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" المسؤولية المجتمعية" جدارة العطاء والحياة
مستشفى البقاع الغربي - سحمر

يفوز بجائزة اتحاد المستشفيات العربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــذ  ــاب من ــق الصع ــارت طري ــد اخت ــى تأســيهسا، وق ــا ع ــني عاًم ــد وثالث ــام، مبــرور واح ــذا الع ــة اإلســالمية يف ه ــة الصحي ــل اهليئ حتتف
ــة: يف حــدا حــدك". ــّد هشــرًا حتــت شــعار: "اهليئ ــة متت ــة إعالمي ــن حبمل ــاء الوط ــة املســتضعفني يف أرج انطالقهتــا، يف ســبيل خدم

انطلقت اهليئة الصحية اإلسالمية يف عام 1984، من خالل مستوصف ميداين يف منطقة برئ العبد ملعاجلة جرىح احلرب األهلية.
مّث بدأت اهليئة بإنشاء مستوصفات أخرى يف الضاحية واجلنوب لتلبية احلاجات الصحية يف غياب املؤسسات الرمسية.

تضــم اهليئــة اليــوم 105 مراكــز حصيــة )مهنــا بعــض املستشــفيات الكبــرية( ودفاعــا مدنيــا. يعمــل فهيــا أكــر مــن 3500 متطــّوع وعامــل يف 
بــريوت، الضاحيــة اجلنوبيــة، اجلنــوب، البقــاع، كــرسوان، شــبعا، كفرشــوبا وغريهــا. ووفــرت اهليئــة، يف عــام 2014، مــا يزيــد عــى مليونــني 

ونصــف مليــون خدمــة حصيــة إضافــة إىل خدمــات الدفــاع املــدين.
تغــي بــراجم اهليئــة الصحيــة اإلســالمية؛ الوقايــة الصحيــة، والصحــة النفســية، وماكحفــة التدخــني واإلدمــان عــى املخــّدرات، والصحــة 
املدرســية، والنفســية واالجمتاعيــة، ومعليــات اإلســعاف واإلنقــاذ. إن املشــاريع الــي تنجزهــا اهليئــة ترتكــز عــى دراســة حاجــات املنطقــة 
الصحيــة ومعاينهتــا. فعــى ســبيل املثــال، يقــوم برنــاجم التحصــني الشــامل حبمــالت حتصــني تســهتدف املترّسبــني مــن اللقاحــات، خاصــة 

بعدمــا بّينــت دراســة أجرهتــا اهليئــة أن نســبة املترسبــني مــن اللقاحــات األساســية يف بعــض املناطــق مرتفعــة.
ــري  ــدارس لتوف ــات امل ــالب ودراســة حاج ــة للط ــة الصحي ــر املعاين ــة املدرســية 91 مدرســة، ويوف ــاجم الصّح ــة أخــرى، يمشــل برن ــن جه م
الســالمة الصحيــة والبيئيــة. ويضــّم برنــاجم ماكحفــة التدخــني عيــادة خاصــة يف مركــز حصــي يف بــرج الرباجنــة لملســاعدة عــى اإلقــالع 
عــن التدخــني، اســتفاد مهنــا حــىت اليــوم 400 خشــص. وينقســم برنــاجم ماكحفــة اإلدمــان عــى املخــدرات إىل شــقني: وقــايئ  عــاليج ويضــم 

4 عيــادات نفســية، ومركزيــن يف جويــا وكيفــون لتنقيــة اجلســم مــن  المســوم، وإعــادة التأهيــل.

واهليئــة الصحيــة اإلســالمية تنظــم أياًمــا حصيــة جمانيــة يف املناطــق واملخميــات الفلســطينية. وجنــح برنــاجم ســالمة الغــذاء بالتعــاون مــع 
البلديــات بتدريــب العاملــني يف املطــامع واملنشــآت الغذائيــة وتصنيفهــا وحتديــد الثغــرات. وهيــدف برنــاجم الصحــة النفســية إىل رفــع الــويع 
باملشــالك النفســية والعالقــات األرسيــة واالجمتاعيــة مــن خــالل استشــارات نفســية وأنشــطة لألطفــال. وتعمــل اهليئــة الصحيــة عــى رفــع 
مســتوى الــويع بالنظافــة والوقايــة الصحيــة للعاملــني يف صالونــات احلالقــة . ويتوجــه برنــاجم اإلســعافات األوليــة إىل الشــباب والشــابات 
ــة  ــة وحصي ــة إليصــال رســائل وقائي ــارض ونشــاطات مرسحي ــة مع ــة. وتنظــم اهليئ لتدريهبــم عــى أســس اإلســعافات يف احلــاالت الطارئ

بطرائــق تفاعليــة غــري تقليديــة.
ــا باجلهوزيــة يف حــاالت احلــرب، أو االنفجــارات، أو الكــوارث الطبيعيــة. ويتألــف اجلهــاز مــن فــرق طبيــة وحصيــة  تضــم اهليئــة جهــاًزا خاّصً
وغــرف طــوارئ وفــرق الدفــاع املــدين املدربــة عــى إنقــاذ اجلــرىح والنازحــني وأجهــزة إطفــاء وســيارات إســعاف يصــل عددهــا إىل 150 
ســيارة. واملراكــز التابعــة للهيئــة، مصّنفــة مــن جانــب وزارة الصحــة العامــة، وتقــّدم اخلدمــات بلكفــة رمزيــة شــبه جمانيــة مــن دون متيــز 

طائــي أو مذهــي، ويســتفيد مهنــا النازحــون الســوريون أيضــا.
تتعاون اهليئة مع وزارة الصحة و»منمظة الصحة العاملية« والبنك الدويل و»الصليب األمحر الدويل«، وغريها.

ــى االســمترار يف خدمهتــم  ــا ع ــد أهله ــة واالنتشــار تعاه ــور يف النوعي ــالق والتط ــن االنط ــا م ــد 31 عام ــة اإلســالمية بع ــة الصحي واهليئ
ــة . ــن املناطــق احملروم ــان الــي ع ــع احلرم ــة رف ومواصل

ــّوه ادارة  ــة والنفســية ، نأمــل االســتفادة مهنــا، مكــا تن ــة والطبي ــة« باقــة مــن املواضيــع الصحي ــة الصحي ــة »اهليئ يف هــذا العــدد مــن جمل
التحريــر يف املجلــة أهنــا مســتعدة الســتقبال مالحظاتــم ومقرتحاتــم يف ســبيل التطويــر ومواكبــة لك مــا هــو جديــد ومفيــد يف عــامل الصحــة 

واالستشــفاء.

فــازت مستشــى البقــاع الغــريب - حسمــر التابــع للهيئــة الصحيــة اإلســالمية جبائــزة احتــاد املستشــفيات العربيــة 2015 
عــن فئــة املســؤولية املجمتعيــة Top award in corporate social responsibility حــن حازأعــى نســبة تصويــت 
عــن هــذه الفئــة. وقــد تســملت املستشــى اجلائــزة يف 25 شــباط 2015 مضــن فعاليــات احلفــل اخلتايم لمللتىق الســادس 
ــن القميــن واملنمظــات  ــري م ــة يف القاهــرة حبضــور وزراء الصحــة العــرب وحشــد كب عــر الحتــاد املستشــفيات العربي

والعاملــن يف القطــاع الــي العــريب.
واملســؤولية املجمتعيــة يه احــدى جوائــز احتــاد املستشــفيات العربيــة الــذي يضــم 500 عضــو مــن 18 بلــد عــريب. ومــن 
اجــل ابــراز مــدى جنــاح املستشــفيات العربيــة يف القيــام مبســؤولياهتا االجمتاعيــة عــى مســتوى ادارة الرعايــة الصحيــة 

وتوفــري أحــدث التقنيــات يف املستشــفيات اكنــت هــذه اجلائــزة.
 نالــت املستشــى اجلائــزة لتقدميهــا اخلدمــات الطبيــة املتنوعــة يف خمتلــف املجــاالت لملجمتعــات املهمشــة. والالفــت يف 
الفــوز أن مســتوى املستشــى متواضــع مقارنــة مــع مستشــفيات عربيــة كــرى ومدعومــة مــن احلكومات،واكنــت املنافســة 
مــع ثالمثستشــفيات عربيــة يه: املركــز الطــي اجلديــد يف اإلســكندرية املستشــى التخصــي يف األردن ومركــز األمــري 

ســملان لــذوي احلاجــات اخلاصــة يف الســعودية.

الشيخ حسن ركين31 عامًا.. والهيئة بجانب أهلها
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وللحديــث عــن اجلائــزة واملواصفــات الــي يتحــى هبــا املستشــى الفائــز اكن ملجلتنــا لقــاء مــع مديــر مستشــى البقــاع الغــريب يف حسمــر 
الســيد أمحــد ســعد، الــذي حتــدث عــن املستشــى وخدماتــه، وكيفيــة تطــوره الصاعــد بالــرمغ مــن ان انطالقتــه اكنــت يف اواخر عــام 2011.

س: كيف انطلق مستشى البقاع الغريب يف حسمر

ل إىل  ج: إن املستشــى اكن حملــا ألهــايل املنطقة،مثتحــوّ
فكــرة ومــن مّث رشع املجلــس اإلســاليم الشــييع األعــى يف 
مثانينيــات القــرن املــايض يف تأسيســه، ولكنــه بــي مــن 
دون اســتمكال نتيجــة صعوبــات وحتديــات شــّى ، إىل أن 
ــام 2009  ــر ع ــالمية يف أواخ ــة اإلس ــة الصحي ــاءت اهليئ ج
فاســتمثرت املبــى واســتمكلت العمــل وفــق املواصفــات 
واملعايــري العامليــة، مســتفيدة مــن رشاكت متخصصــة يف 
الدراســات والتصمــم مثــل رشكــة »آرش« ويف التنفيــذ 

ــار«. ــة »مع ــذت املــروع رشك أيضــا فنّف

س: ما يه اخلدمات املتوافرة يف املستشى؟

ــه األقســام  ــرًا، وفي ج: املستشــى عــام وهــو يضــم 40 رسي
ــة: التالي

قسم الطوارئ:
يعــى بتقــدمي الرعايــة والعــالج للحــاالت الطارئــة، وحيتوي 
عــى 4 غــرف جمهــزة ب 7 أرّسة الســتقبال احلــاالت املختلفة 
ويمتــز قســم الطــوارئ بتقــدمي خدماتــه عــى مــدار 24 
ســاعة، وكذلــك يمتــز بإجــراء الفحــوص املخريــة والصــور 

الشــعاعية بالرسعــة املطلوبــة.

قسم العيادات:
ويمشل:

- عيادة طب العيون.
- عيادة أمراض نسائية.

- عيادة طب األطفال.
- عيادة جراحة عامة.

- عيادة أنف أذن حنجرة.
- عيادة حصة الفم واألسنان.

- عيادة قلب ورشاين.
- عيادة أمراض جلدية وزهرية.

- عيادة تغذية.

قسم العمليات:
يعــى قســم العمليــات بإجــراء العمليــات اجلراحيــة العامــة 
والــوالدات  والعظــام  العيــون  ومهنامعليــات  املختلفــة، 
القيرصيــة. وهويتكــون مــن غرفــي معليــات وقســم اإلنعاش 
وقســم التعقــم املركــزي، ويوفراخلدمــة عــى مدارالســاعة، 
ويف هــذا الســياق جــرى رشاء جهــاز خــاّص باجلراحــة 

ــدة. ــاء واملع ــاز ناظــور األمع ــة إىل جه ــة إضاف التنظريي

قسم االستشفاء:
هو أحد أكر أقسام املستشى األساسية.

قسم التوليد:
والــوالدات.  للحوامــل  والعــالج  الرعايــة  بتقــدمي  يعــى 

التاليــة: األقســام  التوليــد  قســم  وحيتــوي 
- 1 غرفتان لملخاض.

- 2 غرفتان للوالدة.
- 3 غرفتان لملراقبة والعناية بعد الوالدة.

- 4 حاضنة املواليد.
- 5 قسم العناية املشّددة لملواليد.

قسم األشعة:
ــودة  ــاء ج ــدف إعط ــة، هب ــات حديث ــز بتقني ــم جمه هذاالقس
عاليــة وخدمــات ممتــازة يف الصــور الشــعاعية، ويؤمــن 

قســم األشــعة اخلدمــات عــى مــدار 24 ســاعة يف:
.X-Ray صور شعاعية -

.Panoramic -
- تصويــر حمــوري طبــي Scanner تطويــر جهاز الســانر 
»جهــاز ســانر 16 ســليس مبواصفــات و جــودة صــور 

ــة«. عالي
.Mammographic صور حفص الثدي -

- تصوير صويت عام Echography للقلب والراين.
.Pacs System تظهري الصور بشلك ممكنن -

قسم الصيدلية:
تؤمــن الصيدليــة األدويــة الالزمــة لألقســام اكفــة داخــل 

بــإرشاف صيــديل جمــاز. وذلــك  املستشــى، 

قسم املختر:
يقــدم قســم املختــر خدماتــه لملــرىض عــى مــدار 24 ســاعة 
وميتــاز بتوافــر معــدات وجتهــزات حديثــة يف لك أقســامه:  
هرمونــات، حفــوص، دم، بــراز، بــول، زراعــة، ســّكر ودهــون 
يؤّمــن  لملــرىض، مكــا  دم  وحــدات  إىل حتضــري  إضافــة 
املختــر حفــوص األنجســة. جتــري مجيــع خدمــات املختــر 
ــة،  ــع األمعــال املخري ــر جمــاز، يتاب ــب خمت ــإرشاف طبي ب
والتدقيــق يف حصــة النتــاجئ، ويســاعده فريــق معــل مؤلــف 

مــن فنيــن جمازيــن بالعلــوم املخريــة.

قسم التغذية:
يف  لملــرىض  الغذائيــة  اخلدمــات  التغذيــة  قســم  يؤمــن 
املعايــري  تــرايع  وجبــات،  الحئــة  مضــن  املستشــى، 
ــط، القصــور  ــرىض  الســكري، الضغ ــة مل واحلــاالت الصحي

اللكوي،المسنــة...
يــرف عــى القســم اختصاصيــة تغذيــة لضــان رعايــة 
حصيــة جيــدة لملــرىض، وبالتنســيق مــع الــادر المترييض 

يف املستشــى ويضــم هــذا القســم:

عيادة التغذية:
هدفهــا اإلرشاف عــى معــل قســم املطبــخ وتنظــم وجبــات 
مــع  يتناســب  مبــا  االستشــفائية،  األقســام  يف  املــرىض 
حاالهتــم املرضيــة واعــداد برنــاجم الوجبــات اخلــاص بقســم 
ــد  ــه عن ــن ب ــزام الطباخ ــى ال ــك اإلرشاف ع ــخ، وكذل املطب
حتضــري الوجبــات لملــرىض واملوظفــن. إضافــة اىل وضــع 
الرنــاجم الغــذايئ حبســب احلــاالت املرضيــة، بعــد االطــالع 
عــى التفاصيــل الــي تتضمهنــا ملفــات املــرىض، وتدويــن 

ــه. ــة اخلاصــة باملريــض يف ملف نــوع امحلي

ونســتطيع القــول إننــا حبمــد هلل فقــد اســتطعنا تقــدمي أكــر 
ــن 628  ــر م ــام 2014 بيهنــا أك ــة خــالل ع ــن 41000 خدم م
معليــة جراحيــة وأكــر مــن 9334 حالــة يف قســم الطــوارئ 
ــذ  ــداد املســتفيدين من ــة يف أع ــادة ترامكي وحنــن نلحــظ زي
ــام 2012 حــواىل  ــدد اكن ع ــوم إذ إن الع ــاح حــى الي االفتت
29250 بيمنــا يف عــام 2013 أصبــح 37692 واليــوم املعــدل 

الهشــري هــو 4000 مريــض.

س: مــا يه أمه األنشــطة الــي اقامهــا املستشــى مــن أجــل 
تطويــر الــادر البــري؟

ج: إن املستشــى أنشــئ مــن أجــل خدمــة املريــض  ولتحقيــق 
هــذا األمــر بأفضــل مــا ميكــن جــرى العمــل عــى عــدة صعــد:

- البناء والتجهز مبا يالمئ املواصفات . 
- الــادر البــري: بعــد االختيــار ووضــع الخشص املناســب 
ــب  ــة تدري ــاك خط ــان اكن هن ــدر اإلم ــب ق ــان املناس يف امل

وتطويــر الــادر البــري .
خــالل  مــن  واإلداري  الفــي  للــادر  املســمتر  التطويــر   -

صعيــد: عــى  وامههــا  العمليــة،  والــُوَرش  التدريبــات 
• األطباء:   - ورشة اخلياطة التجميلية للجروح.
   - الدورات املتخصصة يف اإلنعاش.

   - األيام العملية الدورية.

• العاملون:    - دورات فنية متخصصة.
   - دورات إدارية.

حصولنــا عــى اجلائــزة اىت لتطابــق معايــري الفــوز مــع 
معايــري املستشــى ورســالته يه توفــري اخلدمــات الصحيــة 
املتاملــة لتخفيــف آالم أهلنــا ومعاناهتــم وهــذه اجلائــزة 
جائــزة املســؤولية املجمتعيــة أتــت يف هــذا الســياق لزيدنــا 
عزمــا عــى التصــدي خلدمــة النــاس، واالســمترار هبــذا 
ــى  ــة، وع ــادة احلكمي ــل القي ــه، يف ظ ــز ب ــذي نع ــج ال الهن
خــى ســيد هشــداء املقاومــة اإلســالمية الســيد عبــاس 
ــا.  ــال: ســنخدممك بأشــفار عيونن ــذي ق املوســوي )قــدس رسه( ال
وهــذا الهنــج هــو امتــداد لإلســالم احملمــدي األصيــل الــذي 
وصــل إلينــا مــن هلل تعــاىل عــر النــي دمحم )ص( واألمئــة 
األطهــار علهيــم الســالم وصــواًل إىل مــا حنــن هيلع اليــوم .
ونؤكــد ألهلنــا أننــا نعــز خبدمهتــم وســنبذل لك جهدنــا يف 

ســبيل ذلــك .
ونشــكر لك مــن ســامه يف إجنــاح العمــل وصــواًل إىل نيــل 
هــذه اجلائــزة ســواء مــن الفريــق العامــل يف املستشــى 
الــذي نعــز جبهــوده وعطائــه وتفانيــه أو مــن أي خشــص 

ــر . ســامه يف هــذا األم
ونعاهــد امجليــع باالســمترار عــى هــذا الهنــج ونســأل اهلل 
أن نكــون عــى قــدر املســؤولية وعنــد حســن ظــّن مــن يعلــق 

آمــااًل علينــا. الدورات املتخصصة يف التدريب عى االنعاش
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 رسالة املستشى 
اخلدمــات  تقــدمي  إىل  حسمــر،   - الغــريب  البقــاع  مستشــى  يســى 
الصحيــة املتاكملــة وفــق معايــري التصنيــف واالعمتــاد لملستشــفيات العامة 
واســتنادا إىل القــم اإلســالمية الــي جــاء هبــا الديــن اإلســاليم احلنيــف 
وانجسامــا مــع رســالة ومبــادئ وأهــداف اهليئــة الصحيــة اإلســالمية الــي 
تســى خلدمــة أهلنــا وختفيــف اآلالم واملصاعــب عهنــم عــى األرايض 
اللبنانيــة اكفــًة وخصوصــا يف البقــاع الغــريب األيّب الصامــد مــن دون 

متيــز بــني مريــض وآخــر. 

 أمه النشاطات يف عام 2014 
ــداث  ــن األح ــد م ــريب العدي ــاع الغ ــى البق ــام 2014 يف مستش ــد ع هش
)دورات،  30 نشــاطا عمليــا  مــن  أكــر  والنشــاطات اكنــت حصيلهتــا 

وأبرزهــا: ورش...(،  حمــارضات، 
1. منــاورة يف األقســام المتريضيــة تعــى بطريقــة اســتقبال احلــاالت 

الطارئــة. 
يف ســبيل رفــع الكفــاءة واخلــربة لــدى األطبــاء والعاملــني ويف ســبيل 
ــة يف بعــض األقســام  ــاورة جفائي ــت من ــة دامئــة أجري ــاء عــى جهوزي البق
المتريضيــة يف املستشــى ملعرفــة مــدى اجلهوزيــة فيــه، ليصــار إىل 
معاجلــة أي حالــة طارئــة تزامــن ذلــك مــع إعطــاء بعــض التوجهيــات وتدويــن 

ــني. ــل املرشف ــن قب ــات م املالحظ
2. دورات BLS و acls و ATLS لألطباء والمتريض .

ــب  ــط التدري ــا ملخّط ــف وتطبيق ــود االعمتــاد والتصني ــات بن ــا مبتطلب الزتام
لعــام 2014 ويف ســبيل رفــع الكفــاءة العمليــة لــدى األطبــاء والعاملــني 
ــا:  ــدورات. أبرزه ــن ال ــد م ــريب العدي ــاع الغ ــت إدارة مستشــى البق أقام
دورة acls، دورة ATLS، 3 دورات BLS، وقــد أجريــت امتحانــات يف 

ــدورات لملشــاركني. ــذه ال بعــض ه
3. مناورة بالتعاون مع امجلعيات الصحية يف البقاع الغريب . 

يف ظــّل األوضــاع األمنيــة الــي عصفــت بلبنــان ويف ســبيل رفــع الكفــاءة 
ــام مستشــى  ــة أق ــات الصحي ــاء وامجلعي ــني واألطب ــدى العامل واخلــربة ل
البقــاع الغــريب وامجلعيــات الصحيــة يف البقــاع الغــريب منــاورة حتــايك 
وقــوع انفجــار. بــدأت املنــاورة بقــدوم 12 إصابــة إىل املستشــى متفاوتــة 

اخلطــورة إىل املستشــى وأجريــت لملصابــني اإلســعافات الالزمــة.  
4. ورشة اخلياطة التجميلية للجروح . 

يف ســبيل رفــع الكفــاءة واخلــربة لــدى األطبــاء والعاملــني أقــام مستشــى 
ــاء املســملني يف لبنــان ورشــة  ــة األطب البقــاع الغــريب بالتعــاون مــع مجعي
يف اخلياطــة التجميليــة للجــروح ، تالهــا تطبيقــات معليــة يف اخلياطــة 

ــع املشــاركني يف الورشــة . ــة مجلي التجميلي
5. يوم عيمل لألطباء بالتعاون مع التجمع العيمل ألطباء الليطاين . 

املستشــى  قاعــة حمــارضات  لألطبــاء يف  عــيمل  يــوم  تنظــم  جــرى 
بالتعــاون مــع التجمــع العــيمل ألطبــاء الليطــاين واألطبــاء واللجــان الطبيــة 
يف منطقــة البقــاع الغــريب حيــث فــاق عــدد احلضــور الـــتسعني طبيبــا وذلك 
ــن  ــد م ــه العدي ــت خالل ــد ألقي ــدى 3 ســاعات ونصــف الســاعة وق ــى م ع

 Box.ــة ــة وطبي ــع عملي ــت مواضي ــي تناول احملــارضات ال
نوافذ:

تقــدمي أكــر مــن 41000 خدمــة خــالل عــام 2014 بيهنــا 628 معليــة 
ــداد  ــادة يف أع ــع زي ــوارئ . م ــة يف قســم الط ــة وحنــو9334 حال جراحي
املســتفيدين منــذ االفتتــاح حــىت اليــوم إذ إن العــدد اكن عــام 2012 حــواىل 
ــدل الهشــري  ــوم املع ــح 37692 والي ــام 2013 أصب 29250 بيمنــا يف ع

ــض . هــو 4000 مري

احتفال تكرميي 

 أقامــت اهليئــة الصحيــة اإلســالمية، االستشــفاء والعنايــة 
النفســية إحتفــااًل تكرمييــا ملناســبة فوز إحدى مستشــفياهتا 
إحتــاد  جبائــزة  حسمــر(   / الغــريب  البقــاع  )مستشــى 
املسـتشــــفيات العربيــة عــن فئــة: املســـؤولية املجمتعيــة
 Top Award In Corporate Social Responsibility
وذلــك يــوم امجلعــة بتــارخي 2015/4/17 يف صالــة املــرام 
يف هســل مشــغرة برعايــة وزيــر الصناعــة الدكتــور حســن 
احلــاج حســن حيــث حــر احلفــل نقيــب املستشــفيات 
اخلاصــة املهنــدس ســلميان هــارون، مديــر عــام اإلستشــفاء 
احلــاج  الدكتــور  الصحيــة(  )اهليئــة  النفســية  والعنايــة 
اإلســالمية  الصحيــة  اهليئــة  عــام  مديــر  معــار،  حســن 
ــاع  ــاس حــب هلل،  مســؤول حــزب هلل يف البق ــدس عب املهن
وفعاليــات  خشصيــات  محــادي،  دمحم  الشــيخ  الغــريب 
اإلداري  املستشــى  واكدر  وإجمتاعيــة  سياســية  حصيــة 
والطــي، بعــد الغــداء التكرميــي وعــرض فيــم عــن نشــاطات 
ــة اإلجنــاز  ــد عــى أمهي ــت اللكــات لتؤك املستشــى تعاقب
الــذي حققتــه مستشــى البقــاع الغــريب واكنــت اللكــات 

ــة: التالي
وزيــر الصناعــة الدكتــور حســن احلــاج حســن: إعتــر أن 
املســؤولية املجمتعيــة يف مستشــى البقــاع الغــريب يه 
أهنــا تقــدم اخلدمــات الصحيــة دون ابتغــاء الــرحب، وأضــاف 
مؤسســات  لك  تكــون  أن  الغــريب  البقــاع  أهــل  يســتحق 
املقاومــة يف البقــاع الغــريب ذات صفــة جممتعيــة ألن مــا 
وجــرىح  هشــداء  مــن  لملقاومــة  الغــريب  البقــاع  قدمــه 
وأرسى هــو أمه بكثــري وأكــر بكثــري ممــا ميكــن أن نقدمــه 

ــه. ــا ل مجيع

إن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات ويتبع 
القوانين العالمية للجودة وهو مفخرة لنا في 

نقابة المستشفيات

بــدوره نقيــب املستشــفيات املهنــدس ســلميان هــارون قــال: 
إن املستشــى جمهــز بأحــدث التجهــزات ويتبــع القوانــن 
العامليــة للجــودة وهــو مفخــرة لنــا يف نقابــة املستشــفيات، 
مكــا وطلــب هــارون مــن الدولــة ألن تكــون راعيــة للقطــاع 
اإلستشــفايئ ال مهتجمــة هيلع، وأضــاف نأســف أن نــرى 
الصديــق وزيــر الصحــة هيــامج ويهتجــم عــى املستشــفيات 

ــوزارات. ــايق ال ــدل أن يجشعهــا ويســاعدها اســوة بب ب
أمــا مديــر عــام مؤسســة اإلستشــفاء والعنايــة النفســية يف 
اهليئــة الصحيــة اإلســالمية الدكتــور احلــاج حســن معــار: 
"أكــد عــى التوجــه لملناطــق النائيــة تلبيــة إلحتياجــات أهــل 
ــزة  ــذه اجلائ ــال: ال شــك أن ه ــة" وق ــذه املناطــق احملروم ه
تعطينــا دفعــا معنويــا بــل مزيــدا مــن محتــل املســؤولية 
يف ســبيل خدمــة املجمتــع جبميــع أطيافــه. خامتــا بإمكــال 

الهنــج عــى طريــق خدمــة النــاس بأشــفار العيــون. 
ــاع الغــريب احلــاج  ــر مستشــى البق ــام تســم مدي يف اخلت

ــزة. أمحــد ســعد درع اجلائ
وبعــد إنهتــاء اإلحتفــال أقــم يف املستشــى لقــاء عــي 

بالتعــاون مــع التجمــع العــي ألطبــاء الليطــاين.
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مروع متامل من األلف إىل الياء
ــة، رىب  ــة الصحي ــذاء يف اهليئ ــرشوع ســالمة الغ ــرة م ــوحض مدي ت
ــذ  ــرشوع من ــذا امل ــل يف ه ــدأت بالعم ــة ب ــة الصحي حفــص أن اهليئ
ــة والتحفــز. عــام 2008 واكن هدفهــا األســايس اإلصــالح والرقاب

ــة  ــع البلدي ــاف م ــدأ باالتق ــة تب ــوات مدروس ــام خبط ــالل القي ــن خ م
وتوقيــع بروتوكــول تعــاون بــني الطرفــني أي البلديــة واهليئــة الصحيــة.

ــة اإلســالمية لفريــق  ــة الصحي ــة تمتثــل بتدريــب اهليئ اخلطــوة الثاني
مــن املراقبــني تنتدبــه البلديــة مــن املتطوعــني لدهيــا ملراقبــة ســري 
العمــل يف املنشــآت.مكا تــدرب اهليئــة أحصــاب املنشــآت أنفهســم.

ومــن مث يقــوم الفريــق بالزيــارة األوليــة لملنشــأة وفــق اســمتارة 
أعدهتــا اهليئــة الصحيــة.

وتضيــف حفــص: لقــد أخذنــا بعــني االعتبــار لك اإلجــراءات الالزمــة 
لضــان ســالمة الغــذاء، فقمسنــا االســمتارة اىل قمســني:

ــذاء،  ــى الغ ــارشًا ع ــرًا مب ــلك خط ــي تش ــات ال األول ويه اخلروق
كفحــص عينــات مــن الغــذاء نفســه وحفــص عينــات مــن امليــاه 
ــاجم ملاكحفــة احلــرشات  ــد وجــود برن ــة اىل تأكي املســتخدمة إضاف

والنظافــة الخشصيــة للعامــل يف الطعــام.

حتى يصير الكل مطابقًا
مشروع متكامل من األلف إلى الياء في سالمة الغذاء

زينب قصير
م.دائرة األنشطة اإلعالمية

مشروع يجعل من المنشآت الغذائية مطابقة

مل يكن "أبوعيل" )صاحب مطعم يف حارة حريك( يعم أن مطعمه املتواضع وباب رزقه الوحيد غري مطابق لملواصفات.
"شو يعي غري مطابق؟" يسأل أبو عيل مستطردًا "يا خيي وهلل بصري مطابق بس شو الزم أمعل؟"

النسوة املارات أمام املطعم، جارات أيب عيل، يهتامسن "حرام طلع أبو عيل مش مطابق"..
وكأن الرجل بلكه ولكلكه، جيب أن يتطابق مع مواصفات ومعايري الوزير وائل أبو فاعور ليصري مقبوال و"مطابقا".

وكأيب عــيل كثــريون مــن أحصــاب املنشــآت الغذائيــة الذيــن قيــل هلــم إن منشــآهتم غــري مطابقــة ملعايــري ســالمة الغــذاء، 
ــاء تدريهبــم عــى تطبيقهــا، ومــا مــن  ولكــن مــا مــن أحــد رشح هلــم مــا يه هــذه املعايــري؟ ومــا مــن أحــد لكــف نفســه عن
أحــد تفقــدمه وأرشف عــى معلهــم، حــى املخولــون تصنيــف هــذه املنشــآت مل يكرتثــوا، كأمنــا اكن املطلــوب تقليــص عــدد 

املنشــآت الغذائيــة واقفــال العديــد مهنــا.
جــل مــا فهمــه النــاس مــن املراقبــن الذيــن أرســلهتم وزارة الصحــة أن منشــآهتم ال تســتويف الــروط الالزمــة الــي ختوهلــم 

فتحهــا وتقــدمي الغذاء.
وهنا تمكن املشلكة..

مراقبــو الــوزارة كشــفوا، أخــذوا عينــات غذائيــة، وبعــد أســبوعن أعلنــت النتــاجئ عــر التلفزيــون وبرسعــة أقفلــت حماهلــم 
ومطاعهــم غــري املطابقــة للــروط الــي ال يعملهــا اال الوزيــر واملراقبــون مــن وزارة الصحــة.

وإذا متعنــا هبــذه اخلطــوات جنــد أن شــيائ مــا ينقصهــا، فــإذا اكن املطلــوب رفــع مســتوى اجلــودة واعمتــاد معايــري ســالمة 
الغــذاء مفــا هكــذا تــورد اإلبــل..

خطــرًا  تشــلك  الــي  اخلروقــات  حــول  هــو  الثــاين  البــاب  أمــا 
غــري مبــارش عــى الغــذاء اكلشــلك البنيــوي لملنشــأة واملعــدات 
املســتخدمة يف معليــة الطهــو وتقــدمي الطعــام إضافــة إىل البيئــة 

باملنشــأة. اخلاصــة  الصحيــة 
ــم األويل  ــإن اخلطــوة الرابعــة تكــون بعــد التقي وحســب الفحــص ف
ويه زيــارات متكــررة ألحصــاب املنشــآت الغذائيــة لتأكيــد أهنــم قــد 

الزتمــوا باملالحظــات املقدمــة هلــم والــي تبــني ماكمــن اخللــل واخلطــر 
عــى الغــذاء.

ــة  ــح املنشــأة العالمــة الهنائي ــأيت التصنيــف الهنــايئ لمين وأخــريًا ي
ــه ألن يقــدم غــذاء ســلميَا. ويعــي صاحهبــا هشــادة تؤهل
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تعاون وتامل
ــة  ــوحض اختصاصي ــك ت ــة حــارة حري ــاون يف بلدي وحــول هــذا التع
التغذيــة يف البلديــة مــرمي غســاين أن اهليئــة تقدمــت هبــذا املــرشوع 
ــة يف  ــري الصحي ــق املعاي ــة مســتوى تطبي ــة، هبــدف مراقب إىل البلدي
ــا  ــني م ــذاء ســلم لملواطن ــني غ ــل تأم ــن أج ــة م املؤسســات الغذائي
الىق قبــواًل واهمتامــا مــن قبــل البلديــة. بعدهــا قامــت اهليئــة الصحيــة 
بتدريــب 21 متطوعــا مــن أحصــاب االختصاصــات العمليــة املناســبة 
وأعضــاء املفــرزة الصحيــة يف البلديــة مــدة 6 أيــام، مث اكنــت اجلولــة 
للتصنيــف  ســتخضع  الــي  الغذائيــة  لملنشــآت  األوىل  امليدانيــة 

وعددهــا 120 منشــأة.

وتضيــف غســاين: لقــد اكن العمــل ممتعــا ومفيــدًا ونشــات عالقــات 
مبنيــة عــى الثقــة املتبادلــة، واهلــدف املشــرتك هــو مســاعدة أحصــاب 

املنشــآت الغذائيــة ال حماربهتــم.

من واحد إىل أربعة:
"طــراد تشــيكن" واحــد مــن املنشــآت الغذائيــة الــي اســتفادت مــن 

مــرشوع اهليئــة الصحيــة اإلســالمية.
ويقــول صاحــب املنشــأة إن اهليئــة الصحيــة اإلســالمية محلــت إليــه 
املــرشوع مــن خــالل مراقبهيــا الذيــن حــروا ومعهــم اســمتارة 
ــت  ــث اكن ــم األويل حي ــدأوا بتعبئهتــا وأجــروا التقي ــدة" وب "اكجلري
النتيجــة جنــاح واحــد مــن أصــل 5 ويســتطرد مبتمســا "رســبت 

جبــدارة".
ــة حــول  ــدورة تدريبي ــا عــي ب ــد لملراقــب مــن أن يــرشك أب اكن ال ب

ــذاء. ــري الســالمة يف الغ معاي
خــالل الكشــف التــايل، حــر املراقبــون الحئــة باملعــدات غــري 
املســتوفية الــرشوط وفعــال غــرّي أبــو عــي هــذه املعــدات حــىت جــاء 
التقيــم الهنــايئ وفيــه جســل أبــو عــي 4 عالمــات مــن أصــل 5 

ــرة جبــدارة أيضــا. ــذه امل وجنــح ه

مهمة صعبة ودقيقة:
حســن فرحــات هــو املراقــب الــي الــذي واكــب ســري معليــة 
التصنيــف لــدى فــروج »طــراد تشــيكن«. مل يكــن يعــم حســن يــوم 
بــدء مهمتــه مراقبــا حصيــا يف املنشــآت الغذائيــة أهنــا تتطلــب صــربًا 

ــدًا ولباقــة يف التعــايط مــع احصــاب املنشــآت. وجل

ويضيــف حســن: إن معــل املراقــب الــي يتطلــب قــوة يف اإلقنــاع 
ــرار مبشــلكته والســي إىل  ــع صاحــب املنشــأة إىل االق حــىت تدف

حلهــا.
وحــول العوائــق الــي واجهتــه يقــول حســن: مل نكــن وأحصــاب 
املنشــآت اكلمســن عــى العســل، فــي بعــض األحيــان كنــا نتجــادل 
ــاء  ــف نصــري أصدق ــة مــن التصني ــريًا ولكــن يف املراحــل الهنائي كث

ــد عــداوة«. ــن بع ــة إال م ــا يف حمب »وم

مــرشوع متاكمــل، مــن األلــف إىل اليــاء، تبــدأه اهليئــة الصحيــة 
بــه  وتســهتدف  البلديــات  واحتــادات  البلديــات  مــع  اإلســالمية 
ــل  ــا ب ــا، ال لتحجميه ــة مهــا اكن جحمه أحصــاب املنشــآت الغذائي

لدمعهــا واحلفــاظ عــى ســالمة غذاهئــا.

تدريب 21 مراقبا لتصنيف 120 منشأة

البلدية هي الراعي والكفيل في المنطقة 
الموجودة فيها المنشأة

توصيل اللقاحات الى المنازل..
خدمة مجانية

المستوصفات النقالة تخفض عدد المتسربين من اللقاحات

الدكتورة جاهدة عبيد
مسؤولة دائرة البرامج الصحية
في منطقة البقاع

ــن  ــاك م ــه. هن ــب والرتفي ــس للع ــن لي ــة ولك ــة اهالهيــم اىل الســاحة العام ــال احلــي برفق ــه أطف ــة، خيــرج ب ــوم عطل ــه ي إن
ــية  ــات االساس ــم اللقاح ــل هل ــز حيم ــال جمه ــتوصف نق ــلمية، مس ــاة س ــا حلي ــالمة نع ــة والس ــم الصح ــرمه، هيهب ينتظ
ــن  ــال ب ــاع. جتــول املســتوصف النق ــرى البق ــوه باســمترار يف ق ــون ان يصادف ــاد املواطن ــب وممرضــة. مهشــد اعت وطبي
ــو مــروع  ــة االســالمية وه ــة الصحي ــه اهليئ ــوم ب ــري تق ــاجم حصــي انســاين كب ــأيت اســتمكاال لرن ــاء ي ــرى واالحي الق

"دراســة املترسبــن مــن اللقاحــات االلزاميــة" مكرحلــة اوىل  وتلقيحهــم يف املرحلــة الثانيــة.   

إرســال املســتوصفات النقالــة إىل القــرى النائيــة يف منطقــة البقــاع ســامه برفــع نســبة جتــاوب املترسبــني إىل 35%، مــا حفــز اهليئــة عــى 
اعمتــاد أســلوب املســتوصفات النقالــة مضــن خطــة مســتقبلية خلفــض نســبة املترسبــني حيــث تــح اهليئــة إىل الوصــول بنســبة املترسبــني 

إىل صفــر باملئــة.

ــة يف  ــا عــى جتهــز املســتوصفات النقال ــة حالي ــل إدارة اهليئ وتعم
املناطــق اكفــة جبميــع املســتلزمات لعيــادة اللقاحــات، وجتهزهــا 
بفريــق معــل يتضمــن طبيــب أطفــال وممرضــة ومدّخلَــة بيانــات، 
ــال  ــايل األطف ــع أه ــى التواصــل م ــل ع ــني يعم ــن املتطوع ــق م وفري
املترسبــني وإعالمهــم مبوعــد توجــه املســتوصف النقــال إىل قــرامه، 

ــم. ــال لتلقيحه ــازل األطف ــارة من ــوم بزي ــن مث يق وم
 وقــد اســتطاعت اهليئــة أن حتقــق إجنــازات مهمــة عــى هــذا الصعيد 
بالعمــل عــى ختفيــض نســبة األطفــال املترسبــني مــن اللقاحــات 
خاصــة يف الفئــة العمريــة مــا بــني يــوم حــىت 5 ســنوات الهنــا تعــد 
الفئــة العمريــة االكــر تاثــرًا باالمــراض الســارية واملعديــة مــن خــالل:

ــات إلختــاذ  ــع البيان ــة ومجتي ــة إحصائي ــراجم معلوماتي ــاد ب • اعمت
معلومــات دقيقــة وصادقــة يف االحصــاء الطــي بنــاء عــى الدراســات 
الــي جــرت مــن خــالل املســوح والبحــوث حبيــث يرتفــع اخلــط 

ــن اللقاحــات. ــني م ــال املترسب ــاين يف معاجلــة  االطف البي

• اســتنفار مراكــز اهليئــة خباصــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
الســتقبال األطفــال املترسبــني وتلقيحهــم جمانــا من خــالل ختصيص 
ممرضــة تعمــل عــى التواصــل مــع االهــل واســتقباهلم مضــن أوقــات 
حمــددة تناســب أوقاهتــم وذلــك مــدة ســتة أهشــر بعــد املســح مــا أدى 
ــني  ــدد املترسب ــاص ع ــة يف اللقاحــات وإنق ــادة نســبة التغطي إىل زي

مــن األطفــال وهــذا خفــض نســبة األمــراض املمشولــة باللقاحــات.

إرسال المستوصفات النقالة إلى القرى النائية 
في منطقة البقاع ساهم برفع نسبة تجاوب 

المتسربين إلى %35
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• إجــراء دورات تدريبيــة للعاملــني يف العيــادات الصحيــة عــى 
مســتوى املراكــز والدوائــر عــن كيفيــة توعيــة وتثقيــف األهــل الذيــن 
جيــري اســتقباهلم يف املراكــز أو التواصــل معهــم إلعطاهئــم مواعيــد 
وآثارهــا اإلجيابيــة يف حصــة  اإللزاميــة  اللقاحــات  تبــني أمهيــة 
أطفاهلــم . وقــد اكن للتثقيــف الــي دور فعــال وأعــى نتــاجئ 
ــري  ــرايع معاي ــة ت ــدمي خدم ــة لتق ــث تســى اهليئ ــدة جــدًا . وحي جي
اجلــودة فقــد ُوضعــت معايــري خاصــة هبــذا املــرشوع تضمــن رىض 

ــه . املســتفيدين من

• اســتخدام مســتوصفات البلديــات املوجــودة يف بعــض القــرى 
ــة  ــات الالزم ــا باللقاح ــة وتزويده ــز للهيئ ــا مراك ــد فهي ــي ال يوج ال

وبطبيــب أطفــال وممرضــة لتلقيــح األطفــال املترسبــني.

• تأمــني نقــل مجــايع لألطفــال املقميــني يف القــرى البعيــدة الــي ال 
يتوافــر فهيــا مراكــز للهيئــة وذلــك بالتعــاون مــع البلديــات إىل أقــرب 

مركــز للهيئــة ملعاجلــة ترسهبــم.

• وضــع نقــاط تلقيــح لملترسبــني ، خاصــة باهليئــة يف ســاحات 
القــرى أو األحيــاء البعيــدة.

• إرســال ســيارات يه عبــارة عــن مســتوصفات نقالــة جمهــزة 
مبســتلزمات التلقيــح وطبيــب أطفــال وممرضــة إىل ســاحات القــرى 
النائيــة حيــث نــودي األطفــال املترسبــون عــرب مكــربات الصــوت 

بالتعــاون مــع البلديــات.

ــبة  ــع نس ــة أن ترتف ــرشوع يف اهليئ ــذا امل ــى ه ــون ع ــع القمي ويتوق
أســلوب  اعمتــاد  خــالل  مــن   %80 حــواىل  املترسبــني  جتــاوب 
املســتوصف النقــال، واملراكــز البديلة.وبذلــك تكــون اهليئــة قــد حققــت 
فعــال ال قــوال معاجلــة حقيقيــة يف القــرى والبلــدات الــي اســهتدفهتا 
مبــرشوع التحصــني الشــامل، ومعلــت عــى حتقيــق ذلــك. وتســى 
إىل دخــول بلــدات جديــدة، بــدمع مــن البلديــات ، لتحقيــق التحصــني.

يتوقع القيمون أن ترتفع نسبة 
تجاوب المتسربين الى 80 %

مــع احتــاد  بالتعــاون  اإلســالمية  الصحيــة  اهليئــة  قامــت 
البلديــات، مبســح ملعرفــة نســبة املترسبــني مــن اللقاحــات 
االلزاميــة يف املناطــق اللبنانيــة مــن اجلنــوب والبقــاع اىل 
حيــث  ســنوات  ثــالث  مــدار  عــى  املســح  امتــد  بــريوت. 
اســتيفاء  وحــدة ســكنية مت  مــن 30000  اكــر  اســهتدف 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــة، وق ــق خمتلف ــدة ســكنية يف مناط 17580 وح
األطفــال فهيــا 24947 طفــاًل، وجــرى إحصــاء 12701 طفــاًل 
ترسبــوا عــى األقــل مــن أحــد اللقاحــات اإللزاميــة املقــّرة مــن 
وزارة الصحــة مــن معــر يــوم حــىت 18 ســنة أي بنســبة %51

الدكتور عدنان الحسينيوداعا للحساسية
طبيب أطفال

هــل اهنكــت حساســية التنفــس ابنــك؟ هــل احرجــت مــن كــرة التعطيــس؟ هــل امتــأل جمســك بالدبغــات مــن احلكــة اجللديــة؟ 
مللــت العــالج التقليــدي ومضــادات احلساســية املعروفــة والكورتــزون والبخاخــات؟  يئســت باختصــار مــن احلساســية 
املزمنــة؟ ال يــأس مــع العــم واالمــل موجــود دامئــا وهــذه املــرة اىت عــى شــلك عــالج جديــد هــو العــالج املنــايع للحساســية.

ما هو العالج املنايع للحساسية: 

عــالج نتيجتــه املرجــوة القضــاء عــى اعــراض التحســس، يعمــل 
بشــلك مبــارش عــى اجلهــاز املنــايع وذلــك بتعديــل كيفيــة اســتجابته 
لملــواد احملسســة حــىت يمتكــن املــرىض مــن محتــل احملسســات 
حوهلــم )اكلعــث املــزيل ووبــر احليوانــات أو حساســية مومسيــة 

ــات وغريهــا(، ومــن خصائصــه: ــع النبات ــار طل كغب
• يقلــل او يوقــف أعــراض احلساســية وبالتــايل يقلــل او يوقــف 
القرشيــة  )الســتريويدات  لألعــراض  املخففــة  االدويــة  اســتخدام 
املوضعيــة،  مضــادات اهليســتامني..( حــىت خــالل الســنة االوىل 

ــالج. ــن الع م
• مينع تطور حساسيات جديدة

• يوقف تطور الهتاب االنف التحسيس اىل ربو حتسيس

العالج المناعي للحساسية
يقضي على الحساسية من جذورها

يمكن الطريق للعالج املنايع يف خطوتن رئيسيتن:

أوال: التخشيص وحتديد احملسسات املسببة لألعراض
• تبــدأ معليــة التخشيــص باستشــارة الطبيب املختــص واخذ التارخي 
الطــي لملريــض، وعــرب طــرح اســئلة معينــة تتعلــق باحلساســية وذلك 

مــن اجــل حتديــد احملسســات الي ســيمت حفصها.
ــق  ــن طري ــار احلساســية املناســب ع ــراء اختب ــمت اج ــك ي ــد ذل • بع
ــى  ــادة احملسســة ع ــى امل ــوي ع ــرة حتت ــث توضــع قط ــد حي اجلل
اجللــد يف اجلــزء الداخــي للــذراع او عــى الظهــر ويــمت وخــز هــذه 
ــد ســيهتيج  ــان اجلل ــة التحســس ف ــد. يف حال ــرات حتــت اجلل القط
ــة رسيعــة وغــري  ــورم )مشــاهبا لقرصــة البعوضــة(. هــذه العملي ويت

ــة. مؤمل
• ميكن أيضا معل حفص دم ملعرفة املسببة للتحسس.

ثانيا: العالج بتعديل االستجابة املناعية 
ــاح املناســب  ــار اللق ــمت اختي ــاجئ حفــص احلساســية ي • حســب نت
ويــمت اعطــاء العــالج تدرجييــا، و تــمت زيــادة اجلرعــة بشــلك متــدرج 
خــالل الفــرتة االوليــة. وبعــد ذلــك تســمتر فــرتة دميومــة العــالج ملــدة 

3 ســنوات عــى االقــل. 
لملــادة  املريــض  حساســية  ختفيــف  العــالج  هــذا  ويتضمــن   •
ــك  ــا وذل ــايع تدرجيي ــل اســتجابة اجلهــاز املن احملسســة عــرب تعدي
ــادة احملسســة دون مشــالك. ــادرا عــى محتــل امل ــح ق حــىت يصب

ثالثا: طرق العالج
• 1- حتــت اللســان: يؤخــذ هــذا العــالج يف املــزل قبــل االفطــار. 
ــة عــى احملســس حتــت اللســان مــن خــالل  تؤخــذ النقــط احملتوي
ــن  ــني و م ــدة دقيقت ــدواء حتــت اللســان مل ــى ال مضخــة خاصــة. يب

ــع. مث يبل
ــو  ــب وه ــادة الطبي ــالج يف عي ــذا الع ــد: يؤخــذ ه •  2- حتــت اجلل
ــالل  ــا خ ــزداد تدرجيي ــبوع ت ــرة لك اس ــى م ــن تع ــن حق ــارة ع عب
الفــرتة االوليــة للعــالج، و تصبــح مــرة واحــدة لك هشــر خــالل فــرتة 

االســتدامة.
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معلومات عامة عن العالج املنايع للحساسية 

1- الفرق بني العالج الدوايئ املسكن والعالج املنايع
تعمــل االدويــة العاديــة عــى ختفيــف اعــراض احلساســية برسعــة. 
و لكــن مبجــرد أن يــزول مفعــول هــذه االدويــة، فــان االعــراض تعــاود 

الظهــور مــرة أخــرى.

2- أنواع احلساسية الي يعاجلها العالج املنايع للحساسية 
ــالج  ــايع لع ــالج املن ــتخدام الع ــة اس ــة العاملي ــة الصح ــدت منمظ أي
الهتــاب االنــف التحســيس والربــو التحســيس الــذي يســببه لك مــن: 
ــات والعفــن  ــوب اللقــاح وخملفــات احليوان ــار املــزيل وحب عــث الغب

ــات(. )الفطري

3- ميكــن لــلك مــن االطفــال والبالغــني االســتفادة مــن العــالج 

للحساســية.  املنــايع 

4- متوفر حاليا يف الصيدليات اللبنانية. 

نظروا من نوافذ الهيئة
فرأوا العالم جمياًل

الكشف التخصصي المدرسي اكتشاف مبكر لألمراض يتبعه العالج
هــادي فــىت يف الرابعــة عــرشة مــن معــره طالــب يف إحــدى ثانويــات 
ــه حبســب  ــأس ب ــة وذاكء ال ب ــة رائع ــع بخشصي ــادي يمتت ــان، ه لبن
معمليــه وزمالئــه، إال أنــه اكن يعــاين مشــلكة جعلتــه يرســب يف 
صفــه، وقــد حــاول أبــواه وأســاتذته لك األســاليب والطرائــق الرتبويــة 
ملســاعدته عــى جتــاوز ســنته الدراســية إال اهنــم مل ينجحــوا. إىل ان 
قــررت اهليئــة الصحيــة اإلســالمية أن يمشــل الكشــف التخصــي 
للعيــون مدرســة هــادي والــذي اكنــت اهليئــة  قــد اطلقتــه قبــل ســنتني 
بالتعــاون مــع البلديــات يف البقــاع. وهنــا اكنــت املفاجــأة حيــث تبــني 
ــد  ــا وصــل إىل ح ــان ضعف ــت تعاني ــاوان اكن ــادي الزرق ــا ه أن عين
أنــه فقــد البــر يف إحدامهــا واألخــرى تعــاين كســال شــديدا مــا 
ــدم  ــك بع ــد تســبب ذل ــادي وق ــدى ه ــة الصحيحــة ل ــق الرؤي اكن يعي
اســتطاعته القــراءة والكتابــة بشــلك جيــد وأعــاق مســاره الــدرايس 

وال جعــب.
ــد  ــادي إىل أح ــل ه ــث أحي ــاليج حبي ــة الع ــل اهليئ ــا اكن تدخ وهن
ــذه  ــت ه ــد قدم ــره. وق ــن نظ ــى م ــا تب ــاذ م ــه وإنق ــا ملتابعت مراكزه
اخلدمــات الصحيــة هلــادي وأقرانــه يف مجموعــة مــن الثانويــات ويف 

ــات. ــدمع مــن البلدي ــا وب ــاع جمان ــة مــن البق مناطــق خمتلف
ــون مشــالك  ــا يعان ــاك 721 طالب ــل هن ــدة ب ــة هــادي ليســت فري حال
يف النظــر مــن أصــل 4255 طالبــا جــرى الكشــف علهيــم يف منطقــة 
ــد تنوعــت املشــالك مــا  ــاع لعــام 2014 أي مــا نســبته 17% وق البق
بــني مضــور بعصــب العــني، انســداد جمــرى الدمــع، مضــور بشــبكية 
ــدّن  ــي، ت ــد ربي ــني، رم ــني، كســل بالع ــة الع ــالج بعضل ــني، اخت الع
بالقــدرة البريــة، شــلل بعصــب العــني، مــاء زرقــاء، احنــراف 

ــادة نظــر، ضعــف نظــر.. إخل. ــة وزي بالنظــر، تقــوس بالقرني

ــادة  ــة عي ــالل هتيئ ــن خ ــذه احلــاالت م ــة كشــف ه اســتطاعت اهليئ
عيــون نقالــة يف املــدارس شــبهية بالعيــادة يف املراكــز الصحيــة 
تشــمتل عــى مكبيوتــر وعدســات وبروجكتــور ولوحــات خاصــة 
لفحــص النظــر  بالتعــاون مــع مجموعــة مــن اختصــايص العيــون مــن 
مضهنــم الدكتــور حســن الــزال الــذي قــام بالكشــف عــى عــدد كبــري 
مــن الطــالب يف العامــني املاضيــني مــن مضــن الربنــاجم املعمتــد يف 

ــة. اهليئ

721 طالبا يعانون مشاكل نظر

من أصل 4255 جرى الكشف عليهم في البقاع
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"إن أكــر املشــالك الــي تواجــه طبيــب العيــون يه ضعــف النظــر، 
واخلطــر األول يف ضعــف النظــر وجــود فــرق بالدرجــات بــني العينــني 
ــور  ــع ظه ــر م ــدم كشــفه يف معــر مبك ــال ع فيحــدث الكســل يف ح
احلــول. أمــا اخلطــر الثــاين، فهــو يف وجــود درجــات مرتفعــة تؤثــر 
يف مســتوى الطفــل الــدرايس"؛ يقــول الدكتــور بــزال حمصيــا حــاالت 
مرضيــة اكتشــفت أيضــا خــالل امحللــة؛ "مــد النظــر: حيــث حتــدث 
مطابقــة لــرد اخليــال عــى الشــبكية وهــو معــل متكــرر جيهــد العــني 
وجيعــل الطفــل يتعــب مــن القــراءة. ومــع الوقــت جيعــل الطالــب يكــره 
الدراســة مــا يؤثــر يف مســتواه الــدرايس. وحــاالت مــن الكســل غــري 

مخشصــة ســابقا، وضعــف النظــر وبعــض حــاالت املــاء الزرقــاء".

مــن هنــا تــربز أمهيــة الكشــف الطــي التخصــي ورضورة إجرائــه 
ــع  ــني أرب ــا ب ــرتاوح م ــي ت ــك ال ــرة وخصوصــا تل يف األمعــار املبك

ســنوات وعــرش إلماكنيــة معاجلــة الكســل يف إحــدى العينــني.
ويقــدر الدكتــور حســن الــزال هــذا العمــل االنســاين ورضورتــه 
الكشــف  العمتادهــا  الصحيــة  اهليئــة  إلدارة  بالشــكر  "أتوجــه 
التخصــي للعيــون مضــن برنــاجم الكشــف الــي املــدريس".

واكنــت اهليئــة قــد تبنــت توجهــا عامــا يقــوم عــى رفــع نســبة الــويع 
لــدى إدارات املــدارس حــول أمهيــة تبــي الكشــف التخصــي عــى 
العيــون بشــلك دوري وثابــت عــى صعيــد لبنــان لكــه، ويه تســى  
ــا خاصــة يف  ــه كشــفا إلزامي ــات الدامعــة جلعل ــع اجله ــاون م بالتع

األمعــار املبكــرة.

ما هو تعريف المخدرات قانونًا ؟
احلديــث عــن التعــايط هــو الــذي يعنينــا، ألننــا ال نرتافــع عــادة عــن 
التجــار، بــل  نرتافــع عــن املتعــايط واملدمــن ألنــه مريــض ابتــي هبــذا 
املــرض ويف أغلــب األحيــان عــن غــري قصــد ونتيجــة عوامــل وظــروف 
كثــرية ، ولكــن التاجــر واملــروج فإهنــا يقدمــان عــى فعلهتــا عــن 

ســابق تصمــم وتصــور.
ويف تعريــف القانــون، يه مجموعــة مــن املــواد الــي تســبب اإلدمــان  
تــم اجلهــاز العصــي وحيظــر تداوهلــا أو زراعهتــا أو تصنيعهــا 
إال ألغــراض حيددهــا القانــون، وال تســتعمل إالمــن قبــل  مــن ُيرخــص 

لــه بذلــك.
وطبعــا حُيظــر تعاطهيــا، ويه احلالــة الــي كثــريًا مــا جيــري تداوهلــا 
ــا لســنا  ــث عهنــا، ألنن ــا احلدي ــر يعنين ــى آخ ــا، أو مبع يف جممتعن
ــا  ــدرات أو يتداوهل ــر باملخ ــن يتج ــة مل ــورة القانوني ــربز اخلط ــا لن هن

ــا. ويروجه

التأخر في معالجة ضعف النظر
قد يؤدي الى الحول

كشف طي ختصي:
وهــو كشــف تفصيــي ألمــراض الفــم واألســنان، وأمــراض 
ــرب االســتعانة  ــرة، ع ــف واألذن واحلنج ــراض األن ــون، وأم العي
بأطبــاء اختصــاص، ومتابعــة احلــاالت املرضيــة املكتشــفة عــرب 
مراكــز اهليئــة. ويــمت تنفيــذه بالتعــاون مــع احتــادات البلديــات، 

ــالب. ــة الط مســهتدفا اكف

أهداف الكشف الطي املدريس:

• الهدف العام:
- رفع مستوى الويع الي يف املجمتع املدريس

• األهداف الخاصة:
- اكتشاف مبكر لألمراض لدى التالمذة يف املدرسة

- العمل عى الوقاية واحلد من انتشار األمراض املعدية
- متابعــة احلــاالت املرضيــة املكتشــفة عنــد التالمــذة عــرب مراكــز 

الصحيــة التابعــة للهيئة.
نتــاجئ  بنــاء عــى  التوعويــة واالرشــادية  اعــداد األنشــطة   -

الطــي. الكشــف 
- احلصــول عــى معطيــات ميدانيــة حــول الوضــع الــي يف 

املجمتــع املــدريس ووضــع خطــط وبــراجم تدخليــة. 

ضد القانون
المخدرات من الجانب القانوني

ممــا ال شــك فيــه أن احلديــث عــن املخدرامتــن اجلانــب القانــوين ، هــو حديــث يتصــف بامجلــود إىل حــد مــا، وال ســميا أن 
معــى املخــدرات وأثارهــا والنتــاجئ املرتتبــة عــى االنغــاس هبــا اجّتــارًا وتروجيــا وتعاطيــا، هــو يف اجلانــب االجمتــايع 
والديــي واألخــاليق والنفــي ، أوســع جمــااًل وتعبــريًا، منــه يف اجلانــب القانــوين .فاحلديــث يف اجلانــب القانــوين 

يقتــرص عــى بيــان النصــوص القانونيــة 
وآليــة تطبيــق هــذه النصــوص عــى أرض الواقــع يف اجلوانــب األخــرى احلديــث أوســع وأمشــل. مــن هنــا فــإن احلديــث 
يف اجلانــب القانــوين ، قــد يقتــرص عــى بيــان النصــوص القانونيــة الــي تتنــاول املخــدرات واألفعــال اجلرميــة املتعلقــة 
هبــا ، وعــى آليــة تطبيــق هــذه النصــوص عــى هــذه األفعــال ، مــع مقارنــة ذلــك عــى أرض الواقــع ، يف حــن أن احلديــث 
ــا أن املخــدرات يه احلــرب احلقيقيــة عــى  يف اجلوانــب االخــرى املذكــورة، فإنــه يفيــض ويفيــض خصوصــا مــى أدركن

جممتعنــا الــي ينبــي مواجههتــا بتضافــر جهــود امجليــع ، يه باختصــار ، ومبعــى أكــر تعبــريًا، طريــق الدمــار. 
من هنا، اكن لنا هذا اللقاء مع احملايم األستاذ زياد بيضون، حول اجلانب القانوين املتعلق جبرامئ املخدرات.
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كيف تعامل القانون مع تسجيل الدواء؟
موقــف القانــون مــن وجــوب تجسيــل مكيــات الــدواء وكذلــك دور 
الصيادلــة يف رصف الــدواء، وهنــا نطــرح مســألة دور الصيادلــة مــع 

ــد.  الدعــوة إىل ال يكــون الــرحب هــو اهلــدف الوحي
ــل  ــة وجــوب تجسي ــة جله ــا إلزامي ــون أحاكم ــن القان وأيضــا، تضم
مكيــات الــدواء املوجودة يف املســتودعات واملستشــفيات والصيدليات 
املفتشــني  وجــود  رضورة  عــن  وكذلــك  مهنــا،  املروفــة  وتلــك 
ــش  ــات تفتي ــام بعملي ــن مضــن مهاهتــم القي ــن م ــني الذي الصيدالني
ــاء  ــك رتب ــم يف ذل ــات، يرافقه ــب املخالف ــة وتعق ــة وطارئ ــة عادي دوري

املديريــة املركزيــة ملاكحفــة املخــدرات.

وماذا عن زراعة المخدرات؟
حتــدث القانــون عــن الزراعــة يف املــادة 125، وتصــل عقوبهتــا إىل 
األشــغال الشــاقة املؤبــدة، وحتــدث عــن االجّتــار والــرتوجي يف املــادة 
126 وتصــل عقوبهتــا إىل االشــغال الشــاقة املؤبــدة وعــن التعــايط 
يف املــادة 127 وتــرتواح عقوبهتــا بــني ثالثــة أهشــر وثــالث ســنوات 

حبــس.

عقوبة زراعة المزروعات الممنوعة واإلتجار بها
تصل إلى األشغال الشاقة المؤبدة، 

عقوبة تعاطيها تتراوح 
بين ثالثة أشهر وثالث سنوات سجن

ــة، فهــي األكــر  ــون، األحــاكم اجلزائي ــه القان ــا تضمن ــرز م ولعــل أب
واملتعاطــني  املدمنــني  بــني  تــداواًل  واألكــر  النــاس،  بــني  تــداواًل 
واملســاجني، لدرجــة أننــا جنــد هــؤالء خياطبــون بعضهــم بعضــا 
بأرقــام املــواد القانونيــة الــي تنطبــق عــى فعلهــم، فيقــول األول أنــا 
125 يف إشــارة منــه أنــه يــزرع املخــدرات واملــواد املمنوعــة، وجييــب 
ــع املخــدرات ويتاجــر هبــا  ــه يبي ــه ان ــا 126 يف إشــارة من ــاين أن الث
ويروجهــا، وجييــب الثالــث، أنــا أهــون يشء أنــا 127 يف إشــارة 
منــه إىل أنــه يتعــاىط املخــدرات وحســب وال يتاجــر هبــا أو يروجهــا، 
)واحلقيقــة لك احلقيقــة أن الثالثــة مصــريمه اهلــالك ألنــه يســلكون 

ــق الدمــار(. معــا طري

كيف عالج القانون موضوع اإلدمان؟
حتــدث القانــون عــن التدابــري االحرتازيــة كبديــل عــن عقوبــة احلبــس 
ــة  ــون عــن جلن ووجــوب اخلضــوع للعــالج أيضــا مكــا حتــدث القان
ــة  ــد مــدى قابلي ــة دور كبــري يف حتدي ملاكحفــة اإلدمــان وهلــذه اللجن
املدمــن للعــالج  ولكــن ولألســف الشــديد فــإن اللجنــة ال تعمــل 
بالشــلك املطلــوب، مكــا مل جيــر إنشــاء أي مركــز حكــويم ملعاجلــة 

ــان. اإلدم
ــي  ــة ال ــري االحرتازي ــن التدب ــث ع ــه، باحلدي ــون أحاكم ــمت القان خيت
ميكــن لملحمكــة فرضهــا عــى املدمــن كوجــوب اخلضــوع للعــالج، 
وباحلديــث عــن تدابــري العــالج والرعايــة، وهنــا األمــر اهلــام  الــذي 
ينبــي تســليط الضــوء هيلع، فقــد نــص القانــون عــى إنشــاء جلنــة 
ماكحفــة االدمــان عــى املخــدرات، ويه اللجنــة الــي يقــع عــى 
عاتقهــا حتديــد مــدى قابليــة املدمــن للعــالج ومــدى جتاوبــه مــع هــذا 
العــالج، لياكفــا يف حــال التجــاوب بعــدم مالحقتــه )يتعلــق هــذا 
ــى  ــن يب ــار واملروجــني الذي ــس التج ــني ولي ــني املدمن ــر باملتعاط األم

ــر مالحقهتــم حمســوما(. أم

لماذا أعطى القانون هذه االهمية لموضوع المخدرات ؟
األولويــة واألمهيــة الــي أعطاهــا القانــون ملوضــوع املخــدرات، حيــث 
صــدر النــص والعقــاب علهيــا مضــن قانــون خــاص صــدر بعــد 
ــد انهتــاء احلــرب،  ــام بع ــو الع ــون العف ــو، قان ــني العف صــدور قانون
وقانــون العفــو عــن جــرامئ املخــدرات يف عــام 1997م، وخالفــا ملــا 
هــو حاصــل بالنســبة ملختلــف اجلــرامئ اكلرسقــة والقتــل واالحتيــال، 
ــون  ــوٍن عــام هــو قان ــد ورد يف قان ــاب علهيــا ق ــي جنــد أن العق وال
ــد عــاجل موضــوع  ــاين ق ــاين، جنــد أن املــرشع اللبن ــات اللبن العقوب
املخــدرات عــرب قانــون خــاص، هــو القانــون رمق 673 الصــادر بتارخي 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  بقانــون  واملعــروف    1998/3/16
والســالئف، مبينــا يف هــذا املجــال أمهيــة وخطــورة املوضــوع، الــذي 
يبــى الســبيل األمثــل حللــه والتخلــص منــه، التشــدد يف إنــزال 

ــريه. ــون حبذاف ــق القان ــات وبشــلك عــام يف تطبي العقوب
وقــد صنــف القانــون املخــدرات وحددهــا وحــدد الزراعــات املمنوعــة 
ــان  ــا بي ــدواء املخــدر واألمه بالنســبة لن ــب ال ــة تركي مكــا وحــدد آلي
وفــرتة  تتضمهنــا  أن  جيــب  الــي  والتفاصيــل  الطبيــة  الوصفــة 
اســتعاهلا، حيــث ال جيــوز أن تكــون مفتوحــة ودون أي مــدى زمــي، 

ــض. ــة املري ــان حلال ودون وصــف وبي
ــق  ــا تتعل ــه، أحاكم ــة مــا تضمن ــون مــن مجل ــد تضمــن هــذا القان وق
ــة يف  ــف املخــدرات وبياهنــا وحتديدهــا مضــن جــداول مرفق بتصني
القانــون، وبالزراعــات املمنوعــة وكذلــك بالنباتــات واملســتحرات 
ــب  ــص خاصــة لرتكي ــازة تراخي ــوب حي ــًة إىل وج ــورة إضاف احملظ
الــدواء املخــدر ولملنشــآت الــي جتــري فهيــا معليــات التصنيــع 
والتخزيــن )ألننــا نعــم أن جــزء مــن األدويــة املخــدرة تســتعمل 
ــك  ــة املخــدرة أيضــا، وكذل ــة اســترياد األدوي ــة( وآلي حلــاالت عالجي
حتديــد ماهيــة الوصفــة الطبيــة والتفاصيــل الــي جيــب أن تتضمهنــا 
وال ســميا الفــرتة الزمنيــة إلســتعاهلا )ألنــه ال ميكــن ملريــض أن 
ــدواء بصــورة مســمترة  ــة للحصــول عــى ال ــة الطبي يســتغل الوصف

ــدى غــريه(.  ــه أو ل ــان لدي ــة إدم إلشــباع حال

لألســف نمســع كثــريًا يف هــذه األيــام عــن انتشــار احلبــوب املخــدرة 
يف الشــوارع والجســون بشــلك أصبــح هيــدد لك شــاب وشــابة، وهو 
ــون والتشــدد  ــق نــص القان ــة تطبي ــذي يســتوجب مــن الدول األمــر ال
بتطبيــق أحاكمــه وتشــديد العقوبــات عــى التجــار واملروجــني الذيــن 
ــل عــى  ــا شــابه ، ال ب ــس أو م ال يرتدعــون مــن مخــس ســنوات حب
العكــس خيرجــون مــن جسهنــم أشــد خطــورة وجشــعا لتعويــض مــا 

فاهتــم.
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يدعي البعض أن المتعاطي سرعان ما يخلى سبيله، ما 
صحة ذلك؟

خمطــئ مــن يظــن أن املتعــايط خُيــى ســبيله يف وقــت قصــري، وأن 
"الواســطة" يه الــي تفعــل فعلهــا ، أقــول يف هــذا املجــال إن هــذا 
األمــر غــري حصيــح ، و"الواســطة" يف هــذا املجــال تــر وال تنفــع، 
ألن خــروج املتعــايط مــن الجســن أو التوقيــف وعــدم خضوعــه 
ــا مــع إخــالء الســبيل  ــه، وأن ــد االمــور ســوءًا بالنســبة ل للعــالج يزي
ــل  املــرشوط باخلضــوع للعــالج، وهــذا الــرشط هــو عــى األهــل قب

ــن . ــايط واملدم املتع

رابعــا: لقــد حلــظ القانــون اللبنــاين رضورة إنشــاء مراكــز للعــالج 
ــوم مل ُينشــأ أي  ــه حــىت الي ــة، لكن ــة اللبناني ــة خاصــة بالدول والرعاي
مركــز، األمــر الــذي يدعونــا إىل مطالبــة الدولــة بإنشــاء هــذه املراكــز، 
ة يف املستشــفيات احلكوميــة  أو عــى األقــل ختصيــص بعــض األرِسّ
أو اخلاصــة ملعاجلــة حــاالت اإلدمــان عــى املخــدرات جمانــا، ألنــه ال 
ميكــن أن نــرتك مــن ال ميلــك املــال للعــالج يعــاين وميــوت وحتقيــق 
هــذا األمــر حيتــاج إىل ويع النــاس مبثــل هــذا املطلــب الــذي ال يقــل 
أمهيــة عــن مطلــب املــاء والكهربــاء وســوى ذلــك مــن األمــور املطلبيــة 

اليوميــة.
ــى  ــا ع ــالج إمن ــى الع ــر ع ــب أاّل يقت ــة جي ــز العالجي دور املراك
إعــادة دجم املدمــن يف املجمتــع وأعــود وأؤكــد رضورة عــدم التعتــم 

عــى املشــلكة بــل ال بــد مــن مواجههتــا. 

خامســا: مكــا حلــظ القانــون رضورة إنشــاء املراكــز العالجيــة 
االجمتاعيــة الــي تعــى مبتابعــة املدمنــني إلعــادة دجمهــم يف املجمتع 

ــا لعودهتــم اىل عــامل اإلدمــان. منع
جتــدر املالحظــة، إىل أن غيــاب مراكــز العــالج التابعــة للدولــة، 
جيــري تعويضــه عــرب بعــض املؤسســات التطوعيــة اخلاصــة والــي 
ال يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد، والــي تبــى عاجــزة عــن معاجلــة 

ــدودة. ــتيعابية احمل ــا االس ــرًا لقدرهت ــاالت نظ لك احل
ونؤكــد يف هــذا املجــال رضورة عــدم تعامــل األهــل بطريقــة التعتــم 
عــى املشــلكة الــي يعانهيــا أوالدمه والتســرت علهيــم، ألن هــذا 
األمــر يفــامق املشــلكة، بــل ال بــد، وبــلك جــرأة مــن مراجعــة االطبــاء 
عــى  للعمــل  املذكــورة  التطوعيــة  املراكــز  وكذلــك  املتخّصصــني 
ــل تفامقهــا وندعــو األهــل أيضــا، إىل االلتفــات  معاجلــة املشــلكة قب
إىل ضعــف اإلميــان، وإىل أصدقــاء الســوء، وإىل توفــر املــال يف 
وقــت الفــراغ، ولكهــا أســباب تــؤدي إىل الوقــوع يف رشك املخــدرات.

املدمــرة  اآلفــات  أخطــر  مــن  واحــدة  املخــدرات  عــى  االدمــان 
ــا مــن هــذا اخلطــر  ــا أن محنــي أبناءن ــة  وعلين لملجمتعــات  البرشي
الكبــري الــذي هــو أخطــر يشء عــى مســتقبلهم وحياهتــم وعــى 
الوطــن، مكــا علينــا أن نزيــد ويع أجيالنــا وتعريــف الشــباب مبخاطــر 

املخــدرات.
إذًا يبــى االدمــان عــى املخــدرات مــن أخطــر اآلفــات املدمــرة 
ــذه  ــود ملاكحفــة ه ــر اجله ــن تضاف ــد م ــة، وال ب ــات  البرشي لملجمتع
بــلك  والتعــاون  الســتئصاهلا،  اجلذريــة  احللــول  واجيــاد  اآلفــة 
اإلماكنــات، مؤكديــن الــدور األســايس لألهــل واملدرســة وامجلعيــات 
ــزال أشــد  ــة، للتصــدي هلــا وإن ــزة الدول ــع أجه ــاون م ــة بالتع األهلي
العقوبــات باملروجــني وجتــار املخــدرات، وعلينــا أن محنــي أبناءنــا مــن 
هــذا اخلطــر الكبــري الــذي هــو أخطــر يشء عــى مســتقبلهم وحياهتــم 
ــاىط املخــدرات خيــرس نفســه  ــذي يتع ــرد ال وعــى الوطــن، وإن الف

وخيــرس لك يشء يف احليــاة.
إخالء السبيل المشروط بالعالج
مسؤولية األهل قبل المتعاطي

ما هي مميزات قانون المخدرات في لبنان؟
ــة املخــدرات  ــني الضالعــني جبناي ــاين ميــّز ب ــون اللبن أواًل: إن القان
أي الذيــن يبغــون مــن نشــاطهم الكســب املــادي، وبــني متعــايط 
ــة الزراعــة والصناعــة والتجــارة تصــل اىل  املخــدرات، جفعــل عقوب
األشــغال الشــاقة املؤبــدة وأحيانــا إىل اإلعــدام فميــا لــو اقرتنــت 
باســتعال الســالح، يف حــني أن التعــايط جنحــة عقوبهتــا مــن ثــالث 

ــنوات. ــر اىل 3 س أهش
ــل  ــني واملتعاطــني للعــالج كبدي ــا هــو إلخضــاع املدمن والتوجــه حالي
عــن التوقيــف باإلضافــة إىل حصــول عــى تعهــدات مــن األهــل، 
ووجــوب إبــراز تقاريــر طبيــة دوريــة للقــايض لينظــر مبــدى خضــوع 

ــه. ــن للعــالج واســتجابته ل املدم

ثانيــا: جعــل القانــون اللبنــاين املالحقــة اجلزائيــة هتديــدًا أو وســيلة 
ضغــط عــى مدمــن املخــدرات، حبيــث رهــن املالحقــة وتنفيــذ العقــاب 
يف حقــه بقبولــه العــالج، ويقــع عــى عاتــق جلنــة اإلدمــان عــى 
ــر مــن هــو  املخــدرات دراســة أوضــاع املتعاطــني )املوقوفــني( وتقري

املدمــن بيهنــم.
فأمهيــة دور األهــل بإخضــاع أوالدمه للعــالج والتعامــل مــع املشــلكة 
بشــلك موضــويع ال عاطــي مــن دون التســرت عــى األمــر ألن يف 

ذلــك مصلحــة ولــدمه. 

ــر  ــاين الناظ ــاء اللبن ــك القض ــاين وكذل ــون اللبن ــذ القان ــا: يأخ ثالث
متعــايط  اســتعداد  مــدى  االعتبــار  بعــني  املخــدرات  بدعــاوى 
ــون  ــن يك ــربز دور األهــل الذي ــا ي املخــدرات للخضــوع للعــالج، وهن
ــان  ــوع يف خف اإلدم ــن الوق ــاذ أوالدمه م ــة إلنق ــم فرصــة جدي أمامه
ــام  ــد أم ــاع أوالدمه والتعه ــة أوض ــال متابع ــذا املج ــم يف ه ويكفهي
القضــاء باســتعدادمه إلخضاعهــم للعــالج ومتابعهتــم حــىت انهتــاء 
ــا، يــي أوالدمه  ــم يف هــذه اخلطــوة وتنفيذه العــالج، وإن جناحه
مــن خطــر مؤّكــد )وحنــن يف هــذا املجــال نؤكــد دور األهــل، ورضورة 
ــات إىل املشــالك  ــات أوالدمه وســلوكهم، وااللتف ــم إىل ترف تنهبه
الــي يعانوهنــا ألن يف ذلــك ســلوك احــرتازي ووقــايئ حيمــي األوالد 

مــن أي أخطــار حتــدق هبــم(.
ــة املوجــودة،  ــز العالجي ــن الــروري اللجــوء إىل املراك ــإن م ــذا ف ل
ومنــذ البدايــة إن أمكــن لتفــادي تدهــور وضــع املدمــن وانتقالــه إىل 
أنــواع أخــرى مــن املخــدرات. املراكــز العالجيــة قليلــة يف لبنــان نظــرًا 
ــة يف هــذا املجــال، إال أن ذلــك ال يعــي انعــدام فــرص  لغيــاب الدول

العــالج.
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ــاة  ــة، واالســتغالل، وتطــول القامئــة حــول معان ــاع، احلرمــان، ســوء املعامل ــة، الضي ــة، عــدم الثق اخلــوف، االمهــال، الغرب
االطفــال الذيــن يهشــدون احلــروب وأمعــال العنــف. وبقــدر مــا يعانــون مــن ازمــات جســدية ونفســية بقــدر مــا حيتاجــون اىل 
الرعايــة العينيــة مــن الطعــام والــراب واملــأوى والعنايــة الصحيــة والنفســية عــى حــد ســواء. كيــف ميكننــا ان نســاعد 

هــؤالء األطفــال يف مثــل هــذه احلــاالت؟
 تامــن احلاجــات الفزيولوجيــة قــد يكــون هســال مقارنــة باحلاجــات النفســية وال يتطلــب الكثــري مــن املهــارة، بيمنــا 
االحتياجــات العاطفيــة تتطلــب مهــارات عمليــة واخالقيــة ال بــد مــن توافرهــا عنــد العاملــن يف احلقــل النفــي - االجمتــايع 

يك يــح هــؤالء بالولــوج اىل بواطــن اطفــال مزقــت احلــروب نفســياهتم مكــا دمــرت بيوهتــم والعاهبــم.   
يعــاجل هــذا املقــال االحتياجــات العاطفيــة لألطفــال وكيفيــة مســاعدة األخشــاص الذيــن يعملــون مــع األطفــال يف حــاالت 

احلــروب والهتجــري.

القلب يمسع قبل االذن:
كثــريًا مــا يتوقــف تطــور األطفــال الذيــن يعيشــون حــاالت احلــروب 
والكــوارث، بــل إهنــم يرتاجعــون يف اجنازاهتــم. وقــد يتوقــف االطفال 
الصغــار عــن الــكالم أو يأخــذون بالتأتــأة وقــد يعــودون اىل التبــول 
ــا  ــم. أم ــد االنفصــال عــن أهله ــراش ويشــعرون باخلــوف عن يف الف
األطفــال األكــرب ســنا فقــد يفقــدون خرباهتــم االجمتاعيــة والتعلمييــة 
العاديــة، مثــاًل قــد ُيصبــح مــزاج املراهــق ومتطلباتــه شــبهية مبــزاج 

ومتطلبــات مــن مه أصغــر منــه ســنا. 

العائلــة  حــول  الصغــار  االطفــال  حيــاة  تــدور  ان  الطبيــي  مــن 
عــى  يعمتــد  الطفــل  وتطــور  هبــم،  يعتنــون  الذيــن  واالخشــاص 
ــه هــؤالء االخشــاص.  ــن يوفرمهــا ل ــة اللذي ــدار االهمتــام والرعاي مق
ــة جتــاه  ــك حساســية مرهف ــب أن متتل ــال تتطل ــذا مســاعدة االطف ل
التواصــل "غــري املبــارش" وأن نوفــر الفــرص للعــب واألنشــطة الــي 
ميكــن أن يعــرب مــن خالهلــا األطفــال عــن مشــاعرمه واحتياجاهتــم.

علهيــا  تبــى  الــي  االساســية  الركــزة  الصحيــح  والتواصــل   
العالقــات الســملية بــني الكبــار والصغــار وال بــد لنجاحــه ان يســري 
يف اجتاهــني. حماولــة فهــم األفــاكر واملشــاعر الــي يعــرب عهنــا 
االطفــال، واالســتجابة أو الــرد بطريقــة مســاعدة ونافعــة. هــذا يعــي 
أن قيــام تواصــل جيــد حيتــاج اىل مهــارات االصغــاء، وفهــم الرســالة 
الــي يعــربون عهنــا ومهــارات ايصــال أفــاكرمه ومشــاعرمه بطريقــة 

ناحجــة.
لــذا علينــا أن حنســن اختيــار طرائقنــا يف التواصــل مــع هــؤالء 

األطفــال املأزومــني نفســيا.

      قيمة التواصل:

• الدمع املعنوي:
يشــعر األطفــال أحيانــا بالراحــة عندمــا يبوحــون ألحــد مبــا يف 
ــب  ــرمس واللع ــاعرمه بال ــار مش ــتطيعون إظه ــا يس ــم أو عندم قلوهب

أو بأســاليب أخــرى.
• كن مسمتعا جيدًا:

مــن أمه عوامــل التواصــل الــي تــح مهمتــك وخاصــة يف احلــروب 
والكــوارث وأنــت تتحــدث اىل أحشــاص واقعــني حتــت ضغــوط 
نفســية كبــرية اكلهتديــد وقلــة املــواد األوليــة املتوفــرة أو فقــدان عزيــز 

أو مــأوى هــو أن تكــون مســمتعا جيــدًا اىل لك مــا يقولــون.
• التواصل من دون كالم:

نتحــدث عــن نــوع مــن التواصــل يفهمــه األطفــال جيــدًا، فالطفــل 
يف صغــره يفهــم األخريــن مــن خــالل تعابــري وجوههــم ونــربات 
ــى  ــيطرة ع ــى الس ــادرًا ع ــون ق ــص أن يك ــى الخش ــم. ع أصواهت
تعابــري وجهــه عنــد الغضــب وأن يظهــر اللطــف ويســاعد الطفــل عــى 
ــات واالبتســامات والضحــاكت ميكهنــا أن  الشــعور باألمــان. الدعاب

ــم. ــوق ب ــدأ بالوث ــى أن  يســرتيخ يب ــل ع تســاعد الطف
• التحادث:

إن توجيــه األســئلة بطريقــة بســيطة وحصيحــة وغــري معقــدة يســاعد 
الطفــل عــى االســرتخاء ونقــل أفــاكره ومشــاعره بهسولــة وحريــة.

ــا مــع  ــة خــالل حديثن ــة بســيطة ومفهوم ــم أن يســتخدم لغ ومــن امله
ــا قلمتــوه. ــد فهــم م ــل ق ــدوا أن الطف ــال مث أّك األطف

األمور الي تجشع املتلكم:
1- ينظر اىل املتلكم بعض الوقت

2- يجشع املتلكم باالمياءات واالبتسامات
3- يترف بلطف وصرب وانفتاح

4- يمسع بانتباه
5- يطرح اسئلة لتوضيح األمور

6- يعي مشورة جيدة
7- ال يقاطع املتلكم دامئا بل عند احلاجة.

8- ال يصدر حمكا وال ينتقد

9- حيافظ عى رسية احلديث

األمور الي تعّطل املتلكم:
1- نادرًا ما ينصت لملتلكم

2- يترف بشلك غري حمبب
3- ال يسمتع اىل ما يقال وال يطرح اسئلة

4- ينتقد املتلكم وحيم هيلع
5- يتحدث كثريًا وال يمسع

6- يفعــل أشــياء أخــرى أثنــاء حديــث األخــر 
ــاره. ــورق أو إىل اظف اكلنظــر اىل ال

7- يخسر من الخشص املتلكم
8- ال حيافظ عى رسية  احلديث.

أطفال الحروب مالئكة بال أجنحة
كيف أرمم عطوبهم العاطفية وانكساراتهم النفسية؟ 

ناديه محسن هاشم
اختصاصية علم نفس عيادي

كثيرا ما يتوقف تطور
 االطفال الذين يشهدون الحروب
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      التعارف:

• بناء الثقة:
ال ميكننــا أن نتوقــع مــن طفــل أن يفــي لنــا مبــا يف قلبــه فــورا اذا 
كنــا غربــاء عنــه، ومــن املمكــن ان يوجــد عنــد بعــض االطفــال ضغــط 
نفــيس زائــد مــا جيعلهــم يتلكمــون برسعــة الي خشــص كبــري يبــدي 
اهمتامــا مبشــلكهتم .لكــن الكثــري مــن االطفــال مه عــى عكــس ذلــك 

لــذا علينــا ان نســى إىل بنــاء عالقــة ثقــة مــع االطفــال مــن خــالل:
- االهمتام     

- الصرب
- أين جنري املقابلة؟ 

غالبــا مــا جنــري أفضــل املقابــالت مــع األطفــال يف نزهــة أو عندمــا 
نقــوم معــه بعمــل معــني أو نشــاط مشــرتك، واحرصــوا عــى توفــري 

وقــت اكف لملحادثــة وأن جنــري املقابلــة يف خلــوة قــدر اإلمــاكن.

• التعريف بأنفسنا:
علينــا قبــل لك يشء ان نعــرف الطفــل بأنفســنا، ومــن الــروري أن 
نــرشح لــه ســبب هــذا اللقــاء، ميكنــك مثــال ان تقــول: "مسعــت انــك 
قلــق بشــأن اهلــك واعتقــدت انــه مــن املناســب ان آيت واحتــدث اليــك" 

ــاح يف مركــز الــزوح؟". أو "هــل انــت مرت

• احملافظة عى رسية احلديث:
جيــب أن نــوحض للطفــل أن مــا ســيقوله ســيبى رسا بيننــا وبينــه إال 

إذا وافــق هــو عــى أن نتحــدث مــع أهلــه يف املوضــوع.

• مساعدة الطفل عى االسرتخاء:
ــه  ــن امس ــأله ع ــال نس ــي مث ــلك طبي ــة بش ــدأ احملادث ــب أن نب جي
ــا  ــه يصــف لن ــه. وميكــن ايضــا ان جنعل ــه واهمتامات ومعــره وحصت

ــوم . ــي يق ــاب  ال االنشــطة واأللع

• مك جيب أن تسمتر فرتة احملادثة؟
يفضل إجراء حمادثة طويلة عند إجراء عدة حمادثات قصرية.

• تجسيــل مالحظــات خمتــرة أثنــاء احملادثــة مــع الطفــل مــن 
أجــل مراجعهتــا فميــا بعــد.

• مع سوف نتحدث ؟
- مع من يعيش الطفل االن وإذا اكن قد عزل عن عائلته؟

أين تعيش عائلته؟
- وضع العائلة من حيث عدد الهشداء واجلرىح والسكن.
- األصدقاء يف مركز الزوح والنشاطات الي يقومون هبا.

- الصعوبات الي يواجهوهنا.

• تقبل املشاعر:
جيــب أن نظهــر للطفــل أننــا نفهــم مشــاعره ونتقبــل لك مــا يبــدي مــن 

ردود فعــل ومشــاعر ســواء اتمســت بالغضــب أو اخلــوف.

      المشاعر:

• مراقبة االطفال:
تــح لنــا مراقبــة االطفــال مــن بعيــد ومه مبفــردمه او مضــن 
مجموعــة ان نعــرف الكثــري عهنــم. حنتــاج اىل ان نعــرف مــا اذا اكن 

ــه. ــة لعب ــاء او هــو وحــده وعــن طريق ــه اصدق لدي

• فقدان االهمتام والطاقة:
األطفــال عــادة حيبــون اللعــب، امــا الطفــل البائــس والقلــق فيجلــس 

يف ماكنــه طــوال اليــوم وال يظهــر اهمتامــا.

• ضعف الرتكز وعدم االستقرار:
وحتــدث عنــد االطفــال يف ايــام احلــروب فتجــدمه ال يســتطيعون 

اجللــوس يف مــاكن واحــد مســتقر.

• العدوانية والزنعة التدمريية:
بعــد رؤيــة االطفــال لملــوت واخلــراب والهتجــري يصبحــون عدوانيــني 
ــدمه  ــكالم فيلجــأون للــرب، ويقل ــري بال الهنــم ال يســتطيعون التعب

اطفــال آخــرون يف هــذا الســلوك.

• اللعب:
يــزداد شــيوع لعبــة احلــرب يف ايــام احلــروب وتكــون هــذه االلعــاب 
ــن تعرضــوا لتجــارب قاســية.  ــال الذي ــد االطف ــا عن اكــر حــدة وعنف
وعندمــا يقلــد االطفــال مهشــد العنــف مــرة بعــد مــرة فهــذا دليــل عــى 

اهنــم مل يتجــاوزوا تلــك التجربــة بعــد.

• خماوف:
نتيجــة ملــا تعــرض لــه الطفــل قــد يكــون شــديد اخلــوف لدرجــة انــه 

ــة والتجمعــات. خيــاف مــن االصــوات العالي
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      عقبات في وجه التواصل:

ملاذا يرّص الطفل عى أن ال يتلكم؟
إن بعــض الصمــت خــالل أي حمادثــة هــو أمــر طبيــي وجيــب تقبلــه 

هبــدوء، لكــن إذا طــال الصمــت يكــون هنــاك عــدة أســباب:
- أننا ال نجشع التواصل

- أن الطفــل يعــاين مشــالك متنــع الــكالم اكلــم أو مشــالك 
النطــق أو التاخــر يف المنــو اللغــوي.

- ردود فعل الطفل العاطفية القوية متنعه من التواصل بهسولة.

كيف نقم التواصل؟ 
إن الطريقة الي خنتارها إلقامة التواصل مع الطفل تؤثر فيه:

- ال نتلكم أكر من الالزم.
- ال ننتقد وال ُننصب أنفسنا حمكا.

- ال نخسر من الطفل أو هنينه.
- ال نكون عدوانيني مع الطفل.
- ال نزجع برسعة من كالمه.

- نبي جوا من الثقة بيننا وبينه.

ملاذا جيد األطفال صعوبة يف التواصل؟
- التحــادث مــع الكبــار: هنــاك أطفــال كثــريون مل يعتــادوا التحــادث 

مــع الكبــار للتعبــري عــن مشــاعرمه.
- التعبــري عــن العواطــف باللكــات: هنــاك أطفــال كثــريون مل يتلقــوا 

أي تجشيــع عــى التلكــم عــن أنفهســم.
      تقديم الدعم والمشورة:

• تقدمي الدمع واملواساة.
• تقبل الشعور بالذنب والغضب.

• تقدمي املشورة:
إيضــاح األمــور بعــد فهــم املشــلكة )وضــع احلــل ســويا مــع الطفــل( 

كــن حمــددًا ومعليــا يف مشــورتك.

      ختام المحادثة:

• اعمتاد االجيابية دامئا وتقدمي الدمع.
• نكون منفتحن وجاهزين ملا ميكن أن خيمت به الطفل احملادثة.

• التوضيح للطفل بأنمكا ميكن أن تتقابال مرة أخرى.       

ــا  ــر هب ــي م ــية ال ــروف القاس ــة للظ ــة: نتيج ــدام الثق ــك وانع - الش
الطفــل مــن الضغــط واحلــرب يصبــح عــدمي الثقــة باآلخريــن.

- الشــعور بالذنــب ولــوم النفــس خيجــل بعــض األطفــال أو يلومــون 
أنفهســم ألهنــم مثــاًل مل يســتطيعوا محايــة أنفهســم.

- عــدم قــول احلقيقــة: كثــريًا مــا ختتلــط األمــور خاصــة عنــد بعــض 
األطفــال الصغــار بــني مــا حصــل ومــا يمتنونــه.

- جتنــب املواضيــع املؤملــة: بعــض األطفــال يفضــل عــدم احلديــث عــن 
املوضــوع الــذي يؤملــه.

ماذا نفعل ملساعدة الطفل الصامت؟

ــاء  ــارف وبن ــن خــالل التع ــذه م ــات التواصــل ه ــن جتــاوز عقب ميك
ــة: ــور التالي ــد تســاعدك األم ــة. ق ــاخ الثق من

- االنتباه وإظهار االهمتام
- األلعــاب واألنشــطة ملســاعدة الطفــل عــى االســرتخاء والشــعور 

باألمــان
- الرســوم والقصــص والــدىم واألقنعــة )مــا هــو متوافــر( تســاعد 

يف التعبــري عــن املشــاعر.
- عدم اجبار الطفل عى الكالم بل  الترف بشلك اجيايب.

- ارشاك الطفــل مبجموعــة صغــرية للعــب حبيــث تتــاح فرصــة 
التآلــف مــع أطفــال آخريــن.

• أنواع اللعب:
- لعبة اإلدعاء أو المتثيل.

- استخدام القصص.
- الرمس.

- استخدام الدىم.
- املوسيى.

- الكتابة عن التجارب )ملن مه فوق 10 سنوات(.

29

الهيئة الصحيةالهيئة الصحية صحة نفسيةصحة نفسية



"يــا حيوانــة" رصخــت بتــول ذات الســنتن غاضبــة ومعهــا انفجــر الســامعون ضاحكــن، األم واألب واإلخــوة واألقــارب، أمــا 
اجلــدة فســارعت إىل احتضــان حفيدهتــا قائلــة "تؤبريــي مــا أحــالك".

جواد الذي مل يتجاوز الثالثة من معره حن جعز عن اسرتداد لعبته من أخيه بصق هيلع ممتمتا كالما نابيا حبقه. 
أمــا ربيــع )مثــاين ســنوات( حيفــظ معجــا كبــريا مــن األلفــاظ النابيــة والبذيئــة يرددهــا باســمترار عنــد لك خــالف مــع 

ــا داخــل الكثــري مــن اأُلرس. ــة الشــائعة بــن األوالد قــد تكــرر يومي اآلخريــن. ثــالث مشــاهد عنواهنــا األلفــاظ النابي

ــف  ــال عــى مواق ــن األطف ــال م ــد ردود أفع ــذه ُتع ــة ه ــاظ النابي األلف
معينــة، يعجــزون يف الغالــب وبســبب جهلهــم عــن معاجلهتــا بأســلوب 
ــدا يف  ــع األهــل وتتطــور روي ــدأ بتجشي ــة تب ــا. عــادٌة لفظي أكــر تأدب
مرحلــة المنــو مــن خــالل التواصــل مــع أخشــاص آخريــن ســليي 
اللســان، وتــرتخس يف ســلوكيات األوالد حــني تغيــب الرتبيــة الســلمية 
نتيجــة جهــل األهــل أو إمهاهلــم واســهتتارمه هبــذه العــادة الســيئة.

عــادة كالميــة ســيئة تتعــارض والقــم اإلســالمية الــي أوصانــا هبــا 
ــده  ــد ول ــا حنــل وال ــرم)ص( "م ــم الرســول االك ــق العظ ســيد اخلل
أفضــل مــن أدب حســن" وأهــل بيتــه الطاهريــن. فهــم المنــوذج األمثــل 
يف الرتبيــة األخالقيــة اإلســالمية الصحيحــة مــن خــالل حياهتــم 

وأحاديهثــم.

مــن يريــد البنائــه التخلــق باألخــالق امحليــدة هيلع أن يبــدأ مبعاجلــة 
هــذه العــادة الســيئة باكــرًا؛ تقــول املعاجلــة النفســية ومديــرة مديريــة 
الصحــة النفســية يف اهليئــة الصحيــة اإلســالمية رميــا بــدران؛ وتقدم 
ــاًل وافــرًا مــن النصــاحئ حــول معاجلــة هــذه املشــلكة الســلوكية  دلي

والوقايــة مهنــا:
• جيــب أن يكــون رد الفعــل األول يف عــدم الضحــك مهــا اكن اللفــظ 
أو املوقــف مضحــاك، فالضحــك يدفعــه إىل التكــرار، ألن الهتــرجي يف 

هــذا العمــر يرحيــه، مكــا أن احلمشــة ال تعنيــه.

ــالج خصوصــا  ــري ع ــدء خ ــل يف الب ــل والتغاف ــون التجاه ــد يك • ق
لألطفــال مــن ســنتني ألربــع ســنوات، ويكــون ذلــك بلفــت انتبــاه الطفــل 
ــن  ــك م ــه باختصــار أن ذل ــرشح ل ــإن أرص ي ــر، ف إىل موضــوع آخ
ســوء األدب مــع إظهــار بعــض الغضــب مــن أن بعــض الكبــار وبعــض 
ــم وال حتــب  ــل فعله ــت ال تفع ــذاءات وأن ــال يتلفظــون هبــذه الب األطف
ــال  ــدم االهمتــام واالنفع ــظ هبــا، فع ــك أن يتلف ــه يؤمل ــل وأن ــذا الفع ه
ــن الشــديد، إذ  ــن غضــب الوالدي ــر م ــري أك ــل الصغ ــر يف الطف يؤث
ــك  ــن، ولفــت أنظــارمه فيفــرح بذل قــد حيــب الطفــل اســتثارة الوالدي

ويــر عــى هــذه اللكــات. 
• معرفــة مصــدر األلفــاظ  فــإن اكن مــن األرسة فعــى الوالديــن 
ــن  ــدا ع ــر األول وجيــب أن يبتع ــا املؤث ــدوة حســنة، فه ــا ق أن يكون
األلفــاظ البذيئــة أيــا اكنــت، ولذلــك نــرى أن كثــريًا مــن األرس تبتعــد 
ــة  ــظ باللكــات البذيئ ــني تتلف ــه، وح ــا عن ــد أطفاهل ــن فيبتع ــن اللع ع

ــظ هبــا أطفاهلــا.  فيتلف
ــران وحصــل أول  ــد األق ــو أح ــذيء ه ــكالم الب • إذا اكن مصــدر ال
مــرة فيبتعــد عنــه فــرتة مؤقتــة، ويف الوقــت نفســه يغــذى الطفــل 
بالــكالم الطيــب، وحيــذره مــن الــكالم الســيئ حــىت يرتكــه، وإذا عــاد 
لالختــالط فإنــه يكــون موجهــا ومرشــدا للطفــل اآلخــر. أمــا إذا اكنــت 

اللكــات البذيئــة قــد تأصلــت عنــد الطفــل فيســتخدم معــه أســاليب 
ــواب والعقــاب إذا اكن الطفــل يف معــر 4 ســنوات مفــا فــوق.  الث

• إعطــاء البديــل للصغــري وهــو نــوع مــن العــالج فــإن بصــق الطفــل 
ــرب  ــالج جم ــذا ع ــدا، وه ــل تقلي ــاق ويقب ــرتك البص ــة في ــى قبل يع

ــة مــن أمعــارمه.  ــة والثالث ــال يف الثاني ألطف
• اســتخدام املصطلحــات الرشعيــة اكلعــورة بــدال مــن اللكــات 
باللغــة  وارتباطــا  أدبــا  الطفــل  ليكســب  املعيبــة  الشــوارعية 

الرشعيــة. واملصطلحــات 

ــي حتــب  ــة ال ــه باللغ ــل وخاطب ــل مكــا حتــب أن تعام ــل الطف • عام
أن ختاطــب هبــا. اســتعمل اللغــة الــي ترغــب أن يســتعملها أبنــاؤك.  
ــارات  ــذر، عب ــو حمســت وأتــح وأعت ــك ول ــن فضل ــل شــكرا وم ق
يتعملهــا ابنــك منــك، مــن املهــم أن تقوهلــا واألمه كيــف تقوهلــا؟ قلهــا 
وأنــت مبتســم بــلك هــدوء وبصــوت منجســم مــع دالالت اللكمــة. ولــو 
نطــق بــكالم وهــو يصيــح، أو يبــي، أو يعــرب عــن رفضــه ومعارضتــه 
ــا بالضبــط"؛ وهــذه لكهــا  ــد، ملــاذا متنعونــي، ملــاذا أن ــه "ال أري كقول
ــومي  ــة التق ــق. فعملي ــري الئ ــا غ ــن رأي وليســت تلفظ ــرب ع لكــات تع
حتتــاج إىل حتديــد هــدف التغيــري وتوضيحــه للطفــل هــل هــو اللفــظ 

أو األســلوب.  
• ال هتــمت بشــلك مثــري هبــذه األلفــاظ  حــاول قــدر املســتطاع عــدم 
تضخــم األمــر وال تعطــه اهمتامــا أكــر مــن الــالزم، تظاهــر بعــدم 
املبــاالة حــىت ال تعــي لللكمــة ســلطة وأمهيــة وســالحا يهشــره 
الطفــل مــىت أراد ســواء بنّيــة اللعــب واملــرح أو بنيــة الــرد عــى ســلوك 
أبــوي ال يعجبــه. وهبــذا تنحســب مــن الســاحة، فاللعــب باأللفــاظ 

ــن يشــاركه.  ــا إذا مل جيــد م ــس ممتع ــرده لي مبف
• الثنــاء عــى الــكالم امجليــل عــم ابنــك الــكالم الــذي حتبــه وتقــدره 
ويعجبــك مساعــه عــى لســانه، أبــد إجعابــك بــه لكــا مسعتــه منــه، 
عــرب عــن ذلــك اإلجعــاب مبثــل "يعجبــي كالمــك هــذا اهلــادئ، هــذا 
ــك  ــت ابن ــف جلعل ــت بعن ــو تدخل ــن ذهــب".  فل ــك، كالم م ــل من مجي
ــك.  ــف لدي ــة ضع ــظ ويكتشــف ســالحا ضــدك أو نقط يمتســك باللف
ولكــن حــاول بــلك هــدوء اللعــب عــى األلفــاظ بإضافــة حــرف أو 
حذفــه، أو تغيــري حــرف، أو تصحيــح اللفــظ لــدى الطفــل مومهــا إيــاه 
ــه ال  ــل ل ــة فق ــري الئق ــب" غ ــة "قلع ــال لكم ــت مث ــو اكن ــأ فل ــه أخط أن

وإمنــا تنطــق "ملعــب" وهكــذا.  
• إذا مل يســتجب الطفــل بعــد 4 / 5 مــرات مــن التنبيــه يعاقــب 
باحلرمــان مــن يشء حيبــه، ويعــود عــى األســف لكــا تلفــظ بلكمــة 
بذيئــة ويكــون هنــا األمــر بنــوع مــن احلــزم واالســمترارية والثبــات.

ال تضحك مهما كان اللفظ البذيء مضحكًا

اذا لم يمتنع الطفل عن ترداد االلفاظ النابية بعد 
عمر اربع سنوات يعاقب بالحرمان من شيء يحبه

كما تكونون يكون أبناؤكم
األلفاظ النابية عند األطفال
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جمعية اإلمداد: 28 عامًا في خدمة 
األيتام ومن ال معيل لهم

جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية/ لبنان، مؤسسة  خيرية ذات منفعة عامة ال تتوخى الربح، 
تعمل على رعاية 9550 أسرة ال معيل لها وتتكفل بأكثر من 4050 يتيمًا وتقدم خدماتها الخيرية 

عبر 12 مركزاً ويتبع لها 15مؤسسة رعائية وتربوية ومهنية تساهم في الخدمات النموذجية 
الحديثة وذلك على مختلف األراضي اللبنانية.

كفالة اليتم يف أرسته 
إن األرس الــي ترعاهــا امجلعيــة، تنقســم إىل جزئــني أساســني، 
العجــزة الذيــن ال أبنــاء هلــم وال مدخــول عنــدمه ومه 35% مــن أرس 
امجلعيــة )حــوايل 1650 أرسة( واألرس الــي فقــدت املعيــل بالوفــاة 
أو عــدم وجــود معيــل فعــي بســبب املــرض الــدامئ أو اإلعاقــة أوغــري 
ذلــك )4000أرسة(، وحيــث أن أرس األيتــام تتجــاوز 1850 أرسة 
وعــدد األيتــام الذيــن ترعــامه اإلمــداد يفــوق 4050 يتميــا ممــن 
ــدأ مســامهة  ــة، فــاكن مب ــت هلــم خصوصي ــك أول ــاءمه لذل ــدوا آب فق
أفــراد املجمتــع و اهــل اخلــري يف تكفــل األيتــام أمــراً أساســيا فيــه 
ــذا  ــا واآلخــرة، ل ــر عظــم يف الدني ــن أث ــم م ــة اليت ــك مبــا لكفال وذل
ــة اليتــم احملتــاج يف أرستــه،  نمظــت مجعيــة االمــداد برنــاجم كفال
الــذي يؤمــن عــرب كفالتــم  املاليــة. خمصصــا ماليــا هشريــا لليتــم  
وخمتلــف حاجــات الــدمع الرتبــوي والتعلــي واألمــور احلياتيــة 
األخــرى. مــن هنــا قــدرت الكفالــة الشــاملة مــن أهــل اخلــري إىل 
اليتــم الواحــد 2500 دوالر ســنويا واجلزئيــة 300 دوالر ســنويا. 
ــل يتميــا  ــان أو خارجــه ان يكف ــن داخــل لبن ــن ألي خشــص م وميك
ــة أو دفعــة واحــدة  ــة أو فصلي ــغ بأقســاط هشري عــرب دفــع هــذا املبل
امجلعيــة   عــرب  واليتــم  الاكفــل  بــني  املراســلة  وتــمت  )ســنوية(. 
ويســتطيع الاكفــل التواصــل مــع قســم بــراجم كفالــة االيتــام لالطــالع 
عــى وضــع اليتــم املكفــول حيــث يرتكــز هــذا الربنــاجم يف اإلمــداد 
عــى رعايــة اليتــم داخــل أرستــه مــع والدتــه وإخوتــه، ملزتمــًة تأمــني 
ــة وصــواًل إىل  ــية والتعلمي ــه املعيش ــة وأمه إحتياجات ــاة الكرمي احلي

ــد مــن  ــإذن هلل، والب ــه ب ــق ل التخــرج اجلامــي وتأمــني العمــل الالئ
اإلشــارة أن أي كفالــة ألي يتــم عــرب اإلمــداد تدفــع اكملــة لــه وتعمــل 
امجلعيــة عــرب براجمهــا بــدمع الكفالــة وال يؤخــذ مهنــا ســنتا واحــدًا 

ــدًا.  ــة أب ــة للجمعي ــة أو خدماتي ــف إداري مكصاري

تقدميات الغذاء والعيش الكرمي
حفاظــا عــى عــزة وكرامــة العائلــة تقــوم امجلعيــة بتأمــني خمصصات 
هشريــة وحصــص متوينيــة ومــواد للتدفئــة شــتاًء إضافــة إىل األدوات 
املزليــة املختلفــة ألكــر مــن 4050 يتميــا وحــوايل 9636 أرسة فقــرية 
ــك مبســامهات  ــة ولك ذل ــق اللبناني ــف املناط ــا يف خمتل ــل هل ال معي
ــة وكفاالتــم  ــة واملالي أهــل اخلــري عــرب الصدقــات والتربعــات العيني

لأليتــام.

الرعاية الصحية للعوائل
لــلك أرسة ترعاهــا امجلعيــة ملفهــا الــي اخلــاص، حيــث تقــدم 
ــة  ــن خــالل املســامهة بتغطي ــل م ــة للعوائ ــة الصحي ــة الرعاي امجلعي
التاكليــف الطبيــة الروريــة، وذلــك يف إطــار التعــاون املشــرتك 
ــة واملستشــفيات  ــز الصحي ــات واملراك ــاء والصيدلي ــات األطب ــع م م
ــة( عملــا  ــة ســنوية بنســبة متفاوت ــة، مبعــدل عــام )22233 حال اللبناني
ــني مــن أهــل اخلــري يســتفيدون بنســبة 100% مــن  ــام املكفول أن األيت

التغطيــة الصحيــة الروريــة.

حملة عامة:  
مجعيــة اإلمــداد ومنــذ بدايهتــا وتأســيهسا يف لبنــان عــام 1987 تكفلــت بإعالــة ورفــع احلرمــان عــن اكهــل العوائــل الفقــرية ممــن ال معيــل 
هلــم وال كفيــل مــن أيتــام ومســاكني ومــرىض وجعــزة وذوي إحتياجــات خاصــة، فعــى أثــر النكبــة اإلقتصاديــة الــي تســبب هبــا اإلجتيــاح 
الصهيــوين عــام 1982م للبنــان واحلــروب األهليــة واإلعتــداءات املتكــررة الــي طالــت املرافــق احليويــة وخمتلــف البــى التحتيــة. اكن ال بــد 
مــن الوقــوف إىل جانــب الشــعب اللبنــاين املقــاوم والصامــد، وبفضــل هلل ومبــادرة الطيبــني وبعــد األخــذ بدراســة منــوذج إحــدى املؤسســات 
األهليــة الكــربى جلنــة إمــداد اإلمــام امخليي)قــدس رسه( الــي اكنــت قــد تأسســت خــالل الثــورة اإلســالمية يف إيــران عــام 1979م، تشــلكت 
مجعيــة اإلمــداد/ لبنــان لتقــدم مبعيــة ودمع أهــل اخلــري والعطــاء أهــل املســؤولية واجلــود، املســاعدات املنمظــة إىل األيتــام والفقــراء األكــر 
حاجــة، وتســامه يف ســد جــزء مــن املعانــاة الــي يعايهنــا جممتعنــا وتبــي بعــض املؤسســات الرعائيــة واملهنيــة والرتبويــة مــن الصدقــات 
اجلاريــة و التربعــات واملســامهات املبــارشة، هــذا وامتــدت براجمهــا لتطــال خمتلــف املتطلبــات املتنوعــة الروريــة لأليتــام الفقــراء مضــن 
ــة الوصــل األمينــة بــني املتــربع والفقــري الفعــي واليتــم احملتــاج، حيــث براجمهــا  بيئــمت ومــاكن عيهشــم، لــذا فــإن دور امجلعيــة يه صل
تبــدأ مــن الرعايــة اإلجمتاعيــة وتأمــني املنــح الرتبويــة وتقــدمي الــدمع الــدرايس والتعــاون مــع األطبــاء واملراكــز الصحيــة واملستشــفيات لتقــدم 
اخلدمــات الطبيــة الالئقــة للعوائــل واأليتــام، وصــواًل إىل تقــدمي اإلرشــاد ملــن ترعــامه بأســاليب إنســانية خالقــة. وتمشــل تقدميــات امجلعيــة 
املخصصــات املاليــة الهشريــة واحلصــص الغذائيــة وخدمــات ترمــم وتأهيــل مســاكن األرس الــي تعيلهــا خصوصــا يف القــرى واملناطــق 
النائيــة، مكــا تنظــم امجلعيــة املخميــات الكشــفية اإلرشــادية ألبنــاء العوائــل واأليتــام. وتســى ملشــاركة معــوم النــاس وأطيــاف املجمتــع يف 
خدماهتــا وذلــك عــرب إقامــة أســابيع اخلــري واملهرجانــات املســمترة لتكفــل األيتــام ومجــع وتوزيــع كســوة العيــد وزاكة الفطــرة والصدقــات..
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طلب العم فريضة )التقدميات الرتبوية(
ــاء  ــراء وأبن ــام الفق ــة لأليت ــن الرعاي ــا نتحــدث ع ــي عندم ــن الطبي م
ــة. وهيلع  األرس الــي ال معيــل هلــا، أن يكــون لمللــف الرتبــوي أولوي
ــل  ــام وأوالد العوائ ــة لاكفــة األيت ــة باملســاعدات الرتبوي تقــوم امجلعي
يف خمتلــف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات، مكــا تســاعد يف تأمــني 
إحتياجاهتــم التعلمييــة وتأمــني أمه لوازمهــم الدراســية، وتضــع 
ــاه دون مدرســة  ــب ترع ــرك أي طال ــة نصــب أعيهنــا: عــدم ت امجلعي
ــذا اإلســتمثار  ــي  ه ــه إىل التخصــص اجلام وتســى للوصــول ب
اإلســرتاتيجي )إلزالــة بعــض مــن أســباب الفقــر لأليتــام وأبنــاء 
ــح  ــات للحصــول عــى من ــع إتفاقي ــل(، هلــذا معــدت إىل توقي العوائ
ــد مــن اجلامعــات األساســية  ــة مــع عــرشات املــدارس والعدي تعلميي
ــد  ــا بع ــق طالهبــا حــىت م ــا أن تراف ــلك جهده ــة تســى ب .وامجلعي
ــف  ــوح يف خمتل ــوع املفت ــام التط ــالل نظ ــن خ ــم م ــم ومعله خترجه

ــا. ــطهتا وفعالياهت أنش

البيئة السلمية والعيش الكرمي )الرتمم والسكن(
تعمــل مجعيــة اإلمــداد باملشــاركة والتعــاون مــع األهــايل والبلديــات 
ترعاهــا  الــي  العائــالت  مســاكن  وتأهيــل  برتمــم  املناطــق  يف 
ــة )األكــر فقــرًا(، حيــث تقــوم ســنويا  خصوصــا يف املناطــق النائي
ببنــاء وترمــم  مــا يعــادل 305 وحــدات ســكنية. وقــد فــاق مجمــوع 
املنــازل الــي رممــت وبنيــت يف 28 عامــا حنــو 3000 وحــدة ســكنية 
لتكــون مــأوى مســتقرًا لأليتــام والعوائــل الــي ال معيــل هلــا أضافــة 
لذلــك فقــد قدمــت امجلعيــة أثاثــاً  مزليــا )فــرش بيــت، بــردات، 
غســاالت، غــازات( هلــذه األرس مبعــدل ســنوي يمشــل 434 عائلــة.
ومضــن براجمهــا املتواصلــة عــى ســد أمه احلاجــات تنظــم امجلعيــة 
بــراجم توزيــع أكــر مــن  13185 كســوة عيــد يف ثــالث مناســبات: 
عيــد الفطــر، عيــد األحضــى، مــومس الشــتاء. هــذا وتــوزع امجلعيــة 
حصصــا متوينيــة عــى 9000 أرسة فصليــا واســتفادت 2625 أرسة 

نازحــة مــن مســاعدات اإلمــداد الطارئــة يف العــام املنــرم.

املخميات والرحالت 
إلعطــاء املزيــد مــن الــروح املعنويــة ألبنــاء األرس الــي ال معيــل هلــا، 
تســى امجلعيــة ملشــاركة أبناهئــا يف الــرباجم والرحــالت الرتفهييــة 
والعوائــل واأليتــام  للعجــزة  بــراجم  وتنظــم  الكشــفية  واملخميــات 
لزيــارة األماكــن املقدســة والســياحية داخــل لبنــان وخارجــه. تنظــم 
مجعيــة اإلمــداد ســنويا عــرشة خمميــات للفتيــة و5 رحــالت للعجــزة 
داخــل لبنــان، ومعــدل 4 رحــالت لزيــارة األماكــن املقدســة يف إيــران 
واملخميــات  املســابقات  الدوليــة يف  لملشــاركة  إضافــة  والعــراق 

ــا. الكشــفية يف آســيا ومشــال أفريقي

متكن العوائل ورفع قدراهتم )اإلكتفاء الذايت(
تعمــل امجلعيــة عــى تدريــب األمهــات وأبنــاء العوائــل البالغــني  ومــن 
هلــم القــدرة عــى العمــل ومــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة وتســى 
ــني  ــدين أو تأم ــع امل ــع املجمت ــاون م ــم بالتع ــل هل ــرص مع ــني ف لتأم

اإلكتفــاء  برنــاجم  وذلــك مضــن  العوائــل  هلــذه  ميــرسة  قــروض 
الــذايت، وتمشــل حاليــا 260 مرشوعــا صغــريًا أو قروضــا ميــرسة 
لك ثــالث ســنوات. هــذا وقــد اســتطاع القســم تأهيــل القــدرات 
واإلكتفــاء الــذايت لعوائــل اإلمــداد وتأمــني حــوايل 55 فرصــة معــل 
يف لك ســنة، بالتعــاون مــع خمتلــف مؤسســات املجمتــع املــدين.  
و فميــا يتخــرج 85 طالبــا ســنويا مضــن إطــار الــدورات املعجلــة 
الــي تقــام بالتعــاون مــع جهــاد البنــاء والبلديــات  و ويتخــرج حــوايل 
65 طالبــا ســنويا مــن معهــد االمــداد املهــي والتقــي بالتعــاون مــع 
ــرمي  ــش الك ــني العي ــذا لتأم ــي، لك ه ــي والتق ــم امله ــة التعل مديري
ــة لــدى  هلــذه العوائــل احملرتمــة وتفعيــل دور امنــاء القــدرات الذاتي

ــا. ــا وإقتصادي ــرض متكيهنــم إجمتاعي ــة بغ األرس حتــت الرعاي

الصدقات واملسامهات الشعبية 
إحيــاءًا لثقافــة الصدقــة والتصــدق يف نفــوس وقلــوب النــاس علهــا 
تكــون ســببا إليصــال يــد العــون مــن اكفــة أطيــاف املجمتع اىل أوســع 
ــرتىق  ــاء الســبيل، ل ــزة وأبن ــام واملســاكني والعج ــن األيت رشحيــة م
ــامهات  ــاراكت واملس ــرب املش ــان ع ــداد/ لبن ــة اإلم ــاعدات مجعي مس
املاليــة مــن خــالل صناديــق الصدقــات الــي فاقــت صناديقهــا 
الزرقــاء املنتــرشة بعــرشات اآلالف )املعروفــة بصنــدوق اإلمــداد 
األزرق( يف خمتلــف القــرى والبلــدات واملــدن اللبنانيــة، وتــدار مضــن 

ــل يذكــر. ــة منمظــة ومنظبطــة وال يشــوهبا خل آلي

السيد نصر اهلل: نفتخر بهذه الجمعية وندعو الى 
مساندتها

ــبة  ــة االســالمية مبناس ــداد اخلريي ــة االم ــه مجعي ــال اقامت يف احتف
انطالقــة اســبوع اليتــم يف ارستــه والذكــرى الثامنــة والعــرشون 
الســيد حســن  العــام حلــزب هلل  االمــني  الــى  لعمــل امجلعيــة 
نــرهلل لكمــة اثــى فهيــا عــى جهــود مجعيــة اإلمــداد معلنــا تأييــده 
ــاكني  ــن املس ــا آلالف األرس م ــا وإعالهت ــة 4050 يتمي ــا لكفال محلهت
والفقــراء ومــن ال معيــل هلــم، ومفتخــرًا هبــذه امجلعيــة الــي محتــل 
ــوا. ــا اكن ــا أيمن ــاكرًا الناشــطني فهي ــدس( ش ــام امخليي)ق امس اإلم
مكــا أكــد مساحتــه أن جلنــة االمــداد يه يف مقدمــة امجلعيــات الــي 
ــدمي لك  ــن تق ــد م ــا وال ب ــتضعفني يف جممتعن ــام واملس ــرىع االيت ت
الــدمع املعنــوي واملــادي هلــا  شــارحا بشــلك مفّصــل أمهيــة رعايــة 
ــت  ــل البي ــة أه ــا لوسر الرمحــة دمحم)ص( وأمئ ــي أّكده ــام ال األيت

علهيــم الســالم.

ــات  ــن امجلعي ــه، م ــريًا، وامحلدللل ــددًا كب ــاك ع ــه: "إن هن ــا قال ومم
واملؤسســات الــي تــرىع االيتــام، يف مقدمهــا مجعيــة اإلمــداد الــي 
تفتخــر هبــذه اخلصوصيــة، إن مؤســهسا هــو اإلمــام امخليي)قــدس( 
وإهنــا منــت وكــربت يف رعايتــه، ويه تواصــل معلهــا يف إيــران 
ولبنــان ودول عديــدة يف العــامل برعايــة مبــارشة مــن مساحــة اإلمــام  
الســيد اخلامنــي )دام ظلــه الرشيــف( ومــا زالــت أيضــا تنتســب إىل 
مــن  املؤّمــل  امخليي")قــدس(.  االمــام  امــداد  "جلنــة  االمس  هــذا 
ــات،  ــني والطيب ــاس الطيب ــع الن ــات ومــن مجي ــني واملؤمن ــع املؤمن مجي
أن يقدمــوا املســاندة والــدمع مجلعيــة اإلمــداد وللجمعيــات املشــاهبة 

ــا مجيعــا". ــة عن لتمتكــن مــن محتــل هــذه املســؤولية بالنياب

ــوا  ــة اإلمــداد أطلق ــه: "اإلخــوة واألخــوات يف مجعي أضــاف مساحت
أو دعــوا إىل محلــة ـ وأنــا أســاندمه وأدعــو ملســاندهتم أيضــا ـ  إىل 
ــا يســتطيعه،  ــه ومب ــد مبــا ميكن ــا، ولك واح ــل 4050 يتمي ــة تكف محل
جيــب أن ال يبــى هــذا امحلــل مــرتواًك، جيــب أن محنلــه مجيعــا 
ونتعــاون مجيعــا، مكــا املؤّمــل أيضــا مــن اإلخــوة واألخــوات يف 
ــوا دامئــا وفعــاًل مبســتوى  مؤسســة اإلمــداد إن شــاء هلل، مكــا اكن
األمانــة ومبســتوى املســؤولية وعــى املســتوى األخــاليق والســلويك 
يتحملــوا  وأن  وحاليــا،  والتنفيــذي ســابقا  واإلجــرايئ  والــرويح 
ــالت  أيضــا ويســمتروا يف محتــل هــذه املســؤولية لتمشــل لك العائ
الــي ال معيــل هلــا، وخصوصــا األيتــام ألن هــؤالء وصيــة نبينــا)ص(".
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اختبر مسلَّماتك لتعديل 
نتائجك في الحياة

تتحّكم: المسلَّمات 
ــك  ــادت مواقف ــي ق ــك وال ــة املنغرســة يف أمعاقــك ويف الوعي ــك اآلن هــو، أنــك مجموعــة املســمّلات اليقيني ــف لذات رمبــا يكــون أفضــل تعري
وترفاتــك وســلوكياتك ومشــاعرك يف املــايض وتقودهــا يف احلــارض وســتقودها يف املســتقبل. هــذه الترفــات والســلوكيات واملشــاعر 
واملواقــف يه املســبب لنتاجئــك يف احليــاة ســابقا وحاليــا والحقــا، ويه حتــّدد وســتحّدد ماهيتــك الفكريــة والثقافيــة واالجمتاعيــة واملهنيــة..

دعنــا نــوحض الصــورة أكــر مــن خــالل مثــل معــي: إذا اكن لديــك مســمّلة وتصــور يقيــي ،أن الظــروف يه مــن يتحــم بــك ويوّجــه نتاجئــك 
يف احليــاة وأنــك خاضــع أنــت وغــريك هلــذه الظــروف، معــى هــذا أنــك طوعيــا تعــي الظــروف احلــق واإلذن بــأن هتنــدس لــك حياتــك وتــربجم 
لــك أوضاعــك الذاتيــة والعائليــة والعمليــة. فــإذا اكنــت لديــك ميــول كســل وفــوىض يف الوقــت فأنــت ختضــع مليولــك، وإذا اكنــت عائلتــك متطلبــة 
أكــر مــن قدرتــك فإنــك ترهــق نفســك باحلصــول عــى األمــوال والقــروض وترتــب عليــك ديــون فــوق طاقتــك ألمــور ميكــن االســتغناء عهنــا، وإذا 

اكن مديــرك يف العمــل مزاجّيــا فــإّن ترفاتــك ونتاجئــك ومشــاعرك خاضعــة ملــزاج مديــرك ســلبّا أو إجيابــا.. وهكــذا..
لك هــذا انطلــق مــن مســمّلة لديــك بــأّن الظــروف عــى اختالفهــا تتحــم باإلنســان ويه أقــوى منــه وال يســتطيع الســيطرة علهيــا. وهــذا يــؤدي 
إىل أن تكــون النتــاجئ املرتبطــة بترفاتــك ومواقفــك ومشــاعرك وســلوكياتك والــي هلــا صلــة لصيقــة مبســمّلاتك بــأّن الظــروف يه الــي 

تتحــم، يــؤدي إىل أن تكــون النتــاجئ ضعيفــة وحمــدودة وغــري متوازنــة أو متوافقــة مــع اجلهــود واملــوارد الــي تضعهــا للوصــول إلهيــا.
يف املقابــل، لنفــرتض أّن لديــك مســمّلة يقينيــة حــول أّنــك أنــت تتحــم حبياتــك وأّن الظــروف أحــد العوامــل الــي ينبــي إخضاعهــا ملــا تريــد 
حتقيقــه ســواًء مــن خــالل االســتفادة مهنــا إذا اكنــت مؤاتيــة أو التخفيــف مــن تأثرياهتــا إذا اكنــت ســلبية، لنفــرتض أّن هــذه املســمّلة لديــك 

فأنــت ســوف تتحــرك مــن خالهلــا وســوف تتحــم هــذه املســمّلة بســلوكياتك وترفاتــك ومشــاعرك ومواقفــك.
قوانــني الطبيعــة الــي أوجدهــا املــوىل عــز وجــل ختربنــا أّن مــن يســى ويفتــش وخيتــرب االمــور حيصــل دامئــا عــى األفضــل، وهــذا يعــي 

أّنــك انطالقــا مــن هــذه املســمّلة ســوف تصــل دامئــا إىل نتــاجئ أفضــل.

المسلَّمات: اختبار 
كيــف تعــرف أّن املســمّلة الــي محتلهــا حــول أمــر مــا حصيحــة أم 

خاطئــة أم غــري دقيقــة ؟

أفضــل طريقــة ملعرفــة هــذا األمــر يه مــن خــالل حصــول أحــد 
األمــور التاليــة:

1- لديك مشلكة مزمنة مل ال تستطع حّلها.
مثــال: ابنــك ال حيصــل عــى عالمــات مقبولــة منــذ ســنتني ووضعــه 
ــدة  ــوم ع ــودة، متــر لك ي ــه أســاليبك املعه ــت متــارس مع ــرتّدى، أن ي
مــرات هيلع يف غرفتــه وتقــول لــه "ادرس"، توجــه لــه تنبهيــات متتاليــة، 
ترفــع صوتــك يف وجهــه لــي يتوقــف عــن اللعــب عــى المكبيوتــر أو 
ــذ أمــد وال  ــت متــارس هــذه األمــور من ــذيك.. أن ــه ال اســتعال هاتف

تصــل إىل  نتيجــة. مــاذا تفعــل؟

2- ال تشــعر بالــرىض عــن إجنازاتــك يف احليــاة بشــلك عــام أو 
خــاص.

مثــال: أنــت ال تــرى أّن مــا أجنزتــه يف معلــك، يشء ذو قميــة مفيــدة 
بــرمغ لك اجلهــود والوقــت املبــذول.

إّن نتاجئــك يف احليــاة حاليــا يه حاصــل مــا محتلــه مــن مســملات معيقــة حــول األمــور املختلفــة، وإذا أردت 
تغيــري النتــاجئ بشــلك جــذري فعليــك أن ختتــر مســملاتك وتعدهّلــا وفــق املبــادئ والقوانــن احلّقــة الــي 

ــر. ــون والب ــاىل يف الك ــا هلل ســبحانه وتع وضعه

3- لديك مأزق، أنت تريد أمرين متناقضني يف الوقت نفسه.
مثــال: أنــت مديــر وتريــد أن متّكــن العاملني لديك وتعطهيــم الصالحية 
واملــوارد لــي يكونــوا ناحجــني يف أمعاهلــم ولكنــك يف الوقــت نفســه 
أنــت ختــاف أن ختــرج األمــور عــن الســيطرة، وأن يســتعمل العاملــون 

الصالحيــات واملــوارد بطريقــة خاطئة.

4- تشــعر بضبابيــة إزاء أمــر مــا وال تعــرف مــاذا تفعــل حيالــه 
خصوصــا أنــك حاولــت جاهــدًا تبيانــه.

ــك  ــرآن الكــرمي ولكن ــة الق ــرية عــن أمهي ــك أفــاكر كث ــت لدي ــال: أن مث
تســتعمله لكســب احلســنات بالقــراءة واحلفــظ أو هبــدف التــربك 

والتفــاؤل وإجــراء اخلــرية.

مث إّن إعطــاء جهــود إضافيــة ورصف مــوارد وجتيــري الوقــت أكــر، 
حلــل اإلشــاكالت الــي تعانهيــا، حتــت ســقف املســملات الــي أنتجــت 

هــذه اإلشــاكالت لــن يغــري كثــريًا ولــن حيــّل اإلشــاكالت.
مفثــاًل: إذا كنــت تذّكــر ابنــك يوميــا 10 مــرات لــي ينتبــه لدروســه، 
ــار  ــه آث ــون ل ــا تك ــل رمب ــيًا ب ــدم ش ــن يق ــذا ل ــرة فه ــا 20 م فزدهت
ســلبية إضافيــة، مــا دمــت أنــت مل تخّشــص ســبب عــدم درس الولــد، 

ــه عــى حلهــا. واألســباب قــد تكــون خارجــه عــن قدرت

المسلمات: تعديل 
مى ُتعّدل أو ُتغري من مسملاتك؟

• عندما حتصل عى تبّر أفضل يف األمور.
• عندما ترى الصورة األكرب لألشياء.

ومن أمه مستلزمات التعديل:
• عقل منفتح.
• إرادة فهم.

• إرادة اكتشاف أشياء ومعان جديدة.

وحيصــل تعديــل املســملات مبقارنهتــا باملبــادئ احلقــة الــي وضعهــا 
ــاك مســملات  هلل ســبحانه وتعــاىل يف الكــون والبــرش، عــى أّن هن
واحضــة يســتطيع اإلنســان تعديــل اجتاههــا بغــض النظــر عــن واقعــه 

وظروفــه ومشــالكه، ومهنــا:

1- النجاح والفشل: 
عن اإلمام عي)ع(: "ال يعدم الصبور الظفر وإن طال الزمان".

ــي تقــول إّن الفشــل هــو هنايــة الطريــق، يه مســملة  فاملســملة ال
خاطئــة وغــري دقيقــة وينبــي حتويلهــا لتصبــح: "ليــس هنــاك فشــل، 

ــاك جتــارب". هن
لقــد وضــع هلل القوانــني يف الدنيــا عــى قاعــدة أّنــك إذا أردت 
احلصــول عــى نتــاجئ ذات قميــة فعليــك أن متــر بعــدة حــاالت فشــل 
حــىت تصــل اىل حالــة النجــاح، وهــذا ينطبــق عــى لك يشء يف 

ــا. ــانية وغريه ــة واإلنس ــوم التجريبي ــى العل ــاة وع احلي
املصبــاح  اخــرتاع  عــن  أديســون  عــى  ســؤال  ُطــرح  عندمــا 
الكهربــايئ، رد قائــاًل: "لقــد تعملــت 260 طريقــة كيــف ال تصنــع 
مصباحــا كهربائيــا".  فهــو قــال إّنــه تعــم 260 طريقــة حــىت وصــل 
إىل الطريقــة الــي يصنــع هبــا املصبــاح الكهربــايئ، فالوصــول إىل 

اخــرتاع املصبــاح يتطلــب عــدداً كبــريًا مــن حــاالت الفشــل وينبــي 
تمسيهتــا بالتجــارب.

2- الوقاية والعالج: 
قيل: "درمه وقاية خري من قنطار عالج".

ــون  ــى أن تك ــا ع ــاًل منصب ــل مث ــك يف العم ــون اهمتام ــدل أن يك فب
ــذه املســملة اىل أن  ــك أن حتــّول ه ــاءة يف حــل املشــالك، علي ذا كف
تكــون ذا كفــاءة يف العمــل عــى الوقايــة مــن املشــالك. وهــذه األيــام، 
ــى وضــع  ــة ع ــل واملؤسس ــز أنمظــة اجلــودة يف العم ــب ترك ينّص

ــة. ــة أكــر مهنــا عالجي معايــري وقائي

3- التخشيص يسبق الوصفة:
لدينــا ميــل دامئ ألن نعــي النصــاحئ ونفــرتض أّننــا نفهــم لك يشء 
ممــا يــدور حولنــا، فأنــت مثــاًل تعتقــد أّنــك لســت حباجــة لالســمتاع 
الفعــي العميــق ملــا يقولــه اآلخــر لــي تقــف حقيقــًة عــى مــا ُيريــد أن 
يقولــه، وبالتــايل لــي تســتطيع أنــت أن ُتخّشــص املشــلكة واملوضــوع 

وذلــك قبــل أن تصــف العــالج.
ــن دون أن  ــالج م ــادًة نعــي توجهيــات ونصــاحئ حــول الع حنــن ع

ــص. ــة حــول التخشي ــا الصــورة مكمتل ــون لدين تك

4- املنفعة للجميع:
لدينــا مســملة مطبوعــة يف الوعينــا مفادهــا أّنــه إذا اكن هنــاك طرفــان 
يلعبــان أو يتناقشــان أو يتنافســان، فعــى أحدمهــا أن يــرحب وبالتــايل 

عــى الثــاين أن خيــرس.
أو  متنازعــان  طرفــان  يــرحب  أن  كيفيــة  عــن  الكثــري  لدينــا  ليــس 
متخامصــان مــن دون أن يتنــازل أحــد عــن يشء مبــديئ أو مــن دون 

أن خيــرس أحــد.
أنــت تســتطيع دامئــا أن تفتــش مّعــا جيعــل أي عالقــة مــع أي طــرف 
يه عالقــة رحب للطرفــني، مــن خــالل النّيــة احلســنة لــي تــرحب 
وجتعــل اآلخــر يــرحب، ومــن خــالل فهــم اآلخــر ومصاحلــه ودوافعــه 
بشــلك معيــق، ومــن خــالل تبــادل األفــاكر اخلاّلقــة الــي توصــل اىل 

حلــول تــريض الطرفــني لكهيــا.

المنهدس عباس حب اهلل
مدير عام الهيئة الصحية االسالمية

خالصة:
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هندسة الحركة
العالج الحركي لألنسجة والمفاصل

حنين منصف
فيزيائية معالجة 

مــع تطــور علــوم التأهيــل يف لبنــان يطــل علينــا اختصــاص 
 جديــد نســبيا هــو العــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل.

المبادئ األساسية:
• اجلسم هو وحدة متاكملة ومرتابطة.

• الُبنية والوظيفة مرتابطة بتبادل األدوار.
• البنية تتحم بالوظيفة والوظيفة تعمتد عى البنية.

• اجلسم ميتلك آليات للتنظم الذايت.
• اجلسم لديه القدرة الاكمنة للدفاع عن نفسه والشفاء.

• عندمــا ُيكــرس التكيُّـــف العــادي أو عندمــا تتخــّى التغــريات البيئية 
قــدرة اجلســم عــى احملافظــة الذاتيــة، قــد حيــدث املــرض.

• حركة السوائل يف اجلسم أمٌر رضورّي للحفاظ عى الصحة.
• األعصاب تقوم بدور حامس مبسألة التحم  بسوائل اجلسم.

ما هو العالج الحركي لألنسجة والمفاصل ؟
 )Mamual therapy concept( شــلك مــن أشــاكل الطــب اليــدوي •
ــام  ــتند يف املق ــالج، تس ــص والع ــا يف التخشي ــرتف هب ــة مع وطريق

األول عــى ســالمة بنيــة اجلســم ووظيفتــه.
• طابعــه الفريــد يمكــن يف حقيقــة أنــه املهنــج الوحيــد الــذي يــح 
بتقيــم املريــض مــن وجهــة النظــر املياكنيكيــة والوظيفيــة والوضعيــة، 
الــي تــح بتطبيــق العــالج باســتخدام التقنيــات اليدويــة املناســبة 

لالحتياجــات الفرديــة.

إلى من يتوّجه العالج الحركي لالنسجة والمفاصل؟
• إىل لك خشــص تعــرض إلصابــات جســدية، حــادث ســيارة، حــادث 

أثنــاء ممارســة الرياضــة، وحــوادث العمل..
• إىل لك خشــص لديــه اختــالل وظيــي مزمــن مثــل الهتــاب املفاصل، 
عــرق النســا، األمل العصــي، الــدوران، الصــداع، الصــداع النصــي 

أو مــا يعرف بالشــقيقة..
باإلجهــاد،  متعلقــة  جســدية  مشــالك  يعــاين  إىل لك خشــص   •

العاطفيــة.. الصدمــة  أو  العمــل  يف  واالفــراط 
ــاب  ــة )الهت ــاق امجلجم ــات يف نط ــه اضطراب ــص لدي • إىل لك خش
الصــداع  الصــداع،  األذن،  جتويــف  يف  الهتــاب  املتكــرر،  األذن 
النصــي، الهتــاب اجليــوب األنفيــة، انســداد األنــف، بعــض مشــالك 
العــني، مشــالك يف املفصــل الصــديغ الفــي، بعــض املشــالك يف 

ــم.. حاســة ال
إىل لك خشــص يعــاين اضطرابــات بوضعيــة اجلســم خــالل   •
ممارســة حياتــه اليوميــة مــا يســبب اختــالال وظيفيــا يف العضــالت 

والعظــام.
ــدية: آالم  ــات جس ــني اضطراب ــوايت يعان ــل الل ــاء احلوام • إىل النس
ــة ... وإىل  ــات وظيفي الظهــر، أســفل الظهــر، عــرق النســا واضطراب
النســاء اللــوايت يعانــني مشــالك مرتبطــة بــوالدة صعبــة خكلــع جــزيئ 

ملفاصــل احلــوض..

• إىل لك خشص يعاين اختالالت وظيفية باطنية.
مثــل: إلهتــاب الشــعب اهلوائيــة املتكــرر، أنــواع خمتلفــة مــن الربــو، 
فتــق احلجــاب احلاجــز، الهتــاب غــالف القلــب، أنــواع خمتلفــة مــن 

اإلمســاك اإلهســال..
• ميكــن للعــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل أن يســاعد أيضــا 

األطفــال الذيــن يعانــون مشــالك المنــو النفــيس، اضطرابــات اللغــة 
الرضــع  لــدى  بعمــل خضــم  القيــام  والتعــم. وميكنــه  والرتكــز 

واألطفــال الصغــار املصابــني بتشــوهات يف القحــف.

حــدود تطبيق العالج الحركي لألنســجة والمفاصل
العــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل يعــرف حــدوده وال يســتديع 
عــالج لك يشء. فإنــه ال يقــرتح أن يعــاجل األمــراض االنتاكســية 
ــب اللوحيــي..(، واألمــراض الوراثيــة  )الرسطــان، واإليــدز والتصل
املعديــة  العضالت..(،واألمــراض  ومضــور  الكيــيس،  )التليــف 

)مــرض الســل والكــزاز..( والكســور.

ما هو الفرق بين العالج الحركي لألنسجة والمفاصل 
والعالج الفيزيائي من جهة والعالج اليدوي من جهة 

أخرى؟
• العالج اليدوي هو ختصص من العالج الفزيايئ

• العــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل لــه مفهــوم فريــد وخــاص بــه 
مــا يفصلــه متامــا عــن العــالج الفزيــايئ والعــالج اليــدوي.

ــة  ــن رؤي ــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل م ــوم الع ــّون مفه • يتك
شــاملة لإلنســان حيــث التفاعــل الــدامئ بــني اجلهــاز احلــريك، 
القحــي  واجلهــاز  واألحشــاء(،  )األعضــاء  الباطــي  واجلهــاز 

العصــي(. اهلرمــوين  )اجلهــاز  العجــزي 
• ال ميكــن ممارســة العــالج احلــريك لألنجســة واملفاصــل إال مــن 
ــون  ــني، ألهنــم املعاجلــون املدرب ــني اختصاصي ــل معاجلــني حركي قب
بكفــاءة، والعاملــون بأمــان واســتقاللية. إهنــم مهندســو احلركــة، 
ــع األنجســة  ــدان احلركــة مــن مجي يراجعــون ويعاجلــون مشــلكة فق

ــوق. ــني وموث الرخــوة بشــلك ل
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أمراض الربيع
ــامل وفصــول الســنة  ــة يف الع ــراض الوبائي ــض األم ــني بع ــة ب ــاك عالق هن
املختلفــة، مفهنــا مــا ينشــط يف فصــل الصيــف، مثــل: الكولــريا، والتيفوئــد، 
والدوســنتاريا، ومهنــا مــا يظهــر يف فصــل الشــتاء، مثــل: االلهتــاب الروئي، 
ــراض  ــل: األم ــع، مث ــد نســبته يف فصــل الربي ــا تزي ــزا، ومهنــا م واألنفلون

اجللديــة، وحساســية اجلهــاز التنفــيس والرمــد الربيــي.

وتتأثــر حصــة اإلنســان بــلك عنــارص املنــاخ، ولكــن بصــورة متفاوتــة، 
مفعــدالت احلساســية بأنواعهــا املختلفــة تزتايــد مــع قــدوم الربيــع نتيجــة 
لوجــود التغــريات املناخيــة املصاحبــة لقدومــه واملمتثلــة باختــالف درجــات 

ــاح. ــوب اللق ــة وحب ــة باألترب ــاح احململ ــوب الري ــة وهب احلــرارة والرطوب
ــرى  ــواء وال ُي ــا ىف اهل ــرشة حالي ــاح منت ــوب اللق ــر أن حب ــر بالذك واجلدي
بعضهــا بالعــني املجــردة، لــذا فإهنــا تدخــل مــن الفراغــات حتــت األبــواب 
والنوافــذ وتســقط عــى املالبــس والشــعر والكتــب والصحــف واحليوانــات 
املزليــة وتدخــل البيــوت عنــد فتــح الشــبابيك واألبــواب ويكــون أعــى تركــز 

هلــا مــن الســاعة العــارشة صباحــا حــىت الظهــرية.
وتســبب حبــوب اللقــاح 60% مــن حساســية العــني واألنــف والصــدر 
واجللــد ، ولك حبــة مهنــا قــادرة عــى الطــريان مســافة 160 كيلومــرتا مــن 

ــدًا. ــة بعي ــاح الرسيع ــا الري ــا وتدفعه مصدره

أسباب أمراض احلساسية
ميكــن أن حتــدث ردود فعــل احلساســية يف نظــام املناعــة نتيجــة لألســباب 

التالية:
• عــن طريــق املـــواد الــي جيــري تناوهلــا بالفــم ومهنــا مادتــان أساســيتان، 

مهــا الطعــام واألدويــة. 
• واملــواد الــي جيــري استنشــاقها مثــل املــواد الربوتينيــة الــي يستنشــقها 
األنــف أو مــن الفــم. وهنــاك أنــواع خمتلفــة مــن األجســام املستنشــقة: 
اللقــاح؛ العفــن؛ إفــرازات احليوانــات؛ العّثــة الغباريــة املزليــة واحلساســية 
بالتالمــس؛ حيــث تدخــل هــذه األجســام الصغــرية اجلســم عــن طريــق 

اجللــد.
ــؤدي إىل تفــامق حــّدة احلساســية وتمشــل  وهنــاك عوامــل أخــرى قــد ت
تغــريات الطقــس واحلــرارة والــربودة والرطوبــة وتغــريات الضغــط اجلــوي 

ــن. ــني اآلخري ــغ املنبعــث مــن املدخن ــوث واستنشــاق دخــان التب والتل

حساسية اجلهاز التنفي
حلدوث احلساسية جيب توافر عاملني:

• أوهلا وجود خشص ذي قابلية جمسانية لإلصابة باحلساسية.
ــط اخلــاريج  ــارص املســببة للحساســية يف احملي • وثانهيــا وجــود العن

لذلــك الخشــص.

ويوصــف مثــل هــؤالء األخشــاص بــأن لدهيــم ُفرطــا حساســيا وراثيــا وعنــد 
ــاًل  ــور مث ــع الزه ــر مســبب للحساســية كطل ــرض الواحــد مهنــم لعن تع
فــإن جهــاز املناعــة لديــه يفــرز أجســاما مضــاّدة تتصــل بالعنــارص املســببة 

للحساســية وتلتصــق خباليــا األنــف ويــؤدي ذلــك إىل إفــرازات مــن أمههــا 
ــرازات يه املســؤولة عــن ظهــور أعــراض  ــادة "اهلســتامني"، وهــذه اإلف م

حساســية األنــف.

ما يه أعراض حساسية األنف؟ 
• العطاس مرات عديدة. 

• نزول إفرازات مائية وفرية من األنف. 
• انسداد األنف والتنفس عن طريق الفم. 

• حكــة باألنــف أو احللــق أو األذنــني وقــد يصاحــب هــذه األعــراض حكــة 
بالعينــني مــع امحرارمهــا ونــزول الدمــع.

• فقدان حاسة الم.
• الهتاب احللق نتيجة للتنفس عن طريق الفم.

عملــا أنــه ليــس مــن الــروري أن حتــدث لك تلــك األعــراض معــا عنــد لك 
مريــض مصــاب باحلساســية.

العالج الوقايئ لـحساسية اجلهاز التنفي  
• إجــراء اختبــار خمــربي لتحديــد مســبب احلساســية، وأخــذ اللقــاح 

املناســب بعــد استشــارة الطبيــب
• عــدم التدخــني يف املــزل، أو يف أي ركــن مــن أراكنــه حــىت عــى 

الرشفــات.
ــعة  ــاح ألش ــاكن، والمس ــدر اإلم ــزل ق ــل امل ــة داخ ــبة الرطوب ــل نس • تقلي

ــوم. ــرف الن ــا غ ــت، خصوص ــول البي ــس بدخ المش
• عدم وضع نباتات الزينة داخل الغرف.

• التخلص من احليوانات األليفة.
• تفادي استعال أرّسة او أغطية أو وسادات حتتوي عى الريش.

• هتوئة املزل جيدًا.
• جتنب رش املعّطرات بلك أنواعها سواء يف اجلو أو عى املالبس.

• التخلــص مــن الصحــف واألشــياء القدميــة الــي قــد تكــون مرتعــا للغبــار 
والعفــن والفطريــات.

• جتنب استعال الجساد واملوكيت قدر اإلماكن.

احلساسية اجللدية
تســبب حبــوب اللقــاح واألتربــة النامعــة والتلــوث البيي االصابة حبساســية 
ــا  ــن أعراضه ــي م ــا ال ــة باالرتياكري ــر عــى شــلك االصاب ــد ، وتظه اجلل
الشــعور باحلكــة وامحــرار اجللــد وظهــور طفــح جلــدي عــى هيئــة درنــات.
وتــزداد شــدة املعانــاة بســبب االكزميــا والهتــاب اجللــد التأتــي يف فصــل 

الربيــع.
وقــد ثبــت عمليــا أن هنــاك عالقــة بــني ظهــور أعــراض هــذه األمــراض يف 

فصــل الربيــع واحلالــة النفســية لملريــض.

العالج الوقاىئ حلساسية اجللد 
• ارتداء الثياب القطنية املغطية للك اجلسم عند الوجود يف الطبيعة
• االبتعاد عن تناول االشياء الىت من اصلها تسبب حساسية للجلد

• االمتنــاع عــن اســتخدام أنــواع الكرميــات أو الصبغــات املســببة لظهــور 
حكــه وطفــح جلــدي.

ــون واألمسنــت واملــواد  ــل الصاب ــد مث • االبتعــاد عــن املــواد املهيجــة للجل
ــة. الكمييائي

 
حساسية العيون )الرمد الربييع(

حساسية العني مرض غري معٍد يصيب األطفال والكبار، 
وتعــد مــن أكــر أمــراض العيــون انتشــارًا وتصيــب عــادة ملتحمــة العــني 

ــة. واجلفــون والقرني
وتتفاوت األعراض يف شدهتا.  

فقــد تكــون خفيفــة اكلشــعور حبكــة وافــرازات واهنــار دمــوع غزيــرة 
وخــوف مــن الضــوء مــع امحرارمهــا وتــورم يف اجلفــون.  مبــا اهنــا 
ــار  ــوة االبص ــى ق ــرا ع ــوارض خط ــذه الع ــل ه ــه  ال متث ــية ربيعي حساس
ــي  ــة ال ــد الربيــي مــن أمه أمــراض حساســية العــني املزمن ــرب الرم ويعت

ــع . ــول فصــل الربي ــع دخ ــدأ م تب
وقــد متتــد طــوال فصــل الصيــف، أو طــوال العــام، وقــد تتحســن مــع بدايــة 

فصــل الشــتاء. 

العالج الوقايئ حلساسية العيون
تعتــرب الوقايــة مــن أمه طرائــق عــالج احلساســية، وخصوصــا أذا عرفــت 

أســباب احلساســية. 
• جتنب مسببات احلساسية خصوصا حبوب اللقاح واألتربة والغبار. 

• جتنــب أشــعة المشــس، ودرجــات احلــرارة العاليــة، واألماكــن الــي 
تســاعد عــى ظهــور هــذه احلساســية، وامللوثــات اهلوائيــة. 

• وضــع مكــادات امليــاه البــاردة عــى العــني عــدة مــرات يوميــا مــدة عــرش 
دقائــق . 

• اســتخدام النظــارات المشســية األصليــة واملــزودة مبــرحش لألشــعة فــوق 
البنفجسيــة .

• عدم استخدام العدسات الالصقة ألهنا تزيد أعراض احلساسية. 
ــي تســبب حساســية  ــاج ال ــواع املاكي ــب أن • بالنســبة لملــرأة جيــب جتن

العــني. 
• االهمتــام براحــة العــني ونظافهتــا، وأخــذ القســط املناســب مــن النــوم مــن 

أجــل حصــة العــني وســالمهتا.
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التهاب الجيوب األنفية

يعتقــد ممارســو الطــّب الصيــي التقليديــون أّن اجلســم جيــب أن ال 
يتعــرض إىل بيئــة بــاردة جــدًا مــّدة طويلــة حــىت ال تلهتــب اجليــوب 

األنفيــة.

أواًل، جيــب أن نفهــم أكــر عــن هــذه العــدوى املزجعــة الــي ترافقنــا 
فــرتات طويلــة أحيانــا.

تــأيت عــدوى اجليــوب عــادة بعــد نوبــة الــزاكم العاديــة، واالنفلونــزا 
يف  احتقانــا  الــربد  فــريوس  ويســّبب  واحلّساســية.  الفريوســية 
املمــرات األنفيــة الــي تعرقــل تريــف اجليــوِب والــي تســّبب 

الهتــاب الغشــاء املخــايط.
ــزا، تظهــر األعــراِض نفهســا. ويعــد األنــف  عندمــا نصــاب باالنفلون
أحــد أضعــف األجــزاِء يف جمسنــا والــي تســامه يف التقاطنــا 
للعــدوى الفريوســية بهسولــة. معومــا َتْبــى األنفلونــزا الشــائعة 
فــرتة أســبوع واحــد. بعــد ذلــك يبــدأ اجلســم بالتعــايف، لكهنــا تــرتك 
جيوبنــا ملهتبــة. وعندمــا ننتقــل مــن داخــل البيــت إىل اخلــارج، 
ــع يف  ــار الطل ــل غب ــات مث ــات واملهّيج ــرى للجزي ــرة أخ ــرض م نتع

ــف. ــف األن ــع يف جتاوي ــن أن يتجم ــذي ميك ــواء ال اهل
إذا اكن جمســك حساســا عــى هــذه اجلزيــات، فميكــن أن يســّبب 
ــؤّدي إىل إفــراز  رد فعــل حّســاس يســّبب الهتــاب اجليــوب. وهــذا ُي
ــوِب  ــَة للجي ــَة الطبيعي ــع الهتوئ ــرامك املخــاط، ميكــن أن مين ــف وت كثي
ــَة  ــة مثالي ــر بيئ ــذا يوف ــدة. وه ــة اجلي ــة األنفي ــي يه رشط للصح ال
للفريوســات والبكترييــا لتتضاعــَف. وعندئــذ، تنتقــل عــدوى اجليــوب 
األنفيــة. أمــا بالنســبة Rhinitis إىل حساســية الغبــار، غبــار الطلــع، 
الزغــب، اخل؛ فميكــن أن يســبب هتيجــا مزمنــا أيضــا أو الهتابــا يف 

املمــراِت األنفيــِة.

. تعــرف  ــى الَقــشِّ وميكــن أن حتــدث عــدوى اجليــوب أيضــا بعــد محَّ
الفطريــات بأهنــا تســّبب عــدوى اجليــوب أيضــا. وتوجــد الفطريــات 
ــلك  ــث يش ــرِش حي ــة للب ــري مؤذي ــا غ ــة لَكهن ــا احلّي ــا يف بيئتن معوم
ــذرة  ــوين ح ــب أن تك ــن جي ــات. لك ــة للفطري ــة طبيعي ــم مقاوم اجلس
بشــلك خــاص مــن العفــن األســود املنتــرش يف بعــض زوايــا البيــوت.
ــوء  ــل ض ــث ال يص ــة حي ــِق الطبيعي ــود يف املناط ــن األس ــو العف يمن
المشــس. وال ميكــن معــل يشء للتخلــص منــه، وقــد تستنشــق هــذه 

ــك باملــرض. البويغــات، ولكــن جمســك مضــاد هلــا فــال تصيب

يتكــون أنفنــا مــن قرائــن أنفيــة. هــذه القرائــن تشــلك نســيجا عمظيــا 
نامعــا عــى جوانــب التجويــف األنــي. واهلــدف األســايس مــن هــذه 
القرائــِن تدفئــة اهلــواء الــذي نستنشــقه. جكــزء طبيــي مــن الــدورة 
األنفيــة الطبيعيــة، حيــث تنتفــخ هذه القرائــن بالتناوب وتكرب. بالنســبة 
لبعــض النــاِس، ميكــن أن تنتفــخ قرائهنــم متامــا يســبب إعاقــة أنفيــة 
هاّمــة بإفــراط َأو احتقــان. هــذه اإلعاقــة توفــر بيئــة باعثــة للبكترييــا 

تســبب انتشــارا لعــدوى اجليــوب.
وميكــن أيضــا للزوائــد اللحميــة األنفيــة ويه أغشــيَة خماطيــة ملهتبــة 
ومنتفخــة تعيــق املمــرات األنفيــَة بشــلك غريعــادي. مــا يضعــف 
التيــار اهلــوايئ فعــاًل. وحتــدث غالبــا بــني األخشــاص املصابــني 
باحلساســية. االحتقــان األنــي أو اإلعاقــة األنفيــة تعــد أحــد أســباب 

ــوِب األكــر شــيوعا. عــدوى اجلي

ُيفضل استشارة الطبيب قبل أخذ أي عالج اللهتابات اجليوب.

الوزن الصحي

بعــد دراســة اســمترت  12عامــا عــى الوجبــات الغذائيــة منخفضــة احملتــوى مــن املــواد النشــوية ونرشهتــا دوريــة امجلعيــة األمريكيــة للتغذيــة 
أخــريًا ؛  يقــدم لنــا الدكتــور إيريــك ويســمتان مديــر عيــادة أســلوب احليــاة مبدينــة دورهــام باكرولينــا المشاليــة  مخســة   طرائــق ينصــح باتباعهــا 

جممتعــة لضــان ضبــط وزنــك عنــد احلــدود اآلمنــة: 

• ال حتاول تقليل مكيات الدهن؛ فتناولك لألطعمة عالية احملتوي من الدهن يساعد عى جعلك مبنأي عن اإلحساس باجلوع.. 
ومــن أمثلــة هــذه األطعمــة، اجلــن الدوبــل كــرمي والقشــطة والزبــدة واملايونــز والزيــت؛ خباصــًة زيــت الزيتــون وزيــت دّوار المشــس والــذرة، 

وزيــت الكتــان؛ جفميعهــا مــن املــواد الصحيــة املنخفضــة احملتــوي مــن املــواد الكربوهيدراتيــة النشــوية.
• قــل وداعــا لملعكرونــة واخلــز واألرز: فلــي تفقــد بعضــا مــن وزنــك، جيــب عليــك أاّل تزيــد مــن وزن املــواد النشــوية الــي تتناوهلــا عــى 20  
غرامــا فقــط يوميــا أي ربــع رغيــف خــز بلــدي صغــري، أو نصــف كــوب أرز، أو مثلهــا مــن املعكرونــة. وعندمــا تمتكــن مــن حتقيــق هدفــك بعــد 

فــرتة معينــة، ميكنــك أن تزيــد قليــاًل المكيــة املذكــورة مبــا ال يؤثــر يف معــدل الســكر بالــدم لديــك، طبقــا ملــا ورد يف الدراســة. 
• انتــق اخلــر؛ حبيــث تقلــل مــا أمكــن مــن اخلــر الــي تمنــو حتــت األرض اكلبطاطــا والقلقــاس، وأكــر مــن اخلــر الورقيــة واخلــراء 

وامللونــة مثــل اخلــس والفلفــل والكوســة والمطــامط والســباخن؛ وقّلــل  تنــاول اخلــر األخــري اكلباميــة والكرنــب والقرنبيــط والربوكــويل. 
ــة بالســكر  ــر احملــالة أو الغني ــل إىل أدين حــّد ممكــن مــن الفاكهــة الشــديدة احلــالوة اكملاجنــو واخلــوخ والعنــب والعصائ ــب أو قّل • جتّن

ــا. ــان وغريه ــة والرم ــال واجلواف ــاس والربتق ــدال المكــري )اإلجــاص( واملمشــش واألنان ــاول باعت كعصــري القصــب، وتن
وميكنك تناول املرشوبات قليلة السعرات احلرارية اكلشعري واجلزر والصودا والتونك وغريها.

• إذا مــا تعلــق األمــر باملــواد الربوتينيــة والدهنيــة، فليــس هنــاك داع -مكــا يقــول الدكتــور ويســمتان- ملارســة أي نــوع مــن القيــود عــى مــا 
تألكــه مهنــا، ألهنــا ســوف تســامه رسيعــا يف القضــاء عــى إحساســك باجلــوع، وتشــعرك باالمتــالء والشــبع بطريقــة آليــة عندمــا تبــدأ هبــا. 

ولك ما عليك هو أن تتوقف متاما عن تناول املزيد من الطعام مبجرد إحساسك باالمتالء.

خمسة طرائق لضمان الوزن الصحي
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قــد حيصــل التــّم الغــذايئ يف أّي فصــل مــن الســنة، لكنــه يــزداد 
صيفــا مــع ارتفــاع احلــرارة وتعــّرض املأكــوالت للتلــف رسيعــا يف 
فصــل احلــرارة املرتفعــة. وينتــج التــم الغــذايئ مــن تنــاول طعــام 
فاســد أو رشاب ملــّوث بالبكترييــا وهــو األكــر شــيوعا، أو مــن 
الفريوســات أو الطفيلّيــات حــىت النباتــات الســامة واملــواد الكمييائّية. 
ــؤ واإلهســال وارتفــاع  وأعــراض التــّم كثــرية، تــرتاوح بــني التقي
احلــرارة والصــداع، وصــواًل إىل آالم يف البطــن والعضــالت وهبــوط 
ــب  ــن الصع ــون م ــد يك ــه ق ــاف.  وألن ــام يف اجلســم بســبب اجلف ع
ــا  ــا وغــري ســلم مــا مل يكــن متعّفن ــة مــا إذا اكن الطعــام ملّوث معرف
ــة  ــإّن لطريق ــه، ف ــه وشــلكه وراحئت ــه ومذاق ــري يف لون أو يشــوبه تغي
ــة.  ــريًا يف الوقاي ــف احلــار دورًا كب ــة يف جــو الصي ــن األطعم ختزي
ــدة  ــاحئ ع ــم نص ــّدم ل ــف، نق ــذايئ يف الصي ــّم الغ ــب الت ولتجّن

ــاول الطعــام يف املــزل أو خارجــه: ــا تن ســواء أردن

• يف املــزل، علينــا االهمتــام جيــدًا بغســل اليديــن قبــل إعــداد 
الطعــام وتناولــه، ومــن األفضــل ارتــداء القفــازات والتخّلــص مــن 

الطعــام املشــكوك يف ســالمته. 
• عنــد رشاء الطعــام، جيــب الرتكــز عــى أن يكــون املتجــر موثوقــا 
ويقــوم حبفــظ األطعمــة يف درجــات حــرارة مالمئــة )وخاصــة يف 
ظــل االنقطــاع املســمتر للتّيــار الكهربــايئ(. وجيــب االنتبــاه اىل مــدة 

صالحيــة األطعمــة واســهتالكها قبــل انهتــاء تارخيهــا.
الصدفّيــة  واألمســاك  معومــا  المســك  مــع  حبــذر  التعامــل   •

للتلــّوث. عرضــة  األكــر  لكوهنــا  خصوصــا،  )القريــدس( 
• يفضــل جتّنــب تنــاول األطعمــة غــري املطبوخــة جيــدًا واألغذيــة 
ــل يف  ــي تدخ ــة ال ــل األطعم ــف يف اجلــو احلــار، مث ــة التل الرسيع
تركيبهتــا صلصــة "املايونــز"، وتلــك الــي حتتــوي عــى البيــض 

ــف.  ــع التل ــه رسي ــا لكون أيض
• احــذر بكترييــا "الســاملونيال" الــي تتوافــر يف الدواجــن والبيــض 
ــى  ــرًا ع ــة ال يشــلّك خط ــا مطبوخ ــم أن تناوهل ــن اع ــوم، ولك واللح

الصحــة.  
• عــدم تــرك األطعمــة مكشــوفة أو معّرضــة للحــرشات أو اجلــو 

احلــار فــرتات طويلــة. 
• عــدم إعــادة أي مــواد غذائّيــة بعــد إخراجهــا مــن الثاّلجــة وحتلــل 
الثلــج واجلليــد عهنــا، إىل الــرّباد ثانيــة، إذ تكــون بيئــة صاحلــة 

ــم.  ــر اجلراث لتاكث
• يف حــال قــررمت القيــام برحلــة يف الســيارة واصطحــاب املأكــوالت، 
احرصــوا عــى أال جتلبــوا مــا ميكــن أن يفســد مهنــا، وضعــوا 
احلــرارة  مــن  للطعــام، محلايتــه  بــّراد خمّصــص  املأكــوالت يف 

املرتفعــة.  

إرشادات ملعاجلة اإلهسال
• جيــب أال تلجــأ إىل أدويــة توقــف اإلهســال. مــن األفضــل أن تزيــل 
المســوم والبكرتيــا والطفيلّيــات مــع خــروج الــرباز، عــوض االحتفــاظ 

بــه يف جمســك. يف غضــون ذلــك، ارشب الكثــري مــن املــاء.
• املرشوبــات الرياضّيــة تعــّوض األمــالح الــي يفقدهــا اجلســم، لــذا 

ال رضر مــن االســتعانة هبــا. 
• احلصول عى الكثري من الراحة. 

• جتّنب احلليب ألنه قد يطيل فرتة اإلصابة.  
تصبــح  أيــام،  ثالثــة  عــى  تزيــد  مــدة  املشــلكة  اســمتّرت  إذا   •

رضوريــة.  الطبّيــة  االستشــارة 
ــد  ــار بع ــف األظف ــن وتنظي ــد غســل اليدي ــة، وتأك • االهمتــام بالنظاف

ــام. ــات الطع ــاول وجب ــل تن ــاه، وقب ــاب إىل دورة املي الذه

مى نستديع الطبيب؟
معظــم نوبــات اإلهســال خفيفــة ومدهتــا قصــرية، وال حتتــاج إىل 
زيــارة الطبيــب. لكــن املســألة تتطّلــب استشــارة طبّيــة يف هــذه 

احلــاالت:
• ارتفاع احلرارة )أكر من 38.5 درجة موئية(.

• أمل شديد يف البطن.
• اإلهسال الدموي الذي يشري إىل الهتاب معوي حاد.

• اإلهســال عنــد األخشــاص املصابــني بأمــراض مزمنــة اكلســكري 
وأمــراض القلــب و.. ويف حــاالت مماثلــة، يزيــد اإلهســال مــن نســبة 

اجلفــاف يف اجلســم، مــا قــد يــؤدي إىل عواقــب أكــر خطــورة. 
• اإلصابــة بإهســال شــديد، ومــن دون ظهــور أي حتّســن بعــد مــرور 

48 ســاعة. 
• التقيــؤ الــذي يســمتر فــرتة طويلــة،  ومينــع املريــض مــن رشب 

الســوائل. 
• االهسال احلاد لدى احلوامل. 

• اإلهســال الــذي حيصــل أثنــاء املبــارشة يف اســتعال املضــادات 
احليوّيــة أو بعــد انهتاهئــا. 

• اإلهســال الــذي يصــاب بــه بعضهــم، بعــد العــودة مــن بلــدان 
خطــرة(. فريوســات  أو  حــرشات  فهيــا  )تكــر  اســتوائية 

• اإلهســال الــذي يتطــور لــدى الذيــن يعانــون أمراضــا معوّيــة مزمنــة، 
مثــل الهتــاب القولون. 

معلومة هامة
وفقــا لتقريــر مشــرتك لـ«اليونيســف« و«منمظــة الصحــة العامليــة«، 
ميــوت ســنويا حنــو 1.5 مليــون طفــل مل يتعــدوا ســن اخلامســة 
واملالريــا  اإليــدز  يتجــاوز حضايــا  رمق  وهــو  اإلهســال،  بســبب 
ــر،  ــا التقري ــي تضمهّن ــت الدراســة ال ــة جممتعــني. وتوصل واحلصب
إىل إمــاكن خفــض نســبة الوفيــات بنحــو 50% ســنويا، يف حــال 
اتبــاع عالجــات بســيطة وهسلــة، ترتكــز عــى إعطــاء املصــاب ســوائل 
مشــبعة باألمــالح الروريــة الــي اكن قــد خرسهــا جــّراء اإلهســال. 

ــك.  ــك، جيــب االعمتــاد عــى ممّكــالت الزن ــة إىل ذل إضاف
كذلــك، أظهــرت الدراســات أن الرضاعــة الطبيعّيــة تعــّزز مناعــة 
الطفــل وتقــاوم اإلهســال، فضــاًل عــن احلــرص عــى النظافــة طبعــا، 

ــة.   ــاه النظيف ــرة ورشب املي ــن بك ــرب غســل اليدي ع

أعراض التسّمم كثيرة، تتراوح بين التقيؤ واإلسهال 
وارتفاع الحرارة والصداع، وصواًل إلى آالم في البطن 
والعضالت وهبوط عام في الجسم بسبب الجفاف.

يجب التركيز على أن يكون المتجر موثوقًا ويقوم 
بحفظ األطعمة في درجات حرارة مالئمة
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الوقاية من التسّم الغذائي



 الهيئة تحتفل في دار المسنين في بعلبك 
برعايــة وحضــور رئيــس بلديــة بعلبــك الدكتــور محــد حســن وحضــور 
حشــد مــن فعاليــات املنطقــة. أقامــت  مديريــة البقــاع يومــا حصيــا 
جمانيــا يف دار ضيافــة أحصــاب العمــر املديــد يف بعلبــك. يف 
البدايــة اكنــت لكــات معايــدة لملســنات مــن رئيــس البلديــة الدكتــور 
ــوم، يف أجــواء مناســبة  محــد حســن: "نلتــي يف صبيحــة هــذا الي
عطــرة يه عيــد األم رمــز العطــاء، بلفتــة كرميــة مــن اهليئــة الصحيــة 
اإلســالمية جتــاه دار الضيافــة ألحصــاب العمــر املديــد، لنكــون مــن 
اجلهــات الــي تتحمــل مســؤولياهتا جتــاه أهلنــا املســنني الذين ميرون 
بظــروف صعبــة، رمبــا نتيجــة تقصــري مــن الــوزارات واجلهــات املعنية 

أو تقصــري مــن بعــض األهــل".

وتوجــه إىل األمهــات: "لقــد مقــن بواجبكــن، أجنبــن وربيــن وكربتــن 
وحضيــن ولكــن لألســف بعــض األبنــاء ضعفــاء النفــوس مل يتحملــوا 
اجلهاديــة  املســرية  مضــن  األمهــات  لــوال  جتاهكــن.  املســؤولية 
العظميــة خاصــة أمهــات الهشــداء لكنــا نعيــش يف ظــروف صعبــة، 
فبفضلهــن اســتطعنا أن هنــزم أكــرب عــدو ضــد اإلنســانية، ومــا زال 
املجاهــدون عــى مرتفعاتنــا يقاومــون الظملــة واإلرهابيــني التكفرييني، 

فتضحيــات عوائــل الهشــداء تــوازي تضحيــات املقاومــني".
وتأكيــدا عــى دور اهليئــة الصحيــة يف خدمــة أهلهــا قــال مديــر 
"انطالقــا مــن  بلــوق يف لكمــة:  الدكتــور عبــاس  البقــاع  مديريــة 
الشــعار الــذي أطلقــه ســيد هشــداء املقاومــة الســيد عبــاس املوســوي، 
ســنخدمم بأشــفار عيوننــا، ويف أجــواء عيــد األم، اكن هــذا اليــوم 
رئيــس  برعايــة  األهــي،  املجمتــع  خدمــة  املجــاين يف  الــي 
ــة والفحوصــات  ــات الصحي ــة، إذ ســيصار إىل إجــراء املعاين البلدي
املجانيــة ملــرىض الســكري والغــدد وأمــراض القلــب والرشايــني 
وتقــدمي األدويــة إىل جانــب االستشــارات النفســية للــزالء يف هــذه 

ــة". ــدار الكرمي ال

وتابــع: "يف عيــد األم نتقــدم بالهتنئــة إىل لك األمهــات، وندعــو األبنــاء 
إىل الــزتام مــا نصــت هيلع األديــان المساويــة بوجــوب الــرب بالوالديــن 

 مخاطر المخدرات ثانوية حسين علي ناصر / برج البراجنة 
ــرة الصحــة  ــذت دائ ــريوت، نف ــارص يف ب ــي ن ــة حســني ع يف ثانوي
والرتبويــة  الســلوكية  »االضطرابــات  حــول:  حمــارضة  النفســية 
عنــد الطــالب«. احملــارضة اســهتدفت أهــايل الطــالب وقدمهتــا 
اختصاصيــات يف جمــال عــم النفــس، وهدفــت إىل تعريــف األهــل 
عــى االضطرابــات الســلوكية والرتبويــة عنــد أبناهئــم املراهقــني 
ــة احلساســة. حــر  ــل معهــم يف هــذه املرحل ــة التعام وحــول كيفي

احملــارضة 75 خشــص مــن أهــايل الطــالب.

 التوعية من مخاطر وسائل التواصل االجتماعي 
بالتعاون مع بلديات جبل عامل  

بعــد االنتشــار املـَـريض لظاهــرة الواتســاب، واندمــاج الشــباب فهيــا 
بشــلك بــدأ يؤثــر عــى مســار حياهتــم الصحيــة والعمليــة، وانطالقــا 
ــور،  ــية يف ص ــة النفس ــرة الصح ــذت دائ ــوي، نف ــا التوع ــن دوره م
ورشــة معــل حتــت عنــوان »التوعيــة مــن خماطــر اإلدمــان عــى 

وســائل التواصــل اإلجمتــايع«.
الورشــة نفــذت يف مــدارس تولــني، الصوانــة، حــوال، بليــدا و ثانويــة 
الطيبــة الرمسيــة بالتعــاون مــع احتــاد بلديــات جبــل عامــل واســتفاد 

مهنــا 350 تمليــذًا وعــددًا مــن األســاتذة واملعملــني.

ونناشــد لك اجلهــات املعنيــة أن تبــادر إىل القيــام بواجباهتــا جتــاه 
ــا،  ــة جممتعن ــوا حياهتــم يف خدم ــن أفن ــرام الذي األهــل املســنني الك

فتبادهلــم اإلحســان باإلحســان".
واكن مجلعيــة التوجيــه االســاليم املرشفــة عــى الــدار لكمــة شــكر 
للبلديــة واهليئــة الصحيــة اثــى فهيــا الســيد حمســن القرصيــي عى 
"اجلهــود الطيبــة الراميــة إىل رفــع مســتوى هــذه الــدار والــزالء 
ــات الكرميــات يف  ــر األمه فهيــا، فرنحــب باحلضــور وخنــص بالذك
عيدهــن، ونســأل هلل أن ميــن عــى امجليــع بــدوام الصحــة والعافيــة 
ــع شــأن  ــاء والتعاضــد يف ســبيل اخلــري ورف ــن العط ــد م وإىل مزي

ــا". هــؤالء احملرومــني يف منطقتن
النشــاط االنســاين هــذا قدمتــه اهليئــة الصحيــة االســالمية مكعايــدة 
تقــدمي  الــي  اليــوم  وتضمــن  األم،  عيــد  مبناســبة  لملســنات 
ــن أعضــاء اجلســم الطــي يف  ــدد م ــام هبــا ع ــة ق ــات املجاني املعاين
مديريــة البقــاع. باالضافــة إىل املعاينــات الصحيــة نفــذت متطوعــات 
يف اهليئــة مجموعــة أنشــطة ترفهييــة وتفريغيــة لملســنني، مهنــا 
مســاعدهتم عــى زراعــة األزهــار إلضفــاء مزيــٍد مــن اخلــرة 
ــن النشــاط  ــي يعيشــون هبــا. واســتفاد م ــدار ال ــى ال وامجلــال ع
مثانيــة مســنني، قضــوا يومــا ممــزًا برفقــة الفريــق العامــل يف اهليئــة 

الصحيــة اإلســالمية. ويف اخلتــام  مت توزيــع اهلدايــا علهيــم.

أنشطة الهيئة والبلديات تعاون وتكامل 

 الحاجة أم عماد مغنية - الممرضة -
تكرم الممرضات في الهيئة الصحية اإلسالمية

في بلدية برج البراجنة

ــة،  ــة احلاجــة أم معــاد مغنيــة يف المتريــض طويل قــد ال تكــون جترب
ولكهنــا بــال شــك، أم املمرضــات.

ــدة  ــض مكســاعدة ممرضــة مل ــة المتري ــت يف مهن ــي معل ــرأة ال فامل
4 ســنوات يف مستشــى املقاصــد، كرمــت نظرياهتــا املمرضــات 
ــة اإلســالمية ملناســبة  ــة الصحي ــة للهيئ ــز التابع العامــالت يف املراك

ــريوت. ــة  يف ب ــه اهليئ ــل نمظت ــوم املمرضــة املســملة خــالل حف ي
ــت أم معــاد عــى املمرضــات يف دار احلــوراء الطــي يف  ــد جال وق
ــت فهيــا  ــة حتدث ــن واختمتــت جولهتــا بلكم ــدة إياه ــد معاي ــرئ العب ب
أم  الصحيــة اإلســالمية  اهليئــة  وبدورهــا كرمــت  عــن جتربهتــا. 
معــاد حبفــل حرتــه 100 ممرضــة يف قاعــة مــودة يف بلديــة بــرج 

ــة. الرباجن

 تثقيف حول التدخين
في بلديات مجدل سلم، مركبا وتولين

ألن هدفهــا محايــة الناشــئة مــن آفــة التدخــني، نفــذت اهليئــة الصحيــة 
يف منطقــة صــور سلســلة حلقــات تثقيفية تناولــت »أرضار التدخني« 

واســهتدفت أهــايل طــالب مــدارس جمــدل ســم ومركبــا وتولني.
احللقــات التثقيفيــة اســهتدفت 55 أم اطلعــن عــى أرضار التدخــني 

وكيفيــة محايــة أبناءهــن مــن هــذه اآلفــة.
أمــا الطــالب فقــد أخــذوا حصهتــم مــن التوعيــة الصحيــة مــن خــالل 

عــرض مرسحيــة »هيــك أحــال« والــي حرهــا 160 طالــب.
وقــد وزعــت اهليئــة عــى املشــاركني كتيبــات و رزنامــات حــول 

باألســنان.  العنايــة  وكيفيــة  الخشصيــة  النظافــة 
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مستشفيات تدريب 

 التدريب المستمر في مستشفيات الهيئة الصحية اإلسالمية
إميانــا مهنــا بأمهيــة تدريــب الــاكدر الطــي ومتابعــة التحصيــل العــيمل املســمتر حبســب املعايــري العمليــة العامليــة، أقامــت مديريــة اإلرشاف 
الطــي يف اهليئــة الصحيــة اإلســالمية / اإلستشــفاء والعنايــة النفســية العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف عــام 2014 وبدايــة عــام 2015 
للــاكدر الطــي والمتريــي يف مستشــفياهتا. وقــد توزعــت هــذه املستشــفيات عــى عــدة حمافظــات ويه مستشــى البقــاع الغــريب 

ــل.  ــدور يف بنــت جبي ــد صــالح غن ــول)ع( يف اهلرمــل ومستشــى الهشي ومستشــى البت
ــة أقســام  ــن مصادفهتــا يف اكف ــي مُيك ــة  ال ــاش املختلف ــة وخاصــة حــاالت اإلنع ــدورات بعــض احلــاالت الطارئ ــذه ال ــع ه ــت مواضي تناول
املستشــى مــن الطــوارىء إىل أقســام اإلستشــفاء.  وانقمســت إىل مادتــني، املــادة العمليــة الــي رُشحــت فهيــا الربوتوكــوالت الطبيــة احلديثــة 

واملــادة العمليــة الــي طبــق مــن خالهلــا املشــرتكون مــا تعملــوه عــى املجمســات عــرب حــاالت ابتدعهــا املــدرب. 
مــن أمه هــذه الــدورات، دورة  الــدمع احليــوي األســايس، دورة اإلنعــاش القلــي الــروئي املتقــدم، دورة الــدمع املتقــدم للحيــاة يف اإلصابــات، 
دورة اإلنعــاش القلــي الــروئي املتقــدم عنــد األطفــال، ودورة اإلنعــاش عنــد حديــي الــوالدة.  حــر الــدورات الطــامق المتريــي إضافــة إىل 

العديــد مــن األطبــاء مــن خمتلــف اإلختصاصــات كأطبــاء الطــوارىء والقلــب واألطفــال...
بلــغ عــدد املتدربــني يف عــام 2014 باإلمجــال حــوايل 250 متدربــا.  و أجــرت مديريــة اإلرشاف الطــي يف هنايــة العــام منــاورات طبيــة جفائيــة 

يف املستشــفيات لتقيــم الــاكدر الطــي والمتريــي وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة للعــام اجلديد. 
ــة يف قســم الطــوارىء  ــة األساســية و تصنيــف احلــاالت الطارئ ــدة تمتحــور حــول املهــارات المتريضي ُأضيفــت يف هــذا العــام دورات جدي

ــام 2015.                                     ــة ع ــذ بداي )triage( ، وُدرب حــوايل 100 خشــص من

يوم صحي

 حملة صحية في المخيمات الفلسطينية
هــا يه اهليئــة الصحيــة اإلســالمية تدخــل إىل املخميــات الفلســطينية 

موحــدة الصــف اإلســاليم مبعيــة نــي اإلســالم دمحم )ص(.
فتأكيــدًا عــى الوحــدة اإلســالمية وحفــظ القضيــة الفلســطينية نمظــت 
اهليئــة الصحيــة اإلســالمية وجلنــة دمع املقاومــة يف فلســطني محلــة 
ــة يف املخميــات الفلســطينية املنتــرشة عــى مســاحة  ــة جماني حصي

لبنــان.
ومشلــت التقدميــات معاينــات جمانيــة يف اختصــايص الصحــة 
العامــة والغــدد والســكري إضافــة إىل توزيــع األدويــة املجانيــة عــى 

ــرىض. امل

واملخميات الي استفادت من امحللة يه:
خمميات صور: الرشيدية، البص، برج المشايل

خمميات صيدا: املية ومية، عني احللوة
خمميات بريوت: شاتيال وصربا ومار الياس.

خمميات البقاع: خمم اجلليل.

عــدد  حيــث  مــن  واألمشــل  األكــرب  امحللــة يه  أن  إىل  إشــارة 
املســتفيدين الــذي بلــغ 2300 خشــص، ويه الثانيــة مــن نوعهــا حيــث 

ــام 2014. ــالل الع ــاهبة خ ــة مش ــة محل ــة الصحي ــذت اهليئ نف

 يوم صحي بمناسبة عيد المعلم في صور
ــوم حصــي  ــد املعــم بي ــة عي ــوب الطــي يف النبطي ــا مركــز اجلن أحي
جمــاين، تضمــن تقــدمي املعاينــات املجانيــة يف اختصاصــات الغــدد 

ــب والرشايــني و النســايئ. والســكري، القل
ــا  ــن جمان ــط والده ــات الضغ ــة حفوص ــة الصحي ــت اهليئ ــا قدم مك

ووزعــت وحــدات الــدواء املجانيــة.
النشــاط الــذي اســتفاد منــه 208 مريــض/ ة نفــذه فريــق طــي 

الطــي. اجلنــوب  مركــز  عامــالت يف  وممرضــات  متخصــص 

LIU حملة التبرع بالدم في 
محلــة للتــربع بالــدم نفذهتــا اهليئــة الصحيــة االســالمية يف صور يف 
جامعــة اللبنانيــة الدوليــة يف العباســية بالتعــاون مــع الدفــاع املــدين.

امحللــة الــي نمظــت يف ذكــرى أربعــني االمــام احلســني)ع(، مجعــت 
ــفيات  ــى مستش ــا ع ــات مت توزيعه ــف الف ــن خمتل ــدة دم م 40 وح

املنطقــة.
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يوم صحي

 يوم صحي في الشبريحا
280 مريضــا ومريضــة اســتفادوا مــن تقدميــات اليــوم الــي 
املجــاين الــذي نمظتــه اهليئــة الصحية اإلســالمية يف بلدة الشــربحيا.
النشــاط الــذي نفــذ بالتعــاون مــع قســم العمــل االجمتــايع يف حــزب 
اهلل مشــل تقــدمي املعاينــات املجانيــة يف اختصاصــات الصحــة 
العامــة واألطفــال، نســايئ، غــدد وســكري، باالضافــة اىل توزيــع 

ــة.  ــة املجاني االدوي

 كشف صحي في مدرسة البشائر 
1290 طالبــا هــو عــدد الطــالب الذيــن متــت معاينهتــم حصيــا وطبيــا 
يف مدرســة البشــائر مبشــاركة فريــق مــن املتطوعــات وفريــق طــي 
متخصــص. و يــأيت هــذا الكشــف مضــن برنــاجم الصحــة املدرســية 
الــي تنفــذه اهليئــة الصحيــة االســالمية يف اكفــة املــدارس يف 

ــة. املناطــق اللبناني

 حملة التلقيح ضد الشلل
1129 طفــاًل أخــذوا جرعــات اللقــاح ضــد مــرض الشــلل يف منطقــة 
ــج(، املجــادل، املصطــى )ص(، مدرســة  ــدارس املهدي)ع صــور يف م

صــور الوطنيــة، مدرســة اإلمــام جعفــر الصــادق )ع(.
اجلرعــات أعطيــت لألطفــال حــىت معــر 5 ســنوات مبشــاركة فريــق 

ــة.  مــن املتطوعــات التابعــات جلهــاز التطــوع يف اهليئــة الصحي

 يوم صحي في حومين التحتا
ويف بلــدة حومــني التحتــا، نمظــت اهليئــة الصحيــة اإلســالمية يومــا 
ــة وتوزيــع وحــدات  ــا تضمــن تقــدمي املعاينــات املجاني حصيــا جماني

الــدواء إضافــة إىل إجــراء حفــص الســكري وقيــاس ضغــط الــدم.
ــوالدة  ــاء ب ــذة إحتف هــذا النشــاط أىت مضــن سلســلة األنشــطة املنف

ــة دمحم )ص(. ــي الرمح ن
واستفاد من هذه التقدميات الطبية 550 مريضا.

دورات تدريبية

 دورة سحب الدم
78 طالــب مــن مدرســة اإلمــام املهــدي)جع( يف صــور تعملــوا كيفيــة 
نفذتــه اهليئــة الصحيــة  مــن خــالل نشــاط  الــدم  فئــة  اســتنتاج 
الــي زارهتــم يف مدرســهتم. ألن التجربــة يه خــري  االســالمية 
ــم  ــة االســالمية حــارضة لتعل ــة الصحي ــت اهليئ ــم اكن وســيلة للتع
ــب  ــل لك طال ــد حص ــدم وق ــة ال ــتنتاج فئ ــة اس ــالب كيفي ــؤالء الط ه

ــه. ــة دم ــر فئ ــة تظه ــى بطاق مهنــم ع

 دورة اسعاف الخدج
الــي  الــدورة  عنــوان  هــو  الــوالدة"  وحديــي  اخلــدج  "اســعاف 
ــاء  نفذهتــا مستشــى البقــاع الغــريب يف حسمــر واســهتدفت األطب

والعاملــني يف املستشــى.
وتــأيت الــدورة مضــن سلســلة الــدورات التدريبيــة الــي تنفذهــا 
املستشــى بالتعــاون مــع مديريــة اإلرشاف الطــي يف مؤسســة 
االستشــفاء والعنايــة النفســية هبــدف تطويــر قــدرات األطبــاء ورفــع 

ــم.  ــة لدهي ــاءة العملي الكف

 دورة فحص الجهد
مضــن مواكبــة التطــور الرسيــع يف جمــال الطــب والمتريــض، نفــذت 
اهليئــة الصحيــة اإلســالمية دورة تدريبيــة ختصصيــة بأمــراض 
القلــب والرشايــني وكيفيــة حفــص اجلهد.الــدورة هدفــت إىل تطويــر 
ــة لمتكيهنــم  ــز اهليئ وحتســني اداء املمرضــني واملمرضــات يف مراك

مــن اســتخدام آلــة حفــص اجلهــد بتقنيــة عاليــة. 
وانقمســت الــدورة إىل شــقني، الشــق النظــري والشــق العمــي، وقــد 

بلــغ عــدد املســتفيدين 15 ممــرض وممرضــة. 

 دورة مدرب مسعف
ــة،  ــة الصحي ــي تنفذهــا اهليئ ــة ال ــدورات التدريبي مضــن سلســلة ال
قامــت مديريــة اجلنــوب األوىل يف صــور بالتعــاون مــع اهليــات 
النســائية يف حــزب اهلل والدفــاع املــدين بتدريــب 7 أخــوات يف دورة 

مســعف". "مــدرب 
الــدورة اســمترت 8 أيــام وتضمنــت الــدروس النظريــة والعمليــة الــي 

تؤهــل األخــوات ليصبحــن مدربــات لــدورات االســعاف األويل.

 نشاط تفريغي لألطفال السوريين
ــوريني،  ــني الس ــال النازح ــاه األطف ــؤولية اجت ــا باملس ــا مهن احساس
نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف صــور نشــاطا نفســيا تفريغيــاً يف 

بلــدة "جبــال البطــم".
ــا"،  ــة "ألف ــة ومجعي ــع الشــؤون االجمتاعي ــاون م ــذ بالتع النشــاط نف

وتضمــن عــدد مــن االلعــاب  اســهتدفت 120 طفــل ســوري.
قدمهــا  جمانيــة  نفســية  استشــارات  النشــاط  تضمــن  مكــا 

نفســيني.  اختصاصيــني 
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 ورشة ارشفة وتوثيقورش عمل
يف إطــار معلهــا لرفــع كفــاءة العاملــني لدهيــا، نمظــت اهليئــة الصحيــة اإلســالمية يف البقــاع، ورشــة معــل تدريبيــة يف "األرشــفة والتوثيــق" 

اســتفاد مهنــا 11 عامــل. ونمظــت الورشــة يف مركــز فــرج بلــوق الــي وقدمهــا الدكتــور دمحم املوســوي.

 ورشة عمل مهارات التواصل الخدماتي
يف ســبيل رفــع كفــاءة املتطوعــات يف جهــاز التطــوع يف منطقــة البقــاع، نمظــت دائــرة األنشــطة والتطــوع ورشــة معــل حتــت عنــوان "مهــارات 

التواصــل اخلدمــايت" اســتفاد مهنــا 28 متطوعــة. قــدم الورشــة الدكتــور عــي ربــاح يف قاعــة مركــز فــرج بلــوق الــي.

 سلسلة ورش في مستشفى البقاع الغربي
الغــريب يف حسمــر، حيــث نفــذت إدارة  البقــاع  إىل مستشــى 
املستشــى سلســلة مــن احملــارضات التثقيفيــة والــورش والــدورات 
التدريبيــة الــي اســهتدفت طــامق املستشــى مــن إداريــني وممرضــني 

ــاء. وأطب
ويف التفاصيــل فقــد نفــذت اللجنــة العمليــة يف املستشــى حمــارضة 
حــول "أوجــاع الظهــر" حرهــا عــرشة مــن املمرضــني واملمرضــات.
ــة حمــارضة  ــة العملي ــذت اللجن ــة، نف ــة لملســتجدات الصحي ومواكب

ــا 23 ممــرض/ ة. ــوال" حره ــريوس ايب حــول "ف
إىل ذلــك، وســعيا إىل رفــع كفــاءة العاملــني يف املستشــى يف اكفــة املياديــن نفــذت إدارة املستشــى دورة يف "املعلوماتيــة" شــارك فهيــا 
11 موظــف. وتطبيقــا ملخطــط التدريــب والزتامــا مبتطلبــات بنــود اإلعمتــاد والتصنيــف، نفــذت إدارة املستشــى دورة ATLS اســمترت ملــدة 
يومــني اســتفاد مهنــا 14 ممــرض/ ة. وألننــا يف بلــد كثــري املســتجدات والتطــورات، وســعيا إىل رفــع مســتوى جهوزيــة املستشــى نفــذت 
إدارة املستشــى  منــاورة جفائيــة عاجلــت حدثــا طــارائً. املنــاورة شــارك فهيــا اكفــة العاملــني يف املستشــى مــن أطبــاء وممرضــني وموظفــني.

وبعد انهتاء املناورة مت تقيميها وإعطاء بعض التوجهيات لتدارك أي طارئ.

 ورشة االكتآب في مركز المعشوق
ــرة  ــذت دائ ــة اإلســالمية، نف ــع مؤسســة جــرىح املقاوم ــاون م بالتع
لزوجــات  تفريغيــة  نفســية  أنشــطة  النفســية يف صــور  الصحــة 
األخــوة اجلــرىح ســعيا إىل ختفيــف الضغــط النفــيس لدهيــن، 
وتضمنــت هــذه األنشــطة تنفيــذ رســوم ومتاريــن اســرتخاء، إضافــة 
ــذه األنشــطة 15 ســيدة  ــن ه إىل أنشــطة بســيكودرام. اســتفادت م

ــذت يف قاعــة األنشــطة يف مركــز اإلمــام امخليــي )قــده(. ونف

ــرة الصحــة النفســية ورشــة معــل  ويف مركــز املعشــوق، نفــذت دائ
ــي نفــذت يف  ــن اســرتخاء. الورشــة ال ــذ متاري ــل الورشــة تنفي ــة. ختل ــاب أســبابه وعوارضــه" اســهتدفت ســيدات مــن املنطق حــول "اإلكت
قاعــة املركــز الــي اســتفادت مهنــا 28 ســيدة، وتــأيت هــذه الورشــة مضــن سلســلة الــورش الــي تنفذهــا اهليئــة الصحيــة لزيــادة الــويع 

الــي ونــرش املعرفــة خصوصــا يف احلقــل النفــيس. 
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ندوات

 سلسلة ندوات
يف إطــار معلهــا التوعــوي والتثقيــي، نفــذت دائــرة الصحــة النفســية 

يف منطقــة صــور سلســلة مــن النــدوات واحملــارضات.
فــي بلــدة الناقــورة، قدمــت اهليئــة نــدوة تناولــت موضــوع اإلدمــان 
عــى املخــدرات وســبل الوقايــة مهنــا: وقــد حرهــا 55 مشــارك/ ة.

التوتــر  "مــرض  الصحيــة ورشــة حــول  اهليئــة  نفــذت  ذلــك  إىل 
ــد اســتفاد مهنــا  ــق النفــيس" شــارحة عوارضــه وأســبابه. وق والقل

25 مشــاركة مــن اهليــات النســائية يف حــزب هلل. 
ــة  ــة حمــارضة توعوي ــذت اهليئ ــن التواصــل اإلجمتــايع، نف ويف زم
حــول "خماطــر شــباكت التواصــل االجمتــايع" اســهتدفت الطــالب 

يف مــدارس احتــاد جبــل عامــل وبلــغ عــددمه 170 طالــب/ ة.

 التوعية من المخدرات
ــدوة  ــي ن ــا التثقي ــار معله ــية ويف إط ــة النفس ــرة الصح ــذت دائ نف
ــدوة اســهتدفت  ــة مــن املخــدرات". الن ــوان "التوعي ــة حتــت عن تثقيفي
أهــايل بلــدة القليلــة الذيــن بلــغ عــددمه 65 خشصــا. ونفــذت يف قاعة 
مدرســة القليلــة الرمسيــة. مــن جهــة أخــرى ويف إطــار التنســيق بــني 
اهليئــة الصحيــة ومجعيــات املجمتــع املــدين، التقــت مديريــة الصحــة 
النفســية ومجعيــة "صديقــة الشــباب" هبــدف التنســيق ألنشــطة 

مشــرتكة تتنــاول مواضيــع نفســية تثقيفيــة وتوعويــة.
اللقــاء مت يف مركــز اإلمــام امخليــي يف صــور وحــره موظفــون 

وإداريــون مــن الطرفــني. 

 المتممات الغذائية
حبضــور مســؤول منطقــة البقــاع ابــو ســلم يــايغ  يف حــزب اهلل 
ورئيــس بلديــة بعلبــك الدكتــور محــد حســن نمظــت اهليئــة الصحيــة 
اإلســالمية يف البقــاع نــدوة اســهتدفت األطبــاء ومــدراء املراكــز 

ــورس. ــم الن ــك يف مطع ــة وذل الصحي
النــدوة تناولــت موضــوع "املمتــات الغذائيــة" وحرهــا 90 طبيــب 
ــة مــن خمتلــف اإلختصاصــات مكــا شــارك مديــر مستشــى  وطبيب

البتــول يف اهلرمــل بالنــدوة.

محاضرات

 مخاطر  اإلدمان على المخدرات والكحول
اســتضافت مدرســة الــربج االوىل الرمسيــة فريــق الصحــة النفســية 
يف اهليئــة الصحيــة االســالمية يف حمــارضة حــول "خماطــر االدمان 

عــى املخــدرات والكحــول".
احملــارضة قدمهــا د.فضــل حشــي وحرهــا 80 تمليــذ مــن 

املدرســة.

 القلق واالكتآب
حمارضة حول القلق واالكتاب:

ــي نفذهتــا  ــوان احملــارضة النفســية ال ــاب" هــو عن ــق واالكت "القل
ــريوت. ــة النفســية يف ب ــرة الصحي دائ

احملــارضة الــي اســهتدفت أطبــاء مــن خمتلــف اإلختصاصــات 
الطبيــة قدمهــا د.فضــل حشــي وحتــدث خالهلــا حــول ماهيــة القلــق 

واإلكتــاب وكيفيــة رصــد املــرض وأحــدث طــرق العــالج.
واختمتت احملارضة حبفل عشاء يف مطعم الربيدج.
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زيارات مناسبات

 الذكرى السنوية للشهيد حسان اللقيس
إىل جنــة الهشــداء يف بعلبــك، حيــث قامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع 
يف اهليئــة الصحيــة اإلســالمية بإحيــاء ذكــرى هشــادة احلاج حســان 

اللقيــس عــرب وضــع الكيــل مــن الــورد عــى رضحي الهشيــد.
وقــد شــارك يف هــذا التكــرمي مســؤول منطقــة البقــاع يف حــزب هلل 

ورئيــس احتــاد بلديــات بعلبــك وعــدد مــن الفعاليــات احلزبيــة.

 زيارة الوفد اإليراني
ــن  ــد م ــام وف ــة، ق ــات الصحي ــع اجله ــات م ــز العالق ــار تعزي يف إط
اهلــالل األمحــر اإليــراين يرافقــه وفــد مــن املنطقــة الثانيــة يف حــزب 

ــر. ــريب يف حسم ــاع الغ ــارة إىل مستشــى البق هلل، بزي
الوفــد جــال يف أقســام املستشــى وتعــرف علهيــا عــن كثــب، واكن 
لرئيــس الوفــد لكمــة أبــدى فهيــا إجعابــه بالعمــل الــي يف 
املستشــى مشــددًا عــى أمهيــة التعــاون لتطويــر املهــارات لــدى 

األطبــاء والفريــق العامــل.

 عيد األم
ــة  ــوب الثاني ــة اجلن ــالمية يف مديري ــة اإلس ــة الصحي ــارت اهليئ اخت
أن تعايــد األمهــات يف عيدهــن مــن خــالل حمــارضة تثقيفيــة حــول 
ــة اىل  ــة الصحي ــت اهليئ ــار قدم ــذا االط ــراض النســائية ويف ه األم
األمهــات حفــص الزجاجــة و الســكري والضغــط جمانــا وبلــغ عــدد 

ــت. املشــاراكت 30 أخ
مكــا نفــذت اهليئــة الصحيــة لملناســبة حلقــة تفريغيــة يف حديقــة 
كســار الزعــرت يف مديريــة اجلنــوب الثانيــة اســتفادت مهنــا 70 أم.

 والدة السيدة زينب )ع(
الصحيــة  اهليئــة  مناســبة حتتــي هبــا  املســملة:  املمرضــة  يــوم 
االســالمية وتكــرم فهيــا املمرضــات العامــالت يف مراكزهــا الصحية.
ويف هــذا العيــد كرمــت اهليئــة الصحيــة ممرضاهتــا يف اكفــة املناطق 

ووزعــت علهيــم اهلدايــا التذاكريــة والورود.
ــات 150 ممرضــة.  ــدد املكرم ــغ ع ــة  بل ــوب الثاني ــة اجلن ــي منطق ف
و يف منطقــة البقــاع واجلنــوب األوىل وبــريوت بلــغ عددهــن 600 

ــة. ممرضــة مكرم
اإلمــام  توافــد طــالب مدرســة  الغــريب  البقــاع   ويف مستشــى 
املهــدي)جع( - القطــراين، ومشــغرة  لهتنئــة املمرضــات العامــالت يف 

ــورود. ــوا هلــن ال ــوا علهيــن وقدم ــث جال املستشــى حي
مكــا حــر وفــد مــن اهليــات النســائية اىل املستشــى مقدمــا 

الهتنئــة للفريــق العامــل يف هــذه املناســبة.
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تطوع
 رفع قدرات المتطوعات

يف ســبيل رفــع كفــاءة املتطوعــات يف جهــاز التطــوع يف منطقــة 
البقــاع، نمظــت دائــرة األنشــطة والتطــوع ورشــة معــل حتــت عنــوان 

"مهــارات التواصــل اخلدمــايت" اســتفاد مهنــا 28 متطوعــة.
قــدم الورشــة الدكتــور عــي ربــاح يف قاعــة مركــز فــرج بلــوق 

الــي.

 دورة المسعف النفسي للمتطوعات
حتســبا لالوضــاع الطارئــة، نفــذت دائــرة الصحة النفســية يف بريوت 
دورات تدريبيــة إلعــداد فريــق تدخــل نفــيس  يف احلــاالت الطارئــة.

وبلغــت ســاعات التدريــب 30 ســاعة نظريــة ومعليــة، واســتفاد مهنــا 
20 متطوعــة مــن جهــاز التطــوع يف بــريوت.

الدورة نفذت يف قاعة التدريب يف اإلدارة العامة.

 تكريم جهاز التطوع
اإلســالمية  الصحيــة  اهليئــة  يف  التطــوع  دائــرة  تقــوم  ســنويا، 
برتفيــع وتكــرمي املتطوعــات املنتســبات إىل جهــاز التطــوع يف اهليئــة 
ــة صــور،  ــي منطق ــة. ف ــا اهليئ ــي تنفذه واملشــاراكت باألنشــطة ال
ــرش  ــم ع ــا يف مطع ــاًل تكرميي ــوع حف ــرة األنشــطة والتط ــذت دائ نف
اهليئــة  إىل  إضافــة  متطوعــة   140 حــره  احلجــري  امللــوك يف 
ــذت  ــاع نف ــة. ويف البق ــوع املركزي ــرة التط ــة ودائ ــة يف املنطق اإلداري
الدائــرة تكرميــا مماثــاًل يف قاعــة النــورس مشــل 240 متطوعــة 

حبضــور ممثــي احتــادات بلديــات البقــاع.

 تدريب متطوعات على التصوير
ــوع يف  ــاز التط ــات يف جه ــارف املتطوع ــدرات ومع ــر ق هلــدف تطوي
ــات، األوىل  ــني لملتطوع ــني تدريبيت ــوع دورت ــم التط ــذ قس ــور، نف ص
حتــت عنــوان "مبــادئ التصويــر: واســتفاد مهنــا 16 متطوعــة تعرفــن 
إىل أقســام الاكمــريا ومعــل لك جــزء مهنــا. والثانيــة محلــت عنــوان 

"مهــارات التواصــل" واســتفاد مهنــا 22 متطوعــة. 

 دورة تصوير
شــارك 23 متطــوع ومتطوعــة  تابعــني جلهــاز التطــوع يف منطقــة 
اجلنــوب الثانيــة يف دورة تصويــر فوتوغــرايف اســمترت ليومــني 
نفذهتــا دائــرة األنشــطة والتطــوع. الــدورة تناولــت موضــوع التصوير 
ــدرات  ــة ق ــدورة يف ســياق تمني ــأيت ال بشــقيه النظــري والعمــي، وت

ــن. ــة امليادي ــارات املتطوعــني يف اكف ومه

 تكريم المتطوعات
ــوب  ــة اجلن ــة اإلســالمية يف منطق ــة الصحي ــمت اهليئ ــام، ختت كلك ع
الثانيــة عامهــا بتكــرمي املتطوعــات الــاليت شــاركن خــالل العــام 

بتنفيــذ األنشــطة.
ــة  ــة جســد يف رحل ــات إىل منطق ــق املتطوع ــه فري ــام توج ــذا الع وه
استكشــافية لملنطقــة، واختــمت الهنــار بغــذاء عــى رشف املكرمــات.

ــة 60 متطوعــة تابعــات جلهــاز التطــوع يف منطقــة  شــارك يف الرحل
اجلنــوب الثانيــة.
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 الدفاع المدني
ــري مــن  ــان خلفــت الكث ــي اجتاحــت  لبن ــة ال ــة الثلجي نعمــة العاصف
االرضار يف املمتلــاكت واعاقــت حركــة املواطنــني يف اجلبال واملناطق 
ــن  ــل م ــة والتقلي ــني عــى ختــي العاصف ــة، وملســاعدة املواطن النائي
ارضارهــا اكنــت فــرق الدفــاع املــدين التابعــة للهيئــة الصحيــة 
االســالمية جاهــزة وحــارضة يف لك املناطــق وابــرز اخلدمــات الــي 

ــت هبا: قام
- فتح طرقات بواسطة سيارات االنقاذ

- حسب سيارات عالقة عى طريق 
- نقل حاالت مرضية وطارئة ووفاة 

- قص اجشار تعيق حركة السيارات
- القيام جبوالت تفقدية يف القرى احمليطة

- تنفيذ دوريات عى طرقات
- ختليص عائالت من الثلوج 

بــرمغ تأههبــا الاكمــل ملواكبــة العاصفــة الثلجيــة حفــل الفصــل االول 
يف مديريــة الدفــاع املــدين بالــدورات التدريبيــة الــي اســهتدفت 

املجمتــع املــدين:
- 10 دورات اســعاف اويل عــدد شــارك فهيــا 315 متــدرب ومتدربــة 

ــدارس (. )متطوعــني ، طــالب م
- 16 دورة تأهيــل اســعاف اويل شــارك فهيــا 430 متــدرب ومتدربــة  

)مســعي املراكــز ومتطوعــني ، طــالب مــدارس (.
ــة )متطوعــني،  - 5 دورات اطفــاء  شــارك فهيــا 134 متــدرب ومتدرب

طــالب مــدارس (.
- دورة تأهيل إنقاذ.

- تغطية نشاطات رياضية.

وقامــت فــرق الدفــاع املــدين مبجموعــة مــن االنشــطة واالمعــال 
االنســانية مشلــت جولــة عــى املســنني يف بلــدة بيــت حانــون ومواكبــة 
حرائــق ومحــالت تجشــري وتســلم اجهــزة اطفــاء وزيــارة اىل دولــة 
ــاء. االمــارات حلضــور معــرض الســالمة العامــة وجتهــزات االطف

أنشطة الدفاع المدني

  أواًل :توزيع الخدمات الصحية حسب المناطق والمديريات:

  ثانيًا : تقديمات الصحة النفسية

  ثالثًا : تقديمات الصحة االجتماعية

  رابعا : تقديمات مديرية الدفاع المدني

  خامسا : تقديمات المستشفيات

هشــد الفصــل األول مــن العــام 2015م، تطــورًا ملحوظــا يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة واإلرشــادية للهيئــة الصحيــة اإلســالمية، وتقدميــات 
مديريــة الدفــاع املــدين، حيــث جتــاوزت نســبة الزيــادة يف بعــض اخلدمــات حــوايل 14 %، عــن الفصــل األول مــن العــام 2015 .  

وقــد انعكســت هــذه األنشــطة عــى مجمــل حركــة العمــل، فقــد هشــد هــذا الفصــل اســتفادة حــوايل 484422 فــردًا، مــن خدمــات املناطــق 
األربعــة  وبــراجم مديريــي الصحــة االجمتاعيــة والنفســية  والدفــاع املــدين واملستشــفيات، وتتلخــص باخلدمــات التاليــة: معاينــات، لقاحــات، 
صــور أشــعة، صــور صوتيــة، ختطيــط قلــب ومســع ورشايــني، حتليــل دم، بنــك دم )تقــدمي وحــدات دم(، أســنان ،اســتقبال حــاالت طارئــة، 
ــة  ــة إىل امحلــالت الوقائي ــق،  باإلضاف ــان، نقــل اســعاف ومتابعــات حــاالت الطــوارئ واحلري ــة وخت ــري جــروح، مراجعــات، تقــدمي أدوي تغي

ودورات التدريــب وورش العمــل، وااليــام الصحيــة املجانيــة وبــراجم الصحــة االجمتاعيــة والنفســية.
وقــد مت يف هــذا الفصــل توزيــع 186901 وحــدة دواء، أمــا خدمــات املستشــفيات الثالثــة )مستشــى البقــاع الغــريب يف حسمــر، مستشــى 
الهشيــد صــالح غنــدور يف بنــت جبيــل، مستشــى البتــول يف اهلرمــل( فقــد زادت تقدمياهتــا الصحيــة يف  هــذا الفصــل، 13%.ويف 

التفاصيــل:

ازدادت نســبة خدمــات وتقدميــات الصحــة النفســية، وكذلــك مواكبــة 
الكثــري مــن املؤسســات الرتبويــة باألنشــطة النفســية، ويه اكآليت:

أمــا بــراجم الصّحــة االجمتاعيــة الــي قدمهتــا اهليئــة الصحيــة 
ألهلهــا يف الفصــل األول مــن 2015، فهــي وفــق اآليت:

أما براجم وتقدميات الدفاع املدين، يف الفصل األول من 2015، فهي وفق اآليت :

أما تقدميات وخدمات املستشفيات الصحية واالستشفائية يف الفصل األول من 2015، فهي وفق اآليت:

وعــى صعيــد امحلــالت الصحيــة والتثقيــف والتدريــب ، فقــد اكنــت 
مرتفعــة يف هــذه الفــرتة قياســا مــع الســابق، ويه:

التقرير اإلحصائي

61

الهيئة الصحيةاألنشطة الصحيةالهيئة الصحية التقرير اإلحصائي



 معلومة صحية
ملاذا يتشّقق كعب القدمن؟

تشــقق كعــب القدمــني ظاهــرة مؤملــة، ولكــا أمهلــت كــربت املشــلكة 
بتشــّقق القــدم أكــر، وقــد تتطــور إىل نزيــف وفطريــات وبكترييــا.

مفــا يه أســباب تشــّقق الكعبــني، ومــا يه أبــرز النصــاحئ للتخلــص 
؟ منه

يرجــع الســبب األول إىل جفــاف اجللــد، وغالبــا يكــون ذلــك بســبب 
املــي مــن دون جــوارب أو بــال حــذاء.

ويعتــرب الوقــوف الطويــل والمسنــة مــن األمــور الــي تزيــد احمتــال 
ظهــور هــذه التشــّققات، ويف هــذه احلالــة ينصح باســتخدام اجلوارب 
القطنيــة ونزعهــا للضــوء والنظافــة، مث إعادهتــا بعــد التجفيــف. 
جيــب أيضــا اســتعال احلــذاء املغــّى ال املكشــوف، والــذي يغــّي 

الكعبــني.
ــد  ــد اجلــاف، وخصوصــا إذا اكن اجلل ــو اجلل ومثــة ســبب آخــر ه
حــول طــرف الكعــب مسيــاًك فــال يــح بالمتــدد. لذلــك، فــإن عــالج 
ــاط املهمــة يف العــالج فــال حتــاول أن  ــاف مــن النق التقّشــف واجلف
تزيــل التشــققات واجللــد المسيــك يف القــدم باســتعال شــفرة حــادة 

أو مقــص ألن ذلــك يــؤدي إىل أخطــار إصابــة القــدم.
ــؤدي إىل تشــقق  ــدم ي ــوزن عــى كعــب الق ــادة ال وال شــك يف أّن زي
القــدم، لــذا فــإن التخلــص مــن الــوزن الزائــد مهــم جــدًا يف العــالج 
ــب احلــذاء  ــب جتــدد املشــلكة. وينصــح أيضــا بتجّن ــة وجتّن والوقاي
املفتــوح مــن اخللــف والوقــوف الطويــل يف العمــل أو البيــت خصوصا 

ــة. عــى األرض الصلب

معلومات عامة

 معلومة غذائية
كيف يفيدك الزعرت؟

ــاول فنجــان مــن  ــو بتن ينصــح الربوفســور الفرنــيس هــرني غواب
الصعــرت املضــاف إليــه العســل يف الصبــاح، محلايــة املعــدة 
ــد كشــف الربوفســور الفرنــيس، اجلــراح  مــن ســوء اهلضــم. فق
واملتخّصــص يف عــالج الرسطــان والــذي هيــمت بالزعــرت ويركــز يف 
دراســاته لالفــادة منــه يف جمــال الطــب، أنــه ينشــط معــل الــم 
ــه مــن العالمــات األوىل ملــرض  ــدان اإلحســاس ب ــرب فق ــذي يعت ال

شــلل الرعــاش واأللزهاميــر مكــا أنــه حيتــوي عــى:
- الفيتامينــات؛ الاكلســيوم املفيــد يف معليــة جتلــط الــدم؛ احلديــد 

ــوم. ــك واملاغنزي والزن
-  فيتامني A املهم للنظر وفيتامني H املسؤول عن اخلصوبة.

 
وحيتــوي الزعــرت عــى مــواد مضادة لألكســدة. وتشــري الدراســات 
إىل أنــه يعمــل عــى فتــح الهشيــة، إذ لــه مفعــول يعمــل عــى تنبيــه 
املعــدة وطــرد الغــازات ومينــع التخّمــر، مكــا يســاعد عــى اهلضــم 
وامتصــاص املــواد الغذائيــة وطــرد الفطريــات مــن املعــدة واألمعــاء 

إضافــة إىل أنــه يزيــد الهشيــة لتنــاول الطعــام.

عــى  تعمــل  الــي  "الثميــول"  مــادة  عــى  كذلــك  وحيتــوي 
قتــل امليكروبــات وتطــرد الطفيليــات مــن املعــدة، وعــى مــادة 
ــادة  ــم ومض ــاردة للبلغ ــرة وط ــكنة ومطّه ــرول" ويه مس "الاكرفك

واإلهســال. للزيــف 

الهيئة الصحية


