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تتقدم
�إد�رة م�شت�شفى �ألبري هيكل

باملعايدة
من جميع �لقابالت �لقانونيات

يف عيدهن �لو�قع يف ٥ �أيار
كما تهنئ جميع �ملمر�شات و�ملمر�شني

 يف عيدهم يف ١٢ �أيار
متمنية لهم دو�م �لعطاء 

و�لإ�شتمر�رية.
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�أنت فرد من عائلتنا

من  امل�صت�صفى  وحدات  كافة  اإحتياجات  بتاأمني  امل�صرتيات  اإدارة  ُتعنى 
اأف�صل  تقدمي  ل�صمان   والأجهزة  والآلت  املعدات  واأحدث  املواد  اأف�صل 

عناية للمري�ض.

�أبرز �أهد�فها
احل�صول على اأف�صل العرو�ض من ناحية اجلودة، ال�صعر، الكمية، �صرعة 
التوريد وامل�صدر، من خالل طرح املزايدات طبقًا للقوانني واملوا�صفات 
لتحقيق  املنا�صبة  واملعايري  وال�صوابط  الإجراءات  واإتخاذ  املطلوبة، 
اإدارة  واأهمها  الإدارات  باقي  مع  التعاون  عرب  ككل،  امل�صت�صفى  اأهداف 

امل�صتودعات.

عالقة �إد�رة �مل�شرتيات بامل�شتودعات
حفظ  يف  تتمثل  والتي  بامل�صتودعات،  وثيقًا  اإرتباطًا  امل�صرتيات  ترتبط   
اإىل  اإ�صافًة  امل�صرتيات واملحافظة عليها وتوزيعها على اجلهات املعنية، 

اإمتام اإجراءات اجلرد ال�صنوي العام.

من املعروف اأن عمليات ال�صراء تنطلق بناًء على طلب اإدارة امل�صتودعات، 
يتطلب  م�صتوى معني  اإىل  املواد  املخزون من  وذلك عندما ي�صل حجم 

تزويد املخازن بتلك املواد.

وهنا تتلقى اإدارة امل�صرتيات تقريرًا مف�صاًل ودقيقًا حول خمتلف اأنواع 
يف  الأخطاء  لتجنب  وهذا  �صراء،  برنامج  و�صع  عليها  لي�صهل  املخزون 

عمليات ال�صراء.

�أهم �أن�شطة �إد�رة �مل�شرتيات
البحث عن اأف�صل م�صادر التوريد واأقلها تكلفة، وفق اإمكانية التوريد  •

يف الوقت املنا�صب.
اإ�صدار اأوامر ال�صراء ومتابعتها ل�صمان الت�صليم يف املواعيد املحددة.  •
خف�ض املبالغ امل�صتثمرة يف املخزون اإىل اأدنى حد ممكن ومبا ل يوؤدي  •

اإىل الإخالل باحتياجات وحدات امل�صت�صفى.
للموا�صفات  • مطابقتها  من  التاأكد  بهدف  وتفتي�صها  الطلبيات  ت�صلم 

ومعايري اجلودة.
اإ�صتخدام اأف�صل اأ�صاليب ال�صراء وتطويرها باإ�صتمرار. •

الإحتفاظ بال�صجالت وامل�صتندات التي تتم بها عملية ال�صراء. •
�صمان العالقة اجليدة بني اإدارة امل�صرتيات والإدارات الأخرى. •
توطيد العالقة مع املوردين، للحفاظ على م�صادر التوريد. •

 اإَن م�صت�صفى هيكل يف مواكبة م�صتمرة للتطور التكنولوجي بهدف تاأمني 
النفايات،  لتقليل  �صبل  عن  والبحث  كلفة،  باأقل  للمري�ض  عناية  اأف�صل 
اأ�صاليب  تطوير  يف  امل�صرتيات  لإدارة  الإ�صرتاتيجي  البعد  يعزز  مما 
�صبل  عن  بحثًا  واخلارجية،  الداخلية  الأ�صواق  مع  والتعامل  التفاو�ض 

تخفي�ض الإنفاق و�صراء املنتجات اخل�صراء للحفاظ على البيئة.
�لآن�شة مينى �لطح�شي
مديرة ق�شم �مل�شرتيات و�مل�شتودعات

ما ور�ء �جلدر�ن
�إد�رة �مل�شرتيات و�مل�شتودعات
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مديرة  بكلمة  امل��وؤمت��ر  اإب��ت��داأ 
م�صت�صفى  يف  ال��ت��م��ري�����ض 
كري�صتني  ال�����ص��ي��دة  ه��ي��ك��ل 
���ص��ك��رت فيها  ال��ت��ي  ���ص��وي��ف 
اإدارة  امل����ح����ا�����ص����ري����ن، 
وم�صوؤويل  هيكل  م�صت�صفى 
اأق�����ص��ام ال��ت��م��ري�����ض وك��ل 
م�����ن ����ص���اه���م ب����اإجن����اح 

العاملي  باليوم  عام  كل  من  اأيار   5 يف  العامل  يحتفل  وقالت:  املوؤمتر  هذا 
التي  املهنة  للتمري�ض،  العاملي  باليوم  اأيار   12 ويف  القانونيات  للقابالت 
من  باملعايدة  تقدمت  املنا�صبة،  هذه  ويف  العامل.  يف  املهن  اأهم  من  تعّد 
األبري هيكل  الدكتور  زوجة  ال�صيدة ميال هيكل  بالذكر  ت  اجلميع وخ�صّ

التي كان لها الدور الأ�صا�صي يف تاأ�صي�ض امل�صت�صفى.

اإىل  فيعود  الأوىل  بالدرجة  لبنان  يف  التمري�ض  كوادر  يف  النق�ض  اأما 
مهنة  لأنها  التمري�ض  جمال  يف  الإنخراط  على  الطالب  اإقبال  عدم 
واملمر�صني  املمر�صات  هجرة  اإىل  الثانية  وبالدرجة  ومتعبة،  �صاقة 
حني  يف  لهم  املنا�صبة  العمل  �صروط  وتوفر  جهودهم  تقدير  لعدم 

تقول احلقيقة باأن املمر�ض هو ع�صب امل�صت�صفى.

يف  العمل  فر�ض  اإن  فيها  تقول  احلا�صرين  اإىل  بر�صالة  وتوجهت 
ومتّنت  وا�صعة،  عملها  وجمالت  لبنان  يف  متوفرة  التمري�ض  مهنة 
اأن يكون هناك توعية اأكرث لهذه املهنة لإعطائها حقها، ومتّنت على 
القّيمني يف جميع امل�صت�صفيات وعلى نقابة الأطباء دعم العاملني 

�ملوؤمتر �لتمري�شي �لثاين 
مل�شت�شفى هيكل

 بح�صور الدكتور حممد غمراوي ممثاًل وزير ال�صحة العامة علي ح�صن خليل وبرعاية 
التمري�ض يف  ال�صيدة هيلني �صماحة، نظم قطاع  لبنان  نقيبة املمر�صات واملمر�صني يف 
م�صت�صفى األبري هيكل موؤمتره ال�صنوي الثاين حتت عنوان »بني املعالج واملري�ض: عالقة 
ثقة«، يف قاعة املركز الثقايف يف موؤ�ص�صة ال�صفدي، بتاريخ 27/ني�صان/2013 ومب�صاركة 
واملمر�صات  والأطباء  الأحمر  وال�صليب  التمري�صية  واملعاهد  الكليات  عدد من مدراء 

واملمر�صني .
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اأكرب  م�صاحة  واإعطائهم  التمري�ض  مهنة  يف 
تعّلموه  ما  تطبيق  من  ليتمكنوا  الإهتمام  من 

باملر�صى. للعناية 

وختمت متوجهة بالتحية اإىل نقيبة املمر�صات 
بني  التوا�صل  ل��واء  حملت  التي  واملمر�صني 
مثمنًة  لبنان  يف  التمري�صي  اجل�صم  اأف���راد 

اأهمية بناء اجل�صور يف كل املناطق.

�صماحة  نويهد  هيلني  ال�صيدة  النقيبة  اأم��ا 
وحت�صني  مراقبة  ���ص��رورة  اإىل  اأ���ص��ارت  فقد 
التي  والعقبات  املهنة  هذه  العاملني يف  �صورة 
مو�صوع  متابعة  و���ص��رورة  عملهم،  تعرت�ض 
بع�ض  يف  للعنف  التمري�صي  اجل�صم  تعّر�ض 
النقابة  حققته  ما  اإىل  م�صريًة  امل�صت�صفيات، 
التمري�صي،  باجل�صم  تتعلق  اإجن����ازات  م��ن 
اإنتخابات  يف  الدائمة  امل�صاركة  اإىل  داع��ي��ًة 
و�صهادات  وثائقيًا  فيلمًا  قدمت  ثم  النقابة. 
ح��ول  وامل��م��ر���ص��ني  امل��م��ر���ص��ات  لبع�ض  ح��ّي��ة 

عملهم. اأهمية 

درع��ًا  �صويف  كري�صتني  ال�صيدة  قدمت  وق��د 
لنقيبة  هيكل  م�صت�صفى  اإدارة  با�صم  تقديريًا 

واملمر�صني. املمر�صات 

ال�صفدي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ملمثلة  كلمة  ك��ان��ت  ث��م 
دواع��ي  مِل��ن  اإن��ُه  وفيها:  اأف��ي��وين  هنا  ال�صيدة 

هذه  يف  ال�صفدي  موؤ�ص�صة  اأمثل  اأن  اإعتزازي 
التمري�ض  به مهنة  تتمتع  ملا  املميزة،  املنا�صبة 

من �صفات �صامية خلدمة الإن�صان.

يف ك��ل ع���ام ُي��ج��م��ع ال��ع��امل ع��ل��ى الإح��ت��ف��ال 
يرتبط  التي  املهنة  ه��ذه  التمري�ض.  مبهنة 
الأوىل  تزال  ول  والرحمة  بالإن�صانية  اإ�صمها 
راحتهم.  على  وال�صهر  النا�ض  م�صاعدة  يف 
اإذ  حياتنا،  يف  التمري�ض  اأهمّية  نعلم  ونحن 
الطبّية من دون  تكتمل اخلدمات  اأن  ل ميكن 
�صاقة،  مهارات  اإىل  يحتاج  ال��ذي  التمري�ض 
م�صاعدة  اأجل  من  و�صحيحة،  �صليمة  واأ�ص�ض 

اإليه. املر�صى وخدمتهم فيما يحتاجون 

ثم كانت مداخلة لل�صيدة ديانا هيكل )اأ�صتاذة 
العائلة  راهبات  جامعة  يف  التمري�ض  فرع  يف 
البرتون( حتدثت فيها عن م�صقات  املقد�صة، 
هو  الأ�صا�صي  الهدف  اأن  اإىل  م�صريًة  املهنة 

على  للح�صول  وم�صاعدته  امل��ري�����ض  تعليم 
اأف�صل  بطريقة  العي�ض  ي�صتطيع  كي  مهارات 

مع املر�ض والعناية اخلا�صة ب�صحته.

ثالثة  ال��ت��م��ري�����ض  ل��ث��ق��اف��ة  اأن  اإىل  م�صيفًة 
طريقة  على:  املري�ض  توعية  يف  ت�صهم  اأبعاد 
الدواء  اأخذ  وطريقة  الغذاء،  طريقة  العي�ض، 
يف  واأ�صا�صي  هام  دور  وللممر�صة  ومراقبته. 
تثقيفية  ن�صرة  اإىل  بالإ�صتناد  التثقيف  ه��ذا 
تو�صع بني يدي املري�ض لتعبئتها ومن خاللها 
ن�صل اإىل الهدف املطلوب »التوعية العالجية 
بني  ي�صبح  �صوف  امل�صروع  وهذا  للمري�ض«.  
بعد  وقت  اأ�صرع  يف  التمري�صي  اجل�صم  يدي 

واإعادة �صياغتها. الن�صرة  تعبئة 

ق�صم  )م��دي��رة  �صكاف  م��ارل��ني  ال�صيدة  اأم��ا 
هيكل(   األبري  م�صت�صفى  يف  املوظفني  �صوؤون 
ال�صيئة  املعاملة  تفادي  كيفية  عن  فتحدثت 
وت�����ص��ج��ي��ع ح�����ص��ن امل��ع��ام��ل��ة يف امل��وؤ���ص�����ص��ات 
قد  اليومية،  الأع��م��ال  خ��الل  لأن��ه  ال�صحية. 
اإىل  اإرادي����ة  غ��ري  بطريقة  املري�ض  يتعر�ض 
حقوقه  مت�ض  التي  العاملني  قبل  من  الإ�صاءة 
املوؤ�ص�صات تطوير  وحريته وكرامته.  لذا على 
طرق ح�صن املعاملة من خالل ت�صليط ال�صوء 
على اأنواع وعوامل �صوء املعاملة واإ�صدار دليل 

لذلك يعتمد عليه.
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)م�صت�صارة  الدين  عز  نادين  ال�صيدة  بدورها 
م�صت�صفيات(  ع���دة  يف  الإع��ت��م��اد  جل��ن��ة  يف 
موؤ�صرات  من  املري�ض  ر�صى  اأن  اإىل  اأ�صارت 
الإعتماد  معايري  عليها  ن�صت  التي  اجل��ودة 
اأداة  ف��اإن  وعليه  ل���الإدارة.  اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا 
العوامل  تعترب من  املري�ض  واآلية قيا�ض ر�صى 
املعطيات  ولتحديد  املوؤ�صر  املهمة ل�صحة هذا 
لإن  الت�صحيحية.  ل��ل��ت��دخ��الت  ال�����ص��روري��ة 
هو  التمري�صي  اجل�صم  ع��ن  املري�ض  ر�صى 

الأداء  ن���ت���ي���ج���ة 
ال��ت��م��ري�����ص��ي. ومل��ا 
ك��ان ه��ذا الأخ��ري 
م����رت����ب����ط ب���ع���دد 
م���ن امل��م��ر���ص��ات 
واملمر�صني 
الإهتمام  املكلفني 

املهارات،  اإىل  بالإ�صافة  املر�صى،   من  بعدد 
اإىل  للنظر  دع���وة  ه��ي  املحا�صرة  ه��ذه  ف���اإن 
املمر�صني  نقابة  مع  والتعاون  العوامل  ه��ذه 
العلمية  لالأ�ص�ض  وفقًا  لتنظيمها  واملمر�صات 

الت�صريعية.

و حت��دث��ت اإل��ي��ان��ا ح��م�����ص��ي��ة )اأ����ص���ت���اذة يف 
ب����ريوت، وممثلة  ي��و���ص��ف  ال��ق��دي�����ض  ج��ام��ع��ة 
عن  لبنان(  يف  واملمر�صني  املمر�صات  نقيبة 
التمري�صي:  القطاع  ودور  املري�ض  خ�صو�صية 
و�صوًل  املدنية احلديثة  فيه  اإخرتقت  يف عامل 
التوقف  من  لنا  بد  ل  الأفراد  خ�صو�صية  اإىل 
القطاع  يوميًا  يواجهها  التي  ال�صعوبات  عند 
هذه  احرتام  على  العمل  اأجل  من  التمري�صي 
بع�ض  يف  تخرق  قد  اأنها  علمًا  اخل�صو�صية، 
غ��ري ق�صد  وم���ن  الأح���ي���ان 
ب�����ص��ب��ب ن���وع م���ن الأع���م���ال 
اأخرى.  وعوامل  التمري�صية 
املحا�صرة  هذه  �صددت  لقد 
العالقة  �صون  اأهمية  على 
م�����ع امل����ري���������ض وت���دع���ي���م 
اخل�صو�صية  ه��ذه  وم��راع��اة  املتبادلة  الثقة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإح��رتام��ه��ا يف ك��اف��ة م��ي��ادي��ن 
كرامة  على  حفاظًا  وذلك  التمري�صي،  العمل 
اأ�صا�صيًا  حمورًا  ت�صكل  التي  وحقوقه  املري�ض 

التمري�ض. اإليه مهنة  ت�صبو 

لل�صيد عبد اهلل  فكان مع مداخلة  اأما اخلتام 
م�صت�صفى  الطوارئ يف  ق�صم  ميقاتي )م�صوؤول 
وم�صاريع  اإجن��ازات  عن  حتدث  الذي  هيكل( 

التقاعد. النقابة و�صندوق 

والالفت يف هذا املوؤمتر هو م�صاركة عدد كبري 
من امل�صت�صفيات الذي فاق 350 �صخ�صًا.

التمري�صية  الإدارة  ���ص��ك��رت  اخل��ت��ام  ويف 
موؤمترها  ودع��م��ت  �صاهمت  التي  ال�صركات 

العلمي.
�شويف كري�شتني  �ل�شيدة 
�لتمري�ض مديرة 
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يف اإطار فعاليات املوؤمتر التمري�صي الثاين للم�صت�صفى قمنا با�صتطالع 
امل�صت�صفيات  خمتلف  من  اأتوا  الذين  احل�صور،  من  امل�صاركني  اآراء 

واجلامعات  يف ال�صمال، وقد كان النطباع على ال�صكل التايل:

ومعّدات  معلومات  على  تعرفنا  لقد  �لهدى(:  )معهد  �شليم  �إبر�هيم 
اأعجبنا  اإننا  كما  جدًا،  ومفيدًا  مهمًا  �صيًء  لنا  بالن�صبة  كانت  جديدة 

بح�صن ال�صيافة والكرم.

�أحمد عالم )�جلامعة �للبنانية(: لقد اأعجبتني كل املحا�صرات وكل ما 
قدم فيها لأننا اإ�صتفدنا منها كثريًا بالن�صبة ملهنتنا.

التي  املحا�صرات  كل  اأعجبتني  لقد  �خلري(:  )م�شت�شفى  �لفحل  �أمل 
لأنها  �صكاف  مارلني  مدام  قدمتها  التي  املحا�صرة  وبالأخ�ض  قدمت 

اأو�صلت لنا الفكرة ب�صكل مفهوم جدًا.

بكلمة  اأعجبت  لقد  �لأجتماعية(:  �خلدمات  )جمعية  �جلبلي  هدى 
مدام ديانا هيكل كما اأعجبت اأكرث واأكرث مبحا�صرة مدام مارلني �صكاف 
م�صت�صفيات  يف  منها  والكثري  الكثري  يوجد  ذكرتها  التي  امل�صاكل  لأن 
منها،  واحلد  امل�صاكل  لهذه  املكثفة  احللول  وجود  من  وبالرغم  لبنان. 

فاإننا ولالأ�صف ما زلنا نعاين منها.
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�آر�ء �مل�شاركني يف �ملوؤمتر

 Journée très intéressante, �ل�شفاء(:  )م�شت�شفى  دبو�شي  حبيبة 
les sujets sont très importants, courage!

منال قا�شم )�جلامعة �للبنانية(: كان هناك تن�صيق جيد بني العاملني 
وكان ال�صتقبال رائعًا.اإ�صتفدنا كثريًا من املعلومات وتعّرفنا على معّدات 

جديدة مل نكن نعرفها من قبل.

 C’est un congrès �ملعونات(:  )م�شت�شفى  �شاهني  مادلني 
 programmé intéressant, et le rôle de l’infirmière est très

important

واملوا�صيع  كثيفًا  واحل�صور  جدًا  جيدًا  ال�صتقبال  كان  �لزعبي:  تقال 
مهمة.

باإطار  املمر�صني  جمع  اأهمية  �لبلمند(:  �شباغ)جامعة  تريز  د.ماري 
مو�صوع علمي واجلهد لإبراز م�صتوى ممر�صات املنطقة ب�صكل جيد.

رويد� �ملري )مديرة �لتمري�ض يف م�شت�شفى �شري �ل�شنية(: الهتمام 
بثاين حما�صرة واحل�صور كان مهتم جدًا. مع اأهمية املوا�صيع املطروحة 

التي متا�صي الو�صع احلايل يف امل�صت�صفيات.

�ل�شيدة مها دنكر : تنظيم جيد ومثايل. الإهتمام مبرافقة امل�صاركني من 
املدخل وحتى الو�صول اإىل القاعة.
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�ل�شوكوال
تناولك  عند  الآن  بعد  القلق  من  دعك  ال�صوكول،  حمّبي  من  كنت  اإذا 
لقطعة اأو اإثنتني من ال�صوكول الداكنة! فقد اأ�صارت الدرا�صات حديثًا اإىل 
اأن تناول كمية قليلة من ال�صوكول الداكنة بانتظام يحمل فوائد �صحية 
كثرية من احلد من خماطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب اإىل خف�ض خطر 

الإ�صابة بداء ال�صكري.

حتويه  ما  يعلم  وكلنا  الأ�صل  نباتي  غذاء  ال�صوكول  اإن  يفاجئك  قد  ما 
الأطعمة نباتية الأ�صل من مكونات مفيدة لل�صحة.

اإن ال�صوكول حتتوي على معدلت مرتفعة من الدهون  فعلى الرغم من 
وال�صكر اإّل اإنها حتتوي على مكّون الفالفونيد.

يف  تتواجد  لالأك�صدة  م�صادة  مركبات  من  يتاألف  الفالفونيد  ومكّون 
التي  الكاكاو  حبوب  ويف   ... وال�صاي  احلم�صيات  التوت،  البقوليات، 

ت�صّنع منها ال�صوكول.

بالنباتات وحمايتها  تلحق  التي  الأ�صرار  اإ�صالح  الفالفونيد يف  ي�صاعد 
�صد ال�صموم البيئية. وعند تناول الأطعمة الغنية بهذا املكون جنني ثمار 

بع�ض من القوة امل�صادة لالأك�صدة.

�ل�شوكول لقلب �شحي �شليم 
يقلل من خطر  بانتظام  الداكنة  ال�صوكول  تناول  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�صبة ت�صل اإىل 37 باملئة.

ت�صاعد الفالفونيد يف ال�صوكول يف درء الإلتهاب الذي يعترب من العوامل 
الرئي�صية لالإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

الذي يريح  النرتيك، وهو اجلزء  اأ�صيد  ن�صبة  الفالفونيد بزيادة  وتقوم 
حالت  وتقليل  الدم  �صغط  تعديل  يف  ذلك  وي�صاعد  الدموية  الأوعية 

الإلتهاب.

�ل�شوكول تقلل من خطر �لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية
بال�صكتة  الإ�صابة  خطر  من  احلد  يف  ال�صوكول  يف  الفالفونيد  ت�صاعد 

الدماغية.

ففي عام 2011، وجد فريق بحث �صويدي اإن الن�صاء اللواتي يتناولن 24 
غرامًا من ال�صوكول يف الأ�صبوع لديهن خطر لالإ�صابة بال�صكتة الدماغية 
اأقل ب� 20 باملئة من الن�صاء اللواتي يتناولن اأقل من 9 غرام من ال�صوكول، 
الأ�صبوع  يف  واحدة  �صوكول  قطعة  يعادل   ما  يتناولون  الذين  والرجال 
لديهم فر�صة اأقل بن�صبة 17 باملئة من الإ�صابة ب�صكتة دماغية من اأولئك 
الذين ل يتناولون ال�صوكول. ويعود ذلك لقدرة الفالفونيدات املتواجدة 
يوؤثر  ال�صيئ»LDL« الذي  ال�صوكول على خف�ض معدل الكولي�صرتول  يف 

�صلبًا يف عملية تدفق الدم كما ومتنع اإمت�صا�ض اجل�صم للكولي�صرتول.

الكولي�صرتول  من  التخل�ض  على  اأي�صًا  اجل�صم  املركبات  هذه  ت�صاعد 
.»LDL« �ال�صيئ عرب حتفيز عمل الكبد يف التخل�ض من ال

اإ�صافة اإىل ما �صبق، ت�صاعد الفالفونيد يف عملية تخرث الدم مما ي�صاعد 
يف احلماية من ال�صكتة الدماغية.
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�أنت فرد من عائلتنا

�ل�شوكول و�حلماية من د�ء �ل�شكري
اأظهرت الدرا�صات حديثًا اأن تناول ال�صوكول بانتظام يقلل خطر الإ�صابة 

مبر�ض ال�صكري من خالل حت�صني الفالفونيد حل�صا�صية الأن�صولني.

الأن�صولني الذي يتم تداوله من خالل جمرى  البنكريا�ض هرمون  يفرز 
العمر  يف  التقدم  مع  اجللوكوز.  اإ�صتخدام  على  اجل�صم  وي�صاعد  الدم 
وزيادة الوزن وقلة الن�صاط ت�صبح اأج�صامنا مقاومة لالأن�صولني. ونتيجة 
يخّزن  اأو  ي�صتخدم  اأن  من  بدًل  الدم  جمرى  يف  ال�صكر  يرتاكم  لذلك 
للح�صول على الطاقة. ويعّد اإرتفاع معدل ال�صكر يف الدم عاماًل رئي�صيًا 

ملر�ض ال�صكري.

فاإن  الربيطانية،  الطبية  املجلة  جمموعة  قبل  من  ن�صرت  لدرا�صة  وفقًا 
تناول ال�صوكول كجزء من نظام غذائي �صحي ميكن اأن يقلل من خطر 

الإ�صابة بداء ال�صكري بن�صبة ت�صل اإىل 31 باملئة.

اأق�صى قدر  اأف�صل و�صيلة لتحقيق  اإن تناول الكاكاو النقي هو  مع العلم 
من الفوائد ال�صحية للفالفونيد.

املنتج  يعمد  لذا  املذاق.  مّرة  داكنة  ال�صوكول  بجعل  الفالفونيد  تت�صبب 
اإىل اإ�صافة بع�ض املركبات الأخرى كاحلليب وال�صكر جلعلها اأكرث قبوًل 

من امل�صتهلك.

لذا يجب اإختيار املنتجات التي حتتوي على تركيزات عالية من الكاكاو 
مبا يعني اإختيار ال�صوكول الداكنة التي حتوي 70 باملئة من الكاكاو على 
ال�صائع  لالعتقاد  خالفًا  التي  البي�صاء  ال�صوكول  عن  والبتعاد  الأقل، 
لي�صت �صوكول على الإطالق، ول حتوي م�صادات الأك�صدة والفالفونيد 

والأحما�ض الدهنية اجليدة، بل حتوي كمية اأكرب من الدهون وال�صكر.

ال�صوكول،  و�صراب  احللوى،  كقطع  امل�صّنعة  ال�صوكول  جتّنب  يجب  كما 
الفالفونيد  من  ت�صنيعها  اأثناء  عادًة  جتّرد  والتي  ال�صوكول،  وكعكة 

جلعلها ذات مذاق اأف�صل.

يف النهاية، وكما هو احلال يف اأي غذاء: »العتدال هو املفتاح«. 

فاإذا كان تناول ال�صوكول ي�صعرك بال�صعادة اإ�صافة اإىل الفوائد الغذائية 
اأي ما ل يزيد عن  التي يقدمها، عليك تناولها بطريقة ذكية ومعتدلة، 
غذائي  نظام  من  كجزء  يوميًا،  ال�صغرية  ال�صوكول  مربعات  من  اإثنني 

متوازن.
�لأن�شة ود�د �أيوب
�أخ�شائية �لتغذية

ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

Formations externes
•  Training in human ressources
•  Medical nutrition therapy : challenges and 

solutions
•  ISO 22000 internal auditor course - Food 

safety management system
•  Building services & fire protection 

equipments
•  Recherche en sciences infirmières (campus 

stop smoking program)
•  Cornea procurement and distribution
•  Formation en immunoflorescence et auto 

immunité

Formations internes
•  Infertilité iatrogène 
•  Neuro-intensive care 
•  Blessures et plaies thoraciques de guerre  
•  Blast injuries 

�ل�شيدة مارلني �ل�شكاف
م�شوؤولة 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.
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�لقمل ...
م�شكلة ولها حل !

ما هو قمل �لر�أ�ض ؟
تعي�ض يف �صعر  ال�صم�صم(  القملة هي ح�صرة �صغرية جدًا )حجم حبة 

الإن�صان وتتغذى على دمه بعد اإمت�صا�صه من خالل اجللد .

اأن  اإىل  بال�صعر  يلت�صق  )ال�صئبان(الذي  بي�صها  القمل  اأنثى  ت�صع 
ال�صغرية وتكرب يف غ�صون ع�صرة  القملة  وتنمو  اأيام،  �صتة  بعد  يفق�ض 
�صرعان  اأنه  اإل  �صفافًا،  القمل  بي�ض  البي�ض)يكون  بعدها  ت�صع  اأيام 
ال�صخ�ض  دم  على  تغذيته  مبجرد  حممّر  بنّي  لون  اإىل  لونه  يتغريرَّ  ما 

امل�صاب(.

ب�صعر  التم�ّصك  قوية متكنه من  اأرجل ذات خمالب  �صت  القمل  ميتلك 
الراأ�ض يف اأحلك الظروف، كما يف اأثناء فرتات ال�صتحمام، ول ميتلك 

القمل اأجنحة، ول ي�صتطيع اأن يقفز اأو يطري من راأ�ض اإىل اأخرى.

تعي�ض احل�صرة الواحدة حوايل ال�صهر.

�لت�شخي�شية: و�لعالمات  �لأعر��ض 
 الإح�صا�ض ب�صيء يتحرك على فروة الراأ�ض. •
 احلكة وقد ي�صبب جراحًا يف فروة الراأ�ض. •
والأكتاف  • والرقبة  الراأ�ض  فروة  على  �صغرية  حمراء  حبوب  ظهور   

دم  على  يتغذى  عندما  القمل  للعاب  الإن�صان  جلد  حت�ص�ض  ب�صبب 
الإن�صان.

 �أماكن تو�جد �لقمل يف �لر�أ�ض
يتواجد عادًة خلف الأذن ويف اآخر الراأ�ض عند الرقبة. •

يتواجد بي�ض القمل على ال�صعر وهو ي�صبه كثريًا الق�صرة ولكن  •
الفرق اأنه �صعب الإزالة.

طرق �لعدوى:
وهي  • للراأ�ض  الراأ�ض  اأو  للج�صد  اجل�صد  مالم�صة   

الطريقة الأ�صهر لنتقال املر�ض.
امل�صاب  • بني  ال�صخ�صية  الأغرا�ض  م�صاركة   

والآخرين مثل فر�صاة ال�صعر واملنا�صف واملالب�ض.
بها  • التي  املفرو�صات  على  التمدد  اأو  اجللو�ض   

قمل.
�لعالج:

فى  • )تتوفر  القمل  لعالج  �صامبو  اأي  ي�صتخدم   
اأنواع كثرية منها ويوجد منه لو�صيون  ال�صيدليات 
املكتوبة  الإر�صادات  للر�ض(باتباع  وا�صرباي  للدهن 
ال�صامبو  ال�صعر وو�صع  بتبليل  ويتّم عادًة  العلبة،  على 
عليه ودعك فروة الراأ�ض ويرتك 20 دقيقة على الأقل.

 يجب التقيد باملدة املحددة على عبوة ال�صامبو. •
اأثناء  • الأ�صنان  �صيق  مب�صط  ال�صعر  مت�صيط  الأف�صل  ومن   

وال�صئبان  احل�صرات  من  قدر  اأكرب  لإزالة  عليه،  ال�صامبو  وجود 
)البي�ض( من ال�صعر. ثم ي�صطف ال�صعر جيدًا مرات عديدة.

 مالحظة: يجب عدم بلع ال�صامبو وجتنب دخوله للعينني.
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 يكرر ال�صامبو مرتني فى الأ�صبوع حتى اختفاء احل�صرات، ثم يكرر  •
كل 15 يومًا ملدة ثالث مرات متعاقبة حتى متام ال�صفاء.

 ميكن اإ�صتخدام ال�صامبو كوقاية مرة كل �صهر بعد متام ال�صفاء. •
 من الأف�صل عمل �صامبو جلميع املخالطني. •
 يجب تنظيف اأدوات املري�ض اخلا�صة: الأم�صاط، الفرا�صي، التوك،  •

ومن  وال�صابون.  ال�صاخن  املاء  با�صتخدام  وذلك  الراأ�ض  اأغطية 
ب�صورة  وذلك  التنظيف  فى  للقمل  م�صاد  �صامبو  اإ�صتخدام  املمكن 

دائمة حتى متام ال�صفاء.
 اأغطية الو�صائد واملاليات واملفرو�صات تغ�صل باملاء ال�صاخن وميكن  •

كذلك ا�صتخدام ال�صامبو اخلا�ض بالقمل ومن الأف�صل كيها.
املكن�صة  • با�صتخدام  تنظيفها  ميكن  ومراتب  و�صائد  من  املفرو�صات   

اأ�صعة ال�صم�ض املبا�صرة. الكهربائية ون�صرها يف 
مثل  • تنظيفها  يجب  وبر  لها  التي  اأو  الفراء  من  امل�صنوعة  الألعاب   

اأو بالغ�صيل اجليد والتجفيف. املفرو�صات 
وعادًة  • بالقمل،  م�صابة  كانت  اإذا  املنزلية  احليوانات  عالج  يجب   

ابتالع احليوان  لعدم  الإنتباه  الأطفال، مع  اأدوية  بنف�ض  العالج  يتم 
للدواء، و ا�صت�صارة الطبيب البيطري اإذا تعّذر الأمر.

�لوقاية:
ر  •  قيام الأم بك�صف دوري على �صعر اأطفالها، من اأجل اإكت�صاف مبكِّ

لتلك احل�صرات املزعجة اأو �صئبانها. الك�صف على ال�صعر ينبغي اأن 
القيام   ال�صعر جيدًا، ثم  اأ�صبوعيًا وذلك بتم�صيط  يتم حوايل مرتني 
بتق�صيمه من اأجل ت�صهيل املرور على جميع اأجزاء الراأ�ض. تقوم الأم 
ية«، اأو  بت�صريح كل جزء من ال�صعر بامل�صط الذي نعرفه با�صم »الفالرَّ
اأ�صابعها لكت�صاف وجود قمل الراأ�ض  تقوم بك�صف دقيق با�صتخدام 

اأو �صئبانه.

 ينبغي ملُّ �صعر البنات اأثناء اليوم الدرا�صي؛ من اأجل تفادي انت�صار  •
احل�صرات من راأ�ض اإىل اآخر.

اخلا�صة  • ال�صعر  وفرا�صي  اأم�صاط  ا�صتخدام  عدم  الأطفال  تعليم   
بغريهم، اأو ارتداء غطاء �صعر اأو قبعة اأحدهم.

 الهتمام بنظافة ال�صعر وت�صريحه ب�صكل دوري. •
 عدم القرتاب ال�صديد من روؤو�ض الأطفال الآخرين، تفاديًا للتقاط  •

اأي ح�صرات.
�ل�شيدة �إميان عبدو
م�شوؤولة ق�شم منع �لعدوى
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يو�شف  مار  دير  يف  �لأولية  �لإ�شعافات  حول  عمل  ور�شة 

)جمدليا(

�صمن دورها الرائد يف جمال التثقيف ال�صحي امل�صتمر للفرد واملجتمع، 

د.مايا  ت�صمن  متخ�ص�ض:  فريق  يد  على  هيكل  األبري  م�صت�صفى  قامت 

)م�صوؤول  ميقاتي  عبداهلل  املجاز  املمر�ض  طوارىء(،  )طبيبة  �صهدا 

العدوى(،  منع  ق�صم  اإميان عبدو )م�صوؤولة  وال�صيدة  الطوارىء(،  ق�صم 

بتنظيم ور�صة عمل حول الإ�صعافات الأولية يف دير مار يو�صف  جمدليا، 

وقد متّيزت الندوة بح�صور حوايل 40 �صخ�صًا من خمتلف الأعمار من 

»MIDADE« جمعية

احلروق،  اجلروح،  اإ�صابات:  عدة  مع  التعامل  كيفية  الور�صة  ت�صمنت 

الك�صور، الإغماء،اإنعا�ض القلب و�صرح عن كيفية جتنب ومعاجلة القمل 

واجلرب واللي�صمانيا)حبة حلب(....

وقد اإمتازات الور�صة بجو من التفاعل بني املحا�صرين واحل�صور.

تخلل الور�صة عدة اإختبارات ميدانية لالإ�صابات الطارئة.

ور�شة عمل
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L’obésité est un phénomène en constante 
augmentation au Liban et dans le monde. Selon 
l’OMS, il s’agit de l’épidémie du siècle.

L’obésité a des conséquences multiples: cardiaques, 
rénales, hormonales… La chirurgie bariatrique a 
nettement amélioré leur pronostic. Le chirurgien 
plasticien n’intervient que lorsque la perte pondérale 
a été obtenue et que la BMI est inférieure  à 30 kg/
m2.

Les tissus peuvent alors être très relâchés et présenter 
un excèdent cutané net comme un sac vide.

Les zones concernées
•  Les seins: sont alors très tombants et concerne peau 

et glande. Il s’agit d’une ptose mammaire qui sera 
corrigée par lifting mammaire ou pexie mammaire 
associée ou non à la mise en place de prothèse 
mammaire. Dans certains cas, il persiste un grand 
volume glandulaire ou graisseux qui nécessite une 
réduction mammaire.

•  Abdomen et fesses: L’excès de peau ± graisse 
est souvent circulaire (en ceinture) nécessitant un 
body lift (lifting du tiers moyen du corps)

•  Les bras: Excès de peau localise a la face interne 
du bras souvent accompagné d’un excès graisseux 
résiduel, corrige par brachioplastie (lifting face 
interne du bras)

•  Les cuisses: Le relâchement cutané est situé à la 
partie interne des cuisses car la peau à ce niveau 
est très fine. La correction se fait par cruroplastie 
(lifting crural).

Sélection des patients
•  Très importante et doit être faite avec minutie.
•  Les patients doivent avoir des perspectives 

réalistes. La perfection n’est pas un but réaliste. Ces 
interventions laissent souvent de longues cicatrices 
que les patients doivent êtreprêts à accepter.

•  Le poids du patient doit être définitif  et stable.
•  Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le 

patient a acquis un poids proche de son poids 
idéal. Le risque de complications diminue si le 
poids diminue. Le meilleur moment pour réaliser 
une chirurgie plastique se situe entre 6 et 12 mois 
après l’obtention d’un poids stable.

•  Le diabète contrôlé et l’hypertension ne sont pas 
des contre-indications absolues, il faut arrêter 
de fumer 3 semaines avant l’opération jusqu’à 
guérison.

Dr. Sleiman Haykel
Chirurgie plastique et esthétique

 Chirurgie esthétique
 post amaigrissement par

chirurgie bariatrique
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Lancement de la radiologie 
interventionnelle à l’hôpital Haykel le 
samedi 11 Mai 2013 au centre Safadi.
Discours inaugural prononcé par Dr. Mustapha 
Dennawi, médecin radiologue à l’Hôpital 
Haykel qui souligne l’importance de la radiologie 
interventionnelle branche à part de la radiologie 
et présente Dr. Joe El Khoury, médecin connu et 
reconnu, talentueux et pétri de qualités humaines.

Dr. Joe El Khoury a présenté une série de 
conférences détaillant les domaines d’activité :

•  Aorta & peripheral vascular interventions. 
•  Hemodialysis angioaccess management & image-

guided central caths insertion.
•  Endovascular treatment of  male varicocele and 

female pelvic congestion syndrome.
•  Urinary interventions.
• Image-guided percutaneous biopsies & 

infiltrations.
•  Biliary interventions.
•  Radiofrequency ablation of  tumors.
• S’ensuit un débat riche avec les spécialistes 

présents.

Hôpital Haykel démontre, une fois de plus, qu’il 
sait faire appel aux radiologues reconnus dans leur 
domaine; Dr. Doris Elia radiologue pédiatre prend 
en charge les IRM des nouveau-nés et Dr.  Joe El 
Khoury la radiologie interventionnelle.

Dr. Mustapha Dennawi
Chef  de département d’Imagerie Médicale

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.

 Lancement de
 la radiologie

interventionnelle
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Les dix
conseils

Les 10 règles d'or pour rester en forme: 

1. Eviter de sauter un repas.

2. Associer légumes, féculents et protéines à   

cccccchaque repas.

3. Ne pas abuser des matières grasses.

4. Normaliser votre consommation de sel.

5. Limiter les produits sucrés.

6. Limiter le grignotage.

7. Boire de l’eau à volonté toute la journée.

8. En cas de petit creux, manger un fruit.

9. Rester gourmand mais avec discernement.

10. Faire de l’exercice tous les jours.

Mlle Widad Ayoub

Diéteticienne
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رينا طالب وعماد احلاوي بطفلتهما ميالين
منال حبل�ض وحممد الطب�صة بطفلهما اأحمد

نورة حبيب وجان بطر�ض بطفلتهما جويل
فرا�ض حبل�ض وغنوة دكرمنجي بطفلتهما راما

اأمينة ايوبي وحممد ب�صل بطفلتهما هند
رانيا كنعان وروبري بي�صري بطفلتهما لري�صا
اإيفون الرت�ض وب�صام با�صيل بطفلهما �صربل

نهنئ بولدة:

وداد اأيوب وطوين عبدو
اأ�صامة احلايك و�صاجدة �صادق

نهنئ بخطوبة:

حممد اأ�صوم وخديجة م�صري
راكيل �صعار و�صربل مارون

نهنئ بزو�ج:

ح�صن حممد يف ق�صم الإدارة
رامي الرتكفي ق�صم الإدارة

مرياي بي�صري يف ق�صم الإدارة التمري�صية
�صوزان �صنكري يف ق�صم الغ�صيل
زكريا عو�ض يف ق�صم اجلراحة
دارين البطي يف ق�صم الطوارئ

براءة املري يف ق�صم الأ�صعة

نرحب باملوظفني �جلدد:

Recycler ćest bien

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�شم �ملو�رد �لب�شرية


