بسم اهلل الرحمن الرحيم
مخاطــر األدويــة املهدئــة عــى صحــة اإلنســان باتــت أمـرا أكيــدا ومثبتـاً علميـاً ،وهــو مــا يثــر
مخــاوف األطبــاء واملعالجــن النفســيني ،نظ ـرا للجــوء أغلبيــة املواطنــن إىل األدويــة عنــد وقــوع
مشــكلة مــا دون مراجعــة طبيــب مختــص .هــذه املشــكلة أثارتهــا الهيئــة الصحيــة اإلســامية يف
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 وعالجاتهــا ومضارهــا النفســية والجســدية ومنهــا مقاربــة حديثــة لإلدمــان ،ودراســة حــول
األدويــة املهدئــة ،ومخاطــر األدويــة املهدئــة يف فــرة الحمــل ،واقتصاديــات األدويــة املهدئــة ،وكذلــك
تــم اقـراح عــددا ً مــن الحلــول الدينيــة واملامرســات الروحيــة التــي ميكــن أن تســاعدنا عــى تجــاوز
مشــكالتنا النفســية.
فعاليــات املؤمتــر النفــي وأبــرز الكلــات التــي ألقيــت بــه تشــكل ملــف العــدد وذلــك لتســليط
الضــوء عــى املعلومــات واملقرتحــات 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.
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األدوية المهدئــة :بدائل وحلول

المؤتمر النفسي الثاني في الهيئة الصحية اإلسالمية
يــأيت هــذا املؤمتــر لإلضــاءة عــى مشــكلة تنــاول األدويــة املهدئــة بشــكل عشــوايئ واقـراح حلــول وبدائــل لهــذه
األدويــة ،وبــدأت هــذه الظاهــرة الصحيــة النفســية تتزايــد يومـاً 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
اإلســامية لتنظيمهــا املؤمتــر واختيارهــا موضوع ـاً حياتي ـاً مه ـاً يشــغل
بــال املواطــن اللبنــاين وبــال املختصــن ،بحيــث بــات هاجس ـاً يومي ـاً يف
مجتمــع يشــهد انقالبـاً واســعاً .كــا عــدد مجموعــة مــن األســباب التــي
تدفــع املواطــن إىل تنــاول األدويــة املهدئــة ،باعتبارهــا مــاذا للشــعور
بالراحــة واالســرخاء للتخلــص مــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا نتيجــة
األوضــاع األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة .كــا أكــد لألطبــاء أن النقابــة
عــى مســافة واحــدة مــن الجميــع وحريصــة عــى تحقيــق األهــداف
املرجــوة لتحســن وتطويــر العمــل الطبــي يف لبنــان.
كلمــة الهيئــة الصحيــة ألقاهــا نائــب املديــر العــام املهنــدس مالــك
حمــزة  ،ذكــر فيهــا بعــض األرقــام واالحصــاءات حــول تنــاول األدويــة
املهدئــة »:تفيــد آخــر الدراســات الصــادرة يف  2008أن  % 25مــن
اللبنانيــن يعانــون مشــاكل نفســية و  % 10منهــم يتحدثــون عنهــا بينــا

النائب محمد رعد
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المهندس مالك حمزة

 % 5فقــط يــزورون طبيبــا نفســياً ،وبالتــايل جــزء كبــر منهــم يتناولــون
األدويــة املهدئــة بــدون وصفــة طبيــة .ومــن خــال اســتطالعنا آراء بعــض
الصيادلــة واملعالجــن النفســيني تبــن أن نســبة كبــرة منهــم يتناولــون
األدويــة املهدئــة بســبب الضغــوط االجتامعيــة واالقتصاديــة ،وطاملــا أن
األزمــات مســتمرة فــإن ازديــاد اســتهالك األدويــة املهدئــة يف ازديــاد مــن
هنــا كانــت الحاجــة لعقــد هــذا املؤمتــر بغيــة تســليط الضــوء عــى هــذه

املشــكلة والتوعيــة مــن أجــل الرتشــيد يف اســتهالك االدويــة املهدئــة».
أمــا راعــي الحفــل النائــب محمــد رعــد شــكر الهيئــة عــى عقدهــا
املؤمتــر ،ودعــا املؤسســات الصحيــة كافــة لتحمــل مســؤولياتها تجــاه
املواطــن خاصــة التــي تعنــى بالصحــة النفســية .ونظ ـرا ملخاطــر تنــاول
األدويــة املهدئــة عشــوائيا دعــا إىل إدارة هــذا امللــف مــن الطبيــب
املعالــج إىل الصيــديل حتــى املريــض ،معت ـرا أن ســوء اســتهالك األدويــة
املهدئــة وســهولة الحصــول عليهــا يفاقــم املشــكلة يومـاً بعــد يــوم ،األمــر
الــذي يهــدد ســامة املجتمــع وحيويتــه ومنــوه الســليم ،لــذا تصبــح
معالجــة هــذه الظاهــرة رضورة بــدء مــن التوعيــة العامــة حتــى إق ـرار
ترشيعــات قانونيــة ينبغــي مراعاتهــا عنــد اســتهالك األدويــة املهدئــة.

محاور المؤتمر
انطالقــا مــن بعــض الدراســات التــي أجريــت يف لبنــان عــر وزارة
الصحــة أو عــر جمعيــات املجتمــع املــدين والتــي أظهــرت ازديــاد نســبة
اللبنانيــن الذيــن يعانــون مــن أمـراض نفســية وبالتــايل زيــادة اســتهالك
األدويــة املهدئــة كانــت الحاجــة لعقــد هــذا املؤمتــر «األدويــة املهدئــة:
بدائــل وحلــول» ،قدمــت فيــه مجموعــة مــن األوراق البحثيــة تــم
تقســيمها إىل ثالثــة محــاور.
يف البدايــة قــدم الطبيــب والعالــج النفــي الدكتــور فضــل شــحيمي
مقدمــة رسيعــة عــن ابــرز األدويــة التــي تســتعمل يف حــاالت الضغــوط
النفســية والقلــق وقلــة النــوم .وتحــدث عــن مخاطــر تنــاول األوديــة
بــدون وصفــات طبيــة أو تنــاول جرعــات زائــدة منهــا بــدون مراجعــة
الطبيــب املختــص ،وشــدد عــى اســتعامل أدويــة Benzodiazepine
التــي توصــف ملجموعــة مــن املشــكالت النفســية ،ونصــح أن بأقــل
جرعــة وأقــل وقــت.

المحور األول
الدكتور أنطوان البستاني :مقاربة حديثة لإلدمان
تحــدث الدكتــور أنطــوان البســتاين عــن آفــة اإلدمــان التــي تجتــاح
املجتمعــات كافــة الفقــرة منهــا والغنيــة ،املتطــورة والناميــة ،ووصــف
الظاهــرة بانهــا تســونامي جــارف وخاصــة ألنهــا ال ت ـزال بــدون عــاج،
وســأل ملــاذا يظهــر البعــض ميــا نحــو اإلدمــان فيــا يبــدي آخــرون
مناعــة ضــده ،وأىت الجــواب مــن خــال األبحــاث التــي تقــول بــأن
اإلنســان ميلــك خاليــا تفــرز مــوادا تشــبه املورفــن وهــو مــا ســمي ب
 ، endomorphineواعتــر أن أي خلــل قــد يحصــل يف عمليــة تكويــن
الخاليــا يف مرحلــة الحمــل تــؤدي بالشــخص إىل إظهــار ميــول إدمانيــة .
كــا ذكــر أن اإلدمــان عــى املخــدرات هــي حالــة مــن عـرات الحــاالت
اإلدمانيــة التــي يعيشــها اإلنســان ،مثــل حــاالت اإلدمــان عــى مواقــع
التواصــل االجتامعــي أو عــى بعــض الســلوكيات كالقــار والخمــر وحتــى
اإلدمــان عــى شــخص.

الدكتور أنطوان البستاني

 % 12.5من اللبنانيين
يعانون من اضطراب المزاج
مدى الحياة
جمعية إدراك للدراسات :دراسة حول األدوية
المهدئة
قــدم الدكتــور ماهــر حســون ورقــة بحثيــة حــول التحديــات التــي
تواجــه الــدول والجهــات الضامنــة فيــا يتعلــق باإلنفــاق الصحــي عموماً،
خاصــة بعــد أن تبــن أن تكاليــف العــاج يف ازديــاد بينــا امليزانيــات يف
انخفــاض ،مــن هنــا رأى رضورة تحديــد األولويــات وبالتــايل الوصــول إىل
إنفــاق صحــي ســليم ومنهــا االنفــاق الصحــي عــى الصحــة النفســية.
كــا عــرض أرقامــا واحصــاءات حــول الصحــة النفســية واالنفــاق عليهــا
يف لبنــان.
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وكذلــك بحســب دراســة صــادرة عــن منظمــة الصحــة العاملية ســجلت
زيــادة  5%يف اســتهالك مضــادات االكتئــاب (يف  2016مقابــل )2015
بكلفــة  0.6دوالر ملضــاد االكتئــاب يف اليــوم .ووفقــا لتقريــر وزارة الصحــة
ميثــل االنفــاق عــى الصحــة العقليــة  5 %فقــط مــن إجــايل االنفــاق
الصحــي .وميثــل  35%مــن اجــايل االنفــاق عــى الصحــة النفســية مــن
نفقــات االستشــفاء.

وحتــى املريــض ،واقــرح ان توضــع عالمــات تحذيريــة حــول مخاطــر
هــذه األدويــة ومضاعفاتهــا عــى علــب الــدواء الخارجيــة .واضــاف أن
لــكل نــوع دواء خصائصــه العالجيــة وســمومه الخطــرة ومضاعفاتــه،
ولــكل حالــة مرضيــة نــوع عــاج خــاص .ومبــا أن لهــا تأثـرات فيزيولوجية
أكــد الدكتــور ســعد عــى رضورة إجـراء الفحوصــات الطبيــة الالزمــة قبــل
البــدء بالعــاج باألدويــة املهدئــة .كــا عــدد أنــواع االدويــة املهدئــة
مــع رشح ملخاطــر كل نــوع منهــا :املهدئــات -املنومــات -املنشــطات /
املحف ـزات -مضــادات الذهــان -مثبتــات امل ـزاج  -وغريهــا

المحور الثاني
الدكتورة ندى سبيتي :المقاربة المتعددة

الدكتور ماهر حسون

الدكتور أنطوان سعد :األدوية العصبية بين الدماغ
والجسد
يف محارضتــه تحــدث الدكتــور أنطــوان ســعد عــن تأثــر األدويــة املهدئــة
ســلبا وإيجابــا وركــز عــى مضاعفاتهــا داعي ـاً إىل تجنبهــا قــدر اإلمــكان،
واعتــر أن الجميــع مســؤول عــن مشــكلة ازديــاد اســتهالك االدويــة
املهدئــة مــن وزارة الصحــة إىل رشكات الــدواء واألطبــاء والصيادلــة

الدكتور أنطوان سعد
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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
مبرحلــة العــاج وحتــى مــا بعــد حــاالت املــوت عنــد أهــل املريــض،
وهــو مــا يتطلــب عمــل فريــق متكامــل مــع مــرىض الرسطــان .وعــددت
النواحــي التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار منهــا العنايــة بالتغذيــة
والعــاج الفيزيــايئ والدعــم النفــي والعاطفــي وحتــى الدعــم املــايل،
والدعــم النفــي ملرحلــة مــا بعــد الشــفاء مــن املــرض ،وكذلــك الدعــم
النفــي والعاطفــي ألهــل املريــض املتــويف .وركــزت عــى أن حاجــات
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
تســاعده عــى تجــاوز محنتــه.

الدكتورة ندى سبيتي

%38,2من مرضى السرطان
يعانون من أحد أنواع اضطرابات
المزاج % 31,6 ،منهم يعانون من
الضغط النفسي أو القلق

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،
الن هنــاك بعــض االمــراض النفســية التــي تظهــر يف فــرة الحمــل او
تلــك التــي تظهــر فقــط يف هــذه املرحلــة  ،ذلــك أن العــوارض املصاحبــة
لالكتئــاب تشــبه العــواض الخاصــة بالحمــل.

الدكتورة جانيت يوسف

المشاركون في المؤتمر
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الدكتور غسان مهنا :إدارة األلم
تحــدث الدكتــور غســان مهنــا عــن األوجــاع املزمنــة ووصفهــا بتلــك
التــي تســتمر ملــدة ثالثــة أشــهر متتاليــة ،ورشح طــرق وكيفيــة التعاطــي
مــع األمل وفهــم املســالك واملراحــل التــي ميــر بهــا وأنواعهــا ،وعــن طــرق
التحكــم بــاألمل وطــرق العــاج والتصنيــف العاملــي للمســكنات وفــق
منظمــة الصحــة العامليــة .وعن كيفيــة التعامل مــع املســكنات واملهدئات
وعــن عالقــة األمــراض النفســية واألوجــاع املزمنــة ،وأشــار إىل رضورة
تناســب االدويــة مــع األدويــة املســكنة ألن تزامــن بعــض األدويــة قــد
يــؤدي إىل مشــاكل جديــدة عنــد املريــض بعيــدة عــن مشــكلته األساســية.
وتحــدث عــن دور الطبيــب واملعالــج النفــي يف مرحلــة تســكني األمل
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.

الجــذام ،الســل ،الكول ـرا .كــا ذكــر مجموعــة مــن األم ـراض الجديــدة
التــي يتعــرض املصابــن بهــا للتصنيــف منهــا  ،H1N1الزيــكا ،الكورونــا،
الســارس ،التهــاب الكبــد الوبــايئ.

الدكتور عبدالرحمن البذري

المحور الثالث :العالجات البديلة
الدكتورة ماري تيريز صوايا :اقتصاديات األدوية

الدكتور غسان مهنا

الدكتور عبد الرحمن البزري :التمييز والتصنيف
لبعض األمراض
دكتــور األم ـراض الجرثوميــة عبــد الرحمــن البــزري انتقــد يف محارضتــه
التــي عنونهــا «االنســان عــدو مــا يجهــل» التمييــز والتصنيــف الــذي
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  stigmatizationومنهــا األمـراض
النفســية ،البدانــة املفرطــة ،املثليــة الجنســية ،الســيدا ،املعــوق ،التمييــز،
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المهدئة
تحدثــت الدكتــورة صوايــا عــن اقتصاديــات األدويــة املهدئــة وكيفيــة
حســاباتها ،وشــددت يف محارضتهــا عــى الصدمــات النفســية الناتجــة
عــن الحــروب وأنواعهــا واألمـراض واملشــاكل النفســية التــي تنتــج عنهــا

الدكتورة ماري تيريز صوايا

كاإلدمــان عــى الكحــول والتدخــن واإلدمــان عــى املخــدرات واالرضابــات
العصبيــة والنفســية ،كــا تحدثــت عــن إصابــات الدمــاغ واالصابــات
الناتجــة عــن الصدمــات العاطفيــة والتــي تــؤدي إىل مشــكالت عقليــة
ونفســية .وقدمــت مقارنــة بــن أنــواع العالجــات وتكلفتهــا ،العــاج
باألدويــة والعالجــات املعرفيــة الســلوكية ،والنتائــج التــي تتحقــق مــن
خــال اعتــاد املســارات العالجيــة املختلفــة.

الدكتورة نهى بيومي :الشفاء بممارسة االبرانا
مــن الحلــول البديلــة لتنــاول األدويــة املهدئــة التــي نوقشــت يف املؤمتــر
مامرســة بعــض أنــواع التأمــل ومنهــا « الربانــا» ،وعرفــت الدكتــورة نهــى
بيومــي بهــذا النــوع التأمــي ورسدت نبــذة عــن تاريخــه ،ومؤسســيه
وأســاتذته ،ثــم انتقلــت إىل كيفيــة مامرســة الربانــا ،كــا ذكــرت الفوائــد
الصحيــة التــي تنتــج عنهــا ،وهــي فوائــد صحيــة جســدية ونفســية.
وركــزت أيضـاً عــى تأثريهــا العميــق يف الصحــة النفســية ،خاصــة مامرســة
النــوع التأمــي املعــروف ب «  ،»twin heartsولتدعيــم رؤيتهــا لهــذا
النــوع العالجــي أشــارت إىل بعــض التجــارب العامليــة والنتائــج العمليــة
التــي صــدرت عنهــا فيهــا يتعلــق مبعالجــة بعــض األمــراض النفســية
كاألرق واالكتئــاب وفقــدان الشــهية ،وتقلبــات املـزاج وغريهــا .وتحدثــت
عــن تأثــر التأمــل عــى تعديــل بعــض الهورمونــات عنــد اإلنســان والتــي
تحســن صحتــه النفســية والعقليــة خاصــة الســريتونني serotonin
واملالتونــن .melatonin

الدكتورة نهى بيومي

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
الســاوية يف االســتقرار النفــي والروحــي ،ودوره يف تجــاوز الكثــر
مــن االضطرابــات واملشــاكل النفســية ،ففــي الديــن الكثــر مــن القيــم
األخالقيــة واإلميانيــة التــي تســاعد اإلنســان عــى تجــاوز محنتــه والصــر
عــى االبتــاءات.

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.

فضيلة الشيخ حسين سويدان

9

الهيئة الصحية ملف العدد

األمراض النفسية األكثر شيوع ًا

د .مرينا غساين
متخصصة يف الطب النفيس والعقيل

ُيعــرف علــم النفــس املــريض ( )psychiatryبالعلــم الــذي يصــف مظاهــر االضطرابــات النفســية والعقلية والســلوكية
وأعراضهــا الرسيريــة وأســبابها وعواملهــا ويطــرح ســبل عالجها.
األمراض األكثر شيوع ًا في العيادات
النفسية:
.1اضطــراب القلــق المعمــم ( �Generalized Anxiety disor
 :)derيتصــف بشــعور املريــض بثلــث غــر واقعــي ومزمــن غالي ـاً مــا
يصاحبــه نوبــات حــادة مــن الجــزع ( )Panicالخــوف الشــديد املصاحب
لتــرع خفقــان القلــب وأمل يف الصــدر مــع التعــرق والشــعور بالــدوار .
.2الوســواس القهــري (: )Obsessive Compulsive disorder
يتصــف بوجــود أفــكار راجعــة وأفعــال متكــررة (قهريــة) يــدرك املريــض
أنهــا دخيلــة ومرضيــة ويشــعر نحوهــا بوجــود مقاومــة داخليــة مــا
يســبب لــه التوتــر الشــديد.
.3االكتئــاب( : )Depressionيتصــف بالشــعور بالحــزن ونوبــات
بــكاء ووجــود مشــاعر اإلثــم ولــوم الــذات إضافــة إىل فقــدان الشــهية
واألرق والرغبــة يف املــوت( االنتحــار).
 .4اضطــراب مــا بعــد الصدمــة(Post trauma stress disorder
)  :ينتــر هــذا االضطـراب يف منطقــة النزاعــات والحــروب بنســبة عالية
وهــو ينجــم عــن التعــرض إىل شــدة قاهــرة ( حــدث خطــر ومهــدد
للحيــاة) ويتســم بعــوارض تتضمــن تك ـرار عيــش التجربــة ذهني ـاً ومــا
يرافقهــا مــن قلــق والتأهــب العصبــي الدائــم.
 .5اضطــراب ثنائــي القطــب ( : )Bipolar disorderيتســم
بوجــود تقلــب يف املــزاج مــا بــن أعــراض اكتئابيــة (حــزن وانطــواء
ويــأس ).وأعــراض هــوس ( شــعور باالبتهــاج  ،العدوانيــة  ،االنخــراط
مبشــاريع وتبديــد أمــوال  ،اإلحســاس بالنشــاط املفــرط وتناقــض الحاجــة
إىل النــوم).
 .6االضطرابــات الفصاميــة ( : ) Psychotic disorderتتصــف
بوجــود أعـراض ذهانيــة كاألوهــام (وهــم االضطهــاد  ،وهــم العظمــة)..
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والهلوســات الســمعية ،التلبــد العاطفــي واضطــراب التفكــر (تشــتت
األفــكار ،تصــدع يف النســق الكالمــي)..
 .7اإلدمــان ( :) Addictionيتســم بتكــرار تعاطــي املــادة املخــدرة
مــن أجــل االســتمتاع والتحمــل ( زيــادة الجرعــة للحصــول عــى
االســتجابة املطلوبــة )..ولتجنــب االنزعــاج والضيــق الناجــم عــن التوقــف
عــن اســتعامل املــادة.

طرق العالج:
.1العــاج الدوائــي  :وال تقــل مــدة العــاج عــن ســتة اشــهر  ،أكــر األدويــة اســتعامالً مضــادات االكتئــاب  ،مضــادات الذهــان  ،مضــادات القلــق
ومثبتــات املـزاج...
.2العــاج النفســي  :العــاج الســلويك املعــريف وهــو العــاج األكــر اســتعامالً حاليـاً وهــو عبــارة عــن تعزيــز اإلدراك وتفســر التفكــر الســلبي
بهــدف تغيــره إىل تفكــر إيجــايب أو قناعــات أكــر واقعيــة.

األمراض النفسية
واالضطرابات السلوكية
يعالجها مجموعة من األطباء
والمعالجين النفسيين في
مراكز الهيئة الصحية النفسية
المنتشرة في المناطق
اللبنانية
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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 متامـاً يف فــرة الحمــل  ،كل دواء يظهــر مبرحلــة مــا آثــارا ً جانبيــة خطــرة عــى صحــة األم والطفــل معـاً» بهــذه العبــارة
لخصــت الدكتــورة املتخصصــة باألمـراض النســائية جانيــت يوســف أعـراض 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 األمـراض» ،يؤكــد األطبــاء أن الكثــر مــن األمـراض النفســية تظهــر خــال مرحلــة الحمــل
ألول مــرة أو قــد تصــاب الحامــل بانتكاســة فيــا إذا كان قــد ســبق أن عانــت أحــد األمـراض النفســية .ويعــود ســبب ارتفــاع نســبة اإلصابــة بحــاالت
مرضيــة نفســية يف فــرة الحمــل إىل زيــادة يف إفـراز بعــض الهورمونــات املرتبطــة بالحمــل .ومــن أكــر األمـراض الشــائعة يف هــذه املرحلــة الحساســة
االكتئــاب الــذي يســبب عــوارض نفســية وجســدية منهــا تقلــب املـزاج والشــعور بالحــزن واإلحســاس بالذنــب والقلــق والفوبيــا واألمل وتغــر يف الشــهية
واضطـراب نظــام النــوم وغريهــا ،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 الوضعولــكل مرحلــة مــن هــذه املراحــل مخاطرهــا عــى األم والجنــن وعــى
العالقــة بينهــا يف فــرة مــا بعــد الــوالدة .وأبــرز هــذه املخاطــر واألعـراض
التــي قــد تظهــر بســبب األمـراض النفســية بحــد ذاتهــا أو بســبب األدويــة
املهدئــة املعالجــة لهــذه األمـراض.

التأثيرات في األم

• اعتالل الصحة وسوء التغذية.
• اإلدمان عىل الكحول والتدخني ومواد مخدرة أخرى.
• ظهور أفكار انتحارية ،أذية النفس.
• نقــص يف االحتــكاك العاطفــي بــن األم والطفــل والتباعــد بينهــا يف
املنــزل.
• مشاكل يف اإلرضاع.
التأثريات يف الجنني
• ازدياد نسبة السكري
• حدوث والدة مبكرة
• منو ضعيف
• صغر غري اعتيادي يف محيط الرأس
• تأثــر علىفــي اإلدراك الســلويك للطفــل ،وتــرز هــذه املشــكلة بعــد 16
شــهرا ً مــن عمــر الطفــل ،وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة الكورتيــزول يف دم
األم.
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 % 70من حاالت
االكتئاب الشديد تظهر خالل
فترة الحمل
خالصــة القــول وبحســب التصنيفــات املعروفــة لألدويــة املهدئــة ،ميكــن
القــول إنــه ال يوجــد أدويــة مهدئــة آمنــة ،وأغلبهــا يســجل يف التصنيــف
العاملــي املتقـ ّدم ،ال يوجــد مضــادات اكتئــاب آمنــة  ،وال يوجــد دراســات
ـكل دواء أثــارا ً
تؤكــد أمانــة تنــاول األدويــة املهدئــة يف فــرة الحمــل ،أل ّن لـ ّ
جانبيــة تؤثــر يف الجنــن يف مراحــل تكونــه وخاصــة يف الثلــث األول مــن
الحمــل.
يف حــال تعــذر تجنــب تنــاول األدويــة املهدئــة يدعــو األطبــاء النســاء
الراغبــات يف إنجــاب األطفــال إىل الوقايــة قــدر اإلمــكان مــن األم ـراض
التــي قــد تســببها األدويــة املهدئــة للجنــن ،وينصــح بتنــاول دواء واحــد
فعــال وبأقــل جرعــة ،والدعــوة إىل إدارة فعالــة للعــاج أثنــاء فــرة
الحمــل تضـ ّم الطبيــب النســايئ والطبيــب النفــي املعالــج واألهــل مــع
األخــذ بعــن االعتبــار تاريــخ املريضــة الطبــي والعائــي.

معالجة االكتئاب ضرورية
ألنه قد يؤدي إلى مشاكل أخرى
أثناء الحمل

تناول بعض األدوية أثناء فترة
الحمل يزيد مخاطر اإلصابة بالتوحد
عند األطفال بنسبة 200%
بحسب دراسة كندية نشرت عام
2015
13

الهيئة الصحية مراكز

افتتــاح مركــز مقنة الصحي في البقاع الشــمالي

الهيئة الصحية :هذا أقل واجب لشكر هذه المنطقة

وســط الســهل املرتامــي األطــراف ،يف عمــق البقــاع الشــايل وعــى أطــراف بلــدة مقنــة ،يرتبــع مركــز مقنــة
الصحــي ،هــو مركــز صحــي جديــد افتتحتــه الهيئــة الصحيــة اإلســامية بالتعــاون مــع بلديــة مقنــة.
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

اســتهلت الكلــات بكلمــة لرئيــس بلديــة مقنــة الحــايل الســيد فــواز
املقــداد ،شــكر فيهــا املجلــس الســابق عــى جهــوده التــي أســفرت إىل
بنــاء املركــز وتأسيســه كــا شــكر الهيئــة الصحيــة عــى تشــغيلها املركــز،
ويف كلمتــه كان عــرض ألهــم مراحــل املــروع وتكلفتــه املاديــة التــي
تجــاوزت مليون ـاً ونصــف مليــون دوالر.

نائب مدير عام الهيئة الصحية

بــدوره نائــب مديــر عــام الهيئــة الصحيــة املهنــدس مالــك حمــزة شـ ّدد
عــى رمزيــة املناســبة التــي اختــرت لتكــون مناســبة الفتتــاح املركــز
الصحــي يف مقنــة ،معتـرا أن التنميــة االجتامعيــة هــي رديــف للمقاومــة
العســكرية يف ســبيل تحســن املجتمــع وحاميتــه مــن األمـراض واآلفــات
كافــة .وأكــد أن قــرب املركــز الصحــي مــن مستشــفى دار الحكمــة أمــر
محمــود لكــون املركــز الصحــي يقــدم الخدمــات الصحيــة األوليــة قبــل
التوجــه إىل املستشــفى.

رئيس بلدية مقنة فواز المقداد
المهندس مالك حمزة

قص شريط اإلفتتاح
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النائب علي المقداد

شــكر النائــب عــي املقــداد الهيئــة الصحيــة عــى جهودهــا الراميــة إىل
تنميــة املجتمــع صحي ـاً ،ومنهــا افتتــاح مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة ،ألن
سياســة افتتــاح املراكــز تســد الف ـراغ الــذي ترتكــه املؤسســات الرســمية
نظـرا ً لحاجــة املواطنــن إليهــا خصوصـاً أولئــك الذيــن ال يســتفيدون مــن
مؤسســات الضــان االجتامعــي والتأمــن الصحــي .واليــوم نــرى الهيئــة
تــؤدي دورا ً ريادي ـاً يف الكثــر مــن املناطــق ،ودورهــا يفــوق دور وزارة
الصحــة أحيان ـاً.

وقبيــل البــدء مبراســم االفتتــاح تحدثنــا إىل مديــر املركــز الســيد عبــاس
املقــداد الــذي اســتعرض أقســام املركــز والخدمــات التــي يقدمهــا.
تصوير شعاعيpanoramic - mammography :
 تصوير صويت Echo تخطيط السمع والطبلة صيدلية مجانية عيادات األسنان الصيدلية املجانية عيــادات األمـراض التخصصيــة :صحــة عامــة  /أمـراض نســائية  /أمراضجلديــة  /أعصــاب /أطفــال  /أمـراض عظــم ومفاصــل  /عيــون  /أمـراض
املســالك البوليــة /أمـراض القلــب والرشايــن  /أنــف أذن حنجــرة /ترقّــق
العظــم /العــاج الفيزيــايئ .ولتشــغيل هــذه العيــادات جــرى التعاقــد مــع
 15طبيبـاً وطبيبـةً.

النائب علي المقداد

العالج الفيزيائي
وترقق العظام من
الخدمات األساسية في
المركز
وعــن أول املشــاريع املنــوي تنفيذهــا قــال املقــداد »:ســنقوم بحمــات
مجانيــة للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي ،وكشــف تخصــي للعيــون
والســكري إضافــة إىل إجــراء فحــوص مخربيــة مجانيــة ،وتتميــز هــذه
الحمــات بالقيــام بالجــوالت عــى املنــازل وتحويــل مــن يحتــاج إىل
املتابعــة إىل املركــز».
وأشــار إىل أن املركــز يغطــي مســاحة جغرافيــة تشــمل عــددا ً مــن القــرى
منهــا مقنــة ،الكنيســة ،شــعت ،الجامليــة ،والنبــي عثامن.
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الهيئة الصحية الدفاع المدني

ألننا نهتم  ..كونوا على حذر

إرشادات للمواطنين في فصل الشتاء..
أصبــح كُل يشء حولنــا يحمــل رائحــة الشــتاء ،املقاعــد التــي تتمــدَّ د عنــد ســور الحديقــة ،واألشــجار التــي تهــدي
أوراقهــا طعــم الــرد ،والشــوارع التــي بــدأت تكتــي بأصــوات أجـراس بدايــة انطــاق الغيــوم يف الســاء ،كل يشء
حولنــا بــات يوحــي لنــا بــأنَّ الشــتاء عائــد ال محالــة ،وبدايــة فصــل الشــتاء يعنــي بدايــة تـ ّ
ـدن درجــات الح ـرارة
والطقــس البــارد وتســاقط الثلــوج ولذلــك يعمــد األشــخاص إىل اتقــاء الــرد عــر اســتخدام وســائل التدفئــة وزيــادة
املالبــس .وللوقايــة مــن املخاطــر املرتبطــة بالــرد والثلــوج إليكــم بعــض النصائــح واإلرشــادات التــي تســاعد يف
تجنــب هــذه املخاطــر أو الحــد مــن تداعياتهــا:
األفراد :

 اتقاء التعرض للربد عرب ارتداء مالبس مناسبة لحالة الطقس تعزيــز جهــاز املناعــة ( تنــاول الفواكــه والخــر التــي تحتــوي عــىفيتامــن يس  ،مامرســة الرياضــة)..
 االهتــام بالبــرة ووقايتهــا مــن الجفــاف باســتخدام كرميــات مرطبــةللبــرة
 -رشب كمية كافية من املياه

أماكن السكن :

• تأكيد جهوزية مطفأة الحريق اليدوية
• اتخاذ هذه التدابري عند التدفئة بواسطة :
 شــوديريات :تنظيــف الحراقــات وخصوصــا البخاخــات وعنــد تركيبهــايجــب الفصــل بــن الحراقــات وخزانــات املــازوت ،ووضعهــا يف غــرف
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بعضهــا معــزول عــن بعــض قبــل اســتعاملها
 املدفــأة الكهربائيــة :تأكيــد أ ّن اإلمــدادات الكهربائيــة الخاصــة بهــاصحيحــة وآمنــة
 الغــاز :عنــد غيــار قــارورة الغــاز يجــب تأكيــد ســامة الخرطــوم وأنــه اليوجــد فيــه تشـقّق واألفضــل تغيــره كل ســنة.
الفحــم :يجــب تأكيــد اشــتعال الفحــم كامــا قبــل إدخالــه الغرفــة
وتهوئــة املــكان مــن فــرة إىل أخــرى للســاح بدخــول األوكســجني النقــي.
• إبعــاد أي مــواد قابلــة لالحــراق مــن أمــام وســائل التدفئــة ذات
الحــرارة املكشــوفة (ســتائر ،أغطيــة الرسيــر)..
• تهوئــة املنــازل باســتمرار تالفيــا لالختنــاق عنــد التدفئــة بواســطة
الفحــم ،الحطــب ،أو الغــاز.
• عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها.

إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية:
 االستامع اىل نرشات األحوال الجوية عرب وسائل اإلعالم. تخزيــن األطعمــة وامليــاه واألدويــة الدوريــة وأدويــة الســعالوخافضــات حــرارة الجســم.
 تخزين مواد التدفئة كاملازوت والحطب. تأمني الكميات املناسبة من أعالف الحيوانات التي تقتنونها. عدم التجوال إال عند الرضورة القصوى خالل العاصفة. عــدم تــرك أي وســيلة تدفئــة تعمــل بنظــام اللهــب املكشــوف مشــتعلةعنــد الذهــاب اىل النــوم أو تــرك املنــزل.

اآلليات :

• استخدام سائل مضاد للتجمد يف ريداتري األلية.
• فحص اطارات السيارة وتأكيد سالمتها.
• االحتفاظ بسالسل معدنية إلطارات السيارة.
• االحتفاظ برفش صغرييف السيارة لرفع الثلوج عند الرضورة.
• االحتفاظ مبصباح كهربايئ يف السيارة.
مساحات الزجاج وتغيريها يف حال الحاجة اىل ذلك.
• فحص ّ
• تأكيد أ ّن مصابيح اآللية تعمل بشكل جيد.
الدفاع المدني
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الهيئة الصحية مع البلديات

افتتاح مركز بريتال
برعايــة الوزيــر الدكتــور حســن الحــاج حســن وبالتعــاون مــع بلديــة بريتــال افتتحــت الهيئــة الصحيــة اإلســامية
مركــز بريتــال الصحــي وذلــك بحضــور محافــظ بعلبــك – الهرمــل بشــر خــر ورئيــس بلديــة بريتــال وفاعليــات
املنطقــة واالطبــاء العاملــن يف املركــز واملؤسســات والجمعيــات املثيلــة ونائــب مديــر عــام الهيئــة الصحيــة املهنــدس
مالــك حمــزة .ويف ختــام الحفــل جــال الحــارضون عــى أقســام املركــز.

محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر

رئيس بلدية بريتال

الوزير علي الحاج حسن
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استكمال مشروع سالمة الغذاء بالتعاون
مع اتحاد بلديات شمالي بعلبك
بحضــور رئيــس اتحــاد بلديــات شــال بعلبــك ورؤســاء البلديــات
وأصحــاب املنشــآت الغذائيــة ومســؤولة ملــف ســامة الغــذاء يف الهيئــة
الصحيــة اإلســامية ومســؤولة دائــرة الربامــج واإلرشــاد يف مديريــة
البقــاع ،أطلقــت املرحلــة الثانيــة ملــروع ســامة الغــذاء ،وقُــ ّدم يف
البدايــة عــرض مختــر إلنجــازات املرحلــة األوىل مــن املــروع ومــن
ثــم وزعــت شــهادات تصنيــف املنشــآت الغذائيــة التــي حــازت درجــة
ثالثنجــوم وأربــع ونجــوم.

محاضرات صحية تثقيفية في بلدة كوثرية
السياد
بالتعــاون مــع بلديــة كوثريــة الســياد ،نفــذت دائــرة الربامــج واإلرشــاد يف
منطقــة النبطيــة سلســلة مــن املحــارضات التوعويــة الصحيــة.
املحــارضات حملــت العناويــن التالية»:قلبــك راقــب ســامته» وتناولــت
موضــوع أم ـراض القلــب وعوارضهــا ونصائــح للوقايــة منهــا.
واملحــارضة الثانيــة حملــت عنــوان «مــرض الربــو» وقــد عرفــت املحــارضة
باملــرض ونســبة انتشــاره وآليــة حــدوث نوباتــه.
استفاد من املحارضتني عرشون سيدة من سكان البلدة.

رصد متسربين من اللقاحات في بلدة مجدل
سلم
اســتكامالً ملــروع «رصــد املترسبــن مــن اللقاحــات « الــذي ينفــذ
يف بلديــات اتحــاد جبــل عامــل  ،بــدأت فــرق املســح امليــداين برصــد
املترسبــن يف بلــدة مجــدل ســلم الجنوبيــة.
اســتمرت الحملــة مــدة  10أيــام ونفذهــا فريــق مــن متطوعــات الهيئــة
الصحيــة االســامية.
ويف بلــدة حداثــا تابعــت الهيئــة الصحيــة بالتعــاون مــع اتحــاد بلديــات
بنــت جبيــل حملــة تلقيــح املترسبــن مــن اللقاحــات.

لقحه  ..تحميه
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الهيئة الصحية مع البلديات
مسرحية نفضة في بلدتي خربة سلم
وطورا

اســتقبلت بلدتــا «خربــة ســلم» و»طــورا» املرسحيــة االرشــادية الهادفــة
«نفضــة» للفنــان عــي يونــس.
تجســد هــذه املرسحيــة _التــي أنتجتهــا الهيئــة الصحيــة االســامية_
حيــاة املدمــن عــى املخــدرات والخامتــة التــي يــؤول اليهــا يف قالــب فنــي
ومرسحــي.
حــر املرسحيــة  800شــخص يف البلدتــن ،أثنــوا عــى هــذا االنتــاج
الفنــي املهــم
والرتبوي.

ورشة اسعافات أولية في بلدية
كفرملكي
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  80شــخصاً مــن ســكان كفــر ملــي ،وتناولــت
املواضيــع التاليــة :شــكل املنــزل اآلمــن ،االســعافات االوليــة للحــوادث
املنزليــة ،الصيدليــة املنزليــة.
ويف ختام الورشة وزعت حقائب إسعافات أولية عىل املشاركني.

التوعية من مخاطر المخدرات باسلوب مسرحي درامي

الحضور في االمسية التوعوية حول المخدرات

االسعافات المنزلية عنوان محاضرة في بلدة كفرملكي

يوم نفسي بالتعاون مع بلدية جباع
بالتعــاون مــع بلديــة جبــاع ،عــن بوســوار ،نفــذت دائرتــا األنشــطة
والتطــوع والصحــة النفســية يف منطقــة الجنــوب الثانيــة يومــاً صحيــاً
نفســياً مجانيــاً يف مركــز جبــاع.
اليــوم املجــاين تضمــن تقديــم االستشــارات النفســية وأنشــطة تفريــغ
نفــي لألطفــال وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين منــه عــرون شــخصا.
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أنشطة تفريغ لألطفال في بلدة جباع

الهيئة الصحية أنشطة

لطفولة آمنة :الهيئة الصحية اإلسالمية حاضرة أيضا
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 احرتامهــا ملعايــر الســامة واألمــان ،وهــو مــن املشــاريع التــي أطلقتهــا الهيئــة الصحيــة
اإلســامية .وقــد نفــذت املرحلــة األوىل منــه يف عــر حضانــات يف الضاحيــة الجنوبيــة لبــروت بالتنســيق مــع وزارة
الصحــة وإرشافهــا ،وتبــع املســح الــذي أج ـراه فريــق الهيئــة الصحيــة دورات تدريبيــة نظريــة وعمليــة ألصحــاب
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 بــال 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 العالجــي 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.

مديرة دائرة األم والولد في وزيرة الصحة
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الهيئة الصحية أنشطة
أمــا ممثلــة وزارة الصحــة مديــرة دائــرة األم والولــد باميــا زغيــب
فعــرت عــن ترحيبهــا مببــادرة الهيئــة يف تحســن وتطويــر دور الحضانــات
وشــكرت الهيئــة عــى الجهــود التــي تذبلهــا يف هــذا املضــار آملــة أن
تعمــم التجربــة وتســتمر يف جميــع املناطــق .كــا أشــارت زغيــب إىل
املشــاكل التــي تواجههــا الــوزارة نظـرا لنقــص الفريــق العامــل يف الدائــرة
املعنيــة بالحضانــات.
وعــن هــذا املــروع وغــره مــن املشــاريع تحــدث نائــب مديــر جمعيــة
الهيئــة الصحيــة املهنــدس مالــك حمــزة فاعتــر أن االهتــام بالحضانــة
هــو اهتــام بالطفــل ،مــن هنــا كان ســعي الهيئــة لدخــول الحضانــات
وتقديــم يــد املســاعدة لهــا مــن أجــل تحســن رشوط األمــان والســامة
التــي تتطلبهــا كل حضانــة ،فكانــت الــدورات التدريبيــة لهــم .وذكــر
حمــزة مبشــاريع الهيئــة العديــدة التــي تنفذهــا منفــردة أو بالتعــاون
مــع البلديــات.
ويف الحفــل كانــت كلمــة ألصحــاب دور الحضانــة تطرقــت إىل أهميــة
الــدورات وتأثريهــا يف رفــع مســتوى الحضانــة.
ويف الختام وزعت شهادات ودروع تقديرية عىل املتخرجات.

توزيع دروع تكريمية على أصحاب الحضانات
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تكريم السيدة باميال زغيب

أنشطة مستشفى البقاع الغربي
سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة والنــدوات الحواريــة نفذهــا مستشــفى
البقــاع الغــريب للــكادر التمريــي والطبــي العامــل يف املستشــفى.

وملناســبة عاشــوراء أحيــا املستشــفى املناســبة الحزينــة مبجالــس
عاشــورائية.
ويف مناســبة والدة الرســول األكــرم زارعــدد مــن فاعليــات املنطقــة
املستشــفى وجالــوا فيــه.

مــن أجــل رفــع الكفــاءة العلميــة للعاملــن ،نفّــذ املمستشــفى دوريت
 ACLSو  CPRاســتهدفت  40شــخصاً.
كــا نفــذت إدارة املستشــفى بالتنســيق مــع مســؤولة امللــف الثقــايف يف
املؤسســة وجمعيــة املعــارف ورشــة ثقافيــة بعنــوان «وســائل التواصــل
االجتامعــي» حرضهــا  33موظفــا/ة.

وأقيــم يــوم تدريبــي طويــل يف قاعــة املحــارضات يف املستشــفى.
املحــارضات اســتهدفت موظفــي الدائــرة التمريضيــة وعددهــم 12
موظفــا/ة.
وضمــن أنشــطتها التوعويــة ،ولتوعيــة أهــايل املنطقــة واملــرىض ،نفــذ
املستشــفى بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة النفســية ومديريــة الجنــوب
الثانيــة عرض ـاً مرسحي ـاً حــول الصحــة النفســية».
اشــارة اىل أن هــذا العــرض يــأيت إحيــاء ملناســبة اليــوم العاملــي للصحــة
النفســية.

كــا 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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الهيئة الصحية أنشطة
أنشطة مستشفى البتول  -الهرمل
أحيــا مستشــفى البتــول يف الهرمــل ذكــرى عاشــوراء هــذا العــام حيــث
عمــت مظاهــر الحــزن يف أقســام املستشــفى وأقيمــت مجالــس الع ـزاء
يف املناســبة.

وه ّنــأت لجنــة إمــداد اإلمــام الخمينــي (قــده) األطبــاء والعاملــن يف
مستشــفى البتــول يف الهرمــل مبناســبة عيــد الغديــر ،حيــث حــر وفــد
مــن اللجنــة اىل املستشــفى يف زيــارة للمناســبة.
ويف الختام جال الوفد يف أقسام املستشفى.
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وزار الســفري اليابــاين يف لبنــان مستشــفى البتــول يف الهرمــل ،حيــث جــال
يف أقســام املستشــفى كافــة مبدي ـاً إعجابــه باالهتــام بالجانــب الطبــي
يف املنطقــة.
واختتمــت الزيــارة بحفــل غــداء عــى ضفــاف نهــر العــايص ترحيبــاً
بالســفري والفاعليــات البلديــة املرافقــة لــه.

وتأكيــدا ً لحســن التعــاون بــن مستشــفى البتــول يف الهرمــل والصليــب
األحمــر الــدويل ،قامــت اللجنــة امليدانيــة للصليــب األحمــر بزيــارة اىل
املستشــفى هدفــت اىل تعريــف اإلدارة عــى املنســقة األجنبيــة الجديــدة
القادمــة مــن الفيليبــن.
وبعــد الرتحيــب باملنســقة الجديــدة جــال الوفــد يف أقســام املستشــفى
وناقشــوا املشــاريع املســتقبلية التــي ســتنفذ بالتعــاون مــع الصليــب
األحمــر الــدويل.

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 الالزمــة».
حــر املحــارضة  30طبيبــا مــن مختلــف االختصاصــات ثــم اختتمــت
بحفــل عشــاء.

وبرعايــة النائــب عــي املقــداد وحضــوره  ،نفــذ مستشــفى البتــول يف
الهرمــل مؤمتــره الســنوي الثــاين تحــت عنــوان « األمــراض الوبائيــة».
املؤمتــر الــذي جمــع أطبــاء مــن مختلــف االختصاصــات الطبيــة وفاعليات
ا ملنطقة
واتحــاد البلديــات أقيــم يف قاعــة بلديــة الهرمــل وتضمــن سلســلة مــن
املحــارضات الطبيــة املتنوعــة ألقاهــا ســبعة أطبــاء محارضيــن.
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الهيئة الصحية أنشطة
األنشطة في المراكز الصحية
أنشطة تثقيفية في مركز اإلمام الخميني
الطبي في المعشوق
«الصحــة النفســية وأهميتهــا» عنــوان النــدوة العلميــة التــي نفذتهــا
دائــرة الصحــة النفســية يف مركــز اإلمــام الخمينــي الطبــي يف املعشــوق.
قــدم النــدوة الطبيــب النفــي الدكتــور فضــل شــحيمي فتحــدث عــن
أهميــة الطبيــب النفــي ودوره يف الجتمــع ،كــا تطــرق اىل أنــواع
األمــراض النفســية وكيفيــة الوقايــة منهــا.
أمــا املعالجــة رميــا بــدران فعرضــت أهميــة تنفيــذ مشــاريع صحيــة
نفســية يف املجتمــع املحــي ،وكان للمــدارس حصتهــا يف النــدوة فقدمــت
االختصاصيــة الرتبويــة ســوزان خليــل مداخلــة حــول رضورة االهتــام
بالصحــة النفســية ألطفالنــا يف املــدارس.
حرض الندوة  50شخص من فاعليات املجتمع املحيل.

محاضرة عن اإلنسداد الرئوي في دار
الحوراء
نظمــت الهيئــة الصحيــة االســامية يف دار الحــوراء محارضتــن حــول
«االنســداد الرئــوي املزمــن» وأخــذت كفئــة مســتهدفة  60شــخصاً مــن
املواطنــن املدخنــن.

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.

كــا 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» كــا قدمــت االختصاصيــة
النفســية آمنــة عليــان محــارضة حــول «كيفيــة التعامــل مــع مريــض
الســكري.
واختتــم النشــاط بفطــور صحــي شــارك يف  130مريض ـاً مــن الحارضيــن
يف الورشــة.
واحتضــن مركــز الشــهابية سلســلة مــن األنشــطة النفســية املتنوعــة.
فقــد نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف مديريــة الجنــوب األوىل حلقتــن
تثقيفيتــن تحــت عنــوان «ســن األمــان» و»كيــف نحافــظ عــى ســامة
الصحــة النفســية».
األنشــطة توجهــت اىل عامــة النــاس وقــد حــر النشــاطني عــرون
شــخصاً.
اىل ذلــك نفّــذت دائــرة الصحــة النفســية يف املركــز نــدوة تثقيفيــة
حول»الصحــة النفســية وأهميتهــا» حــارض فيهــا كل مــن الطبيــب
النفــي فضــل شــحيمي واالختصاصيــة الرتبويــة ســوزان خليــل واملعالجــة
النفســية رميــا بــدران.
حــر النــدوة أهــايل بلــدة الشــهابية وقــد بلــغ عددهــم خمســون
شــخصاً.
ويف املركــز نفــذت الدائــرة ورشــة ثقافيــة بالتعــاون مــع الهيئــات
النســائية اســتهدفت النســاء يف املركــز وحرضهــا  13ســيدة.
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العالقة مع المحيط أولوية في مركز
الرضا (ع)

األيام الصحية

مــن أجــل تحســن العالقــة وتعميقهــا مــع املحيــط يســعى مركــز الرضــا
(ع) كــا باقــي مراكــز الهيئــة الصحيــة إىل القيــام بأنشــطة صحيــة ،
داخــل البيــوت واملؤسســات املحيطــة بــه .مــن هــذه األنشــطة:
لقــاء أهــايل الطــاب يف ثــاث مــدارس ( الغديــر الرســمية ،تحويطــة
الغديــر الرســمية وحســن مكتبــي) وكان هــدف اللقــاء تعريــف األهــايل
بربنامــج الكشــف الطبــي املــدريس الــذي تنفــذه الهيئــة يف املــدارس
.حــر اللقــاء  161شــخصاً مــن أهــايل الطــاب.

نفــذت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف مديريــة البقــاع يومـاً صحيـاً مجانيـاً
لخمســة عرشمســناً ومســنة مــن عوائــل اإلمــداد يف مدينــة الهرمــل
وأحيائهــا حيــث  ،وذلــك بزيــارة منازلهــم مــع فريــق طبــي متخصــص
تض ّمــن معاينــات صحــة عامــة ومعاينــات غــدد وســكري ،وتوزيــع أدويــة
مجانيــة كــا وزعــت لهــم هدايــا رمزيــة.

يوم صحي لمسني الهرمل

بعــد ذلــك بــدأ تنفيــذ الكشــف الطبــي املــدريس الــذي تضمــن
قيــاس الــوزن والطــول وفحــص النظــر ،والنظافــة الشــخصية والفحــص
الرسيــري .شــارك العديــد مــن األطبــاء واملتطوعــات يف الكشــف ،واســتفاد
منــه  1134تلميــذا ً .ولوحظــت أن املشــكالت الصحيــة األساســية هــي
يف التــرب مــن اللقاحــات وضعــف النظــر ،وقــد أحيــل الذيــن يعانــون
مشــكالت صحيــة إىل املركــز ملتابعــة عالجهــم.

اســتكامال ملــروع صحــة املــرأة وضمــن الحملــة الوطنيــة للكشــف
املبكــر عــن رسطــان الثــدي بــدأ املركــز كالعــادة باســتقبال النســاء اللــوايت
تخطــن س ـ ّن األربعــن  ،يذكــر أ ّن املــروع ينفــذ عــى مراحــل بــدءا ً
مــن الصــورة الشــعاعية وفحــص الزجاجــة ،وصــوالً إىل تقديــم إرشــادات
توعويــة ،وجــرت معاينــة خمســن امــرأة.
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الهيئة الصحية أنشطة
الرسم على الجدران في النبطية

يوم صحي في المخيمات الفلسطينية

ملناســبة والدة الرســول األكــرم نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف النبطيــة
يومــا صحيــا تفريغيــا متثــل بالرســم عــى الجــدران يف مدينــة النبطيــة.

تضامنــاً مــع الشــعب الفلســطيني املحــروم واملقــاوم ،نظمــت الهيئــة
الصحيــة االســامية ولجنــة دعــم املقاومــة يف فلســطني ،حملــة صحيــة
مجانيــة يف املخيــات الفلســطينية يف لبنــان حيــث قدمــت املعاينــات
املجانيــة ووزعــت وحــدات الــدواء عــى املــرىض.
الحملــة شــملت كل مــن مخيــات منطقــة صيــدا وصــور وبــروت
والبقــاع والشــال وقــد كان الفت ـاً الحضــور الكثيــف لألطفــال املــرىض.
ففــي منطقــة صــور اســتقبلت مخيــات بــرج الشــايل والبص والرشــيدية
الفــرق الطبيــة التابعــة للهيئــة الصحيــة التــي كشــفت عــى املرىض.
ويف منطقــة صيــدا كانــت مخيــات عــن الحلــوة وامليــة وميــة ومشــاريع
الهبــة عــى موعــد مــع الحملــة الســنوية التــي تنظمهــا الهيئــة  ,واىل
البقــاع حيــث اســتقبل مخيــم الجليــل املــرىض مقدمــاً االستشــارات
الطبيــة واألدويــة املجانيــة .وللشــال حصــة فقــد نفــذت األيــام املجانيــة
يف مخيمــي البــداوي ونهــر البــارد.

يوم صحي مجاني في مركز عيتيت
ملناســبة عيــد الغديــر األغــر أقــام مركــز عيتيــت يومــاً صحيــاً مجانيــاً
لألهــايل ،تضمــن معاينــات صحــة ومعاينــات اختصــاص مجانيــة  ،وأجــرى
فحوص ـاً مخربيــة واستشــارات نفســية مق ّدم ـاً حس ـاً نســبته . % 50
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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
واللجنــة العلميــة يف الهيئــة الصحيــة االســامية مــع جمعيــة األطبــاء
املســلمني يف املؤمتــر الطبــي الثــاين يف املنطقــة األوىل.

اىل ذلــك ،وإحيــاء لعيــد الغديــر نفــذت دائــرة الجســم الطبــي ودائــرة
األنشــطة لقــاء لألطبــاء العاملــن يف مراكــز الهيئــة الصحيــة االســامية
احتفــاء باملناســبة.
اللقاء حرضه  19طبيبا اجتمعوا يف منزل الدكتور لطفي.

شــارك يف املؤمتــر  100طبيــب 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 ،نُ ّفــذت نــدوة صحيــة حــول موضوع
«طــب األســنان» يف مطعــم «أريــكا» يف منطقــة الحــوش يف صــور.
النــدوة حرضهــا  22طبيــب أســنان واختتمــت بحفــل عشــاء عــى رشف
املدعويــن.
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الهيئة الصحية أنشطة
تبرع بالدم في النبطية

وررشة حول تحليل رسوم األطفال

كعادتهــا كل عــام ،تحيــي الهيئــة الصحيــة االســامية ذكــرى العــارش مــن
محــرم بحملــة للتــرع بالــدم يف منطقــة الجنــوب الثانيــة.
وهــذا العــام كانــت بلــدات الخيــام وكفــركال والنبطيــة عــى موعــد مــع
الحســينيني الذيــن لبــوا النــداء وحــروا بكثافــة للمشــاركة يف الحملــة.
وقــد جمــع املنظمــون  316وحــدة دم مــن مختلــف الفئــات ،وزعــت
عــى مستشــفيات املنطقــة.
كــا أقامــت دائــرة األنشــطة والتطــوع يف املديريــة وبالتعــاون مــع
الجامعــة اللبنانيــة الدوليــة فــرع النبطيــة محــارضة طبيــة حــول أهميــة
التــرع بالــدم  ،حــر اللقــاء  90طالبـاً /طالبـةً .وملناســبة أربعــن األمــام
الحســن قامــت الدائــرة بالتعــاون مــع الجامعــة بحملــة تــرع بالــدم
جمــع خاللهــا  63وحــدة دم.
وكذلــك يف معهــد املنــار الجامعــي أقيمــت حملــة للتــرع بالــدم ف ُجمعت
 35وحــدة وزعــت عــى مستشــفيات املنطقــة والصليــب األحمر.

نفــذت دائــرة الصحــة النفســية يف بــروت ورشــتني تدريبيتــن
للمعالجــات النفســيات  ،متحــورت حــول تحليــل رســوم األطفــال.
وحــارض فيهــا الدكتــور كريــم عــي الحاصــل عــى دكتــوراه يف العــاج
النفــس .ومتيــزت الورشــة بالحيويــة والتامريــن التطبيقيــة التــي كان قــد
أعدهــا الدكتــور عــي مســبقاً ،وخــال الورشــة قــال إن هــذه الــورش ترفع
درجــة االحرتافيــة عنــد املعالجــات النفســيات ومــن خــال رســوم الطفــل
تســطيع املعالجــة أن تفهــم أســباب بعــض االضطرابــات الســلوكية التــي
قــد يكــون ســببها مشــكلة يف الرتبيــة أو األرسة أو املدرســة او العالقــة مــع
اآلخريــن .وقــد اســتفاد مــن الورشــتني حــواىل ســبعني معالجــة نفســية
مــن داخــل الهيئــة وخارجهــا.

محاضــرة حــول المخــدرات فــي الجامعــة
ا للبنا نيــة
ضمــن حملــة الوقايــة مــن املخــدرات ،نفــذت دائــرة الصحــة النفســية
يف منطقــة الجنــوب األوىل ورشــة يف الجامعــة اللبنانيــة ،قســم العلــوم
تناولــت موضــوع املخــدرات وطرائــق الوقايــة العــاج.
حرض الورشة  100طالب/ة.
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أنشطة التطوع
المتطوعات في مناورة ميدانية حول اإلسعاف النفسي

املتطوعــات عصــب العمــل امليــداين يف الهيئــة الصحيــة اإلســامية ،عــى عاتقهــن ومبســاعدتهن تُن ّفــذ املشــاريع مــع النــاس ،ألجــل هــذا يســعى
القيمــون يف الهيئــة الصحيــة االســامية عــى تنميــة قدراتهــن عــر إخضاعهــن بشــكل مســتمر للــدورات التدريبيــة يف املجــاالت كافــة .وألن وجودهـ ّن
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  16متطوعــة.

التدريب النظري:

التدريب العملي:

بعــد الورشــة النظريــة أجريــت منــاورة ميدانيــة لتفجــر إرهــايب مــع
مــا يرافقــه مــن مــوت وخــوف وارتبــاك وهلــع لــدى املواطنــن وذوي
الضحايــا ،وكان دور املتطوعــات هــو تطبيــق املعلومــات عــى أرض الواقع
مــن خــال محاولــة تهدئــة املواطنــن ودفــع الفضوليــن وتخفيــف التوتــر
عــن ذوي الضحايــا وغريهــا مــن األدوار املنوطــة بهــن يف لحظــات األزمــة،
املنــاورة نفــذت بالتعــاون مــع الدفــاع املــدين الــذي أحــر فريقــه ســيارة
اإلســعاف واملعــدات اإلســعافية وأرشف عــى ســر عمــل املنــاورة مــع
توجيــه املالحظــات الرضوريــة لتحقيــق أفضــل النتائــج.

يف قســم التدريــب النظــري قدمــت مســؤولة دائــرة الصحــة النفســية
زينــب قاســم مادتــن حــول اإلســعاف النفــي والضغــوط النفســية أثنــاء
العمــل.
املــادة األوىل :متحــورت حــول اإلســعافات النفســية األوليــة (تقديــم
الدعــم للنــاس يف أعقــاب أحــداث األزمــة) وقــد تناولــت هــذه املــادة
االســعاف النفــي يف االزمــات وملــن تقــدم املســاعدة والدعــم النفــي
 ،وكيفيــة تأمــن االحتياجــات والتصنيــف النفــي للمصابــن يف ســاحات
الحــرب والكــوارث.
املــادة الثانيــة :متحــورت حــول الضغــوط النفســية يف العمــل وكيفيــة
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 املشــاركني.
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المشاركة في إحياء المجالس العاشورائية

المشاركة في الكشف الصحي المدرسي

شــاركت املتطوعــات يف جهــاز التطــوع يف الهيئــة الصحيــة االســامية يف
املناطــق كافــة  ،يف إحيــاء ذكــرى عاشــوراء ،حيــث حــرت املتطوعــات
بشــكل كثيــف يف املجالــس العاشــورائية الســعاف الحــاالت التــي تحتــاج
اىل املســاعدة الطبيــة.
كــا شــاركت املتطوعــات يف املســرات العاشــورائية املركزيــة يف صــور
والبقــاع
وبريوت والنبطية.

شــاركت ســت متطوعــات يف ورشــة عمــل تحضرييــة حــول آليــة الكشــف
الرسيــري يف مركــز متنــن التحتــا الصحــي وذلــك اســتكامال ملــروع
الكشــف الصحــي املــدريس لعــام .2017 2016-
ويف خطــوة جديــدة ،قــام قســم التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل
بالتعــاون مــع إخصائيــة التغذيــة يف مدرســة الصــادق يف بلــدة عيتيــت،
بقيــاس الطــول والــوزن للطــاب يف املدرســة.
وتــأيت هــذه الخطــوة ضمــن حملــة الكشــف املــدريس الــذي تنفــذه
الهيئــة الصحيــة يف املــدارس كافــة.

كــا 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 الربامــج واالرشــاد
يف منطقــة الجنــوب األوىل
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سلسلة أنشطة للمتطوعات في الجنوب
سلســلة مــن الــورش التثقيفيــة والتدريبيــة واللقــاءات نفذهــا جهــاز
التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل.
فقــد أقامــت دائــرة التطــوع دورة تدريبيــة حــول موضــوع «التواصــل»
اســتهدفت  29متدربــة مــن الجهــاز.
كــا نفــذت الدائــرة ورشــة إســعافات أوليــة مســتوى أول ،اســتمرت
خمســة أيــام.
اىل ذلــك ،وإحيــاء لعيــد الغديــر ،نســقت دائــرة التطــوع يف املنطقــة لقــاء
يف حديقــة مــارون ،تضمــن عــددا مــن األنشــطة الرتفيهيــة ومســابقات
تثقيفيــة وقرآنيــة وشــارك يف اللقــاء  100متطوعــة.
ويف الجانــب النفــي ،نظمــت دائــرة الصحــة النفســية سلســلة مــن
األنشــطة التفريغيــة اســتهدفت  10متطوعــات تخللهــا أنشــطة
«بســيكودرام» .األنشــطة تناولــت مواضيــع «كيفيــة بنــاء الثقــة بالنفــس،
التخيــل اإلبداعــي والتــوازن يف الحيــاة».
وقدمــت األنشــطة املعالجــة النفســية رميــا بــدران ونفــذت يف مركــز
اإلمــام الخمينــي يف املعشــوق.

وأقــام قســم التطــوع يف منطقــة الجنــوب األوىل مجلــس ع ـزاء حســيني
للمتطوعــات املنتســبات اىل الجهــاز .حــر املجلــس  25متطوعــة 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
والرتبويــة والثقافيــة واالجتامعيــة.
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الهيئة الصحية أنشطة
أنشطة الدفاع المدني
الفصــل الرابــع مــن عــام  2016يف مديريــة الدفــاع املــدين التابعــة للهيئــة الصحيــة اإلســامية كان زاخـرا باألنشــطة والعمليــات اإلســعافية والخدماتيــة
والتدريبيــة يف مناطــق الجنــوب والبقــاع وبــروت .وأبــرز مــا أنجزتــه املديريــة:
 مواكبة االحتفاالت واألنشطة الرياضية والرحالت 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
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الجنوب الثانية

بيروت

البقاع

نوع الخدمة

الجنوب األولى

1134

998

التقدميات اإلسعافية

958

687

664

غرف الطوارئ

1030

363

2137

137

إعارة األدوات للمواطنني

138

58

112

مشروع إدارة الكوارث والحد من المخاطر
يف إطــار العمــل ضمــن مــروع إدارة الكــوارث والحــد مــن املخاطــر ،أقيــم لقــاء يف مديريــة الدفــاع املــدين يف صــور ملناقشــة أبــرز مــا ت ـ ّم إنجــازه
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
ي أن أخــدم نفــي بنفــي ،ال أشــعر أن أحــداً يقــف إىل جانبــي» ،هــذه واحــدة مــن التذمـرات التــي
«ال أحــد يهتــم بصحتــي ،أعيــش وحيــدة وعـ ّ
تــردد عــى مســامعنا يف مركــز الرعايــة الصحيــة االجتامعيــة يف بــرج الرباجنــة مــن املســنني الذيــن يرتــادون املركــز باســتمرار للحصــول عــى
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 أيضـاً ؟ 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 عىل حل
مشــكالت األف ـراد أو الجامعــات وتنميــة قدراتهــم وميولهــم والوصــول
بهــم إىل مســتوى مــن الحيــاة يتفــق مــع رغباتهــم الخاصــة وتحقيــق
التكيــف االجتامعــي لهــم .وتســعى اإلخصائيــات يف اإلرشاف الصحــي
االجتامعــي عــى معالجــة املشــاكل ومواجهــة القضايــا االجتامعيــة
الطارئــة التــي تعيــق إمكانيــات تقدمهــم.
كــا تقــوم اإلخصائيــة مبجموعــة مــن األنشــطة داخــل مركــز الرعايــة
الصحيــة وخارجــه بهــدف رفــع مســتوى وعــي املجتمــع املحــي ودفعــه
للمشــاركة يف النهــوض بالصحــة ،مــن حيــث الســلوك الفــردي والجامعــي
واملشــاركة امل ُتعــ ّددة األوجــه يف التغلّــب عــى املشــاكل الصحيــة
ومس ـبّباتها حيــث يتو ّجــب عــى املركــز الصحــي إعــداد خطــة تثقيــف
صحــي.

عمل الهيئة الصحية اإلسالمية في
مركز برج البراجنة

ينجــز مركــز بــرج الرباجنــة العديــد مــن املشــاريع والربامــج يف املركــز
ومحيطــه منهــا :مــروع الصحــة املدرســية ،مــروع التحصــن ،مــروع
املســنني ،مــروع الحوامــل ،مــروع الســكري ،والكثــر مــن الربامــج
التوعويــة التثقيفيــة الصحيــة .وجميعهــا تخضــع ملتابعــة دوريــة يف
املركــز عــر اإلخصائيــة الصحيــة االجتامعيــة.

مرضى السكري

مــن الحــاالت التــي نتابعهــا مثــا حالــة مريضــة ســكري تعــاين ضعفــا
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كب ـرا يف النظــر وتعتنــي بهــا ابنتهــا يف املنــزل ،لــذا
نقــوم كفريــق إرشاف صحــي اجتامعــي يف املركــز
بزيــارة منزليــة دوريــة لهــا ونقــدم التوعيــة
الالزمــة البنتهــا حــول كيفيــة مراقبــة الســكري
يف الــدم يوميــاً ،العنايــة بالقدمــن ،تحضــر
وجبــات الطعــام ،ونتابــع وضعهــا الصحــي
املعقــد مــع األطبــاء كافــة حرصــاً عــى
بقائهــا بصحــة جيــدة وعــدم تضاعــف
املــرض لديهــا.

متابعة التالميذ بعد
الكشف الصحي
المدرسي

ضمــن مــروع الكشــف
الصحــي املــدريس تحــول الهيئــة
الصحيــة التالميــذ الذيــن
يعانــون مشــكالت صحيــة
إىل مراكزهــا ومنهــا مركــز
الهيئــة الصحيــة االســامية
يف بــرج الرباجنــة يف محاولة
ملعالجتهــم يك ال تؤثــر يف
تحصيلهــم الــدرايس .مــن
الحــاالت التــي تابعناهــا
حالــة فتــاة يف املدرســة
كانــت تعــاين إفراطــاً
يف الحركــة ُح ّولــت اىل
القســم النفــي يف
املركــز حيــث جــرت

متابعتهــا مــع إخصائيــن وأجريــت العديــد مــن اللقــاءات مــع أهلهــا
لتوعيتهــم عــى كيفيــة التعامــل مــع طفلتهــم وتوعيتهــم حــول مشــكلة
ابنتهــم ،وحالتهــا تحســنت كث ـرا ً ومــا زالــت تتابــع حتــى اليــوم إىل أن
تنتهــي الخطــة العالجيــة الالزمــة لهــا ،التــي وضعــت باالتفــاق مــع
فريــق متعــدد االختصاصــات.
كــا نــرى ان اختصــاص االرشاف الصحــي االجتامعــي يتوجــه للتدخــل
عــى عــدة صعــد :الفــرد ،االرسة ،الجامعــة ،واملجتمــع .وذلــك لتقديــم
املشــورة ووضــع الخطــط العالجيــة الالزمــة وكذلــك التدخــل
املجتمعــي للوقايــة مــن املشــاكل والعمــل عــى
حلهــا.
وللراغبــن يف التعــرف إىل هــذا االختصــاص أكــر
فهــو يُــد ّرس يف الجامعــة اللبنانيــة حتــى اإلجــازة
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:

املختصة بتقديم الخدمات االجتامعية:
oالوزارات
ّ
 وزارة الشــؤون االجتامعيــة يجــري التــدرب يف مراكــزالخدمــات االمنائيــة.
 وزارة الصحــة يجــري التــدرب يف املستشــفيات الحكوميــةواملراكــز الصحيــة.
 وزارة الرتبية يجري التدرب يف املدارس الرسمية. وزارة العدل يجري التدرب يف السجون. oمؤسســات وجمعيــات القطــاع األهــي ،وهــي متنوعــة،
مثــل:
 املؤسسات الرعائية ( أيتام ،معوقون). مؤسسات صحية اجتامعية. مؤسسات كفالة االيتام. الجمعيات النسائية. االتحادات االجتامعية. منظامت حقوقية. -جمعيات مناهضة العنف وغريها
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الهيئة الصحية مؤسسة عاملة

المركز االسالمي للتوجيه والتعليم العالي
مهنة باالتجاه الصحيح

ألن التعليــم العــايل يعــد بابــاً مــن أبــواب بنــاء اإلنســان واألوطــان ،وألن العقــول الشــابة لــو أعطيــت حقهــا
وجــرت رعايتهــا وتوجيههــا باالتجــاه الصحيــح نحــو االختصــاص الصحيــح واملهنــة الصحيحــة لكانــت قــوى بنــاءة
تســهم بتنميــة املجتمــع وتطــوره ،وليســت عبــارة عــن متخرجــن عاطلــن مــن العمــل يشــكلون عبئـاً عــى أرسهــم
ومجتمعهــم كــا نــرى يف الكثــر مــن الــدول واملجتمعــات ومنهــا لبنــان ،لــذا بــرزت الحاجــة إىل تأســيس مركــز
تربــوي هدفــه األخــذ بيــد الطــاب وتوجيههــم نحــو االختصاصــات الصحيحــة واملالمئــة لحاجــات الســوق.
وللمســاهمة بحــل هــذه املشــكلة وفــق اإلمكانــات املتاحــة ّأســس املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم .عــن املركــز
وتقدمياتــه وخدماتــه تحــدث إلينــا مديــر املركــز عــي زلــزيل.
سمي بالمركز
متى أُ ّ
سس المركز ولماذا ّ
اإلسالمي؟
إن جمعيــة املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم العــايل هــي جمعيــة
متخصصــة يف التوجيــه املهنــي واإلرشــاد
خرييــة اجتامعيــة تربويــة،
ّ
الرتبــوي وتقديــم الخدمــات الرتبويــة لطــاب التعليــم العــايلّ .أسســت
يف عــام  1994لتحقيــق النهــوض الرتبــوي يف مجتمعهــا وبيئتهــا ،انطالقــا
مــن التزامهــا بالقيــم اإلســامية أســلوباً وعمــاً ،متخــذ ًة مــن الــروح
العلميــة القامئــة عــى العلــم والتكنولوجيــا وســيلة للتعبــر عــن مضمــون
عملهــا ،واملصداقيــة والشــفافية يف دعــم الفئــات املســتضعفة اجتامعيــا
واملتفوقــة علمي ـاً ،وحفــظ كرامتهــا.
إن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة والحرمــان االجتامعــي التــي يعانيهــا
املجتمــع اللبنــاين واملحــروم منــه بشــكل خــاص ،وضعــف املناهــج
والربامــج الخاصــة بالتوجيــه واإلرشــاد املهنــي والرتبــوي ،شـكّلت انطالقــة
لعمــل الجمعيــة بالتصــدي للواقــع بأســلوب تربــوي اجتامعــي ســليم
عــر سلســلة مــن الربامــج التوجيهيــة واالرشــادية يجــري تنفيذهــا عــر
طرائــق ووســائل ناشــطة مثــل النــدوات والــورش واملحــارضات والربامــج
املدرســية وأنظمــة املعلومــات واملؤمتـرات واملعــارض والحلقــات البحثيــة
تختــص مبســاعدات ماديــة عــر
وســواها ،وبرامــج خدمــات تربويــة
ّ
قــروض ومنــح وحســومات يف مجــال التعليــم العــايل إلعــداد طلبــة
مؤ ّهلــن ملتابعــة حياتهــم العلميــة واملهنيــة بعــد التخــرج مــن املؤسســة
األكادمييــة بكرامــة وكفــاءة عاليــة.
كــا جــرى اختيــار تســمية «جمع ّيــة املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم
العــايل» بدقّــة وعنايــة ،ليعـ ّـر عــن روح الجمع ّيــة وجوهرهــا ،وليتــواءم
مــع دورهــا وأهدافهــا وأولويّاتهــا ،التــي تنطلــق مــن التعاليــم اإلســاميّة
الســمحة وتســتم ّد أصولهــا مــن أســس اإلســام املحمـ ّدي األصيــل.
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والمهنية؟

تتخلــص أهــداف املركــز بــن أهــداف تربويــة تشــمل الطــاب والكــوادر
التعليميــة وبــن منــح القــروض والتقدميــات املاليــة ومنهــا:

 1االهتــام بالشــؤون الثقافيــة واألدبيــة والعلميــة واملهنيــة للطــابالجامعيــن .
 2االهتامم بشؤون الرتبية والتعليم للطالب الجامعيني . 3االهتــام بربامــج التوجيــه املهنــي واالرشــاد الرتبــوي للمراحــلالتعليميــة كافــة .

الدكتور علي زلزلي

قــروض المتفوقيــن تكــون عــر املســاعدة يف التقــدم إىل
الجامعــات وتأمــن الحســومات الخاصــة والقــروض املاليــة امليــرة.
قروض الدراسات العليا :خاصة باملاجستري والدكتوراه.
شروط االستفادة من القروض الطويلة األجل :
• النجــاح يف امتحــان أو مبــاراة الدخــول يف الجامعــة اللبنانيــة أو حيــازة
معــدل  20/12ومــا فــوق يف البكالوريــا الرســمية أو مــا يعادلهــا بالنســبة
للكليــات التــي ال تخضــع لنظــام االمتحانــات.

 4إعطــاء املنــح الدراســية والقــروض للطــاب الجامعيــن مــن أجــلمســاعدتهم وتوجيههــم يف إمتــام دراســتهم ويف إيجــاد فــرص عمــل لهــم .
 5إعطــاء التوجيهــات وتقديــم املعلومــات العلميــة يف مختلــفمجــاالت التعليــم العــايل وفروعــه وأقســامه وتخصصاتــه.
 6إنشــاء املكتبــات العامــة وعقــد املؤمتــرات والنــدوات والحلقــاتواملتخصصــن يف هــذه الشــؤون .
الرتبويــة والدراســية للطــاب
ّ
 7تنظيــم املعــارض واملحــارضات ونــر األبحــاث والدراســات وجمــعاملعلومــات حــول قضايــا التعليــم العــايل

كيف تساعدون الطالب مالي ًا وما هو حجم
هذه التقديمات؟
تشــمل التقدميــات الرتبويــة يف املركــز اإلســامي للتوجيــه والتعليــم
العــايل :القــروض املاليــة للطــاب الجامعيــن ،والحســومات الجامعيــة .
تقســم القــروض املاليــة إىل:
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 بربنامــج التكافــل االجتامعــي
للطــاب حيــث يســعى املركــز إىل تأمــن كفيــل لــكل طالــب محتــاج،
متفــوق ،وصاحــب اختصــاص مميــز عــر ســنوات الدراســة الجامعيــة.

• حيــازة معــدل  20/13ومــا فــوق يف ســنوات الدراســة للجامعــات
الخاصــة ذات النظــام الفرنــي.
• حيــازة معــدل  20/14ومــا فــوق يف ســنوات الدراســة للجامعــات
الخاصــة ذات النظــام األمــريك.
• كفالة رسمية.
•يسدد القرض بعد تخرج الطالب.
شروط االستفادة من القروض القصيرة األجل :
• النجاح يف مختلف املراحل الدراسية.
• توفر العمل الكيل أو الجزيئ للطالب نفسه أو ويل األمر.
• كفالة رسمية.
• يبــدأ الطالــب بتســديد القــرض بشــكل شــهري ابتــداء مــن تاريــخ
الــرف وفــق نســب تُحــدد وفــق مقــدرة كل طالــب مــن قبــل املركــز.
شروط االستفادة من القروض المتفوقين:
• حيــازة معــدل  20/16ومــا 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 يســدد الطلــب مبلــغ شــهري بنســب يجــري االتفــاق عليهــا عنــدتقديــم الطلــب
مدة القرض سنتان للامجستري وثالث سنوات للدكتوراه
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ما هي أبرز البرامج التي يقوم به المركز؟
ينفــذ املركــز باســتمرار دورات وورش تدريبيــة لألســاتذة حــول العديــد مــن املواضيــع
الرتبويــة التــي تهــم كل معلــم وكل طالــب ،كذلــك نفتــح أبــواب املركــز لألهــايل وللطــاب
لتقديــم املشــورة الرتبويــة حــول ميــول الطالــب وقدراتــه ونوجــه نحــو االختصــاص الــذي
يناســبه ويتــاءم مــع ســوق العمــل.
أبرز املوضوعات التي يتناولها املركز يف برامجه الرتبوية:
 التحفيز والتخطيط تخفيف قلق االمتحان القراءة الف ّعالة السرية الذاتية من أنا؟ الشخصية والسلوك مهارة بناء الهدف -مهارات التعلم

إضافــة إىل الربامــج الرتبويــة يقــوم املركــز بإصــدار
مجموعــة مــن الكتيبــات التوجيهيــة للطــاب
واألســاتذة لعــل أبرزهــا «دليــل الجامعــات» ،ويُعــ ّد
املركــز أول مــن وضــع هــذا الدليــل بــن أيــدي الطالب.
وفائدتــه أنــه يخفــف عــى الطــاب البحــث والج ـ ّد
والوقــت إذ إنّــه دليــل لــكل الجامعــات يف لبنــان مــع
رشح االختصاصــات كافــة وتكاليفهــا املاديــة.

مــاذا عــن المعــرض التوجيهــي
الســنوي الــذي يحظــى بمتابعــة
واســعة؟
من نشــاطاتنا األساســية والســنوية املعرض التوجيهي
«مهنــة باالتجــاه الصحيــح» ،بحيــث تجــري دعــوة
الجامعــات كافــة إىل املشــاركة يف املعــرض والالفــت
أن قبــول الدعــوة تكــون بنســبة مئــة يف املئــة .أمــا
عــن حركــة زوار فاإلحصــاءات كفيلــة بإظهــار مــدى
أهميتــه وحجــم التفاعــل مــع األنشــطة التــي ترافقــه.
ومــن أبــرز األنشــطة املرافقــة قســم االختبــارات
املبــارشة التــي تحــدد امليــول املهنيــة للطالــب ،إضافــة
إىل العــروض الحيــة واملبــارشة للطــاب متثّــل طريقــة
عمــل بعــض املهــن لتقريــب املهنــة إىل أذهــان الطالب
أكــر .ولعــل زيــارة واحــدة للطالــب الثانــوي للمعــرض
التوجيهــي تختــر لــه املســافة والجهــد يف التفكــر
لالقتنــاع باالختصــاص املناســب واملهنــة الصحيحــة.

التكفل العام:هو صندوق يستطيع من خالله المتكفل أن يدفع التكفل
الذي يراه مناسب ًا على أن يلتزم به سنوي ًا ويقوم المركز بإعطائه بطرائق
نسبية وفق صيغتي الحاجة والتفوق .كما يدعو المركز أصحاب األيدي
البيضاء للمساهمة بهذه القروض ،ألن مساهماتهم تشعل نور ًا يوشك
الفقر أن يطفئه.
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الدليل إلى الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي حق من حقوق المواطن..
الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي مؤسســة مســتقلة ذات طابــع اجتامعــي تتمتــع باالســتقالل اإلداري واملــايل.
يفــرض الضــان عــى املؤسســات تســجيل موظفيهــا لرعايــة حقوقهــم الصحيــة واالجتامعيــة .ودفــع مبلــغ اشـراكات
شــهرية عــن كل موظــف أو أجــر .وهــذا الفــرض يلــزم الضــان بتحمــل كلفــة الفاتــورة الصحيــة وبنســبة معينــة.
 إخراج قيد إفرادي أو صورتني مصدقتني عنه. موافقــة مســبقة مــن الطبيــب املعالــج تــرح وضــعاملريــض.
 موافقــة مــن الضــان صالحــة ملــدة ثالثــنيوم ـاً.
 إفادة عمل من املؤسسة.يف حــاالت الطــواريء عــى املريــض
الحصــول عــى موافقــة خــال 24
ســاعة ،وإخبــار الضــان بالحالــة
الصحيــة الطارئــة وتقديــم تقريــر
الطبيــب املعالــج ،إضافــة إىل موافقــة
املراقــب اإلداري والطبيــب املراقــب
لــدى املستشــفى ،ومــن ثــم موافقــة إدارة
الضــان املنتســب إليــه املريــض .وتغطــي إدارة
الضــان :غســيل الــكىل  100%االستشــفاء 90%
أمــراض الرسطــان .100%

من هو المضمون؟
 كل مواطن منتسب إىل صندوق الضامن االجتامعيكيف ينتسب؟
مــن خــال مؤسســة حيــث يكــون هــذا
املواطــن موظفـاً أو أجـرا ً وعــى املؤسســة
التــي يعمــل بهــا أن تســجله يف الصنــدوق
خــال ثالثــة أشــهر مــن بــدء العمــل،
حيــث يفــرض عــى هــذه املؤسســة
أن تســدد اشــراكات شــهرية لصالــح
الضــان.
يعتــر مريــض الضــان مريــض درجــة
ثانيــة مــن حيــث كلفــة الفاتــورة الصحيــة
حيــث يلــزم بدفــع  % 10مــن قيمــة الفاتــورة.
وتســتقبل املؤسســات الصحيــة املتعاقــدة مــع
الضــان املــرىض ،حــن يؤمــن الوثائــق التاليــة:

أخبار النقابات
ذكــرت منظمــة الصحــة العامليــة أن الجهــود الجامعيــة
والشــاقة بــإدارة وزارة الصحــة العامــة يف لبنــان وارشافهــا،
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
(تــدن معــدل الوفيــات مــن  140اىل 86
ّ
التــي حقّقــت هــذا االنجــاز
ث ـ ّم اىل  23لــكل  100.000والدة حيــة) وحــاز تنويه ـاً ،ومل يتجــاوز عــدد
وفيــات االمهــات خمــس عــرة حالــة بالرغــم مــن وجــود نحــو 1.3
مليــون نــازح ســوري.
نظمــت نقابــة أصحــاب الحضانــات املتخصصــة يف لبنــان مؤمتـرا 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
املحوريــة مــن حياته.ويهــدف هــذا املؤمتــر املو ّجــه لــدور الحضانــات
يف لبنــان عامــة ومحافظــة الشــال خاصــة اىل نــر التوعيــة وارشــاد
املربيــات والحاضنــات مــن خــال االختصاصيــن يف مجــال الطفولــة
املبكــرة وعــر أحــدث األســاليب والتقنيــات العلميــة مــا يصــب أوال
وأخ ـرا 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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الهيئة الصحية شهداء

«والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم»

االسم :عدنان حسين الحلباوي
تاريخ الوالدة19-01-1995 :
تاريخ االستشهاد22-9-2016 :
الدورات االسعافية :مسعف مستوى ثالث
الرتبة :شهيد

أي كالم يليــق مبقامهــم ،فكلــا
يحــار املــرء حــن يكتــب عــن شــهيد ّ
كتــب كلمــة مــن كلــات القلــب راودتــه عبــارات وكلــات تجعلــه
يتو ّقــف ويحلّــق عاليــا يف عــامل أقـ ّـل مــا يقــال فيــه إنــه ملكــويت ؛ألنهــم
هــم املجاهــدون الحقيقيــون  ،هــم املعطــاؤون وهــم املضحــون .وهــل
أغــى مــن الــروح يف التضحيــات ،يســرون دروبــاً ملؤهــا العشــق
والتحنــان واضعــن نصــب أعينهــم هدفــا واحــدا هــو الــدرب املوصــل
إىل الحســن فيختارهــم اللــه لصــدق إميانهــم وصفــاء إخالصهــم ،إنهــم
ـب آل بيــت النبــوة ،شــباب يف ريعــان
شــباب آمــن باللــه ورســوله وأحـ ّ
الشــباب تركــوا أهــواء الدنيــا ألنهــا بنظرهــم فانيــة ،ال وجــود لهــا يف
دفاتــر حســابهم فالحســاب الــذي يرجــون عنوانــه :يف ســبيل اللــه وعــى
ملــة رســوله .
عدنــان  ....هنــا بعــض مــن صفاتــك وقليــل مــا قدمــت يف حياتــك
فقــد قــال األمــن يومــا نحــن حــن يستشــهد أخواننــا نعطيهــم بعضــا
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
لزينــب والحســن فكنــت مقدامــا ال يؤخــرك لهــو وال لعــب يف دنيــا
اعتربتهــا دنيــا الفنــاء ألنــك تبحــث عــن عــامل البقــاء وجهــادك األول
كان خدمــة النــاس فكنــت نعــم املســعف املبلســم للجــراح كنــت
تقــدم مــن وقتــك الكثــر ألن عشــقك لخدمــة النــاس وكســب األجــر مل
يرتبــط بوقــت يحــدده دوام عمــل ،بــل اكتســبت الكثــر مــن الخـرات
يف عملــك ســواء يف الــدورات أو يف حياتــك العمليــة وكنــت مقدامــا
ومثابــرا عــى إعطــاء املزيــد واألفضــل .ومهــا كتبنــا عنــك يف هــذه
املجــاالت فلــن نفيــك بعض ـاً مــن حقــك ولكــن لعلــك نلــت حقــك يف
خامتــة حياتــك حــن ارتفعــت شــهيداً بــن يــدي اللــه مرتديــا ب ّزتــك التــي
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أحببــت فاختلــط لونهــا بلــون دمــك بحــادث مفجــع جعلنــا نخــر أخـاً
وصديق ـاً ورفيق ـاً ومســعفاً ومجاهــداً  ,ولكــن مــا يصربنــا عــى الف ـراق
علمنــا بحــاوة اللقــاء وأنــه بــات يســبق اســمك لقــب لطاملــا متنيتــه
وســعيت لنيلــه  ،إنــه لقــب الشــهيد ،فأنــت شــهيد الواجــب اإلنســاين .
أيهــا الحبيــب نعينــاك مســعفاً بط ـاً وشــيعناك شــهيداً عــى األكتــاف
فــكان لــك مــا متنيــت ونحــن نعلــم أنــك يف كل تشــييع شــهيد شــاركت
فيــه كنــت تتمنــى أن تحــوز تلــك املرتبــة الســامية ،وقــد كان لــك مــا
رجــوت  ،وهــل يقبــل اللــه يف جــواره إال مــن يــرىض عنهــم ...؟
هنيئا لك رىض الله ورضوانه ومجاورة الشهداء .
زمالء الشهيد يف الدفاع املدين

الهيئة الصحية خريطة

انتشار مراكز الهيئة الصحية اإلسالمية في لبنان

« الهيئة دايم ًا حدك »
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الهيئة الصحية اإلحصاءات

إحصاءات المراكز وبرامج الصحة االجتماعية والنفسية
شــهد العــام  2016تطــوراً ملحوظـاً يف تقديــم الخدمــات الصحيــة االجتامعيــة والنفســية يف مراكــز الهيئــة الصحيــة
االســامية ،وقــد انعكســت هــذه األنشــطة عــى مجمــل حركــة العمــل يف املراكــز واملديريــات ،وقــد طالــت خدمــات
الهيئــة يف املراكــز  870748مســتفيدا ،وبلــغ عــدد املشــاركني يف أنشــطة مديريتــي الصحــة النفســية واالجتامعيــة
 100273مشــاركاً.
تــوزع عــدد المســتفيدين مــن خدمــات المراكــز الصحيــة علــى االختصاصــات فــي العــام 2016
مقارنــة بالعــام 2015
تقــدم الهيئــة يف املراكــز مجموعــة مــن الخدمــات الصحيــة :معاينــات
الصحــة العامــة واالختصاصــات ،اللقاحــات ،الصــور الصوتيــة ،األشــعة،
تحليــل الــدم ،األســنان وغريهــا مــن الخدمــات املتوفــرة يف املختــر
واألشــعة والعيــادات .تحتــل املعاينــات النســبة األعــى يف هــرم
الخدمــات املطلوبــة .كــا توفــر يف صيدلياتهــا املجانيــة املوجــودة يف
املراكــز األدويــة املجانيــة املصــدق عليهــا مــن وزارة الصحــة.

توزيع حركة المستفيدين حسب نوع الخدمة خالل العام 2016

فص ـاً بعــد فصــل وعام ـاً بعــد عــام نلحــظ زيــادة عــدد املشــاركني
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.
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توزيع أنشطة برامج الصحة االجتماعية والصحة النفسية حسب نوع النشاط خالل العام 2016

إحصاءات المستشفيات
عــدد الخدمــات فــي األقســام الداخليــة والخارجيــة عــدد المســتفيدين مــن العيــادات النفســية فــي
فــي المستشــفيات الثــاث فــي النصــف الثانــي مــن المناطــق فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2016
العــام 2016

إحصاءات الدفاع المدني
الفصــل الرابــع مــن العــام  2016يف مديريــة الدفــاع املــدين التابعــة
للهيئــة الصحيــة اإلســامية كان زاخــرا باألنشــطة والعمليــات
اإلســعافية والخدماتيــة والتدريبيــة يف مناطــق الجنــوب والبقــاع
وبــروت .وأبــرز مــا قامــت بــه املديريــة:
 مواكبة االحتفاالت واألنشطة الرياضية والرحالت السياحية. إقامة دورات تدريبية ورش عمل حول العمل اإلسعايف. -املشاركة يف العديد من املعارض واللقاءات.

جــدول التقديمــات اإلســعافية وعمليــات غــرف
الطــوارئ
غرف الطوارئ
إعارة األدوات للمواطنين
غرف الطوارئ
إعارة األدوات للمواطنين

1030 363 2137 664
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112

58
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1030 363 2137 664
137

112

58
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الهيئة الصحية وقاية

خدرة تسبب الهلوسة
سالفيا  :نبتة ُم ّ

عيل جابر
معاون مدير مديرية الصحة النفسية

أثــرت الكثــر مــن الشــائعات والخرافات حــول نبتة ســالفيا  ، Salvia Divinorumواســتقطبت الكثري مــن الفضوليني
واملهتمــن إىل موطنهــا األصــي يف سلســلة جبــال ســيريا مازاتيــكا يف املكســيك .وهــي نبتــة شــبيهة بالرسخــس ()Fern
ذات جــذوع ســميكة وأوراق منفوشــة ميكــن تجفيــف جذوعهــا وأعوادهــا بغيــة اســتخراج عصريهــا ذي املــذاق مـ ّر.
يسـ ّميها قبائــل األمازيــك «ماريــا باســتورا» وهــي نبتــة مقدســة عندهــم باعتبــار أ ّن 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
مســتعمليها .واملكــون الرئيــي لهــذه النبتــة مــادة تســمى salvinorin
وهــي املســؤولة عــن تأثــر الهلوســة التــي تصيــب متعاطيهــا.

العوارض التي تظهر على المدمن:
• زيادة معدل رضبات القلب
• غثيان
• مشاعر مكثفة
• التغــرات يف اإلحســاس بالوقــت (عــى ســبيل املثــال ،الوقــت ميــ ّر
ببــطء)

آثار محددة على المدى القصير:
• ارتفاع ضغط الدم ،ومعدل التنفّس ،أو درجة حرارة الجسم
• فقدان الشهية
• جفاف الفم

• مشاكل يف النوم
الحواس مختلطة (مثل «رؤية» األصوات أو األلوان «السمع»)
•
ّ
• مشاعر االسرتخاء أو االبتعاد عن النفس
• حركات غري منسقة
• التع ّرق 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  2015بلغ عدد
األشخاص المضبوطين بتهمة
تعاطي سالفيا  1565وعدد
المضبوطات  646.32كلغ
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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

أكــر اإلحصــاءات تســجل تزايــدا ً الفتـاً ملــرض الســكري عــى الصعيــد العاملــي ،وال ســيام يف البلــدان املنخفضــة الدخــل.
وهــو املســبب األســايس للكثــر مــن األمـراض األخــرى التــي تؤثــر يف صحــة اإلنســان وحياتــه ،لــذا ترتفــع الرصخــة يف
العــامل حــول رضورة اتبــاع اإلرشــادات التــي تقــي منــه وتطلــق املنظــات والحكومــات الحمــات العامليــة للتحذيــر
مــن مخاطــره ورشح كيفيــة الوقايــة منــه.
ويف الهيئة الصحية ت ُعترب التوعية من مرض السكري أولية يف رزنامة اإلرشاد والتثقيف.
إحصائيات منظمة الصحة العالمية حول
مرض السكري – إصدار تشرين الثاني 2016
 ارتفــع عــدد األشــخاص املصابــن بالســكري مــن  108ماليــن شــخص يفعــام  1980إىل  422مليــون شــخص يف عــام .2014

 ارتفــع معــدل انتشــار الســكري عــى الصعيــد العاملــي لــدى البالغــنالذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  18ســنة مــن  4.7%يف عــام  1980إىل 8.5%
يف عــام 2014
 ســجل معــدل انتشــار الســكري ارتفاعـاً أرسع يف البلــدان ذات الدخــلاملتوســط واملنخفــض
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الهيئة الصحية وقاية
 تســ ّبب مــرض الســكري ب  1.5مليــون حالــة وفــاة مبــارشة بينــاُعزيــت  2.2مليــون حالــة وفــاة أخــرى إىل ارتفــاع مســتوى الغلوكــوز يف
الــدم خــال عــام  2012حســب التقدي ـرات.
 حــواىل نصــف مجمــوع حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوىالغلوكــوز يف الــدم تحــدث قبــل بلــوغ سـ ّن الســبعني .
 تتوقــع منظمــة الصحــة العامليــة أن داء الســكري ســيصبح ســابع عامــلمسـ ّبب 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
الــدم نتيجــة لقلــة إنتــاج األنســولني يف الجســم أو عدمــه  ،أو بســبب
مقاومــة الجســم لــه .واألنســولني هرمــون يفــرزه البنكريــاس ،ويعمــل
كمفتــاح للخاليــا لتســمح مبــرور الغلوكــوز ( الســكر) مــن الــدم إىل
الخاليــا.

السكري هو سبب رئيسي
للعمى والفشل الكلوي والنوبات
القلبية والسكتات الدماغية وبتر
األطراف السفلى
أنواع السكري :
 .1السكّري؛ النوع األول :
ال يعرف املريض سبب اإلصابة وال ميكن الوقاية منه. نسبة اإلصابة به  10%من إجاميل حاالت مرىض السكري. يتّسم بنقص انتاج األنسولني او انعدامه يف الجسم. يبدأ هذا النوع من السكّري عادة قبل س ّن الثالثني. يجب تناول األنسولني يوميا للبقاء عىل قيد الحياة.السكري؛ النوع الثاين :
ّ .2
 يحدث غالبا نتيجة لفرط الوزن والخمول البدين. تبلغ نسبة اإلصابة به  90%من إجام ّيل حاالت مرىض السكرى. يحدث بسبب عدم فاعلية استخدام الجسم لألنسولني. تظهر أعراضه ببطء. غالباً ما يكون هناك مصابون به بني أفراد العائلة أو األقرباء. يظهر عادة لدى الذين تتع ّدى أعامرهم أربعني عاماً. يكون املريض عادة فوق الوزن الطبيعي.50

 ميكن التحكم به ولكن أحيانا قد يحتاج املريض إىل األنسولني. 3سكري الحمل يظهر أثناء الحمل ويزول عادة بعد الوالدة. ترتفــع إمكانيــة ظهــوره لــدى النســاء ذوات الــوزن الزائد/املتقدمــاتيف الســن.
 -ميكن التحكم به عن طريق التحكم باألكل أو باستعامل األنسولني.

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 يومي ًا.
 إن كنت مصابا بالسكري من النوع الثانيفعليك التحكم به عبر الوقاية والعالج
باألدوية المخفضة لمعدل السكري ،وقد
تلجأ إلى العالج باألنسولين.
 إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروالفاكهة هو أفضل وقاية لمرضى
السكري ،أو لمن هم من يُحتمل إصابتهم
بالسكري.
 ال تنس أن تتجنب التدخين ألنه يحميكويحمي عائلتك من السكري وأمراض القلب
والشرايين.

أهم أساليب الوقاية لتفادي االصابة بالسكري -
النوع 2
 العمل عىل بلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه. مامرســة نشــاط بــدين معتــدل ومنتظــم يف معظــم أيــام األســبوع ،اليقـ ّـل عــن  30دقيقــة .ينبغــي ضبــط الــوزن مبزيــد مــن النشــاط البــدين.
 اتبــاع نظــام غــذايئ صحــي يشــمل مــا بــن ثــاث حصــص إىل خمــسحصــص مــن الفواكــه والخــر يوميــاً ،ويجــب التخفيــف مــن تنــاول
الســكر والدهــون املش ـ ّبعة
 تج ّنــب التدخــن  ،فالتدخــن يزيــد مخاطــر اإلصابــة باألمـراض القلبيــةالوعائيــة.
كــون البيئــة املحيطــة باملريــض نظيفــة وبســيطة لــى تســهل الحركــة
فيهــا.
 .4إزالــة جميــع املخاطــر مــن البيئــة املحيطــة باملريــض مثــل األســاك
وقطــع األثــاث الزائــدة
وخصوصــا إذا
 .5فــرد الســجاد واملوكيــت بحيــث ال يكــون بــه أي ثنــى
ً
كان عــى الســامل
 .6وضــع ســتاند حــول الحــام وعنــد الــدش
لتفــادى الوقــوع وســهولة الحركــة
 .7وضــع املالبــس برتتيــب فتوضــع األطقــم
الداخليــة يف األعــى وبعدهــا مالبــس الخــروج
 .8تجنب املالبس الضيقة ذات العنق الضيق
 .9تدليك اليدين والقدمني
 .10عندمــا يكــون املريــض خائفــاً حــاول
طأمنينتــه بصوتــك الهــادئ
 .11ال تجــادل املريــض حــول صــدق مــا يســمعه
أو يـراه وال تجعلــه يحــس أنــك تســخر منــه
 .12امنــح املريــض املزيــد مــن الحــب
والدعــم.
 .13ضــع أكالت خفيفــة قريبــه مــن
املريــض ال تحتــوى عــى الكثــر مــن
الســكر أو امللــح
 .14قســم الطعــام إىل قطــع
صغــره لتجنــب االختنــاق يف

املراحــل األخــرة للمــرض.
 .15إذا أمكــن جعــل املريــض يشــارك يف إعــداد الطعــام ولــو بتحضــر
طبــق الســلطة
 .16كــن حــذرا ً فــإن املريــض ال يســتطيع التفرقــة بــن الســاخن والبــارد
لــذا قــد يحــرق فمــه بســبب األطعمــة أو الســوائل الســاخنة.
 .17ضــع صــوره للحــام عــى بابــه وكتابــه الفتــه عليــه وكذلــك بالنســبة
لباقــي الغــرف.
 .18يجــب أن تكــون أرضيــة الحــام ثابتــة ال تســاعد عــى انــزالق
املريــض.
 .19لصــق تعليــات كيفيــة اســتخدام التليفــون فوقــه وحفــظ األرقــام
املهمــة عــى التليفــون
 .20خصص مكان للمريض لوضع األشياء فيه.
 .21وضع تعليامت مبا يفعله املريض خالل اليوم ورشحها له.
التشخيص والعالج
 ميكن تشخيص هذا الداء يف مراحل مبكّرة بواسطة فحص الدم .العالجات الطبية لداء السكري:
 ضبــط املســتوى املعتــدل لكلوكــوز الــدم .ويتطلــب ذلــكإعطــاء االنســولني للمصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول.
 ميكــن عــاج املصابــن بــداء الســكري مــن النــوع الثــاينباألدويــة الفمويــة ،إال أنهــم قــد يحتاجــون أيضاً إىل األنســولني.
 ضبط مستوى ضغط الدم. ضبط مستوى الدهون يف الدم.الوقاية أثناء المرض من:
 الوقايــة مــن اعتــال شــبكية العــن (الــذييســبّب العمــى) وعالجــه.
 مراقبــة العالمــات املبكّــرة ألمــراضالــكىل املتعلقــة بــداء الســكري.
 -رعاية القدمني.
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الهيئة الصحية آلة

اختبار الجهد

CARDIAC STRESS TEST

املهندس عباس دقدوق
مهندس معدات طبية

تحتــاج خاليــا قلــب اإلنســان لألوكســجني مــن أجــل اٍنتــاج الطاقــة والقيــام بعملهــا بالشــكل املطلــوب .وتعتــر هــذه
الخاليــا مــن أكــر مســتهلكات األوكســيجني ألنهــا تعمــل دون توقــف منــذ والدتنــا وحتــى مامتنــا ويصــل األوكســجني
اٍليهــا عــن طريــق األوعيــة الدمويــة والتــي تســمى باســم الرشايــن التاجيــة ( .)Coronary arteriesحظيــت هــذه
األوعيــة يف الســنوات األخــرة للعديــد مــن الدراســات نظ ـراً ألهميتهــا ألن أي انســداد بهــا يــؤدي لحــدوث النوبــة
القلبيــة .
إن عمليــة تخطيــط كهربائيــة القلــب الروتينــي  ))Electrocardiographيف وقــت الراحــة هــو فحــص ج ّيد للكشــف
عــن خلــل يف التوصيــل الكهربــايئ للقلــب ،أو خلــل يف نَظــم القلــب ويكــون التخطيــط طبيعيـاً عــادة ســواء أكانــت
الرشايــن املغذيــة للقلــب طبيعيــة أو متضيقــة.
ـاص للكشــف عــن الذبحــة الصدريــة لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
ولكــن هــذا الفحــص غــر ناجــع بشــكل خـ ّ
الصــدر .لــذا نلجــأ إىل إجـراء اختبــار الجهــد القلبــي الــذي ميكــن أن يكشــف مختلــف األمـراض القلبيــة التــي
آالم يف ّ
تتســم بقلــة تزويــد األوكســجني اٍىل عضلــة القلــب.
فام هو فحص الجهد القلبي وما هي األجهزة الطبية التي تستخدم يف عملية الفحص؟

أو ًال :تعريف فحص الجهد القلبي.

هــو عمليــة دراســة كهربائيــة القلــب ومــؤرشات حياتيــة أخــرى (رضبــات
القلــب ,معــدل التنفــس ,ضغــط الــدم )...بشــكل مبــارش عنــد توليــد
ُجهــد يف عضــات القلــب مــن خــال التامريــن الرياضيّــة وهــو مربمــج
ليقــوم بزيــادة عمــل القلــب ،فــإذا كان هــذا األخــر يحصــل عــى كميــة
كافيــة مــن األكســيجني ،فســيكون كل يشء عــى مــا يــرام ،أمــا إن مل
يحصــل عــى كفايتــه ،فلســوف يحــدث األمل الصــدري مــع تبــدالت يف
تخطيــط القلــب املرافــق.

ثاني ًا  :لماذا يطلب الطبيب فحص جهد القلب؟
يطلبه للتأكد من عدة أشياء:
أ -ملعرفة أالم الصدر ما إذا كان سببها تضييق يف الرشايني التاجية.
ب-ملعرفــة ســبب ضيقــة التنفــس عنــد املــي ،هــل هــو مــن عــدم
اللياقــة؟ أو عــدم التحكــم يف الضغــط؟ أو قصــور الرشايــن؟
ت -التأكــد مــن قــدرة مريــض الجلطــة وجاهزيتــه للخــروج مــن
املستشــفى.
ث -فحــص كبــار الســن والتأكــد مــن عــدم وجــود قصــور يف أداء الرشايــن
قبل اســتخدام أي منشــطات.
ج -معرفــة خطــورة بعــض األمــراض الوراثيــة يف القلــب مثــل تضخــم
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القلــب االنســدادي .
ح -معرفــة ســامة عضلــة القلــب ومــدى تأثرهــا بالجهــد خاصــة عنــد
مــن ينــوي التســجيل يف النــوادي الرياضيــة.

ثالث ًا :الطريقة الحديثة واألجهزة الطبية
المستخدمة في عملية الفحص.
درج األطبــاء يف املــايض عــى إجــراء تخطيــط الجهــد للمريــض أثنــاء
الراحــة ثــم ســؤاله أن يتحــرك بخطــوات رسيعــة أو صعــود بعــض
الدرجــات املوجــودة ضمــن أو خــارج العيــادة أو صعــود درج البنايــة
مثـاً ،هــذه الطريقــة قــد تكــون مســاعدة ولكنهــا ال تعطــى املعلومــات
الكافيــة عــن مســتوى الجهــد الــذي يؤثــر عــى املريــض ،والــذي تبــدأ
عنــده األعــراض وتغــر التخطيــط عنــد الجهــد مبــارشة .إىل انــه قــد
يعــرض املريــض إىل اضطرابــات خطــرة أحيانـاً يف نظــم القلــب ال ميكــن
مراقبتهــا وقــد تــؤدي إىل عواقــب وخيمــة .لذلــك ال بــد مــن الطريقــة
العلميــة الحديثــة حيــث يســتعني الطبيــب بنظــام فحــص يحــوي عــدة
أجهــزة طبيــة حديثــة ملســاعدة املريــض عــى القيــام بالجهــد وتشــمل
عــادة هــذه الطريقــة األجهــزة التاليــة :

 .1مكنة الركض عىل البساط .Treadmill
وهــي عبــارة عــن ح ـزام عريــض يــدور بواســطة محــرك حيــث يقــوم
املريــض باملــي أو الركــض عليــه لتوليــد الجهــد وهــو مشــابه ملــا هــو
مســتعمل يف األنديــة الرياضيــة و يكــون معايــرا ً وفــق بروتوكــوالت
وأنظمــة مختلفــة باإلضافــة إىل توفــره عــى زر طــارئ إليقــاف املحــرك
عــن العمــل.
 .2جهاز التخطيط لكهربائية القلب.Electrocardiograpgh
وهــو الجهــاز الــذي من خاللــه يتم تحســس كهربائيــة القلــب()PQRST
عــر مجســات توصــل عــى صــدر املريــض (كابــات أو هوائيــة)  ،ويتــم
عــرض املوجــات الكهربائيــة واملتعــارف عليهــا يف تخطيــط القلــب
( )…VI,VII,VIII,SVمبــارشة أثنــاء بــذل الجهــد وذلــك عــى شاشــة
الكمبيوتــر التابــع للنظــام والــذي بــدوره يقــوم بتحفيظهــا بــكل تفاصيلها
كاملــة عــر برنامــج معلومــايت مخصــص يســمح للطبيــب املعالــج مراقبــة
و مراجعــة التخطيــط بــكل محطاتــه وأيض ـاً طباعتــه ورقي ـاً.
 Patient Monitor .3جهاز 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 األوكســيجني
يف الــدم باإلضافــة إىل إمكانيــة برمجتــه للحصــول عــى منبهــات صوتيــة
( )Alarmsلتوفــر الحاميــة للمريــض مــن أي تغــر غــر طبيعــي لهــذه
املــؤرشات خــارج الحــد املســموح لهــا.
إن هــذه األجهــزة هــي مرتابطــة ومتزامنــة فيــا بينهــا عــر برنامــج
تحكــم أوتوماتيــي عــى جهــاز الكمبيوتــر.
باإلضافــة إليهــا فهنــاك أجهــزة أخــرى يلــزم وجودهــا يف عيــادة القلــب
أثنــاء االختبــار وذلــك مــن أجــل ضــان ســامة حيــاة املريــض وتفادي ـاً
لتعرضــه ملضاعفــات خطــرة ،ومــن هــذه األجهــزة وأهمهــا جهــاز
الصدمــات الكهربائيــة القلبيــة  Defibrillatorوالــذي بــدوره يعمــل
عــى إحيــاء كهربائيــة عضــات القلــب عنــد توقفهــا ،وأيضـاً غريهــا مــن
األجهــزة واملســتلزمات الطبيــة واألدويــة التــي تســاهم يف الحفــاظ عــى
صحــة املريــض.
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الهيئة الصحية آلة
رابع ًا  :كيفية إجراء فحص الجهد.

خامس ًا ما النتائج التي يظهرها الفحص؟

يتــم وضــع رقعــات صغــرة ومخصصــة والصقــة تســمى باألقطــاب
الكهربائيــة ( ) Chest Electrodeعــى صــدر املريــض ،وتكــون موصولــة
عــر األســاك بجهــاز مقيــاس كهربائيــة القلــب ()Electrocardiograph
ملراقبــة نشــاط القلــب .ويقــوم الجهــاز بتلقــي اإلشــارات الكهربائيــة التــي
متكــن القلــب مــن ضــخ الــدم ،و تســجيل النبضــات القلبيــة مــن كل
قطــب كهربــايئ موصــول بهــا .ثــم يطلــب مــن املريــض البــدء بالتامريــن
البدنيــة مــن خــال املــي والركــض عــى ح ـزام جهــاز ال ، Treadmill
حيــث يبــدأ الفحــص عنــد مســتوى جهــد بســيط ،ثــم يبــدأ يف زيــادة
الجهــد تدريج ًيــا مــن خــال رفــع معــدل الرسعــة أو رفــع مســتوى ارتفــاع
الحـزام .هــذه الزيــادة يف الجهــد تتــم عــر بروتكــوالت وأنظمــة مربمجــة
عــى جهــاز الكمبيوتــر يختــار الطبيــب األنســب منهــا بعــد تحديــد حالــة
املريــض ،ويقــوم هــو أو أخصــايئ علــم الوظائــف بالتحقــق مــن ق ـراءات
مخطــط القلــب الكهربــايئ و معــدل ضغــط الــدم و معــدل النبــض عــى
مــدار فواصــل زمنيــة أثنــاء الخضــوع للفحــص  .كــا لــن يكــون الجهــد
التمرينــي الــذي ســيبذله املريــض ُمنهــكاً كالتامريــن البدنيــة ،وســيقوم
العاملــن باملجــال الصحــي بإخبــاره عــن وقــت التوقــف بعــد حصولهــم
عــى القـراءات الالزمــة ،و قــد يقومــون بإشــعاره بالتوقــف عنــد تعرضــه
ألمل صــدري أو عنــد ارتفــاع ضغــط الــدم بشــدة أو التعــب الشــديد أو
عنــد وجــود صعوبــة يف التنفــس ،حيــث يتعــن عــى املريــض إخبارهــم
بتلــك األع ـراض عنــد حدوثهــا .عــادة مــا تــدوم فــرة التمريــن بــن ()5
إىل ( )15دقيقــة ،و قــد يكــون التمريــن منهــكاً إال أنــه لــن يفــوق قــدرة
املريــض عــى القيــام بــه.

إذا كان املريــض مصابًــا مبــرض بالرشايــن التاجيــة ،فــإن مخطــط القلــب
الكهربــايئ للجهــد يســتطيع إظهــار التغــرات اإلســكيمية أثنــاء قيامــه
بالجهــد (وهــي تغـرات تطــرأ عــى كميــة األوكســجني الــذي يتــم تزويــد
عضلــة القلــب بــه) .ويف حــال تعرضــه إىل أمل أو حــدث لديــه تغــرات
بقيــاس املخطــط ،فــإن ذلــك قــد يعنــي بــأن األمل صــادر مــن القلــب.
وبعــد إمتــام الفحــص ،قــد يتــم إخبــار املريــض بنتيجــة «موجبــة» أو
«ســالبة».
أمــا النتيجــة «املوجبــة» :وهــي املخطــط الــذي تكــون فيــه تغــرات
ملحوظــة بالنشــاط الكهربــايئ للقلــب أثنــاء القيــام بالتامريــن البدنيــة
ملخطــط الجهــد ،حيــث قــد يشــر ذلــك إىل إصابــة املريــض مبــرض قلبــي
بالرشايــن التاجيــة.
أمــا النتيجــة «الســالبة» :وهــي املخطــط الــذي ال يكــون فيــه أي تغـرات
واضحــة أو غــر اعتياديــة أثنــاء القيــام بالتامريــن البدنيــة ملخطــط الجهــد.
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مالحظــة  :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
متخصــص.

الهيئة الصحية إنترنت

موعدك عند الطبيب خالل ثواني
إن معرفــة مواعيــد العيــادات يف املراكــز الصحيــة مســبقاً ،يســهل عــى
املريــض كيفيــة االســتفادة مــن املركــز وتقليــل مــن إضاعــة الوقــت ،وهــو
إج ـراء يقــوم فيــه املريــض برتتيــب االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة
املتخصصــة بنــا ًء عــى جــدول مســبق اإلعــداد.
اآلن ميكــن لإلخــوة واألخــوات ،معرفــة املواعيــد الخاصــة بــكل اختصــاص
يف مراكــز الهيئــة الصحيــة اإلســامية ،مــن خــال زيــارة موقــع الهيئــة
الصحيــة اإلســامية عــى اإلنرتنــت  www.hayaa.orgوالدخــول إىل نافــذة
املراكــز الصحيــة  ،حيــث تــم عــرض مواعيــد املراكــز بنــاء عــى االختصاص
عــى مــدار األســبوع .
يف خطــوة الحقــة  ،ســيتم عــرض املواعيــد عــر كافــة أدوات ووســائل
التواصــل ،بهــدف االســتفادة مــن الوقــت وعــدم تضييعــه ،خاصــة وأن
املــرىض يحتاجــون يف أغلــب األحيــان إىل اإلرساع يف العــاج وتلقــي
الخدمــات الطبيــة الالزمــة .
املوقع اإللكرتوين:

www.hayaa.org

الحساب عىل الفايسبوك:
 - IHAجهاز التطوع
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الهيئة الصحية فقه الصحة

من حقوق اإلنسان على نفسه ّ ..
حق البدن.
مــن أقــدس االلفــاظ التــي لهــا مكانــة ســامية وجــال معنــوي
خــاص يف مختلــف املجتمعــات البرشيــة ألفــاظ «الحــق»
و«العدالــة» وقريناتهــا ،والحــق يعنــي القوانــن واملبــادئ
التكامليــة الســائدة يف نظــام الوجــود ،ولــدى خالــق الكائنــات
والحــق والحقيقــة هــا اللــذان
الحــي القيــوم،
القديــر
ّ
ّ
يتجســدان يف األحــكام اإللهيــة ،والقيــم األخالقيــة ،والعالقــات
اإلنســانية الصحيحــة ،والحــدود والضوابــط ،وحكومــة العــدل
اإللهــي ،لــذا فمــن الــروري معرفتهــا واتباعهــا ،إذ إ ّن
الحــق والتغــايض عنــه تعقبــه عواقــب وخيمــة ال
إهــال
ّ
تعــ ّوض خســائرها.
وقــد تكفّلــت رســالة الحقــوق لإلمــام زيــن العابديــن(ع)
بتبيــان وتنظيــم أنــواع العالقــات الفرديــة واالجتامعيــة
لإلنســان يف هــذه الحيــاة ودرس جميــع أبعــاد حياتــه وعالقاتــه
مــع خالقــه ونفســه وا ُرستــه ومجتمعــه وحكومتــه ومعلّمــه
بنحــو يحقّــق للفــرد واملجتمــع ســامة العالقــات ،ويجمــع
والرقــي واالزدهــار.
لهــا عوامــل االســتقرار
ّ
وفيــا نعلــم أ ّن اإلمــام(ع) قــد ســبق العلــاء والقانونيــن
جميعـاً يف دنيــا اإلســام ،بــل يف دنيــا اإلنســان يف هــذا املضــار
الــذي عــى أساســه ترتكــز ا ُصــول األخــاق والرتبيــة ونظــم
االجتــاع.
حتــى إنّهــا تناولــت حـ ّـق النفــس وحقــوق األعضــاء (اللســان-
الســمع – البــر -اليــد – الرجــل – الفــرج – البطــن )...ومــن
أمثلــة حقــوق البــدن وجســم االنســان التــي تحافــظ عــى
صحتــه هــي املعــدة لذلــك نــرى أ ّن االســام أوالهــا عنايــة
خاصــة بهــا مــن خــال حــق البطــن.
وحــق بطنــك أن ال تجعلَــه وعــا ًء لقليــلٍ مــن
قولُــ ُه (ع):
ُّ
الحـرام وال لكثـرٍ ،وأ ْن تقصـ َد لــه يف الحــال ،وال ت ُخ ِر َجـ ُه مــن
حـ ّد التقويــة اىل حـ ّد التهويــن وذهــاب املــروءة ،فــإ ّن الشــبع
الســكر َمســخف ٌة و َمجهلــ ٌة و َمذهبــ ٌة
املنتهــي بصاحبــه اىل ُّ
للمــروءة.
فعــن اإلمــام الباقــر (ع) ،يف جــواب مــن ســأله ،مل حــرم اللــه
امليتــة والــدم ولحــم الخنزيــر والخمــر ،قــال (ع)« :إن اللــه
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تبــارك وتعــاىل مل يحــرم ذلــك عــى عبــاده وأحــل لهــم مــا
ســوى ذلــك مــن رغبــة يف مــا أحــل لهــم وال زهــد يف مــا حــرم
عليهــم ،ولكنــه ع ـ ّز وجـ ّـل خلــق الخلــق وعلــم مــا تقــوم بــه
أبدانهــم ومــا يصلحهــا فأحلّــه لهــم وأباحــه ،وعلــم مــا يرضهــم
فنهاهــم عنــه ،ثــم أحلّــه للمضط ـ ّر يف الوقــت الــذي ال يقــوم
بدنــه إال بــه ،فأحلــه بقــدر البلغــة ال غــر ذلــك .ثــم قــال (ع):
أمــا امليتــة فإنــه مل ينــل أحــد منهــا ّإل ضعــف بدنــه وأوهنــت
قوتــه الخ...الحديــث» (بحــار األنــوار)163 /65 :
لقــد أوىل اإلســام صحــة البــدن وســامته أهميــة خاصــة
 ،وجعــل املحافظــة عليــه واجبًــا رشعيًــا ،وال يجــوز إهاملــه
والتهــاون فيــه ،فقــد ورد عــن النبــي (ص) أنــه قــال لبعــض
أصحابــه ،الــذي أهمــل بدنــه وتــرك االهتــام بشــأنه« :يــا
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 االهتــام بالبــدن وســائر األعضــاء ،كالحديــث الــوارد عــن
اإلمــام الرضــا (ع) أنــه قــال« :اعلــم يرحمــك اللــه أن اللــه
تبــارك وتعــاىل مل يُبــح أكال وال رشبًــا إال مــا فيــه مــن املنفعــة
والصــاح ،ومل يحــرم إال مــا فيــه الــرر والتلــف والفســاد،
ر
فــكل نافــع مقـ ٍّو للجســم فيــه قــوة للبــدن فحــال ،وكل مـ ّ
يذهــب بالقــوة أو قاتــل فحرام»(بحــار األنــوار)166/65 :
وعنــه (ع) يف جــواب مســائل محمــد بــن ســنان ،كتــب:
«حرمــت امليتــة ملــا فيهــا مــن إفســاد األبــدان واآلفــة( ...بحــار
األنــوار.)166/65 :
وأمــا الروايــات الرشيفــة ،التــي تتحــدث عــن رضورة املحافظــة
كل عضــو مــن أعضــاء البــدن ،والتــي تبـ ّـن كيفيــة ذلــك،
عــى ّ
فخارجــة عــن حـ ّد الحــر واإلحصــاء.
كــا يف قــول الرســول (ص) يف وجــه االعتــدال يف الغــذاء مــا
ب ّينــه الرســول محمــد (ص) يف قولــه« :نحــن قــوم ٌ ال نــأكل
حتــى نجــوع ،وإذا أكلنــا ال نشــبع «
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اكتشــف العلــاء الربيطانيــون واإلســبان أدلــة دامغــة عىل
أن األمعــاء الدقيقــة ميكــن أن تتالعــب مبــزاج اإلنســان،
جــاء ذلــك يف مقــال نــره موقــع .PLoS One
وأوضــح الخــراء أن األمعــاء الدقيقــة قــد تغــر نســبة
هرمــون الســروتونني يف الجســم .ويســمى هــذا الهرمــون
غالبــا «هرمــون امل ـزاج الجيــد» ألن امل ـزاج يتحســن يف
الواقــع عندمــا ينتجــه جســم اإلنســان .
وقــال الباحــث خوســيه ميســونريو مــن جامعة رسقســطة:
«اكتشــفنا أن مســتقبالت  TLR2يف الخاليــا املعويــة ال
تــدل عــى وجــود ميكروبــات يف األمعــاء وحســب ،بــل
تتحكــم أيض ـاً يف نقــل الســروتونني».
وأضــاف الباحــث أن املعلومــات التــي حصــل عليهــا هــي
مجــرد خطــوة أوىل عــى طريــق دراســة تأثــر األمعــاء
يف الحالــة النفســية لإلنســان ،وأن الباحثــن عــى ثقــة
بوجــود عالقــة بــن األمعــاء والدمــاغ ،إذ إ ّن الســروتونني

58

ال يســيطر عــى ردود الفعــل العاطفيــة فحســب ،بــل
يضبــط عمــل األوعيــة وبعــض األنظمــة األخــرى يف جســم
اإلنســان.
ويف هــذا الســياق اســتطاع العلــاء إثبــات أن نشــاط
الجراثيــم يف األمعــاء يؤثــر يف نســبة تركيــز الســروتونني.
فاتضــح أن نســبة الســروتونني تتوقــف عــى مســتقبل
.TLR2
وتوصــل العلــاء مــن خــال رصــد عمــل مســتقبالت
 TLR2إىل اســتنتاج مفــاده أن تلــك املســتقبالت تتســبب
بفــرز كميــة كبــرة مــن جزيئــات اإلشــارة التــي تعيــش
عــادة يف الدمــاغ ال يف األمعــاء ،التــي تغـ ّـر نســبة تركيــز
الســروتونني يف جســم اإلنســان ،وبالتــايل تؤثــر يف مزاجــه.
ويقــول العلــاء إن دراســة آليــة االتصــال بــن الدمــاغ
واألمعــاء تســاعدهم يف وضــع ســبل ف ّعالــة لعــاج مختلف
األم ـراض النفســية ،وضمنهــا الكآبــة مــرض هنتنغتــون.
املصدر :نوفوستي

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 العلــاء
اكتشــفوا أن خمــس دقائــق فقــط ســرا عــى األقــدام قــد
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.
فآثــار فواصــل النشــاط القصــرة « »microboutsهــذه
تظهــر مــع النشــاط الــذي يرافــق نهايــة يــوم العمــل ،بــل
إنهــا تســاعد أيضــا عــى تخفيــف الرغبــة الشــديدة يف
الطعــام عندمــا تكــون يف العمــل.
وقــد جــرى تحديــد موظفــي املكاتــب عــى أنهــم أكــر
الفئــات املهنيــة عرضــة للمشــاكل الصحيــة الناجمــة عــن

الجلــوس الطويــل مــن دون انقطــاع ،حيــث إن منــط الحيــاة
املســتقر هــذا يزيــد مخاطــر االصابــة مبــرض الســكري
واالكتئــاب والســمنة ومخاطــر صحيــة أخــرى.
وملعرفــة كيفيــة تأثــر مختلــف األنشــطة يف املوظفــن قــام
فريــق البحــث مــن مركــز جامعــة كولــورادو آنشــوتز الطبيــة
ومعهــد جونســون آنــد جونســون لــأداء البــري بالتحقــق
مــن تأثــر ثالثــة أنشــطة متنوعــة يف ثالثــن شــخصاً.
بعــد خضــوع املشــاركني ملجموعــة مــن االختبــارات
واألنشــطة أظهــرت النتائــج أن تخصيــص خمــس دقائــق
للقيــام مبجهــود بــدين كل ســاعة يعــد مــن األعــال املفيــدة
للصحــة وتؤثــر بشــكل إيجــايب يف الطاقــة واإلنتاجيــة.
املصدر :دييل ميل
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ابن سينا  :الشيخ الرئيس وجالينوس العرب
هــو أبــو عــي الحســن بــن عبــد اللــه بــن الحســن ابــن ســينا املتــوىف ســنة  1037م ،تبــوأ مركـزا ً مرموقـاً يف العلــم والفلســفة ،خاصــة يف الطــب وعلــم
النفــس وكتــب يف الطبيعيــات والهندســة والرياضيــات والكيميــاء واللغــة العربيــة  .لقــب بالشــيخ الرئيــس لغ ـزارة علمــه وهــو يف ســن يافعــة كــا
لقــب بجالينــوس العــرب لتبحــره يف الطــب.
تــرك كتبـاً كثــرة جــاءت عــى لســان تلميــذه الفقيــه أيب عبيــد الجوزجــاين أهمهــا كتــاب القانــون يف الطــب الــذي ترجــم إىل اللغــات األوروبيــة منــذ
القــرن الثــاين عــر امليــادي.
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الهيئة الصحية تسلية
اشــطب الكلمــات الموجــودة مــن الشــبكة ،ســتبقى
أحــرف زائــدة اجمعهــا فتحصــل علــى كلمــة الســر مــن
تســعة حــروف ،وهــي :مكتشــف الــدورة الدمويــة
الصغــرى
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أفقي ًا:

-1
 – 1أحد أشهر األدوية املسكنة لألمل – جامل
 - 2أحد أشهر األدوية وأكرثها شعبية يستخدم لعالج أعراض الحمى واآلالم –
للتفسري
 – 3أوضحت ورشحت – عائلة رئيس مرصي سابق
 – 4من الحلويات اإليرانية الشهرية – حرف عطف
 – 5اسم عريب مذكر – ميش
 - 6حجر منقور م َج َّوف يُد َّق فيه ما يُراد َسحقه – للتمني – شعوري
 – 7ند َم – دولة عربية
 – 8حرفان متشابهان – أداة نصب – طاف باملكان
 – 9مادة يتكون منها معظم جسم اإلنسان – أمراض – للنداء
 – 10أقسمتام اليمني – فاكهة صيفية

عمودي ًا:

 –- 1عشبة تستعمل يف بعض العالجات – حبوب يصنع منها الخبز
 – 2سها وغفل عن – من الفواكه
 - 3عامل وطبيب مسلم اشتهر بالطب والفلسفة تويف يف همدان سنة  427هـ -
للتأفف
 – 4مادة مطهرة تستعمل يف البيوت – لالستدراك
 – 5نصف كلمة وريد – ضد كال
 – 6مدينة قربصية – للنفي
غي
 – 7نع ّمر – ّ
 – 8ذهبنا
 – 9مفرحاً – أحد غازات األعصاب يستعمل يف بعض القذائف املحرمة دولياً
 – 10مادة تكون يف التبغ  -والد
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 8حروف

 5حروف

تيليغرام
تيليسكوب
الليطاين
البريوين

ابداع
تالقي
اتحاد
كربيت
اجوبة
سعادة
طحالب
الثقة
قواعد
تفصيل

 7حروف

استثامر
سلم أهيل
التحرير
ارخميدس

2
3
4
5
6
7
8
9
10

جوف
أمة
مكة
غفا
شوك
جفن
جبل
شبع
قعر

حرفان

كلمة
غيمة
نعاج
خطاب
مايل
ترمس
بهجة
عقرب

واتس اب
ابتكار
ادارات
مركزية
استعاد
براكني
بانياس

1

 3حروف

 4حروف

 6حروف

1

حيدر

2
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4

5

فج
غش
ضد

6

7
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9

10

طرائف طبية:
أصر الرجل أمام الطبيب النفساني على أنه
ابتلع حصان ًا .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 يمتحنشب حريق في
أحد المجانين فسأله :لو َّ
البحر ماذا تفعل؟ فابتسم المجنون وقال:
سأنتظر حتى ينطفئ الحريق ثم آكل السمك
المشوي كله.
 ذهبت الزوجة إلى أحد األطباء لتستشيرهبشأن زوجها الذي يتكلم أثناء نومه ،فقال
لها الطبيب :طبع ًا تريدين عالج ًا لمنعه من
الكالم أثناء نومه .فردت :ال يا دكتور  ...إنني
أطلب عالج ًا يجعله يتكلم بوضوح.

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 600000كم؟
 هل تعلم أن مع ّدل خفقات القلب يصل الى 72خفقة في الدقيقة أو  432خفقة في الساعة أو
 37843200في السنة؟
 هل تعلم أن نقص فيتامين ب الموجود في الخمائرواللبن والبيض واللحم واإلجاص والفول والحنطة غير
المص ّنعة والحبوب كالفاصولياء واللوبياء والبطاطا
ويشوه ويسبب تهيجات واضطرابات في
يؤخر النمو
ّ
األعصاب وامساك ًا حا ّداً؟
 هل تعلم أن سمك جلد اإلنسان ال يزيد عن  2ملم،و سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم ،وأن جلد اإلنسان
يحتوي على عدة آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما
جلد الفيل خال من هذه الغدد باستثناء جفون العينين؟

 حاول أحد الممرضين إيقاظ المريض ،ولكنهفشل ،فعمد إلى رشه بالماء ،فاستيقظ
المريض مذعورا وسأل الممرض عن سبب
ذلك ،فأجاب الممرض :لقد حان موعد الحبوب
المنومة!
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كل مســرتها لخدمــة النــاس ،ومل تســتنث أحــداً ،فقـراً
مــن أيــن أبــدأ بالتحــدّ ث عــن عمــي يف هــذه املؤسســة املعطــاءة التــي هدفــت يف ّ
أو محتاجـاً والتــي كان شــعارها دومـاً «خدمــة النــاس بأشــفار العيــون».
مــن بدايــة نشــأتها عــام  1985بــدأت العمــل ممرضــة يف الهيئــة الصحيــة اإلســامية ،وتنقلــت خــال مســريت العمليــة بــن العديــد
مــن املراكــز مــن مســتوصف صغــر يف حــي مــايض إىل مســتوصف الليلــي ومعهــا شــهدت الحــروب اإلرسائيليــة عــى لبنــان واملعــارك
األهليــة ،وأنــا وزمــايئ عملنــا معـاً لخدمــة املــرىض وإســعاف الجرحــى والدعــم املعنــوي لهــم وكان الهــدف األســايس أن نخفــف عــن
النــاس همومهــا وأوجاعهــا.
مســرة العطــاء مــع الهيئــة اســتمرت يف مســتوصف الحســينية يف حــي الســلم حيــث تعــددت املهــات التــي أوكلــت إيل مــن اســتقبال
املــرىض ،وممرضــة يف العيــادات ومســؤولة عــن ملــف األدويــة املزمنــة ،إىل أن وصلــت اليــوم إىل مركــز الرضــا الصحــي .وهنــا أيضــا
تنوعــت مهــايت واكتســبت الخــرة الكافيــة يف املجــاالت كافــة وكنــت دامئــا أشــعر بالفخــر لكــوين يف املــكان الــذي يناســبني حيــث
التواصــل مــع ناســنا وخدمتهــم بأفضــل مــا نســتطيع .ومــن خــال إخــايص يف العمــل أشــعر بأننــي أح ّقــق أهــداف املؤسســة التــي
أعمــل بهــا والتــي تهــدف دامئــا إىل خدمــة املجتمــع وتنميتــه.
وكل الشــكر لهــا ألنهــا فتحــت املجــال أمامــي ألنّ أعمــل فيهــا،
وأخـرا كل االحـرام لهــذه املؤسســة العريقــة بخدماتهــا وعطاءاتهــا ّ
حيــث أشــعر باالنتــاء لهــا وأفتخــر بهــا ألنهــا مؤسســة إســامية 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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