
إذا أشارت احملبة إليكم فاتبعوها، 
فأطيعوها،  جبناحيها  وإذا ضمتكم 
وإذا خاطبتكم فصدقوها؛ احملبة ال 
تعطي إال من ذاتها، وال تأخذ إال 

من ذاتها.
                 جربان خليل جربان

أردنا من هذا اليوم، األول من نوعه يف الشمال، إعطاء صورة ألفراد جمتمعنا عن 
دورنا الوقائي كعاملني يف القطاع الصحي. هذا الدور الوقائي ال يعلمه الكثري من 

أفراد اجملتمع الذين يرتادون املستشفى فقط عند اإلصابة بعارض صحي.
أردنا أن نساهم جبميع فئاتنا بإعطاء خدمة صحية من نوع ّاخر نؤمن بها ونسعى إليها 

يف عملنا اليومي إذ أن شعارنا يف مستشفانا: أنت فرد من عائلتنا.
مشاركتكم الكثيفة وحضوركم كانا لنا خري دليل على أهمية ما قمنا به، وحافز على 

جتديده مبواضيع جديدة كل عام.
هذه  يف  العاملني  جبميع  والتنويه  اإلشارة  أود  هيكل  ألبري  ملستشفى  عام  كمدير 
املؤسسة اللذين ساهموا معًا لتحضري وجناح هذا املشروع من جلنة منظمة اىل جهاز 
األعزاء  األطباء  ذكر  طبعًا  ننسى  وال  عاملي صيانة.  فين،  تقين،  إداري،  متريضي، 
اللذين تواجدوا معنا طيلة هذا اليوم، وكل من ساعدنا وساهم يف إجناح هذا اليوم 

الوقائي. 
نشكر اللجنة املنظمة إلجناح هذا العمل املؤلفة من: د. نسرين بازرباشي، السيد سعيد 
حبيقة، السيدة أليسار حداد، السيدة روال غامن، السيدة غزوى بركات، السيد حممد 

تيزاني، السيدة رنا ذوق، السيدة رنا شعراني واآلنسة جنان بكور.
  

                 املدير العام السيد ريتشارد هيكل    

ر�شادات الوقائية« يوم »ال�شحة و الإ
املجاين الواقع يف 29 اأيار 2008

وثائقي  فيلم  إستعراض  مت  علينا«  »تعرف  خيمة  يف 

عن طريقة العمل يف أقسام متعددة يف املستشفى. 

وشارك يف هذه اخليمة: غريس القارح،  كريستني 

سويف،  مسري بيضا. أما يف خيمة »حنن نهتم« فقد 

مت عرض املبادرات اليت نقوم بها لتقديم خدمة صحية 

بدون أذى للبيئة، للمريض، للموظف واجملتمع كما مت 

توزيع كتيبات تفسر عن كيفية احملافظة على البيئة؛ 

شارك فيها كل من أليسار حداد،  نسرين املصري 

وجراح رعد.

خيمة أمراض

السمنة واحلمية

الغذائية

خيمة

التدخني

خيمة

العناية

بالبشرة

خيمة الوقاية

من تسوس 

األسنان

خيمة أمراض

التشحم، ضغط

الدم

خيمة االسعافات

األولية واحلوادث

املنزلية

ر�سادات يف �سطور:  يوم ال�سحة و الإ
-إعطاء صورة إجيابية عن املستوى العالي للخدمات 

الصحية اليت ميكن أن تقدم يف الشمال
-اإلحتكاك و التواصل من خالل اإلرشادات مع بقية 

أفراد اجملتمع و هم يف وضع غري مرضي.
-األهم من كل ذلك املشاركة الكثيفة و التطوعية 
لألطباء و العاملني يف املستشفى من ممرضني، 
إدارين و تقنيني جنبًا إىل جنب يف حدث من نوع 

أخر خمتلف عن العمل اليومي الروتيين.
املدير الطيب د. نسرين بازرباشي  

لقد شاركنا يف هذا اليوم ما يراوح 1300 شخص من أساتذة، تالميذ مــــدارس 
وجـــامعــــات، مؤسســــات وشركات تأمني وحضور متفرق.



املشاركون:عن القسم الطيب: د. هشام الناظر و  د. عبد الوهاب صيادي؛ عن قسم 

التغذية :أليسار حداد و  جانو أيوب؛ عن قسم التمريضي: جورجيت متلج،  هال مصري،  

هنادي هرموش،  جيزيل سالمة،  ربى ريداني و جانيت إبراهيم.

SANOFI AVENTIS، VITATOP :الشركة املساهمة

مت عرض فيلم وثائقي عن السمنة، أمراض السكري و املضاعفات الصحية إضافة إىل 

إجراء فحوصات قياس السكري و احتساب معدل السمنة عند املشاركني ومعاينات من 

قبل األطباء و إرشادات من أخصائيات التغذية.

الطعام  الكمبيوتر تشرح عن الطريقة الصحيحة لتناول   شارك األوالد يف لعبة على 

واألخطاء الغذائية اليومية. ومت توزيع شهادات لألوالد الراحبني.

 أقام مركز VITATOP للرجييم مسابقة حول التغذية و قدم إشرتاك شهري لوجبات طعام 

للرجييم جماني للرابح.

هل تعلم ما هي أضرار البدانة؟

- مرض السكري: خصوصًا يف حال الوراثة العائلية

- أمراض القلب والشرايني مع إحتمال إرتفاع الكولسرتول والشحم يف الدم مما يؤدي 

إىل اإلصابة بتصلب الشرايني واألصابة بإرتفاع ضغط الدم الذي ينتج عنه أمراض 

الذحبة و الشلل )الفاجل(.   

- أوجاع املفاصل:إن البدانة تؤدي إىل أوجاع يف املفاصل اليت حتمل الوزن الزائد 

أمثال: أسفل العامود الفقري - الركبتني - الكاحل ومفاصل الورك. 

- أمراض اجلهاز التنفسي: ضيق التنفس - إلتهابات رئوية.

- أمراض اجلهاز اهلضمي: عسر اهلضم - أمراض الكولون - إصابة املرارة.

- إضطرابات هرمونية مع عواقبها على اخلصوبة عند النساء والرجال.

الربوستات عند  الثدي والكولون وغدة  بالسرطان يف  إرتفاع نسبة االصابة  - هناك 

الرجال يف حال البدانة. 

خيمة اأمرا�ض ال�سمنة واحلمية الغذائية



خيمة التدخني
املشاركون: عن قسم الطيب: د. طه بازرباشي وعن قسم التمريضي: لؤي 

عمر، عبري بكري، تهاني هرموش، إبراهيم أملاس، منال حبلص، يوسف 

جباخنجي ومؤمن بدير. 

NICORETTE :الشركة املساهمة

بعد إجراء فحص تنفسي للمشارك، مت احتساب من خالل استمارة ميليها 

الطبيب األخصائي مع املشارك نفسه، نسبة اإلدمان على التدخني و الطرق املتوفرة لإلقالع 

عنه واإلرشادات الطبية.

سألنا بعض احلضور عن أكثر ما أعجبهم، فقال أحدهم: »أكثر موضوع جذبين هو التدخني، تعلمت أشياء كثرية عن التدخني 

ومضاره وما بفكر حبياتي أن أدخن«.

صحيًا، أمراض الدخان كثرية ومتنوعة، من سرطان الرئة، احلنجرة، املريء، املبولة وغريها اىل اإلنسداد الرئوي املزمن وتأزم 

الربو وصواًل أمراض القلب والشرابنب من ذحبة و جلطة و إرتفاع الضغط...

-  نفسيًا: فإن التدخني يساهم يف تغيري مزاج املدخن، فإذا ما توقف عن التدخني لفرتة أصبح عصيب املزاج وفاقد القدرة على 

الرتكيز.

-  إقتصاديًا: إن الدخان يشكل اليوم يف عامل اإلقتصاد واإليراد والتصدير رقمًا خياليًا ال يستهان به أبدًا. 

-  إجتماعيًا: فإن التدخني يعود صاحبه على منط معني من احلياة، حيث يكون عامله حول الدخان والتدخني.

إن اإلقالع عن التدخني هو خطوة شجاعة، واالستمرار بها حتى النجاح يتوقف 

على عوامل عدة:

1-  إقتناع املدخن بضرورة اإلقالع عن التدخني

2-   إختيار التوقيت املناسب، يف فرتة »ساكنة« يف حياته.

3-   اإلرشادات الطبية إلختيار نوع وكيفية الدواء الذي سيساعد املدخن يف 

التوقف عن التدخني.

4-   متابعة املريض نفسيًا وغذائيًا لتخطي صعوبات إيقاف التدخني.

5-   إرادة املدخن مبقاومة التدخني.

وليس بالضرورة أن تنجح احملاولة األوىل: فهذا ليس مؤشر فشل نهائي، 

فأغلب احلاالت تتطلب حماولتني أو ثالث بتغيري طريقة العالج ونوع الدواء ومعاجلة أسباب الفشل أو أسباب العودة اىل 

التدخني.

من اقرتاحات احلا�ضرين:

معلمة : »الرجاء زيادة تضميد اجلروح وإسعاف الكسور 

يف املرة القادمة«.

من  أبكر  بوقت  و  يوم  من  أكثر  احلدث  »تكرار  معلمة: 

السنة«.

معلمة: »ختصيص يوم للمدارس«.

فرد من مجعية العزم و السعادة : »ختصيص يوم لذوي 

احلاجة«.



أولغا  التمريضي:  قسم  وعن  شامي  إيناس  د.  الطيب:  قسم  املشاركون:عن 

ناصيف وإميان عبدو.

الشركة املساهمة:

 Pierre Fabre dermo – cosmétique
مت إستعراض األمراض اجللدية الناجتة عن التعرض ألشعة الشمس وإعطاء النصائح 

بشكل عام للمشاركني من مجيع األعمار عن الطرق الوقائية، باإلضافة اىل إعطاء 

بعض النصائح اخلاصة عن تكلف الوجه و محاية جلد الوجه عند بعض املشاركني. 

ومت توزيع عينات من الكرميات الوقاية من الشمس.

سألنا معلمة مدرسة كانت متواجدة مع تالميذها عن رأيها: »إنه فعاًل يوم صحي 

أول من نوعه يف الشمال، كتري حلو، مهم جدًا، التالميذ تعلموا الكثري عن الصحة 

واحملافظة على البيئة«.

أحدهم قال: »يا رايتوا أكثر من يوم واحد«.

أشعة الشمس هي مصدر للحيوية و احلياة و هي تؤثر بشكل مباشر على احلالة 

النفسية، كما أنها مهمة جدًا إلنتاج الفيتامني D الذي يلعب دورًا مهمًا يف تقوية 

العظام. هذه األشعة تتألف من:

1- أشعة مرئية )الضوء و األلوان(

2- أشعة ما فوق بنفسجية و تقسم بدورها إىل:

UVA . a )سرطان اجللد(

UVB . b )ضربات الشمس(

UVC . c )حتجبها طبقة األوزون(

إن خاليا اجللد متتص أشعة الشمس، لكن هذه القدرة ختتلف من شخص آلخر 

وتضعف مع إزدياد التعرض للشمس. لذلك من الضروري أخذ احلذر واتباع سبل 

الوقاية من هذه األشعة يف الصيف كما يف الشتاء كالرتطيب املستمر للبشرة 

وإستخدام Ecran solaire يف األيام الضبابية كما يف الشمس وجتديده كل 3 

ساعات ووضع نظارات مشسية باإلضافة اىل قبعات حلماية الرأس.

خيمة العناية بالب�شرة



�سنان خيمة الوقاية من ت�سو�س الأ
املشاركون: عن قسم الطيب: د. ناظم حفار،  د. بول حناس،  د. 

ليليان موسى و عن قسم التمريضي: إيليان خوري،  عبري أناني،  

جوزيان عكاوي،  كريستيان صعب و سجا محود.

CREST – Oral B :الشركة املساهمة

مت عرض العديد من األفالم اليت تشرح عن أمراض تسوس األسنان 

وأمراض اللثة.

ومت توزيع فراشي أسنان حبسب عمر األوالد املشاركني مع إعطاء 

التفسري من قبل أطباء األسنان على طريقة تنظيف األسنان.

إن تنظيف األسنان اليومي هو واجب علينا للحفاظ على أسنان ولثة 

سليمة. لذا على كل فرد منا أن يقوم بتنظيف أسنانه بعد تناول 

الطعام إذا أمكن، مستعماًل فرشاة األسنان باإلضافة اىل معاجني 

األسنان اليت حتتوي على مادة الفليور.

تقع هذه املهمة على عاتق األهل واملؤسسات التعليمية من جهة 

نقابة  تعمل  واملراقبة.  الالزمة،  واملواد  املفصل،  الشرح  تأمني 

تطوير  على  عدة  منذ سنوات  طرابلس    - لبنان  األسنان يف  أطباء 

الوطنية  الرتبية  ووزارة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  الربنامج  هذا 

على  الكشف  عرب  واملؤسسات  اجلمعيات  وبعض  العالي  والتعليم 

أسنان تالمذة املدارس الرمسية.

معلمة من  مدرسة اليسوعية: »شيء فريد من نوعه بنك بريوت: »عمل فريد من نوعه يف الشمال«.
فرد من الصليب األمحر: »حبينا كتري فكرة التحضري وخصوصًا لألوالد«.

النفسي لألطفال قبل العملية اجلراحية«.
تلميذة جامعية: »أكيد جيت اليوم التعلم وأطبق«.

من اآراء احل�ضور:



خيمة اأمرا�ض الت�ضحم، �ضغط الدم
املشاركون: عن قسم الطيب: د. بسام اخلوري، د. ربيع دندشي،  وعن قسم 

التمريضي:  دنيا عبد املسيح، مريم مواس، رامي حسون، لينا عقل، فاتن 

املري،  نسرين املصري وكاميلال بيطار.

ASTRA ZENECA :الشركة املساهمة

املشاركني  عند  والرتيغليسريد  الكوليسرتول  ونسبة  الدم  قياس ضغط  مت 

بعد أن تعرفوا من خالل 

فيلم علمي عن خماطر إرتفاع ضغط الدم والعوارض اجلانبية ألمراض تشحم 

الدم.    

        

هناك نوعني من الكوليسرتول يف الدم نوع محيد ومفيد وهو الكوليسرتول 

عالي الكثافة HDL وهو خيلص الشرايني من الكوليسرتول وحيمله للكبد 

إلخراجه، ونوع ضار وهو الكوليسرتول منخفض الكثافة  LDL حيمله الدم 

من الكبد اىل الشرايني.

زيادة الكوليسرتول يف الدم تكون عادة نتيجة استعداد وراثي أو   •

نتيجة العادات الغذائية السيئة مثل االسراف يف تناول األطعمة الغنية 

بالكوليسرتول أو نتيجة خلل يف الغدد الصماء أو مرض السكري.

• اخنفاض مستوى الكوليسرتول احلميد عالي الكثافة HDL يشكل خطرًا 

القلب واملستوى  بأمراض شرايني  كبريًا ويعرض صاحبه لإلصابة 

النموذجي جيب أال يقل عن 40 جمم يف املائة.

من اقرتاحات 
احلا�ضرين
للحدث 
القادم:

السيدا، السرطان، املخدرات، العناية باألطفال 

حوادث  من  الوقاية  احلامل،  واملرأة  الرضع 

السري، احلساسية، ترقق العظم، التربع بالدم، 

سالمة  الشخصية،  النظافة  باألعضاء،  التربع 

الغذاء، الرياضة واللياقة البدنية، اإلسعافات 

األولية للحوادث املنزلية.



وعن  باسيتوس،  روجيه  السيد  برئاسة  األمحر  الصليب  فريق  املشاركون: 

القسم التمريضي: يوسف بريوتي، كارمن بو كريم، نسرين قوطة، رنا حايك 

وكريستيان دويهي. 

األوالد  هلا  املعرض  اليومية  املنزلية  املخاطر  عن  وثائقي  فيلم  عرض  مت 

والطرق الوقائية لإلبتعاد عنها أو التصرف عند حصوهلا.

املخاطر  الكمبيوتر تشرح عن هذه  لعبة على  األوالد متت من خالل  مشاركة 

وكيفية التصرف عند حصول أي حادث. 

مت إعطاء شهادات و حقيبة طوارئ و إسعافات أولية لألوالد الراحبني.

تؤكد اإلحصائيات يف الدول الغربية على أن احلوادث املنزلية تشكل السبب 

األول للوفاة عند األطفال.

ان هذه املخاطر موجودة يف مجيع أحناء املنزل و لكن بنسب خمتلفة تتوزع 

كاآلتي: 5% غرفة احلمام، 8% السالمل، 11% غرفة النوم، 14% غرفة اجللوس 

وصواًل اىل 25% يف املرآب واحلديقة وأكثرها متعلق حبوادث الغرق.

أنواع هذه احلوادث متعددة نذكر منها:

الصدمات  الصغرية،  الصلبة  األجسام  إيتالع  و  االختناق  اجلروح،  احلروق، 

التنظيف  مواد  و  باألدوية  التسمم  الرأس،  ارجتاج  مع  الوقوع  الكهربائية، 

باإلضافة اىل حوادث الغرق سواء يف احلمام أو يف أحواض السباحة.

ولية واحلوادث املنزلية �سعافات الأ خيمة الإ

النظري بالنسبة للحوادث املنزلية«.أطفال دار اليتيمة: » التطبيق أفضل من 



الطيب  الطاقم  إحتفل 
مبرور  حزيران   6 يف 
على  سنوات  ثالث 
العناية  قسم  إفتتاح 
باألطفال اخلدج. تتمنى 
يف  املستشفى  إدارة 
دوام   املناسبة  هذه 
لكل  النجاح  و  العطاء 

األقسام.

هيكل  مستشفى  موظفي  جلميع  بالشكر  نتوجه 
يف  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بطريقة  ملشاركتهم 
اجملاني.  الوقائية«  اإلرشادات  و  الصحة  »يوم 
بفضل  وذلك  كبريًا  جناحًا  احلدث  هذا  القى  فقد 

مساهمتهم وجهودهم املثمرة. 
   

الفخر  لدي  كما  لديكم  النفسية  األخصائية  أكون  أن  الشرف  لي  كان  لقد 
أنين فرد من عائلتكم. شكرًا جزياًل للجميع على كل شيء. حظًا موفقًا للجميع 

ولرئيس التحرير اجلديد.
السيدة رنا مجالي ذوق رئيس التحرير: األنسة جنان بكور      

اأ�سرة التحرير تتمنى لرئي�س التحرير اجلديد:
ااّلن�سة »جنان بكور« النجاح يف عملها باملجلة كما عودتنا دائمًا.

مبناسبة عيد اجليش يف 1 من آب، تهنىء إسرة املستشفى اجليش 
بهذا العيد و تشكرهم على اجلهد و العطاء و العني الساهرة على أمن 

البلد، آملني أن يعم السالم يف لبنان و كل عام و أنتم خبري.

تهانينا
نهنىء كل من :

  رنا الشعراني و زاهر اجلندي بطفلتهما ندى 
  شفيقة سكر و وهيب سكر بطفلهما شربل
  منال و وهيب الشامي بطفلهما نيكوالس

  

نرحب باملوظفني الكرام:
  رندا اللون يف قسم العمليات

  مسر خري يف قسم العناية الفائقة
  ميشلني غجر يف قسم املطبخ

  ندين عبدو يف قسم إنعاش حديثي الوالدة
  ندى خمول يف قسم التنظيفات   

   
نبارك زواج كل من:

  د. حازم احلسن و نهال عصافريي 
  فراس حبلص و غنوى دكرمنجي 

  كاتيا هرموش و حممد هرموش
  ماريا عبداهلل و باتريك زكزك

  مايا العرت و صاحل األيوبي
  ميادة لبابيدي و معتصم دندشي

   

نودع بشيء من األسى فرد من عائلتنا السيدة رنا 
مجالي ذوق اليت غادرتنا إللتزامها بعمل يف اخلارج. 
و اإلدارة إذ تتمنى هلا النجاح و التوفيق يف عملها 
أن تعطيه من إخالصها و تفانها ما  اجلديد، نرجو 

أعطته عندنا لتكون لذلك مثال للجدية يف العمل.
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مدير قسم املوارد البشرية السيدة روال غامن

تو�ريخ يجب �أن تعرفها:

1 متوز: يوم الضحك: هل تعلم أن ربع ساعة من الضحك يومياً  حتمي األوعية 
الدموية وتعزز وظائفها، كما أنه يعترب دواء للضغط العصيب، ألنه يسمح لإلنسان 
و عضالت  الوجه  تتحرك عضالت  نضحك  فعندما  ومتاعبه ،   همومه  من  بالتخلص 
اجلسم كله مما يزيد من استهالك اجلسم للطاقة ،  كما أن الضحك ميكن أن يؤثر 
على إفراز اهلرمونات يف الدماغ   ويف الغدد الصماء   اليت تشارك يف تنظيم مستوى 
السكر يف الدم ،  و أخريًا الضحك يؤدي إىل الشعور باحلرية والراحة  النفسية. 

فإضحك تضحك لك الدنيا. 
من  أساسية  أنواع   3 هناك  )الصفرية(:  للريقان  العاملي  اليوم  متوز:   16

.A، B، C :الصفرية
ينتقل الفريوس Aعربالطعام واملاء.

يصاب االنسان بالتهاب الكبد  B،Cمن خالل االتصال املباشر بدم أو سائل جسم 
شخص  من  امللوثة  األبر  استخدام  أو  اجلنس  ممارسة  بواسطة  مصاب،  إنسان 
مصاب بالتهاب الكبد  B، C و ميكن ان ينتقل املرض اىل الطفل من أمه اثناء 

الوالدة و ال ينتشر إلتهاب الكبد  B، Cمن خالل الطعام او املاء. 
األم  حليب  أن  إىل  الدراسات  تشري  الطبيعية:  الرضاعة  أسبوع  متوز:   7-1
ينمي ذكاء الطفل، حيمي الطفل الرضيع من الكثري من األمراض، إىل أن حيني 
الوقت لنضوج اجلهاز املناعي عنده لالعتماد عليه ذاتيا يف مقاومة امليكروبات 

والطفيليات واجلراثيم اليت يتعرض هلا.
 21 أب: اليوم العاملي لأللزهامير: األلزهامير هو خرف سببه نشاف يف خاليا 
الشطرنج،  لعب  بالقراءة،  األلزهامير  من  الدماغ وختلص  كافح شيخوخة  الدماغ. 

املشي و اإلستماع اىل املوسيقى. 
30 آب: يوم مرض القلب: و هو يناقش إنسداد الشرايني التاجية و خصوصًا 
الضغط  إرتفاع  و  السكري  تواجد  بسبب  العالية  اخلطورة  ذوي  األشخاص  عند 
الشرياني و الكوليسرتول و التدخني و البدانة و قلة احلركة و يشري إىل موضوعات 

حيوية عضلة القلب و احلاجة إىل التدخل اجلراحي أو بالقسطرة.
رئيس التحرير اآلنسة جنان بكور       
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