مناسبات

افتتاح قسم غسيل الكلي في مركز بحنس الطبي

في  13متوز،افتتح مركز بحنس الطبي في ضهر الصوان  -املنت قسم
غسيل الكلى في احتفال اقيم في املركز برعاية وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور ممثال بالدكتور جوزف حلو وبحضور رئيسة بلدية بكفيا -
احمليدثة نيكول اجلميل ممثلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل
 ،بول كنعان ممثال امني سر تكتل الغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان
 ،النائب السابق انطوان حداد  ،نقيب املستشفيات اخلاصة املهندس
سليمان هارون  ،نقيب اطباء لبنان في بيروت البرفسور رميون الصايغ
 ،الرئيسة العامة لراهبات احملبة االخت ماري مادلني البستاني  ،رئيس
بلدية ضهر الصوان سركيس بو فرح  ،رؤساء ومــدراء املؤسسات
الرسولية والطبية والتربوية في املنطقة واجلسم الطبي واالداري
والتمريضي في املركز .

وجــودَكُ ــم معنا الــيــوم ،هو
شهاد ٌة لهذه احملبة والصداقة
التي جتمعنا.
ثم القت رئيسة املستشفى
االخت اجنيل ميشاطي كلمة
جاء فيها« :قبلَ مئ ِة عامْ،
إجتمعت فــي هــذا املكان
كوكب ٌة من اخمللصني إلى جانب
راهبات احملبة ،من أجلِ وض ِع
أساساتِ هذا املركز وبنا ِء
مداميكه ،وكم كا َن إميانُهم
كبيرا ً ،وعزمُهم جَ بَّارا ً ،فأناروا
لنا شعلةً ،ما زلنا نعملُ
إلبقائ ِها وهَّاج ًة بالفرحِ واحملب ِة
ني
في تضميد جُ ــروح املصاب َ
وتسكني آال ِم املوجعنيَ».

باإلضافة إلى القاعات وغرف ِة العزلِ ،هناك نظام تدفئة وتبريد مركزي
لتأمني هوا ٍء نقيٍ خا ٍل من اجلراثيم ،كما أ ّن هناك قاعة استقبال،
ُخصص للمرضى.
ٍّ
باإلضافة إلى مصعد بانورامي م
تُشرف على إدار ِة القسم الدكتورة فاليري احلاج ويسا ِعدُها فريق عمل
من ذوي االختصاص في غسل الكِ لَى ولهذا الطاقم خبر ٌة عالي ٌة تفوق
العشر سنوات.

شاهني

الوزير ابو فاعور يستمع الى شرح السيد
شاهني عن القسم اجلديد

اضافت «كما نقلَ املؤم ُن اجلَبَلَ من مكان ِه متَّكالً على إميان ِ ِه باهلل،
هكذا نح ُن في راهبات احملبة  ،فقد حَ وَّلنا «مصحَّ بحنس املتواض ِع «
ني بالسل إلى مرك ٍز أهمَّ وأك َبرَ ،وأعمَّ فائد ًة ألهلِ املنطق ِة
ملعاجل ِة املصاب َ
ولقاصدي العالجِ فيه ،من أينما أ َتوا».
وتابعت «ها نحن اليوم جنتمع لنحتفل وإياكم بإفتتاح قسم غسل
الكلي في مركز بحنس الطبي ،سائرين على خطى مؤسس جمعية
راهبات احملبة مار منصور «أب الفقراء» ،الذي أوصانا بوجوب اإلنتشار
خلدمة احملتاجني ،عسى اهلل يخفف آالمهم واوجاعهم».
وشكرت ميشاطي اجلسم الطبي والتمريضي واإلداري واملوظفني
تخفيف أوجاع الناس وفي إبقاء
ِ
والعاملني في املركز  ،على تفانيهم في
هذا املركز في رسالته اإلنسانية واإلجتماعية احلية.
مقدمة احلضور

االخت ميشاطي
افتتاحا النشيد الوطني تبعها كلمة للسيد ايلي خوري رحب فيها
هلل على عطائكم الدائم ،واردد مع الطوباوي
باحلاضرين وقال :اشكر ا َ
تشرب روحانية القديس منصور دو بول مؤسس
فريدريك اوزانام الذي ّ
جمعية بنات احملبة من خالل عمله في خدمة الفقراء مع الطوباوية
االخت روزالي راندو من بنات احملبة« :ان احملبة تنمو ،في العالقات القوية،
َفيض الى اخلارج».
والصداقاتِ احلقيقية ،وعندما يتمتع بها االنسان ت ُ
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وصحة املريض« .وهكذا يا معالي الوزير منكون مطابقني للمواصفات».
ّ
ص ٌة
ص َ
القاعات في القسم مجهّ ز ٌة بكاميرات مراقبة حديثة جدّ ا ً ،مخَ َّ
فرش املركز وتصميم ِه وألوان ِ ِه
ملراقب ِة املريض والسهر على راح ِتهِ ،كما أن َ
نفسه والتمتع بالطبيعة
ِ
الزاهية ،تساع ُد املريض على الترفي ِه عن
يط باملركز.
اخلالبة التي ُت ُ

بعدها القى كلمة ادارة و عائلة مركز بحنس الطبي املدير التنفيذي
للمركز السيد ميشال شاهني وقد جاء فيها:بكل فخ ٍر وإعتزاز ،جنتم ُع
اليوم ،لنحتفل معا ً باجنازٍ جديد حَ َق َق ُه مركز بحنس الطبي ،وهذا اإلجناز
وسا ٌم جديد يُضاف على صدر ِ جمعي ِة راهبات احملبة.
هذا املرك ُز العريق الذي يجم ُع في ر ِحاب ِه طاقما ً طبيا ً و متريضيا ً و إداريا ً
وبشريا ً مميزا ً و متفوقا ً في كلِ اجملاالت ،ال يعرفُ الكَ لَلَ أو املَلَلَ  ،تواقا ً دائما
سبِيلِ تطويرِ
الى نهلِ العلمِ واملعرفة ،والبحثِ عن كل ما هو جديد في َ
املركز وخدمة املريض.

كذلك ،فإ ّن األطبّاء املشرِفني على إدار ِة القسم ال يغادِرون َ ُه َقبْلَ إنتها ِء
جمي ِع اجللسات .وهو يؤمّ ن ملرضاه إمكانيّة العمل نهارا ً و ليالً .نتمنّى أن
الصحة والراحة جلمي ِع مرضاه ،وأن يبقى دائما ً
ّ
يؤمّ ن هذا املركز املتطوّر
مركزَنا عند حس ِن ظنِكُ م.

كنعان
وتال شاهني كلمة االطباء ،التي القاها رئيس اللجنة الطبية في مركز
بحنس الطبي الدكتور وليد كنعان ومما جاء فيها :أ ُعطي لي شرف أن
ألقي كلمة اللجنة الط ّبيّة في  .CHBمن املعروف أ ّن هذه اللجنة هي
استشاريّة ولكن بدون مبالغة و»ال تبييض وجه» ،أعطت اإلدارة املمثّلة
ب  Sœur Angèleواملدير ميشال شاهني الثقة لهذه اللجنة وأشركتها
في جميع قرراتها.

نحتفِلُ الْ َي ْو َم ببد ِء حتقيقِ حلمٍ طاملا راوَدَ جمعيتُنا ،أال وهو إنشاء قسم
لغسل الكلي ضمن مركز بحنس الطبي .وما إجنازُ اليوم إال ثمر ًة جلهودٍ
نعم هذه اإلدارة املتجدّ دة والتي بدأنا بالتعاون معها في أحلك الظروف
وتعاو ٍن بناء بيننا و بني جانب وزارة الصحة العامة ،ودعم من رئيسة
رغم كل االنتقادات واملصاعب كما تعاون معها قبالً أطبّاء كبار مرّوا في
مركزنا األخت أجنيل ميشاطي ،التي حَ ثَتنا على إجنازه.
املؤسسة وعملوا على تنظيمها وتطويرها.
ّ
هذه
الصرح :
انطالقًا من هنا وُضعت أولويّات لتطوير هذا ّ
إن قسم غسل الكِ لَى ي َق ُع في جناحٍ ضمن مستشفى مار يوسف في
الطبّي والشلل
أيضا مركز التّأهيل ّ
يضمُّ ً
مركز بحنس الطبي ،الذي ُ
الطبية.
الدّ ماغي والعناية امل ُستدامة إضاف ًة إلى مَشغَلٍ لألجهزة ّ
وميت ُّد قسم غسيل الكِ لَى على مساح ِة حوالى  350مترا مربعا ً  ،وهو
مجهّ ٌز بعشرة أجهزة من نوع ( freseniusأملانية الصنع) .تقو ُم ه ِذ ِه
األجهزة بغسلِ الكِ لَى ،كما تقوم في الوقتِ نفس ِه بعمل ّي ٍة حديثة
ومتطوّرة تُعرفُ بـ « ،»Hemodiafiltrationوالتي تعتم ُد على نو ٍع من املاء
« »Ultra pureيُش ِب ُه املصلَ من حيث خلوِّه من اجلراثيم ،وهو قريبٌ جدّ ا ً
محطة
ّ
من مكوّناتِ ما ِء جسمِ االنسان .وهذا النوع من املياه تؤمّ نه
متطوّرة جدّ ا ً حتتوي على جهاز  Double Reverse Osmosisلتنقية
املياه باإلضافة إلى جهاز  Heat desinfectionالذي يُعقِّم األساطل على
حرارة  85درجة .هذه التكنولوجيا احلديثة املستخدمة في غسل الكلى
داخل مركز بحنس الطبي تؤمِّن للمريض عالجً ا متطوّرا مُريحا وفعّ اال ً،
ينعكس إيجابا ً على سالمة
ُ
وكذلك تزي ُد من تنقي ِة الدم .وهذا ما
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مناسبات
ونتطوّر إلى غ ٍد أفضل.

حلو
وفي اخلتام كانت كلمة ممثل وزير الصحة الدكتور حلو الذي حتدث
عن اهمية مركز بحنس الطبي في منطقة املنت متطرقا الى حملة
السالمة الصحية التي بدأها وزير الصحة منذ سنتني مشددا على
ضرورة االستمرار بها ملصلحة املريض الذي يجب ان يتلقى االعالج باجود
الطرق وبواسطة افضل االطباء.
واكد حلو ان العالقة بني املستشفيات ووزارة الصحة جيدة جدا واعدا
برفع السقف املالي للمستشفيات واملراكز الطبية وخصوصا اجلديدة
منها آمال عودة السياحة الصحية الى لبنان كما كانت سابقا.
 .1متّ ضخّ دم جديد في جسمنا الطبّيّ عبر استقطاب أكثر من طبيب
جديد في هذه املنطقة وفي كافّة االختصاصات.
خطة لتطوير املستشفى بعد التصنيف الذي خضع
 .2كما وُضعت ّ
له وكان مُشرِّفًا.
الطوارىء إلعادة التّأهيل بطرق علميّة ومتطوِّرة.
 .3خضع قسم ّ
اليوم نحتفل بافتتاح قسم غسيل الكلى .وفي املستقبل القريب
نحلم بإنشاء قسم  CCUوإعادة تأهيل العيادات اخلارجيّة وتطوير قسم
األشعّ ة لدينا بضمّ .MRI
نعم هناك الكثير يجب العمل ألجله رغم اإلمكانات املتوفِّرة .ولكن
املؤسسة سنستم ّر
ّ
بعون اهلل وصلوات كلّ من عمل ويعمل في هذه

متفرقات

التأمل واالسترخاء يخفضان ضغط الدم ويهدئان الذهن
اشارت دراسة أميركية إلى أن ممارسة منط معني من التأمل واالسترخاء ضغط الدم االنبساطي (أقل رقم) بواقع  3.2نقاط.
مرتني يوميا ً قد يساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم ،األمر الذي
ويكمن سر التأمل االرتقائي حسب قول أندرسون في تقريره الذي نشر
قد يحد من مخاطر أمراض القلب وجلطات املخ.
في الدورية األميركية الرتفاع ضغط الدم في أن له قدرة فريدة على
ويوضح الدكتور جيمس أندرسون املشرف على إعداد هذه الدراسة جلب ممارسه إلى «منطقة هدوء» تعمل كنوع من «املالذ» ألي شخص،
أن انخفاض ضغط الدم نتيجة ممارسة التأمل االرتقائي سيترجم إلى مما يعمل على إنعاش الفرد واحلد من توتره.
انخفاض في مخاطر الوفاة ألسباب تتعلق باألوعية الدموية للقلب
بنسبة بني  15و ،%20وإلى انخفاض بنفس النسبة السابقة في مخاطر ويصف أندرسون طريقة التأمل االرتقائي بجلوس الشخص في مقعد
مريح ملدة عشرين دقيقة مرتني يوميا ً لتهدئة الذهن ،مؤكدا ً أنه رغم
اإلصابة بجلطة في املخ.
بساطة هذه العملية فإن الفرد بحاجة إلى التمرين ملمارستها.
وبناء على الدراسات التي أجراها أندرسون وزمالؤه في جامعة كنتاكي
في ليكسينغتون فإن التأمل االرتقائي يعمل على خفض ضغط الدم
االنقباضي (أعلى رقم في قراءة ضغط الدم) بواقع  4.7نقاط  ،ويخفض
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