
نشرة إعالمية داخلية مجانية دورية ـ تصدر عن مستشفى الساحل ـ تشرين األول 2017

اليوم الصحي المجاني 2017



كلمة العدد

VISION

To become the preferred general hospital and leading 
disease state specialists in our community, providing 
quality and efficient healthcare services.

MISSION

To provide our community with affordable, quality, 
competent, and compassionate care; our people with 
a safe and healthy work environment fostering career 
growth; and our university affiliates a trusted partner 
in academic advancement, all within an efficient, 
sustainable, socially responsible and progressive 
healthcare organization.
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الدكتور فادي عالمه

الفهرس

فهي  الضرورية،  الحياة  دعائم  من  واحدًة  االجتماعية  المسؤولية  تعتبر 

للفرد  الحقيقية  القيمة  ان  نؤمن  إننا  بل  واالجتماعي،  الفردي  التقدم  سبيل 

اآلخرين،  وتجاه  نفسه  تجاه  المسؤولية  تحمله  بمدى  تقاس  مجتمعه  في 

الكفيلة  البرامج  ووضع  بأهميتها  الوعي  بث  على  العمل  من  بد  ال  ولذلك 

لترسيخها لدى األفراد والمؤسسات.

إن مستشفى الساحل الطبي الجامعي  يسعى  دائما لتقديم الخدمة 

والرعاية الصحية ونشر الوعي المجتمعي .

لدعوة  الرابع«  المجاني  الصحي  »اليوم  تنظيم  ،تم  االطــار  هذا  وفي 

نخبة من  نقدمها  بمشاركة  التي  الخدمات  والتعرف على  المنطقة  اهالي 

الجمعيات األهليه والعسكريه التي تعاونت معنا علميا وخدماتيا حيث استفاد 

من هذا اليوم ما يقارب األربعه آالف مواطن  و تهدف المبادرة  إلى تقديم 

الصحية  العادات  المنطقة  لتجنب  الهالي  توعوية  مجانية  طبية  خدمات 

السيئة ومدى أهمية الفحوصات الوقائية .

انني اذ اشكر جميع من حضروا الحفل الرسمي لهذا اليوم كما اشكر جميع 

من عمل ونظم لنجاح هذا النهار الطويل والمضني و اتقدم منكم بالعهد 

الدائم على متابعة مسيرة المؤسس الراحل الدكتور فخري عالمه  »من أجل 

اإلنسان في لبنان انشىء هذا المستشفى«
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برعاية  الرابع”،  المجاني  الصحي  “اليوم  الساحل  مستشفى  اقام   
رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثال بوزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
ممثال  المحمود  محمد  الطبيب  العميد  حضور  في  الدين،  عز  عناية 
علي  مجدالني،  عاطف  النواب  الصراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير 
المقداد، بالل فرحات، ناجي غاريوس وفادي االعور، ممثل قائد الجيش 
الصايغ،  وسليم  منصور  عدنان  السابقين  الوزيرين  عون،  جوزف  العماد 
الداخلي  االمن  لقوى  العام  المدير  الطرابلسي،  عدنان  السابق  النائب 
اللواء عماد عثمان ممثال بالعقيد حسن ايوب، المدير العام لالمن العام 
للدفاع  العام  المدير  قبيسي،  بالرائد حيدر  ممثال  ابراهيم  عباس  اللواء 
الركن  العميد  الحايك،  بيار  بالعميد  ممثال  خطار  ريمون  العميد  المدني 
العميد  المخابرات  مدير  ممثال  رعد  ماهر  المقدم  يرافقه  غيث  عدنان 
المستشفيات  نقيب  بوعيد،  باميال  الطبيب  انطوان منصور،النقيب  الركن 
حركة  في  لبنان  جبل  القليم  التنظيمي  المسؤول  هارون،  سليمان 
عالمة،  فادي  الدكتور  الساحل”  “مجموعة  رئيس  داغر،  محمد  “أمل” 
الهيئات  العاصي ممثال  الشهيد” فاطمة قبالن، محمد  رئيسة “واحة 

والجمعيات البيروتية وفاعليات.

اليوم  ”هذا  وقال:  عالمة  تحدث  الوطني،  النشيد  بعد 
تكملة لالهداف التي وضعتها ومن اهم ركائزها ان الصحة حق شرعي 
على  وعبئا  مكلفة  اصبحت  ولكنها  لبنان،  ارض  بقاع  على  انسان  لكل 
الدولة والمواطن على السواء نتيجة ارتفاع معدل االعمار والتقدم في 
يشهده  وما  للتكنولوجيا.  السريع  التطور  وكذلك  والعالجات  االبحاث 
لبنان على صعيد الوضع االقتصادي واالجتماعي من مشاكل ال يشجع 
على تطور جودة خدمات هذا القطاع ال بل يهدد استمراره والعاملين 

فيه والبالغ عددهم 20 ألفا وما فوق«.

تابع:”أملنا كبير ان يوفق وزير الصحة غسان حاصباني في بناء سياسة 
جديدة لالستشفاء تكون ركيزتها حق كل مواطن في التغطية الشاملة 

عبر تعزيز الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص«.

واضاف:”يأتي حضور ومشاركة الدكتورة عناية عز الدين وما تركته من 
بصمات منيرة في االشهر القليلة من توليها حقيبة وزارة التنمية االدارية، 

اال تأكيد ودعم لدور المرأة كشريك اساسي في بناء الدولة«.

وختم:”كما تعودنا في المناسبات المماثلة السابقة ان نقوم بتغطية 

اكثر من 2000 مريض مع ما يتبعها من فحوص مجانية، نأمل للمزيد من 
التعاون مع سائر الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مسيرة 

االنسان في لبنان«.
هارون

بيوم  الساحل  مستشفى  يقوم  ان  غريبا  هارون:”ليس  قال  ثم 
الدكتور  المؤسس  الى  فالتحية  دائما،  عليه  تعودنا  ما  مجاني، وهذا 
الرواد. وما يقوم  فخري عالمة والى القطاع الخاص لما يفعل هؤالء 
االجتماعية  المسؤولية  اطار  ضمن  هو  الساحل  مستشفى  اليوم  به 
القامة  الصحية  المؤسسات  لسائر  وتكريس  لبنان  من  االنسان  اجل  من 

نشاطات مماثلة تغير مفهوم دور المستشفى«.
الصايغ

الرحمة  جزر  هو  اليوم،  الساحل  الصايغ:”مستشفى  قال  بدوره، 
والعمل  والعائلية.  الشخصية  بصحته  باالنسان،  تعنى  التي  واالنسانية 
بيئة  في  اال  يكونا  ان  يمكن  ال  السليمة  والصحة  االجتماعي  الوقائي 
سليمة. ونحن نناشد الدولة دائما، ان تعنى باالنسان في بيئته النظيفة 
الفاتورة  حجم  يكبر  الذي  البيئي  والتلوث  النفايات  قضية  ومعالجة 
الدولة،  وعلى  المواطن  على  االجتماعي  الضغط  من  ويزيد  الصحية، 
في  والعناية  التضامن  جميعا  منا  تتطلب  الصحية  المسائل  مقاربة  وان 
شأن االنسان وتحترم كرامته وتعطيه كل التقديمات وليس فقط على 
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حوارا  نبني  ان  علينا  الوزارات.  كل  عاتق  على  وانما  واحدة  وزارة  عاتق 
بحمالت  الخيرية  والمستوصفات  االستشفاء  دور  نحدد  لكي  اجتماعيا 

مجانية، حوار اجتماعي يومي متواضع للخدمات والمحبة الحقيقية«.
مجدالني

اما مجدالني فقال:”تبدو فكرة اليوم الصحي المجاني الذي تحول 
الى تقليد سنوي ونظمه مستشفى الساحل، عمال مميزا يهدف الى 
الشعار، نعمل في  للجميع. ووفق هذا  الضوء على مبدأ الصحة  القاء 
تعاقبوا  الذين  والوزراء  الصحة  وزارة  مع  وبالتعاون  النيابية،  الصحة  لجنة 
هذا  لكن  للجميع.  الصحة  مفهوم  ترسيخ  على  الوزارة  هذه  على 
المبدأ على اهميته، ال يكفي لكي ندعي اننا التزمنا ونفذنا شرعة حقوق 
االنسان بتأمين صحته، الى جانب حصول المواطن على هذا الحق هناك 
سؤال اساسي يطرح: ما هو الثمن الذي يدفع من اجل تأمين هذا الحق؟ 
يدفعه  الذي  المعنوي  بالثمن  تتعلق  االولى  نقطتان:  هنا  والمقصود 
المادية  بالفاتورة  تتعلق  الثانية،  والنقطة  للحصول على حقه.  المواطن 

التي تدفعها الخزينة من اجل توفير الصحة للجميع«.

عز الدين
اليوم  ينطلق  الذي  المجاني  الدين:”اليوم  عز  قالت  الختام،  وفي 
الدكتور  الروحية نفسها مع  المسيرة مستمرة وفق  هو دليل على ان 
فادي عالمة.ان االستثمار في الصحة ليس امرا مستحبا، بل هو واجب 
الن فوائده المباشرة وغير المباشرة تعود بالنفع على كامل المنظومة 
كما  والتنموية.  والسلوكية  االقتصادية  المختلفة:  بابعادها  االجتماعية 
جيدة  صحية  سياسة  في  االستثمار  من  الناتجة  واألرباح  الفوائد  ان 
تفوق التكلفة، ألسباب عديدة ابرزها ان االشخاص االصحاء هم اساس 

االقتصادات الصحية«.

منصورعالمة الصايغهارون مجدالني عز الدين
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اوبئة عالمية .

ينتقل  الفيروس  بان  يثبت  الخبراء  من  كبير  عدد  المرض:  انتشار  طريقة 
او  المريض  يسعل  عندما  الفم  او  االنف  من  يتطاير  الذي  الرذاذ  بواسطة 

يعطس .

او عن طريق  مباشرة  التنفس  اما عن طريق  الفيروس  ينقل  الرذاذ  هذا 
اللمس .

فترة العدوى : يستطيع المريض الحامل لهذا الفيروس ان ينقل العدوى 
الى االخرين ابتداء من يوم قبل العوارض حتى ٥ ايام بعد بدء العوارض .

ايام   ٤-1 خالل  الفيروس  التقاط  بعد  العوارض   تبدأ   : الحضانة  فترة 
)معدل يومين(

مرض االنفلونزا

عوارض المرض :  
ارتفاع في الحرارة ، سعال حاد ، الم في الحنجرة ، نزل انفي ، االم في 
وجود  االحيان  بعض   ، حاد  تعب   ، الرأس  في  االم   ، والمفاصل  العضالت 

اسهال حاد او استفراغ .

حسب  وتختلف  واخر  شخص  بين  تختلف  المرض  عوارض  ان   : مالحظة 
احتمال وجود مضاعفات او عدمه .

انواع الفيروس :
 يوجد نوعين من فيروس االنفلونزا  أ/ب

يتميز الفيروس باستطاعته على التغير نوعيا كل سنة مما يسبب حدوث 

تعريف المرض : 
 هو مرض معد يصيب الجهاز التنفسي ناتج عن جرثومة االنفلونزا والتي هي 

 Orthomyxoviride  فيروس ينتمي الى عائلة
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او  االذن  في  التهابات   ، حادة  رئوية  التهابات  الفيروس:  مضاعفات 
قصور   ، القلب  قصور  مثل  مزمنة  صحية  امراض  تدهور   ، االنفية  الجيوب 

الكلى او مرض السكري 

االنفلونزا تسبب  ان فيروس  العالمية  الصحة  تقدر منظمة   : المرض  تأثير 
حدوث  مع   2010 سنة  خالل  حالة  مليون   3٥.٦ حتى  مليون   9.2 بحدوث 
1٤0 الف حتى 710 االف حالة استشفاء مع 12000 حتى ٥٦000 حالة وفيات من 
سنة 2010 مما يعني ان هذا الفيروس يؤدي الى حاالت مرضية عديدة مع 

احتمال حدوث وفيات وتعطيل عن العمل .

فترة حدوث المرض : تظهر حاالت االصابة باالنفلونزا خاصة خالل الفترة 
الممتدة من تشرين االول حتى اذار .

تشخيص المرض : يتم تشخيص المرض عن طريق اثبات وجود العوارض 
+ اجراء فحص كشف الفيروس من االفرازات االنفية .

معالجة الفيروس : يتم معالجة المرض من خالل اعطاء ادوية مخفضة 
ضد  خاص  طعم  اعطاء  االحيان  بعض  في  ويجب  كما  ولالالم  للحرارة 

الفيروس 

على  يستجيب  ال  االنفلونزا  فيروس  بأن  والتأكيد  االشارة  يجب  وهنا 
االدوية  هذه  اعطاء  عدم  يجب  ولذلك  التهابات  ادوية  بواسطة  العالج 
اذا كان المريض يشكو فقط من فيروس االنفلونزا ويجب حصر اعطاءادوية 

لاللتهابات لالشخاص الذين لديهم مضاعفات .

من هم االشخاص االكثر عرضة لحصول المضاعفات:
ممكن ان تحصل المضاعفات عند اشخاص كثيرين ولكن هناك نوع معين 
مرض  مثل  غيره  من  المضاعفات  لحصول  عرضة  اكثر  يعتبر  االشخاص  من 

السكري ، مرض الربو ، مرض القصور الكلوي الحاد ومرض قصور القلب .

االشخاص الذين عمرهم يتعدى ٦٥ سنة ، المرأة الحامل ، االطفال دون 
المرضى   ، رئوية حادة  لديهم مشاكل  اللذين  المرضى   ، الخمس سنوات 

اللذين لديهم قصور في عمل الجهاز المناعي .

كيفية الوقاية من التقاط الفيروس :
تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول اللقاح ضد االنفلونزا مرة كل عام 

)خالل شهري ايلول او تشرين اول( 

تطبيق معايير الصحة العالمية على المرضى المصابين :

ان يغسلوا ايديهم بصورة متكررة 

او  السعال  خالل  وفمهم  انفهم  لتغطية  الورقية  المناديل  استعمال 
العطس

تنظيف المسطحات  المحيطة بالمريض دائما 

على االشخاص االصحاء  ان يبقوا بعيدين عن المرضى المصابين مسافة 
ال تقل عن متر 

تقضي الحاالت المرضية في مختلف دول العالم لتحديد نوع الفيروس 
سنويا و اكتشاف اللقاح المناسب له 

تشخيص الحاالت باكرا حتى يصار الى عزلها لتخفيف انتشار المرض 

اللقاح : 
هدف اللقاح تقليل االصابة بالفيروس وتخفيف العدوى بنسبة ٥0% 

، وتختلف حسب  االنفلونزا  اللقاحات ضد فيروس  انواع من  هناك عدة 
طريقة تصنيفها وحسب فعاليتها .

في  ارتفاع   : مثل  سلبية  فعل  ردات  حدوث  ممكن  اللقاح  تناول  بعد 
الحرارة، االم في الحنجرة، سعال، االم في الرأس.

تحدث هذه العوارض يوم او يومين بعد تناول اللقاح. 

يمنع اعطاء اللقاح لبعض االشخاص وهم : 
Seizure  او    Guillian Barré االشخاص اللذين لديهم  مرض

اذا كان هنالك التهابات متفاعلة 

االشخاص  لجميع  اللقاح  اعطاء  يجب  العالمية  الصحة  منظمة  حسب 
فيجب  اللقاح  كان هناك عدم وفرة  اذا  ولكن  اشهر   ٦ عمر  تجاوزا  اللذين 

اعطائه خاصة الشخاص التاليين :

االطفال اللذين تجاوزوا عمر الستة اشهر 

االشخاص اللذين تجاوزوا عمر ٦٥ سنة 

االشخاص اللذين لديهم قصور مناعي

االشخاص اللذين لديهم امراض مزمنة ) السكري ، قصور الكلى ، امراض 
 ، اطباء   ( الصحي  القطاع  في  العاملين  القلب  في  قصور   ، مزمنة  رئوية 

ممرضين ، .....( 

بقلم الدكتورة روال عطوي 
اخصائية في األمراض الجرثومية



عن  بعدك  أو  قربك  بمدى  مرتبط  غير  شعور  هو  بالغربة  الشعور 
وطنك، فقد تكون على بعد ساعة واحدة بالطائرة عن بلدك، أو على 
بعد ساعة واحدة بالسيارة ويصيبك هذا الشعور، لذلك التقلق فالحنين 
بالدهم،  خارج  الناس  أغلب  به  يمر  طبيعي  شعور  هو  الوطن  إلى 
وكطالب فإن هذا الشعور سيساعدك على النضج وتحمل المسؤولية 
المالحظات  بعض  هناك  فإن  لذلك  باإلضافة  باإلستقاللية،  والشعور 
يمكنك أن تضعها فى إعتبارك لكي تساعدك على التغلب على هذا 

الـشعور.

1. إبقى دائمًا مـشغول
إذا جلست فى غرفتك وحيدًا، فإنك فى ذلك الوقت ستشعر أنك 
أكثر الناس وحدة على كوكب األرض!. بقائك وحيدًا فى غرفتك سيجلب 

إلى ذاكرتك المزيد من الذكريات 

كيف تتغلب على الـشعور بالغربة
أثناء الـدراسة فى الـخارج؟

بصرف النظر عن مدى حماسك قبل السفر للدراسة فى الخارج لكى تبدأ اإلعداد لمستقبلك، فإن الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن 
هو إحساس يصيب الكثير من الطالب، وأظهرت األبحاث أن 70% من الطالب يشعرون بهذا اإلحساس أثناء فترة دراستهم بالخارج.
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إخرج من حجرتك، وتمرد على الوحدة، إطرق أبواب جيرانك وتحدث 
معهم لوهلة، كن ودودًا مع الناس والتفرض سياج من العزلة حولك، 
طول  الكئيبين  أو  الحزينين  الناس  صداقة  إلى  اليميلون  عادة  فالناس 
بزيارة  قم  المثال  سبيل  على  يوم،  كل  جديد  شئ  بعمل  قم  الوقت. 
الحرم  محيط  إستكشف  الشبابية،  التجمعات  أماكن  أو  مختلفة  أماكن 
التى  األنشطة  بكم  وستتفاجأ  للتسوق  إذهب  أو  حولك  الجامعى 

يمكنك ممارستها عند الخروج من غرفتك.

2. إبقى على إتـصال
بهم  وإتصل  وبأصدقائك،  بأسرتك  منتظم  إتصال  على  إبقى 
أكثر،  تفتقدهم  فإن هذا سيجعلك  كثيرًا  تتصل  ال  لكن  من وقت ألخر، 
وتتمنى لو أنك معهم اآلن. هذا لن يكون جيدًا بالنسبة لك وسيؤخر من 

تأقلمك مع البيئة الدراسية والمجتمع الجديد الذى تعيش فيه.

الدائم!« فيجب  الوحيد  المأثور »التغيير هو الشئ  القول  كما يقول 
الفرصة  الجديدة، وإستغل  الحالى وحياتك  التأقلم مع وضعك  عليك 
مختلفة،  ثقافات  من  جدد  أصدقاء  وتكوين  جدد  ناس  مقابلة  فى 
واستمتع بحياة الجامعة بدالً من قضاء الساعات على الهاتف تتحدث 

إلى األهل واألصدقاء فى الوطن.

3. كـن ذو سـلوك إيـجابى
دائمًا تذكر أنك هنا فى الجامعة أو الكلية فى الخارج من أجل هدف 
الحصول  أجل  من  هدفك  هو  فقط  والتعليم  التعليم،  وهو  واحد، 
أثناء الدراسة فى الخارج يمكنك أن تبقى  على مستقبل أفضل الحقًا. 
اإلستمتاع  على  إحرص  ذلك  مع  بالوحدة،  تشعر  ال  وأيضاَ  بمفردك 
الفرصة  تمنحك  الوحدة  فأحيانًا  بمفردك،  تكون  حينما  بالوحدة 
إلستكشاف أشياء جديدة حولك، أو أشياء جديدة بداخلك قد تجعلك 

شخص أقوى معنويًا وذهنيًا وعاطفيًا.

قم بتنظيم وقتك الدراسى جيدًا وخصص وقت للمراجعة، ووقت 
للترفيه، وقت للرياضة، وأخيرًا وليس أخرًا إعلم أنك لست الوحيد الذى 
بالغربة  الشعور  ينتابه  الذى  الوحيد  لست  أنك  كما  الخارج،  فى  يدرس 
والحنين للوطن، فهذا أمر طبيعى يمر به كل طالب يدرس فى الخارج 
تتغلب على هذا الشعور ستكون  لفترة كبيرة، بمجرد أن  لكنه اليدوم 
أنت نفسك قادرًا على مساعدة زمالئك األخرين الذين يعانون من الشعور 

بالغربة والحنين للوطن.

4. تنمية مهارات اإلتصال اإلجتماعي لديك :
فهي  الطالب.  عند  اإلتصال  مهارات  تطوير  على   الجامعة  تعمل 
تفتح مجال للمشاركة مع األساتذة و الطالب و القدرة على نقل األفكار 
بوضوح. و من أهم المهارات التي يجب أن تعمل على تنميتها هي 

حل المشكالت و القيادة .

5. تنمية مهارة إدارة الوقت :
يجب أن تحقق التوازن بين المطالب األكاديمية و اإلجتماعية و تنظيم 
وقتك جيدًا لذلك استعن برزنامة رقمية الستخدام وقتك بحكمة و دقة 

جيدة .

وقتك  جدولة  الذكية على  تطبيقات الهواتف  تساعدك  أن  يمكن 
وتنظيم مسؤولياتك جيدًا .

مواعيد  بعد  وظيفة  على  للحصول  التخطيط   .6
الدراسة :

النفقات  إلى  باإلضافة  كثيرة  مالية  تكاليف  الجامعات  بعض  تحتاج 
اليومية مثل الطعام و التنقل و الترفيه و تشكل كل هذه األمور ضغط 
مالي على الطالب . و توجد أالف الوظائف بدوام جزئي  فهي تخفف 

الضغوط المالية على الطالب .

7. التعرف علي األساتذة قبل بدء الدراسة :
على  الطالب  يساعد  فهذا  األساتذة   مع  قوية  عالقة  عمل  يمكن 
البريد  معرفة  يمكنك  الدراسية   الفصول  إختيار  بمجرد  و    . النجاح 

اإللكتروني لألساتذة و اإلتصال بأعضاء هيئة التدريس .

8. تكوين صداقات :

السعي  و  جيدًا   التأقلم  و  صداقات  تكوين  على  تعمل  أن  يجب 
من  المزيد  لتحقيق  الجديدة  البيئة  مع  التكيف  لكسب األصدقاء و 

التواصل .

9. المشاركة في األنشطة المختلفة :
في  تساعدهم  التي  و  للطالب  الفرص  من  العديد  الكلية  تقدم 
إكتشاف هواياتهم سواء  كان من خالل لعب الرياضة  أو اإلنضمام إلى 

فرقة موسيقية.

9
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بحضور رئيس مجموعة الساحل  الدكتور فادي فخري عالمة وحشد 
من الفعاليات التربوية واالجتماعية  والصحية والبلدية وأولياء األمور .

الطالبة  الخريحين  كلمة  حيث  ألقت  الناجحين  بالطالب  اإلحتفال  تم 
العمل  هذا  على  القيمين  شكرت  والتي  نون  حسن  روى  المتفوقة 
والساعين دوما الى مد االجيال الصاعدة بفيض من روافد العلم واالخذ 

بيدهم ليمشوا قدما في مسيرة الحياة .
الذي  دوالني  غسان  االستاذ  القاها  االساتذة  كلمة  كانت  ثم  ومن 
تحت  جميعها  امكاناته  وضع  والذي  الساحل  منتدى  أعضاء  كافة  شكر 
تصرفهم كما يجل مشاريعه وعطاءاته بدعم مباشر من رئيسة المنتدى 

السيدة غادة حمود عالمة.
ومن ثم كان كلمة لمنتدى الساحل القتها امينة سر المنتدى  السيدة 
صباح رحال حيث تقدمت بالشكر الجزيل واالمتنان لصاحب االيادي البيضاء 
عالمة    فخري  فادي  الدكتور  الساحل  مجموعة  رئيس  الخير  عمل  في 
للدعم الذي قدمه في سبيل انجاح الدورة المجانية، كما شكرته على 
المنتدى  دورة  في  للمتفوقين  قدمها  الذي  النقدية  الجوائز  منحه 

والمتفوقين في بعبدا لشهادتي البكالوريا والبرفيه .
واختتم الحفل بكلمة لرئيس مجموعه الساحل الدكتور فادي فخري 
يأمل  و  إنساني  واجب  الطالب  دعم  في  انه  يرى  اكد  حيث  عالمه 
ان  أيضًا  يرى  حيث  المدني  المجتمع  مؤسسات  قبل  من  به  يحتذى  ان 

الدورة التحضيرية المجانية 
لطالب الشهادة المتوسطة 

والبكالوريا الرسمية
اقام منتدى الساحل الخيري االجتماعي حفل تخريج لطالب الدورة المجانية لهذا العام وذلك في حفل كبير  حيث

بلغ عدد المتخريجين 100 خريجا من مختلف الشهادات بنسبة %9٥

الشراكه مع الوزارات المعنية لدعم القطاع التربوي بمثابة الوصفة االمثل 
لبناء مجتمع مسالم ومثابر ومعطاء.

وشكر االهل الكرام على ثقتهم بأهداف المنتدى والمستشفى.
وفي الختام تم توزيع الدروع على االساتذه الملتزمين بهذا البرنامج 
التشجيعي والجوائز النقديه للمتفوقين والشهادات التقديريه للطالب 

الناجحين ومن ثم تمت دعوة جميع الحضور الىى حفل كوكتيل .
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المدير  القى  بعدها  الوطني  بالنشيد  المؤتمر  استهل 
الطبي في مجموعة الساحل ورئيس المؤتمرالطبي الدكتور 

وليد فخري عالمة كلمة  جاء فيها : 
في  الطبي  مؤتمرنا  إفتتاح  حضوركم  ويسعدنا  يشرفنا 
بدأ   ، الجامعي  الساحل  مستشفى  لتأسيس   3٤ ال  ذكرى 
العمل في المستشفى في 13 نيسان 1983 تحت شعار »من 
يكن  لم  المستشفى«  هذا  أنشىء  لبنان  في  اإلنسان  أجل 
الوالد  أراد  اليوم لما له من دالالت فقد  صدفة إختيار هذا 
الدكتور فخري عالمة أن يقول للجميع وبعد 8 سنوات على 

بدء الحرب اللبنانية: لبنان لن يركع فإرادة اإلنسان في هذا الوطن هي 
األقوى.

في  جراحية  عملية  اول  أجرى  يوم   1983 نيسان   13 األربعاء  يوم 
يكن  لم  حياته  حلم  حقق  ولقد  ال  كيف  العمل  بدء  معلنًا  المستشفى 
لتأمين صرح استشفائي لمعالجة  الثروة  يسعى وراء الشهرة وال وارء 
له  يحلو  كان  كما  »الضيعة«  اي  المحرومة  المنطقة  في  نسمة   ٦00,000

ان يسميها.
لقد مر المستشفى بمراحل صعبة حددت وجوده ولكن عزم فخري 
عالمة وتفاؤله بالمستقبل وحبه للتقدم الطبي والعلمي اثمر والدة الفرع 
الحين  اللبنانية في سنة 198٥ ومنذ ذلك  الجامعة  لكلية الطب في  األول 
2010 حيث  التعليم حتى سنة  المسيرة في خدمة  المستشفى هذه  تابع 
اضحى المستشفى صرحًا جامعيًا تابعًا للجامعة اللبنانية بعد وفاة الوالد 
لنا  دافعًا  كان  رحيله  ولكن  المؤسسة  إنهيار  على  الكثير  راهن   ،199٦ في 
جميعًا ليس فقط كابنائه ولكن لجميع األطباء والعاملين وأهل ساحل المتن 
الدرجات  أعلى  الى  واإلرتقاء  المسيرة  متابعة  على  ساعدنا  مما  الجنوبي 

في تأمين الخدمات الصحية بجودة عالية وكلفة مدروسة .
الندوات  إجراء  عبر  المجتمع  وتثقيف  توعية  بضرورة  منا  وإقتناعًا 
العمل  من  سنوات  عشرة  وبعد  المجانية  والفحوصات  والمعاينات 

تم  عالمة  فخري  فادي  الدكتور  الساحل  مجموعة  لرئيس  الدؤوب 
العربية  المستشفيات  إتحاد  قبل  من  الفائت  شباط  شهر  في  إختيارنا 
لبرنامج  العربي  العالم  في  مستشفى  كأفضل  العربية  للجامعة  التابع 

. CSR المسؤولية اإلجتماعية
كما تحدث كل من راعي الحفل البروفسور فؤاد ايوب وعميد كلية 

الطب البروفسور بيار يارد ثم حاضر االطباء من فرنسا واسبانيا.
وعلى هامش المؤتمر، تم افتتاح معرض للمنتجات الطبية العالجية 

بمشاركة اكثر من 37 شركة من االدوية والمستلزمات الطبية

المؤتمر الطبي
نّظم  ايوب  فؤاد  البروفيسور  اللبنانية  الجامعة  رئيس  وحضور  برعاية 
عنوان  تحت  علميا  طبيا  مؤتمرا  الجامعي  الطبي  الساحل  مستشفى 
The 3rd Medico Surgical Congress في فندق هيلتون متروبوليتان – 
سن الفيل، بالتزامن مع الذكرى ال3٤ لتأسيس مستشفى الساحل الطبي 
اللبنانية،  الجامعة  في  الطبية  العلوم  كلية  مع  وبالتعاون   ، الجامعي 
التورم  الطباء  اللبنانية  والجمعية  البولية،  للمسالك  اللبنانية  والجمعية 
في  متعددة  اختصاصات  من  طبيبًا   230 من  اكثر  حضر  حيث  الخبيث 

المسالك البولية واالمراض الخبيثة وجراحة العظم . 

Pr. Chillonبروفسور أيوببروفسور يارد Pr. Saragaglia



12

نشاطاتنشاطات نشاطاتنشاطات

مستشفى الساحل الطبي الجامعي
يقيم حفل افطار لأليتام في شهر رمضان المبارك

التزاما بالمسؤولية االجتماعية التي نحرص على 
تطبيقها وفقا الفضل المعايير  أقام مستشفى 
واحة  في   االيتام  لالطفال  افطار   حفل  الساحل 

الشهيد اللبناني ودار االيتام االسالمية  .

الدكتور  الساحل  مجموعة  رئيس  اكد  اإلطار  هذا  وفي 
فادي عالمة أن المستشفى يرى  في صميم التزامه االنساني 
واالخالقي ومن واجبه مد يد العون لاليتام في وطننا لتستمر 
واجب  والفقراء  األيتام  مساعدة  الوطن،وأن  أبناء  بين  المحبة 
علينا من خالل تعزيز روح السعادة و رسم البسمه على شفاه  
معاني  الجميع  وليعش   ، ذويهم  من  حرموا  الذين  االطفال 
بين  والود  المحبة  عالقة  وتقوية  االقارب   بين  والتواصل  العيد 

عموم اللبنانيين
كما اكد د. عالمة ان مستشفى الساحل  وعلى مدار العام 
عديده  انشطة  خالل  من  المحلي  المجتمع  بخدمة  يقوم  
والمحاضرات  الندوات  وإقامة   ، المجاني  الصحي  اليوم  مثل 

التثقيفية التوعوية في الصحة.
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توعيةتوعية توعيةتوعية

اليوم العالمي لمكافحة االدمان على المخدرات

االدمان  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
في  الساحل  منتدى  شارك  المخدرات  على 
بلدية  في   " حدك  "كلنا  عنوان  تحت  ندوة 
المريجة بالتعاون مع الهيئة الصحية االسالمية . 
واقع  يحاكي  مسرحي  عرض  الندوة  تخلل 
اإلدمان  بعد  يعيشها  التي  والمأساة  المدمن 
والمخدرات  اإلدمان  بخطورة  للتوعية  وايضا 
المدمرة  واآلثار  واألسرة  الفرد  صحة  على 
للمخدرات على المجتمع وأهمية العالج المبكر 

لمن وقع في دائرة اإلدمان.
منشورات  توزيع  تم  الندوة  نهاية  وفي 
مخاطر  من  الشباب  توعية  الى  تهدف 

المخدرات بكل أنواعها.



اول  هو  الطعام  فأن   ، المدرسة  الى  بالعودة  نفكر  عندما 
عنصر يخطر على البال . 

هو  كم  ؟  االوالد  يرغبها  شهية  صحية  وجبات  اعد  ان  يمكن  كيف 
في  االوالد  يتناولها  ان  يجب  التي  والخضار  الفاكهة  حصص  عدد 
الوالدها  ترسل  ماذا  وتحتار  االمهات  ترهق  االسئلة  هذه  كل  ؟  اليوم 
بعض  وإليكم  االمور  يسهل  سوف  المسبق  والتحضير  التخطيط  ولكن 

االرشادات والنصائح :
شراء علبة طعام )Lunch box ( تكون متناسبة مع عمر كل ولد  	•
على  وتعليمه   ، الولد  سيرغبها  بحيث  شخصيته  مع  تتناسق  و 

كيفية استخدامها.
التحضير المسبق : من االفضل وضع الئحة طعام يومية وتحضير  	•
الطعام من الليل مثال تقطيع الفواكهة والخضار . وبالتالي ، في 
الصباح الباكر يمكنكم فقط وضع كل الطعام في العلبة من دون 

أن تأخذ وقتا طويال .
االبتعاد عن الطعام الجاهز ، المعلب او المصنع : ممكن ان تكون  	•
حيث  من  للكثير  اسهل  خيارًا  والمعلبة  المصنعة  االطعمة  هذه 

توفير الوقت ، ولكنه ليس خيارًا صحيا ، فان هذه االطعمة عالية 
مصدر  اي  ارسال  ممكن  بالمقابل   ، الصحي  غير  والدهن  بالسكر 
للبروتين مثل الجبنة مع خضار مثل الخيار والبندورة باالضافة الى 

اي نوع فاكهة .
اعطاء الفرصة للولد للمشاركة بتحضير علبة الطعام الخاصة به  	•

وان يختار ما هي األطعمة التي يرغبها .
ارسال خيارات صحية مثل ساندويشات مصنوعة من اي نوع خبز  	•
اواللبنة  الجبنة  ، والبروتينات مثل  قمحة كاملة مثل توست اسمر 

او زبدة الفستق .
تشيبس  بطاطا  مثل  الصحية  غير  االطعمة  وارسال  شراء  تفادي  	•
 ، بديلة صحية مثل فاكهة مجففة  والشوكوال وارسال اطعمة 

سلطة الفاكهة ، مكسرات نية ، لبن الفاكهة ، خضار ، الخ .....
 ، الماء  من  تكون   ان   الخيارات  افضل  والتي  السوائل  تنسي  ال  	•

الحليب وعصير طبيعي %100 
وال  الحقيبة  في  وضعه  حيث  الى  البراد  في  الطعام  احفظ  	•
تنسي وضع اكياس الثلج للحفاظ على البرودة وسالمة الطعام.

الحاجة كي ال يفسد الطعام  تزيد عن  كمية الطعام يجب ان ال  	•
وعدم  جيدا  العلبة  إغالق  من  دائما  التأكد  ويجب  المتبقي 

تعرضها الشعة الشمس .
بالماء  اليدين  غسل  مثل  الصحية  االرشادات  بعض  الى  انتبهي  	•
 ، الطعام  اعداد  قبل  االقل  على  ثانية   20 لمدة  والصابون 
 ،)BPA free( والصحية      المخصصة  الطعام  علب  استخدام 
األلبان  العداد  والفواكه  الخضار  تقطيع  لوح  استعمال  عدم 

واألجبان.
فإذًا ، وجبة الطعام للمدرسة هي وجبة اساسية في يوم التلميذ 
الطاقة  إلعطاء   ( النشويات  من  وصحية  متوازنة  تكون  ان  يجب  والتي 
الفيتامينات  الفاكهة ) إلعطاء كمية وافرة من  والفيتامينات والحديد(، 
والمعادن واأللياف ( والبروتينات ) إلعطاء قيمة غذائية عالية من البروتين 

والحديد ( باإلضافة الى الحليب)  كمصدر اساسي للكالسيوم ( .

العودة الى المدرسة...

نصائح غذائية
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تغذيةتغذية تغذيةتغذية

مروى صفا 
اخصائية التغذية



مناسباتمناسابات مناسباتمناسبات
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هكذا إحتفل 
مستشفى 

الساحل الطبي 
الجامعي بعيد 

األضحى. نتمنى 
الشفاء العاجل 

لكافة المرضى . 
عيدًا مباركًا!

مبروك للدكتور أسامة فرحات
والزميلة غزالة عرندس المولود الجديد

مبروك المولود الجديد للزميلة هنادي الحسيني

خطوبة الزميل علي ضاهر
على الزميلة نورما الشيخ

مبروك للزميلة منى ايوب
المولود الجديد

مبروك المولود التوأم للزميلة عال مقداد زغيب



يرجى التقيد بأوقات الزيارة في المستشفى
9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.  •

3 بعد الظهر حتى 7 مساًء.  •

يمكنك  للجهاز  بحاجة ماسة  الطبية، وإذا كنت  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 : 
رقم المستشفى: 8٥8333 / 01 

20٤8 - 20٥0 مقسم  قسم مكتب الدخول   • صفر  مقسم  السنترال    •

20٥3 - 20٥2 - 20٥1 مقسم  قسم الطوارئ   •  20٤٥ - 20٤٤ مقسم  قسم المحاسبة   •

2٤3٦ - 2٤3٤ مقسم  قسم التمريض   •  207٦ - 207٥ مقسم  قسم األمن والحرس   •

22٤٦ مقسم  قسم شؤون الموظفين   •  2027 مقسم  قسم التغذية   •

20٦٥ - 20٦3 مقسم  قسم األشعة   •  271٦ - 271٥ مقسم  قسم شؤون المرضى   •

2٦29 مقسم  الكافيتيريا   •  2800 مقسم  قسم المختبر   •

معلومات عامة للمرضى والزوار تساعدك في معرفة خدمات المستشفى
يمكنك اإلتصال بجهاز األمن والحرس 2٤ ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع، 8٥8333 / 01 / 207٥ - 207٦.  •

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.  •

التقيد 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.

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

حفاظًا على سالمة أطفالكم يرجى عدم إصطحاب األطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 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


