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بالشأن  تعنى  مجلة  هي  الساحل  مجلة 
الفاعلة  للحياة  رمزا"  اصبحت  لذلك  منطقتنا  في  واألجتماعي  الصحي 
ونعمل على تطويرها لنجعلها مرآة لقلوب تنبض نحو القمة. فهدفنا 
هنا أن نتقدم بأنفسنا مستعينين باهلل والخبرات والكفاءات العلميه لكل ما 

هو مفيد لمجتمعنا .

المتعلقة  الجوانب  جميع  نغطي  بأن  جاهدين  أركانها  في  حاولنا 
الطبية  واالكتشافات  األخبار  أهم  لكم  فجمعنا  الصحيه  بالشؤون 
والمؤتمرات أوال بأول، كذلك جندنا قسم المسؤوليه األجتماعيه للقيام 
بكافه النشاطات التي تعمل على نشر الوعي الصحي من ندوات طبيه 
الدكتور  مركز  الساحل  مستشفى  وضعته  ما  تكمل  واجتماعيه  وعلميه 
فخري عالمه الطبي من هدف كان وال يزال األسمى وهو من اجل األنسان 

في لبنان انشئ هذا المستشفى.

مناسبات  مع  صدوره  موعد  يصادف  الذي  العدد  هذا  وفي  اننا 
التهاني نسأل  بأحر  اللبنانيين عموما  اال ان اتقدم من  عظيمه ال يسعني 

اهلل ان يعم على بلدنا الحبيب لبنان وامتنا العربيه جمعاء باألمن والسالم.

الفهرس

VISION

Our vision is to become the preferred general hospital and 
the leading disease state specialists in our community, 
providing quality and efficient healthcare service; from 
admission to discharge.

MISSION

Our mission is to provide our community with afforable, 
quality, competent and compassionate care; Our people 
with a safe and healthy work environment fostering their 
career growth; and our university affiliates a trusted 
partner in academic advancement, all within an efficient 
and continuously imrpoving organization.
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توعيةتوعية توعيةتوعية

الملتقى السنوي التحاد 
المستشفيات العربية

الملتقى  في  عالمة  فادي  الدكتور  المستشفيات  نقيب  نائب  شارك 
في  انعقد  الذي  العربية،  المستشفيات  التحاد  عشر  السابع  السنوي 
القاهرة، برعاية وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور أحمد عماد الدين 
وبمشاركة  العربية  الدول  وجامعة  الصحة،  وزارة  مع  وبالتعاون  راضي 

وفود من الدول العربية في مجال الصحة ووزراء الصحة العرب.

وزير  فيها  شارك  التي  النقاش  طاولة  عالمة  الدكتور  أدار  وقد 
المصري  الصحة  ووزير  المانع،  حمد  الدكتور  السابق  السعودي  الصحة 
السابق البحريني  الصحة  ووزير  العدوي  عادل  البروفيسور  السابق 

الدكتور فيصل الهمر،

وألقى كلمة اعتبر فيها ان "الشأن الصحي من أكثر األمور أهمية في 
التركيز  المجتمع، ومن هنا، علينا ان ال نتفاجأ في لجوء المجتمعات الى 
إجتماعي  كعنوان  وتبنيها  الشاملة،  الصحية  التغطية  موضوع  على 
أساسي ومطلبي على كافة الصعد"، الفتا الى ان "المقولة الشائعة بأن 
التغطية الصحية الشاملة مكلفة ومن غير الممكن إعتمادها في الدول 
التي تعاني من أوضاع إقتصادية، أصبحت غير مقبولة من قبل العديد 

من أهل األختصاص والخبراء في مجالي الصحة واإلقتصاد".

وأشار الى ان "هؤالء اعتمدوا في تحاليلهم على المقّومات االتية:

ان االعتماد على خطة التغطية الصحية الشاملة المدروسة قد انتجت قوى عاملة معافية صحيا عبر برامج الوقاية واالكتشاف المبكر لألمراض.  

ان التطبيق الصحيح لهكذا برامج قد اثمر زيادة في معدل األعمار، وخفض من نسبة الوفيات عند األطفال.  

واعتبر ان "هذه المعطيات تّؤثر بشكل جذري وايجابي على مقومات اإلقتصاد الوطني لدى الدول، حيث قد تكون التكلفة المادية عالية مع   
بداية تطبيق التغطية الشاملة ولكنها تعتبر بمثابة إستثمار طويل األمد في بناء اقتصاد قوي، يدعم ويؤسس لعدالة إجتماعية بين طبقات 

المجتمع كافة. وقد اتى التقدم التكنولوجي والتواصل االجتماعي االلكتروني ليسهالن عملية التغطية الصحية جغرافيا، وتقنيا، ولوجستيا، 
وبكلفة معقولة".

ثم تحدثت رئيسة دائرة الرعاية الصحية األولية ومديرة البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة العامة في لبنان الدكتورة رندة حمادة. وقد توصل 
المشاركون الى عدد من التوصيات هي: 

ان المطلب الصحي هو حق لكل مواطن في اي مكان واي زمان وبدون اي تمييز.  -

ال يوجد حل شامل او وسيلة موحدة لتأمين الصحة في كل مكان وللجميع، بل لكل بلد ومجتمع خصوصيته وقدراته.  -

على كل برنامج للتغطية الصحية ان يحمل في طّياته العالج والوقاية معا.  -

الزامية االستفادة من التقدم في عالم التكنولوجيا والبيانات االلكترونية لنشر التوعية والتوسع في خارطة التغطية الصحية ووسائل الوقاية.  -

من ابرز مقومات مشروع الصحة للجميع، إدارة رشيدة ونظام حوكمة شامل، وعنصر بشري كفوء، وخطة تمويلية مستدامة.  -

ضرورة اشراك القطاع الخاص في السياسات الداعية الى التغطية الصحية الشاملة.  -

ادراك الجميع، ولو بطريقة غير مباشرة أحيانا، العالقة القوية بين القطاع الصحي السليم واالداء االقتصادي القوي. فمع انتشار التغطية   -
الصحية الشاملة، تقلصت مصادر التمويل المخصصة لوزارات الصحة العامة وتم تحويلها الى قطاعات انتاجية اخرى يساهم فيها المواطن 

المعافى بطريقة مباشرة حيث يتم دعم االقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في عملية النمو.

ماذا نعني بالتمييل ؟
تمييل القلب عبارة عن إدخال قثطار Catheter الى القلب عبر شريان 
او وريد طرفي، حيث يُعمد الى حقن، مادة ظليلية Contrast من اجل 

تلوين فجوات القلب والشرايين االكليلية ) التاجية (

     Angiographie Coronaire
 {Coronary Angiography.}

القثطرة ليست عالجًا  الشرايين اإلكليلية.  البطين االيسر وبالتالي  لتمييل 
وانما هي وسيلة للتشخيص.

آلية التمييل اي كيف تتم القسطرة ؟
يتم إدخال القثطار ) القسطار ( عبر شريان طرفي مثل الشريان العضدي، 
بنج موضعي ثم يدفع  المريض  الفخدي، وذلك بعد إعطاء  الشريان  او 
االيسر، تحت إشراف دليل  فالبطين  االبهري  الشريان  الى   ) الميل   ( القثطار 

تلفزيوني ) Fluoroscopy ( لتحديد المكان الذي وصل اليه القثطار.

ما هي دواعي واهداف وغايات التمييل ؟
1.  قياس الضغط في حفرات ) فجوات ( القلب: يرتفع الضغط فيها 

في حال وجود قصور في عمل ووظيفة القلب.

قياس درجة تشّبع الدم باالوكسجين في الفجوات القلبية.  .2

الكشف عن اورام القلب.  .3

الكشف عن امراض الصمامات.  .4

تقييم عمل البطين االيسر عبر قياس نسبة ضخ الدم من البطين   .5
االيسر وهي تبلغ اكثر من 50 % من حجم الدم.

الكشف عن تصلب الشرايين االكليلية.  .6

7.  الكشف عن التشوهات القلبية الخلقية.

ماذا عن تعقيدات ومضاعفات التمييل ؟

اهم مضاعفات القثطرة هي:
توقف القلب.   .1

2.  اضطرابات كهربائية خطرة ) تسّرع بطيني، رجفان بطيني..الخ (.

صدمة تحسسية من المادة الظليلّية.   .3

4.  االلتهاب، إذا كانت االدوات ملوثة.

5.  تكّون التخثرات.

كيفية تحضير المريض:

يتوجب اتخاذ التدابير التالية قبل   
إجراء التمييل القلبي:

االلتزام بنظام NPO ) اي عدم تناول الطعام والشراب (    .1
بعد منتصف الليل.

.PTT ،) وقت الترومبين ( PT ،إجراء فحوصات الدم مثل: الصفائح  .2

3  التوقف عن إعطاء مسّيالت الدم قبل   
ساعتين على االقل من العملية.

تقديم شرح موجز للمريض عّما سُيجرى له.  .4

يتراوح وقت ) مدة ( العملية من ساعتين الى اربع ساعات.  .5

عدم الحركة أثناء العملية: تكون وضعية المريض في الوضع   .6
.Supine Position :المسمى

قد يشعر المريض بخفقان في القلب، خصوصًا عند دخول الميل   .7
الى البطين االيسر او قد يشعر بسخونة وصداع خاصة عند حقن 

المادة الظليلية.

التخفيف من قلب المريض واضطرابه عبر إعطاء ادوية مهدئة مثل   .8
الفاليوم عند المساء لمساعدته على النوم والراحة.

حلق الشعر في موضع ) مكان ( دخول القثطار إذا ُطلب ذلك.  .9

إعطاء موّسعات لالوردة والشرايين إذا ُطلب ذلك.  .10

تُجرى عملية التمييل في مكان خاص يدعى مختبر القلب.  .11

العناية بالمريض بعد التمييل:

اهم إجراءات العناية بعد القيام بالقسطرة هي:
إبقاء المريض في راحة تامة في السرير.  .1

مراقبة مكان دخول القثطار، لجهة إمكانية     .2
حصول نزيف او تجمع دموي.

جّس النبض في اسفل الطرف موضع دخول الميل.  .3

جّس حرارة الطرف.  .4

االبالغ عن اية اعراض مثل: التنميل، عدم القدرة    .5
على تحريك اصابع الطرف.

مراقبة العالمات الحياتية كل ربع ساعة ثم كل ساعتين     .6
) الضغط، النبض، التنفس (.

اكتشاف اي اضطراب ) خلل ( في دقات القلب ومعالجته.  .7

تثبيت الطرف وعدم تحريكه كثيرًا لتالفي حدوث نزف.  .8

تمييل القلب، قسطرة القلب ) القثطرة، القسطرة، الميل (تمييل القلب
Catheterisation Cardiaque,

Cardiac Catheterization
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  ما سلمنا بتسمية مرحلة منتصف العمر ''أزمة'' فإننا نتحدث عن مرحلة 
الرتباطها  نظرا  الناس،  من  العظمى  الغالبية  فيها  تمر  طبيعية  انتقالية 

بتغيرات بيولوجية وهرمونية يتعرض لها البشر جميعا.

عاما،   ٢٠ لمدة  تستمر  العمر وقد  من  األربعين  العام  عادة في  وتبدأ 
وهي جزء طبيعي من نضج اإلنسان، ال تقتصر على جنس دون آخر. 

فرغم أّن المتعارف عليه شعبيا أّن أزمة منتصف العمر هي مثار طرائف 
حول الرجال، وتّبدل أحوالهم العاطفية، فإّن التغير الهرموني، وهو أهم 
ما يصاحب هذه المرحلة، يتعرض له كال الجنسين، وبتفاوت من شخص 
آلخر وليس من جنس إلى آخر، وال يوجد في الدراسات والخبرات العملية 
في مجالي اإلرشاد النفسي وعلم النفس ما يشير إلى حدوثها لجنس 

دون آخر أو للمتزوجين دون الُعّزاب.

االستقرار  عدم  من  حالة  االنتقالية  المرحلة  هذه  تعتبر 
الهرموني  للتغير  المصاحبة  والنفسي  العاطفي 

العمر، إال أنها ونتيجة لبعض  في مرحلة منتصف 
واإلشباع  االجتماعية  بالبيئة  الخاصة  الظروف 

الذات،  تحقيق  ودرجة  والعاطفي  النفسي 
أكثر  مبكر  عمر  في  أشخاص  لدى  تظهر 
األعراض؛  شدة  في  وبتفاوت  غيرهم،  من 
أسرية  حياة  يعيشون  الذين  فاألشخاص 
مرتفعة  ثقة  ولديهم  عاطفيا،  ُمشبعة 

ما  وفق  حياتهم  وعاشوا  بأنفسهم، 
الشخصية  أحالمهم  ويحققون  يشتهون، 
والمهنية، هم األقل عرضة ألزمة منتصف العمر.

زوجية  حياة  يعيشون  الذين  والرجال  النساء  أن  كما 
يجتازون  الدافئة  الزوجية  والعالقة  واالهتمام  بالحب  ُمشبعة 

أزمة منتصف العمر بأقل أضرار ممكنة، ويعبرون إلى النصف اآلخر من العمر 
بعالقات أكثر متانة وتفاهما وقربا.

أعراض أزمة منتصف العمر
النفسي  النفس واإلرشاد  للباحثين والممارسين في مجال علم  وفقا 
وقدرة  نضجا  أكثر  العمر  منتصف  في  اإلنسان  يصبح  النفسي،  والطب 
على إدارة رغباته، حيث يبدأ الرجال والنساء، على حّد سواء، بالتفكير فيما 

أنجزوه، وتقييم ما الذي أضافه اآلخرون إلى حياتهم، وما الذي ُحرموا 
والحكم  حياته،  وتقييم  بالتوقف  قرارا  أحدهما،  أو  الطرفان  فيتخذ  منه، 

عليها، لتحديد فرص التغيير، والمجاالت المتاحة الجديدة.

كثيرة،  سلوكيات  يتضمن  أن  بد  فال  باألزمة،  مرتبطا  التغير  نعتبر  وحتى 
حيث تصاحب األزمة مجموعة من االنفعاالت والمشاعر غير المريحة، ورفض 
نمط حياة غير مرٍض، وشعور بالملل من رتابة طريقة العيش، والرغبة في 
التمرد على سيطرة أفكار أو أشخاص على حياة الشخص، وتجريب أشياء 

جديدة.

أو تغيير نمط الصرف المالي المعتاد، والجرأة على صرف أكبر، كأن يُعرف 
الشكل وطريقة  تغيير  أحيانا في  والرغبة  إنفاقا،  أكثر  ليصبح  التوفير،  عنه 
اللباس، ونمط حياة أكثر تحررا، وهذا ال يقتصر على األشخاص المتزوجين، 
الُعّزاب من النساء والرجال يمّرون في هذه المرحلة،  فحتى 
وقراراتهم  عملهم  في  واضح  بشكل  أحيانا  وتؤثر 

الشخصية وعالقاتهم.

يشير الخبراء إلى أّن أكثر األمور المقلقة للرجال 
والنساء في منتصف العمر تتمثل في الخوف 
العمر  تقدم  مع  تأتي  التي  التغييرات  من 
الضغط  أمراض  سيما  ال  بالمرض،  كاإلصابة 
والسكر والقلب، والخوف من أن يصبح الرجل 
والخوف  اآلخر،  للجنس  جاذبية  أقل  المرأة  أو 
انقطاع  بشأن  كثيرا  النساء  وتقلق  الموت،  من 
وفي  الجنسية  الحياة  في  ذلك  وأثر  الطمث، 

شكل المرأة.

وتظهر على النساء أكثر من الرجال مخاوف متعلقة 
من  أعمارهن  كّرسن  وأنّهن  الحياة،  في  أهدافهن  بتحقيق 
ال سيما  الخاصة،  تحقيق أهدافهن  األسرة واألطفال، وقّصرن في  أجل 
المالي  األمن  على  مخاوف  لديهن  تظهر  كما  العامالت،  غير  النساء 
الشخصي، وفي بعض الحاالت تبدأ النساء في منتصف العمر بالمطالبة 
بتقاسم أموال الزوج واعتبارها شريكة في كل ما يملك لقاء تحملها لعناء 
رعاية األسرة. وتنشأ الخالفات حول هذا األمر حيث يرى الرجل أنه كان يتولى 
اإلنفاق على األسرة لقاء عنايتها هي بها، بما فيها إنفاقه عليها. وتميل 
النساء في بعض الحاالت إلى التدين إلشباع الحاجات الروحية، بينما يتجه 

الفرص  واستكشاف  التحرر  إلى  أكثر  الرجال 
المستقبلية.

النساء  من  الكثير  ميل  الدراسات  تؤكد  كما 
إظهار  محاولة  إلى  المرحلة  هذه  في 
والتجمل  مثالية،  كعالقة  بالشريك  العالقة 
أو  الشريك،  مع  الصور  والتقاط  فيه،  المبالغ 
نفسها  ووصف  عمرها،  وإخفاء  وحدها، 
الحاالت  بعض  وفي  الصغيرة،  بالصبّية 
تعرضهن  عن  قصص  الختالق  النساء  تميل 
اإلعجاب، وهذا  عبارات  تلقي  أو  للمعاكسات 
يعكس حالة الجفاف العاطفي التي تعيشها 
المرأة وحاجتها لإلطراء. كما تميل النساء أكثر 

للتشكيك في تصرفات الرجل ومالحقته ومراقبته، وهي إحدى الوسائل 
الدفاعية التي تستخدمها المرأة كوسيلة للتعبير عن شعورها بأنها لم 

تعد جّذابة للشريك.

التي  األشياء  السعادة والملل من  الشعور بعدم  الرجال  ويظهر لدى 
التغيير، ومسابقة  إلى  الُملحة  والحاجة  اعتادوا وجودها في حياتهم، 
العمر لتحقيق أهداف ورغبات لم يحصلوا عليها من قبل، والتشكيك في 

الخيارات التي قاموا بها في حياتهم ومراجعتها، 
عالقاتهم  في  تغيير  إجراء  في  بشدة  ويرغبون 
اإلشباع  لهم  تحقق  ال  كانت  حال  في  الحميمة 
في  جاّد  بتغيير  المرأة  بمطالبة  فيبدأون  الكافي، 
الشريك  من  بالغضب  الشعور  ويصيبهم  العالقة. 

كشخص كان مقيدا لحياتهم لفترة طويلة.

والنساء  الرجال  مواجهة  الدراسات  تؤكد  كما 
كانت  إذا  العمر  منتصف  مرحلة  في  أكبر  صعوبة 
لديهم خبرات وقضايا عالقة منذ الطفولة لم يتم 
التعامل معها أو عالجها، حيث تدفع هذه الخبرات 
بعدم  الشخص  وتصيب  السطح،  إلى  بنفسها 

استقرار نفسي وشعور باإلجهاد، يحاول الشخص الهروب منه بوسائل 
ومتسامحا،  وهادئا  متفهما  شريكا  الشخص  وجد  فإذا  جديدة،  تكيف 
يمر  فإنه  التجارب  البوح عن هذه  لمساعدته على  أو شخصا متخصصا 

بمرحلة منتصف العمر بضغط أقل.

التعامل مع أزمة منتصف العمر
يخفق الكثير من الرجال والنساء في التعامل مع أزمة منتصف العمر لدى 
يُفاقم  اآلخر ولومه والتشكيك فيه، ما  بانتقاد  الشريك، فيبدأ كل منهما 

الخالفات بين الزوجين ويزيد الفجوة بينهما.

الحرص  من  بد  فال  العالج،  من  وأفضل  أسلم  الوقاية  كانت  وإذا 
مرورا  منذ طفولتهم  نفسيا ومشبعين عاطفيا  أسوياء  أفراد  بناء  على 
الفترة  تعتبر  والتي  الزوجية  الحياة  بلوغ  وحتى  والشباب  بالمراهقة 
األطول واألكثر صعوبة في حياة اإلنسان، نظرا لظروف التواصل واالحتكاك 
على  يحصلون  الذين  فاألشخاص  واألبناء.  بالشريك  لإلنسان  اليومي 
احتمالية  بشدة  تتدنى  الُمرضية،  الزواجية  والعالقات  واالهتمام  الحب 

مواجهتهم ألي صعوبات في منتصف العمر.

وهي تتطلب ذكاًء شديدا وتسامحا مع الشريك، فما يمر فيه حدث 
طبيعي ال إرادي، ومن األفالم التي عالجت هذا الموضوع بذكاء الفيلم 
األمريكي "shall we dance" والمأخوذ عن فيلم ياباني يحمل االسم 
لحالة  تغيير  بإجراء  والملتزم  الجاد  المحامي  الزوج  يرغب  حيث  نفسه. 
الرقص،  لتعلم  دروس  إلى  فينضّم  طويلة،  لسنوات  اليومي  الروتين 
ويتعرف على فتاة التينية ينجذب إلى الرقص بسببها، وحين تشك زوجته 
تدريبه  عن  يخبرها  لمراقبته،  خاصا  عميال  توّظف  بالرقص،  اهتمامه  بأمر 
من  يكون  فما  الالتينية،  السيدة  برفقة  الرقص  على 
أن  إال  التاريخ،  دراسة  على  المنكّبة  الذكية  الزوجة 
بها  الرقص، وتسعد  لدروس  وتنضم  إليه  تتحدث 
كانا  كما  المنزل  في  مكان  كل  في  بالرقص  ويبدآن 

يفعالن أيام خطوبتهما وبداية زواجهما.

لبعض  رمز  سوى  ليس  الرقص  استخدام  إن 
المرء إلجرائها في حياته،  التي قد يحتاج  التغييرات 
وهي حاجة طبيعية مّلحة، فالروتين والملل الذي 
يتسرب إلى حياة اإلنسان ال بد من كسره حتى تستمر 
الحياة بشكل صحي، وإال فإن الملل سيقضي على 

حياة اإلنسان.

إّن الزوجة الذكية هي التي تحتضن زوجها وتسأله بحّب وتسامح عن 
رغباته واحتياجاته، حين تراه مشدودا لمتابعة مواد جنسية بدال من لومه 

وانتقاده، ودفعه دفعا إلى ممارسة مثل هذه األفعال بشكل سري.

جمالها  على  ويطري  زوجته  يحتضن  الذي  هو  الذكي  والزوج 
بالمراهقات  أشبه  بشكل  صورها  بنشر  انشغلت  قد  يراها  حين  وأناقتها، 
في مواقع التواصل االجتماعي، أو تتبادل عبارات وحكايات تتحدث فيها 

عن نفسها وإنجازاتها البسيطة بشكل مبالغ فيه.

إّن الحّل البسيط للتعامل مع مرحلة منتصف العمر هو تفهم المرحلة 
النفسية والهرمونية الطبيعية التي يمر بها الشريك، وأنها َعرض ينبغي 
أن يمر بسالم مثل أي مرحلة في حياة اإلنسان منذ طفولته وحتى وفاته. 
كما ال ينبغي أن تنطلق في تعاملك مع الزوج/الزوجة من اعتقاد أن ما يمر 
به موضوعيا  يطالب  ما  يكون  العمر، فقد  منتصف  أزمة  بالضرورة  به هو 
العالقة،  تقييم  أو  تجديد  فيها  يتم  لم  طويلة  سنوات  بعد  ومنطقيا، 

فالتفكير بأزمة منتصف العمر قد يعيق حل المشكالت.

مرحلة  انتقالية يمر  فيها الرجل  والمرأة

يظهر لدى الرجال

ال�سعور بعدم ال�سعادة

وامللل من الأ�سياء

التي اعتادوا

وجودها يف حياتهم
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هل باإلمكان زيادة
الطول بعد عمر ال 21 سنة ؟

تزيد  ان  تستطيع  دائما  انه  ببساطة  الجواب 
طولك من 2 الى 8 انشات أي ) من 5 سم الى 

٢٠ سم ( طبعا بعد سن البلوغ.

من المعلوم أنه بعد البلوغ يقل افراز هرمون 
النمو GH بعض الناس يلجؤون الى استعمال 
الهرمون  هذا  من  الصناعية  الهرمونية  الحقن 
التتناول  نقول  اكثر طوال، هنا  قاماتاهم  لجعل 
لها  النها  الطول  لزيادة  حقن  او  حبوب  اية 
االختالل  وتسبب  الجانبية  التأثيرات  من  العديد 
الهرموني بالجسم وتجعلك وجسمك ضعيفا.

الطبيعي حيث  النمو  الطريقة االفضل هي 
يمكنك زيادة طولك بطرق طبيعية جدا ودون 
دعنا  ماشابه،  او  هرمونية  ادوية  ألية  الحاجة 

نلقي نظرة على هذه الطرق:

ممارسة تمارين التمدد       .1
Stretching Exercises

تناول الغذاء الصحي.  .2

الحصول على فترة نوم كافية النتاج   .3
هرمون النمو.

وعدم  معا  الثالث  بالخطوات  القيام  يجب 
زيادة  على  نحصل  لكي  منها،  أي  اغفال 

بالطول، لندخل بالتفاصيل اكثر 

طوال  يكسب  جسمك  تجعل  التمدد  تمارين 
بشكله المثالي:

hanging المرجحة  

مالمسة اصابع القدمين    
 Touching Toes

تقوس الظهر لألعلى ثم لألسفل مع   

المحافظة على الوضع ل ٢٠ ثانية على 
 Cobra Exercise,Sit-up االقل

 Straight, Bow down etc

يجب  أفضل  نتائج  على  للحصول  وبالطبع 
السرير  الى  الخلود  قبل  يوميا  التمرين  اعادة 

وعند النهوض صباحا من النوم.

ذات  الرياضات  بعض  ممارسة  لك  يمكن  كما 
االهمية الكبرى مثل كرة السلة، السباحة، القفز 
الى  باإلضافة  الدراجة  وقيادة  والركض، 

تمارين اليوغا.

الغذاء  تناول 
الصحي:

يجب تناول ثالث وجبات غذائية مع  
او  المكسرات  مثل  الخفيفة  الوجبات  بعض 

الحبوب بين الوجبات.

وهنا سأسرد بعض هذه االقتراحات:

يجب ان يشمل طعامك كميات    .1
كبيرة من الفواكه والخضار باالضافة 

لوجباتك النظامية.

يجب تناول كمية من الكربوهيدرات   .2
الالزمة لزيادة الطول 

تناول الكثير من الكالسيوم لتعزيز    .3
نمو العظام.

التتناول اية

حبوب او حقن

تناول الطعام الغني بالنياسين الذي يحرض على زيادة افراز هرمون النمو الطبيعي مثل   .4
الفطر والكبدة والبازالء واالفوكاتو وبزر دوار الشمس وهذه تعتبر من اغنى االغذية 

بالفيتامين ب 3 أو مايسمى بالنياسين.

تناول كمية كافية من الفيتامين D عن طريق االغذية السابقة مع التعرض للشمس   .5

تناول االغذية الغنية بالبروتينات وهي مهمة لبناء العضالت مثل االسماك والبيض   .6
وأخيرا يجب االكثار من تناول الخضر الورقية الداكنة والبروكلي واللوز ولبن الزبادي.

ضرورة الحصول على فترة نوم كافية:
النه  ليلة  كل  في  ساعات   ١٠ الى   8 من  تكون  ان  يجب  النوم  فترة  االقل  على 
GH شكل  النمو  بافراز هرمون  النخامية  الغدة  تقوم  النوم  اثناء  بانه  المثبت  من 

طبيعي والضروري لزيادة الطول.

بعض النصائح لنوم مفيد:
تأكد بانك عند الخلود للنوم بأنك صافي الذهن والبيئة المحيطة هادئة ما امكن.

الذي  الميالتونين  بأن مايعرف بهرمون  الضرورية وللعلم  الضجة واالضواء غير  اماكن  ابتعد عن 
جدا  المهم  الهرمون  وهذا  ملم(   7 قطرها  )غدة  بالمخ  المتواجدة  الصنوبرية  الغدة  تفرزه 
الضروري  من  ولذا  نهارا  افرازه  ويتوقف  الدامس  الظالم  اثناء  يفرز  وهو  النوم  ساعات  لتنظيم 
آليته  تفهم  لم  الذي  الهرمون  هذا  من  مناسب  افراز  لضمان  النوم  اثناء  أضواء  وجود  عدم 

حتى اآلن.

حاول ان تستعمل وسادة مسطحة قليلة السماكة او حتى بدون وسادة ان امكن والنوم 
على فراش قاس وتأكد من انك بوضعية مستقيمة على ظهرك.

البابونج  شراب  تناول  او  ساخن  ماء  حمام  أخذ  يمكن  بالنوم،  مشاكل  من  تعاني  كنت  اذا 
ويفضل ابعاد التلفزيون عن غرفة النوم وعدم مشاهدة االفالم والمقاطع المخيفة والمؤثرة.

نصائح أخيرة وتحذير من عوامل قد توقف النمو:
النوم  النوم ألن الكحول ال يجعلك تدخل بمرحلة  النفسية وال الكحول قبل  التتناول االدوية 

العميق )فترة االحالم( عدا عن أن الكحول يوقف النمو.

ال تدخن النه أثبت بأن التدخين يوقف النمو.

تناول الكثير من الماء الن التجفاف يؤثر على النمو.

يمكن  القهوة مثال  الشاي والقهوة،  بالمساء مثل  الكافيين  الحاوية على  المشروبات  التتناول 
ان تسبب االرق عند الكثير من الناس بدون تأثيرها على النوم العميق كما وال ينصح بتناولها بعد 

السابعة مساء.

التتناول الستيروئيدات التي تستعمل لتكبير العضالت وغيره النها تبطئ نمو العظام وتؤثر على 
القدرة الجنسية.

وأكثر النصائح مفيدة:
الطول  لكسب  والساقين  والعنق  الفقري  العمود  على  تركز  ان  يجب  التمدد  تمارين  ممارسة 
والجلوس بوضعية مستقيمة بالنسبة للظهر ويجنب التقوس بالعمود الفقري وتذكر انه يمكن لك 

القيام بالتنزه للخارج والمشي بشكل دوري.

كيف تستطيع
زيادة طولك بعد

عمر ال ٢١ سنة
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كثيرًا ما تشعر االم بالحيرة عند التفكير بادخال وجبات الطعام الصلب ألول مرة بعمر 5-6 أشهر، خاصًة إذا كان الطفل هو طفلها األول. فهناك شروط 
يجب أن تتوفر حتى تبدأ األم بإدخال وجبات الطعام الصلب للطفل الرضيع بعد أن أمضى الشهور األولى معتمداّ في تغذيته على الحليب فقط. وتعتبر 
تناولها لبعض األصناف.  بالنسبة للطفل وال داعي للقلق من عدم تعاون بعض األطفال وعدم  الفترة بين عمر 6 الى 21 شهرًا مرحلة تجريبية للطعام 

والقاعدة هي إدخال الطعام تدريجيًا من حيث النوع والكمية. ويبقى الحليب هو مصدر الغذاء الرئيسي للطفل الرضيع خالل السنة األولى من العمر.

إرشادات ونصائح 
مفيدة حول 

تغذية األطفال

األم  تبدأ  حتى  توفرها  الواجب  الشروط  وأهم 
بإدخال وجبات الطعام الصلب هي:

يجب أن يكون عمر الطفل 5-6 أشهر على األقل    .1
للبدء بالوجبات اإلضافية

يجب أن يكون الطفل قادرًا على الجلوس   .2

يجب أن يكون الطفل قد بلغ مرحلة تثبيت الرأس وهو جالس  .3

يجب أن يكون الطفل الرضيع قد بدأ بإظهار رغبته على تناول   .4
الطعام مثل أن يراقب من حوله أثناء تناولهم الطعام أو مد يده 

واالقتراب من طاولة الطعام

يجب أن يكون الطفل الرضيع قد بدأ بإظهار عالمات التعاون للبدء   .5
بتناول الطعام مثل فتح فمه عند اقتراب ملعقة الطعام من الفم

يجب أن يكون وزن الطفل الرضيع قد أصبح ضعف وزن الوالدة على   .6
األقل للبدء بالوجبات اإلضافية.

كيفية البدء بإضافة الطعام لألطفال:
عمر 5 ـ 6 أشهر:

ادخلي حبوب السريال الخاصة باألطفال والمدعمة بالحديد. قدميها 
حبوب  من  واحد  نوع  إدخال  من  وتأكدي  الملعقة  طريق  عن  للطفل 
عليها.  الطفل  للتأكد من عدم تحسس  فترة  كل  قليلة  وبكمية  السريال 
أن  ويجب  الرضيع.  الطفل  يجربها  وجبة  كأول  األرز  بسيريالك  البدء  ممكن 

تكون الوجبة بمقادير صغيرة ـ ما يعادل نصف ملعقة طعام.

عمر 6 ـ 8 أشهر: 
وممكن  الطفل  لطعام  والمهروسة  المطبوخة  الخضراوات  ادخلي 
أيضًا ادخال الفاكهة المطبوخة والمهروسة لطعام الطفل وتأكدي من 
نوع  إدخال  من  وتأكدي  الطبخ  بعملية  الماء  من  قليلة  كمية  استخدام 

واحد منها كل فترة للتأكد من عدم تحسس الطفل عليها.

عمر 9 ـ ١٠ أشهر:
بكمية  ولكن  والجبنة،  جدًا،  الطرية  جيدًا  المطبوخة  اللحوم  ادخلي   

قليلة. ويجب أن تكون هذه المأكوالت مهروسة.

بعد عمر السنه:
 ممكن إدخال العسل والبيض

 طرق تحضير الطعام لألطفال:
اختاري الطعام الطازج العالي بقيمته الغذائية، الفواكه، الخضروات،   -

واللحوم العالية الجودة.

تأكدي من نظافة وتعقيم جميع األدوات المستخدمة بتحضير   -
الطعام بما في ذلك لوح تقطيع الخضار، السكاكين وغيرها.

اغسلي يديك قبل البدء بتحضير الطعام.  -

اغسلي المواد الغذائية جيدًا قبل البدء بتحضيرها. يفضل عدم   -
استخدام معقم الفواكه والخضار، بل فقط استخدام الماء 

الجاري أثناء غسلها

اطبخي الطعام حتى يصبح طري بأقل كمية ممكنة من الماء،   -
واستخدمي هذا الماء في هرس الطعام عند تقديمه للطفل 

وذلك لعدم خسارة أي من المعادن أو الفيتامينات

ال تضيفي الملح والسكر إلى الطعام.  -

ال تستخدمي العسل في طعام الطفل خاصة    -
قبل السنة األولى من عمره.

اهرسي الطعام للطفل باآللة الكهربائية حتى يسهل عليه تناوله.  -

احضري كمية طعام تكفي وجبة واحدة فقط، وذلك حرصًا على   -
جودة الطعام المقدم للطفل.

للمواعيد االتصال باخصائيات التغذية على مقسم 2600

المزايا والجوانب اإليجابية:
المرأة  ودخول  الحياة،  سرعة  مع  استخدامها:  سهولة   .1
الخضار  استخدام  إلى  السيدات  أكثر  تلجأ  العمل،  مجال  في 
ألسرتها  الطعام  تحضير  في  الوقت  لضيق  المعلبة  والفواكهة 

وخصوصًا بعد يوٍم عمٍل شاق.

الخضار  أن  نعرف  حفظها:  ومدة  تخزينها  سهولة   .2
والفواكهة الطازج يمكن حفظها لمدة اسبوع في البراد، ولكن 
تعتبر  يوميًا. ولهذا،  للتسوق وشرائها  القدرة  لديه  الجميع  ليس 
المعلبات الحل األنسب الولئك اللذين ليس لديهم الوقت الكافي 
تتجاوز  لمدة  المعلبات  تخزين  فيمكن  اليومية.  حاجتهم  لشراء 
والفواكهة  الخضار  من  شتى  أنواع  تخزين  أيضًا  ويمكن  السنة. 
المعلبة  والفواكهة  الخضار  تعريض  ويتم  مواسمها.  غير  في 
إلى درجة حرارة عالية يتم فيها قتل جميع الكائنات الحية وتعطيل 
األنزيمات التي تعمل على تلف الطعام مما يساعد بأن تبقى هذه 
األطعمة محفوظة لمدة أطول دون ان تتلف الى أن يتم فتحها. 

الخضروات  أسعار  مقارنة  أردنا  إذا  المنخفضة:  كلفتها   .3
الخضار  تكلفة  أن  فنجد  المعلبة،  تلك  مع  الطازجة  والفواكهة 
متاحة  تكون  قد  فهي  ولذلك،  الطازجة.  من  بكثير  أقل  المعلبة 

للجميع ال سيما أصحاب الدخل المنخفض.

رأت  لقد  المطلوبة:  الحصص  من  الالزمة  الكمية  تأمين   .4
من  يوميًا  حصص   5-3 تناول  يجب  أنه  األميركية  الغذاء  منظمة 
ان  ممكن  الحصص  وهذه  الفاكهة.  من  حصص   3-2 و  الخضار 
تكون طازجة، معلبة او حتى مثلجة. فالهدف هنا أن يقوم الفرد 
بتناول كل حاجات جسمه من الفيتامينات والمعادن يوميًا. والجدير 
أكبر  نسبة  على  تحتوي  المعلبات  من  الكثير  هناك  أن  هنا  بالذكر 
من الفيتامينات والمعادن من تلك الطازجة. فمثالً، مادة الليكوبين 
الموجودة في البندورة، وهي مادة مضادة لألكسدة تمنع تلف 
الدراسات أن كميتها أعلى  الخاليا وتحمي من األمراض، وجدت 

في البندورة المعلبة من تلك الطازجة.

الجوانب السلبية:
على  تحتوي  المعلبات  من  نوع  أي  إن  الحافظة:  المواد   .1
الحافظة  المواد  أن هذه  والسكر. ال شك  كالملح  مواد حافظة 
هي آمنة لالستخدام في الطعام )GRAS( ولكن يجب اإلنتباه 
جيدًا الى كمية الصوديوم والسكر التي تحتويها وخاصًة للذين 
بالنسبة  أما  والسكري.  الضغط  مثل  صحية  مشاكل  لديهم 
لباقي المواد الحافظة والتي تكون معظمها مركبة من الكبريت 
)sulfur(، فيجب اإلنتباه ألن بعض األشخاص ليس لديهم القدرة 
للتخلص من هذه المادة والتي تسبب لهم مشاكل عدة أبرزها 

طفح جلدي وضيق في التنقس.

التغذية  خبراء  يحذر  البوتولينوم:  الكلوستريديوم  بكتيريا   .2
في  تنمو  والتي  البوتولينوم  الكلوستريديوم  بكتيريا  وجود  من 
خبراء  ينصحوا  وهنا،  أوكسيجين.  على  تحتوي  ال  التي  المناطق 
والنظيفة.  الغلق  المحكمة  المعلبات  التأكد من شراء  التغذية من 
ينتهي  قد  حادًا  غذائيًا  تسممًا  بدورها  تسبب  البكتيريا  وهذه 
بالموت أو الشلل، أيضًا، يجب التأكد من تاريخ إنتهاء الصالحية لكل 

علبة.

المادة هي  أ )BPA(: هذه  النوع  الفينول من  ثنائي  3. مادة 
مادة كيميائية مضرة بالصحة، فيجب التأكد من أن علب األغذية 
مدون  يكون  أن  يجب  المادة،  هذه  على  تحتوي  ال  المحفوظة 

.”BPA free”: على العلبة

كخالصة، إن الخضار والفاكهة المعلبة مفيدة مثل الخضار 
والفاكهة الطازجة وأكثر. ولكن يجب قراءة الملصق الغذائي 
والسكريات  الصوديوم  قليلة  تكون  أن  على  شرائها  عند 
وخالية من المواد الكيميائية BPA ومغلقة جيدًا. وننصح بأن 

تغسل جيدًا من الماء التي تحتويه قبل استخدامها. 

للمواعيد االتصال باخصائيات التغذية على مقسم 2600

دليلك الكامل للخضار 
والفواكهة المعلبة

دليلك الكامل للخضار 
والفواكهة المعلبة

ال شيء يضاهي الطعام الطازج، ولكن أصبحنا في يومنا هذا نجد العديد من الطعام المعلب نظرا 
للعديد من الفوائد التي يمثلها. ولكن ما هو رأي خبراء التغذية من استعمال الخضار والفواكهة المعلبة؟
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موضوع طبيموضوع طبي موضوع طبيموضوع طبي

التحدث بالجوال ألكثر من ساعة
يوميًا يضعف خصوبة الرجال

حذر علماء، في دراسة علمية جديدة، من أن الرجال الذين يحملون هواتفهم الجوالة في جيب البنطال 
أو يتحدثون لمدة ساعة واحدة يوميا معرضون لخطر اإلصابة بمشاكل في الخصوبة. 

وبّينت البحوث أن عدد الحيوانات المنوية يمكن أن ينخفض خاصة إذا ما تم التحدث بالهاتف خالل شحنه، 
أو حتى إبقائه أثناء الشحن في مكان قريب من سرير النوم ليال.

ووجد البحث أن كفاءة الحيوانات المنوية لدى الرجال في الدول الغربية تتناقص باّطراد، ما يجعل 40 % 
من األزواج يجدون صعوبة في إنجاب أطفال.

ارتفاع  في  تتسبب  المحمول  الهاتف  من  تنبعث  التي  الكهرومغناطيسية  والموجات  الحرارة  أن  ويُظن 
درجة حرارة الحيوانات المنوية إلى درجة يمكن أن تموت معها تماما

وقد دفعت نتائج هذه الدراسة خبراء الخصوبة في بريطانيا إلى إصدار تحذيرات للرجال حول مخاطر 
"إدمان" الهواتف النقالة.

أما األشخاص األكثر تضررا على اإلطالق فهم أولئك الذين يحتفظون بهواتفهم على مسافة قريبة من 
الخصيتين داخل جيوب البنطال لفترات طويلة

مستشفى الساحل الطبي الجامعي 
مشاركا في يوم الصيدلة الـ ١١ في 

LIU جامعة
شارك مستشفى الساحل في يوم "الصيدلة الحادي عشر" التي نّظمته الجامعة اللبنانية الدولية LIU تحت عنوان  " نحو غد 

أفضل " برعاية رئيس الجامعة الوزير عبد الرحيم مراد وحضور نقيب الصيادلة جورج سيلي .

فخر  ديانا  الدكتورة  ألقت  بداية 

الدين ممثلة الدكتور فادي عالمة في 

رحبت  حيث  كلمة  الساحل  مستشفى 

الجهود  على  وأثنت  الحضور  بجميع 

الدكتور  الراحل  المؤسس  بذلها  التي 

هذا  انشاء  اجل  من  عالمة  فخري 

درع  قدم  ذلك  وبعد  الكبير  الصرح 

تقديري الى مستشفى الساحل .

كما أقيم جناح خاص لمستشفى 

تم  حيث  الجامعة،  حرم  في  الساحل 

التوعية  الى  تهدف  منشورات  توزيع 

اليوم  هذا  بمناسبة  رمزية  وهدايا 

على جميع الطالب الذين زاروا المعرض.

Division
of Urology
On April 13, a lecture was 
arranged by our Department of 
Surgery, Division of Urology.

The lecture was a great success 
given by the Medical Director 
Dr. Walid Alame.

SGH promises to continue 
such activities, as we always 
seek progress for the sake of 
humanity and science!

وقاية وقاية
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 ،"Beauti Fy Beirut" اجتمع طالب الجالية األميركية في بيروت بالتعاون مع مستشفى الساحل ومنتدى الساحل، للمشاركة في حملة تنظيف تحت عنوان
شملت شاطىء الرملة البيضاء وصوال الى منطقة عين المريسة مرورا بمنطقة الحمرا وفردان واستمرت الحملة لمدة أسبوع، حرص فيها الطالب على ان 
يكونوا قدوة لكافة اللبنانيين مع تشجيعهم في الحفاظ على بييئة نظيفة سليمة من أجل صحتهم وصحة اوالدهم، كما تم توزيع منشورات تحذر من 

مخاطر رمي النفايات بشكل عشوائي على الشواطىء والطرقات، الى جانب توعية المجتمع على أهمية فرز النفايات.

وأكد رئيس مجموعة الساحل فادي عالمة ان "توعية االجيال على أهمية المحافظة على بيئة صحية ونظيفة هي مسؤولية الجميع ومن واجب القطاع 
الخاص دعم هذه المبادرات، والتزاما بنشر التوعية حول أهمية فرز النفايات وعدم رمي األوساخ على الطرقات خصوصا من قبل األجيال القادمة".

واختتم الطالب الحملة البيئية بحفل ترفيهي في مستشفى الساحل، بتنظيم وإشراف من منتدى الساحل بعد جمع عدد من األطفال من مؤسسات 
محمد خالد االجتماعية والقيام بشرح كيفية وأهمية دور كل فرد منهم في الحفاظ على نظافة وسالمة البيئة بأسلوب سلس وجو ترفيهي.

واختتم الحفل بتوزيع هدايا تذكارية لجميع األطفال. 

حملة تنظيف لشاطىء الرملة البيضاء من مستشفى الساحل وطالب الجالية االميركية

من ضمن االنشطة التي تقوم بها بعض الجامعات في لبنان، شارك مستشفى الساحل في المعارض التي 
اقيمت في مجاالت التوظيف و ايجاد فرص عمل للمتخرجين الجدد، في كل من : 

BAU,AUST, AUCE, Lebanon Career Expo

بمناسبة اليوم العالمي للّسل نظمت مستشفى 
الساحل حملة تّوعية حول مخاطر الّسل الّتي 

قدمت من خاللها استشارات طبّية وصور 
شعاعّية مجانية

بمناسبة عيد األّم نّظمت ادارة مستشفى 
الّساحل جولة معايدة شملت جميع األمهات 

المرضى وقدمت لهن هدايا رمزية متمنين 
الشفاء العاجل لهّن

مبروك للزميلة دالل السبالني
وزوجها السيد علي فارس 

مبروك المولود الجديد
للزميلة سمر عبيد

مبروك المولود الجديد
للزميلة مروى صفا

مناسباتمناسابات مناسبات

مبروك للزميلة لمى جباعي وزوجها السيد حسين جابر



يرجى التقييد بأوقات الزيارة في المستشفى
9 صباحًا حتى ١٢ ظهرًا.  •

3 بعد الظهر حتى 7 مساًء.  •

يمكنك  للجهاز  بحاجة ماسة  كنت  الطبية، وإذا  لألدوات  تقنية  يسبب من مشاكل  لما  المستشفى  مبنى  إلى  الدخول  قبل  الخليوي  الهاتف  إغالق  يرجى   •
إستعماله قرب المداخل الرئيسية للمستشفى.

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بأرقام الهواتف التالية : 
1 مقسم  رقم المستشفى: 858333 / 01 

٢٠٥٠ - ٢٠٤٨ مقسم  قسم مكتب الدخول   • صفر  مقسم  السنترال    •

٢٠٥١ - ٢٠٥٢ - ٢٠٥٣ مقسم  قسم الطوارئ   •  ٢٠٤٤ - ٢٠٤٥ مقسم  قسم المحاسبة   •

٢٤٣٤ - ٢٤٣٦ مقسم  قسم التمريض   •  ٢٠٧٥ - ٢٠٧٦ مقسم  قسم األمن والحرس   •

٢٢٤٦ مقسم  قسم شؤون الموظفين   •  ٢٠٢٧ مقسم  قسم التغذية   •

٢٠٦٣ - ٢٠٦٥ مقسم  قسم األشعة   •  ٢٧١٥ مقسم  قسم شؤون المرضى   •

٢٦٢٩ مقسم  الكافيتيريا   •  ٢٨٠٠ مقسم  قسم المختبر   •

معلومات عامة للمرضى والزوار تساعدك في معرفة خدمات المستشفى
يمكنك اإلتصال بجهاز األمن والحرس 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع، 858333 / 01 / 2075 - 2076.  •

يمكنك طلب خط خارجي من موظف مكتب الدخول إثناء دخولكم إلى المستشفى أو من الممرضة في الطابق وذلك بإتباع الالئحة المعطاة من مكتب   •
الدخول وعلى حسابك الخاص.

يرجى ترك أغراضك الثمينة في المنزل في حال كان في حوزتكم أشياء ثمينة عند دخولكم المستشفى ننصحكم بوضعها في مكتب األمانات في قسم   •
المحاسبة وغير ذلك يعتبر المستشفى غير مسؤول عن فقدانها.

يمكن مراجعة الممرضة في الطابق إذا كان مريضك بحاجة لعناية مستمرة وذلك بطلب ممرضة خاصة له على نفقته الخاصة.  •

يمكنك طلب سرير نقال من مكتب الدخول أو الممرضة المسؤولة في الطابق لتمضية فترة الليل بجانب مريضك ويتم ذلك بعد مراجعة قسم المحاسبة.  •

التقييد بالنظام يمنع عن مريضك أخطار كثيرة
التدخين يضر بالصحة فهو أحد األسباب الرئيسية التي تسبب أمراضًا مزمنة في العالم، لذلك مستشفى الساحل تعمل جهدها ساعية إلى إرشاد الناس   •
إلى عدم التدخين، حيث يمنع منعًا باتًا التدخين داخل حرم المستشفى خاصة في غرف المرضى، ممرات الغرف، الصالونات، المداخل الرئيسية واألماكن التي 

يوجد فيها أوكسجين.

يرجى عدم إدخال المأكوالت ألسباب صحية تتعلق بالمريض والنظافة العامة.  •

حفاظًا على سالمة أطفالكم يرجى عدم إصطحاب األطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٠ سنوات.  •

نعمل للترحيب بكم متمنين لكم طيب اإلقامة والشفاء العاجل
آملين أن تنال خدمتنا وتسهيالتنا رضاكم.

سياستنا هي حمايتكم وخدمتكم خالل وجودكم في مؤسستنا.

مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل


