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& Happy  New Year

The best gifts in life will never be found under 
a Christmas tree, those gifts are 

friends, family, children and the one you love.
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�أنت فرد من عائلتنا

تعريف ال�سالمة الدوائية
دائمًا ما يكون هدف العالج با�صتخدام الأدوية هو اإعطاء املري�ض اأح�صن 
فائدة عالجية وحت�صني نوعية حياته. اإلاّ اأن ارتكاب الأخطاء امل�صاحبة 
للعالج بالأدوية قد يحدث من جميع اأع�صاء الفريق الطبي، من اأطباء 
و�صيادلة وممر�صني وفنيني وغريهم دون ا�صتثناء، ب�صرف النظر عن 

م�صتواهم العلمي وخرباتهم.

الدوائية   ال�صالمة  برنامج  اإن�صاء  اإىل  هيكل  م�صت�صفى  عمدت  لذلك 
من  الوقاية  اإىل  ي�صعى  الذي   »Sécurisation médicamenteuse«
حدوث الأخطاء الدوائية )اأي ماينتج عن اإعطاء دواء خطاأ اأو بطريقة 
العك�صية  باملري�ض(اأوالتاأثريات  �صرر  اإحلاق  اإىل  يوؤدي  قد  خاطئة مما 
رعاية  عملية  �صان  يعراّ كالهما  للدواء(،  �صارة  اإ�صتجابة  )اأي  لالأدوية 
بخدمات  املري�ض  ثقة  ويقل�صان  الكلفة،  من  ويرفعان  للخطر،  املري�ض 

الرعاية ال�صحية.

برنامج ال�سالمة الدوائية يف امل�ست�سفى
برنامج  هو  الدوائية«،  »لل�صالمة  برناجمًا  هيكل  م�صت�صفى  نظمت 
اإ�صتباقي للحوادث. جاء تخ�صي�ض هذا الربنامج يف اإطار احلر�ض على 
الأبحاث  اأثبتت  والتي  الدوائية،  الأخطاء  وتقليل  ال�صالمة،  توعية  ن�صر 
بها عن طريق توعية العاملني يف القطاع  اأن ن�صبة كبرية منها ميكن جتناّ

ال�صحي، وو�صع الأنظمة التي ت�صباّ يف م�صلحة املري�ض.

اأهداف الربنامج:
واإن�صاء  الثغرات  لتحديد  للدواء  احلايل  ال�صتعمال  نظام  تقييم   .1
حماذير ال�صالمة)تقييم و�صفة املري�ض، طرق حفظ الدواء ونقله، طرق 

حت�صري جرعة الدواء وتقييم اإعطاء الدواء للمري�ض(.

2. مراجعة وحتليل تقارير الأخطاء الدوائية، وو�صع التو�صيات من اأجل 
التح�صني.

3. اإن�صاء ومراجعة �صيا�صات وعمليات ا�صتعمال الدواء.

4. التعليم والتدريب امل�صتمر على ال�صالمة الدوائية.

5. اإن�صاء حملة توعية التي  ا�صتمرت ملدة اأ�صبوع وتناولت:
بني  	 ال�صليمة  بالطريقة  الدواء  وا�صتخدام  الدوائية  ال�صالمة  اأهمية 

عن  الناجتة  الأخطاء  لتقليل  والتمري�صي  الطبي  الفريق  اأع�صاء 
ا�صتخدام  بخطورة  الفريق  اأع�صاء  وتعريف  الطبية،  الو�صفات 
املوافقة  بالطريقة  اجلرعات  اإعطاء  و�صرورة  الطبية  الإخت�صارات 
ال�صحيح/  )املري�ض  وال�صليمة  ال�صحيحة  الدواء  اإعطاء  لقواعد 

املوعد املحدد/ الدواء املقرر/ اجلرعةاملقررة(.
كما �صملت احلملة جولت داخلية اإىل غرف املر�صى يف كافة الأق�صام  	

الطبية، وذلك للتعريف ببع�ض الأدوية التي تت�صابه من ناحية اأ�صكالها 
الأدوية  اإعطاء  عند  تطبيقها  ميكن  التي  الطرق  وبع�ض  واأ�صمائها، 
عن  الناجت  اخلاطئ  الدواء  اإعطاء  وجتنب  بينها،  اخللط  لتجناّب 
هذا الت�صابه. بالإ�صافة اإىل تقدمي معلومات عن طرق حفظ الأدوية 
والتاأكد من �صالحية الدواء ب�صكل دوري والتعريف بالأدوية التي تعترب 
خطرية حيث اأثبتت الدرا�صات اأن الأخطاء الدوائية اأكرث خطورة من 

الأخطاء الأخرى.
الإبالغ  	 وو�صائل  بطرق  التعريف  اأي�صًا  احلملة  اأهداف  من  املق�صود 

املختلفة عن الأعرا�ض اجلانبية والأخطاء الدوائية لتقليلها، مع اإيجاد 
طريقة لال�صتجابة عند حدوث الأخطاء خالية من التوبيخ.

وا�صتعمال  وجتنبها،  الأخطاء  ك�صف  لتح�صني  تنفيذ  خطة  و�صع   .6
خطورة  من  والتقليل  الدوائية  ال�صالمة  لزيادة  املتوفرة  املعلومات 
غاية  لكل  زمنية  جداول  مع  الأدوية،  ت�صاحب  اأن  كن  ميمُ التي  الأخطاء 

واأهدافها املتعلقة بها.

الف�صل  وتكرار  اخلطر  �صدة  من  التقليل  اإىل  ت�صعى  الأهداف  هذه 
وال�صتباق يف ك�صفه.

ال�سيديل ال�سريري 
رنا ال�سعراين اجلندي

�ل�شالمة �لدو�ئية
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Quinoa  �لكينو�

ما هو �سّر »الكينوا« ؟
الأخرية  الآونة  يف   «Quinoa» الكينوا  حبوب  ا�صتعمال  انت�صار  بداأ 
الأمريكية  فاو  منظمة  اأطلقت  وقد  عالية.  قيمة غذائية  كمح�صول ذي 

»FAO« على عام 2013 ا�صم »عام الكينوا الغذائي«.

حبوب الكينوا هي حبوب �صغرية احلجم ت�صبه الربغل يف ال�صكل، حتتوي 
على كمية قليلة من الن�صويات وكمية عالية من الربوتني والألياف. فكل 
ونحو  الألياف،  من  غرامات   3 على  يحتوي  الكينوا  حبوب  من  كوب 
من  الواحدة  احل�صة  يف  املوجود  املقدار  اأي  الربوتني  من  غرامات   8
فهي  اللحوم.  من  دهنًا  واأقل  ه�صمًا  اأ�صهل  كونه  اإىل  اإ�صافًة  اللحوم، 
ت�صاهم يف احلفاظ على م�صتوى ال�صكر يف الدم وال�صعور بال�صبع لفرتة 

طويلة.

املاغني�صيوم،  كاحلديد،  باملعادن  غنية  الكينوا  حبوب  اأن  كما 
من  خالية  وهي   ،B و   E الفيتامينات  الزنك،  الكال�صيوم،البوتا�صيوم، 
الغلوتني لذا تمُعداّ الكينوا طعامًا منا�صبًا للمر�صى الذين لديهم ح�صا�صية 

.»Celiac Disease« صد الغلوتني�

فوائد الكينوا عديدة، فهي حتتوي على مواد م�صادة لالأك�صدة تقلل من 
ال�صرطان، وت�صاهم اأي�صًا يف حماية العظام وتخفي�ض ن�صبة الكولي�صتريول 

يف الدم واحلماية من اأمرا�ض القلب وال�صكري و�صغط الدم.

فكيف ميكن ا�ستخدام هذا النوع من احلبوب؟
كوب  كل  على  املاء  من  كوبني  اإ�صافة  يف  تتلخ�ض  الكينوا  طهي  طريقة 
من هذه احلبوب على نار هادئة ملدة 15 دقيقة. ت�صتخدم حبوب الكينوا 
بدياًلمن الرز والربغل، فيمكن اإ�صافتها اإىل ال�صلطة واحل�صاء واملحا�صي 

وغريها من الأطعمة الأخرى.
الآن�سة �سويف عواد
اأخ�سائية التغذية
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مكونات:
 6 بي�سات 	
ملح 	 �سغرية  ¼ ملعقة 
1 كوب �سكر 	
ر�سة فانيال 	

طحني 	 ½ كوب 
	 Dream whip light 1 علبة
200 غ �سوكول مر للزينة 	

Bûche de Noël

أكاًل هنيئًا

طريقة التح�سري:
 يخفق بيا�ض البي�ض مع 4 مالعق طعام من ال�سكر لي�سبح اأبي�ض اللون وكثري الرغوة.. 1
 يخفق �سفار البي�ض مع ملعقتي طعام من ال�سكر.. 2
 ي�ساف الدقيق والفانيال. ٣
 ي�ساف بعدها بيا�ض البي�ض للح�سول على خفيق ناعم وكثري الرغوة. 4
 ي�سكب يف �سينية علو ورق زبدة و يخبز على درجة حرارة 200 درجة مئوية ملدة 10-12 دقيقة. ٥
 يرتك حرت يربد وينزع عنه ورق الزبدة.. 6
 ير�ض ال�سكر على فوطة مطبخ ويو�سع عليها الغاتو املخبوز . ٧
 تدهن بكرمي الدرمي ويب املخفوقة ويلف. ٨
 يرتك يف الرباد ليربد. ٩

10. يزين بالكرمي و بر�ض ال�سوكول املر
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ا على �صالمة املر�صى، واإميانًا ب�صرورة توعية املواطنني حول  حر�صًا مناّ
كيفية احلفاظ على �صالمتهم، نظمت م�صت�صفى األبري هيكل حتت اإ�صراف 
م�صوؤولة ق�صم التغذية �صويف عواد واملتدربني يف هذا الق�صم حملة توعية 
حول اأمرا�ض القلب، الكول�صرتول والرتيغلي�صريد، حتت عنوان »اإيدنا َع 
قلبك«، و ذلك نهار الأربعاءالواقع يف 17 اأيلول 2014 يف باحة امل�صت�صفى.

الكول�صرتول  مل�صتوى  جماين  فح�ض  اإجراء  احلملة  ت�صمنت  وقد 
والرتيغلي�صريد. وتولت �صركة «Gannage» قيا�ض ن�صبة الدهون والع�صل 
ال�صليمة  التغذية  واملاء يف اجل�صم، بالإ�صافة اإىل تعريف احل�صور على 
اللبنانية  اجلامعة  مته  قداّ الذي  الغذائي«  »ال�صحن  عر�ض  خالل  من 
كلية ال�صحة-الفرع الثالث، والذي يت�صمن املجموعات الغذائية ال�صتة: 
والزيوت  الفاكهة، م�صتقات احلليب  الن�صويات، الربوتينيات، اخل�صار، 

غري امل�صبعة.

رعت هذه احلملة ال�صركات التالية:
	 Virginias فريجينيا�ض
	 Nevella نيفال
	 Darina light دارينا ليت
	 Good Food غود فود

حملة توعية
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لقت احلملة جتاوبًا كبريًا اإذ بلغ عدد الذين خ�صعوا  للفح�ض ما يناهز 
الثالثمئة �صخ�ض. و قد �صارك فيها الدكتور ربيع دند�صي )اأخ�صائي قلب 

.Algorithm م ن�صائح طبية بالتعاون مع �صركة و�صرايني( حيث قداّ

 »www.hopitalhaykel.com« الإلكرتوين  املوقع  زيارة  ميكنك  واأنت 
وبذلك   ،»Healthy Eating Test« ال�صحي  الغذاء  باختبار  والقيام 
ح�صولك  اإىل  بالإ�صافة  الغذائي،  نظامك  �صالمة  مدى  على  تتعرف 
اأخ�صائية  الغذائية ال�صحية من قبل  الن�صائح والإر�صادات  على بع�ض 

التغذية.

وختامًا، ي�صراّ اإدارة امل�صت�صفى اأن توجه ال�صكر اإىل كل من �صاهم يف جناح 
اأنها �صتبقى العني ال�صاهرة  هذه احلملة، وَتِعد مر�صاها وكل املواطنني 

على �صحة املري�ض و�صالمته.
الآن�سة �سويف عواد
اأخ�سائية التغذية
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اإن رعاية الأم وطفلها خالل فرتة احلمل وخالل عملية الولدة هي من 
اأولويات اأهدافنا يف ق�صم اجلراحة الن�صائية والتوليد.

بهدف  �صهرية،  دورية  اجتماعات  ينظم  الق�صم  هذا  فاإن  لذلك 
التدريب امل�صتمر وتطوير الأداء الطبي امل�صتمر. يتم و�صع برنامج هذه 
الجتماعات �صنويًا من قبل رئي�ض الق�صم بال�صرتاك مع الإدارة الطبية 

وجلنة درا�صة امللفات الدقيقة حتت اإطار تاأمني �صالمة املري�ض.

حديثي  اإنعا�ض  اأطباء  التوليد،  اأطباء  بح�صور  الجتماعات  هذه  تنعقد 
الولدة، اأخ�صائيي الطب اجلنيني والقابالت القانونيات.

اخلا�صة  ال�صحية  احلالت  ملفات  عر�ض  الجتماعات  هذه  يتخلل 
العالجات  طرق  عر�ض  يتم  كما  ال�صليمة.  القرارات  ولأخذ  ملناق�صتها 
النزيف  جتناّب  الق�صم،  هذا  يف  الرئي�صية  اأهدافنا  بني  ومن  احلديثة. 
اإمكانية  حدوثه  حال  ويف  ولدة،  كل  بعد  الأم  يهدد  الذي  الرحمي 
قام  التي  الن�صاطات  �صمن  ومن  ممكنة.  خ�صائر  باأقل  عليه  ال�صيطرة 
بها رئي�ض ق�صم التوليد د. م�صطفى �صعبان بال�صرتاك مع رئي�ض ق�صم 
اإنعا�ض حديثي الولدة د. غيث خمول والقابلة القانونية امل�صوؤولة ن�صرين 
يف  املراأة  م�صاعدة  على  الأحمر  ال�صليب  عنا�صر  تدريب  كان  مالط، 
معايري  �صمن  املولود  ا�صتقبال  كيفية  وعلى  ال�صليمة،  بالطرق  ولدتها 

ال�صالمة املطلوبة.
ال�سيدة ن�سرين مالط درنيقة

م�سوؤولة ق�سم التوليد

ق�شم �جلر�حة �لن�شائية 
و�لتوليد
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يوؤمن م�شت�شفى �ألبري  هيكل �لنقل �ملجاين للجميع. 
خط �ل�شري: �شاحة �لنور من و �إىل �مل�شت�شفى.

�الأوقات: كل ن�شف �شاعة
من �ل�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرً�

ومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

اأن�صاأت عام 2013، تتاألف من اأفراد لهم اخلربة يف  Octopus �صركة 

الأدوات اجلراحية، من خالل املعرفة اجليدة باملعادن من جهة، والعمل 

الطبي بتقنياته من جهة اأخرى.

جناح  اأ�صباب  اأهم  من  ومعقمة  جيدة  جراحية  اأدوات  ا�صتعمال  يعترب 

العمل اجلراحي. لذلك يجب اأن تكون هذه الأدوات جيدة ومنا�صبة بيد 

اجلراح عماًل باملقولة ال�صعبية »العدة اجليدة لها ن�ض املعلمية« ومن هنا 

اأهمية هذه ال�صركة من حيث �صيانة وت�صليح وتعديل الأدوات اجلراحية 

لرفع اأدائها  بالإ�صافة اإىل تاأمني جودة عالية يف تنظيفها.

التعقيم  ق�صم  موظفي  فيها  اأهلت  تدريبية  دورة  ال�صركة  اأقامت  وقد 

والن�صج  ال�صداأ  اإزالة  كيفية  على  هيكل،  األبري  م�صت�صفى  يف  املركزي 

املوجودة  تلك  وخا�صًة  اجلراحية،  الأدوات  عن  والدهنية  الربوتينية 

بعمليات  تنظيفها  اأو  اليها  الو�صول  ميكن  ل  التي  وال�صطوح  الزوايا  يف 

التنظيف التقليدية لالأدوات اجلراحية.

ال�سيدة رندى اللون

م�سوؤول ق�سم التعقيم املركزي

Octopus



الن�صرة الف�صلية - كانون اأول 2014 العدد 1032

  تعريفه:
اأ�صعد واأجمل اللحظات يف حياة الأم،  احلمل وانتظار مولود جديد من 
لكن يف بع�ض الأحيان تكون هذه املرحلة من اأ�صعب املراحل، فبقدر ما 
مرهقة  تكون  اأن  ميكن  ما  بقدر  وفرح،  بهجة  الولدة  معها  ت�صطحب 

خا�صًة لالأم.

قد ت�صعر 80% من الأمهات خا�صًة مع الولدة البكرية بحاجة اإىل البكاء 
من دون �صبب معني اأو مهم، وتكون بحالة من التوتر امل�صتمر لفرتة متتد 

ما بني الأ�صبوع وال�صهر بعد الولدة.

 اأ�سبابه:
التغيري ال�صريع يف هرمونات اجل�صم الذي يرتافق مع احلمل والولدة. 	
بتعب  	 الأم  فت�صعر  احلياة،  نظام  تغيري  النوم،  قلة  اجل�صدي،  التعب 

م�صتمر، ونعا�ض وعدم القدرة على ال�صتمرار.
اخلوف ال�صديد على املولود اجلديد. 	
امل�صوؤولية الكبرية التي تقع على عاتق الأم. 	

 كيفية التخفيف واخلروج من هذه احلالة:
 خذي ق�صطًا من الراحة والنوم. 	
ين بها وذلك ليتفهم ما ت�صعرين  	  اأخربي �صريكك بال�صعوبات التي متراّ

به، فيحاول امل�صاعدة.
�صي وقتًا لالهتمام والإعتناء بنف�صك. 	  خ�صاّ
جي من املنزل عند المكان، اإن كان للزيارة اأو للتنزه. 	  اأخرمُ
 مار�صي الريا�صة كامل�صي. 	
خالل  	 ومن  احلاجة  عند  البكاء  خالل  من  م�صاعرك  عن  ي  عرباّ  

ال�صحك يف وقت اآخر.
اأو  	 املنزلية  بالأعمال  كان  اإن  ب،  مقراّ �صخ�ض  من  امل�صاعدة  اأطلبي   

الهتمام بالطفل.
اأخريًا يجب التذكري باأن هذا النوع من الكتئاب هو اأمر طبيعي ب�صرط 
اأن يقت�صر على الفرتة الأوىل ما بعد الولدة، فاإذا ا�صتمر لفرتة اأطول 

ي�صبح نوعًا من الكتئاب املر�صي وهو بحاجة للمعاجلة.
 ال�سيدة رينا طالب
اأخ�سائية النف�ض

:»Protège slips« اإر�سادات حول ا�ستعمال الفوط ال�سحية

اإىل التهابات بالب�سرة  اآن�ستي، باأن ا�ستعمال الفوط ال�سحية با�ستمرار، وخارج الدورة ال�سهرية، يوؤدي  هل تعلمني �سيدتي، 
»Eczema de contact«، وتقرحات مزعجة جداً تتطلب عالجات طويلة للتخّل�ض منها!! 

داخلية،  مالب�ض  دون  النوم  ويجب  معّطرة.  غري  جّيدة  نوعية  مع  ال�سهرية،  الدورة  خالل  فقط  ا�ستعمالها  يجب  لذلك، 
وتف�سيل املالب�ض الداخلية القطنية خالل النهار.

�إكتئاب ما بعد �لوالدة
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لقد مت تخريج الدفعة الأوىل من دورة التدريب والتوجيه اخلا�ض التي 
بالتعاون مع ق�صم  األبري هيكل  التمري�صية يف م�صت�صفى  الإدارة  اأقامتها 

التدريب امل�صتمر والتي ا�صتمرت مدة �صهرين.

و�صوف ي�صتكمل امل�صت�صفى هذا امل�صروع مع دفعة ثانية من الطالب على 
مدار ال�صنة، بهدف تطوير اأداء ومهارة املوظفني.

�صكرًا للجهود التي بذلها فريق العمل من اأجل اإجناح هذا امل�صروع.

تدريب وتخريج �أول دفعة
من �ملوظفني �جلدد
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اأكرث من %1  يعاين  العقم، فيما  يعانون من  الرجال  اأكرث من 10% من 
منهم من عقم حمتوم من دون توافر حلول حتى الآن.

اإن هذه الن�صبة تتخطى تدريجيًا ن�صبة العقم لدى الن�صاء، ب�صبب تاأثريات 
عدة، حتتل العوامل النف�صية والبيئية ومنط احلياة الدور الأ�صا�صي فيها.

يف البداية، ل بد من التو�صيح اأن احلديث عن م�صاكل يف الإجناب يبداأ 
بعد مرور �صنة  على اإقامة عالقة منتظمة ل توؤدي اإىل حمل. حينها يجب 

التوجه اإىل الطبيب لإجراء ما يلزم من فحو�صات للزوجني.

ما هي الأ�سباب؟
ها: يف هذه احلالة، ينتج  	 اإ�صطرابات يف تكوين احليوانات املنوية ومنواّ

اأو قد تكون  اأو غري كاملة النمو.  الرجل حيوانات منوية غري �صليمة، 
م�صابة ب�صعف يف احلركة اإ�صافًة اإىل اأناّ عددها قد ل يكون كافيًا. 
اأن العالجات املتوفرة على �صعيد نوعية  وهنا ل بد من الإ�صارة اإىل 

احليوانات املنوية ل تزال حمدودة املفعول.
ال�صائل  	 دفع  يتم  اأي حني  املرجتع:  القذف  اأو  القذف  اإ�صطرابات يف 

املنوي اإىل املثانة.
م�صادة  	 اأج�صام  تكوين  يتم  عندما  اأي  املناعة:  جهاز  يف  اإ�صطرابات 

يكون عادًة  الرحم. وهذا  اإىل داخل  تعيق و�صولها  املنوية  للحيوانات 
ناجتًا عن الإ�صابة بالتهابات اأو اخل�صوع لعمليات جراحية معينة.

اإن�صداد يف اجلهاز التنا�صلي: نتيجة عيوب خلقية، اأو الإ�صابة بالتهابات  	
اأو اخل�صوع جلراحات يف احلو�ض، اأو الإ�صابة ب�صرطان الربو�صتات.

مبر�ض  	 الإ�صابة  اإىل  يوؤدي  مما  النخامية:  الغدة  هرمونات  يف  خلل 
.«Hypogonadism» ال�صعف اجلن�صي اأو

اخل�صية،  	 من  للدم  ال�صارفة  الأوردة  متدد  اأي  اخل�صيتني:  دوايل 
مما يوؤدي اإىل رجوع الدم يف اإجتاه عك�صي وبالتايل رفع درجة حرارة 

اخل�صية.
عوامل وراثية. 	
الأدوية والعقاقري: خ�صو�صًا اإدمان تناول الأدوية املهدئة. 	
التلوث: تت�صبب امل�صاكل البيئية بزيادة ن�صبة العقم خ�صو�صًا يف ظل  	

ارتفاع درجات احلرارة.
على  	 نف�صية  م�صاكل  ت�صوده  الذي  احلياة  منط  اإن  النف�صي:  ال�صغط 

�صعيد العمل اأو احلياة العائلية ي�صبب تفاقم م�صكلة العقم. 
العادات اليومية املمكن اأن ت�صراّ ب�صحتهم الإجنابية: 	

- التوقف عن التدخني والبتعاد عن ال�صي�صة.
- تفادي ال�صمنة.

- عدم الإفراط يف تناول اللحوم احلمراء وحلوم الدواجن.
- تفادي امل�صروبات الغازية امللونة.

وعدم  اجلاكوزي  خا�صًة  ال�صاخنة،  احلمامات  يف  املبالغة  عدم   -
التعر�ض لل�صم�ض ب�صكل مبا�صر.

- ممار�صة الريا�صة بانتظام.
كيفية جتنب حالت العقم؟

لدى تلقيح الأطفال �صد مر�ض اأبو كعيب. 	
الك�صف املبكر واإجراء جراحة اإنزال اخل�صيتني اإىل مكانهما، وذلك  	

قبل اأن يبلغ الطفل عامه الثاين.
مبر�ض  	 الإ�صاية  حال  يف  البلوغ  �صن  عند  الالزمة  احلقن  اإعطاء 

ال�صعف اجلن�صي.

�لعقم �لذكري
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ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

يوؤمن م�شت�شفى �ألبري  هيكل �لنقل �ملجاين للجميع. 
خط �ل�شري: �شاحة �لنور من و �إىل �مل�شت�شفى.

�الأوقات: كل ن�شف �شاعة
من �ل�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرً�

ومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
ق�سم املوارد الب�سرية

موؤمتر

Formation Externe
• Gloves related Allergies and Complications 

of  powdered Gloves 

حملة التوعية ملكافحة التهاب الكبد الفريو�صي املزمن	 

 	 ICD 10 نقابة املوظفني
• Formation linguistique

• OPTL advanced practice in physiotheraphy

• Sclérose en plaque-multiple sclerosis

• Patient safety congress

• The good practice of  blood transfusion

التا�صع  العاملي  املوؤمتر  يف  قياّمة  حما�صرة  علوان  فداء  الدكتور  م  قداّ
يف  املوؤمترات  ق�صر  يف  البدانة  جلراحة  الدولية  للجمعية  ع�صر 

مونرتيال-كندا الذي عقد يف 26 حتى 30 اآب 2014. 

بع�ض  الزائد  الوزن  جراحة  جمال  يف  خربته  خالل  من  عر�ض  وقد 
اأو  جتنبها  وكيفية  العمليات  هذه  يف  حت�صل  قد  التي  امل�صاعفات 

معاجلتها يف حال حدوثها.
اأحدث العالجات: اأمل جديد!!

 “Stem اجلذعية  اخلاليا  تقنية  املتوفرة،  العالجات  اأحدث  من 
حال  يف  �صيما  ل  الرجال،  من  للكثري  اأمل  بادرة  ت�صكل  التي   cells”
 Complete« املحتوم  بالعقم  الإ�صابة  اأو  منوية،  حيوانات  اإفراز  ف�صل 

 .»azoospermia

اإخ�صاعه  بعد  الرجل  خ�صيتي  من  اأنابيب  �صحب  العالج  هذا  يتطلب 
يتم  فقط،  دقائق  خم�ض  ت�صتغرق  الآلية  هذه  اإن  علمًا  العام،  للتخدير 
بعدها اإر�صال العينات اإىل خمترب متخ�ص�ض با�صتخراج خاليا �صريتويل 
اخلاليا  هذه  تنمية  اإىل  الإخت�صا�صيون  يعمد  «Sertoli cells».ثم 
مل�صاعفة اأعدادها ب�صكل كبري، بعد ذلك تعاد اإىل داخل اخل�صية لتوؤدي 

دورها يف اإنتاج احليوانات املنوية.
د. م�سطفى �سعبان
رئي�ض ق�سم التوليد واجلراحة الن�سائية
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Mirna Hiba

 The Best Nurse

MostafaMarale Noura

التميز فى تقدمي خدمات �سحية عالية اجلودة، والعناية باملري�ض، هدف ت�سعى اليه امل�ست�سفى ب�سكل عام و املمر�سني ب�سكل خا�ض.
واخت�سا�سيني  امل�ستمر  التدريب  ق�سم  مع  بالتعاون  اأ�سهر  �ستة  امتداد  على  امل�ست�سفى٬  اإدارة  نظمت  الهدف٬  هذا  حتقيق  على  منها  حر�ساً 
جامعيني٬ دورات تدريبية مكثفة على ال�سعيدين الفردي واجلماعي  ملمر�سي ق�سمي الطبابة والأطفال. متيزت هذه الدورات بغنى الطرق 

التعليمية النظرية والعملية  مع امل�ساركة الفعالة لكافة املمر�سني.
مارال  ال�سيدة  ال�سماك،  م�سطفى  ال�سيد  حبيب،  نورا  ال�سيدة  املمر�سني:  من  كل  اختيار  مت  الدورات،  هذه  نهاية  عند  التقييم  لنتائج  تبعاً 

مزمنيان من ق�سم الطبابة وال�سيدة هبة هو�سر والأن�سة مرينا قا�سم من ق�سم الأطفال، كممر�سني مميزين.
تهنئ امل�ست�سفى املتميزيني وتتمنى لهم  دوام التقدم، كما ت�سجع بقية املمر�سني  على م�ساعفة جهودهم واملثابرة لتطوير اأدائهم بهدف التميز.

ال�سيدة مارلني ال�سكاف
مدير ق�سم املوارد الب�سرية
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تقيم وزارة ال�سحة حملة للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي، هدفها زيادة الوعي حول �سرطان الثدي، 
 »Mammographie« عن طريق الفح�ض الذاتي والفح�ض الطبي والت�سوير ال�سعاعي للثدي

»Echographie«و

م�ست�سفى هيكل هو اأحد املراكز املعتمدة من قبل احلملة الوطنية للوقاية من �سرطان الثدي
لغاية نهاية ال�سنة وفق موعد م�سبق
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ليا زبليط ود. بول نحا�ض بطفلهما فرن�صوا
جمانة �صرموط ومي�صم �صمروط بطفلتهما �صايل

ماهر علوان وفاطمة ال�صعيد بطفلتهما ملار
�صارة مق�صود وربيع غزول بطفلهما وليد

لورد�ض ايوبي وزياد ا�صرب بطفلتهما ملار
راكيل �صعار و�صربل مارون بطفلهما انطوين

�صاريه ال�صعيد وهالل ال�صعيد بطفلهما حممد
اولغا نا�صيف و�صامي يو�صف بطفلهما يو�صف

جانيت اأبي ا�صحاق وجنيب ابراهيم بطفلهما كيفن
�صحى قا�صم و�صليم امبو�صي بطفلهما اآدم
منى ا�صرب وجهاد ا�صرب بطفلتهما �صاندي
دميا مالط و�صفيق مالط بطفلهما اأحمد

نهنئ بولدة:

حممد عرب�ض وجنود �صما

نهنئ بخطوبة:

عبد اهلل عثمان ورحمة عثمان

نهنئ بزواج:

نرحب باملوظفني اجلدد:

Recycler ćest bien

ق�سم املوارد الب�سرية

وال�سيانة:  والهند�سة  الب�سرية  املوارد  ق�سم  يف 
ناديا بي�صار

ال�صامي،  �صارة  عبيد،  را�صيل  الإدارة:  ق�سم  يف 
جي�صيكا زبليط

جنوى  قا�صم،  �صحى  التنظيفات:  ق�سم  يف 
م�صطفى، اأمل حامد، حنان مراد، ريهام حمورة، 

حنان عثمان، اأنطوانيت طوبيا

اأيوبي، �صارة قبوط، �صمية  يف ق�سم الأطفال: رنا 
غاباتي، لورا فرجنية

يا�صني،  جالل  طوا�صي،  عبري  الأر�سيف:  ق�سم  يف 
حايك،  اهلل  عبد  خ�صر،  �صياء  �صعود،  ري�صارد 

جميله ال�صامي، دميا رزوق

يف ق�سم العمليات: نور�صان حمد

يف ق�سم عناية حديثي الولدة: منال قا�صم

م�سوؤول ق�سم التغذية: �صويف عواد

يف ق�سم الطوارئ: يحيى هدى

الهدى،  �صعد  فجلون،  جي�صي  اجلراحة:  ق�سم  يف 
براءة منجد، عبد العزيز الزعبي

يف ق�سم التوليد: اآمنة املري

يف ق�سم ال�سحة: حممود ح�صني


