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حلقات تدريبية تناولت �صحة املر أ�ة واحتياجاتها
والهدف خدمة رقي املر�أة على خمتلف امل�ستويات الطبية

في السابع والعشرين من شهر حزيران الفائت ،كان
احلدث عندما و ّقعت جامعة القديس يوسف على مذكرة
تفاهم بيد رئيسها األسبق البروفسور رينيه شاموسي
اليسوعي والهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية بيد رئيستها
السيدة األول��ى وف��اء سليمان ،في إط��ار أنشطة اجلامعة
األجتماعية.
وق���د ق��ض��ت ه���ذه امل��ذك��رة ب���أن ت��ض��ع ج��ام��ع��ة القديس
يوسف إمكانياتها العلمية والفكرية والتقنية في خدمة
املرأة اللبنانية ،ال بل في خدمة رقي املرأة اللبنانية على
مختلف املستويات الطبية والعلمية والنفسية والصحية،
لتكون كجامعة عبر قطاع التربية الصحية والطبية فيها
على موعد لتحقيق أهداف املذكرة متضامنني قو ًال وفع ً
ال،
باإلميان والعمل ،مع الكثير من النساء اللواتي هن بحاجة
إلى الرعاية الطبية البديهية في مختلف املناطق اللبنانية
واللواتي هنّ في موقع االهتمام باآلخرين رجا ًال ونساء،
أطفا ًال ويافعني ،شبان ًا وشابات.
إن��ط�لاق � ًا م��ن ذل���ك ،وض��م��ن ه��ذا اإلط���ار نظمت الهيئة
الوطنية لشؤون امل��رأة اللبنانية وجامعة القديس يوسف
حلقات تدريبية عن «صحة املرأة :اإلحتياجات واألولويات»
وذلك في حرم العلوم الطبية وذلك سعي ًا لتطوير اخلدمات
الصحية املقدمة إلى النساء في لبنان.
هذه احللقات هدفت إلى مساعدة العاملني الصحيني
في مراكز خدمات الصحة األولية واملستوصفات ،للعمل

خالل جلسة االفتتاح (تصوير :محمود يوسف)

على تطوير وحتديث معلوماتهم مبا يختص بصحة املرأة
في مختلف حياتها .وقد شارك فيها نحو  80عام ً
ال في
امل��ج��ال الصحي مثلوا م��راك��ز خ��دم��ات الصحة األولية
ومستوصفات واقعة في نطاق بيروت واجلبل.
«اللـــــــواء» شاركت في اجللسة اإلفتتاحية وتوقفت عند
أب��رز احملطات التي حتدثت عن أهمية ه��ذه املناسبة في
خدمة رقي املرأة اللبنانية على مختلف املستويات الطبية.

�سمار الرتك:

الأب �سليم دكا�ش:

فاديا كيوان:

الرا ب�ستاين:

ما نبتغيه �أن ت�صل الثقافة
ال�صحية والطبية �إىل �أكرب
عدد ممكن من الن�ساء اللواتي
يرتدن امل�ستو�صفات واجلمعيات

ق�ضايا املر�أة ال مُيكن
معاجلتها بالن�صو�ص فقط
بل من خالل التغيري
الإجتماعي

ال�صحة واحل�صول
على الرعاية ال�صحية
لي�ستا من رفاهيات احلياة
بل من �أب�سط احلقوق

دكاش

{ احمل��ط��ة األول����ى ك��ان��ت مع
رئ��ي��س جامعة ال��ق��دي��س يوسف
ال��ب��روف��س��ور األب سليم دكاش
ال��ذي أك��د ب��أن نساء ه��ذا الوطن
لسن في الصف الثاني أو على
ال��ه��ام��ش ،ي��ق��ول« :ن��س��اء بالدي
ي��ح��م��ل��ن امل��س��ؤول��ي��ات اجلسام
واألعمال.
ف��امل��رأة ه��ي األم وه��ي املربية
وه���ي الطبيبة وه���ي األستاذة
ف���ي امل���درس���ة واجل���ام���ع���ة وهي
اإلدارة ،وهي تتبوأ غير ذلك من
املناصب.
ف�لا ب��د أن ت��ق��دم لها األفضل
لكي تكون خدمتها ف��ي مختلف
احل��االت خدمة مسؤولة تستند
إلى الثقافة الفضلى.
وط�����وع����� ًا ورمب�������ا أك����ث����ر من
ال���رج���ل س����وف ت��ع��ل��م امل�����رأة ما
تعلمته وتنقله بكثير من األمانة

لغيرها ل�لإف��ادة الشاملة ،وهذا
م���ا ن��ب��ت��غ��ي��ه ك���ي ت��ص��ل الثقافة
ال��ص��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة إل���ى العدد
األكبر من النساء اللواتي يرتدن
املستوصفات واجلمعيات».

كيوان

{ بدورها ،أكدت عضو املكتب
التنفيذي للهيئة الدكتورة فاديا
ك���ي���وان إل���ى أن ال��ه��ي��ئ��ة تسعى
ج��اه��دة ل��ت��ع��زي��ز أوض����اع املرأة
وهي تعمل لذلك على عدة جبهات،
تقول« :لقد شكّ ل تأسيس الهيئة
الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
في العام  1998حدث ًا بحد ذاته
ومنعطف ًا في مسار النضال من
أجل إقرار حقوق املرأة وضمان
فرص تقدمها.
فالهيئة ال��وط��ن��ي��ة ول���دت من
وجسدت
رحم معاناة اللبنانيات
ّ
التفاتة الدولة نحو املرأة ،نصف
املجتمع ،بهدف احتضان آمالها

وأمانيها.
وم���ا زال����ت ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية
تسعى حتى ال��ي��وم ليكون هذا
االح��ت��ض��ان ف��ع��ل��ي�� ًا ول��ك��ي نرى
تقدم ًا ملموس ًا في موقع املرأة
ودورها في لبنان.
وبإزاء السعي لدى املؤسسات
الرسمية ،تثمن الهيئة الوطنية
شبكة العالقات الواسعة التي
نسجتها وم���ا زال���ت م��ع أركان
املجتمع املدني وبصورة خاصة
ف���ي أوس�����اط اجل���ام���ع���ات وذل���ك
السباب عدة.
ف���ال���وس���ط اجل���ام���ع���ي ،وسط
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث ه����و ال����ذي
ي��ؤس��س م��ن خ�ل�ال ال��ف��ك��ر احلر
والفكر النقدي ملناخات التغيير
االجتماعي .والوسط اجلامعي
ه��و ال��ض��م��ي��ر احل���ي للمجتمع.
ف���ه���و ال�������ذي ي���ن���اق���ش ويحلل
ويحض
وي��ك��ش��ف وي��س��ت��ش��رف
ّ
على التغيير.

وق����ض����اي����ا امل���������رأة ال ميكن
معاجلتها ف��ي ال��ن��ص��وص فقط
بل من خالل العمل على البنيان
ال���ذه���ن���ي وم����ن خ��ل�ال التغيير
االجتماعي».
تضيف« :م�� ّر لبنان ف��ي عقود
متالحقة من احل��روب واالزمات
اتت ب��اآلالم والدمار على شعبه،
لكنه ل��م مي��ت إمن��ا ب��ات يختزن
عنف ًا أكيد ًا ومتعدد االوجه.
ون���ح���ن ن��ع��ت��ق��د أن التمييز
السافر الذي ما زال مهيمن ًا ضد
املرأة في بعض االوساط هو من
جتليات هذا املخزون من العنف.
ف��امل��رأة ف��ي لبنان ه��ي الضحية
بامتياز لكل أشكال العنف كأمنا
هي كبش احملرقة.
لذلك نحن نسعى بدون توقف
إلزال���ة ك��ل اآلالم واألح����زان وكل
مس
أشكال التمييز وكل ما فيه ّ
بالكرامة اإلنسانية».

بستاني

{ وعن الهدف من هذه احللقات
أكدت منسقة التعاون بني الهيئة
واجلامعة الرا بستاني بأن تنفيذ
ه���ذا امل��ش��روع ي��دخ��ل ض��م��ن أول
القطاعات :صحة املرأة ألنه يلمس
املرأة في كافة مراحلها من احلمل
إل���ى األم���وم���ة ف��ال��ع��م��ر املتقدم،
ت��ق��ول :ه��ذه احللقات تهدف إلى
ب��ن��اء ع�لاق��ة مباشرة م��ع مقدمي
الرعاية الصحية الذين يعيشون
بالقرب من امل��رأة ،وذل��ك من أجل
تطوير معلوماتهم وحقهم على
تعميمها» .فالصحة واحلصول
على الرعاية الصحيحة ليست
من رفاهيات احلياة بل من أبسط
احل��ق��وق ألنها مت��س مب��ا تقدسه
ال��ش��رائ��ع الدينية ومب��ا تعتبره
الشرائع الدنيوية من األمور غير
القابلة إلنتهاك حرمتها نقصد
بذلك جسد اإلنسان.
نأمل أن حتقق ه��ذه احللقات
أهداف التوعية وتوطيد العالقات
ب�ي�ن ع���ال���م اجل���ام���ع���ة واحل���ي���اة
العملية.
كما نتمنى بأن املعلومات التي
س��ي��ت��م جمعها س��ت��ك��ون ش���رارة
��ع��ال من
إن��ط�لاق لعمل حثيث وف ّ
أجل تطوير وحتسني وضع املرأة
الصحي ف��امل��رأة هي ليست فقط
األم واألخت واإلبنة والزوجة بل
��ؤم��ن تعزيز العائلة
أي��ض�� ًا م��ن ي ّ
واملجتمع.
ه����ذا ،وق���د ت��ن��اول��ت احللقات
ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ح��اض��رات عديدة
تناولت أهمها العناوين التالية:
 الفحوصات الطبية الدورية. الوقاية من التسوس :آفاقجديدة.
 التلقيح في العام .2012 املرأة احلامل. العوامل املؤثرة على الصحةالنفسية للمرأة.
 ترقق العظام. صحة أسنان امل��رأة احلاملوطفلها.
 الوقاية من التسمم املنزلي. السلس البولي لدى املرأة.وغ��ي��ره��ا م��ن امل��واض��ي��ع التي
تهدف إلى توعية امل��رأة وتطوير
ثقافتها الصحية.

