
بسم اهلل الرحمن الرحيم

    مخاطــر األدويــة املهدئــة عــى صحــة اإلنســان باتــت أمــرا أكيــدا ومثبتــاً علميــاً، وهــو مــا يثــر 

ــوع  ــد وق ــة عن ــن إىل األدوي ــة املواطن ــاء واملعالجــن النفســين، نظــرا للجــوء أغلبي مخــاوف األطب

ــة اإلســامية يف  ــة الصحي ــا الهيئ ــص. هــذه املشــكلة أثارته ــب مخت ــا دون مراجعــة طبي مشــكلة م

مؤمترهــا النفــي الثــاين، والــذي اســتضافت بــه مجموعــة مــن األطبــاء وذوي االختصــاص للحديــث 

عــن هــذه اآلفــة الخطــرة التــي تجتــاح مجتمعنــا، ومتحــورت االوراق البحثيــة حــول األدويــة املهدئــة 

الشــائعة وعاجاتهــا ومضارهــا النفســية والجســدية ومنهــا مقاربــة حديثــة لإلدمــان، ودراســة حــول 

األدويــة املهدئــة، ومخاطــر األدويــة املهدئــة يف فــرة الحمــل، واقتصاديــات األدويــة املهدئــة، وكذلــك 

تــم اقــراح عــدداً مــن الحلــول الدينيــة واملامرســات الروحيــة التــي ميكــن أن تســاعدنا عــى تجــاوز 

مشــكاتنا النفســية. 

   فعاليــات املؤمتــر النفــي وأبــرز الكلــامت التــي ألقيــت بــه تشــكل ملــف العــدد وذلــك لتســليط 

الضــوء عــى املعلومــات واملقرحــات التــي قدمهــا األطبــاء واالختصاصيــن.

   ويف العــدد أيضــا مجموعــة مــن املقــاالت منهــا: التعــرف عــى عشــبة ســالفيا وكيفيــة الوقايــة مــن 

مــرض الســكري، كذلــك مقابلــة مــع مديــر املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم العــايل الدكتــور عــي 

زلــزي، مــع عــرض ألهــم األنشــطة التــي نفذتهــا الهيئــة الصحيــة اإلســامية يف املناطــق اللبنانيــة، 

إضافــة إىل باقــة مــن العناويــن الصحيــة املنوعــة.    

إدارة التحرير
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الهيئة الصحية  ملف العدد

األدوية المهدئــة: بدائل وحلول
المؤتمر النفسي الثاني في الهيئة الصحية اإلسالمية

    يــأيت هــذا املؤمتــر لإلضــاءة عــى مشــكلة تنــاول األدويــة املهدئــة بشــكل عشــوايئ واقــراح حلــول وبدائــل لهــذه 

األدويــة، وبــدأت هــذه الظاهــرة الصحيــة النفســية تتزايــد يومــاً بعــد يــوم نتيجــة الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة 

واألمنيــة املتفاقمــة، بحيــث بــات املواطــن يحــاول تجــاوز مشــكالته والتخفيــف عنهــا باللجــوء إىل األدويــة املهدئــة 

دون طبيــب أو رقيــب. 

كلمات االفتتاح 
 

     افتتــح املؤمتــر بكلمــة نقيــب األطبــاء يف لبنــان ألقاهــا الدكتــور 

عبــد األمــر فضــل اللــه نيابــة عنــه، نــوه فيهــا بجهــود الهيئــة الصحيــة 

ــامً يشــغل  ــاً مه ــاً حياتي ــا املؤمتــر واختيارهــا موضوع اإلســامية لتنظيمه

ــاً يف  ــات هاجســاً يومي ــال املختصــن، بحيــث ب ــاين وب ــال املواطــن اللبن ب

مجتمــع يشــهد انقابــاً واســعاً. كــام عــدد مجموعــة مــن األســباب التــي 

ــعور  ــاذا للش ــا م ــة، باعتباره ــة املهدئ ــاول األدوي ــن إىل تن ــع املواط تدف

بالراحــة واالســرخاء للتخلــص مــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا نتيجــة 

األوضــاع األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة. كــام أكــد لألطبــاء أن النقابــة 

ــداف  ــق األه ــى تحقي ــة ع ــع وحريص ــن الجمي ــدة م ــافة واح ــى مس ع

ــان.   ــي يف لبن ــر العمــل الطب املرجــوة لتحســن وتطوي

ــر العــام املهنــدس مالــك       كلمــة الهيئــة الصحيــة ألقاهــا نائــب املدي

ــة  ــاول األدوي ــول تن ــاءات ح ــام واالحص ــض األرق ــا بع ــر فيه ــزة ، ذك حم

املهدئــة:« تفيــد آخــر الدراســات الصــادرة يف 2008 أن 25 % مــن 

اللبنانيــن يعانــون مشــاكل نفســية و 10 % منهــم يتحدثــون عنهــا بينــام 

5 % فقــط يــزورون طبيبــا نفســياً، وبالتــايل جــزء كبــر منهــم يتناولــون 

األدويــة املهدئــة بــدون وصفــة طبيــة. ومــن خــال اســتطاعنا آراء بعــض 

ــون  ــم يتناول ــرة منه ــن أن نســبة كب ــة واملعالجــن النفســين تب الصيادل

األدويــة املهدئــة بســبب الضغــوط االجتامعيــة واالقتصاديــة، وطاملــا أن 

األزمــات مســتمرة فــإن ازديــاد اســتهاك األدويــة املهدئــة يف ازديــاد مــن 

هنــا كانــت الحاجــة لعقــد هــذا املؤمتــر بغيــة تســليط الضــوء عــى هــذه 

النائب محمد رعد

المهندس مالك حمزة
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محاور المؤتمر

ــر وزارة  ــان ع ــت يف لبن ــي أجري ــات الت ــض الدراس ــن بع ــا م      انطاق

الصحــة أو عــر جمعيــات املجتمــع املــدين والتــي أظهــرت ازديــاد نســبة 

اللبنانيــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية وبالتــايل زيــادة اســتهاك 

األدويــة املهدئــة كانــت الحاجــة لعقــد هــذا املؤمتــر »األدويــة املهدئــة: 

بدائــل وحلــول«،  قدمــت فيــه مجموعــة مــن األوراق البحثيــة تــم 

ــة محــاور. تقســيمها إىل ثاث

     يف البدايــة قــدم الطبيــب والعالــج النفــي الدكتــور فضــل شــحيمي 

مقدمــة رسيعــة عــن ابــرز األدويــة التــي تســتعمل يف حــاالت الضغــوط 

ــة  ــاول األودي ــر تن ــن مخاط ــدث ع ــوم. وتح ــة الن ــق وقل ــية والقل النفس

ــدون مراجعــة  ــا ب ــدة منه ــاول جرعــات زائ ــة أو تن ــدون وصفــات طبي ب

  Benzodiazepine الطبيــب املختــص، وشــدد عــى اســتعامل أدويــة

التــي توصــف ملجموعــة مــن املشــكات النفســية، ونصــح أن بأقــل 

جرعــة وأقــل وقــت.  

المحور األول

الدكتور أنطوان البستاني: مقاربة حديثة لإلدمان
      تحــدث الدكتــور أنطــوان البســتاين عــن آفــة اإلدمــان التــي تجتــاح 

ــة، ووصــف  ــة، املتطــورة والنامي ــا والغني ــة الفقــرة منه املجتمعــات كاف

ــدون عــاج،  ــزال ب ــا ال ت ــا تســونامي جــارف وخاصــة ألنه الظاهــرة بانه

ــرون  ــدي آخ ــام يب ــان في ــو اإلدم ــا نح ــض مي ــر البع ــاذا يظه ــأل مل وس

مناعــة ضــده، وأىت الجــواب مــن خــال األبحــاث التــي تقــول بــأن 

ــا ســمي ب   ــوادا تشــبه املورفــن وهــو م ــرز م ــا تف ــك خاي اإلنســان ميل

ــة تكويــن  endomorphine ، واعتــر أن أي خلــل قــد  يحصــل يف عملي

الخايــا يف مرحلــة الحمــل تــؤدي بالشــخص إىل إظهــار ميــول إدمانيــة . 

كــام ذكــر أن اإلدمــان عــى املخــدرات هــي حالــة مــن عــرات الحــاالت 

ــع  ــى مواق ــان ع ــاالت اإلدم ــل ح ــان، مث ــها اإلنس ــي يعيش ــة الت اإلدماني

التواصــل االجتامعــي أو عــى بعــض الســلوكيات كالقــامر والخمــر وحتــى 

اإلدمــان عــى شــخص. 

املشــكلة والتوعيــة مــن أجــل الرشــيد يف اســتهاك االدويــة املهدئــة«.

     أمــا راعــي الحفــل النائــب محمــد رعــد شــكر الهيئــة عــى عقدهــا 

ــاه  ــؤولياتها تج ــل مس ــة لتحم ــة كاف ــات الصحي ــا املؤسس ــر، ودع املؤمت

املواطــن خاصــة التــي تعنــى بالصحــة النفســية. ونظــرا ملخاطــر تنــاول 

األدويــة املهدئــة عشــوائيا دعــا إىل إدارة هــذا امللــف مــن الطبيــب 

املعالــج إىل الصيــديل حتــى املريــض، معتــرا أن ســوء اســتهاك األدويــة 

املهدئــة وســهولة الحصــول عليهــا يفاقــم املشــكلة يومــاً بعــد يــوم، األمــر 

ــح  ــذا تصب ــليم، ل ــوه الس ــه ومن ــع وحيويت ــامة املجتم ــدد س ــذي يه ال

معالجــة هــذه الظاهــرة رضورة بــدء مــن التوعيــة العامــة حتــى إقــرار 

ــة.  ــة املهدئ ــد اســتهاك األدوي ــا عن ــة ينبغــي مراعاته ــات قانوني تريع

جمعية إدراك للدراسات: دراسة حول األدوية 
المهدئة

ــي  ــات الت ــة حــول التحدي ــة بحثي ــور ماهــر حســون ورق ــدم الدكت     ق

تواجــه الــدول والجهــات الضامنــة فيــام يتعلــق باإلنفــاق الصحــي عموماً، 

خاصــة بعــد أن تبــن أن تكاليــف العــاج يف ازديــاد بينــام امليزانيــات يف 

انخفــاض، مــن هنــا رأى رضورة تحديــد األولويــات وبالتــايل الوصــول إىل 

ــة النفســية.  ــى الصح ــاق الصحــي ع ــا االنف ــليم ومنه ــاق صحــي س إنف

كــام عــرض أرقامــا واحصــاءات  حــول الصحــة النفســية واالنفــاق عليهــا 

يف لبنــان. 

الدكتور أنطوان البستاني

   12.5 % من اللبنانيين 

يعانون من اضطراب المزاج 

مدى الحياة   
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المحور الثاني

الدكتورة ندى سبيتي: المقاربة المتعددة 
الجوانب لمرضى السرطان

تحــدث الدكتــورة نــدى ســبيتي عــن املقاربــة املتعــددة الجوانــب لعــاج 

مــرىض الرسطــان مقارنــة باملقاربــة النمطيــة، بحيــث أشــارت إىل العنايــة 

بكافــة الجوانــب الصحيــة للمريــض مــن لحظــة التشــخيص مــرورا 

ــض،  ــل املري ــد أه ــوت عن ــاالت امل ــد ح ــا بع ــى م ــاج وحت ــة الع مبرحل

وهــو مــا يتطلــب عمــل فريــق متكامــل مــع مــرىض الرسطــان. وعــددت 

النواحــي التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار منهــا العنايــة بالتغذيــة 

ــايل،  ــم امل ــى الدع ــي وحت ــي والعاطف ــم النف ــايئ والدع ــاج الفيزي والع

والدعــم النفــي ملرحلــة مــا بعــد الشــفاء مــن املــرض، وكذلــك الدعــم 

ــات  ــى أن حاج ــزت ع ــويف. ورك ــض املت ــل املري ــي أله ــي والعاطف النف

املريــض تختلــف مــن مريــض ألخــر باختــاف نــوع املــرض وعمــر 

وجنــس املريــض وظروفــه الصحيــة واالجتامعيــة الخاصــة، غــر أن التفهم 

وطريقــة الحديــث مــع املريــض وملســه والعنايــة النفســية والعاطفيــة بــه 

ــه. تســاعده عــى تجــاوز محنت

الهيئة الصحية  ملف العدد

     وكذلــك بحســب دراســة صــادرة عــن منظمــة الصحــة العاملية ســجلت 

زيــادة %5 يف اســتهاك مضــادات االكتئــاب )يف 2016 مقابــل 2015( 

بكلفــة 0.6 دوالر ملضــاد االكتئــاب يف اليــوم. ووفقــا لتقريــر وزارة الصحــة 

ــاق  ــة % 5 فقــط مــن إجــاميل االنف ــاق عــى الصحــة العقلي ــل االنف ميث

الصحــي.  وميثــل %35 مــن اجــاميل االنفــاق عــى الصحــة النفســية مــن 

نفقــات االستشــفاء. 

الدكتور أنطوان سعد: األدوية العصبية بين الدماغ 
والجسد

 يف محارضتــه تحــدث الدكتــور أنطــوان ســعد عــن تأثــر األدويــة املهدئــة 

ســلبا وإيجابــا وركــز عــى مضاعفاتهــا داعيــاً إىل تجنبهــا قــدر اإلمــكان، 

واعتــر أن الجميــع مســؤول عــن مشــكلة ازديــاد اســتهاك االدويــة 

املهدئــة مــن وزارة الصحــة إىل رشكات الــدواء واألطبــاء والصيادلــة 

الدكتور ماهر حسون

الدكتورة ندى سبيتيالدكتور أنطوان سعد

ــر  ــول مخاط ــة ح ــات تحذيري ــع عام ــرح ان توض ــض، واق ــى املري وحت

ــة. واضــاف أن  ــدواء الخارجي ــب ال ــا عــى عل ــة ومضاعفاته هــذه األدوي

ــه،  ــرة ومضاعفات ــمومه الخط ــة وس ــه العاجي ــوع دواء خصائص ــكل ن ل

ولــكل حالــة مرضيــة نــوع عــاج خــاص. ومبــا أن لهــا تأثــرات فيزيولوجية 

أكــد الدكتــور ســعد عــى رضورة إجــراء الفحوصــات الطبيــة الازمــة قبــل 

ــة  ــة املهدئ ــواع االدوي ــدد أن ــام ع ــة.  ك ــة املهدئ ــاج باألدوي ــدء بالع الب

ــطات /  ــات- املنش ــات- املنوم ــا: املهدئ ــوع منه ــر كل ن ــع رشح ملخاط م

ــا ــزاج - وغره ــات امل ــان- مثبت ــادات الذه ــزات- مض املحف

المشاركون في المؤتمر
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الدكتورة جانيت يوسف: ميزان مخاطر األدوية 
المهدئة في فترة الحمل وما بعده

مخاطــر تنــاول األدويــة املهدئــة خــال مرحلــة الحمــل والوضــع الرضاعــة 

كانــت موضــع الورقــة البحثيــة التــي قدمهــا الدكتــورة جانيــت يوســف، 

واعتــرت أن مرحلــة الحمــل هــي الخــط الصاعــد مــن الضغوط النفســية، 

ــل او  ــرة الحم ــر يف ف ــي تظه ــية الت ــراض النفس ــض االم ــاك بع الن هن

تلــك التــي تظهــر فقــط يف هــذه املرحلــة ، ذلــك أن العــوارض املصاحبــة 

لاكتئــاب تشــبه العــواض الخاصــة بالحمــل.

   38,2%من مرضى السرطان 

يعانون من أحد أنواع اضطرابات 
المزاج، 31,6 % منهم يعانون من 

الضغط النفسي أو القلق   

الدكتورة جانيت يوسف

المشاركون في المؤتمر
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الهيئة الصحية  ملف العدد

المحور الثالث: العالجات البديلة 

الدكتورة ماري تيريز صوايا: اقتصاديات األدوية 

المهدئة
ــة  ــة وكيفي ــة املهدئ ــات األدوي ــن اقتصادي ــا ع ــورة صواي ــت الدكت تحدث

ــة  ــية الناتج ــات النفس ــى الصدم ــا ع ــددت يف محارضته ــاباتها، وش حس

عــن الحــروب وأنواعهــا واألمــراض واملشــاكل النفســية التــي تنتــج عنهــا  

الدكتور عبد الرحمن البزري: التمييز والتصنيف 
لبعض األمراض 

ــه  ــد الرحمــن البــزري انتقــد يف محارضت ــة عب ــور األمــراض الجرثومي دكت

ــذي  ــف ال ــز والتصني ــل«  التميي ــا يجه ــدو م ــان ع ــا »االنس ــي عنونه الت

يتعــرض لــه بعــض املــرىض مــا يــؤدي إىل موقــف ســلبي مســبق وبالتــايل 

تــرك آثــار نفســية خطــرة عــى هــؤالء املــرىض. وعــدد الحــاالت املرضيــة 

التــي تتعــرض للتصنيــف أو مــا يســمى stigmatization  ومنهــا األمــراض 

النفســية، البدانــة املفرطــة، املثليــة الجنســية، الســيدا، املعــوق، التمييــز، 

كاإلدمــان عــى الكحــول والتدخــن واإلدمــان عــى املخــدرات واالرضابــات 

ــات  ــاغ  واالصاب ــات الدم ــن إصاب ــت ع ــام تحدث ــية، ك ــة والنفس العصبي

ــة  ــؤدي إىل مشــكات عقلي ــي ت ــة والت ــات العاطفي الناتجــة عــن الصدم

ــاج  ــا، الع ــات وتكلفته ــواع العاج ــن أن ــة ب ــت مقارن ــية. وقدم ونفس

ــي تتحقــق مــن  ــج الت ــة الســلوكية، والنتائ ــة والعاجــات املعرفي باألدوي

ــة.      ــة املختلف ــامد املســارات العاجي خــال اعت

الدكتورة ماري تيريز صوايا

    الدكتور غسان مهنا: إدارة األلم
ــك  ــا بتل ــة ووصفه ــن األوجــاع املزمن ــا ع ــور غســان مهن   تحــدث الدكت

التــي  تســتمر ملــدة ثاثــة أشــهر متتاليــة، ورشح طــرق وكيفيــة التعاطــي 

مــع األمل وفهــم املســالك واملراحــل التــي ميــر بهــا وأنواعهــا، وعــن طــرق 

ــق  ــكنات وف ــي للمس ــف العامل ــاج والتصني ــرق الع ــاألمل وط ــم ب التحك

منظمــة الصحــة العامليــة. وعن كيفيــة التعامل مــع املســكنات واملهدئات 

ــار إىل رضورة  ــة، وأش ــاع املزمن ــية واألوج ــراض النفس ــة األم ــن عاق وع

ــد  ــة ق ــة املســكنة ألن تزامــن بعــض األدوي ــة مــع األدوي تناســب االدوي

يــؤدي إىل مشــاكل جديــدة عنــد املريــض بعيــدة عــن مشــكلته األساســية. 

ــكن األمل  ــة تس ــي يف مرحل ــج النف ــب واملعال ــن دور الطبي ــدث ع وتح

وتهدئتــه، ألن الوجــع يختلــف مــن شــخص ألخــر ومــن منطقــة ألخــرى 

ومــن ديــن ألخــر. وأعطــى مثــاال عــن دور األوجــاع املزمنــة يف التســبب 

باملشــاكل النفســية، ورضورة االخــذ بعــن االعتبــار كل مراحــل املشــكلة 

النفســية والكشــف عــن أســبابها الحقيقــة أثنــاء مرحلــة العــاج.  

الدكتور غسان مهنا

الدكتور عبدالرحمن البذري

ــدة  ــرا. كــام ذكــر مجموعــة مــن األمــراض الجدي الجــذام، الســل، الكول

التــي يتعــرض املصابــن بهــا للتصنيــف منهــا  H1N1، الزيــكا، الكورونــا، 

الســارس، التهــاب الكبــد الوبــايئ.
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الشيخ حسين سويدان: التأهيل النفسي والروحي
أفــردت للديــن يف املؤمتــر مســاحة للنقــاش أيضــا، تحــدث فيهــا الشــيخ 

حســن ســويدان عــن دور الديــن واإلميــان باللــه وبالرســل وبالرســاالت 

الســاموية يف االســتقرار النفــي والروحــي، ودوره يف تجــاوز الكثــر 

ــم  ــر مــن القي ــن الكث ــات واملشــاكل النفســية، ففــي الدي مــن االضطراب

األخاقيــة واإلميانيــة التــي تســاعد اإلنســان عــى تجــاوز محنتــه والصــر 

ــاءات.  عــى االبت

الدكتورة نهى بيومي: الشفاء بممارسة االبرانا 
مــن الحلــول البديلــة لتنــاول األدويــة املهدئــة التــي نوقشــت يف املؤمتــر 

مامرســة بعــض أنــواع التأمــل ومنهــا » الرانــا«، وعرفــت الدكتــورة نهــى 

ــيه  ــه، ومؤسس ــن تاريخ ــذة ع ــي ورسدت نب ــوع التأم ــذا الن ــي به بيوم

وأســاتذته، ثــم انتقلــت إىل كيفيــة مامرســة الرانــا، كــام ذكــرت الفوائــد 

ــية.  ــدية ونفس ــة جس ــد صحي ــي فوائ ــا، وه ــج عنه ــي تنت ــة الت الصحي

وركــزت أيضــاً عــى تأثرهــا العميــق يف الصحــة النفســية، خاصــة مامرســة 

ــذا  ــا له ــم رؤيته ــروف ب » twin hearts«، ولتدعي ــي املع ــوع التأم الن

النــوع العاجــي  أشــارت إىل بعــض التجــارب العامليــة والنتائــج العمليــة 

ــية  ــراض النفس ــض األم ــة بع ــق مبعالج ــا يتعل ــا فيه ــدرت عنه ــي ص الت

كاألرق واالكتئــاب وفقــدان الشــهية، وتقلبــات املــزاج وغرهــا. وتحدثــت 

عــن تأثــر التأمــل عــى تعديــل بعــض الهورمونــات عنــد اإلنســان والتــي 

 serotonin تحســن صحتــه النفســية والعقليــة خاصــة الســريتونن

.melatonin واملاتونــن

السيريتونين : يتحكم 
بالمزاج، الممارسة والرغبة 
الجنسية، الشهية، النوم، 
الذاكرة والتعلم، تعديل 

حرارة الجسم، بعض 
السلوكيات االجتماعية، وأي 
خلل بهذا الهرمون قد يؤدي 

إلى االكتئاب.

الميالتونين: يتحكم بإدارة 
توقيت الجسد عند النوم 
واالستيقاظ، يساعد على 

انتاج الهورمونات النسائية، 
يرتبط بالقدرة على عالج: 

األرق، االضطراب الحاد، 
االكتئاب، الباركنسون 

وغيرها.

الدكتورة نهى بيومي

فضيلة الشيخ حسين سويدان
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األمراض النفسية األكثر شيوعًا
                                                 د. مرينا غساين

                                                   متخصصة يف  الطب النفيس والعقيل

يُعــرف علــم النفــس املــريض )psychiatry( بالعلــم الــذي يصــف مظاهــر االضطرابــات النفســية والعقلية والســلوكية 

وأعراضهــا الرسيريــة وأســبابها وعواملهــا ويطــرح ســبل عالجها.

األمراض األكثر شيوعًا في العيادات 
النفسية:

Generalized Anxiety disor- ( 1.اضطــراب القلــق المعمــم
ــا  ــاً م ــن غالي ــي ومزم ــر واقع ــث غ ــض بثل der(: يتصــف بشــعور املري

يصاحبــه نوبــات حــادة مــن الجــزع )Panic( الخــوف الشــديد املصاحب 

لتــرسع خفقــان القلــب وأمل يف الصــدر مــع التعــرق والشــعور بالــدوار .

 : )Obsessive Compulsive disorder( 2.الوســواس القهــري
يتصــف بوجــود أفــكار راجعــة وأفعــال متكــررة )قهريــة( يــدرك املريــض 

ــا  ــة م ــة داخلي ــود مقاوم ــا بوج ــعر نحوه ــة ويش ــة ومرضي ــا دخيل أنه

يســبب لــه التوتــر الشــديد.

3.االكتئــاب)Depression( : يتصــف بالشــعور بالحــزن ونوبــات 
ــة إىل فقــدان الشــهية  ــذات إضاف ــوم ال ــم ول ــكاء ووجــود مشــاعر اإلث ب

ــار(. ــوت) االنتح واألرق والرغبــة يف امل

 Post trauma stress disorder(4. اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
( : ينتــر هــذا االضطــراب يف منطقــة النزاعــات  والحــروب بنســبة عالية 
ــدد  ــر ومه ــدث خط ــرة ) ح ــدة قاه ــرض إىل ش ــن التع ــم ع ــو ينج وه

للحيــاة(  ويتســم بعــوارض تتضمــن تكــرار عيــش التجربــة ذهنيــاً ومــا 

يرافقهــا مــن قلــق والتأهــب العصبــي الدائــم.

يتســم   :  )Bipolar disorder( القطــب  ثنائــي  اضطــراب   .5
ــواء   ــزن  وانط ــة )ح ــراض اكتئابي ــن أع ــا ب ــزاج م ــب يف امل ــود تقل بوج

ــراط  ــة ، االنخ ــاج ، العدواني ــعور باالبته ــوس ) ش ــراض ه ــأس.( وأع وي

مبشــاريع وتبديــد أمــوال ، اإلحســاس بالنشــاط املفــرط وتناقــض الحاجــة 

ــوم.( إىل الن

تتصــف   :  ) Psychotic disorder( 6. االضطرابــات الفصاميــة
بوجــود أعــراض ذهانيــة كاألوهــام )وهــم االضطهــاد ، وهــم العظمــة..( 

ــتت  ــر )تش ــراب التفك ــي واضط ــد العاطف ــمعية، التلب ــات الس والهلوس

ــي..( ــكار،  تصــدع يف النســق الكام األف

ــدرة  ــادة املخ ــي امل ــرار تعاط ــم بتك ــان )Addiction (: يتس 7. اإلدم
مــن أجــل االســتمتاع  والتحمــل ) زيــادة الجرعــة للحصــول عــى 

االســتجابة املطلوبــة..( ولتجنــب االنزعــاج والضيــق الناجــم عــن التوقــف 

ــادة. ــتعامل امل ــن اس ع
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   األمراض النفسية 

واالضطرابات السلوكية 
يعالجها مجموعة من األطباء 

والمعالجين النفسيين في 
مراكز الهيئة الصحية النفسية 

المنتشرة في المناطق 

اللبنانية  

طرق العالج:

1.العــاج الدوائــي : وال تقــل مــدة العــاج عــن ســتة اشــهر ، أكــر األدويــة اســتعامالً مضــادات االكتئــاب ، مضــادات الذهــان ، مضــادات القلــق 
ومثبتــات املــزاج...

2.العــاج النفســي : العــاج الســلويك املعــريف  وهــو العــاج األكــر اســتعامالً حاليــاً وهــو عبــارة عــن تعزيــز اإلدراك وتفســر التفكــر الســلبي 
بهــدف تغيــره إىل تفكــر إيجــايب أو قناعــات أكــر واقعيــة.

1111



الهيئة الصحية  ملف العدد

ال يوجد أدوية مهدئة آمنة .. والجنين أول الضحايا 
مخاطر األدوية المهدئة في فترة الحمل

 

يستند هذا املقال إىل املحارضة التي ألقتها الدكتورة النسائية جانيت يوسف يف مؤمتر »األدوية املهدئة: بدائل وحلول«. 

  »ال يوجــد أدويــة مهدئــة آمنــة متامــاً يف فــرة الحمــل ، كل دواء يظهــر مبرحلــة مــا آثــاراً جانبيــة خطــرة عــى صحــة األم والطفــل معــاً« بهــذه العبــارة 

لخصــت الدكتــورة املتخصصــة باألمــراض النســائية جانيــت يوســف أعــراض األدويــة املهدئــة عــى املــرأة الحامــل وجنينهــا. 

هذه النتيجة تعد ناقوس خطر يستدعي أن يدقه األطباء باستمرار، نظرا لتزايد األمراض النفسية عموماً وعند الحوامل بشكل خاص. 

اإلصابة باألمراض النفسية أثناء الحمل 

  بعكــس القــول الشــائع بــن النــاس » إن الحمــل يحمــي مــن األمــراض«، يؤكــد األطبــاء أن الكثــر مــن األمــراض النفســية تظهــر خــال مرحلــة الحمــل 

ألول مــرة أو قــد تصــاب الحامــل بانتكاســة فيــام إذا كان قــد ســبق أن عانــت أحــد األمــراض النفســية. ويعــود ســبب ارتفــاع نســبة اإلصابــة بحــاالت 

مرضيــة نفســية يف فــرة الحمــل إىل زيــادة يف إفــراز بعــض الهورمونــات املرتبطــة بالحمــل. ومــن أكــر األمــراض الشــائعة يف هــذه املرحلــة الحساســة 

االكتئــاب الــذي يســبب عــوارض نفســية وجســدية منهــا تقلــب املــزاج والشــعور بالحــزن واإلحســاس بالذنــب والقلــق والفوبيــا واألمل وتغــر يف الشــهية 

واضطــراب نظــام النــوم وغرهــا،  لــذا تــزداد يف هــذه الفــرة الحاجــة إىل تنــاول األدويــة املهدئــة.

تسجل عادة حاالت ثالثة: 
- البدء بتناول األدوية املهدئة قبل الحمل 

-  البدء بتناول األدوية أثناء الحمل 

- البدء بتناول األدوية بعد الوضع

 ولــكل مرحلــة  مــن هــذه املراحــل مخاطرهــا عــى األم والجنــن وعــى 

العاقــة بينهــام يف فــرة مــا بعــد الــوالدة. وأبــرز هــذه املخاطــر واألعــراض 

التــي قــد تظهــر بســبب األمــراض النفســية بحــد ذاتهــا أو بســبب األدويــة 

املهدئــة املعالجــة لهــذه األمــراض. 

التأثيرات في األم
• اعتال الصحة وسوء التغذية.

• اإلدمان عى الكحول والتدخن ومواد مخدرة أخرى.

• ظهور أفكار انتحارية، أذية النفس.

ــام يف  ــد بينه ــل والتباع ــن األم والطف ــي ب ــكاك العاطف ــص يف االحت • نق

ــزل. املن

• مشاكل يف اإلرضاع.

التأثرات يف الجنن

• ازدياد نسبة السكري 

• حدوث والدة مبكرة

• منو ضعيف

• صغر غر اعتيادي يف محيط الرأس

• تأثــر علىفــي اإلدراك الســلويك للطفــل، وتــرز هــذه املشــكلة بعــد 16 

شــهراً مــن عمــر الطفــل، وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة الكورتيــزول يف دم 

األم.

خاصــة القــول وبحســب التصنيفــات املعروفــة لألدويــة املهدئــة، ميكــن 

القــول إنــه ال يوجــد أدويــة مهدئــة آمنــة، وأغلبهــا يســجل يف التصنيــف 

العاملــي املتقــّدم، ال يوجــد مضــادات اكتئــاب آمنــة ، وال يوجــد دراســات 

تؤكــد أمانــة تنــاول األدويــة املهدئــة يف فــرة الحمــل، ألّن لــكّل دواء أثــاراً 

جانبيــة تؤثــر يف الجنــن يف مراحــل تكونــه وخاصــة يف الثلــث األول مــن 

الحمــل. 

  يف حــال تعــذر تجنــب تنــاول األدويــة املهدئــة يدعــو األطبــاء النســاء 

ــراض  ــن األم ــكان م ــدر اإلم ــة ق ــال إىل الوقاي ــات يف إنجــاب األطف الراغب

التــي قــد تســببها األدويــة املهدئــة للجنــن، وينصــح بتنــاول دواء واحــد 

ــرة  ــاء ف ــاج أثن ــة للع ــوة إىل إدارة فعال ــة،  والدع ــل جرع ــال وبأق فع

الحمــل تضــّم الطبيــب النســايئ والطبيــب النفــي املعالــج واألهــل مــع 

ــخ املريضــة الطبــي والعائــي.  ــار تاري األخــذ بعــن االعتب

   70 % من حاالت 

االكتئاب الشديد تظهر خالل 
فترة الحمل  

   معالجة االكتئاب ضرورية

ألنه قد يؤدي إلى مشاكل أخرى 

أثناء الحمل  
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   تناول بعض األدوية أثناء فترة 

الحمل يزيد مخاطر اإلصابة بالتوحد 
عند األطفال بنسبة 200%

بحسب دراسة كندية نشرت عام 

   2015

1313



ــة  ــز مقن ــع مرك ــة،  يرب ــدة مقن ــراف بل ــى أط ــاميل وع ــاع الش ــق البق ــراف، يف عم ــي األط ــهل املرام ــط الس     وس

ــة.   ــة مقن ــع بلدي ــاون م ــامية بالتع ــة اإلس ــة الصحي ــه الهيئ ــد افتتحت ــي جدي ــز صح ــو مرك ــي، ه الصح

برعايــة وحضــور النائــب عــي املقــداد افتتحــت الهيئــة الصحيــة بالتعــاون مــع بلديــة مقنــة مركــز مقنــة الصحــي، 

وبحضــور أعضــاء املجلــس البلــدي الحــايل والســابق وفاعليــات املنطقــة. بعــد قــص رشيــط االفتتــاح أقيــم احتفــال 

تحــدث فيــه كل مــن ســاهم يف بنــاء وتشــغيل املركــز.

رئيس بلدية مقنة  
ــواز  ــيد ف ــايل الس ــة الح ــة مقن ــس بلدي ــة لرئي ــامت بكلم ــتهلت الكل اس

ــي أســفرت إىل  ــس الســابق عــى جهــوده الت ــا املجل املقــداد، شــكر فيه

بنــاء املركــز وتأسيســه كــام شــكر الهيئــة الصحيــة عــى تشــغيلها املركــز، 

ــي  ــة الت ــه املادي ــه كان عــرض ألهــم مراحــل املــروع وتكلفت ويف كلمت

ــون دوالر.  ــاً ونصــف ملي تجــاوزت مليون

الهيئة الصحية  مراكز

افتتــاح مركــز مقنة الصحي في البقاع الشــمالي
الهيئة الصحية: هذا أقل واجب لشكر هذه المنطقة

نائب مدير عام الهيئة الصحية 
بــدوره نائــب مديــر عــام الهيئــة الصحيــة املهنــدس مالــك حمــزة شــّدد 

ــز  ــاح املرك ــبة الفتت ــون مناس ــرت لتك ــي اخت ــبة الت ــة املناس ــى رمزي ع

الصحــي يف مقنــة، معتــرا أن التنميــة االجتامعيــة هــي رديــف للمقاومــة 

العســكرية يف ســبيل تحســن املجتمــع وحاميتــه مــن األمــراض واآلفــات 

كافــة. وأكــد أن قــرب املركــز الصحــي مــن مستشــفى دار الحكمــة أمــر 

محمــود لكــون املركــز الصحــي يقــدم الخدمــات الصحيــة األوليــة قبــل 

التوجــه إىل املستشــفى.  

قص شريط اإلفتتاح

رئيس بلدية مقنة فواز المقداد

المهندس مالك حمزة
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وعــن أول املشــاريع املنــوي تنفيذهــا قــال املقــداد:« ســنقوم بحمــات 

مجانيــة للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي، وكشــف تخصــي للعيــون 

ــذه  ــز ه ــة، وتتمي ــة مجاني ــوص مخري ــراء فح ــة إىل إج ــكري إضاف والس

ــاج إىل  ــل مــن يحت ــازل وتحوي ــى املن ــوالت ع ــام بالج ــات بالقي الحم

ــز«.      ــة إىل املرك املتابع

 وأشــار إىل أن املركــز يغطــي مســاحة جغرافيــة تشــمل عــدداً مــن القــرى 

منهــا مقنــة، الكنيســة، شــعت، الجامليــة، والنبــي عثامن.  

  العالج الفيزيائي 

وترقق العظام من 
الخدمات األساسية في 

المركز   

النائب علي المقداد

النائب علي المقداد
شــكر النائــب عــي املقــداد الهيئــة الصحيــة عــى جهودهــا الراميــة إىل 

تنميــة املجتمــع صحيــاً، ومنهــا افتتــاح مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة، ألن 

سياســة افتتــاح املراكــز تســد الفــراغ الــذي تركــه املؤسســات الرســمية 

نظــراً لحاجــة املواطنــن إليهــا خصوصــاً أولئــك الذيــن ال يســتفيدون مــن 

ــة  مؤسســات الضــامن االجتامعــي والتأمــن الصحــي. واليــوم نــرى الهيئ

ــوق دور وزارة  ــا يف ــق، ودوره ــن املناط ــر م ــاً يف الكث ــؤدي دوراً ريادي ت

الصحــة أحيانــاً.

ــا إىل مديــر املركــز الســيد عبــاس  وقبيــل البــدء مبراســم االفتتــاح تحدثن

املقــداد الــذي اســتعرض أقســام املركــز والخدمــات التــي يقدمهــا. 

panoramic - mammography  :تصوير شعاعي

Echo تصوير صويت -

- تخطيط السمع والطبلة

- صيدلية مجانية

- عيادات األسنان

- الصيدلية املجانية

-  عيــادات األمــراض التخصصيــة: صحــة عامــة / أمــراض نســائية / أمراض 

جلديــة / أعصــاب/ أطفــال / أمــراض عظــم ومفاصــل / عيــون / أمــراض 

املســالك البوليــة/ أمــراض القلــب والرايــن / أنــف أذن حنجــرة/ ترقـّـق 

العظــم/ العــاج الفيزيــايئ. ولتشــغيل هــذه العيــادات جــرى التعاقــد مــع 

15 طبيبــاً وطبيبــًة. 
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ألننا نهتم .. كونوا على حذر
إرشادات للمواطنين في فصل الشتاء.. 

د عنــد ســور الحديقــة، واألشــجار التــي تهــدي    أصبــح كُل يشء حولنــا يحمــل رائحــة الشــتاء، املقاعــد التــي تتمــدَّ

أوراقهــا طعــم الــرد، والشــوارع التــي بــدأت تكتــيس بأصــوات أجــراس بدايــة انطــالق الغيــوم يف الســامء، كل يشء 

حولنــا بــات يوحــي لنــا بــأنَّ الشــتاء عائــد ال محالــة، وبدايــة فصــل الشــتاء يعنــي بدايــة تــديّن درجــات الحــرارة 

والطقــس البــارد وتســاقط الثلــوج ولذلــك يعمــد األشــخاص إىل اتقــاء الــرد عــر اســتخدام وســائل التدفئــة وزيــادة 

ــي تســاعد يف  ــح واإلرشــادات الت ــم بعــض النصائ ــوج إليك ــرد والثل ــن املخاطــر املرتبطــة بال ــة م ــس. وللوقاي املالب

تجنــب هــذه املخاطــر أو الحــد مــن تداعياتهــا: 

األفراد : 
- اتقاء التعرض للرد عر ارتداء مابس مناسبة لحالة الطقس 

ــوي عــى  ــي تحت ــه والخــر الت ــاول الفواك ــة ) تن ــاز املناع ــز جه - تعزي

ــة..( ــة الرياض ــن يس ، مامرس فيتام

- االهتــامم بالبــرة ووقايتهــا مــن الجفــاف باســتخدام كرميــات مرطبــة 

للبــرة 

- رشب كمية كافية من املياه 

أماكن السكن : 
• تأكيد جهوزية مطفأة الحريق اليدوية

• اتخاذ هذه التدابر عند التدفئة بواسطة :

  - شــوديرات: تنظيــف الحراقــات وخصوصــا البخاخــات وعنــد تركيبهــا 

ــرف  ــا يف غ ــازوت، ووضعه ــات امل ــات وخزان ــن الحراق ــل ب ــب الفص يج

الهيئة الصحية  الدفاع المدني

بعضهــا معــزول عــن بعــض قبــل اســتعاملها

ــا  ــة به ــة الخاص ــدادات الكهربائي ــد أّن اإلم ــة: تأكي ــأة الكهربائي -  املدف

ــة ــة وآمن صحيح

- الغــاز: عنــد غيــار قــارورة الغــاز يجــب تأكيــد ســامة الخرطــوم وأنــه ال 

يوجــد فيــه تشــّقق واألفضــل تغيــره كل ســنة.

ــة  ــه الغرف ــل إدخال ــا قب ــم كام ــتعال الفح ــد اش ــب تأكي ــم: يج  الفح

وتهوئــة املــكان مــن فــرة إىل أخــرى للســامح بدخــول األوكســجن النقــي.

• إبعــاد أي مــواد قابلــة لاحــراق مــن أمــام وســائل التدفئــة ذات 

الحــرارة املكشــوفة )ســتائر، أغطيــة الرسيــر..(

ــطة  ــة بواس ــد التدفئ ــاق عن ــا لاختن ــتمرار تافي ــازل باس ــة املن •  تهوئ

الفحــم، الحطــب، أو الغــاز.

• عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها.
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إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية:

- االستامع اىل نرات األحوال الجوية عر وسائل اإلعام.

الســعال  وأدويــة  الدوريــة  واألدويــة  وامليــاه  األطعمــة  تخزيــن   -

الجســم. حــرارة  وخافضــات 

- تخزين مواد التدفئة كاملازوت والحطب.

- تأمن الكميات املناسبة من أعاف الحيوانات التي تقتنونها.

- عدم التجوال إال عند الرورة القصوى خال العاصفة.

- عــدم تــرك أي وســيلة تدفئــة تعمــل بنظــام اللهــب املكشــوف مشــتعلة 

عنــد الذهــاب اىل النــوم أو تــرك املنــزل.

اآلليات :
• استخدام سائل مضاد للتجمد يف ريداتر األلية.

• فحص اطارات السيارة وتأكيد سامتها. 

• االحتفاظ بساسل معدنية إلطارات السيارة. 

• االحتفاظ برفش صغريف السيارة لرفع الثلوج عند الرورة. 

• االحتفاظ مبصباح كهربايئ يف السيارة. 

• فحص مّساحات الزجاج وتغيرها يف حال الحاجة اىل ذلك. 

• تأكيد أّن مصابيح اآللية تعمل بشكل جيد. 

                                                                          الدفاع المدني
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الهيئة الصحية  مع البلديات

افتتاح مركز بريتال

ــة اإلســامية  ــة الصحي ــال افتتحــت الهيئ ــة بريت ــور حســن الحــاج حســن وبالتعــاون مــع بلدي ــر الدكت ــة الوزي برعاي

ــات  ــال وفاعلي ــة بريت ــك بحضــور محافــظ بعلبــك – الهرمــل  بشــر خــر ورئيــس بلدي ــال الصحــي وذل مركــز بريت

املنطقــة واالطبــاء العاملــن يف املركــز واملؤسســات والجمعيــات املثيلــة ونائــب مديــر عــام الهيئــة الصحيــة املهنــدس 

ــام الحفــل جــال الحــارضون عــى أقســام املركــز.  مالــك حمــزة. ويف خت

محافظ بعلبك الهرمل  بشير خضر

رئيس بلدية بريتال

الوزير علي الحاج حسن
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رصد متسربين من اللقاحات في بلدة مجدل 
سلم محاضرات صحية تثقيفية في بلدة كوثرية 

اســتكامالً ملــروع »رصــد املترسبــن مــن اللقاحــات » الــذي ينفــذ السياد

ــد  ــداين برص ــح املي ــرق املس ــدأت ف ــل ، ب ــل عام ــاد جب ــات اتح يف بلدي

املترسبــن يف بلــدة مجــدل ســلم الجنوبيــة.

اســتمرت الحملــة مــدة 10 أيــام ونفذهــا فريــق مــن متطوعــات الهيئــة 

الصحيــة االســامية.

ويف بلــدة حداثــا تابعــت الهيئــة الصحيــة بالتعــاون مــع اتحــاد بلديــات 

بنــت جبيــل حملــة تلقيــح املترسبــن مــن اللقاحــات. 

بالتعــاون مــع بلديــة كوثريــة الســياد، نفــذت دائــرة الرامــج واإلرشــاد يف 

منطقــة النبطيــة سلســلة مــن املحــارضات التوعويــة الصحيــة.

املحــارضات حملــت العناويــن التالية:«قلبــك راقــب ســامته« وتناولــت 

موضــوع أمــراض القلــب وعوارضهــا ونصائــح للوقايــة منهــا.

واملحــارضة الثانيــة حملــت عنــوان »مــرض الربــو« وقــد عرفــت املحــارضة 

باملــرض ونســبة انتشــاره وآليــة حــدوث نوباتــه.

استفاد من املحارضتن عرون سيدة من سكان البلدة.

استكمال مشروع سالمة الغذاء بالتعاون 
مع اتحاد بلديات شمالي بعلبك

بحضــور رئيــس اتحــاد بلديــات شــامل بعلبــك ورؤســاء البلديــات 

وأصحــاب املنشــآت الغذائيــة ومســؤولة ملــف ســامة الغــذاء يف الهيئــة 

الصحيــة اإلســامية  ومســؤولة دائــرة الرامــج واإلرشــاد يف مديريــة 

ــّدم يف  ــذاء، وقُ ــامة الغ ــروع س ــة مل ــة الثاني ــت املرحل ــاع، أطلق البق

ــن  ــن املــروع وم ــة األوىل م ــازات املرحل ــر إلنج ــرض مخت ــة ع البداي

ثــم وزعــت شــهادات تصنيــف  املنشــآت الغذائيــة التــي حــازت درجــة 

ــوم.   ــع ونج ــوم وأرب ثاثنج

لقحه .. تحميه
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مسرحية نفضة في بلدتي خربة سلم 
وطورا

اســتقبلت بلدتــا »خربــة ســلم« و«طــورا« املرسحيــة االرشــادية الهادفــة 

»نفضــة« للفنــان عــي يونــس.

ــامية_  ــة االس ــة الصحي ــا الهيئ ــي أنتجته ــة _الت ــذه املرسحي ــد ه تجس

حيــاة املدمــن عــى املخــدرات والخامتــة التــي يــؤول اليهــا يف قالــب فنــي 

ومرسحــي.

حــر املرسحيــة 800 شــخص يف البلدتــن، أثنــوا عــى هــذا االنتــاج 

ــم ــي امله الفن

 والربوي.

يف إطــار التعــاون املســتمر بــن الهيئــة الصحيــة االســامية وبلديــة 

كفرملــي، نفــذت دائــرة االرشــاد والتثقيــف يف املنطقــة الثانيــة، ورشــة 

»الوقايــة واالســعاف األويل للحــوادث املنزليــة«.

الورشــة اســتهدفت 80 شــخصاً مــن ســكان كفــر ملــي، وتناولــت 

ــوادث  ــة للح ــعافات االولي ــن، االس ــزل اآلم ــكل املن ــة: ش ــع التالي املواضي

املنزليــة، الصيدليــة املنزليــة.

ويف ختام الورشة وزعت حقائب إسعافات أولية عى املشاركن.

ورشة اسعافات أولية في بلدية 
كفرملكي

ــطة  ــا األنش ــذت دائرت ــوار، نف ــن بوس ــاع، ع ــة جب ــع بلدي ــاون م بالتع

ــاً  ــاً صحي ــة يوم ــوب الثاني ــة الجن ــية يف منطق ــة النفس ــوع والصح والتط

ــاع. ــز جب ــاً يف مرك ــياً مجاني نفس

ــغ  ــم االستشــارات النفســية وأنشــطة تفري ــوم املجــاين  تضمــن تقدي الي

ــه عــرون  شــخصا. ــغ عــدد املســتفيدين من ــد بل ــال وق نفــي لألطف

يوم نفسي بالتعاون مع بلدية جباع

الهيئة الصحية  مع البلديات

التوعية من مخاطر المخدرات باسلوب مسرحي درامي

االسعافات المنزلية عنوان محاضرة في بلدة كفرملكي 

أنشطة تفريغ لألطفال في بلدة جباع

الحضور في االمسية التوعوية حول المخدرات 
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حفل تخريج أصحاب دور الحضانة والعاملين فيها

   مــروع تحديــد احتياجــات الحضانــات لعلــه مــن املشــاريع األوىل التــي طرحــت عــى مســتوى لبنــان لتحســن 

بنيــة دور الحضانــة ورشوط احرامهــا ملعايــري الســالمة واألمــان، وهــو مــن املشــاريع التــي أطلقتهــا الهيئــة الصحيــة 

اإلســالمية. وقــد نفــذت املرحلــة األوىل منــه يف عــر حضانــات يف الضاحيــة الجنوبيــة لبــريوت بالتنســيق مــع وزارة 

ــة ألصحــاب  ــة وعملي ــة نظري ــة دورات تدريبي ــة الصحي ــذي أجــراه فريــق الهيئ ــع املســح ال الصحــة وإرشافهــا، وتب

دور الحضانــة املرخصــة وللعاملــن فيهــا. ويف ختــام الــدورات أعــدت الهيئــة حفــل تخريــج لهــم بإعطائهــم شــهادات 

املشــاركة يف الــدورة، يف مركــز الــرج الصحــي االجتامعــي برعايــة النائــب بــالل فرحــات وحضــور رئيــس بلديــة الــرج 

وأعضائهــا ومديــرة دائــرة األم والولــد يف وزارة الصحــة وفاعليــات املنطقــة. 

تحــدث النائــب بــال فرحــات عــن دور الهيئــة الصحية يف تطويــر وتنمية 

املجتمــع وقــال إن مــا تقــوم بــه الهيئــة الصحيــة اإلســامية واجــب تجــاه 

هــذا البلــد، وذكــر كيــف تطــورت الهيئــة برسعــة فانتقلــت مــن مرحلــة 

الطــب العاجــي إىل مرحلــة الطــب الوقــايئ وهــو أرقــى مــا تتوصــل إليــه 

األنظمــة الصحيــة لتجنــب الكثــر مــن املشــاكل. وهــذا املــروع واحــد 

مــن املشــاريع الكثــرة التــي تفــردت بهــا الهيئــة أو متيــزت عــى مســتوى 

التخطيــط واألداء والتطبيــق. 

لطفولة آمنة: الهيئة الصحية اإلسالمية حاضرة أيضا

مديرة دائرة األم والولد في وزيرة الصحة

الهيئة الصحية  أنشطة
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الهيئة الصحية  أنشطة

ــب  ــا زغي ــد بامي ــرة األم والول ــرة دائ ــة مدي ــة وزارة الصح ــا ممثل   أم

فعــرت عــن ترحيبهــا مببــادرة الهيئــة يف تحســن وتطويــر دور الحضانــات 

ــة أن  ــي تذبلهــا يف هــذا املضــامر آمل ــة عــى الجهــود الت وشــكرت الهيئ

ــب إىل  ــارت زغي ــام أش ــق. ك ــع املناط ــتمر يف جمي ــة وتس ــم التجرب تعم

املشــاكل التــي تواجههــا الــوزارة نظــرا لنقــص الفريــق العامــل يف الدائــرة 

ــات.  ــة بالحضان املعني

 وعــن هــذا املــروع وغــره مــن املشــاريع تحــدث نائــب مديــر جمعيــة 

ــة  ــة املهنــدس مالــك حمــزة فاعتــر أن االهتــامم بالحضان ــة الصحي الهيئ

ــا كان ســعي الهيئــة لدخــول الحضانــات  هــو اهتــامم بالطفــل، مــن هن

وتقديــم يــد املســاعدة لهــا مــن أجــل تحســن رشوط األمــان والســامة 

ــر  ــم. وذك ــة له ــدورات التدريبي ــت ال ــة، فكان ــا كل حضان ــي تتطلبه الت

ــاون  ــردة أو بالتع ــا منف ــي تنفذه ــدة الت ــة العدي ــاريع الهيئ ــزة مبش حم

مــع البلديــات. 

ــة  ــت إىل أهمي ــة تطرق ــاب دور الحضان ــة ألصح ــت كلم ــل كان ويف الحف

ــة.  ــع مســتوى الحضان ــا يف رف ــدورات وتأثره ال

 ويف الختام وزعت شهادات ودروع تقديرية عى املتخرجات. 

تكريم السيدة باميال زغيب

توزيع دروع تكريمية على أصحاب الحضانات

2222



 أنشطة مستشفى البقاع الغربي

سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة والنــدوات الحواريــة نفذهــا مستشــفى 

البقــاع الغــريب للــكادر التمريــي والطبــي العامــل يف املستشــفى.

ــفى دوريت  ــذ املمستش ــن، نّف ــة للعامل ــاءة العلمي ــع الكف ــل رف ــن أج م

ACLS و CPR اســتهدفت 40 شــخصاً.

كــام نفــذت إدارة املستشــفى بالتنســيق مــع مســؤولة امللــف الثقــايف يف 

ــوان »وســائل التواصــل  ــة بعن ــة املعــارف ورشــة ثقافي املؤسســة وجمعي

االجتامعــي« حرهــا 33 موظفــا/ة.

املستشــفى.  يف  املحــارضات  قاعــة  يف  طويــل  تدريبــي  يــوم  وأقيــم 

املحــارضات اســتهدفت موظفــي الدائــرة التمريضيــة وعددهــم 12 

موظفــا/ة.

ــذ  ــرىض، نف ــة وامل ــايل املنطق ــة أه ــة، ولتوعي ــطتها التوعوي ــن أنش وضم

املستشــفى بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة النفســية ومديريــة الجنــوب 

ــية«. ــة النفس ــاً حــول الصح ــة عرضــاً مرسحي الثاني

ــاء ملناســبة اليــوم العاملــي للصحــة  اشــارة اىل أن هــذا العــرض يــأيت إحي

النفســية.

مبجالــس  الحزينــة  املناســبة  املستشــفى  أحيــا  عاشــوراء  وملناســبة   

عاشــورائية. 

ويف مناســبة والدة الرســول األكــرم زارعــدد مــن فاعليــات املنطقــة 

املستشــفى وجالــوا فيــه. 

كــام اســتقبل املستشــفى عــددا مــن الطــاب مــن مدرســة املهــدي )عــج( 

ومدرســة اإلمــام الحســن )ع( يف إطــار تنفيــذ نشــاطات تعليميــة الصفيــة 

للتعــرف إىل بعــض مواضيــع العلــوم الحياتيــة. 
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أنشطة مستشفى البتول - الهرمل

ــا مستشــفى البتــول يف الهرمــل ذكــرى عاشــوراء هــذا العــام حيــث  أحي

عمــت مظاهــر الحــزن يف أقســام املستشــفى وأقيمــت مجالــس العــزاء 

يف املناســبة. 

ــن يف  ــاء والعامل ــده( األطب ــي )ق ــام الخمين ــداد اإلم ــة إم ــأت لجن وهّن

مستشــفى البتــول يف الهرمــل مبناســبة عيــد الغديــر، حيــث حــر وفــد 

ــبة. ــارة للمناس ــفى يف زي ــة اىل املستش ــن اللجن م

 ويف الختام جال الوفد يف أقسام املستشفى.

وزار الســفر اليابــاين يف لبنــان مستشــفى البتــول يف الهرمــل، حيــث جــال 

يف أقســام املستشــفى كافــة مبديــاً إعجابــه باالهتــامم بالجانــب الطبــي 

يف املنطقــة.

ــاً  ــايص ترحيب ــر الع ــاف نه ــى ضف ــداء ع ــل غ ــارة بحف ــت الزي واختتم

بالســفر والفاعليــات البلديــة املرافقــة لــه.
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ــب  ــول يف الهرمــل والصلي ــن مستشــفى البت ــداً لحســن التعــاون ب وتأكي

ــارة اىل  ــر بزي ــب األحم ــة للصلي ــة امليداني ــدويل، قامــت اللجن ــر ال األحم

املستشــفى هدفــت اىل تعريــف اإلدارة عــى املنســقة األجنبيــة الجديــدة 

القادمــة مــن الفيليبــن.

ــدة جــال الوفــد يف أقســام املستشــفى   وبعــد الرحيــب باملنســقة الجدي

ــب  ــع الصلي ــاون م ــتنفذ بالتع ــي س ــتقبلية الت ــاريع املس ــوا املش وناقش

ــدويل.  ــر ال األحم

ــول يف  ــفى البت ــذ مستش ــوره ، نف ــداد وحض ــي املق ــب ع ــة النائ وبرعاي

ــة«. ــراض الوبائي ــوان » األم ــت عن ــاين تح ــنوي الث ــره الس ــل مؤمت الهرم

املؤمتــر الــذي جمــع أطبــاء مــن مختلــف االختصاصــات الطبيــة وفاعليات 

ملنطقة   ا

ــة الهرمــل وتضمــن سلســلة مــن  ــات أقيــم يف قاعــة بلدي واتحــاد البلدي

ــن. ــاء محارضي ــة املتنوعــة ألقاهــا ســبعة أطب املحــارضات الطبي

ويف إطــار ســعيه الدائــم اىل التثقيــف الدائــم واملســتمر لألطبــاء العاملــن 

فيــه، نفــذت إدارة مستشــفى البتــول يف الهرمــل بالتعــاون مــع الجســم 

الطبــي محــارضة حــول »الســكري و طرائــق العــاج واألدويــة الازمــة«.

ــت  ــم اختتم ــات ث ــف االختصاص ــن مختل ــا م ــارضة 30 طبيب ــر املح ح

ــل عشــاء.  بحف
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األنشطة في المراكز الصحية

أنشطة تثقيفية في مركز اإلمام الخميني  
الطبي في المعشوق

ــا  ــي نفذته ــة الت ــدوة العلمي ــوان الن ــا« عن ــية وأهميته ــة النفس »الصح

دائــرة الصحــة النفســية يف مركــز اإلمــام الخمينــي الطبــي يف املعشــوق.

ــور فضــل شــحيمي فتحــدث عــن  ــب النفــي الدكت ــدوة الطبي ــدم الن ق

أهميــة الطبيــب النفــي ودوره يف الجتمــع، كــام تطــرق اىل أنــواع 

ــا. ــة منه ــة الوقاي ــية وكيفي ــراض النفس األم

ــة  ــاريع صحي ــذ مش ــة تنفي ــت أهمي ــدران فعرض ــا ب ــة رمي ــا املعالج أم

نفســية يف املجتمــع املحــي، وكان للمــدارس حصتهــا يف النــدوة فقدمــت 

ــامم  ــول رضورة االهت ــة ح ــل مداخل ــوزان خلي ــة س ــة الربوي االختصاصي

ــدارس. ــا يف امل ــية ألطفالن ــة النفس بالصح

حر الندوة 50 شخص من فاعليات املجتمع املحي.

محاضرة عن اإلنسداد الرئوي في دار 
الحوراء

نظمــت الهيئــة الصحيــة االســامية يف دار الحــوراء محارضتــن حــول 

»االنســداد الرئــوي املزمــن« وأخــذت كفئــة مســتهدفة 60 شــخصاً مــن 

ــن. ــن املدخن املواطن

ندوات تثقيفية في مركز الشهابية

يــوم تخصــي ملــرىض الســكري نفذتــه مديريــة الجنــوب األوىل يف مركــز 

الشــهابية تضمــن سلســلة مــن األنشــطة حيــث قــام فريــق املتطوعــات 

بفحــص نســبة الســكر يف الــدم للمــرىض إضافــة اىل فحــص تخزيــن 

الســكر.

كــام تضمــن النشــاط سلســلة مــن املحــارضات التوعويــة املتنوعــة، األوىل 

قدمهــا الدكتــور زيــاد عــوض تحــت عنــوان »الســكري عوارضــه وطرائــق 

الوقايــة منــه« والثانيــة قدمتهــا إخصائيــة التغذيــة هبــة املقــداد تحــت 

عنــوان »الحميــة الخاصــة مبريــض الســكري« كــام قدمــت االختصاصيــة 

ــض  ــع مري ــل م ــة التعام ــول »كيفي ــارضة ح ــان مح ــة علي ــية آمن النفس

الســكري.

واختتــم النشــاط بفطــور صحــي شــارك يف 130 مريضــاً مــن الحارضيــن 

يف الورشــة.

ــة.  ــية املتنوع ــطة النفس ــن األنش ــلة م ــهابية سلس ــز الش ــن مرك واحتض

فقــد نفــذت دائــرة الصحــة النفســية  يف مديريــة الجنــوب األوىل حلقتــن 

تثقيفيتــن تحــت عنــوان »ســن األمــان« و«كيــف نحافــظ عــى ســامة 

الصحــة النفســية«.

ــرون  ــاطن ع ــر النش ــد ح ــاس وق ــة الن ــت اىل عام ــطة توجه األنش

ــخصاً. ش

اىل ذلــك نّفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف املركــز نــدوة تثقيفيــة 

حول«الصحــة النفســية وأهميتهــا« حــارض فيهــا كل مــن الطبيــب 

النفــي فضــل شــحيمي واالختصاصيــة الربويــة ســوزان خليــل واملعالجــة 

ــدران. ــا ب ــية رمي النفس

حــر النــدوة أهــايل بلــدة الشــهابية وقــد بلــغ عددهــم خمســون 

شــخصاً.

ويف املركــز نفــذت الدائــرة  ورشــة ثقافيــة بالتعــاون مــع الهيئــات 

النســاء يف املركــز وحرهــا 13 ســيدة. النســائية اســتهدفت 
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العالقة مع المحيط أولوية في مركز
الرضا )ع(

  مــن أجــل تحســن العاقــة وتعميقهــا مــع املحيــط يســعى مركــز الرضــا 

ــة ،  ــطة صحي ــام بأنش ــة إىل القي ــة الصحي ــز الهيئ ــي مراك ــام باق )ع( ك

ــه. مــن هــذه األنشــطة:  داخــل البيــوت واملؤسســات املحيطــة ب

ــة  ــمية، تحويط ــر الرس ــدارس ) الغدي ــاث م ــاب يف ث ــايل الط ــاء أه   لق

الغديــر الرســمية وحســن مكتبــي( وكان هــدف اللقــاء تعريــف األهــايل 

برنامــج الكشــف الطبــي املــدريس الــذي تنفــذه الهيئــة يف املــدارس 

ــن أهــايل الطــاب.  ــاء 161 شــخصاً م .حــر اللق

   بعــد ذلــك بــدأ تنفيــذ الكشــف الطبــي املــدريس الــذي تضمــن 

ــة الشــخصية والفحــص  ــوزن والطــول وفحــص النظــر، والنظاف ــاس ال قي

الرسيــري. شــارك العديــد مــن األطبــاء واملتطوعــات يف الكشــف، واســتفاد 

ــي  ــية ه ــة األساس ــكات الصحي ــت أن املش ــذاً. ولوحظ ــه 1134 تلمي من

يف التــرسب مــن اللقاحــات وضعــف النظــر، وقــد أحيــل الذيــن يعانــون 

ــم.  ــة عاجه ــز ملتابع ــة إىل املرك مشــكات صحي

األيام الصحية
يوم صحي لمسني الهرمل

نفــذت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف مديريــة البقــاع يومــاً صحيــاً مجانيــاً 

لخمســة عرمســناً ومســنة مــن عوائــل اإلمــداد يف مدينــة الهرمــل 

ــي متخصــص  ــق طب ــع فري ــم م ــارة منازله ــك بزي ــث ، وذل ــا حي وأحيائه

تضّمــن معاينــات صحــة عامــة ومعاينــات غــدد وســكري، وتوزيــع أدويــة 

مجانيــة كــام وزعــت لهــم هدايــا رمزيــة.

ــف  ــة للكش ــة الوطني ــن الحمل ــرأة وضم ــة امل ــروع صح ــتكامال مل   اس

املبكــر عــن رسطــان الثــدي بــدأ املركــز كالعــادة باســتقبال النســاء اللــوايت 

ــدءاً  ــى مراحــل ب ــذ ع ــر أّن املــروع ينف ــن ، يذك ــّن  األربع تخطــن س

مــن الصــورة الشــعاعية وفحــص الزجاجــة، وصــوالً إىل تقديــم إرشــادات 

توعويــة، وجــرت معاينــة خمســن  امــرأة.  
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يوم صحي مجاني في مركز عيتيت

ــاً  ــاً مجاني ــاً صحي ــت يوم ــز عيتي ــام مرك ــر أق ــر األغ ــد الغدي ــبة عي ملناس

لألهــايل، تضمــن معاينــات صحــة ومعاينــات اختصــاص مجانيــة ، وأجــرى 

ــاً حســامً  نســبته  50 % .  ــة واستشــارات نفســية مقّدم فحوصــاً مخري

الرسم على الجدران في النبطية

ملناســبة والدة الرســول األكــرم نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف النبطيــة 

يومــا صحيــا تفريغيــا متثــل بالرســم عــى الجــدران يف مدينــة النبطيــة. 

يوم صحي في المخيمات الفلسطينية

ــة  ــت الهيئ ــاوم، نظم ــروم واملق ــطيني املح ــعب الفلس ــع الش ــاً م تضامن

ــة  ــة صحي ــة يف فلســطن، حمل ــم املقاوم ــة دع ــة االســامية ولجن الصحي

ــات  ــت املعاين ــث قدم ــان حي ــطينية يف لبن ــامت الفلس ــة يف املخي مجاني

ــرىض. ــى امل ــدواء ع ــدات ال ــت وح ــة ووزع املجاني

الحملــة شــملت كل مــن مخيــامت منطقــة صيــدا وصــور وبــروت 

ــاً  الحضــور الكثيــف لألطفــال املــرىض. والبقــاع والشــامل وقــد كان الفت

ففــي منطقــة صــور اســتقبلت مخيــامت بــرج الشــاميل والبص والرشــيدية 

الفــرق الطبيــة التابعــة للهيئــة الصحيــة التــي كشــفت عــى املرىض.

ويف منطقــة صيــدا كانــت مخيــامت عــن الحلــوة وامليــة وميــة ومشــاريع 

ــة , واىل  ــا الهيئ ــي تنظمه ــنوية الت ــة الس ــع الحمل ــد م ــى موع ــة ع الهب

البقــاع حيــث اســتقبل مخيــم الجليــل املــرىض مقدمــاً االستشــارات 

الطبيــة واألدويــة املجانيــة. وللشــامل حصــة فقــد نفــذت األيــام املجانيــة 

ــارد.  ــر الب ــداوي ونه يف مخيمــي الب
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أنشطة الجسم الطبي

برعايــة وحضــور نقيــب األطبــاء والوزيــر الســابق محمــد جــواد خليفــة، 

ويف إطــار تعزيــز التواصــل بــن األطبــاء، شــاركت مديريــة الجســم الطبــي 

ــاء  ــة األطب ــع جمعي ــامية م ــة االس ــة الصحي ــة يف الهيئ ــة العلمي واللجن

املســلمن يف املؤمتــر الطبــي الثــاين يف املنطقــة األوىل.

شــارك يف املؤمتــر 100 طبيــب مــن مختلــف االختصاصــات الطبيــة، 

واختتمــت أعاملــه بحفــل عشــاء يف مطعــم »شــواطينا« يف صــور

ويف إطــار النــدوات الطبيــة التــي ينفذهــا الجســم الطبــي ودائــرة 

األنشــطة يف منطقــة الجنــوب األوىل، نُّفــذت نــدوة صحيــة حــول موضوع 

ــة الحــوش يف صــور. ــكا« يف منطق ــم »أري ــنان« يف مطع »طــب األس

النــدوة حرهــا 22 طبيــب أســنان واختتمــت بحفــل عشــاء عــى رشف 

املدعويــن.

ــرة  ــرة الجســم الطبــي ودائ ــر نفــذت دائ ــد الغدي ــاء لعي اىل ذلــك، وإحي

ــامية  ــة االس ــة الصحي ــز الهيئ ــن يف مراك ــاء العامل ــاء لألطب ــطة لق األنش

ــبة. ــاء باملناس احتف

اللقاء حره 19 طبيبا اجتمعوا يف منزل الدكتور لطفي.
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تبرع بالدم في النبطية

كعادتهــا كل عــام، تحيــي الهيئــة الصحيــة االســامية ذكــرى العــارش مــن 

محــرم بحملــة للتــرع بالــدم يف منطقــة الجنــوب الثانيــة.

وهــذا العــام كانــت بلــدات الخيــام وكفــركا والنبطيــة عــى موعــد مــع 

الحســينين الذيــن لبــوا النــداء وحــروا  بكثافــة للمشــاركة يف الحملــة.

ــت  ــات، وزع ــف الفئ ــن مختل ــدة دم م ــون 316 وح ــع املنظم ــد جم وق

ــة. ــفيات املنطق ــى مستش ع

كــام أقامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف املديريــة وبالتعــاون مــع 

الجامعــة اللبنانيــة الدوليــة فــرع النبطيــة محــارضة طبيــة حــول أهميــة 

التــرع بالــدم ، حــر اللقــاء 90 طالبــاً/ طالبــًة.  وملناســبة أربعــن األمــام 

ــدم  ــرع بال ــة ت ــة بحمل ــع الجامع ــاون م ــرة بالتع ــت الدائ ــن قام الحس

ــا 63 وحــدة دم.  ــع خاله جم

وكذلــك يف معهــد املنــار الجامعــي أقيمــت حملــة للتــرع بالــدم فُجمعت 

35 وحــدة وزعــت عــى مستشــفيات املنطقــة والصليــب األحمر.

وررشة حول تحليل رسوم األطفال

تدريبيتــن  ورشــتن  بــروت  يف  النفســية  الصحــة  دائــرة  نفــذت   

األطفــال.  رســوم  تحليــل  ، متحــورت حــول  النفســيات  للمعالجــات 

ــاج  ــوراه يف الع ــى دكت ــل ع ــي الحاص ــم ع ــور كري ــا الدكت ــارض فيه وح

النفــس. ومتيــزت الورشــة بالحيويــة والتامريــن التطبيقيــة التــي كان قــد 

أعدهــا الدكتــور عــي مســبقاً، وخــال الورشــة قــال إن هــذه الــورش ترفع 

درجــة االحرافيــة عنــد املعالجــات النفســيات ومــن خــال رســوم الطفــل 

تســطيع املعالجــة أن تفهــم أســباب بعــض االضطرابــات الســلوكية التــي 

قــد يكــون ســببها مشــكلة يف الربيــة أو األرسة أو املدرســة او العاقــة مــع 

ــد اســتفاد مــن الورشــتن حــواىل ســبعن معالجــة نفســية  ــن. وق اآلخري

ــا.  ــة وخارجه مــن داخــل الهيئ

الجامعــة  فــي  المخــدرات  حــول  محاضــرة 
نيــة للبنا ا

ــرة الصحــة النفســية  ــة مــن املخــدرات، نفــذت دائ ــة الوقاي ضمــن حمل

ــوم  ــم العل ــة ،قس ــة اللبناني ــة يف الجامع ــوب األوىل ورش ــة الجن يف منطق

ــة  العــاج. ــق الوقاي ــت موضــوع املخــدرات وطرائ تناول

حر الورشة 100 طالب/ة.
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 التدريب النظري:
 يف قســم التدريــب النظــري قدمــت مســؤولة دائــرة الصحــة النفســية 

زينــب قاســم مادتــن حــول اإلســعاف النفــي والضغــوط النفســية أثنــاء 

العمــل. 

ــم  ــة )تقدي ــية األولي ــعافات النفس ــول  اإلس ــورت ح ــادة األوىل: متح امل

ــت هــذه املــادة  ــد تناول ــاس يف أعقــاب أحــداث األزمــة( وق الدعــم للن

االســعاف النفــي يف االزمــات وملــن تقــدم املســاعدة والدعــم النفــي 

، وكيفيــة تأمــن االحتياجــات والتصنيــف النفــي للمصابــن يف ســاحات 

ــوارث.  الحــرب والك

ــة  ــل وكيفي ــية يف العم ــوط النفس ــول الضغ ــورت ح ــة: متح ــادة الثاني امل

إدارتهــا. وقــد تناولــت فيهــا مصــادر الضغــوط يف الحيــاة العامــة والعمــل 

وطغــى عــى هــذه املــادة طابــع التدريــب العمــي مــن إدخــال متاريــن 

الســيكودراما والتعبــر عــن الــذات وقــد القــت الكثــر مــن التفاعــل مــن 

قبــل املشــاركن.

التدريب العملي:
ــع  ــة لتفجــر إرهــايب م ــاورة ميداني ــت من ــة أجري ــد الورشــة النظري  بع

ــن وذوي  ــدى املواطن ــع ل ــاك وهل ــوت وخــوف وارتب ــن م ــه م ــا يرافق م

الضحايــا، وكان دور املتطوعــات هــو تطبيــق املعلومــات عــى أرض الواقع 

مــن خــال محاولــة تهدئــة املواطنــن ودفــع الفضوليــن وتخفيــف التوتــر 

عــن ذوي الضحايــا وغرهــا مــن األدوار املنوطــة بهــن يف لحظــات األزمــة، 

املنــاورة نفــذت بالتعــاون مــع الدفــاع املــدين الــذي أحــر فريقــه ســيارة 

ــع  ــاورة م ــل املن ــر عم ــى س ــعافية وأرشف ع ــدات اإلس ــعاف واملع اإلس

توجيــه املاحظــات الروريــة لتحقيــق أفضــل النتائــج.

المتطوعات في مناورة ميدانية حول اإلسعاف النفسي
ــاس، ألجــل هــذا يســعى  ــع الن ــذ املشــاريع م ــة اإلســامية، عــى عاتقهــن ومبســاعدتهن تُنّف ــة الصحي ــداين يف الهيئ   املتطوعــات عصــب العمــل املي

القيمــون يف الهيئــة الصحيــة االســامية عــى تنميــة قدراتهــن عــر إخضاعهــن بشــكل مســتمر للــدورات التدريبيــة يف املجــاالت كافــة. وألن وجودهــّن 

رضوري  يف أوقــات األزمــات والحــروب واالنفجــارات أعــدت مديريــة الصحــة النفســية برنامجــا تدريبيــا لهــن حــول اإلســعاف النفــي، يهــدف املــروع 

إىل تأســيس فريــق صحــي نفــي متكامــل مــن املتطوعــات للتدخــل يف حــال حصــول أي نــوع مــن االعتــداءات االرهابيــة أو الصهيونيــة. وقــد اســتفاد 

مــن املــروع 16 متطوعــة. 

أنشطة التطوع
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المشاركة في إحياء المجالس العاشورائية

ــة االســامية يف  ــة الصحي شــاركت املتطوعــات يف جهــاز التطــوع يف الهيئ

املناطــق كافــة ، يف إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، حيــث حــرت املتطوعــات 

بشــكل كثيــف يف املجالــس العاشــورائية الســعاف الحــاالت التــي تحتــاج 

اىل املســاعدة الطبيــة.

ــور  ــة يف ص ــورائية املركزي ــرات العاش ــات يف املس ــاركت املتطوع ــام ش ك

ــاع والبق

 وبروت والنبطية. 

المشاركة في الكشف الصحي المدرسي

شــاركت ســت متطوعــات يف ورشــة عمــل تحضريــة حــول آليــة الكشــف 

ــروع  ــتكامال مل ــك اس ــي وذل ــا الصح ــن التحت ــز متن ــري  يف مرك الرسي

ــام -2016 2017.  ــدريس لع ــي امل ــف الصح الكش

ويف خطــوة جديــدة، قــام قســم التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل 

بالتعــاون مــع إخصائيــة التغذيــة يف مدرســة الصــادق يف بلــدة عيتيــت، 

ــة. ــاب يف املدرس ــوزن للط ــول وال ــاس الط بقي

ــذه  ــذي تنف ــدريس ال ــف امل ــة الكش ــن حمل ــوة ضم ــذه الخط ــأيت ه وت

ــة.  ــدارس كاف ــة يف امل ــة الصحي الهيئ

كــام أن خمــس عــرة متطوعــة شــاركن يف ورشــة لفريــق الكشــف 

الطبــي املــدريس تضمنــت برنامــج الكشــف، آلياتــه ومهــام املتطوعــات 

إضافــة اىل عــرض مــادة قمــل الــرأس. وكان ذلــك يف إطــار عمــل الهيئــة 

املســتمر الهــادف اىل رفــع مســتوى الكفــاءة لــدى جهــاز التطــوع، 

النشــاط نفذتــه دائــرة األنشــطة بالتعــاون مــع دائــرة الرامــج واالرشــاد 

ــوب األوىل  ــة الجن يف منطق
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وأقــام قســم التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل مجلــس عــزاء حســيني 

للمتطوعــات املنتســبات اىل الجهــاز. حــر املجلــس 25 متطوعــة واختتم 

بوليمــة عــى حــب اإلمــام الحســن )ع(.

يوم الشهيد

وملناســبة يــوم شــهيد حــزب اللــه  وضــع إكليــل مــن الــورود عــى رضيــح 

الســيد عبــاس املوســوي، ووضــع إكليــل آخــر يف جنــة الشــهداء يف بعلبــك  

مبشــاركة عــدد مــن املتطوعــات ووفــود مــن املؤسســات الصحيــة 

ــة.  ــة واالجتامعي ــة والثقافي والربوي

سلسلة أنشطة للمتطوعات في الجنوب

ــاز  ــا جه ــاءات نفذه ــة واللق ــة والتدريبي ــورش التثقيفي ــن ال ــلة م سلس

التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل.

فقــد أقامــت دائــرة التطــوع دورة تدريبيــة حــول موضــوع »التواصــل« 

اســتهدفت 29 متدربــة مــن الجهــاز.

ــتمرت  ــتوى أول، اس ــة مس ــعافات أولي ــة إس ــرة ورش ــذت الدائ ــام نف ك

ــام. ــة أي خمس

اىل ذلــك، وإحيــاء لعيــد الغديــر، نســقت دائــرة التطــوع يف املنطقــة لقــاء 

ــة ومســابقات  ــارون، تضمــن عــددا مــن األنشــطة الرفيهي ــة م يف حديق

تثقيفيــة وقرآنيــة وشــارك يف اللقــاء 100 متطوعــة.

ــن  ــلة م ــية سلس ــة النفس ــرة الصح ــت دائ ــي، نظم ــب النف ويف الجان

أنشــطة  تخللهــا  متطوعــات   10 اســتهدفت  التفريغيــة  األنشــطة 

»بســيكودرام«. األنشــطة تناولــت مواضيــع »كيفيــة بنــاء الثقــة بالنفــس، 

التخيــل اإلبداعــي والتــوازن يف الحيــاة«.

ــز  ــذت يف مرك ــدران ونف ــا ب ــية رمي ــة النفس ــطة املعالج ــت األنش وقدم

اإلمــام الخمينــي يف املعشــوق.
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الهيئة الصحية  أنشطة

أنشطة الدفاع المدني

  الفصــل الرابــع مــن عــام 2016  يف مديريــة الدفــاع املــدين التابعــة للهيئــة الصحيــة اإلســامية كان زاخــرا باألنشــطة والعمليــات اإلســعافية والخدماتيــة 

والتدريبيــة يف مناطــق الجنــوب والبقــاع وبــروت. وأبــرز مــا أنجزتــه املديريــة: 

- مواكبة االحتفاالت واألنشطة الرياضية والرحات السياحية. 

- إقامة دورات تدريبية ورش عمل حول العمل اإلسعايف.

- املشاركة يف العديد من املعارض واللقاءات. 

-  تقديم خدمات اإلسعاف وإطفاء الحرائق واإلنقاذ.

    جدول  التقديمات اإلسعافية وعمليات غرف الطوارئ

البقاعبيروتالجنوب الثانيةالجنوب األولى نوع الخدمة

9586871134998التقدميات اإلسعافية 

10303632137664غرف الطوارئ

13858112137إعارة األدوات للمواطنن  
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مشروع إدارة الكوارث والحد من المخاطر 

ــّم إنجــازه  يف إطــار العمــل ضمــن مــروع إدارة الكــوارث والحــد مــن املخاطــر، أقيــم لقــاء يف مديريــة الدفــاع املــدين يف صــور ملناقشــة أبــرز مــا ت

وتحقيقــه عــى صعيــد القــرى املســتهدفة يف املــروع املقــرر مــن قبــل مديريــة الدفــاع املــدين، بحضــور ممثلــن عــن الجمعيــات واملؤسســات املشــاركة 

)الجيــش اللبنــاين، قــوى األمــن الداخــي، يونيفيــل، اتحــاد بلديــات صــور، الصليــب األحمــر اللبنــاين، جمعيــة الرســالة لإلســعاف الصحــي، الدفــاع املــدين 

اللبنــاين، مستشــفيات...(
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الهيئة الصحية  مهنة

اإلشراف الصحي االجتماعي: مهنة علمية إنسانية 
                                                                 زينب الزين 

إخصائية يف اإلرشاف الصحي االجتامعي

»ال أحــد يهتــم بصحتــي، أعيــش وحيــدة وعــيّل أن أخــدم نفــيس بنفــيس، ال أشــعر أن أحــداً يقــف إىل جانبــي«، هــذه واحــدة مــن التذمــرات  التــي 

ــادون املركــز باســتمرار للحصــول عــى  ــن يرت ــة مــن املســنن الذي ــرج الراجن ــة يف ب ــة االجتامعي ــة الصحي تــردد عــى مســامعنا يف مركــز الرعاي

خدمــة صحيــة. 

مــا يدفــع البعــض إىل طــرح الســؤال حــول دور املركــز الصحــي وعملــه، وهــل يُعنــى مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بتقديــم الخدمــات 

الصحيــة وحســب أو مــن واجبــه االســتامع إىل شــكاوى املــرىض ومحاولــة ارشــادهم أيضــاً ؟ ومــن هــو الشــخص املعنــي مبتابعــة الحــاالت 

النفســية االجتامعيــة وتحويلهــا إىل االختصاصــات املناســبة ؟ وتــأيت اإلجابــة هنــا أن املعنــي مبتابعتهم هو املرشــدة الصحيــة االجتامعية.

هل اإلشراف الصحي االجتماعي مهنة؟ ما 
هي مقوماتها ؟ ومن تخدم وكيف ؟ 

 ميكــن اعتبــار مهنــة الخدمــة االجتامعيــة مــن املهــن الحديثــة يف لبنــان 

مقارنــة باملهــن األخــرى.

وهــي مهنــة إنســانية تهــدف إىل خدمــة اإلنســان، ونظــام يعمــل عى حل 

ــم والوصــول  ــم وميوله ــة قدراته ــات وتنمي ــراد أو الجامع مشــكات األف

ــق  ــة وتحقي ــم الخاص ــع رغباته ــق م ــاة يتف ــن الحي ــتوى م ــم إىل مس به

ــي  ــات يف اإلرشاف الصح ــعى اإلخصائي ــم.  وتس ــي له ــف االجتامع التكي

االجتامعــي عــى معالجــة املشــاكل ومواجهــة القضايــا االجتامعيــة 

ــم.  ــات تقدمه ــق إمكاني ــي تعي ــة الت الطارئ

ــة  ــز الرعاي ــن األنشــطة داخــل مرك ــة م ــة مبجموع ــوم اإلخصائي ــام تق ك

الصحيــة وخارجــه بهــدف رفــع مســتوى وعــي املجتمــع املحــي ودفعــه 

للمشــاركة يف النهــوض بالصحــة، مــن حيــث الســلوك الفــردي والجامعــي 

الصحيــة  املشــاكل  عــى  التغلّــب  يف  األوجــه  املُتعــّددة  واملشــاركة 

ومســبّباتها حيــث يتوّجــب عــى املركــز الصحــي إعــداد خطــة تثقيــف 

صحــي.

 

عمل الهيئة الصحية اإلسالمية في 
مركز برج البراجنة

ــز  ــد مــن املشــاريع والرامــج يف املرك ــة العدي ــرج الراجن ــز ب  ينجــز مرك

ومحيطــه منهــا: مــروع الصحــة املدرســية، مــروع التحصــن، مــروع 

ــج  ــن الرام ــر م ــكري، والكث ــروع الس ــل، م ــروع الحوام ــنن، م املس

التوعويــة التثقيفيــة الصحيــة.  وجميعهــا تخضــع ملتابعــة دوريــة يف 

ــة. ــة االجتامعي ــة  الصحي ــر اإلخصائي ــز ع املرك

مرضى السكري
  مــن الحــاالت التــي نتابعهــا مثــا حالــة مريضــة ســكري تعــاين ضعفــا 

كبــرا يف النظــر وتعتنــي بهــا ابنتهــا يف املنــزل، لــذا 

نقــوم كفريــق إرشاف صحــي اجتامعــي يف املركــز 

بزيــارة منزليــة دوريــة لهــا ونقــدم التوعيــة 

الازمــة البنتهــا حــول كيفيــة مراقبــة الســكري 

ــر  ــن، تحض ــة بالقدم ــاً، العناي ــدم يومي يف ال

ــي  ــا الصح ــع وضعه ــام، ونتاب ــات الطع وجب

املعقــد مــع األطبــاء كافــة حرصــاً عــى 

بقائهــا بصحــة جيــدة وعــدم تضاعــف 

ــا.   ــرض لديه امل

متابعة التالميذ بعد 
الكشف الصحي 

المدرسي 
الكشــف  مــروع  ضمــن 

الصحــي املــدريس تحــول الهيئــة 

الذيــن  التاميــذ  الصحيــة 

صحيــة  مشــكات  يعانــون 

مركــز  ومنهــا  مراكزهــا  إىل 

الهيئــة الصحيــة االســامية 

يف بــرج الراجنــة يف محاولة 

ملعالجتهــم يك ال تؤثــر يف 

تحصيلهــم الــدرايس. مــن 

الحــاالت التــي  تابعناهــا 

ــاة يف املدرســة   ــة فت حال

كانــت تعــاين إفراطــاً 

يف الحركــة ُحّولــت اىل 

يف  النفــي  القســم 

املركــز حيــث جــرت 
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ــا  ــع أهله ــاءات م ــن اللق ــد م ــت العدي ــن وأجري ــع إخصائي ــا م متابعته

لتوعيتهــم عــى كيفيــة التعامــل مــع طفلتهــم وتوعيتهــم حــول مشــكلة 

ــوم إىل أن  ــى الي ــع حت ــراً ومــا زالــت تتاب ابنتهــم، وحالتهــا تحســنت كث

ــع  ــاق م ــت باالتف ــي  وضع ــا، الت ــة له ــة الازم ــة العاجي ــي الخط تنته

فريــق متعــدد االختصاصــات. 

ــي يتوجــه للتدخــل  ــرى ان اختصــاص االرشاف الصحــي االجتامع ــام ن ك

ــم  ــك لتقدي ــرد، االرسة، الجامعــة، واملجتمــع. وذل عــى عــدة صعــد: الف

ــل  ــك التدخ ــة وكذل ــة الازم ــط العاجي ــع الخط ــورة ووض املش

ــى  ــل ع ــاكل والعم ــن املش ــة م ــي للوقاي املجتمع

ــا.  حله

ــر  ــرف إىل هــذا االختصــاص أك ــن يف التع   وللراغب

ــازة  ــى اإلج ــة حت ــة اللبناني ــدرّس يف الجامع ــو يُ فه

وتتــوزع الدراســة بــن البحــث األكادميــي والتدريب 

العمــي وهــو الجــزء املهــم يف هــذه املهنــة، ولعــل 

أهــم املراكــز التــي ميكــن أن يتــدرب أو يعمــل فيهــا 

متخرجــو اإلرشاف الصحــي االجتامعــي:    

oالوزارات املختّصة بتقديم الخدمات االجتامعية: 

- وزارة الشــؤون االجتامعيــة يجــري التــدرب يف مراكــز 

االمنائيــة.  الخدمــات 

- وزارة الصحــة يجــري التــدرب يف املستشــفيات الحكوميــة 

واملراكــز الصحيــة. 

- وزارة الربية يجري التدرب يف املدارس الرسمية. 

- وزارة العدل يجري التدرب يف السجون.

ــات القطــاع األهــيل، وهــي متنوعــة،  o مؤسســات وجمعي

مثــل: 

- املؤسسات الرعائية ) أيتام، معوقون(. 

- مؤسسات صحية اجتامعية. 

- مؤسسات كفالة االيتام. 

- الجمعيات النسائية. 

- االتحادات االجتامعية. 

- منظامت حقوقية. 

- جمعيات مناهضة العنف وغرها

3737



الهيئة الصحية  مؤسسة عاملة

المركز االسالمي للتوجيه والتعليم العالي
مهنة باالتجاه الصحيح

ــا  ــت حقه ــو أعطي ــابة ل ــول الش ــان، وألن العق ــان واألوط ــاء اإلنس ــواب بن ــن أب ــاً م ــد باب ــايل يع ــم الع ألن التعلي

ــاءة  ــة الصحيحــة لكانــت قــوى بن وجــرت رعايتهــا وتوجيههــا باالتجــاه الصحيــح نحــو االختصــاص الصحيــح واملهن

تســهم بتنميــة املجتمــع وتطــوره، وليســت عبــارة عــن متخرجــن عاطلــن مــن العمــل يشــكلون عبئــاً عــى أرسهــم 

ــز  ــرزت الحاجــة إىل تأســيس مرك ــذا ب ــان، ل ــا لبن ــدول واملجتمعــات ومنه ــن ال ــري م ــرى يف الكث ــام ن ــم ك ومجتمعه

ــم نحــو االختصاصــات الصحيحــة واملالمئــة لحاجــات الســوق.  ــد الطــالب وتوجيهه ــه األخــذ بي ــوي هدف ترب

  وللمســاهمة بحــل هــذه املشــكلة وفــق اإلمكانــات املتاحــة أّســس املركــز اإلســالمي للتوجيــه والتعليــم. عــن املركــز 

وتقدمياتــه وخدماتــه تحــدث إلينــا مديــر املركــز عــيل زلــزيل.

متى أُّسس المركز ولماذا سّمي بالمركز 
اإلسالمي؟ 

ــة  ــي جمعي ــايل ه ــم الع ــه والتعلي ــامي للتوجي ــز اإلس ــة املرك إن جمعي

خريــة اجتامعيــة تربويــة، متخّصصــة يف التوجيــه املهنــي واإلرشــاد 

ــم العــايل. أّسســت  ــة لطــاب التعلي ــم الخدمــات الربوي ــوي وتقدي الرب

يف عــام 1994 لتحقيــق النهــوض الربــوي يف مجتمعهــا وبيئتهــا، انطاقــا 

ــروح  ــن ال ــذًة م ــاً، متخ ــلوباً وعم ــامية أس ــم اإلس ــا بالقي ــن التزامه م

العلميــة القامئــة عــى العلــم والتكنولوجيــا وســيلة للتعبــر عــن مضمــون 

عملهــا، واملصداقيــة والشــفافية يف دعــم الفئــات املســتضعفة اجتامعيــا 

ــا.  ــظ كرامته ــاً، وحف ــة علمي واملتفوق

ــا  ــي يعانيه ــان االجتامعــي الت ــة والحرم ــة الصعب  إن األوضــاع االقتصادي

املجتمــع اللبنــاين واملحــروم منــه بشــكل خــاص، وضعــف املناهــج 

والرامــج الخاصــة بالتوجيــه واإلرشــاد املهنــي والربــوي، شــّكلت انطاقــة 

ــليم  ــي س ــوي اجتامع ــلوب ترب ــع بأس ــدي للواق ــة بالتص ــل الجمعي لعم

عــر سلســلة مــن الرامــج التوجيهيــة واالرشــادية يجــري تنفيذهــا عــر 

طرائــق ووســائل ناشــطة مثــل النــدوات والــورش واملحــارضات والرامــج 

املدرســية وأنظمــة املعلومــات واملؤمتــرات واملعــارض والحلقــات البحثيــة 

وســواها، وبرامــج خدمــات تربويــة تختــّص مبســاعدات ماديــة عــر 

قــروض ومنــح وحســومات يف مجــال التعليــم العــايل إلعــداد طلبــة 

مؤّهلــن ملتابعــة حياتهــم العلميــة واملهنيــة بعــد التخــرج مــن املؤسســة 

ــة. ــاءة عالي ــة وكف ــة بكرام األكادميي

كــام جــرى اختيــار تســمية »جمعيـّـة املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم 

ــة وجوهرهــا، وليتــواءم  ــة وعنايــة، ليعــّر عــن روح الجمعيّ العــايل« بدقّ

مــع دورهــا وأهدافهــا وأولويّاتهــا، التــي تنطلــق مــن التعاليــم اإلســاميّة 

الســمحة وتســتمّد أصولهــا مــن أســس اإلســام املحمــّدي األصيــل.

ما هي أبرز أهداف المركز التربوية 
والمهنية؟

تتخلــص أهــداف املركــز بــن أهــداف تربويــة تشــمل الطــاب والكــوادر 

التعليميــة وبــن منــح القــروض والتقدميــات املاليــة ومنهــا:

  -1 االهتــامم بالشــؤون الثقافيــة واألدبيــة والعلميــة واملهنيــة للطــاب 

الجامعيــن .

  -2 االهتامم بشؤون الربية والتعليم للطاب الجامعين .

  -3 االهتــامم برامــج التوجيــه املهنــي واالرشــاد الربــوي للمراحــل 

التعليميــة كافــة .

     الدكتور علي زلزلي
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ــن أجــل  ــن م ــروض للطــاب الجامعي ــح الدراســية والق   -4 إعطــاء املن

مســاعدتهم وتوجيههــم يف إمتــام دراســتهم ويف إيجــاد فــرص عمــل لهــم .

العلميــة يف مختلــف  التوجيهــات وتقديــم املعلومــات    -5 إعطــاء 

العــايل وفروعــه وأقســامه وتخصصاتــه. التعليــم  مجــاالت 

ــات  ــدوات والحلق ــرات والن ــد املؤمت ــة وعق ــات العام ــاء املكتب   -6 إنش

ــؤون . ــذه الش ــن يف ه ــاب واملتخّصص ــية للط ــة والدراس الربوي

  -7 تنظيــم املعــارض واملحــارضات ونــر األبحــاث والدراســات وجمــع 

املعلومــات حــول قضايــا التعليــم العــايل 

كيف تساعدون الطالب ماليًا وما هو حجم 
هذه التقديمات؟

ــم  ــه والتعلي ــامي  للتوجي ــز اإلس ــة يف املرك ــات الربوي ــمل التقدمي   تش

العــايل: القــروض املاليــة للطــاب الجامعيــن،  والحســومات الجامعيــة . 

ــة إىل: تقســم القــروض املالي

 قروض طويلة األجل: يستفيد منها كل طالب محتاج.

قــروض قصيــرة األجــل: هــي قــروض يبــدأ تســديدها خــال العام 
الــدرايس ويســتفيد منهــا الطالــب املنتــج ، والطالــب املكفــول بالتســديد .

 قــروض التكفــل: هــي خاصــة برنامــج التكافــل االجتامعــي 

ــاج،  ــب محت ــكل طال ــل ل ــن كفي ــز إىل تأم ــث يســعى املرك للطــاب حي

ــة.  ــر ســنوات الدراســة الجامعي ــز ع ــوق، وصاحــب اختصــاص ممي متف

إىل  التقــدم  يف  املســاعدة  عــر  تكــون  المتفوقيــن   قــروض 
الجامعــات وتأمــن الحســومات الخاصــة والقــروض املاليــة امليــرسة.

قروض الدراسات العليا: خاصة باملاجستر والدكتوراه. 
شروط االستفادة من القروض الطويلة األجل :

   • النجــاح يف امتحــان أو مبــاراة الدخــول يف الجامعــة اللبنانيــة أو حيــازة 

معــدل 20/12 ومــا فــوق يف البكالوريــا الرســمية أو مــا يعادلهــا بالنســبة 

للكليــات التــي ال تخضــع لنظــام االمتحانــات.

ــات  ــة للجامع ــنوات الدراس ــوق يف س ــا ف ــدل 20/13 وم ــازة مع    • حي

ــي. ــام الفرن ــة ذات النظ الخاص

ــات  ــة للجامع ــنوات الدراس ــوق يف س ــا ف ــدل 20/14 وم ــازة مع    • حي

ــريك. ــام األم ــة ذات النظ الخاص

   • كفالة رسمية.

   •يسدد القرض بعد تخرج الطالب. 

شروط االستفادة من القروض القصيرة األجل :
   • النجاح يف مختلف املراحل الدراسية.

   • توفر العمل الكي أو الجزيئ للطالب نفسه أو ويل األمر.

   • كفالة رسمية.

ــخ  ــداء مــن تاري ــب بتســديد القــرض بشــكل شــهري ابت ــدأ الطال    • يب

الــرف  وفــق نســب تُحــدد وفــق مقــدرة كل طالــب مــن قبــل املركــز. 

شروط االستفادة من القروض المتفوقين:
  • حيــازة معــدل 20/16 ومــا فــوق يف البكالوريــا الرســمية ومــا يعادلهــا 

أو ســنوات الدراســة الجامعيــة.

  • كفالة رسمية.

شروط االستفادة من قروض التكفل: 
تطبق عليها رشوط املتكفل إضافة إىل رشطي الحاجة والنجاح. 

قروض خاصة للدراسات العليا:
- قبول جامعي 

- كفالة رسمية

ــد  ــا عن ــاق عليه ــري االتف ــب يج ــهري بنس ــغ ش ــب مبل ــدد الطل - يس

ــب ــم الطل تقدي

مدة القرض سنتان للامجستر وثاث سنوات للدكتوراه
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   التكفل العام:هو صندوق يستطيع من خالله المتكفل أن يدفع التكفل 

الذي يراه مناسبًا على أن يلتزم به سنويًا ويقوم المركز بإعطائه بطرائق 
نسبية وفق صيغتي الحاجة والتفوق.  كما يدعو المركز أصحاب األيدي 
البيضاء للمساهمة بهذه القروض، ألن مساهماتهم تشعل نورًا يوشك 

الفقر أن يطفئه.   

ما هي أبرز البرامج التي يقوم به المركز؟ 

ــع  ــن املواضي ــد م ــول العدي ــاتذة ح ــة  لألس ــتمرار دورات وورش  تدريبي ــز باس ــذ املرك   ينف

الربويــة التــي تهــم كل معلــم وكل طالــب، كذلــك نفتــح أبــواب املركــز لألهــايل وللطــاب 

ــذي  ــه ونوجــه نحــو االختصــاص ال ــول الطالــب وقدرات ــة حــول مي ــم املشــورة الربوي لتقدي

يناســبه ويتــاءم مــع ســوق العمــل.  

 أبرز املوضوعات التي يتناولها املركز يف برامجه الربوية:

- التحفيز والتخطيط

- تخفيف قلق االمتحان

- القراءة الفّعالة

- السرة الذاتية 

- من أنا؟

- الشخصية والسلوك

- مهارة بناء الهدف

- مهارات التعلم

ــدار  ــز بإص ــوم املرك ــة يق ــج الربوي ــة إىل الرام  إضاف

للطــاب  التوجيهيــة  الكتيبــات  مــن  مجموعــة 

ــّد  ــات«، ويُع ــل الجامع ــا »دلي ــل أبرزه ــاتذة لع واألس

املركــز أول مــن وضــع هــذا الدليــل بــن أيــدي الطاب. 

ــّد  ــى الطــاب البحــث والج ــف ع ــه يخف ــه أن وفائدت

والوقــت إذ إنّــه دليــل لــكل الجامعــات يف لبنــان مــع 

رشح االختصاصــات كافــة وتكاليفهــا املاديــة. 

التوجيهــي  المعــرض  عــن  مــاذا 
الســنوي الــذي يحظــى بمتابعــة 

واســعة؟

  من نشــاطاتنا األساســية والســنوية  املعرض التوجيهي 

»مهنــة باالتجــاه الصحيــح«، بحيــث تجــري دعــوة 

ــت  ــرض والاف ــاركة يف املع ــة إىل املش ــات كاف الجامع

ــا  ــة. أم ــة يف املئ ــبة مئ ــون بنس ــوة تك ــول الدع أن قب

ــدى  ــار م ــة بإظه ــاءات كفيل ــة زوار فاإلحص ــن حرك ع

أهميتــه وحجــم التفاعــل مــع األنشــطة التــي ترافقــه. 

املرافقــة قســم االختبــارات  األنشــطة  أبــرز  ومــن 

املبــارشة التــي تحــدد امليــول املهنيــة للطالــب، إضافــة 

ــل طريقــة  إىل العــروض الحيــة واملبــارشة للطــاب متثّ

عمــل بعــض املهــن لتقريــب املهنــة إىل أذهــان الطاب 

أكــر. ولعــل زيــارة واحــدة للطالــب الثانــوي للمعــرض 

ــر  ــد يف التفك ــافة والجه ــه املس ــر ل ــي تخت التوجيه

ــة الصحيحــة. ــاع باالختصــاص املناســب واملهن لاقتن

4040



الهيئة الصحية    دليل المواطن

الدليل إلى الضمان االجتماعي 
 الضمان االجتماعي حق من حقوق المواطن..

 الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي مؤسســة مســتقلة ذات طابــع اجتامعــي تتمتــع باالســتقالل اإلداري واملــايل. 

يفــرض الضــامن عــى املؤسســات تســجيل موظفيهــا لرعايــة حقوقهــم الصحيــة واالجتامعيــة. ودفــع مبلــغ اشــراكات 

شــهرية عــن كل موظــف أو أجــري. وهــذا الفــرض يلــزم الضــامن بتحمــل كلفــة الفاتــورة الصحيــة وبنســبة معينــة. 

من هو المضمون؟
- كل مواطن منتسب إىل صندوق الضامن االجتامعي 

كيف ينتسب؟
ــذا  ــون ه ــث يك ــة حي ــال مؤسس ــن خ  م

املواطــن موظفــاً أو أجــراً وعــى املؤسســة 

التــي يعمــل بهــا أن تســجله يف الصنــدوق 

خــال ثاثــة أشــهر مــن بــدء العمــل، 

املؤسســة  هــذه  عــى  يفــرض  حيــث 

لصالــح  شــهرية  اشــراكات  تســدد  أن 

الضــامن. 

  يعتــر مريــض الضــامن مريــض درجــة 

ــة  ــورة الصحي ــة الفات ــث كلف ــن حي ــة م ثاني

ــورة.  ــزم بدفــع 10 % مــن قيمــة الفات حيــث يل

مــع  املتعاقــدة  الصحيــة  املؤسســات  وتســتقبل 

التاليــة:  الوثائــق  يؤمــن  حــن  املــرىض،  الضــامن 

 - إخراج قيد إفرادي أو صورتن مصدقتن عنه.

ــع  ــرح وض ــج ت ــب املعال ــن الطبي ــبقة م ــة مس - موافق

ــض. املري

- موافقــة مــن الضــامن صالحــة ملــدة ثاثــن 

يومــاً.

- إفادة عمل من املؤسسة.

املريــض  عــى  الطــواريء  حــاالت  يف 

 24 خــال  موافقــة  عــى  الحصــول 

بالحالــة  الضــامن  وإخبــار  ســاعة، 

تقريــر  وتقديــم  الطارئــة  الصحيــة 

الطبيــب املعالــج، إضافــة إىل موافقــة 

املراقــب  والطبيــب  اإلداري  املراقــب 

ــم موافقــة  إدارة  ــدى املستشــفى، ومــن ث ل

الضــامن املنتســب إليــه املريــض. وتغطــي إدارة 

الضــامن: غســيل الــكى %100 االستشــفاء 90% 

 .100% الرسطــان  أمــراض 

أخبار النقابات

ــة  ــود الجامعي ــة أن الجه ــة العاملي ــة الصح ــرت منظم   ذك

لبنــان وارشافهــا،  العامــة يف  الصحــة  وزارة  بــإدارة  والشــاقة 

نجحــت يف خفــض معــدل وفيــات األمهــات بنســبة أكــر مــن 75% 

عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة املاضيــة محققــة بذلــك األهــداف 

التنمويــة الخمســة لأللفيــة وواضعــة لبنــان عــى قمــة البلــدان القليلــة 

ــن 140 اىل 86  ــات م ــدل الوفي ــدّن مع ــاز )ت ــذا االنج ــت ه ــي حّقق الت

ثــّم اىل 23 لــكل 100.000 والدة حيــة( وحــاز تنويهــاً، ومل يتجــاوز عــدد 

ــو 1.3  ــود نح ــن وج ــم م ــة بالرغ ــرة حال ــس ع ــات خم ــات االمه وفي

ــازح ســوري. ــون ن ملي

   نظمــت نقابــة أصحــاب الحضانــات املتخصصــة يف لبنــان مؤمتــرا  تحــت 

عنــوان »الكشــف املبكــر للصعوبــات التعلّميــة عنــد الطفــل« وذلــك يف 

إطــار نشــاطاتها التوعويــة مــع ُدور الحضانــات وســعيا منها 

لتطويــر هــذا القطــاع الــذي يعنــى بالطفــل يف الســنوات األوىل 

ــات  ــدور الحضان ــه ل ــر املوّج ــذا املؤمت ــدف ه ــن حياته.ويه ــة م املحوري

ــاد  ــة وارش ــر التوعي ــة اىل ن ــامل خاص ــة الش ــة  ومحافظ ــان عام يف لبن

املربيــات والحاضنــات مــن خــال االختصاصيــن يف مجــال الطفولــة 

ــام يصــب أوال  ــة م ــات العلمي ــر أحــدث األســاليب  والتقني ــرة وع املبك

وأخــرا يف مصلحــة الطفــل.

   نظمــت نقابــة القابــات القانونيــات يف لبنــان ومنظمــة »اليونيســف« 

»اليــوم التوعــوي والتثقيفــي ملكافحــة رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم«. 

شــمل عــددا مــن املناطــق اللبنانيــة وشــارك عــدد كبــر مــن الســيدات 

بهــدف االســتفادة مــن حملــة النقابــة، وأجــرى بعضهــن الفحــص للمــرة 

األوىل .
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الهيئة الصحية  ميديا
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االسم: عدنان حسين الحلباوي
تاريخ الوالدة: 19-01-1995

تاريخ االستشهاد: 22-9-2016
الدورات االسعافية: مسعف مستوى ثالث 

الرتبة: شهيد

  يحــار املــرء حــن يكتــب عــن شــهيد أّي كالم يليــق مبقامهــم،  فكلــام 

ــه  ــامت تجعل ــارات وكل ــه عب ــب راودت ــامت القل ــن كل ــة م ــب كلم كت

يتوّقــف ويحلّــق عاليــا يف عــامل أقــّل مــا يقــال فيــه إنــه ملكــويت ؛ألنهــم 

هــم املجاهــدون الحقيقيــون ، هــم املعطــاؤون وهــم املضحــون. وهــل 

أغــى مــن الــروح يف التضحيــات، يســريون دروبــاً ملؤهــا العشــق 

والتحنــان واضعــن نصــب أعينهــم هدفــا واحــدا هــو الــدرب املوصــل 

إىل الحســن فيختارهــم اللــه لصــدق إميانهــم وصفــاء إخالصهــم، إنهــم 

شــباب آمــن باللــه ورســوله وأحــّب آل بيــت النبــوة، شــباب يف ريعــان 

ــا يف  ــة ،ال وجــود له ــا بنظرهــم فاني ــا ألنه ــوا أهــواء الدني الشــباب ترك

دفاتــر حســابهم فالحســاب الــذي يرجــون عنوانــه :يف ســبيل اللــه وعــى 

ملــة رســوله .

ــك  ــل مــام قدمــت يف حيات ــك وقلي ــا بعــض مــن صفات ــان .... هن   عدن

ــا نعطيهــم بعضــا  فقــد قــال األمــن يومــا نحــن حــن يستشــهد أخوانن

مــن حقهــم ونخــر النــاس ببعــض مــا قدمــوه .

  وأنــت أيهــا الشــهيد الحبيــب كنــت يف حياتــك مجاهــداً ولبيــت النــداء 

حــن نــادى املنــادي أال مــن نــارص ينرصنــا فشــاركت يف ســاحات العشــق 

ــا  ــب يف دني ــو وال لع ــرك له ــا ال يؤخ ــت مقدام ــن فكن ــب والحس لزين

ــادك األول  ــاء وجه ــامل البق ــن ع ــث ع ــك تبح ــاء ألن ــا الفن ــا دني اعترته

كان خدمــة النــاس فكنــت نعــم املســعف املبلســم للجــراح كنــت 

تقــدم مــن وقتــك الكثــري ألن عشــقك لخدمــة النــاس وكســب األجــر مل 

يرتبــط بوقــت يحــدده دوام عمــل، بــل اكتســبت الكثــري مــن الخــرات 

ــا  ــت مقدام ــة وكن ــك العملي ــدورات أو يف حيات ــواء يف ال ــك س يف عمل

ــذه  ــك يف ه ــا عن ــام كتبن ــل. ومه ــد واألفض ــاء املزي ــى إعط ــرا ع ومثاب

ــك نلــت حقــك يف  ــن نفيــك بعضــاً مــن حقــك ولكــن لعل املجــاالت فل

خامتــة حياتــك حــن ارتفعــت شــهيداً بــن يــدي اللــه مرتديــا بزّتــك التــي 

الهيئة الصحية  شهداء

»والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم«

أحببــت فاختلــط لونهــا بلــون دمــك بحــادث مفجــع جعلنــا نخــرس أخــاً 

ــا عــى الفــراق  وصديقــاً ورفيقــاً ومســعفاً ومجاهــداً , ولكــن مــا يصرن

ــه  ــا متنيت ــات يســبق اســمك لقــب لطامل ــه ب ــاء وأن ــا بحــالوة اللق علمن

وســعيت لنيلــه ، إنــه لقــب الشــهيد، فأنــت شــهيد الواجــب اإلنســاين .

ــاف  ــاك مســعفاً بطــاًل وشــيعناك شــهيداً عــى األكت أيهــا الحبيــب نعين

فــكان لــك مــا متنيــت ونحــن نعلــم أنــك يف كل تشــييع شــهيد شــاركت 

فيــه كنــت تتمنــى أن تحــوز تلــك املرتبــة الســامية، وقــد كان لــك مــا 

ــه يف جــواره إال مــن يــرىض عنهــم ...؟ ــل الل رجــوت ، وهــل يقب

هنيئا لك رىض الله ورضوانه ومجاورة الشهداء .

زمالء الشهيد يف الدفاع املدين
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انتشار مراكز الهيئة الصحية اإلسالمية في لبنان

» الهيئة دايمًا حدك «

الهيئة الصحية   خريطة
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شــهد العــام 2016 تطــوراً ملحوظــاً يف تقديــم الخدمــات الصحيــة االجتامعيــة والنفســية يف مراكــز الهيئــة الصحيــة 

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

ــة  ــي الصحــة النفســية واالجتامعي ــغ عــدد املشــاركن يف أنشــطة مديريت ــز 870748 مســتفيدا، وبل ــة يف املراك الهيئ

100273 مشــاركاً.

الهيئة الصحية  اإلحصاءات

 تقــدم الهيئــة يف املراكــز مجموعــة مــن الخدمــات الصحيــة: معاينــات 

الصحــة العامــة واالختصاصــات، اللقاحــات، الصــور الصوتيــة، األشــعة، 

ــر  ــرة يف املخت ــات املتوف ــن الخدم ــا م ــنان وغريه ــدم، األس ــل ال تحلي

واألشــعة والعيــادات.  تحتــل املعاينــات النســبة األعــى يف هــرم 

الخدمــات املطلوبــة. كــام توفــر يف صيدلياتهــا املجانيــة املوجــودة يف 

ــة املجانيــة املصــدق عليهــا مــن وزارة الصحــة.  املراكــز األدوي

ــادة عــدد املشــاركن  ــام نلحــظ زي ــاً بعــد ع فصــالً بعــد فصــل وعام

يف أنشــطة الهيئــة الصحيــة االجتامعيــة منهــا والنفســية، مــا يعكــس 

زيــادة يف الوعــي الصحــي العــام حــول الصحــة وأهميتهــا واملشــاكل 

التــي قــد تتعــرض لهــا وخاصــة يف مرحلــة الوقايــة. 

تــوزع عــدد المســتفيدين مــن خدمــات المراكــز الصحيــة علــى االختصاصــات فــي العــام 2016 
مقارنــة بالعــام 2015

إحصاءات المراكز وبرامج الصحة االجتماعية والنفسية

توزيع حركة المستفيدين حسب نوع الخدمة خالل العام 2016
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توزيع أنشطة برامج الصحة االجتماعية والصحة النفسية حسب نوع النشاط خالل العام 2016

الفصــل الرابــع مــن العــام 2016  يف مديريــة الدفــاع املــدين التابعــة 

والعمليــات  باألنشــطة  زاخــرا  كان  اإلســالمية  الصحيــة  للهيئــة 

ــاع  ــوب والبق ــق الجن ــة يف مناط ــة والتدريبي ــعافية والخدماتي اإلس

ــة:  ــه املديري ــت ب ــا قام ــرز م ــريوت. وأب وب

- مواكبة االحتفاالت واألنشطة الرياضية والرحالت السياحية. 

- إقامة دورات تدريبية ورش عمل حول العمل اإلسعايف.

- املشاركة يف العديد من املعارض واللقاءات. 

إحصاءات المستشفيات

إحصاءات الدفاع المدني

ــة  ــة والخارجي ــام الداخلي ــي األقس ــات ف ــدد الخدم  ع
فــي المستشــفيات الثــالث فــي النصــف الثانــي مــن 

العــام 2016

غــرف  وعمليــات  اإلســعافية  التقديمــات  جــدول  
الطــوارئ 

فــي  النفســية  العيــادات  مــن  المســتفيدين  عــدد 
المناطــق فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2016

66421373631030 غرف الطوارئ

13711258138إعارة األدوات للمواطنين  

66421373631030غرف الطوارئ

13711258138إعارة األدوات للمواطنين  
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الهيئة الصحية  وقاية

سالفيا : نبتة ُمخّدرة تسبب الهلوسة
                                                                                                                   عيل جابر 

                                                                                                  معاون مدير مديرية الصحة النفسية 

  أثــرت الكثــر مــن الشــائعات والخرافات حــول نبتة ســالفيا Salvia Divinorum ، واســتقطبت الكثر مــن الفضولين 

 )Fern( واملهتمــن إىل موطنهــا األصــي يف سلســلة جبــال ســيرا مازاتيــكا يف املكســيك.  وهــي نبتــة شــبيهة بالرسخــس

ذات جــذوع ســميكة وأوراق منفوشــة ميكــن تجفيــف جذوعهــا وأعوادهــا بغيــة اســتخراج عصرهــا ذي املــذاق مــّر. 

يســّميها قبائــل األمازيــك »ماريــا باســتورا« وهــي نبتــة مقدســة عندهــم باعتبــار أّن لهــا  قــدرات شــفائية ومفعــول 

كبــر يف تغيــر العقــل، وهــي يف الحقيقــة تحــوي مــواد تســبب الهلوســة. 

 واليــوم  كــر انتشــارها بــن الشــباب وتحولــت إىل إحــدى املــواد 

املخــدرة املســببة لإلدمــان، وهــي بــا شــك خطــرة وقــد تؤثــر يف حيــاة 

  salvinorin مســتعمليها. واملكــون الرئيــي لهــذه النبتــة مــادة تســمى

ــا.    ــب متعاطيه ــي تصي ــة الت ــر الهلوس ــن تأث ــؤولة ع ــي املس وه

العوارض التي تظهر على المدمن:

• زيادة معدل رضبات القلب

• غثيان

• مشاعر مكثفة 

• التغــرات يف اإلحســاس بالوقــت )عــى ســبيل املثــال، الوقــت ميــّر 

ــطء( بب

آثار محددة على المدى القصير:

• ارتفاع ضغط الدم، ومعدل التنّفس، أو درجة حرارة الجسم

• فقدان الشهية

• جفاف الفم

• مشاكل يف النوم

• الحواّس مختلطة )مثل »رؤية« األصوات أو األلوان »السمع«(

• مشاعر االسرخاء أو االبتعاد عن النفس 

• حركات غر منسقة

• التعرّق املفرط

• الهلع

• جنون العظمة تطرف وعدم الثقة 

• الذهان  

اآلثار البعيدة المدى:

• مشاكل يف النطق

• فقدان الذاكرة

• فقدان الوزن

• قلق دائم وقلة نوم 

• االكتئاب 

• أفكار انتحارية

   بحسب إحصاءات قوى األمن 

الداخلي لعام 2015 بلغ عدد 
األشخاص المضبوطين بتهمة 
تعاطي سالفيا 1565 وعدد 

المضبوطات 646.32 كلغ    
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الوقاية من مرض السكري.. نجاة
توقعات منظمة الصحة: مرض السكري المسبب السابع للوفاة في عام 2030

                                                         ملى حموي

                                                                                 م. دائرة اإلرشاد والتثقيف

إحصائيات منظمة الصحة العالمية حول 
مرض السكري – إصدار تشرين الثاني 2016

- ارتفــع عــدد األشــخاص املصابــن بالســكري مــن 108 مايــن شــخص يف 

عــام 1980 إىل 422 مليــون شــخص يف عــام 2014. 

أكــر اإلحصــاءات تســجل تزايــداً الفتــاً ملــرض الســكري عــى الصعيــد العاملــي، وال ســيام يف البلــدان املنخفضــة الدخــل. 

وهــو املســبب األســايس للكثــر مــن األمــراض األخــرى التــي تؤثــر يف صحــة اإلنســان وحياتــه، لــذا ترتفــع الرخــة يف 

العــامل حــول رضورة اتبــاع اإلرشــادات التــي تقــي منــه وتطلــق املنظــامت والحكومــات الحمــات العامليــة للتحذيــر 

مــن مخاطــره ورشح كيفيــة الوقايــة منــه.

  ويف الهيئة الصحية تُعتر التوعية من مرض السكري أولية يف رزنامة اإلرشاد والتثقيف.

- ارتفــع معــدل انتشــار الســكري عــى الصعيــد العاملــي لــدى البالغــن 

الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى 18 ســنة مــن %4.7 يف عــام 1980 إىل 8.5% 

يف عــام 2014 

- ســجل معــدل انتشــار الســكري ارتفاعــاً أرسع يف البلــدان ذات الدخــل 

املتوســط واملنخفــض 
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الهيئة الصحية  وقاية

   إرشادات لمريض السكري

عليك أن تعلم :

أن جسمك ال يمكنه السيطرة على معدالت 
السكر لديه-عليك مساعدته بالوقاية 

والعالج.

إن كنت من المصابين بالسكري من النوع 
األول فعليك أخذ االنسولين يوميًا.

- إن كنت مصابا بالسكري من النوع الثاني 
فعليك التحكم به عبر الوقاية والعالج 

باألدوية المخفضة لمعدل السكري، وقد 
تلجأ إلى العالج باألنسولين.

- إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضر 
والفاكهة هو أفضل وقاية لمرضى 

السكري، أو لمن هم من يُحتمل إصابتهم 
بالسكري.

-  ال تنس أن تتجنب التدخين ألنه يحميك 
ويحمي عائلتك من السكري وأمراض القلب 

والشرايين.     

   السكري هو سبب رئيسي 

للعمى والفشل الكلوي والنوبات 
القلبية والسكتات الدماغية وبتر 

األطراف السفلى    

ــام  ــارشة بين ــاة مب ــة وف ــون حال ــكري ب 1.5 ملي ــرض الس ــبّب م - تس

ُعزيــت 2.2 مليــون حالــة وفــاة أخــرى إىل ارتفــاع مســتوى الغلوكــوز يف 

ــرات. ــام 2012 حســب التقدي ــدم خــال ع ال

- حــواىل نصــف مجمــوع حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى 

الغلوكــوز يف الــدم تحــدث قبــل بلــوغ  ســّن الســبعن .

- تتوقــع منظمــة الصحــة العامليــة أن داء الســكري ســيصبح ســابع عامــل 

مســبّب للوفــاة يف عــام 2030. 

ما هو مرض السكري؟
الســكري  هــو مــرض مزمــن وصامــت ميكــن الســيطرة عليــه  والتعايــش 

معــه. فهــو حالــة اختــال قــدرة الجســم عــى التحكــم بنســبة الســكر يف 

ــاج األنســولن يف الجســم أو عدمــه ، أو بســبب  ــة إنت ــدم  نتيجــة لقل ال

ــاس، ويعمــل  ــه. واألنســولن هرمــون يفــرزه البنكري مقاومــة الجســم ل

ــدم إىل  ــن ال ــكر( م ــوز ) الس ــرور الغلوك ــمح مب ــا لتس ــاح للخاي كمفت

الخايــا.

أنواع السكري :

1. السكّري؛ النوع األول : 

-ال يعرف املريض سبب اإلصابة وال ميكن الوقاية منه.

- نسبة اإلصابة به %10 من إجاميل حاالت مرىض السكري.

 - يتّسم بنقص انتاج األنسولن او انعدامه يف الجسم.

 - يبدأ هذا النوع من السّكري عادة قبل  سّن الثاثن.

- يجب تناول األنسولن يوميا للبقاء عى قيد الحياة.

2. الّسكري؛ النوع الثاين : 

- يحدث غالبا نتيجة لفرط الوزن والخمول البدين.

- تبلغ نسبة اإلصابة به %90 من إجاميّل  حاالت مرىض السكرى. 

- يحدث بسبب عدم فاعلية استخدام الجسم لألنسولن.

- تظهر أعراضه ببطء.

- غالباً ما يكون هناك مصابون به بن أفراد العائلة أو األقرباء.

- يظهر عادة لدى الذين تتعّدى أعامرهم أربعن عاماً.

- يكون املريض عادة فوق الوزن الطبيعي.

- ميكن التحكم به ولكن  أحيانا قد يحتاج املريض إىل األنسولن.

-3 سكري الحمل

- يظهر أثناء الحمل ويزول عادة بعد الوالدة.

ــوزن الزائد/املتقدمــات  ــدى النســاء ذوات ال ــة ظهــوره ل - ترتفــع إمكاني

يف الســن.

- ميكن التحكم به عن طريق التحكم باألكل أو باستعامل األنسولن.
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أهم أساليب الوقاية لتفادي االصابة بالسكري - 
النوع 2

- العمل عى بلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه. 

ــام األســبوع ،ال  - مامرســة  نشــاط بــدين معتــدل ومنتظــم يف معظــم أي

يقــّل عــن 30 دقيقــة. ينبغــي ضبــط الــوزن مبزيــد مــن النشــاط البــدين. 

- اتبــاع نظــام غــذايئ صحــي يشــمل مــا بــن ثــاث حصــص إىل خمــس 

ــاول  ــن تن ــف م ــب التخفي ــاً، ويج ــر يومي ــه والخ ــن الفواك ــص م حص

الســكر والدهــون املشــبّعة

- تجّنــب التدخــن ، فالتدخــن يزيــد مخاطــر اإلصابــة باألمــراض القلبيــة 

الوعائيــة. 

ــة  ــى تســهل الحرك ــض نظيفــة وبســيطة ل ــة املحيطــة باملري كــون البيئ

فيهــا.

4. إزالــة جميــع املخاطــر مــن البيئــة املحيطــة باملريــض مثــل األســاك 

وقطــع األثــاث الزائــدة

5. فــرد الســجاد واملوكيــت بحيــث ال يكــون بــه أي ثنــى وخصوًصــا إذا 

كان عــى الســامل

ــدش  ــد ال ــامم وعن ــول الح ــتاند ح ــع س 6. وض

ــة ــهولة الحرك ــوع وس ــادى الوق لتف

7. وضــع املابــس برتيــب فتوضــع األطقــم 

ــس الخــروج ــا ماب ــى وبعده ــة يف األع الداخلي

8. تجنب املابس الضيقة ذات العنق الضيق

9. تدليك اليدين والقدمن

حــاول  خائفــاً  املريــض  يكــون  عندمــا   .10

الهــادئ  بصوتــك  طأمنينتــه 

11. ال تجــادل املريــض حــول صــدق مــا يســمعه 

أو يــراه وال تجعلــه يحــس أنــك تســخر منــه

الحــب  مــن  املزيــد  املريــض  امنــح   .12

والدعــم.

مــن  قريبــه  خفيفــة  أكات  ضــع   .13

ــن  ــر م ــى الكث ــوى ع ــض ال تحت املري

الســكر أو امللــح

قطــع  إىل  الطعــام  قســم   .14

االختنــاق يف  لتجنــب  صغــره 

للمــرض. األخــرة  املراحــل 

ــو بتحضــر  ــام ول ــداد الطع ــض يشــارك يف إع ــل املري 15. إذا أمكــن جع

ــق الســلطة طب

16. كــن حــذراً فــإن املريــض ال يســتطيع التفرقــة بــن الســاخن والبــارد 

لــذا قــد يحــرق فمــه بســبب األطعمــة أو الســوائل الســاخنة.

17. ضــع صــوره للحــامم عــى بابــه وكتابــه الفتــه عليــه وكذلــك بالنســبة 

لباقــي الغــرف.

18. يجــب أن تكــون أرضيــة الحــامم ثابتــة ال تســاعد عــى انــزالق 

املريــض.

19. لصــق تعليــامت كيفيــة  اســتخدام التليفــون فوقــه وحفــظ األرقــام 

املهمــة عــى التليفــون

20. خصص مكان للمريض لوضع األشياء فيه.

21. وضع تعليامت مبا يفعله املريض خال اليوم ورشحها له.

التشخيص والعالج

- ميكن تشخيص هذا الداء يف مراحل مبّكرة بواسطة فحص الدم .

العاجات الطبية لداء السكري:

ــك  ــب ذل ــدم. ويتطل ــوز ال ــدل لكلوك ــتوى املعت ــط املس - ضب

إعطــاء االنســولن للمصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول.

ــاين  ــوع الث ــن الن ــكري م ــداء الس ــن ب ــاج املصاب ــن ع -  ميك

باألدويــة الفمويــة، إال أنهــم قــد يحتاجــون أيضاً إىل األنســولن. 

- ضبط مستوى ضغط الدم. 

- ضبط مستوى الدهون يف الدم. 

الوقاية أثناء المرض من:

- الوقايــة مــن اعتــال شــبكية العــن )الــذي 

يســبّب العمــى( وعاجــه. 

- مراقبــة  العامــات املبّكــرة ألمــراض 

الــكى املتعلقــة بــداء الســكري.

- رعاية القدمن. 
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تحتــاج خاليــا قلــب اإلنســان لألوكســجن مــن أجــل اٍنتــاج الطاقــة والقيــام بعملهــا بالشــكل املطلــوب. وتعتــر هــذه 

الخاليــا مــن أكــر مســتهلكات األوكســيجن ألنهــا تعمــل دون توقــف منــذ والدتنــا وحتــى مامتنــا ويصــل األوكســجن 

اٍليهــا عــن طريــق األوعيــة الدمويــة والتــي تســمى باســم الرايــن التاجيــة )Coronary arteries(. حظيــت هــذه 

األوعيــة يف الســنوات األخــرية للعديــد مــن الدراســات نظــراً ألهميتهــا ألن أي انســداد بهــا يــؤدي لحــدوث النوبــة 

القلبيــة .

إن عمليــة تخطيــط كهربائيــة القلــب الروتينــي Electrocardiograph(( يف وقــت الراحــة هــو فحــص جّيد للكشــف 

عــن خلــل يف التوصيــل الكهربــايئ للقلــب، أو خلــل يف نَظــم القلــب ويكــون التخطيــط طبيعيــاً عــادة ســواء أكانــت 

الرايــن املغذيــة للقلــب طبيعيــة أو متضيقــة. 

ولكــن هــذا الفحــص غــري ناجــع بشــكل خــاّص للكشــف عــن الذبحــة الصدريــة  لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

آالم يف الّصــدر. لــذا نلجــأ إىل إجــراء اختبــار الجهــد القلبــي الــذي ميكــن أن يكشــف مختلــف األمــراض القلبيــة التــي 

تتســم بقلــة تزويــد األوكســجن اىٍل عضلــة القلــب.

فام هو فحص الجهد القلبي وما هي األجهزة الطبية التي تستخدم يف عملية الفحص؟

أواًل: تعريف فحص الجهد القلبي.
هــو عمليــة دراســة كهربائيــة القلــب ومــؤرشات حياتيــة أخــرى )رضبــات 

ــد  ــد  تولي ــارش عن ــدم...( بشــكل مب ــدل التنفــس, ضغــط ال ــب, مع القل

ــة وهــو مرمــج  ــن الرياضيّ ُجهــد يف عضــات القلــب مــن خــال التامري

ليقــوم بزيــادة عمــل القلــب، فــإذا كان هــذا األخــر يحصــل عــى كميــة 

ــا إن مل  ــرام، أم ــا ي ــى م ــيكون كل يشء ع ــيجن،  فس ــن األكس ــة م كافي

ــدالت يف  ــع تب ــدري م ــدث األمل الص ــوف يح ــه، فلس ــى كفايت ــل ع يحص

تخطيــط القلــب املرافــق. 

ثانيًا : لماذا يطلب الطبيب فحص جهد القلب؟

 يطلبه للتأكد من عدة أشياء:

أ - ملعرفة أالم الصدر ما إذا كان سببها تضييق يف الراين التاجية.

ــدم  ــن ع ــو م ــل ه ــي، ه ــد امل ــس عن ــة التنف ــبب ضيق ــة س ب -ملعرف

اللياقــة؟ أو عــدم التحكــم يف الضغــط؟ أو قصــور الرايــن؟ 

التأكــد مــن قــدرة مريــض الجلطــة وجاهزيتــه للخــروج مــن  ت - 

ملستشــفى. ا

ث - فحــص كبــار الســن والتأكــد مــن عــدم وجــود قصــور يف أداء الرايــن 

قبل اســتخدام أي منشــطات.

ــم  ــل تضخ ــب مث ــة يف القل ــراض الوراثي ــض األم ــورة بع ــة خط ج - معرف

اختبار الجهد
CARDIAC STRESS TEST

 املهندس عباس دقدوق 
مهندس معدات طبية

ــدادي . ــب االنس القل

ــد   ــة القلــب ومــدى تأثرهــا بالجهــد خاصــة عن ح- معرفــة ســامة عضل

ــة. ــوادي الرياضي ــوي التســجيل يف الن مــن ين

ثالثًا: الطريقة الحديثة واألجهزة الطبية 
المستخدمة في عملية الفحص.

ــاء  ــض أثن ــد للمري ــط الجه ــراء تخطي ــى إج ــايض ع ــاء يف امل  درج األطب

الراحــة ثــم ســؤاله أن يتحــرك بخطــوات رسيعــة أو صعــود بعــض 

ــة  ــود درج البناي ــادة أو صع ــارج العي ــن أو خ ــودة ضم ــات املوج الدرج

مثــاً، هــذه الطريقــة قــد تكــون مســاعدة ولكنهــا ال تعطــى املعلومــات 

ــدأ  ــذي تب ــر عــى املريــض، وال ــذي يؤث ــة عــن مســتوى الجهــد ال الكافي

ــد  ــه ق ــارشة. إىل ان ــد مب ــد الجه ــط عن ــر التخطي ــراض وتغ ــده األع عن

يعــرض املريــض إىل اضطرابــات خطــرة أحيانــاً  يف نظــم القلــب ال ميكــن 

ــد مــن الطريقــة  ــك ال ب ــؤدي إىل عواقــب وخيمــة. لذل ــد ت ــا وق مراقبته

العلميــة الحديثــة حيــث يســتعن الطبيــب بنظــام  فحــص يحــوي عــدة 

ــام بالجهــد وتشــمل   ــة ملســاعدة املريــض عــى القي ــة حديث أجهــزة طبي

ــة : ــزة التالي ــة األجه ــادة هــذه الطريق ع
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 .Treadmill 1. مكنة الركض عى البساط

ــوم  ــث يق ــدور بواســطة محــرك حي ــض ي ــن حــزام عري ــارة ع وهــي عب

ــد الجهــد وهــو مشــابه ملــا هــو  ــه لتولي املريــض باملــي أو الركــض علي

مســتعمل يف األنديــة الرياضيــة و يكــون معايــراً وفــق بروتوكــوالت 

وأنظمــة مختلفــة باإلضافــة إىل توفــره عــى زر طــارئ إليقــاف املحــرك 

عــن العمــل.

.Electrocardiograpgh2. جهاز التخطيط لكهربائية القلب

 )PQRST(وهــو الجهــاز الــذي من خالــه يتم تحســس كهربائيــة القلــب

عــر مجســات توصــل عــى صــدر املريــض )كابــات أو هوائيــة( ، ويتــم 

عــرض املوجــات الكهربائيــة واملتعــارف عليهــا يف تخطيــط القلــب  

ــك عــى شاشــة  ــد وذل ــذل الجه ــاء ب ــارشة أثن )VI,VII,VIII,SV…( مب

الكمبيوتــر التابــع للنظــام والــذي بــدوره يقــوم بتحفيظهــا بــكل تفاصيلها 

كاملــة عــر برنامــج معلومــايت مخصــص يســمح للطبيــب املعالــج مراقبــة 

و مراجعــة التخطيــط بــكل محطاتــه وأيضــاً طباعتــه ورقيــاً.    

Patient Monitor .3  جهاز شاشة مراقبة املريض.

وهــو عبــارة عــن  جهــاز يوصــل عــى املريــض ويعــرض  بشــكل مبــارش 

ومســتمر عــر الشاشــة لبعــض املــؤرشات الحياتيــة للمريــض أثنــاء بــذل 

الجهــد واالختبــار كضغــط الــدم كل عــدة دقائــق و نســبة األوكســيجن 

يف الــدم باإلضافــة إىل إمكانيــة برمجتــه للحصــول عــى منبهــات صوتيــة 

)Alarms(   لتوفــر الحاميــة للمريــض مــن أي تغــر غــر طبيعــي لهــذه 

املــؤرشات خــارج الحــد املســموح لهــا. 

ــج  ــر برنام ــا ع ــام بينه ــة في ــة ومتزامن ــي مرابط ــزة ه ــذه األجه إن ه

ــر. ــاز الكمبيوت ــى جه ــي ع ــم أوتوماتي تحك

باإلضافــة إليهــا  فهنــاك أجهــزة أخــرى يلــزم وجودهــا يف عيــادة القلــب 

أثنــاء االختبــار وذلــك مــن أجــل ضــامن ســامة حيــاة املريــض وتفاديــاً 

لتعرضــه ملضاعفــات خطــرة، ومــن هــذه األجهــزة وأهمهــا جهــاز 

ــل  ــدوره يعم ــذي ب ــة Defibrillator  وال ــة القلبي ــات الكهربائي الصدم

عــى إحيــاء كهربائيــة عضــات القلــب عنــد توقفهــا،  وأيضــاً غرهــا مــن 

األجهــزة واملســتلزمات الطبيــة واألدويــة التــي تســاهم يف الحفــاظ عــى 

صحــة املريــض.
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رابعًا : كيفية إجراء فحص الجهد.

 يتــم وضــع رقعــات صغــرة ومخصصــة والصقــة تســمى باألقطــاب 

الكهربائيــة )Chest Electrode ( عــى صــدر املريــض، وتكــون موصولــة 

 )Electrocardiograph( عــر األســاك بجهــاز مقيــاس كهربائيــة القلــب

ملراقبــة نشــاط القلــب. ويقــوم الجهــاز بتلقــي اإلشــارات الكهربائيــة التــي 

ــن كل  ــة م ــات القلبي ــجيل النبض ــدم، و تس ــخ ال ــن ض ــب م ــن القل متك

قطــب كهربــايئ موصــول بهــا. ثــم يطلــب مــن املريــض البــدء بالتامريــن 

 ، Treadmill ــاز ال ــن خــال املــي والركــض عــى حــزام جه ــة م البدني

ــادة  ــدأ يف زي ــم يب ــيط، ث ــد بس ــتوى جه ــد مس ــص عن ــدأ الفح ــث يب حي

الجهــد تدريجيًــا مــن خــال رفــع معــدل الرسعــة  أو رفــع مســتوى ارتفــاع 

الحــزام. هــذه الزيــادة يف الجهــد تتــم عــر بروتكــوالت وأنظمــة مرمجــة 

عــى جهــاز الكمبيوتــر يختــار الطبيــب األنســب منهــا بعــد تحديــد حالــة 

املريــض، ويقــوم هــو أو أخصــايئ علــم الوظائــف بالتحقــق مــن قــراءات 

مخطــط القلــب الكهربــايئ و معــدل ضغــط الــدم و معــدل النبــض عــى 

ــن يكــون الجهــد  ــاء الخضــوع للفحــص . كــام ل ــة أثن مــدار فواصــل زمني

ــيقوم  ــة، وس ــن البدني ــكاً كالتامري ــض ُمنه ــيبذله املري ــذي س ــي ال التمرين

ــاره عــن وقــت التوقــف بعــد حصولهــم  العاملــن باملجــال الصحــي بإخب

عــى القــراءات الازمــة، و قــد يقومــون بإشــعاره بالتوقــف عنــد تعرضــه 

ــديد أو  ــب الش ــدة أو التع ــدم بش ــط ال ــاع ضغ ــد ارتف ــدري أو عن ألمل ص

ــة يف التنفــس، حيــث يتعــن عــى املريــض إخبارهــم  ــد وجــود صعوب عن

ــن )5(  ــن ب ــرة التمري ــدوم ف ــا ت ــا. عــادة م ــد حدوثه ــك األعــراض عن بتل

إىل )15( دقيقــة، و قــد يكــون التمريــن منهــكاً إال أنــه لــن يفــوق قــدرة 

املريــض عــى القيــام بــه.

خامسًا ما النتائج التي يظهرها الفحص؟ 

  إذا كان املريــض مصابًــا مبــرض بالرايــن التاجيــة، فــإن مخطــط القلــب 

ــه  ــاء قيام ــكيمية  أثن ــرات اإلس ــار التغ ــتطيع إظه ــد يس ــايئ للجه الكهرب

بالجهــد )وهــي تغــرات تطــرأ عــى كميــة األوكســجن الــذي يتــم تزويــد 

ــرات  ــه تغ ــدث لدي ــه إىل أمل أو ح ــال تعرض ــه(. ويف ح ــب ب ــة القل عضل

ــب.  ــن القل ــادر م ــأن األمل ص ــي ب ــد يعن ــك ق ــإن ذل ــط، ف ــاس املخط بقي

ــة« أو  ــة »موجب ــض بنتيج ــار املري ــم إخب ــد يت ــص، ق ــام الفح ــد إمت وبع

ــالبة«.  »س

ــرات  ــه تغ ــون في ــذي تك ــط ال ــي املخط ــة«: وه ــة  »املوجب ــا النتيج أم

ــة  ــن البدني ــام بالتامري ــاء القي ــب أثن ــايئ للقل ــاط الكهرب ــة بالنش ملحوظ

ملخطــط الجهــد، حيــث قــد يشــر ذلــك إىل إصابــة املريــض مبــرض قلبــي 

ــة.  ــن التاجي بالراي

أمــا النتيجــة »الســالبة«: وهــي املخطــط الــذي ال يكــون فيــه أي تغــرات 

واضحــة أو غــر اعتياديــة أثنــاء القيــام بالتامريــن البدنيــة ملخطــط الجهــد.

ماحظــة : تتوفــر يف عــدد مــن مراكــز الهيئــة الصحيــة اإلســامية خدمــة 

فحــص الجهــد القلبــي وذلــك عــر الطريقــة الحديثــة  التــي أرشنــا إليهــا 

أعــاه وباســتخدام األجهــزة الطبيــة الحديثــة وبرعايــة فريــق طبــي 

ــص. متخص
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 إن معرفــة مواعيــد العيــادات يف املراكــز الصحيــة مســبقاً، يســهل عــى 

املريــض كيفيــة االســتفادة مــن املركــز وتقليــل مــن إضاعــة الوقــت، وهــو 

ــة  ــه املريــض برتيــب االســتفادة مــن الخدمــات الصحي إجــراء يقــوم في

املتخصصــة بنــاًء عــى جــدول مســبق اإلعــداد.

اآلن ميكــن لإلخــوة واألخــوات، معرفــة املواعيــد الخاصــة بــكل اختصــاص 

ــة  ــع الهيئ ــارة موق ــال زي ــن خ ــامية، م ــة اإلس ــة الصحي ــز الهيئ يف مراك

الصحيــة اإلســامية عــى اإلنرنــت www.hayaa.org والدخــول إىل نافــذة 

املراكــز الصحيــة ، حيــث تــم عــرض مواعيــد املراكــز بنــاء عــى االختصاص 

عــى مــدار األســبوع . 

ــائل  ــة أدوات ووس ــر كاف ــد ع ــرض املواعي ــيتم ع ــة ، س ــوة الحق يف خط

ــه، خاصــة وأن  ــت وعــدم تضييع ــن الوق ــدف االســتفادة م التواصــل، به

املــرىض يحتاجــون يف أغلــب األحيــان إىل اإلرساع يف العــاج وتلقــي 

ــة . ــة الازم ــات الطبي الخدم

املوقع اإللكروين:

www.hayaa.org 

الحساب عى الفايسبوك:

 IHA -  جهاز التطوع
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الهيئة الصحية  فقه الصحة

من حقوق اإلنسان على نفسه .. حّق البدن.
م.دائرة الثقافة اإلسالمية
إميان اخلنسا

مــن أقــدس االلفــاظ التــي لهــا مكانــة ســامية وجــامل معنــوي 

خــاص يف مختلــف املجتمعــات البريــة ألفــاظ »الحــق« 

و»العدالــة«  وقريناتهــا، والحــق يعنــي القوانــن واملبــادئ 

التكامليــة الســائدة يف نظــام الوجــود، ولــدى خالــق الكائنــات 

اللــذان  هــام  والحقيقــة  والحــّق  القيــوم،  الحــّي  القديــر 

يتجســدان يف األحــكام اإللهيــة، والقيــم األخاقيــة، والعاقــات 

اإلنســانية الصحيحــة، والحــدود والضوابــط، وحكومــة العــدل 

اإللهــي، لــذا فمــن الــروري معرفتهــام واتباعهــام، إذ إّن 

إهــامل الحــّق والتغــايض عنــه تعقبــه عواقــب وخيمــة ال 

ــائرها.  ــّوض خس تع

ــن)ع(  ــن العابدي ــام زي ــوق لإلم ــالة الحق ــت رس ــد تكّفل  وق

واالجتامعيــة  الفرديــة  العاقــات  أنــواع  وتنظيــم  بتبيــان 

لإلنســان يف هــذه الحيــاة ودرس جميــع أبعــاد حياتــه وعاقاتــه 

ــه  ــه ومعلّم ــه وحكومت ــه ومجتمع ــه ونفســه وارُست ــع خالق م

ــع  ــات، ويجم ــامة العاق ــع س ــرد واملجتم ــق للف ــو يحّق بنح

ــار.  ــّي واالزده ــتقرار والرق ــل االس ــام عوام له

ــن  ــامء والقانوني ــبق العل ــد س ــام)ع( ق ــم أّن اإلم ــام نعل وفي

جميعــاً يف دنيــا اإلســام، بــل يف دنيــا اإلنســان يف هــذا املضــامر 

ــم  ــة ونظ ــاق والربي ــول األخ ــز اُص ــه ترتك ــى أساس ــذي ع ال

ــامع. االجت

حتــى إنّهــا تناولــت حــّق النفــس وحقــوق األعضــاء )اللســان- 

الســمع – البــر- اليــد – الرجــل – الفــرج – البطــن...( ومــن 

ــى  ــظ ع ــي تحاف ــان الت ــم االنس ــدن وجس ــوق الب ــة حق أمثل

ــة  ــا عناي ــام أواله ــرى أّن االس ــك ن ــدة لذل ــي املع ــه ه صحت

خاصــة بهــا مــن خــال حــق البطــن.

قولُــُه )ع(: وحــقُّ بطنــك أن ال تجعلَــه وعــاًء لقليــٍل مــن 

الحــرام وال لكثــرٍ، وأْن تقصــَد لــه يف الحــال، وال تُخرَِجــُه مــن 

حــّد التقويــة اىل حــّد التهويــن وذهــاب املــروءة، فــإّن الشــبع 

ــكر َمســخفٌة وَمجهلــٌة وَمذهبــٌة  املنتهــي بصاحبــه اىل السُّ

ــروءة. للم

ــه  فعــن اإلمــام الباقــر )ع(، يف جــواب مــن ســأله، مل حــرم الل

ــه  ــال )ع(: »إن الل ــر، ق ــر والخم ــم الخنزي ــدم ولح ــة وال امليت

ــا  ــم م ــل له ــاده وأح ــى عب ــك ع ــرم ذل ــاىل مل يح ــارك وتع تب

ســوى ذلــك مــن رغبــة يف مــا أحــل لهــم وال زهــد يف مــا حــرم 

عليهــم، ولكنــه عــّز وجــّل خلــق الخلــق وعلــم مــا تقــوم بــه 

أبدانهــم ومــا يصلحهــا فأحلـّـه لهــم وأباحــه، وعلــم مــا يرهــم 

ــه للمضطــّر يف الوقــت الــذي ال يقــوم  فنهاهــم عنــه، ثــم أحلّ

بدنــه إال بــه، فأحلــه بقــدر البلغــة ال غــر ذلــك. ثــم قــال )ع(: 

أمــا امليتــة فإنــه مل ينــل أحــد منهــا إاّل ضعــف بدنــه وأوهنــت 

ــوار: 65/ 163( ــث« )بحــار األن ــه الخ...الحدي قوت

لقــد أوىل اإلســام صحــة البــدن وســامته أهميــة خاصــة 

ــه  ــوز إهامل ــا، وال يج ــا رشعيً ــه واجبً ــة علي ــل املحافظ ، وجع

ــال لبعــض  ــه ق ــي )ص( أن ــن النب ــد ورد ع ــه، فق ــاون في والته

ــا  ــأنه: »ي ــامم بش ــرك االهت ــه وت ــل بدن ــذي أهم ــه، ال أصحاب

عــدي نفســه إن لبدنــك عليــك حقا«)أعيــان الشــيعة، الســيد 

محســن األمــن، دار التعــارف للمطبوعــات: 239/4 (.

وكثــرة هــي األخبــار الــواردة عــن أمئــة الهــدى )ع( التــي تحث 

عــى االهتــامم بالبــدن وســائر األعضــاء، كالحديــث الــوارد عــن 

ــه  ــه أن الل ــك الل ــم يرحم ــال: »اعل ــه ق ــا )ع( أن ــام الرض اإلم

ــا إال مــا فيــه مــن املنفعــة  ــح أكا وال رشبً تبــارك وتعــاىل مل يُب

ــاد،  ــف والفس ــرر والتل ــه ال ــا في ــرم إال م ــاح، ومل يح والص

فــكل نافــع مقــوٍّ للجســم فيــه قــوة للبــدن فحــال، وكل مــّر 

ــوار: 166/65( يذهــب بالقــوة أو قاتــل فحرام«)بحــار األن

وعنــه )ع( يف جــواب مســائل محمــد بــن ســنان، كتــب: 

»حرمــت امليتــة ملــا فيهــا مــن إفســاد األبــدان واآلفــة... )بحــار 

األنــوار: 166/65(.

وأمــا الروايــات الريفــة، التــي تتحــدث عــن رضورة املحافظــة 

عــى كّل عضــو مــن أعضــاء البــدن، والتــي تبــّن كيفيــة ذلــك، 

فخارجــة عــن حــّد الحــر واإلحصــاء.

ــا  ــذاء م ــدال يف الغ ــول الرســول )ص( يف وجــه االعت ــام يف ق ك

ــأكل  ــوم ٌ ال ن ــن ق ــه: »نح ــد )ص( يف قول ــول محم ــه الرس بيّن

ــبع » ــا ال نش ــوع، وإذا أكلن ــى نج حت
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الهيئة الصحية  دراسات عالمية

اكتشــف العلــامء الريطانيــون واإلســبان أدلــة دامغــة عى 

ــان،  ــزاج اإلنس ــب مب ــن أن تتاع ــة ميك ــاء الدقيق أن األمع

 .PLoS One جــاء ذلــك يف مقــال نــره موقــع

ــبة  ــر نس ــد تغ ــة ق ــاء الدقيق ــراء أن األمع ــح الخ وأوض

هرمــون الســروتونن يف الجســم. ويســمى هــذا الهرمــون 

ــزاج يتحســن يف  ــد«  ألن امل ــزاج الجي ــون امل ــا  »هرم غالب

ــان . ــم اإلنس ــه جس ــا ينتج ــع عندم الواق

وقــال الباحــث خوســيه ميســونرو مــن جامعة رسقســطة: 

»اكتشــفنا أن مســتقبات TLR2 يف الخايــا املعويــة ال 

ــل  ــب، ب ــاء وحس ــات يف األمع ــى وجــود ميكروب ــدل ع ت

تتحكــم  أيضــاً يف نقــل  الســروتونن«.

وأضــاف الباحــث أن املعلومــات التــي حصــل عليهــا هــي 

ــاء  ــر األمع ــة تأث ــق دراس ــى طري ــوة أوىل ع ــرد خط مج

يف الحالــة النفســية لإلنســان، وأن الباحثــن عــى ثقــة 

بوجــود عاقــة بــن األمعــاء والدمــاغ، إذ إّن الســروتونن 

مزاج اإلنسان مرتبط بجراثيم تعيش في أمعائه

ــل  ــب، ب ــة فحس ــل العاطفي ــى ردود الفع ــيطر ع ال يس

يضبــط عمــل األوعيــة وبعــض األنظمــة األخــرى يف جســم 

اإلنســان.

ويف هــذا الســياق اســتطاع العلــامء إثبــات أن نشــاط 

ــز الســروتونن.  ــر يف نســبة تركي الجراثيــم يف األمعــاء يؤث

ــتقبل  ــى مس ــف ع ــروتونن تتوق ــبة الس ــح أن نس فاتض

.TLR2

وتوصــل العلــامء مــن خــال رصــد عمــل مســتقبات 

TLR2 إىل اســتنتاج مفــاده أن تلــك املســتقبات تتســبب 

ــش  ــي تعي ــات اإلشــارة الت ــرة مــن جزيئ ــة كب ــرز كمي بف

ــز  عــادة يف الدمــاغ ال يف األمعــاء، التــي تغــّر نســبة تركي

الســروتونن يف جســم اإلنســان، وبالتــايل تؤثــر يف مزاجــه.

ــاغ  ــن الدم ــال ب ــة االتص ــة آلي ــامء إن دراس ــول العل ويق

واألمعــاء تســاعدهم يف وضــع ســبل فّعالــة لعــاج مختلف 

األمــراض النفســية، وضمنهــا الكآبــة مــرض هنتنغتــون.

املصدر: نوفوستي
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لماذا علينا المشي خمس دقائق بعد كل ساعة عمل ؟
مــن املعــروف أن قضــاء ســاعات طــوال جالســا إىل مكتبــك يف 

العمــل بشــكل يومــي يرهقــك ويــر صحتــك، إال أن العلــامء 

ــد  ــدام ق ــى األق ــرا ع ــط س ــق فق ــس دقائ ــفوا أن خم اكتش

يُبعــد، بعــض املخاطــر عنــك. 

ففــي دراســة جديــدة وجــد الباحثــون أن أخــذ راحــة قصــرة 

متكــررة أثنــاء العمــل للوقــوف والتحــرك تحمــل فوائــد كبــرة 

للحفــاظ عــى مزاجــك وطاقتــك.

هــذه   »microbouts« القصــرة  النشــاط  فواصــل  فآثــار 

ــل  ــوم العمــل، ب ــة ي ــق نهاي ــذي يراف ــع النشــاط ال ــر م تظه

إنهــا تســاعد أيضــا عــى تخفيــف الرغبــة الشــديدة يف 

الطعــام عندمــا تكــون يف العمــل.

وقــد جــرى تحديــد موظفــي املكاتــب عــى أنهــم أكــر 

ــن  ــة ع ــة الناجم ــاكل الصحي ــة للمش ــة عرض ــات املهني الفئ

الجلــوس الطويــل مــن دون انقطــاع، حيــث إن منــط الحيــاة 

املســتقر هــذا يزيــد مخاطــر االصابــة مبــرض الســكري 

واالكتئــاب والســمنة ومخاطــر صحيــة أخــرى.

ــة تأثــر مختلــف األنشــطة يف املوظفــن قــام  وملعرفــة كيفي

فريــق البحــث مــن مركــز جامعــة كولــورادو آنشــوتز الطبيــة 

ومعهــد جونســون آنــد جونســون لــألداء البــري بالتحقــق 

مــن تأثــر ثاثــة أنشــطة متنوعــة يف ثاثــن  شــخصاً.

االختبــارات  مــن  ملجموعــة  املشــاركن  خضــوع  بعــد 

واألنشــطة أظهــرت النتائــج أن تخصيــص خمــس دقائــق 

للقيــام مبجهــود بــدين كل ســاعة يعــد مــن األعــامل املفيــدة 

للصحــة وتؤثــر بشــكل إيجــايب يف الطاقــة واإلنتاجيــة.

املصدر: ديي ميل
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الهيئة الصحية  أطباء من التاريخ

هــو أبــو عــي الحســن بــن عبــد اللــه بــن الحســن ابــن ســينا املتــوىف ســنة 1037 م، تبــوأ مركــزاً مرموقــاً يف العلــم والفلســفة، خاصــة يف الطــب وعلــم 

النفــس وكتــب يف الطبيعيــات والهندســة والرياضيــات والكيميــاء واللغــة العربيــة . لقــب بالشــيخ الرئيــس  لغــزارة علمــه وهــو يف ســن يافعــة كــام 

لقــب بجالينــوس العــرب لتبحــره يف الطــب.

تــرك كتبــاً كثــرة جــاءت عــى لســان تلميــذه الفقيــه أيب عبيــد الجوزجــاين أهمهــا كتــاب القانــون يف الطــب الــذي ترجــم إىل اللغــات األوروبيــة منــذ 

القــرن الثــاين عــر امليــادي. 

ابن سينا : الشيخ الرئيس وجالينوس العرب
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الهيئة الصحية   كاريكاتور
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1 – أحد أشهر األدوية املسكنة لألمل – جامل
2 - أحد أشهر األدوية وأكرها شعبية يستخدم لعاج أعراض الحمى واآلالم – 

للتفسر
3 – أوضحت ورشحت – عائلة رئيس مري سابق
4 – من الحلويات اإليرانية الشهرة – حرف عطف

5 – اسم عريب مذكر – مي
6 - حجر منقور مَجوَّف يَُدّق فيه ما يُراد َسحقه – للتمني – شعوري

7 – ندَم – دولة عربية
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عموديًا:
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3 - عامل وطبيب مسلم اشتهر بالطب والفلسفة تويف يف همدان سنة 427 هـ - 

للتأفف
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5 – نصف كلمة وريد – ضد كا
6 – مدينة قرصية – للنفي

7 – نعّمر – غّر
8 – ذهبنا

9 – مفرحاً – أحد غازات األعصاب يستعمل يف بعض القذائف املحرمة دولياً
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الهيئة الصحية  تسلية

اشــطب الكلمــات الموجــودة مــن الشــبكة، ســتبقى 
ــن  ــر م ــة الس ــى كلم ــل عل ــا فتحص ــدة اجمعه ــرف زائ أح
الدمويــة  الــدورة  مكتشــف  وهــي:  حــروف،  تســعة 

الصغــرى
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هل تعلم؟
هل تعلم أن لسان اإلنسان يحتوي على 12000 

حليمة ذوقية، وأن وسط اللسان ال يميز أي مذاق. وأما 
جانبا اللسان فيميزان الطعم الحامض، وآخر اللسان يميز 

الطعم المر.

- هل تعلم أن شرايين الجسم البشري يبلغ طولها 
600000 كم؟

- هل تعلم أن معّدل خفقات القلب يصل الى 72 
خفقة في الدقيقة أو 432 خفقة في الساعة أو 

37843200 في السنة؟

- هل تعلم أن نقص فيتامين ب الموجود في الخمائر 
واللبن والبيض واللحم واإلجاص والفول والحنطة غير 
المصّنعة والحبوب كالفاصولياء واللوبياء والبطاطا 
يؤخر النمو ويشّوه ويسبب تهيجات واضطرابات في 

األعصاب وامساكًا حاّداً؟

- هل تعلم أن سمك جلد اإلنسان ال يزيد عن 2 ملم، 
و سمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم، وأن جلد اإلنسان 

يحتوي على عدة آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما 
جلد الفيل خال من هذه الغدد باستثناء جفون العينين؟

   طرائف طبية:
أصر الرجل أمام الطبيب النفساني على أنه 

ابتلع حصانًا. ولم يستطيع الطبيب بما عنده 
من قوة إقناع أن يجعل الرجل يغير اعتقاده. 
وفي حالة يأس قال له الطبيب: سنجري لك 

عملية إلخراج الحصان. وكانت الفكرة اعطاءه 
مخدراً لفترة بسيطة وإحضار حصان إلى غرفة 

العمليات أثناء غيبوبته. وحينما أفاق المريض 
أشار الطبيب إلى الحصان وقال للمريض: إن 

هذا الحصان لن يزعجك بعد اآلن. فهز المريض 
رأسه وقال: ليس هذا الحصان الذي ابتلعته، 

الذي ابتلعته أبيض اللون.

- أراد طبيب االمراض العقلية أن يمتحن 
أحد المجانين فسأله: لو شبَّ حريق في 

البحر ماذا تفعل؟ فابتسم المجنون وقال: 
سأنتظر حتى ينطفئ الحريق ثم آكل السمك 

المشوي كله.

- ذهبت الزوجة إلى أحد األطباء لتستشيره 
بشأن زوجها الذي يتكلم أثناء نومه، فقال 
لها الطبيب: طبعًا تريدين عاجًا لمنعه من 

الكام أثناء نومه. فردت: ال يا دكتور ... إنني 
أطلب عاجًا يجعله يتكلم بوضوح.

- حاول أحد الممرضين إيقاظ المريض، ولكنه 
فشل، فعمد إلى رشه بالماء، فاستيقظ 
المريض مذعورا وسأل الممرض عن سبب 

ذلك، فأجاب الممرض: لقد حان موعد الحبوب 
المنومة!
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الهيئة الصحية   كلمة العاملين

مــن أيــن أبــدأ بالتحــّدث عــن عمــيل يف هــذه املؤسســة املعطــاءة التــي هدفــت يف كّل مســريتها لخدمــة النــاس، ومل تســتنث أحــداً، فقــرياً 
أو محتاجــاً والتــي كان شــعارها دومــاً »خدمــة النــاس بأشــفار العيــون«.

 مــن بدايــة نشــأتها عــام 1985 بــدأت العمــل ممرضــة يف الهيئــة الصحيــة اإلســالمية، وتنقلــت خــالل مســرييت العمليــة بــن العديــد 
مــن املراكــز مــن مســتوصف صغــري يف حــي مــايض إىل مســتوصف الليلــي ومعهــا شــهدت الحــروب اإلرسائيليــة عــى لبنــان واملعــارك 
األهليــة، وأنــا وزمــاليئ عملنــا معــاً لخدمــة املــرىض وإســعاف الجرحــى والدعــم املعنــوي لهــم وكان الهــدف األســايس أن نخفــف عــن 

النــاس همومهــا وأوجاعهــا. 
  مســرية العطــاء مــع الهيئــة اســتمرت  يف مســتوصف الحســينية يف حــي الســلم حيــث تعــددت املهــامت التــي أوكلــت إيل مــن اســتقبال 
ــا أيضــا  ــة، إىل أن وصلــت اليــوم إىل مركــز الرضــا الصحــي. وهن ــة املزمن ــادات ومســؤولة عــن ملــف األدوي املــرىض، وممرضــة يف العي
تنوعــت مهــاميت واكتســبت الخــرة الكافيــة يف املجــاالت كافــة وكنــت دامئــا أشــعر بالفخــر لكــوين يف املــكان الــذي يناســبني حيــث  
التواصــل مــع ناســنا وخدمتهــم بأفضــل مــا نســتطيع. ومــن خــالل إخــاليص يف العمــل أشــعر بأننــي أحّقــق أهــداف املؤسســة التــي 

أعمــل بهــا والتــي تهــدف دامئــا إىل خدمــة املجتمــع وتنميتــه. 
 وأخــريا  كل االحــرام  لهــذه املؤسســة العريقــة بخدماتهــا وعطاءاتهــا وكّل الشــكر لهــا ألنهــا فتحــت املجــال أمامــي ألّن أعمــل فيهــا، 
حيــث أشــعر باالنتــامء لهــا وأفتخــر بهــا ألنهــا مؤسســة إســالمية مقاومــة ورديــف أســايس يف الســلم والحــرب للمقاومــة الجهاديــة 

العســكرية.
 دعايئ أن تستمر املؤسسة يف التقدم والتطور واالزدهار.

ميرام حمود
 ممرضة في مركز الرضا )ع(
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