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�أنت فرد من عائلتنا

اإن الدور الأ�صا�صي ملوؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية يتمثل يف عالج املري�ض 
دون اإهمال عامل مهم وهو احلفاظ على البيئة وحماية �صحة الإن�صان 

بالتخل�ض من النفايات الطبية الناجمة عن تاأدية مهامها.

امل�صت�صفى يعنى  اإن�صاء ق�صم داخل  الدور، مت  اإمياننا بهذا  اإنطالقًا من 
هذا  يرعى  الطبية.  النفايات  باإدارة 
واملر�صى  العاملني  �صالمة  الق�صم 
واملعايري  القوانني  ومطابقة  جهة،  من 

ويتم  اأخرى،  جهة  من  والعاملية  املحلية 
ذلك بح�صب خطة عمل وا�صحة.

و�سع  مت  اخلطة  هذه  لتدعيم 
اأهداف بيئية وهي:

1. و�سع �سيا�سات بيئية تهدف اإىل:
اأربعة  	 اإىل  ال�صحية  النفايات  فرز 

نفايات  منزلية،  نفايات  اأنواع: 
حادة  نفايات  معدية،  خطرة 
اإىل  )حتتاج  خا�صة  ونفايات 
الأع�صاء  مثل  خا�ض  عالج 
املنتهية  والأدوية  الت�صريحية 

ال�صالحية...(.
اخلطرة  	 النفايات  تعقيم 

التعقيم  باإ�صتخدام  واملعدية 
ومن  وامليكرويف،  البخاري 
اإىل  يهدف  الذي  الفرم  ثم 
تقلي�ض حجم النفايات بن�صبة 

.%80
»بدون  	 طبية  اأدوات  اإ�صتخدام 

زئبق«.
البال�صتيكية،  	 الأغطية  البال�صتيك،  والكرتون،  الورق  تدوير  اإعادة 

الإلكرتونيات والبطاريات.

للبناء  	 الهند�صي  الت�صميم  خالل  من  الطاقة  اإ�صتخدام  تقلي�ض 
اجلديد، اإ�صتخدام ملبات التوفري، اإ�صتخدام منظمات ل�صنابري املياه.

والزوار  	 املر�صى،  حتّث  امل�صت�صفى  اأرجاء  جميع  يف  مل�صقات  توزيع 
واملوظفني على حماية البيئة من خالل:

على  	 الطباعة  فقط،  ال�صرورة  عند  الطباعة 
يف  ال�صرورية  غري  الورقة  ورمي  الورقة  وجهي 

�صلة اإعادة تدوير الورق. 
قبل  	 والأنوار  احلا�صوب  اإطفاء  على  احلث 

املغادرة.
الواجبات  وحتديد  امل�ستمر  التدريب  توفري   .2

وامل�سوؤوليات.

لالأطباء،  للموظفني،  وروؤيتنا  ر�سالتنا  اإي�سال   .3
للمر�سى، للمجتمع ويتم ذلك من خالل:

تت�صمن  	 املر�صى  غرف  داخل  ل�صقات  توزيع 
املياه،  على  احلفاظ  كيفية  حول  ن�صائح 

الكهرباء والنظافة.
البيئة  	 على  احلفاظ  كيفية  حول  اإر�صاد 

خالل  املجاورة  املدار�ض  لتالميذ 
تقيمه  الذي  الوقائية  الإر�صادات  يوم 

امل�صت�صفى �صنويًا.
4.  دعم التطبيق والتطور امل�ستمر.

عملنا  هو  جناحنا  يدعم  ما  اأكرث  اإن 
حماية  �صبيل  يف  والدوؤوب  اجلماعي 
البيئة واحلفاظ على �صحة املري�ض الذي 

هو فرد من عائلتنا.

على  اجلميع  حث  اأن  دائمًا  ونذّكر 
الإقتناع  من  يبداأ  البيئة  على  املحافظة 

الذاتي باأهمية املو�صوع ومن خطوات �صغرية ولكن بناءة.
ال�سيدة اإميان عبدو امل�سطفى
م�سوؤولة ق�سم اإدارة النفايات الطبية

ق�شم
�إد�رة �لنفايات �لطبية

 »UNDP«اجلدير بالذكر اأن وزارة البيئة بالتعاون مع الـ
اإدارة  حول  م�صابقة   2012 الأول  كانون  خالل  اأقامت 
يف  الإ�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  جميع  بني  الطبية  النفايات 
لبنان، وقد نالت م�صت�صفى األبري هيكل املرتبة الأوىل يف 
اإدارة  تبذله  الذي  البيئة على اجلهد  واأثنى وزير  لبنان. 
�صحية  بيئة  تاأمني  اأجل  من  فيها  والعاملون  امل�صت�صفى 

وحماية املر�صى داخل امل�صت�صفى وخارجها.
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 Human Respiratory
Syncitial Virus RSV

الفريو�ض  لأنه  ال�صتاء  ف�صل  خالل  لالأهل  عنه  ون�صرح  نتكلم  ما  غالبًا 
دون  الأطفال  عند  الهوائية  ال�صعيبات  للتهاب  ك�صبب  �صيوعًا  الأكرث 

الثالث �صنوات من العمر.

اإنه ال�صبب الرئي�صي للـ »Bronchite« اأو الـ »Bronchiolite«. وقد ينتج 
عنه، يف احلالت الق�صوى، توّقف للتنف�ض مما ي�صتدعي اإدخال الطفل 
يف ق�صم الإنعا�ض وم�صاعدته بالتنف�ّض الإ�صطناعي لتخّطي هذه املرحلة. 
يف الوليات املتحدة، 60% من الأطفال دون ال�صنة من العمر هم عر�صٌة 
لإلتهابات الق�صبات الهوائية ب�صبب هذا الفريو�ض و99% من الأطفال قد 

يتعر�صون له عند بلوغهم الثالث ال�صنوات.

2-3% فقط من هوؤلء الأطفال الذين ي�صابون بالـ»Bronchiolite« قد 
يحتاجون اإىل ا�صت�صفاء، لأن امل�صادات احليوية التي يكّونها اجل�صم من 
جراء تعّر�صه لهذا الفريو�ض ت�صعف تدريجيًا مع مرور الوقت مما ي�ّصهل 

اإلتقاط اجل�صم لهذا الفريو�ض مّرات عديدة.

ما هي العوار�ض؟
ب�صيط،  )�صعال  احلّدة  خفيفة  عوار�ض  من  العوار�ض  هذه  ترتاوح  قد 
و�صوًل  بقوة،  التنف�صي  اإ�صابة اجلهاز  اإىل  ب�صيط(  تعب  الأنف،  �صيالن 
اأمرا�ض  من  يعانون  الذين  الأطفال  عند  خ�صو�صًا  التنف�ض  توقف  اإىل 

رئوية مزمنة، قلبية اأو يف جهاز املناعة.

كيف تنتقل العدوى؟
ينتقل فريو�ض الـ»RSV« بالعدوى من خالل التعّر�ض املبا�صر لالإفرازات 
لألب�صة  اأو  ملن�صفة  التعّر�ض  خالل  من  اأو  )اللعاب(،  الفموية  اأو  الأنفية 

طفل م�صاب.

كيف تتم الوقاية من هذا الفريو�ض؟
ل يوجد لقاح. 	
عدم التعّر�ض لالأطفال املر�صى. 	
م�صادات حيوية »Monoclonal antibodies/synagis« لالأطفال  	

ذوي الولدة املبكرة اأو ذوي الأمرا�ض الرئوية اأو القلبية املزمنة. هذه 
الأول  ت�صرين  �صهر  الفريو�ض من  امل�صادات تعطى خالل فرتة وجود 

حتى �صهر �صباط مرة كل 28 يومًا.
ما هو العالج؟

العوار�ض  عالج  فقط  هو  العالج  الفريو�ض.  لهذا  عالج  يوجد  ل 
وبالعالج  الإفرازات،  ب�صفط   »Nebulized Hypertonic saline«

الفيزيائي لل�صدر وبالأوك�صيجني عند اللزوم.

يلتقطها  قد  التي  اجلراثيم  اأخطر  من   »RSV« فريو�ض  يظل  اأخريًا، 
اأن  فالأف�صل  حادًا،  رئويًا  اإلتهابًا  له  ت�صبب  قد  والتي  الر�صيع  الطفل 
نبعد اأولدنا عن الأطفال والأ�صخا�ض امل�صابني بهذا الفريو�ض، ومنتثل 

لإر�صادات طبيب الأطفال لأن الوقاية خري من األف عالج.
د. بيار حنا
طب اأطفال واأمرا�ض حديثي الولدة
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كيف يتم ت�سخي�ض الإ�سابة  بفريو�ض الـ RSV يف املخترب؟
اجلهاز  اإفرازات  على  جترى   RSV الـ  فريو�ض  عن   الك�صف  اإختبار 

التنف�صي / الأنف من �صخ�ض م�صاب.

يجب اإجراء الك�صف يف الأيام الأوىل من الإ�صابة عندما حتتوي اإفرازت 
اجلهاز التنف�صي على كمية كبرية من الربوتينات الفريو�صية.

الفريو�ض،  عن  الك�صف  لختبار  طرق  عدة  هناك 
اإىل حد بعيد الأكرث  ال�صريع هو   RSV ولكن اختبار 
غ�صون  يف  متاحة  تكون  النتائج  معظم  ا�صتعمال. 

�صاعة.

م�ساب  ملري�ض  الحتياطات  اأخذ  يتم  كيف 
بالـ»RSV« يف م�ست�سفانا؟

ينتقل من   »RSV«الـ اإن فريو�ض  اأعاله  ما ذكر  بناًء على 
الفموية.  اأو  الأنفية  لالإفرازات  املبا�صر  التعّر�ض  خالل 
يتم  اأو  به يف غرفة منفردة،  امل�صابني  املر�صى  يتم عزل 
جمع املر�صى الذين يعانون من نف�ض الفريو�ض يف غرفة 

واحدة.

الغرفة  باب  على  مل�صق  و�صع  يتم  كذلك 
اإىل الإحتياطات  العزل بالإ�صافة  يبنينِّ نوع 
الفريق  حماية  اأجل  من  للعزل  الالزمة 
املطبخ،  يف  والعاملني  والتمري�صي،  الطبي 

الزوار  وكذلك  وال�صيانة،  والتنظيفات، 
واملر�صى الآخرين.

نلفت الأهايل الكرام اإىل اأنه مينع اإدخال الأطفال اإىل 
اإىل  الألعاب  باأخذ  للطفل  ي�صمح  ولكن  الألعاب  غرفة 

غرفته ولدى خروجه تنّظف جيدًا باملطهر.

 Human Respiratory
Syncitial Virus RSV
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الأرق عبارة عن ا�ستع�ساء النوم اأو تقطعه اأو انخفا�ض جودته ، 
مما يعود �سلباً على �سحة املري�ض النف�سية واجل�سدية ، و تختلف 

اأ�سبابه و عالجاته من �سخ�ض لآخر ح�سب حالته و ظروفه.

قد ي�ساب املرء بالأرق نتيجة ملا يلي:
ال�صعور بالأمل 	
تلقي خرب �صيء 	
الح�صا�ض بالتوتر 	
وقد ي�صاب املرء بالكتئاب ب�صبب تناول بع�ض املنبهات اأو الأدوية  	

امل�صوؤولة عن  الهورمونات  تاأثري على  لها  التي حتتوي على مواد 
انتقال الن�صان اإىل النوم العميق.

»النوم �سلطان« ... هذه املقولة ت�صري اإىل اأهمية النوم بالن�صبة لالإن�صان، 
الن�صاط  واإ�صتعادة  اجلهد  من  املزيد  لبذل  ويعّده  اجل�صم  يفيد  فالنوم 

واحليوية.
بتناول  ين�صح  لذلك  النوم  على  كبري  ب�صكل  يوؤّثر  اأن  ميكن  ناأكله  ما 
حتفز  التي  املواد  عن  والبتعاد  والعقل،  اجل�صم  تهّدئ  التي  الأطعمة 
اجلهاز الع�صبي مثل الكافيني الذي مينع فرز مادة امليالتونني ملدة �صت 

�صاعات من تناولها.
نن�صح  لذلك  هادئ،  نوم  على  للح�صول  جدًا  مهّمة  مادة  وامليالتونني 
الكافيني  التي حتتوي على مادة  وال�صوائل  الأطعمة  بالإبتعاد عن جميع 
الغازية، م�صروبات الطاقة، الكاكاو،  ال�صاي، امل�صروبات  ومنها القهوة، 

ال�صوكول، املتة والنعنع.
كما ين�صح بتناول الكحول م�صاًء بكمية معتدلة، لأن الإفراط يف تناولها 
ي�صبب الأرق، بعد ال�صعور بالنعا�ض، فالكحول يحّفز فرز مادة الأدرينالني 

ومينع الرتيبتوفان مما مينع اإنتقال الإن�صان اإىل مرحلة النوم العميق.
هل ميكن اأن ي�سبب نق�ض بع�ض الفيتامينات والأمالح الأرق؟
املاغنيزيوم  الكال�صيوم،  الزنك،  احلديد،  ومنها  املغذيات  بع�ض 
والفيتامني توؤّثر على التوازن الكيميائي للدماغ، لذلك اإّن اأي نق�ض فيها 

ميكن اأن ي�صبب الأرق.
كما اأن زيادة الوزن التي ت�صبب ال�صخري وتوقف التنف�ض اأثناء النوم متنع 
النوم العميق، لذلك فاإن خ�صارة ما بني خم�صة و�صبعة كيلوغرامات ميكن 

اأن ي�صاعد على حل جذري لهذه امل�صكلة.
كما اإن الأنظمة الغذائية قليلة الوحدات احلرارية جدًا اأو اإنقا�ض اأحدى 

الوجبات الرئي�صية ميكن اأن يكون �صببًا لأرق ليلي مزعج.
ما هي الأطعمة التي يجب تفاديها م�ساًء؟ 

للدخول يف نوم عميق يجب خف�ض حرارة اجل�صم. اإذًا، الوجبات الغنية 
بالدهون والربوتينات حتتاح ملدة اأطول له�صمها مما ي�صاعد على اإرتفاع 
اللحوم،  تناول  عن  بالإبتعاد  النوم  قبل  نن�صح  لذلك  اجل�صم.  حرارة 
الأجبان  الباكون،  املقايل،  البي�ض،  البحر،  وثمار  الأ�صماك  الدواجن، 
الد�صمة، البيتزا واحللويات العربية والأجنبية.وتناول اخل�صار امل�صببة 

للنفخة والغازات.
هل هناك اأطعمة ت�ساعد على النوم اأكرث من غريها؟

حتتوي  اليقطني  وبذور  بالالكتو�صريوم،  يعرف  ما  اأو  احلليب  بروتني 
لغري  بالن�صبة  النوم  على  امل�صاعدة  الرتيبتوفان،  من  عالية  كمية  على 
حم�ض اأميني. لذلك نن�صح بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات وفقرية 

بالربوتني م�صاًء.
كما اأن تناول كوب من احلليب ال�صاخن قبل النوم يعترب من 
املهدئات التي حتّفز النعا�ض والنوم العميق، كما هناك بع�ض 
الأع�صاب التي ميكن الإ�صتفادة منها بعد نقعها باملاء ال�صاخن 
تفادي  يجب  ولكن  والناردين.  البابوجن   الزيزفون،  ومنها 

�صراب ال�صو�ض والنعناع التي تعترب من املنبهات.
الكافيني  من  اأخليت  التي  للم�صروبات  بالن�صبة 
مرات  بع�صر  اأقل  كمية  على  حتتوي  فهي   ،»décaféinés«
من املادة املنبهة لذلك فاإن الكمية املتبقية تعترب غري موؤذية.
غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  النوم  على  والطعام  الغذاء  يوؤثر  قد 
املغّذيات  بتفادي  ين�صح  عميق  بنوم  للتمّتع  لذلك  مبا�صر، 

امل�صببة لالأرق.
الأن�سة وداد اأيوب
اأخ�سائية التغذية

�لغذ�ء و�لأرق

6
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اإ�صطرابات النوم اأو م�صاكل النوم هي من اأكرث امل�صاكل �صيوعًا يف جمال 
الطب.

بح�سب ت�سنيف الـ »DSMIV«  و»ICD-10«  تق�سم اإ�سطرابات 
النوم اإىل ق�سمني:

»Dysomnies« 1- الإختالل يف النوم
	 »Insomnie« الأرق
	 »Hypersomnie« الإفراط يف النوم
	  Troubles du cycle«  اإ�صطراب النظام ال�صريكادي للنوم واليقظة

»veille sommeil

»Parasomnies« 2- بارا�سومنيا�ض
	 »Somnambulisme« ال�صري اأثناء النوم
	 »Terreur nocturne« الذعر الليلي
	 »Cauchemar« الكوابي�ض
	 »Bruxisme« صرير الأ�صنان�
	  »Somniloquie« التكلم اأثناء النوم

ما هو الأرق وكيف ميكن تفاديه؟
الأرق من م�صاكل النوم الأكرث �صيوعًا، وهو عبارة عن �صعوبة يف النوم، 
اأو الإ�صتيقاظ يف وقت مبكر يف ال�صباح مع اإنطباع  ثم املحافظة عليه، 

عند ال�صخ�ض باأنه مل ينم اأبدًا.

وهذا يت�صبب بعناء وتعب �صديدين، ويوؤثر على الأداء املهني والإجتماعي 
لل�صخ�ض الذي يعاين منه. 

لتفادي م�ساكل الأرق، ين�سح بالتايل:
النوم والإ�صتيقاظ يف �صاعة حمددة كل يوم. 	

النوم يف غرفة نظيفة، هادئة. 	
الإ�صرتخاء ما قبل النوم. 	
ممار�صة التمارين الريا�صية خالل النهار. 	
حمام دافئ يف ال�صباح ومنع�ض يف امل�صاء. 	

حاول اأن تتفادى القيام بالأمور التالية:
الإ�صتيقاظ يف وقت متاأخر. 	
اأخذ قيلولة بعد الظهر. 	
اإحت�صاء الكحول. 	
تناول الأطعمة الد�صمة قبل النوم. 	
�صرب املنبهات كالقهوة وال�صاي. 	
النوم يف �صاعة متاأخرة. 	

ما هو الإفراط يف النوم؟
برغبة  فيح�ض  الإن�صان  ي�صيب  تف�صريه  ميكن  ل  نعا�ض  عن  عبارة  هو 
يت�صبب  مما  طويلة،  لفرتة  نام  قد  كونه  من  بالرغم  بالنوم  �صديدة 

باإختالل يف قدرات ال�صخ�ض واأدائه الإجتماعي واملهني. 

اأ�سباب اإ�سطرابات النوم:
اأ�صباب ج�صدية: كاأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، الأمرا�ض الرئوية،  	

الروماتيزم، امل�صالك البولية...
اأ�صباب فيزيولوجية: العمر، العمل �صمن جمموعة، الإ�صت�صفاء لفرتة  	

ق�صرية...
اأ�صباب نف�صية: �صغط، مر�ض خطري... 	
اأمرا�ض نف�صية: اإكتئاب، توتر، اإنف�صام، اإدمان. 	
الكافيني، الكحول، نيكوتني، منبهات... 	

ال�سيدة رينا طالب
اأخ�سائية العالج النف�سي

�إ�شطر�بات �لنوم
»Troubles du sommeil«
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ال�صويفات  مدر�صة  نظمته  الذي  ال�صحة«  »يوم  يف  م�صاركتنا  متيزت 
النظام  يف  ال�صائعة  لالأخطاء  م�صّور  كاريكاتوري  بعر�ض  اإنرتنا�صينول 
للحلول.  ب�صيط  عر�ض  تبعه  كما  �صنوات  الع�صر  دون  لأطفالنا  الغذائي 
ومت الإ�صتعانة بالهرم الغذائي اخلا�ض بالأطفال ل�صرح مكونات ال�صحن 
باللون  الغذائي  الهرم  من  خانة  كل  ملء  ولد  كل  على  وكان  اليومي. 

املنا�صب. 

يوم �لإر�شاد�ت

وبعد كل عر�ض كانت الآن�صة و وداد اأيوب جتري مباراة بني الأطفال حول 
كيفية ترتيب ال�صحن اليومي، والف�صل بني الأطعمة التي يجب تناولها 

�صهريًا، اأ�صبوعيًا ويوميًا وذلك من خالل �صور كاريكاتورية.
الآن�سة وداد اأيوب

اأخ�سائية التغذية

8
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م�صت�صفى  بزيارة  اأ�صا�صي  ال�صاد�ض  ال�صف  النور  دار  تالمذة  قام  لقد 
ومدى  اإ�صتعمالها  وكيفية  الطبية  واملعَدات  الأق�صام  اإىل  للتعّرف  هيكل 

اأهميتها لإنقاذ حياة املري�ض اأو ت�صخي�ض مر�ض معني.

�صملت الزيارة الأق�صام التالية :
ق�صم الأ�صعة 	
ق�صم متييل القلب 	

زيارة تالمذة
مدر�شة د�ر �لنور

ق�صم العناية الفائقة حلديثي الولدة 	

ق�صم املخترب وبنك الدم 	

ق�صم العناية الفائقة 	

قد  الزيارة  تكون هذه  اأن  ونتمنى  النور  دار  اإدارة مدر�صة  ن�صكر 
قدمت للتالميذ املعرفة واأجابت عن ت�صاوؤلتهم.

9
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لعيد امليالد يف ق�صم الأطفال يف م�صت�صفى األبري هيكل نكهة 
خا�صة، فلم تكتف املمر�صات بتزيني الطابق وو�صع �صجرة 
امليالد، بل قمن، على وقع اأغاين امليالد اجلميلة و�صط جو 
الأطفال يف  الهدايا على جميع  بتوزيع  واملرح،  البهجة  من 
من  بالتخفيف  ب�صيط،  بجزء  واإن  للم�صاهمة،  امل�صت�صفى، 

معاناتهم واآلمهم. 

الأطفال  اأطباء  امل�صت�صفى،  اإدارة  من  كل  �صاهمت  وقد 
وممر�صات الق�صم باإحياء هذا العيد.

عيد �مليالد
يف م�شت�شفى �ألبري هيكل

10
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جلنة �جلودة �ملُ�شّغرة
ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

Formations externes
 	 امل�صت�صفى اللبناين يف العام 2020
• Congrès  diabète
• Clean –Trace and sterilization
• EEG- EEG video monitoring

•Les  besoins  en  formation,  analyse  et 
évaluation

• Programmes et mesures de prévention en 
hygiène hospitalière

• Congrès gynéco-obstétriques et journée de 
la sage femme

• Health care waste management

Formations internes
• Soins palliatifs
• Prévention d’escarre
• Formation obligatoire générale (PS, IC, WM, 
QS, OH, FF)

• Prévention de la maltraitance et promotion 
de la bientraitance à l’hôpital

• Formation  sur les médicaments : Sandoz et 
Ecalta

نظم ق�صم التدريب امل�صتمر خالل �صهر كانون الأول، على مدار 
يف  املوظفني  لكافة  ال�صنوية  الإلزامية  املحا�صرات  اأيام،  اأربعة 
�صالمة  التالية:  املوا�صيع  املحا�صرات  هذه  تناولت  امل�صت�صفى. 
املر�صى قدمها ال�صيد عبداهلل ميقاتي، مكافحة العدوى واإدارة 
املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  عبدو،  اإميان  ال�صيدة  مع  النفايات 
كارول  الأن�صة  مع  اجلودة  نابل�صي،  نرمني  ال�صيدة  قدمتها 
اإىل  بالإ�صافة  مو�صى.  علي  ال�صيد  مع  احلرائق  ومكافحة  ديب 
حما�صرة تناولت مو�صوع طرق حت�صني معاملة املر�صى قدمتها 
املحا�صرتني  تقدمي  يف  �صاركت  كما  ال�صكاف.  مارلني  ال�صيدة 
قوطة  ن�صرين  الآن�صة  من  كل  النفايات  واإدارة  العدوى  مكافحة 
باحل�صور  املحا�صرات  كل  متيزت  وقد  حيدر.  �صفا  والآن�صة 

اجلّدي للم�صاركني والغنى يف املعلومات والطرق التعليمية.

ال�سيدة مارلني ال�سكاف
م�سوؤولة ق�سم التدريب امل�ستمر

يف اإطار خطة امل�صت�صفى لتح�صني اأدائها اأن�صاأت جلنة م�صغّرة عن جلنة 
اأع�صاء  من  موؤلفة   »Comité de relation des usagers« اجلودة 
اإنت�صابهم بطريقة  مّت  اآخرين  واأع�صاء  امل�صت�صفى(  ثابتني )موظفني يف 

اإختيارية، وهم اإما من املر�صى، اأو من اأحد اأفراد عائلتهم.

اأع�صاء هذه اللجنة هم:
رئي�ض اللجنة: د. ن�صرين بازربا�صي 	
وداد  	 دويهي،  منى  م�صري،  ن�صرين  ديب،  كارول  الثابتني:   الأع�صاء 

اأيوب، فاديا فرح، رينا طالب
الأع�صاء الإختياريني: فاطمة العّتال، رانيا طالب، �صهيب جراد. 	

كانت  اللجنة  بهذه  راأيه  عن  الختياريني  الأع�صاء  اأحد  �صاألنا  وعندما 
اإجابته:

الإداري  للطاقم  اأكّن  ملا  جمروحة  امل�صت�صفى  عن  بالتحدث  »�صهادتي 
والطبي املوجود فيها من اإحرتام وتقدير جلهة الفرق الذي لحظته على 
كافة الأ�صعدة بينها وبني غريها من املوؤ�ص�صات الإ�صت�صفائية يف منطقة 

ال�صمال«.

املقّدمة  الدرا�صات  طريق  عن  نالحظ  كنا  الإجتماعات،  متابعة  »عند 
اأف�صل  اإىل  للو�صول  امل�صتمر  وال�صعي  التطور  اجلودة،  جلنة  قبل  من 
اخلدمات. اأ�صف اإىل ذلك، زاد اإعجابي عندما طلب منا امل�صاركة  يف  
يف  عاملني  ثابتني  اأع�صاء  من  موؤلفة  اجلودة  جلنة  عن  م�صغرة  جلنة 
عائلتهم. هدف  اأفراد  اأحد  اأو  املر�صى  من  اإّما  اآخرين  ومن  امل�صت�صفى 
هذه اللجنة متابعة ال�صكاوى والإقرتاحات عرب روؤية امل�صاكل وحلولها من 
واإقرتاحاتنا  اآرائنا  اأخذ  على  مبني  العمل  اإن هذا  املري�ض.  نظر  وجهة 
الأداء وتطوير اخلدمات  باإجتماعات دورية هدفها حت�صني  القيام  عرب 

املقدمة للمري�ض«. 

اأ�صياء  من  اأ�صافت  ملا  لنا  بالن�صبة  �صيقة  جتربة  امل�صاركة  هذه  »تعترب 
ومعلومات كنا جنهلها من قبل، وكم من �صعوبات وت�صحيات يواجه هذا 

القطاع لتقدمي الأف�صل«.

»اأخريّا، نحن ن�صكر كل من اأعطانا هذه الفر�صة للم�صاركة يف هذا النوع 
من الأن�صطة ونتمنى املزيد من الإ�صتمرار والعطاء ملوؤ�ص�صة ت�صعى لتقدمي 
حقوقنا  لأب�صط  فيها  نفتقد  وحياتية  معي�صية  ظروف  ظل  يف  الأف�صل 

الإن�صانية«.
ال�سيدة فاطمة العّتال
ع�سو اإختياري يف اللجنة
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ي�صمل  طبي  م�صطلح  هو  ال�صرطان 
تتميز  التي  الأمرا�ض  من  وا�صعة  جمموعة 
بنمو غري طبيعي للخاليا التي تنق�صم بدون 
الأن�صجة  اخرتاق  على  القدرة  ولديها  رقابة، 
وتدمري اأن�صجة �صليمة. وهو قادر على النت�صار 

يف جميع اأنحاء اجل�صم.

الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  هو  ال�صرطان  مر�ض 
اأن  اإل  الن�صاء.  لدى  �صيوعًا  اأكرث  وهو  الوفيات  يف 
بالتح�صن  اآخذة  املر�ض  هذا  من  ال�صفاء  على  القدرة 
عن  املبكر  الك�صف  ا�صاليب  يف  التقدم  بف�صل  وذلك  با�صتمرار، 

ال�صرطان وخيارات العالج منه.

مت  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  لالأمرا�ض  الرئي�صي  ال�صبب  هو  ال�صرطان 
ت�صجيل ما يقدر بـ 12.7 مليون حالة �صرطان جديدة يف عام 2008: ميثل 
وامل�صتقيم  القولون  �صرطانات  لالإناث،  الثدي  و�صرطان  الرئة  �صرطان 
 %16.5( �صيوعًا  الأنواع  اأكرث  الرئة  �صرطان  كان  منها.   %40 واملعدة 
من جميع حالت الإ�صابة اجلديدة لدى الرجال(. وكان �صرطان الثدي 
اإىل حد بعيد اأكرثالأنواع  �صيوعًا لدى الن�صاء )23% من جميع احلالت 

اجلديدة بني الن�صاء(

 ي�صكل ال�صرطان ال�صبب الرئي�صي للوفيات،  فقد �صجل 7.6 مليون حالة 
وفاة يف العامل )حوايل 13% من جمموع الوفيات( يف عام 2008. ن�صف 
املعدة،  الكبد،  الرئة،  ل�صرطان  تعود  عام  كل  ال�صرطان  وفيات  جمموع 

القولون، امل�صتقيم و�صرطان الثدي لالإناث.

اإ�صابة بال�صرطان يف غ�صون  وقد مت ت�صخي�ض ما يقرب من 29 مليون 
ال�صنوات اخلم�ض املا�صية وهي على قيد احلياة حتى نهاية عام 2008. 
الثدي(،  �صرطان  حالة  مليون    5.2( الن�صاء  من  كانوا  ومعظمهم 
وامل�صتقيم(،  القولون  �صرطان  حالة  مليون   3.3( والن�صاء  والرجال 

والرجال )3.2 مليون حالة �صرطان الربو�صتات(.

على  ال�صحية  احلياة  من  �صنة  مليون  ب169.3  يقدر  ما  فقدت  وقد 
�صرطان  وي�صكل   .2008 عام  يف  ال�صرطان  ب�صبب  العاملي  ال�صعيد 
الأ�صباب  من  والربو�صتات  لالإناث  والثدي  الرئة  امل�صتقيم،  القولون، 
ال�صنوات  جمموع  من   %50-  %18( العامل  مناطق  معظم  يف  الرئي�صية 

املفقودة �صحية(.

الإجتاه العاملي لل�سرطان
حوايل 47% من حالت ال�صرطان و55% من وفيات ال�صرطان حتدث يف 
 »HDI« املناطق الأقل منوًا يف العامل )البلدان ذات موؤ�صر تنمية ب�صرية
اأ�صبحت   »HDI« املنخف�صة  البلدان  اأن  حيث  متو�صط(.  اأو  منخف�ض 
اأكرث تطورًا من خالل التغيريات املجتمعية ال�صريعة والإقت�صادية املتبعة 
هذه  تتبع  اأن  النحو،  هذا  على  املرجح  فمن  الغرب.  اإجتاهات  ملجارات 
من   »HDI« والعالية  املتو�صطة  البلدان  اإعدادات  ت�صهده  ما  البلدان 
تراجع حمتمل يف اإ�صابات عنق الرحم و�صرطان املعدة، جنبًا اإىل جنب 
مع معدلت تزايد حالت الثدي لالإناث، و�صرطانات القولون وامل�صتقيم 
باللتهابات  الإ�صابة  لإنخفا�ض  نتيجة  هو  التاأثري  هذا  والربو�صتات. 
املرتبطة  ال�صرطانات  من  متزايد  اإرتفاع  يقابله  بال�صرطان.  املرتبطة  

بالعوامل الإجنابية، احلمية والهرمونات.

�ل�شرطان:
�ل�شبب �لرئي�شي للوفيات

                                                                                                                               املريء
                                                                                                                                الكبد

                                                                                                                        املثانة
                                                                                                          عنق الرحم
                                                                                                                  املعدة
                                                                                                                  الرئة

                                                                                   الربو�صتاتا
                                                                      القولون وامل�صتقيم

                                                             الثدي
                حالت اأخرى

                                                                                                                               املريء
                                                                                                                                الكبد

                                                                                                                        املثانة
                                                                                                          عنق الرحم
                                                                                                                  املعدة
                                                                                                                  الرئة

                                                                                   الربو�صتاتا
                                                                      القولون وامل�صتقيم

                                                             الثدي
                حالت اأخرى
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عوامل اخلطر
ت�صبب  وقد  اخلطر،  عوامل  اأهم   من  واحد  هو   بعيد،  حد  اإىل  التبغ: 
بـ22% من الوفيات الناجمة عن ال�صرطان )1.7 مليون يف عام 2008( 
الرئة )ما يقرب من 1 مليون يف 2008( يف  و71% من وفيات �صرطان 

جميع اأنحاء العامل.

الإ�صابة  خطر  عوامل  اأهم  من  اأخر  عامل  متثل  خا�سة:   اإلتهابات 
جديدة   حالة  مليون   12.7 من   )%16.4( مليون   2.1 مع  بال�صرطان 
يف  بكثري  اأعلى  ب�صيط  جزء  هو  هذا  العدوى.  اإىل  تعزى   2008 عام  يف 
املناطق الأقل منوًا يف العامل )23.4% من جميع حالت ال�صرطان( منها 
الإ�صابة  املعدية  العوامل  اأهم  من   .)%7.5( تقدمًا  الأكرث  املناطق  يف 
الكبد  واإلتهاب   ،»Helicobacter pylori« البوابية  امللوية  بالتهاب 
الب�صري  احلليمي  الورم  فريو�ض   »Hépatite B et C« الفريو�صيي 
من  حالة  مليون   1.9 عن  امل�صوؤولة  وهي   »Human papilmavirus«

�صرطان املعدة والكبد وعنق الرحم، على التوايل.

وهناك اأنواع اأخرى من ال�صرطانات الرئي�صية العاملية، التي تتاأثربال�صلوك 
يف  الإختالفات  عن  ف�صاًل  خارجية،  هرمونات  وا�صتخدام  الإجنابي، 
اإنها  ويعتقد  والكحول،  الغذائي  والنظام  الريا�صة،  وممار�صة  الوزن، 
تكمن وراء الإختالفات فى جميع اأنحاء العامل يف خطر الإ�صابة ب�صرطان 
الثدي  يف حني اأن جوانب النظام الغذائي، وخ�صو�صًا، اإ�صتهالك اللحوم 
والن�صاط  وزن اجل�صم  وكذلك  والكحول،  والألياف  وامل�صنعة،  احلمراء 

البدين مع خطر الإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم. 

اأ�سباب ال�سرطان

ال�صمنة،  ت�صمل  ال�صرطان  من  معينة  لأنواع  اأخرى  هامة  اأ�صباب  هناك 
والإفراط يف التعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض والتعر�ض املهني.

التوقعات

الرحم  عنق  و�صرطان   )%2.5( املعدة  �صرطان  يف  �صنوي  اإنخفا�ض 
)2%( فى جميع اأنحاء العامل، وزيادة الإ�صابة يف �صرطان الرئة )%1( 
يف املناطق »HDI« عالية وعالية جدًا عند الرجال فقط؛ وزيادات يف 
جميع  يف   )%3( والربو�صتات   )%2( الثدي   ،)%1( وامل�صتقيم  القولون 
جدًا  وعالية  عالية   »HDI« املناطق  يف   )%1( والرئة  العامل،  اأنحاء 

للن�صاء فقط...

الن�سرة العاملية لل�سرطان
)العبء العاملي لل�سرطان(
ال�سيدة ن�سرين م�سري حمزة 
م�سوؤولة ق�سم العالج الكيميائي
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بريوت،  يف  لبنان  اأطباء  نقابة  من  منبثقة  لبنان  يف  العلمية  اجلمعيات 
لإ�صراف  وتخ�صع  الأطباء  نقابة  نطاق  يف  تعمل  طبية  جمعيات  وهي 
اللجنة العلمية التابعة ملجل�ض النقابة وهي ل تبغي الربح، واأهدافها هي:

وبني  	 وبينهم  جهة  من  اجلمعية  اأع�صاء  الأطباء  بني  العلمي  التعاون 
اجل�صم الطّبي اللبناين والأجنبي من جهة اأخرى.

املحافظة على م�صتوى لئق مهنيًا واأدبيًا لالأطباء اأع�صاء اجلمعية يف  	
اإطار قانون الآداب الطبية.

تنظيم  	 طريق  عن  اجلمعية  اأع�صاء  بني  العلمي  التبادل  ت�صهيل 
املحا�صرات والندوات واملوؤمترات العلمية حمليًا ودوليًا.

 ت�صجيع الأبحاث ون�صر املقالت العلمية. 	
العمل على تعميم املعلومات والإر�صادات الطبية بهدف تو�صيع ثقافة  	

اجلمهور �صمن توجيهات اللجنة العلمية لنقابة الأطباء.
لت�صهيل  	 الإخت�صا�صات  كافة  ت�صمل  متكاملة  علمية  برامج  و�صع 

احل�صول على نقاط اإعتماد.
متثيل الإخت�صا�صات يف كافة الأمور العلمية والإجتماعية والأخالقية  	

داخل النقابة وخارجها.
النقابية  	 املحافل  داخل  الأخ�صائيني  الأطباء  م�صالح  على  ال�صهر 

والعلمية والأكادميية.
و�صع الربوتوكولت الطبية. 	

 د.خو�سه بو غ�سن
رئي�ض اللجنة الطبية يف م�ست�سفى هيكل

�جلمعيات �لعلمية
يف لبنان

من  كل  �لأطباء  جميع  با�شم  �لطبية  �للجنة  تهنئ 
�للبنانية  �جلمعية  برئا�شة  بازربا�شي  ن�شرين  �لدكتورة 
�جلمعية  برئا�شة  حم�شن  نبيل  و�لدكتور  �لطو�رئ  لطب 
يف  �لنجاح  دو�م  لهما  �آملني  �لأع�شاب  لأطباء  �للبنانية 

قيادة جمعيتني بهذه �لأهمية.
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حممد املري ورانيا �صرموط
عبد الرحمن قوطة ورميا يا�صني

علي عبا�ض وراقية نزهة
ريتا بطر�ض واإيلي �صي�صوق
فدوى اأبو بكر وعثمان اأمني

كري�صتني �صويف وباخو�ض عبود بطفلتهما كالني
مايا ال�صامي ومازن �صامي بطفلتهما مهى
اآمنة رفاعي وجالل دروي�ض بطفلهما نبيل

مينى الطح�صي مدير ق�صم امل�صرتيات
و�صيم غنوم يف ق�صم العمليات

بطر�ض الدغل يف ق�صم ال�صحة العامة
اأحمد الأيوبي يف ق�صم ال�صحة العامة

غنى فايز يف ق�صم حديثي الولدة
عفاف مارون يف ق�صم املطبخ

فوؤاد الزعبي يف ق�صم ال�صيانة
ب�صرى العلي يف ق�صم املخترب

ق�سم املوارد الب�سرية نهنئ بولدة:

نهنئ بخطوبة:

نرحب باملوظفني اجلدد:نهنئ بزواج:

Recycler ćest bien

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.


