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�أنت فرد من عائلتنا

ما ور�ء �جلدر�ن
�شرية �مللفات �لطبية

تعريف  هو  به… فما  خا�ص  طبي  �سجل  امل�ست�سفى  يف  مري�ص  لكل 
هذا ال�سجل؟ وما هي حقوق املري�ص بالإطالع على املعلومات الواردة 

داخل هذا ال�سجل؟

طبية،  معلومات  ي�صمل  ملف  اأو  وثيقة  عن  عبارة  هو  الطبي  ال�صجل 
باحلالة  املتعلقة  اجلوانب  كافة  تغطي  واإدارية  متري�صية  ت�صخي�صية، 

املر�صية. وي�صمل ال�صجل املعلومات الآتية:  
الأعرا�ض املر�صية  	
 التاريخ املر�صي  	
 نتائج الفحو�صات والت�صخي�ض الطبي 	
 الت�صخي�ض النهائي 	
 الإجراءات الطبية والو�صفات العالجية 	
 املعلومات الإدارية )دخول املري�ض، خروج املري�ض، التاريخ، البيانات  	

ال�صخ�صية(
الطبية  وللهيئة  جهة  من  للمري�ض  اأ�صا�صية  ركيزة  ال�صجل  هذا  وي�صكل 
يتم  واأن  ال�صجل متكاماًل  يكون هذا  اأن  اأهمية  �صواء ومن هنا  على حد 

احلفاظ عليه من التلف اأو ال�صياع.

اأهمية ال�سجل الطبي كوثيقة قانونية واملحافظة على �سرية املعلومات 
الطبية: 

ق�صم  	 م�صوؤولية  حتت  امل�صت�صفيات  اأق�صام  يف  الطبية  امللفات  تبقى   
الأر�صيف والوثائق الطبية املولج بحفظها و�صالمتها.

يفّو�صه  	 خطي  توكيل  مبوجب  قانونًا،  ميّثله  من  اأو  للمري�ض  يحق   
�صراحًة بذلك، احل�صول من امل�صت�صفى على ن�صخة عن ملفه الطبي 
العمليات  بروتوكول  وال�صعاعية،  املخربية  الفحو�صات  نتائج  ت�صمل 
فى  التفوي�ض  يحفظ  اأن  على  املر�صية...  باحلالة  تقرير  اجلراحية، 

ال�صجل الطبي للمري�ض. 
على  	 بناًء  اإّل  للمري�ض  الطبي  امللف  على  الّطالع  طبيب  لأي  ليحق   

طلب الأخري اأو ممثله القانوين وبعد اإعالم الطبيب املعالج  بذلك.

كيفية حفظ ال�سجالت داخل امل�ست�سفى: 

الأر�صيف.  ق�صم  يف  الطبي(  )امللف  املر�صى  ب�صجالت  الحتفاظ  يتم 
الواردة  املعلومات  من  بالتاأكد  الق�صم  هذا  داخل  العاملون  يقوم  اإذ 
داخل امللف وجمعها. يتم احلفاظ على هذه املعلومات بوا�صطة املا�صح 
اأطباء  من  الطبي  الطاقم  با�صتثناء  اإليها  الولوج  ومينع  الإلكرتوين 
وممر�صني...والذين ميلكون ت�صريحَا خا�صًا. وجتدر الإ�صارة اإىل عدم 

قدرة هوؤلء على تغيري املعلومات الواردة داخل النظام الإلكرتوين.

مدة الحتفاظ بال�صجل:

�صنوات.  ع�صر  ملدة  للمر�صى  الطبية  بال�صجالت  الحتفاظ  يتم 
فقرة  يف  اللبناين  القانون  عليه  ن�ّض  ملا  بناًء  املهلة  هذه  وحتّدد 

الآداب الطبية - املادة  2٩.
ال�سيدة رانية دويدي
م�سوؤولة ق�سم امللفات الطبية

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.
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جتهيز �لطفل لزيارة
�ملري�ض

اأفراد عائلته م�ساباً  عندما يكون فرد من  نف�سياً  كيف جتهز طفلك 
مبر�ص خطري ومميت؟

عندما ي�صاب فرد من العائلة مبر�ض خطري وي�صبح املوت واقعًا قريبًا، 
تهتز الأ�ص�ض املنزلية، وتتدهور احلالة النف�صية لكل اأفراد العائلة، فكيف 
الرا�صدين  على  يجب  وكيف  التغيري؟  هذا  ظل  يف  الأطفال  حالة  تكون 

التعامل مع املو�صوع وجتهيز الطفل لهذه الواقعة الأليمة؟

اأن  الطفل  من  املقّربني  الرا�صدين  اأحد  على  يجب  الأمر،  يف  ما  اأول 
الكلمات  اختيار  مع  و�صدق  بهدوء  الطفل  مع  للتكلم  وقتًا  يخ�ص�ض 

املالئمة لعمره وا�صتيعابه حلقيقة املر�ض.

و�صفها  م�صاعره من خالل  ال�صخ�ض عن  هذا  يعرّب  اأن  امل�صتح�صن  من 
هو  اأنه  الطفل  ي�صتوعب  الطريقة  فبهذه  البكاء،  اأو  املنا�صبة  بالكلمات 

اأي�صًا قادر اأن يعرب عن م�صاعره بالطريقة التي يريد.

هل ميكن ا�سطحاب الطفل اإىل امل�ست�سفى لزيارة قريبه املري�ص؟

اإذا طالت فرتة ال�صت�صفاء، من املحبذ اأن ن�صمح للطفل بزيارة املري�ض، 
وذلك لعدم قطع رابط ال�صلة بينهما، مع العلم اأن الطفل لديه القدرة 
على مواجهة هذا املوقف ال�صعب، ب�صرط اأن نهيئه قبل الزيارة واأن يتم 
حت�صريه لهذا املوقف الذي �صيواجهه: املكان، املمر�صات، حالة املري�ض  

كاأي تغيري يف مظهره اخلارجي مثاًل.

خالل  للمري�ض  لتقدميها  هدية  اأو  ر�صومات  حت�صري  للطفل  ميكن  كما 
زيارته الأوىل.

ل اأخذ الوقت الكايف للتكلم عن املو�صوع، وعن  من بعد هذه الزيارة، ُيف�صّ
م�صاعر الطفل وخماوفه.

يف حال رف�ض الطفل فكرة هذه الزيارة، يجب عدم اإجباره، بل حماولة 
. اإقناعه بلطٍف وتروٍّ

لها يف حال ظهورها  التنّبه  يجب  التي  والعوار�ص  العالمات  ما هي 
عند الطفل؟

لفراق  اأمله  عن  للتعبري  بالكالم  ال�صتعانة  للطفل  ميكن  عمره،  بح�صب 
بالكالم  التعبري  عليه  �صعب  كلما  اأ�صغر  عمره  كان  كلما  ولكن  قريبه، 

وكلما ظهرت عليه عوار�ض ج�صدية للتعبري عن اأمله، منها:

 اآلم يف البطن والراأ�ض 	

 زيادة اأو قلة يف الن�صاط: مثل القلق والكوابي�ض اأو الإفراط يف النوم. 	

 نقو�ض: كالتبول الالاإرادي 	

 �صعوبة يف الرتكيز. 	

الطفل  عن  املر�ض  نخفي حقيقة  عندما  اجل�صدية  العوار�ض  هذه  تكرث 
الذي ي�صعر باأن هناك �صيئًا يح�صل وي�صبب له التوتر واخلوف وقد ي�صعر 

الطفل بالذنب يف بع�ض احلالت.

لأنه يف  الطفل،  املو�صوع عن  ل نخفي  اأن  الأمر  ما يف  اأهم  يف اخلتام، 
كل الأحوال قادٌر اأن ي�صعر واأن يدرك اأن �صيئًا غريبًا يح�صل من حوله.  
ال�سيدة رينا طالب
املعاجلة النف�سية
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كل  تاأمني  اإىل  هيكل  األبري  م�صت�صفى  يف  املري�ض  �صالمة  ق�صم  يهدف 
داخل  املر�صى  كل  اإىل  عالية  جودة  ذي  عالج  لتقدمي  املمكنة  الو�صائل 
على  �صلبًا  توؤثر  طبية  اأخطاء  اأو  م�صاعفات  اأي  ولتجنيبهم  امل�صت�صفى 

�صحتهم. 

التي  الهموم  اأكرب  من  بعدها،  وما  اجلراحية  العملية  مراحل  وتعترب 
�صبح  املر�صى  عن  لتبعد  جاهدة  تعمل  حيث  الطبية  الأو�صاط  ت�صغل 
خا�صة  اجلراحية،  الأخطاء  وح�صول  امليكروبية  بامل�صاعفات  الإ�صابة 
اأن نحو ٥0 يف  اإذ  بعد ما لحظته اإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية، 
املائة من الأحداث ال�صلبية التي قد يتعر�ض لها املر�صى خالل وجودهم 

بامل�صت�صفيات هي ذات عالقة باخل�صوع للعمليات اجلراحية.

و من هذا املنطلق نظم ق�صم �صالمة املري�ض يف م�صت�صفانا بالتعاون مع 
 Sécurité du patient au« بعنوان:  عامًا  اإجتماعًا  الطبية،  الإدارة 
bloc opératoire«، جمع فيه عددًا من اأطباء البنج واجلراحني بكافة 
الإخت�صا�صات، جرى خالله عر�ض لأهم الإح�صاءات املتعلقة ب�صالمة 

املري�ض و�صبل حت�صينها وكيفية الوقاية منها. 

بداية كانت كلمة للمدير الطبي د. ن�صرين بازربا�صي حتدثت من خاللها 
املتابعة  تاأمني  بهدف  الإخت�صا�صات  خمتلف  بني  التوا�صل  اأهمية  عن 
تطور  كيفية  عن  اإح�صاءات  عر�صت  كما  للمر�صى.  الدقيقة  والعناية 
عمل ق�صم العمليات على مدى ال�صنوات اخلم�ض والتح�صينات التي قام 

بها هذا الق�صم. 

ثم كانت كلمة ملدير ق�صم العمليات د. غالب زوق عر�ض فيها درا�صة عن 
مدى ر�صى الأطباء و�صبل التح�صني. 

ال�صبل  لأهم  �صرحًا  دويدي  رانية  ال�صيدة  الق�صم  م�صوؤولة  عر�صت  كما 
ال�صحة  منظمة  لتو�صيات  بناًء  للمري�ض  ال�صالمة  لتاأمني  عامليًا  املتبعة 
العاملية »WHO« وكيفية تطبيقها داخل ق�صم العمليات، بالإ�صافة اإىل 

درا�صة اأظهرت مدى ر�صى املري�ض يف ق�صم اجلراحة. 

العالجات  اأهمية  على  لتاأكد  �صعراين  رنا  ال�صيدلنية  مداخلة  وجاءت 
ما بعد العملية وكيفية تطبيقها وفقًا للمعايري العاملية. و�صرحت طبيبة 
البنج والإنعا�ض د. ليز اأبي رافع كيفية ا�صتعمال و�صائل التطهري احلديثة 
ق�صم  م�صوؤولة  حتدثت  واأخريًا  العدوى.  انتقال  لتجنب  العملية  قبل  ما 
العمليات  يف  امل�صتخدمة  املعدات  عن  طح�صي  مينى  الآن�صة  امل�صرتيات 

وكيفية تاأمينها لتجنب اأي تاأخري باإجراء العمل اجلراحي. 

اأهمية  على  احلا�صرين  الأطباء  من  عدد  مداخالت  �صّددت  اأخريًا، 
وطاقم  مناوبني  اأطباء  جراحني،  بنج،  اأطباء  من  اجلميع  بني  التعاون 
متري�صي وذلك لتاأمني العناية املثالية للمر�صى وجتنيبهم اأية م�صاعفات 

حمتملة جراء العمل اجلراحي. 

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.

�شالمة �ملري�ض يف ق�شم 
�لعمليات �جلر�حية
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عيد التمري�ص العاملي وعيد القابالت القانونيات

اإن�صاين  عندما نعي�ض لفكرة ما، تبدو احلياة عميقة، بداأنا من منطلق 
و�صنبقى على هذا الدرب حلني مفارقتنا لوجه الأر�ض.

»التمري�ص وجد لأجلكم«!

مبنا�صبة عيد التمري�ض العاملي وعيد القابالت القانونيات، وتقديرًا مّنا 
الإدارة  اأقامت  اإن�صاين،  عمٍل  من  التمري�صي  طاقمنا  اأفراد  يقّدمه  ملا 
التمري�صي  للطاقم  ترفيهية  األبري هيكل رحلة  الّتمري�صية يف م�صت�صفى 
كدافع ملزيد من العي�ض امل�صرتك داخل وخارج اأوقات العمل، متمنية لهم 

�صنة مباركة و دوام العطاء وال�صتمرارية يف خدمة املري�ض.
ال�سيدة كري�ستني �سويف
مديرة التمري�ص 

عيد �لتمري�ض �لعاملي وعيد 
�لقابالت �لقانونيات. 
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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.

��شتعمل يديك الإنقاذ مري�ض 
ال لقتله

كذلك مت توزيع من�صورات ت�صمنت عدة �صعارات من �صاأنها رفع الوعي 
لدى املجتمع ب�صرورة املحافظة على غ�صل اليدين با�صتمرار وما هي اأهم 

الأ�صباب لغ�صل اأيدينا.
ال�سيدة اإميان عبدو
م�سوؤولة ق�سم مكافحة العدوى

الأمرا�ص املكت�سبة داخل امل�ست�سفى
مت�صك  بهما  حولك؛  من  العامل  وبني  بينك  الرتباط  و�صيلة  هما  يداك 
نقودك  تعدُّ  وبهما  ودواوؤك،  و�صرابك  طعامك  واأدوات  وكتابك،  قلمك 
مل�صت؛  ماذا  تدري  ل  لها؛  ح�صر  ل  اأيٍد  قبلك  تداولتها  وقد  وتت�صلمها، 
من  والنا�ض  الأ�صياء  يدك  مل�صت  مّرة  كم  وليلتك  يومك  اأح�صيت يف  لو 
التي دخلت فيها  املعامالت  واأرهقك، كل هذه  العد  لثقل عليك  حولك، 
التي  واجلراثيم  التَّلوث  من  واملزيد  املزيد  حملتها  ا  اإنَّ كطرف،  يدك 

متالأ الف�صاء من حولك؛ من هنا تكمن اأهمية غ�صل اليدين.

املر�صى  اإزاء  م�صوؤولية خا�صة  ال�صحية  الرعاية  وعلى مقّدمي خدمات 
الذين يلتم�صون الرعاية الطبية. تتمّثل عملية غ�صل اليدين يف ال�صعي اإىل 
احليلولة دون اكت�صاب اأولئك املر�صى اأنواعًا خمتلفة من العدوى نتيجة 
والقرارات  مربر  وغري  فيه  مبالغ  ب�صكل  احليوية  امل�صادات  ا�صتخدام 
والتدخالت الطبية، والعدوى املرتبطة بالرعاية ال�صحية من الأ�صباب 
الأوىل لوفاة ومعاناة املر�صى الذين يعاجلون يف امل�صت�صفيات يف جميع 
حجر  هي  العدوى  من  الوقاية  اعتبار  �صبب  يف�ّصر  مّما  العامل،  اأنحاء 

الزاوية فيما يخ�ض �صالمة املر�صى.

حملة  هيكل  األبري  م�صت�صفى  داخل  العدوى  مكافحة  ق�صم  اأطلق  لذلك 
توعية حول نظافة اليدين دامت طيلة اأ�صبوع وهدفت اإىل حت�صني وتر�صيخ 
ممار�صات نظافة اليدين لدى الأطباء، املمر�صني، جميع املوظفني داخل 

امل�صت�صفى، بالإ�صافة املر�صى والزوار.



الن�صرة الف�صلية - متوز2014 العدد 831

 �أمر��ض �لنوم

فتبداأ  فيزيولوجية،  مراحل  بعدة  تدريجيًا  ميّر  الإن�صان،  ينام  عندما 
مرحلة النوم البطيء اخلفيف »Sommeil lent léger « تليها مرحلة 
النوم البطيء العميق ثم مرحلة النوم التناق�صي وفيها يحلم الإن�صان. 
وهذه املراحل الثالث ت�صكل دورة مدتها �صاعة ون�صف تقريبًا. ون�صتطيع 
القول اإن الليلة الكاملة تت�صمن ٥ اإىل 6 دورات عادًة. وهذا يف�صر ملاذا 
النوم  فنكون يف مرحلة  �صوت،  اأي  �صماع  عند  ب�صهولة  اأحيانًا  ن�صتيقظ 
النوم  اأحد عندما يكون يف مرحلة  اإيقاظ  اأو جند �صعوبة يف  اخلفيف، 
العميق، اأو اأخريًا ن�صتيقظ يف حالة �صياع عندما نكون يف مرحلة النوم 

التناق�صي اأي اأثناء احللم. 

اأن نق�صم الرا�صدين اإىل فئتني:  وبالن�صبة حلاجة الإن�صان للنوم، ميكن 
اإىل  يحتاجون  والذين  فقط،  يوميًا  �صاعات   7-6 اإىل  يحتاجون  الذين 
فالذي  اإن�صان.  بكل  خا�ض  فيزيولوجي  اأمر  وهذا  يوميًا  �صاعات   ٩-8
مل  اإذا  بالراحة  ي�صعر  لن  اليوم  يف  النوم  من  �صاعات   ٩-8 اإىل  يحتاج 
ياأخذ ق�صطه من النوم، ولن يكفيه نوم 7 �صاعات مثاًل. واجلدير بالذكر 
اأن هذا الفارق لي�ض له عالقة مب�صتوى الذكاء، فلقد كان نابليون بونابرت 
ينام ٥-6 �صاعات باليوم، بينما كان اأين�صتاين ينام ٩ �صاعات يوميًا. ويف 
�صن ال�صيخوخة، تتقل�ض عدد �صاعات النوم عند الإن�صان مبعدل �صاعة 

اإىل �صاعتني.

وظائف  وله  ال�صليمة،  ال�صحة  ركائز  من  اأ�صا�صية  ركيزة  هو  النوم  اإن 
املعلومات  وتخزين  واجل�صدية  النف�صية  الراحة  يوؤّمن  فهو  عديدة. 
للنمو  ال�صرورية  الهرمونات  بع�ض  اإنتاج  خالله  ويح�صل  الدماغ،  يف 

اجل�صدي.

الأول  الق�صم  ق�صمني:  اإىل  نق�صمها  اأن  وميكننا  متنوعة  النوم  واأمرا�ض 
والنعا�ض  الأرق،  مثل  النوم،  اأثناء  والنف�صية  الع�صبية  احلالت  ي�صمل 
املفرط، وحالت امل�صي اأو التكلم اأو الهتزاز اأثناء النوم وما عدا ذلك، 
ال�صخري  النوم مثل  اأثناء  الثاين ي�صمل عوار�ض تنف�صية حتدث  والق�صم 

وتوقف التنف�ض اأثناء النوم. 

اكت�صافه  �صائع جدًا ولكن  النوم هو مر�ض  اأثناء  التنف�ض  ومر�ض توقف 
مب�ّصط،  وب�صكل  له.  النا�ض  جهل  يف�صر  مما  ن�صبيًا  حديثان  وعالجه 
ن�صتطيع القول اإن امل�صكلة عند املري�ض تكمن يف احلنجرة بحيث تكون 
�صيقة ن�صبيًا وقابلة لالنكما�ض لأن غ�صاءها لي�ض �صلبًا مبا فيه الكفاية. 
فت�صبب  تدريجيًا،  تنكم�ض احلنجرة  النوم،  اأثناء  الرتخاء  تاأثري  وحتت 
التنف�ض  توّقف  اأخريًا  ثم  الختناق  اأي  التنف�ض  ثم �صعف  اأوًل،  ال�صخري 
التوقف  اأن يطول هذا  وعندها تكون احلنجرة قد ارتخت كليًا. وميكن 
تفتح  وبعدها  الق�صوى.  احلالت  يف  اأكرث  اأو  دقيقتني  اإىل  التنف�ض  عن 
فرتة  وبعد  جديد،  من  ثم  طبيعيًا،  التنف�ض  ويعود  جديد  من  احلنجرة 
متفاوتة من الوقت، يحدث التوقف التايل. وتتواىل حالت توقف التنف�ض 
على هذا املنوال ملرات عديدة اأثناء كل ليلة عند املري�ض. ويف كل مرة 
يتوقف فيها التنف�ض، ي�صتيقظ الدماغ جلزء من الثانية دون اأن ي�صتيقظ 
املري�ض نف�صه، ويحدث نق�ض حاد يف ن�صبة الأوك�صيجني بالدم. وهكذا 
فاإن تكرار توقف التنف�ض اأثناء الليلة يف�صر عوار�ض املر�ض لأنه من جهة 
يكون اجل�صد قد نام ب�صكل كاف، اأي يكون املري�ض قد نام ملدة 8 �صاعات 
مثاًل بينما نام دماغه فقط 4 �صاعات اأو اأقل، فكاأنه قد نام عمليًا ملدة 
4 �صاعات فقط. و من جهة اأخرى، فاإن تكرار نق�ض الأوك�صيجني احلاد 
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له عواقب وخيمة على ال�صرايني والقلب والأع�صاب وغريها من اأجزاء 
اجل�صد. وهكذا فبالإمكان اأن نق�صم العوار�ض اإىل ق�صمني: اأوًل، عوار�ض 
الأقارب  اأو  الأزواج  واإنا يالحظها  قلنا  املري�ض كما  بها  ي�صعر  ليلية ل 
وثانيًا،  للتبول،  لياًل  القيام  الإختناق،  املتقلب، حالت  النوم  كال�صخري، 
عوار�ض نهارية اإّما ناجتة عن نق�ض النوم كالنعا�ض الزائد اأثناء النهار، 
ال�صعوبة  الذاكرة،  ال�صعف يف  ال�صتيقاظ،  الراأ�ض �صباحًا عند  اأوجاع 
الع�صبية  مرتاجعة،  الذهنية  قدراته  اأن  املرء  اإح�صا�ض  الرتكيز،  يف 
واإما  الرجل؛  عند  اجلن�صية  ال�صعوبات  املزاج،  يف  التغيري  الزائدة، 
ال�صرايني  وت�صلب  الدم  �صغط  كارتفاع  الأوك�صيجني  نق�ض  عن  ناجتة 
وعدم انتظام دقات القلب، واجللطة الدماغية وغريها. واإذا نظرنا اإىل 
عواقب النعا�ض الزائد اأثناء النهار، فاإنه قد يت�صبب بالنوم اأثناء قيادة 
ال�صيارة مما يوؤدي اإىل حوادث �صري مميتة للمري�ض اأو للغري، عدا عن 
اأنه قد ي�صخر اأمام جميع احلا�صرين! ومن املهم اأن نو�صح اأن امل�صاب 
بهذا املر�ض ل يعاين بال�صرورة من كل العوار�ض الليلية والنهارية التي 
العوار�ض  هذه  بع�ض  من  يعاين  اأن  املمكن  من  بل  قليل،  منذ  ذكرناها 
فقط، ويف بع�ض احلالت يكون ارتفاع �صغط الدم هو العار�ض الوحيد 
حدوث  يف  يت�صبب  قد  اأنه  اأي�صًا  املر�ض  هذا  خطورات  ومن  للمر�ض. 
بنج عمومي  اإجراء عملية جراحية حتت  بعد  والختناق  التنف�ض  توقف 

مما يوؤدي اأحيانًا اإىل وفاة املري�ض.

يتم ت�صخي�ض املر�ض باإجراء تخطيط نوم حتت اإ�صراف طبيب متخ�ص�ض 
يف اأمرا�ض النوم »Polysomnographie « :حيث يتم ت�صجيل معلومات 
عديدة اأثناء نوم املري�ض لياًل، كن�صبة الأوك�صيجني يف الدم ودقات القلب 
وال�صخري وحدوث حالت الختناق وتخطيط ملراحل النوم. وهكذا نحدد 
الأوىل على  العالج وبالدرجة  العالج. يعتمد  خطورة املر�ض ومتطلبات 
اآلة تنف�ض �صغرية احلجم، تعمل على الكهرباء ي�صتعملها املري�ض كل يوم 
اأثناء النوم. ودور هذه الآلة اأن ت�صخ الهواء يف اأنف املري�ض حتت �صغط 
حالة  حت�صل  فال  با�صتمرار  احلنجرة  ال�صغط  هذا  يفتح  بحيث  معنّي 
 Continuous« لـ  كاإخت�صار   »CPAP« ت�صمى  الآلة  وهذه  الإختناق. 
ممكن  املعينة،  احلالت  بع�ض  ويف   .»positive airway pressure
نوع من  اأو ل�صتعمال  الفك  اأو يف  لعملية جراحية يف احلنجرة  نلجاأ  اأن 

 .» Orthèse buccale « الوجبات الفكية

عديدة:  �صحية  باإر�صادات  املري�ض  التزام  من  بد  فال  الآلة،  هذه  ومع 
جتنب النوم على الظهر قدر امل�صتطاع، عدم تناول الكحول م�صاًء واأدوية 

النوم التي تزيد من حدة املر�ض، والمتناع عن التدخني.

واللتزام  خفيفة،  بن�صبة  ولو  الريا�صة  مبمار�صة  املري�ض  ُين�صح  كما 
ي�صاهم  الزائد مما  الوزن  وتخفيف  وكافية  منتظمة  ليلية  نوم  مبواعيد 
يف تخفيف حدة املر�ض. ويف بع�ض احلالت الق�صوى، ل بّد من اللجوء 
اإىل اإجراء عملية تخفيف وزن باإحدى عمليات تقلي�ض املعدة يف حالت 

البدانة املفرطة.
د. طه بازربا�سي
اأخ�سائي اأمرا�ص �سدرية
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اللجنة  برعاية  هيكل،  األبري  م�صت�صفى  دعت 
طرابل�ض،  يف  لبنان  اأطباء  لنقابة  العلمية 
وبالتعاون مع مركز ال�صفدي الثقايف، الأطباء 
مر�ض  حول  للتوعية  حما�صرة  اإىل  والعاّمة 

توّقف الّتنّف�ض اأثناء النوم.

توّقف �لتنّف�ض �أثناء �لنوم
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ح�صود  بداأت  اأيار،  �صهر  من  الع�صرون  فيه  الواقع  الثالثاء  نهار  ع�صر 
�صة لهذه املحا�صرة، وبف�صل حفاوة  الأطباء بالتوافد اإىل القاعة املخ�صّ
طاقم ال�صفدي املعهودة، ولباقة اللجنة الجتماعية يف م�صت�صفى األبري 
الأطباء  فريق  تراأ�ض  والب�صاطة.  بالألفة  اللقاء  اأجواء  متّيزت  هيكل، 
املحا�صرين الدكتور طه بازربا�صي الذي افتتح اللقاء باإلقاء ال�صوء على 
املر�ض املذكور وتاأثرياته على قلب الإن�صان. ثّم توّلت الدكتورة ليز اأبي 
تالها  املر�ض،  هذا  عن  الناجمة  اجلراحية  املخاطر  �صرح  مهّمة  رافع 
و»ال�صمنة  املر�ض  العالقة ما بني هذا  حًا  �صالوحي مو�صّ الدكتور جورج 
القاتلة«. ويف الأخري، اختتم الدكتور نبيل حم�صن هذه الفقرة اخلا�صة 
بالأطباء مبحا�صرته التي اأو�صح فيها كيفية التوفيق ما بني ا�صرتاتيجية 

التعامل مع هذا املر�ض وحالت النعا�ض املفرط.

انتظار  يف  املهتّمني  من  عدد  جتّمع  ال�صاد�صة،   ال�صاعة  متام  ويف 
بازربا�صي  طه  الدكتور  ابتداأها  والتي  املر�ض  حول  العامة  املحا�صرات 
اأي�صًا، حيث اأو�صح، باللغة العربّية، ماهّية املر�ض ومدى خطورته.  ثّم 
وتاله  املر�ض،  هذا  عالج  كيفية  مبّينًا  جوفلكيان  جورج  الدكتور  تابع 
اأّما  لل�صخري.  اجلراحي  العالج  عن  حتّدث  الذي  نافع  بالل  الدكتور 
بخ�صو�ض حالت الوزن الزائد، فقد قّدم الدكتور كمال نا�صيف تف�صياًل 

مب�ّصطًا عن طرق العالج اجلراحّية لهذه احلالت. 

ويف اخلتام، ُدعي احلا�صرون اإىل حفل كوكتيل تكّرمت بتقدميه �صركة 
�صهاب للمعّدات الطبّية. 
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  يف ني�سان 2012، تعّر�ص رجل يف جدة اإىل اإلتهابات رئوية حادة 
وق�سور كلوي اأدى اإىل الوفاة. تبنّي فيما بعد اأن اجلرثومة 
اإّنه  اأ�ساًل  املعروف  كورونا  امل�سوؤولة عن احلالة هي فريو�ص 
يف  والكبار  الأطفال  عند  الرئوي  الإلتهاب  حلالت  م�سبب 
نوع  هو  الفريو�ص  هذا  اأن  املو�سوع  يف  اجلديد  ولكن  ال�سن. 
اململكة  يف  بعد  فيما  احلالت  تكاثرت  الكورونا.  من  جديد 
العربية ال�سعودية ويف بع�ص دول ال�سرق الأو�سط حتى اأ�سبح 

ا�سم الفريو�ص كورونا ال�سرق الأو�سط.
ما هو م�سدر الكورونا؟

وطواط  على  عرث  حيث  والطري  احليوان  كما  الإن�صان  الكورونا  ي�صيب 
لنتقال  الأ�صا�صي  امل�صدر  ولكن  اجلديد.  بالكورونا  حاليًا  م�صاب 
الفريو�ض اإىل الإن�صان هو اجلمل، عن طريق التعّر�ض لفرازاته التنف�صية 

ورمبا تناول حلم الأبل اأو �صرب حليبه النيء.

هل ينتقل الكورونا اجلديد من اإن�سان اإىل اأخر؟

ي�صتطيع الفريو�ض النتقال من اإن�صان اإىل اأخر عن طريق الرذاذ املنبعث 
من الفم اأو الأنف خالل العط�ض اأو ال�صعال لل�صخ�ض امل�صاب. كما ينتقل 
اليد  الأماكن املحيطة به ثم مالم�صة  اأو  اأي�صًا عن طريق مل�ض امل�صاب 
للفم اأو العني. ولكن اجلدير بالذكر اأن حالت العدوى من الإن�صان اإىل 
الأخر ل تزال حمدودة واأن الفريو�ض مل يكت�صب بعد القدرة العالية على 

كورونا

النتقال مثل فريو�ض النفلونزا مثاًل. فقد ظهرت حالت العدوى خا�صًة 
ا�صت�صفاء  بعد  والتمري�صي  الطبي  الفريق  اأع�صاء  بني  امل�صت�صفيات  يف 
امل�صابني. اأما العدوى يف املنزل بني اأع�صاء العائلة فهي ل تتعدى %1.3

ما هي عوار�ص الكورونا اجلديد؟

اآلم يف  التنف�ض،  �صعال و�صيق  بارتفاع يف احلرارة مع  العوار�ض  تتمثل 
واآلم  كالتقيوؤ  املعوي  اجلهاز  يف  عوار�ض  واأحيانًا  والع�صل  احلنجرة 
اأن فرتة احل�صانة للفريو�ض ترتاوح  البطن وال�صهال. واجلدير بالذكر 

بني يومني اإىل 1٥ يوم.

ما هي خ�سائ�ص امل�سابني؟

معدل  اأما   .%34 بن�صبة  والإناث   %66 بن�صبة  الذكور  الفريو�ض  ي�صيب 
 600 تعّدى  الآن  حتى  الإ�صابات  وعدد  عامًا.   ٥0 فهو  امل�صابني  اأعمار 
حالة وعدد الوفيات 200 حالة وهي موجودة خا�صًة يف اململكة العربية 

ال�صعودية.

كيف يتم ت�سخي�ص احلالة؟

يكون  اجلديد  كورونا  بفريو�ض  الإ�صابة  من  للتاأكد  الأمثل  الطريقة  اإن 
واإجراء فح�ض  للمري�ض  التنف�صية  الإفرازات  اأخذ عينة من  من خالل 
»RNA«. اأما يف حال تعذر اإجراء هذا الفح�ض، ن�صتطيع اإجراء فح�ض 

دم »Serology« وهو متوفر حاليًا يف خمترب م�صت�صفانا.

هل من عالج اأو لقاح؟

حتى الآن، ل يوجد عالج خا�ض للكورونا ويجرى العمل حاليًا على اإيجاد 
لقاح.

ما هي �سبل الوقاية؟

تتمثل �صبل الوقاية بعدم ا�صتهالك منتجات الإبل النيئة اأو الغري مطبوخة 
جيدًا، مبا يف ذلك احلليب واللحم. اأما يف حال القرتاب من امل�صاب 
فيجب ا�صتعمال الكمامة الواقية التي تغطي الفم والأنف وغ�صل اليدين 

جيدًا بعد مالم�صة امل�صاب اأو حميطه.

هل من خماوف حل�سول وباء عاملي بفريو�ص الكورونا؟

ل خوف حتى الآن من ح�صول وباء عاملي، فحالت العدوى من اإن�صان اإىل 
اأخر ل تزال حمدودة.

د. ح�سان مالط
اأخ�سائي اأمرا�ص جرثومية ومعدية
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ق�شم �لتدريب �مل�شتمر
Internes
• The role of  maxipine in surgical infection 
• Voies d’abord veineux en pédiatrie 
• The novel CORONAVIRUS 
• Allergic rhinitis 2014
• Introduction to interventional Neuro –

radiology 
• NERD – on demand
Externes

 	 تعليم وحدات  على  للح�صول  م�صرت  تعليم  برنامج   حت�صري 
م�صتمر من النقابة

 	  ور�صة عمل حول �صناعة ال�صيا�صات التي تتعلق بال�صحة وكيفية
التوا�صل مع �صانعي القرار

• Clinical microbiology laboratory update 
• Conference about «exploring» the portfolio 

of  specialized medical software’s
• Internal audit for quality management 

systems
• Arab health Exhibition 2014

 	 اجلودة و العتماد يف جمال التاأهيل
• Infection control course by LSID 
• 15th congress of  the LSID and clinical 

microbiology 
• Annual congress of  the society of  critical 
• Lebanese labor law 
• Monitoring of  cleaning and sterilization 

processes in health care facilities 
 	  دورة تدربية حول مو�صوع فهم و ادارة رحلة املري�ض يف القطاع
ال�صحي و امل�صت�صفيات يف لبنان

• L2 award in food safety 
• Le congrés annuel 2014 de la socièté libanaise 

de pneumologie 
• CBRN
• Déclartion des cas de polio myélite 
• Sclérose en plaque ( workshop)
• La préparation des desserts
• Nursing scientific day 

 	 التاجي بفريو�ض   العدوى  حالت  عن  التق�صي  و   الك�صف 
 coronavirus امل�صتجد

• 120ème Congrés de la société française 
d’ophtalmologie 

• Haemonetics Blood Bank specialists meeting
• Syndrome d’apnées du sommeil
• Journée  scientifique  de  l’Ecole  de  sages-
femmes de l’université Saint-Joseph

• Congress of  the surgical society of  north 
Lebanon

• VAT law and its application in Lebanon

»طبيٌب مبدٌع منحه اهلل عقاًل منرياً«. هكذا جاءت مباركة نقيب اأطباء 
قّل  ومبثابرٍة  جاهدًا  �صعى  والذي  كبارة  نبيل  الدكتور  جلهود  طرابل�ض 

نظريها لعالج طفٍل لبناينٍّ م�صاٍب مبر�ٍض نادٍر جدًا.

العالج  اإيجاد  قبل  ولدين  عائلته  فقدت  الذي  اللبناين  الطفل  حممد، 
املنا�صب، م�صاٌب مبر�ض ي�صّمى »داء الت�صّلب البي�صاوي املتقّلب اللون« 
والذي  منها،  الأول  النوع  عوار�ض  تبداأ  اأنواع.  ثالثة  اإىل  يتفّرع  والذي 
يف  خلل  اإىل  توؤدي  و  تتفاقم  بحيث  ال�صنتني،  بلوغ  قبل  حممد،  اأ�صاب 

وظيفة الدماغ وتدّمر اخلاليا الع�صبّية وت�صّبب املوت. 

اأظهر  الذي  نبيل  والدكتور  حممد  عائلة  بني  يجمع  اأن  القدر  �صاء  وقد 
عن  باحثًا  انكّب  املحتوم،  للقدر  ي�صت�صلم  اأن  وبدل  باحلالة،  اهتمامًا 
و�صائل امل�صاعدة، حيث متّكن من التعّرف اإىل باحثتني اإيطالّيتني اأّمنتا 
طّبّي  طاقِم  م�صاندة  وبف�صل  وبالفعل،  احلالة.  لتبّني  املطلوب  الدعم 
متمّيز موؤّلف من العديد من الأطباء اللبنانيني والأمريكيني والإيطاليني، 
مّت تطبيق اأول و�صيلة عالج لهذا املر�ض على الطفل حممد، حيث ق�صت 
عملية العالج بنقل خاليا جذعّية �صليمة اإىل ج�صد الطفل امل�صاب. مل 
من  ومّكنته  الطفل  حياة  اأنقذت  بل  فح�صب،  جناحًا  العملية  هذه  تالِق 
اأية  يعاين  ل  الآن  حممد  املدر�صة.  ودخول  الطبيعية  حياته  ممار�صة 
م�صكالت ع�صبّية ويخ�صع حاليًا لعالج فيزيائي لتقومي بع�ض العوار�ض 

التي ظهرت قبل اإجراء العملية. 

اأ�صاد نقيب الأطباء يف بريوت باجلهود اجلبارة التي بذلها الدكتور نبيل 
واملتخ�ص�ض باأمرا�ض الدم والأورام عند الأطفال، مذّكرًا بالعديد من 
الإجنازات واخلطوات اجلاّدة التي اّت�صم بها اللبنانيون يف جمال الطب 

والتي اأك�صبت الطبيب اللبناين تقدير العامل اأجمع. 

هنيئًا لإبن طرابل�ض ولبنان الدكتور نبيل اإنقاذه لنف�ٍض طاهرة كاد املوت 
اأن يخطفها من اأح�صان اأبويها يف �صنواتها الأوىل. 

د. نبيل كبارة
اأخ�سائي اأمرا�ص الدم وال�سرطان لالأطفال

د�ء �لت�شّلب �لبي�شاوي �ملتقّلب �للون

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�

ق�سم املوارد الب�سريةومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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On April 12, not only the orchards of  Tripoli were 
already covered with green and endowed with the 
touch of  spring, Rashid Karami’s International Fair 
of  Tripoli was also thumping with life and glowing 
with mixtures of  all colors. It was a Sports Festival 
held by Rawdat Al Fayhaa Secondary School and to 
which people of  all ages rushed with enthusiasm. 
The gigantic Rashid Karami’s Fair that has been 
disregarded for ages turned into a fairy place where 
children danced to the melodies of  life. After 
years  of   bloody  struggles,  peace finally  found  its 
way to Tripoli, and that event was a sign of  a new 
start, a new age of  regretting our grave mistakes 
and drawing a new wonderful future for our kids 
who want nothing but to live in peace. Over two 
days,  children  played  inflatable  games,  attended 
circus and science shows, ran in a hugely populated 
marathon and sang and danced like never before.

Where was Haykel Hospital in all that? Our hospital 
was there, represented by a team of  its best staff  
members, spreading awareness, assisting runners, 
caring for the old, and transporting the injured. 
Haykel Hospital is more than proud that it was part 
of  and contributed to the success of  that event 
which marked a new beginning in the area. Out of  
a strong belief  in the importance of  psychological 
well-being in leading a healthy life, Haykel Hospital 
is promoting happiness in the area, in whatever way 
this can be possible. 

Mohamad Helfawi

 Haykel Hospital Taking Part
in Fayhaa Sports Festival
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قال اهلل عز و جل :» وُكُلواْ َوا�ْسَرُبواْ َولَ ُت�ْسِرُفوا« )الأعراف: 31( 

تلك هي اآية يف كتاب اهلل جمعت علم الغذاء يف ثالث كلمات.

وجتنب  الآية  بهذه  ال�صائم  والتزم  املبارك  رم�صان  �صهر  جاء  فاذا 
هذا  نهاية  يف  خرج  الثقيلة،  والأطعمة  واحللويات  الدهون  يف  الإفراط 
والتعب  الطبية  امل�صاكل  جتنب  وقد  ال�صعادة  غاية  يف  املبارك  ال�صهر 

املحتملني ب�صبب نق�ض فيتامني والنظام الغذائي اخلاطئ.

اأهم ما نن�سح به ال�سائم خالل �سهر رم�سان املبارك: 

1.�صرب الكثري من املاء: الإكثار من �صرب املياه وع�صري الفاكهة اأثناء 
مما  املنا�صبة  ال�صوائل  م�صتويات  على  للحفاظ  النوم  ووقت  ال�صحور 

ي�صاعد على جتنب ال�صداع والتعب.

ميت�ض  ال�صكر  اأن  اإىل  النتباه  املهم  من  بالفاكهة:  ال�صكر  ا�صتبدال   .2
الفيتامينات واملعادن ال�صرورية من اأج�صامنا لذلك نن�صح با�صتبدالها 
بالفاكهة. كذلك البتعاد قدر المكان عن اخلبز الأبي�ض الذي يحتوي 

على ال�صكر بكمية كبرية وا�صتبداله بخبز القمحة الكاملة.

يف  الإفراط  حمزنة  حلقيقة  اإنها  الطعام:  تناول  يف  الإفراط  جتنب   .3
تناول الطعام خالل ال�صحور والإفطار مما قد ي�صبب لل�صائم عوار�ض 

مزعجة  كالنفخة و ع�صر اله�صم وال�صطراب املعوي.

4. نن�صح ال�صائم بتناول احل�صاء لغناه بالغذاء واملاء.

لغناها  بتناولها  ال�صائم  نن�صح  التي  الفاكهة  اأهم  من  هو  التمر   .٥
بال�صكر؛ البوتا�صيوم؛ املاغنزيوم والكاربوهيدرات. اأما بالن�صبة لّلوز فهو 

م�صدر جيد للربوتني والألياف.

املبارك  رم�صان  �صهر  خالل  واملقايل  الد�صمة   الأطعمة  جتنب  ل  يف�صّ
لت�صببها بع�صر ه�صم مزعج. 

ال�صاي مينع امت�صا�ض  ال�صاي باملاء، وذلك لأن  كما ين�صح با�صتبدال 
الأمالح املعدنية مع اأن اجل�صم يحتاجها ليعمل ب�صكٍل �صحيح.

نتوجه اإليكم باخليارات املحتملة لوجبات اإفطار غنية و�سحية: 

اخلايل  احلليب  من  كوب  مع  التمر  من  ثالث  اأو  بقطعتني  البدء   .1
الد�صم اأو كوب ع�صري فاكهة

2. تناول كمية كافية من الوحدات احلرارية

3. كمية وافرة من املياه

4. اخلبز، الرز، احلبوب، املعجنات والب�صكويت )6-11 ح�صة يوميَا(.

٥. اللحوم، الفول واملك�صرات )2-3 ح�ص�ض يوميًا(.

6. احلليب وم�صتقاته )2-3 ح�ص�ض يوميًا(.

7. اخل�صار )3-٥ ح�ص�ض يوميًا(.

8. الفاكهة )2-4 ح�ص�ض يوميًا(.

٩. الزيوت غري امل�صبعة  )4-7 مالعق طعام(. 

بالن�صبة لوجبة ال�صحور فهي مهمة جدًا لل�صائم وتعادل وجبة الفطور 
الفجر  عن  ال�صحور  باإبعاد  ال�صائم  نن�صح  كما  رم�صان.  �صهر  خارج 
الزائد،  ال�صكر  الكبي�ض،  وجتنب  باجلوع  ال�صعور  وعدم  اأ�صهل  ل�صيام 
اخل�صار،  بالفاكهة،  غنية  وجبة  تكون  اأن  ل  يف�صّ واملقايل.  الدهون 

م�صتقات احلليب واملياه. 

يواجه ال�سائم م�ساكل وانزعاجات �سحية من اأهمها: 

املقايل  الزيوت،  بالعتدال وجتنب  ال�صائم  نن�صح  لتفاديها  احلرقة: 
ل البتعاد عن الكافيني والتدخني. والبهارات. كذلك يف�صّ

وجع الراأ�ص: يعود لعدة اأ�صباب نذكر منها العط�ض، اجلوع، قلة النوم 
وعدم تناول الكافيني والنيكوتني.

اأهمية تناول  ال�صائعة خالل ال�صيام من هنا  الكتام: يعّد من امل�صاكل 
غذاء �صحي غني باخل�صار والفاكهة.

ي�صبب  اأن  ميكن  الد�صمة  الطعمة  تناول  يف  الإفراط  الوزن:  م�ساكل 
الدهون  من  اخلايل  ال�صحي  الإفطار  تناول  اأن  غري  الوزن  يف  زيادة 

ميكن اأن ي�صاعد يف خ�صارة الوزن.

يف النهاية، نن�صح ال�صائم باحلفاظ على نط �صحي خالل ال�صيام 
ل�صحة اأف�صل وحياة قيمة ومديدة.

�سيام مبارك 
ال�سيدة وداد اأيوب
اأخ�سائية التغذية

ن�شائح غذ�ئية ل�شيام �شحي 
خالل �شهر رم�شان �ملبارك
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مريفت كرمي وحممد ب�صن بطفلهما يزيد
نهال الحمد و�صامر العلي بطفلهما كرمي

�صحى يو�صف واأ�صامة باكري بطفلتهما نارين
عبد الرحمن قوطة ورميا يا�صني بطفلتهما حال
و�صيم حمزة ون�صرين م�صري بطفلتهما �صهام

يا�صني م�صري وخلود بيقلي بطفلتهما مي�ض

نهنئ بولدة:

ابراهيم عثمان وهبة نابو�ض
فرح قرحاين ورائد �صلوم

اإيهاب لبدة و�صذى املرعبي
مرمي �صما وعبد الكرمي ال�صب�صبي

نهنئ بخطوبة:

وداد اأيوب وطوين عبدو
فاطمة هزمي وحممود �صريطة

حممد عبدو وهبة عو�ض
ن�صرين حلو واأمين ح�صون

نهنئ بزواج:

نرحب باملوظفني اجلدد:

Recycler ćest bien

ق�سم املوارد الب�سرية

ريان ا�صماعيل يف ق�صم التوليد
رميا لوقا يف ق�صم التوليد

اأحمد عالم يف ق�صم العالج الكيميائي
طارق ا�صماعيل يف ق�صم العالج الكيميائي

عمر هرمو�ض يف ق�صم العالج الكيميائي
حممد حويل يف ق�صم امل�صرتيات

عبد الرحمن عبيد يف ق�صم ال�صيدلية
ايهاب لبدة يف ق�صم ال�صيدلية

يا�صني م�صري يف ق�صم ال�صيدلية
مرينا نا�صر يف ق�صم اجلراحة
�صارية ال�صعيد يف ق�صم التوليد

منال حلبي يف ق�صم املطبخ
عالء خليل يف ق�صم التمري�ض

ميامة عراج يف ق�صم التنظيفات
اميان عبا�ض يف ق�صم التوليد

ابراهيم يعقوبي يف ق�صم ال�صحة
يحيى قا�صم يف ق�صم العمليات

هالل يو�صف يف ق�صم العناية الفائقة
ديال �صلق يف ق�صم الأطفال

جمدولني مق�صود يف ق�صم ال�صحة
�صارة قالوون يف ق�صم التوليد

رميا يخني يف ق�صم التوليد
حال طلي�ض يف ق�صم التوليد

ح�صن خ�صر يف ق�صم الت�صوير ال�صعاعي
رين �صعد يف ق�صم الإدارة

هالل اأرنوؤوط يف ق�صم العمليات
خالد دروي�ض يف ق�صم الطوارئ


