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أعطيــت الصحــة األولويــة الكاملــة فــي دول مجلــس التعــاون حيــث حققــت دول مجلــس التعــاون تطــورًا كبيــرًا فــي االهتمــام 
بالمجــال الصحــي وهــذا مــا تجلــى مــن خــال مجابهــة جائحــة كورونــا. 

إن اجتمــاع معالــي وزراء الصحــة لهــذا العــام يأتــي فــي ظــروف خاصــة يشــهدها العالــم وتتطلــب منــا جميعــًا التكاتــف 
لمواجهتهــا، حيــث أن دول المجلــس اتخــذت مجموعــة مــن اإلجــراءات االســتباقية لمواجهــة جائحــة كورونــا أدت إلــى تقليــص 

ــر وللــه الحمــد. أعــداد اإلصابــات والوفيــات بشــكل كبي
حيــث ســعدنا بلقــاء معالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس عبــر االتصــال المرئــي يــوم الخميــس الموافــق 2020/11/5م، وبــدأ 
االجتمــاع برئاســة معالــي األســتاذ/ عبــد الرحمــن بــن محمــد العويــس - وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع -دولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة رئيــس الــدورة الخامســة واألربعــون لمجلــس وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون.
كمــا أشــكر معالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس علــى دعمهــم الامحــدود للمجلــس، كمــا أخــص بالشــكر الجزيــل رئيــس 
الــدورة الســابقة معالــي الدكتــور أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الســعيدي - وزيــر الصحــة بســلطنة عمــان علــى مــا قدمــه مــن 
دعــم للمجلــس خــال فتــرة رئاســته للمجلــس لعــام2019م، والشــكر موصــول كذلــك لصاحــب الســمو الدكتــور فهــد آل ســعيد 
رئيــس جامعــة الســلطان قابــوس علــى دعمهــم الكريــم وإتاحــة الفرصــة باالســتفادة مــن خبراتهــا، وكمــا أشــكر معالــي الدكتــور 
توفيــق بــن فــوزان الربيعــة - وزيــر الصحــة بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى مــا قدمــه مــن الدعــم الامحــدود ألعمــال 
وبرامــج المجلــس، حيــث كان شــريكًا أساســيًا للمركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا إلكمــال دراســة إنشــاء المركــز 
ــات الازمــة  ــة علــى متابعتهــم الدائمــة لتســخير كافــة اإلمكان ــة التنفيذي الخليجــي ، وأتوجــه بالشــكر لســعادته أعضــاء الهيئ

لارتقــاء بالقطــاع الصحــي الخليجــي. 
حيــث بــدأ االجتمــاع باســتعراض أهــم مــا جــاء فــي جــدول األعمــال وتقديــم عــرض مرئــي حــول المركــز الخليجــي للوقايــة مــن 
األمــراض ومكافحتهــا وأهــم الخطــوات التــي تــم تنفيذهــا، مــن خــال عــرض الجــدول الزمنــي للمشــروع، وتقييــم الوضــع 
الراهــن مــن خــال عمــل مقابــات استكشــافية واســتطاعات رأي مــن أصحــاب المصلحــة وعمــل بحــوث ثانويــة، وكذلــك 
تــم االطــاع علــى المبــادئ التأسيســية للمركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، والخطــة االســتراتيجية للمركــز.
وختامــًا أتوجــه بالشــكر الجزيــل لمعالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس لدعمهــم الامحــدود للرفــع مــن شــأن هــذا الكيــان 

الخليجــي مقــدرا لمعاليهــم دعمهــم وتعاونهــم البنــاء المســتمر.

ب                                                                                                              سليمان الدخيل     

ب                                                                                                                                       المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون

اجتماع المعالي وزراء الصحة 
بـــدول مـــجلس التـــعاون

افتتاحية العدد
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عقــد االجتمــاع الســادس للجنــة أصحــاب المعالــي 
المجلــس  بــدول  والســعادة وزراء الصحــة 

عقدت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعها السادس يوم الخميس الموافق 5 
نوفمبر 2020م، عبر تقنية االتصال المرئي، برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

عبد الرحمن محمد العويس، وبمشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون واألمانة العامة لدول الخليج العربية.
وفي بداية االجتماع رفع معالي وزراء الصحة أسمى آيات الشكر والعرفان ألصحاب الجالة والسمو قادة دول المجلس 
بمسيرة  واالرتقاء  الصحي،  القطاع  لدعم  الموّجهة  المباركة  والقرارات  المستمر  الدعم  على  ـ  ويرعاهم  الله  يحفظهم  ـ 
التعاون والترابط والتكامل  العمل الصحي الخليجي المشترك، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من 
الامحدود  السخي  الدعم  وعلى  األولويات،  أهم  كأحد  اإلنسان  وسامة  صحة  على  وحرصهم  السديدة  لتوجيهاتهم 
للقطاع الصحي لكي يقوم بمسؤولياته الكبيرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مما انعكس على النتائج التي تحققت 

بالتحكم واحتواء المرض وعاج المصابين به في دول المجلس.
وثمن الوزراء الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي كونهم أبطال خط الدفاع األول لمواجهة هذه الجائحة 

. )19-COVID( وللقطاعات األخرى في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا

كما قدم معالي الوزراء شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، على التنسيق المستمر مع األمانة العامة 
لدول الخليج العربية، على تفعيل عمل لجان العمل المشترك في المجال الصحي التي عقدت خال عام 2020م، في 
هذه الظروف االستثنائية بسبب جائحة فايروس كورونا، والتي كان لها األثر الفعال في مواجهتها، وتنسيق مواقف 
دول المجلس حيال اإلجراءات والتدابير االحترازية المتخذة، وإذ تشيد بجهود هذه اللجان بكافة مستوياتها والعاملة تحت 

مظلة مجلس التعاون.
في  األعلى  المجلس  قرارات  مقدمتها  وفي  األعمال  جدول  على  المدرجة  المواضيع  من  العديد  االجتماع  تناول  كما 
جاء  التي  البنود  أهم هذه  عنه، ومن  الصادر  الختامي واإلعان  البيان  2019( ومضامين  )الرياض، ديسمبر   )40( دورته 
والرؤية  المشترك،  العمل  آليات  الشراكات االستراتيجية، وتطوير  العالمية، وتعزيز  التنافسية  فيها استكمال متطلبات 
المقدمة من األمانة العامة لدول الخليج العربية حول تعزيز العمل المشترك في المجال الصحي لما بعد جائحة كورونا، 
من  الصادرة  القرارات  وتفعيل  وتنفيذ  كورونا،  جائحة  لمكافحة  المجلس  دول  جهود  حول  قبلها  من  الُمعدة  والتقارير 
المجلس األعلى في المجال الصحي، خطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس )2021 
القيمة  المعفاة من ضريبة  الطبية  الدولية )2005(، واألدوية واألجهزة والمستلزمات  اللوائح الصحية  ـ 2025(، و تنفيذ 

المضافة، وتعزيز ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع.
كما ناقش االجتماع مشروع إنشاء المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها، والخطة التنفيذية لمجلس الصحة 
المدن  دليل  توحيد  وضرورة   ، الصحي  والدعم  والتطوير  والتوعية  الوقاية  متضمنة   2021 لعام  التعاون  مجلس  لدول 
 ،)2030-2020( لها ضمن خطة  استراتيجية  العالمية ووضع  الصحة  االعتماد من منظمة  الحاصلة على  الخليجية  الصحية 
والجهود الرامية إلى وضع التسهيات بين دول المجلس، واستعراض موضوع األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية 

المعفاة من الضرائب.
هذا وقد صدر خال االجتماع العديد من القرارات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي. 

أخبار المجلس
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اجتـــمــاع اللـــجـــنة الخـــليجـــيـــة 
لـألمـــراض الســـاريـــة

بناًء على دعوة األستاذ / سليمان بن صالح الدخيل – مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون – تم عقد اجتماع 
اللجنة الخليجية لـألمراض السارية عبر االتصال المرئي – خال الفترة من )11-12( نوفمبر 2020م(، بممثلي أعضاء اللجنة 

الخليجية لـألمراض السارية من الدول األعضاء.
افتتح االجتماع سعادة الدكتور / أحمد العمار – مدير إدارة الصحة العامة االجتماع مرحًبا بالمشاركين وأوضح آلية عمل فرق 
العمل واللجنة الرئيسية في المجلس والمهام المتوقعة من األعضاء من حيث الخروج بتوصيات استراتيجية وتنفيذية 

وركز على أهمية تطوير أعمال فرق العمل وذلك من خال متابعة اللجان الرئيسية للتقييم وتنسيق المخرجات.
تم  كما  األعضاء،  الدول  مع  عليها  العمل  تم  التي  التحديثات  آخر  لمتابعة  االستراتيجية  الخطة  االجتماع عرض  تم خال 
 Covax لمبادرة   كوفيد-19  تطعيم  لتوفير  والجاهزية  باالستعداد  يتعلق  فيما  المشترك  والتعاون  التنسيق  مناقشة 
Facilities(( من خال اللجنة المشّكلة لذلك . هذا وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات خال االجتماع منها التعاون مع 
المركز الخليجي لمكافحة العدوى للقيام بمجموعة من الدورات التدريبية في مجال مكافحة العدوي واقتراح مواضيعها 
اللجان  أعمال  تطوير  باعتماد مقترحات  اللجنة  الدورات، توصي  لحضور هذه  األعضاء  توفير مقاعدللدول  على  والعمل 

الفرعية ومشاركة دول األعضاء تجاربهم والبروتوكوالت المعتمدة لتبادل الخبرات فيما بينهم. 
وفي ختام االجتماع شكر المدير العام لمجلس الصحة األعضاء وجميع القائمين على إدارة اللجان الفنية وشكرت سعادة 
العمار  أحمد   / الدكتور  كما شكر  االجتماع،  تنظيم  على  الصحة  تعاونه ومجلس  على  الفريق  المرزوقي  ندى   / الدكتورة 
نتائجها  ورؤيـــة  األهـــداف  لتحـــقيق  المشـــترك  الســــعي  متــــأما  المخرجات  المثـــــمر وجودة  تعــــاونهم  عــــلى  الفــــريق 

على أرض الواقع.

أخبار المجلس
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  ســعادة وكاء وزارات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يعقــدون اجتماعهــم الثانــي عشــر »عبــر االتصــال المرئــي«؛ 
لمناقشــة مســتجدات مــرض فيــروس كورونــا »كوفيد-19«يــوم الثاثــاء الموافــق 22 ديســمبر 2020م.

ــا؛ خاصــة الطفــرة الجينيــة الجديــدة، واإلجــراءات التــي  واســتعرض االجتمــاع جميــع المســتجدات المتعلقــة بفيــروس كورون
ــة المقبلــة. ــة والمقترحــات للمرحل اتخذتهــا كل دول

ــة فــي مجــال آليــات توزيــع  ــا »كوفيــد-19«، وتجــارب كل دول وبحــث االجتمــاع المســتجدات المتعلقــة بلقــاح فيــروس كورون
اللقــاح، كمــا أكــد أهميــة تبــادل المعلومــات فــي مجــال انتشــار الفيــروس والطفــرات التــي تطرأ عليــه واللقاحــات والفحوصات 

وغيرهــا.
ــرة التــي يقــوم بهــا  ــي، الجهــود الكبي ــج العرب ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل ــة ب ــن ســعادة وكاء وزارات الصح وقــد ثّم
العاملــون الصحيــون بــدول المجلــس لعــاج المصابيــن بالمــرض، وإســهاماتهم الملموســة فــي الحــد مــن انتشــار الفيــروس؛ 
مشــيدين بتعاون المواطنين والجهات الرســمية واألهلية في هـــذه الظروف االســتثنائية، كما حثوا المواطنين والمقيمين 
بــدول المجلــس علــى االلـــتزام الــــــــتام باإلجــراءات الوقــــــائية؛ مــن ارتـــــــداء الكــــــمامات، وتجـــــــنب التجمـــعات، والمحافـــــــظة 

على التـــــباعد الجســـــــدي، والحـــــرص عــــــلى نظـــــــافة اليدين.
ــائعات  ــياق خلـــــــف الشـــ ــدم االنســـــ ــادر الرســمية، وعـــــ ــعلومات مــن المصـــــ ــية تلقــي المـــ ــاع أهمــــ وأكــدوا خــال االجتمــــ

ــر المـــــــوثقة. وحـــــسابات التواصـــــل االجتــــــماعي غيـ

وكـالء وزارات الصـــحة بـــدول مـــجـلس 
الـتعاون يـناقشون مستجدات كورونا

أخبار المجلس
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مــــجـلس الـــصحة يشارك فـي 
مـؤتــــمر ومــعــــرض الــــصــحـة 
)HIMSS( الــرقمية الـســعودي

الفترة من  )HIMSS( خال  الرقمية السعودي  التعاون في مؤتمر ومعرض الصحة  شارك مجلس الصحة لدول مجلس 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الصحة  وزارة  بتنظيم من  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  2020م  ديسمبر   2 إلى  نوفمبر   29

ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون , والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
حيث يهدف هذا المؤتمر إلى بحث التحديات الراهنة والرؤى واألفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في 
مجال الرعاية الصحية على المستويين اإلقليمي والدولي، كما تناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية 
الصحية المتقدمة وسبل االستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة اإللكترونية وإسهاماتها في توفير أعلى 
جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية 

ودورها الفاعل في رفع كفاءة األداء وتحسين جودة الخدمات واالستخدام األمثل للموارد في القطاعات الصحية.
كما حظي المؤتمر بمشاركة متخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من دول مجلس التعاون، وتخلله العديد من 

المحاضرات وورش العمل التي قدمها محاضرين دوليين وعالميين في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية.
تأتي مثل هذه المشاركات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لارتقاء بمستوى الصحة في الدول األعضاء وتحديد 
المشتركة  البرامج  تنفيذ  وتبني  أولوياتها  وترتيب  توحيدها  على  والعمل  المختلفة  والعلمية  الصحية  القضايا  مفاهيم 
بدول المجلس، وتقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة واالستفادة منها 

في الدول األعضاء. 

أخبار المجلس
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وزارة الــــصحة ووقــــاية الــــمجتمع 
تــــجري 3 عمـليات لـــهبوط الــــرحم 

بـــالـــروبـــوت »دافـــنشي«

• 126 عملية جراحة روبوتية، 130 استشارة سريرية خال عامي 2020-2019
• تندرج العمليات الروبوتية ضمن استراتيجية اإلمارات لدمج الذكاء االصطناعي بالخدمات الطبية

• الوزارة هي الجهة األولى على مستوى الدولة التي طبقت وطورت برنامج جراحات الروبوت 
• يسعى البرنامج لتأسيس مركز لتدريب األطباء المواطنين وتأهيلهم الستخدام الروبوت

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح مستشفى القاسمي للنساء والوالدة واألطفال بالتعاون مع فريق طبي 
كأول جهة صحية على  الجراحي »دافنشي«  بالروبوت  الرحم  لهبوط  نوعية  3 عمليات  بإجراء  القاسمي  من مستشفى 
مستوى اإلمارات، ويضاف هذا اإلنجاز الطبي الجديد إلى سلسلة النجاحات التي حققها برنامج جراحات الروبوت في مجال 
أمراض النساء بالوزارة، والتي كانت الجهة األولى التي طبقت وطورت هذا البرنامج على مستوى الدولة، في إطار برنامج 

متكامل لترسيخ جراحات الروبوت في عدة تخصصات طبية.
الحوض  األميركي لطب  المجلس  النساء وعضو  أمراض  الروبوت في  بجراحة  المتخصص  الرياشي  لبيب  الدكتور  ونجح 
والجراحة الترميمية، في إطار برنامج األطباء الزائرين، الذي تنظمه الوزارة عبر مكتب األطباء الزائرين، بإجراء أول 3 عمليات 
جراحية لمرض هبوط الرحم باستخدام األذرع الروبوتية الموصولة مع كاميرا بصورة ثاثية األبعاد، عن طريق فتحة بسيطة 
في منطقة البطن وبدون آالم ومضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية، وغادر المرضى المستشفى في غضون 24 ساعة.

ألول مرة في اإلمــــارات

ضمن برنامج جراحات الروبوت في 6 تخصصات طبية

اإلمارات
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ريادة في جراحات الروبوت
وأكــد معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد العويــس وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمع على أســبقية الــوزارة في اســتقطاب وتوظيف 
أحــدث الروبوتــات فــي مجــال العمليــات الجراحيــة، وترســيخ إنجازاتهــا فــي الــذكاء االصطناعــي، انطاقــًا مــن توجهــات دولــة 
اإلمــارات، لتغــدو مركــزًا متميــزًا علــى مســتوى الشــرق األوســط فــي جراحــات الروبــوت فــي أغلــب التخصصــات الطبيــة. حيــث 
حققــت الــوزارة إنجــازات فــي مجــال جراحــات القلــب بالروبــوت، ممــا يفتــح المجــال لظهــور تخصصــات جديــدة لتطويــر تقنيــات 
الجراحــات الروبوتيــة. مشــيرًا معاليــه إلــى أن الــوزارة تواصــل بنجــاح التحــول إلــى دمــج الــذكاء االصطناعــي فــي الخدمــات 
ــذًا الســتراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي وتحليــل البيانــات بمعــدل 100% بمــا ينســجم ومئويــة اإلمــارات  ــة تنفي الطبي
2071 وإحــداث تحــول نوعــي فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن خــال توفيــر أفضــل الطــرق العاجيــة للمرضــى وفــق أحــدث 

المعاييــر العالميــة. 

منظومة طبية شاملة
وأشــار ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع إلــى نجــاح جراحــات الروبــوت فــي إجــراء 
126 عمليــة جراحــة روبوتيــة باإلضافــة إلــى 130 استشــارة ســريرية فــي 6 تخصصــات طبيــة، خــال عامــي 2019-2020، وأثنــى 
ســعادته علــى جميــع اإلنجــازات التــي حققهــا الطاقــم الطبــي فــي مستشــفيي القاســمي للنســاء والــوالدة واألطفــال 

ومستشــفى القاســمي بالتعــاون مــع برنامــج األطبــاء الزائريــن علــى صعيــد العمليــات الروبوتيــة. 
وأوضــح ســعادة العلمــاء أن البرنامــج يســعى إلــى تأســيس مركــز لتدريــب األطبــاء المواطنيــن وتأهيلهــم الســتخدام الروبــوت 
بشــكل آمــن، وتنويــع اســتخدام الروبــوت فــي جميــع التخصصــات، فــي إطــار اســتراتيجية متكاملــة لترســيخ جراحــات الروبــوت 
ضمــن رؤيــة مســتقبلية لمواصلــة االبتــكار بمجــال الجراحــة الروبوتيــة فــي إجــراء العمليــات الدقيقــة وتقليــل الجــروح واأللــم، 

وتعزيــز اســتخدام الــذكاء االصطناعــي كمنهــج مســتدام فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة.
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع  تستخدم نظام 
المواءمة الحيوية الشريانية في مستشفى 

القاسمي بالشارقة 
• أول نظام زرع شرياني يتواءم مع فيزيولوجية األوعية الدموية 

• وظيفته التصدي للنتائج العكسية الناجمة عن دعامات الزرع التقليدية 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح أول عملية لمريض في الشرق األوسط باستخدام نظام المواءمة الحيوية 
الشريانية »ديناميكس«، وهو أول دعامة زرع لتزويد الدواء في العالم بما يتواءم مع فيزيولوجية الشرايين، حيث تم إجراء 
العملية في مستشفى القاسمي بالشارقة بخبرات فريق طبي من كوادر الوزارة، بدون أي التهابات أو مضاعفات لدى 
المريض الذي استعاد صحته الطبيعية. وُيضاف هذا اإلنجاز إلى سجل العمليات الجراحية الدقيقة التي تجريها مستشفيات 

الوزارة، نظرًا لما تزخر به من الكفاءات الطبية التخصصية واألجهزة المتطورة مما يعزز قدراتها التنافسية.

ويتكون نظام المواءمة الحيوية الشريانية ديناميكس من دعامة معدنية ومركب حيوي قابل لامتصاص لزرع الدواء ودعم 
لتحرير  الُمركب  تذوب وصات  6 شهور  وخال  التقليدية،  الدواء  زرع  دعامات  حجم  وبنفس  العاج،  فترة  خال  الشريان 
قدرة  على  تحافظ  الطريقة  وهذه  التقليدية،  الدعامات  بخاف  طبيعي،  بشكل  والتقلص  بالتمدد  له  والسماح  الشريان 

الشريان اإليجابية على إعادة التشكل وأداء وظيفتها بشكل طبيعي والتقليل من المضاعفات على المدى البعيد.

توفير أحدث االبتكارات
وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية أن هذا اإلنجاز يأتي في إطار 
بأحدث  القاسمي  القلب في مستشفى  تزويد مستشفياتها والسيما مركز  المجتمع على  الصحة ووقاية  حرص وزارة 
األجهزة والمعدات الطبية لمواكبة آخر مستجدات األبحاث العاجية، وأحدث الحلول واالبتكارات العلمية في مجال عاج 
الوزارة  ريادة مستشفيات  وترسيخ  تحقيقها،  استطاع  التي  العالمية  المكانة  على  المستشفى  ليحافظ  القلب،  أمراض 
القلب والشرايين ضمن  الوطني ألمراض  المؤشر  تحقيق  يدعم خطط  بما  تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة،  في 

مستهدفات األجندة الوطنية 2021.

التزام الوزارة بتعزيز االبتكار والتميز  البلوشي مدير إدارة المستشفيات، على  ومن هذا المنطلق أكدت الدكتورة كلثوم 
وتبني أفضل البروتوكوالت العاجية في مستشفياتها باستخدام أفضل التقنيات الطبية، مهنئة الفريق الجراحي بقسم 
القلب في مستشفى القاسمي على هذا اإلنجاز الطبي الذي يرسخ جهود الوزارة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى 

المعايير العالمية.

اإلمارات
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حل فريد من نوعه
بــدوره قــال الدكتــور عــارف النوريانــي المديــر التنفيــذي لمستشــفى القاســمي رئيــس مركــز القلــب والقســطرة، نفخــر أننــا 
مــن أول مراكــز المنطقــة التــي تقــوم بــزرع هــذه الدعامــة والتــي تعتبــر حــًا فريــدًا مــن نوعــه ُيمّكننــا مــن عــاج الشــريان التاجــي 
وفــي الوقــت نفســه الســماح لــه بالتوســع والتقلــص بشــكل طبيعــي، ونأمــل مــن خــال هــذا الحــل الجديــد الــذي يتــواءم 
مــع حركــة الشــريان الطبيعيــة أن نحقــق نتائــج إيجابيــة علــى صعيــد الصحــة وحمايــة المريــض مــن التعــرض للمخاطــر. مشــيدًا 
ــز عالمــي فــي  ــى مرك ــة المجتمــع ودوره فــي تحــّول مستشــفى القاســمي إل بالدعــم المســتمر مــن وزارة الصحــة ووقاي

مجــال القســطرة وجراحــات القلــب. 
وأشــار الدكتــور عــارف إلــى إنجــازات مستشــفى القاســمي فــي مجــال صحــة القلــب علــى صعيــد اســتخدام األجهــزة 
الروبوتيــة فــي عمليــات الجراحــة القلبيــة، حيــث يبــرز قســم الجراحــة القلبيــة فــي المستشــفى، كقســم »روبوتــي« بامتيــاز، 
يضــم أحــدث األجهــزة ذات التقنيــات العالميــة فــي العاجــات القلبيــة مثــل، »كورينــدس« و«دافنشــي« و»هانســن« والتــي 
حرصــت الــوزارة علــى توفيرهــا نظــرًا للعوائــد الطبيــة والعاجيــة علــى المرضــى، بهــدف إحــداث نقلــة نوعيــة بالخدمــات 
الصحيــة والعاجيــة التــي يقدمهــا مركــز القلــب مــن خــال اســتقطاب أحــدث األجهــزة والتقنيــات العالميــة وإجــراء عمليــات 
ذات جــودة عاليــة، ليصبــح مركــزا متقدمــًا عالميــًا للتداخــات القلبيــة، متضمنــًا أحــدث األجهــزة ذات التقنيــات العالميــة فــي 

العاجــات القلبيــة. 
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00، سبتمبر،  2020:
ــزة  ــى الجائ ــرأس الخيمــة عل ــه ب ــد الل ــن حمــد عبي ــم ب ــة المجتمــع عــن حصــول مستشــفى إبراهي أعلنــت وزارة الصحــة ووقاي
الماســية مــن الفيدراليــة العالميــة للســكتات الدماغيــة، وذلــك تقديــرًا للجهــود المبذولــة فــي مجــال تحســين مهــارات خدمــات 
إدارة الســكتة الدماغيــة وتعزيــز جــودة الخدمــات العاجيــة المقدمــة للمرضــى، لتكــون بذلــك أول مستشــفى فــي دولــة 

اإلمــارات ومنطقــة الخليــج تنــال هــذه الجائــزة العالميــة.
وأظهــرت محــركات األداء الرئيســية الخاصــة فــي رعايــة مرضــى الســكتات الدماغيــة فــي مستشــفى إبراهيــم بــن حمــد 
ــرًا حيــث حصــل أكثــر مــن 90% مــن المرضــى الــذي يخضعــون للعــاج علــى التدخــل الضــروري إلنقــاذ  عبيــد اللــه، تقدمــًا كبي
حياتهــم فــي أقــل مــن 60 دقيقــة، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع خدمــة اإلســعاف الوطنيــة، التــي تخطــر المستشــفى مســبقًا 
قبــل وصــول أي مريــض ســكتة دماغيــة، فضــًا عــن تعــاون وتضافــر جهــود األقســام الرئيســية مثــل األعصــاب والطــوارئ 

واألشــعة.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تبنــت المستشــفى األنشــطة الرئيســية التــي ركــزت علــى تضميــن أفضــل الممارســات فــي 
إدارة الســكتة الدماغيــة، بمــا فــي ذلــك المحــاكاة وبرامــج التدريــب المصممــة خصيصــًا للممرضــات وأطبــاء األعصــاب وتفعيــل 
الوحــدة اإللكترونيــة للجلطــة الدماغيــة فــي برنامــج وريــد، حيــث ســاهمت تلــك البرامــج فــي تحديــد الفجــوات والبنــاء بشــكل 
أكثــر كفــاءة، وكيفيــة التعامــل مــع مرضــى الســكتة الدماغيــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام ســاعات اإليقــاف وقوائــم التحقــق 

لضمــان تقليــل الزمــن المطلــوب منــذ دخــول المريــض للمستشــفى إلــى حيــن تقديــم العــاج.
ــز الســكتة  ــر جهــود مراك ــة لتقدي ــة للســكتات الدماغي ــة العالمي ــل الفيدرالي ــة أشــهر مــن قب ــزة الماســية كل ثاث وتقــدم الجائ
ــر  ــادرة إلــى تحســين رعايــة الســكتات الدماغيــة مــن خــال توفي ــة وتميزهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتهــدف المب الدماغي
ــة للســكتات  ــة العالمي ــل كل مــن الفيدرالي ــم اعتمادهــا والموافقــة عليهــا مــن قب ــة التــي ت ــد مــن المنصــات التعليمي العدي
الدماغيــة ومنظمــة االتحــاد األوروبــي للســكتة الدماغيــة، كمــا تســاهم هــذه المبــادرة فــي تســهيل تســجيل مراكــز عــاج 
الســكتات الدماغيــة بهــدف مراقبــة الجــودة، ووفقــًا لمؤشــرات األداء الرئيســية التــي تــم الحصــول عليهــا، ويمكــن للمراكــز 

ــزة. التأهــل للحصــول علــى الجائ

إنجاز مستحق
وأشــاد ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة، الوكيــل المســاعد لقطــاع 
المستشــفيات، باإلنجــاز المســتحق لمستشــفى إبراهيــم بــن حمــد عبيــد اللــه ونيلــه الجائــزة الماســية مــن الفيدراليــة العالميــة 
للســكتات الدماغيــة، منوهــًا إلــى أن حصــول المستشــفى علــى هــذه الجائــزة يؤكــد كفــاءة المنظومــة الصحيــة بالدولــة 
ونتائــج اســتثمارها الطويــل فــي البنيــة التحتيــة الصحيــة، واســتقطاب االبتــكارات الطبيــة لتحســين أســاليب الرعايــة الصحيــة، 
واالعتمــاد علــى نمــوذج الرعايــة االســتباقية فــي طــرق التشــخيص لألمــراض، ومواصلــة تحســين الرحلــة العاجيــة للمرضى، 
فضــا عــن دمــج الخدمــات الذكيــة والــذكاء االصطناعــي بالرعايــة الصحيــة، والبنــاء علــى مــا تــم إنجــازه وفــق خطــط مدروســة 

ومتكاملــة.

مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله 
الجائزة الماسية من قبل  تحصل على 
الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية

أول مستشفى على مستوى دولة اإلمارات ومنطقة الخليج تنال جائزة بإدارة السكتة الدماغية

اإلمارات
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تطبيق بروتوكوالت معتمدة
بدورهــا هنــأت الدكتــورة كلثــوم البلوشــي مديــر إدارة المستشــفيات بالــوزارة فريــق العمــل فــي مستشــفى إبراهيــم بــن 
حمــد عبيــد اللــه علــى الجائــزة الماســية، التــي تؤكــد الكفــاءة وااللتــزام بتطبيــق كافــة البرامــج والبروتوكــوالت المعتمــدة 
عالميــًا بــكل جــدارة واحترافيــة، لضمــان الرعايــة الصحيــة األمثــل وجــودة العــاج للمرضــى. مشــيرة إلــى أن تطويــر مراكــز إدارة 
ــج أســرع لخفــض معــدالت  ــق نتائ ــة المريــض وتحقي ــة فــي المستشــفيات يســهم بتحســين تجرب وعــاج الســكتات الدماغي
الوفياتالناتجــة  عــن أمــراض القلــب والســكتات الدماغيــة، كمــا أكــدت حــرص الــوزارة علــى دعــم المستشــفيات بأفضــل الحلــول 
والتقنيــات بهــدف تطويــر أفضــل الممارســات الطبيــة المتعلقــة بالســكتة الدماغيــة والقلبيــة، باإلضافــة إلــى تقديــم التدريــب 

الــازم لتحســين مهــارات الــكادر الطبــي وفــق المعاييــر العالميــة.

 رعاية صحية عالمية
مــن جهتــه  أكــد الدكتــور يوســف الطيــر مديــر مستشــفى إبراهيــم بــن حمــد عبيــد اللــه حــرص المستشــفى علــى التطويــر 
ــى أن المستشــفى  ــز جــودة العــاج المقدمــة للمرضــى، مشــيرًا إل ــك بهــدف تعزي ــة وذل ــز الســكتة الدماغي المســتمر لمرك
بــدأ فــي عــام 2019، بمراقبــة الجــودة، بالتعــاون مــع الشــركاء فــي شــركة "بوهرينجــر إنجلهايــم" لتلبيــة المتطلبــات العالميــة 
ودفــع مؤشــرات األداء الرئيســية، التــي تشــمل الفتــرة الزمنيــة منــذ وصــول المريــض للمستشــفى حتــى بــدء العــاج، 
باإلضافــة إلــى معــدل تخثــر الــدم، والرعايــة الحــادة المســتهدفة، حيــث ســاعد ذلــك فــي حصــول المستشــفى علــى ثــاث 
جوائــز رئيســية لتغــدو المستشــفى األولــى علــى مســتوى دولــة اإلمــارات التــي تحصــل علــى مثــل هــذا التقديــر المرمــوق، 
منوهــًا إلــى أن هــذه الجائــزة هــي شــهادة علــى العمــل الجــاد والجهــود الدؤوبــة الراميــة إلــى تحســين عمليــات المستشــفى 

وتقديــم رعايــة صحيــة للمرضــى وفــق أفضــل المســتويات العالميــة.

بروتوكول شامل إلدارة السكتة الدماغية
مــن جهتــه قــال أســامة الحــاج، المديــر العــام ورئيــس قطــاع األدويــة البشــرية ببوهرنجــر إنجلهايــم بمنطقــة الخليــج نعمــل بــكل 
جــد مــع شــركائنا فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة لتطويــر بروتوكــول شــامل إلدارة الســكتة الدماغيــة يركــز علــى الوقايــة مــن 
الســكتة الدماغيــة والعــاج الســريع إلنقــاذ األرواح، وبالتعــاون مــع مستشــفى إبراهيــم بــن حمــد عبيــد اللــه، نســعى إلــى 
تعزيــز قنــوات التواصــل بيــن المستشــفى والفيدراليــة العالميــة للســكتات الدماغيــة إلــى جانــب تســجيل المستشــفى فــي 

ســجات تســاعدهم علــى مراقبــة أداء بياناتهــم وتخطيطهــا وفقــًا للمعاييــر العالميــة.
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• تتضمن 3 خدمات ذكية وهي التقارير الطبية والرعاية المنزلية لكبار السن وحجز المواعيد
• تصميم مبتكر متائم مع معايير تجربة المستخدم لسهولة الوصول للخدمات والمعلومات الطبية

• سيتم إضافة خدمات عاجية وخصائص جديدة خال المراحل القادمة 
• قناة ذكية وتطبيق ذكي مبني على أحدث التقنيات الرقمية

• ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة وسرية المعلومات

ــار الســن  ــة لكب ــة المنزلي ــة والرعاي ــر الطبي ــد والتقاري ــز المواعي ــة التــي تشــمل  حج تتضمــن باقــة مــن الخدمــات العالجي
ــي الكامــل للمريــض  ــى الســجل الطب واالطــالع عل

أطلقــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع منصــة المرضــى الرقميــة  »شــفاء« لتكــون البوابــة المحدثــة لبوابة المريض الســابقة 
التــي ســتخدم أكبــر شــريحة مــن المرضــى بكافــة الفئــات العمريــة مــن خــال عــرض وتقديــم باقــات مــن الخدمــات العاجيــة 
التــي توفرهــا الــوزارة، لتكــون قنــاة االتصــال اإللكترونيــة الذكيــة بيــن المرضــى ومقدمــي الرعايــة الصحيــة والمرجــع الرئيســي 
لاطــاع علــى المعلومــات الطبيــة واإلكلينيكيــة والســجل الطبــي للمرضــى، ومدعومــة بجميــع المعلومــات الازمــة التــي 
تركــز علــى احتياجــات المســتخدمين، وذلــك مــن خــال تحقيــق الربــط اإللكترونــي المباشــر مــع نظــام تكنولوجيــا الرعايــة الصحية 

» وريــد« الداعــم لجميــع مراكــز ومستشــفيات الــوزارة ضمــن شــبكة موحــدة.
وتشــمل مزايــا منصــة المرضــى الرقميــة »شــفاء« التــي يتــم التســجيل فيهــا بالهويــة الرقميــة UAE pass تقديــم خدمــات 
عاجيــة ذكيــة وإتاحــة االطــاع علــى الســجل الطبــي، والحصــول علــى التنبيهــات واالشــعارات المتعلقــة بمســتجدات ملــف 
ــرأي، وإتاحــة الدفــع اإللكترونــي،  ــة، وإجــراء اســتبيانات واســتطاعات ال ــة واإلرشــادات الصحي ــر التوعي المريــض، مــع توفي

القياســات والعامــات الحيويــة، وتمكيــن المحادثــة الفوريــة واالطــاع علــى تحاليــل المختبــر والتقاريــر الطبيــة.

ــق  ــة المجتمــع تطل ــة ووقاي وزارة الصح
ــة  »شــفاء«  منصــة المرضــى الرقمي

اإلمارات
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 تطوير نظم المعلومات الصحية
وأكــد ســعادة عــوض صغيــر الكتبــي وكيــل الــوزارة المســاعد لقطــاع الخدمــات المســاندة علــى أن إطــاق منصــة »شــفاء« 
بميزاتهــا المطــورة يأتــي فــي إطــار توجهــات حكومــة اإلمــارات لتطويــر الخدمــات الحكوميــة وتحقيــق جــودة عاليــة ألفــراد 
ــادرة الحكومــة  ــق مب ــة وتطبي ــة شــاملة متكامل ــة صحي ــر رعاي ــوزارة لتوفي ــة اإلمــارات، وضمــن جهــود ال المجتمــع وفقــا لرؤي
الذكيــة، مــن خــال تطويــر نظــم المعلومــات الصحيــة وتطبيــق معاييــر عالميــة فــي إدارة البنيــة التحتيــة للمنشــآت الصحيــة، 

ــر العالميــة. تماشــيًا مــع مســتهدفات األجنــدة الوطنيــة الراميــة لتطبيــق نظــام صحــي يســتند إلــى أعلــى المعايي

3 بوابات ذكية
وأوضــح علــي العجمــي مديــر إدارة نظــم المعلومــات الصحيــة أن منصــة المرضــى الرقميــة »شــفاء« عبــارة عــن قنــاة ذكيــة 
وتطبيــق ذكــي مبنــي علــى أحــدث التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة لتقديــم الخدمــات العاجيــة وتعزيــز قــدرة االطــاع علــى 
الســجل الطبــي ليشــمل » المؤشــرات الحيويــة والوصفــات الطبيــة والتطعيمــات، باإلضافــة للتاريــخ الطبــي واألدويــة 
ــر الدقــة والشــفافية مــع  ــة »، ضمــن أفضــل معايي ــر الطبي ــر والتقاري ــل المختب ــاء وتحالي ــارات األطب والحساســية وســجل زي
المحافظــة علــى ســرية المعلومــات الطبيــة للمرضــى، ضمــن تصميــم ســهل االســتخدام ومبتكــر متائــم مــع معاييــر تجربــة 
المســتخدم وأفضــل معاييــر جــودة الخدمــات الحكوميــة لتســهيل الوصــول للخدمــات الصحيــة ومتابعــة جميــع المعلومــات 
بالســجل الطبــي علــى مــدار الســاعة، علــى أن يتــم العمــل خــال المراحــل القادمــة علــى إضافــة خدمــات عاجيــة وخصائــص 
جديــدة تتماشــى مــع توجهــات الحكومــة الرشــيدة واحتياجــات الفئــات المعنيــة لضمــان اســتمرارية العمــل والتطوير المســتمر.   
ــة  ــر الطبي ــب التقاري ــى لتشــمل طل ــة األول ــم اطاقهــا بالمرحل ــي ت ــة الت ــة الذكي ــى أن الخدمــات العاجي وأشــار العجمــي إل
واســتكمال الدفــع االلكترونــي للحصــول علــى نســخة الكترونيــة مــن التقريــر، إضافــة إلــى تطويــر برنامــج الرعايــة المنزليــة 
لكبــار الســن لتشــمل  تقديــم الطلــب وإرفــاق المســتندات  وتحديــد موعــد الزيــارة األوليــة للفريــق الطبــي  ومتابعــة  الطلــب 
واالطــاع علــى مواعيــد الزيــارات المجدولــة لفريــق الرعايــة المنزليــة، باإلضافــة إلــى تطويــر خاصيــة حجــز المواعيــد لتشــمل 
جميــع التخصصــات والخدمــات العاجيــة المقدمــة بجميــع مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والمستشــفيات التابعــة لــوزارة 

الصحــة ووقايــة المجتمــع. 
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• تعزز دمج التكنولوجيا المتقدمة بالخدمات الصحية وفق معايير ممكنات الحكومة الذكية
• المنصة قائمة على تقنية التسلسل لتتبع األدوية من اإلنتاج إلى االستعمال

• تدعم خطط وبرامج الوزارة في التعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة
• تعزز الشفافية والثقة باألصناف الدوائية لدى المرضى والمجتمع

أطلقــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع المنصــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة لتعقــب وتتبــع المنتجــات الدوائيــة 
بهــدف تحصيــن وتأميــن ساســل اإلمــداد والتوريــد لمرافــق الرعايــة الصحيــة بالدولــة. وتســهم منصــة “تطميــن«، وهــي 
منصــة رقميــة قائمــة علــى تكنولوجيــا التسلســل والتعقــب المتقدمــة فــي تتبــع األدويــة مــن اإلنتــاج إلــى االســتخدام مــن 
المرضــى، لرفــع كفــاءة الخدمــات الصحيــة والذكيــة بالــوزارة والتعامــل بكفــاءة مــع المنتجــات الطبيــة المغشوشــة أو منتهيــة 

الصاحيــة والمنتجــات غيــر المصــرح بهــا.
وتشــكل المنصــة تحــواًل مهمــًا فــي القطــاع الصحــي الرتباطهــا بأفضــل التقنيــات والتجهيــزات فائقــة المســتوى ولشــمولية 
فوائدهــا وإيجابياتهــا علــى صعيــد الخدمــات الصحيــة والدوائيــة التــي تقدمهــا الــوزارة ألفــراد المجتمــع، حيــث تتيــح المنصــة 
تتبــع منتجــات األدويــة عبــر مســارها فــي سلســلة التوريــد علــى منصــة رقميــة واحــدة متكاملــة، مــا يعــزز الشــفافية والثقــة 

باألصنــاف الدوائيــة. 

دمج التقنيات بالخدمات الصحية
وأكــد ســعادة عــوض صغيــر الكتبــي الوكيــل المســاعد لقطــاع الخدمــات المســاندة أن منصــة »تطميــن« تشــكل دليــًا علــى 
التقــدم الــذي أحرزتــه دولــة اإلمــارات فــي اســتخدام التكنولوجيــا والمعاييــر المتقدمــة، وتبنــي تقنيــات جديــدة تتوافــق مــع 
ــة التــي تقدمهــا وزارة الصحــة  ــة اإلمــارات ودمجهــا مــع الخدمــات الحالي ــة فــي دول ــة الصحي االحتياجــات المســتقبلية للرعاي
ووقايــة المجتمــع، كمــا أنهــا تضمــن قــدرًا أكبــر مــن متابعــة ساســل التوريــد لقطــاع الرعايــة الصحيــة ويســرع مــن القــدرة علــى 

تتبــع األدويــة فــي كل مراحــل سلســلة التوريــد.
وأشــار ســعادته إلــى أن إطــاق منصــة »تطميــن “ األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة يأتــي تماشــيًا مــع اســتراتيجية الــوزارة 
لتطويــر األنظمــة الذكيــة، وتوفيــر أفضــل الخدمــات الذكيــة وإعــادة ابتــكار خدمــات الرعايــة الصحيــة، وتطويــر مراكــز البحــوث 

وإقامــة شــراكات محليــة ودوليــة، ودمــج التكنولوجيــا الجديــدة وفــق معاييــر ممكنــات الحكومــة الذكيــة.

منصة رقمية متطورة 
مــن جانبهــا أوضحــت مباركــة ابراهيــم مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات أن منصــة »تطميــن« ســتقوم علــى اســتخدام أفضــل 
مكونــات التكنولوجيــا التــي تتيــح ســرعة معالجــة البيانــات، فضــًا عــن تقديــم آليــة آمنــة للغايــة لتتبــع األدويــة بــدءًا مــن 
التصنيــع وصــواًل إلــى االســتعمال مــن المرضــى. مشــيرة إلــى أن المنصــة قائمــة علــى تكنولوجيــا ســاب )SAP( المتقدمــة 

للتتبــع، وســتقوم الــوزارة بتطويرهــا بالتعــاون مــع شــركة إيفوتــك المتخصصــة بتطويــر حلــول ذكيــة ورقميــة.
بــدوره أعــرب جهــاد طيــارة، الرئيــس التنفيــذي لشــركة إيفوتــك عــن ســعادته واعتــزازه بالعمــل مــع وزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع بهــدف دعــم توجهاتهــا لتعزيــز نظــام رعايــة صحيــة ذكــي، وقــال: » نحــن نقــدم خبراتنــا لتطويــر منصــة التتبــع لألدويــة  
وتبــادل المعلومــات بيــن جميــع المعنييــن، حيــث أننــا نعتبــر هــذا المشــروع التزامــًا مــن جانبنــا بتوفيــر  حلــول ومنصــات واســعة 

النطــاق تــؤدي إلــى مجتمعــات أكثــر صحــة وســعادة وتمكيــن رقمــي.

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تطلــق 
منصــة »تطمين« لتعقب وتتبع المراحل 

المختلفــة لتصنيــع الــدواء

اإلمارات
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وزارة الصحة بمملكة البحرين تفخر بكوادرها الصحية 
التي حققت جائزة الممرض المتميز 

الخليج بمناسبة عام  التعاون وللمرة األولى على مستوى دول  في مبادرة كريمة أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس 
التمريض والذي جاء وفاءًا وعرفانًا للدور الكبير والعطاء المستمر الذي يقدمه الممرضون خدمًة للقطاع الصحي فقد حققت 
مملكة البحرين إنجازًا مشرفًا من خال النتائج التي حققها كل من السيدة وهيبة الحلو رئيسة التمريض بالرعاية الصحية 
األولية والسيد رضا همام مشرف تمريض باإلنابة في وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، لنيل جائزة الممرض 

المتميز لعام 2020.
وتأتي مناسبة الفوز بهذه الجائزة لتؤكد على الدور المتميز لوزارة الصحة بمملكة البحرين، وللكوادر الصحية التي ساهمت 
في جعل المملكة محط أنظار وإعجاب جميع دول العالم لتميز كوادرها الصحية العاملة في قطاع التمريض.  بما يجسد 
مدى االهتمام البالغ من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه الله ورعاه 
بالكوادر الصحية والتقدير واالهتمام البالغ من لدنه، وكذلك اإلشادات المستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لكافة الكوادر الطبية والطواقم التمريضية بمختلف مواقعها، والتي 
شرفت مملكة البحرين بعطائها المتواصل خال األزمة الصحية والتصدي لجائحة كورونا، والذي انعكس على تمّيز مملكة 

البحرين بكوادرها واستمرار جهودها الرائدة في هذا المجال.
ولدى لقاء معالي األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بالفائزين أكدت أن هذا اإلنجاز الدولي شرف كبير لمملكة 
البحرين يضاف إلى اإلنجازات التي يحققها أبناء هذا الوطن الغالي في المحافل الدولية وفي جميع التخصصات، حيث 
قدمت الشكر على الجهود المبذولة من قبل الجميع، إذ أن الفضل في تحقيق هذا اإلنجاز يعود إلى الجهود التي قامت 
المناسبة  البيئة  التشجيع والتحفيز، وتوفير  المستمر من خال  بالوزارة  المسئولين  الطموحة، واهتمام  الكوادر  بها هذه 

للعمل واإلبداع.

 وقدمت معالي وزيرة الصحة شكرها لسعادة األستاذ سليمان بن صالح الدخيل، مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون، على اهتمامه وقيام المجلس بدوره على أكمل وجه بما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية لدول مجلس 
التعاون، والتنسيق والتعاون بما ُيسهم في تقديم الدعم للكوادر العاملة واالستثمار في هذا الجانب للتشجيع والتحفيز.

كما أكدت معالي الوزيرة أن مسيرة التميز في المجال الصحي مستمرة، داعيًة إلى الحفاظ على المراكز المتقدمة في 
مختلف المحافل المحلية واإلقليمية الذي هو محور اهتمام الجميع على هذه األرض الطيبة، مؤكدة أنه المرتكز األساسي 
الذي يعكس جودة الخدمات الصحية، واألمر الذي يسهم في تحقيق اإلنجازات المشرفة التي رفعت اسم البحرين عاليا 

في مختلف المناسبات، بفضل جهود الجميع.
 الجدير بالذكر أن السيدة وهيبة الحلو قدمت أوراقا بحثية شملت دراسة تأثير أنماط العمل المختلفة على أداء الطواقم 
التمريضية في القطاع الصحي، وهدفت إلى دراسة أبرز التحديات التي تواجه الطواقم التمريضية في مختلف أنماط 
العمل وكيفية التغلب عليها والتكيف معها، فيما قدم السيد رضا همام، مساهمات بحثية في بحوث تمريضية في مجال 

العناية المركزة تتعلق بإصابة مرضى السكر بالجلطات الرئوية.

البحرين
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إن إصــدار األمــر الملكــي الســامي لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه 
اللــه ورعــاه باســتحداث وســام األميــر ســلمان بــن حمــد لاســتحقاق الطبــي يحمــل دالئــل عديــدة علــى التقديــر الســامي مــن 
جالتــه للــدور الــذي تقــوم بــه الكــوادر الطبيــة والعامليــن فــي القطــاع الصحــي خدمــًة للوطــن والمواطنيــن، كمــا يؤكــد المكانــة 
ــة المخلصــة ومســاعيهم  ــذي تحظــى بهــا هــذه الصفــوف األولــى تكريمــًا لجهودهــم الوطني ــرة واالهتمــام والدعــم ال الكبي
المتفانيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا ومختلــف التحديــات القائمــة مــن خــال العمــل بــكل جــد وكفــاءة عاليــة وصــواًل 
ــع المواطنيــن  إلــى تحقيــق األهــداف المنشــودة والتــي مــن أهمهــا اســتمرار وضمــان الحفــاظ علــى صحــة وســامة جمي

والمقيميــن علــى أرض المملكــة.
ــوزراء  وفــي هــذا اإلطــار أعــرب صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس ال
عــن خالــص امتنانــه وعرفانــه لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه 
ورعــاه إلصــدار أمــره الملكــي الســامي باســتحداث وســام األميــر ســلمان بــن حمــد لاســتحقاق الطبــي، منوهــا بــأن هــذا 
ــن فــي القطــاع الصحــي  ــاء البحريــن العاملي ــه مــن حــرص واهتمــام بأبن ــه جالت ــًدا علــى مــا يولي األمــر الســامي يأتــي تأكي
وتقديــرا لمــا يقــوم بــه العاملــون فــي الصفــوف األولــى مــن أدوار هامــة فــي مســيرة الوطــن فــي ظــل الظــروف العالميــة 

ــا. االســتثنائية لفيــروس كورون
وأكــد ســموه أن أبنــاء البحريــن مــن الكــوادر العاملــة فــي الصفــوف األماميــة لمواجهــة فيــروس كورونــا أضافــوا فصــًا 
جديــًدا لســجل الوطــن الحافــل باإلنجــازات، مشــيًرا إلــى أن مــا تتســم بــه مملكــة البحريــن مــن قــوة وعزيمــة وإصــرار مســتمد 
مــن وحــدة أبنائهــا وإســهاماتهم الوطنيــة التــي قدموهــا ليــل نهــار فــي كافــة مواقعهــم وباختــاف مســؤولياتهم مــن أجــل 
الحفــاظ علــى صحــة وســامة جميــع المواطنيــن والمقيميــن علــى هــذه األرض الغاليــة، مضيًفــا ســموه بــأن مــا تحقــق 
بعزيمــة فريــق البحريــن يجــدد العــزم علــى بــذل المزيــد ســيرا علــى نهــج حضــرة صاحــب الجالــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه 
اللــه ورعــاه، فتوجيهــات جالتــه أيــده اللــه بإطــاق الحملــة الوطنيــة للتطعيــم أضفــت صفحــة مشــرقة إلــى حاضــر ومســتقبل 

المملكــة نحــو مجتمــع ينعــم بفضــل مــن اللــه بالصحــة والعافيــة.

سمـــو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء يعـــرب عن امـــتنانه لتـــوجيهات جـــاللة الـــملك المـــفدى

 اســـتـــحداث وســـام األمـــيــر ســـلمان بـــن حـــمد 
لالســتحـــقاق الـــطبـــي

البحرين
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وقــال ســموه إن أبنــاء البحريــن أثبتــوا بالتفانــي واإلخــاص 
أنــه لــن يثنيهــم أي تحــد أو ظــرف عــن خدمــة الوطــن، واليــوم 
ونحــن نشــهد احتفــاالت المملكــة بيومهــا الوطنــي فإننــا 
نحتفــي بكافــة الجهــود الوطنيــة التــي هــي محــل تقديــر 
وفخــر دائمــا، فــكل مــا تــم تحقيقــه مــن أجــل البحريــن فــي 
ــروس لحفــظ األرواح جــاء بفضــل روح الفريــق  مواجهــة الفي
الواحــد التــي يمتــاز بهــا أبنــاء الوطــن حتــى أضحــت البحريــن 
كافــة  علــى  متقدمــا  انموذًجــا  وطموحاتهــم  بجهودهــم 

األصعــدة.

بزيــارة مركــز  اللــه  لــدى تفضــل ســموه حفظــه  ذلــك  جــاء 
يشــهد  الــذي  والمؤتمــرات  للمعــارض  الدولــي  البحريــن 
انطــاق الحملــة الوطنيــة للتطعيــم، بحضــور معالــي الفريــق 
طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبداللــه آل خليفــة رئيــس المجلــس 
األعلــى للصحــة رئيــس الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي 
لفيــروس كورونــا ومعالــي الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد 
بــن عبداللــه آل خليفــة وزيــر الداخليــة ومعالــي األســتاذة 
فائقــة بنــت ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة، ولقائــه بأعضــاء 
الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا، حيــث 
نــوه ســموه بــأن الحملــة الوطنيــة للتطعيــم تمثــل مرحلــة 
ــدا  ــي تأكي ــروس، وتأت ــدة مــن مراحــل التعامــل مــع الفي جدي
ــه  ــع أبنائ ــى فرحــة الوطــن وجمي ــو عل ــى أن ال فرحــة تعل عل
برئيــس  ســموه  مشــيدا  والعافيــة.  بالصحــة  ينعمــون 
وأعضــاء الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونا 
ــرة والمســتمرة التــي أســهمت فــي الحــد  وجهودهــم الكبي

مــن انتشــار الجائحــة فــي المجتمــع طــوال مراحــل التعامــل 
مــع فيــروس كورونــا.

وأشــار ســموه إلــى أن ألفــراد المجتمــع البحرينــي طابــع 
الــذي  لإلنجــاز  وعشــقهم  للتحــدي  بحبهــم  يتجلــى  فريــد 
ــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي  ــه جلي ــا مخرجات رأين
اجتاحــت العالــم هــذا العــام فــكل تحــد تحــول لقصــة نجــاح 
وكل طمــوح تجســد إلــى واقــع، مؤكــًدا ســموه مواصلــة 
تقديــم الدعــم وتســخير كافــة اإلمكانيــات للعامليــن فــي 
الصفــوف األماميــة بمــا يســهم فــي تأديتهــم لمهامهــم 
الوطنيــة علــى أكمــل وجــه بمــا يلبــي التطلعــات، متمنيــا 
النجــاح والتوفيــق للجميــع فــي الحملــة الوطنيــة للتطعيــم 
بمــا يحقــق األهــداف المنشــودة مــن إطاقهــا لحمايــة صحة 
وســامة المواطنيــن والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن.
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تفخــر مملكــة البحريــن بقيادتهــا الرشــيدة الحكيمــة التــي تجعــل صحــة المواطــن وســامته علــى رأس أولوياتهــا، إذ قدمــت 
مملكــة البحريــن نموذًجــا متميــًزا عبــر جهودهــا المتنوعــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( لحفــظ صحــة وســامة 
المواطنيــن والمقيميــن، مــن خــال تشــكيل فريــق وطنــي لتطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة شــاملة الحتــواء ومنــع انتشــار 
الفيــروس، واســتعداد البحريــن المبّكــر واتخاذهــا كافــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المتوائمــة مــع توصيــات 
منظمــة الصحــة العالميــة، ومــن ثــم التوجيهــات الملكيــة الســامية لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه بتوفيــر اللقاحــات بشــكل مجانــي للمواطنيــن والمقيميــن؛ والتــي تأتــي انطاًقــا 

مــن حــرص جالتــه واهتمامــه البالــغ بصحــة الجميــع.
وُتعــد مبــادرة جالتــه حفظــه اللــه ورعــاه بأخــذ التطعيــم المضــاد لفيــروس كورونــا، تجســيًدا الهتمــام القيــادة البالــغ بالصحــة 
فــي مملكــة البحريــن، حيــث أكــد جالتــه علــى وعــي المجتمــع والتزامــه بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات الصــادرة مــن 
ــر فــي الحــد مــن انشــار الفيــروس بيــن المجتمــع.  ــغ األث ــه بال ــا مــا كان ل الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورون
وتقــدم جالتــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى العامليــن فــي الصفــوف األولــى الذيــن قدمــوا أروع صــور العطــاء واإلخــاص 
مــن أجــل تحقيــق األهــداف المرجــوة وعــودة الحيــاة لطبيعتهــا، وكل ذلــك ينــم عــن قيــادة عظيمــة تحــرص كل الحــرص علــى 

صحــة وســامة شــعبها الوفــي.

تجسيًدا الهتمام القيادة البالغ بالصحة في مملكة البحرين

مـــلك البـــحرين يبـــادر بـأخذ التطعيم المضاد 
لفـــيروس »كورونا«

البحرين
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مــن أجــل مملكــة البحريــن وصحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن، التــزم الجميــع باإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات الصادرة 
ــا«،  ــروس »كورون ــق االنتصــار علــى في ــن نصــب أعينهــم تحقي ــن واضعي ــن ومتاحمي ــن الطبــي، متكاتفي ــق البحري مــن فري
فالوعــي هــو جــزٌء مــن الهويــة البحرينيــة، لــذا واصــل المجتمــع البحرينــي بعــزم وإصــرار علــى التقيــد باإلجــراءات والتعليمــات 
منــذ بدايــة اكتشــاف فيــروس »كورونــا« فــي مملكــة البحريــن، وكان اإلقبــال الافــت مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي 
مملكــة البحريــن علــى أخــذ اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا خيــر دليــل وشــاهد علــى وعــي المجتمــع البحرينــي وحرصــه علــى 

صحــة وســامة الجميــع.
وإشــادًة بهــذا المجتمــع الواعــي، أكــدت معالــي وزيــرة الصحــة البحرينيــة األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح علــى أن 
مواصلــة المواطنيــن والمقيميــن فــي اإلقبــال علــى أخــذ التطعيــم المضــاد لفيــروس كورونــا »كوفيــد - 19« مــن خــال 
ــدور المســؤول  ــة الوطنيــة للتطعيــم،  يعكــس الوعــي الصحــي لــدى كافــة أفــراد المجتمــع، مشــيدًة بال التفاعــل مــع الحمل
للمواطــن الواعــي الحريــص علــى مكتســبات وطنــه مــن خــال الشــراكة الفاعلــة إلنجــاح الخطــط المرســومة لمراحــل التصــدي 

للجائحــة.
ــة  ــة منظمــة الصحــة العالمي ــر اللقــاح اآلمــن والمــدرج تحــت مظل ــر عــن فخرهــا بتوفي ــة التعبي ــوزارة الصحــة البحريني ويحــق ل
والمرخــص مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة بهــدف حمايــة كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع البحريني 

معالي وزيرة الصحة البحرينية ُتشـيد بالــدور المـــسؤول 
للمواطن الواعي الحريص على مكتسبات وطنه وإنجاح 

الخطط المرسومة لمواجهة »كورونا«

مــن فيــروس كورونــا، حيــث قامــت بتوفيــره مجانــًا لــكل 
بمــا  الراغبيــن  أمــام  اختيــاري  وبشــكل  ومقيــم  مواطــن 
يؤكــد مــا توليــه المملكــة مــن اهتمــام بصحــة وســامة 
كافــة افــراد المجتمــع كونهــا أولويــة قصــوى، إذ ُتعــد هــذه 
الخطــوة مــن األولويــات لتحقيــق أعلــى درجــات األمــن 
الصحــي، وتأتــي ضمــن النهــج اإلنســاني الرفيــع لمملكــة 
البحريــن، وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن لــدن 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

ــه ورعــاه. عاهــل البــاد المفــدى حفظــه الل
الصحــة  وزيــرة  معالــي  حرصــت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
البحرينــي  المجتمــع  إلــى  دعــوة  توجيــه  علــى  البحرينيــة 
خــال  مــن  والمنجــزات  المكتســبات  علــى  للمحافظــة 
مــن  الصــادرة  والتعليمــات  اإلرشــادات  اتبــاع  اســتمرار 
كورونــا،  لفيــروس  للتصــدي  الطبــي  الوطنــي  الفريــق 
ــًة بــأن المســؤولية الوطنيــة تقــع علــى كل فــرد مــن  الفت
أفــراد المجتمــع للتصــدي للفيــروس والحفــاظ علــى مــا 
حققتــه مــن منجــزات طــوال مراحــل التعامــل مــع الجائحــة. 
كمــا أكــدت ســعادتها علــى أهميــة أخــذ اللقــاح المضــاد 
ــن هــو وســيلة  ــا«، موضحــة أن التحصي ــروس »كورون لفي
بســيطة وآمنــة وفعالــة للحمايــة مــن األمــراض، وأهميــة 
الحمايــة مــن فيــروس كورونــا  تكمــن فــي  اللقــاح  هــذا 
ــة بشــكل آمــن  ــر اســتجابة مناعي بالســماح للجســم بتطوي
والتــي توفــر الحمايــة للجســم مــن خــال منــع العــدوى أو 
ــك فــإن اللقــاح ســوف  ــى ذل الســيطرة عليهــا، إضافــة إل
يســاعد الجميــع بالعــودة اآلمنــة للحيــاة الطبيعيــة تدريجيــا، 
وعّبــرت عــن ثقتهــا بــأن مــن مملكــة البحريــن ســتتخطى 
هــذه الجائحــة بــكل نجــاح بوعــي وحــرص كافــة أبنائهــا لتعــم 

الصحــة والســعاد علــى الجميــع.

البحرين
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معالي وزير الصحة السعودي يطلق أكبر 
حملة تطعيم في تاريخ المملكة

بدأت أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية مع إطاق معالي وزير الصحة الدكتور توفيق 
الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد )كوفيد19( بالرياض.

للقاحات  العلمية  اللجان  اللقاح، ومعه أعضاء  بأخذ معالي وزير الصحة  الخميس 2020/12/17  التطعيم يوم  وبدأت حملة 
ومجموعة من المواطنين.

وقال معالي الدكتور توفيق الربيعة لدى إطاقه حملة البدء في تمكين المواطنين والمقيمين من أخذ اللقاح :« اليوم 
الحرمين  خادم  لمقام  الشكر واالمتنان  خالص  أرفع  المناسبة  تعالى، وبهذه  الله  بإذن  كورونا  أزمة فيروس  انفراج  بداية 
الشريفين على رعايته ألكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك 
بوضع شعار ميزانية عام 2021م تحت عنوان )صحة وطن(، كما أتقدم لسمو ولي العهد بالشكر واالمتنان والتقدير على 
حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه األزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى اإلجراءات االحترازية 
لضمان سامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضا على توفير 

اللقاحات بعدالة للجميع، ومتابعته الدورية للموضوع حتى مساء البارحة«.
كورونا  بفيروس  اإلصابات  أعداد  الماضية  األشهر  التسعة  بقلق شديد خال  يتابع  كان  أنه  الصحة  وزير  وأوضح معالي 

المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح«.
وأضاف » اليوم أخذت اللقاح ولله الحمد؛ في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية 

من العيادات، إلعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات«، الفتا االنتباه إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.
ووجه معاليه الشكر لجميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء على جهودهم في العمل لحماية سامة صحة الجميع، 

وضمان مأمونية اللقاح وفعاليته.
يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابًقا عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق »صحتي«، من أجل حصولهم 

على لقاح كورونا، ابتداًء من يوم الثاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020م.
وأوضحت وزارة الصحة أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية 

الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاًذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

السعودية
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معالي وزير الصحة السعودي 
يوافق على القواعد المنظمة 

للتطوع الصحي
الصحة  وزير  معالي  موافقة  صدرت 
فوزان  بن  توفيق  الدكتور  السعودية 
الربيعة على اآلليات والقواعد المنظمة 
إلى  تهدف  والتي  الصحي،  للتطوع 
وتطويره،  الصحي  التطوع  تنظيم 
العمل  أطراف  بين  العاقة  وتنظيم 
حقوق  وتحديد  الصحي،  التطوعي 
قدرات  وتنمية  طرف،  كل  وواجبات 
نحو  وتوجيهها  الصحيين،  المتطوعين 
الصحي  للنظام  الصحية  األولويات 
ضمان  إلى  باإلضافة  والمجتمع، 
الخدمات  وجودة  المرضى  سامة 
المتطوعين  من  المقدمة  الصحية 

الصحيين.
الصحي  التطوع  مركز  أن  بالذكر  جدير 
على  2019م  عام  تأسيسه  منذ  عمل 
في  الصحي  التطوع  على  اإلشراف 
المملكة، ودعمه، وتنظيمه، وتطويره.

السعودية
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تنفيذ أكثر من 28 ألف زيارة 
منزلية للمرضى في الطائف

نّفذت صحة الطائف في المملكة العربية السعودية 28339 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية 
وذلك خال العام الجاري2020م حيث استفاد منها 2325 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الطائف أنه تم تنفيذ 124728 رحات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم عن طريق البريد 
السعودي وفرق الصحة التطوعية وذلك خال نفس الفترة. 

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ُتقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خال 
فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة 
حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا 

لمعايير معتمدة. 
كما تجدر اإلشارة إلى أن  خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى 
طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق باألمراض المزمنة التي يعانون منها مثل إرتفاع ضغط الدم 
ومرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش واألنابيب والقساطرة 
والعاج الوريدي والعاج التلطيفي ورعاية مرضى األمراض النفسية والعصبية، إضافًة إلى توفير خدمة العاج الطبيعي 
والعاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات االجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض 
والعائلة، وال تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية واألجهزة 

الطبية واألدوية وفقًا الحتياج المريض.

السعودية
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نجاح جراحة نادرة إلزالة »أم الدم« من شريان 
طفل في مستشفى الملك عبدالعزيز

أسهم بفضل الله فريق طبي متخّصص في جراحة األوعية الدموية وفريق جراحة العظام وفريق جراحة المسالك في 
كان  العمر«  »الخامسة من  إنهاء معاناة طفل في  السعودية في  العزيز في مدينة جدة  في  عبد  الملك  مستشفى 
يشكو من ألم وإنتفاخ في البطن مع إنقطاع البول وإضطراب وظائف الكلى وتدهور حالته حيث كان قد تعرض لحادث 
تحويله  تم  العملية فقد  لخطورة  ونظرًا  األيسر،  الحوض  بوجود كسر في عظم  المستشفيات  أحد  وتم تشخيصه في 
إلى  لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من خال التنسيق الطبي، و على الفور  قام الطاقم الطبي بمراجعة الملف 
الطبي للطفل واالطاع على األشعة، وإجراء أشعة مقطعية أظهرت وجود تجمع دموي كبير في الحوض مع توسع كبير 
للمثانة و امتائها، ومع إجراء المزيد من الفحوصات تبين وجود )أم دم كاذبة( كبيرة جدًا حوالي10x10 سم ضاغطة على 
مخرج المثانة وتمنع الطفل من إخراج البول وكذلك تضغط على األمعاء وبدأ ينخفض ضغط الطفل، وقد أجريت للطفل 
الفحوص الازمة وأظهرت ضرورة إجراء العملية بشكل عاجل، و تم تحضير الكمية الكافية من الدم وأدخل بشكل عاجل 
إلى  غرفة العمليات، وعند االستقصاء الجراحي تأكد  تشخيص أم دم كاذبة مصدرها الشريان الحرقفي الداخلي وُيعد من 
المضاعفات النادرة جدًا لكسر عظم الحوض وكانت أم الدم منفجرة وفي عملية استغرقت ما يقارب 3 ساعات تم بحمد 
الله السيطرة عليها وإزالتها وإيقاف النزيف داخل البطن وإصاح الشريان الحرقفي وإنقاذ حياة الطفل بفضل الله حيث 

يتمتع حاليًا بصحة جيدة ولله الحمد.

السعودية
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وزارة الصحة العمانية تدشن 
كتاب القيادة وصناعة القرارات

احتفلت وزارة الصحة في السلطنة بتدشين كتاب »القيادة وصناعة 
القرارات« برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير 
الداخلية رئيس اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع اآلثار الناتجة عن 
فيروس كورونا)كوفيد-19( وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي 

والمكرمين أعضاء مجلس الدولة والمسؤولين.  
الكتاب يترجم سلسلة إنجازات علمية وتطبيقية متتابعة قامت بها 
ساهم  الذي  البشري  العنصر  فيها  التركيز  محور  كان  الصحة  وزارة 
فيه  تواجه  وقت  في  الصحية  بالخدمات  االرتقاء  في  ويساهم 
لم  وظروٍف  مألوفة  غير  تحديات  العالم  حول  الصحية  األنظمة 
المختزل في صيغة  االستثمار  وجاء هذا  البشرية،  تاريخ  على  تمر 
»كتاب« يعكس تجربة عملية بدأت قبل ثمان سنواتوخطط لها ألن 

تدوم طويًا لتصنع فارقًا في أعمال الوزارة وتوجهاتها االدارية. 
ويأتي كتاب »القيادة وصناعة القرارات« في 18 فصا موزعة على 
إعداده  تم  البحثية، وقد  الدراسة  أسندتها  رئيسية  خمسة مجاالت 
بهدف تمكين وتطوير القيادات في جميع أقسام الرعاية الصحية، 
ويشمل الكتاب جميع الكفايات التي تحتاجها القيادات والمشرفين 
مع وضع األهداف نصب األعين للوصول إلى المستوى المطلوب 
والمؤهل، وإيجاد كوادر قيادية متسلحة بالعلم وبالمعرفة واالبتكار.
وجاء الكتاب كملخص بحثي دراسي ضمن أنشطة مشروع »نتاج« 
وهي هوية لملتقى القيادة وصناعه القرارات الذي تبنته وزارة الصحة 
تحت إشراف المكرم الدكتور درويش المحاربي-عضو مجلس الدولة 
)وكيل وزارة الصحة للشؤون اإلدارية والمالية سابقا( وفي عضويته 
التخصصات  مختلف  من  الصحة  وزارة  من  موظف   2000 من  أكثر 

الطبية والتمريضية والطبية المساعدة واإلدارية والمالية.
تجدر اإلشارة إلى ان ملتقى القيادة وصناعة القرارات يوفر فرصة 
يوفر  كما  القيادية،  الممارسات  وأفضل  والتجارب  الخبرات  لتبادل 
البيئة الخصبة إلجراء بحوث ودراسات علمية تعالج القضايا االدارية 
وتسعى للنهوض بها، األمر الذي سيضع وزارة الصحة في مقدمة 
النبيلة  األهداف  يخدم  بما  القيادات  لتطوير  الداعمة  المؤسسات 
بالنفع على  راقية ذات جودة بما يعود  في تقديم خدمات صحية 

الموظفين في تأدية أدوارهم وواجباتهم.

عمان
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السلطنة تشارك في االجتماعات 
االستثنائية للجمعية العامة لألمم 

المتحدة بشأن جائحة كورونا

بتكليف ساٍم من لدن حضرة صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- ترأس معالي 
اعمال  افتتاح  في  المشارك  السلطنة  وفد  مؤخرا  الصحة-  -وزير  السعيدي  عبيد  بن  محمد  بن  أحمد  الدكتور 
اجتماعات الدورة االستثنائية التي دعت إليها الجمعية العامة لألمم المتحدة لبحث تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر 

تقنية االتصال المرئي.
الدائم لدى منظمة   ضم وفد السلطنة المشارك سعادة السفير محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة 

األمم المتحدة وعددًا من المسؤولين بوزارة الصحة وأعضاء الوفد الدائم للسلطنة باألمم المتحدة. 
وشارك في اجتماعات الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة التي أديرت من نيويورك رؤساء الدول 

والحكومات ورؤساء وفود الدول األعضاء المفوضين.
جاء االجتماع ضمن سعي األمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير شاملة وموحدة في التصدي لجائحة مرض فيروس 
كورونا )كوفيد-19( وما خلفه من أضرار غير مسبوقة تسببت بتعطيل حياة المجتمعات وتهديد اقتصادها وتدمير 

مصادر عيش األفراد. 
ومسألة  كوفيد-19  بجائحة  الصلة  ذات  العامة  الجمعية  قرارات  تنفيذ  عن  عامة  مناقشات  االجتماعات  شملت 

الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الازمة لمواجهة هذه الجائحة.
الوسائل  كافة  توفير  مع  والدولية  األممية  المنظمات  دعم  على  دائمًا  تحرص  عمان  أن سلطنة  بالذكر  الجدير 
االستراتيجية ودعم  الشراكة  وتحقيق  بأهدافها  القيام  أجل  المؤسسات من  لدعم هذه  والمستلزمات  المتاحة 
التنمية الدولية وتعزيز حقوق اإلنسان والمشاركة في المبادرات الجماعية والتحديات وعلى رأسها جائحة كورونا.

عمان
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اجــــتــــماعــــات الــــجمعــــية الــــعامــــة 
االستئنافية لمنظمة الصحة العالمية

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة مؤخرا في اجتماعات الجمعية العامة االستئنافية لمنظمة الصحة 
بمشاركة  بسويسرا  جنيف  من  االلكتروني  الفضاء  عبر  انطلقت  التي   )73( والسبعين  الثالثة  للدورة  العالمية 
مندوبي الدول األعضاء وذلك بوفد رسمي ترأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.
االجتماعات ناقشت خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات واستراتيجية وخطة العمل فيها لعام )2030( تضمن 
تقديم تقريرا لمســـــودة خارطة الطريق العالمية لدحر التهاب الســـــحايا ومكافحته ضـمن السـياق األوسـع للتمنيع 

، إرشــــادات فريق الخبراء االســــتشــــاري االســتراتيجي والتقني المعني بأمراض المناطق المدارية المهملة.
كذلك ناقشت االجتماعات العديد من الملفات التقنية واإلدارية والفنية ذات الشأن العام والهام كتأهيل وجودة 
مدى ماءمة  عن  االستشاري  المنظمة  خبراء  فريق  وتقرير  الدولي،  المستوى  على  الصحية  البشرية  الموارد 
مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي وفعاليتها.
تجدر اإلشارة إلى أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهاز التخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجتمع 
مرة في كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول األعضاء في المنظمة، وهي التي تحدد سياسات المنظمة 

وتتولى األمور اإلدارية فيها والسياسات المالية.
وقد جاءت هذه االجتماعات استكماال الجتماعات الدورة الـ )73( المنعقدة في مايو الماضي.
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افتتاح المستشفى الميداني 
لمرضى كوفيد 19

لمرضى  الميداني  المستشفى  عمان   افتتح مؤخرا بسلطنة  كورونا؛  جائحة  لمجابهة  الحكومية  الجهود  ضمن 
كوفيد 19 بمبنى مطار مسقط الدولي القديم وذلك تحت  رعاية معالي السيد سعود بن هال البوسعيدي - 

وزير الدولة ومحافظ مسقط -.
واطلع معالي السيد والحضورعلى تجهيزات المستشفى الميداني ومكوناته واستمعوا إلى شرح مفصل حول 

طرق التعامل واستقبال مرضى كوفيد 19.
وقال معالي السيد سعود بن هال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط في تصريح له: »سوف يلعب 
وبالتالي ستتمكن  المحافظة  على مستشفيات  الضغط  تخفيف  مهما في  دورا  الميداني  المستشفى  هذا 
وتجهيز وتشغيل  إدارة  على  القائمين  جميع  جهود  ونشكر  األمراض.  بقية  لعاج  المعتادة  اعمالها  مزاولة  من 
المستشفى الذين أسهموا في إنشائه في وقت وجيز جدا، وكلمة شكر لشركة تنمية نفط عمان على مبادرتهم 
السخية في المساهمة بإنشاء هذا المستشفى«. من جانبه قال معالي الدكتور/ أحمد بن محمد السعيدي - 
وزير الصحة - هذا المستشفىي عد رافدا للقطاع الصحي من شأنه تخفيف الضغط ليس على مستشفيات 
القدرة االستيعابية لجميع المستشفيات  محافظة مسقط فحسب وإنما المحافظات المجاورة أيضا، حيث إن 

بمحافظة مسقط سواء الحكومية أو الخاصة لألسف شارفت على االمتاء«.
ملحق بالمستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 مركزًا لإليواء أقيم على مساحة 10000 متر مربع بسعة 384 

سريرًا وسيتم تحويله لمستشفى إذا ما دعت الحاجة لذلك في المستقبل.
على  الضغط  تخفيف  في  متمثا   19 كوفيد  لمرضى  الميداني  المستشفى  انشاء  من  الهدف  جاء  وقد 
إبعاد  إلى  باإلضافة  جائحة كورونا،  تأثرت بسبب  التي  بها  الخدمات األساسية  السلطنة، وإرجاع  مستشفيات 

المخاطرعن العاملين الصحيين بالمستشفيات، وتغيير الجو العام للمرضى خال فترة الترقيد.
أقيم على مساحة 6100 متر مربع، من عدة أقسام  الذي  الميداني لمرضى كوفيد 19  المستشفى  ويتكون 
تضم أسرة ترقيد الحاالت الخفيفة والمتوسطة وقسم الرعاية المؤقتة وصيدلية ومختبر طبي لحاالت كوفيد 
19 وقسم لألشعة. وسيعمل المستشفى بعد اكتمال كافة مراحله بطاقم طبي من وزارة الصحة مكون من 30 

طبيبًا و115 ممرضًا وممرضة، وعدد 7 فنيي مختبر، و7 مساعدي صيدلة، و7 فنيي أشعة.
ويغطي المستشفى الميداني مبدأيًا محافظات مسقط، وشمال وجنوب الباطنة، ومحافظة الداخلية، باإلضافة 

إلى محافظة شمال الشرقية، وسيشمل بقية المحافظات إذا ما دعت الحاجة لذلك مستقبا.
جدير بالذكر بأن إنشاء المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 جاء نتيجة تعاون مثمر بين عدة جهات حكومية 
وخاصة، منها وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني وشركة مطارات عمان وشركة تنمية نفط عمان وشؤون الباط 

السلطاني وشرطة عمان السلطانية، باإلضافة إلى الجهات األخرى ذات العاقة.
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معالي وزير الصحة العامة تفتتح وحدة اإلقامة 
القصــــيرة بالمــــركز الوطــــني لعــــالج وأبحـاث 

السرطان بعد توسعتها

افتتحت معالي الدكتورة/ حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة رسميًا وحدة اإلقامة القصيرة بالمركز الوطني لعاج 
وأبحاث السرطان بعد توسعتها.

جائحة  بسبب  الصحية  الرعاية  نظام  على  المرتكزة  الضغوطات  من  الرغم  على  الكواري:«  حنان  الدكتورة/  معالي  وقالت 
فيروس كورونا )كوفيد-19( منذ بداية العام فقد استمر التركيز على الخدمات الصحية األخرى، حيث تعتبر توسعة وحدة 
اإلقامة القصيرة مثااًل رائعًا على العمل الجاد الذي تم إنجازه بعيدًا عما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد-19( لضمان حصول 
جميع المرضى على رعاية عالية الجودة. توفر الوحدة الجديدة زيادة كبيرة في السعة وتجربة أفضل لجميع مرضى وحدة 

اإلقامة القصيرة.«
وباإلضافة إلى االفتتاح الرسمي لوحدة اإلقامة القصيرة، قامت معالي الدكتورة/ حنان الكواري بزيارة وحدة الرعاية العاجلة 
وقسم العيادات الخارجية بالمركز الوطني لعاج وأبحاث السرطان، حيث تم العمل على زيادة السعة وتعزيز الخدمات في 

كا القسمين.
لقد  قائًا:«  السرطان-  وأبحاث  لعاج  الوطني  للمركز  الطبي  المدير   - الحسن  سالم  محمد  الدكتور/  أوضح  جانبه  ومن 
كثيرة في  تحسينات  إلى  أدى  أربعة أشهر مما  السرطان  وأبحاث  لعاج  الوطني  بالمركز  الخدمات  تعزيز  رحلة  استغرقت 
خدمات وحدة الرعاية العاجلة وقسم العيادات الخارجية، ووحدة اإلقامة القصيرة والتي زاد عدد األسرة فيها من 16 إلى 
52 سرير، مما سيؤثر بشكل ايجابي على الرعاية الُمقدمة للمرضى، وتعتبر خدمات العاج الكيميائي من أبرز الخدمات 
التي تم تحسينها، كما أننا عملنا على تعزيز رعاية المرضى الداخليين من خال إضافة عشرة أسرة جديدة مخصصة لعاج 

األورام«.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ نورة الحمادي - نائب المدير الطبي ورئيس قسم العاج اإلشعاعي لألورام - قائلًة:« شهد 
قسم العيادات الخارجية تحواًل كبيرًا كجزء من برنامج التحسين، حيث إننا نقدم العاج ألعداد كبيرة من مرضى السرطان 
كل عام مع استمرار الزيادة السكانية في دولة قطر، ولقد أضفنا ثاث عيادات أخرى إلى قسم العيادات الخارجية لتقديم 
الرعاية للجميع، وتشمل هذه العيادات، عيادة العناية و تخفيف األلم، وعيادة الصيدلية، وعيادة المعالجة النفسية، كما قمنا 
أيضًا بتسهيل حصول مرضى السرطان على الرعاية بشكل كبير في جميع أنحاء دولة قطر من خال إنشاء 37 عيادة خارج 
المركز الوطني لعاج وأبحاث السرطان، والمتواجدة في مركز الرعاية الطبية اليومية، ومستشفى الوكرة، ومستشفى 

الخور، ومركز صحة المرأة واألبحاث«. 
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معالي وزيـرة الصــحة الـــعامة تؤكد أن 
االسـتجابة الــوطنية ساهمت في كبح 
جماح فيروس » كوفيد-19« في قطر

أكدت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن االستجابة الوطنية ساهمت في »كبح جماح فيروس 
كورونا )كوفيد-19( في دولة قطر«.

وأوضحت معالي الوزيرة، خال الجلسة االفتتاحية لمؤتمر القمة العالمي لابتكار في الرعاية الصحية )ويش( 2020 الذي 
ُعقد مؤخرًا، أن من العوامل الرئيسية في نجاح دولة قطر في الحد من انتشار فيروس كورونا في الباد، نظام التغطية 
الصحية الشاملة، الفتة إلى أنه تم تغطية جميع تكاليف العاج من قبل الحكومة، بغض النظر عن الجنسية أو الظروف 

االجتماعية، كما تلقى جميع المرضى نفس المستوى العالي من الرعاية.
وقالت معاليها، في افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار »صحتنا في عالم واحد« عبر تقنية االتصال المرئي، »إن كل حالة 
وفاة تعد مأساة في حد ذاتها، لكننا ممتنون ألن عدد الحاالت لدينا يعتبر منخفضا مقارنة بالعالم، وهذا يمثل شهادة على 

موهبة والتزام أطبائنا وممرضينا والقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بأكملها«.
وأرجعت انخفاض معدل الوفيات بسبب كورونا في دولة قطر إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك متوسط 
عمر السكان، وبشكل خاص للجودة العالية للرعاية الطبية المقدمة على قدم المساواة للجميع، مؤكدة السعي طوال 
الوقت، للحفاظ على سامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أن اإلصابات المكتسبة في المستشفيات قريبة 
من الصفر. وقالت معالي وزيرة الصحة العامة »نحن نعلم أننا سننتصر في هذه المعركة فقط إذا فاز بها الجميع«، مبينة 
أنه »في إطار التضامن، ساعدت قطر حتى اآلن أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية بالمعدات والموارد لمجابهة الجائحة«، 
ومشددة على أنه »لم يتم التغلب على /كوفيد-19/ بعد، إذ ال تزال استراتيجيتنا قائمة على اليقظة والعمل المركز بالتوازي 
الحياة الطبيعية مع الحفاظ على سامة شعبنا.. ونحن ننتظر، مع بقية العالم، تطوير لقاح آمن  مع عودة منظمة إلى 
وفعال.. وفي غضون ذلك، يجب أن نعتمد على تدابير الصحة العامة التي نعرفها جميعا، وتفاني القوى العاملة الصحية 

العالمية، واحترافيتها للحفاظ على سامتنا ».
بدوره، أوضح البروفسور اللورد دارزي أوف دينهام، الرئيس التنفيذي لـ »ويش«، أن فيروس كورونا ربما يكون قد منع 
المشاركين في »ويش« من اللقاء شخصيا في الدوحة، لكنه لم يوقف فعاليات المؤتمر، الفتا إلى أن »الوباء كشف، 

من نواح عدة، عن أفضل ما فينا«.
وأشار إلى أن »الوباء علمنا أنه ال يمكن أن يكون هناك أمن بدون األمن الصحي، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان 
لبناء درع عالمي ضد العوامل المسببة لألمراض لحمايتنا من األمراض الجديدة.. والطريقة الوحيدة المتاك قدرة عالمية 
جديدة على التطوير السريع للتشخيصات، والعاجات، واللقاحات، هي تعاون دولي أكبر، وهذا بالضبط ما يتمحور حوله 

هذا المؤتمر«.
للمشاركين  العالمية، رسالة خاصة  الصحة  العام لمنظمة  المدير  أدهانوم غيبريسوس  تيدروس  الدكتور  من جانبه، بعث 

بالمؤتمر، أكد فيها أهمية تسخير قوة االبتكار في مواجهة أزمة تحدث مرة واحدة فقط في القرن، وهي هذه الجائحة.
/ لـ  العالمية  المستوى بعنوان »االستجابة  المذيعة ميشيل حسين حلقة نقاش رفيعة  أدارت  وكجزء من حفل االفتتاح، 
كوفيد-19/: ما الذي تعلمناه وأين نتجه«، تم خالها االستماع إلى آراء القادة على مستوى الوطني والدولي، بما في ذلك 
الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، والبروفسورة دايم سالي ديفيس، كبيرة 

المسؤولين الطبيين السابقة في إنجلترا، والدكتور أندرس تيجنيل، عالم األوبئة في السويد.
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انضـــمام خبـــير صحي قطري إلى الـمبادرة 
العالمية لرفــع الوعي بلقاحات )كوفيد-19(

انضمت الدكتورة سهى البيات، رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة العامة وقائد فريق تقصي »كوفيد 19« في قطر، 
إلى مجموعة من الخبراء البارزين من جميع أنحاء العالم كجزء من فريق »هالو« Team Halo، وهو مبادرة أطلقتها األمم 
المتحدة ومشروع الثقة باللقاحات إلشراك المايين من الناس في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد لقاحات آمنة وفعالة 

لـكوفيد-19. 
العالميين  الصحة  وعلماء  خبراء  من   20 حوالي  وتضم  الماضي،  أكتوبر  شهر  منتصف  في  المبادرة  إطاق  تم  وقد 
»كمرشدين«، حيث يقومون بتبادل قصص مشاركتهم في تطوير لقاح لكوفيد-19. ويتبادل »المرشدون« المستجدات 

والحقائق المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 عبر »تيك توك« وغيرها من منصات وسائل التواصل االجتماعي.
البيات: »يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة العالمية الهامة للغاية وأن تتاح لي الفرصة الطاع  وقالت الدكتورة 
الناس على ما آخر المستجدات، سواء في قطر أو حول العالم، حول التقدم المحرز في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد 

لقاح آمن وفعال لكوفيد-19«.
وأضافت: »لقد وقعنا هنا في قطر اتفاقيتين مع شركتي أدوية دوليتين لشراء لقاح كوفيد-19 بمجرد إطاقه لاستخدام 
العالمي، وقد وصلنا مرحلة متقدمة من المناقشات مع العديد من الشركات األخرى. هدفنا هو ضمان حصولنا المبكر 
على اللقاح في قطر بمجرد أن تثبت التجارب السريرية أن اللقاح آمن وفعال ومن ثم المتابعة السريعة للموافقة على 

استخدام اللقاح على عموم الناس«.
وقد نشرت الدكتورة البيات مؤخرًا أربع فيديوهات باللغتين العربية واإلنجليزية على تطبيق تيك توك حول آخر المستجدات 

وموضوعات مختلفة تتعلق بلقاح كوفيد-19. وقد حقق الفيديو أكثر من 200 ألف مشاهدة.
وصرحت السيدة آنا نوالن، مديرة المشروع المشترك »نحن سعداء بانضمام الدكتور البيات كأحد خبرائنا الذين يدعمون 
هذه المبادرة العالمية المهمة.  إن خبرة الدكتورة سهى الواسعة في مجال التطعيم باإلضافة إلى قدرتها على إيصال 

الرسائل باللغتين العربية واإلنجليزية، تجعلها عضًوا قّيًما في فريقنا الذي يضم نخبة من المرشدين الخبراء«
وأضافت السيدة نوالن قائلة: »إن مبادرة فريق هالو تقدم معلومات دقيقة وموثوق بها مباشرة من خبراء علميين بارزين 
المبادرة إلى زيادة ثقة الجمهور في لقاحات كوفيد-19 ومكافحة المعلومات المضللة وذلك  في هذا المجال. وتهدف 

بتقريب الجمهور من أولئك الذين يعملون في قلب البحث عن اللقاح على مستوى العالم«.
يمكن االطاع على آخر مستجدات الدكتورة البيات وقصص فريق هالو، من خال متابعة حسابها على تيك توك 

ومتابعة   https://teamhalo.org الموقع  رابط  بزيارة  قم  هالو،  فريق  حول  المعلومات  من  ولمزيد   dr.soha_qatar@
learnonticktok#  و teamhalo# الهاشتاج

قطر
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وزارة الــــصحـة الـــعامة و)ســـبيتار( يـــصـدران 
مبدأ إرشادًيا وطنًيا إلصابات الفم واألسـنان 
لـدى الريــاضيين المحترفين استعدادًا لــكأس 

العالـــم قـــــطـــر 2022
أصدرت وزارة الصحة العامة ومستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار مبدأ إرشادًيا وطنًيا متخصًصا في إصابات 
األسنان لدى الرياضيين المحترفين، وذلك للمساعدة في تطوير خدمات الرعاية الطبية إلصابات الفم واألسنان المقدمة 
لجميع الرياضيين المحترفين في دولة قطر، استعداًدا لمنافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وذلك كجزء من برنامج 

المبادئ اإلرشادية السريرية الوطنية الذي تنفذه وزارة الصحة العامة.
يعد المبدأ األول من نوعه في دولة قطر والمنطقة ويضم مجموعة إرشادات سريرية تتناول معلومات متعلقة بإصابات 

الفم واألسنان في الرياضات االحترافية، ويشرح أفضل استراتيجيات الممارسة السريرية في إدارة صحة الفم.
الفم  لصحة  الوطني  البرنامج  وفريق  »سبيتار«،  و  العامة  الصحة  وزارة  بين  مشتركة  بجهود  اإلرشادي  المبدأ  إعداد  تم 
واألسنان وبمشاركة خبراء في مجال صحة الفم واألسنان من مختلف مؤسسات القطاع الصحي في دولة قطر، وكان 
فريق األعداد بقيادة الدكتور محمد الساعي ، مدير طب األسنان الرياضي واستشاري جراحة الفم في سبيتار، حيث يسلط 
إصابات  والعاج من  والوقاية  والتشخيص  الرياضي،  األسنان  مبادئ ممارسة طب  أهم  على  الضوء  االرشادي  المبدأ 
األسنان. وسيستخدم المبدأ اإلرشادي بشكل أساسي من قبل أطباء األسنان الرياضيين المتخصصين في مجال الطب 
إدارة  المشاركين في  اآلخرين  الصحية  الرعاية  الرياضي في مستشفى سبيتار وممارسي  الطب  وأخاصئيي  الرياضي 

وعاج إصابات األسنان لدى الرياضيين المحترفين.
وقال الدكتور محمد الساعي، مدير طب األسنان الرياضي واستشاري جراحة الفم في سبيتار: »ال تقتصر العناية الفائقة 
على وجود فرق رعاية مؤهلة تأهيا عاليًا، أو أحدث التقنيات، أو أفضل خدمة ومنشأة، بل يهدف أيضا إلى توحيد العاج 
بما يتماشى وهذا المبدأ التوجيهي، الذي يستهدف الرياضي المحترف، من خال بروتوكول العاج المتبع في سبيتار 

وبما يتوافق مع أفضل معايير وممارسات الرعاية الصحية العالمية. 

قطر
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ويضع المبدأ التوجيهي قسم طب األسنان الرياضي في سبيتار كمرجع أساسي إلصابات الفم واألسنان في الرياضة 
في دولة قطر«.

ويضيف الدكتور الساعي:« يغطي المبدأ اإلرشادي العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بإصابات الفم واألسنان، 
كما يعتبر األول من نوعه في المنطقة الذي يتم نشره وإتاحته لجميع الممارسين المتخصصين في الرعاية الصحية«.

للجنة  المشارك  والرئيس  الطبية،  حمد  بمؤسسة  األسنان  خدمات  ورئيس  أول  استشاري  المناعي  غانم  الدكتور  وقال 
الوطنية لصحة الفم واألسنان: إن هذا المبدأ االرشادي يساهم في تعزيز جهود القطاع الصحي بدولة قطر في إدارة 
صحة الفم واألسنان، حيث تعد صحة الفم أحد المجاالت الصحية الستة عشر التي تضمنتها  استراتيجية قطر للصحة العامة 
2017- 2022، وبهدف إنشاء نظام متكامل وشامل يقدم حلواًل فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية للصحة العامة، مشيرًا 
إلى أن وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية األولية والشركاء في القطاع الصحي يواصلون 

العمل على تحقيق األهداف التي من شأنها تعزيز صحة الفم واألسنان في دولة قطر.

وقالت الدكتورة أسماء الخطيب مدير صحة الفم واألسنان في مؤسسة الرعاية الصحية األولية: إن إطاق المبدأ اإلرشادي 
الوطني إلصابات الفم واألسنان لدى الرياضيين المحترفين يأتي في إطار المواجهة الشاملة لكافة التحديات المتعلقة 
بصحة الفم واألسنان في دولة قطر، والتي استدعت وضع المبدأ اإلرشادي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، 
حيث يهدف المبدأ اإلرشادي إلى تقليل عبء اإلصابات المتعلقة بالفم واألسنان فيما يخص فئة الرياضيين المحترفين 
والرياضيين بصورة عامة بما في ذلك الفئات العمرية الصغيرة من الناشئين، ويدعم كذلك االستعدادات المكثفة للقطاع 

الصحي في دولة قطر الستقبال كأس العالم لكرة القدم ) قطر 2022(.
من جانبها قالت الدكتورة نوال التميمي رئيس قسم جودة الرعاية الصحية وسامة المرضي في وزارة الصحة العامة إن 
المبدأ اإلرشادي هو أحد المبادئ اإلرشادية التي يجري العمل على تطويرها ضمن برنامج المبادئ اإلرشادية السريرية 
الوطنية الذي يهدف إلى توحيد معايير تدبير الحاالت الصحية في دولة قطر )ما أمكن( بحيث تكون الخدمة الطبية المقدمة 
التي تتضمنها  الصحية  الممارسات  اتباع أفضل  المريض من خال  الجودة حيثما تم عاج  بنفس  الصحية  الحالة  لنفس 

المبادئ اإلرشادية الوطنية.
ضمن جهود تطوير طب األسنان الرياضي في دولة قطر قام سبيتار باستحداث حقيبة اإلسعافات األولية إلصابات الفم 
واألسنان في 2014 والتي تعد األولى من نوعها في المنطقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في إمكانية إعادة الاعب إلى 
الملعب بأسرع وقت ممكن، كما سيقلل من االنزعاج والضغط النفسي واآلالم حيث أثبتت تلك الحقيبة فعاليتها في 

العديد من المناسبات والبطوالت المحلية والدولية.
يذكر أن طب األسنان الرياضي هو أحد اختصاصات الطب الرياضي، الذي يتعامل مع كيفية الوقاية من إصابات الفم 
والوجه لدى الرياضيين ومعالجتها. وتشمل إصابات الفم والوجه إصابات الفم بما في ذلك األسنان والفكين واألنسجة 

الرخوة وعضات الوجه ومفاصل الفك.
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أعلنــت وزارة الصحــة العامــة أنــه منــذ إطــاق حملــة التطعيــم ضــد األنفلونــزا الموســمية فــي منتصــف شــهر أكتوبــر الماضــي 
حتــى يــوم 23 نوفمبــر الماضــي تــم تطعيــم أكثــر مــن ضعــف عــدد األشــخاص مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. 
حيــث تلقــى أكثــر مــن 130,000 شــخص لقاحهــم المجانــي ضــد اإلنفلونــزا الموســمية المتوفــر فــي جميــع المراكــز الصحيــة 
التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، والعيــادات الخارجيــة لمؤسســة حمــد الطبيــة )للمرضــى الذيــن لديهــم مواعيــد 

حاليــة( وفــي العديــد مــن العيــادات والمستشــفيات الخاصــة وشــبه الخاصــة فــي جميــع أنحــاء قطــر.
وقــد صــَرح الدكتــور عبــد اللطيــف الخــال، رئيــس اللجنــة الوطنيــة اإلســتراتيجية للتصــدي لفيــروس كورونــا ورئيــس مركــز 
األمــراض االنتقاليــة فــي مؤسســة حمــد الطبيــة قائــًا: »ان الطلــب علــى لقــاح االنفلونــزا هــذا العــام لــم يســبق لــه مثيــل 
حتــى اآلن. فطــوال شــهر نوفمبــر قــام 3500 إلــى 4000 شــخص فــي اليــوم بطلــب وتلقــي تطعيمهــم المجانــي ضــد 
اإلنفلونــزا عبــر نظــام الرعايــة الصحيــة – أكثــر مــن ضعــف مــا كان عليــه فــي نوفمبــر 2019. فمــن الواضــح أن النــاس أدركــوا 

ــد-19 ». ــة أنفســهم وأســرهم فــي خضــم جائحــة كوفي ــم لحماي ــة للتطعي ــة اإلضافي األهمي
وأضــاف قائــًا: »تعتبــر االنفلونــزا الموســمية و)كوفيــد-19( فيروســان مختلفــان، وال يمنع لقاح اإلنفلونزا إصابة األشــخاص 
بكوفيــد-19، ولكــن األشــخاص أنفســهم المعرضــون لخطــر اإلصابــة بأعــراض شــديدة مــن كوفيــد-19 ككبــار الســن والذيــن 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، هــم أيضــًا أكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة باإلنفلونــزا. لذلــك، مــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

أن يتلقــى النــاس تطعيمهــم ضــد اإلنفلونــزا هــذا العــام«. 
و حملــة التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية هــي مبــادرة مشــتركة بيــن وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ومؤسســة حمــد الطبيــة، وتشــمل دعــم العديــد مــن العيــادات والمستشــفيات الخاصــة وشــبه الخاصــة فــي جميــع 

أنحــاء قطــر. 
مــن جانبــه قــال الدكتــور حمــد الرميحــي، مديــر إدارة حمايــة الصحــة ومكافحــة األمــراض االنتقاليــة بــوزارة الصحــة العامــة »مــع 
تخصيــص جميــع المراكــز الصحيــة األوليــة وأكثــر مــن 50 مركــزًا طبيــًا خاصــًا لتقديــم لقــاح اإلنفلونــزا مجانــًا، أصبــح مــن الســهل 
ــر هــذا العــام علــى لقــاح  ــزا الموســمية. إن الطلــب الكبي ــر مــن أي وقــت مضــى الحصــول علــى التطعيــم ضــد اإلنفلون أكث
اإلنفلونــزا مشــجع للغايــة حتــى اآلن، لكننــي أحــث األشــخاص الذيــن لــم يتلقــوا لقاحهــم بعــد علــى القيــام بذلــك فــي أقــرب 

وقــت ممكــن، حيــث إن اللقــاح قــد يســتغرق حوالــي أســبوعين لتطويــر األجســام المضــادة وتوفيــر الحمايــة«. 
لمزيــد مــن المعلومــات بمــا فــي ذلــك طــرق الحصــول علــى لقــاح اإلنفلونــزا فــي قطــر واألســئلة الشــائعة حــول اإلنفلونــزا 

.www.fighttheflu.qa وكوفيــد-19، يرجــى زيــارة موقــع الحملــة

وزارة الصحة العامة تعلن تـــطعيم أكــثر من 
130 ألف شخص ضد اإلنفلونزا الموسمـية

قطر
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معالي وزير الصحة الكويتي يكرم 
إدارة الجـــودة واالعـــتماد لنـــيلــها 
شهادة المبادرة الذهــبية الــعربية

كرم معالي وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح يوم الثاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م بتكريم ممثل عن  إدارة 
الجودة واالعتماد التابعة لوزارة الصحة الكويتية وذلك بمناسبة حصول اإلدارة على شهادة المبادرة الذهبية- فئة القيادة 

والحوكمة.

 وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن هذه الشهادة تأتي من اتحاد المستشفيات العربية الذي أطلق المبادرة الذهبية 
لبناء الثقة في القطاع الصحي ولتقدير جهود وإجراءات استجابة المؤسسات الصحية لمواجهة جائحة )كوفيد- 19( وقد 

حصلت إدارة الجودة واالعتماد على هذه الجائزة في مجال القيادة والحوكمة.

الكويت
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كشف د. بوعباس أن نسبة األطفال المصابین بـ )السكري( 
تصل إلى %30 بسبب انتشار السمنة، وهو ما یّمثل  جرس  
نذار خطیرًا، مضیفًا أن بعض األطفال في سن الـ 12 عامًا 

باتوا یعانون اآلن )السكري( من النوع الثاني.
هــذا وقــد دشن رئیس رابطة السمنة في دولة الكویت د. 
تهدف  التي  العائلي(،  )المشي  مبادرة  بوعباس،  یوسف 
إلى تأســيس  ثقافة جدیدة بین الجیل الصاعد، كما أن لها 

واجتماعیة. ونفسیة  فوائد صحیة 
من  الوقایة  إلى  تهدف  المبادرة  هذه  أن  بوعباس  وأكد 
األطفال  علــى  حقیقیا  خطرا  تّمثل  باتت  التي  األمراض 
الكویت، وعلى رأسها أمراض  والمراهقین والشباب في 

وغیرهما. والسكري  السمنة 
التقلیل  كثیرة، منها  لها فوائد  المشي  ریاضة  أن  وأوضح 
المزاجیة  الحالة  ورفع  التركیز  وزیادة  واالكتئاب،  القلق  من 
زیادة  جانب  إلى  )كورونا(،  زمن  في  خصوصا  لألشخاص، 

أفراد األسرة. بيــن  الترابط 
وذكر أن الدراسات الحدیثة تشیر إلى أن مرضى السمنة أو 
السكري إذا أصیبوا بفیروس كورونا فإن قابلیة دخولهم إلى 
العنایة المركزة تزید من 30 إلى 40 بالمئة، كما تزید نسب 
األمراض،  بتلك  اإلصابة  بسبب  أیضا  وتتضاعف  وفاتهم 
وذلك ألن السمنة المفرطة أو السكري یقلان من مناعة 
الجسم، مما یجعل الفیروس یهاجم الجسم بشكل شرس 
بداء  المصابین  أن  إلى  الفتا  الطبیعي،  اإلنسان  من  أكثر 
السمنة، سواء مع اإلصابة بـ كوفيــد 19 أو بدون اإلصابة 
به، یعانون مشكلة كبرى ال بــّد من التخلص منها والقضاء 

علیها. والتغلب 

یوسف بوعباس: %30 من األطفال 
في الكویــت مصابــون بـالســكري 

لكن  جینیة،  ألسباب  تعود  ال  بالسمنة  اإلصابة  إن  وقال 
والحركي،  الریاضي  النشاط  وقلة  الحركة  قلة  بسبب 
ونوعیته، خصوصا  األكل  كمیات  اإلسراف في  إلىجانــب 

الصحة. على  جدا  المضرة    السریعة  الوجبات 
الكویت  في  والمراهقین  األطفال  أن  بوعباس  وأضاف 
مرض  أن  إلى  مشیرا  مخیف،  بشكل  السمنة  یعانون 
العادة،  الكبار في  الذي یصیب  الثاني،  النوع  السكري من 
أصبح یصیب األطفال بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، بسبب 
إنذار خطیرا، مضیفا  السمنة، وهو ما یمثل جرس  انتشار 
اآلن  یعانون  باتوا  عاما  الـ12  األطفال في سن  بعض  أن 

الثاني. النوع  من  السكري 
یكون  السكري )سكري األطفال(  النوع األول من  إن  وقال 
فهو  الكبار(  )سكري  الثاني  النوع  أما  مناعي،  خلل  بسبب 
بسبب خلل في نمط الحیاة، مثل كثرة األكل ونوعیته، وهو 
لنشاط  وقلة  األكل  في  اإلسراف  بمتازمة  یسمى  ما 

الریاضة. وممارسة  البدني 
وأشار إلى أن السمنة بین األطفال تؤدي إلى وجود مرض 
یصیب  بات  الذي  الثاني،  النوع  من  السكري  وهو  خطیر، 
الصغار، وهذا یؤدي إلى مضاعفات خطیرة قد تظهر بعد 
إلى  وتؤدي  المرض،  ظهور  من  سنوات   5 إلى  سنتین 

السن. وصغار  الشباب  الكلوي  الفشل 
وذكر بوعباس أن من مضاعفات )السكري( اإلصابة بأمراض 

القلب والجلطات الدماغیة والفشل الكلوي وغیرها.
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بالعامــة الكاملــة، نجــح مختبــر الكویــت الوطنــي لشــلل األطفــال فــي اختبــار كفــاءة عــزل فیــروس شــلل األطفــال وفــق أعلــى 
ــرات شــلل األطفــال  ــة لمختب ــار كفــاءة الشــبكة العالمی ــھ ضمــن برنامــج اختب ــر إثــر تلقی ــاح المختب ــاء نج ــة. ج ــر العالمی المعایی
لمنظمــة الصحــة العالمیــة عینــات مجھولــة لاختبــار، مرســلة مــن المعھــد الوطنــي الھولنــدي للصحــة العالمیــة والبیئــة 
لتقییــم كفاءتــھ فــي عــزل الفیروســات منھــا، ونجــح فــي ذلــك بنســبة %100. وث ّمــن وزیــر الصحــة الشــیخ د. باســل الصبــاح 
جھــود األطبــاء والفنییــن والعاملیــن بقطــاع الصحــة العامــة علــى ھــذا اإلنجــاز، معربــًا عــن فخــر المنظومــة الصحیــة بتلقــى 
الــوزارة شــھادة تقییــم أداء مختبــر الكویــت الوطنــي لشــلل األطفــال الــذي وافــق أعلــى المعاییــر وأحــرز %100 فــي قائمــة 
اختبــارات الكفــاءة لعــام 2020. وأكــد أن )ھــذا اإلنجــاز یعكــس مــدى تطــور األداء الفنــي واإلداري فــي المختبــر، وجھــود 
الكویــت فــي برامــج عــزل الفیــروس العالمیــة، كمــا یعكــس حــرص الــوزارة علــى الدعــم المســتمر للبنیــة األساســیة والقــدرات 

الفنیــة لتعزیــز األمــن الصحــي فــي البــاد(.

نال 100% في تقييم  الكفاءة

وزيرالصحة: مختبر شلل األطفال 
مفخرة للكويت 
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هنــأ معالــي وزيــر الصحــة الشــيخ الدكتــور باســل الصبــاح فريــق برنامــج زراعــة الكبــد علــى نجــاح أول عمليــة يقــوم بهــا فريــق 
كويتــي متكامــل لمواطنــة فــي العقــد الســادس مــن العمــر، وعبــر الوزيــر الصبــاح عــن فخــر المنظومــة الصحيــة بهــذا اإلنجــاز 
التاريخــي والــذي يؤكــد مــن جديــد كفــاءات الكــوادر الوطنيــة وقــوة المنظومــة الصحيــة، كمــا تقــدم بالشــكر لفريــق برنامــج 

التبــرع باألعضــاء. 

وأكــد معالــي وزيــر الصحــة أن نجــاح هــذه العمليــة التــي تعتبــر مــن العمليــات الكبــرى والدقيقــة، إنجــازا جديــدا يضــاف إلــى 
النجاحــات التــي حققتهــا برامــج زارعــة األعضــاء فــي البــاد، مشــيرا إلــى حــرص الــوزارة علــى االســتمرار فــي برنامــج زراعــة 

األعضــاء البشــرية، مــن خــال توفيــر كافــة اإلمكانيــات والمتطلبــات إلجــراء عمليــات الزراعــة. 
وأشــار الشــيخ د. باســل الصبــاح إلــى حــرص الــوزارة علــى االســتمرار فــي التعــاون والبرامــج المشــتركة بيــن وزارة الصحــة 
ــة، فضــا عــن الحــرص علــى التوســع فــي هــذا  ــة الوطني ــة الكــوادر الطبي ــة، لتنمي ــة العالمي ــة والمؤسســات الطبي الكويتي

ــة المقدمــة واالرتقــاء بهــا.  ــره، لتحســين جــودة الخدمــات الصحي البرنامــج وتطوي

وإذ تقــدم معالــي وزيــر الصحــة بالشــكر لــكل الكــوادر الطبيــة التــي شــاركت وســاهمت فــي نجــاح العمليــة، تمنــى للمريضــة 
موفــور وتمــام الصحــة، والعــودة ســالمة إلــى ذويهــا.

ــاء الموافــق 8 ديســمبر  ــوم الثاث ــق الطبــي ي ــاح يســتقبل أعضــاء الفري ــور/ باســل الصب ــر الصحــة الشــيخ الدكت ــي وزي معال
2020م الــذي قــام بإجــراء أول عمليــة يقــوم بهــا فريــق كويتــي متكامــل بزراعــة كبــد لمواطنــة فــي العقــد الســادس مــن العمــر، 

وذلــك بحضــور ســعادة وكيــل الــوزارة د.مصطفــى رضــا. 
وكان معالــي وزيــر الصحــة قــد هنــأ الفريــق الــذي قــام بإجــراء العمليــة، كمــا أعــرب عــن فخــر المنظومــة الصحيــة بهــذا اإلنجــاز 

التاريخــي، والــذي يؤكــد مــن جديــد كفــاءة الكــوادر الوطنيــة، وقــوة المنظومــة الصحيــة.

معالي وزير الصـــحة يهـــنئ فريق برنامج زراعة الكبد 
على نجاح أول عــملية لفريق كــويتي مــتكامل
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قــام صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ نــواف األحمــد الصبــاح أمس بزيــارة إلى وزارة الصحة، وقد كان في اســتقبال 
ســموه لــدى وصولــه وزيــر الصحــة الشــيخ د.باســل الصبــاح ووكيــل وزارة الصحــة د.مصطفــى رضــا وكبــار المســؤولين 

بالــوزارة.
و ألقــى ســموه كلمــة عبــر فيهــا عــن شــكره و تقديــره للطواقــم الطبيــة الذيــن يحملــون علــى كاهلهــم أمانــة الحفــاظ علــى 
صحــة وســامة المواطنيــن وكل مــن يقيــم علــى أرض الكويــت وأثنــى علــى التفانــي واإلخــاص الــذي بذلــوه حتــى يكونــوا 

خــط الدفــاع األول. 
ــة  ــر كفــاءة وقــدرات هــذه المؤسســة الوطني ــات فــي ســبيل تطوي ــن نتراخــى أو نبخــل بجهــد أو إمكان ــا ل ــد ســموه بأنن وأك

وتزويدهــا بأحــدث المعــدات وأفضــل الكــوادر لتمكينهــا مــن أداء واجبهــا المقــدس فــي الحفــاظ علــى الصحــة العامــة.

ــكل الوســائل المتاحــة حيــث  ــة صحــة االنســان والحفــاظ عليهــا ب ــد فيهــا علــى أهمي ــر الصحــة كلمــة أك ــي وزي و ألقــى معال
ــى  ــرة للحفــاظ عل ــة المبك ــراءات االحترازي ــات الجائحــة مــن خــال اتخــاذ اإلج ــا الصحــي أن يصمــد أمــام تداعي اســتطاع نظامن
المنظومــة الصحيــة، وحمايــة الكويــت مــن التداعيــات واألعبــاء المترتبــة علــى الجائحــة، فجــاءت بحمــد اللــه الخطــوات العمليــة 

فــي مواجهــة الوبــاء متناســقة ومتناســبة مــع كل مرحلــة مــن مراحــل مواجهــة الوبــاء.
و تفضــل صاحــب الســمو، بالتوقيــع علــى ســجل الشــرف. كمــا تــم التقــاط صــورة تذكاريــة مــع ســموه رعــاه اللــه بهــذه 

المناســبة.
وأختتــم صاحــب الســمو األميــر الشــيخ نــواف األحمــد زيارتــه معبــرًا عــن ســعادته وشــكره علــى مــا قدمــه الطاقــم الطبــي مــن 

مجهــود كبيــر.
ثم غادر سموه حفظه الله وزارة الصحة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

 

أمير دولة الكويت لكوادر الصحة: )ما نوفيكم حقوقكم(
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همسات صحية



كيف يكون مصير كورونا إلى اللقاح؟
 يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل بسرعة عبر المجتمع ويجعل الكثير من الناس مرضى وعرضة

لإلصابة، وهنا تأتي أهمية اللقاح

23

النتيجةاالنتشاروجود وباء

 يمـــكن للـــوبـــاء
االنتقال بين األفراد

1

 عدم أخذ اللقــاح يجـــعل الفـــيروس يـنتقل أســرع وأســهل مــسبًبا أكـــبر
عـدد من اإلصابة أو الوفاة

123

 ال يمـــكن للـــوبـــاء
االنتقال بين األفراد

 أخذ اللــــقاح يقلل من انتشار المرض، ولكنه قد يصبح ناقـــل الفيروس
لغير المحصنين

ولكن!

النتيجةاالنتشاروجود وباء
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