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”Migraine“ مرض الشقيقة

بكترييا “H. pylori” وأمراض املعدة 
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الوقاية من أشعة الشمس

Baby blues
”Equipe bleue“ الفريق األزرق أو
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Recycler ćest bien

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".



             www.hopitalhaykel.com :النرشة الفصلية - آذار 2011 - العدد 18 - تصدر هذه النرشة عىل املوقع اإللكرتوين



أنت فرد من عائلتنا

             www.hopitalhaykel.com :النرشة الفصلية - آذار 2011 - العدد 18 - تصدر هذه النرشة عىل املوقع اإللكرتوين

العاملني،  أداء  وتحسني  رفع  يف  القسم  هذا  دور  بأهمية  مّنا  وإمياناً 

عمدت إدارة املستشفى إىل تحديث هذا القسم وذلك عرب:

- تزويد املكتبة بالكتب واملراجع الحديثة من مختلف التخصصات.

- رشاء عدد من   mannequins” للتدريب العميل عىل إنعاش املرىض 

املؤرّشات  مراقبة  دم،  سحب  والدة،  حديثي  أو  أطفال  بالغني،  من 

الحيوّية....... وال ُيعنى بهذا التدريب أقسام التمريض فقط بل بجميع 

املهارات،  وتطوير  تحسني  يف  التدريب  فوائد  إىل  باإلضافة  املوظفني. 

تقليل من األخطاء وتحسني نوعية األداء.

 ميثل هذا القسم دوراً هاماً يف:

اإلدارة  بتقدير  وإشعارهم  املعنوية،  روحهم  ورفع  العاملني  تحفيز   -

لهم، وإهتاممها بهم.

- تقليل عملية دوران العاملني يف العمل.

- زيادة ثقافة العاملني وزيادة الصالت االجتامعية بينهم.

- تنمية شخصية املوظفني من خالل توسيع مداركهم يف أداء الوظيفة 

ومواجهة صعوبات العمل.

وكافة  التدريب  لجنة  املستشفى،  إدارة  شكر  من  بد  ال  الختام،  يف 

العاملني لجهودهم وتعاونهم الكامل مع هذا القسم.

ما وراء الجدران

ما وراء الجدران 
قسم التدريب املستمر

الهائل الذي يشهده القطاع الصحي وخاصًة  يف خضم التطور التقني 

مهارات  لصقل  أساسياً  عنرصاً  املستمر  التدريب  يعترب  االستشفايئ، 

هذا  مواكبة  عىل  تساعدهم  جديدة  كفاءات  وإكسابهم  العاملني، 

التطّور.

إن التدريب املستمر عبارة عن إكساب العاملني بإختالف مستوياتهم، 

قدرات جديدة متكن من تطوير وتنمية أدائهم يف الحارض واملستقبل 

مبا يصب يف تحقيق هدف املستشفى أال وهو تقديم أفضل الخدمات 

الصحية للمريض.

بعد تحديد اإلحتياجات العلمية لكل أقسام املستشفى، يضع مسؤول 

كل قسم بالتنسيق مع مسؤول قسم التدريب برنامج سنوي تتم من 

خالله تأمني التدريب الالزم للعاملني.

باإلضافة إىل هذا الربنامج، يتبع الّتدريب أشكال عدة:

عمل  وورشات  العلمية  والحلقات  والندوات  املؤمترات  يف  -املشاركة 

داخل أو خارج املستشفى.

- التدريب عىل كافة املعّدات املوجودة أو املستحدثة.

الحرائق،  إخامد  والعاملني:  املريض  وسالمة  حامية  عىل  التدريب   -

سالمة  املهنية،  السالمة  النفايات،  فرز  البيئة،  العدوى،  من  الحامية 

املريض...

.”Simulation“ التدريب العميل -

- أو حتى التدريب خارج األرايض الّلبنانية.
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إىل املستشفى  حاجات  املستمر  التدريب  لجنة  تدرس  سنة،  كل   يف 

إختصاص عىل  للحصول  الجامعات  إىل  إرسالهم  ويتم   متخصصني، 

معني مجال   “DU en Réanimation, DU en oncologie” يف 

اللبنانية.   الجامعة  يف  العليا  الدراسات  عىل  أو 
السيدة مارلني السكاف

مسؤول قسم التدريب املستمر

قسم التدريب املستمر

”
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حكمة اليوم

أعيدوا إحياء ما نسيت نفوس السامعني من قيم الخري وأصول 

الجامل

مرض الشقيقة “Migraine” هو من أنواع الصداع الشائع جداً والذي 

الشقيقة هي  النساء.  أكرثهم من  تقريباً  السكان  منه 20% من  يعاين 

أربع  من  النوبة  وتستمر  الرأس  كل  يشمل  قد  نابض  نصفي  صداع 

غثيان  والضجيج،  الضوء  تحمل  بعدم  وترتافق  أيام  ثالثة  إىل  ساعات 

وقيء أحياناً. قد تسبق نوبة الشقيقة أعراض برصية من تشوش الرؤية 

أو رؤية رشارات ضوئية وإنقطاع الحقل البرصي.
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مرض الشقيقة 
”Migraine“

قد تكون النوبات خفيفة أو متوسطة الشدة أو شديدة كام أن التكرر 

يختلف من نوبة كل عدة أشهر إىل نوبات عديدة يف الشهر الواحد. 

يعتمد عالج الشقيقة إىل شقني: عالج النوبة والعالج الوقايئ. 

األسبريين  عادًة  ويفيد  النوبة  شدة  عىل  يعتمد  النوبة  عالج   -

والباراسيتامول ومضادات اإللتهاب غري الستريونيدية وميكن يف بعض 

نوعية  “Triptans” وهي عالجات  الرتيبتان  فئة  إىل  اللجوء  الحاالت 

مجهضة لنوبة الشقيقة وتتطلب الحذر يف إستخدامها.

قالت األفعى: رغم أن البرش يلعنوين، أبقى أفضل من الكثري 

منهم... ألين عندما ألدغ أحداً منهم فإنني عىل األقل مل أقل له 

يوماً أنت صديقي.

للمرىض  إستخدامها  من  بد  فال  الوقائية،  للعالجات  بالنسبة  أما 

الذين يعانون عدداً كبرياً من النوبات وتعتمد العالجات عىل فئات 

وراثية متعددة من مضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقة وأدوية الرصع 

املفيد بعضها يف الشقيقة وأدوية مضادة للهيستامني أو اإلرغوتامني. 

ييسء بعض مرىض الشقيقة إستخدام أنواع املسكنات مام يعرضهم 

ألنواع من الصداع املزمن.

وضع  إن  التوتري.  الصداع  مثل  للشقيقة  مشابهة  أنواع  هناك 

تشخيص الصداع يتطلب إستشارة الطبيب املختص وهو ال يعتمد 

العصبي  والفحص  املرضية  القصة  وإمنا عىل  الشعاعية  الصور  عىل 

السليم. من املهم جداً ملريض الشقيقة أن ينتبه إىل مؤرشات النوبة 

مثل الجوع، اإلرهاق وبعض أنواع األطعمة والروائح وتجنبها قدر 

اإلمكان.

د. نبيل محسن
أخصائي بأمراض الدماغ واجلهاز الهضمي

مرض الشقيقة

”Migraine“

سقراط
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- Journée : Santé de la mère et de l’enfant 
- Pharmacovigilance
- Préparation des médicaments
- Calcul de doses 
- Pre Analytical Errors
- General information about maintenance department 
- Formation sur  “Nursing Administration 
- Formation sur  “Clinical Nursing
- Patient Safety 
- Formation pratique  sur “Fire Fighting  et l’évacuation
- Newborn screening in Lebanon : Opportunities and challenges

“Helicobacter pylori” هي بكترييا جديدة اكتشفت عام 1982 

وترتكز بشكل خاص يف غشاء املعدة. إنها السبب الرئييس يف أكرث 

األمراض املزمنة للمعدة واإلثنى عرش. إن إكتشاف هذه البكترييا 

مفاهيم  غرّي  والذي  الحديثة  الطبية  اإلكتشافات  أهم  من  كان 

أسباب أمراض املعدة واإلثنى عرش.

إنتقال  وطريقة  الصغر  منذ  البكترييا  بهذه  اإلنسان  يصاب 

واألطعمة  الفم  طريق  عن  تأيت  عام  بشكل  البكترييا  هذه 

آلخر. شخص  من  النظيفة  غري 

البكترييا: هذه  تشخيص  وسائل 

الفم. طريق  عن  النفس  وفحص  دم  فحص  إجراء   -

الرباز. فحص   -

املعدة. منظار  طريق  عن  املعدة  لخاليا  املخربي  الفحص   -

البكترييا: هذه  مسببات 

املعدة  لقرحة  الرئييس  السبب  البكترييا  هذه  -تعترب 

عند  الهضم  سوء  املزمن،  املعدة  عرش،إلتهاب  واإلثنى 

... املعدة  رسطان  اللمفاوية،  األمراض  الكبار، 

أمراض  عن  مسؤولة  البكترييا  هذه  فإن   ، سابقاً ذكرت  كام 

طبياً  ممنوع  بل  يجوز  وال  عرش  واإلثنى  املعدة  يف  متعددة 

طريق  عن  األوىل  املرحلة  يف  البكترييا  هذه  تشخيص  يتم  أن 

إجراء  بدون  العالج  وإعطاء  فقط  النفس  أو  الدم  فحص 

يف  املوجود  املرض  من  بدقة  للتأكد  وذلك  املعدة  منظار 

إعطاء  وبالتايل  املخربي  للفحص  خزعات  وأخذ  املعدة 

املناسب. العالج 
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  املحارضات الداخلية:            

  قسم التدريب املستمر

  املحارضات الخارجية:            

- Formations sur le diabète
- Mammographie
- Human ressources in hospitals
- Journée scientifiques des sages femmes
- MRI advanced
- 1er Congrès international des infirmiers et infirmières au Liban
- Journée scientifique à l’université Saint Famille- Batroun
- Conférence sur Allergy- immunology 
- Employee training and development
- Remel Microbiology lecture Day
- XIX congress for Lebanese ophthalmological society
- NOOTDT-Lb , Organ Procurement Seminar
- Microbiology Department Training in Brussels
- Demonstration on clinical Chemisty analyser

السيدة مارلني السكاف
مسؤول قسم التدريب املستمر

بكترييا
 ”H. pylori“
وأمراض املعدة

”H. pylori“ بكترييا

د. أحمد دهيبي
أخصائي أمراض اجلهاز الهضمي

الكبد والتنظير

“
“

“

“

“
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- Anesthésie: Apport de l’anesthésie obstétricale dans la - 

sécurité et le confort de la femme enceinte et du N.N

شارك يف  هذا املؤمتر ما يفوق ال 60 طبيب.

آملني كفريق طبي ولجنة علمية يف املستشفى أن نستطيع دامئاً مواصلة 

جهودنا سواء من ناحية اإلرشادات الوقائية أو املحارضات العلمية مبا 

يخدم مجتمعنا .

وهنا يجدر التذكري أنه لوال جهود جميع األطباء من محارضين، منظمني 

ومشاركني ال يكون هناك أي نجاح لنشاط طبي يف أية مؤسسة صحية.

                                                                  د. نسرين بازرباشي نافع
                                                                املدير الطبي

                                                                    

                                                                      

نشاطاتها  سلسلة  ضمن  نيسان   9 يف  هيكل  ألبري  مستشفى  أقامت 

اإلرشادية والعلمية يوم صحي عنوانه: " صحة األم والطفل" تشكل هذا 

جزأين: من  النهار 

الثقايف(  الصفدي  مركز  )يف  العموم  إىل  يتوجه  إرشادي  األول:  الجزء   -

تضمن عدة مواضيع: 

- داء الرصع.

- العقم أسبابه وحلوله.

- حرارة الطفل، جفاف، إسهال.

- املامرسة الخاطئة عند األطفال الرضع.

- األمراض التي ميكن الوقاية منها بالقاحات.

- رسطان عنق الرحم: الوقاية واملستجدات يف التطعيم.

- تسوس األسنان املبكر عند األطفال : األسباب وسبل الوقاية.

- الجزء الثاين: علمي باملشاركة مع نقابة أطباء لبنان )طرابلس( وحصل 

عدة  تضمن  املستشفى(  محارضات  قاعة  )يف  إعتامد  نقاط   3.5 عىل 

محارضات علمية ونقاشات حول مواضيع متعددة:

Induction d’accouchement en 2011

- Prise en charge des angines: Actualités. 

- Les cas extrêmes de la chirurgie néonatale.

- Amygdalectomies, des indications aux complications.

- Nouveauté de la prise en charge de la hernie 

diaphragmatique.

- Césarienne: risques et conséquences selon la technique 

chirurgicale.

- Dépistage du streptocoque chez la femme enceinte et 

conséquences sur l’enfant

- Maladies rhumatologiques chez l’enfant, intérêts et 

interprétations des examens biologiques. 
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عادات رمضانية

عندما نقول رمضان البد أن نتذكر حرفة وشخصية كانت تظهر 

الذي يؤدي  الفنان  الرمضانية وهي شخصية أقرب إىل  الليايل  يف 

فقط يف  البطولة عىل خشبة املرسح، مدة ظهوره 30 يوماً  دور 

ليل رمضان، أما باقي األبطال فهم الطبلة والعصا وصوت جهوري 

التي  أبو طبلة تلك الشخصية  إنه املسحرايت أو  ينادي ويتغنى.. 

ينتظرها الناس كل رمضان إليقاظهم يف موعد تناول السحور. إنها 

تلك املهنة الشعبية التي تعتمد عىل الكلامت واألناشيد والطقوس 

الخاصة البسيطة. فهي املهنة املحببة إلينا واملحفورة عىل جدار 

ذكرياتنا منذ نعومة أظافرنا والتي يرتبط بها األطفال قبل الكبار. 

للمسحرايت من طقوس وأشعار فقد أصبح شخصية محببة  وِلام 

للصغري قبل الكبري، وقد ارتبط فانوس رمضان باملسحرايت، حيث 

كان األطفال يحملون الفوانيس حول املسحرايت يف الليل ويرددون 

معه األشعار التي من أشهرها: "إصحى يا نايم وحد الدايم- وقول 

نويت بكرة إن حييت. الشهر صايم والفجر قايم ورمضان كريم.

.

.

املسحرايت
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متألنا األيام املشمسة سعادة وإسرتخاء وننىس الوقاية من أشعتها. إذ 

أشعة الشمس تكسب الناس شعوراً بالراحة لكنه سالح ذو حّدين.

ما هي مخاطر التعرّض ألشعة الشمس؟

كان  أكرث خطورة مام  اليوم  الشمس  التعرض ألشعة  يعترب  الواقع،  يف 

عليه منذ بعض سنوات!

التي  األوزون  كثافة طبقة  يف  ملحوظاً  إنخفاضاً  العلامء  إكتشف  فقد 

تحمي  واقية  مصفاة  دور  تؤدي  وهي  لألرض  الجوي  الغالف  تلف 

اإلنسان من رضر األشعة ما فوق البنفسجية.

ما هي عواقب التعرض لألشعة ما فوق البنفسجية؟

1-حروق الشمس عند التعرض لها بإفراط.

2-شيخوخة مبكرة.

3-منو رسيع لرسطان الجلد.

4-نقص مناعة البرشة.

ما هي القواعد األساسية لوقاية البرشة من أشعة الشمس؟

مهام كان لون البرشة أو نوعها أو السن فيجب علينا الوقاية منها. يف 

بالحديقة،  اإلعتناء  اليومية، تعرضنا للشمس مستمر كالقيادة،  حياتنا 

الغامئة واملعتمة، تستمر األشعة ما  العمل. حتى األيام  امليش ومكان 

فوق البنفسجية بالترسب بنسبة %80.

كيف ميكننا الوقاية من أرضار أشعة الشمس؟

1-ال تطيل فرتة الجلوس تحت الشمس.

2-ال تهمل الوقاية.

3-عدم التعرّض للشمس بني الساعة العارشة صباحاً والرابعة مساًء.

4-إرتد املالبس الواقية.

5-إستخدم كريم واقي، نظارات شمسية )داكنة اللون(.

6-إحم أطفالك )البدء بإستعامل كريم واقي من سن الستة شهور(.

7-اإلستعانة بالفيتامينات الواقية من الشمس.

 ”Sélénium 50 – 200 μg“ كام تبني أنه من املفيد أخذ جرعة من

يومياً. 

ما هي أهم املشاكل واالمراض التي تسببها أشعة الشمس؟

نذكر منها:

- الشيخوخة املبكرة للبرشة.

- تعطيل عمل جهاز مناعة البرشة. 

.”DNA“ تعطيل املواد الوراثية -

- النفايات واملواد الكيميائية الصاعدة إىل طبقات الجو العليا عىل شكل 

غازات تعمل عىل هدم طبقة األوزون الحامية.

- آخر املستجدات ما يسمى بالرسطان األسود.

إستشارة  يجب  لذا  التامة،  للوقاية  املناسب  النوع  إختيار  دامئاً  يجب 

طبيب الجلد أو الصيديل.

الوقاية من أشعة الشمس

الوقاية من أشعة 
الشمس

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. إناس شامي
أخصائي أمراض جلدية
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أن تنجبي طفاًل إىل الحياة هي تجربة عظيمة وغنية لك. تخّص هذه 

التجربة كل أم يف العامل. فليس من املستغرب أن تعيش معظم أمهات 

الفرح،  بني  متقلب  مزاج  والجياشة:  القوية  املشاعر  من  فرتة  العامل 

الفرتة  هذه  نسّمي  أسابيع:  بضعة  مدتها    ... البكاء  الحزن،  الخوف، 

.”Baby blues“

Baby blues
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Baby blues

القول  املذكورة ميكن  املدة  الفترة  هذه  تتخّطى  عندما  ولكن،   
الوالدة. ونتكلم  النفسي ما بعد  أن األم بدأت تعيش اإلكتئاب 
بطفلها  األم  بعالقة  أوالً  مرتبط  نفسي جدي  إكتئاب  عن  هنا 
معظم  فعلياً  األم  تعيش  األمومة!  اجلديد:  اإلجتماعي  ودورها 
املرتبطة  العوارض  بالذكر  ولنخّص  النفسي  اإلكتئاب  عوارض 
دورها  لعب  على  قدرتها  عدم  من  اخلوف  باألمومة:  مباشرة 
ما  بالطفل  املباالة  عدم  السريع،  الغضب  سليم،  بشكل 
والطفل...  األم  بني  العالقة  طبيعة  على  سلبياً  يؤثر  أن  ميكن 
بعد  الستة  األولى  األشهر  في  اإلكتئاب  يظهر  أن  ميكن  الخ. 
الوالدة لتمتّد إلى سنة. وميكن معاجلة هذا النوع من اإلكتئاب 
ومواجهته. أوالً واألهم على األم أن ال تشعر بالذنب وأن تطلب 
من  اإلستفادة  كيفية  وتتعلم  الوقت  تكسب  لكي  املساعدة 
يعود! أن  ال ميكن  الذي  الثمني  الوقت  هذا  مع طفلها...  الوقت 
ماذا عن األب وجتربته اجلديدة مع األبوبة؟ أميكن أن يعيش إكتئاباً 
أيضاً؟ إن دراسات جديدة غير منتهية ومثبتة علمياً بعد، تدرس 
هذا املوضوع. ولكن، إن جتارب البعض توحي بأن األب ميكن يعيش 
اجلديدة  باملسؤولية  مرتبط  النفسي  التعب  من  فترة  أيضاً 
واجلسدي مرتبط بالطفل وفترة تأقلمه مع األكل والنوم الغير 
الوالدة  عند  األم  إرشاد  بعملية  نقوم  عندما  لذلك،  املنتظم. 
أوالً  التعاطي معه كأب  وبكيفية  باألب  فقرة خاصة  نخصص 
تنساه  أن  املستحسن  غير  من  بالتالي،  ثانياً.  وحبيب  وكزوج 
األم ألنه األب ويجب مشاركته بكل تفاصيل التربية بل عليها 

الزوج  دور  واألم ومتى يعيشان  األب  دور  يعرفا متى يعيشان  أن 
والزوجة وذلك إلهتمام أفضل للطفل ولتكوين صحي للعائلة.

السيدة ميرا هاشم
أخصائية علم النفس
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الفريق األزرق
أو

”Equipe bleue“

تأسس هذا الفريق يف املستشفى عام 2007، وهو فريق متخصص 

 Arrêt“ باملعالجة الطارئة كحاالت توقف “القلب والتنفس  أو

cardio-respiratoire” يصيب املرىض أو الزوار يف املستشفى.

ملاذا هذا الفريق؟

إن التأخري يف معالجة “توقف القلب والتنفس  يؤثر سلباً عىل عملية 

اإلنعاش ونتائجها إذ إن كل دقيقة تأخري تضعف من حظوظ املريض 

نسبة 5 – ۱0 باملئة.

لذلك فقد تم وضع فريق متكامل مؤلف من طبيب وممرضني يحملون 

جهاز إنذار خاص يسهل طريقة اإلتصال املبارش بهم.

كيف يتم إختيار أعضاء هذا الفريق؟

إن الطبيب املشارك يف هذا الفريق هو الطبيب املناوب يف الطوارئ أو 

التمرييض فقد تم إجراء  للفريق  بالنسبة  أما  البنج واإلنعاش،  طبيب 

تدريبات مكثفة لهم وتم إختيار املمرضني الذين نجحوا يف اإلختبارات 

الخاصة مع معدل يفوق ال%90.

السنة  يف  مرتني  املستشفى  ممريض  لجميع  التدريبات  هذه  تنظم 

وبكثافة أكرث بكثري لألشخاص املشاركني يف “الفريق األزرق“ من أطباء 

وممرضني.

آلية اإلتصال وعمل الفريق:

الخاصة  اإلتصال  أجهزة  إىل  مبارشة  الهاتف  عرب  رسالة  إرسال  يتم 

بأعضاء الفريق )نهاراً ولياًل(. يتم ذلك من أي هاتف داخل املستشفى 

مكان  إىل  الفريق  يتوجه  اإلنتظار(.  قاعات  أو  املرىض  )حتى يف غرف 

الحالة الطارئة بخالل مهلة ال تتعدى الدقيقتني ويكملون عمل الفريق 

الذي يكون قد وجه الرسالة وبارش بإسعافات املصاب.

ما هو الجديد الخاص بهذا الفريق؟

قسم  تجهيز  تم  قد  الفريق،  هذا  لعمل  املستمر  التحسني  أجل  من 

التدريب  كل  بإجراء  لنا  تسمح  جديدة  مبعدات  املستمر  التدريب 

الالزمة من “Basic” و “Advanced” داخل املستشفى.

تصويرها،  يتم   ”Cas de simulation“ عدة  إجراء  إىل  باإلضافة 

الفريق املشارك من مراقبة عملية املعالجة والتحدث  ليتمكن أعضاء 

عن األخطاء املمكنة وطرق تحسينها.

مع  تتامىش  عالج  بروتوكوالت  وضع  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الفريق املعالج بها.  التأكد من إملام  العاملية مع  الربوتوكوالت 

واملهم ذكره، أن أعضاء الفريق عندما يشاركون يف عملية إنعاش 

ومهام كانت نتيجتها، يتباحثون فيام بينهم عند انتهاء عملية 

الجامعي ورفع معنويات  العمل  اإلنعاش، لإلبقاء عىل روحية 

بعضهم البعض من جراء الضغط النفيس الذي ميكن أن يتسبب 

معروف  كام  بالفشل  تبوء  أن  ميكن  إنعاش  بعملية  القيام  به 

علمياً.

د. نسرين بازرباشي نافع
أخصائي في طب الطوارئ

الفريق األزرق أو
               ”Equipe bleue“ 

“

“
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عند إستشعار أي من العنرصين املذكورين أعاله تقوم الحساسات 

بإرسال إشارات إىل لوحة التحكم.

Control Panel  2.لوحة التحكم

تقوم بتلقي اإلشارات املرساة من الحساسات ويف حال التـأكد من 

وجود حريق تقوم بتفعيل أجهزة اإلنذار ومن ثم جهاز اإلطفاء.

Alarm Devices 3.أجهزة اإلنذار

  Audible Alarm صويت  األول  اإلنذار  أجهزة  من  نوعني  هناك 

الغرف  شاغيل  تنبيه  هو  ودورها   Visual Alarm مريئ  والثاين 

والغرف املجاورة إىل إندالع الحريق يف الغرفة.

Extinguishing Devices 4.أجهزة اإلطفاء

يف حال التأكد من إندالع الحريق، تقوم لوحة التحكم بإعطاء األمر 

اإلطفاء  أجهزة  تفعيل  تلقائياً  يتم  وبعدها  بالعمل  اإلنذار  ألجهزة 

عن طريق تفريغ غاز الFM200 يف الغرفة. ويتألف جهاز اإلطفاء 

من العنارص التالية:

 FM200 Cylinder.  أسطوانة الغاز -

.”Nozzles“ فوهات التفريغ -

.”Pilot Hoses“ متديدات التفريغ -

        FM200ال ز  غا بواسطة  ئق  للحرا لقامع  ا م  نظا يعمل 

FM200 fire Suppressant System  عىل إخامد أي حريق قد تنشب 

يف أي غرفة تقنية موجود فيها هذا النظام يف وقت قصري جداً ال يتعدى 

هكذا  مثل  عن  تنجم  قد  كبرية  خسائر  أي  يجنب  مام  ثواين،   10 ال 

حريق. عادًة يتم تركيب هكذا أنظمة يف الغرف التي يتواجد فيها آالت 

املعلوماتية،  ال UPS، غرف  الكهرباء، غرف  كهربائية حساسة كغرف 

الغرف التقنية وغريها.

يتميز هذا النظام باملساحة الصغرية التي يشغلها من الغرفة، وما مييزه 

أيضا" هو أن الغاز املستخدم FM200 ال يؤذي اإلنسان يف حال التعرض 

له عىل عكس بعض الغازات األخرى التي تستخدم عادة يف مثل هكذا 

أنظمة.

يتكون هذا النظام من العنارص التالية:

Fire Detectors  1.أجهزة اإلستشعار أو الحساسات للحريق

نستعمل يف هذا النظام نوعني من الحساسات:

يف  إرتفاع  أي  إلستشعار   Thermal Detector الحراري  الحساس   -

الحرارة.

الغرفة. أي دخان يف  لتحسس   Smoke Detector الدخان  - حساس 

FM200

FM200
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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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”

                                                                                                                
                                                                                                             م. أسامة احلايك

مدير قسم الهندسة والصيانة

.
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إن مهام هذا القسم هي الحفاظ عىل صحة وسالمة مرىض، موظفي 

وزوار املستشفى. 

يعمل القسم دامئاً عىل تأمني بيئة سليمة للعمل حيث أن املستشفى، 

كغريها من املؤسسات، فيها مخاطر من املمكن أن يتعرض لها اإلنسان 

خالل تواجده، نذكر منها:

خطر السالمة العامة: فمن املمكن للموظف أو حتى الزائر أن ينزلق، 

لذا نشّدد عىل عاّمل التنظيف وضع إشارات اإلنتباه حيث يعملون. كام 

من املمكن أن يتعرض عاّمل الصيانة لوقوع األشياء الثقيلة عند حملها 

لحامية  حديدية  أطرافها  أحذية   Safety boots عىل رشاء  نعمل  لذا 

أقدامهم، مع مواصفات عاملية لرتيحهم خالل ساعات العمل الكثرية.

البيولوجية  لألخطار  معرضون  نحن  مستشفى،  يف  وجودنا  بحكم 

كالتعرّض للدم أو أي سائل بيولوجي. ففي حال التعرّض للدم، يعمل 

القسم عىل تفاديه بتأمني “Sharp container” علب إحتواء األدوات 

الحادة التي ترمى فيها اإلبر بعد إستعاملها بطريقة آمنة جداً وبذلك 

نحمي جميع املوظفني من ممرض إىل عامل التنظيف. كام لدينا عدة 

عالية  قطع  عىل  تحتوي  وهي  املستشفى  كل  يف  بيولوجي  إنسكاب 

اإلمتصاص وتستعمل يف حال إنسكاب الدم قبل إنتظار عامل التنظيف 

وذلك للحفاظ عىل سالمة الجميع.

نذكر أن مركز إحصاء العمل “Bureau of labor statistic” ، قد رّصح 

عن أن إصابات العني يف مكان العمل تكّلف 300 مليون دوالر سنوياً: 

 %90 الحظ  لحسن  والتعويضات.  العالج  مصاريف  العمل،  وقت  من 

الحامية  أدوات  بإستعامل  تفاديها  ميكن  العيون  إصابات  من حوادث 

 Eye“ نظارات حامية العيون(. ويف حال حصول رشق يف العينني يوجد(

washer  يف كل قسم معرّض، يدرّب املوظفون سنوياً عىل إستعاملها.

حيث  من  له  التعرض  موظف  ألي  ميكن  الذي  اإلرغونومي  الخطر 

طريقة جلوس خاطئة ملدة طويلة أو طريقة حمل خاطئة ليشء ثقيل

قسم الصحة والسالمة

املهنية
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للعمل  الصحيحة  الطرق  املوظفني  تعّلم  فيزيائية  لدينا أخصائية  لذا 

لتفادي هكذا مخاطر.

يتم إجراء فحص طبي ملوظفي املستشفى كل سنتني، موظفي األشعة 

سنوياً، موظفي املطبخ كل ثالثة أشهر. 

الحامية  أدوات  بتأمني  املخطار  هذه  كل  تفادي  عىل  دامئاً  نعمل 

املناسبة ولكن يف حال التعرض ألي حادث ولو حتى بسيط يتم تعبئة 

منوذج لحادث العمل يحّول إىل الطوارئ حيث يتم تقرير ما يلزم له 

ويتابع الحادث مسؤول الصحة والسالمة املهنية ويعمل عىل تفادي 

حصوله مرة أخرى ألن كل موظف فرٌد من عائلتنا فنعمل جاهدين 

للحفاظ عىل سالمتهم.

لجنة الصحة والسالمة املهنية.
العمل،  طبيب  القسم،  مسؤول  من  اللجنة  هذه  تتألف 
القسم  البشرية، مدير  املوارد  العدوى، مدير  ممرضة مكافحة 
اخملتبر،  الفيزيائي، مسؤول قسم  العالج  التمريضي، أخصائي 

مهندس املعّدات الطبية ومسؤول قسم امليكروبيولوجيا.
مهام هذه اللجنة:

- تأمني سالمة املريض بشأن اخملاطر التي من املمكن التعّرض 
لها خالل فترة إستشفائه.

لها  يتعّرض  قد  التي  اخملاطر  من  واحلّد  الزائر  سالمة  ضمان   -
أثناء وجوده في املستشفى.

- متابعة جدول تطعيم املوظفني وزيارتهم السنوية لطبيب 
العمل واحلّد من التعّرض خملاطر األمراض املعدية واحلوادث في 

العمل.

السيدة نرمني نابلسي
مسؤول الصحة والسالمة املهنية

قسم الصحة 
والسالمة 

املهنية

“

““
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 ما هو التفّول؟

 G6PD التفّول هو حالة رسيرية سببها نقص يف مادة ال إن 

الدم  كريات  يف   Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase

الحمراء.

إّن مادة ال G6PD تحمي كريات الدم الحمراء من التكرّس. يعترب 

النقص يف مادة ال G6PD وراثياً إذ تنقله األم الحاملة والغري معرّضة 

لحاالت تكرّس الكريات الدم الحمراء إىل أوالدها الذكور يف معظم 

األحيان.

إّن األطفال الذين لديهم نقص يف مادة ال G6PD ليسوا مرىض 

ولكن عند تعرّضهم لبعض الظروف الخارجية كتناول بعض األطعمة 

أو األدوية يصابون بعوارض أو تظهر عليهم عالمات سببها تكرس يف 

كريات الدم الحمراء.

إّن نقص مادة الG6PD  ال يعترب مرضاً بحد ذاته ألن األشخاص الذين 

لديهم النقص يتمتعون بصحة ممتازة ما داموا مل يتعرضوا للظروف 

املسببة للعوارض. يجب عىل هؤالء األشخاص تجنب أكل الفول )من 

هنا جاء تسمية التفّول( وعدم تناول بعض األدوية أو التعرض لبعض 

املواد التي قد تسبب لديهم حاالت خطرية عىل حياتهم بسبب فقر دم 

قوي وحاد.

إن نقص مادة ال G6PD موجود عند الشعوب املقيمة يف أماكن معينة 

من الكرة األرضية مثل محيط حوض البحر املتوسط )25% من الذكور يف 

رسدينيا مصابون بالنقص يف G6PD( الرشق األوسط، شامل أفريقيا، ذوو 

الهند  آسيا،  والجنوبية، جنوب رشق  الشاملية  أمريكا  السوداء يف  البرشة 

وجنوب الصني.

إّن نقص مادة ال G6PD هي الحالة الوراثية األكرث إنتشاراً يف العامل إذ 

هناك اكرث من 450 مليون شخص يعانون من هذا النقص. يعيشون يف 

ليس   .G6PD ال مادة  نقص يف  لديهم  ألف شخصاً  فرنسا حوايل 450 

هناك أي إحصاء يف لبنان ولكن ألخذ فكرة خالل سنة 2009 من أصل 

ال  مادة  يف  نقص  تشخيص  ثم  مستشفانا  يف  مولود  خمسامئة  حوايل 

G6PD عند عرشة )2%( مولوداً عن طريق التقيص عند الوالدة.

إذ  العامة  الصحة  يعترب حالة من حاالت   G6PD ال مادة  إن نقص يف 

وإرشاد  التعليامت  بإعطاء  ويبدأ  أساسياً  دوراً  يلعب  الوقاية  عامل  إّن 

والطاقم  واملدريس  العائيل  محيطه  وكذلك  بالنقص  املصاب  الشخص 

الطبي املرشف عليه.

ال  مادة  يف  نقص  حاميل  عىل  ونتائجها  الرسيرية  العوارض  هي  ما   -2

G6PD؟

الغري  الخارجية  للظروف   G6PD ال مادة  يف  النقص  حاميل  تعرّض  إّن 

املناسبة التي تسبب حالة تكرّس كريات الدم الحمراء )Hémolyse( قد 

تؤدي إىل إصابات خطرية جداً يف بعض األحيان أو مميتة يف حاالت نادرة 

جداً عند غياب العالج الرسيع.

إّن تكرس كريات الدم الحمراء يسبب النتائج التالية:

- ظهور فقر دم مع انخفاض كمية األوكسيجني يف األعضاء مام يؤدي إىل 

ظهور عوارض اإلرهاق والتعب باإلضافة اىل ظهور شحوب يف لون البرشة.

إىل  تؤدي  قد  التي  الحمراء  الدم  كريات  تكرّس  من  ترسبات  تكّون   -

إضعاف وظيفة بعض األعضاء كالكلية.

إىل عدم الخطورة بتاتاً حيث يعّوض الجسم فقر الدم عن طريق إنتاج 

كريات دم حمراء جديدة من نقي العظم.

”Favisme“ التفّول
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- ظهور إصفرار يف لون البرشة ويف بياض العني باإلضافة إىل تغريرَ يف لون 

بني  تتباين  الدم  فقر  إن درجة  الدم.  كلون  أحمراً  الذي يصبح  البول 

الخطرية جداً مام قد يستوجب نقل املصاب إىل قسم العناية الفائقة 

إىل عدم الخطورة بتاتاً حيث يعّوض الجسم فقر الدم عن طريق 

إنتاج كريات دم حمراء جديدة من نقي العظم.

۳ -ما هو العالج للمصابني بنقص يف مادة ال G6PD؟

.G6PD ال يوجد عالج خاص للمصابني بنقص يف مادة ال -

- إّن حجر األساس يف العالج هو الوقاية.

- الوقاية من تناول بعض األطعمة واألدوية أو الّتعرض لبعض املواد 

التي تسبب حدوث حالة فقر الدم عند األشخاص املصابني بنقص 

.G6PD يف مادة ال

- تبدأ العوارض الرسيرية بالظهور خالل فرتة األربع وعرشون ساعة 

الجسد  حرارة  درجة  يف  كاإلرتفاع  املسببة  اللظروف  التعرض  بعد 

وآالم يف الرأس والبطن.

 »Hémolyse« إن الوقاية من حوادث تكرّس كريات الدم الحمراء -

تبدأ بتجّنب:

1-بعض األطعمة:

- الفول، البازيال، الحمص )املطبوخ أو الغري مطبوخ أو الزهر(

- الفالل

- اللوز األخرض

 »GINI «  كال » Quinine«  املرطبات التي تحتوي عىل مادة ال -

 » SCHWEPPES « أو

- فيتامني C بكمية عالية )مرطبات، مكّمالت غذائية(.

2- بعض األدوية:

 » SULFAMIDE « هناك أدوية يجب عدم تناولها بتاتاً كال -

 » ASPIRINE « هناك أدوية يجب عدم تناولها بكمية مرتفعة كال -

”Favisme“ التفّول

3- بعض املواد:

» Eau de Javel « النفتلني، الحّنة، الجافيل

إن املواد املشار إليها )3،2،1( ليست خطرية لجميع املصابني بنقص يف 

مادة ال G6PD لتعدد عوارض هذا النقص.

يجب عىل املصابني بنقص يف مادة ال G6PD وأهلهم أو املسؤولني عنهم 

حمل مستند يحتوي عىل جميع األدوية واألطعمة واملواد التي تؤدي إىل 

حدوث حالة تكرس كريات الدم الحمراء وإبرازه عند كل معاينة طبية 

)للطبيب العام،  طبيب الجراح، طبيب البنج، طبيب األسنان، ممرضة، 

صيديل، طبيب املدرسة...(

4( النتائج عىل الحياة املدرسية:

إن األطفال املصابني بنقص يف مادة ال G6PD يتبعون حياة طبيعية يف 

املدرسة عىل املستوى الفكري والجسدي كسائر األطفال.

5( متى يجب التنّبه؟

أ ( عند ظهور العوارض والعالمات التالية:

- اإلرهاق الشديد 

- الشحوب الحاد يف لون البرشة

- التغرّي يف لون البول

- يجب إعالم أهل الطفل بصورة طارئة وذلك ملعاينة الطبيب.

ب (يف حالة املرض، يتعني إعالم الطبيب املرشف بأّن املريض يشكو من 

نقص يف مادة ال G6PD وذلك لتجّنب إعطاء أدوية قد تكون خطرية 

عىل حياة املريض.
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د. نبيل أحمد كبارة
أخصائي أمراض دم وأورام عند األطفال
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مائدة الصائم
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عادًة يشتهي الصائم الكثري من املأكوالت، ومن الطبيعي أن تكون 

معاً  الشهية. إلفطار شهي وصحي  باألطباق  عامرة  اإلفطار  مائدة 

حاول أن تتبع اإلرشادات التالية:

الطعام.  تحضري  يف  الدهون  إستعامل  عن  املستطاع  قدر  إبتعد   -

إخرت اللحوم القليلة الدسم )لحم بقر أو عجل، صدر الدجاج، سمك 

وإستبدل  الدسم  من  الخالية  ومشتقاته  الحليب  تناول  مشوي(، 

السمنة والزبدة بكمية قليلة من الزيوت.
- أكثر من شرب السوائل وخصوصاً املاء ولكن خارج وجبات 

الطعام.
أو حصتني  بحصة  وإستبدلها  احللويات  تناول  من  - خفف 

من الفاكهة.
- إذا كنت تعاني من سوء الهضم أو النفخة، قّسم وجبة 
املعلبة   الشوربة غير  تناول فيه  األول  إلى قسمني،  اإلفطار 
تناول  الوقت،  من  ساعة  تقريباً  بعد  أي  والثاني  والسلطة 

فيه الطبق الرئيسي والقليل من املقبالت.

- التمر هو من أكثر أنواع الفاكهة التي يتناولها الصائمون، 
حتتوي على الفيتامينات واملعادن باإلضافة إلى األلياف التي 

مائدة الصائم

من  تعاني  كنت  إذا  ولكن  اإلمساك،  محاربة  على  تساعد 
تعادل حصة من  التمر  أن 3 حبات من  الوزن تذكر  زيادة في 

الفاكهة من ناحية السعرات احلرارية )60 سعرة حرارية(.
-مارس الرياضة يومياً أو على األقل 3 مرات في األسبوع بعد 

اإلفطار كي حتافظ على وزنك وحتارب زيادة الوزن.

أخيراً حتّل وجبة السحور مكان وجبة الفطور العادية لذا من 
ألنها  كريسبي...(  )همبرغر،  السريعة  الوجبات  تناول  اخلطأ 
تزيد من العطش في اليوم التالي كما أنها تسبب سوء في 
الهضم. األفضل يكون بتناول سندويش من اللبنة أو اجلبنة 
مع كوب من احلليب وحصة من الفاكهة وبعض من اخلضار.

السيدة جانو أيوب
أخصائيةالتغذية 
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عشائها  هيكل  مستشفى  إدارة  نظمت  سنة،  كل  يف  وكام  كعادتها، 

السنوي يف قرص الشاطر حسن التي دعت إليه جميع األطباء واملوظفني 

السيد  املستشفى  ملدير  كلمة  اإلحتفال  تخلل  املستشفى.  يف  العاملني 

ريتشارد هيكل حيث أثنى عىل عمل املوظفني وجهودهم وأمل منهم 

الذي  املستشفى  بشعار  وذّكرهم  العمل  يف  الروحية  بهذه  اإلستمرار 

نعمل جميعاً عىل أساسه "أنت فرد من عائلتنا".

بعدها متّيز الحفل بعرض لرشيط فيديو تألف من مقاطع وأغاين تم من 

خاللها إنتقاد املوظفني واألطباء بطريقة طريفة ومضحكة أضفت عىل 

السهرة جواً من املرح والفكاهة وأظهرت روح النكتة عند الحارضين.

حيث  نافع  بالل  الدكتور  قدمها  التي  واملوال  األغنية  الحفل  مفاجئة 

فوجئ الجميع بصوته الجميل.

سهرة املستشفى

سهرة املستشفى
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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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النرشة الفصلية 

أيلول 2011  

العدد 20  

تصدر هذه النرشة عىل املوقع اإللكرتوين:

        www.hopitalhaykel.com

نرحب باملوظفني الكرام

نور الهدى بقار يف قسم التوليد

لوسيا بطرس يف قسم املطبخ

إميان هاشم يف قسم املطبخ

رىب حرييك يف قسم املطبخ

شانتال موجليل يف قسم الجراحة 

سارة أسمر يف قسم الجراحة

عيل عباس يف قسم العمليات

سامح صابونة يف قسم العمليات

رامي عيل يف قسم العمليات

فاضل مالح يف قسم املعلوماتية

منال نعوم يف قسم املشرتيات

أحمد ياسني يف قسم العالج الكيميايئ

لبنى أيويب يف قسم األطفال

سارة رستم يف قسم األطفال

رشبل عيد يف قسم العناية الفائقة

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:

نهنئ بوالدة

مريا هاشم ورشيف علاموي بطفلتهام تاال

جانو أيوب وعامد حج بطفلهام جاسون

بطفلتهام  نصار  وفادي  كريم  بو  كارمن 

كليا ماريا

منى عيل وقاسم أيويب بطفلتهام فاطمة

رندا لون وجورج حيدر بطفلتهام ليا

خالد الخطيب وروعة حسن بطفلتهام تاال

بطفلهام  فرنجية  وإفلني  فرنجية  جوزف 

مارك

بطفلهام  بيطار  ونيكوال  النور  عبد  رندى 

حبيب

بطفليهام  غنطوس  وطارق  فهدا  سوزان 

راشد وراما

أماين قصعة وخالد حجازي بطفلهام عمر

نهنئ بزواج

جورجيت متلج وجوين فرنسيس

أولغا ناصيف وسامي يوسف

د.كوستي خري وليز أيب رافع

د.برنارد نرص ودوريس إيليا

عبد الرحمن هارون ومهى العبد 

السيدة روال غانم نادر 

 مدير قسم املوارد البرشية


