نشـرة مستشفى ألـبـيـر هـيكل
Journal de l’Hôpital Albert HAYKEL
شباط  /آذار  - 2008نشرة دورية تصدر كل شهرين عن مستشفى ألبري هيكل  -العدد - 6

رحلة ما وراء جدران املستشفى ...

تأسس قسم التوليد  17ت 2000 1مع بداية استحداث األقسام
اجلديدة يف املستشفى.
يستقبل هذا القسم كل أنواع الوالدات وخاصة ذات احلمل
اخلطر.
يتألف طاقمها من أخصائيني :أطباء ،قابالت قانونيـــــات،
ممرضــــــات ،مســـــــــــاعدات
ممرضــات واجلميع يبذل
قصارى جهده للتفوق يف
العناية التمريضية احلديثة
اليت تدفعنا اىل تأمني
كافة وسائل الراحة
لألم واإلجابة عن كافة
إستفساراتها يف هذا
اجملال.
ويضم قسمنا غرفتني
للوالدة الطبيعية جمهزتني بكافة الوسائل واآلالت
احلديثة اليت تساعد األم يف والدتها باإلضافة إىل غرفة للعمليات
القيصرية يف حال الطوارئ.
يتألف قسمنا من  7أسرة منها غرفتني درجة أوىل وغرفة « »Deluxeباإلضافة اىل غرفة للفحص يتم من خالهلا
مراقبة األم سواء من خالل الفحص النسائي أو من خالل التخطيط ملراقبة اجلنني ،ويتميز طابقنا بوجود جهاز
مراقبة مركزية لنتمكن من خالله متابعة األمهات كافة من غرف التحضري وذلك من مكتب املمرضات .باإلضافة
اىل غرفة احلضانة اليت تتألف من  12سريراً ضمنها الـ « »Couveuseلتقديم عناية كاملة ألطفالنا قبل نقلهم اىل
وحدة انعاش حديثي الوالدة إذا دعت احلاجة.
إن عملنا كطاقم متريضي ال يقتصر على العناية باألم خالل الوالدة فقط بل وضع برنامج متكامل يهتم بتحضري
ومتابعة األم قبل ،أثناء الوالدة وبعدها:
قبل الوالدة :وذلك باستقبال األم إبتداء من الشهر اخلامس حيث نقوم مبحاضرات جمانية ومتارين تهتم بتحضري
األم لوالدة ممتعة وسهلة وذلك بتواجد أخصائيني يف اجملال« :قابلة قانونية  -طبيب بنج  -أخصائية نفسية  -معاجلة
فيزيائية».
أثناء الوالدة :يقوم الفريق مبرافقة األم للتخفيف من خماوفها وملساعدتها على اإلجناب ومراقبتها بهدف إزالة
األخطار .كما نقوم بتشجيع الوالدة الطبيعية من خالل تدريب األم على القيام «»Positions obstétricales
بواسطة « »Ballonخاص يف هذا اجملال باإلضافة اىل إبرة الـ « »Périduraleاملخففة لألمل اليت تقام على أيدي أطبة
بنج متخصصني وهي آمنة ً
متاما وتساعد على تسهيل الوالدة والتمتع بها.
أما بعد الوالدة :فإن الفريق مع املمرضات يقومون مبتابعة األم وتقديم اإلرشادات الالزمة مبعلومات ومناشري
ً
ً
وجسديا.
نفسيا
ومتارين حسية لتمكني األم من رعاية طفلها واإلهتمام بصحتها
بإختصار شديد أن قسم التوليد ممرضات وأخصائيني ميلكون رسالة طاهرة يسعون اىل تأديتها بنجاح وتفوق
هادفني اىل التطور املستمر.
								
							
!Recycler c’est bien
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املمرضة اجملازة
السيدة جومانة السمروط

يوم املريض العاملي  10شباط
ارفض أن تكون مريضا ،ال تخبر الناس
بأنك مريض وال تقر بينك وبني نفسك،
فاملرض هو من األمور التي ينبغي للمرء
أن يقاومها.
ليتون
			
املرأة
بالقدم على املهد وباملغزل في اليد ،جتعل
املرأة البيت جميال والعالم سعيداً.
مثل اسباني

قسم التدريب املستمر
احملاضرات الداخلية:
 الدورة السنوية لإلنعاش القلبي الرئويCPR
- State of the art «Gastric non Hodgkin
Lymphoma

احملاضرات اخلارجية:

- Journée de médecine d’urgence
- Traumatisme cranien sévère
- Post anesthesia care
- Grippe aviaire

لقد مت جتديد إعتماد قسم التدريب
املستمر للتمريض من قبل وزارة الصحة
وذلك لسنتني حتى نهاية .٢٠٠٩
Reçue le 15/01/08

		

قسم التدريب املستمر
السيدة غزوى بركات تيزاني

تصدر هذه النشرة على الربيد اإللكرتوني:

www.hopitalhaykel.com
بالعدد القادم تر ّقبوا النشرة في ح ّلة جديدة

يؤمن املستشفى النقل اجملاني للجميع.
خط السري :ساحة النور من وإىل املستشفى
األوقات :كل نصف ساعة ابتداء من 7.30
لغاية 19.30
نقل مجاني
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مر�ض التدرن الرئوي ( ال�سل)
السل مرض عاملي اإلنتشار .ثلث سكان العامل حيملون «عصية
كوخ» (ملياري نسمة).
مثانية ماليني و نصف املليون يصابون باملرض سنوياً
ويسبب هذا املرض حوالي املليونني ونصف املليون وفاة
ً
سنويا  ،منهم ربع مليون حالة وفاة بتواتر السيدا والتدرن
عند نفس املريض والوفيات هذه تأتي يف الدرجة األوىل بني
وفيات األمراض املعدية األخرى.
ان نسبة السل يف لبنان هي ضمن املستوى املقبول ً
عامليا وهي
عشرة يف املئة ألف وهي أفضل بكثري من عدد كبري من دول
العامل .تتابع وتعاجل وزارة الصحة حوالي  ٤٠٠مريض جديد
ً
سنويا.
السل مرض تسببه عصية كوخ ،مصدره ومستودعه
املريض االجيابي لفحص القشع وهو السبب إلنتقال املرض
بواسطة اهلواء عندما يسعل ،يعطس ،يغين أو يتكلم .حني
يصيب هذا املرض الرئتني يسمى بالتدرن الرئوي ،كما أن
العصية ميكن أن تنتقل بواسطة الدورة الدموية أو اللمفاوية
وتصيب أعضاء خمتلفة من اجلسم وهذا ما يسمى بالتدرن
غري الرئوي .حاالت قليلة جداً تنتج عن حليب مصدره
مواش مريضة مصابة بعصية حيوانية (.)M. Bovis

تشخيص املرض يتم بنا ًء على عدة عوامل:
-١العوارض السريرية وأهمها السعال الذي ينتج عنه تقشع
ً
وأحيانا دموي تزيد مدته عادة عن ثالثة
خماطي وقيحي
أسابيع ،كما أن املريض قد يعاني من نقص يف الشهية،
الوزن ،تعرق ليلي ،حرارة ،ضيق نفس وآالم يف الصدر.
-٢الفحص األساسي يف التشخيص هو الفحص اجملهري للقشع
ولثالث عينات متتالية.
-٣الصورة الشعاعية للصدر.
 -٤اختبار «التربكلني».
-٥فحوصات خمربية حديثة أخرى « ».P.C.Rعلى سبيل
املثال.
العالج سهل جداً والشفاء أكيد شرط أن تتم املعاجلة حسب
األصول .مدة العالج ً
حاليا هي ستة أشهر بعد أن كانت
أكثر من ذلك بكثري بفضل األدوية احلديثة والفعالة.
املعاجلة ً
غالبا تتم يف املنزل دون احلاجة لدخول املستشفيات
واملصحات .ان وزارة الصحة تؤمن معاينة املرضى واملخالطني
وكذلك الفحوصات املخربية والدواء حتى الشفاء ً
جمانا يف
مراكز التدرن التابعة هلا .خري وسيلة للوقاية من مرض
السل هي اكتشاف املرضى االجيابيني وعالجهم ومنعهم
من نقل العدوى اىل حميطهم.
			
أخصائي أمراض صدرية
د .نبيل خلف

� 24آذار:
اليوم العاملي لل�سل
يسهم اليوم العاملي للسل يف إذكاء
الوعي بوباء السل الذي يتخذ
أبعاداً عاملية وباجلهود اليت ُتبذل
ّ
التخلص من هذا املرض.
قصد
وتقوم شراكة دحر السل بتنظيم
تظاهرات إحياء هذا اليوم العاملي
إلبراز أهمية املرض وكيفية توقيه
وعالجه .ويحُ تفل بهذا احلدث
السنوي يف  24آذار ،إلحياء ذكرى
اكتشاف الدكتور روبرت كوخ،
يف عام  ،1882العص ّية املتس ّببة
يف اإلصابة بالسل .وكان ذلك
االكتشاف اخلطوة األوىل حنو
تشخيص املرض وعالجه.

التعلمية
ال�صعوبات
ّ

غالبا ما تكون نتيجتها تعرُّض ِّ
اليت ً
املتعلم للرسوب أو إىل اإلقصاء من النظام
إبني يقرأ ببطء ،ال مييز بني األحرف املتقاربة شكالً ،يقرأ /غ /على أنها
املدرسي.
/خ ،/يحذف بعض الكلمات أو جزء الكلمة ...،
ّ
إبنيت ال جتيد كتابة مجل صحيحة ،حتذف أحرف العلة عند الكتابة ،تكتب
/ط /للحرف /ت /وال تضع النقاط لألحرف ،جتد صعوبة يف كتابة الكلمات اليت إن اخلطوات األساسية التي يجب إتباعها تقتصر على:
 اكتشاف الصعوبات التعلم ّية وحتديدها وذلك من قبل املدرسة أو من قبلحتتوي على أحرف غري ملفوظة ،خطها غري مقروء...
أخصائيني يف التشخيص الرتبوي.
ملاذا ال يربعون يف اإلمتحانات مع أننا نساعدهم يف البيت؟...
تلك تساؤالت يطرحها األهل على أنفسهم وعلى املدرسني ،فيتلقون يف غالب  -معاجلة الصعوبات عرب اقرتاح متابعة متخصصة داخل إطار املدرسة واعتماد
طرق ّ
تدخل ناشطة ،باإلضافة اىل إقرتاح تعديالت ومالءمات للمنهج الدراسي
األحيان اإلجيابات التالية:
إنه فقط «كسالن» ال يريد أن يتعلم ،ال يركز ،ال يهتم للمادة ،ال يشارك يف العادي ليتناسب مع القدرات الفردية لكل متعلم.
املتعلمني ذوي الصعوبات ُّ
يف بعض احلاالت ،تكون مساعدة ِّ
التعلم ّية يف املدرسة غري
الصف ،ال ُينهي أعماله...
ِّ
ّ
حينئذ يستلزم حتويل املتعلم من أجل اإلستفادة من متابعة متخصصة
يف الواقع ،هو ال يهتم ألنه ال جيد التحفيز ،ال يشارك النه ال ُيسأل ،ال ينهي أعماله كافية.
ٍ
ألنه يقرأ أو يكتب بصعوبة ...إنه يواجه صعوبات ُّ
خارج إطار املدرسة.
التعلم ّية!
ّ االخصائ ّيون املعن ّيون هم ً
عادة :طبيب نفسي لالطفال ،طبيب ّ
إن الصعوبات ُّ
التعلم ّية ً
اخصائي يف
غالبا ما تكون ناجتة عن ُ
تأخر يف إكتساب املهارات األساسية
ّ
مقارنة مع عمر ِّ
االخصائي يف
التقوميي،
صفه .تعترب هذه الصعوبات مؤقتة االمراض العصب ّية لدى االطفال ،املعاجل النفسي ،املربي
ّ
ً
املتعلم ومع مستوى ِّ
املطلوبة
ً
ُّ
ً
تقويم النطق واملعاجل النفس حركي.
ً
وغري مرتبطة بذكاء الطفل ُ
وتظهر تأخرا وخلال آنيا يف عمليات التعلم.
للمتعلمني ذوي الصعوبات التعلم ّية احلق ّ
ّ
املتعلم ّ
 بعض هذه الصعوبات عابرة أو بسيطة ميكن معاجلتها ،فيتابع ِّبالتعلم ومبتابعة حتصيلهم العلمي
تعلمه إن
يف مدرستهم مع تأمني الدعم الالزم واملتابعة الضرورية هلم ،آخذين بعني االعتبار
املدرسي من دون عوائق كثرية.
قدراتهم والنمط ّ
ِّ
ً
التعلمي اخلاص بهم.
َّ
بسيطا يف بادئ األمر ،لكنه يتفاقم إذا مل يتلق املتعلم ما
 بعضها اآلخر يكونُّ
ّ
حيتاجه من مساعدة الزمة يف الوقت املناسب .وتتعقد صعوبة التعلم بصعوبات
نفسية وشعور بالفشل ونقص يف اعتبار الذات ورفض ُّ
أخصائية التقويم الرتبوي
			
التعلم وفقدان احلافز
السيدة غيا خوري سعيفان
		
والتعرض خلطر مواجهة مشاكل يف السلوك والتك ّيف وغريها من املشاكل 		
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نشـرة مستشفى ألـبـيـر هـيكل
�أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء :دفئ ولكن له عواقب
يف ظل فصل الشتاء البارد والقامت نفرح لعودة األيام
املشمسة فنسارع اىل ممارسة رياضة التزجل وذلك
بغية إستغالل أشعة الشمس اىل أقصى حدود.
وجتنبا لدفع مثن هذه األوقات املرحة الحقاً
ً
لذلك،
ال بد لنا من مراعاة بعض األمور اليت من شأنها أن
جتعلنا نستغل هذه األوقات بطريقة سليمة وصحية.
وبالتالي علينا التعرف بدقة عن ماهية أشعة الشمس
لكي نتفهم فوائدها وخطورتها يف نفس الوقت.
من املتعارف عليه أن أشعة الشمس هي مصدر
للحيوية واحلياة وهي تؤثر بشكل مباشر على احلالة
النفسية.
ً
كما أنها مهمة جدا إلنتاج الفيتامني د الذي يلعب
دوراً ً
مهما يف تقوية العظام.
هذه األشعة تتألف من:
أ -األشعة املرئية ( = )%52الضوء و األلوان
ب -األشعة ما حتت احلمراء «)%44( »»Infrarouge
وهي تعطينا اإلحساس بالدفء.
ت -األشعة ما فوق البنفسجية (»Ultraviolet« )%4
هذه األشعة ليست مرئية وال تدفئ ولكنها تعطينا
لون الربونز .وهي املسؤولة عن ضربات الشمس ،فهي
تدخل اىل طبقات اجللد السطحية وتسبب ً
خلال
داخل اخلاليا.
ث -هذه األشعة تقسم بدورها اىل ثالثة أنواع:
 :»UVA« .١مسؤولة عن الشيخوخة اجللدية
واحلساسية ومنو سرطان اجللد.

 :»UVB« .٢تسبب ضربات الشمس والربونزاج
باإلضافة اىل سرطان اجللد.
 :»UVC« .٣هذه األشعة ال نتعرض هلا بفضل طبقة
األوزون اليت متتصها.
ان خاليا اجللد متتص أشعة الشمس لكن هذه
القدرة ختتلف من شخص آلخر وتضعف مع إزدياد
تعرض الشخص للشمس ،ال بد لنا من اإلشارة هنا،
أن اإلنسان عند عمر العشرين سنة يكون قد امتص
 %80من كمية أشعة الشمس اليت ميكنه حتملها.
األماكن الفاحتة مثل الثلج ،اجلليد ،الرمل ،الباطون
كلها تعكس الـ « »UVوكلما ارتفعنا عن سطح
البحر كلما زادت هذه األشعة كل  300مرت تزيد 3
اىل  % 5من حدتها .بسبب تأثري أشعة الـ « »UVفإن
الطبقة اخلارجية للجلد تزداد مساكتها وهنا فإن
انتاج «امليالنني» يعطي للجلد لونه الربونزي وبالتالي
فإن اجللد حيمي نفسه من هذه األشعة .وال بد أن
حنذر من أن اإلكثار من التعرض للشمس يسبب مبا
يعرف
بـ « »Herpes Labialوهنا نذكر أنه يف سويسرا
ً
سنويا  1500حالة سرطان جلد.
تسجل
لذلك يتبني لنا أهمية الوقاية وأخذ احلذر من هذه
األشعة.
يف ما يلي بعض النصائح يف حال حدوث ضربة
مشس:
 -وضع كريم مرطب على اجللد

 وضع ضمادات باردة لتخفيض حرارة اجللد وضع «»Gel antihistaminique مراجعة طبيب اجللد عدم التعرض للشمس قبل الشفاء واختفاء عالماتضربة الشمس.
سبل احلماية:
ان اجللد يقدر على حتمل أشعة الشمس بدون أن
حيمر ،لكن هذه القدرة ختتلف بني شخص و آخر ً
تبعا
لنوع البشرة .أكثرية األشخاص يف لبنان يتمتعون
ببشرة من نوع « ”Type 4أي بشرة حنطية ،عيون
بنية ،شعر كستنائي ،بين أو أسود.
ً
بالنسبة لذوي البشرة الفاحتة جدا فإن الفرتة اليت
ميكن أن يتحملها جلدهم دون أن حيمر هي  5اىل
 10دقائق وسبل احلماية لديهم هي يف عدم التعرض
للشمس (الظل و املالبس).
يف الشتاء كما يف الصيف بالرغم من الربد والغيوم
فإن أشعة الـ « »UVوخاصة الـ « »UVAال تزال
موجودة خاصة على املرتفعات لذلك علينا احلرص
على استخدام « »Ecran solaireيف األيام الضبابية
كما يف الشمس وخاصة أثناء التزجل وجتديده كل 3
ساعات .من املهم ً
أيضا استخدام النظارات ذات احلماية
اجلانبية والقبعات حلماية الرأس والعنق ومحاية
الشفاه من التشقق عرب استخدام الـ «.»Stick
أخصائية أمراض جلدية وجتميلية
د .إيناس الشامي

الر�ضاعة والتغذية ال�صحيحة أ
للم
تشجع األحباث العلمية الرضاعة احلصرية حتى
بلوغ الطفل شهره السادس .فحليب األم هو الغذاء
األفضل للطفل إذ بفضل تركيبته الفريدة
مينحه كافة االحتياجات الغذائية
اليومية.
ً
تعترب الرضاعة أيضأ مفيدة لألم ألنها
ّ
تقلل من نسبة سرطان الثدي واملبيض
وتساعد على إزالة الدهون اليت ّ
تكدست
يف منطقة احلوض خالل فرتة احلمل.
نصائح لتغذية سليمة لألم خالل فترة
الرضاعة:
 خالل فرتة الرضاعة ،حيتاج جسم املرأة اىل 500وحدة حرارية إضافية ً
يوميا عن فرتة ما قبل احلمل
لذا على األم عدم القيام بأي نظام تنحيفي عشوائي
كي ال َِينفذ احلليب وترتاجع قيمته الغذائية بل
عليها أن تتناول على ّ
األقل ثالث وجبات غذائية يف
النهار مع فطور كامل ومتوازن.
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حصص من الفاكهة واخلضار على األقل.
 خالل فرتة الرضاعة ،حتتاج األم اىل تناول ما يعادل 1300 - 1000ملغ من الكالسيوم ً
يوميا ،ميكنها تأمينها
على سبيل املثال ع َرب تناول :كوب من احلليب +
كوب من اللنب 90 +غ من اجلبنة البيضاء 90 +غ من
اللبنة  +كاسة مهلبية.
ً
حُ
 ُتعترب الرياضة أمراً م ّبذا خالل فرتة الرضاعةإذ ُتساعد األ َم على ّ
التخلص من زيادة الوزن خالل
نص ُح مبمارسة الرياضة ً
مح ِلها ،لذلك ُي َ
يوميا ولكن
بعيداً عن أوقات الرضاعة على األقل بساعتني.
أخرياً جتدر اإلشارة إىل أن الرضاعة متنع يف حاالت
خاصة حيددها الطبيب مثل وجوب تناول أدوية
معينة أو يف حال إصابة األم مبرض اإليدز أو ّ
السل
أو معاناة الطفل من حساسية على سكر احلليب
(الكتوز).

 تساعد كثرة السوائلعلى زيادة كمية
احلليب ،لذا من األفضل
تناول ليرتين من
السوائل على األقل
ً
يوميا (ماء ،عصري،
شوربا ،زهورات.)...
 حيتاج جسم املرأة يومياًً
غراما من
يف مرحلة الرضاعة اىل 65
ً
تقريبا ،ميكنها تأمينها من خالل تناول
الربوتيني
كوب من احلليب  +كوب من اللنب 120 +غ من
اللحمة 90 +غ من اجلبنة أو اللبنة يف النهار(ختتلف
كمية الربوتيني من امرأة اىل أخرى حسب وزنها).
 لتأمني كمية كافية من احلديد جيب الرتكيزعلى تناول اللحمة احلمراء أو الدجاج أو السمك
ً
		
يوميا.
 -لتأمني احلاجات الفيتامينية اليومية جيب تناول 		 5

		
أخصائية التغذية
اآلنسة جانو أيوب
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� 4شباط  :اليوم العاملي لل�سرطان

عادات في شهر محرم
كان الطرابلسيون يعتربون مطلع العام اهلجري هو بدء السنة التأجريية.
لذلك كانوا يغريون منازهلم يف هذا الوقت وكانوا يعتقدون أنه حمرم عليهم البقاء فيها أكثر من سنة.
لذلك كانت احلركة تدب يف املدينة يف مثل هذه األيام ،حيث يظل الناس منهمكني يف نقل أثاث منازهلم عدة
أيام .هذا عدا عن تنجيد الفرش واللحف ،وتبييض األواني النحاسية ،وطرش البيوت وغريها .ومن العادات اجلميلة
اخلاصة بهذا الشهر أنهم كانوا يطبخون طبخة بيضاء (أي فيها لنب أو حليب) وذلك تيمنا بالعام اهلجري اجلديد،
راجني من اهلل أن تكون أيامهم كلها بيضاء ملؤها السعادة واهلناء واخلري والربكة.
						
			

في هذا اليوم تسعى منظمة الصحة
سبل الوقاية من السرطان،
العاملية لترويج ُ
حتسني نوعية حياة املصابني به والتخفيف
من العبء العاملي الناجم عن هذا املرض.
وذلك باإلمتناع عن إستخدام التبغ ،ممارسة
النشاط البدني بإنتظام ،وإنتهاج نظام
غذائي صحي.
� 8أذار :اليوم العاملي للمر�أة

نقال عن كتاب تراث احلارات الطرابلسية
للسيد عدنان فريد خلوف

لكي تتفادى املر�أة �إنهاء العالقة مع �شريكها عليها عدم:
االدعاء بأنها قديسة			
				
الشعور باالحتياج
				
قلب حياة الرجل
			
التسوق اجلائر واملبالغ به

نرحب باملوظفني اجلدد:
زياد دونا يف قسم الصيانة
جانو أيوب :أخصائية تغذية
رضا إنطاكي يف قسم التنظيفات
مشهور سعيد يف قسم الصيانة

انتقاد النساء األخريات
التحدث بالرموز
العاطفة املفرطة
التحدث قبل االستماع

كما نهنئ كالً من:
عبري برساكي وايلي جريج بطفلهما أنطوني
هبة بشري وطالل العبد بطفلهما خالد

ونبارك أيضا زواج:
لينا عقل وحسن زريقة

مــــــــــــربوك للجميع

مدير قسم شؤون املوظفني
السيدة روال غامن نادر

� 14شباط :عيد احلب«»Saint Valentin
جـــرت العـــــادة باإلحتفال في هذا
اليوم :تقدمي الورد األحمر ,الشوكوال،
الهدايا للحبيب (ة) ،عشاء رومانسي...
هـذا العيد هو
وأشهـــر رمـــوز
كيوبيد :في امليثولــوجيا
كيوبيد
اإلغريقيــة
يعتبر إله احلب واجلمال
وهو ابن اإللهة افروديت
وقد اشتهر بسالحه
القوس وأن أي انسان يصيبه سهم كيوبيد
يقع في احلب بشكل جنوني.

انضم إلينا:
الدكتور جيلرب قره يعقوب أوغلو ،دكتور يف الصيدلة والعلوم املخربية ،كرئيس لقسم املخترب يف املستشفى .نقول
أهال و ً
له ً
سهال يف عائلتنا الكبرية.
مت بتاريخ  ٢٠٠٨−٠١−٠٨انتخاب �أع�ضاء جدد للجنة الطبية يف امل�ست�شفى
* رئيس اللجنة الدكتور خوسيه بو غصن
* األعضاء اجلدد:
• د .ربيع دندشي
			
• د .طه بازرباشي
			
• د .صبا سعادة
• د .جوزيف عواضة
			
• د .هشام الناظر
			
• د .غابي ديب
• د .نبيل حمسن
نتمنى للجميع التوفيق يف مهامهم و الشكر لرئيس اللجنة السابق الدكتور أمحد الذهييب و األعضاء السابقني
د.بسام خوري ،د .سعد اهلل صابونه .على ما بذلوه من جهد خالل العامني املنصرمني.
املدير الطيب
							
							

د .نسرين بازرباشي

ن�شاطات اجتماعية
اإلحتفال يف قسم األطفال
اإلحتفال بعيد
مبناسبة عيد امليالد اجمليد
الرببارة يف قسم
وتوزيع اهلدايا من قبل
األطفال
املمرضات.

رئيس التحرير :رنا اجلمالي ذوق

أمني سر اللجنة االجتماعية
السيدة جنان بكور
!Haykalieh * P.O.Box: 371 Tripoli - Lebanon Tel: +961- 6- 411 111 Fax: +961 - 6- 411 112 www.hopitalhaykel.com Recycler c’est bien
1/29/2008 11:00:38 AM

نقل مجاني

النقل مجانا ً
Untitled-1 1

