألخوات 

ــاذ  ــدات اإلنق ــرض ملع ــاح مع ــي، وافتت ــز طب ــاح مرك ــاركة يف افتت -املش

ــاض  ــع األنق ورف

-إقامــة ورشــة حــول إدارة األزمــات والكــوارث وورش رابيــل ودورة 

ــعاف  ــة يف اإلس ــاورات امليداني ــن املن ــدد م ــذ ع ــك تنفي ــاالت، وكذل اتص

ــاء ــاذ واإلطف واإلنق

ــاذ  ــق، إنق ــاء حري ــانية : إطف ــات اإلنس ــن الخدم ــة م ــم مجموع -تقدي

ــعافية  ــات اإلس ــة إىل الخدم ــر، باإلضاف ــوادث الس ــد ح ــن بع مواطن

أنشطة الدفاع المدني

البقاعالجنوب بيروت
808948492654
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ــى  ــا ع ــى صفحته ــة ع ــة الصحي ــت الهيئ ــة روج ــهر املاضي ــال األش خ

الفايســبوك خمســة مقاطــع فيديــو ذات طبيعــة إرشــادية تثقيفيــة 

واجتاعية-نفســية حــول أبــرز املشــكات التــي يعــاين منهــا الكثــر مــن 

ــول: ــع ح ــورت املواضي ــة. متح ــات اللبناني العائ

 اإلدمان عى األركيلة ومخاطرها

 تخي األم عن مسؤولياتها تجاه أطفالها لصالح الخادمة األجنبية 

 مخاطر اإلدمان عى املخدرات والوهم الذي يعيشه املدمن

 تربيــة األطفــال بالعنــف مــا يســبب لــه الخــوف واألوهــام 

والتخيــات

 اهــال األب ألبنائــه وكيــف ينعكــس ذلــك ســلبا عــى عاقتــه بهــم 

حــن يكــرون. 

ــن  ــة ماي ــت الثاني ــي بلغ ــاهدات الت ــدد املش ــاء ع ــال إحص ــن خ م

ــن أن  ــة تب ــواد اإلعامي ــذه امل ــع ه ــات م ــة التفاع ــاهدة وماحظ مش

ــات  ــة اهتام ــة يف قامئ ــة مهم ــل مرتب ــزال تحت ــة ال ت ــع األرسي املواضي

ــوم. ــد ي ــاً بع ــاكله يوم ــد مش ــذي تتزاي ــع ال املجتم

ــا أدى إىل  ــم  م ــن خــال أســئلتهم وتعليقاته ــن م ــل املتلق ــر تفاع وظه

ــن 200  ــر م ــى أك ــع يتلّق ــم، فاملوق ــارش معه ــل املب ــاب التواص ــح ب فت

ــث  ــية، حي ــائل نفس ــة ومس ــا صحي ــّدة قضاي ــول ع ــبوع ح ــؤال باألس س

يقــوم املختصــون يف الهيئــة بالــرد عــى جميــع أســئلتهم وبريــة تامــة. 

أهمية التوعية األسرية على 
مواقع التواصل االجتماعي

الهيئة الصحية    إنترنت
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الهيئة الصحية  إصدارات
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»والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم«

الشهيد خضر عالء الدين )حيدر(
مواليد بلدة مجدل سلم العام 1986 

ــة  ــة الصحيــة اإلســامية يف مديري ممــرض مجــاز، عمــل مســعفاً يف الهيئ

الدفــاع املــدين مــن العــام 2013. ومــع بدايــة العــام 2015 عمــل يف إحدى 

ــادي،  ــرتك العمــل اإلنســاين الجه ــك مل ي املستشــفيات الخاصــة. ومــع ذل

واســتمر بالعمــل مــع الدفــاع املــدين متطوعــاً إىل أن استشــهد يف تفجــر 

بــرج الراجنــة اإلرهــايب. 

استشهاده
يــروي »نــور« صديــق الشــهيد ورفيــق دربــه محطــات مــن حيــاة خــر، 

مشــاهد إنســانية تعكــس حبــه للتضحيــة والجهــاد ومســاعدة النــاس، لذا 

مــن الطبيعــي عنــد ســاعه صــوت االنفجــار يف منطقــة ســكنه يف الــرج 

ــة يك يســهم  ــه الناري ــه وعــى دراجت أن يهــرع إىل الشــارع بأقــى رسعت

ــم.  ــة إنقاذه ــن ومحاول ــة والعابري ــاء الطفول ــه وأصدق ــعاف جران بإس

ــاين كانــت تنتظــره  ــد املــوت واإلجــرام التــي نفــذت التفجــر الث لكــن ي

ومعــه العــرات مــن األبريــاء، فقــى شــهيداً يف 12 تريــن الثــاين 2015.  
وفــي يــوم تشــييعه أقــام لــه رفــاق الــدرب والجهــاد مراســم 

لتضحياتــه. تقديــراً  تكريميــة 

الهيئة الصحية   شهداء
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ســميت بالشــهابية تيمنــاً بالرئيــس الراحــل فــؤاد شــهاب حــن زارهــا يف العــام 1964.  تقــع بلــدة الشــهابية يف قضــاء صــور، ترتفــع 

ــز  ــدد ســكانها حــوايل 2000 نســمة. تتمي ــغ ع ــم ويبل ــروت 100 كل ــة ب ــن العاصم ــد ع ــرت وتبع ــن ســطح البحــر حــواىل 400 م ع

بوقوعهــا عــى مفــرتق الطــرق ملجموعــة مــن القــرى املحيطــة مــا جعلهــا نقطــة تجاريــة هامــة.

من املرافق الهامة يف الشهابية مركزاً صحياً تابعاً للهيئة الصحية

اإلسامية ويتضمن  االختصاصات التالية:

- مختر للدم 

- تصوير أشعة 

- عيادات متخصصة متنوعة 

- صيدلية 

بلدة الشهابية ملتقى قضائي صور وبنت جبيل

الهيئة الصحية  خريطة
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انتشار مراكز الهيئة الصحية اإلسالمية في لبنان

» الهيئة دايمًا حدك «

الشهابية 
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التقرير اإلحصائي 
شــهد العــام 2015 تطــوراً ملحوظــاً يف تقديــم الخدمــات الصحيــة واإلرشــادية للهيئــة الصحيــة اإلســالمية، وقــد 

انعكســت هــذه األنشــطة والخدمــات عــى مجمــل حركــة العمــل يف املراكــز واملديريــات، فقــد شــهد هــذا الفصــل 

اســتفادة 438138 مســتفيداً.

تقديمات المستشفيات للعام 2015
 يف العــام 2015 بلغــت تقدميــات املستشــفيات الثــالث الشــهيد صــالح غنــدور والبتــول والبقــاع الغــريب- ســحمر 297065 

خدمــة.

أما خدمات العناية النفسية ومركز جويا الرعايئ فقد بلغت 38147 خدمة.

الهيئة الصحية  اإلحصاءات

الحركة العددية للمستفيدين في المراكز للعام 2015 حسب المناطق:

تحاليل  عيادات عمليات والدات استشفاء
تصوير  اشعة مخبرية

 صوتي
عالج 
 االدوية طوارئ اسنان

3002 بنت جبيل –الشهيد صالح غندور . م 511 1294 22257 26157 13675 4498 2791 22254 43759

1863 سحمر -البقاع الغربي . م 229 570 10157 10563 7978 2041 2002 11217 13163

3190 الهرمل -البتول ع . م 532 1372 16726 13626 9257 2929 2222 17783 44197
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تقديمات مديرية الصحة االجتماعية للعام 2015

تقديمات مديرية الصحة النفسية للعام 2015 

عدد املشاركن يف أنشطة مديرية الصحة النفسية حسب املناطق عدد املشاركن يف أنشطة مديرية الصحة االجتاعية حسب املناطق

البقاعالجنوببيروت الكبرى

مشاركينأنشطةمشاركينأنشطةمشاركينأنشطة نوع النشاط

23341646184دورات تدريب وورش عمل

3921282أيام صحية

5136901480411577أنشطة

1374737154537015547الرزنامة التثقيفية 

البقاعالجنوببيروت
مشاركينأنشطة مشاركينأنشطةمشاركينأنشطة

4122477222191449أيام صحية

243871728318439اسعافات أولية

18914263120ً11103736477صحة مدرسية

214011125289345سالمة الغذاء

286171503325501757تحصين

7303421374496تدخين

68239394138829762الرزنامة التثقيفية
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الهيئة الصحية  دراسة ميدانية

مع الكشف المبكر: األمل غير مفقود
مشروع توعية ألفي امرأةحول سرطان 

الثدي في منطقة البقاع
370 امــرأة مــن أصــل 2561 امــرأة ســجلن ضمــن دائــرة خطــر التعــرض 

ــة  ــة الصحي ــا الهيئ ــة أعدته ــق دراس ــدي وف ــان الث ــة مبــرض رسط لإلصاب

ــن  ــبة 14.4 % م ــات، أي بنس ــع البلدي ــاون م ــاع بالتع ــامية يف البق اإلس

ــي  ــة ألف ــروع »توعي ــة م ــاءت نتيج ــام ج ــذه األرق ــة. ه ــة الدراس عين

ــة  ــة الصحي ــه الهيئ ــذي نفذت ــاع« ال ــدي يف البق امــرأة حــول رسطــان الث

ــة  ــة التــي تطلقهــا وزارة الصحــة للتوعي ــوازي مــع الحمــات الوطني بالت

ــتمرة إىل رضورة  ــوات املس ــه، والدع ــة من ــدي والوقاي ــان الث ــول رسط ح

ــض  ــل وبع ــة بعلبك-الهرم ــرى محافظ ــه، يف ق ــر وأهميت ــف املبك الكش

قــرى القصــر الســوري. وهــو واحــد مــن النشــاطات الكثــرة واملتكــررة 

ــة وتنفذهــا يف هــذا املجــال بالتعــاون مــع  ــة الصحي ــي تعدهــا الهيئ الت

ــات. البلدي

نتائج المرحلة األولى من المشروع :

ــذايت بلغــت 46.2 % وهــذا  ــة الكشــف ال - نســبة اإلتقــان العــام لعملي

يــدل عــى تقبــل املوضــوع لــدى الفئــة املســتهدفة والعمــل عــى نــر 

الوعــي ضمــن أرسهــن ومحيطهــن.

- عدد الورش التوعوية والتدريبية 84 ورشة

- نسبة الترب بلغت  17.38 % من بن الحارضات

- نسبة الحاالت التي رصدت ضمن دائرة الخطر 14.4 %

- عامل الوراثة من بن الحاالت املشتبه بها بلغ 10.4 %

آليات المرحلة األولى

لرنامــج  وخضوعهــن  املتطوعــات  مــن  مجموعــة  تدريــب   

ــم دوري  ــة وتقيي ــة منتظم ــات دوري ــف واجتاع ــي مكث تثقيف

ملــدى اكتســابهن مهــارات الكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي 

ــذايت. ــص ال ــارة الفح ــان مه ــن إتق ــن م ومتكينه

ــن  ــاءات ضم ــر لق ــة - ع ــة الدراس ــيدات - عين ــتهداف الس  اس

ــرأة.  ــدة 20 ام ــة الواح ــدد املجموع ــاوز ع ــات ال يتج مجموع

 تعبئــة اســتارة خاصــة باملــروع لــكل ســيدة مشــاركة يف 

الــورش. 

 عــرض أفــام توعويــة وإلقــاء محــارضات وتدريبهــن عــى 

الــذايت. الكشــف  خطــوات وأصــول 

ــار قبــي   قيــاس معرفــة املحصلــة مــن الــورش عــر إجــراء اختب

وبعــدي.
ــات يف إقامــة ورش حــول مخاطــر رسطــان   التعــاون مــع البلدي
الثــدي واملســاهمة يف نــر وزيــادة الوعــي يف املجتمعــات 

ــة.  املحلي

   تدريب عشرات المتطوعات 

حول سرطان الثدي للعمل 
على نشر التوعية في قراهن 

وأسرهن   

اســتمر تنفيــذ املــروع  مــدة عــام واحــد مــن شــهر كانــون الثــاين 2014 

حتــى كانــون األول مــن نفــس العــام، طــال يف املرحلــة التطبيقيــة  2020 

ــة أواخــر العــام  ــه التجريبي امــرأة ، كــا اســتهدف 541 امــرأة يف مرحلت

.2013

ــروع  ــم امل ــرأة انقس ــت 541 ام ــي طال ــة الت ــة التجريبي ــد املرحل  بع

األســايس إىل مرحلتــن:

املرحلــة األوىل : هدفــت إىل تدريــب 2000 امــرأة )وصــل العــدد إىل 

ــن حــول أعــراض  ــاً، وتوعيته ــة فحــص أنفســهن ذاتي 2020(  عــى كيفي

مــرض رسطــان الثــدي وأســبابه، إضافــة إىل تعريفهــن مبختلــف املعلومات 

حــول هــذا املــرض وأهميــة الفحــص املبكــر يف الســيطرة والقضــاء عليــه 

ــه األوىل.  يف مراحل
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المرحلة الثانية: 
ــاء  ــة للنس ــة خاص ــة بمتابع ــة الثاني ــزت المرحل تمي

ــر: ــرة الخط ــن دائ ــات ضم المصنف

1 - تحويل السيدات إىل مراكز الهيئة إلجراء املعاينات املجانية.  

2 - اســتجاب للمعاينــة األوىل 260 امــرأة مــن أصــل 370 حالــة  أي 

بنســبة 70 % مــن عينــة الدراســة.

3 - بعــد إجــراء املعاينــة متــت متابعــة النســاء عــر تحويلهــن إىل مركــز 

فــرج بلــوق الصحــي يف بعلبــك ومستشــفى البتــول يف الهرمــل وبعــض 

ــم 50%  ــرى حس ــد ج ــن فق ــاهمة معه ــة. وللمس ــفيات املنطق مستش

عــى الصــورة الشــعاعية mammography  و%50 حســم عــى الصورة 

الصوتيــة echography  و%50 عــى الفحــص املخــري prolactin أمــا 

الفــرق فقــد تحملتــه البلديــات. 

4 - استجاب للصور والفحوصات 117 امرأة.  

يعـــد مرض رسطـــان الثدي من األمـــراض التي توليهـــا الهيئة 

الصحيـــة أهميـــة كبرة، لـــذا تـــرى النشـــاطات املتصلة به 

مدونة باســـتمرار عـــى روزنامتها الشـــهرية والســـنوية ويف 

املناســـبات الخاصة باملـــرض، وتتجاوب دورياً مـــع الدعوات 

التي تطلقهـــا وزارة الصحـــة مبجموعة من األنشـــطة:

1-  األيام الصحية املجانية 

2- إجـــراء الحســـومات عـــى الصـــور الشـــعاعية والصوتية 

املخربية والفحوصـــات 

3- إعداد سلسلة من املحارضات النظرية التثقيفية.

4- إعـــداد وتدريب عـــرشات املتطوعـــات ) كل مجموعة يف 

منطقتهـــا وبـــن أهلها( لتدريـــب الســـيدات وتعليمهن عى 

الذايت. الكشـــف  عملية 

ــا  ــج الصــور والفحوصــات ســامتهن، في ــة فقــد أظهــرت نتائ ــا البقي أم

ــات.  ــت ســت نســاء ملتابعــة املعاين دعي

ســاعد  مــروع »توعيــة ألفــي امــرأة حــول رسطــان الثــدي يف منطقــة 

البقــاع« عــى احتــواء 2561 امــرأة )يف املرحلتــن التجريبيــة والتطبيقيــة( 

ــتفادة  ــبة االس ــد نس ــم رص ــا ت ــرض، ك ــول امل ــن ح ــن وتثقيفه وتوعيته

مــن برنامــج التثقيــف والتدريــب مــن خــال االختبــار القبــي والبعــدي 

ــذايت«  ــف ال ــان الكش ــؤرش »إتق ــجل م ــث س ــي،  بحي ــق العم والتطبي

ــداً بنســبة 14.23%.  تزاي

1خزعة
1تكيسات

1سرطان درجة ثانية
24أكياس
8كثافة
15تليف

1ثدي آخر
1وفاة

نتائج الفحوصات والصور
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الهيئة الصحية  وقاية

تجنبي مضاعفات مرحلة سن األمان وكوني آمنة 
مسؤولة دائرة الصحة النفسية يف مديرية بروت فاطمة فرج

تعد سن األمان تطورًا طبيعيًا يحدث لكل امرأة مع تقدم السن، ويختلف توقيت النضج من سيدة إلى أخرى. ولكن 
غالبًا ما يحدث عند المرأة  بين 40  و 50 سنة. تتميز هذه المرحلة بتغيرات بيولوجية وجسدية ونفسية.

ومــا ال شــك فيــه أن التفهــم الجيــد لطبيعــة هــذه املرحلــة ومتاعبهــا، 

ــاعدة  ــا أو مبس ــر، مبفرده ــهولة وي ــا بس ــى اجتيازه ــرأة ع ــاعد امل يس

ــان. ــض األحي ــن  يف بع املختص

ــن  ــل م ــرات والتقلي ــذه التغ ــل ه ــى تقبّ ــرأة ع ــاعدة امل ــدف مس وبه

آثارهــا، وتجديــد طاقاتهــا، ومتكينهــا مــن تحديــد أهدافهــا يف هــذا العمــر 

ــح واإلرشــادات.  ــي نقــدم مجموعــة مــن النصائ الذهب

األعراض النفسية التي قد تصيب المرأة في 
هذه السن:

تقلــب يف املــزاج، رسعــه الغضــب، الشــعور بالضيــق، عــدم القــدرة عــى 

ــوف  ــيخوخة، الخ ــن الش ــوف م ــق، الخ ــر والقل ــيان، التوت ــز والنس الرتكي

مــن االصابــة باألمــراض املزمنــة، تــدين الثقــة بالــذات واالحبــاط، العزلــة 

واالنطــواء، عــدم القــدرة عــى النــوم، انخفــاض الرغبــة الجنســية، 

ــاب. ــر،   اكتئ ــة تأث ــية ورسع ــوم، حساس ــات الن اضطراب

االرشادات:
- املحافظــة عــى التــوازن النفــي من خــال تنميــة العاقــات االجتاعية 

وعــدم تــرك النفــس للعزلــة  واالنطواء.

- االشــرتاك يف برامــج تطوعيــة خريــة واجتاعيــة تســاعد عــى االختــاط 

لناس. با

- مارسة الرياضة الخفيفة مثل امليش ولو نصف ساعة يومياً.

- الشــعور بــأن هــذه املرحلــة مرحلــة راحــة واســتجام واســتمتاع 

باإلنجــازات.

- التفكــر دامئــاً بإيجابيــة واغتنــام الفــرص وإبعــاد الروتــن عــن الحيــاة 

اليوميــة.

- اتبــاع اســرتاتيجية للتعامــل مــع الضغــوط متــل متاريــن التنفــس 

والتأمــل.  واالســرتخاء 

- البحث عن مجالسة من يجلبون الفرح  والسعادة الينا.

-  االعتياد عى تناول قسط وافر من الراحة الجسدية والنوم.

نصيحة الهيئة

- تمددي على األرض أو على السرير.
2- مــدي يديــك إلــى جانبــك ورجليــك متصلتيــن إحداهمــا 
إلــى  )مفتوحــًا  يرتــاح  القــدم  مشــط  ودعــي  باألخــرى 

الخــارج(.
3- أغمضي عينيك.

4- دعي جسمك كله يسترخي بهذه الوضعية  
5- خــذي نفســًا عميقــًا ليمــأ بطنــك وصــدرك وعــّدي في 

عقلــك مــن واحــد إلــى خمســة. ثــم أخرجــي الهــواء ببطء.
6- أعيدي المحاولة لمدة خمس مرات متتالية

7- تخيلــي أنــك فراشــة ملونــة أو ريشــة تطير إلــى األعلى 
وتتمايــل مــع النســيم العليــل وتمــر فــوق بســاتين خضــراء 
وحقــول مــن الزهــور لتعــود وتســتقر فــي مــكان يشــعرك 

بالراحــة والطمأنينة.
8- أعيدي التنفس مثلما بدأت به ثم افتحي عينيك.

   قضاء مزيد من الوقت 

في العبادات الروحية يؤمن 
راحة نفسية وصفاء وطمأنينة 
مصداقًا لقوله تعالى »أال بذكر 

اهلل تطمئن القلوب    
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األعراض الجسدية :  

ــدرة عــى  ــدم الق ــة إىل ع ــن الخصوب ــة م ــة انتقالي ــة مرحل ــد هــذه املرحل تع

اإلنجــاب، وهــو توقــف املبيــض عــن إنتــاج هرمــون اإلســرتوجن. وقــد تختلــف 

بــن النســاء عــدة أشــهر. مــن هــذه العــوارض انقطــاع الــدورة الشــهرية لفــرتة 

ــة،  ــاض الخصوب ــهرية، انخف ــدورة الش ــام ال ــدم انتظ ــهر، ع ــن 6 اش ــد ع تزي

ــة  ــل ومنطق ــداع ودوار، أمل يف املفاص ــاخنة، ص ــات س ــل، توهج ــاف املهب جف

الظهــر الســفي، هــزال الثديــن.

اإلرشادات : 
- زيــارة الطبيبــة النســائية إلجــراء الفحوصــات الازمــة وللوقايــة مــن األمــراض 

املرافقــة متــل ارتفــاع ضغــط الــدم والجفــاف والتوهجــات وغرهــا.

- إجراء فحص زجاجة للكشف املبكر عى رسطان عنق الرحم.

- إجراء صورة الثدي للكشف املبكر عى رسطان الثدي بشكل دوري.

إرشادات للوقاية من زيادة الوزن في هذه المرحلة:
- مارسة الرياضة يومياً )20 د( عى األقل.

- تنظيم الوجبات الثاث لتجنب اإلرهاق والره يف األكل. 

- تجنــب الدهــون الســيئة كالزبــدة واملقــايل واســتبدالها بكميــات معتدلــة مــن 

الدهــون الجيــدة )زيــت الزيتون(.

- تنــاول وجبــات خفيفــة بــن الوجبــات الرئيســية متــل الفواكــه املجففــة أو 

الطازجــة. 

- تجنب الوجبات الغنية بالسكر كالبسكويت والشوكوال واملربيات. 

ــل  ــم كبدي ــن والسمس ــمس، اليقط ــذور دوار الش ــا، ب ــوب الصوي ــاول حب - تن

ــرتوجن. لأس

ــان  ــادة اتربتوف ــي مب ــاً غن ــب صباح ــع الحلي ــوفان م ــن الش ــوب م ــاول ك - تن

ــزاج.  ــل امل ــة لتعدي املهم

السيدات المشاركات في إحدى المحاضرات عن سن األمان

مديريــة  فــي  النفســية  الصحــة  دائــرة  أحيــت 
تحــت  األمــان  لســن  العالمــي  اليــوم  بيــروت 
شــعار » %100 أمــان« وذلــك بإقامــة نشــاطين 
ــع  ــيدات المجتم ــي لس ــرج الصح ــز الب ــي مرك ف
ــة  ــبة  بإقام ــاء المناس ــوم إحي ــز ي ــي. تمي المحل
التثقيفــي  الطابــع  الزوايــا ذات  مجموعــة مــن 
تفريغــي.  تفاعلــي  وبأســلوب  واإلرشــادي، 
ومــن هــذه الزوايــا التــي طالــت جوانــب متعــددة 

مــن حيــاة المــرأة واهتماماتهــا:

- زاوية استشارات الصحة اإلنجابية
-  زاوية التغذية الصحية

- زاوية اإلرشادات الجلدية
-  زاوية الثقافة اإلسالمية      

- زاوية التفريغ بالرسم
-  زاوية اللعبة التثقيفية

- زاوية اإلصدارات والمنشورات 

ســيدة   42 طالــت  التــي  األنشــطة  اختتمــت 
ــزات  ــى الفائ ــز عل ــع جوائ ــة، وتوزي ــحب القرع بس
فــي اللعبــة التثقيفيــة إضافــة إلــى مجموعــة 

مــن الهدايــا الرمزيــة.
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الهيئة الصحية  وقاية

األمراض األكثر شيوعًا عند األطفال في الشتاء: نصائح وإرشادات
  الدكتور عباس رضا - طبيب أطفال 

ــداً تحــت عمــر الخمــس ســنوات، وتشــكل  تكــر يف فصــل الشــتاء أمــراض الجهــاز التنفــي عنــد األطفــال وتحدي
هــذه األمــراض أكــر مــن 70 % مــن األمــراض عنــد األطفــال.

من هذه األمراض الشائعة
 الزكام 

 اإلنفلوانزا 

 روتا فايروس التي تسبب إلتهاب األمعاء

 أدينوفايروس )تسبب الزكام وتؤثر عى الجهاز الهضمي(

األطفال األكثر عرضة لهذه األمراض
 األطفال الذين يعانون من مشاكل يف جهاز املناعة

 األطفال الذين يعانون من مشاكل يف الجهاز التنفي

 األطفال الذين يرتادون الحضانات أو يف املراحل املدرسية األوىل

رعايــة األهــل ومعرفتهــم بالعــوارض األوىل قــد تســاعد عــى شــفاء 

طفلهــم يف املراحــل األوىل وبالتــايل يجنبونــه الكثــر مــن األمــراض 

ــوي  ــاب الرئ ــوز أو االلته ــاب الل ــطى أو الته ــاب األذن الوس كالته

ــن  ــيء اللذي ــوارض أخــرى كاإلســهال والق أو أي ع

ــاء  ــاً يف امل ــا نقص ــببان بدوره يس

جســم  يف  وامللوحــات 

ــل. الطف

 العوارض األولى التي تظهر على الطفل
 ارتفاع حرارة الطفل

 فقدان الشهية

 خمول وقلة حركة

 أرق عند النوم

 شحوب يف الوجه

عنــد ظهــور أي مــن هــذه العــوارض املذكــورة عــى األهــل البــدء مبعالجة 

طفلهــم حســب اإلرشــادات التالية: 

 تناول مخفض للحرارة مبقدار يتاءم مع وزن جسمه 

 تناول أدوية الزكام املكونة من األعشاب والتي تحفز املناعة 

 تناول السوائل الساخنة )الحساء – الزهورات – الشاي(

 تناول ملعقة عسل عند الصباح )لأطفال فوق السنتن(

 تنــاول عصــر الرتقــال ) كــوب باليــوم يحفــز جهــاز املناعــة ويقــي 

عــى الفايروســات( 

 استعال بخاخات املاء وامللح يف األنف

ويف حــال مل تتحســن صحــة الطفــل واســتمرت الحــرارة مرتفعــة بعــد 48 

ســاعة، عــى األهــل عــدم االجتهــاد بإعطــاء طفلهــم أي مضــاد لالتهــاب، 

ــدواء  ــه ال ــة وإعطائ ــات الازم ــراء الفحوص ــب إلج ــة الطبي واإلرساع مبراجع

املناســب. 
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العالج اإلنشغالي مهنة طبية حليفة
املتخصصة  يف العالج اإلنشغايل عايدة السبالين 

تعريف العالج االنشغالي:
مهنــة يف الحقــل الطبــي الحليــف تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وتعمــل  االجتاعيــة،  أو  و/  النفســية  الذهنيــة،  الحركيــة،  الحســية، 

ــف  عــى تأهيــل وإعــادة تأهيــل املهــارات والقــدرات التــي تعيــد التكيّ

ــادف.  ــل ه ــال عم ــن خ ــك م ــخاص وذل ــلويك لأش ــي والس الوظيف

ــرد  ــتقالية الف ــر اس ــو تطوي ــغايل ه ــاج االنش ــي للع ــدف الرئي إن اله

ــة. ــة واملهني ــخصية واالجتاعي الش

ــة،  ــة، الرعاي ــة العــاج االنشــغايل يعمــل يف مجــاالت الوقاي مــارس مهن

ــل والدمــج. ــل وإعــادة التأهي التأهي

ما هو دور المعالج االنشغالي؟

- في التقييم:
 تقييــم مهــارات وقــدرات الشــخص نتيجــة اإلصابــات أو املــرض أو 

ــة. ــز أو اإلعاق العج

 تقييم البيئة اإلنسانية واملادية التي يحيا ويعمل فيها الشخص.

 تقييــم تأثــر اإلعاقــة عــى نشــاطات الحيــاة اليوميــة وإنتاجيــة 

الشــخص.

- في الوقاية:
ــاليب  ــرق وأس ــى ط ــه ع ــي وعائلت ــخص املعن ــب الش ــه وتدري  توجي

ــة. وقائي

 املشــاركة يف اإلرشــاد والتوجيــه ضمــن الهيئــات والجمعيــات األهليــة 

واملراكــز الصحيــة.

- في إعداد وتطبيق البرامج العالجية:
 وضــع أهــداف وخطــوات التدريــب ومواكبــة الشــخص املعنــي وعائلته 

يف إعــداد وتصميم مســتقبله.

 العمل عى إقامة عاقة ثقة ومتابعة نفسية للفرد املصاب.

 العمــل عــى تحســن وضــع الفــرد يف بيئتــه مــن خــال تدريبــه عــى 

ــكان  ــة أو يف م ــزل واملدرس ــة )يف املن ــاة اليومي ــاطات الحي ــام بنش القي

العمــل(.

ــاعدة  ــزة وأدوات مس ــف أجه ــة وتكيي ــذ وصيان ــكار وتنفي ــام بابت  القي

ــة. ــة وتأهيلي وقائي

ــرد  ــي للف ــدريس واالجتاع ــي وامل ــج املهن ــادة الدم ــى إع ــاعدة ع املس

مــن خــال:

 تطوير املهارات التواصلية واملهنية )العمل، املدرسة(.

 ابتــكار وتنفيــذ تعديــات أساســية )هندســية، لأثــاث...( أو 

ــرد. ــل الف ــل وتنق ــكن والعم ــكان الس مل

الهيئة الصحية   مهنة
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الهيئة الصحية  إرادة التغيير

أظهرت عدد من الدراسات عى املستوى العاملي أن 97% من الركات املعترة لديها اسرتاتيجية أو تخطيط اسرتاتيجي، لكن 1 من 10 لديها نجاح متميز 
يف تنفيذ االسرتاتيجيات. فالصعوبة ال تكمن عادًة يف وضع االسرتاتيجية املناسبة بل يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية وجعلها واقع وتلّمس نتائجها العملية.
وليك يكون باالستطاعة التحكم بالتنفيذ وباألداء املؤسسايت وتطويره وترقيته بشكل فّعال عمدت املؤسسات والركات إىل استخدام أساليب وأداوت 

ومنهجيات قياس مختلفة. ومع بداية االهتام بقياس األداء املؤسي بغرض إدارته وتطويره، كان الرتكيز يتمحور عى الجانب االقتصادي أو عى 
املدخات من موارد برية ومالية كامليزانيات، ولكن هذا التمحور مل يكن كافياً إلعطاء صورة حقيقية عن أداء املؤسسة فضاً عن انتقادات واسعة 

للتأثرات السلبية لهذا التَمحور.
ومؤخراً، أي منذ حوايل 20 سنة، اتسع نطاق قياس األداء املؤسي ليشمل قياس الكفاءة والفعالية، وأصبح قياس األداء ضمن هذا السياق هو تقييم 

شامل لعمل أو مجموعة منسقة من األعال تقوم به املؤسسة وتهدف إىل تحقيق نتيجة معنية. وأصبحت تصاغ املقاييس بتعابر مفصلة كاً وقياساً 
وعى مستويات عدة منها مستوى االسرتاتيجية العامة أو مستوى الرامج التي تأيت من االسرتاتيجية أو حتى مستوى النشاطات التي تشكل الرامج 

املختلفة.

مؤشرات األداء المؤسسي
»ما ال ميكن قياسه، ال ميكن إدارته«

تحتاج إدارة األداء املؤسي إىل منهجية ما لقياس هذا األداء بغية تحقيق 
الغايات واألهداف. تسمح مؤرشات األداء للمؤسسة بأن تقيس أدائها يف 

محاولتها لتحقيق غاية معينة.

ويف أغلب األحيان، تتضمن مؤرشات األداء قياساً للكمية والنوعية. هذه 
املؤرشات هي جزء ال يتجزأ من عملية قياس األداء التي بدورها جزء 

ال يتجزأ من أي نظام إلدارة األداء. كا تستخدم مؤرشات األداء لقياس 
املؤسسة، فإنها أيضاً تستخدم لدراسة ومقارنة تغيرات األداء خال فرتة 

من الزمن. ومن استخدامات 
مؤرشات األداء:

 التخطيط االسرتاتيجي.
 املحاسبة املبنية عى األداء.

 إدارة الجودة.
 العاقات العامة والتسويق.

 قياس نتائج املشاريع.

 التنبؤ والتخطيط املستقبي.

إدارة األداء المؤسسي:  أهمية القياس
مدير عام الهيئة الصحية اإلسالمية املهندس عباس حب الله

أمثلة على مؤشرات قياس األداء في الهيئة 
الصحية االسالمية

تعتمد الهيئة الصحية اإلسامية نظاماً فّعاالً يف إدارة األداء املؤسي 
وقياسه. وال يتسع املقام لتبيان وتوضيح النظام املعتمد وال رسد لكافة 

مؤرشات األداء املعمول بها ولكن نورد ما يي أمثلة عى مؤرشات األداء 
املعتمدة:
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1- في مجال )ميدان( إدارة الجودة الصحية :
أ -معدل رضا املريض عن الخدمات املقدمة يف مراكز الهيئة الصحية 

ومستشفياتها.
ب -نسبة املطابقة مع معاير التصنيف واإلعتاد املعمول بها يف 

املستشفيات ويف املراكز الصحية.

2-في مجال البرامج الصحية الوقائية منها واإلرشادية:
أ -نسبة املساهمة يف تلقيح املتربن من املستهدفن بالتلقيح من 

األطفال.
ب -نسبة إستجابة اإلحاالت املرضية للمتابعة يف مروع الكشف الصحي 

املدريس.

3-في مجال البرامج النفسية ومكافحة المخدرات:
أ -نسبة منو املستفيدين من األنشطة التوعوية واإلرشادية.

ب -نسبة اإلحاالت من الندوات واملحارضات إىل مراكز العاج النفي 
وعاج اإلدمان.

4-في مجال سالمة الغذاء: )برنامج تصنيف المنشآت الغذائية
 التي تقوم به الهيئة مع البلديات واإلتحادات البلدية.(

أ -نسبة املنشآت الغذائية التي تم تصنيفها )إيجاباً( صحياً وبيئياً من 
املنشآت املستهدفة.

ب -نسبة النمو يف املنشآت الغذائية التي تلتزم معاير التصنيف 
املعتمدة.

5-في مجال الخدمات الصحية العالجية:
أ .نسبة منو عدد حاالت اإلستفادة من الخدمات الصحية العاجية.

ب .نسبة تراجع األخطاء يف الخدمات الصحية العاجية.

6-في مجال الخدمات النفسية العالجية:
أ -نسبة املرىض الذين أكملوا التأهيل من اإلدمان من مجموع الذين بدأوا 

برنامج التأهيل.
ب -معدل اإلقامة للمريض النفي.

7-في مجال الموارد البشرية )شؤون العاملين(:
أ .معدل ساعات التدريب السنوي للفرد الواحد.

ب .معدل نقاط اإلعتاد للطبيب الواحد يف السنة.
ت .معدل رضا العامل يف املؤسسة.

ث .تطور نسبة املتطوعن من مجموع الكادر العامل يف املؤسسة.

8-  في المجال المالي:
أ -معدل عدد األيام املستغرقة لتحصيل ديون املؤسسة.

ب -نسبة متويل برامج املؤسسة من الجهات الراعية املحلية والدولية.

طبيعة مؤشرات األداء:

ينبغي أن تكون مؤشرات األداء:
 محددة.

 قابلة للقياس.

 قابلة للتنفيذ.

 مناسبة للموضوع.

 محددة بفرتة زمنية.

كما ينبغي أن تشمل النواحي التالية:

 املدخات:
مؤرشات أداء تتعلق باملوارد البرية واإلمكانيات املادية وامليزانية 

واإلنفاق.
 سر العمل )العمليات(:

مؤرشات أداء تتعلق بتقدم العمل والنتائج.
 املخرجات:

مؤرشات أداء تتعلق بنتائج العمل املبارشة والقصرة األمد.
 النتائج / التأثر:

مؤرشات تتعلق بأثر العمل عى إرضاء املستفيدين وبأثر العمل عى 
املستوى البعيد. 

اإلستفادة من مؤشرات األداء )مثال(:

لكل مؤرش أداء معيار مرتجى حتى نستطيع مقارنة األداء الفعي 
للمؤسسة من هذا املؤرش مع املعيار املقّر.

فعى سبيل املثال، إذا كنا نعتمد مؤرش: »نسبة منو عدد حاالت اإلستفادة 
من الخدمات الصحية العاجية«  وكنا قد وضعنا معياراً لنسبة النمو 

هذه لنفرتضه 10% وهذا يعني أنه إذا كان عدد حاالت األستفادة للعام 
السابق 1000 حالة فإن بلوغ العدد فوق 1100 حالة إستفادة يعني أننا 
بلغنا املعيار املّقر لهذا املؤرش وهذا دليل عى حسن سر أداء املؤسسة 

يف هذا املضار.

أما إذا كان العدد الفعي لهذه السنة وصل إىل أقل من 1100 حالة 
إستفادة فهذا معناه أننا مل نبلغ نسبة النمو التي هي معتمدة ومقرة 
10%، وعليه علينا أن نتحرك لنشخص الخلل ونعمل عى وضع الحلول 

والنشاطات املرتبطة بتصحيح الخلل وذلك بغية الوصول إىل 10% نسبة 
منو والتي هي فوق 1100 حالة إستفادة يف املثال أعاه. وهكذا...
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الهيئة الصحية  مؤسسة عاملة

جمعية العمل البلدي رافعة إدارية للبلديات

منها التخطيط والتوجيه ومنهم التنفيذ والتمويل

التطــور يف املجتمــع املحــي واإلمنــاء املــدروس وفــق أســس قانونيــة وإداريــة وبحســب األولويــات هو هــدف جمعية 

ــب  ــل وتدري ــل عــى تأهي ــات للعم ــادات البلدي ــات واتح ــس البلدي ــع مجال ــة م ــاون الجمعي ــدي. تتع ــل البل العم

العاملــن فيهــا، وعــى وضــع الخطــط التنمويــة وتنفيذهــا، وبالتــايل يســهم ذلــك يف الحــد مــن هــدر األمــوال. ومــع 

ــن  ــة ب ــة تتعــزز العالق ــذاً صحيحــاً ومبــا يتوافــق مــع حاجــات املجتمعــات املحلي ــذ املشــاريع املدروســة تنفي تنفي

البلديــة كمؤسســة رســمية وبــن األهــايل. 

لالطالع عى عمل جمعية العمل البلدي كان لنا لقاء مع مديرها العام املهندس كريم فضل الله.

جمعية  والدة  إلى  أدت  التي  األسباب  هي  ما 
العمل البلدي؟

  وما هي وظيفتها؟

البلدية يف تنمية املجتمعات  نظراً ألهمية املجالس 

التنموية  املشاريع  إدارة  ولتعزيز  املحلية وتوعيتها، 

والخدماتية التي تقوم بها هذه البلديات مبا يتناسب 

تأسست جمعية  التكاليف  وأقل  النتائج  أفضل  مع 

العمل البلدي، وأيضاً ملتابعة البلديات باالتفاق معها 

من أجل تأهيلها إدارياً خاصة تلك الجديدة والقليلة 

الخطوات  ومن  والتوجيه.  التخطيط  لناحية  الخرة 

التي قمنا بها يف هذا املجال طباعتنا الكتب  األوىل 

عى  وتوزيعها  البلدي  بالقانون  عاقة  لها  التي 

ألعضاء  وتدريب  تأهيل  بدورات  ونقوم  البلديات، 

البلديات التي تعمل معنا. كا أننا نُخضع املوظفن 

يف البلديات لدورات إدارية، وكذلك نسعى دامئاً إىل 

تسهيل قيام رشاكة بن البلديات واتحادات البلديات 

من جهة والجمعيات األهلية من جهة ثانية لتنفيذ 

املشاريع املتنوعة مثل الراكة بن البلديات والهيئة 

الصحية اإلسامية التي تقوم بتنفيذ بعض املشاريع الصحية يف الكثر من 

بلديات البقاع والجنوب وبروت.

برامج  لتطوير  املتخصصة  الركات  إحدى  مع  رشاكة  أقمنا  كذلك   

املعلوماتية، ونسعى إىل توحيد العمل بها يف جميع البلديات. 

وبين  بينكم  والتواصل  العمل  آليات  هي  ما 
البلديات؟

أهمها  إدارية  آليات  البلديات ضمن  مع  العمل  بدأنا  سنوات  أربع  منذ 

التخطيط السنوي. وهذه الخطوة إضافة إىل تقليل الهدر املايل أدت إىل 

ما  فكل  امليداين.  العمل  صعيد  عى  مهمة  تطورات 

والتنموي  اإلداري  الصعيدين  عى  تحسن  من  نراه 

بالتنسيق مع  التي نضعها  السنوية  الخطة  نتيجة  هو 

وبعد  البلدة،  وفعاليات  واألعضاء،  البلدي  املجلس 

املعني وهكذا تصبح  البلدي  دراستها تقر يف املجلس 

آخر  ويف  تنفيذها.  عى  يعمل  سنوية  للمجلس خطة 

السنة تقيَّم الخطة وفق نقاط محددة، كم أنجز منها، 

وما هي املشاكل والعقبات التي تواجهها.

ما هي المشاريع التي تعملون على 
إنجازها مع البلديات؟

كثرة  البلديات  عليها مع  نعمل  التي  املشاريع  الئحة 

ومتنوعة، ولكن صنفناها ضمن 12 محوراً، وكل محور 

والثقافية  اإلدارية  منها  املشاريع  من  مجموعة  يضم 

األمن  ومشاريع  والنفسية  االجتاعية  والصحة 

االجتاعي والبيئة والزراعة والتنمية اإلدارية وغرها. ومن أهم املشاريع 

التي نوليها أولوية سامة الغذاء والصحة املدرسية، ومشكلة النفايات التي 

باتت ملحًة نظراً لأزمة األخرة التي مرت عى البلد. وهذه األزمة كنا قد 

لحظناها سابقاً وبدأنا العمل عى حلها، ففي منطقة النبطية وعدد من 

بلديات الجنوب عملنا مع جهات مانحة عى إنشاء معمل فرز وبالتايل 

حلت مشكلتها وكذلك يف مدينة بعلبك وبجهود مشرتكة تم بناء معمل 

فرز لحل مشكلة النفايات يف املنطقة.
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مع من تتعاونون؟  وما هي شروطكم؟
ال نضع فيتو عى أي جمعية محلية أو أجنبية عى أن تقدم الدعم من 

مثلنا  بطلب  نتقدم  اللبنانية  للدولة  املنح  تقدم  جهة  وأي  رشوط.  دون 

مثل أي جمعية. وقد سبق وحصلنا عى مروعن من UNDP واالتحاد 

األورويب، وكذلك نعمل مع مكتب شؤون التنمية اإلدارية  »أفكار«، ونفذنا 

مروعي سامة الغذاء والصحة املدرسية مع الهيئة الصحية اإلسامية وال 

نزال. 

ما هي أبرز العقبات التي تعيق عملكم؟
مع البلديات ال نلحظ الكثر من املشكات. ولكن من الطبيعي أن 

مثة مشكات عى صعيد  وكذلك  املايل.  كالوضع  العقبات  بعض  تواجهنا 

األنظمة والقوانن التي من الروري تعديلها. 

البلديات فليس من مسؤوليتنا متويلها، ونكتفي  أما عى مستوى موازنة 

بالتأهيل والتدريب والتوجيه، ونسعى لحصولها عى املشاريع املقدمة من 

الجهات املانحة، لذلك نشجع عى وضع الخطط السنوية لتنفيذها مبجرد 

حصولها عى متويل. 

تأسست جمعية العمل البلدي عام 2006 

أهدافها

1- العمــل عــى تأهيــل املجتمــع األهــي وتزويــده بوعــي إمنــايئ 

يســاعده يف أداء

بصــورة  بلدتــه  يف  االجتاعيــة  التزاماتــه  وتنفيــذ  واجباتــه 

ــه  ــا بين ــة وروح التعــاون في ــز الثق ــة، ويســاعد يف تعزي إيجابي

وبــن املجلــس البلــدي .

2- التنســيق مــع البلديــات مبــا يتوافــق مــع أحــكام القوانــن و 

األنظمــة توخيــاً لتحقيــق

األهداف األساسية يف مجال التطور  اإلمناء للبلدات والقرى .

3- عقــد نــدوات ومحــارضات تثقيفيــة دوريــة غايتهــا التوجيــه و 

اإلرشــاد يتــم فيهــا بحــث ومناقشــة مختلــف املواضيــع اإلمنائيــة.

رئيس المجلس التنفيذي في حزب اهلل مع مدير جمعبة 
العمل البلدي في جولة إنمائية
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دليل المواطن إلى البرنامج الوطني ألدوية األمراض المزمنة 
ــن  ــاً للمصاب ــة مجان ــه األدوي ــة، تقــدم وزارة الصحــة مــن خالل ــة األولي ــة الصحي هــو برنامــج ضمــن برامــج الرعاي
ــة )  ــة صحي ــأي تغطي ــن ال يتمتعــون ب ــة واملســتعصية )الســكري، الضغــط(، موجــه للمــرىض الذي باألمــراض املزمن
ضــان اجتاعــي، تأمــن صحــي..(. هــذه األدويــة متوفــرة يف املراكــز املصنفــة مراكــز للرعايــة الصحيــة األوليــة مــن 

قبــل وزارة الصحــة. 

لكي يحصل المريض المتوفرة فيه الشروط أعاله على هذه األدوية بصورة دائمة ما عليه سوى:

 زيارة طبيب مختص مبرضه يصف له الدواء املناسب. 

 يقدم عند العاملن الطلب الخاص بالربنامج يك يستفيد من الخدمة، وتتم االستفادة من أول خدمة خالل ثالثة أشهر من تقديم الطلب. 

ــه  ــة تخول ــم إعطــاؤه بطاق ــاً، يت ــه صحي ــف املريــض والتأكــد مــن عــدم تغطيت ــة الشــبان املســيحين( مبل ــة )جمعي ــق الجهــات املعني  بعــد تحقي

ــة. ــة الصحي ــز الرعاي ــم مــن أحــد مراك ــدواء بشــكل دائ الحصــول عــى ال

 عــى أن يعتمــد نفــس املركــز بصــورة دامئــة ويراجــع طبيبــه مــرة كل ســتة أشــهر عــى األقــل، وبعــد كل زيــارة يــرف لــه الــدواء مــن املركــز بنــاء 

عــى وصفــة الطبيــب.  

الهيئة الصحية   دليل المواطن

أخبار النقابات

countrymanufacturerBatch numberproduct

GERMANYSchwarz pharma AG5487104Prostavasin 20
10amp  5ml , Dry substance

GERMANYSchwarz pharma AG5538701Prostavasin 20
10amp  5ml , Dry substance

بسبب عدم مطابقة الطبخات مواصفات النشرة الداخلية اعلنت وزارة الصحة سحب مستحضر 
prostavasin 20  من السوق

-شاركت نقابة األطباء يف لبنان يف املؤمتر العاملي العارش للسياحة الصحية مبدينة ديب وشاركت أيضا يف املؤمتر ال 39 لاتحاد االورويب للمستشفيات يف 

مدينة شيكاغو األمركية.  
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ولد في مدينة الري ســـنة 865 ميالديـــة ومات فيها 
نحـــو ســـنة 925. درس بدايـــًة الفلســـفة والخيميـــاء 

والموســـيقى قبل أن ينكـــب على دراســـة الطب. 

عمــل الــرازي يف بــاط الســامانين يف آســيا الوســطى، وأدار مستشــفيات 

الــري وبغــداد.

حكــم  أثنــاء  األول  بغــداد  مستشــفى  موقــع  تحديــد  يف  ســاهم 

املعتضــد)892-902( حيــث قــام بتعليــق رشائــح مــن اللحــم يف مواضــع 

مختلفــة مــن املدينــة، ثــم اختــار املوقــع الــذي كان فســاد اللحــم فيــه 

ــفى.  ــك املستش ــراً لذل ــاً مدي ــح الحق ــد أصب ــواه. وق ــن س ــأ م أبط

تــرك الــرازي عشــرات المؤلفــات الثمينــة فــي الطــب 
أغنــت المعرفــة اإلنســانية ومــن أهمهــا:

 كتــاب الحــاوي يف الطــب )أىت عــى تعــداد إنجــازات املؤلفــن 

القدامــى التــي لهــا صلــة باألمــراض وعلــم املــداواة إضافــة إىل 

الشــخصية( خراتــه 

 كتاب يف الجدري والحصبة

 كتــاب املنصــوري يف الطــب )عبــارة عــن موجــز عــام يف الطــب أهداه 

ســنة 903 إىل األمــر الســاماين أيب صالــح املنصــور بــن إســحاق حاكــم 

الري(

وقد كانت للرازي مؤلفات أقل أهمية ومنها:
 معالجات القولنج )القولون(

 يف حى الكليتن واملثانة

 يف أمراض الطفولة

 يف السكري

 يف الحمية الغذائية للمرىض

 يف أمراض املفاصل

 يف الطب ملريض بدون طبيب 

 يف جوامع الكلم الطيب
وكتب أيضاً يف املنطق والفلسفة. إال أن مؤلفاته الطبية طغت بأهميتها وكميتها عى 

ما عداها.

المرجع: موسوعة تاريخ العلوم العربية – الجزء الثالث

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي

الهيئة الصحية  الطب في التاريخ 
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الهيئة الصحية  فقه الصحة

المسن في اإلسالم: إحسان ورحمة
 مسؤولة دائرة الثقافة اإلسالمية إميان الخنسا

ٍة َضْعًفا َوَشيْبًَة يَْخلُُق َما يََشاء َوُهَو الَْعلِيُم الَْقِديُر﴾ ًة ثُمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد قُوَّ ن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ ﴿اللَُّه الَِّذي َخلََقُكم مِّ

}الروم/54{

تشير اآلية المباركة لوصف دقيق لمراحل حياة اإلنسان الرئيسية وأبرز مالمحها، فالشيخوخة مرحلة 
من مراحل العمر، وحلقة من حلقات التاريخ وجزء ال يتجزأ من وجود كل مجتمع من المجتمعات 

اإلنسانية. فسّنة اهلل في خلقه أن يأتي الجيل بعد الجيل على امتداد عمر البشرية المديد.

كثراً ما تصلنا دراسات اجتاعية خاصة مبرحلة الشيخوخة تتضمن 

برامج محدد للتعامل مع املسن وإحاطته بالعطف والتفهم والحب. 

ولكن سبقت تعاليم اإلسام املحمدي االصيل األنظمة الحديثة لرعاية 

الشيخوخة. فاإلسام دين إنساين يحرتم اإلنسان ويصون كرامته كبراً 

وصغراً. وإذا كان اإلسام قد حرص عى صون كرامة اإلنسان يف كل 

مراحل عمره، فقد ُعَي عناية خاصة برعايتهم واحرتامهم وتقديرهم، 

والعطف عليهم واإلحسان إليهم.

عن رسول الله )ص(: »إن من إجال الله تعاىل إكراَم ذي الشيبة املسلم{. 

وقال أيضاً: }ليس منا َمن مل يرحم صغرنا، ويعرف رشف كبرنا«.

وعنه )ص(: »من عرف فضل شيخ كبر فوقّره لّسنه آمنه الله من فزع 

يوم القيامة«. البحار ج 72

وعنه )ص(: »ما أكرم شاب شيخاً لسّنه، إال قيض الله له َمن يكرمه عند 

سّنه«. 

وتوّجه رشيعتنا السمحاء إىل هذه العناية مبا يكفل الحياة الكرمية، 

لكل إنسان، شاب أو كهل أو شيخ هرم، ال سيا الوالدين بشكل خاص 

والتعامل معهم بكل لطٍف وأدٍب وتواضع فيقول الله تعاىل: ﴿َوقََى 

ا يَبْلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكَرَ  يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا إِمَّ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاِلَّ إِ

أََحُدُهَا أَْو كِاَُهَا فَاَ تَُقل لَُّهَم أُفٍّ َوالَ تَْنَهرُْهَا َوقُل لَُّهَا قَْوالً 

كَِرميًا ﴾ }اإلرساء/23{

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُل رَّبِّ ارَْحْمُهَا كََا  ﴿َواْخِفْض لَُهَا َجَناَح الذُّ

َربَّيَايِن َصِغرًا﴾}اإلرساء/24{

ومل يتوقف االسام يف رعايته للوالدين عند الجانب األخاقي بل من 

الواجب أن يحاطا  بألوان شتى من الرعاية والعناية، وعى أفراد األرسة 

اآلخرين تقديم كل عون للمسن، حتى ال يحتاج للعمل يف سن متقدمة 

من العمر، فراعى الجانب االقتصادي لها ليك يكفل لها الحياة الكرمية. 

فقد أوجب اإلسام عى املرء نفقة والديه املحتاجن إذا فقدا القدرة 

عى التكسب، ومل تكن لها موارد مالية، كنوع من الرعاية االقتصادية، 

وجعل الولد وماله ملكاً ألبيه، »جاء رجل اىل النبي )ص( فقال: يا رسول 

الله إّن أيب يريد أن يستبيح مايل! قال )ص(: أنت ومالك ألبيك« ) 

األخاق واآلداب االسامية (. واستدل الفقهاء عى نفقة الوالدين بقوله 

يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا﴾، ومن  تعاىل: ﴿َوقََى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاِلَّ إِ

اإلحسان: اإلنفاق عليها عند حاجتها.
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الهيئة الصحية   فقه الصحة

تسهيالت في العبادات: 
ومن ساحة اإلسام أنّه راعى حال املسن يف العبادات، فجعل له الرخص 

الرعية وتريعات خاصة به، ألنّه من مقاصد الريعة التخفيف 

والتيسر ورفع الحرج، فأمَر النبي )ص( الذي يؤمُّ الناَس يف الصاة أن 

يخفف ويقر القراءة وذلك رحمًة بالضعيف واملريض والشيخ الكبر، 

وإباحة االفطار يف شهر رمضان للمسن الذي يعجز عن الصوم، واملريض 

الذي ال يقوى عى الصوم ويُْعفى من الصيام مقابل فدية مالية

ٌة  ِريًضا أَْو َعَى َسَفٍر فَِعدَّ ْعُدوَداٍت فََمن كَاَن ِمنُكم مَّ ﴿أَيَّاًما مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعَى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكٍن فََمن  مِّ

َع َخْرًا فَُهَو َخْرٌ لَُّه َوأَن تَُصوُمواْ َخْرٌ لَُّكْم إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن﴾  تَطَوَّ

}البقرة/184{ 

 بل رّخص للمريض - واملسن غالباً ما يصيبه املرض - أن يصي بالكيفية 

التي يستطيعها - إن تعذر عليه أو شق القيام، وأداء الصاة بالشكل 

الطبيعي - فإن مل يستطع أن يصي قامئاً قعد فإن مل يستطع قاعداً فعى 

جنبه...

عمل وجهاد:
وفقاً للرؤية اإلســامية اذا أصبح اإلنســان شيخاً مسناً فا يعني هذا أن 

يتوقــف عــن العطــاء ويطالب من حوله بخدمتــه ويركن إىل حالة من 

الســكون املفــي بــه للهاك، بل العكس متاماً هــو الصحيح الرؤية 

االيجابيــة لهــذه املرحلــة من العمر )هي عطــاء النضج(،  فزكريا)ع( 

جاءتــه البــرى وهــو قائم يصي يف املحراب وقد بلغ مــن الكر عتياً، 

وابراهيــم الــذي برته املائكة بغام عليم كان كبراً يف الســن: 

﴿إِْذ َدَخلُواْ َعلَيِْه فََقالُواْ َساًما قَاَل إِنَّا ِمنُكْم َوِجلُوَن﴾ 
}الحجر/52{ 

َُك ِبُغاٍم َعلِيٍم﴾ }الحجر/53{  ﴿قَالـُـواْ الَ تَْوَجْل إِنَّا نُبَرِّ

ُوَن﴾ }الحجر/54{ ــِنَي الِْكَرُ فَِبَم تُبَرِّ سَّ مُْتُويِن َعَى أَن مَّ ﴿قَاَل أَبَرَّ

َن الَْقانِِطَن﴾ }الحجر/55{. ْنَاَك ِبالَْحقِّ فَاَ تَُكن مِّ ﴿قَالُواْ بَرَّ

ولعل عطاء النضج تجى يف الشخصية الكربائية حبيب بن مظاهر 

األسدي الذي التحق بالركب الحسيني، فقد كان من اصحاب النبي 

محمد)ص( وخواص اصحاب اإلمام أمر املؤمنن )ع( وشهد حروبه 

جميعها، وكان من اصحاب الحسن وله رتبة علمية سامية، وكان زعيم 

بني اسد، وكان عمره يوم الطف خمسة وسبعن عاماً. وقد ذكر الطري 

وغره ان حبيباً كان عى ميرة الحسن وزهراً عى امليمنة وانه كان 

خفيف االجابة لدعوة املبارز، وملّا برز للميدان قاتل قتاالً شديداً حتى 

استشهد .

ويف العر الحديث مل تقف الشيخوخة عائقاً أمام األعال العظيمة لدى 

كثر من علاء املسلمن وقادتهم، فا بد للبصر أن ال يغفل عن انجازات 

االمام الخميني)قده( يف الجمهورية االسامية والقيادة الحكيمة للسيد 

القائد حفظه املوىل، فمتابعة شؤون األمة عى كافة املستويات السياسية 

واالجتاعية والثقافية والعلمية والدينية ...مل تتوقف ملجرد الكر يف 

السن. 
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الهيئة الصحية  دراسات عالمية

السجائر اإللكترونية

ليست أقل خطرًا من العادية وبخارها يسبب السرطان
علــى  الحصــول  مــن  كاليفورنيــا  جامعــة  علمــاء  تمكــن 
تأثيــره  واختبــروا  اإللكترونيــة  الســجائر  دخــان  مســتخلص 
االختبــار  نتائــج  بينــت  المختبــر.  فــي  الجســم  خاليــا  فــي 
حــدوث تمــزق فــي الحمــض النــووي ومــوت الخاليــا بســرعة 
كبيــرة مقارنــة بالخاليــا التــي لــم تتعــرض لمســتخلص دخــان 

اإللكترونيــة. الســجائر 
تقــول البروفيســورة جيســيكا فانــغ- رودريغــز مــن الجامعــة 
»لقــد أجرينــا اختبــارات نوعيــة عديــدة علــى تأثيــر هــذا الدخــان 
فــي الخاليــا البشــرية، بينــت نتائجهــا أن الســجائر اإللكترونيــة 
ليســت أقــل ضــررًا مــن االعتياديــة كمــا يدعــي منتجوهــا. لقــد 
ــا. لذلــك  ــد دورهــا فــي عمليــة مــوت الخالي تمكنــا مــن تحدي
اســتنادا إلــى هــذه النتائــج يمكننــي أن أقــول إن الســجائر 
اإللكترونيــة ليســت أقــل ضــررًا مــن الســجائر العاديــة مــن 

ناحيــة تأثيرهــا علــى صحــة اإلنســان«.
المصدر: ميديكفوروم.رو

التمارين البدنية

في الصغر تفيد في تحسين عمل الدماغ في الكبر
مجموعــة  األمريكيــة  كولــورادو  جامعــة  علمــاء  أجــرى 
تجــارب علــى الجــرذان المخبريــة، حيــث اتضــح أن الجــرذان التــي 
كانــت نشــيطة فــي صغرهــا تميــزت فــي الكبــر عــن الجــرذان 
التــي كانــت خاملــة منــذ الصغــر. مــن هــذا اســتنتج الباحثــون 
ــل  ــين عم ــي تحس ــد ف ــر تفي ــي الصغ ــة ف ــن البدني أن التماري
الدمــاغ  فــي الكبــر. وقــد اكتشــف العلمــاء فــي أمعــاء 
أكبــر  المفيــدة،  البكتيريــا  مــن  كميــة  النشــيطة  الجــرذان 
ــذا  ــن ه ــم م ــة. يفه ــرذان الخامل ــاء الج ــي أمع ــا ف ــر مم بكثي
نشــاط  فــي  مباشــرة  بصــورة  تؤثــر  األمعــاء  بكتيريــا  أن 
الدمــاغ وتعطــي مفعــواًل مضــادًا للكآبــة. وينــوي العلمــاء 
ــر  ــف تؤث ــة كي ــدف معرف ــة به ــذه الدراس ــي ه ــتمرار ف االس

ــاغ. ــل الدم ــي عم ــا ف ــذه البكتيري ه
المصدر: كوماندير.كوم
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ككةماعزروجيدلام

همحاكمراستعراضض

فمشاكلاينامساتا

التهاويلشمسملسي

غزلالسموألةحابا

يعيبرلاااستفراد

هولاكوسزفجقباوس

دلتدشقادريايرفك

يسبااينهافرعقلت

لاذننعااردديغصص

جخماازبرمباوبرو

لنمزدننأتشهمككي

الميعادصسوصلسسر

ايابابلااةلفغلر

لددنونجمةعوفلاا

أفقيًا:
1 – مرض يسمى فقر دم حوض البحر األبيض املتوسط

2 – اسم يطلق عى كل طريقة إلنقاص الوزن – دواء
3 – مهرب – أوثق ربط الحبل – أداة نصب

4 – عامل عريب أثبت حقيقة أن الضوء يأيت من األجسام إىل العن
5 – مدينة مرية – والد والده – حرف عطف

6 – للنداء – والدتنا
7 – خصومته – من الفواكه الصيفية

8 – حصان – نبات تغى أوراقه 
9 – نجمع – نبات شائك تؤكل مثاره
10 – لسان النهار – اجتهدوا وتعبوا

عموديًا:
1 – كل عاج شاٍف – خلطت الطحن باملاء 

2 – خاصتي – عاج لوجع الرأس 
3 – رددنا عى السؤال – أرجو

4 – مرض نقص املناعة املكتسبة –يرغب
5 – بحر – أوت إىل املكان – سكب املاء

6 – قّدَم شهادته – خاف
7 – ينقل إليها املرض – مضغ الطعام

8 – للتعريف – هائم عى وجهه عى غر هدى
9 – دولة أوروبية

10 – يفقد عقله – عاصمة آسيوية.
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تاسانيا

7 حروف
استفراد
استمرار
الديجور

استعراض
املانيا

6 حروف
 ازدهار
الساد

السموأل
ازدياد
الربيع

هوالكو
الفوعة
الجليد

5 حروف
كفريا
مضايا
تصوير
أبعاد

سوابق
مجنون

فدوكس
زعامة

محاكم
مشاكل

لبنان

4 حروف
زميل
لباب

صداع
باحة
كبر

غفلة

ساخن

3 حروف

غزل
كهف
سلم

شمس
عقل
وصل

حرفان 
فج

غص
هشتع

قش
ذم

الهيئة الصحية  تسلية

اشــطب مــن الشــبكة حــروف الكلمــات المرفقــة ليبقــى 
لديــك 14 حرفــًا تؤلــف اســم طبيــب عالمــي هــو أجــرى 

أول عمليــة زراعــة قلــب فــي العالــم.
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الهيئة الصحية   تسلية

طرائف األطباء:

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 واحدة. فقال المريض: إذاً هذا 
ثمن نصف المعاينة، والنصف اآلخر تأخذه من 

الشخص الثاني.
***

كان الطبيب متفائاًل يكره التشاؤم، حتى 
أنه ثار على ممرضة أحد زبائنه عندما قالت 

عنه : إنه مريض، وقال لها: ال يا ابنتي قولي 
إنه يظن إنه مريض، ألنه ال يوجد ما يثبت أنه 

مريض فعاًل.
وفي اليوم التالي اتصلت الممرضة 

بالطبيب، وقالت له: إن السيد الذي كان يظن 
باألمس أنه مريض، يظن اليوم أنه توفي. 

هل تعلم؟
أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً   -

إذ إنه يعيش 250 سنة؟
أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج   -

معدته إلى الخارج هو نجم البحر؟
أن أكبر المخلوقات على األرض هو الحوت   -

األزرق وهو يبلغ من الطول أكثر من 108 
أقدام؟

أن عدد البيوض التي تضعها ملكة النحل   -
يوميًا يتراوح بين 600 و2000 بيضة وهذا 

العدد يختلف تبعًا الختالف فصول السنة 
وقدرة الملكة على وضع البيض وعمرها؟

أنه يعيش في شرقي أفريقيا نوع من   -
النمل األبيض تُعمر ملكته 50 عامًا، ويصل 

عدد البيوض التي تضعها يوميًا الى 43 ألفًا؟
أن جسم الدودة يحتوي على 2000   -

عضلة وإذا ما قورن بجسم اإلنسان فجسم 
اإلنسان يحتوي على 700 عضلة فقط؟
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الهيئة الصحية   كلمة العاملين

 مــن بــاب التطــوع دخلــت الهيئــة الصحيــة االســالمية فــي العــام 1990، بيــن جدرانهــا تعلمــت خدمــة 
النــاس كمتطــوع فــي أحــد مســتوصفات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، وكنــت ال أزال طالبــًا. بعــد ســنتين 
فــي العــام 1992 انتقلــت للعمــل موظفــًا فــي مســتودع األدويــة بصفــة مســاعد أميــن المســتودع، 
وقتهــا كان عــدد المراكــز ال يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحــدة. مــع ازديــاد المراكــز تطــورت قدراتــي الفنيــة 

مــا جعلنــي اكتســب خبــرة كبيــرة فــي مجــال الــدواء. 

هــذا التراكــم مــن الخبــرة فــي إدارة المخــازن لقــي اهتمامــًا كبيــراً مــن إدارة الهيئــة التــي تدعــم الموظف 
فــي تطويــر ذاتــه ومهاراتــه الفنيــة والمعرفيــة، وذلــك مــن خــالل إقامــة الــدورات المتخصصــة ودعــم 
الموظــف فــي تحصيــل علمــه خــارج المؤسســة.  تمثــل هــذا االهتمــام بتوليتــي مهــام مســاعد 
دائــرة المشــتريات المركزيــة. هنــا أشــير إلــى الدعــم الــذي تلقيتــه مــن اإلدارة ومــن مديــر الدائــرة ممــا 
عكــس تطويــراً فــي دائــرة المشــتريات. اســتمر التطــور فــي المســار الوظيفــي إلــى أن تســلمت دائــرة 

مشــتريات اللــوازم الطبيــة فــي العــام 2009 حتــى اليــوم. 

التطــور فــي الوظيفــة رافقــه تطــور علــى مســتوى المســاعدة االجتماعيــة والخدماتيــة، ألن 
ــة يعــد فرصــة  ــة خدماتي ــة اجتماعي العمــل ضمــن مؤسســة ذات منهــج مقــاوم وقضي

لتختبــر مســؤولياتك تجــاه النــاس والمجتمــع المحيــط، وهــو مــا تشــرفت بــه 
فــي عــدوان تمــوز حيــن توليــت عمليــات اســتالم وتســليم المــواد الطبيــة 

ــزوح.    ــق الن ــى المناط ــا عل وتوزيعه

ــة  ــاهمة ضئيل ــة مس ــذه المؤسس ــي ه ــل ف ــر العم ــة أعتب ــي النهاي ف
فــي خدمــة مجتمعنــا مــن أجــل الوصــول بــه إلــى مجتمــع صحــي 
قــد  التــي  واألخطــار  األمــراض  كافــة  لمواجهــة  وجاهــز  ومعافــى 

يتعــرض لهــا.

أحمد معتوق 
مدير دائرة المشتريات 

واللوازم الطبية
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