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اللبنانية األولى تفتتح مركزاً لصحة قلب المرأة

ً
حرصا منها على صحة المرأة وإرتقائها الى أعلى المستويات ،إفتتحت اللبنانية األولى
السيدة وفاء سليمان مركز «يدنا» الذي يعنى بصحة قلب المرأة ،وذلك بالتعاون مع
ّ
ّ
الطب في الجامعة االميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف.
كليتي

خالل قص شريط اإلحتفال

برعاي����ة اللبناني����ة االوىل ال�سيدة وف����اء �سليمان
كلية الط����ب واملركز الطبي للجامعة
وبالتعاون مع ّ
ة
وكلي
لبنان،
االمريكية يف
الطب يف جامعة القدي�س
ّ
ّ
مت �إفتت����اح مرك����ز �صح����ة قل����ب امل����ر�أة
يو�س����فّ ،
التابع مل�ؤ�س�س����ة «يدنا»� ،أم�����س يف ح�ضور عدد من
وال�صحافية
ال�شخ�صي����ات ال�سيا�سية واالجتماعي����ة
ّ
الطبي.
واالعالمية باال�ضافة اىل الطاقم
ّ
ّ
وجال����ت ال�سي����دة الأوىل عل����ى املرك����ز يف مبن����ى
امل�ؤ�س�س����ة يف بعبدا ،وقد رافقه����ا يف جولتها ،نائب
رئي�����س احلكوم����ة امل�ستقيل����ة �سم��ي�ر مقب����ل ،وزير
ال�صحة يف حكومة ت�رصيف االعمال علي ح�سن خليل،
عقيل����ة الرئي�س جنيب ميقاتي ال�سيدة مي ،ال�سيدة
من����ى الهراوي ،الوزراء ال�سابق����ون :عدنان الق�صار،
منى عفي�ش ،ليلى ال�صلح ووفاء ال�ضيقة.

خدمة المرأة ...واجبي

ويف حف����ل للمنا�سبة اقيم يف الق�رص اجلمهوري يف
ح�ضور رئي�س اجلمهورية العم����اد مي�شال �سليمان,
�أكّ ����دت اللبناني����ة الأوىل الت����ي الحظت حاج����ة ن�ساء
كث��ي�رات اىل امل�ساع����دة ،عل����ى الأه����داف النبيل����ة
ملنظم����ة «يدن����ا» ،ه����ذه اجلمعية الت����ي «ال تتوخى
ّ
الربح وته����دف اىل االرتقاء بنوعي����ة عي�ش املر�أة»،
وقال����ت «�إ ّنه ملن واجبي �أن �أك����ون يف خدمة ال�شعب
اللبن����اين و�إخواننا العرب القاطن��ي�ن يف لبنان»ّ � .أما
�أك��ث�ر ما دفع �سليمان اىل �إيالء امل����ر�أة �أهمية كربى
ل�صح����ة قلبها فه����ي الدرا�سات التي
و�إن�ش����اء مركز
ّ
�أظهرت ب����� ّأن  56%من حاالت الوف����اة حت�صل لدى
امل����ر�أة ب�سبب �أمرا�ض القلب واالوعية .وقد �شكرت
الطب
وكليتي
�سليمان يف حديثها اجلهات املانحة
ّ
َّ
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ويف جامعة القدي�س
يو�سف ،لدعمه����م يف �إن�شاء هذا املركز «وهو فاحتة
منظمة «يدنا».
ن�شاطات ّ

عبء عالمي ...والوقاية ضرورية

ال�سيدة اللبنانية االوىل� ،ألقى الدكتور
بعد كلمة
ّ
�سم��ي�ر عل����م -رئي�س ق�س����م طب القل����ب يف املركز
الطبي للجامع����ة االمريكية يف ب��ي�روت -خطابا ً ركّ ز
في����ه على الع����بء العامل����ي لهذه الأمرا�����ض ون�سبة
تعر�ض املر�أة �إليها ،م�شدداً على �أهمية الت�شخي�ص
ّ
والتدخ����ل ،وق����د �أ�شاد عل����م بـ»�أهمية ه����ذا املركز
ّ

اللبنانية االولى تلقي كلمتها

الفريد من نوعه وال����ذي يختلف عن باقي اخلدمات
املتوفّ رة حاليا ً».
�
ط
يف
الربوف�سور���ط
�
ل
�س
من جهت����ه،
���ب القلب
ّ
ّ
يف جامع����ة القدي�����س يو�سف� -أنط����وان �رسكي�س يف
أهمية الوقاية م����ن االمرا�ض القلبية
كلمته عل����ى «� ّ
التي ت�صيب الن�ساء» ،م�ؤكّ داً «يف �أيامنا هذه ،متوت
�إم����ر�أة من �أ�صل ث��ل�اث يف عمر مبك����ر ب�سبب �أمرا�ض
الأوعية الدموية القلبي����ة» .ونفى �رسكي�س االعتقاد
ال�سائ����د الذي يق����ول � ّإن «�أمرا�����ض القلب واالوعية
القلبية تط����ال الرجال �أكرث من الن�س����اء ،و� ّإن املر�أة
مبينا ً
مت����وت نتيج����ة �إ�صابتها مبر�����ض ال�رسط����ان»ّ ،
� ّأن الدرا�س����ات �أظه����رت � ّأن «وفي����ات الن�ساء ب�سبب
الوفيات
�أمرا�����ض قلبي����ة ت����وازي �سبع����ة �أ�ضع����اف
ّ
جراء �رسطان الثدي» ،مرجع����ا ً ال�سبب اىل «التدخني
ّ
املتزايد يف �صفوف الن�س����اء ،فيما متكّ ن الرجال يف
بع�ض البلدان من تخفي�ض �إ�ستهالكهم لل�سجائر».

لمحة عن المركز

- 1هدفه
ُيعت��ب�ر مركز �صحة قلب املر�أة -الذي يهدف اىل
االرتقاء ب�صحة امل����ر�أة القلبية والتخفيف من وط�أة
�أمرا�����ض القلب والأوعية الدموي����ة -ترجمة ملبادرة
�أطلقتها اللبنانية االوىل ،ال�سيدة وفاء �سليمان من
�أجل توفري العمل الري����ادي والدعم املادي حتقيقا ً
ملهمت����ه ور�ؤيته املتمثلتني بتعزيز ال�صحة القلبية
ّ
و�صح����ة الأوعي����ة الدموي����ة و�رشاي��ي�ن القل����ب لدى
احلث
لديهن عرب
واحلد من عبء املر�����ض
الن�س����اء،
ّ
ّ
ّ
عل����ى التوعية به����دف الك�شف املبك����ر عن املر�ض،
ت�شخي�صه وعالجه.
 - 2ر�ؤيته
للتميز
ا
���
�
منوذج
ي�صبح
أن
�
اىل
���ز
�
املرك
 ي�سع����ىً
ّ
االويل من �أمرا�ض �رشايني
يف جم����ال الوقاية والعالج ّ
قلب املر�أة ،بغ�ض النظر عن و�ضعها االجتماعي.
 كم����ا ي�ؤكّ ����د املرك����ز �سعي����ه اىل تطبي����ق �أعلىاملعاي��ي�ر يف االعم����ال ال�رسيري����ة والبحثي����ة ،وذل����ك
ع��ب�ر تعاونه مع ف����رق �أكادميي����ة يف جامعات وطنية
متمي����زة� ،أبرزه����ا اجلامع����ة االمريكي����ة يف بريوت -
ّ
كلية الط����ب واملركز الطبي التابع له����ا ،بالإ�ضافة
مت التوقيع على
اىل جامع����ة القدي�س يو�سف وق����د ّ
مذك����رة التفاه����م معهم����ا يف � 21آذار  .2013كذلك

الرئيس سليمان يتوسط الحضور

ع��ب�ر تعاونه مع اجله����ات املانح����ة ووزار َتي ال�صحة
العامة وال�ش�ؤون االجتماعية اللتني توفّ ران خدمات
�صحية و�إجتماعية.
���دد املركز على م�ساهمته يف خلق �صياغة
 وي�ش� ّ�سيا�سية-وطني����ة ته����دف اىل تعزي����ز الوقاي����ة
وحت�سني الرعاي����ة ،وذلك من خ��ل�ال �إقامته لقاعدة
بيانات جينية و�رسيرية.
 - 3الأن�شطة
���دم مرك����ز �صحة قلب امل����ر�أة خدمات طبية
 يق� ّ�أبرزها:
�أ� -إج����راء الفحو�ص����ات الوقائي����ة للحماي����ة م����ن
�أمرا�����ض القل����ب التاجي����ة وتقدمي الرعاي����ة الطبية
���ن الـ45
االولي����ة للن�ساء اللوات����ي جتاوزت �أعماره� ّ
ّ
عاما ً ،ومعاجلة الذبحة القلبية بعد حتديد املر�ض.
ب -الع��ل�اج ع��ب�ر حت�س��ي�ن من����ط احلي����اة والذي
تعزز �صحة االوعية
يوفّ ر للمر�ضى حميات غذائي����ة ّ
الدموي����ة القلبية ،من �أجل التو�ص����ل اىل �ضغط دم
معت����دل �صح����ي واحلف����اظ عليه وحتقي����ق معدالت
الدهون املنا�سبة و�ضبط م�ست����وى ال�سكري ب�شكل
جيد.
ّ
ج -الإقالع عن التدخني والذي ي�ساعد املر�ضى
يف
ّ
التوقف عن التدخني ،م���ا يعترب تدبرياً وقائيا ً
هاما ً يف مواجهة �أمرا�ض القلب �إنطالقا ً من �سل�سلة
من اخلطوات.
الطبية ،يقوم املركز
اخلدمات
اىل
باال�ضافة
ّ
بحم�ل�ات للتوعي���ة �أي�ض���ا ً ت�ساه���م يف الوقاية من
وتع���زز الت�شخي�ص املبكر ،كما �أ ّنه ي�سعى
املر�ض
ّ
اىل التثقي���ف ح���ول املر�ض وذلك به���دف تعزيز
الدراي���ات ،وتب���ادل املمار�س���ات الف�ضل���ى بني
املزودة للخدمات ال�صحية.
خمتلف اجلهات
ّ
 ومن االن�شطة التي ين���وي املركز القيام بهاهي االبحاث� ،أي ال�سع���ي اىل تطوير بروتوكوالت
تهدف اىل تعزي���ز الوقاية من �أمرا�ض القلب لدى
الن�ساء ور�صدها ومعاجلتها.
 كما ي�سعى املركز اىل ك�سب الدعم واملنا�رصةالذي ي�سمح بتعديل الت�رشيعات والأنظمة من �أجل
املهم�ش���ات من خدمات
�ضمان �إ�ستف���ادة الن�ساء
ّ
�صحية عالية اجلودة.
 - 4االختبارات و�أدوات الت�شخي�ص
�أ -يق���وم املرك���ز بالعدي���د م���ن االختب���ارات

املخربية �أبرزها:
 علم الكيمياء علم الدم الربوتينات الفيتامينات فح�ص البول االختبارات اجلزيئية علم الطفيليات علم الغددب -كما يقوم �أي�ضا ً ب�إختبارات علم القلب غري
الغازية ومنها:
 قيا�س معدل الكال�سيوم يف ال�رشيان التاجي الأ�شعة ال�سينية لل�صدر التخطيط الكهربائي للقلب م�س���ح باملوج���ات ف���وق ال�صوتي���ة لل�رشيانال�سباتي
 �إختبار دوبلر ال�صوتي لل�رشايني الطرفية قيا�س �رسعة موجة النب�ضع���د
ي
القل���ب
مر����ض
• جت���در اال�ش���ارة اىل � ّأن
ُ ّ
االول للوفي���ات يف العامل حي���ث �أثبتت
امل�سب���ب ّ
الدرا�س���ات � ّأن �أمرا����ض الأوعية الدموي���ة القلبية
امل�سبب الأ�سا�س���ي للوفي���ات ( 45يف املئة
ه���ي
ِّ
من جممل حاالت الوفاة) يف لبنان .وكانت �أمرا�ض
الأوعي���ة الدموية القلبية م�س�ؤولة عن  56يف املئة
م���ن الوفيات ل���دى الن�س���اء نتيج���ة لأمرا�ض غري
�سارية( .املرجع :منظمة ال�صحة العاملية -امللف
القط���ري للأمرا����ض غ�ي�ر ال�سارية ،تقري���ر العام
 2011التحديث الأخري يف �أيار  - 2012لبنان). تعاين �أكرث من �إمر�أة را�شدة على ثالث من �أحدا�ش���كال �أمرا�ض الأوعية الدموية القلبية (املرجع:
جمعية القلب الأمريكية.)2013 ،
  64يف املئة من الن�ساء اللواتي ق�ضني ب�شكلمفاج���ئ ب�سبب �أمرا�ض الأوعية الدموية القلبية مل
يظهرن � ّأي �أعرا�ض �سابقة (املرجع :جمعية القلب
الأمريكية.)2013 ،
  26يف املئ���ة من الن�ساء بعمر الـ  45وما فوقاللوات���ي �أ�ص�ب�ن بنوب���ة قلبي���ة �أوىل مثبتة ،مينت
يف غ�ض���ون �سن���ة واح���دة مقارنة م���ع  19يف املئة
من الرج���ال (املرج���ع :جمعية القل���ب الأمريكية،
.)2013

أحدث التقنيات

