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ما ور�ء �جلدر�ن
مركز �ل�شمال للعيون

من نعم اهلل على الإن�صان وما اأكرثها نعمة الب�صر والتي تعترب من اأهم 
ال�صوء  اإلقاء  بد من  ل  وظيفتها يف احلياة  العني  توؤدي  ولكي  احلوا�س، 
�صالمة  على  مبا�صرًة  توؤثر  التي  وعالجاتها  الأمرا�س  من  الكثري  على 

وظيفتها مثل داء ال�صكري وال�صغط.

مركز ال�صمال للعيون هو املركز الول املتخ�ص�س يف ال�صمال لت�صخي�س 
كافة الأمرا�س ومعاجلتها. 

 Consultation« الروتيني:  بالفح�س  الت�صخي�س  يبداأ 
ophtalmogique « اإذا تبني للطبيب وجود اأية م�صكلة، يتوجه املري�س 
اإىل الت�صوير لت�صخي�س احلالة بدقة من اأجل معاجلتها ولهذا ال�صبب قد 

ُزّود الق�صم باأهم الآلت والفحو�صات. نذكر منها:
Angiographie Fluoréscéinique: هي �صورة ملونة ل�صبكة العني  	

تظهر ال�صبكة بكاملها وب�صكل دقيق مع العلم اأن هذه ال�صورة تتزامن 
ال�صبكة  �صرايني  يف  خلل  اأي  ُتظهر  الوريد  يف  ملونة  مادة  حقن  مع 

. »Macula«وع�صب العني ومقولة النظر
Tomographie cohérante optique OCT: وهي ت�صوير طبقي  	

 Les couches de« بالليزر يلقي ال�صوء على خمتلف مكونات ال�صبكة
la rétine surtout macula« مع اإمكانية الرتكيز على ع�صب العني.

العد�صة  	 قوة  لتحديد  �صوتية  �صورة   :Echographie A: A Scan
هذه  )يف  الزرقاء  املياه  ا�صتئ�صال  عملية  اأثناء  العني  يف  تو�صع  التي 
بعد�صة    »Cristallin« الطبيعية  العني  عد�صة  ا�صتبدال  يتم  العملية، 

)»Implant intra-oculaire« اإ�صطناعية
من  	 للتاكد  للعني  �صوتية  �صورة  هي   :Echographie B: B Scan

�صالمة و�صعية ال�صبكة واجل�صم الزجاجي عند ا�صتحالة روؤية ال�صبكة 
بالفح�س الروتيني ب�صبب نزيف يف العني )�صربة، مر�س ال�صكري اأو 

اي مر�س اآخر(
Pentacam Topographie Cornéenne: هي م�صح طوبوغرايف  	

لقرنية العني من اأجل حتديد اأي خلل يف �صكل القرنية اأو �صماكتها.
وملعاجلتها  اليومية  الأمور  من  باتت  بالليزر  النظر  ت�صحيح  عملية  اإن 
اأجل  من   »Pentacam« ل�صورة  العملية  قبل  املري�س  يخ�صع  اأن  يجب 
القرنية  اأي خلل يف  اأو وجود  العملية  لهذه  اإمكانية اخل�صوع  التاأكد من 

.)Kératocône تقّو�س(

من املهم قبل ال�صورة، الطلب من املري�س اإزالة عد�صاته الال�صقة:
لفرتة اأ�صبوع اإذا كان ي�صتعمل العد�صات اللينة الال�صقة 	
لفرتة اأ�صبوعني اإذا كان ي�صتعمل العد�صات ال�صلبة الال�صقة 	

عدم اإزالتها قبل ال�صورة يوؤثر �صلبًا على نتائج ال�صورة.

الإ�صتغناء عن نظاراته فيمكن  القرنية �صليمة ويريد املري�س  اإذا كانت 
)Lasik ou PRK( ت�صحيح النظر بالاليزر
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اأما اإذا كانت القرنية تعاين من تقو�س، فمن املمكن تفادي اإجراء عملية 
زرع القرنية بالطرق التالية:

على  	 ت�صاعد  �صلبة  ل�صقة  عد�صة  تو�صع   :Hard contact lens
حت�صني النظر واحلّد جزئيًا من تطور التقّو�س

Cross-Linking: هو تثبيت التقّو�س بوا�صطة الأ�صعة فوق البنف�صجية 	

النظر يف حالت  	 لتح�صني  بالقرنية  حلقات   :Intra-corneal Ring
تقو�س القرنية

يلقي  	 الب�صري.  احلقل  فح�س  هو   :Automated Visuel Field
ال�صوء على جمال و�صع حقل النظر يف بع�س حالت اأمرا�س العني مثل 
املاء ال�صوداء )ارتفاع �صغط العني »Glaucome«( والتهاب الع�صب 

الب�صري وما وراءه.

ع صحة السالمة
شيلي الهم عن صدِرك

عملي الصورة الشعاعية كل سنة

ابتداًء من سن ا�ربعين

Argon Laser: هو عالج �صبكة العني باأ�صعة الليزر لتفادي الر�صح  	
العني من  �صبكة  انف�صال يف  وتفادي  ال�صكري  والنزيف عند مر�صى 

جراء متزق �صغري يف ال�صبكة.
يتكون غ�صاء  	 اأن  املمكن  الزرقاء، من  املياه  بعد عملية   :Yag Laser

الوا�صحة،  الروؤية  مينع  مما  العني  لعد�صة  اخللفية  الطبقة  على 
النظر.  وا�صتعادة  الليزر  باأ�صعة  الغ�صاء  هذا  لإزالة  املري�س  فيخ�صع 
كما اأنه ي�صتعمل يف عالج ارتفاع �صغط العني احلاد عن طريق تكوين 
اخللفية  الغرفة  من  العني  مياه  مرور  لت�صهيل  العني  قزحية  يف  ثقب 
 Chambre« الأمامية  الغرفة  اإىل   »Chambre postérieure«

antérieure« يف العني.
	  »Infra- rouge« هو قيا�س قوة العد�صة باأ�صعة الليزر :IOL Master

الذين  املر�صى  عند  العد�صة  قوة  لقيا�س  خ�صو�صًا  ت�صتعمل  وهي 
خ�صعوا لعملية ت�صحيح النظر باأ�صعة الليزر.

اإىل  	 بالإ�صافة   »Reéducation orthoptique« الفيزيائي  العالج 
عملية  قبل  وفح�س  العني  لع�صالت  فيزيائية  جل�صات  هناك  ذلك 

احَلَول.
ومبا اأن نعمة النظر هي من اأهم نعم اهلل علينا، وهي �صر �صعادة الإن�صان 
م�صت�صفى  خ�ص�صت  فقد  اخلالق،  عظمة  خالله  من  يرى  الذي  والنور 
املتطورة حتت  الآلت  باأحدث  املزود  للعيون  ال�صمال  مركز  هيكل  األبري 
خلدمة  خرباتهم  كل  ي�صعون  الذين  والتقنيني  الأطباء  اأهم  اإ�صراف 

املري�س
ال�صيدة جنوى �صيادي حمزة
Optométriste
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 .»ENVOL« يعلن ق�صم اإنعا�س حديثي الولدة عن بدء العمل يف مركز
ذوي  الإخت�صا�صيني  الأطباء  من  جمموعة  �صي�صم  �صغري  ق�صم  وهو 
الذين  اأو  ولدتهم،  موعد  قبل  ولدوا  الذين  الأطفال  متابعة  يف  اخلربة 

احتاجوا اإىل عناية خا�صة ومركزة بعد الولدة.

يكن يف  اإن مل  ال�صمال  نوعه يف حمافظة  الأول من  �صيكون  املركز  هذا 
كل لبنان. يتاَبُع فيه الأطفال املذكورون اأعاله بطريقة منتظمة بالتعاون 
مع اأطبائهم )طبيب الأطفال( الذين يتابعونهم يف عياداتهم اخلا�صة، 
وذلك للك�صف املبكر عن اأي اإعاقة اأو عطب ناجت عن احلالة التي عانوها 
)طبيب  املنا�صب  الوقت  يف  املخت�س  للطبيب  ولإر�صالهم  الولدة،  بعد 
الأطفال،  اح  جرَّ العظم،  طبيب  العيون،  طبيب  الع�صبية،  الأمرا�س 

املعالج النف�صي، املعالج الفيزيائي...(

ناأمل تعاونكم املعتاد وذلك لتقدمي الأف�صل لأطفالنا وبالتايل ملجتمعنا.
د. بيار حنا
اأخ�صائي يف طب االأطفال وحديثي الوالدة

و�أخريً� حتقق �حللم...
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الدرا�صي.  العام  بداية  من  اأكرث  اأطفالنا  حياة  يف  حتديًا  اأكرث  �صيء  ل 
واحلقيبة  الأقالم  ل�صراء  ومتحم�صني  من�صغلني  اأولدنا  يكون  فبينما 
والأحذية اجلديدة ولقاء الأ�صدقاء واملعلمني اجلدد ينبغي اأن ل نتغا�صى 

بدورنا عن التغذية. 
فبعد �صيف طويل، يزيد من فو�صوية اأولدنا وي�صوبه الأكل غري املنظم 
الأكل  تناول  ي�صتعيد منط  اأن  كان  اأي  والوجبات اخلفيفة، ي�صعب على 

ال�صحي واملنظم. 
غالبًا ما ين�صى الأولد تناول وجبة الفطور خالل ال�صيف، وعند بداية 
تناولها  لتفادي  باجلوع  ال�صعور  بعدم  دائمًا  يتحججون  الدرا�صي  العام 
قبل الذهاب اإىل املدر�صة. لذا نن�صح الهل باإيقاظ اأولدهم ع�صر دقائق 
اأبكر من املعتاد لتناول فطورهم، والتقلي�س من وجبة الع�صاء، لأن وجبة 
و�صيلة  اأف�صل  فهي  للطفل،  الغذائية  الوجبات  اأهم  من  تعترب  الإفطار 
لتزويد خمزون الطاقة لديه بكل ما يحتاجه منذ بدء اليوم الدرا�صي اإىل 
تكون  نظام غذائي �صحي  باتباع  الأم  نن�صح  التالية،  وجبته  يتناول  اأن 
الكاربوهيدرات،  بالن�صويات،  وغنية  متوازنة  الولد  الإفطار  وجبة  فيه 
الفيتامينات، الدهون واملعادن، مع تاأمني م�صدر من الربوتني كاحلليب 
اأو اللنب الزبادي اأو البي�س امل�صلوق. كما ميكن تناول رقائق الذرة، ولكن 
يجب على الأهل اإح�صار تلك الغنية بالألياف وقليلة ال�صكر. فقد اأكدت 
العديد من الدرا�صات على اأن الأطفال الذين يح�صرون اإىل املدر�صة دون 
الدرا�صية،  للم�صاكل   تعّر�صًا  التالميذ  اأكرث  الفطار هم  تناولهم وجبة 
اأن  اأم  ولذلك على كل  ال�صعيف.  العلمي  والتح�صيل  الذهن  ت�صتت  مثل 
حتى  الراحة  فرتة  يف  تناولها  ميكن  خفيفة  بوجبة  اأي�صًا  طفلها  تزّود 

ي�صتطيع اإكمال يومه الدرا�صي بكل ن�صاط وحيوية.
الوجبة اخلفيفة خالل دوام املدر�صة مهمة جدًا ولكن يجب اأن تكون غنية 
مب�صتقات احلليب والفاكهة املو�صمية وقليلة ال�صكر. هذا ل يعني حرمان 
بتعليم  الأهل  دور  ياأتي  هنا  ولكن  وال�صكريات،  ال�صوكول  من  الأطفال 
ال�صكريات  تواجد  والتقليل من  ال�صحي  الطعام  اختيار  كيفية  اأولدهم 

يف يومهم.
ال�صباحية،  وجباتهم  الولد  تناول  عدم  من  الأهل  ي�صتكي  ما  وعادًة 
لذلك نن�صح بب�صاطة بال�صماح لهم بالنخراط يف حت�صريها باأنف�صهم 

فهي واحدة من اأف�صل الطرق لرتغيبهم يف تناولها.
عادًة ما يقوم الأولد بخيارات غري �صحية لذلك فاإن اختيار الغذاء هو 
اأن  كما  مثالية.  وجبة  بتح�صري  يقوم  كيف  ولدكم  لتعليم  مثالية  فر�صة 
تناول غذاء �صحي ي�صاعده على املذاكرة  بذهن �صاف بعد الظهر. ومن 
هنا ميكننا اأن ندرك اأهمية الأكل بطريقة �صحية وخا�صًة اأن كافيرتيات 

املدار�س توؤمن وجبات غذاء تتما�صى مع الوجبات ال�صريعة.
يحتاج الأولد دائمًا اإىل وجبات خفيفة بني الوجبات الأ�صا�صية، وغالبًا 
والفقرية  وال�صكريات  احلرارية  بالوحدات  الغنية  تلك  يختارون  ما 
�صحية  خفيفة  وجبات  لأولدكم  تقّدموا  اأن  حاولوا  لذلك  باملغذيات. 
الأولد  باأن  ثقة  على  فنحن  الطبيعية.  الفاكهة  مع  لنب  اأو  كالفاكهة 
رة وجاهزة لهم. ويف  �صيطلبون املزيد من الفاكهة عندما يجدنوها حم�صّ
الأخري يبقى اأن نذّكر بعدم �صراء رقائق البطاط�س وامل�صروبات الغازية 

واإبقائها يف املنزل دائمًا.
االآن�صة وداد اأيوب
اأخ�صائية التغذية

هل تعلم؟ 
30غ من اخلبز تعادل 20غرام من الب�صكويت!! 

النوعية  من  دهنية  مواد  على  الب�صكويت  اأ�صناف  حتتوي 
ال�صيئة )8% كمعدل( يف حني اأن اخلبز يحتوي على اأقل من 

1.5% من هذه املواد.

اأف�صل  لي�صت  اخلبز  ا�صتهالك  بدل  الب�صكويت  تناول  اإذاً 
طريقة عند اتباع حمية منحفة

�لعودة �إىل �ملدر�شة: 
ن�شائح غذ�ئية للأهل!!
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كيف جتهزين طفلك نف�شيًا 
للدخول �إىل �لرو�شة؟

م�صاعر  الأطفال  عند  ي�صبب  الرو�صة  اإىل  الدخول 
واأحا�صي�س متناق�صة: الرغبة بالإن�صمام اإىل عامل الكبار، 
اأهله يف  اأح�صان  بالبقاء طفاًل يف  الرغبة  الوقت  وبنف�س 

املنزل.

اإليكم بع�س الن�صائح والإر�صادات التي ت�صاعد يف ت�صهيل 
هذه املرحلة.

يف الفرتة املمتدة قبل بدء العام الدرا�صي:
والتكلم معه عن املدر�صة، ورفاقه،  	 اإخبار الطفل  يجب 

عن  التكلم  يف  املبالغة  من  حذار  ولكن  واملعلمات، 
املو�صوع.

اإخباره باأنه يكرب، لذا هو �صيذهب اإىل املدر�صة فهناك  	
�صيتعلم ويلعب.

اإخباره بالن�صاطات التي �صيقوم بها هناك، اإ�صافًة اإىل  	
الأغاين،  وحفظ  الق�ص�س،  و�صماع  كاللعب،  الدر�س: 

والر�صم....
طبعًا يجب اإخباره من �صي�صطحبه قبل وبعد الدوام، واحلر�س على  	

الدقة وعدم التاأخر اأبدًا، واأهم �صيء اأن يعرف الطفل باأن الأهل لن 
يرافقوه طوال النهار بل اأنه �صيبقى هناك مع رفاقه واملعلمات.

�صرورة و�صع نظام للنوم وال�صتيقاظ باكرًا، اأقله ع�صرة اأيام قبل بدء  	
العام الدرا�صي.

ا�صطحاب الطفل اإىل املدر�صة حتى يعتاد على املكان. 	
الطفل  	 عند  �صخ�صيات حمببة  فيها  اأفالم  وم�صاهدة  ق�ص�س  قراءة 

عن حياتهم يف املدر�صة.
املدر�صة،  	 دخوله  مع  تتزامن  التي  املمار�صات  ببع�س  الطفل  اإخبار 

كالإبتعاد عن املنزل، والإ�صتيقاظ باكرًا، والإ�صتماع للمعلمة، ومعاملة 
رفاقه بلطف.

العام  من  يوم  اأول  يف  تفاديها  االأهل  على  يجب  اأخطاء 
الدرا�صي:

والإختفاء يف حلظة  	 تركه  املدر�صة، عدم  اإىل  الطفل  ا�صطحاب  عند 
ل اإخباره برحيلكم وتوديعه. يكون فيها غري منتبه، فمن املف�صّ

معه.  	 اإبقاءكم  حماوًل  بكى  حال  يف  طفلكم  مع  كثريًا  التجاوب  عدم 
كونوا �صارمني واأخربوه ب�صرورة رحيلكم كبقية الأهل.

عدم نقل اخلوف والقلق الذين ت�صعرون بهم اإىل طفلكم اأو البكاء عند  	
توديعه.

اليوم  �صعوبات  تفادي  دائمًا  ميكن  ل  الن�صائح،  هذه  كل  من  بالرغم 
فكل  لذا  اأ�صا�صيًا.  دورًا  يلعبان  و�صخ�صيته  الطفل  ن�صوج  اإن  اإذ  الأول، 
طفل بحاجة لفرتة تاأقلم تختلف عن الآخر لكي يعتاد بها على انف�صاله 

عن املنزل واأهله.
ال�صيدة رينا طالب
اأخ�صائية يف علم النف�س
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�لريقان و�لتهاب �لكبد 
�لفريو�شي

هناك عدة اأنواع من الفريو�صات )… A, B, C, D, E( التي ميكن اأن 
ُت�صيب الإن�صان وُت�صبب الريقان والتهاب الكبد. 

ظهور  قبل  االإن�صان  منها  يعاين  التي  العوار�س  هي  ما 
الريقان؟

�صداع، ك�صل وانحطاط، تعب، فقدان ال�صهية للطعام، اأوجاع يف املفا�صل، 
يف  حرارة  غثيان،  اليمنى،  الناحية  من  البطن  واأعلى  املعدة  يف  اأوجاع 

بع�س الأحيان، طفح جلدي وحكاك، تغرّي يف لون البول والرباز.

ما هي االأنواع االأكرث �صيوعاً والتي ت�صيب االإن�صان؟
1- التهاب الكبد الفريو�صي A هو الأكرث �صيوعًا. ي�صاب الإن�صان بهذا 
الفريو�س عن طريق الفم بعد �صرب مياه ملوثة اأو تناول طعام ملوث اأو 
الإنتقال  يف�صر  ما  وهذا  اأخر.  مري�س  برباز  امللوثة  الأيادي  طريق  عن 

بالعدوى بني جمموعة من النا�س يف نف�س املنزل اأو املدر�صة الخ...

Cو B 2- التهاب الكبد الفريو�صي

ي�صاب الإن�صان بهذا الفريو�س بعدة طرق:
 بعد نقل اأو اإعطاء دم )ب�صبب نزيف اأو عملية جراحية اأو فقر دم(يف  	

حال كان الدم املنقول حاماًل للفريو�س. 
من  	 للعدوى  معّر�صون  وممر�صات  اأطباء  من  الطبي  الطاقم  اأفراد   

اأو مل�س دم  اإبرة  املر�صى امل�صابني بالريقان عن طريق اخلطاأ: وخز 
املري�س.

عملية  	 اأثناء  جيدًا  املعقمة  غري  الطبية  باملعدات  العدوى  طريق  عن   
والوريد،  الع�صل  اأخذ حقنة يف  اأو  الأ�صنان،  اأو عند طبيب  جراحية، 
اأو اإبرة و�صم، وحلقة يف الأذن اأو اأي حقنة اأخرى، عند احلالق الخ...

 عن طريق العالقات اجلن�صية. 	
 عن طريق غ�صل الكلى. 	

 من الأم امل�صابة اإىل طفلها اأثناء الولدة. 	

املخت�س،  الطبيب  مراجعة  يجب  الكبد  التهاب  مبر�س  الإ�صابة  عند 
واجراء الفحو�صات املخربية الالزمة و�صورة املوجات ال�صوتية للبطن، 

لتحديد �صبب الريقان ونوع الفريو�س امل�صبب لالإلتهاب. 

يف  العالج  يكون  اأن  يجب  احلاد،  الفريو�صي  الكبدي  الإلتهاب  حالة  يف 
بع�س  بتجنب  خا�س  ب�صكل  ونن�صح  امل�صت�صفى.  داخل  الأوىل  الأيام 

الو�صفات ال�صعبية التي تكون لها اأحيانًا عواقب وخيمة وخطرية.

الوقاية خري عالج
 غ�صل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام. 	
من  	 التاأكد  على  واحلر�س  العامة  الأماكن  من  املياه  �صرب  جتنب   

�صالمة وجودة املياه والطعام يف املطاعم.
يف  	 واجل�صم  الفم  يف  جراحي  عمل  اأي  اإجراء  اأو  الإبر  اأخذ  جتّنب   

املراكز غري املوثوقة، كذلك بالن�صبة للحالقة والو�صم الخ...
 جتنب العالقات اجلن�صية املتهورة والع�صوائية. 	
املر�صى  	 مع  التعامل  يف  الالزمة  الوقاية  اأخذ  الطبي  الطاقم  على   

امل�صابني.
 واأخريًا اأخذ اللقاح الطبي الالزم. 	

الطبيب  مراجعة  يجب  مزمن،  فريو�صي  كبدي  بالتهاب  الإ�صابة  عند 
املخت�س ب�صكل دوري للمراقبة والعالج.

دكتور اأحمد الدهيبي
اأخ�صائي اجلهاز اله�صمي والكبد والتنظري
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ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

Formations externes
•  Art et psychiatrie 

•  Qualité en soin infirmiers

•  Congrès ophtalmologie

•  Congrès Physiothérapie

•  Formation en  stérilisation

•  Food hygiene

•  Maladies à déclaration obligatoire 

•  Formation  pour les  aides-soignants 

Formations internes
•  Lecture de l’antibiogramme 

•  Catheter and tubing

•  Lecture d’antibiogramme 

•  Prise en charge de Placenta Accerta

•  Safe handling of  Tygical and Tazocin

•  Produits désinfectants

•  Allergic Rhinitis

ال�صيدة مارلني ال�صكاف
م�صوؤولة ق�صم املوارد الب�صرية

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.

املرحوم الدكتور األبري هيكل، علم من اأعالم الطب والعلم يف لبنان، منارة 
اأ�صاءت بنورها دروبنا على طريق الإن�صانية والأخالق، �صديق متوا�صع 
ويف، اأخ كبري واأ�صتاذ عظيم ِمعطاء، قلبه لن يتوقف عن اخلفقان حتّديًا 

ملالك املوت الذي اأبى اأن ين�صاه.

لقد ا�صتحق وبكل جدارة األقاب الطبيب الإن�صان وينبوع العطاء والأدب 
الذي لن ين�صب اأبدًا لأن دميومته م�صتمدة من الأزلية.

يف ليلة حالكة الظالم ويف غفلة من الزمان ُفجعنا بفقدان ج�صده الطاهر 
واأج�صادنا  نفو�صنا  يف  تنفخ  اأبدًا  فينا  باقية  فباقية،  العطرة  روحه  واأما 

ن�صيم احلب وروح التفاين والعطاء امل�صتمر اإىل الأبد كمحبته يف قلوبنا.

رحمه اهلل واأدخله ف�صيح جنانه واأفا�س اخلري والربكة على خلفه.

ال�صديق الدكتور نبيل خلف

قلب لن يتوقف عن �خلفقان!!
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لل�شتعلم �الت�شال على:
06/411111 
مق�شم: 310

�ل�شيد عبد �هلل ميقاتي

اإن اأكرب ال�صعوبات التي نواجهها يف لبنان يف حالت الطوارئ تكمن يف تاأمني 
فريق طبي مدرب لإ�صعاف ونقل املر�صى يف احلالت الطبية احلرجة.

اإ�صعاف  ب�صيارة  األبري هيكل  الطوارئ يف م�صت�صفى  لذلك فقد مت جتهيز ق�صم 
جمهزة باأحدث املعدات التي ت�صمح لفريق العمل الطبي بنقل املر�صى والعناية 
الفائقة،  والعناية  الإنعا�س  مر�صى  الولدة،  )حديثي  احلرجة  احلالت  باأغلب 

التنف�س الإ�صطناعي...(.

بالإ�صافة اإىل ذلك مت تدريب فريق عمل متكامل من ممر�صني واأطباء لتاأمني 
ال�صالمة للمري�س والعناية املطلوبة له خالل فرتة النقل.

ل يقت�صر عملنا على نقل مر�صى امل�صت�صفى، بل ميكن التن�صيق مع هذا الفريق 
لنقل املر�صى املوجودين يف م�صت�صفيات اأخرى �صمن الأرا�صي اللبنانية.

نحن فخورون بوجود هذه التجهيزات يف منطقة ال�صمال، بحيث ن�صتطيع الآن اأن 
نوؤمن ملري�صنا يف طرابل�س وال�صمال ما يحتاجه من عناية طبية خالل نقله دون 

اللجوء اإىل فريق نقل طبي من بريوت.

د. ن�صرين بازربا�صي
رئي�س ق�صم الطوارئ

فريق نقل �حلاالت �لطارئة
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فو�ئد �لر�شاعة �لطبيعية

اإذا كانت زجاجة احلليب تبدو اأكرث عملية، فالر�صاعة الطبيعية لها العديد من املزايا...

فوائد الر�صاعة الطبيعية لفرتة طويلة  كثرية ونذكر منها:
الأطفال الذين ير�صعون من الثدي هم اأكرث مقاومة لالإلتهابات كالتهاب املعدة والأمعاء، والتهابات الأذن وغريها، فحليب الأم يحوي الكثري من  	

الأج�صام امل�صاّدة التي تقاوم انت�صار اجلراثيم.
يحمي الأطفال من احل�صا�صية. 	
يف حليب الأم القدرة على التكيف التلقائي مع احتياجات الطفل. 	
يلعب حليب الأم دورًا اأ�صا�صيًا يف اإن�صاء رابطة عاطفية بني الأم والطفل: فالر�صاعة الطبيعية هي اأول مثال على التوا�صل بني الأم والطفل مما  	

يعزز الرتابط بينهما.
حليب الثدي �صريع اله�صم، معّقم، اآمن، دافئ، نظيف ومتوفر دائمًا. 	
الر�صاعة الطبيعية هي الأكرث اإقت�صادًا. 	
تعّززالر�صاعة الطبيعية تقل�صات الرحم التي تدعم الرتداد ال�صريع للرحم ومتنع النزيف الرحمي ما بعد الولدة. 	

وقد اأثبتت الدرا�صات غريها من الفوائد:

- لالأم:
بن�صبة  	 تقل�س  الطبيعية  الر�صاعة  من  �صهرًا  ع�صر  اثني  اإّن 

انقطاع  قبل  الثدي  ب�صرطان  الإ�صابة  خطر  من   %30
الطمث.

الإ�صابة  	 خطر  من  تقّل�س  الطبيعية  الر�صاعة 
ب�صرطان املبي�س بن�صبة %25.

- للطفل:
من  	 الطفل  حتمي  الطبيعية  الر�صاعة 

التنف�صي  اجلهاز  والتهابات  الإ�صهال 
والتهابات الذن. تتّم حاليًا مناق�صة 

تاأثريها على املوت املفاجئ.
يف  	 دورًا  تلعب  الطبيعية  الر�صاعة 

ال�صكري،  مر�س  �صد  احلماية 
�صوء  الأ�صنان،  ت�صو�س  ال�صمنة، 

الإن�صداد والت�صلب املتعدد.
الر�صاعة  	 تاأثري  لوحظ  وقد 

تزال  ل  الب�صر.  على  الطبيعية 
هناك  ولكن  وا�صحة  غري  الأ�صباب 

حتاول  التي  النظريات  من  العديد 
يف  و�صعت  وقد  النتائج  هذه  تف�صري 

مقدمة هذه النظريات نظرية الأج�صام 
امل�صادة  والكول�صتريول والزنك.

التكنولوجيا  و�صائل  تقدمت  مهما  الأخري،  ويف 
الأم،  حليب  ي�صاهي  حليب  بابتكار  ت�صمح  ل  فهي 

فالر�صاعة الطبيعية هي اأجمل واأثمن هدية ميكن اأن 
تقدمها الأم لطفلها.

د. برنارد ن�صر
جراحة ن�صائية وتوليد

طب اجلنني واحلمل ذو اخلطورة
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Conclusion

Beaucoup des patients dans les hôpitaux exigent 
une VVP dans le cadre de leur prise en charge 
médicale et de soins. Une complication associée 
reconnue est la phlébite.

Les  infirmières  sont  bien  placées  pour  évaluer  la 
présence de phlébite et d'agir en conséquence. En 
observant les bonnes pratiques à la fois pendant  et 
après l'insertion du cathéter périphérique, les taux 
de complication de la phlébite peuvent être réduits 
et les soins aux patients améliorés.

Dr. Matta Matta

Infectiologue

Mesures de réduction de phlébite

L'incidence  de  la  phlébite  peut  être  réduite  par 
l'utilisation de mesures simples. Les bonnes 
pratiques  lors  de  l'insertion  peuvent  également 
prolonger la vie de la canule.

Les mains du praticien doivent être soigneusement 
lavées,  gants  usés  et  la  peau  du  patient  nettoyée 
convenablement.

Une  bonne  pratique  clinique  doit  être  observée 
lors de  l'administration des médicaments par voie 
intraveineuse.

La canule appropriée doit être sélectionnée pour la 
veine. Le site doit aussi être choisi avec soin, afin 
d'éviter toute proéminence osseuse, les articulations 
et les valves veineuses qui causeraient la canule de 
se déplacer dans la lumière de la veine.

Complications
Une phlébite détectée tôt sur un site  intraveineux 
disparaît habituellement après que la canule est 
retirée.

Les complications sont rares mais peuvent survenir, 
il s'agit notamment de l'infection, thrombose, et 
thrombophlébite superficielle récurrente.

Des  complications  les  plus  graves  -  mais 
heureusement rare - est une thrombophlébite 
septique, une condition caractérisée par une 
thrombose veineuse et d'inflammation en présence 
de bactériémie.

Traitement

Le traitement des phlébites dépendra dans une 
certaine mesure de  la gravité de  l'inflammation et 
la présence d'un thrombus. Les phlébites modérées 
vont généralement se résoudre. Un patient souffrant 
d'une phlébite avec un score de 2 ou plus, a besoin 
d’avoir la canule enlevée.

Le traitement initial de toute forme de phlébite est 
d'arrêter la perfusion et retirer la voie veineuse.

Un membre affecté devrait être élevé pour réduire 
l'inflammation et une crème anti-inflammatoire ou 
de gel peuvent être directement appliqués à la zone.

Les anti-inflammatoires peuvent être prescrits pour 
traiter à la fois l'inflammation et la douleur associée 
à une phlébite.

كل عام و�أنتم بخري
من فريق العمل

يف م�صت�صفى األبري هيكل منا�صبة

عيد ��شتقلل لبنان
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La perfusion veineuse  périphérique  est   souvent 
indiquée  chez les patients  hospitalisés, cependant 
elle présente plusieurs effets secondaires dont la 
«Thrombophlébite » ou « Lymphangite ».

Définition
C’est  l’inflammation  de  l’intima  de  la  veine  au 
niveau  du  site  d’insertion  de  la  canule.  Elle  peut 
être d’origine mécanique, chimique ou infectieuse. 
Non traitée elle peut conduire à la formation de 
thrombus ou de suppuration. 

Il est essentiel de reconnaitre tôt la thrombophlébite 
afin d’intervenir rapidement et de limiter les effets 
secondaires.

Les signes et les symptômes
Les symptômes les plus communs de toute forme 
de phlébite sont l'érythème et l'œdème le long de 
la voie veineuse, entraînant   le durcissement de la 
veine  et  l’apparition  d’un  cordon  inflammatoire. 
La  zone  peut  être  chaude  et  les  patients  peuvent 
éprouver de  la douleur ou de  l'inconfort pendant 
l'administration,  de  la  difficulté  à  injecter  ou 
l'occlusion  de la pompe de perfusion indiquerait 
également une phlébite. Tout exsudat suintant 
sur le site d'insertion serait également suggestif  
de phlébite, en particulier phlébite infectieuse. La 
fièvre peut être également présente. 

L'évaluation•et•la•classification

Tous  les  patients  avec  un  dispositif   d'accès 
intraveineux devraient avoir le site d'accès contrôlé  
à chaque changement du personnel à la recherche 
de signes de phlébite. Un certain nombre d'échelles 
de phlébite et d'outils d'évaluation ont été élaborés 
pour aider cela, et la plus couramment utilisée est 
l'échelle de phlébite. L'échelle de phlébite a été 
développé  par  la Nurses  Infusion  Society  (2006).
En utilisant une échelle de notation de 0 à 4, il s'est 
avéré être un outil rapide, facile et utile.

Echelle de phlébite 
Grade 0: Pas de symptômes.

Grade  1:  Erythème  au  site  d'accès  avec  ou  sans 
douleur.

Grade 2: Douleur au site d'accès à un érythème et/
ou œdème.

Grade 3: Douleur au point d'accès avec érythème 
et/ou œdème, formation de stries, cordon veineux 
palpable.

Grade 4: Douleur au point d'accès avec érythème 
et/ou œdème, formation de stries, cordon 
veineux palpable de plus de 2.5 cm de longueur et 
écoulement purulent.

Lymphangite
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Comme  déjà  mentionné  précédemment  que 
l'incidence de la lymphangite peut être réduite par 
l'utilisation de mesures simples, basant sur plusieurs 
recommandations internationales:
•  le choix du matériel de cathéter 
•  le choix de site d’insertion de cathéter
•   la  désinfection  à  4  temps  de  la  peau  avant 
l’injection

•  l’hygiène des mains et le port des gants de 
l’opérateur 

•  la traçabilité sur le dossier de patient de date de 
pose, date d'ablation, taille du cathéter, site de 
pose et le nom de l’opérateur

•  la manipulation du cathéter, des tubulures et des 
robinets avec asepsie. 

•  Le changement ou l’ablation de cathéter
Tout malade présentant une hyperthermie suite 
à  une  lymphangite,  le  cathéter  doit  être  enlevé  et 
envoyé pour être contrôlé bactériologiquement.

Un programme de surveillance du risque infectieux 
est élaboré par le comité de lutte contre les infections 
nosocomiales  (CLIN)  qui  contient  la  collecte  des 
données, l’analyse et le rapport mensuel de taux 
de  lymphangite.  En  plus  un  projet  d’évaluation 
des  pratiques  professionnelles  (EPP)  a  étudié  les 
complications sur cathéter périphérique durant un 
délai d’un an.

Prévention contre la 
lymphangite à l’hôpital?

Plusieurs  formations  et  évaluations  concernant 
la pose et l’entretien des cathéters sont faites 
régulièrement  par  l’infirmière  hygiéniste  et  les 
référents en hygiène dans chaque département de 
l’hôpital.   

Mme Imane Abdo
Infirmière hygiéniste
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�أنت فرد من عائلتنا

Les dix
conseils

لتجّنب االإ�صابة ب�صرطان الثدي

الإ�صابة  احتمال  تزيد  فال�ُصمنة  الزائد،  الوزن  جتنبي   .1

ب�صرطان الثدي بعد �صن الياأ�س)عندما يكون احتمال الإ�صابة 

بال�صرطان قد بلغ حّده الأق�صى(.

الغنية  الوجبات  على  بالعتماد  ال�صحية،  الأطعمة  تناويل   .2

ال�صكر  من  �صئيلة  كميات  حتوي  والتي  واخل�صار  بالفاكهة 

اأكرثي من اللحم الأبي�س )ال�صمك والدجاج( مع  والدهون. 

التقليل من اللحوم احلمراء قدر الإمكان. 

احتمال  من  تقلل  فالريا�صة  ج�صمك،  لياقة  على  حافظي   .3

الإ�صابة ب�صرطان الثدي بن�صبة 10 اإىل 30 باملئة.

ب�صرطان  الإ�صابة  احتمال  من  تزيد  فهي  الكحول،  جتّنبي   .4
الثدي.

خا�صًة  فالهرمونات  بالهرمونات،  العالج  جتّنبي   .5

الياأ�س  �صن  اأعرا�س  لتخفيف  ت�صتعمل  التي  »الربوج�صرتون« 

تزيد من احتمال الإ�صابة بهذا ال�صرطان.

لهذا  املعّر�صة  الفئة  من  تكونني  فقد  طبيبك،  اإ�صت�صريي   .6

بع�س  يلزمك  قد  بالتايل  و  غريها،  من  اأكرث  ال�صرطان 
الأدوية الوقائية. 

ارتباطًا  الأبحاث  اأظهرت  فقد  التدخني،  عن  اإمتنعي   .7

وثيقًا بني التدخني على املدى الطويل وخطر الإ�صابة 
ب�صرطان الثدي.

فالن�صاء  ممكنة،  فرتة  لأطول  اأطفالك  اأر�صعي   .8

ال�صنة  عن  تقّل  ل  لفرتة  اأطفالهّن  اأر�صعن  اللواتي 

اأظهرن احتماًل اأ�صعف لالإ�صابة ب�صرطان الثدي.

اإخ�صعي ل�صورة الثدي اإذا كنِت قد بلغِت �صن الأربعني،   .9

فالكت�صاف املبّكر مينحك الأمل الأكرب بال�صفاء.

ل ترتّددي باإجراء التحاليل خوًفا من النتائج اأو امل�صّقات،   .10

واإذا كنت تخافني اأمل ال�صورة اخ�صعي لها بعد اأيام الدورة 

بحيث تكون اأن�صجة ال�صدر لديك اأقل ح�صا�صّيًة.
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دميا بكري وطارق مو�صلي بطفلتهما لني
اأحالم را�صي وعبداهلل الوعري بطفلهما حم�صن
�صونيا طربيه وطوين مطانيو�س بطفلهما �صريج

�صمر اخلري و�صايد جريج بطفلتهما مريا
وفاء الناظر وممدوح اللون بطفلتهما لني
منال عثمان و�صامر عراج بطفلهما اأمري

اأولغا نا�صيف و�صامي يو�صف بطفلهما جوزيف
ن�صرين مالط وو�صيم درنيقة بطفلهما فار�س
نارمني نابل�صي وحممد �صفر بطفلهما عزام

نزهة �صرموط ويو�صف جباخنجي بطفلهما �صام

نهنئ بوالدة:

�صارة عالم وفادي ال�صمد
فرج اهلل العبد و�صارة حمزة

فرح قرحاين واأحمد علي

نهنئ بخطوبة:

اأ�صامة حايك و�صاجدة �صادق

فاطمة حكوم وحممد خ�صر

راكيل �صعار و�صربل مارون

اآمنة عز الدين وخ�صر احللو

راميا اخلري وربيع مل�س

نهنئ بزواج:
يف ق�صم االإدارة: �صناء اللون 

يف ق�صم االإدارة التمري�صية: حممد اأيوبي
يف ق�صم املطبخ: رانية �صنكري، نظرية ح�صني، جيهان حلبي

يف ق�صم اجلراحة: هنادي هرمو�س 
يف ق�صم ال�صحة: اآلء عواد، مار�صيل عويك، �صارة الرتك

يف ق�صم الطوارئ: ن�صرين احللو
يف ق�صم التنظيفات: فاتن معرباين، نعيمة خ�صر، رانيا الرفاعي

يف ق�صم العناية الفائقة: حممد عرب�س، ريان مغمومي
يف ق�صم املخترب: مريمي بو �صاهر

يف ق�صم الوالدة: هبة الزكفي، غادة �صاهني
يف ق�صم العمليات: ن�صرين كنعان، �صيدة �صمعون، قا�صم عيد

�صيديل م�صوؤول: و�صيم مهباين
يف ق�صم ال�صيدلية: �صليم حمزة، عمر بارودي، عبد الغني ميقاتي

يف ق�صم االأر�صيف: عبد اهلل هارون، فاني�صا جعجع

نرحب باملوظفني اجلدد:

Recycler ćest bien

ق�صم املوارد الب�صرية


