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يؤمن مستشفى ألبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط السري: ساحة النور من وإىل املستشفى. األوقات: كل نصف 

ساعة من الساعة 7 حتى 1 ظهراً ومن الساعة 4 حتى 7:30 مساًء.

إرتفاع ضغط الدم وأمراض تشحم الدم

األفراد واملجتمعات يف حامية البيئة

الصعوبات السلوكية والتعليمية عند األطفال 
الوقاية من تسوس األسنان 

زيادة الوزن والتغذية الخاطئة 

عند األطفال

كن هادي

 تقّوس العامود الفقري عند األوالد والحقيبة املدرسية

حوادث السري واإلسعافات األولية 

تعرّف علينا

الوقاية والكشف املبكر عن بعض

األمراض الرسطانية 

الحرائق: تجنب وقوعها وحسن الترصف 

عند حدوثها

أمراض السكري وطرق الوقاية منه

اإلرشادات الصحية والوقائية 

نشرة مستشفى ألبير هيكل
Journal de l´Hôpital Albert Haykel
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Recycler ćest bien
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مبا أن موضوعي الثقافة الصحية وحامية البيئة هام من أهم املواضيع 

تقدم  معايري  أحد  أن  ومبا  الغربية  واملجتمعات  الدول  تشغل  التي 

سعداء  فنحن  األفراد،  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  هو  املجتمعات 

مببادرتنا هذه التي تساهم بصورة مبارشة يف تنمية الوعي الصحي لدى 

أفراد مجتمعنا.

املشاركني  قبل  من  كبريين  وترحيب  إعجاب  أخرى  مرة  الحدث  القى 

املتزايد سنة بعد أخرى، أن هذه اإلرشادات  لنا عددهم  أكد  اللذين 

التي نقدمها هي جزء أسايس ومهم من رسالتنا الصحية.

يف  واملشاركة  التنظيم  إن  عددناها،  التي  اإليجابيات  إىل  باإلضافة 

إذ يسمحان  التنظيم،  املشارك يف  الفريق  ينعكسان عىل  الحدث  هذا 

بالخروج من نظام عمل محصور نوعاً ما داخل قسم واحد إىل تعاون 

كامل بني العاملني يف عدة أقسام ومن تخصصات مختلفة وتنّمي روح 

العمل الجامعي.

يف النهاية ال بد من شكر جميع األفراد اللذين ساهموا يف إنجاح هذا 

الحدث من أطباء وفريق مترييض، تقنيني وإدارين.

عىل  سهرت  التي  املنظمة  اللجنة  إىل  خاص  شكر  توجيه  من  بد  وال 

تنظيم وإنجاح هذا الحدث: السيد سعيد حبيقة، السيدة مرلني سويف، 

السيدة مارلني السكاف، وبالطبع ركني الحدث الرئيسني: السيدة نرمني 

نابليس واآلنسة جنان بكور. 

ونختتم بقول من أقوال أحد الفالسفة الالتيني : 

”Sénèque: ”Un bien n’est agréable que si on le partage

اإلرشادات الصحية

اإلرشادات الصحية 
والوقائية
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د.نرسين بازربايش

املدير الطبي
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والوقائية

ألننا نؤمن بدورنا الوقايئ مع مجتمعنا وبيئتنا، أقامت مستشفى ألبري 

هيكل حدثها السنوي حول "اإلرشادات الصحية والوقائية" والذي تم 

فهد  امللك  حديقة  يف  األول  ترشين  و27   2٦ يف  العام  هذا  تنظيمه 

بالتعاون مع بلدية طرابلس.

حرض الحدث ما يفوق ال 3٥00 مشارك من مختلف األعامر، أطفال 

مدارس، جمعيات، وأفراد. وقد فاق عدد املدارس املشاركة من رسمية 

وخاصة ال 2٥ مدرسة.تطرق الحدث إىل مواضيع متعددة نذكر منها:

الكشف املبكر والوقاية من بعض األمراض الرسطانية، مرض السكري 

الصعوبات  الدم،  شحم  وأمراض  الدم  ضغط  إرتفاع  الوقاية،  وطرق 

واإلسعافات  السري  حوادث  األطفال،  عند  والتعليمية  السلوكية 

الخاطئة  والتغذية  الوزن  زيادة  األسنان،  الوقاية من تسوس  األولية، 

عند األطفال، تقوس العامود الفقري عند األوالد والحقيبة املدرسية، 

الحرائق تجنب وقوعها وحسن الترصف عند حدوثها...

باإلضافة إىل كل تلك املواضيع التي تندرج ضمن اإلرشادات الوقائية، 

تم التطرق وبشكل مفّصل إىل دورنا كأفراد ومجتمعات يف حامية بيئتنا 

التي تحيط بنا.
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شارك يف هذه الخيمة:

تركية،  الطبي: د. بسام خوري، د. ربيع دنديش، د. فادي  -القسم 

د. جهاد قايض ود. وليد خوري.

-القسم التمرييض: جامنة سمروط، مؤمن بدير، سارة مقصود ومحمود 

عمر.

Pfizer :الرشكة املساهمة-

 HDL", والرتيغليسرييد  الكوليسرتول  ومعّدل  الدم  ضغط  فحص  تّم 

LDL" وإعطاء نصائح وقائية من قبل أطباء متخصصني يف هذا املجال 

الدم  بضغط  مختصة  علمية  مقاالت  توزيع  مع  أعاله  املوضوعني  عن 

ومضاعفاته باإلضافة إىل طرق الوقاية من أمراض تشحم الدم.
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إرتفاع ضغط الدم 
وأمراض تشحم الدم

الكوليسرتول... السبب الرئييس لتصلب الرشايني وضيقها وإنسدادها

تصّلب  إسمها مبرض  إرتبط  مادة شمعية  عبارة عن  الكوليسرتول هو 

الرشايني املغذية للقلب فهي مادة أساسية للعمليات الحيوية وتكوين 

الهرمونات داخل الجسم. يحصل الجسم عىل الكوليسرتول عن طريق 

أنواع من  الكبد )7٥%(. هناك عدة  أو بتصنيعه داخل  الغذاء )%2٥( 

الكوليسرتول  هام  رئيسيني  نوعني  يهمنا  ما  لكن  الكوليسرتول، 

اليسء  الكوليسرتول  عليه  يطلق  والذي   "LDL" الكثافة  منخفض 

وهو يقوم باإللتصاق عىل الطبقة الداخلية للرشايني املغذية للقلب، 

والكوليسرتول عايل الكثافة "HDL" والذي يطلق عليه الكوليسرتول 

رشايني  جدران  عىل  الرديء  الكوليسرتول  تراكم  مينع  وهو  الجيد 

القلب.

إن الزيادة الكبرية يف كمية الكوليسرتول يف الدم تؤدي إىل اإلصابة 

ترسب  عن  عبارة  وهو   "Atherosclerosis" الرشايني  بتصلب 

الكوليسرتول والدهون يف الرشايني مبا فيها الرشايني التاجية للقلب 

"Coronary Arteries"  وبالتايل تساهم يف ضيقها وإنسدادها مام 

يسبب أمراض القلب.

إكتشافه  يتم  ما  وعادًة  أعراض  له  ليس  الكوليسرتول  ارتفاع  إن 

إلكتشاف  الطرق  أفضل  إن  التاجية.  القلب  بأمراض  اإلصابة  بعد 

القيام بإختبار للدم لقياس نسبة  إرتفاع الكوليسرتول يف الدم هو 

الكوليسرتول ألخذ اإلحتياطات الالزمة لتحسني مستوى صحتك.

                              د. ربيع دندشي
أخصائي في أمراض القلب والشرايني
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إرتفاع ضغط الدم وأمراض

 تشحم الدم
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إميان عبدو،  النفايات  إدارة  الخيمة مسؤول قسم  شارك يف هذه 

صفاحيدر، عبدالله ميقايت، فاديا فرح، دحى يوسف وبرنا بركات.

تّم عرض فيلم عن فرز النفايات وإعادة تصنيعها، التدوير واملواد 

عامة  معلومات  النفايات،  تراكم  مخاطر  تدويرها،  ميكن  التي 

البيئة،  حامية  يف  املستشفى  دور  البيئة،  تلّوث  التي  املواد  عن 

أهدافنا البيئية وكيف نساهم يف حياتنا اليومية عىل املحافظة عىل 

البيئة. شارك التالميذ مبباراة عن كيفية فرز النفايات من نفايات 

وتّم  إلكرتونية  ومعّدات  حرب  بطاريات،  ورق،  بالستيك،  منزلية، 

تقطعني". وال  "إزرعني  عليها  مدّون  صغرية  نبتة  للرابح  إعطاء 

أحسست  خالله  من  يل،  بالنسبة  جدا"  مهم  حدث  كان 

يف  املستشفى  ورؤية  رسالة  إليصال  دوري  تجاه  باملسؤولية 

الصحية  املخاطر  من  البيئة  حامية  يف  واملجتمعات  األفراد  توعية 

أهمية  واتسمت  األذى.  أو  النفاذ  من  الطبيعية  املوارد  وحامية 

املشاركني. املوظفني  جميع  بني  أمنت  العالقة  بجعل  الحدث 
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األفراد واملجتمعات 
يف حامية البيئة

األفراد واملجتمعات يف

د. أحمد دهيبي
أخصائي أمراض اجلهاز الهضمي

الكبد والتنظير

- Formation sur Infection control, Quality system, 
waste management, Occupation health& safety, Fire 
Fighting.
- Gaz médicaux 
- Accident Vasculaire cérébral
- New approaches in treating type 2 diabetes

                                                                 

  قسم التدريب املستمر

- EMMA 1st VNS therapy tech Meeting.
- Workshop 3M Sterilization and Biodiamond
- Oncology and Nursing
- AO Trauma advanced Course
- Nouveaux produits antiseptiques à base de 
Chlorhexidine
- Meeting, Development of  training for Waste 
management
 
 

          السيدة مارلني السكاف
مسؤول قسم التدريب املستمر

  املحارضات الخارجية:            

  املحارضات الداخلية:            
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                      إميان عبدو

مسؤول قسم إدارة النفايات

حامية البيئة
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هيكل  الوقاية ملستشفى  يومي  يف  ناشطة  مشاركة   "XO" لفريق كان 

تحت عنوان "الصعوبات السلوكية عند األطفال". أخصائيون يف مجال 

مقبل  رينا  الحريك  النفس  عالج  فرنسيس،  وحنان  دحدح  لييل  النطق 

والعالج النفيس مريا هاشم استقبلوا مجموعات من األوالد وتناولوا مع 

كل مجموعة اإلضطرابات النفسية وتأثريها عىل حياة الولد ومدى أهمية 

هذا املوضوع عىل الوضع الدرايس، اإلجتامعي والسلويك لكل فرد منا. وقد 

تم إيصال الفكرة من خالل لعبة شارك فيها التالميذ هدفها مساعدة كل 

واحد منهم عىل  التفكري وبالتايل فهم شعوره وما ينتج عنه من صعوبات 

أو سلوك... 

أما يف ما يخّص األهايل فقد كانوا يتوجهون إىل األخصائني إلستشارتهم 

يف كل ما يختص بكل أنواع التأخر عند األوالد وكيفية التشخيص املبكر 

بإمكانها  أن  النشاطات  هذه  أهمية  وتكمن  للعالج.  املناسبة  والطرق 

خالل  من  األطفال  عند  التأخر  أنواع  وكل  الصعوبات  نسبة  تخفيف 

التوجيه والتدخل املبكر.
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الصعوبات السلوكية

والتعليمية عند األطفال
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طرابلس مدينة خالية 

من السيارات
الحدث  تبناها هذا  التي  الشعارات  إحدى  عالبيئة" هي  "عينك 

ومبا أن مستشفانا من مبادئها "رعاية صحية بدون أذى" للمريض٬ 

للموظف٬ للزائر٬ للمجتمع وللبيئة كان لها دور يف املشاركة بهذا 

الحدث لنرش التوعية البيئية بني املجتمع.

كانت تحتوي خيمة املستشفى صور عن املوارد الطبيعية املوجودة 

يف لبنان باإلضافة إىل بعض النصائح البيئية ومستوعبات مخّصصة 

لفرز النفايات.

كذلك تم عرض محارضة تضمنت املواضيع التالية: فرز النفايات٬ 

النفايات٬  تراكم  مخاطر  تدويرها٬  ميكن  التي  واملواد  التدوير 

البيئة٬ دور املستشفى يف  التي تلّوث  معلومات عامة عن املواد 

حامية البيئة وأهدافنا البيئية وكيف نساهم يف حياتنا اليومية يف 

حامية البيئة.
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الصعوبات السلوكية 

والتعليمية عند األطفال

                       إميان عبدو

 مسؤول قسم إدارة النفايات

                       رينا مقبل

أخصايئ عالج النفس الحريك
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شارك يف هذه الخيمة عدد كبري من أطباء األسنان.

Sensodyne, Colgate :الرشكة املساهمة

لتنظيف  الصحيحة  الطريقة  األوالد  لتعليم  فيلم مستمر  تّم عرض 

كيفية  مبارش  بشكل  األطباء  رشح  والخيط.  بالفرشاة  األسنان 

الفرصة  أعطيت  كبرية حيث  وفرشاة  كبري  بإستعامل فك  التنظيف 

تّم  وقد  إصطناعية.  أسنان  عىل  التنظيف  تجربة  املشاركني  لألوالد 

توزيع فرشاة أسنان ومعجون لتنظيف األسنان عىل كل األوالد.

إن اإلهتامم الذي توليه مستشفى هيكل سنوياً يف مجال املحافظة 

عىل األسنان وصحة الفم بالتعاون مع نقابة أطباء األسنان يف لبنان- 

طرابلس تهدف إىل: 

بأهمية  املجتمع  أفراد  جميع  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  رفع   -

املحافظة عىل سالمة صحة الفم واألسنان بصفة دامئة ومنتظمة عن 

طريق التعريف بالطرق املثىل للمحافظة عليها، وذلك بإزالة الطبقة 

التي تتكون عىل أسنان اإلنسان يومياً، وهي الطبقة الرقيقة اللزجة 

الفجوات  حدوث  ىف  إهاملها  يتسبب  والتي  البكترييا،  من  املكونة 

وإلتهاب اللثة وحتى فقدان األسنان، األمر الذي يحّتم علينا يومياً 

تنظيف األسنان والعناية بها.

واضح  بشكل  املجتمع،  من  رشيحة  ألكرب  التوعية  مفهوم  إيصال   -

ومبسط، عن أمراض الفم واألسنان الشائعة كتسوس األسنان وإلتهاب 

اللثة. وتبقى أهمية زيارة طبيب األسنان مرة كل ستة أشهر عىل األقل 

بتنظيف  قام  سواًء  الفرد  بها  يلتزم  أن  ينبغي  التي  املهمة  األمور  من 

أسنانه بالطريقة الصحيحة أم ال. 

بالنسبة لألطفال يف مرحلة ما  الصحية  التوعية  باإلضافة إىل تكثيف   -

قبل سن الدراسة ومرحلة الدراسة مع الرتكيز عىل الجانب الوقايئ.

- دون أن ننىس أهمية العناية بصحة الفم واألسنان للسيدات الحوامل، 

محاربة العادات السيئة وإيضاح أهمية التغذية السليمة لصحة الفم 

واألسنان.

الوقاية من تسوس 
األسنان

يؤمن مستشفى ألبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط السري: ساحة النور من و إىل املستشفى. األوقات: كل نصف ساعة 

من الساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن الساعة 4 حتى 7:30 مساء".

                                        د. بول نحاس                   
نقابة أطباء األسنان في لبنان- طرابلس
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الوقاية من تسوس
األسنان
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زيادة الوزن عند األطفال

شارك فيها جمعية كن هادي لنرش الوعي حول السالمة عىل الطرق 

لجميع مستخدمي الطريق.

تّم عرض لألطفال ما بني ٥ و10 سنوات من العمر محارضات تضمنت 

كيفية عبور الطريق، السلوك يف السيارة، السلوك يف الحافلة املدرسية، 

كيفية قراءة عالمات الطريق. كام تم توزيع النرشات لجميع املدارس 

يف ثالث لغات )العربية، الفرنسية واإلنكليزية(، باإلضافة إىل كتاب 

التلوين لألطفال ما بني ٥ و10 سنوات من العمر. 

تّم عرض للطالب الشباب )فوق 17 عاماً( فيلاًم يوّضح أهداف الجمعية: 

الرسعة، القيادة يف حالة السكر، قيادة التعب، وضع الخوذة، إستعامل 

حزام األمان، تجّنب إستعامل الهواتف الجوالة عند القيادة فضاًل عن 

توفري املزيد من النصائح للشباب حول كيفية تجنب مخاطر القيادة. 

األمان  حزام  إرتداء  أهمية  بأنفسهم  يختربوا  أن  املشاركون  إستطاع 

."Simulation de vitesse" املقعد  حزام  محاكاة  جهاز  خالل  من 

7

زيادة الوزن والتغذية 
الخاطئة عند األطفال

كن هادي

األطفال"  عند  الخاطئة  والتغذية  الزائد  "الوزن  خيمة  يف  مشاركتنا  متيزت 

بعرض كاريكاتوري مصّور لألخطاء يف النظام الغذايئ ألطفالنا كام تبعه عرض 

بسيط للحلول. وتم اإلستعان بالهرم الغذايئ الخاص باألطفال لرشح مكّونات 

بالقرعة  مباراة بسحب سؤال  كانت تجرى  بعد كل عرض،  اليومي.  الصحن 

يتناول موضوع العرض بني فريقني، والفريق الرابح كان يحصل عىل أكواب 

الحصص. 

يف نهاية العرض حصل جميع األهل واألوالد عىل كتّيب مفّصل عن الوحدات 

الحرارية املناسبة لكل عمر وكيف يتم تقسيم الحصص الغذائية، مع رشح 

مصّور للحصص. 

كانت فرصة رائعة املشاركة يف هذا الحدث ألول مرة، خاصًة التفاعل الحواري 

مع األطفال وأسئلتهم التي فتحت يل مجال البحث عن مواضيع جديدة. من 

العاملني  بالتعرّف عىل املوظفني  الفرصة سمحت يل  دون أن أنىس أن هذه 

يف املستشفى.
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       وداد أيويب

أخصايئ التغذية 

كن هادي
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صباغ  باتشينا  الفيزيايئ  العالج  قسم  مسؤول  الخيمة  هذه  يف  شارك 

وجاك شهدا.

لقد تّم طرح موضوع مضار حمل الحقيبة املدرسية وأبرز املواصفات 

التي يجب أن تتوفر يف هذه الحقيبة خالل الحملة التي أرشف عليها 

معالجني فيزيائيني متخصصني يف هذا املجال. لقد تّم إستقبال تالميذ 

املدارس بشكٍل مستمر خالل اليومني، فكان هناك تجاوب كبري ورغبة 

يف املعرفة وإقبال كثيف من قبل هؤالء التالميذ كام تواجد األهل يف 

فرتات ما بعد الظهر، حيث ركزنا عىل أهمية الدور الذي يجسدونه يف 

توعية أطفالهم وتنبيههم لعدم التفاخر بعدد الكتب والحاجيات التي 

العون  تقديم  فيمكنهم  واملعلامت،  للمدرسة  بالنسبة  أّما  يحملونها. 

األكرب لهؤالء التالميذ الصغار.

8

تقّوس العامود 
الفقري عند األوالد 
والحقيبة املدرسية

تقوس العامود الفقري عند 
األوالد والحقيبة املدرسية              
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املواصفات  فيها  تتوفر  أن  فيجب  الحقيبة،  عن  وبالحديث 

الصحية من ناحية األحزمة، نوعيتها ووضعها عىل الظهر مّتبعني 

وترتيبها. إعدادها  حملها،  بطريقة  يختص  مبا  التعليامت  بعض 

التي  العجالت  ذات  الحقيبة  إىل  لجوء  هناك  كان  أّنه  وامللفت 

السحب،  أو  الدفع  خالل  من  تحريكها  عىل  األطفال  تساعد 

من  النوع  لهذا  الكامل  الوزن  إىل  التنبيه  من  بد  ال  أنه  إال 

املقبض...(.   - العجالت   – القاعدة   - )الحقيبة  الحقائب 

للمحافظة  أطفالنا  وعي  زيادة  عىل  نعمل  أن  علينا  ختاماً، 

السليمة  الصحية  العادات  إىل  نرشدهم  وأن  صحتهم  عىل 

املدرسة  يف  الصحي  الجلوس  كيفية  أو  الحقيبة  حمل  يف  سواء 

املستقبل. لنكون مطمئنني عىل جيل  القادمة(  السنة  )موضوع 

               باتشينا صباغ فيداوي
أخصائي قسم العالج الفيزيائي 

كان للجندي املجهول يف املستشفى )قسم الصيانة( الدور األهم 

يف التحضريات اللوجستية لهذا الحدث، حيث قام بالتعاون مع 

الخيم  لكل  املستلزمات  جميع  بتأمني  طرابلس  بلدية  موظفي 

لتكون جاهزة إلستعاب الطالب واملشاركني بأحسن مظهر. وعىل 

الرغم من الصعوبات والضغوطات التي تعرّض لها القسم خالل 

فرتة التحضريات، حيث كان عىل عاتقه مسؤولية تأمني الكهرباء 

واملعّدات لكل الخيم كام وكان عليه تأمني تواجد دائم ألفراده 

خالل اليومني لحّل أي مشكلة تقنية قد تحصل، كان ال بد من 

ذكر أنهام كانا يومني ممتعني أثبتنا فيهام من جديد أّننا الجندي 

املجهول الذي ميكن اإلعتامد عليه يف هكذا نشاطات.

                 م. أسامة الحايك

مدير قسم الهندسة والصيانة

الجندي املجهول

جنان بكور

رئيس اللجنة اإلجتامعية

كام يف كل حدث تقوم مستشفى هيكل بتنظيمه أو املشاركة به، 

كان يل كمسؤولة اللجنة اإلجتامعية دوراً بارزاً يف التنظيم والتحضري 

منذ  إجتامعية  كلجنة  عاتقنا  عىل  تقع  فاملسؤولية  الحدث.  لهذا 

البدء بالتحضري للحدث حتى وضع اللمسات األخرية عليه، حيث 

موظفيها  مؤهالت  ومدى  املستشفى  صورة  هكذا حدث  يعكس 

كان  لقد  بالذات،  الحدث  لهذا  وبالنسبة  نشاط.  هكذا  لتنظيم 

التي أشارك بالتنظيم،  الثالثة  العمل ممتعاً جداً خاصًة إنها املرة 

فقد ساهم معظم موظفي املستشفى يف الحدث مام خلق جواً من 

التآلف والتقارب بني املوظفني الذي إنعكس إيجابياً عىل مستوى 

النشاط وجعله من أبرز النشاطات التي قمنا بها.
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شارك يف هذه الخيمة فريق الصليب األحمر اللبناين.

تّم تقديم عرض عن الحوادث املنزلية والسري واإلسعافات األولية. كام 

رشح طاقم الصليب األحمر عن طريقة إستعامل املعّدات

"Atèle d’immobilisation, planche, collier cervical" إلستخراج 

مريض مصاب دون تعرّضه لخطر إضايف. كاّم عرضوا لنا مبارشًة كيفية 

إنقاذ مصاب بحادث سري، طريقة نقله إىل سيارة اإلسعاف واإلسعافات 

األولية التي تطّبق عىل املصاب من قبل فريق الصليب األحمر.

حوادث السري واإلسعافات 
األولية

حوادث السري 

واإلسعافات األولية

9

يؤمن مستشفى ألبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط السري: ساحة النور من و إىل املستشفى. األوقات: كل نصف 

ساعة من الساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن الساعة 4 حتى 7:30 مساء".
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هيكل  ألبري  مستشفى  إدارة  تقدمه  الذي  الدعم  إطار  ضمن 

لتشجيع التالميذ لإللتحاق مبهنة التمريض، قدمت اإلدارة بعض 

 TV, DVD, Ecran, LCD, Computer,"  املعّدات واألجهزة

Mannequin…" إىل معهد التمريض للصليب األحمر اللبناين- 

مستوى  لرفع  التطبيق  وكيفية  الرشح  لتسهيل  طرابلس  فرع 

والنجاح  والعطاء  الصحة  دوام  املعهد  إلدارة  متمنيني  املهنة 

املستمر.
        كريستني سويف

مدير القسم التمرييض         

نشاطات إجتامعية
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شارك فيها زينة مالك وعبدالله ميقايت.

لخيمة  كان  الوقاية،  يومي  خالل  أقيمت  التي  النشاطات  ضمن  من 

ألبري هيكل وما  الزوار عن مستشفى  بتعريف  تعرّف علينا دور هام 

تقدمه من خدمات صحية وبيئية لألفراد واملجتمع.

املدارس واألفراد  الوفود من  إستقبال  الخيمة  كان دورنا يف هذه  لقد 

وتعريفهم باألقسام املختلفة يف املستشفى وسياسة املستشفى العامة 

مبا يتوافق مع حامية البيئة من خالل عرض فيديو كليب ملدة 10 دقائق 

تناول املواضيع التالية:

- من الطوارىء إىل اإلنعاش )للبالغني والحديثي الوالدة( 

- من العمليات والتوليد إىل الجراحة والطبابة

- من قسم العالج الكيميايئ إىل األقسام التي تعمل وراء الكواليس مثل 

األشعة واملخترب.

عمليات  من  البيئة  حامية  يف  هام  دور  هيكل  ألبري  وملستشفى 

التدوير"Recyclage" إىل محطة تكرير املياه املبتذلة واألجهزة الخاصة 

للتخّلص من النفايات العضوية.

باإلضافة إىل توزيع كتيبات تفسريية وتثقيفية عن أقسام املستشفى: 

املخترب، بنك الدم، التصوير الشعاعي، لجنة مكافحة العدوى، الصيدلية، 

تعرّف علينا
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قسم العالج الفيزيايئ، البيئة... باإلضافة إىل بعض املقاالت العلمية 

املتعلقة بالحدث.

للمواطن  هيكل  ألبري  مستشفى  تقدمه  ما  شديد  بإختصار  هذا 

"خدمة صحية ذات جودة عالية وبيئة نظيفة"... تعرّف علينا
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إدارة مستشفى هيكل تتقّدم بالشكر للمساهمني يف الحدث:

 Roche, Pfizer, Ebewe Pharma, Sensodyne, Colgate,

 Alfa Lab, Hikma, Minapharm Halabi, Dar El Dawa,

.Nutriben, Herbmed, Natrol

كام نخّص بالشكر: 

- نقابة األسنان يف لبنان - طرابلس

- الصليب االحمر اللبناين - فرع طرابلس

- جمعية كن هادي

- جمعية العزم والسعادة لتأمني وسائل النقل للمدارس الرسمية  

املشاركة

- بنك بريوت

Nestlé -

تضمنت هذه الخيمة ألعاب تعليمية وتثقيفية عىل الحاسوب عن 

التغذية واإلسعافات األولية والحوادث املنزلية. تّم توزيع شهادات 

وعّدة اإلسعافات األولية لكل ولد ربح يف اللعبة.

تم أخذ صور فورية تذكارية للصفوف املشاركة.

خيمة األلعاب
عبدالله ميقايت
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شارك يف هذه الخيمة:

القسم التمرييض: نرسين مرصي ولينا عقل

Roche :الرشكة املساهمة

عنق  الثدي،  رسطان  أنواع  عن  مختلفة  محارضات  عرض  تّم  لقد 

عوارض  املحارضات  هذه  تضمنت  والربوستات.  اإلمعاء  الرحم، 

من  خاص  نوع  بتحضري  قمنا  وقد  املبكر.  الكشف  وطرق  املرض 

املحارضات تتوجه لطالب املدارس حول طرق الوقاية الشاملة من 

مرض الرسطان. قامت رشكة "Roche" بإجراء فحص مجاين وفوري 

إللتهاب الكبد "B,C" حيث وصل عدد املشاركني ل80 خالل هذين 

اليومني. 

الوقاية والكشف املبكر 
عن بعض األمراض 

الرسطانية

11

الوقاية والكشف املبكر عن
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 بعض األمراض الرسطانية

هيكل  ألبري  مستشفى  مع  أخوضها  التي  الثانية  التجربة  هي  ها 

التحضري  أن  القول  أستطيع  والوقائية.  الصحية  اإلرشادات  يوم  يف 

أكرث  ونتوجه  العامة  والتوعية  العمل  يف  خربًة  يزيدنا  اليوم  لهذا 

الرسطان. مرض  يف  وخاصًة  الوقايئ  املمرضة  هدف  لتحقيق 

املشاركة  متت  حيث  املدارس  لطالب  السنة  هذه  توجهنا  فقد 

حرصنا  يؤكد  مام  بهم.  الخاصة  املحارضة  مع  تام  وتفاعل  كبري  بشكل 

وواعد. صّحي  مستقبل  لبناء  والشباب  املراهقني  لدى  التوعية  عىل 

قبل  من  املنظمة  الثدي  رسطان  ضد  التوعية  حملة  ضمن 

وزارة الصحة وكعادتها، تشارك مستشفى ألبري هيكل يف هذه 

الحملة من بداية شهر ترشين األول حتى نهاية العام 2011.

            نرسين مرصي حمزة

الكشف املبكر

ينقذ الحياة
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محارضات  عدة  موىس  عيل  السيد  قّدم  املدين،  الدفاع  مبساهمة 

ميكن  التي  واألدوات  وقوعها  وتجنب  الحرائق  إطفاء  كيفية  عن 

إستعاملها من قبل أفراد املجتمع وفريق الدفاع املدين. كام تّم عرض 

الترّصف يف حال إندالع حريق  فيلم يفيد جميع األفراد عن طرق 

يف املطبخ أو املنزل. كام ذكر خالل املحارضات التي ألقاها كيفية 

اللجوء عند حدوث زلزال.

كالخوذة،  الحرائق  من  الواقية  األدوات  بعض  كان وجود  وامللفت 

وغريها  املدين  الدفاع  بطاقم  الخاصة  البذلة  املطافئ،  القفازات، 

الذين  املشاركني  الطالب  قبل  من  األدوات  هذه  تجربة  تم  حيث 

الحظوا أهمية إستعاملها يف عملية إخامد الحرائق والوقاية منها يف 

بعض االحيان.

الحرائق: تجنب وقوعها
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الحرائق: تجنب وقوعها 

وحسن الترصف عند 

حدوثها
تشكر إدارة املوارد البرشية كّل من شارك يف إنجاح هذا الحدث من:

صفا  بركات،  برنا  بكور،  جنان  سويف،  كريستني  نابليس،  نرمني 

ياسني،  رميا  ميقايت، جامنة سمروط،  عبدالله  مالك،  زينة  حيدر، 

محمود عمر، ليزا مناسا، ريتا زاخم، نرسين مرصي، لينا عقل، مايا 

شامي، نرسين مالط، فادي أدهمي، ميشلني شويفايت، منال حبلص، 

رانيا دويدي، عبد الرحمن هارون، مريم أيب سعيد، سارة مقصود، 

إبراهيم عثامن، عبري بكري، أحمد ليىل، جورجينا أيوب، مريابل نهرا، 

فراس حبلص، مرينا املري، راكيل شعار، مؤمن بدير، خرضالسعيد، 

بيلوين،  برشى  هرموش،  فرح  بيطار،  كاميلال  الجليل،  عبد  سامر 

جنات أيب إسحق، سارة علم، كارول ديب، كارال دنحا، إميان عبدو، 

سوزي نصار، رنا قدور، كريستان مطرق، رانيا عثامن، منى دويهي، 

وداد  خوري،  موريال  حصني،  نظام  قاسم،  صفا  مرعوش،  منذر 

أيويب، باتشينا صباغ، جاك شهدا، فاضل مالح، فاديا فرح، حسام 

أسعد، وسيم حمزة، رشبل عيد، هنادي طالب، جهاد فوال، فرجالله 

عبد، جميلة فاضل، جورجيت متلج، رانية سمروط، رانية حسون.

الصيانة  وفريق  التنظيفات  قسم  املشرتيات،  قسم  نشكر  كام 

محمد  دونا،  زياد  الحايك،  أسامة  لوقا،  مرتي  من  املؤلف 

نرصا. وعيىس  الجبييل  عطية  املرصي،  الرزاق  عبد  املري، 

السيدة مارلني السكاف

مدير قسم املوارد البرشية

شكراً
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إن املراقبة الصحيحة ملرض السكري مع مراقبة الضغط والفحوصات 

الدورية لشبكة العني وزالل البول والدهنيات والكولسرتول يف الدم 

تعترب مهمة جداً، لتجّنب خطورة مضاعفات مرض السكري. يف حال 

الرضورة هناك إمكانية ملراقبة السكري يف الدم طوال 24 ساعة 

."CGMS" بواسطة جهاز خاص مثل جهاز مراقبة رضبات القلب

أمراض السكري وطرق 
الوقاية منه

تجربة ممرضة مشاركة

                                  د. هشام الناظر

أخصايئ  أمراض الغدد والسكري والريجيم  شارك يف هذه الخيمة:

-القسم الطبي: د. هشام الناظر

-القسم التمرييض: ليزا ميناسا، ريتا زاخم

Roche Accucheck, Minapharm Halabi :الرشكة املساهمة-

ازدياد مستمر  العامل وهو يف  يف  ومنترش  مزمن  السكري مرض  مرض 

والسبب يف ذلك كرثة معّدل السمنة وقلة الحركة والرياضة. هذا املرض 

يصيب جميع األعامر. تّم فحص معّدل السكري يف الدم واملعاينة من 

والسلوكية  الغذائية  العوامل  عن  التنويه  إىل  باإلضافة  الطبيب  قبل 

علمية  إعطاء مقاالت  تّم  السكري. كام  األشخاص ملرض  تعرّض  التي 

متخصصة بالوقاية من مرض السكري واإلرشادات لتجّنب الوصول إىل 

مضاعفات كالتالية:

• إصابة الرشايني الصغرية مام يؤدي إىل إصابة شبكة العني والكلية. 

• إصابة الرشايني الكبرية مام يؤدي إىل تصّلب الرشايني والتعرّض إىل 

إرتفاع الضغط )ضغط الدم(.

وخطورة  القدمني  يف  اإللتهابات  خطورة  األطراف،  رشايني  إصابة   •

برتهم.

• إصابة أعصاب الجسم ماّم يؤدي إىل األوجاع األليمة يف األطراف مع 

فقدان اإلحساس باألطراف.

ها هي التجربة الثانية التي أخوضها مع مستشفى ألبري هيكل 

يف يوم اإلرشادات الصحية والوقائية. أستطيع القول أن التحضري 

لهذا اليوم يزيدنا خربًة يف العمل والتوعية العامة ونتوجه أكرث 

لتحقيق هدف املمرضة الوقايئ وخاصًة يف مرض الرسطان.

املشاركة  املدارس حيث متت  لطالب  السنة  توجهنا هذه  فقد 

بهم. مام يؤكد  الخاصة  املحارضة  تام مع  بشكل كبري وتفاعل 

مستقبل  لبناء  والشباب  املراهقني  لدى  التوعية  عىل  حرصنا 

صّحي وواعد.

نرسين مرصي حمزة 

مسؤول قسم العالج الكيميايئ

الوقاية منه



أنت فرد من عائلتنا
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النرشة الفصلية 

ترشين الثاين  2011  

العدد 21  

تصدر هذه النرشة عىل املوقع اإللكرتوين:

        www.hopitalhaykel.com

نرحب باملوظفني الكرام

ليال السيد يف قسم األطفال

جانيت ايب اسحاق يف قسم الطفال

بهيج حلواين يف قسم املطبخ 

فرح قرحاين يف قسم الجراحة 

برشى بيلوين يف قسم الصحة  

سالم درويش يف قسم الصحة  

صونيا طربيه يف قسم الطوارئ 

وفاء أيويب يف قسم املطبخ 

وئام أيويب يف قسم العناية الفائقة 

حديثي  عناية  قسم  يف  شلفون  ساندي 

الوالدة

رميا ياسني يف قسم التوليد

سعاد حسني يف قسم التوليد

رئيس التحرير: اآلنسة جنـــان بكور
Haykalieh P.O.Box: 371

 Tripoli- Lebanon
Tel: +961 6 411 111
Fax: +961 6 411 112

www.hopitalhaykel.com
email: rc@hopitalhaykel.com

Sponsor: Agency:

مريا هاشم ورشيف علاموي بطفلتهام تاال

روال سمعان وأنور ناهوم بطفلهام رشبل

نادين صليبا وطوين طويل بطفلهام 

جييوفاين

أمني أبو عودة وميساء غنيم بطفلتهام يارا

منى العيل وقاسم أيويب بطفلتهام فاطمة

إميان عبدو وأسامة املصطفى بطفلهام آدم

د.جان كلود شهال وجوزيان طنوس 

بطفلهام طوين

نهنئ بزواج

مايا الشامي ومازن الشامي

سمر الخري وسايد جريج

ريان اسالمبويل وعبد الله الزعبي

السيدة مارلني السكاف

مدير قسم املوارد البرشية

نهنئ بوالدة

نهنئ بخطوبة

م. أسامة الحايك وفاطمة مطر

محمد املري ورانيا سمروط

بالل عطية وسارة رستم

مصطفى سامك ورشا شاكيش

ملن يهمه األمر
تأمني عناية متريضية منزلية

السييدة دالل برازي

رقم الهاتف: 03304٦92


