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ما ور�ء �جلدر�ن
ق�شم �لإد�رة

يف ظل الأو�صاع التي يعي�صها وطننا لبنان وتاأثرياتها على حياتنا اليومية، 
تتبع اإدارة م�صت�صفى هيكل �صيا�صة واحدة، �صيا�صة ل لون لها ول طائفة، 
وموؤ�صرات  ودرا�صات  معايري  وفق  واحلداثة  التطور  على  مبنية  �صيا�صة 

علمية ومو�صوعية. 

مل�صت�صفى هيكل؛  الإ�صت�صفائية  الر�صالة  ت�صتمر  اأكرث من 46 عامًا،  منذ 
منو  على  ومبو�صوعية  بدقة  امل�صت�صفى  اإدارة  ت�صرف  احلني،  ذلك  منذ 
م�صاحته  يف  تو�ّصع  ذلك  عن  فنتج  الإ�صت�صفائي،  ال�صرح  هذا  وتطور 
جتهيزاته  يف  وحتديث  وخدماته  اأق�صامه  يف  وازدياد  مبناه  يف  وجتدد 
اأنظمته ومتيُّز يف جهازه الب�صري. حافظت الإدارة  ومعداته وتطوير يف 
الإ�صتقرار  من  جوًا  خلق  ما  هذا  واجباته،  َنت  وبيَّ املري�ض  حقوق  على 

النف�صي لدى اجلميع فانعك�ض اإيجابًا على ح�صن �صري العمل.

ويوؤمن  املر�صية  احلالت  كافة  هيكل  األبري  م�صت�صفى  ي�صتقبل  اليوم، 
الفحو�صات ال�صريرية والطبية الالزمة؛ فتوزعت اخلدمات على اأق�صام 
التنف�صي  اجلهاز  اأمرا�ض  الطوارىء،  ق�صم  وهي  عدة  واخت�صا�صات 
اأمرا�ض  والتنظري،  اله�صمي  اجلهاز  اأمرا�ض  ال�صدرية،  والأمرا�ض 
الكلى  اأمرا�ض  ال�صماء،  والغدد  ال�صكري  اأمرا�ض  الع�صبي،  اجلهاز 
املعدية واجلرثومية،  الأمرا�ض  الروماتيزم،  اأمرا�ض  البولية،  وامل�صالك 
اأمرا�ض الدم، الأمرا�ض اجللدية، اأمرا�ض الطب الداخلي والطب العام، 
اليوم  وجراحة  اجلراحة  ق�صم  الكيميائي،  والعالج  الدم  اأمرا�ض  ق�صم 
الواحد، ق�صم التوليد واجلراحة الن�صائية، ق�صم العناية الفائقة والإنعا�ض 
ق�صم  الأطفال،  ق�صم  والإنعا�ض،  الفائقة  العناية  ق�صم  الولدة،  حلديثي 
الفحو�صات  مركز  والأ�صعة،  الت�صوير  ق�صم  وال�صرايني،  القلب  متييل 
الت�صخي�صية، ق�صم املخترب وبنك الدم، مركز X/O النف�صي والرتبوي 
الرتبوي  ال�صعيد  على  التاأقلم  وعدم  التخّلف  مب�صاكل  يعنى  والذي 
ق�صم  للعيون،  ال�صمال  مركز  الأطفال،  لدى  والنف�صي  ال�صحي  والنمو 
بالإ�صافة  التغذية؛  ق�صم  اخلارجية،  العيادات  ق�صم  الفيزيائي،  العالج 
اإ�صعاف جمهزة  اإ�صافية مثل نقل املر�صى بوا�صطة �صيارة  اإىل خدمات 

باأحدث املعّدات الطبية...

بالرغم من م�صاكل القطاع ال�صحي يف لبنان و�صعوباته، وانطالقًا من 
مبداأ الإدارة احلديثة، ت�صرُّ اإدارة م�صت�صفى األبري هيكل على تعا�صدها 
التطور  العاملية بهدف  والأ�ص�ض  املعايري  اتباع  النوعية يف  الدائم لإدارة 
الب�صري  للجهاز  امل�صتمر  للتدريب  الكامل  ودعمها  للخدمات،  امل�صتمر 
طبي  عمل  طاقم  للم�صت�صفى  وفّر  بدوره  والذي  املوظفني  تاأهيل  عرب 

زًا ومتمرنًا وفريق عمل اإداري وخدماتي دوؤوبًا. ومتري�صي متميِّ

عمل  ور�ض  تنظيم  بدعمها  املجتمع،  من  واأكرث  اأكرث  تتقرب  م�صت�صفانا 
وحمالت توعية وقائية، ومب�صاهمتها الفّعالة يف حماية البيئة ومواردها، 
مع  بالتعاون  امل�صت�صفى  داخل  مو�صوعة  خطط  بتطبيق  وبالتزامها 

اجلمعيات املخت�صة.

اإن ا�صتمرارية جناح م�صت�صفى هيكل اإمنا هي عائدة اإىل دقة ومو�صوعية 
اإدارته، جهود فريق عملها الدوؤوب، وثقة زبائنها الكرام.

الإدارة

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

�لأوقات: 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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�شّرّية �ملهنة

من  جمموعات  داخله  يتنقل  حيث  عام«  بـ»مكان  امل�صت�صفى  يعّرف 
ومتري�صية  طبية  من  متعددة  مهنية  قطاعات  يف  العاملني  الأفراد 
والأهل  املر�صى  من  اأعدادًا  هوؤلء  اإىل  اأ�صف  واإدارية...  وفندقية 
والزوار... كيف نحافظ على خ�صو�صية املري�ض يف ظل هذه البيئة؟ 

وكيف نتجنب تعّر�ض خ�صو�صيته اإىل خماطر؟

لنا  يوؤمن  والذي  م�صت�صفانا  يف  املتوفر  املعلوماتي  النظام  جانب  اإىل 
الكثري من اخليارات للمحافظة على �صرية املري�ض، نعّدد بع�ض الأمور 

التي ت�صاعدنا على احرتام خ�صو�صية املري�ض:
تكمن مهمتنا بالتزام املحافظة على »املعلومات اخلا�صة باملر�صى«  	

املتوفرة بني اأيدينا وا�صتعمالها �صمن املهنة التي وكّلنا بها فقط.
مكاملاتنا عرب الهاتف بكل حتفظ )موعد، حجز، اإجراء معامالت،  	

طلب معاملة، دعوة اإىل ت�صديد ح�صاب...(
لدى  	 فردية  ب�صورة  ملفه  مع  والتعاطي  واأهله  للمري�ض  ا�صتقبالنا 

امل�صت�صفى  دخوله  �صبب  ت�صخي�ض  )لأن  الدخول  معامالت  اإجراء 
هو بني اأيديهم(، اإىل جانب كامل املعلومات ال�صخ�صية الأخرى...

عندما يتنقل املري�ض داخل امل�صت�صفى، من ق�صم اإىل اآخر، لإجراء  	
الفحو�صات واملعاينات اخلا�صة، يكون اأكرث عر�صة لعدم املحافظة 
من  املخاطر  هذه  من  التخفيف  ميكننا  لذلك   خ�صو�صيته،  على  
و�صوتنا  املري�ض،  مع  الر�صني  بحوارنا  حمرتم  جو  خلق  خالل 

املنخف�ض، وحمافظتنا  على م�صمون ما ورد يف ملفه للق�صم املعني. 
و�صع ملف املري�ض يف مكان معهود بعيدًا عن متناول اأيدي اجلميع  	

وذلك لدى حتويل امللف من ق�صم اإىل اآخر )فحو�صات، تعهد، اأوراق 
ثبوتية...( من اأجل املحافظة على �صرية م�صمونه.

اأو من ميثله فقط وذلك لالإهتمام مبلف  	 ي�صتدعى �صاحب العالقة 
املري�ض الإداري وبال�صوؤون املالية...

تطال �صروط �صرية العمل وخ�صو�صية املري�ض، مع املحيط والأهل  	
عاديني  مر�صى  املر�صى:  واأعمار  وفئات  حالت  كافة  والزوار، 
مر�صى  قا�صرين،  مر�صى  اإجتماعية...(،  )�صيا�صية،  وفعاليات 
حالت  مر�صى  مطلوبني...(،  اإعتداء،  )حوادث،  خا�صة  حالت 

مر�صية �صعبة...  وحتى حالت الوفاة منها.
ل تتمحور م�صوؤوليتنا حول الكتفاء بقراءة الن�صو�ض املتعلقة مبو�صوع 
تب�صرنا  لتطال  تتخطاها  اإمنا  املري�ض«،  خ�صو�صية  على  »املحافظة 
مع  متبادلة  ثقة  عالقة  بناء  بهدف  واإن�صاين  مهني  نظر  ببعد  لالأمور 

مر�صانا واأهلهم...

ال�سيدة منى الدويهي
اإدارية

 «•Il•n’y•a•pas•de•soins•sans•confidences,

de•confidences•sans•confiance,

de•confiance•sans•secret•»

�ملحافظة على خ�شو�شية �ملري�ض هي و�حدة من مهام �ملوّظف �لإد�ري
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اإذا كان املجتمع ككل عر�صة للمعاناة من �صغط واإجهاد يف زمن 
احلرب والتفجريات، فاإن الأطفال هم الأكرث �صعفًا.

ل تكون ردة فعل كل الأطفال م�صابهة، فقد يختلف الأمر بح�صب 
العائلة  اأفراد  ووجود  ومتا�صك  العائلي،  الو�صع  الطفل،  عمر 

ليح�صنوا الطفل يف هذه الظروف ال�صعبة.

على  ظهرت  اإذا  لها  التنبه  الأهل  على  يجب  التي  العوار�ض  من 
اأولدهم:

تغري يف نظام النوم، ذعر ليلي، كوابي�ض، هلو�صات. 	
اإ�صطراب يف النظام الغذائي، كفقدان ال�صهية، خ�صارة الوزن. 	
اإ�صطراب يف اجلهاز اله�صمي دون اأي تف�صري ع�صوي مر�صي:  	

كاملغ�ض، التقيء، الإ�صهال.
اأوجاع الراأ�ض. 	
تاأتاأة. 	
ا�صطرابات يف النمو: كالنقو�ض، ن�صيان اللغة املحكية، تاأخر يف  	

يف  �صعوبات  اإرادي،  ل  تربز  اإرادي،  ل  تبول  والكتابة،  القراءة 
التعلم.

كبت، ل مبالة، حزن، بكاء، تبعية، عدوانية، قلق، خوف. 	
بالطبع، ينبغي على الأهل مراقبة ولدهم ب�صكل دائم ولي�ض فقط 
اأن تظهر حتى يف وقت  يف وقت الأزمة، لأن هذه العوار�ض ميكن 

لحق من حياته.
ال�سيدة رينا طالب
معاجلة نف�سية

تاأثري  �حلرب على �لأطفال
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قام تالمذة ال�صف ال�صاد�ض يف دار النور بزيارة م�صت�صفى هيكل للتعّرف 
لإنقاذ  اأهميتها  ومدى  ا�صتعمالها  وكيفية  الطبية  واملعَدات  الأق�صام  اإىل 

حياة املري�ض اأو ت�صخي�ض مر�ض معني.

�صملت الزيارة الأق�صام التالية:
ق�صم الأ�صعة 	
ق�صم متييل القلب 	
ق�صم العناية الفائقة حلديثي الولدة 	
ق�صم املخترب وبنك الدم 	
ق�صم العناية الفائقة 	
ق�صم التعقيم 	
ق�صم الغ�صيل 	

حققت  قد  الزيارة  هذه  تكون  اأن  اآملني  النور  دار  مدر�صة  اإدارة  ن�صكر 
الأهداف املطلوبة بتو�صيع مدارك التالميذ والإجابة عن ت�صاوؤلتهم.

«La visite était satisfaite, pleine d’intérêt et les 
accompagnateurs étaient disponibles et accueillants»

Mme Liliane Mouawad

»زيارة منظمة مفيدة اأبدى خاللها تالمذتنا اهتمامًا ملحوظًا«
ال�سيدة ندين ابراهيم  
»زيارة بناءة على �صعيد التعرف على اأق�صام امل�صت�صفى وكيفية �صري�ض 

العمل فيها«
ماريا خ�سري ومريابيل �سدياق 

»كتري حلوة ومرتبة وكتري عجبوين النا�ض اللي جوا«
الطالبة روؤى خلوف

»كانت الزيارة كتري حلوة  واملمر�صني مهذبني« 
 الطالبة منى عويك

زيارة تالمذة د�ر �لنور
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دورة تاأهيل مل�شاعدة
�ل�شخ�ض �مل�شن �أو �ملري�ض

اأطلق املعهد الأوروبي للتعاون والتنمية « ICED »بالتعاون مع م�صت�صفى 
هيكل: برنامج �سهادة لتاأهيل مل�ساعدة ال�سخ�ض امل�ّسن واملري�ض.

الغري  املجتمع  من  و�صابات  �صباب  تدريب  هو  الربنامج  هذا  هدف 
متخ�ص�ض يف جمال الرعاية ال�صحية على م�صاعدة امل�ّصن واملري�ض يف 
ال�صباب وال�صابات.  اليومية، مما يتيح تقدمي فر�ض عمل لهوؤلء  حياته 
اإىل �صقني: نظري  وتنق�صم  اأ�صبوعًا،  التدريب على مدى 16  متتد فرتة 

وتطبيقي.

يقوم بالتدريب فريق متخ�ص�ض من ممر�صات وممر�صي امل�صت�صفى، قد 
مت اإجراء دورات تدريبية لهم من قبل املعهد الأوروبي للتعاون والتنمية.

ياأتي هذا الربنامج بعد النجاح الذي حققته امل�صت�صفى يف نظام الإعتماد 
اخلا�ض بالدولة الفرن�صية « France accreditation »و�صمن قناعتنا 

بدورنا  يف م�صاعدة اأفراد جمتمعنا على النخراط يف املجال العملي.

كما قام الوفد الفرن�صي بزيارة امل�صت�صفى لالإّطالع على الربنامج.

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

�لأوقات: 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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اإذا كانت  اأمرا�ض التغذية انت�صاًرا حول العامل،  اأكرث  تعترب البدانة من 
البدانة م�صكلة عند الكبار، فاإّنهّا عند الأطفال م�صكلة اأكرب واأكرث تعقيًدا 

و خطورة.

يف يومنا هذا ترتفع ن�صبة البدانة عند الأطفال ب�صورة وا�صحة ل ميكن 
بينما ي�صعب   التزام نظام غذائي  البالغ ميكنه  ال�صخ�ض  لأن  جتاهلها 
هذه  انت�صار  يف  عوامل  عّدة  �صاهمت  ولقد  غار.  ال�صّ على  الأمر  هذا 
الطعام   وتناول  ال�صريعة،  الوجبات  تناول  من  الإكثار  اأبرزها  الظاهرة 
اأثناء م�صاهدة التلفاز اأو ا�صتخدام الألعاب الإلكرتونية. لذا يتوجب علينا 

اأن نراقب ما يتناوله اأولدنا يف املنزل وخارجه.

البدانة عند الأطفال عندما يتجاوز وزن الطفل احلد الطبيعي  حتدث 
املالئم لطوله وعمره وجن�صه، ويتم حتديده بوا�صطة جداول خا�صة عند 
الطبيب. وحت�صل زيادة الوزن والبدانة عندما يتخطى ما يتناوله الطفل 
من ال�صعرات احلرارية حاجته مما يوؤدي اإىل تكد�ض الفارق على �صكل 

�صحوم يف ج�صمه.

ما هي اأ�سباب البدانة؟
احلياة  منط  ويلعب  الأطفال  عند  الوزن  زيادة  يف  عوامل  عّدة  ت�صهم 

احلديث دورًا يف ت�صخيم ن�صب هذه امل�صكلة ومنها: 
العادات الغذائية اخلاطئة، مثل تناول الطعام اأثناء م�صاهدة التلفاز. 	
قلة الن�صاط اجل�صدي. 	
الوراثة. 	
تناول  	 عادًة  اأبويه  من  الطفل  يرث  فقد  املتوارثة،  الغذائية  العادات 

كميات كبرية من الطعام اأو اأكل الأطعمة ال�صريعة.
اجللو�ض اأمام ال�صا�صة، �صواء كانت التلفاز اأو احلا�صوب، وهنا يكمن  	

دوره يف تقليل الوقت الذي يتبقى للطفل ملمار�صة الن�صاط اأو اللعب.
ال�صكرية  	 والع�صائر  والب�صكويت  كال�صوكول  الفارغة  الأغذية  تناول 

وامل�صروبات الغازية.
الطفل،  	 لدى  البدانة  خماطر  من  تزيد  قد  التي  ال�صريعة  الوجبات 

الدهون  من  حمتواها  وارتفاع  الكبرية  واأحجامها  بح�ص�صها  وذلك 
والفيتامينات  الربوتني  على  حتتوي  ل  ولأنها  احلرارية  وال�صعرات 

مبقدار ما حتويه منها الأطعمة املنزلية اأو ال�صحّية.
غالًبا ل يكون الأهل مثاًل جيًدا يف التغذية ال�صحية، فلالأ�صف يعتقد  	

بع�ض الأمهات اأن اكتناز الطفل بالوزن هو دليل �صّحة، ول يعلمَن اأّنهّن 
ي�صعن اأولدهنَّ على اأول درجة من �صّلم ال�صمنة.

الظروف العائلية الع�صيبة مثل طالق  الأبوين، اأو ال�صطهاد اأو �صوء  	
املعاملة.

التقدير املنخف�ض للذات، اإذ ي�صعر الطفل باأنه اأقل من غريه. 	
بع�ض الأدوية والعالجات. 	
اإعالنية  	 حمالت  مبمار�صة  واملطاعم  الأغذية  �صركات  البع�ض  يتهم 

عنيفة تدفع الأطفال ل�صراء الأغذية ال�صريعة والأطعمة الفارغة.

�لبد�نة عند �لأطفال

ممار�صة الريا�صة قدر امل�صتطاع، وتوفري بيئة اآمنة له ملمار�صتها. 	
ف�صح املجال اأمام الطفل ملمار�صة هوايات من اختياره وبخا�صة البدنية  	

الثقة والقدرة  الزائدة وتك�صب الطفل  ال�صحوم  منها، والتي ت�صتهلك 
على حتقيق النجاح والتفّوق.

ني. 	 متابعة وزن الطفل ب�صكل دوري لدى املخت�صّ
ما  وحتديد  الطفل  وزن  تقييم  ي�صتطيع  الذي  الطبيب  ا�صت�صارة  يجب 
نظام غذائي �صحي  بو�صع  الطبيب  يقوم  وبعدها  ل،  اأم  بدينًا  كان  اإذا 
ما  وعادًة  الطفل.  غذاء  يف  تطبيقه  كيفية  ويعلمهم  لالأهل،  وي�صرحه 
يتطلب هذا تعاونًا من الأهل ودعمًا نف�صيًا م�صتمرًا للطفل وتقدمي قدوة 

ح�صنة له.

ويف املقابل مينع على الطفل تطبيق احلميات ال�صعبية الرائجة )ريجيم( 
التي ت�صوق يف التلفاز واملجالت والإنرتنت، اإذ اأنها فقرية باملواد الغذائية 
نق�ض  ب�صبب  منوه  تعيق  قد  اأنها  كما  �صليمة،  غذائية  عادات  تعّلمه  ول 
عواقب  لها  تكون  وقد  والألياف،  واملعادن  الفيتامينات  من  حمتواها 

خطرية للغاية على الطفل و�صحته.

اأن النظام الغذائي الذي ي�صعه الطبيب املخت�ض  اأن يعي الأهل  ويجب 
لي�ض »ريجيمًا« موؤقتًا بل هو نظام حياة يهدف لتوفري كافة املواد املغذية 
تعليمه عادات غذائية �صحية  اإىل  الوقت  لنمو الطفل، وي�صعى يف نف�ض 

ترافقه على الدوام، بالإ�صافة اإىل تخفي�ض وزنه.
الأن�سة وداد اأيوب
اأخ�سائية التغذية
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هل تعترب بدانة الأطفال اأكرث خطورة من بدانة الكبار؟
البدانة عند الأطفال ل تقّل خطورة عّما هي عليه عند الكبار اإن مل تكن 
م�صكلة اأكرب، ويعترب الطفل البدين عر�صة لأن يكون را�صًدا بديًنا بن�صبة 
الت�صّدد يف  مع  الوزن  الزيادة يف  بهذه  التحّكم  مّت  اإذا  اإّل   .%90 تقارب 

املواظبة على منط غذائي �صليم. 

يوؤّدي تراكم الدهون اإىل �صعف الإ�صتجابة لالأن�صولني يف اأن�صجة الكبد، 
واإىل زيادة الدهون الثالثية يف اجل�صم وقّلة الدهون العالية الكثافة ما 
الدم يف  و�صغط  القلب  اأمرا�ض  وبالتايل  بالكولي�صرتول  لالإ�صابة  ميّهد 

امل�صتقبل.

كما نذكر يف هذا اخل�صو�ض ال�صعوبة يف التنّف�ض وتقّو�ض ال�صاقني التي 
ميكن اأن يعانيها الطفل البدين.

 اأما من الناحية النف�صية، الطفل البدين اأكرث عر�صة للتقليل من �صاأن 
ذاته.

عالج للبدانة :
مع  ال�صبب  معاجلة  ينبغي  ج�صدي  خلل  عن  ناجتة  البدانة  كانت  اإذا 

الطبيب املخت�ض. 

وعدم  الأ�صرة  من  النف�صي  الدعم  فُيعترب  الأخرى  احلالت  يف  اأما 
ال�صخرية من وزن الطفل واإدراك حالته النف�صية من اأهم العوامل التي 

ينبغي العمل عليها لعالج البدانة.

حرمانه  الأحوال  من  بحال  تعني  ل  الأطفال  حمية  اأن  الإنتباه  يجب  و 
لت�صجيع  العائلة وذلك  اإمنا هي تعديل لنمط غذائه وغذاء  من الطعام 
الطفل على الإقدام على هذه اخلطوة. فقد يكون �صعبًا منع الطفل من 
وال�صوكول  الغازّية  وامل�صروبات  اجلاهزة  الأطعمة  اأو  احللويات  تناول 
ورقائق البطاطا، ولكّنه لن يكون �صعبًا التخفيف من كمية هذه الأطعمة 

وا�صتبدالها باأخرى �صحية.

العادات  هذه  ال�سليمة.  الغذائية  العادات  اعتماد  من  بّد  ل  هنا  من 
ميكن اخت�سارها مبا ياأتي:

تناول الطعام بكميات قليلة ويف وجبات متعّددة. 	
ة بال�صكرّيات والدهون. 	 الإبتعاد عن الوجبات ال�صريعة الغنيَّ
ا�صتعمال اللحوم اخلالية من الدهون يف غذاء الطفل، وذلك عرب اإزالة  	

ال�صحوم البي�صاء من اللحم الأحمر، واإزالة اجللد عن الدجاج.
والفواكه  	 للطفل، يكون غنيًا باخل�صار  حت�صري غذاء �صحي ومتوزان 

واحلبوب الكاملة ومنتجات احلليب.
تقليل الأغذية املقلية كالبطاطا والدجاج املقلي. 	
ال�صكرية  	 والع�صائر  الغازية  امل�صروبات  من  الطفل  ة  ح�صّ حتديد 

وتقليلها للحد الأدنى، وتوفري بدائل �صحية مثل احلليب.
ممار�صة الأبوين للريا�صة مع الطفل مما يعطيه قدوة جيدة. 	
حتديد �صاعات جلو�ض الطفل اأمام التلفاز والألعاب الإلكرتونية. 	
منع الطفل من الأكل اأثناء م�صاهدة التلفاز، حيث �صياأكل كمية كبرية  	

من الطعام دون اأن ينتبه.
الإبتعاد عن احللوى وال�صوكول وال�صكرّيات. 	
الإكثار من اخل�صار والفاكهة )طازجة، جمّلدة ومطبوخة( 	
الإكثار من �صرب املاء واحلليب القليل الد�صم. 	
عدم جعل احللوى اأو ال�صوكول مكافاأة على عمل ح�صن. 	
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 يعرف ال�صل�ض البويل باأنه فقدان البول الغري اإرادي وهو م�صكلة �صائعة 
عند الن�صاء، )حوايل 1 من كل 5 ن�صاء فوق �صن الأربعني(

اأنواع ال�سل�ض البويل :
لل�صعال،  	 امل�صاحب  البويل  ال�صل�ض  هو  الإجهادي:  البويل  ال�صل�ض 

اأن  اأنه ميكن  اأو ممار�صة الألعاب الريا�صية. كما  ال�صحك، العطا�ض 
يحدث اأثناء اجلماع. وتعزى اأ�صبابه اإىل �صعف يف ع�صالت احلو�ض 
الناجت عن احلمل والولدة، زيادة الوزن وبلوغ �صن الياأ�ض اإ�صافًة اإىل 

تقّدم العمر.
هذا  	 يحدث  البولية:  املثانة  ن�صاط  فرط  عن  الناجت  البويل  ال�صل�ض 

عندما ت�صعر ال�صيده برغبة مفاجئة ل ميكن جتاهلها للتبّول. ويوؤدي 
ذلك يف اأحيان كثرية اإىل نزول البول قبل الو�صول اإىل دورة املياه. ويف 
معظم احلالت، ل تعرف الأ�صباب لهذا النوع من ال�صل�ض البويل، اإل 

اأنه قد يحدث ب�صبب اأمرا�ض اجلهاز الع�صبي.
�صل�ض البول املختلط: هو مزيج من النوعني، وهو النوع الأكرث �صيوعًا. 	

 كيف تتاأقلم ال�سيدات مع م�سكلة ال�سل�ض البويل؟
لتجّنب الإحراج امل�صاحب لنزول البول الال اإرادي، تعمد بع�ض ال�صيدات 
اإىل احلد من ن�صاطهٌن الإجتماعي وما يرتتب عن ذلك من �صعور بعدم 

الثقة وتاأثريه على العمل واحلياة الإجتماعية.

�ل�شل�ض �لبويل عند �لن�شاء

 عالج ال�سل�ض البويل :
الن�سائح العامة :

من  	 والتقليل  اليوم(،  يف  لرت   2-1.5( ال�صوائل  تناول  يف  الإعتدال 
الكافيني وامل�صروبات الغازية واملحّليات ال�صناعية والكحول، وقد تبني 
اأن تناول امل�صروبات اخلالية من الكافيني يح�ّصن اأعرا�ض فرط ن�صاط 

املثانة البولية.
اإن فقدان الوزن )يف حال ال�صمنة( يح�ّصن من بع�ض اأعرا�ض ال�صل�ض  	

البويل بن�صبة تقارب %70.
معاجلة ال�صعال املزمن والإقالع عن التدخني ومعاجلة الإم�صاك. 	
الطبيعي  	 )العالج  احلو�ض  ع�صالت  وتدريب  املثانة  تدريب  اإعادة 

لع�صالت احلو�ض(.
ا�صتعمال هرمون الإ�صرتوجني عند ال�صيدات اللواتي يعانني من نق�صه  	

خا�صًة بعد �صن الياأ�ض.
اأن  ال�صيدة  راأت  اإذا  الإجهادي:  البول  ل�سل�ض  املتخ�س�ض  العالج 
اإحدى  اإىل  تلجاأ  اأن  ميكن  تريده،  ما  اىل  ليرقى  حتقق  الذي  التح�صن 

الطرق العالجية التالية:
التح�صن  	 من  متو�صطة  درجة  الأدوية  هذه  تعطي  بالأدوية:  العالج 

لل�صيدات  الدوية  هذه  اقرتاح  ويتم  كثرية  اجلانبية  اأعرا�صها  اأن  اإل 
اللواتي ل يرغنب باجلراحة.

عملية  	 وهي  لالإحليل:  احلامل  املهبلي  ال�صريط  اجلراحي:  العالج 
يتم من خاللها زرع �صريط طبي حتت الإحليل )جمرى البول( ويتم 
اإجرائها حتت التخدير املو�صعي اأو العام وتوؤدي اإىل حت�صن يف ال�صل�ض 
اجلراحية  العملية  وهي   .%90 اىل  ت�صل  بن�صبة  الإجهادي  البويل 

الأكرث انت�صارًا يف العامل ملعاجلة ال�صل�ض البويل الإجهادي.
املواد امل�سّلبة: يتم حقن هذه املواد حول جمرى البول حتت التخدير  	

العام اأو املو�صعي وت�صل ن�صبة التح�صن اإىل %70.
العالج املتخ�س�ض لفرط ن�ساط املثانه البولية:

العالج بالأدوية: تعمل هذه الأدوية على تقليل انقبا�صات ع�صلة املثانه  	
امل�صببة لفرط الن�صاط، وهذا بالتايل يقلل من احلاجة للتبول وعدد 
مرات التبول يف النهار والليل، ويعطي ال�صيدة وقتًا اأطول للو�صول اإىل 

دورة املياه، وبالتايل يقّلل من عدد مرات التبول الاإرادي.
العالج بالبوتوك�ض: ل ي�صتخدم هذا العالج يف عمليات التجميل فقط،  	

با�صتخدام  وذلك  »البوتك�ض«  مبادة  املثانة  ع�صلة  حقن  ميكن  حيث 
املنظار البويل. ويتم ذلك حتت التخدير املو�صعي اأو العام ويوؤدي اإىل 
حت�ّصن كبري يف الأعرا�ض، على اأن هذا العالج ي�صتخدم يف احلالت 
التح�صن  درجة  اإىل  ليوؤدي  والذي  التقليدي  للدواء  لت�صتجيب  التي 
التي تريدها ال�صيدة. وي�صتمر التح�ّصن اإىل فرتة حوايل �صنة وميكن 

اإعادة حقن املثانه مرًة اأخرى اإذا اأرادت ال�صيدة ذلك.
د. �سيمون �سلهوب
اأخ�سائي جراحة ن�سائية وتوليد

ق�شم �لتدريب �مل�شتمر
Formations externes
• Dépistage du cancer du sein
• Wound management in 3 D
• Launch of  a safe sterilizer
• Transfusion sanguine
• Oncology and nursing

 	 موؤمتر اجلامعات العربية
• Policy maker
• Food safety modernization act
• Workshop on Amity product range of  

disinfection 

Formations internes
• Calcul des médicaments
• Préparation des examens radiologiques
• Réanimation néonatale
• Osteoporosis
• How  Can  Our  Patient  Benefit  from 

Remifentanil in the ICU 
• Patient safety
• Quality
• Infection control
• Waste management 
• Fire fighting
• Occupation Health & safety

ال�سيدة مارلني ال�سكاف
م�سوؤولة ق�سم املوارد الب�سرية

�لوقاية �لد�ئمة و�لعالج

قليالت هن اللواتي  يك�صرن حاجز ال�صمت ويبّلغن الأطباء عن م�صاكل  
طرح  من  الن�صاء  من  الكثري  اخلجل  مينع  حيث  لديهن،  البول  جهاز 
على   Incontinence urinaire البول«  »�صل�ض  مع  م�صكلتهن 

املخت�صني من الأطباء اأو املعاجلني الفيزيائيني.

وياأتي  الن�صاء  عند  البويل  اجلهاز  م�صاكل  اأبرز  من  البول  �صل�ض  يعترب 
احلمل والولدة على قائمة م�صبباته نظرًا ملا ي�صببانه من متدد للع�صالت 
والأربطة الداعمة للمثانة حيث يبقى التمدد قائمًا اإىل ما بعد الولدة اإذا 

مل تتم املعاجلة.

يجب اأن تنظري �صيدتي اإىل هذه امل�صكلة كاأمر ميكن عالجه والتحكم به 
بدًل من النظر اإليه ب�صكل �صلبي اأو كم�صكلة يجب التعاي�ض معها.

توؤكد الدرا�صات اأن تقوية ع�صالت اأ�صا�ض احلو�ض توؤدي اإىل نتائج جيدة 
يف معاجلة �صل�ض البول.

لقاع  وقوية  مرنة  ع�صلية  اأُ�ص�ض  تكوين  على  يعمل  الفيزيائي  العالج 
احلو�ض لكي ت�صتطيع ال�صيدة التحكم يف خروج اأو حب�ض البول.

علمية  بطرق  احلو�ض  ع�صالت  تقوية  على  يعتمد  الفيزيائي  العالج 
ومتطورة منها:

الأخ�صائية قبل  من  يدويًا  احلو�ض  اأر�صية  ع�صالت  	•تقوية 
حركتها  ولت�صهيل  الع�صالت  لتقوية  ومتطورة  حديثة  اآلت  	•ا�صتعمال 

الدائمة  
	 Electrostimulation périnéale
	  Biofeedback

ال�سيدة بات�سبنا �سباغ
م�سوؤولةق�سم العالج الفيزيائي

نظم ق�صم التدريب امل�صتمر خالل �صهر كانون الأول املحا�صرات 
هذه  تناولت  امل�صت�صفى.   يف  املوظفني  لكافة  ال�صنوية  الإلزامية 
املحا�صرات املوا�صيع التالية: �صالمة املر�صى؛ )قدمتها ال�صيدة 
العدوى  مكافحة  املهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  الدويدي(،  رانيا 
الآن�صة  مع  اجلودة  عبدو،  اإميان  ال�صيدة  مع  النفايات  واإدارة 
كارول ديب ومكافحة احلرائق مع ال�صيد علي مو�صى. وقد متيزت 

كل املحا�صرات باحل�صور اجلدي والفاعل للم�صاركني.
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كنت وما تزالني فردًا من عائلتنا.......

بعد �صنوات من العمل الدوؤوف واملثابر، اأنهت الزميلة يول العلم م�صرية مهنية طويلة خلف جدران م�صت�صفى األبري هيكل متيزت بالعطاء، والتفاين 
والإخال�ض على مّر ال�صنني، عا�صت خاللها الأيام احللوة واملُّرة )خالل احلرب( وواكبت تطور وتقّدم امل�صت�صفى يومَا بعد يوم. 

» حب امل�صت�صفى والعتزاز بالإنتماء اإليها واحلفاظ عليها«، كلمات اأو�صت بها يول زمالئها خالل لقاء املحبة الذي جمعها بهم يف اأخر يوم عمل لها.

حتية اإجالل واإكبار اإىل يول التي اأدت الر�صالة كما ينبغي، وعملت بكل ما اأوتيت من قوة واجتهاد، وحققت مبداأ الأمانة واأداء الواجب.

نتمنى لها كل التوفيق وال�صحة لبداية  مرحلة  ال�صتجمام والراحة التي يتوق لها كل متقاعد  ي�صعر بالفخر لر�صالة اأكملها...
ال�سيدة مارلني ال�سكاف
مدير ق�سم املوارد الب�سرية

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

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

ومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

اإىل  يوؤدي  الإ�صبع  بوا�صطة  النجوم  عّد  »اإن  القدمية:  املعتقدات  تقول 
ظهور التواليل«.

ما هي التواليل؟ وما هي الأ�صباب احلقيقة وراء ظهورها يف اجل�صم؟

التاآليل هي عبارة عن اأورام جلدية غري �صرطانية حتدث نتيجة الإ�صابة 
.«Human papillomavirus or HPV» بفريو�ض ي�صمى

تكون التواليل عادًة بارزة وخ�صنة امللم�ض بلون اجللد. كما ميكن اأن تكون 
غامقة اللون وم�صطحة.

اأنواع التاآليل
«Plantar wart» على باطن القدمني وي�صبب اآلم عند امل�صي. 	
«Plan» التاآليل امل�صطحة تكون اأ�صغر واأنعم، موجودة عادًة على الوجه  	

والذقن لدى الرجال والفخذين لدى الن�صاء.
�صهور.  	 لعدة  احل�صانة  فرتة  ومتتد  بالعدوى  تنتقل   «Vulgaire»

يتعر�ض امل�صابون بنق�ض املناعة لالإ�صابة بالتاآليل اأكرث من غريهم. 
كما اأن املنطقة الأكرث عر�صة لالإ�صابة هي اجلرح املفتوح )خا�صًة لدى 

الأطفال املعتادين على ق�صم الأظافر اأو تقطيعها(

عالج التواليل

تختفي يف اأغلب الأحيان من تلقاء نف�صها عند الأطفال.

عند البالغني، حتتاج التاآليل للعالج بوا�صطة:
« Acide Salycilique » يوميًا لعدة اأ�صابيع 	
	 « Cryothérapie »
	 « Cantharidine »
جراحة �صغرية 	
	 « Laser »
« Aldara » وهو الأكرث فعالية لأنه يق�صي على الفريو�ض متامًا ول  	

يظهر الفريو�ض جمددًا. خالل فرتة العالج، يجب على املري�ض لب�ض 
جيدًا  اليدين  وغ�صل  التاآليل  على  ال�صغط  لتخفيف  املريحة  الأحذية 

بعد و�صع الدواء.
د. اإنا�ض ال�سامي
اأخ�سائي اأمرا�ض جلدية

www.hopitalhaykel.com :ت�صدر على املوقع الإلكرتوين
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�أنت فرد من عائلتنا

 L’utilisation de l’échographie pour l’anesthésie 
régionale est relativement récente, mais l’intérêt 
pour cette technique ne cesse d’augmenter. Les 
blocs échoguidés ont été décrit pour la première fois 
en 1978, mais ce n’est que lorsque les techniques 
d’échographie sont devenues avancées durant les 
années 1990 que l’intérêt dans cette technique a 
augmenté.

Les techniques conventionnelles de blocs 
nerveux périphériques qui sont performées sans 
guidage visuel sont hautement dépendantes des 
rapports anatomiques de surface du patient pour 
la localisation du nerf  cible. Il n’est donc pas 
surprenant que ces techniques d’anesthésie sont 
associées à un taux d’échec de 20% probablement 
à cause d’un placement incorrect de l’aiguille et/ou 
de l’anesthésie locale. Des tentatives multiples avec 
échec à localiser le nerf  cible peuvent aboutir à une 
frustration  de  l’opérateur,  une  douleur  injustifiée 
pour le patient et retard du programme au bloc 
opératoire notamment chez les patients avec 
repères anatomiques difficiles.

Les techniques d’imagerie comme l’IRM et le 
scanner peuvent localiser de façon précise les 
structures nerveuses. Toutefois, l’échographie 
reste l’outil d’imagerie le plus pratique pour 
l’anesthésie régionale puisqu’elle est portable, 
relativement facile à manipuler et ne pose pas de 
risque d’irradiation pour le patient ou pour le staff  
medical et paramédical. L’échographie assure un 
guidage en temps réel durant le bloc nerveux.

L’anesthésie régionale est considérée par la plupart 
une technique de grande valeur pour l’anesthésie 
chirurgicale et l’analgésie. Malheureusement, bien 
que de récentes études aient souligné ses indéniables 
atouts par rapport à l’anesthésie générale,  l’anesthésie 
régionale reste sous-pratiquée. Lorsqu’on ne 
peut pas voir les nerfs à anesthésier, l’anesthésie 
régionale  reste  un  art  difficile  à maîtriser… C’est 
pourquoi beaucoup d’anesthésistes voient dans 
les  procédures  d’anesthésie  régionale  un  défi  et 
trouvent  ses  résultats  peu  fiables.  C’est  pourquoi 
la profession cherchait depuis longtemps de 
meilleures méthodes de localisation des nerfs et 
attendait avec impatience un outil d’imagerie à la 
fois pratique et simple d’emploi.

Anesthésie locorégionale 
échoguidée: pourquoi?

L’imagerie par ultrasons est la réponse qui pourrait 
finalement transformer l’art de l’anesthésie régionale 
en une science. Les derniers perfectionnements 
de la technologie échographique permettent non 
seulement de visualiser les nerfs périphériques et 
les structures avoisinantes, mais offrent aussi au 
médecin la possibilité de suivre visuellement le 
movement de l’aiguille en temps reel et d’évaluer 
l’adéquation de la diffusion de l’anesthésique local 
au moment de l’injection. La possibilité de voir 
les nerfs, l’aiguille et la diffusion de l’anesthésique 
local est peut-être la clé de l’efficacité systématique 
des blocs nerveux périphériques. La détection 
ultrasonographique des injections intravasculaires 
et intraneurales peut améliorer la sécurité des 
procédures. En outre, l’observation échographique 
de l’interaction nerf-aiguille a apporté de 
nouvelles connaissances sur la stimulation du 
nerf   périphérique  et  en  défie  l’enseignement 
conventionnel. Il est intéressant de découvrir que la 
réponse motrice à une stimulation du nerf  n’est pas 
aussi fiable ou cohérente que nous ne le pensions 
à l’origine.

L’échographie doit donc être considérée comme un 
pas de plus, une arme supplémentaire dans l’arsenal 
technique de l’anesthésiste réanimateur; toujours 
vers une meilleure qualité des soins.

Dr. Lise Abi Rafeh
Anesthésiste Réanimateur

له  خططت  الذي  الأطفال  مهرجان  اإقامة  دون  ال�صمال  عا�صمة  بها  مّرت  التي  القا�صية  الظروف  حُتل  مل 
م�صت�صفى هيكل، بل ازداد القّيمون على هذا احلدث اإ�صرارًا على ر�صم الب�صمة على وجوه الأطفال واإدخال الفرح 
اإىل قلوبهم. ع�صر نهار اجلمعة الواقع فيه الواحد والع�صرين من اآذار بداأت الأمهات العامالت يف م�صت�صفى هيكل بالتوافد 
اإىل باحة امل�صت�صفى، م�صطحبني معهم اأغلى نعم اهلل عليهم: اأطفالهم. فقد جذبت الألعاب املنفوخة وامللّونة اأطفال املوظفني وبداأوا باللعب واللهو 
يف جّو من املرح والألفة والتعارف. مّرت ال�صاعات �صريعًا ما بني مو�صيقى وقفز وتلوين وجوه الأطفال، وحان وقت احللوى فتجّمع احلا�صرون يف 
كافترييا امل�صت�صفى بعد فقرة الغناء والرق�ض حيث اأن�صد العديد من الأطفال اأغنياٍت عذبة لأمهاتهم باللغات العربية والأجنبية. كما تال احلفل 

توزيع بالونات على الأطفال وتقدمي باقات من الزهر للعديد من الأمهات الفاعالت يف امل�صت�صفى. 

ة الأمهات فكانت تذكارًا ب�صيطًا حمل يف طّياته الكثري من الحرتام والتقدير لكّل اأم اأخذت على عاتقها لعب دوٍر هام يف املجتمع داخل  اأما ح�صّ
البيت وخارجه، فتوّجب على فريق العالقات الجتماعيةيف امل�صت�صفى اأن ي�صُكر كّل اأّم عاملٍة نيابًة عن امل�صت�صفى وعن املجتمع كاماًل. لذلك جال 
فريٌق من املوّظفني يف اأرجاء امل�صت�صفى وقّدم هدّية تذكارّيًة جلميع الأمهات، متبادًل معهم عبارات التهنئة وال�صور الرائعة التي تزّينت بها �صفحة 

امل�صت�صفى على الإنرتنت طوال الأ�صبوع.
حممد حلفاوي

ن�شاطات �جتماعية
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كري�صتيان �صعب وبا�صم عودة بطفلتهما ماتييا
جوليات  درغام وحيدر حيدر بطفلهما جون

غالب �صاهر ورنا نا�صر بطفلتهما رميي

نهنئ بولدة:

دارين بطي ومي�صال زيدان
مار�صيل العويك وزكريا عو�ض

فاطمة ورور وحممد الأيوبي

نهنئ بخطوبة:

�صارة عالم وفادي ال�صمد

علي عبا�ض وراقية نزهة

�صارة مق�صود وربيع غزول

ربيع قهوجي ومها يو�صف

نهنئ بزواج:

نرحب باملوظفني اجلدد:

Recycler ćest bien

ق�سم املوارد الب�سرية

ن�صرين العلي يف ق�صم املطبخ
فاطمة حكوم يف ق�صم التنظيفات

�صفاء اإ�صماعيل يف ق�صم التنظيفات
�صفاء نا�صريف ق�صم التنظيفات

فيفيان اأبي تامر يف ق�صم العمليات
فرح دياب يف ق�صم العمليات

مرينا طنو�ض يف ق�صم املخترب
غنوة بري�ض يف ق�صم العالج الكيميائي

اإ�صراء الع�صي يف ق�صم العالج الكيميائي
اإلهام �صنجقدار يف ق�صم العالج الكيميائي

ماجدة �صق�ض يف ق�صم العالج الكيميائي
مهى العبا�ض يف ق�صم الغ�صيل

نتايل بو فراعة يف ق�صم الطبي
نور �صحادة يف ق�صم الطبي

عبد اهلل هرمو�ض يف ق�صم اجلراحة
رول مو�صلي يف ق�صم ال�صحة العامة
اإميان اجلم يف ق�صم ال�صحة العامة

�صماح الحمد يف ق�صم التوليد
عال مهنا يف ق�صم التوليد

رانيا �صم�صني يف ق�صم الإدارة
عبد اهلل الرطل يف ق�صم العناية الفائقة

�صوزان دريعي يف ق�صم اجلراحة


