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لقــد أصبــح التصــدي النتشــار مختلــف األمــراض، ضمــن أولويــات المؤسســات الصحيــة علــى مســتوى 
العالــم بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون التــي أصبحــت تتصــدر أعلــى النســب العالميــة لإلصابــة بهــذه 
األمــراض، وهــي فــي تزايــد مســتمر مــا لــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الفاعلــة للحــد منهــا، كمــرض الســكري 
والســمنة، وارتفــاع ضغــط الــدم والكولســترول وغيرهــا مــن األمــراض، وهــو األمــر الــذي القــى بظاللــه 
الســلبية خــالل الســنوات األخيــرة علــى حيــاة األفــراد والمجتمعــات والمؤسســات الصحيــة بشــكل عــام، 

ممــا اصبــح يتطلــب البحــث عــن طــرق ناجحــة للتصــدي لهــذه األمــراض.
ومــن هنــا نســعى فــي مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون إلــى تنميــة مجتمــع خليجــي صحــي واعــي 
وذلــك بتوحيــد جهــود الــدول األعضــاء مــن خــالل رؤيــة واســتراتيجية متينــة نصــل بهــا إلــى تطلعــات 

مواطنــي دول المجلــس ونحقــق أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة. 

ومــع تداعيــات األزمــة العالميــة الصحيــة األخيــرة ظهــرت أهميــة دور القطــاع الصحــي فــي التهيئــة لنظــام 
حيــاة جديــد يتبــع فــي ســلوكياته اليوميــة معاييــر وقائيــة واحترازيــة، واســتجابة للمتغيــرات عمــل المجلــس 

فــي الفتــرة الماضيــة علــى تكثيــف الــدور التوعــوي واإلرشــادي.

وللوصــول للهــدف يعمــل المجلــس علــى اســتراتيجيات وخطــط بمنهــج واضح ومحدد، لذلــك عقد المجلس 
ورشــة عمــل الســتعراض أفــكار ومشــاريع ٢٠٢١ المبنيــة علــى أولويــات المجلــس ومرتكزاتــه الرئيســية فــي 

الوقايــة، التوعيــة، التطويــر والدعــم الصحــي وبتكاتــف الجهــود نتطلــع لمســتقبل صحي آمن.  

نحو مجتمع 
صــــــحـــــي

افتتاحية العدد
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الدليــل الخليجي لتشــخيص 
وعــالج كوفيــد - 19

وأغسطس  يوليو  شهري  خالل  اجتماعات  عدة  العالجية  البروتوكوالت  لجنة  عقدت 
لبناء الدليل الخليجي لتشخيص وعالج كوفيد - ١9 بقيادة نخبة من األطباء وتم إصدار 
النسخة األولى من الدليل ونشره بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠م. ولقد تناول 3 جوانب 

وهي التالي:

١. تعريف الحالة والذي نص على آلية تحديد الحاالت المشتبه بها مخبريًا ومن خالل 
عمل األشعة ومن ثم آلية تأكيد الحالة المصابة.

المرضية  وغير  المرضية  الخطر  عوامل  على  أساسًا  نص  والذي  المخاطر  تقييم   .٢
المعدية.  غير  واألمراض  المخبرية  التحاليل  ومنها  المختلفة  المجتمعية  للفئات 
وتضمن األعراض التي تحدد مدى خطورة الحالة بعد اإلصابة ودرجاتها، واخيرًا تطرق 

آللية اعتبار الحالة خالية من المرض )الشفاء(.
3. العالج تضمن الدليل عدد من األدوية المستعملة حول العالم في عالج حاالت 
رأي  وأخيرا  للحوامل  ثم  ومن  الطبيعيين  لألشخاص  استعمالها  وآلية   ١9  - كوفيد 
إلى  إضافة  الدواء،  هذا  استعمال  مع  اللجنة  اتفاق  ومدى  الدواء  هذا  في  اللجنة 

بعض البروتوكوالت المستعملة في الحاالت الخطرة واستعمال االسبرين.
وقد اجتمعت اللجنة في الثالث والعشرين من أغسطس مع منظمة الصحة العالمية 
دول  بين  التعاون  وأوجه  الدول  الراهن في  الوضع  لمناقشة  األوسط  الشرق  فرع 

المجلس والمنظمة.

لالطالع ولمعرفة المزيد
نرجو زيارة الرابط التالي:

GCC guideline for Screening, Diagnosing and
Treatment of COVID - 19  

أخبار المجلس

http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/GCC%20Screening%20and%20Diagnostic%20Guideline%201.1.pdf
http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/GCC%20Screening%20and%20Diagnostic%20Guideline%201.1.pdf
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الــدليـــل الخلـــيجي لخـــطط 
االســـتعــداد واالســـتجــابة 

لـــألوبـــئـــة والـــجـــوائــــح
عقدت لجنة األمراض السارية واللوائح الصحية الدولية عدة اجتماعات خالل شهري 
واالستجابة  االستعداد  للخطط  الخليجي  الدليل  لبناء  اجتماعات  عدة  ويوليو  مارس 
لألوبئة والجوائح بقيادة نخبة من األطباء والمختصين وتم إصدار النسخة األولى من 

الدليل بتاريخ ٢6 أغسطس ٢٠٢٠م وتناول عدة جوانب وهي كالتالي:
• مراحل االستعداد واالستجابة لطوارئ األوبئة والجوائح وتتم على أربع مراحل ال 

يشترط فيها تسلسل االنتقال:
المرحلة األولى: مرحلة االستعداد 

المرحلة الثانية: اإلنذار 
المرحلة الثالثة: االستجابة 

المرحلة الرابعة: مرحلة التعافي
ويتم تفعيله والعمل عليه عند حدوث طارئة صحية عمومية وتصعيد مستوياتها إلى 

أربعة مستويات.

لالطالع ولمعرفة المزيد
نرجو زيارة الرابط التالي:

أخبار المجلس

http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/GCC%20Pandemic%20Prepardness%20and%20Response%20plans.pdf
http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/GCC%20Pandemic%20Prepardness%20and%20Response%20plans.pdf
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ســاهم فــي نجــاح الحملــة أنهــا فهمــت المدخــن فــي نقطتين 
أساسيتين:

١( النســبة العظمــى مــن المدخنيــن لديهــم الرغبــة باإلقــالع، 
بــل وســبق لهــم المحاولــة.

٢( النجاح في اإلقالع عن التدخين يتطلب محاوالت كثيرة

ــا بمظلــة للحملــة، ولتكــون برنامــج المجلــس  ــا خرجن ومــن هن
فــي التوعيــة بأضــرار التدخيــن

تتنــوع الطــرق وتتوســع دائــرة التدخيــن ولكــن مهمــا اختلفــت 
المســميات الضــرر واحــد

وألن جميعها تحتاج إصرار وعزيمة لإلقالع
كانــت الفكــرة فــي إبــراز حقيقــة أن تكــون فخــور فــي كل مــرة 

تبطــل فيهــا
فكانت الرسالة: توثيق اإلنجاز في شهادة!

عناصر الحملة:
الكتيب:

االنفوجرافيكس:

مختـصر تـقرير حملة ال تـبطل تـبطل 2
الموقع:

األثر:
المجلــس  منصــات  فــي  كبيــًرا  وصــواًل  الحملــة  حققــت 
مليــون   ١٠ تجــاوزت  حيــث  تويتــر  خصوصــًا  اإللكترونيــة 
مشــاهدة للفيديو الرئيســي و ٢.3 مليون للموشــن قرافيك
وحصدت تفاعاًل وأرقاًما كبيرة في المنصات األخـرى كــذلك

انستغرام:
وصل إجمالي المشاهدات عدد 3١٠,٠٠ ألف

تيك توك:
تــم النشــر ألول مــرة باســتخدام هــذه المنصــة و بلــغ عــدد 

مشــاهدات الفيديــو الرئيســي + 
 فيديــو مناســب لجــو ومحتــوى تيــك تــوك بلغــت مشــاهداته 

إكثــر مــن 5٠,٠٠٠
فيسبوك:

وصل إجمالي المشاهدات إلى ٢ مليون
تويتر:

وصل التفاعل 3٠ مليون وارتفع عدد المتابعين للحساب
ــر وإتاحــة  ــه للموقــع بشــكل أكب ــم التوجي فــي هــذه الســنة ت
التدخيــن  عــن  اإلقــالع  شــهادة  ومشــاركة  لطباعــة  خاصيــة 

بأنواعــه
فكانت أرقام الزيارة كالتالي:

تم تحميل مجموع ١437 توزعت كالتالي حسب األنواع:

أخبار المجلس
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المـوارد البــشرية الصحــية في 
دول مــجلس الــتعاون الخليجي 

نظرة عامة

تعد الموارد البشرية الصحية أحد أهم الركائز للنظام الصحي ألن جودة الرعاية الصحية تعتمد على جودة العاملين فيها, 
للمعنيين  المستند  هذا  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  يقدم  الدقيقة,  اإلحصائية  البيانات  أهمية  من  وانطالقًا 
والباحثين للمساهمة في دعم صناعة القرار ورسم السياسات الساعية لتنمية الموارد البشرية الصحية وبعض الخدمات 
البشرية  للموارد  الراهن  الوضع  يعرض  المستند  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية 
الصحية, ومقارنات إحصائية حول بعض المؤشرات المعيارية الخاصة بالموارد البشرية الصحية بين دول مجلس التعاون 

الخليجي كمنظومة واحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

النسب المئوية لفئة األطباء بحسب
القطاع في دول مجلس التعاون

82,760
قطاع حكومي

49,045

63

37
قطاع خاص

%

%

النسب المئوية لفئة األطباء المواطنين
والوافدين في دول مجلس التعاون

46,779
األطباء المواطنين

108,808

30

70
األطباء الوافدين

%

%

النسب المئوية لفئة األطباء بحسب
الجنس في دول مجلس التعاون

96,492

56,085

63

37

%

%

النسب المئوية لفئة األطباء بحسب
النوع في دول مجلس التعاون

101,740
األطباء األخصائيين

53,105

66

34
األطباء العموم

%

%

األطباء الذكور

الطبيبات اإلناث

أخبار المجلس
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ــاون  ــس التع ــود دول مجل ــر جه تقري
فيــروس  انتشــار  مــن  الحــد  فــي 
كورونا المستجد واآلثار االقتصادية 
المتوقعــة علــى دول منطقة الخليج

في  وواضحة  كبيرة  جهودًا  التعاون  مجلس  دول  تبذل 
مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد - ١9، بدءًا من 
اإلجراءات الوقائية االحترازية واالستباقية الصارمة، منذ 
البدء باإلعالن عن ظهور الحاالت في ووهان بالصين. إن 
االستشعار المبكر من قبل قيادات دول مجلس التعاون 
ووزارات الصحة في الدول األعضاء لخطر هذا الفيروس 
من  المتكامل  العمل  تتطلب  يفرضها،  التي  والتحديات 
مواطنين  من  المجتمع  وأفراد  الدولة  قطاعات  جميع 

ومقيمين لمكافحة هذه الجائحة.

لالطالع ولمعرفة المزيد
نرجو زيارة الرابط التالي:

تسجياًل  يرصد  الذي  التقرير  هذا  الصحة  مجلس  قدم 
في  الفاشية  حدوث  منذ  لألحداث  الزمني  للتسلسل 
العالم،  دول  جائحة شملت معظم  إلى  وتحولها  الصين 
العالم  في  الحاالت  ألعداد  مبسطًا  تحليال  ويتضمن 
وفي دول المجلس، كما يوثق أهم اإلجراءات االحترازية 
هذا  لمجابهة  المجلس  دول  اتخذتها  التي  والوقائية 
المشهد  وقراءة  األحداث،  مع  التعامل  وكيفية  الوباء 

االقتصادي الخليجي والعالمي وأهم اآلثار والتداعيات
التعاون،  مجلس  بدول   ١9  - كوفيد  لجائحة  االقتصادية 
بهدف توثيق تطور األحداث المصاحبة لهذه الجائحة بعد 

الرجوع إلى عدد من المصادر المهمة وذات العالقة.

أخبار المجلس

http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/covid19.pdf
http://www.ghc.sa/ar-sa/Documents/covid19.pdf
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قــدم مجلــس الصحــة هــذا الدليــل الــذي يتضمــن تســجياًل للتسلســل الزمنــي لألحــداث منــذ حــدوث الفاشــية فــي الصيــن 
وتحولهــا لجائحــة شــملت معظــم دول العالــم. ويتضمــن تحليــاًل مبســطًا ألعــداد الحــاالت فــي العالــم وفــي دول المجلــس. 

ويوثــق أهــم اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا دول المجلــس لمجابهــة هــذا الوبــاء.
بهــدف توثيــق تطــور األحــداث المصاحبــة لهــذه الجائحــة وإبــراز اإلجــراءات التــي اتخذتهــا دول المجلــس وكيفيــة التعامــل مــع 

األحــداث حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة.

الوضـــع الـــراهــن لجـــائــحة فـــيروس
 )COVID - 19( كـــورونــا الـــمســـتجـد

فـي دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون

أخبار المجلس



10

وزارة الصحة ووقاية المجتمع: حمالت 
التبرع بالدم في الدولة مستمرة وتتم 

وفــق أعــلــى مــعــدالت األمــان

• تحتفي الوزارة بالمناسبة لتقديم الشكر والعرفان للمتبرعين بالدم تقديرًا لعملهم اإلنساني
• نسبة التبرع الطوعي بالدم ١٠٠% والمواطنين في صدارة المتبرعين

• اإلمارات حققت ريادة إقليمية في سالمة ومأمونية نقل الدم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن حمالت التبرع بالدم مستمرة في الدولة، وتتم وفق أفضل المقاييس والمعايير 
الدموية،  الوحدات  التعامل مع  والدقة في  المأمونية  أعلى معدالت  تحقيق  العالمية من خالل  الهيئات  المعتمدة من 
لدعم المخزون االستراتيجي لبنوك الدم في الدولة، منوهة إلى اتخاذها أفضل اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة 
كوفيد-١9، وضمان سالمة عمليات التبرع بالدم ومشتقاته، ورفع الكفاءة العلمية والخبرة العملية للكوادر الطبية والفنية 

وتعزيز جودة برامج السالمة العامة المتبعة في إجراءات عملية التبرع.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق تاريخ ١4 يونيو واختارت له منظمة الصحة العالمية موضوع 
»الدم المأمون ينقذ األرواح«  تحت شعار » تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة«. بهدف ترسيخ الوعي بين أفراد 
وأشارت  وغيرهم.  الدم  الثالسيميا وفقر  بالحوادث ومرضى  والمصابين  للمرضى  المأمون  الدم  إلى  بالحاجة  المجتمع 
الوزارة إلى أن خدمة التبرع بالــــــــدم متوفرة في مركز خدمات نقل الدم واألبحاث في الشارقة، باإلضافة إلى 8 مراكز 
فرعية في مستشفياتها، كما أن لديها3  حافالت متنقلة للتبرع بالدم، والتي تنظم أكثر من 5٠٠ حملة خارجية في السنة، 

مشيرًة إلى الجانب اإلنساني في عملية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

تطوير آليات العمل 
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، رئيس اللجنة 
الوطنية العليا لخدمات نقل الدم، » إن اإلمارات تشارك دول العالم االحتفاء بالمناسبة لتقديم الشكر والعرفان للمتبرعين 
بالدم تقديرًا لعملهم اإلنساني الجليل« مؤكدًا سعي الوزارة المتواصل لتطوير آليات العمل في مراكز خدمات نقل الدم 
العمل  لخطة  كوفيد-١9، واستجابة  جائحة  الراهنة وال سيما في ظل  احتياجاتها  على  والوقف  الدولة  الدم في  وبنوك 
الجديدة لمنظمة الصحة العالمية والتي ستمتد من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢4 والهادفة إلى تسريع وتيرة إتاحة الدم المأمون 

للجميع من خالل اتباع طرق عمل جديدة ومبتكرة.

بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

 عززت من جودة برامج السالمة العامة المتبعة في إجراءات عملية التبرع

اإلمارات
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سالمة ومأمونية نقل الدم
وأشار الدكتور الرند إلى أن دولة اإلمارات قد تميزت في ضمان سالمة ومأمونية 
 ،%١٠٠ بلغت  والتي  بالدم  الطوعي  التبرع  نسبة  أن  إلى  باإلضافة  الدم،  نقل 
مشيرًا إلى أن إنجازات بنوك الدم الرئيسية في الدولة المتمثلة بحصولها على 
شهادات االعتماد من قبل جمعية بنوك الدم األمريكية )AABB(  والهيئة الدولية 
نقل  خدمات  مركز  العالمية  الصحة  منظمة  اختارت  كما   ،)JCI(الصحي لالعتماد 
الدم واألبحاث الشارقة »مركزًا إقليميا لها في الشرق األوسط » منذ عام ٢٠٠8، 
يعكس مدى  تطور وجودة الخدمات المقدمة والدور الهام الذي يؤديه المركز في 

مجال التدريب واألبحاث في طب نقل الدم.

أحدث الفحوصات العالمية
من جهتها أكدت الدكتورة صفية الشامسي مدير إدارة المختبرات ومركز خدمات 
نقل الدم واألبحاث في الشارقة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لعملية الكشف 
عن األمراض المعدية والتي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم، حيث يقوم 
العالمية  الفحوصات  أحدث  بإجراء  للوزارة  التابعة  الدم  وبنوك  الدم  نقل  مركز 
،والتي تتضمن الفحوصات السيرولوجية وفحص الحمض النووي للكشف عن 
األمراض المعدية والفيروسية بشكل أوتوماتيكي متكامل، وذلك انطالقًا من 
سعي الوزارة لتوفير الدم المأمون بالكميات التي تلبي احتياجات المرضى في 

الدولة.
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وزارة الــصـــحة ووقــايــة 
الــمجتـمع تطلق الـوحدة 
المــتنقـلــة لــلــمــحــاكــاة 
الـــتــدريــبــيــة الــطــبـــيــة 

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الوحدة المتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية 
كأحد  بالشارقة،  والتطوير  التدريب  لمركز  التابعة   )Mobile Simulation Unit(
المبادرات الداعمة لخط الدفاع األول للتدريب الطبي على األمور الفنية الصحية 
الطبي في  الكادر  كفاءة  رفع  بهدف   ،١9  - كوفيد  تحديات مرض  للتعامل مع 
مهاراتهم حسب  وتحديث  الميدانية  والمستشفيات  والعيادات  المستشفيات 
لدعم  الصحية،  واإلجراءات  الممارسات  أفضل  وفق  المحدثة  البروتوكوالت 
محورها  فيها  يكون  التي  الطبية  وبالرعاية  المستمر  الطبي  بالتدريب  االلتزام 
التدريب  لمشروع  مضافة  وقيمة  إضافية  ميزة  المشروع  ويعتبر  المريض. 
بالمحاكاة، ويلعب دورًا بارزًا في التعزيز من مستويات سالمة مرضى كوفيد-١9. 

الماضي، وحصل مركز  الشهر  المبتكرة  المبادرة  التجريبي لهذه  التشغيل  وبدأ 
التدريب والتطوير على ردود فعل إيجابية، وعدد متزايد من الطلبات الستخدام 
الوحدة المتنقلة في المرافق المختلفة. حيث يساهم نظام المحاكاة السريرية 
في إعداد السيناريوهات لحاالت طبيعية تحاكي الواقع، لخلق بيئة محاكاة آمنة 
ومتكاملة وتدريبًا فريدًا لألطباء والختصاصيي الرعاية الصحية، تحّسن التواصل 
بين فريق العمل وتهيئهم للتعامل مع مختلف الظروف الطبية، وكيفية مواجهة 
الحاالت الطارئة من خالل السيناريوهات الموضوعة، وخاصة عند التعامل مع 
المرضى،  حاالت  وفرز  تقييم  ناحية  من   .١9  - كوفيد  لمرض  الحرجة  الحاالت 
واإلنعاش القلبي الرئوي، وإجراءات الوقاية من العدوى ومهارات التواصل مع 

دعم المرضى.

تدريب محاكاة واقعي
استخدام  خالل  من  المحاكاة  تدريب  واقعية  زيادة  إلى  المبادرة  تهدف  كما 
التعامل معها، ضمن فرق  اعتادوا  التي  الصحية واألجهزة  للمرافق  المتدربين 
العمل التي يعملون معها في المنشأة. مما يضيف مستوى عاٍل من الواقعية 
الجاهزية  رفع  أيضا  المتنقلة  الوحدة  وتتيح  المحاكاة.  باستخدام  التدريب  عند 
التدريب  نقل  يساعد  إذ  والمستقبلية.  الحالية  الصحية  للمرافق  المؤسسية 
إلى مواقع العمل من التأكد أن المعدات والمستلزمات، وكذلك أنظمة العمل 
القائمة، قادرة على التعامل بشكل فعال وآمن مع الحاالت الصحية المتوقعة. 

• تحّســن التواصــل بيــن فريــق العمــل 
مختلــف  مــع  للتعامــل  وتهيئهــم 

الطبيــة الظــروف 

ــادة واقعيــة  ــادرة إلــى زي • تهــدف المب
تدريــب المحــاكاة

• رفــع الجاهزيــة المؤسســية للمرافــق 
الصحيــة

اإلمارات
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حلول تدريية مبتكرة
المساندة  الخدمات  لقطاع  المساعد  الوكيل  الكتبي  وأكد سعادة عوض صغير 
على  التجريبي  الطبي  للتدريب  التخصصات  متعددة  المحاكاة  وحدة  إطالق  أن 
األمور الفنية الصحية المتعلقة بكوفيد - ١9، يمثل نقلة نوعية وحلواًل تدريبية 
مبتكرة، لتطوير القدرات الذاتية لألطباء والكادر الطبي، وذلك في إطار حرص 
الوزارة على تدريب وتطوير كفاءة كوادرها الطبية للتعامل مع الحاالت الحرجة، 
وفق أساليب المحاكاة الطبية والصحية المتقدمة، التي تعتمد على  االبتكار في 
النظام الصحي، وبناء نظم تدريب ذكية تواكب  بيئة العمل المؤسسي لتعزيز 

التغيرات المستقبلية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة.

رفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة 
وأشار صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير إلى أهمية نموذج المحاكاة 
أدوات  الحرجة، مع تسخير  الحاالت  - ١9 في  كوفيد  بمرضى  للعناية  التدريبي 
المتخصصة  الطبية  الكوادر  كفاءة  ورفع  المهارات  لتحسين  الطبية  المحاكاة 
المحاكاة  دقة  في  االبتكار  خالل  من   ،١9  - كوفيد  مرضى  حاالت  مع  للتعامل 
وتوفير ممارسات عيادية تطابق الواقع بأدق تفاصيله بعد تطوير محتوى البرنامج 
ليتناسب مع احتياجات ومتطلبات الميدان. ويعتبر نموذج المحاكاة التدريبي هذا 
األحدث عالميًا لتدريب أخصائي الرعاية الصحية نظرًا لما يتيحه من فرص آمنة 
في  يسهم  ما  والحرجة،  البسيطة  الحاالت  مختلف  مع  التعامل  على  للتدرب 

تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية لكوادر الرعاية الطبية.
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تعــزز وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع مــن خدمــات التطبيــب عــن بعد والمراقبــة الصحية، من خالل منصــة الطبيب االفتراضي 
لتوفيــر حلــول وخدمــات تكنولوجيــة مبتكــرة فــي مجــال تعزيــز الصحــة الرقميــة، عــن طريــق توفيــر الرعايــة المتخصصــة 
واالستشــارات الطبيــة للمرضــى عــن بعــد فــي أي وقــت، ويعمــل الطاقــم الطبــي للمنصــة علــى مــدار ٢4 ســاعة طــوال 
األســبوع، لتحســين وتســهيل ســبل التواصــل مــع أفــراد المجتمــع، للتوعيــة بســلوك أفضــل الممارســات الوقائيــة المتبعــة 

عالميــًا لمنــع العــدوى. 
وتــم إطــالق منصــة الطبيــب االفتراضــي ضمــن خدمــات التطبيــب عــن بعــد مــع بدايــة جائحــة كوفيــد-١9 فــي الدولــة، وتضــم 
طاقــم طبــي علــى درجــة عاليــة مــن التدريــب والتأهيــل للتواصــل التفاعلــي مــع أفــراد المجتمــع حــول االستفســارات المتعلقة 
بكوفيــد-١9. كمــا يتميــز الطاقــم بتعــدد اللغــات وأهمهــا العربيــة واإلنجليزيــة والصينيــة واأللمانيــة والفرنســية واألندونيســية 
والروســية باإلضافــة إلــى اللغــات الهنديــة المختلفــة، ويشــارك فــي تقديــم خدمــة التطبيــب عــن بعــد مــن خــالل المنصــة 
االفتراضيــة أطبــاء دراســات عليــا مواطنيــن مقيميــن فــي كنــدا وتركيــا ونيوزيالنــد، حيــث تلقــى فريــق الطبيــب االفتراضــي 

مــا يزيــد علــى 97 ألــف مكالمــة حــول كوفيــد-١9 علــى مســتوى الدولــة.

استشارات افتراضية ذكية على مدار الساعة
وأكــد ســعادة الدكتــور حســين عبــد الرحمــن الرنــد الوكيــل المســاعد لقطــاع المراكــز والعيــادات الصحيــة أن وزارة الصحــة ووقايــة 
ــة،  ــة الصحي ــاة واســتدامة الرعاي ــة التوجهــات العامــة لحكومــة اإلمــارات باالرتقــاء بجــودة الحي ــى مواكب المجتمــع تحــرص عل
مــع تطبيــق االجــراءات االحترازيــة ضــد كوفيــد-١9، مــن خــالل تقديــم استشــارات افتراضيــة ذكيــة علــى مــدار الســاعة لتلبيــة 
ــة، ممــا يســهم  ــة الوقائي ــم الخدمــات الصحي ــة المرضــى عــن بعــد وتقدي احتياجــات المرضــى، والمتابعــة االســتباقية لحال

بخفــض تكاليــف الرعايــة الصحيــة.

تطوير الخدمة لتشمل األمراض المزمنة
وأشــار ســعادة الرنــد إلــى أهميــة خدمــة الطبيــب االفتراضــي التــي تعتبــر أول منصــة افتراضيــة مــن نوعهــا للتوعيــة وتقديــم 
المعلومــات واإلرشــادات الصحيــة بشــكل تفاعلــي مــع الطبيــب حــول مختلــف األمــراض ومنهــا "كورونــا"، كمــا أنهــا منهــج 
لتقييــم الحــاالت الصحيــة عــن بعــد والحــد مــن انتشــار المعلومــات المغلوطــة والوصــول إلــى أوســع شــريحة مــن الجنســيات، 
مــن خــالل تقييــم الحالــة الصحيــة عــن بعــد دون الحاجــة لمراجعــة المرافــق الصحيــة ممــا يســاعد فــي خفــض نســبة تدفــق 
حــاالت مرضــى االنفلونــزا العاديــة والبــرد غيــر الطارئــة واالســتجابة الســريعة للحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بفيــروس كورونــا 
المســتجد. الفتــًا إلــى أن الــوزارة تعمــل حاليــًا علــى تطويــر الخدمــة بحيــث تغطــي االستشــارات الطبيــة المتكاملــة مــن تقييــم 
الحالــة واستشــارة الطبيــب وتقديــم خدمــات األدويــة والتحاليــل المخبريــة، كمــا ســتقوم الخدمــة بتقديــم االستشــارات الطبيــة 

لمصابــي األمــراض المزمنــة ومتابعــة حاالتهــم دون الحاجــة إلــى مراجعــة المركــز الصحــي.

وزارة الــصــحة ووقــاية المــجتمع تــعزز 
خدمــات الــتطبيب عــن بـعد مــن خالل 

مــنــصــة الــطبيب االفــتــراضــي

أول منصة افتراضية من نوعها للتوعية 
وتقديم االستشارات الصحية بشكل تفاعلي

اإلمارات
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منصة توعوية في مول دبي
ــة إن الهــدف مــن منصــة  ــة األولي ــة الصحي ــة فــي إدارة الرعاي ــورة هيفــاء فــارس رئيــس قســم البرامــج الصحي وقالــت الدكت
الطبيــب االفتراضــي هــو الوصــول إلــى شــرائح المجتمــع وتقريــب المســافات وتجــاوز التحديــات لنكــون علــى مقربــة مــن 
احتياجاتهــم وتقديــم التوعيــة الصحيــة والرعايــة الطبيــة مــن خــالل جميــع الوســائل والتقنيــات الذكيــة، موضحــة أن الخدمــة 
تتيــح تقييــم حالــة المتصــل الصحيــة وذلــك مــن خــالل توجيــه عــدد مــن االستفســارات واألســئلة حــول التاريــخ المرضــي 

ــة. ــز الصحي ــى أحــد المراك ــه المتصــل إل ــة أو توجي ــم ارشــادات صحي ــة لتقدي واألعــراض المرضي
وفــي إطــار تعزيــز الوعــي بأهميــة خدمــة الطبيــب االفتراضــي أقامــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع منصــة لعــرض الخدمــة 
فــي مركــز مــول دبــي تســتمر مــن ١6 إلــى ٢3 اغســطس الجــاري، لتقديــم االستشــارة الصحيــة عــن بعــد مــن خــالل االتصــال 
المرئــي مــع طبيــب، حيــث تتضمــن المنصــة عــدة شاشــات تفاعليــة تحــوي تصنيفــات مبوبــة عــن فئــات األمراض، وبعــد اختيار 
الفئــة يمكــن إجــراء اتصــال مرئــي مباشــر مــع أحــد األطبــاء االخصائييــن عــن بعــد وطــرح األســئلة للحصــول علــى االستشــارة 
الطبيــة عــن بعــد بطريقــة ســهلة. فــي إطــار توظيــف الحلــول الذكيــة فــي الخدمــات الصحيــة وتطبيــق النمــاذج المبتكــرة فــي 
الممارســات الصحيــة الوقائيــة، تماشــيًا مــع اســتراتيجية الــوزارة بتقديــم الرعايــة الصحيـــة الشــاملة والمتكاملــة بطــرق مبتكــرة 

ومســتدامة تضمــن وقايــة المجتمــع مــن األمــراض.
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نظمــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع، متمثلــة بــإدارة الرعايــة الصحيــة األوليــة، حفــل التخريــج االفتراضــي للدفعــة الثانيــة 
ــى  ــة، يهــدف إل ــن فــي طــب األســرة، وهــو أول برنامــج مــن نوعــه فــي الدول مــن برنامــج دعــم كفــاءة الممارســين العامي
ــور  ــك بحضــور ســعادة الدكت ــة، وذل ــة الصحي ــن وصقــل قدراتهــم لرفــع جــودة الرعاي ــاء العامي ــة لألطب دعــم المهــارات الحالي
حســين عبــد الرحمــن الرنــد الوكيــل المســاعد لقطــاع المراكــز والعيــادات الصحيــة، والدكتــورة عائشــة ســهيل مديــر إدارة الرعايــة 

الصحيــة األوليــة، والدكتــورة هيفــاء فــارس مديــر برنامــج اإلقامــة لطــب األســرة.
ــف إمــارات الدولــة، فيمــا التحــق  ــدأت الدفعــة األولــى للبرنامــج فــي ٢٠١8 بمشــاركة واحــد وخمســين طبيبــًا مــن مختل وب
بالدفعــة الثانيــة 33 طبيبــًا، كمــا تــم فــي البرنامــج اختيــار ١3 منهــم كمدربيــن مــن أطبــاء األســرة، يعملــون علــى متابعــة األطبــاء 

المنتســبين للبرنامــج وتقديــم الدعــم وتدريبهــم علــى مختلــف المهــارات.

رفع إنتاجية األطباء طبقًا للقواعد الطبية العالمية
وأكــد ســعادة الدكتــور حســين الرنــد فــي كلمتــه بافتتــاح الحفــل علــى أهميــة برنامــج دعــم كفــاءة الممارســين العاميــن فــي 
ــة اإلمــارات ٢٠٢١ مخصــص  ــة لرؤي ــدة الوطني ــي فــي األجن ــق أهــداف مؤشــر وطن طــب األســرة مــن خــالل ارتباطــه بتحقي
لعــدد أطبــاء األســرة لــكل ألــف شــخص، ولذلــك قامــت الــوزارة بإطــالق هــذا البرنامــج الفريــد مــن نوعــه بالشــراكة مــع منظمــة 
الصحــة العالميــة، لزيــادة المعرفــة والمهــارات وتفــادي األخطــاء الطبيــة ورفــع إنتاجيــة األطبــاء طبقــًا للقواعد الطبيــة العالمية، 
مشــيرًا إلــى أن الدراســات أثبتــت انخفــاض المؤشــرات الصحيــة الســلبية وتكاليــف الرعايــة الصحيــة فــي الــدول التــي انتهجــت 

نظــام الرعايــة الصحيــة األوليــة وطــب األســرة، ممــا أســهم فــي تحســين مؤشــرات الصحــة للمجتمــع.
وأثنــى الدكتــور الرنــد علــى جهــود جميــع القائميــن علــى إنجــاح واســتمرار البرنامــج متمنيــًا التوفيــق للمتدربيــن والخريجيــن، 
ــة الشــاملة والمتكاملــة بطــرق مبتكــرة ومســتدامة تضمــن  فــي تحقيــق أهــداف وتطلعــات الــوزارة بتقديــم الرعايــة الصحيـ

وقايــة المجتمــع مــن األمــراض.

منصة تعليم ذكية الكترونية
وأوضحــت الدكتــورة هيفــاء فــارس أن برنامــج دعــم كفــاءة الممارســين العاميــن فــي طــب األســرة يقــوم علــى إدارة إماراتيــة 
كاملــة مــن أطبــاء مختصيــن فــي طــب األســرة، علــى أن يكــون جــزء مــن ترخيــص األطبــاء العاميــن فــي وزارة الصحــة فــي 
المســتقبل. ممــا يجعــل البرنامــج فريــدًا مــن نوعــه لتحقيــق رؤيــة اإلمــارات ٢٠٢١. ولفتــت إلــى أن البرنامــج يعتمــد بشــكل 
رئيســي علــى منصــة تعليــم ذكيــة الكترونيــة، توفرهــا الــوزارة لألطبــاء، كمــا يشــمل بعــض المحاضــرات التفاعليــة. منوهــة 
إلــى مســاهمة البرنامــج فــي رفــع كفــاءة األطبــاء الممارســين العاميــن بنســبة حوالــي ســبعين بالمائــة وهــي نســبة عاليــة 

مقارنــة ببرامــج دعــم القــدرات عالميــًا.

ــة المجتمــع تنظــم  ــة ووقاي وزارة الصح
حفل التخرج االفتراضي للدفعة الثانية 
مــن برنامــج دعــم كفــاءة الممارســين 

العاميــن فــي طــب األســرة

اإلمارات
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وزارة الصـــحة البحـــرينية تســـتحدث خدمــــات إلكـــترونية تـــواكـــب التـــطورات 
والمستجدات الصحية وتضمن صـحة وسـالمة وراحــة المرضى والمــراجعين 

سجلت مملكة البحرين العديد من نماذج العطاء وقصص النجاح التي سّطرها  فريق البحرين الوطني من خالل عمله الدؤوب 
على تحويل تحديات فايروس كورونا »كوفيد – ١9« إلى فرص للتطوير والتحسين على كافة المستويات، وأطلقوا العديد 
من المبادرات واألفكار اإلبداعية التي تصب في سياق دعم الجهود الوطنية، ومنها قيام وزارة الصحة باستحداث خدمات 
إلكترونية جديدة تواكب التطورات والمستجدات الصحية وتضمن صحة وسالمة وراحة المرضى والمراجعين للمستشفيات 
والمراكز الصحية، منها »خدمة التطبيب عن ُبعد«، و«خدمة توصيل األدوية للمنازل«، وذلك في إطار تطبيق اإلجراءات 
البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على سالمة متلقي الخدمات  اتخاذها في مملكة  االحترازية التي تم 
تماشيًا مع المستجدات الصحية الراهنة، بما ساهم في راحة المرضى وذويهم من خالل توفير الجهد ووقت االنتظار، 

والقت هذه الخدمات استحسان وإشادة من المرضى وذويهم.
من  بداًل  والهاتف  الفيديو  بتقنية  االستشارات  لتقديم  ُبعد«  عن  التطبيب  »خدمة  البحرينية  الصحة  وزارة  أطلقت  وقد 
الذهاب للمرافق الصحية، إذ شملت خدمة التطبيب عن ُبعد كاًل من االستشارات الطبية البسيطة واالستفسارات الصحية، 
وطلب التحاليل المختبرية، وتجديد الوصفات الطبية، وكذلك مراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو األشعة وغيرها؛ وهدفت 
الخدمة إلى تحقيق التباعد االجتماعي وتجنب التجمعات من خالل تقليل االختالط قدر اإلمكان للحاالت التي يمكن خدمتها 

عن ُبعد دون الحاجة للتردد على المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي.
ومواكبًة للتطورات والمستجدات الصحية، قامت وزارة الصحة أيضًا باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل، سواًء 
من المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي، وذلك بهدف ضمان صحة وسالمة وراحة المرضى والمراجعين. كما تعمل 
هذه الخدمة على زيادة الكفاءة في صرف الوصفات الطبية، وتقليل وقت االنتظار في الصيدليات، وتسهيل الحصول 
على العالج. ويستفيد من هذه الخدمة مرضى األمراض المزمنة، ومرضى التطبيب عن بعد، والمرضى الموجودين في 
الحجر االحترازي المنزلي. كما يشمل التوصيل الوصفات الطبية الصادرة من المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، ما 

عدا الوصفات التي تحتوي على األدوية الخاضعة للرقابة.
هذا، وقد القت الخدمة استحسان المرضى كثيرًا، وإشادتهم بالجهود المبذولة من ِقبل موظفي الصيدليات في تجهيز 
الخدمة،  لجودة  نظرًا  ملفت  بشكل  التوصيل  لطلبات  المسجلين  المرضى  أعداد  وازدادت  الخدمة.  وتنظيم  الوصفات 
وخصوصًا مع تواجد المتطوعين لتسهيل عملية التسجيل للمرضى وتعليم كبار السن وأهاليهم الطريقة الصحيحة لطلب 

األدوية دون الحضور للمستشفى أو المركز الصحي، وإنما تصلهم أدويتهم إلى المنزل بكل يسر وسهولة.
وقد حققت هذه الخدمات اإللكترونية المستحدثة نجاحًا باهرًا أشاد به المرضى وأهاليهم، إذ وفرت عليهم عناء الذهاب 
للمستشفى أو المركز الصحي وخصوصًا في ظل جائحة »كورونا« التي تتطلب التباعد االجتماعي، حيث تقوم الكوادر 
الخدمات  هذه  مع  وذويهم  المرضى  من  الكثير  تفاعل  وقد  واقتدار.  مهنية  بكل  ُبعد  عن  بواجبهم  والصيادلة  الصحية 
توفر هذه  إذ  جائحة »كورونا«،  انتهاء  بعد  باستمرارها حتى  جدًا، وطالبوا  ايجابيًا وفي وقت قياسي  تفاعاًل  اإللكترونية 
الخدمات الجهد والوقت، وتحقق هدفها المنشود المتمثل في تعزيز الوقاية، والحد من االكتظاظ في المستشفيات 
والمراكز الصحية، وتقليل تردد مرضى األمراض المزمنة على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أنهم يعتبرون من أكثر 

فئات المجتمع عرضًة لإلصابة بالعدوى. 
الجدير بالذكر أن خدمة »التطبيب عن ُبعد« وخدمة »توصيل األدوية للمنازل« وجميع اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة 
البحرينية تأتي من منطلق الحرص على سالمة المراجعين والموظفين بوزارة الصحة، وذلك في إطار تطوير منظومة 

الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والتزامها بالتوجيهات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

البحرين
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ــة  ــة العالمي ــارب الســريرية للمرحل ــن التج ــة البحري تحــت شــعار » التطــوع مــن أجــل اإلنســانية« دشــنت وزارة الصحــة بمملك
الثالثــة وذلــك فــي إطــار الجهــود والخطــوات المبذولــة إلحتــواء جائحــة كورونــا )كوفيــد ١9( والتــي بــدأت منــذ أغســطس 
الماضــي ٢٠٢٠ وذلــك بالتعــاون مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن قبــل شــركة ســينوفارم الصينيــة للقــاح المحتمــل 
ــة والمناعــة المكتســبة مــن اللقــاح  ــة، إذ تتمحــور هــذه التجــارب حــول الفعالي ــة منظمــة الصحــة العالمي والمــدرج تحــت مظل

ــن فــي المملكــة. ــن والمقيمي ــى عــدد 6٠٠٠ متطــوع مــن المواطني ــزال يشــهد مشــاركة ســتصل إل ــذي ال ي المطــور وال
وقــد تــم تســهيل إجــراءات عمــل وآليــة التجــارب الســريرية لكافــة المتطوعيــن المشــاركين مــن خــالل فتــح المجــال أمــام كل مــن 

المواطنيــن والمقيميــن وإســتقبالهم بموقــع التجــارب ألخــذ اللقــاح بمركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات. 
وتأتــي هــذه التجــارب مــن خــالل تســخير مجمــل الطاقــات واإلمكانيــات الراميــة إلــى إســتمرار التصــدي للفيــروس وضمــان 

ســالمة المتطوعيــن فــي ظــل مأمونيــة اللقــاح وفقــًا لالشــتراطات الصحيــة وبحســب البروتوكــوالت المعتمــدة.
وخــالل تدشــين معالــي الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبداللــه آل خليفــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة رئيــس الفريــق 
الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد -١9( لمركــز التجــارب الســريرية للقاحــات والوقــوف علــى جاهزيــة المركــز 
إلســتقبال المتطوعيــن إلجــراء التجــارب، أكــد معاليــه علــى التعــاون الوثيــق مــع الجهــات الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
الشــقيقة وشــركة » تشــاينا ناشــونال بايوتــك غــروب« التابعــة ل » ســينوفارم« شــركة األدويــة الصينيــة ومجموعــة » جــي 

.»4٢
وأكــد معاليــه أن تبــادل الخبــرات والتجــارب فيمــا يخــص كافــة اإلجــراءات والجهــود المبذولــة للقضــاء علــى فيــروس كورونــا 
ســيكون لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز جهــود احتــواء هــذه الجائحــة. حيــث أن مملكــة البحريــن تواصــل جهودهــا الكبيــرة والمتواصلــة 
ــة التــي تهــدف إلــى ضمــان  ــر الوقائي ــز كافــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابي ــر مضاعفــة تعزي للحــد مــن انتشــار الفيــروس عب

صحــة وســالمة الجميــع، مثنيــًا علــى التعــاون المســتمر مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة فــي هــذا الجانــب.
ومــن جهتهــا أكــدت الدكتــورة مريــم الهاجــري الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة بــوزارة الصحــة علــى أن اللقــاح المحتمــل 
هــو تحــت مظلــة منظمــة الصحــة العالميــة، كمــا أن التجــارب الســريرية هــي اختياريــة وتطوعيــة لمــن يرغــب وتنطبــق عليهــا 
الشــروط والمعاييــر الالزمــة، كمــا أن المرحلــة الثالثــة مــن التجــارب تــم اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن 
والخدمــات الصحيــة  وتســتمر لمــدة ١٢ شــهرًا ، وتأتــي هــذه المرحلــة الثالثــة بعــد نجــاح وتبيــن فاعليــة وأمــان المرحلتيــن 
األولــى والثانيــة فــي الصيــن، حيــث إن التجــارب مفتوحــة للمتطوعيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم فــوق ســن ١8 عامــًا وال يعانــون 

مــن أي أمــراض حــادة أو مزمنــة.
يذكــر بــأن اللقــاح قــد نجــح فــي إجتيــاز المرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن التجــارب دون أن يتســبب فــي أي آثــار ضــارة، حيــث 
وصلــت نســبة المتطوعيــن فــي الصيــن الذيــن تمكنــوا مــن توليــد أجســام مضــادة بعــد يوميــن مــن الجرعــة إلــى مثــة بالمئــة.
وتعــد التجربــة السرســرية التــي تقــوم بهــا مملكــة البحريــن متوازيــة مــع شــقيقتها دولــة اإلمــارات التــي بــدأت تجربتهــا فــي 

نهايــة يوليــو ٢٠٢٠.
هــذا وقــد شــهدت التجــارب الســريرية إقبــااًل كبيــرًا مــن جانــب كٍل مــن األطبــاء والمواطنيــن والوافديــن المتطوعيــن اللذيــن 
أعربــوا عــن ســعادتهم بالمشــاركة فــي التســجيل ضمــن التجــارب الســريرية للقــاح بمــا يســهم فــي نجــاح هــذه التجربــة لتضــاف 
إلــى ســجل مملكــة البحريــن فيمــا تقدمــه مــن مبــادرات مــن أجــل القضــاء علــى هــذه الجائحــة والســعي نحــو تحقيــق األمــن 
الصحــي لجميــع فئــات المجتمــع. كمــا أشــاد المتطوعــون بســهولة وســاللة وســرعة اإلجــراءات المتخــذه عنــد اســتقبال 
المتطوعيــن للمشــاركة فــي التجــارب ومســتوى المهنيــة ومعاييــر الكفــاءة المتبعــة والتــي تســير وفقــًا إلجــراءات طبيــة 
ــح  ــا لصال ــا وطنًي ــر خدمــًة وواجًب ــان خاصــة وأن المشــاركة فــي هــذه التجــارب تعتب ــة وتدعــو لالطمئن ــة مدروســة وآمن وعلمي

مملكــة البحريــن ولصالــح العالــم أجمــع مــن أجــل التصــدي لهــذه الجائحــة والتغلــب عــن آثارهــا.

تحت شعار »التطوع من أجل اإلنسانية«

مملكة البحرين تدشـن التجــارب الســريرية للمرحــلة العالــمية الثــالثة إلحــتواء 
جائحة كورونا )كوفيد -19 ( بالتعاون مع دولــة اإلمــارات العــربية الشــقيقة
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حققــت مملكــة البحريــن نجاحــًا وإنجــاز جديــدًا مــع الوصــول لتســجيل أكثــر من«مليــون« مســحة أنفيــة )PCR( لفحــص فيــروس 
كورونــا )كوفيــد-١9( وذلــك منــذ بــدء إجــراء الفحوصــات بالمملكــة،  فــي حيــن تعتبــر هــذه المؤشــرات واألرقــام المســجلة مــن 
أعلــى المعــدالت العالميــة فــي نســب إجــراء الفحــص المخبــري لفيــروس كورونــا )كوفيــد -١9( والتــي تعكــس مــدى الحــرص 
واإلهتمــام والجهــود المقدمــة نحــو تعزيــز ســبل التصــدي لهــذه الجائحــة وبخطــى ثابتــة بفضــل الجهــود الوطنيــة لفريــق 
البحريــن بقيــادة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلــس الــوزراء الهادفــة للمحافظــة علــى صحــة وســالمة الجميــع.
وقــد عكســت المؤشــرات المســجلة بــأن مملكــة البحريــن تحتــل مراتــب متقدمــة عالمًيــا فــي نســبة الفحــص لكل ١٠٠٠ شــخص 
كمــا وصلــت نســبة الشــفاء مــن فيــروس كورونــا فــي البحريــن إلــى 9٢.٢%، والتــي تعــد أيضــًا مــن النســب األعلــى عالميــًا 
وذلــك بفضــل تضافــر الجهــود  المشــتركة بيــن جميــع الجهــات المعنيــة مــع الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
كورونــا،  حيــث تواصــل وزارة الصحــة بالمملكــة تنفيــذ وتطبيــق خططهــا االحترازيــة والوقائيــة بمــا يتماشــى مــع مســتجدات 
ــز المنظومــة الصحيــة الشــاملة  ــا وتوفيــر اإلمكانــات الالزمــة لدعــم الجهــود الطبيــة، فــي ظــل تمي ــا ومحلًي الفيــروس عالمًي
والمتكاملــة بمملكــة البحريــن والــذي أّهلهــا لتكــون نموذًجــا مثالًيــا يحتــذى بــه فــي تجربتهــا المقدمــة والتــي تحظــى بإشــادات 

عالميــة.
ــى  ــة بالصفــوف األول ــل مجمــل الكــوادر العامل ــن لهــذا اإلنجــاز بمشــاركة الجهــود والطاقــات مــن قب ــق البحري ــي تحقي ويأت
لمواجهــة جائحــة كورونــا، ويأتــي مــن ضمنهــا الكــوادر القائمــة علــى عمليــة الفحــص والتــي تعمــل علــى إجــراء الفحوصــات 
المختبريــة ومتابعــة نتائجهــا بصــورة مســتمرة، بمــا يجســد الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه كافــة الطواقــم الطبيــة والصحيــة فــي 
مختلــف المستشــفيات والمراكــز والمرافــق الصحيــة وعملهــا بأقصــى طاقــة ممكنــة مــن أجــل الحــد مــن انتشــار الفيــروس 

ورعايــة الحــاالت المرتبطــة بــه.
كمــا وتواصــل وزارة الصحــة بمملكــة البحريــن وضمــن إطــار الخطــط االســتراتيجية المتبعــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 
)كوفيــد ١9( القيــام بحمــالت الفحــص العشــوائي وذلــك عبــر الوحــدات المتنقلــة المجهــزة وفــق أكثــر المعاييــر الطبيــة 
المعتمــدة عالمًيــا، حيــث يقــوم كادر طبــي وفنــي مــدرب ومؤهــل بزيــارات ميدانيــة لعمــل الفحوصــات المختبريــة العشــوائية 

وأخــذ البيانــات وتســجيل المعلومــات الصحيــة لكافــة المواطنيــن والمقيميــن فــي مختلــف مناطــق البحريــن. 
 كمــا أن الهــدف مــن تنظيــم حمــالت الفحــص العشــوائية هــو المســاهمة فــي رصــد الحــاالت القائمــة ممــن ال تظهــر عليهــم 
األعــراض وال تنطبــق عليهــم شــروط المخالطــة فــي هــذه المناطــق بهــدف ســرعة عالجهــا وبالتالــي تعافيهــا بشــكل أســرع، 
حيــث يتــم تزويــد المواطنيــن والمقيميــن الذيــن يتــم فحصهــم بكافــة التعليمــات واإلرشــادات التوعويــة والوقائيــة الالزمــة.  
كمــا وتســهم هــذه الحمــالت فــي رفــع التوعيــة عبــر التواصــل مــع الجمهــور واإلجابــة علــى استفســاراتهم المطروحــة مــع 
التأكيــد علــى ضــرورة وأهميــة اتبــاع أبــرز اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المتمثلــة فــي تجنــب االختــالط وااللتــزام 

بتدابيــر التباعــد االجتماعــي وغســل األيــدي وتقيــم األســطح باســتمرار.
وتقــوم وحــدات الفحــص وبشــكل يومــي بتنظيــم زيــارات عشــوائية إلــى ســبعة أو ثمانيــة مواقــع مــن ضمنهــا المراكــز 
الصحيــة والنــوادي الرياضيــة ومختلــف األســواق المحليــة حيــث يتــراوح عــدد الفحوصــات فــي كل موقــع مــا بيــن 3٠٠-4٠٠ 
فحــص، فــي حيــن يتــم إجــراء فحوصــات تتــراوح بشــكل إجمالــي مــا بيــن ٢٠٠٠- ٢3٠٠ فحــص عشــوائي يومــي. ويأتــي نجــاح 
ــز الجهــود  ــي فــي ظــل تعزي ــة واإلدارة العامــة للدفــاع المدن ــزة بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الداخلي هــذه الجهــود المتمي
التنســيقية المشــتركة والمتواصلــة فــي تطهيــر وتعقيــم المناطــق، وأماكــن الزيــارات الميدانيــة، وذلــك حفاظــا علــى صحــة 

وســالمة الجميــع.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مملكــة البحريــن مســتمرة فــي تطويــر بروتوكولهــا العالجــي، واالطــالع علــى تجــارب الــدول األخــرى 
لالســتفادة مــن بروتوكوالتهــم العالجيــة للحــاالت المتعافيــة لديهــم، إذ تشــكل صحــة وســالمة الجميــع أولويــة قصــوى 
ــروس  ــى تجــاوز تحــدي الفي ــه مجتمــع واٍع قــادر عل ــت بأن ــي أثب ــع مشــارك فــي هــذه المســؤولية والمجتمــع البحرين والجمي

ــاع اإلرشــادات والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المعنيــة. باالســتمرار فــي اتب

بعد إنجاز مليون فحص لفيروس كورونا

مملكة البحرين تحقق نـسبة تعـافي وشـفاء هـي األعلـى عالـميًا
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قــرر مجلــس الــوزراء البحرينــي اعتمــاد يــوٍم للطبيــب البحرينــي فــي أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام، وتخصيــص 
جائــزة باســم األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء، تكريًمــا لألطبــاء البحرينييــن المتميزيــن فــي البحــث العالجــي 
والطبــي، وبذلــك اعتمــدت مملكــة البحريــن أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام »يومــًا للطبيــب«، حيــث يأتــي ذلــك 
تقديــرًا للجهــود التــي يضطلــع بهــا األطبــاء فــي الحفــاظ علــى ســالمة وصحــة المجتمــع وحرصــًا علــى تحفيزهــم لبــذل المزيــد 

مــن الجهــد لالرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطــن والمقيــم.
ــن مــن أبنائهــا، وتحقيقــًا ألهــداف برنامــج  ــن المتميزي ــاء البحرينيي ــم األطب ــى تكري ــن عل ــة البحري وانطالقــًا مــن حــرص مملك
الحكومــة والتنميــة المســتدامة باالرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة ألفــراد المجتمــع البحرينــي فــي ظــل القيــادة 
الرشــيدة لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد الُمفــدى، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ــن حمــد آل خليفــة ولــي  ــر ســلمان ب ــوزراء الُموقــر، وصاحــب الســمو الملكــي األمي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس ال
العهــد األميــن نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظهــم اللــه ورعاهــم، وبمبــادرة ودعــم مــن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الُموقــر، فقــد اســُتحِدَثت جائــزة تمنــح لألطبــاء 
ــروح التنافــس فــي العطــاء  البحرينييــن المتميزيــن فــي البحــث العالجــي والســريري والطبــي بمملكــة البحريــن، تشــجيًعا ل
ــًة للبحــث  ــن، وتنمي ــة البحري ــد عطاؤهــم فــي خدمــة مملك ــا بفضــل مــن امت ــاء المجتمــع البحرينــي، وعرفاًن ــاء مــن أبن لألطب
العلمــي واالبتــكار، وقــد ُأطِلــق علــى الجائــزة اســم »جائــزة خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للطبيــب البحرينــي« وُتمنــح الجائــزة 
فــي أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام بمناســبة االحتفــال بيــوم الطبيــب البحرينــي، حيــث تهــدف الجائــزة إلــى تقديــر 
األطبــاء البحرينييــن وتحفيزهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء، وتشــجيع روح التنافســية بيــن األطبــاء البحرينييــن فــي 
مجــاالت البحــث العالجــي والســريري والطبــي واالبتــكار وخدمــة المجتمــع وتنميتــه، واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات الصحيــة 

ــة العامــة والخاصــة. المقدمــة بالمؤسســات الصحي

تكريًما لألطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي

البحرين ُتخصـص جائــزة باسم األمــير خليفة 
بن سلمان للطبيب البحريني
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وتأتــي أهميــة مبــادرة األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء البحرينــي؛ والتــي تعكــس رؤى وتطلعاتــه فــي دعــم 
الكــوادر الوطنيــة، وبمــا يتماشــى مــع الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة برئاســته بهــدف تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
وقــد تفّضــل رئيــس الــوزراء البحرينــي بتخصيــص ٢٠٠ ألــف دوالر للجائــزة واالحتفــال بيــوم الطبيــب البحرينــي، وقــد باشــرت 
األمانــة العامــة للجائــزة فــي وضــع التصــورات الالزمــة واتخــاذ الخطــوات العمليــة المطلوبــة مــن أجــل تســليم الجائــزة، 
ــوان  ــن عــن دي ــف مــن ممثلي ــي تتأل ــن بهــا، والت ــار الفائزي ــة اختي ــزة، وتشــكيل لجن ــداد النظــام األساســي للجائ ــم إع ــث ت حي
رئيــس الــوزراء، ووزارة الصحــة، ورئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينيــة، ورئيــس جامعــة الخليــج العربــي، ورئيــس الكليــة الملكيــة 
األيرلنديــة للجراحيــن، وممثــل عــن منظمــة الصحــة العالميــة، وخبــراء دولييــن فــي مجــال األبحــاث الطبيــة، وذلــك لإلشــراف 

علــى جميــع إجــراءات منــح الجائــزة.
وتتمثــل أهميــة جائــزة خليفــة بــن ســلمان للطبيــب البحرينــي فــي تنميــة وتطويــر البحــث الطبــي والعالجــي بمــا يخــدم 
أهــداف الحكومــة فــي االرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة ألفــراد المجتمــع، والتــي تحظــى بنصيــب وافــر مــن 
اهتمــام الحكومــة، حيــث أن ثقافــة التكريــم ُتعتبــر جــزء أصيــل فــي فكــر رئيــس الــوزراء التنمــوي، والــذى يحــرص فــي مختلــف 
المناســبات والمواقــف علــى الثنــاء والتقديــر والتكريــم لجهــود العامليــن فــي كافــة القطاعــات بالمملكــة، وخاصــة القطاعــات 
ــة لتحفيزهــم وتشــجيعهم علــى البــذل والعطــاء فــي خدمــة الوطــن، وذلــك فــي إطــار جهــوده المســتمرة  ــة والطبي الصحي
ــة البشــرية فــي كافــة قطاعاتهــا، للحفــاظ  ــر واالرتقــاء بمســتويات التنمي ــاء والتطوي ــرة البن ــز وتي ــه البعيــدة فــي تعزي ورؤيت

علــى مــا حققتــه البحريــن مــن مســتويات متقدمــة عالميــًا فــي هــذا المجــال وخاصــة فــي المجــال الطبــي والصحــي.
وبهــذه المناســبة، عّبــرت ســعادة وزيــرة الصحــة البحرينيــة األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح عــن خالــص الشــكر والتقديــر 
وعظيــم االمتنــان إلــى رئيــس الــوزراء الموقــر علــى رعايتــه لالحتفــال بيــوم الطبيــب البحرينــي، ومبادرتــه بتخصيــص جائــزة 
»خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للطبيــب البحرينــي« لتكريــم األطبــاء المتميزيــن فــي البحــث العالجــي والســريري والطبــي 
ــادرة الكريمــة، التــي  ــع العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي المملكــة يقــدرون هــذه المب بمملكــة البحريــن، مؤكــدة أن جمي
ُتجســد الدعــم والتقديــر الكبيريــن منــه للكــوادر الطبيــة والصحيــة، الفتــًة ســعادتها إلــى أهميــة االحتفــال والجائــزة فــي تشــجيع 
وتحفيــز الكــوادر الطبيــة علــى البــذل والعطــاء ومواصلــة الجهــود لالرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطــن 
والمقيــم، ال ســيما فــي ظــل الظــروف الراهنــة، والتــي قدمــت فيهــا الكــوادر الطبيــة نموذجــًا متميــًزا فــي مواجهــة جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد للحفــاظ علــى ســالمة وصحــة المجتمــع، معربــًة عــن شــكرها لجمعيــة األطبــاء البحرينيــة علــى 

جهودهــا ومبادراتهــا لخدمــة األســرة الطبيــة وتحقيــق تطلعاتهــا.
وأكــدت الوزيــرة الصالــح حــرص وزارة الصحــة علــى التعــاون مــع األمانــة العامــة للجائــزة برئاســة ديــوان رئيــس الــوزراء مــن أجــل 
إبــراز هــذه الفعاليــة بالمســتوى الــذي يليــق باالســم الــذى تحملــه الجائــزة، وهــو اســم األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الموقــر حفظــه اللــه، مــن خــالل تكثيــف االســتعدادات لالحتفــال بيــوم الطبيــب البحرينــي علــى مســتوى المملكــة ككل، وبــدء 
خطــوات اختيــار الفائزيــن بجائزتــه؛ والتــي بــدأت بالفعــل عبــر اطــالق مســابقة الختيــار شــعار الجائــزة، معربــًة عــن تطلعهــا إلــى 

تنفيــذ التوجيهــات الســديدة وتحقيــق مــا يتطلــع إليــه رئيــس الــوزراء مــن أهــداف نبيلــه تحملهــا هــذه المبــادرة الكريمــة.
الجديــر بالذكــر أن البحــث فــي المجــال الطبــي ُيعتبــر مــن األبحــاث العلميــة المهمــة التــي ُتســتخدم لتطويــر المعــارف الطبيــة، 
وتحقيــق نتائــج ذات قيمــة ملموســة فــي المجــال الطبــي وعلــم األمــراض، ومــن أهــم البحــوث الطبية هي البحوث الســريرية 

التــي تتميــز بإشــراك المرضــى فــي هــذه البحــوث المهمــة، حيــث ُتجــرى األبحــاث بشــكٍل فعلــي علــى المرضــى ســريرّيًا.
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معالي وزيـر الصحــة الــسعودي 
يـــنـــوه بـــمـــبادرة مــؤســــســــة 
النــقـد لتــكريــم أبــطال الــصحــة
ه معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال  نوَّ
)الصحة(، الذين عملوا في الخط األمامي لمواجهة فيروس )كورونا(، معرًبا عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي، 
المجتمع، وتقديرهم لما  التي تجسد تناغم وتضافر جهود كافة مؤسسات  اللفتة الطيبة،  ولكافة منسوبيها على هذه 
قدمه أبطال )الصحة( من تضحيات كبيرة، كان لها األثر الملموس - بحمد الله - في التصدي لجائحة )كورونا(، والحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الجهود الكبيرة التي بذلها   من جهته، ثمَّ
أبطال )الصحة(، والتي تنم عن حبهم للعمل اإلنساني، الفًتا إلى أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامًنا مع اليوم 
العالمي للعمل اإلنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة، مجسدين لنا إخالصهم 
وتفانيهم في عملهم، على الرغم من األخطار التي يواجهونها كل يوم. ُيذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة عبارة عن 

ميدالية ُسكَّت عليها صور رمزية للعاملين في قطاع )الصحة(؛ تكريًما لهم.

السعودية
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)الصحة( تدشن عربات جديدة 
للتبرع بالدم

بن  توفيق  الدكتور  السعودي  الصحة  وزير  معالي  بحضور 
بالدم؛  للتبرع  العربات الجديدة  الوزارة  الربيعة، دشنت  فوزان 
أهمية  حول  الوعي  لزيادة  جهودها  )الصحة(  تواصل  حيث 
التبرع  خالل  من  التام،  االكتفاء  على  والعمل  بالدم،  التبرع 
الهدف  أن  مبينة  المملكة،  في  الدم  بنوك  داخل  التطوعي 
إلى  الوصول  من  الدم  بنوك  تمكين  هو  العربات  هذه  من 
أماكن المتبرعين؛ سعًيا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة 

عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.

وأشارت إلى أنه سيتم تأمين ٢4 عربة تبرع بالدم بمواصفات 
للتبرع  الالزمة  األجهزة  بأحدث  كامل  بشكل  ومجهزة  عالمية، 
بالدم، بواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة؛ حيث تم 
توزيعها  وجاٍر  عربات،   ١٠ البالغ عددها  األولى  الدفعة  توريد 
على ١٠ مناطق صحية، وسيتم توريد باقي العربات وعددها 
على  وتوزيعها   - الله  بإذن   - المقبلة  األشهر  عربة خالل   ١4
١4 بنك دم مركزي، تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة، 
وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات؛ لتحقق الهدف 

المنشود والمأمول - بإذن الله - من تأمينها.
يبلغ عددها ٢٢١ بنك دم، منها ٢4 بنك  الدم  بنوك  أن  يذكر 
كما  دم.  نقل  مركز  و83  فرعية،  دم  بنوك  و١٠5  مركزي،  دم 
بلغ عدد المتبرعين بالدم خالل العام الماضي 345693 متبرًعا 

ومتبرعة.

السعودية
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إنهـــاء مـــعانـــاة طـــفـل مـــن 
انسـداد معـوي بمستشـفى 
الوالدة واألطفال في نجران

أسهم - بفضل الله - األطباء في مستشفى الوالدة واألطفال بمنطقة نجران  جنوب السعودية في إنهاء معاناة طفل 
من انسداد معوى حاد أدى إلى انتفاخ البطن وإصابة الطفل بالجفاف.

وأوضحت )صحة نجران( أنه تم إجراء الفحوصات الالزمة للطفل، وعمل استكشاف للبطن؛ حيث اتضح أنه يعانى ضموًرا 
ا؛ حيث تحسنت حالته، وغادر المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية الالزمة. فى األمعاء، وقد تم إصالحه جراحيًّ

يذكر أن مستشفى الوالدة واألطفال ُأجريت فيه خالل النصف األول من العام الجاري ٢54 عملية جراحية لألطفال، و5٠7 
عمليات في جراحات أمراض النساء.

السعودية
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التعافي من فيروس )كورونا( 
ا ال يتطــلب فحــًصا مــخبريًّ

قالــت وزارة الصحــة الســعودية إنــه لمعرفــة التعافــي مــن فيــروس )كورونــا( المســتجد، فــإن األمــر ال يتطلــب إجــراء فحــص 
مخبــري، مبنيــة عبــر إنفوجرافيــك نشــرته فــي حســابها علــى )تويتــر(، ومنصتهــا التوعويــة )عــش بصحــة( أنــه إلثبــات التعافــي 
مــن )كورونــا( يجــب التأكــد مــن إتمــام المصــاب ١٠ أيــام مــن العــزل المنزلــي، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أعــراض مثــل: ارتفــاع 

درجــة الحــرارة، أو ســعال، أو ضيــق فــي التنفــس، خــالل آخــر 3 أيــام.
وتأتــي هــذه الخطــوة تواصــاًل للحملــة التوعويــة ضــد فيــروس )كورونــا(، والتــي أطلقتهــا )الصحــة( منــذ بــدء انتشــار الفيــروس 
ــا(؛ حيــث تهــدف الحملــة إلــى توعيــة جميــع أفــراد المجتمــع بمختلــف شــرائحهم وفئاتهــم  تحــت عنــوان )الوقايــة مــن كورون
بفيــروس )كورونــا( المســتجد، وإرشــادهم إلــى الســلوكيات التوعويــة الســليمة التــي تســهم - بــإذن اللــه - فــي الوقايــة منــه، 

ــا علــى صحــة  والحــد مــن انتشــاره، وذلــك حفاًظ
وســالمة كافــة أفــراد المجتمــع.

أعــراض، أو  َمــْن لديــه  لــكل  وجــددت التوصيــة 
يرغــب فــي التقييــم، اســتخدام خدمــة التقييــم 
الذاتــي فــي تطبيــق )موعــد(، أو زيــارة عيــادات 
َمــْن  لخدمــة  )الصحــة(  هيأتهــا  التــي  )تطمــن( 
المســتجد،  )كورونــا(  فيــروس  بأعــراض  يشــعر 
والبالــغ عددهــا ٢37 عيــادة، أو االتصــال برقــم 
مركــز )937( لالستشــارات واالستفســارات علــى 
إلــى  مــدار الســاعة، والــذي أصبــح اآلن أقــرب 
الجميــع مــن ذي قبــل، بحيــث يمكــن االســتفادة 
تطبيــق  خــالل  مــن  التفاعليــة،  خدماتــه  مــن 
)واتــس آب( عبــر رقــم 9٢٠٠٠5937، واالســتفادة 
الموجــودة  الجديــدة  التفاعليــة  الخدمــات  مــن 
الصحيــة  المعلومــات  علــى  والحصــول  بــه، 
فيــروس  مســتجدات  ومعرفــة  والخدمــات، 
)كورونــا(، ومراكــز الرعايــة األوليــة، ومراكــز التبــرع 
عليهــا. الحصــول  وكيفيــة  والمواعيــد،  بالــدم، 
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الصحة السعودية: تأمين جهاز تعقيم 
حديث في مستشفى شرق جدة

قالت وزارة الصحة السعودية أنه تم جهاز تعقيم جيد مطور 
في  عالية،  وكفاءة  مواصفات  ذو  عالمية،  تقنية  بأحدث 
مستشفى شرق جدة ، بهدف ضمان توفير خدمات التعقيم 
يوفر  حيث  المعتمدة؛  القياسية  للمعايير  والمطابقة  اآلمنة 
ومخارج  مداخل  كافة  لتنظيف  ا  وآليًّ ملموًسا  نظاًما  الجهاز 
المستشفى، وكذلك غرف التنويم باألشعة فوق البنفسجية 
قصيرة الموجة؛ حيث يساعد على قتل جميع أنواع الكائنات 
للعديد من  المقاومة  الكائنات  بما في ذلك  الدقيقة،  الحية 
للميثيسيلين،  الذهبية  العنقودية  المكورات  مثل:  العقاقير 
على  اإلشراف  ويتولى  والفيروسات.  البكتيريا  من  والعديد 
بمساندة  المستشفى،  في  العدوى  مكافحة  قسم  الجهاز 
هذه  مثل  مع  للتعامل  عالية  بدرجة  مؤهل  تمريض  كادر 

األجهزة؛ لضمان التعقيم الكامل.
لالرتقاء  المستشفى  لجهود  تواصاًل  الخطوة  هذه  وتأتي 
المقدمة  الصحية  الخدمات  وتجويد  األداء،  بمستويات 
للمستفيدين من المرضى، والمراجعين، وزوار المستشفى.

السعودية
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تـوفــر البروتوكــوالت الصــحية 
لـ)كورونا( عــــبر مــــركز اتـــصـال 
قطاع األعمال في السعـودية

وفــرت الصحــة الســعودية البروتوكــوالت الصحيــة عبــر مركــز اتصــال قطــاع األعمــال التابــع للــوزارة؛ بهــدف تقديــم الدعــم، 
واإلجابــة عــن االستفســارات الــواردة مــن الجهــات والشــركات بخصــوص البروتوكــوالت الصحيــة لألعمــال اإلداريــة والمكتبيــة، 
وغيرهــا، والمتعلقــة بفيــروس )كورونــا(؛ حيــث ســيتم توفيــر المعلومــات الالزمــة لتطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة والبروتوكــوالت 

الصحيــة فــي مواقــع العمــل، ومســاعدة الجهــات، والشــركات، والمؤسســات فــي االطــالع عليهــا وتطبيقهــا.
ُيعــد مركــز اتصــال قطــاع األعمــال فــي الــوزارة مفهوًمــا جديــًدا للعنايــة بعمــالء قطــاع األعمــال فــي القطــاع الصحــي الخــاص؛ 
حيــث يتيــح لهــم خدمــات عــدة منهــا: اســتقبال الطلبــات في الوزارة، ومتابعة المســتحقات المالية، واســتقبال االستفســارات 
والشــكاوى الخاصــة بقســم التراخيــص الطبيــة، ومراقبــة المنشــآت الصحيــة الخاصــة، ومتابعــة أيــة مالحظــات أو اقتراحــات 

تتعلــق بــأداء الــوزارة. كمــا يتيــح البيانــات والمعلومــات عــن االســتثمار فــي القطــاع الصحــي الخــاص.

ُيذكــر أنــه يتــم اســتقبال المالحظــات والمقترحــات بمركــز اتصــال قطــاع األعمــال خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 
8 صباًحــا إلــى الســاعة 4 مســاًء مــن األحــد إلــى الخميــس، ويخــدم المركــز مــوردي األدويــة واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة، 
وأصحــاب المنشــآت الصحيــة الخاصــة، والمنشــآت الصحيــة الصغيــرة والمتوســطة، وشــركاء المســاهمة العامــة فــي القطــاع 
الصحــي، والمســتثمرين المحلييــن والعالمييــن، والمصنعيــن المحلييــن فــي القطــاع الصحي، والمستشــفيات ذات العالقة 

ببرنامــج شــراء الخدمــة. كمــا يقــدم المركــز خدماتــه لجميــع المورديــن مــن خــارج القطــاع الصحــي.
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عمليـــــة جراحــــية إلزالـــة ورم 
ضـــخم مـــن مريض عـــماني 
تـــجاوز األربـــعين مـــن عـــمره

نجح مستشفى خولة في سلطنة عمان مؤخرًا من خالل فريق جراحي مكون من عدة أقسام بإجراء عملية جراحية 
إلزالة ورم ضخم من مريض عماني تجاوز األربعين من عمره.

أجرى العملية فريق جراحي عالي المستوى ضم كاًل من الدكتور رانجيت كومار استشاري أول جراحة األورام والعمود 
الفقري، الدكتور ياسر عباس استشاري أول جراحة األوعية الدموية والدكتور سعيد البوسعيدي استشاري أول 
جراحة التجميل، واستغرقت العملية ثالث ساعات ونصف الساعة حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه ما يزيد 

على 6 كيلوجرامات بدون مضاعفات تذكر.
وقد واجه الفريق الطبي تحدًيا جراحًيا وهو أن حجم الورم السرطاني بلغ حوالي )cm 3١x١٢x١4( وقربه الشديد 
والقدم  الساق  وظيفة  فقدان  في  يتسبب  قد  وتأثرهما  للساق  المغذيين  الرئيسين  والعصب  الشريان  من 
في أحسن األحوال وبترهما في أسوأ االحوال، إال أن الفريق الطبي قد تمكن من استئصال الورم بدون أي 
مضاعفات تذكر ما يعد يعد انجازًا يضاف الى سلسلة إنجازات مستشفى خولة المضطردة بأقسامه المختلفة.

عمان
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االجــتماع االفتراضي لوزراء الصحة 
فــي إقــليم الــشــرق األوســط 

االتصال  عبر  مؤخرا  عمان  الصحة في سلطنة  وزير  السعيدي  عبيد  بن  محمد  بن  أحمد  الدكتور  معالي  شارك 
المرئي في االجتماع االفتراضي لمجموعة العمل الوزارية المنتقاة لالستجابة والتعامل مع وباء كوفيد ١9 في 
إقليم الشرق األوسط الذي أدير من المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة وذلك لوضع إطار يوثق 

تجارب بالدول في الدول في مكافحة الجائحة والدروس المستفادة منها.
وقد شارك في هذا االجتماع باإلضافة إلى معالي الدكتور وزير الصحة في السلطنة، والدكتور أحمد المنظري 
العربية  العربية والمملكة  الصحة في كل من جمهورية مصر  العالمية وزراء  الصحة  المدير اإلقليمي لمنظمة 

السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وجمهورية لبنان والمملكة المغربية.

هدف االجتماع إلى الوقوف على تجارب الدول المختلفة وعلى التحديات الرئيسية التي واجهتها في التصدي 
للفيروس ومكافحته، كما هدف إلى الوقوف على أهم الدروس المستفادة من التعامل مع هذه األزمة لتوثيقها 
علمي  بنهج  األساسية  الصحية  القدرات  تطوير  عملية  في  مستقبال  مما سيسهم  االستجابة  نطاق  ولتعزيز 

وموضوعي والتوجه العملي لوضع نهج رشيد لبناء القدرات األساسية في مجال الصحة العامة وتمويلها.
وقد تحدث معالي الدكتور أحمد السعيدي عن التجربة التي تنفرد بها السلطنة والتي تتمثل في الدعم الكبير 
الذي تقدمه برامج الرعاية الصحية األولية من خدمات أساسية ساهمت في ديمومة الرعاية الصحية األولية لكل 

فئات المجتمع وذكر منها برنامج التحصينات الموسع وبرنامج رعاية المرأة والطفل وغيرها.

عمان
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االجــتماع االفتراضي لوزراء الصحة 
فــي إقــليم الــشــرق األوســط 

شارك معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة عبر االتصال المرئي في القمة االفتراضية 
لتحالف ضمان األمن الصحي العالمي »مبادرة الصحة كجسر للسالم العالمي« الذي أدير من سويسرا مؤخرا 

بمشاركة ممثلي عدد من دول العالم.
وقد وقع االختيار على السلطنة ممثلة في وزارة الصحة للمشاركة في هذه المبادرة - ما يضاف إلى رصيد 
بمؤشراتها  للوصول  تتبناها  التي  الحثيثة  وللجهود  إقليميا  عمان  تلعبه  الذي  الصحي  للدور  نظرًا   – مكاسبها 
الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدور السلطنة البارز في دعم التغطية الصحية الشاملة، علما ان عمان 

احتضنت في سبتمبـر عام  ٢٠١8م مؤتمرا اقليما للتغـطية الصحية الشاملة، تمخأض عنه »إعالن صاللة«.
يهدف هذا التحالف إلى تأمين حماية صحية لضمان األمان الصحي العالمي وذلك من خالل دعم وتقوية القطاع 
الصحي في العالم وتشجيع الدول على توحيد قواها في األوقات العصيبة، والدعوة إلى المزيد من التأهب 
واالستجابة ألي حالة طوارئ صحية عالمية واالستعداد لمعالجة التحديات المستقبلية المحتملة من أجل حماية 

صحة الشعوب.
األمن  على  المقلقة  للظروف  استجابة  جاءت  المبادرة  هذه  أن  إلى  أشار  الصحة  وزير  لمعالي  تصريح  وفي 
آثار سلبية عميقة  إلى  أدى  العالم، مما  كثيرة من  أجزاء  والعنف في  الصراعات  تزايد  والناجمة عن  اإلنساني 
وطويلة المدى على الصحة، وقد جاءت فكرة مبادرة الصحة كجسر للسالم في الوقت المناسب، حيث إنها تدعو 

إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الدول لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.
وأضاف معاليه: إن جائحة كورونا )كوفيد١9 كانت مبررا قويا لتأكيد أهمية هذه المبادرة حيث أتاح الظهور المفاجىء 
لـفيروس كورونا للنظم الصحية العالمية الوقوف على الصعوبات والتحديات في مؤسساتها، وبالتالي ضرورة 

ترابط العالم أجمع لتوفير الظروف المناسبة للصحة.

عمان



31

التقرير الصحي السنوي
لعام 2019م

أصدرت مؤخرا وزارة الصحة في سلطنة عمان ممثلة في دائرة المعلومات 
السنوي  الصحي  التقرير  والدراسات  للتخطيط  العامة  بالمديرية  واإلحصاء 
لعام ٢٠١9م، وأبرز هذا التقرير أهم المنجزات التي تحققت في السلطنة في 
القطاع الصحي باإلضافة إلى أهم المؤشرات )المشعرات( الصحية والحيوية 
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، كما يحتوي أيضا على ملخص ألهم 

الدراسات والبحوث التي نفذتها وزارة الصحة في السنوات السابقة. 

يحتوي هذا التقرير على عشرة فصول توضح المدخالت واإلجراءات والمخرجات 
لسلطنة  والجغرافية  الديموغرافية  الخصائص  عن  مقدمة  وهناك  الصحية، 
عمان وكذلك الهيكل والتنظيم اإلداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة 
التقرير  المستقبلية ٢٠5٠، ويتم عرض معظم المؤشرات الصحية في هذا 

في شكل سلسلة زمنية منذ بداية النهضة المباركة )عام ١97٠م(.
الصحية  بالمجاالت  المتعلقة  المؤشرات  وتطور  وصف  التقرير  ويوضح 
خالل  تحققت  التي  االنجازات  ومدى  التاسعة،  الخمسية  للخطة  المختلفة 

السنوات الثالث األولى من الخطة.
وتضمن التقرير الصحي السنوي أيضا وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها 
وتوفرها الجهات األخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الصحي 

الخاص وذلك في الفصل العاشر .
كذلك تم إرفاق عدة إصدارات مرفقة لهذا الكتاب من ضمنها: »لمحات احصائية 
لعام ٢٠١9م« و«حقائق صحية من التقرير الصحي السنوي« وحقائق صحية 
عن واقعات الوالدة والوفاة والتي بها أهم المؤشرات عن واقعات الوالدة 
والوفاة في جميع المؤسسات الصحية المبلغة في السلطنة، وتحتوي هذه 

اإلصدارات بعض المؤشرات على هيئة جداول ورسومات بيانية .  

ويشير التقرير الصحي السنوي لعام ٢٠١9م إلى ارتفاع في مصروفات وزارة 
أسعار  تذبذب  )٢٠١6-٢٠١8( بسبب  السابقة  الثالثة  باألعوام  مقارنة  الصحة 
إلى  التقرير  أشار  حيث  المصاحبة،  االقتصادية  والتغيرات  العالمية  النفط 
أنه بلغ إجمالي المصروفات المتكررة في وزارة الصحة ما يقرب من 793.3 
مليون ريال عماني خالل عام ٢٠١9م  مقارنة بما يقرب من 674 مليون ريال 
عماني في عام ٢٠١8م بنسبة زيادة بلغت ١7.7% ،  في المقابل انخفضت 
المصروفات اإلنمائية من ٢5.5 مليون إلى ٢١.6 مليون ريال عماني لنفس 

الفترة. 

عمان
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الخدمات  مظلة  نشر  في  بالتوسع  الصحة  وزارة  الهتمام  واستمرارا 
أربعة مراكز صحية في كل  الصحية، فقد تم خالل عام ٢٠١9م افتتاح 
يصبح  والوسطى،وبهذا  والظاهرة  والداخلية  مسقط  محافظة  من 
الوزارة  التي تديرها  للمراكز الصحية والمجمعات الصحية  الكلى  العدد 
منها  و  سريرا،   84 بإجمالي   بأسرة  صحيا  مركزا   54 منها  مركزا   ٢١١
إثنان و عشرون )٢٢( مجمعا صحيا بنهاية عام ٢٠١9م، باإلضافة إلى 
5٠ مستشفى تضم 5٠49 سريرا. كما تم اضافة العديد من الخدمات 
في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة  

بكافة مستوياتها.

في  مماثاًل  تطورًا  الصحية  الخدمات  مجال  في  التطور  صاحب  وقد 
إجمـالي  بلغ  فقـد   ، الصحي  المجـال  العاملة في  القوى  تنمية  مجال 
عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر ٢٠١9م )394١3( موظفا 

بنسبة تعمين قدرها %68 

بين  الخام  المواليد  معدل  بلغ  فقد  الحيوية  للمؤشرات  وبالنسبة 
معدل  وبلغ   .٢٠١9 عام  في  السكان  من   ١٠٠٠ لكل   3٠.3 العمانيين 
الوفيات الخام بين العمانيين ٢.7 لكل ١٠٠٠ نسمة من السكان لنفس 
الفترة.وانخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل عن خمس سنوات 
ليبلغ ١٠.٢ لكل ألف مولود حي في عام ٢٠١9م مقارنة بـ ١١.٠ لكل ألف 
مولود حي في عام ٢٠١8م، كما انخفض معدل وفيات األطفال الرضع 
)األقل عن سنة( لكل ١٠٠٠ مولود حي من 8.5 إلى 8.٠ لنفس الفترة 
التنمية  أهداف  مؤشرات  ضمن  من  المؤشرات  هذه  حساب  ،وتأتي 
المستدامة )SDGs( التي صادقت عليها السلطنة كأحد الدول األعضاء 

في منظمة الصحة العالمية. 

وقد أظهر التقرير التحكم في مرض الحصبة، حيث تم تسجيل ٢٢ حالة 
حالة   97 و   ١33 إلى  الحاالت  عدد  وصلت  بعدما  ٢٠١9م،  لعام  فقط 
التوالي، كذلك فإن السلطنة بقيت  في عامي ٢٠١6 و ٢٠١7م على 
خالية من مرض شلل األطفال منذ عام ١993 والدفتيريا منذ عام ١99١ 
ومن تيتانوس حديثي الوالدة منذ عام ١99١، كما انخفضت معدالت 

اإلصابة باألمراض المعدية األخرى الى مستويات متدنية.

حيث  والوفيات  المراضة  نمطية  إلى  جنباته  في  التقرير  يشير  كما 
تشير اإلحصائيات إلى استمرار التغير في الخريطة الوبائية بالسلطنة، 
فالتراجع الواضح في معدالت اإلصابة باألمراض المعدية نتيجة للجهود 
التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لزيادة تسجيل األمراض 
غير المعدية والتي يعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه 
بين  لمكافحتها  الجهود  تظافر  يلزم  ؛  حياته  ونمط  الشخصية  وعنايته 
مختلف الجهات مع المعنيين بالصحة باإلضافة إلى تغيير نمط الحياة 
المراضة  إلى خفض عبء  يؤدي  قد  أنفسهم وهذا  األفراد  بواسطة 
الناتجة عن األمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع، ومن المعروف 
أن األمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات عالج طويلة نسبيا مع توفر 

إمكانيات متقدمة ومكلفة في نفـس الوقت.
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تزايد مضطرد في  إلى  الصحية  الخدمات  التوسع في  أدى  وقد  هذا 
استخدام هذه الخدمات عبر السنوات ، فقد شهد عام ٢٠١9م انخفاًضا 
طفيًفا في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت ١5.7 
مليون بارتفاع بسيط بنسبة ١.3% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط 
عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 5.6 زيارة خالل عام ٢٠١9م. 
التابعة  المستشفيات  من  ألف   33١ الخروج  مرضى  إجمالي  بلغ  كما 
لوزارة الصحة ، وبلغ متوسط طول فترة اإلقامة بالمستشفى حوالي 

3.١ يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال لألسرة بلغ 9.%6٠.
الجراحية المختلفة التي تم إجراؤهـا في  التقرير العمليات  كذلك أظهر 
العمليات حوالي ١١8  إجمالي هذه  بلغ  الصحة حيث  وزارة  مؤسسات 
ألف عملية في عام ٢٠١9م منها أكثر من 49 ألف  عملية جراحية كبرى 
بنسبة 4٢% و حوالي 68 ألف عملية جراحية صغرى بنسبة 58%. وتمثل 
العمليات الجراحية الكبرى حوالي  ١٠.7 عملية جراحية كبرى لكل ١٠٠٠ من 

السكان. 
باستخدام  الخاصة  اإلحصاءات  الكثير من  على  كذلك  التقرير  ويشتمل 
الخدمات الصحية مثل خدمات التنويم والمختبر واألشعة وغسيل الكلى 

وغيرها.

عن  المسؤولة  المركزية  الجهة  واإلحصاء  المعلومات  دائرة  وتعتبر 
والمتابعة  التخطيط  عمليات  لكل  الالزمة  والبيانات  المعلومات  توفير 
والتقييم والمساهمة في اتخاذ القرار وذلك من خالل توفير البيانات 
والمعلومات الدقيقة والموثوقة وبالسرعة الكافية لتساهم في جميع 
عمليات التخطيط واتخاذ القرار الصحيح، ويتم توفير المعلومات لكافة 
العاملين الصحيين في مختلف الدوائر واألقسام، وكذلك تقوم دائرة 
المعلومات واالحصاء بتزويد الكثير من المنظمات الدولية بالمؤشرات 
والمراكز  واليونسيف  العالمية  الصحة  منظمة  مثل  للسلطنة  الصحية 

األكاديمية والبحثية. 
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حمد الطبية تحقق تطور جـراحي نــوعي غير مسبوق 
عالميًا لتفتيت الحصــوات البولــية باســــتخدام تقنية 

ليزر فائقة التطــور مع الــروبوت الجــراحي

في تطور جراحي نوعي غير مسبوق أجريت بنجاح في مستشفى حزم مبيريك العام التابع لمؤسسة حمد الطبية في 
العالم لتفتيت حصوة كلوية لمريض مصاب بفيروس كورونا )كوفيد-١9(  شهر يونيو أول عملية جراحية من نوعها في 
الشرق  منطقة  في  التقنية  لهذه  استخدام  كأول   )Thulium Fiber Laser( الحديث  الثوليوم  ألياف  ليزر  تقنية  باستخدام 
األوسط، وبمساعدة الروبوت الجراحي ابن سينا )Roboflex(، وبذلك تكون هذه الجراحة هي األولى من نوعها في العالم 
التي تجمع بين تقنية الليزر فائقة التطور واستخدام الروبوت الجراحي إضافة إلى االلتزام بتطبيق إجراءات التباعد االحترازي 
في غرفة العمليات؛ حيث أجرى الفريق الجراحي العملية وهو على مسافة حوالي مترين من المريض حفاظًا على سالمة 
الكادر الطبي، مما يجعل هذه الجراحة مثالية للمرضى المصابين بفيروس كورونا العتبارات السالمة. وتأتي هذه الجراحة 
العمليتين  أجريت  البولية حيث  الحصوات  لتفتيت  بالمستشفى  اليوم  أجريت في نفس  المتطورة ضمن ثالث عمليات 

األخريين باستخدام تقنية ليزر ألياف الثوليوم من دون مساعدة الروبوت الجراحي.
وقد أجرى العمليات الثالث الدكتور عبدالله األنصاري - رئيس اإلدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية واستشاري أول ورئيس 
أقسام الجراحة بالمؤسسة، والدكتور مرشد علي صالح - استشاري أول ورئيس أقسام الجراحة وقسم المسالك البولية 
بمستشفى حزم مبيريك العام، وقد غادر المرضى الثالثة قسم الجراحة في نفس يوم إجراء العملية ضمن برنامج جراحة 
اليوم الواحد المطبق بالمستشفى، مع خضوع المريض المصاب بكورونا لإلجراءات العالجية األخرى المتعلقة بمرضى 

كورونا، حيث يسهم اتباع أحدث وسائل التخدير الطبي في تقليل مدة مغادرة المريض المستشفى عقب العملية.
الضغط  من  الصحية  الرعاية  ومرافق  العالم  فيه  يعاني  الذي  الوقت  في  أنه  األنصاري  عبدالله  الدكتور  أكد  جانبه  من 
المتزايد جراء مواجهة فيروس كورونا )كوفيد-١9(؛ فقد برهنت مؤسسة حمد الطبية مرة أخرى على التزامها بتوفير أفضل 

مستويات الرعاية للمرضى والمراجعين وفقًا لمستويات الجودة العالمية. 

قطر
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أحدث  ادخال  الطبية رغم ظروف جائحة كورونا في  الدكتور عبدالله األنصاري قائاًل: »لقد نجحت مؤسسة حمد  وأضاف 
تقنية جراحية الستخدام ليزر ألياف الثوليوم الحديث إلى المستشفيات التابعة لها مع إجراء عملية تعد األولى عالميًا بالنظر 
إلى استخدامنا تقنية الليزر مع الروبوت الجراحي وإجراءات التباعد االحترازي في غرفة العمليات. نحن نؤكد من جديد على 
استمرارية المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية في تقديم كافة الخدمات العالجية والجراحية وفق أعلى معايير األداء 
الطبي والسالمة المهنية؛ على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي تشهدها الجهات الصحية بسبب جائحة كورونا 

)كوفيد-١9(.
وقال الدكتور األنصاري: »نود أن نطمئن كافة المرضى بأن كافة الخدمات الجراحية الطارئة متاحة كالمعتاد مع تطبيق كافة 
التدابير وإجراءات السالمة حفاظًا على سالمة المرضى والكادر الطبي حيث تلتزم كافة األقسام الطبية والجراحية بفحص 
وعالج جميع المرضى بشكل فعال وبطريقة آمنة، ونحن ندرك ونقدر القلق الذي قد ينتاب المرضى فيما يتعلق بتعاملهم 
والكوادر  المرضى  وحماية  المخاطر  لتخفيف  عالميًا  المعتمدة  واإلجراءات  التدابير  كافة  نطبق  ولكننا  المستشفيات  مع 

العاملة«.
وحول تفاصيل الجراحات الثالث المذكورة، أشار الدكتور مرشد علي صالح إلى أنها أجريت لثالثة من المرضى وقد تراوحت 
أحجام الحصوات البولية بين ١.٢ سم و٢ سم وكانت اثنتان من تلك الحصوات لمريضين في منطقة الحالب، أما العملية 
الثالثة بالغة التطور فكانت لمريض يبلغ من العمر 33 عامًا وكان يعاني من حصوة بحجم ١.5 سم بالكلية اليمنى مع اصابته 
بفيروس كورونا، وقد تم استخدام تقنيتين مزدوجتين إلجراء العملية؛ األولى استخدام الروبوت الجراحي عن بعد حيث 
قام الجراحون باالبتعاد عن المريض حوالي مترين أثناء إجراء الجراحة، والتقنية الثانية هي استخدام ليزر الثوليوم الحديث 

الذي أدخل إلى مؤسسة حمد الطبية األسبوع الماضي كأول جهة في الشرق االوسط تستخدم هذه التقنية المتطورة.
وحول اإلمكانيات الجراحية التي يوفرها روبوت ابن سينا) Roboflex( قال د.مرشد: »لقد بدأنا استخدام روبوت ابن سينا 
الليزر تصيب  تجعل طاقة  التي  التصويب  بدقة  الجهاز  ويتميز هذا  باستخدامه،  وأجرينا 4٢ عملية  9 أشهر  الجراحي قبل 
الحصى من عدة زوايا وبقطر دوران يصل الى 44٠ درجة، كما تتيح بقاء الجراحين على مسافة آمنة من المريض المصاب 

بأية عدوى تصل إلى ٢.5 متر، مع ضمان تقليل حركة المنظار داخل الكلية مما يقلل من احتمالية تعرضها لإلصابات«. 
ويضيف الدكتور مرشد قائاًل: »أما ألياف الثوليوم الحديثة فهي تقنية متطورة لتوليد طاقة ليزر تقوم بتفتيت الحصوات 
إلى ما يشبه التراب مما يختصر الوقت الالزم للعملية إلى النصف ويقلل من مدة مغادرة المريض المستشفى ويقلل 

من اآلالم، كما أن هذا الليزر المتطور يركز على الحصى بدقة متناهية من دون حدوث أي جروح في الكلى«.
من جهة أخرى أكد الدكتور أحمد المحمد -المدير الطبي لمستشفى حزم مبيريك العام  أن المستشفى يوفر كافة الخدمات 
العالجية الالزمة في كافة التخصصات الطبية لمرضى )كوفيد-١9( الذين يتم متابعة حاالتهم في المستشفى، وأوضح 
قائاًل: »نحن نثمن الجهود الكبرى المبذولة لعالج مصابي فيروس كورونا والتعامل مع األمراض أو اإلصابات التي قد 
يتعرض لها بعض المرضى؛ وذلك وفق منظومة عالجية متكاملة تتم بتنسيق تام بين كافة أقسام المستشفى، ونشعر 
بالرضا التام لما حققته هذه الجراحة المتطورة من نجاح ملحوظ مع استخدام أحدث التقنيات الجراحية وااللتزام بضوابط 

السالمة للتعامل مع مصابي كورونا«.
وإلى ذلك فقد أشار السيد/ حسين آل إسحاق - مدير مستشفى حزم مبيرك العام إلى جاهزية كافة مرافق المستشفى 
للتعامل مع حاالت مصابي كورونا وتوفير كافة الخدمات الطبية والعالجية والمساندة لهؤالء المرضى، مما يقلل من 
الحاجة لمراجعة المرافق األخرى التابعة لمؤسسة حمد الطبية ويضمن بالتالي بقاء تلك المرافق بمنأى عن مخاطر العدوى، 
حيث يتم انجاز هذه الخطة االستراتيجية بمتابعة من لجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة على الحوادث بمؤسسة حمد 
الطبية حيث أثبتت الفترة الماضية نجاح جهود التعامل مع مصابي كورونا وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية في مستشفى 

حزم مبيريك العام.



36

وزارة الصحة العامة تجري دراسة 
تجريبية لالختبارات البيئية لكوفيد - 19

تجريبية  دراسة  العامة  الصحة  وزارة  أطلقت 
لالختبارات البيئية لكوفيد ١9 بالشراكة مع عدد من 
قطر  في  والبحثية  والتعليمية  الحكومية  الجهات 

لدعم وتعزيز جهود الرصد وتتبع المخالطين.
تم خالل المرحلة التجريبية استخدام تكنولوجيا مبتكرة 
الصرف  ومياه  والهواء  األسطح  من  عينات  لجمع 
النتائج  وستتيح   .١9 كوفيد  وجود  واختبار  الصحي 
الفيروس  وجود  عن  بالكشف  المختصة  للجهات 
ومراقبة أي انتشار محتمل في وقت مبكر من خالل 
الصحي. كما قد يساهم  الصرف  تركيزه في مياه 
ذلك في تقييم فعالية بروتوكوالت التنظيف إلزالة 

التلوث الفيروسي في البيئات المختلفة. 
وتقدم االختبارات البيئية دعمًا كبيرًا لفرق التقصي 
الوبائي وتتبع المخالطين بين أفراد المجتمع. حيث 
على  المخالطين  تتبع  فريق  عمل  نطاق  يقتصر  ال 
إصابة  بحاالت  اتصال  على  كانوا  الذين  األشخاص 
بكوفيد ١9 بل يتضمن أيضا األماكن التي قد يكون 
الشخص المصاب زارها وتمثل خطرًا على اآلخرين.  
النهج  على  مثاال  البيئية  االختبارات  بحوث  وتعد 
قطر  دولة  تتبعه  الذي  األدلة  على  القائم  المبتكر 
في استجابتها لوباء كوفيد ١9. وستساهم النتائج 
االستجابة  لعملية  الالزمة  المعلومات  تقديم  في 

والتخطيط االستراتيجي.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير 
العامة: »إن  العامة في وزارة الصحة  إدارة الصحة 
ولذا  ملحة  حاجة  هو  »كوفيد-١9«  لوباء  التصدي 
تتبع  حول  اإلضافية  المعلومات  هذه  ستساهم 
انتشار الفيروس في دعم جهود دولة قطر. وعلى 
المدى الطويل، فإن إنشاء مثل هذه البنية التحتية 
للمراقبة البيئية الوطنية من شأنه أن يقطع شوطًا 
طوياًل نحو فحص سالسل اإلمداد الوارد إلى قطر 
دعم  إلى  باإلضافة   ٢٠٢٢ فيفا  العالم  كأس  خالل 

جهود الفحص في ذلك الوقت«.

والحيوية  الصحية  العلوم  أستاذ  مشاقة،  خالد  الدكتور  وقال 
والعميد المشارك األول للبحوث واالبتكارات والتداول التجاري في 
وايل كورنيل للطب -  قطر »إن هذه الدراسة الرائدة تلقي الضوء 
على القاعدة العلمية الراسخة ذات الخبرات المتنوعة والمتكاملة 
في قطر والتي تم تأسيسها على مدى سنوات من خالل جهود 
القيادة القطرية، مؤكدا دور مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، كما يظهر هذا 
وقدرة  الوطنية  االحتياجات  لدعم  الفعال  التعاون  جهود  العمل 
)كوفيد-١9(  إدارة وباء  المبتكر على تحسين عملية  العلمي  النهج 

في قطر«.
التدريجية  والعودة   )١9 )كوفيد  جراء  المفروضة  القيود  رفع  ومع 
المشروع  نطاق  لتوسيع  العامة  الصحة  وزارة  تخطط   ، لألنشطة 
ليشمل المرافق التعليمية وشبكات معالجة المياه المحلية لتعزيز 

المراقبة ودعم جهود الكشف المبكر.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة التجريبية تم تدشينها في إطار المبادرة 
التي اتخذها فريق العمل المعني بالبحوث والمراجع العلمية الذي 
لتقديم  قطر  في   ١9 لكوفيد  االستجابة  خطة  ضمن  إنشاؤه  تم 
قراراتهم.  التخاذ  السياسات  لصانعي  المتاحة  العلمية  األدلة 
ثمان مؤسسات  المشروع  هذا  العامة في  الصحة  وزارة  وتدعم 
وهي مؤسسة حمد الطبية، وجامعة قطر، ومعهد قطر لبحوث 
للبحوث  بيوبنك  وقطر  العامة،  األشغال  وهيئة  والطاقة،  البيئة 
الطبية، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وجامعة تكساس إي 

أند أم في قطر، وكلية وايل كورنيل للطب -قطر.

قطر
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أطباء حمد الطبية وسدرة للطب يـجرون 
عــملية إلنــقاذ طــفــل حــديــث الــوالدة 

يــعــانــي مــن مــرض دمــاغــي نــادر
 نجح فريق من جّراحي مستشفى حمد العام ومعهد العلوم العصبية التابعين لمؤسسة حمد الطبية ومن سدرة للطب 
في إجراء عملية بالغة الدقة لطفل حديث الوالدة لم يكمل األسبوعين من العمر يعاني من مرض دماغي نادر، وقد أشرف 

على العملية التي تكّللت بالنجاح أخصائي في الطب العالجي العصبي باألشعة التداخلية في مستشفى حمد العام.
وكان الطفل المريض وهو قطري الجنسية يعاني من تشّوه في وريد »جيلين«، وهو تشوه يحدث للجنين يؤدي إلى 
القلب مرتبطة  وراثية في  إلى تشوهات  الدماغ إضافة  داخل  الدموية  األوردة والشرايين  بين  غير طبيعي فيما  تداخل 
بهذه الحالة المرضية، وقد تّم تشخيص حالة الطفل المريض، والتي تبلغ نسبة حدوثها ١-٢% من حاالت التشوه الخلقي 

الدماغي، أثناء الفحص الروتيني لوالدة الطفل في المراحل األخيرة من الحمل من ِقبل فريق طبي في سدرة للطب.
والدة  عملية  بإجراء  للطب  سدرة  أطباء  قام  الصحية  بحالته  المرتبطة  المضاعفات  مخاطر  من  المريض  الطفل  ولحماية 
قيصرية لوالدته قبل موعد الوالدة بثالثة أسابيع وتّم على إثر ذلك تشكيل فريق متعّدد التخصصات الطبية مؤّلف من 
جّراحي وأطباء أعصاب، وأطباء قلب، وأخصائيي عالج تداخلي إشعاعي، وأخصائيي طب األطفال حديثي الوالدة لبحث 

الحالة المرضية والبرنامج العالجي الذي سيتّم اّتباعه إلنقاذ حياة الطفل.
في تعليق له حول هذه الحالة المرضية قال الدكتور أيمن زكريا، استشاري أول الطب العالجي العصبي باألشعة التداخلية 
الحالة  تظهر عالمات هذه  العملية:«  على  أشرف وفريقه  والذي  العصبية،  العلوم  العام ومعهد  في مستشفى حمد 
النادرة المسّماة » تشّوه وريد جيلين« عادة في الشهور الثالثة األولي من الحمل حيث يؤدي هذا التشّوه إلى ترابط 
الشرايين الدموية مباشرة مع وريد جيلين بداًل من الترابط مع الشعيرات الدموية الدماغية األمر الذي ينجم عنه زيادة في 
الضغط في وريد جيلين وبالتالي يمكن أن يتعّرض المريض للنزف الدموي الدماغي أو لتوّسع كبير في الوريد يصعب 
معه تصريف السوائل من الدماغ، كما يمكن أن يتسبب ذلك في تدفق مفرط في الدم باتجاه القلب والرئتين مما يضع 

كّمًا كبيرًا من الضغط على الجانب األيمن من القلب ويتسّبب في ما يعرف بالقصور القلبي االحتقاني. 

قطر
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وقد قام بإجراء المرحلة األولى من العملية العالجية والتي استغرقت خمس ساعات، الدكتور أيمن زكريا يسانده فريق 
من مستشفى حمد العام إضافة إلى الدكتور وليد مبارك، الطبيب االستشاري في وحدة التصوير الطبي اإلشعاعي 
في سدرة للطب، هذا وقد تّم إجراء العملية في وحدة العالج التداخلي اإلشعاعي في سدرة للطب وهي عبارة عن غرفة 
عمليات هجينة متطّورة مخصصة لعمليات العالج التداخلي بالغة التعقيد ومجّهزة بتقنيات تصوير إشعاعي مباشر وحّي 

أثناء العمليات.
وأضاف الدكتور أيمن زكريا: »إذا لم يتّم اكتشاف تشّوه وريد جيلين ومعالجته في وقت مبّكر فإنه قد يؤّدي إلى تأّخر 
في النمو الدماغي وقد ُتعّد هذه الحالة مهدّدة لحياة المريض بشكل عام، وتعتبر هذه الحالة المرضية من الحاالت النادرة 
التي يواجهها األطباء في مستشفى حمد العام وال يتجاوز عدد العمليات التي تّم إجراؤها في المستشفى خمس أو 
ست عمليات خالل السنوات الخمس الماضية، وبالنسبة لحالة هذا الطفل قمنا باتباع تقنية تعرف باسم إصمام األوردة 
الداخلية عن طريق القسطرة حيث يتم إدخال أنبوب قسطرة دقيق جدًا من وريد بين الفخذين وتوجيهه إلى داخل الدماغ 
ليتم من خالله حقن مادة تشبه الصمغ على جوانب الوصلة الوريدية وإقفالها دون التأثير على األوردة والشرايين األخرى 
في الدماغ، ويتّم عادة إجراء هذه العملية العالجية على مرحلتين أو ثالث مراحل بهدف تجّنب حدوث أي تغيير مفاجئ في 

آلية تدّفق الدم في الدماغ«.

وقد تّم إجراء المرحلة الثانية من العملية والتي تهدف إلى تحسين الدورة الدموية القلبية لدى الطفل المريض بعد أسبوع 
من المرحلة األولى حيث قام بهذه المرحلة الدكتور أيمن زكريا وفريقه، بمساندة من الدكتورة آشلي روبنسون، رئيس 
قسم العالج التداخلي اإلشعاعي في سدرة للطب، ويتماثل الطفل الذي بدأت حالته الصحية في التحّسن حاليًا للشفاء 
تحت مالحظة الفريق الطبي في وحدة العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة في سدرة للطب، ومن المقّرر أن يقوم 
الدكتور أيمن زكريا بإجراء المرحلة الثالثة من العملية العالجية عند بلوغ الطفل شهره الثاني من العمر وذلك الستكمال 

إقفال التحويالت الوريدية المتبقية والتحقق من الحالة النمائية والوظيفية الطبيعية للدماغ.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله األنصاري، رئيس اإلدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، بأن مزّودي الرعاية الصحية عازمون 
على مواصلة تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية للمرضى في دولة قطر وذلك 
على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نمّر بها بسبب جائحة كورورنا )كوفيد -١9(، وقال: »أوّد أن أتقّدم بجزيل الشكر 
لكّل من شارك في إنقاذ حياة هذا الطفل وإعطائه الفرصة ليعيش حياة طبيعية بإمكاناته الجسدية والعقلية متمنيًا له 

ولوالديه موفور الصّحة والعافية«.
  

وقال البروفيسور زياد حجازي، الرئيس الطبي بالوكالة في سدرة للطب: »نشعر بالفخر واالعتزاز بأواصر التعاون المتينة 
العصبية والتي دعمت وتدعم  العلوم  الطبية ومعهد  العام ومؤسسة حمد  تربطنا بزمالئنا في مستشفى حمد  التي 
توفير مستوى راٍق من الرعاية الصحية ألطفال دولة قطر، وقد كان لمنهجية الفرق متعّددة التخصصات الطبية المّتبعة في 

مؤسستينا دورّا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية التي يحتاجها هذا الطفل وإنقاذ حياته«. 

من جانبه قال الدكتور أحمد عون، رئيس معهد العلوم العصبية التابع لمؤسسة حمد الطبية: »يشعر الفريقين الطبيين من 
مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب بالكثير من الرضا لما تّم تحقيقه من نتائج عالجية ناجحة لهذه العملية المعّقدة، خاّصة 
وأن معالجة هذه الحالة النادرة والمهّددة للحياة كانت تنضوي على نسبة كبيرة من المخاطر، ويرجع الفضل في نجاح هذه 

العملية إلى الله تعالى، ثّم للتعاون العلمي والطبي المتواصل بين مستشفى حمد العام وسدرة للطب«.
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وزارة الـصـحة العـامة تدشـن شـهادة 
االخـتـصــاصــات الـطــبـيـة الـقــطـريـة 

»الـبـورد الـقـطـري«
القطرية  الطبية  االختصاصات  شهادة  العامة  الصحة  وزارة  دشنت 
»البورد القطري« في خطوة هامة تأتي تتويجًا للجهود الكبيرة لتحسين 
وتطوير كفاءة الكوادر الطبية في دولة قطر، وذلك من خالل معايير 
التخصصات  في  تدريبهم  يكملون  الذين  األطباء  تقييم  في  عالية 
المختلفة في المستشفيات والبرامج المعتمدة في دولة قطر، والتي 

تؤدي في النهاية إلى حصولهم على »البورد القطري«.
القطري«  »البورد  في  التسجيل  باب  فتح  يتم  أن  المقرر  ومن 

للتخصصات الطبية المختلفة بداية شهر يوليو المقبل.

وأكد الدكتور سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة 
الصحة العامة أنه سيتم خالل األسابيع القادمة اإلعالن عن تفاصيل 
»البورد القطري« وهيكله التنظيمي وآلية التسجيل لألطباء المتدربين.

وأوضح أن وزارة الصحة العامة ستعمل على استقطاب شركاء دوليين 
من مجالس طبية عالمية وإقليمية من أجل تحقيق أعلى المستويات 
األكاديمية  المؤسسات  ستشارك  كما  الدولي.  واالعتراف  العالمية 

واإلكلينيكية في دولة قطر في مهام »البورد القطري«.

الطبي  التعليم  إدارة  الخال مدير  الدكتور عبداللطيف  ومن جانبه أشار 
بمؤسسة حمد الطبية إلى أن برامج التدريب الطبية التخصصية في 
دولة قطر تعتبر من أفضل البرامج التدريبية وأحسنها أداًء على مستوى 
العالم، كما أن معظم برامج اإلقامة وبعض برامج الزمالة في الدولة 
حاصلة على االعتماد من قبل المجلس األمريكي العتماد التخصصات 

الطبية )ACGME-I( وكذلك اعتماد البورد العربي.
ويمتاز القطاع الطبي في دولة قطر وال سيما القطاع العام بالموارد 
الكبيرة من األطباء واألساتذة المتميزين من القطرين والمقيمين من 
أصحاب الخبرة والكفاءة في التعليم وعقد االمتحانات وتقييم األطباء 

مما يثري »البورد القطري » ويساعد على إنجاحه.
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أطلقــت وزارة الصحــة العامــة منصــة التعليــم االلكترونــي الضطــراب طيــف التوحــد، والتــي تعتبــر المرحلــة األولــى مــن 
ــة بالشــراكة مــع  ــم إطــالق المنصــة اإللكتروني ــة قطــر. وت ــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي دول ــي ل ــم اإللكترون موقــع للتعلي

مؤسســة حمــد الطبيــة، ومؤسســة قطــر، ومركــز الشــفلح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والجمعيــة القطريــة للتوحــد.
ويتمثــل الهــدف الرئيســي لمنصــة التعليــم اإللكترونــي فــي تزويــد أوليــاء األمــور ومقدمــي الرعايــة لــذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد مــن مختلــف األعمــار بمصــدر إلكترونــي للمعلومــات العلميــة يغطــي الموضوعــات التعليميــة واالجتماعيــة والصحيــة. 
وقالــت الدكتــورة نــوف محمــد الصديقــي، قائــد صحــي للخطــة الوطنيــة للتوحــد بــوزارة الصحــة العامــة: "تأتــي منصــة 
التعليــم اإللكترونــي ضمــن جهــود وزارة الصحــة العامــة وشــركائها الهادفــة إلــى تحســين ســبل حيــاة األفــراد ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد وأســرهم، وتعزيــز الوعــي العــام حــول اضطــراب طيــف التوحــد".
وأضافــت: "مــن خــالل دعــم جميــع الشــركاء نأمــل أن نتمكــن مــن بنــاء شــبكة لتزويــد جميــع العائــالت فــي مجتمعنــا بأحــدث 
المنشــورات المتعلقــة باضطــراب طيــف التوحــد ومقاطــع الفيديــو والتفاعــل والدعــم لــذوي طيــف التوحــد، تأكيــدًا لحقهــم 

فــي تلقــي الرعايــة والدعــم المناســبين، والحصــول علــى نفــس الفــرص المتاحــة لغيرهــم".
تتضمــن المنصــة اإللكترونيــة مجموعــة متنوعــة مــن المــوارد، بمــا فــي ذلــك مقاطــع فيديــو مســجلة مــن قبــل خبــراء فــي 
ــة مــن  ــة متنوع ــراء مختصــون وتغطــي مجموع ــة يديرهــا خب ــة حي ــة تفاعلي ــد. كمــا ســيتم عقــد جلســات تعليمي ــال التوح مج
الموضوعــات، وهــو مــا يحظــى بأهميــة خاصــة فــي المرحلــة الحاليــة نظــرًا لحاجــة أوليــاء األمــور إلــى دعــم إضافــي ونصائــح 
خــالل جائحــة )كوفيــد-١9( نظــرًا للتغييــر فــي أســلوب حيــاة أبنائهــم بســبب التدابيــر الوقائيــة، بمــا فــي ذلــك التباعــد الجســدي.

مــن جهتهــا قالــت الســيدة فاطمــة إبراهيــم شــيخي، مديــر المشــروع فــي إدارة نظــم المعلومات بــوزارة الصحــة العامة: "لقد 
زودت إدارة نظــم المعلومــات بــوزارة الصحــة العامــة المجتمــع بالعديــد مــن الحلــول اإللكترونيــة التــي تدعــم التحــول الرقمــي 
لســد الثغــرات والتحديــات القائمــة التــي تســببت بهــا جائحــة كوفيــد - ١9". وأضافــت: "تتيــح منصــة التعليــم اإللكترونــي 
ــاء  ــن فــي قطــر مشــاركة خبراتهــم ومناقشــة الموضوعــات المهمــة التــي ســتزود اآلب الضطــراب طيــف التوحــد للمختصي

ومقدمــي الرعايــة بمعلومــات قيمــة".
ــن الشــباب  ــرات الســلوكية بي ــي حــول موضــوع "التغي ــم اإللكترون ــر منصــة التعلي ــى عب ــم عقــد الحلقــة النقاشــية األول وت
ذوى االحتياجــات الخاصــة" وأدارهــا الدكتــور محمــد الطاهــر، استشــاري أول للطــب النفســي والمشــرف علــى الخدمــات 
االستشــارية لصعوبــات التعلــم بمؤسســة حمــد الطبيــة. كمــا ســيتم اإلعــالن الحقــًا عــن الجلســات النقاشــية األخــرى المقــرر 

عقدهــا عبــر منصــة التعليــم اإللكترونــي.
وتدعــو وزارة الصحــة العامــة أوليــاء األمــور ومقدمــي الرعايــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن كل األعمــار لزيــارة منصــة 

التعليــم االلكترونــي علــى )https://autismelearning.moph.gov.qa( واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة لهــم.

وزارة الصحة العامة تطلق منصة التعليم 
اإللـكـتـرونـي الضـطـراب طـيـف الـتـوحـد 

قطر
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وزير الصحة يتــوسط مجــلس 
إدارة جمعية العالج الطبيعي

اجتمع معالي وزير الصحة الدكتور/ باسل الصباح مع مجلس إدارة جمعية العالج الطبيعي الكويتية لمناقشة أهم القضايا 
التي تخص مهنة العالج الطبيعي.

وقالت رئيس جمعية العالج الطبيعي الكويتية هناء الخميس في تصريح صحافي على هامش االجتماع انه تم مناقشة 
التصنيف  الكويت، والتي من أهمها مناقشة  الطبيعي في دولة  العالج  التي تهم منتسبي مهنة  النقاط  العديد من 
الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية للعالج الطبيعي وإمكانية تطبيقه في وزارة الصحة، فضال عن تحفيز 
الكوادر الوطنية لالنتساب للمهنة كوجود كادر مالي وإداري جديد بما يتناسب مع طبيعة عمل المهنة، مؤكدة بأن الوزير 

الصباح أبدى بفهمه ووعد بمخاطبة ديوان المدنية بهذا الشأن.
وذكرت الخميس بأنه تم مناقشة زيادة فرص االبتعاث السنوية للراغبين في استكمال الدراسات العليا منوهة بأن الوزير 
الطبيعي.  العالج  لمنتسبي  االبتعاث  لزيادة مقاعد  المدنية  الخدمة  العالي وديوان  التعليم  وزارة  بمخاطبة  الصباح وعد 
وبينت بأنه تم خالل االجتماع مع الوزير الصباح مناقشة تفعيل لجنة التفتيش الثالثية على القطاع األهلي بمشاركة العالج 
الطبيعي ، وإعادة النظر في شروط فتح المراكز األهلية للعالج الطبيعي، فضال عن تسليط الضوء على أهمية وجود 

قانون لمهنة العالج الطبيعي لحفظ حقوق كل من المريض ومنتسبي المهنة.
العالمي لمهنة العالج الطبيعي من خالل وجود برامج تخصصية شبيهة  الدراسي  التطرق للتطور  أنه تم  وأشارت إلى 
بالبورد التخصصي مع االهتمام ببعض الدرجات المستحدثة مثل ال DPT وهو تخصص طبيب عالج طبيعي إكلينيكي، 
العالج  جمعية  مع  التنسيق  وطلب  الصحة,  وزارة  في  التخصص  هذا  مثل  وجود  أهمية  على  الصباح  الوزير  أكد  والذي 
الطبيعي لهذا الشأن، مشيدة بتفهم الوزير لكافة القضايا التي تم طرحها من قبل الجمعية و حسن استماعه، مع اهتمامه 

بمتابعتها. 
والجدير بالذكر أن معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح استقبل جمعية العالج الطبيعي برئاسة هناء الخميس، وعدد 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ممثلين باألمين العام عبير التجلي، وأمين الصندوق عبير العجب وعضو مجلس اإلدارة 

فاطمة العسكر باإلضافة الى د. سعود العبيدي احد األعضاء المؤسسين للجمعية.

الكويت
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شــاركت دولــة الكویــت ممثلــة بمركــز جابــر األحمــد للتصویــر 
الجزیئــي فــي المؤتمــر العالمــي للطب النــووي والتصویر 
وخمســة  محاضــرات  ثالثــة  بعــدد   ٢٠٢٠ لعــام  الجزیئــي 

ملصقــات علمیــة.
فــاز منهــا الدكتــور عبدالرضــا إســماعيل استشــاري الطــب 
ملصــق  أفضــل  بجائــزة  الجزیئــي  والتصویــر  النــووي 
علمــي مــن ضمــن نخبــة عالميــة مشــاركة بمجــال التصویــر 

الجزیئــي.

مركز جابر األحمد للتصوير الجزيئي 
یـحــصـد جــائـزة أفــضـل عـــشــریــن 
مشـاركة عـلمية للتصـوير الـجزيـئي

للجهــود  المركــز  مدیــر  معرفــي  فهــد  الدكتــور  وأشــار 
للتقــدم  الكویــت  مؤسســة  بیــن  المبذولــة  المشــتركة 
العلمــي ووزارة الصحــة إلنجــاح وإثــراء البحــث العلمــي 
المســتمر. التطــور  أجــل  الباحثیــن واألطبــاء مــن  ودعــم 
ــر  ــر األحمــد للتصوی ــز جاب ــأن مرك ــور معرفــي ب ــن الدكت وبی
الجزیئــي هــو أحــد مراكــز المؤسســة والــذي یشــغل ضمــن 

اتفاقیــة رســمیة مــع وزارة الصحــة.

الكويت
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تماشــيا مــع التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا الجهــات الحكوميــة أطلقــت وزارة الصحــة خدمــه حجــز المواعيــد 
اإللكترونيــة المســبقة لمراجعــة عيــادات مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل الدخــول علــي الموقــع اإللكترونــي الــوزارة 

ــة والســكر. ــادات الممــارس العــام واألمــراض المزمن وتشــمل هــذه الخدمــة عي
وتهــدف هــذه الخدمــة الــي تجنــب والتكــدس بيــن المراجعيــن وتقليــل فــرص انتقــال العــدوي باإلضافــة إلــي توفيــر افضــل 

الخدمــات الصحيــة التوعويــة للمرضــي.
وأصبــح باإلمــكان خــالل دقائــق معــدودة أن يقــوم المراجــع بحجــز موعــد مســبق فــي المركــز الصحــي التابــع لــه وذلــك مــن 
خــالل الهاتــف المحمــول عــن طريــق الدخــول علــي الموقــع الرســمي لــوزارة الصحــة الخــاص بخانــه الخدمــات العامــة ومــن 
ثــم المراكــز الصحيــة ثــم يتــم مــلء البيانــات الالزمــة واختيــار الوقــت المناســب المراجــع يتــم الــرد فــي نفــس الوقــت بالموعــد 

المحــدد مــع البــار كــود الــالزم للمراجعيــن.
وقد رحب المراجعون بهذه الخدمة لما لها من ثمار إيجابيه على المرضي وطاقم العالج الطبي.

وزاره الصــحة تطــلــق منــصة حــجــز 
المواعيد المسبقة لمراجعة عيادات 

مراكز الرعايـة الصـحية األولـية
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تقدمــت الدكتــورة آمــال حســين اليحيــى بعــرض كتــاب حــول الكلفة 
االقتصاديــة للتبــغ بــدول الخليــج ووضحــت أنــه تــم نشــر ورقــة 
علميــة بدعــم مــن وزارات الصحــة بــدول المجلــس، ممثلــة فــي 
اللجنــة الخليجيــة لمكافحــة التبــغ ووحــدة البحــوث بالمجلــس، فــي 
 ،)BMJ Tobacco Control Journal( المجلــة العلميــة المرموقــة
تعتبــر المجلــة الناشــرة للورقــة العلميــة من أهــم المجالت العلمية 
تناولــت  العالمــي  المســتوى  علــى  التبــغ  فــي مجــال مكافحــة 
الورقــة العلميــة باســتفاضة الكلفــة االقتصاديــة لتدخيــن التبــغ 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتبيــن أن الكلفــة اإلجماليــة 
لتدخيــن التبــغ قــدرت بحوالــي ۱,۲۵% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

ومــا يــوازي تقريــب 43 مليــار دوالر القــوة الشــرائية.
شــكل التدخيــن الســلبي نســبة مــن الكلفــة، وقــد كانــت الفئــة 
العمريــة األبــرز تضــررا مــن التدخيــن الذكــور متوســطي العمــر، 
ــاز التنفســي  ــت الكلفــة األعلــى مرتبطــة بأمــراض الجه وقــد كان

والســكري.
والكلفــة االقتصاديــة لتدخيــن التبــغ فــي الخليــج أقــل نســبة مــن 
تلــك المشــاهدة فــي عمــل السياســات والبرامــج الراميــة لمكافحة 
التبــغ وبالتالــي تــؤدي إلــى توفيــر كبيــر فــي الكلفــة االقتصاديــة 
وبالنســبة للبيانــات الخاصــة بدولــة الكويــت فقد بينت الدراســة أن 
معــدالت اســتهالك التبــغ للرجــال هــي األعلــى فــي دول مجلــس 
التعــاون وأن كلفــة التبــغ اإلجماليــة بلغــت ۱,45% مــن ناتــج الدخــل 
المحلــي وهــي األعلــى فــي دول المجلــس، وتتحمــل الدولــة 
تقريبــا 8۲% مــن كلفــة التدخيــن المباشــر كمــا أن دولــة الكويــت 
هــي الدولــة الوحيــدة مــن دول المجلــس التــي لــم تطبــق فــرض 

الضريبــة االنتقائيــة علــى منتجــات التبــغ حتــى اآلن.
تعتبــر هــذه الورقــة العلميــة هــي األولــى وســيتبعها نشــر ورقــة 

أخــرى خاصــة بسياســات ضرائــب التبــغ فــي الخليــج.
وســيتم تحديــث الدراســة كل 3 ســنوات حســب الخطــة المعتمــدة 

مــن اللجنــة بعــام ۲۰۲۲م.

نشر ورقــة علمية حــول الكــلفــة 
االقتصـادية للتـبغ بدول الخــليـــج

فــي مــجــلــة
)BMJ TOBACO CONTROL JOURNAL(

الكويت



45

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تجهيــز شــحنة عاجلــة مــن المســاعدات الطبيــة 
مــن أجهــزة وأدويــة ومســتلزمات بنــاء علــى التوجيهــات الســامية مــن 
ســمو نائــب األميــر ولــي العهــد الشــيخ نــواف األحمــد إلــى األشــقاء فــي 
الجمهوريــة اللبنانيــة لمواجهــة آثــار االنفجــار الضخــم الــذي تعــرض لــه مرفــأ 

بيــروت فــي شــهر أغســطس٢٠٢٠م. 
وأوضحــت الــوزارة عــن تنســيق مشــترك مــع وزارة الخارجيــة لتجهيــز ونقــل 
الشــحنة بالتعــاون مــع وزارة الدفــاع عبــر طائــرة عســكرية، مشــيرة إلــى 
الدكتــور/ باســل  المباشــرة مــن معالــي وزيــر الصحــة الشــيخ  المتابعــة 

حمــود الصبــاح لالنتهــاء مــن مختلــف إجــراءات تجهيــز الشــحنة. 
ــاح قــد أجــرى اتصــاال  ــر الصحــة الشــيخ د. باســل حمــود الصب ــر أن وزي يذك
هاتفيــا بنظيــره فــي الجمهوريــة اللبنانيــة حمــد حســن عبــر خاللــه عــن بالــغ 
األســى لالنفجــار الضخــم الــذي وقــع فــي وقــت ســابق بمرفــأ بيــروت. 

وذكــر معالــي الوزيــر الصبــاح خــالل االتصال أنه بناء على توجيهات ســامية 
مــن ســمو نائــب األميــر ولــي العهــد الشــيخ نــواف األحمــد وانطالقــا مــن 
حــرص دولــة الكويــت علــى الوقــوف مــع األشــقاء فــي لبنــان والتضامــن 
معهــم فقــد تقــرر تقديــم مســاعدات طبيــة عاجلــة لمجابهــة آثــار االنفجــار 

الضخــم وتجــاوز تداعياتــه.
دولــة  فــي  لألشــقاء  والتقديــر  الشــكر  اللبنانــي  الصحــة  وزيــر  وقــدم   
ــه لســمو  ــا عــن خالــص تمنيات ــادرة الكريمــة معرب الكويــت علــى هــذه المب

أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد بالشــفاء العاجــل.
وأضــاف الدكتــور عبدالرحمــن المطيــري الوكيــل المســاعد للشــؤون الفنيــة 
الطبيــة  المســتودعات  فــي  العامليــن  جميــع  قــام  الصحــة،  وزارة  فــي 
والمختصيــن مــن أطبــاء الطــوارئ، فــي تجهيــز األدويــة التــي يحتاجهــا 
األشــقاء فــي لبنــان للمســاعدة فــي تداعيــات آثــار االنفجار على األشــقاء.
حيــث توجهــت طائــرة محملــة بالمســاعدات الطبيــة مــن دولــة الكويــت 
الطارئــة  والحــاالت  بالكــوارث  الخاصــة  األدويــة  فــي  والمتمثلــة  للبنــان 
وكذلــك المســتلزمات الطبيــة التــي تســتلزم فــي حــاالت الحــروق والنــزف 
وكذلــك أجهــزة طبيــة متمثلــة فــي قيــاس العالمــات الحيويــة للجســم 

واألســرة الطبيــة وأجهــزة اإلنعــاش.

طــائــرة مـســاعــدات طــبــيــة 
كويتية تصل لبنان في شهر 

أغسطس 2020م
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تعّرف على طب األسرة
من هو الدكتور زاهر العبري؟

وطبيب  الجنسية،  عماني  العبري،  هالل  بن  غصن  بن  زاهر  اسمي 
اختصاصي قي طب االسرة، وعضو في الرابطة العمانية لطب االسرة 
في الجمعية الطبية العمانية، ومستشار في االمراض الوراثية، حصلت 
على شهادة البكالوريوس في العلوم الصحية وشهادة دكتور في الطب 
أكملت  كما  قابوس،  السلطان  بجامعة  الصحية  والعلوم  الطب  كلية  من 
برنامج االختصاص في تخصص طب االسرة بجامعة تورونتو بالجمهورية 
الكندية، اعمل في وزارة الصحة العمانية كرئيس لمركز الخوير الشمالي 
الصحي، ولي ارتباط اكاديمي كمدرب مع المجلس العماني لالختصاصات 
الطبية لتدريب األطباء المنخرطين في البرنامج التخصصي لطب االسرة 

بالمجلس ، كما انني عضو في المنظمة العالمية ألطباء االسرة. 

باقي  عن  يميزه  وما  بالتحديد،  االسرة  طب  تخصص  اخترت  لماذا 
التخصصات الطبية؟

انه  أهمها  من  والتي  التخصص  هذا  اختار  جعلتني  كثيرة  أسباب  هناك 
التخصص الوحيد القادر على تلمس احتياجات المجتمع عن قرب وقدرته 
على احداث تغييرات إيجابية، كما انه تخصص شامل وقادر على تقديم 
الرعاية الصحية المتخصصة ألمراض كثيرة ومعقدة ولجميع االعمار، كما 
انه قائم على العالقة الوثيقة بين الطبيب والمريض والتي ترتقي بصحة 
والعملية  والوظيفية  العائلية  حياتي  بين  توازنا  لي  يوفر  انه  كما  الفرد، 

والتي قل ان نجدها في التخصصات األخرى. 

همسات صحية
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ما هو الفرق بين الطبيب العام وطبيب األسرة؟

الطبيب العام هو الطبيب الحاصل على شهادة البكالوريوس 
المهنة  ممارسة  واستمر في  فقط  والجراحة  الطب  في 
الطب  فروع  احدى  في  التخصص  بدون  عديدة  لسنوات 
العديدة، وتكونت لديه الخبرة في معالجة االمراض بشكل 
االسرة  أما طبيب  وبدون شهادة تخصص معتمدة،  عام 
فهو طبيب حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب 
التدريبية دخل في  أكمل سنة االمتياز  ان  والجراحة وبعد 
التخصص  هذا  على  ويطلق  معتمد،  تخصصي  برنامج 

)طب االسرة(.
يتلّقى أطباء األسرة تدريًبا مكثفا، وهم األطباء الوحيدون 
المؤهلون لعالج معظم األمراض، وتقديم الرعاية الطبية 
الشاملة لألفراد من جميع األعمار بدًءا من األطفال حديثي 
الوالدة إلى كبار السن، فبعد دراسة الطب البشري العام 
يكمل أطباء األسرة برنامج تدريبي مدته من سنتين الى 
األسرة،  طب  في  متخصصين  ليصبحوا  سنوات،  اربع 
رئيسية هي؛ طب  طبية  مجاالت  التدريب في  ويتلقون 
الباطني،  والطب  النساء،  وأمراض  والتوليد  األطفال، 
المجتمع،  وطب  والجراحة،  واألعصاب  النفسي،  والطب 
المتعلقة  األخرى  المجاالت  بعض  في  تدريبا  ويتلقون 
العيون،  وطب  الطوارئ،  وطب  الشيخوخة،  بأمراض 
والمسالك  والحنجرة،  واألنف  األذن  وطب  واألشعة، 

البولية و غيرها من التخصصات األخرى.

ما هو طب االسرة؟

يوفر  الذي  الطبي  التخصص  بأنه  األسرة  طب  يعرف 
الرعاية الصحية المستمرة والشاملة للفرد واألسرة كاملة، 
ويدمج هذا التخصص بين العلوم البيولوجية، والسريرية، 
من  األفراد  جميع  األسرة  طب  ويتضمن  والسلوكية، 
جهاز  كل  ويعالج  الجنسين،  كال  ومن  األعمار،  مختلف 

وعضو في الجسم.
 عرف طب األسرة ألول مرة كتخصص له برنامج تدريبي 
المتحدة  الواليات  في  ميالدًيا   ١969 عام  في  معتمد 
االمريكية، وذلك لتكريس الوظيفة العامة في الطب التي 
بعد  الفرعية، وخصوًصا  التخصصات  نمو في  عانت من 
الحرب العالمية الثانية، ووفر هذا التخصص الرعاية الطبية 
الشخصية لجميع األفراد من مختلف الطبقات االجتماعية 
يرجع  االسرة  لطب  األولى  النواة  ان  اال  واالقتصادية، 
السنين في  للطبابة منذ مئات  الممارسات األولى  الى 

الحضارات القديمة 

ما هي الصفات التي تميز طبيب األسرة؟

أما ما يجعل طبيب االسرة مميزا عن غيره فهو امتالكه لكم 
هائل من المعرفة والمهارة، والتي جعلت الفرق شاسعا 
بينه وبين اقرانه االخرين في التخصصات الطبية األخرى، 
فاتساع دائرة المعرفة لديه والمامه الالمحدود باألمراض 
واألمراض  الشائعة  االمراض  خاص  وبشكل  المختلفة 
وادراكه  وبفهمه  والخطيرة  المعقدة  واالمراض  المزمنة 
لفرص و طرق الوقاية والتشخيص المبكر لألمراض جعلته 
االسرة  ضمن  الفردية  العالقات  لدور  ادراكه  أما  مميزا، 
كمسبب محتمل للمشكالت الصحية وتأثير المرض على 
واالسرة  للمريض  اقرب  جعلته  االسرة  ضمن  العالقات 
وخاصة إدراكه للظروف االجتماعية والبيئية لمرضاه وكيفية 
تميزه  أما  والمرض،  الصحة  بين  العالقة  على  ذلك  تأثير 
بمعرفة التشريعات الطبية والتقاليد والعادات االجتماعية 
بالمشكالت  ملما  جعلته  مرضاه  على  ذلك  تأثير  ومدى 

الصحية في المجتمع.
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طبيب  تواجه  التي  المستقبلية  التحديات  أهم  هي  ما 
األسرة في دول الخليج؟

أن من أهم التحديات التي تواجه طبيب االسرة في دول 
الخليج هو عدم معرفة المجتمع بدوره المحوري في النظام 
والتي  للمريض  العميق  الفهم  على  وبقدرته  الصحي، 
تتعدى الجوانب المرضية إلى الجوانب االجتماعية والمالية 
والحياتية وغيرها والتي يكون لها تأثير مباشر في مساعدة 
خصوصيته  مع  تتناسب  عالجية  قرارات  التخاذ  المريض 
ووضعه الحياتي،  كما أن األنظمة الصحية وآليات عملها 
لدور طبيب االسرة عند وضع  الواضح  الفهم  الى  تفتقر 
فعلى  لذلك  والوظيفية،  والقيادية  التدريبية  السياسات 
أجل  من  معا  العمل  الصحية  والقيادات  االسرة  أطباء 
من  االسرة  لتمكين طبيب  تمهد  المضي في سياسات 

القيام بدوره الكامل في االرتقاء بالمنظومة الصحية.

ماذا قدم أو ينبغي أن يقدم طبيب األسرة للمجتمع في 
مواجهة فايروس كورونا؟

التصدي  كبير في  دور  االسرة  لطبيب  زال  وما  كان  لقد   
لجائحة كورونا كوفيد ١9 منذ بداياتها األولى في ديسمبر 
٢٠١9 ، فقد حمل على عاتقه أدوار كبيرة وجديدة تطلبت 
مرونة وتضحيات عظيمة، فطبيب االسرة تمكن من القيام 
الوبائية، فتمثل ذلك  والتقصي لألمراض  الترصد  بأعباء 
المصابين  المشتبه بهم وتحديد  في فحص االالف من 
الصحية  الرعاية  وتقديم  وعزلهم  لهم  المخالطين  وحصر 
األولية الالزمة لهم، والتواصل اليومي المباشر للمرضى 
كما  الضرورة،  حال  في  المستشفيات  الى  وتوجيههم 
الطبية  انهم يشاركون بفعالية كبيرة في تدريب االطقم 
يشاركون  انهم  كما  العدوى،  لمكافحة  الوقائية  بالطرق 
البرتوكوالت  بأعداد  األخرى  التخصصات  في  زمالئهم 
المشاركة  بارز في  العالجية لكوفيد ١9، كما ان لهم دور 
الطبية بما  المجتمعات  تثري  العلمية والتي  البحوث  في 

هو جديد عن هذه الجائحة. 

ومع ذلك كله فانهم يواصلون عملهم المعتاد في متابعة 
المزمنة  كاألمراض  التخصصية  عياداتهم  في  المرضى 
األولية  الرعاية  خدمات  من  وغيرها  والتطعيمات  والربو 
حتى في فترات تقليص اعداد المراجعين المراعية لمبادئ 
الحد من انتشار العدوى وذلك باستخدام وسائل التواصل 

المختلفة.

ما هو دور طبيب األسرة في المجتمع الخليجي؟

خصوصيته  له  المجتمعات  من  كغيره  الخليجي  المجتمع 
النابعة من اللغة و العادات والتقاليد المشتركة، و لذلك 
التكيف  على  والقدرة  بالمرونة  يتسم  األسرة  فطبيب 
قوية  برغبة  والتمتع  المختلفة،  المجتمعات  احتياجات  مع 
وجادة لخدمة المرضى، حيث يعد عدد أطباء األسرة دليال 
على مستوى جودة الصحة في الدول المتقدمة، وتعمل 
خالل  من  الخليج  دول  في  الصحية  الرعاية  مؤسسات 
مراجعة  بأهمية  الوعي  نشر  على  بالمراجعين  ملتقياتها 
طبيب األسرة في المراكز الصحية وتطوير العالقة ما بين 
الكادر الطبي والمرضى بإنشاء نظام صحي قوي مبني 
االسرة  لطبيب  ان  كما  الصحية،  والتوعية  الوقاية  على 
دور محوري في رسم السياسات الصحية بما يصب في 
القرار  بين صناع  حلقة وصل  فهو  المجتمع،  افراد  صالح 
و المجتمع إليصال احتياجاته والتي لها تأثير مباشر على 

صحة المجتمع. 

هل من احصائيات وأرقام عن طب األسرة في الخليج؟

اذا تكلمنا عن االحصائيات المرتبطة بتخصص طب االسرة 
برامج  بها  الخليجية  الدول  فأن  العربي،  الخليج  دول  في 
العربي  المجلس  من  معتمدة  االسرة  طب  في  تدريبية 
هذه  من  المخرجات  اعداد  وتختلف  الطبية،  للتخصصات 
البرامج  لكل دولة، فحسب الدراسات المنشورة عن طب 
االسرة في البلدان العربية يبلغ عدد البرامج التدريبية في 
دول الخليج ١7 برنامجا، تسعة منها في المملكة العربية 
المتحدة،  العربية  االمارات  في  برامج  وأربع  السعودية، 
البحرين  مملكة  و  عمان  سلطنة  من  لكل  واحد  برنامج  و 
ودولتي الكويت وقطر، كما أن االعداد السنوية للمتخرجين 
من هذه البرامج يبلغ ٢5 طبيب اسرة من السعودية، و١5 
طبيبا من البحرين، ١٢ طبيبا من عمان، و١٠ طبيبا لكل من 

االمارات وقطر والكويت.
دول  السكان في  عدد  إلى  االسرة  أطباء  عدد  معدل  إن 
الخليج متفاوت بين كل دوله، فتأتي البحرين وقطر ضمن 
السكان  من   ١97١ لكل  طبيب   ١ بواقع  المعدالت  اعلى 
في البحرين، و١ طبيب لكل 38٠٠ من سكان دولة قطر، 
تليهما عمان بمعدل ١ طبيب لكل ١9٢88، والكويت بمعدل 
لكل  طبيب   ١ بمعدل  واالمارات   ،34738 لكل  طبيب   ١

59٠٠٠، وأخيرا السعودية بمعدل ١ طبيب لكل 68485 
إن هذه األرقام تشير إلى الحاجة الى زيادة عدد المخرجات 
بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها العالم في جوانب 
صحية كثيرة والتي ال يمكن التعامل معها اال بوجود أعداد 
ان  كما  السكان،  عدد  مع  تتناسب  اسرة  أطباء  من  كافية 
في  يسهم  االسرة  أطباء  من  المطلوبة  االعداد  توافر 

االرتقاء بالمنظومة الصحية.
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بدول  األسرة  طب  لمهنة  المستقبلية  نظرتكم  ماهي 
الخليج بشكل عام؟

نظرة إيجابية ومتفائلة وذلك بسبب نمو الوعي العالمي 
بدور اطباء االسرة وقدرتهم على تقديم الرعاية الشاملة 
االستخدام  على  االسرة  أطباء  لقدرة  أن  كما  والمتميزة، 
إليهم  األنظار  توجه  في  بارز  دور  الطبية  للموارد  األمثل 
لزيادة اعدادهم في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة تقديم 

الخدمات الصحية.

نصيحتك للطالب المقبلين على تخصص طب األسرة؟

في  واالستمرار  التدريب  فترة  في  واجتهاد  بجد  العمل 
رعاية  وتقديم  العمل،  مراحل  جميع  في  العلوم  نهل 
والمحافظة  العالجية  قراراتهم  واحترام  للمرضى  متميزة 
في  الفاعلة  والمشاركة  الطبية،  معلوماتهم  على سرية 
المنظمات الطبية اإلقليمية والدولية، ونشر الوعي بين 
النظام  ومكانته في  االسرة  دور طبيب  بأهمية  المجتمع 

الصحي.



إصابة في الدماغصدمة خارجية

متى يحدث ارتجاج الدماغ؟

متى يجب الذهاب للمستشفى؟

الجــلــطــات
التعـرض للغرق

التعرض للسموم
استعمال المواد الممنوعة

الــســقــوط
التعرض لحادث سير

وجـود أورام
التعرض لنوبات

الصدمات الكهربائية
اإلصابة يأحد األمراض المعدية

 تغيــرات مسـتمــرة
 أو مـــفاجـــئة فـــي
الحــالة النــفسية

 مـــــشــــاكـــل فـــي
 الحواس الخمــــسة
 أو بالقـــــدرة عـــلى
 التــنــســـيق بـــيــــن
 اليـــدين واألقــــدام
أو حتـــى بالتـــوازن

 مـــشـــاكـــل فـــي
 الـــذاكـرة القصيرة
 وضـــعـــــف فـــي
 الـــقـــدرة عـــلــــى

الــتــفــكير
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 ماهي العوامل التي تزيد احتمالية
اإلصابة بمرض ألزهايمر؟

عوامل تقلل من احتمالية اإلصابة:س

 وجود تاريخ عائلي
لإلصابة بالمرض

 التقدم بالعمر فبــعد
 ســـن 65 تتـــضــاعف
 خطورة تطور المرض

كل 5 سنوات

اتــبــاع نـظــام
غذائي صحي

 البـقاء نشط
اجـــتمـــاعـــًيا

 ممارسة تمارين
 تـقــوي الجــســد

والـعـقـل

 تجـنب اسـتهـالك
التبغ والكحوليات

 حـمـاية الـرأس
 من اإلصـابات

والضـربات

#مانسينا ــ وش ــ عطيتو
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