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روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 نقله نوعية وتاريخية
رؤية اململكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي وضع رؤيته وتبناه 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد 
وزي���ر الدفاع والذي أعلن عنه مؤخراً تعد انعكاس���اً للرؤية الثاقبة والنظرة املوضوعية 
والتخطيط االس���تراتيجي الهادئ املبني على أسس علمية ومنطقية راسخة والسياسة 
احلكيمة التي يتبناها خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز - حفظه 
اهلل - يف ظل الظروف القائمة على املستوى اإلقليمي والدولي ومتثل توازناً يف التعاطي 
م���ع القضاي���ا املختلفة خاصة القضاي���ا االقتصادية هدفها بناء وط���ن يؤثر ويتأثر مبا 
يجري حوله من متغيرات، إن هذا البرنامج حتد كبير للحكومة وللمجتمع وللمسؤولني 
م���ن الوزراء واملعنيني بتنفيذ هذا املش���روع الطم���وح ، فالتغيير كما هو معروف ظاهرة 
ال حتظ���ى بالقب���ول دائم���اً ولكن يف هذا املش���روع عل���ى املجتمع أن ينظر إل���ى التغيير 
كون���ه إجنازاً عظيم���اً هدفه مصلحة الوطن واملجتمع مقت���رن بحلم ورؤية وطنية يجب 
أن تتح���ول إل���ى حقيق���ة ... حيث يعد هذا البرنامج اإلس���تراتيجي وال���ذي يضع رؤية 
مستقبلية ثابتة وراسخة لالقتصاد السعودي والذي هو مبثابة جزءاً فعاالً ومؤثراً دائماً 
يف النظام االقتصادي واملالي العاملي ، مما يس���اعد على حتس���ني اخلدمات احلكومية 
من خالل ترشيد اإلنفاق واستخدام املوارد بطريقة فاعلة، وتطوير اخلدمات واجلودة 
ومحارب���ة البيروقراطية وتطوير مس���توى املرونة اإلداري���ة فال يصح أن ال يجد مواطن 
س���عودي س���ريرا يف مستشفى ونحن دولة غنية  ،  فما حتقق من إجنازات هائلة خالل 
السنوات املاضية يف قطاع الصحة وخدمات الرعاية الصحية يف جميع مناطق اململكة 
أس���فرت ع���ن نقلة هائلة يف خدم���ات الرعاية الصحية من خالل إنش���اء وتطوير عدد 
كبير من املستشفيات العامة والتخصصية وجتهيزها بأحدث التقنيات خلدمة املرضى 
ودع���م الك���وادر الوطنية العاملة يف جميع املهن الصحية ... لذا كان من األهمية مبكان 

أن يستفيد املواطن من خالل هذا البرنامج من كل هذه اخلدمات.
إن هذا البرنامج س���يكون مبش���يئة اهلل نقلة نوعية وتاريخية يف عالقة املواطن وكذلك 
الوافد واملقيم، وتبني نهج عملي أكثر ارتباًطا باألداء فيما يتعلق بإدارة االقتصاد، حيث 
س���يتم إجراء قياس أداء الوزارات والهيئات احلكومية عبر مؤش���رات األداء الرئيسية، 
ومحاس���بة املس���ؤولني يف حال عدم حتقيقهم األهداف املوضوعة لهم ، وتتم اإلستفادة 
بعدد من اجلهات االستش���ارية الكبرى لتقدمي املش���ورة بش���أن السياس���ة االقتصادية، 
كذلك س���يعمل هذا البرنامج على مكافحة الفس���اد ونش���ر ثقافة النزاهة يف املنظومة 
احلكومية وترس���يخ نظام محاسبي فعال وإس���هاماته املتميزة يف إيجاد بيئة اقتصادية 

خالية من الثغرات النظامية والقانونية التي قد تساهم يف حتفيز حدوث الفساد.
إن إق���رار هذا البرنامج س���يضع اململكة عل���ى مرحلة تنموية جديدة، وغير مس���بوقة، 
ش���كال ومضمون���ا، مبا يكفل مواجه���ة التحديات التي يفرضها العصر، وترس���خ األمن 
واالس���تقرار ورفاهية املواطن وحتقيق مؤش���رات عاليه من جودة األداء والتقدم احملرز 
يف أدائها وإلزام املسؤولني على املتابعة املستمرة ، فاألمم تتقدم باملراجعة كل عقد من 
الزم���ن إن ل���م يكن بني احلني واآلخر ملراجعة أدائها والبح���ث عن تنوع مصادر للدخل 

ووسائل نهضة ورقي األمة ..

 دورية كل شهرين يصدرها المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

امل�رشف العام ورئي�س التحريــر

مدير عام املكتب التنفيذي
أ.د. توفيق بن أحمد خوجة

العدد 136
 رم�ضان 1437هـ ــ يونية 2016م 

هيئة التحرير
أ. وداد أحمد بوحميد

دولة الإمارات العربية املتحدة

د.مرمي الهاجري
مملكة البحرين

أ. عصام زين العابدين توفيق
اململكة العربية ال�ضعودية

أ.أحمد بن سليمان اجللنداني
�ضلطنة عمان

حمد جاسم احلمر
دولة قطر

د.غاليه عبداحملسن املطيري
أ. فيصل محمد الدوسري

دولة الكويت

أ.فايز حيدر الفقيه
أ.زكي نعمان الذبحاني

أ. هادي سليمان العنزي
من�سق العالقات العامة

اجلمهورية اليمنية

االآراء واملقاالت املن�شورة فــي هــذه الدوريـــة
ال تعرب بال�شرورة عن راأي املكتب التنفيذي

د.عصام السيد عبد احلميد
مدير التحرير
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ق���ام صاحب املعال���ي وزير الصحة باململك���ة العربية 
الس���عودية رئي���س ال���دورة األربع���ني ملجل���س وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن فوزان 
الربيعة ظهر يوم اخلميس 5 شعبان 1437ه� املوافق 
12 ماي���و 2016م بزي���ارة املكت���ب التنفي���ذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بحي الس���فارات 
يف مدين���ة الري���اض وكان يف اس���تقبال معالي الوزير 
س���عادة األس���تاذ الدكت���ور  توفيق بن أحم���د خوجة � 
املدير العام للمكت���ب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
ومنس���وبي املكتب التنفيذي ... وقد أعرب األس���تاذ 
الدكتور/ توفي���ق خوجة عن ترحيبه بصاحب املعالي 
وزي���ر الصحة وصحبه على هذه الزيارة امليمونة ملقر 

املكت���ب التنفيذي ، كما أعرب عن س���عادته بأن تأتي 
ه���ذه الزي���ارة ومجل���س وزراء الصحة ل���دول مجلس 
التع���اون ومكتب���ه التنفي���ذي يحتف���ل مبناس���بة مرور 
أربعني عاماً على إنش���اء ه���ذا الصرح اخلليجي عبر 
مس���يرة حافلة بالعمل والعط���اء حقق خاللها العديد 
م���ن املنجزات والعط���اءات التي س���اهمت بكل جالء 
يف تعزي���ز وتوطيد أواصر التعاون الصحي اخلليجي 
املش���ترك ، وب���ني أن هذه الزي���ارة نقطة حتول كبيرة 
يف تاري���خ عمل ه���ذا املجلس ملواصلة مس���يرة البناء 
والتطوي���ر يف ظ���ل قي���ادة حكيم���ة بصي���رة وضع���ت 
يف أولوياته���ا تطوي���ر مث���ل هذه املجال���س اخلليجية 
املتخصصة لتؤدي دورها على الوجه األكمل لتحقيق 

يف اأولى ج�الته خارج وزارة ال�سحة ال�سع�دية ...

ــحة اخلليجيني  معايل الدكت�ر ت�فيق الربيعة يزور جمل�س وزراء ال�س



وتاري���خ  )أ/134(  رق���م  الك���رمي  امللك���ي  األم���ر  ص���در 
1437/7/30ه���� بتعيني معالي الدكتور / توفيق بن فوزان 

الربيعة وزيراً للصحة باململكة العربية السعودية.
وق���د حصل معال���ي الدكتور توفي���ق الربيعة على ش���هادة 
البكالوري���وس يف اإلدارة املالي���ة والرياضي���ات من جامعة 
امللك سعود كلية العلوم اإلدارية يف الرياض، ثم نال شهادة 
املاجس���تير من نفس اجلامعة يف علم املعلومات، ثم انتقل 
إلى الواليات املتحدة األمريكية ليحصل ش���هادة الدكتوراه 
يف احلاسب اآللي من جامعة بيتسبرغ يف والية بنسلفانيا.
بعد عودته من الواليات املتحدة إلى الس���عودية، شارك يف 
العديد ن املؤمترات باإلضافة إلى نشره أكثر من 16 ورقة 

علمي���ة يف عدة منش���ورات دولي���ة متخصصة، كما كان���ت له إس���هامات يف تطوير اخلطة 
الوطنية الس���عودية لتقنية املعلومات من خالل مش���اركته يف إعداد وثيقة خطة رؤية تقنية 

املعلومات.
عم���ل معال���ي الدكت���ور توفيق الربيع���ة ضمن هيئ���ة التدريس يف جامعة امللك س���عود، كما 
عمل أيضا أس���تاذا يف جامعة بيتسبرغ األمريكية، وشغل منصب املدير العام لقطاع تنمية 
االس���تثمار يف تقني���ة املعلومات واالتصاالت بالهيئة العامة لالس���تثمار، كما كان أحد أهم 

املؤسسني للخطة الوطنية لتقنية املعلومات.
ملعاليه العديد من اإلجنازات يف املدن الصناعية من خالل منصبه كمدير عام لهيئة املدن 
الصناعي���ة، حيث أنه صاحب فكرة إنش���اء بنية ذكية يف امل���دن الصناعية من خالل توفير 

شبكات اتصال تتسم بالسرعات العالية باإلضافة إلى اخلدمات الذكية.
مت تعيين���ه وكيال لوزارة التجارة والصناعة لش���ئون الصناعة، ث���م وزيرا للتجارة والصناعة 
بأم���ر ملكي، وكانت له العديد من اإلس���هامات والنجاحات الت���ي حققها خالل فترة توليه 

لهذا املنصب لعل أبرزها تطويره لوكالة الصناعة يف الوزارة.
ترأس معالي الدكتور توفيق الربيعة العديد من مجالس إدارات مختلف الهيئات واملنظمات 
احلكومية، حيث أنه ش���غل منصب رئيس مجل���س إدارة صندوق التنمية الصناعية، الهيئة 
الس���عودية للمدن الصناعي���ة ومناطق التقنية، الهيئة الس���عودية للمواصف���ات واملقاييس، 
الهيئة الس���عودية لتنمية الصادرات، هيئة حماية املنافس���ة، الهيئة الس���عودية للمحاسبني 
القانوني���ني، البرنام���ج الوطني لتنمي���ة التجمعات الصناعية الوطنية، اجلمعية الس���عودية 
للمراجعني الداخليني ، وإدارة الهيئة السعودية للمتمنني املعتمدين، باإلضافة إلى حصوله 

.Unido على عضوية مجلس إدارة منظمة األمم املتحدة للتطوير الصناعي
وبهذه املناسبة فقد بعث األستاذ الدكتور/ توفيق بن أحمد خوجة – املدير العام للمكتب 
التنفيـــــــذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعـــــــاون برقية تهنئة ومباركة ملعاليه عبر 
فيهـــــــا عن أطيب تهانيه القلبية على هذه الثقة الغاليـــــــة التي أوليت ملعاليه من لدن والة 
األمر يحفظهـــــــم اهلل، داعيًا اهلل عز وجل أن يوفق معاليه ملا فيه اخلير 

والسداد وأن يكلل جهوده بدوام التوفيق والنجاح.

5 �صحة اخلليج

رؤية خادم احلرمني الشريفني الثاقبة 
نح���و العم���ل اخلليج���ي يف منظوم���ة 

مجلس التعاون.
وأثن���ى س���عادة املدي���ر الع���ام للمكتب 
التنفي���ذي عل���ى الدع���م ال���ذي توليه 
حكوم���ة خ���ادم احلرم���ني الش���ريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظ���ه اهلل له���ذا الص���رح اخلليجي 
الفاع���ل، ومثمناً ملعال���ي وزير الصحة 
للمكت���ب  والرعاي���ة  الدع���م  ه���ذا 
التنفيذي، حيث مت عرض العديد من 
املوضوع���ات ذات األولوي���ة الصحي���ة 
الت���ي تس���اهم يف تطوير عم���ل وأداء 
املكت���ب التنفيذي للبرامج واألنش���طة 
الت���ي ته���م دول املجل���س ... من جهة 
ثانية أعرب معال���ي وزير الصحة عن 
تقدي���ره ل���دور املكت���ب التنفي���ذي يف 
املنظومة الصحي���ة اخلليجية ومؤكدا 
عل���ى اس���تمرارية العط���اء والتطوي���ر 
وتعزيز كافة البرامج العلمية والصحية 
الهادفة والناجحة موجهاً املدير العام 
للمكت���ب التنفي���ذي ومنس���وبيه ب���ذل 
املزي���د من اجله���ود الفاعل���ة والعمل 
املنهجي املثمر البن���اء... وقال معاليه 
إن م���ا حققه هذا املكتب من إجنازات 
وعطاءات معروف���ة لدى اجلميع نحو 
الرق���ي والتجوي���د والتطوير يف قطاع 
اخلدمات الصحية على مس���توى دول 
مجل���س التع���اون وأن جمي���ع البرامج 
املوج���ودة اآلن ليس���ت ببعي���دة عن���ا 
وما أش���اد به جميع األخ���وة يف وزارة 
الصحة السعودية عن هذه النشاطات 

لهو محط أنظارنا جميعا.

تعيني معالي الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة
وزيرًا للصحة باململكة العربية السعودية
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�صحة اخلليج6

ويف هذا الســـــــياق فقد تســـــــلم صاحب الســـــــمو امللكي 
األمير سلطان بن سلمان من سعادة األستاذ الدكتور 
توفيـــــــق بـــــــن أحمد خوجـــــــة، املديـــــــر العـــــــام للمكتب 

رفع صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــــــة األطفال املعوقني أســـــــمى آيات الشـــــــكر والتقدير إلـــــــى مقام خادم 
احلرمني الشـــــــريفني امللك ســـــــلمان بن عبدالعزيز ملا يتفضل بـــــــه من دعم كرمي 
ومساندة دائمة للجمعية ومشروعاتها وبرامجها، وقال سمو األمير سلطان خالل 
حفل انعقاد اجلمعية العمومية الثالثني جلمعية األطفال املعوقني والذي عقد 
مبقر اجلمعية بالرياض »إن الدعم الذي حتظى به اجلمعية من قائد مسيرتنا 
-أيده اهلل- يجســـــــد الثقـــــــة واملكانة الوطنيـــــــة التي حتظى بهـــــــا اجلمعية عطفًا 
علـــــــى رصيد حافل من اإلجنازات امتد ثالثني عامًا، ســـــــواء علـــــــى صعيد برامج 
الرعايـــــــة والتأهيل، أو على صعيد حشـــــــد املواجهة املجتمعية لقضية اإلعاقة، أو 
على صعيد الشفافية املالية وتوظيف التبرعات بأعلى معدالت اجلدوى، أو على 

صعيد الريادة والتوسع وتطوير العمل اخليري مبنهجية مؤسسية علمية.

التنفيـــــــذي ملجلـــــــس وزراء الصحـــــــة لـــــــدول مجلـــــــس 
التعاون واألمني العام الحتاد املستشـــــــفيات العربية 
وبحضور ســـــــعادة األستاذ محمد بن مبارك النعيمي  
عضو الهيئة التنفيذية باحتاد املستشفيات العربية 
ومديـــــــر مكتب معالـــــــي وزيرة الصحـــــــة يف دولة قطر، 
جائزة الريادة العربيـــــــة يف رعاية املعوقني واملمنوحة 
من احتاد املستشفيات العربية التابع جلامعة الدول 
العربيـــــــة، وذكر األمير س���لطان »إن العام الثالثني يف 
تاريخ هذه اجلمعية جاء حافاًل ومميزاً بعطاء يواكب 
قيم���ة هذا الص���رح؛ قائ���اًل »لقد انطلقن���ا يف تنفيذ 
مشروع تاريخي غير مس���بوق على صعيد االستثمار 
اخلي���ري، حظ���ي بدع���م ورعاي���ة خ���ادم احلرم���ني 
الشريفني رسمياً وشخصياً، وهو مشروع »خير مكة« 
االس���تثماري اخليري الذي يضم س���تة أبراج تسابق 

تسلم اجلائزة من سعادة األمني العام الحتاد املستشفيات العربية

رائد الف�ساء العربي يج�ب العرب ريادة بجائزة املع�قني عربيًا
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على مس���اندة فكرتها أه���ل اخلير جنباً إلى جنب مع 
شركات وطنية رائدة هي شركة االتصاالت السعودية، 
وشركة موبايلي، وشركة بندة.« مشيراً إلى أنها خطوة 
جتس���د ريادة اجلمعي���ة على صعي���د التمويل الذاتي 
وضمان���ة توفير مصادر دخل ثابتة تس���هم يف تغطية 
جانب من نفقات التش���غيل واخلدمات املجانية التي 
تقدمها مراكزها، إلى جانب التوسع يف بناء شراكات 
إستراتيجية بني اجلمعية ومؤسسات القطاعني العام 
واخلاص، واستطرد سموه »كما سعى مجلس اإلدارة 
- بجهد فائق من اللجان النوعية – لالرتقاء ببرامج 
الرعاية، وتطبيق أرق���ى املعايير التخصصية العاملية 
بالتنس���يق م���ع مؤسس���ة »كارف« العاملي���ة للتأهي���ل، 
واس���تتبع ذل���ك اس���تقطاب كف���اءات محلي���ة وعاملية 
متمي���زة، واس���تكمال التصنيف املعي���اري للوظائف، 
واالس���تثمار األمثل للثروة البش���رية التي حتظى بها 
اجلمعي���ة ورف���ع إنتاجيته���ا وصقل خبراته���ا العلمية 
والعملية، وتوازى ذلك مع اس���تكمال خطط التوس���ع 
يف اخلدمة، وانطالقة األعمال اإلنشائية والتجهيزية 

يف مشروعات مراكز اجلمعية اجلديدة. 
وأك���د األمير س���لطان بن س���لمان أن اجلمعية تفخر 
بحضوره���ا الوطن���ي ودوره���ا املتنامي عل���ى صعيد 
التص���دي لقضي���ة اإلعاقة م���ن خ���الل منظومة من 
البرام���ج التوعوي���ة واملجتمعي���ة غير املس���بوقة، مثل 
برام���ج »اهلل يعطي���ك خيره���ا«، و«جرب الكرس���ي«، 
وجائزة اجلمعية، وتوظيف املعوقني، ومسابقة حفظ 

القرآن الكرمي لألطفال املعوقني. 
ورفع س���موه أسمى آيات الش���كر والعرفان إلى مقام 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وس���مو ول���ي العهد؛ ملا تفض���ال به من دع���م ورعاية 
ألنش���طة اجلمعية ومش���روعاتها. كما توج���ه بتحية 
امتنان وعرفان إلى حكومة خادم احلرمني الشريفني، 
وإلى منشآت القطاع اخلاص، واملؤسسات اإلعالمية 
واجلامع���ات؛ لتفاعله���ا الكرمي مع رس���الة اجلمعية. 
كما أود أن أس���جل شكري وتقديري ألعضاء الشرف 
وألصحاب املبادرات الكرمية التي أسهمت يف تواصل 

رسالة اجلمعية. 
وكان االجتم���اع الثالثون للجمعي���ة العمومية جلمعية 
األطفال املعوقني قد عقد أمس بحضور حش���د كبير 
م���ن األمراء وال���وزراء واملس���ؤولني ورج���ال األعمال 
واإلعالمي���ني أعضاء اجلمعية، حي���ث بدأ بآيات من 
الذك���ر احلكيم تلته الطفلة غ���رام الدهامي، ثم ألقى 
الش���اب محمد احلفظي من خريج���ي اجلمعية كلمة 
باإلنابة عن زمالئه قال فيها: »ش���رف ما بعده شرف 
أن يحظى اإلنسان باالختيار ليكون ممثاًل جليل كامل 
من الناجحني انتموا لهذه اجلمعية على مدى ثالثني 
عام���اً«، وأضاف: »مجدداً حتاف���ظ هذه األم احلنون 
عل���ى حب���ل املش���يمة متصاًل م���ع أبنائه���ا، تؤكد لهم 
إنها تس���تمتع بعطائها لهم رغ���م قدرتهم على احلياة 
باستقاللية، مجدداً تغمرنا هذه األم بفيض من كرمها 
عندما تقدمنا مناذج ملن تراهم ميلكون اإلرادة، ولهذه 
اجلمعي���ة وباإلنابة عن اآلالف من زمالئي وزميالتي 
ممن خرجوا للحياة من رحم هذا املكان.. أقول.. لم 
يك���ن هذا املكان مج���رد دار نتردد عليه يوميا لقضاء 
وقت بني الفصول والعيادات والس���كن«، وأكد »أن كل 
أرجاء هذا املكان كانت لسنوات طوال حضناً نستمد 
منه الرضا، وأيادي تس���اندنا لتجاوز صعاب احلياة، 
ونف���وس راقية وعق���ول واعية تدفعن���ا حلب ظروفنا 

والتعايش معها«. 
كما تس���لم سموه من رئيس هيئة اإلذاعة والتليفزيون 
الدكت���ور عبدامللك بن عبدالعزيز الش���لهوب اجلائزة 
الذهبي���ة ملهرجان اخلليج لإلذاع���ة والتليفزيون التي 
حص���ل عليها برنامج »اهلل يعطي���ك خيرها« كأفضل 
برنام���ج تليفزيون���ي خليج���ي توعوي، ثم ق���ام األمير 
س���لطان بتكرمي نخبة من الداعمني للجمعية شملت 
أعضاء الش���رف وأعضاء اجلمعي���ة العمومية الذين 
مّر على عضويتهم عش���رين عاماً وعددا من اجلهات 
واألش���خاص أصحاب املبادرات املتميزة يف مس���اندة 
أهداف اجلمعية، وش���هد احلض���ور فيلماً عن جائزة 
الري���ادة العربية، وآخر ع���ن إجنازات اجلمعية خالل 

العام املنصرم.
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وق���د افتت���ح املؤمتر معالي األس���تاذ الدكتور أحمد عم���اد الدين راضي – 
وزير الصحة والس���كان املصري، وبحضور معالي الدكتور حمد املانع وزير 
الصحة الس���عودي األسبق،وس���عادة املدير العام للمكتب التننفيذي ملجلس 
وزراء الصح���ة ل���دول مجلس التعاون األس���تاذ الدكت���ور / توفيق بن أحمد 
خوج���ة، وس���عادة الدكتور ناص���ر الهت���الن القحطاني مدير ع���ام املنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية، وس���عادة املستش���ار س���عيد احلاض���ي مدير إدارة 
الصح���ة بجامع���ة ال���دول العربية ، مس���ؤول األمان���ة الفنية ملجل���س وزراء 
الصح���ة العرب ، ممثاًل ملعالي الدكتور نبي���ل العربي  األمني العام جلامعة 
الدول العربية، وس���عادة األس���تاذ الدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة 
جمهوري���ة مصر العربية، والدكتور عادل الس���ن مستش���ار املنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية ومنسق عام املؤمتر.

ب���دأ املؤمتر بكلمة للدكتور عادل الس���ن أكد فيها على 
أهمية املؤمت���ر يف حتقيق التكامل العربي األفريقي يف 
حتس���ني مستوى الرعاية الصحية للمواطن العربي من 
خالل تكامل املنظومة الصحية بني املؤسسات الصحية 
اخلاص���ة واحلكومية والعمل على إنش���اء قيادة عربية 
مبدع���ة وقادرة على التعامل م���ع متطلبات هذا املجال 
احلي���وي واله���ام، اعق���ب هذا كلم���ة لنقي���ب الصيادلة 
الدكتور محي الدين عبيد قال فيها اليوم عرس لنقابة 
الصيادلة وميالدها بثوب جديد فاليوم نش���هد فعالية 
م���ن أق���وى فعاليات نقابة صيادل���ة مصر التي حترص 
دائم���ا وابدا على االرتقاء باملنظوم���ة الدوائية وتطوير 
صناع���ة الدواء املصري���ة والعربي���ة واالفريقية لتواكب 
التط���ورات واملعايير العاملية للجودة واالرتقاء يف تقدمي 
اخلدمة الدوائية املقدمة غلى املواطن املصري والعربي 
واالفريق���ي، واضاف أتوجه بالش���كر إلى راعي املؤمتر 
دولة رئيس الوزراء املهندس ش���ريف اسماعيل وكل من 

ساهم يف صنع هذا املؤمتر الهام.
ويف كلمت���ه خالل فعالي���ات هذا املؤمت���ر أوضح املدير 

اأهم الأحداث

ختام فعاليـــــات امل�ؤمتر العربي االأفريقي للــدواء وور�ستي عمـــــــــــــــــــل اليقظة الدوائية وت�سجيل امل�ستح�سرات احلي�ية املثيلة

حت��ت رعاي��ة دول��ة املهن��دس ش��ريف إس��ماعيل رئي��س مجل��س ال��وزراء 
بجمهورية مصر العربية اختتمت مؤخرًا فعاليات »املؤمتر العربي األفريقي 
للصيدلة« وورشتي عمل »اليقظة الدوائية وتسجيل املستحضرات احليوية 
املثيلة« التي نظمت بالتعاون بني  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ونقابة 
صيادلة جمهوري��ة مصر العربية، واملكتب التنفي��ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون، وبدعم ومش��اركة وزارة الصحة والس��كان بجمهورية 
مصر العربية خالل الفترة من )5 – 8 ( مايو 2016 بقاعة املؤمترات مبدينة 

نصر بالقاهرة.

حتت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية املهندس شريف إسماعيل:

معالي وزير الصحة بجمهورية مصر العربية وسعادة مدير عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
وسعادة نقيب صيادلة مصر ومعالي الدكتور حمد املانع وزير الصحة األسبق يف افتتاح املؤمتر
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الع���ام للمكت���ب التنفي���ذي ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجل���س التع���اون األس���تاذ الدكت���ور توفيق ب���ن أحمد 
خوجة أن املكتب التنفيذي قد أدرك أهمية وجود نظام 
وبرنام���ج للتيقظ الدوائي يف كل دولة من دول املجلس، 
وذل���ك أن متابع���ة جودة الدواء ورصد وتس���جيل اآلثار 
اجلانبية واألخط���اء الدوائية له أهمية قصوى وحيوية 
يف تق���دمي الرعاي���ة الصحي���ة ذات اجل���ودة املتكاملة.. 
وأهم أهدافها أن برنامج التيقظ الدوائي والذي يرصد 
اآلثار اجلانبية لألدوية واللقاحات وكذلك جودة الدواء 
واألخط���اء الدوائية هو ملنع اإلصابة واإلعاقة أو الوفاة 
نتيج���ة ع���دم فعالية ال���دواء أو ظهور أع���راض جانبية 
خطي���رة، أو أخط���اء يف تداوله أو وصف���ه أو صرفه أو 
ع���دم جودته وإن وج���ود برنامج التيقظ الدوائي يف كل 
دول���ة هو من صل���ب النظام الصح���ي يف الدولة. ورفع 
التقارير من املمارسني واملتابعة للدواء ملا بعد التسويق 
وحتلي���ل عش���وائي لألدوي���ة ومن���ع التزوي���ر والغش يف 

الصناعة ومتابعة جودة الدواء.
كل ذلك يحت���اج إلى تضافر اجلهود من جميع اجلهات 

الصحية يف الدول األعضاء، فلقد قام املكتب التنفيذي 
بتس���ليط الضوء على هذا املوضوع بعق���د أربع ندوات 
عاملية يف الس���نوات األخيرة فكانت الندوة األولى حول 
أهمي���ة رف���ع التقاري���ر واآلث���ار اجلانبي���ة لألدوية، أما 
الن���دوة الثانية فكانت ع���ن األخطاء الدوائي���ة والندوة 
الثالث���ة عن ج���ودة ال���دواء وكانت الن���دوة األخيرة عن 
التيق���ظ الدوائ���ي للقاحات، وأضاف أن���ه من هنا جاء 
أهمي���ة عق���د هاتني الورش���تني حول اليقظ���ة الدوائية 
.. خط���وات عل���ى طري���ق ضم���ان مأموني���ة األدوية يف 
إطار احلفاظ على صحة وس���المة املرضى ، والورشة 
الثانية حول تسجيل املستحضرات احليوية املثيلة التي 
تتناول عرض ألهمية املس���تحضرات احليوية املثيلة يف 
ع���الج األمراض وتعاظ���م دور البح���ث العلمي يف هذا 
املج���ال، وقد اختتم املؤمتر أعماله بعقد ورش���تي عمل 
اليقظة الدوائية وتسجيل املستحضرات احليوية املثيلة 
والتي ش���ارك أكثر من 45 مت���درب من )6( دول عربية 
الس���عودية، وس���لطنة عمان، واألردن، والكويت، ومصر 
وليبي���ا، وتناولت ورش���ة العمل األولى اس���تعراض علم 

ختام فعاليـــــات امل�ؤمتر العربي االأفريقي للــدواء وور�ستي عمـــــــــــــــــــل اليقظة الدوائية وت�سجيل امل�ستح�سرات احلي�ية املثيلة

أ.د. توفيق خوجة يكرم سعادة نقيب عام الصيادلة بجمهورية مصر العربية
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اليقظ���ة الدوائي���ة ف���ى رصد ومن���ع األض���رار الناجتة 
عن األدوي���ة للتعرف على عوام���ل املخاطر واألعراض 
اجلانبي���ة له���ا، وكذا نش���ر املعلومات الالزمة لترش���يد 
اس���تخدامها، م���ن خ���الل من���اذج اإلب���الغ ع���ن اآلثار 

العكسية وكيفية التعامل معها.
أم���ا الورش���ة الثاني���ة فقد تناول���ت إج���راءات مراجعة 
س���المة وفاعلي���ة وج���ودة املس���تحضرات الصيدالنية 
قبل وبعد تس���جيلها، وشرحاً ألبرز التشريعات املتعلقة 
بتسجيل املستحضرات الصيدالنية، والتأكد من التزام 
الش���ركات بالتصني���ع الدوائي اجليد، وتقييم س���المة 
وفاعلية وج���ودة املس���تحضرات الصيدالنية، والتيقظ 

والسالمة الدوائية.
يذك���ر أن عقد ورش���تي العمل يأتي اس���تكماال للنجاح 
الكبي���ر الذي لقيه »املؤمتر العربي األفريقي للصيدلة« 

املنعق���د حتت رعاية دولة املهندس ش���ريف إس���ماعيل 
رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بالتعاون 
ب���ني املنظمة العربي���ة للتنمية اإلداري���ة ونقابة صيادلة 
جمهورية مصر العربية، واملكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصح���ة لدول مجلس التعاون، وبدعم ومش���اركة وزارة 
الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 
من )5 - 8( مايو 2016م بقاعة املؤمترات مبدينة نصر 
بالقاه���رة، وقد خلصت هاتني الورش���تني إلى عدد من 
التوصيات منها أهمية بناء نظام فعال للتيقظ الدوائي 
يف ال���دول العربي���ة ،وتطوي���ر آلي���ات تب���ادل املعلومات 
الدوائية عن التيقظ الدوائي بني الدول العربية ، وقيام 
الش���ركات الدوائية بتفعيل نظام التيقظ الدوائي وفقاً 
للمدونة العربية للتيق���ظ الدوائي، وأهمية التعاون بني 
الهيئ���ات الرقابية الدوائي���ة يف الدول العربية يف مجال 
تقييم األدوي���ة البيولوجية واألدوية املثيلة، وحث الدول 
العربي���ة على تطوير مختبرات األدوية يف مجال حتليل 
األدوي���ة البيولوجي���ة واألدوية املثيلة ، وأهمية تش���جيع 
قي���ام صناع���ة دوائية بيولوجي���ة واألدوي���ة املثيلة على 
مس���توى العالم العربي، واإلس���راع يف تطبي���ق املواءمة 
يف عمليات تس���جيل املس���تحضرات احليوية املثيلة بني 

الدول العربية..

اأهم الأحداث

أ.د. توفيق خوجة أثناء إلقاء كلمته يف حفل افتتاح املومتر

ختام ورشة العمل اخلليجي حول التثقيف الدوائي
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أقامت اإلدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة 
بالتع���اون م���ع اإلدارة العامة للتدري���ب واالبتعاث دورة 
تدريبة بعنوان أخالقيات املهنة والرضا الوظيفي وذلك 
يوم األح���د املوافق 1437/8/15ه���� يف فندق املاريوت 
وقد ش���هدت الدورة حض���ورا الفتا ومميزا ومش���اركة 
فاعل���ة من متحدثني متميزين من ذوي اخلبرة والكفاءة 
العلمي���ة ... أوضحت بذلك مس���ؤول التدريب باإلدارة 
العام���ة للرعاية الصيدلي���ة الدكتورة فلوة الدوس���ري، 
وأشارت إلى أن الدورة قد مت افتتاحها من قبل  سعادة 
مدير عام اإلدارة العامة للرعاية الصيدلية د. يحيى بن 
أحمد السويح والذي رحب باحلضور وشكر املتحدثني 
واللجنة املنظمة وأكد خالل كلمته على أهمية مثل هذه 
الدورات لترس���يخ املب���ادئ والتذكي���ر بأهمية األخالق 
لبناء القيم التنظيمية التي ينجم عنها السلوك الوظيفي 
الصحيح الذي يحقق سالمة ورضا متلقي اخلدمة وأن 
األخ���الق ركيزة أساس���ية لني���ل املوظف ثق���ة اآلخرين 
ومتان���ة العالقة مع متلقي اخلدمة الصحية وكذلك مع 
فري���ق العمل وأن األخالق والثقة جتعل بيئة العمل بيئة 
إله���ام وأن أي تراخ���ي يف تلك األخ���الق وعدم االلتزام 
به���ا يجعل بيئ���ة العمل بيئة اتهام. وق���د متيزت الدورة 
مبتحدثيها حيث كان من ضمن املتحدثني سعادة املدير 
الع���ام للمكت���ب التنفي���ذي ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجل���س التع���اون اخلليجي األس���تاذ الدكت���ور/ توفيق 
ب���ن أحمد خوجة حيث ألق���ى محاضرتني حول مفهوم 
أخ���الق املهنة ومكانته���ا، والرضا الوظيف���ي وقد طرح 
س���عادته أمثلة واقعية كثيرة تضمن���ت جتاربه اخلاصة 
وش���دد على أهمي���ة املراقب���ة الذاتية ورب���ط األخالق 
باجلان���ب اإلنس���اني والدين���ي، أيض���ا كان م���ن ضمن 
املتحدث���ني املتميزين أس���تاذ واستش���اري ط���ب العائلة 
بجامعة امللك س���عود باحلرس الوطني س���عادة األستاذ 
الدكت���ور/ علي احلقوي وال���ذي ألقى محاضرة متميزة 

بعن���وان )نظ���ام مزاول���ة املهن الصحي���ة.  كما كان من احملاضرين س���عادة 
املستشار القانوني أ/ أحمد احمليميد الذي ألقى محاضرة متميزة بعنوان 
)احلقوق والواجبات الوظيفية وفق األنظمة(  كما ألقى س���عادة الدكتور / 
غازي العباسي عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ومستشار معالي 
وزير الصحة محاضرة متميزة بعنوان )احلاجة إلى التميز يف بيئة العمل( 
كما ألقى س���عادة األس���تاذ/ عمر القريزاني رئيس دائ���رة جرائم الوظيفة 
العام���ة محاضرة بعنوان )االنضباط الوظيفي( وكان أيضا من احملاضرين 
املتميزين بهذه الدورة سعادة الدكتور  محمد أبو طالب مساعد مدير عام 
الش���ئون الصحية بج���ازان للخدمات العالجية محاض���رة بعنوان ) قوانني 

الصيدلة(.
ويف نهاي���ة ال���دورة وزعت ش���هادات الش���كر للمتحدثني ومنظم���ي الدورة 

وشهادات احلضور واملشاركة.

نظمتها اإلدارة العامة للرعاية الصيدالنية بوزارة الصحة السعودية

ختام فعاليــات دورة اأخالقيــات املهنــة والر�ســا ال�ظيفي..
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ويف هذا الس���ياق صرحت الدكتورة ابتس���ام البس���تكي 
رئيسة املؤمتر نعمل من خالل املؤمتر واملعرض الدولي 
لط���ب العائلة عل���ى تس���ليط الض���وء عل���ى الس���ياحة 
العالجي���ة يف الدولة وخاصة وأن إم���ارة دبي أصبحت 

اختتمت فعاليات املؤمتر واملعرض الدولي لطب العائلة والذي ضم عدًدا 
من اجللســـــــات العلمية وورش العمل والندوات الهامة، حيث أجمع كافة 
املشـــــــاركني والزوار املعرض على جناح الـــــــدورة الثالثة من املؤمتر والذي 
ضـــــــم العديد من الفعاليـــــــات العلمية اجلديدة واجللســـــــات التي عملت 
على تشـــــــجيع الســـــــياحة العالجية يف إمارة دبي التي تسعى ألن تصبح 
مركزًا دوليًا رئيســـــــيًا للسياحة الطبية وذلك من خالل توّسعها يف قطاع 

الرعاية الصحية. 

اآلن مرك���زا عامليا للرعاية الصحي���ة، بفضل رصيدها 
من البنية التحتية القوية واملرنة والتي تس���هل السياحة 
والس���فر، مما س���اهم يف جذب املرضى والباحثني عن 
الع���الج من مختلف دول العالم لتلقي العالج الطبي يف 
مختل���ف التخصصات يف رحاب دولة اإلمارات العربية 
املتح���دة. يس���ير قط���اع الرعاي���ة الصحية والس���ياحة 
العالجية على الطريق الصحيح بوتيرة متس���ارعة، مع 
توقعات ببلوغ نس���بة النمو الس���نوي املرك���ب ألكثر من 
12٪، وهي نسبة مبشرة للغاية وخاصة مع إطالق دبي 
dxh.( مؤخرا أول بوابة س���ياحة عالجية على انترنت

ae( بهدف دعم السياحة العالجية.
وم���ن جانبها قالت الدكتورة ليلى املرزوقي، مدير إدارة 

ال�سياحة العالجية اإلى دبي حتظى باهتمام كبري
برعاية وحضور معالي حميد القطامي ... اختتام فعاليات الدورة الثالثة للمؤمتر واملعرض الدولي لطب العائلة
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التنظي���م الصحي يف هيئة الصح���ة بدبي: “اليوم تقف 
دب���ي ضمن أكث���ر 15 وجهة عاملية للس���ياحة العالجية 
وفق���ا جلمعي���ة الس���ياحة الطبي���ة الدولي���ة. الرعاي���ة 
الصحي���ة ه���ي أح���د القطاع���ات املهمة لتعزي���ز قطاع 
الس���ياحة، خاصة وأن البني���ة التحتية الصحية يف دبي 
لديه���ا ق���درات ضخمة واع���دة، تربو ع���ن ثالثة آالف 
مستش���فى وعي���ادة صحية، وأكثر من مئة جنس���ية من 
املتخصص���ني العامل���ني يف مج���ال الرعاي���ة الصحية. 
م���ن خالل دعم مثل ه���ذه املبادرات، فنحن فعليا ندعم 

السياحة العالجية يف دبي.”
وأعلنت الدكتورة ليلى أن إجمالي عدد السياح الطبيني 
يف ع���ام 2015 بلغ 630.833 قرابة 47٪ منهم س���ياح 
دوليني وفقا للبيانات التي مت جمعها من 26 مستشفى 
خ���اص يف إم���ارة دبي، م���ن هؤالء، ج���اء 43٪ من قارة 
آس���يا، 29٪ من ال���دول العربية ودول مجل���س التعاون 
اخلليجي، 15٪ من دول أوروبا ورابطة الدول املستقلة، 

7٪ من أفريقيا وأخيرا 5٪ من أمريكا.
هذا وأقيم املؤمتر واملعرض الدولي لطب العائلة حتت 
رعاية س���مو الشيخ حمدان بن راش���د آل مكتوم، نائب 
حاك���م دب���ي، وزي���ر املالي���ة ورئي���س هيئ���ة الصحة يف 
دبي، واس���تمر ملدة ثالثة أيام، وشهد مشاركة أكثر من 
2500 زائ���ر ومش���ارك حضروا من كاف���ة دول مجلس 

التعاون اخلليجي ودول العالم.
كما اختتمت كذلك فعاليات الدورة األولى من البرنامج 
التدريب���ي ملراجع���ة املنهج األساس���ي جلراحات القلب 
والص���در يف دبي  وال���ذي أقيم بالتزامن م���ع فعاليات 
مؤمت���ر ومع���رض ط���ب العائلة. يق���دم ه���ذا البرنامج 
التدريب���ي مراجعة ش���املة ألهم املعلومات األساس���ية 
خل���وض  اس���تعدادهم  أثن���اء  للجراح���ني  اإللزامي���ة 
االختبارات التحريرية للتأهل ملمارسة جراحات القلب 
والص���در. وغطى البرنامج التدريب���ي املكثف مواضيع 

عديدة على مر أربعة أيام مبشاركة 7 متحدثني. 
وتض���م جامعة لندن كور ريفيو ثروة قيمة من اخلبرات 
يف مجال جراحة القلب، مع تقدمي املواد التدريبية وفق 
معايير دقيقة ج���دا على يد كبار احملاضرين العامليني، 
حتدي���دا من الواليات املتحدة األمريكية د. جون دوتي، 

د. راف كون���ورز، د. ويلي���ام ك���ني، د. يوليس ماكني من 
مركز انترموننت الطبي، س���ولت ليك سيتي، يوتاه، ومن 
اململكة املتحدة البروفيسور عبد اهلل راوح، نائب رئيس 
جامعة لوجانو يف سويس���را واستش���اري جراحة القلب 
يف اململكة املتحدة، الس���يد اليكس شيبوليني زميل كلية 
اجلراح���ني امللكية، مستش���فى لندن ألم���راض الصدر، 
الس���يد عزي���ز مؤم���ن زمي���ل كلي���ة اجلراح���ني امللكية، 

مستشفى سانت جورج، السيد جون إدوارد بيلينج.
 ويق���ام احل���دث بتنظي���م ش���ركة اندك���س للمؤمترات 
واملع���ارض - عض���و يف اندك���س القابض���ة ويحظ���ى 
املؤمت���ر واملعرض الدول���ي لطب العائل���ة بدعم كل من 
وزارة الصح���ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وهيئة 
الصح���ة بدبي واالحتاد العاملي لط���ب العائلة واالحتاد 
الدول���ي للمستش���فيات ومجل���س وزراء الصح���ة لدول 
مجل���س التع���اون واالحت���اد الدولي ملكافح���ة التدخني 
وشركة اندكس لإلدارة الصحية ومجلس دبي الرياضي. 
وق���د انطلق���ت فعالي���ات ال���دورة الثالث���ة م���ن املؤمتر 
واملع���رض الدول���ي لطب العائل���ة املق���ام يف مركز دبي 
الدولي للمؤمت���رات واملع���ارض حت���ت رعاي���ة وحضور 
معال���ي حميد محم���د القطامي رئي���س مجلس اإلدارة 
املدير العام لهيئة الصحة بدبي ومبرافقة عدد من كبار 
املس���ؤولني واملتخصصني يف مج���ال الرعاية الصحية. 
وعقب الكلمات االفتتاحية يف املؤمتر، قام حميد محمد 
القطامي بجولة يف املعرض حيث التقى بكافة العيادات 

معالي حميد القطامي وسسعادة أ.د. توفيق خوجة وسعادة الدكتور عبدالسالم املدني
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واملراكز الصحية والش���ركات العارضة املش���اركة والتي 
بلغ عددها 75 شركة ومؤسسة لهذا العام.

وص���رح حمي���د محم���د القطام���ي قائ���ال: “إن دول���ة 
اإلم���ارات العربي���ة املتحدة، ودبي عل���ى وجه التحديد، 
كانت من أوائل املبادرين بتوس���يع نطاق ’طب األس���رة‘ 
واختصاصاته، بداية م���ن التعليم الطبي يف اجلامعات 
والكلي���ات، وم���روًرا بالتدري���ب والتنمي���ة املهني���ة وفق 
أفض���ل املمارس���ات، وانتهاًء بتأس���يس قطاع أساس���ي 
ضم���ن هي���كل هيئة الصحة بدبي، وه���و قطاع الرعاية 
الصحي���ة األولية، الذي يقوم على ش���ؤونه كفاءات من 
املتخصصني يف طب األسرة، ممن ميثلون املدخل األول 
واملهم لتش���خيص األمراض والتعام���ل معها باحترافية 

ومهنية عالية.” 
وأضاف “إن اس���تضافة دبي مبكانتها العاملية ملثل هذه 
املنتدي���ات واملؤمت���رات واملع���ارض، تعد فرص���ة مهمة 
لبلورة رؤية واضحة لتعزيز جهود املؤسس���ات الصحية، 
نح���و تطوي���ر السياس���ات وخط���ط العم���ل والبرام���ج 
املهنية، التي متنح طب األس���رة مكانته املستحقة ودوره 
املناس���ب، وأدوات���ه الت���ي تس���اعده يف القي���ام مبهامه 
عل���ى الوجه املرجو، كونه ركي���زة العمل الصحي يف أي 
مجتمع. ولعل هذا ما ينطلق منه مؤمترنا، ويس���عى إلى 
التأكي���د عليه، من خالل هذا احلض���ور الكبير للعلماء 
واألطباء واملس���ؤولني من داخل الدولة وخارجها، ممن 

نق���در مش���اركتهم ونعتز بها وبخبرته���م يف هذا املجال 
احليوي.” 

من جهة أخرى قال األس���تاذ الدكت���ور توفيق بن أحمد 
خوج���ة، املدير الع���ام للمكتب التنفي���ذي ملجلس وزراء 
الصح���ة لدول مجل���س التعاون: “ش���هدت دول مجلس 
التعاون اخلليجي يف الس���نوات القليلة املاضية تغيرات 
واضح���ة يف احتياج���ات الرعاي���ة الصحية لس���كانها. 
الصح���ة هي أكثر م���ن مجرد غياب امل���رض، والرعاية 
هي أكثر من مجرد تقدمي خدمات التشخيص والعالج، 
فرؤي���ة دول مجل���س التع���اون اخلليجي ه���ي أن مراكز 
الرعاي���ة الصحية األولية يج���ب أن تكون اخليار األول 
للرعاي���ة الصحي���ة، ولقي���ادة ج���ودة الرعاي���ة الصحية 

وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة.” 
ومن جانبها أكدت الدكتورة ابتس���ام البس���تكي رئيس���ة 
املؤمت���ر بأن املؤمتر واملعرض الدولي لطب العائلة هذا 
العام يس���تعرض العديد م���ن الفعاليات العلمية الهامة، 
حيث يش���مل البرنام���ج العلمي 12 جلس���ة علمية و53 
ع���رض للملصقات الطبية باإلضافة إلى 8 ورش عمل. 
وقالت “يستمر املؤمتر ملدة ثالثة أيام، وسيقوم اخلبراء 
واملتحدثون خالل الثالثة أيام مبناقشة مواضيع متعددة 
مثل: صح���ة املرأة، وجودة الرعاية يف الرعاية الصحية 
األولي���ة، ورعاية كبار الس���ن باإلضاف���ة إلى غيرها من 

املواضيع األخرى.” 
وق���ال الدكتور عبد الس���الم املدني الرئي���س التنفيذي 
للمؤمت���ر واملعرض الدولي لط���ب العائلة: “إن من أبرز 
أولوياتن���ا م���ن خالل تنظي���م املؤمتر واملع���رض الدولي 
لطب العائلة هو تطوير قطاع الصحة يف دولة اإلمارات، 
وذل���ك من خالل تعزيز مفه���وم طب العائلة يف املجتمع 
وتثقي���ف أفراده بح���االت الطوارئ املختلف���ة والتدابير 
الالزم اتخاذها عن حدوث أي طارئ أو عند حدوث أي 
مش���كلة صحية تتطلب رعاية طبية شاملة. نحن نسعى 
من خالل هذا املؤمتر إلى جذب أبرز اخلبرات العاملية 
ليس���تفيد منه���ا أطباؤنا يف الدول���ة واملنطقة وذلك من 
خالل مناقش���ة أبرز املواضيع الطبية املبتكرة وأساليب 

العالج احلديثة.” 
وأض���اف الدكت���ور عب���د الس���الم املدني أيض���اً: “لقد 

تقرير

امل�ؤمتر واملعر�س 
الدويل لطب 
العائلة يناق�س 
فريو�س زيكا

صورة جماعية للخبراء املشاركني يف املؤمتر
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انتقين���ا ه���ذا العام أبرز املواضي���ع املتخصصة يف طب 
العائل���ة وأحدثه���ا وذل���ك الس���تقطاب أكب���ر ع���دد من 
املختص���ني يف طب العائلة. ومن ضم���ن املواضيع التي 
ستتم مناقشتها هذا العام: السياحة العالجية، الصحة 
املهني���ة والنفس���ية، مكافح���ة الس���منة ل���دى األطفال، 

باإلضافة إلى رعاية املسنني.” 
وختاماً قال الدكتور عبد الس���الم املدني أيضاً: “يعتبر 
املؤمت���ر واملع���رض الدولي لطب العائل���ة امللتقى األبرز 
لتق���دمي كل ما هو جدي���د فيما يخ���ص العناية الطبية 
األولي���ة، ويعتب���ر أيض���اً فرص���ة مثالي���ة للمختص���ني 
لاللتق���اء  والصح���ي  الطب���ي  القط���اع  يف  والعامل���ني 
وتبادل اخلب���رات واآلراء واملش���اركة بتجاربهم يف هذا 
االختص���اص.” بالتزامن مع فعالي���ات مؤمتر ومعرض 
طب العائلة، تقام هذا العام الدورة األولى من البرنامج 
التدريب���ي ملراجع���ة املنهج األساس���ي جلراحات القلب 
والص���در يف دب���ي “لندن ك���ور ريفيو” لتك���ون دبي أول 
مدين���ة عاملية تس���تضيف هذا البرنامج خ���ارج اململكة 
املتحدة. يقدم برنامج لندن كور ريفيو التدريبي مراجعة 
شاملة ألهم املعلومات األساس���ية اإللزامية للجراحني 
أثناء استعدادهم خلوض االختبارات التحريرية للتأهل 

ملمارسة جراحات القلب والصدر. 
وقد اس���تضاف املؤمتر واملع���رض الدولي لطب العائلة 
أيض���ا ن���دوة علمية وتثقيفية لالحت���اد الدولي ملكافحة 
التدخني موّجهة لكافة ش���رائح املجتمع الطالعهم على 
مض���ار التدخني وتبعاته ووس���ائل اإلقالع عنه ش���ارك 
فيها س���عادة األس���تاذ الدكتور توفيق ب���ن أحمد خوجة 
بورق���ة علمي���ة حت���دث فيها ع���ن جهود مجل���س وزراء 
الصح���ة ل���دول مجلس التع���اون ومكتب���ه التنفيذي يف 
مجال مكافحة التدخني عالوة على مش���اركة لفيف من 
خمس���ة عش���رة متحدث ومتحدثة من عشر دول، ليس 
من املجال الطبي فحسب، وإمنا من مختلف القطاعات 
ذات الصلة من جهات رس���مية وحكومية ومنظمات من 
ش���أنها االرتقاء بالفرد واملجتمع م���ن النواحي العلمية 
واألكادميي���ة والتربوية، حيث حتمل الندوة عنوان “معاً 

نكافح التدخني من أجل أجيالنا واألجيال القادمة“.
وق���د حظ���ي املؤمت���ر واملع���رض الدولي لط���ب العائلة 

بدع���م كل من وزارة الصح���ة يف دولة اإلمارات العربية 
املتح���دة وهيئة الصح���ة بدبي واالحت���اد العاملي لطب 
العائل���ة واالحتاد الدولي للمستش���فيات ومجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون واالحتاد الدولي ملكافحة 
التدخني وشركة اندكس لإلدارة الصحية ومجلس دبي 

الرياضي.
وقد اس���تكمل املؤمت���ر واملعرض الدولي لط���ب العائلة 
فعالياته لليوم الثاني على التوالي يف مركز دبي الدولي 
للمؤمترات واملعارض مبشاركة فاعلة من أبرز العاملني 
يف قطاع الصحة وطب العائلة من الدولة ودول املنطقة. 
اجلدير بالذكر أن هذا احلدث أقيم برعاية رسمية من 
الش���يخ حمدان بن راش���د آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
وزير املالية ورئيس هيئة الصحة بدبي. وناقش املؤمتر 
مواضي���ع عديدة تتعل���ق بطب العائل���ة وكان أبرزها ما 
يج���ب معرفته عن فيروس زيكا من قبل أطباء األس���رة 
وأم���راض القلب واألوعية الدموية يف الرعاية الصحية 
األولي���ة وندوة ع���ن مكافحة التدخني وأم���راض الغدة 
الدرقية والكثير غيرها. وتطرقت اجللسة إلى فيروس 
زيكاوال���ذي كان بعيدا عن األض���واء، يتجاهله اجلميع 
إلى حد كبير، وكان االعتقاد الس���ائد أنه يسبب مرضا 
بس���يطا فقط، حتى بدأت التقارير تطفو إلى الس���طح 
لتشير إلى وجود عالقة ما بني اإلصابة بعدوى فيروس 
زيكا وحدوث ارتفاع يف اإلصابة بأعراض عصبية مثل 
صغر الرأس )الَصَعل( ومتالزمة غيالن باريه. وبحسب 
منظمة الصح���ة العاملية يف الع���ام املاضي، زادت حدة 
االنتش���ار اجلغرايف حلوادث ع���دوى فيروس زيكا التي 
أبلغ أصحابها عنها، كما زادت األدلة على وجود صلة ما 
ب���ني اإلصابة بفيروس زيكا واملتالزمات العصبية، على 
أن ه���ذا االرتباط ال يزال غير قاطع وهناك الكثير من 
اجلوانب التي يجب تغطيتها واألس���رار يجب اكتشافها 
حول كيف ومتى ميكن للفيروس أن يس���بب ما هو أكثر 
م���ن مجرد مرض بس���يط. وعليه، يجب عل���ى األطباء 
الس���ريريني والعاملني يف مجال الصح���ة العامة توخي 
احلذر، والعمل على اتخاذ تدابير احترازية الكتش���اف 
اإلصابة باملرض وحماية الفئات املعرضة للفيروس من 

عموم الناس.

اأطالق امل�ؤمتر 
واملعر�س الدويل 
لطب العائلة يف 
دبي
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تقرير

اإطالق امل�قع االلكرتوين وتطبيق اجل�ال الأطباء 
النخبة على م�ست�ى اخلليج    

ــايف وال�عي  ــت�ى الثق ــة : هدفنا رفع امل�س خ�ج
الطبي ملجتمعنا اخلليجي بكافة �سرائحه

حتت رعاية املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التع���اون انطلق وهلل احلم���د املوقع االلكتروني 
وتطبي���ق اجل���وال األول لنخب���ة األطباء على مس���توى 
دول مجل���س التع���اون اخلليج���ي وذل���ك يف مدينة دبي 
“مركز دبي الدولي للمع���ارض واملؤمترات” يوم األحد  
17 أبري���ل 2016م ، وذلك عل���ى هامش املؤمتر العاملي 
الثال���ث لطب األس���رة بحض���ور معالي األس���تاذ حميد 
ب���ن محم���د القطام���ي رئي���س مجل���س اإلدارة - مدير 
ع���ام هيئ���ة الصحة يف دب���ي - دولة اإلم���ارات العربية 
املتح���دة وس���عادة الدكتور عبدالس���الم املدن���ي رئيس 
املؤمتر ورئيس مؤسس���ة إندكس وسعادة األستاذ لبيب 
س���ابا املدير التنفي���ذي ملنظومة أطب���اء النخبة ، حيث 
يعد أطباء النخبة منظومة متميزة يقرها واقع املجتمع 
الطب���ي برعاية املكتب التنفي���ذي ملجلس وزراء الصحة 
ل���دول مجلس التع���اون ، وتضم مجموعة م���ن األطباء 
االستش���اريني املتميزي���ن م���ن مختل���ف التخصص���ات 
الطبي���ة ، ويبل���غ ع���دد أطب���اء املجموع���ة االعتباري���ة 
األولى لنخب���ة األطباء ما يقارب ال� 500 طبيب وطبيبة 
م���ن مختلف التخصصات الطبي���ة انطالقاً من اململكة 

العربية السعودية ..
ص���رح بذل���ك املدير الع���ام للمكت���ب التنفي���ذي رئيس 
مجل���س إدارة أطب���اء النخب���ة حيث أض���اف بأنه هذه 
املنظوم���ة ته���دف يف املق���ام األول إل���ى تكوي���ن مصدر 
حقيق���ي وفاع���ل للتعريف باملزيد ح���ول النخبة الطبية 
يف الب���الد ، وإيجاد عالقة فاعلة وحقيقية بني األطباء 
املتميزي���ن وب���ني املجتمع العام , مما يس���اهم يف كس���ر 
احلاجز اجلغرايف وحتقي���ق املعادلة الصحيحة يف حق 
التواص���ل بني املجتمعات املختلفة من خالل اس���تخدام 
املزاي���ا واخلدمات املتط���ورة املتاحة لألطباء واجلمهور 
يف آن واح���د ، وأش���ار إلى أن منظوم���ة  أطباء النخبة 
تعم���ل حالي���اً على إطالق العم���ل إقليمياً واس���تقطاب 
األطب���اء املتميزي���ن م���ن باق���ي دول مجل���س التع���اون 

اخلليجي بالش���راكة مع املكتب التنفيذي ليش���مل فيما 
بعد باقي الدول العربية ودول إقليم ش���رق املتوس���ط . 
فأهمي���ة اإلنس���ان أن يكون له موقع ش���خصي يف جهة 
تتضمن كل العلماء , وعندما يرد اس���م اإلنس���ان ضمن 
منظوم���ة مجموعة العلماء .. فه���و عالم . وكذا عندما 
ي���رد اس���مكم الكرمي ضمن نخبة األطب���اء .. فأنتم من 
أهل النخب ، فهذا العمل غير مس���بوق وأنه يجب على 
أعضاء الفريق الصحي أن يطوروا املعرفة الش���خصية 
به���م وإط���الع اجلمه���ور املس���تفيد عن طريق وس���ائل 
التقنية احلديثة بصورة الئقة ومهنية. فهو يقوم بتعزيز 
التراب���ط والتواص���ل ب���ني املهنة ذاتها وامله���ن الصحية 

األخرى.
وأع���رب رئي���س مجل���س إدارة أطب���اء النخب���ة ع���ن 
ترحيبه البالغ  بكل طبيب ممارس يرغب باالنضمام 
إل���ى ه���ذه املنظومة من خالل التس���جيل عبر املوقع 
اإللكترون���ي وتق���دمي كاف���ة البيان���ات والش���هادات 
واملس���تندات املؤيدة الختصاصه حتى تتمكن اللجنة 
االستش���ارية من دراس���ة هذه الوثائ���ق والتأكد منها 
ومدى اس���تحقاق ه���ذا الطبيب املتق���دم لالنضمام 
إل���ى جلنة أطباء النخبة ضمن اإلجراءات التنظيمية 
لهذه املنظومة ومن ثم اعتماده عضواَ رئيس���ياً ضمن 
النخب���ة والذي يتيح له أيضاً احلصول على ش���هادة 
العضوية الدائمة مبا فيه���ا جميع املزايا واخلدمات 

املقدمة لألعضاء.
 وب���ني األس���تاذ الدكتور توفي���ق خوجة إل���ى أن املزايا 
واخلدم���ات املقّدم���ة للطبي���ب عض���و منظوم���ة أطباء 
النخبة تتضمن ملكية كامل���ة ملوقع الطبيب اإللكتروني 
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مبوج���ب صك رس���مي ص���ادر عن مجل���س إدارة نخبة 
األطب���اء م���ع احتف���اظ بحق الطبي���ب الكام���ل يف نقل 
موقعه اإللكتروني ألي نطاق إلكتروني خاص به يف أي 
وقت يش���اء وبإدارة محتوى مس���تقلة ، وشهادة عضوية 
دائم���ة للطبيب ضم���ن املوق���ع وتطبيق نخب���ة األطباء 
على األبس���تور &  جوجل بالي، وخدم���ة الدعم الفني 
والس���كرتارية للطبيب على مدار الس���اعة ،وتخزين ال 
مح���دود لقن���وات الفيديو واألخبار اخلاص���ة بالطبيب 
العض���و ضم���ن املوقع & تطبيق اجلوال ، ونش���ر جميع 
املس���تندات املؤيدة الختصاص الطبيب مثل : الس���يرة 
الذاتية- الشهادات -ألبومات وصور -مقاالت- روابط 
مفضل���ة ، ومتابعة وترجم���ة صفح���ات الطبيب ضمن 
املوق���ع اإللكترون���ي & تطبي���ق اجلوال بش���كل دائم من 
العربي���ة إل���ى االجنليزي���ة و بالعك���س ، وتوفي���ر خدمة 
تق���دمي النصائ���ح الطبي���ة املدفوع���ة الثم���ن أون الين 
لصال���ح الطبي���ب مقابل كل طلب نصيح���ة طبية واردة 
ل���ه من اجلمهور ، عالوة على توفير خدمة احلجز أون 

الين ملوعد زيارة الطبيب يف عيادته.
أما ع���ن املزايا و اخلدم���ات املقّدمة ل���زّوار منظومة 
أطباء النخبة )عبر املوقع االلكتروني وتطبيق اجلوال( 
فق���د أوضح خوجة أن أطباء النخبة يقدم العديد من 
اخلدمات إلى مستخدمي املوقع االلكتروني و تطبيق 
اجل���وال وأهمه���ا  توفير مصدر حقيق���ي و موثوق به 
للتعّرف عل���ى نخبة األطباء من مختلف التخصصات 
الطبي���ة ال���ذي يق���ّره واق���ع املجتمع الطب���ي و معرفة 
املزي���د ح���ول املتميزي���ن م���ن مختل���ف التخصصات 
الطبي���ة ، وإتاح���ة احلص���ول على النصيح���ة الطبية 

مباش���رة من الطبي���ب دون تعثر الوصول إليه بالطرق 
التقليدي���ة وجتنب معاناة االسترش���اد إليه ، وإمكانية 
حج���ز موعد لزي���ارة الطبي���ب يف عيادت���ه، وإمكانية 
احلص���ول على معلومات علمي���ة قّيمة ونصائح طبية 
يومية عبر رسائل جوال من خالل اشتراك املستخدم 
يف حمل���ة نصائح نخبة األطباء التوعوي���ة والتثقيفية 
الكبرى ال���ذي يجري حالياً العمل عل���ى إعدادها مع 
إحدى ش���ركات االتصاالت برعاي���ة املكتب التنفيذي 
ملجل���س وزراء الصحة ل���دول مجلس التعاون ... وعن 
األعم���ال اجل���اري العمل عل���ى تطويره���ا حالياً فقد 
ن���وه رئي���س مجلس اإلدارة إل���ى أن هنالك يتم جتهيز 
)محطة ب���ث مباش���ر ( تابعة ملنظوم���ة أطباء النخبة 
عبر حس���ابها على اليوتيوب لنق���ل الفعاليات الهامة  
للمؤمت���رات الطبي���ة احمللي���ة واإلقليمية عبر تطبيق 
اجل���وال به���دف إتاح���ة الفرص���ة لألطب���اء األعضاء 
الذين لم يتس���نى له���م احلضور من متابعة جلس���ات 
املؤمترات الطبية الهامة عن بُعد ، إضافة توفير دليل 
ملس���تخدمي التطبيق حول املنش���آت الطبية مبختلف 
أنواعها بقوائم األطباء املنتسبني إليها التي بدأ العمل 
بها عبر املوقع االلكتروني حيث جاري ربطها بتطبيق 
اجل���وال، وتطوير خدمة تقدمي النصيحة الطبية عبر 
الهات���ف التي تتيح لطال���ب النصيحة الطبية التحدث 
م���ع الطبي���ب مل���دة ) 5 دقائ���ق ( من خ���الل البرنامج 
املط���ور ، ع���الوة على بطاق���ة عضوية أطب���اء النخبة 
الت���ي تق���دم مزيداً م���ن خصومات اخلاص���ة جداً يف 
مختلف القطاعات و السيما الرسوم املتعلقة بحضور 

املؤمترات الطبية على مستوى دول املجلس.

صورة تذكارية ملعالي حميد القطامي أثناء تدشني املوقع

املجلد الرابع والعشرين ــ العدد 136 ــ يونية 2016م ــ رمضان 1437هـ







مقال

�صحة اخلليج20

وهناك بعض االحوال التي ال يؤدي التعرض للرصاص 
إل���ى االجهاض لالم نظرا لتعرض اح���د الوالدين أو 
كالهما إلى تركي���زات ضئيله للرصاص بحيث تؤدي 
إل ح���دوث بعض التش���وهات التي يس���تطيع الطفل 
احلي���اة بها مثل التأثير على اجله���از العظمي فيولد 
الطفل قليل االس���تيعاب الدراسي ولدية قدرة دائمه 
على النف واحلركه الزائده كذالك عدم التركيز فيما 

يسمع.
وم���ن اهم الطرق للحد من تأثير هذا املعدن الس���ام 
تناول الفتيات والشباب لعنصر الكالسيوم عن طريق 
الغ���ذاء احملت���وي عل���ى نس���ب مرتفعه من���ه كاجلنب 
واليسكرمي  والزبادي وشرب االلبان بطريقة مستمرة 
وهن���اك دور ه���ام ل���الم يف ه���ذا املجال ف���أألم التي 
تش���رب اللنب وتقل من املياه الغازية يكتسب اطفالها 
نف���س الع���ادات الغذائي���ة ولذلك يجب على االس���ر 
حتفي���ز االطفال وخاصه البنات على ش���رب االلبان 
ومنتجاته���ا خاص���ه وإن الصناعه االن تقدم اللنب يف 
العدي���د من املنتج���ات املخلوطهبالكثير م���ن الفواكه 
والس���يكوالته احملببه إلى االطفال وهناك العديد من 

البيئه وصحة اطفالنا...مسؤولية الجميع

تزداد  ان  البد  ولذلك  االباء  نحن  لنا  اهلل  اعطاها  نعمه  االطفال هم 
ابنائنا من كل ما يسبب أي تدهور  معرفتنا مبسؤلياتنا جتاه حماية 
صحي لهم فاآلباء يعتبرون مسؤوليتهم نحو ابنائهم تبدأ منذ حلظه 
الوالده وهو مفهوم خاطئ جدا فالتاريخ املرضي وأسلوب حياة كل من 
إلى  التاثير  هذا  ويرجع  ابنائهم  صحه  على  بالغ  تأثير  له  والب  االم 
املوجوده  الكيماويات  من  للعديد  التعرض  نتيجه  اجلينيه  التغيرات 
يف البيئه والتي حتدد طبيعتها اسلوب حياة كل من االب والام ومدى 
التعرض لها مثل تعرض االباء على سبيل املثال إلى الرصاص نتيجه 
عمل االب يف مسابك الرصاص واملعادن مثل النحاس واالملنيوم حيث 
يوجد الرصاص كمعدن يف تركيب هذه املعادن ونظرا لسرعه تطايره 
باملعادن االخرى فإن تركيزاته  عند درجات حراره منخفضه مقارنه 
يسبب  مما  الرجال  هؤالء  بها  يعمل  التي  العمل  مهله  يف  سترتفع 
تغيرات عديده يف احليوان املنوي املنقول إلى االم ونظرا لهذا التغير 
الوراثي أي يف الصفات الوراثيه املنقوله إلى الطفل فعدالة اهلل يسبب 
االجهاض يف االم حتى ال يتكون هذا الطفل املشوه خلقيا وال يخرج 

للحياه فيصبح عبئا نفسيا واقتصاديا على االسرة.

اأ. د. نبيلة الورداين
رئي�س ق�صم االقت�صاد املنزيل

كلية تربية نوعية – جامعة بور�صعيد
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امل���واد مثل نواحت التدخني واملبيدات احلش���ريه التي 
يكثر الناس من اس���تخدامها للقضاء على احلشرات 
املنزليه وكذلك املعطرات الصناعية التي قد تستعمل 
بكث���رة يف اماكن عمل كل من ال���زوج و الزوجه والبد 
هنا من اس���تعراض التأثير الصح���ي الناجت عن هذه 
امللوث���ات البيئيه على صحه االجنه كنتيجه كتأثيرهم 
يف اح���داث تغيرات يف الش���فره الوراثيه املنقوله من 
كل م���ن االب واالم أثناء االخص���اب ومرحلة التكوين 

يف رحم االم.
املل�ثات الكيماوية وتاأثريها على �سحه االطفال 

يتع���رض االطفال والكبار علي حد س���واء للعديد من 
امل���واد الكيماوي���ة التي تؤث���ر علي اجله���از العصبي 
والتنفس���ي كما تتراكم يف كل م���ن الكبد والكلي مما 
ي���ؤدي به���م إلي عدم الق���درة علي القي���ام بوظائفهم 
احليوي���ة وعدم ق���درة الطفل علي النم���و والتحصيل 
واالس���تيعاب وبالتالي العم���ل واالنتاج حني يصل إلي 

سن الشباب.
وترحع خطورة تع���رض األطفال إلي املواد الكيماوية 
الت���ي يتع���رض له���ا الكب���ار إل���ي ارتفاع تركي���ز هذه 

الكيماويات بالنسبة اوزن الطفل مقارنة بالكبار.
كم���ا أن حرك���ة الطف���ل أكثر بكثي���ر من الكب���ار فهو 
بالتال���ي يستنش���ق كميات من اله���واء أكثر من الكبار 
مما يزيج من حدة التعرض. كما أن األطفال لم تصل 
أجهزة أجس���امهم إلي مرحلة أكتمال وتكون يف طور 
النم���و والتكوين مما يجعل تأثير الكيماويات ش���ديد 

الضرر بهذه األجهزة احليوية.
املبيدات احل�سرية:

واألطف���ال بطبيعته���م ال يقيمون مواض���ع اخلطر بل 
بغلب عليهم الفضول ملعرفة كل ماهو ممنوع أو مقفل 
فيحاول���ون فتح دوالي���ب األدوية وحاوي���ات املبيدات 
وتقليد الكبار برش املبيدات واملعطرات وقديوجهونها 
جتاة األطفال لتركيزات مرتفعة من املواد الس���امة , 
كما قديلعب األطفال باملبيدات احلشرية املوجوده يف 
املنزل كأنه���ا دقيق وتقدم بعض الفتيات علي عجنها 
باملاء وتقلي���د ألمهاتهم . وهناك الكثير من احلوادث 

الت���ي أدت إل���ي موت العدي���د من األطف���ال بحاالت 
التس���مم نتيجة لذلك حيث يصاب الطفل باالس���هال 
والقي وخلوف األم من التبليغ عن حقيقة الواقعة أو 
عدم معرفتها السبب ال بفم  اسعاف الطفل بالطريقة 

الصحيحة ويقضي علي الطفل نتيجة لذلك.
كم���ا أن بعض األمهات يف الريف يس���تخدم املبيدات 
احلش���رية ملن���ع تس���وس احلب���وب مثل القم���ح وألرز 
وال���ذرة التي ال تفقد هذه املبيدات بالكامل بالغس���ل 
يف امل���اء فيك���ون طح���ني ه���ذه احلب���وب ومنتجاته���ا 
الغذائي���ة محتوي���ة عل���ي تركزات مرتفع���ة تؤدي إلي 
التس���مم الغذائ���ي احل���اد أو البط���ئ وفق���ا للتركيز 
املوج���ود والذي يؤدي بالعدي���د من األطفال إلي فقد 
ش���هيتهم ل���ألكل باإلضافة إل���ي التغي���رات العصبية 
نتيجة التأثير علي اجله���از العصبي يف هذه املرحلة 
العمرية احلرجة. ولعل ذلك من أحد األس���باب التي 
تقلل عن االستيعاب والتحصيل املدرسي لدي العديد 
م���ن األطفال يف الريف إضافة إلي البعد االجتماعي 
واألقتص���ادي والطف���ل الذي يجد صعوب���ة يف التعلم 
يف األس���ر محدودة الدخل والفقيرة ال يستطيع ذوية 
األنفاق علي الدروس إضافة إلي مصاريف املدرس���ة 

فيكون مألة التهرب من التعليم.
وي���ؤدي التعرض املتكرر له���ؤالء األطفال أثناء العمل 
يف احلق���ل مع ذويهم إلي زيادة خطورة التعرض أثناء 
جم���ع املناتش واالف���ات الزراعية واحملصول حيث ال 
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يراعي الغالبي���ة العظمي من الفالحني انقضاء فترة 
األم���ان التي يج���ب مرورها بع���د رش املبيدات وبني 

دخول األطفال والنساء إلي احلقل.
وت���زداد ح���دة املش���كلة إذا كان الطف���ل ألم عاملة يف 
احلقل وهي حام���ل ومرضع لهذا الطفل حيث تنتقل 
ل���ه جرعة املبيد عن طريق املش���يمة داخل الرحم ثم 
ع���ن طري���ق الل���نب الذي ترضع���ة لهذ الطف���ل .  وال 
تقتص���ر مصادر التعرض علي ذلك بل تلوث املبيدات 
حل���وم األبقار وخاصة طبقة الدهن حيث تتركز هذه 
املبيدات داخل جس���م احليوان مما يؤثر علي ارتفاع 
تركي���ز املبي���دات يف لنب ه���ذة احليوان���ات ومنتجاتة 
الغذائية مثل اجل���نب والزبد والذي بتركز فية معظم 
املبي���دات لع���دم ذوبانها يف امل���اء. وليايقتصر تعرض 
األطفال  له���ذة املبيدات علي اطفال الريف بل ميتد 
إل���ي أطف���ال املدينة اللذين يستنش���قون ه���ذه املواد 
املتراكمة والس���امة داخل أجس���ادهم ح���ني يتم رش 
املبيدات يف الشوارع العامة لقتل البعض واحلشرات 
الطائ���رة التي أصبحت تقاوم هذه املبيدات وال تتأثر 
بها بل يتراكم تأثيرها يف اإلنسان علي مدي حياته. 
وهن���اك الكثير م���ن التصرفات اخلاطئ���ة التي بلجأ 
إليه���ا األمهات يف املدينة مثل الرش الدائم للمبيدات 
احلش���رية داخ���ل املن���زل ب���ل واللجوء إلي ش���ركات 
متخصصة يف رش املنازل باملبيدات القوية التي متنع 

دخول احلش���رات إلي املن���زل لفترات طويلة . ويجب 
هن���ا توضيح مبدأمه���م فالنظافة الدائمة وعدم ترك 
األش���ياء غير املستعملة تتراكم ونظافة املطابخ وغلق 
صنادي���ق القمامة ووضع س���دادات فتحات األحوض 
يف املطالخ واحلمامات ووضع كيس الرمل خلف باب 
املنزل وحلش���رات ال تدخل املنزل املرشوش لتعرفها 
علي وجود مود س���امة مما ي���دل علي تعرض قاطني 
املنزل له���ذه املواد بصفة مس���تمرة. وتزيد اخلطورة 
عل���ي صحة األصف���ال نتيج���ة مالصقة أجس���امهم 
املتكررة للحوائط والف���رش املجود علي األرض أثناء 
احلبو مما دعا الش���ركات العاملي���ة  اآلن إلي تصنيع 
غط���اء ليد وركبة الطفل للح���د من دخول هذه املواد 

السامة عن طريق جلدة. 
و�سائل احلماية:

ويعتبر ش���رب اللنب منزوع الدس���م من أهم الوسائل 
الت���ي حتمي الكب���ار واألطف���ال الصغار م���ن التلوث 
باملبيدات احلش���رية واحلد م���ن تأثيرها علي أجهزة 
اجلسم . وهناك دور هام لألمهات يف إعداد الطعام 
ش���بة اخلالي من املبيدات فتقش���ير اخلضار واالكهه 
وغس���لها جيدا باملاء مع حك الس���طح بفرشاة ناعمة 
يقل���ل كثيرا من محتواها م���ن البيدات بكافة أنواعها 
. كما يجب س���لق البطاطس والبطاطا بعد تقشيرها 
وإزال���ة الطني العالق بس���طحها بالكامل ثم التخلص 
من ماء الس���لق . كما ال يجب غسل األطعمة املقدمة 
لألطف���ال باملناظفات الصناعية  فه���ذة األخيرة من 
مشتقات البترول وتعتبر من املواد املتراكمة يف الكبد 
واملس���ببه للس���رطان . والغرض منه���ا تنطيف األنية 

واملالبس وليس الطعام بكافة صورة.
وهن���اك أيض���ا دور ه���ام ألجه���زة الدولة فاألرش���اد 
الزراعي علية نوعية ومراقبة الزراع يف استخدامهم 
للمبيدات وااللتزام بفترات الرش احملددة ومنع نزول 
اخلضروات والفاكهه إلي األسواق قبل انقضاء فترة 
األمان الالزمة لتحلل هذه املبيدات داخل احملاصيل.

ويج���ب عل���ي اإلدارات احمللي���ة من���ع رش الش���وارع 
والعم���ل علي إزالة أس���باب تكاثر احلش���رات كوجود 
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األم���ر  ل���زم  وإذا  الش���وارع  املتراكم���ة يف  القمام���ة 
للض���رورة القص���وي يج���ب ال���رش املرك���ز يف أضيق 
احلدود علي أماك���ن تركزها وليس يف الهواء املفتوح 
بواس���طة سيارات الرش التي يلجأ بعض األطفال يف 

األحياء الشعبية إلي اجلرى خلفها.
كم�سدر للتعر�س الكيماويات اخلطرة:

تس���تخدم العديد من اللدائن البالس���تيكية احملتوية 
عل���ي الكثي���ر من امل���واد غي���ر املبلمرة وه���ي املكون 
صيناع���ة  يف  املس���تخدم  اللبالس���تيك  األساس���ي 
الب���زازات واملاصات واللعب الت���ي يلعب بها األطفال 
من حلظات والدتهم ولقد نبع من ذالك اهتمام بعض 
الشركات بأنتاج البزازات ولعب األطفال التي توضع 
يف الف���م والتي ق���د يضعها الطفل خط���أيف فمه إلي 
انت���اج الب���زازات الزجاجية التي الت���ؤدي إلي دخول 
تركي���زات ضئيل���ة من ه���ذه املواد يف جس���م الطفل. 
حي���ث يؤدي دخول ه���ذه املواد املصنعةم���ن البتروال 
إل���ي الضرر بخالي���ا اجلهاز العصبي وم���ا يتبع ذلك 
من مش���اكل صحية واجتماعية للطفل نظرا حلركته 
الدؤوب وعدم التركيز والتحصيل املدرسي . وتعرف 
هذه اللعب واآلنية التي بها تركيزات مرتفعة من هذه 
املواد برائحتها النفاذة اذاما مت االقتراب منها وشمها 
وهو اختبار بس���يط ميكن الالباء القيام به بس���هولة. 
وال تستخدم البزازات البالستيك إال يف حالة اطعام 
الطفل بالس���وائل الباردة أو الفاترة الس���خونة . كما 
توج���د االن املصاصات الس���يليكون )ذات لون أبيض 
ش���فاف( وهي ال تتحل���ل مثل املصاص���ات املطاطية 

العادية وبالتالي ال تعطي املواد البال ستيكية السامة 
يف لعاب الطفل. 

ويتضح مما سبق اهمية الرضاعة الطبيعية لألطفال 
حي���ث حتميهم من كل هذه امل���واد الكيماوية اخلطرة 
واملس���ببه لسمية اجلهاز العصبي . إضافة إلي ذالك 
تعتب���ر لع���ب األطفال من املص���ادر الهام���ة للتعرض 
لالهداب املس���ببه للحساس���ة الصدرية النا شئة عن 
استنش���اق الشغيرات املصنعة من األلياف الصناعية 
الت���ي يكثرصناع���ة اللع���ب والدمي املغطاة بأقمش���ة 
وبري���ة محتوي���ة عليها مما يزيد م���ن معدالت اصابة 
االطف���ال بأمراض احلساس���ية الصدري���ة واألزمات 
الربوية. ولذلك يجب اختيار االلعاب والدمي املغطاة 
باألقمشة املنسوجة وتنظيف االسرة باستمرار للحد 
م���ن التعرض لهذة األهداب كم���ا يجب تعريض لعب 
األطفال ومفروشات حجرة نومهم بصفة مستمرة إلي 
أش���عة الش���مس ملا لها من مقدرة علي قتل اجلراثيم 
والكائن���ات احلية الضارة التي تس���بب زيادة معدالت 

اإلصابة باألزمات الربوية واحلساسية الصدرية. 
وتعتبر البيئة اخلارجية للمنزل مصدر مستمر لتلوث 
بيئت���ة الداخلي���ة خاص���ة يف املناطق الس���كانية التي 
توج���د به���ا ورش الصناعية الصعيرة التي يس���تخدم 
فيها املبيدات العضوية املتطايرة والتي قد يتعود علي 
شمها الطفال مما يسبب لهم اخلمول وعدم التركيز 
باإلضافة إلي العديد من املش���اكل الصحية يف الكبر 
كالتعود عل���ي االدمان الكيماوي وس���رطان الكبد يف 
حال���ة التع���رض لفترات طويل���ة جلرع���ات ضئيلة . 
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كم���ا تعتبر مصادر االحت���راق املتحركة والثابتة ايضا 
مصدرا للمواد الهيدروكربونية املس���رطنة علي املدي 
املتك���رر واملؤث���رة عل���ي اجله���از العصب���ي لالطفال 

وقدرتهم االجنابية خاصة الفتيات.
تعر�س االطفال للم�جات الكهرو مغناطي�سية: 

ي���ؤدي اس���تخدام احلوام���ل ألجهزة التليف���ون النقال 
والالكلك���ي خاصة يف فترة احلمل األولي اثناء تكوين 
امل���خ واجله���از العصب���ي للطف���ل إلي تع���رض هؤالء 
االطف���ال إلي مخاطر ال يعلم مجي خطورتها إال اهلل 
. وهن���اك األبحاث بني مؤيد ونايف لهذه اخلطورة إال 
أن���ه يف املرحل���ة الهامة فالبد من التس���لح باأل حوط 

وعدم استخدام التليفون النقال أو احملمول.
كما يجب أال يس���مح األباء ألبنائهم حتت اخلامس���ة 
عش���ر س���نة من العمر بأس���تخدام التليفون احملمول 
خلط���ورة التأثي���رات الصحي���ة عل���ي امل���خ وارتف���اع 
احتم���االت االصاب���ة بأمراض س���رطان ال���دم واملخ 
فيم���ا بعد إلي جانب الت���رض إلي اإلصابة باالكتئاب 
والص���داع املزم���ن وقلة االس���تيعاب الدراس���ي نظرا 

لعدم التركيز.
اخلال�سة والت��سيات:

يق���ع علي األباء مس���ئولية حماية أبنائهم من مخاطر 
التلوث التي ذكر البعض منها ألهميته وذلك بحس���ن 

اختي���ار مكان الس���كن والعم���ل علي املطالب���ة بأزالة 
النش���اطات السكانية امللوثة والصغط علي اصحابها 
بتركي���ب اجه���زة التحك���م يف التلوث للح���د من تأثير 
انبعاثاته���ا الضارة بصحة اطفالهم خاصة وأن قانون 

البيئة يكفل لهم هذا احلق.
ال ب���د م���ن االهتم���ام بتغذي���ة االطف���ال جرعات من 
الكالس���يوم والزن���ك للحد من تأثير املع���ادن الغريبة 
عن جسم االنسان مثل الرصاص والكادميم والزئبق 
الت���ي قد يتعرض���ون لها أثناء نومهم م���ن العديد من 

املصادر.
عل���ي األباء منع التدخني والعم���ل جاهدين علي منع 
أبنائه���م م���ن التدخ���ني يف س���ن مبكرة ملن���ع مخاطر 
التدخ���ني عل���ي صحته���م عامة وصحته���م االجنابية 
خاص���ة. كم���ا عليهم انته���اج دور ايجابي يف الضغط 
عل���ي املدخن���ني مبنع التجخ���ني خاص���ة يف األماكن 
املغلق���ة ووس���ائل املواصالت العام���ة وكل من قوانني 

البينة والصحة تدعم هذا الدور.
نظ���را ألن مخاطر امله���ن ال تقتصر علي العاملني يف 
الصناع���ة فقط بل متتد للعاملني يف قطاع اخلدمات 
مث���ل اخلدمات الصحية والعامللني يف الزاراعة لذلك 
تقع علي األباء مسئولية اتباع نظم السالمة والصحة 
املهني���ة أثن���اء أدائه���م العماله���م حتي ميك���ن حماية 
ابنائهم من التش���وهات اخللقي���ة نتيجة تعرض االباء 
للعديد م���ن الكيماويات واملعادن الثقيلة حالة عملهم 
وع���دم االلت���زام بلحماي���ة الش���خصية يف العملي���ات 

الصناعية واخلدمية واالنتاجية واملختلفة.
عل���ى املجتم���ع االهتم���ام ودعم الدور ال���ذي تقوم به 
املرأة يف تعليم ابنائها اس���س احلماية البيئيه ويعتبر 
دعم الرجل لهذا الدور من اهم السبل لضمان اطفال 
اصح���اء قادري���ن على االنتاج يف صح���ة جيده وغير 

معتلني ذهنيا وصحيا.
على االب���اء احلد من اس���تخدام الكيماوي���ات بكافة 
انواعها يف املنزل وااللتزام بالنظافه كأحد الوس���ائل 
الفعال���ة يف احلد م���ن تلوث البيئ���ه الداخلية للمنزل 

واملؤثرة على صحة االطفال.

مقال
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اإ�صدارات حديثة

يبحث هذا الكتاب يف موضوع إدارة املواد التي تستخدم 
يف املنشآت الصحية، والذي يعتبر أحد اجلوانب املهمة 

يف إدارة املستشقيات.
وتعود أهمية إدارة املواد إلى عاملني:

1- انه���ا الوظيفة اإلدارية املس���ؤولة عن تأمني وإمداد 
جمي���ع املواد الطبية وغي���ر الطبية الالزمة لكافة املعام 

والعمليات اليومية التي تتم يف املنشأة الصحية.
2- أن تكلف���ة املواد متثل ثاني أكبر عنصر من عناصر 
ميزانية املنش���أة، بعد إدارة املوارد البشرية، ولهذا فإن 
اي���ة وف���ورات يف تكاليف املواد نتيجة اإلدارة الس���ليمة 
س���يكون له أث���ر ايجابي على امل���وارد املالية املخصصة 

لتشغيل املنشأة.
وله���ذا فقد مت تخصيص فصل من فصول الكتاب لكل 

قسم من اقسام إدارة املواد كما يلي:
< تبوي���ب وتصني���ف وترميز بنود )أصن���اف( املخزون: 
وضع وصف قياس���ي مكتمل للبند واعطائه رقم رمزي 
ليستخدم يف كافة العمليات التي تخص البند من طلب 

أو شراء أو تخزين أو صرف.
< طل���ب امل���واد: طرق طل���ب املواد ووس���ائلها، أصناف 

املخزون - أصناف الشراء املباشر.
< ش���راء امل���واد: اس���اليب الش���راء املختلف���ة ومقارنة 

األسلوب املباشر بأسلوب املنافسة العامة.
< فح���ص واس���تالم املواد: انواع اإلس���تالم واس���اليبة 

)كامل - جزئي، نهائي - مؤقت، مواد - معدات(.
< تنزي���ل وحتمي���ل )مناولة( امل���واد: أهمي���ة املناولة - 

أدوات املناولة.
< تخزي���ن امل���واد: ط���رق التخزين، ترقي���م ومواصفات 

أماكن التخزين.

< ص���رف وتوزيع املواد: طرق صرف 
وتوزيع املواد إلى املستخدم النهائي.

< ارجاع واس���ترجاع املواد من وإلى املس���تودع: 
حاالت وطرق اإلرجاع واإلسترجاع.

< كم���ا مت تخصيص فصل جلرد بنود املخزون وأنواع اجلرد 
واساليبه ومراحله وتقاريره.

< وفصل لبيان إجراءات التخلص من املواد املنتهية الصالحية.
< وفص���ل إلج���راءات األم���ن والس���المة اخلاص���ة باملس���تودعات الطبي���ة 

ومحتوياتها والعاملني بها.
< وألهمي���ة اإلحتف���اظ بالكميات املناس���بة من املخ���زون فقط وذلك جتنبأ 
لتخزي���ن كمي���ات زائ���دة عن احلاج���ة وبالتال���ي تعرضها للتق���ادم أو أنتهاء 
الصالحي���ة ومن ث���م رميها وفقدان املنش���أة للمبالغ الت���ي دفعت للحصول 
عليه���ا ه���ذا من ناحي���ة، أو نفاذ أرصدة بعض بنود املخ���زون وما لذلك من 
آثار سلبية على عمليات املنشأة من ناحية أخرى، فلقد مت تخصيص فصل 

لوظيفة تخطيط املواد ومراقبة املخزون وهي املعنية بهذه األمور.
< وخص���ص فصل آخر ملناقش���ة املش���اكل التي يواجهه���ا العاملون بإدارات 
اإلمداد والتموين يف املنش���أت الصحية )الذي���ن يتولون وظيفة إدارة املواد( 
يف الب���الد النامية على وج���ه اخلصوص وطرق التغلب عليها، نظراً ملا لهذا 
املوض���وع من أهمية وذلك إلختالف املش���اكل التي يواجهونها عن تلك التي 
يواجهه���ا نظرائه���م يف ال���دول املتقدمة نتيج���ة اختالف الظ���روف والبيئة 
اإلقتصادية التي تعمل بها منش���آتهم تلك املش���اكل التي لم يسبق تناولها يف 

مؤلفات إدارة املواد التي كتبها غربيون ألنها أساساً غير موجودة لديهم.
< كما مت أفراد فصل لوضع وتطوير »معايير قياس اآلداء األساسية« وذلك 
لتمك���ني العامل���ني بوظيفة إدارة املواد من قياس آدائه���م على ضوء املعايير 
املبنية وكذلك تطوير معايير أخرى تتناسب مع ما يحتاجونه مباشرة أو ما 

تطلبه إدارات املنشأت التي يعملون بها.
وبصف���ة عامة يهدف هذا الكتاب إلى زيادة الكفاءة والفعالية لدى العاملني 
يف إدارات اإلمداد والتموين الذين يتولون إدارة املواد املس���تخدمة يف كافة 

أقسام املنشأت الصحية التي يعملون بها.

اإدارة امل�اد يف املن�ساآت 
ال�سحية يف الدول النامية

ب�صري اخلالدي
دار المبرت األكادميية
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اعتلت ابتس���امة مشرقة علي محياي وغمرتني راحة نفسية بعد قراءتي 
مقال���ة بامللتق���ي الصحي عن تكوين املجلس املركزي الس���عودي العتماد 
املنش���ئات الصحي���ة مبختل���ف مناطق اململك���ة والذي انبث���ق من مجلس 
اخلدمات الصحية لغرض إقرار ومتابعة تطبيق معايير اجلودة والنوعية 
م���ن قبل كاف���ة القطاعات الصحية باململكة والغرض الرئيس���ي هو رفع 
وحتس���ني اخلدمة الطبية املقدم���ة واالرتقاء بدرجة األم���ان فيها. هذا 
وقد مت وضع األهداف الش���املة للمجلس وباشر اعماله وقد مت اعتماد 
21 مستش���فيي يف الفت���رة األخيرة وسيس���تمر نش���اط املجلس املركزي 
الس���عودي العتماد مستش���فيات أخرى. إن املش���روع يف حد ذاته متميز 
وناج���ح وس���وف ينجح باذن اهلل بتعاون مس���ئولي الإلدارات باملنش���ئات 

الصحية املختلفة باململكة
يق���وم فري���ق مك���ون م���ن عدة اف���راد م���ن مختل���ف القطاع���ات العاملة 
باملستشفيات بإعداد زيارة املستشفى الراغبة يف احلصول علي االعتماد 
وذلك بعد النظر يف الطلب املقدم من املستشفى الراغب ويجهز الفريق 
الزائ���ر حس���ب املوعد املتفق علية بالزيارة الت���ي متتد فترتها ملدة  ثالثة 
إل���ى أربع���ة أي���ام ويق���وم الفريق املكل���ف بالزي���ارة بتفقد جمي���ع مرافق 
املستش���فى واإلدارات املختلفة للتأكد من صحة املعلومات املرس���لة اوألً 
وأنها تتماش���ي م���ع القوانني املرتبطة بالعمل باملستش���فى محلياً وعاملياً 

ومعدالت اخلدمات الصحية العاملية.
كان احل���وار واضح���اً وهادفاً م���ع نائب معالي وزي���ر الصحة للتخطيط 
والتطوير س���ابقاً األخ الزميل الدكتور محمد خش���يم والذي افاد بنجاح 
21 من مستشفيات وزارة الصحة باحلصول علي شهادة اعتماد املجلس 
املركزي البديل الس���عودي لشهادة اعتماد املجالس الكندية أو األمريكية 
يف املجال الصحي ورد علي اسئلة احملاور مبعلومات مميزة وكان معالية 
متواضع���اً ألن���ه لم يذك���ر مجهوداته التي ب���دأت باملنطق���ة الغربية منذ 
فترة عملة مبستش���فيي احلرس الوطني بج���دة فوضع اللوائح والتنظيم 
والقوانني العتماد املستش���فيات احمللي���ة ويف تلك اآلونة لم يكن الغرض 

ا�ستاذ علم التخدير
بقلم: اأ. د. حممد بن عبداهلل �صراج

مربوك البديــل ال�سع�دي
العتماد املن�ساآت ال�سحيــة
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م���ن هذا البرنام���ج إال التجربة وإعداده  للمس���تقبل 
وج���اءت الفرص���ة لتطبيقه كبدي���ل للبرامج األجنبية 
والت���ي تتهافت عليهما كثير من مستش���فيات اململكة 
احلكومي���ة واخلاص���ة ويدفع���ون األم���وال الطائل���ة 
للحص���ول علي تلك الش���هادة. تبدأ جمي���ع اإلدارات 
باملستش���فى  وعلي رأسهم اإلدارة التنفيذية يف وضع 
أفض���ل امكانياته���ا لتلميع وتش���ميع املستش���فى من 
أوله���ا إلى آخرها قبل حضور الفريق املتفقد لها من 
خارج اململكة وها هو املستش���فى ق���د ُهيئت وأعدت 
كالعروس ليلة الزفاف ويتم التفاخر اعالمياً بتحقيق 
تل���ك املعايير الغربية التي ق���د تفرض تطبيق معايير 
غربية ومختلفة عن معايير وعادات وتقاليد املجتمع 
الس���عودي وخاص���ة بع���ض املستش���فيات احلكومية 
واألهلي���ة والت���ي ال متتل���ك كل املتطلب���ات وخاص���ة 

البشرية منها. 
الش���ك يف بداية نش���أة اخلدمات الصحية مبختلف 
مس���توياتها باململكة كان هناك عدة اسباب جوهرية 
لالس���تعانة بالش���ركات األجنبي���ة إلدارة كثي���ر م���ن 
مستش���فيات حديث���ة والت���ي نصح���ت ب���ل وطالب���ت  
باس���تدعاء املجالس املركزية الغربية لتطبيق معايير 
اجل���ودة والنوعي���ة ، تل���ك الفترة كنا يف اول مش���وار 
اخلدمات الصحية ويف امس احلاجة ملعرفة ومتابعة 
األف���كار احلديثة يف مج���ال تطبيق مقاييس خدمات 
صحي���ة مبفهوم حدي���ث والتي لم نكن نعرف���ه كتابياً 
وتطبيقي���اً ولك���ن بع���د مرور خمس���ة وثالث���ون عاماً 
ومنذ نش���أة اخلدمات الصحي���ة احلديثة يف  اململكة 
والوص���ول إل���ي أرق���ى املس���تويات، ال اعتق���د أنن���ا 
بحاجة إل���ى املعايير الغربية التي تختلف عن أوضاع 
األحوال الصحية باململكة وإلى متى نظل  ُمستْهلَكني 
ُومس���تِهِلكني يف املجال الصح���ي ولدينا فئات عديدة 
من األطباء األكفاء؟ وهل نحن يف حاجة للغرب حالياً 
يف املجال الصحي ؟ أقولها وبكل مصداقية وجراءة.  

ال.. فال... ثم ال. 
أن مجه���ودات معال���ي الدكت���ور محمد خش���يم خي���ر مثل. عل���ي فكرة الف 
مب���روك. إن م���ا قدمة معاليه  يُؤٌكد نظريتي وتس���اند ما قام به  أ. د. أمير 
ش���انا استاذ التخدير بكلية الطب ومستشفى امللك خالد اجلامعي يف اوائل 
الثمانينات بوضع الئحة وتنظيم خدمات تخصص التخدير والعناية املركزة 
بقس���م التخدير بكلية الطب واملستش���فيات اجلامعية بجامعة امللك س���عود 
وهي بداية جهد صغير ولكن علي مر السنني نقحت وطورت املعايير الفنية 
ومقايي���س إجراءات تطبي���ق النظام بالقس���م وتخصص التخدي���ر والعناية 
املرك���زة باملستش���فى اجلامعي ع���دة مرات وهي الزال���ت مطبقة حتي وقت 

كتابة املقال وحتي بعد انتقالي إلي املعاش منذ عشرة أعوام مضت. 
يس���عدني ان ارف���ع رأس���ي ش���امخا ومتفاخ���راً بالتلمي���ذ النجي���ب علي كل 
مجهودات���ه منذ عمل���ه باملنطقة الغربية وأذكره بنصيح���ة اخي الكبير أ. د. 
أم���ني عبد اهلل س���راج لي والتي قلته���ا له مبكتبي بعد عودت���ه املظفرة إلي 
اململكة وحصوله علي الزمالة يف تخصص اجلراحة العامة من كندا. تعتبر 
الفت���رة األولي بعد الرجوع من اخل���ارج فترة صعبة وهي فترة ملل واحباط 
ومحاولة التأقلم يف الوضع اجلديد األمر الذي قد يطول أو يقصر ويختلف 
من فرد إلي اخر. قلت له كلنا عندنا احالم وردية ومررنا بالتجربة األليمة 
فعلي���ك ان تنس���ي بانك ال زلت عايش يف العالم الغرب���ي وابدأ اوال مبعرفة 
واقع األحوال الصحية حولك  وثانياً ومبجال شامل للوطن وتواضع واعمل 
بج���د وجه���د واخالص يحبك اجلميع فلك الش���كر والتقدي���ر يا اخي امني 
عل���ي ه���ذه النصيحة الغالية التي الزلت ابلغها لكثير من العائدين والش���كر 
كل الشكر لك معالي د. خشيم لتمكنك من تكوين املجلس املركزي العتماد 
املنش���ئات الصحي���ة باململك���ة وكل أمنيت���ي أن يتحقق حلمنا ليك���ون البديل 
ويتهاف���ت علي���ه كل املستش���فيات احلكومي���ة واخلاصة باململك���ة ويكون لنا 
الفخ���ر مبا يقدمه ابناء الوطن فش���كراً لك وبتوفيق اهلل وعونه يف مجاالت 
صحي���ة أخري. اخي���راً ارجوا من املجل���س الوطني للخدم���ات الصحية أن 
يس���هل أمور التخصصات األخرى للبدأ بوض���ع اللوائح التنظيمية واملعايير 

الفنية لكل تخصص علي حدة.
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حتت شعار »استعدوا للتغليف البسيط »حتتفي دول العالم باليوم 
العاملي لالمتناع عن التدخني الذي يوافق يوم الثالثاء 24 شعبان 
1437ه���� ال�م�واف�ق 31 مايو 2016م، وبهذه املناس���بة فقد أوضح 
املدي���ر العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التع���اون األس���تاذ الدكتور توفي���ق بن أحمد خوجة ب���أن التغليف 
البس���يط وهو ش���عار الي���وم العامل���ي لالمتناع ع���ن التدخني لعام 
2016م ... يعن���ي )التغليف املوح���د للتبغ( وهو إجراء مهم لتقليل 
الطل���ب على التبغ حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض جاذبية منتجات 
التبغ ويقيد اس���تخدام تغليف التبغ كش���كل من اإلعالن والترويج 
عن التبغ ويقيد كذلك التغليف والتوسيم املضلل ويزيد من فاعلية 

التحذيرات املصورة.

وأوضح كذل���ك أن التغليف البس���يط يعني إجراءات 
تقيي���د أو منع اس���تخدام الش���عارات واأللوان وصور 
العالم���ات التجاري���ة أو املعلوم���ات الترويجي���ة على 
الغ���الف م���ع عرض اس���م العالمة التجارية أو اس���م 
املنت���ج بلون معياري أو بأس���لوب الكتابة ، ونوه كذلك 
عن أن األدلة اإلرش���ادية للمادة 11 ، 13 من اتفاقية 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
توصي يف االتفاقية بأن تأخذ األطراف تبنى التغليف 

البسيط يف االعتبار.
وهذا اإلج���راء يبنى على اإلج���راءات األخرى كجزء 
من منهجية ش���املة متعددة القطاعات ملكافحة التبغ 

مقال 

حتت شعار: »فلنستعد لتطبيق التغليف البسيط«

دول العامل حتتفي بالي�م العاملي لالمتناع عن التدخني  

بقلم : اأ.د. توفيق بن اأحمد خوجة
املدير العام للمكتب التنفيذي

ملجل�س وزراء ال�سحة لدول جمل�س التعاون
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حيث مُيَّكن صانعي السياس���ات واملجتمع من ضمان 
قي���ام احلكومات بتبنى التغليف البس���يط .. علماً أن 
موض���وع التغليف البس���يط )التغليف املوح���د للتبغ( 
يلق���ى اهتمام���اً كبيراً م���ن كافة دول العال���م  ، حيث 
أصبح���ت اس���تراليا يف ديس���مبر 2012م أول دول���ة 
تطب���ق التغليف البس���يط ، ويف عام 2015م أصدرت 
كاًل م���ن إيرلندا / اململكة املتحدة / وفرنس���ا قوانني 
لتطبيق التغليف البس���يط اعتباراً من مايو 2016م .. 
كما أن عدداً كبيراً من الدول يف مراحل متقدمة من 

تبني قوانني لتطبيق التغليف البسيط.
وأض���اف ب���أن تعاطي التب���غ ميثل أحد أهّم أس���باب 

الوف���اة التي ميكن الوقاي���ة منها. ويؤدي وباء التبغ العاملي بحياة نحو 6 
ماليني ش���خص كل ع���ام، منهم أكثر م���ن 600.000 من غير املدخنني 
مّم���ن يقض���ون نحبهم م���ن جّراء التع���ّرض لدخان التبغ غير املباش���ر، 
وس���يحصد ه���ذا الوب���اء، إذا ل���م نتخذ أّية إج���راءات لوقف���ه، أرواح 8 
مالي���ني ش���خص س���نوياً بحلول ع���ام 2030م، منهم أكثر م���ن 80٪ من 
س���كان البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوس���طة الدخل، ومبوجب 
اتفاقي���ة منظمة الصحة العاملية اإلطارية بش���أن مكافحة التبغ يتوجب 
عل���ى البلدان تنفيذ سياس���ات الضرائب واألس���عار على منتجات التبغ 
كوس���يلة للحد من اس���تهالك التبغ. وتُظهر البح���وث أن رفع الضرائب 
من أجنع الوسائل يف احلد من تعاطي التبغ يف صفوف الفئات املتدنية 
الدخل ويف درء الش���باب عن الش���روع يف التدخني. إن زيادة الضرائب 
التي من ش���أنها زيادة أس���عار التبغ بنس���بة 10٪ تقلل اس���تهالك التبغ 
بنس���بة 4٪ يف البلدان املرتفعة الدخل وبنس���بة تصل إلى 8٪ يف معظم 
البل���دان املنخفض���ة واملتوس���طة الدخل ، ومن امله���م التركيز على كافة 
إج���راءات مكافح���ة التبغ ويأت���ي من أهمها  رفع الضرائ���ب على التبغ 
حيث يُعد أكثر تدابير مكافحة التبغ مردودية ، وأشار التقرير اخلاص 
بالصح���ة يف العام 2010م إلى أن رفع الضرائ���ب املفروضة على التبغ 
بنسبة 50٪ سيوّلد أكثر بقليل من 1.4 مليار دوالر أمريكي من األموال 
اإلضافية يف 22 بلداً من البلدان املنخفضة الدخل. وإذا ُخصصت تلك 
األم���وال للصحة، ف���إن اإلنفاق الصحي احلكومي يف تل���ك البلدان قد 

يزيد بنسبة تصل إلى ٪50.
ونوه س���عادته عن أن التغليف البس���يط يس���اهم يف حتقي���ق مجتمعات 
خالي���ة من التدخني وتعزيز التدابير الفعالة ملكافحة التبغ، ويجب على 
الدول األطراف أن تنظر يف اعتماد متطلبات التغليف البسيط ، حيث 

طبقاً لذلك سوف يتم تداول التبغ لبيع بالتجزئة من خالل: 
• حتدي���د أل���وان لتغلي���ف بيع التجزئ���ة )بني داك���ن للخ���ارج واألبيض 

للداخل(.
• السماح فقط لنصوص محددة )مثل العالمة التجارية واالسم البديل( 

، والتأكد من أن أي نص يُسمح وضعه يتوافق مع شروط معينة.
• السماح ببقاء العالمات املطلوبة مثل التحذيرات الصحية والعالمات 
املالي���ة )مب���ا يف ذلك عالمات س���رية وأية متطلبات مس���تقبلية قد يتم 

إدخالها ملواجهة التجارة غير املشروعة(.

ال�سحة  وزراء  جمل�س  عن  �سدر  قرارًا   45 من  اأكرث 
التبغ ملكافحة  خليجية  ندوة   15 وعقد  اخلليجيني 
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وزراء  مجل���س  ص���دق  كم���ا  الوطن���ي، 
الصح���ة لدول مجلس التعاون يف مؤمتره 
الثان���ي والس���تني عل���ى اخلط���ة اخلليجية 
ملكافحة التبغ واس���تراتيجية تنفيذها وذلك 
بع���د مواءم���ة كاف���ة بنوده���ا مع م���ا جاء يف 
االتفاقي���ة اإلطاري���ة، ومت حتديث هذه اخلطة 
االس���تراتيجية... من ناحية أخرى فلقد وقعت 
ث���الث دول خليجية عل���ى بروتوكول القضاء على 
االجتار غير املش���روع مبنتجات التبغ،ويف س���بيلها 
إلى إكم���ال إج���راءات التصديق عل���ى البروتوكول، 
وانضم���ت اململك���ة العربي���ة الس���عودية للبروتوك���ول 
لتصبح أول دولة خليجية وعربية وعاش���ر دولة على 
مس���توى العالم ، ولقد أكد الق���رار رقم )4( الصادر 
ع���ن املؤمتر )77( ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التع���اون )جنيف يف 21 ماي���و 2014م( هذه القضايا 
والس���يما مواصلة اجلهود احلثيث���ة واملكثفة لوزارات 
اإلع���الم والصحة وكاف���ة اجلهات املعني���ة باإلعالم 
للمنع الكامل لكل أشكال الرعاية واإلعالم والدعاية 
والترويج ملنتجات التبغ والتركيز على منع اإلعالنات 
ع���ن التبغ يف الدرام���ا التلفزيونية وذل���ك وفقاً ملواد 
االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ وأدلتها اإلرش���ادية 

وذلك بالتنسيق مع وزارات اإلعالم.
كم���ا مت عق���د )15( ن���دوة خليجي���ة ملكافح���ة التبغ، 
تناول���ت ش���تى املوضوع���ات التي ته���م مكافحة هذا 
الوباء الداهم، وجاري اإلعداد للندوة السادسة عشر 
ملكافحة التبغ وس���تكون حتت شعار )دور التشريعات 
يف تطبي���ق االتفاقي���ة اإلطاري���ة ملكافح���ة التب���غ يف 
النص���ف الثاني من هذا الع���ام 2016م( ونتيجة لكل 
هذه اجله���ود فقد حص���ل املكتب التنفي���ذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثالث جوائز 

من منظمة الصحة العاملية ملكافحة هذا الداء.
ويف هذا السياق فقد قام املكتب التنفيذي من جانبه 
بعم���ل تصميم ملصق توعوي بهذه املناس���بة للتوعية 
بخط���ورة ممارس���ة التدخ���ني ومش���تقاته، وتوضي���ح 

ماهية  التغليف البسيط أو التغليف املوحد للتبغ.

وأش���ار سعادة املدير العام أن االحتفاء باليوم العاملي 
لالمتن���اع عن التدخني ه���ذا العام يه���دف إلى إلقاء 
الضوء على دور التغليف البس���يط كجزء من منهجية 
ش���املة متعددة القطاعات ملكافحة التبغ ، وتس���هيل 
تطوي���ر السياس���ات من قبل ال���دول األعضاء وعوملة 
التغليف البس���يط عن طريق تق���دمي معلومات مقنعة 
حت���ض عل���ى ه���ذا الن���وع م���ن التغليف إضاف���ة إلى 
تش���جيع الدول األعض���اء لتقوية إج���راءات التغليف 
والتوسيم والتضييق على اإلعالن والترويج والدعاية 
يف منهجية متدرجة ، ودعم الدول األعضاء واملجتمع 

املدني ضد صناعة التبغ وتدخالت شركات التبغ. 
اجلدي���ر بالذك���ر أن���ه قد صدر ع���ن مجل���س وزراء 
الصح���ة ل���دول مجلس التع���اون ما يزيد ع���ن )45( 
ق���راراً ملكافحة التدخني تضمنت إج���راءات ملكافحة 
ه���ذا الوباء اعتمده���ا معالي ال���وزراء يف مؤمتراتهم 
املتعاقبة وذلك إمياناً بأهمية هذه القضية، وحتقيقاً 
للري���ادة يف ه���ذا املج���ال، وأن جمي���ع دول املجل���س 
قد صادق���ت وانضمت لالتفاقي���ة اإلطارية ملكافحة 
التب���غ، وأصبح���ت ه���ذه االتفاقية جزءاً م���ن قانونها 
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أثنـــــــى املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلـــــــس وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون األســـــــتاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة على اخلطوة التي قامت 
بها اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصحة بناء على توجية معالي 
وزيـــــــر الصحة باململكة العربية الســـــــعودية بالعمل على حظر بيع كل أنواع 
املشـــــــروبات الغازية واحللويات والوجبات السريعة وغير الصحية يف جميع 
مرافق املستشفيات واإلجراءات التي تتم حاليًا مبا يف ذلك مرئيات مدراء 
الشـــــــؤون الصحية باملناطق حول آلية تنفيذ هـــــــذا القرار، وأضاف بأن هذا 
توجه محمود وتشـــــــكر عليـــــــه وزارة الصحة باململكة العربية الســـــــعودية يف 
نشـــــــر ثقافة درء املرض ومســـــــبباته واحلد من تنامي مؤشرات اخلطورة يف 
املجتمـــــــع وتفعيل التوجهات العاملية الصـــــــادرة من منظمة الصحة العاملية 
فيما يخص خفض معدالت األمراض غير املعدية مثل الســـــــكري والسمنة 
وضغط الـــــــدم وارتفاع الدهـــــــون يف الدم وأمراض القلـــــــب الوعائية وكذلك 
احلد من مؤشـــــــرات اخلطورة مما كان لزاماً أن تكون املؤسس���ات الصحية 
بكافة مس���توياتها )املستش���فيات واملراك���ز الصحية( قدوة حس���نة يف هذه 
التوجه���ات املبني���ة على املعطايات املعتبرة علمياً أس���وة مبا مت من منع مثل 
هذه األطعمة واملش���روبات الضارة يف املقاصف لدى املدارس ، وأش���ار إلى 

أن هذه اخلطوة التي 
قام���ت به���ا اململك���ة 
سيتبعها مبشيئة اهلل 
خط���وات أخرى على 
مس���توى دول مجلس 
منوه���اً  التع���اون... 
ب���أن ه���ذا املوض���وع 
مت مناقش���ته خ���الل 
األخي���ر  االجتم���اع 
اخلليجي���ة  للجن���ة 
والتغذي���ة  للغ���ذاء 
بدول مجل���س التعاون والتي اختتم���ت أعمالها مؤخراً 
يف دولة قطر حيث مت اس���تعراض وضع السمنة وزيادة 
ال���وزن ل���دى البالغ���ني واملراهق���ني واألطف���ال يف دول 
اخللي���ج وتضمن هذا االجتماع عرض اخلطة التغذوية 
اخلليجية للحد من انتشار السمنة وكان مقترح اخلطة 
يتن���اول العديد من األهداف منها إنش���اء نظام ترصد 
تغ���ذوي مس���تمر ملختلف الفئات العمري���ة من األطفال 
واملراهق���ني والبالغ���ني وكبار الس���ن حس���ب متطلبات 
كل دول���ه ، وض���رورة اعتماد مؤش���رات قياس موحدة: 
الطول- الوزن- مؤشر كتلة اجلسم - محيط اخلصر( 
يف تفعي���ل الترصد و جمع املعلومات لدراس���ة و تقييم 
التغي���رات املرجوة على مس���توى دول مجل���س التعاون، 
بشكل يتناسب و تلبية االحتياجات اخلاصة باملنطقة )، 
وعمل برنامج مس���ح االستهالك الغذائي لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي يقدم معلوم���ات قيمة لتطوير برامج 
التدخل الغذائية، و لتوحيد اجلهود واألهداف لالرتقاء 

مت مناقشته خالل االجتماع األخير للجنة اخلليجية للغذاء والتغذية

حظر امل�صروبات الغازية واحللويات والوجبات 
ال�صريعة داخل امل�صت�صفيات واملرافق ال�صحية 

للتقليل من معدل انت�صار ال�صمنة
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بالصحة الغذائي���ة للخليج ، والعمل على إطالق برامج 
تعليمية تغذوية حول مش���كلة السمنة وزيادة الوزن لفئة 
الس���ن املدرس���ي م���ن األطف���ال واملراهق���ني من خالل 
حلقات تلفزيونيه ، تدريب املعلمني واملثقفني الصحيني 
على فهم وتوصيل رس���ائل التغذي���ة الصحية  ،والقيام 
بحمالت توعية غذائية ملكافحة الس���منة ، من أهدافها 
تقليل االس���تهالك من الس���كريات و الده���ون الضارة، 
حتس���ني  االختي���ارات الغذائي���ة، مراقب���ة مؤش���ر كتلة 

اجلسم: )إياك والسمنة( )ابتعد عن السمنة(.
 وب���ني خوج���ة أن العدي���د من الدراس���ات ق���د رجحت 
مس���ؤولية املش���روبات الغازي���ة يف مضاعف���ة ح���االت 
الس���منة لدى مجموعات األعمار وكافة أفراد املجتمع 
وباألخ���ص األطفال واملراهقني خالل العش���ر س���نوات 
املاضية ، حيث ازداد استهالك األطفال من املشروبات 
الغازية يف الواليات املتحدة األمريكية من 375 مل إلى 
570 مل ومن خالل دراسة أخرى يف مستشفى األطفال 
يف بوس���طن أوضح���ت إن اس���تهالك تلك املش���روبات 
الغازي���ة يكس���ب الطفل 835 س���عرا حراري���ا أكثر من 
األطف���ال الذين ال يتناولون املش���روبات الغازية كما أن 
األطفال الذين يس���تهلكون املش���روبات الغازية هم أكثر 
قابلية وأعظم ش���هية لتن���اول األكل من غيرهم.. حيث 
إن تل���ك املش���روبات الغازية والتي حتت���وي على الكثير 
من الس���عرات احلرارية على هيئة سكر تعمل على رفع 
مستوى هرمون األنسولني يف اجلسم مؤدية إلى خفض 
س���كر الدم وبالتالي اإلحساس باجلوع وامليل إلى تناول 
اكبر قدر من الطعام.. كما يس���اهم يف حدوث الس���منة 
أيض���ا تن���اول الوجب���ات الس���ريعة واجلل���وس لفترات 
طويل���ة أم���ام التلفزيون أثن���اء تناول الطع���ام باإلضافة 
إلى س���لوكيات احلي���اة الغير صحية مثل قلة النش���اط 
البدن���ي والتوتر والقلق وقل���ة النوم ... كل تلك العوامل 
من مبررات انتش���ار الس���منة بني األطف���ال واملراهقني 
والبالغ���ني كم���ا أن ذلك يجعلهم أكث���ر عرضة لإلصابة 
مبرض الس���كري وأمراض مزمنة أخرى يف املس���تقبل. 
وتؤك���د ذلك إحدى الدراس���ات إن االس���تهالك املنتظم 
للمشروبات الغازية من اكبر عوامل ظهور السمنة عند 

األطفال ، وبقية الفئات العمرية .. وأكدت دراس���ة أخرى اس���تغرقت ثماني 
س���نوات حت���ى ع���ام )1996- 2004م( عل���ى 50000 ممرض ارتفاع نس���بة 
إصابتهم بالس���كري الى 80 ٪ مقارن���ة بغيرهم ممن يتقيد بالغذاء الصحي 

احملتوي على األلياف والفيتامينات. 
مضيف���اً ب���أن املش���روبات الغازي���ة حتت���وي على م���ادة الكينني عل���ى هيئة 
دايهيدروكلوري���د او س���لفات والت���ي تتفاعل مع أش���عة الش���مس خاصة مع 
الزجاج���ات الش���فافة حي���ث تعمل امل���واد املتحلل���ة من ذلك املرك���ب كمواد 
مسرطنة ، حيث يشتكي الكثير من األطفال أما من زيادة مفرطة يف الوزن 
وكثرة تناول املش���روبات الغازية حيث أصبح عادة يومية. أو بعض األطفال 
الذين يش���تكون من ضعف النمو وقلة الوزن فقد أصبح مصدر غذائهم هو 
تلك املش���روبات الغازية واحللويات بعيدا ع���ن العناصر الغذائية املهمة من 
األم���الح واملعادن والفيتامينات من مصادرها الطبيعية خالل تناول الفواكه 
واخلض���ار إضافة إلى امل���واد الكربوهيدراتية والبروتينية والدهنية بش���كل 
متزن. الوالدان هما من يوفر للطفل إمكانية احلصول على تلك املشروبات 
الغازي���ة وجتنب امل���واد املغذية.. فلو أننا لم نوفر ألطفالنا تلك املش���روبات 
الت���ي تعج باملواد االصطناعي���ة والنكهات واملواد امللونة لتناول الطفل كل ما 

ميكن أن نقدمه له من غذاء مفيد ومتوازن ..
ويف ختـــــــام تصريحه أشـــــــاد املدير العـــــــام للمكتب التنفيـــــــذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مبا 
قامـــــــت بـــــــه وزارة الصحة يف دولة الكويت نحو تخفيـــــــض امللح يف املخبوزات 
والطحـــــــني وغيره وهو عمـــــــل مقدر صحي حيث يعـــــــد األول من نوعه على 

املستوى اخلليجي واإلقليمي فلهم كل الشكر والتقدير ..
كمـــــــا أهاب ســـــــعادته بـــــــأن يطلع كافـــــــة املعنيـــــــني ومتخذي القرار وراســـــــمي 
السياسات الصحية والتعليمية واالقتصادية بدورهم الريادي نحو حماية 
أفراد املجتمع من هذه اآلفة املتنامية ومسبباتها واحلد من تناول األغذية 

املضرة بصحة أفراد املجتمع ومقدراته.
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بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة

وزارة ال�سحة تنظم احتفاال مبنا�سبة الي�م العاملي للدرن يف الفجرية

ال�سحة« تعلن عن التعديالت على قان�ن الفح�س الطبي لل�افدين

حتت رعاية »س���مو الش���يخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة« 
نظم���ت وزارة الصح���ة ووقاية املجتمع احتفاالً مبناس���بة الي���وم العاملي للدرن 
العام حتت ش���عار »احتدوا إلنهاء الس���ل« بحضور سعادة الدكتور حسني عبد 

الرحمن الرند وكيل الوزارة املساعد لقطاع املراكز والعيادات الصحية،،،
ق���ال معال���ي عب���د الرحمن بن محمد العوي���س وزير الصح���ة يف كلمة ألقاها 
بالنيابة عنه الدكتور حس���ني الرند  ش���اركت »اإلمارات« يف إقرار إستراتيجية 
عاملي���ة للوقاية من »ال���درن« ورعاية مرضاه ومكافحته م���ن عام )2015 حتى 

أعلن���ت وزارة الصح���ة ووقاية املجتمع اليوم ع���ن التعديالت اجلديدة على 
قان���ون الفح���ص الطب���ي للوافدي���ن والتي تضمن���ت إلغاء ش���رط البطاقة 
الصحية إلجراء الفحص الطبي للوافدين حيث ميكن بعد اجتياز الفحص 

2035(، وذل���ك خ���الل مش���اركتها يف اجتم���اع »املجل���س 
التنفيذي« رقم )134( ل� »منظمة الصحة العاملية« وإقرار 
خط���ة العمل العاملي���ة اخلاصة باللقاح���ات، والتي تهدف 
لتحقيق أهداف التمنيع العاملية باس���تخدام إطار الرصد 
واملس���اءلة املعتمد من »منظمة الصحة العاملية« ، للقضاء 

على وباء الدرن بحلول عام 2030.
ولفت إلى حرص وزارة الصحة ووقاية املجتمع يف الدولة 
عل���ى االهتمام مبكافحة وعالج الس���ل من���ذ أكثر من 40 
عاما حيث أنشأت البرنامج الوطني ملكافحة الدرن وذلك 
بهدف تقليل أعداد املرضى املصابني عن طريق اكتشاف 
احل���االت االيجابية ، وزيادة نس���بة ش���فاء املرضى الذين 

يتم اكتشافهم. 
وتق���وم وزارة الصحة بتنفيذ ه���ذا البرنامج بالتعاون مع 
الهيئات الصحية بالدولة وش���ركائها االس���تراتيجيون ذو 
العالق���ة،  وق���د قامت ال���وزارة منذ ذلك الوق���ت بتنفيذ 
العديد من االس���تراتيجيات والبرامج الوقائية للحد من 
انتش���ار هذا املرض والس���يطرة عليه مث���ل توحيد طرق 
اكتشاف احلاالت، وتوحيد نظم العالج للمرضى، وضمان 

الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمني صحي.
ج���اء ذلك خالل املؤمتر الصحفي الذي عقدته الوزارة 
بدبي لشرح التعديالت التي أقرها قرار مجلس الوزراء 
رقم /5/ لس���نة 2016 بشأن بعض أحكام قرار مجلس 
الوزراء رقم /7/ لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص 

الطبي بغرض العمل أو اإلقامة.
وق���ال الدكتور حس���ني عبدالرحمن الرن���د وكيل وزارة 
الصح���ة ووقاي���ة املجتم���ع املس���اعد لقط���اع املراك���ز 
والعي���ادات الصحي���ة خ���الل املؤمت���ر الصحف���ي الذي 
حضرت���ه الدكتورة ن���دى املرزوقي مدي���رة إدارة الطب 
الوقائ���ي .. ان���ه يف إط���ار س���عي حكومتن���ا الرش���يدة 
لتطوير منظومة التش���ريعات مبا يحص���ن املجتمع من 
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»ال�سحة« تراقب اإعالنات املنتجات الطبية على 
»الت�ا�سل االجتماعي«

أف���ادت وزارة الصح���ة ووقاية املجتمع أنه���ا تراقب اإلعالنات الصحية يف وس���ائل 
اإلعالم واإلعالن، مبا فيها منصات التواصل االجتماعي، وأكدت أن »بعض مروجي 
األدوية واملستحضرات ذات االدعاء الطبي، يتخذون من مواقع التواصل االجتماعي 
وس���يلة للترويج ملنتجاتهم، ظناً منهم أنها بعيدة عن الرقابة«، مشيرة إلى أن الوزارة 
رصدت هذه اإلعالنات، واتخذت إجراءات قانونية بحق مروجني، إذ سجلت خالل 

العام املاض���ي 482 مخالفة عل���ى موقع التواصل 
االجتماعي، وتفصياًل، قال وكيل الوزارة املساعد 
لسياس���ة الصح���ة العامة والتراخي���ص، الدكتور 
أم���ني األمي���ري إن ال���وزارة تراق���ب اإلعالن���ات 
الصحي���ة منع���اً لترويج أدوية غي���ر مرخصة، أو 

مستحضرات ذات ادعاء طبي تضر الصحة.
وق���ال إن الرقاب���ة تش���مل إعالن���ات الصح���ف 
واإلذاع���ات والقن���وات التلفزيوني���ة وامللصق���ات 
إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات والرس���ائل 
الهاتفية، ومواقع التواصل االجتماعي. ولفت إلى 
أن ش���ركات يف القطاع الصحي تتسابق للترويج 
ملنتجاتها عبر الوس���ائل احلديثة، ومنها وس���ائل 

التواصل االجتماعي، باعتبارها تش���هد انتش���اراً وش���عبية كبيرة بني املستهلكني، ما 
دفع الوزارة لتش���ديد رقابتها على اإلعالنات الصحية، ضمن مسؤوليتها املجتمعية 
ع���ن جودة اخلدمات واملنتجات الطبية، وبنّي أن املفتش���ني رص���دوا ترويج منتجات 
ذات ادع���اء طبي على وس���ائل التواص���ل االجتماعي، منها مس���تحضرات وعقاقير 
مجهول���ة املص���در والتركيب، وحتمل ادعاءات طبية غي���ر حقيقية، دون خضوع تلك 
املنتجات لإلجراءات املعمول بها يف أجهزة الدولة املعنية للتأكد من مأمونية وسالمة 
اس���تخدامها، وأوض���ح أن اإلعالنات الصحي���ة على منصات التواص���ل االجتماعي 
تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007، الذي يلزم باحلصول على ترخيص 
م���ن وزارة الصح���ة قبل اإلعالن ع���ن املنتجات الصحية، مش���يراً إل���ى إن اجلهات 
الرقابية يف الوزارة رصدت مخالفات إعالنية على مواقع التواصل االجتماعي العام 
املاضي، بينها 482 مخالفة على موقع التواصل االجتماعي »إنستغرام«، إلى جانب 
642 مخالف���ة إلعالنات صحية على مواقع إلكترونية، مضيفاً: »تضمنت املخالفات 
نش���ر إعالن���ات عن تقدمي خدم���ات صحية وطبية دون ترخيص م���ن وزارة الصحة 
ووقاي���ة املجتمع، والترويج ملنتجات ومس���تحضرات صحية غير مس���جلة يف الدولة 

مرفقة بادعاءات كاذبة ومضلّلة«.

صدت 482 مخالفة على »إنستغرام« العام املاضي توف���ر أدوي���ة الدرن بصورة مس���تمرة، والعمل على 
بناء قدرات العاملني يف وحدات والرعاية الصحية 
األولي���ة، وإجراء البحوث العلمي���ة وامليدانية لكافة 
اجلوانب املتعلقة مبش���كلة الس���ل، ه���ذا باإلضافة 
إل���ى اعطاء التطعيم الواقي لألطفال عند الوالدة، 
وبرنامج الفحص املبكر عن الس���ل كفحص اللياقة 
الطبي���ة للمتقدم���ني لإلقام���ة بالدول���ة، ويف ه���ذا 
االط���ار ب���دأت ال���وزارة يف الربع األخي���ر من عام 
2011 بتنفي���ذ برنام���ج فح���ص العمال���ة الواف���دة 
باخل���ارج وذلك قبل قدومه���ا إلى الدولة ، لتقليص 
عدد احل���االت اإليجابية التي دخل���ت إلى الدولة، 
وبالتال���ي تقليص خطر انتقال العدوى بهذا املرض 
داخ���ل الدول���ة. والس���تكمال منظوم���ة اجلودة يف 
اخلدمات الصحية قام���ت وزارة الصحة مبراجعة 
وحتديث عدد من القوانني والتش���ريعات الصحية 
مرتك���زة على افضل املعايير  واملمارس���ات العاملية 
لضم���ان احلصول على مخرج���ات أفضل للبرامج 
الصحية عامة وبرنامج الس���ل بش���كل خاص حيث 
تتي���ح التش���ريعات احملدثة فرصة  الكش���ف املبكر 
ع���ن احلاالت وعالجها ووقاية املخالطني واملجتمع 

بشكل عام.

األم���راض وحتدي���ث إج���راءات فح���وص اللياقة 
الطبي���ة للراغب���ني باإلقام���ة يف الدول���ة مت إلغاء 
ش���رط البطاقة الصحية إلجراء الفحص الطبي 
للوافدي���ن .. مش���يرا إل���ى انه ميكن بع���د اجتياز 
الفحص الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير 
تأمني صحي، وأضاف أن القرار أكد على ضرورة 
إج���راء فحص م���رض التهاب الكبد الفيروس���ي 
»ب« و«ج » للعامل���ني يف املراف���ق الصحية حفاظا 
على صحتهم بسبب تواصلهم الدائم مع املرضى 
.. منوه���ا بأن���ه أضي���ف فح���ص م���رض التهاب 
الكب���د الوبائي »ج » و«ب » للعاملني يف صالونات 
احلالقة والتجميل والنوادي الصحية .. موضحا 
أن القرار نص على عالج املقيمني عند اكتش���اف 

إصابتهم بالسل الرئوي.
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جن���ح الفري�ق الطب�ي ، برئاس���ة الدكتور أحمد العم���ادي، املدير الفني 
للمستشفى، ورئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة بإجراء عملية زراعة 
أصغر س���ماع��ة ألذن مريض س���وفون�و )SOPHONO( يف الش���رق 
األوسط، وهي س���ماعة تتميز بخصائص حديثة تزرع يف العظم وتقوم 
بايصال الصوت مباشرة إلى االذن الداخلي�ة دون احلاجة إلى املرور عبر 
االذن اخلارجية والوس���طى، وه���ذه السماعات تفي�د شريحة كبيرة من 
مرضى ضعف السمع الناجت عن تشوهات خلقية يف االذن اخلارجية أو 
الوسطى، كما أن هذه السماعات تفيد املرضى الذين ليس مبقدورهم 
لبس السماعات التقليدية بسبب التهابات األذن املتكررة أو شدة ضعف 

السمع التوصيلي لديهم.
وأكد س���عادة الدكتور يوس���ف محمد الس���ركال وكيل الوزارة املس���اعد 
لقط���اع املستش���فيات أن وزارة الصح���ة ووقاية املجتمع تس���عى ضمن 
اس���تراتيجيتها إل���ى حتدي���ث األجهزة واملع���دات الطبي���ة ذات الكفاءة 
العالي���ة ملا لها دور إيجابي كبير يف حتس���ني ج���ودة اخلدمات الصحية 

افتتح سعادة الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
املستشفيات، صباح أمس، فعاليات املؤمتر االقليمي ألفضل املمارسات يف 
تطبيق معايير االعتماد الدولي، اجلودة وسالمة املرضى، يف جامعة محمد 

ــحة« تنظم امل�ؤمتر االإقليمي الأف�سل املمار�سات يف  »ال�س
تطبيق معايري االعتماد الدويل ،اجل�دة و�سالمة املر�سى

ألول مرة على مستوى الشرق األوسط

ــماعـة الأذن مريـ�س ــغر �س ــح يف زراعة اأ�س ــة ينج ــفى الرباح م�ست�س
املقدمة و رفع نس���بة رض���ا املراجعني واملرضى على 
أداء مستش���فيات وزارة الصح���ة، وزي���ادة الدق���ة يف 
تش���خيص األم���راض، لتف���ادي التدخ���ل اجلراح���ي 
لبعض احل���االت. الفتاً إلى أن مستش���فيات الوزارة 
تقدم أفضل اخلدمات الصحية وتواكب كل جديد يف 
العالم من خالل توفير األجهزة احلديثة و التطبيقات 
والبرام���ج الالزم���ة، وتق���دم التدريب الفن���ي لكوادر 
ال���وزارة للتعامل مع هذه األجه���زة احلديثة بالتعاون 

مع الشركات العاملية املنتجة لألجهزة الطبية. 
يعتب���ر جه���از الباه���ة »SOPHONO«، أحد أهم 
تطورات العلم احلديث، ومن شأنه مساعدة املرضى 
ممن يعانون ضعفاً يف السمع مبختلف األشكال، حتى 
ميك���ن زراعته لألطفال ممن أمتوا س���ن اخلامس���ة، 
وهو ال يسبب املضايقات التي يعاني منها مستخدمو 

بن راش���د للطب والعلوم الصحي���ة مبدينة دبي الطبية 
العتم���اد  املش���تركة  الدولي���ة  اللجن���ة  م���ع  بالتع���اون 
املؤسسات الصحية يف الشرق األوسط وشمال افريقيا 
JCI  ومش���اركة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 
الصحية. و بحضور الدكتور أش���رف إس���ماعيل املدير 
اإلداري ملكت���ب اللجن���ة الدولي���ة املش���تركة يف الش���رق 
األوس���ط، و فرانس���ني وس���ترجارد استش���اري رئيسي  
باللجن���ة الدولي���ة املش���تركة  JCI و الدكت���ور عام���ر 
الش���ريف املدي���ر التنفيذي لقطاع التعلي���م مبدينة دبي 
الطبية، فضاًل عن متحدثني من ذوي اخلبرة و الكفاءة  
م���ن الواليات املتحدة االمريكي���ة ودول اخلليج العربي. 
والقي���ادات الصحي���ة واألطباء واملمرض���ني، واملهتمني 
م���ن مختلف املؤسس���ات الصحي���ة يف القطاعني العام 

واخلاص يف املنطقة.
وأكد الدكتور يوس���ف السركال خالل كلمته االفتتاحية 
على أهمية هذا املؤمتر الذي يأتي ضمن اس���تراتيجية 
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الس���ماعات يف طبلة األذن، كما يشكل أفضل وسيلة 
ملس���اعدة املرضى الذين ليس لديهم قناة سمعية مبا 
يتيح لهم الس���ماع بش���كل طبيعي.مع االحاطة بالعلم 
أن الكثي���ر من املرضى يس���تفيدون من هذا النوع من 
العمليات. لعالج مشكالت السمع واألذن، وخصوصاً 
أن العملي���ة تتمي���ز بقل�ة اختالطاته���ا وحفاظها على 
األذن، وهي ميزة إضافية عن عملية زراعة القوقع�ة، 
فضال عن أن نسبة جناحها عالية، وتصل حتى ٪90.

وق����ام الدكت���ور أحمد العمادي رئيس قس���م االنف و 
االذن واحلنج���رة مع فريقه ألول مرة بإجراء العملي�ة 
وزراعة اجلهاز ملري���ض يف بداي��ة الثالثينات و الذي 
يعاني من نقص سمع�ي حسي شديد يف األذن اليمنى 

بسبب خلق�ي.
وثم�������ن الس���يد احم���د  اخل���دمي مدي���ر مستش���فى 
البراح���ة جه���ود الطاقم الطبي بقس���م األنف واألذن 
واحلنج�����رة و ال���ذي يس���عى لتق���دمي خدمات ضمن 
املعايي���ر الصحية الدولية و ذلك لإلرتقاء باخلدمات 

الصحية بناء على رؤية الوزارة من خالل اس���تخدام التقنيات احلديثة 
للعالج و التي تخدم املرضى.

اجلدير بالذكر أن  قس�����م األنف واألذن واحلنجرة مبستشفى البراحة 
من األقس�����ام املرجعي��ة التخصصية ملستش���في�ات وزارة الصح��ة حيث 
يستقبل جمي�ع احل�االت احملول�ة من كاف�ة اإلم�ارات الشمالية بالتنسيق 
م���ع جمي�ع مستش���فيات الوزارة الذي يحت�وى عل���ى عدد من الوح�دات 
التخصصي���ة مثل وح�دة مختب�ر الس���معيات ومختب����ر الت�وازن ووحدة 
مختب���ر حتلي���ل النط���ق بالكمبيوت�ر وهو أول مستش���فى على مس���توى 
الش���رق األوس���ط يق�����وم بإج���راء عملي����ات توس���ع�ة القن�اة الس���معية 
)اس���تاكيوس( بتقني�ة البال��ون وأول من اج���رى عملي���ات األنف واألذن 
واحلنج���رة عن طريق تقنية املالح��ة اجلراحية و يوف��ر عملي�ات الغ�دد 

اللعابية باملنظ�ار.

الوزارة لتعزيز الطاقات اإليجابية والقدرات التنافسية 
لقطاع الرعاية الصحية يف الدولة لتتويج مسيرة عقود 
م���ن اإلجنازات والنجاحات يف برام���ج اجلودة وتطبيق 
معايي���ر االعتم���اد الدولي من خالل وضع السياس���ات 
واإلجراءات والبروتوكوالت الطبية وأفضل املمارس���ات 
وفق���اً لتوجيه���ات منظمة الصحة العاملية واملؤسس���ات 
الدولي���ة  لالرتق���اء باخلدمات املقدمة يف املؤسس���ات 

الصحية، وتعزيز سالمة املرضى يف دولة االمارات.
وأشار س���عادته إلى جناح الوزارة بحصول 19 مؤسسة 
بوزارة الصحة ووقاية املجتمع على االعتماد الدولي من 
اللجنة الدولية املش���تركة JCI خالل عامني، باالضافة 
إلى إطالق برنامج مفصل و معتمد غايته نيل االعتماد 

لباقي املستشفيات واملراكز الصحية.
وقال الس���ركال: »إن الهدف الرئيس���ي من هذا املؤمتر 
هو إتاحة الفرصة لتبادل أفضل املمارس���ات يف تطبيق 
معايي���ر اللجنة املش���تركة الدولية، اجل���ودة يف الرعاية 

الصحية وس���المة املرض���ى بني مؤسس���ات الرعاية الصحي���ة يف منطقة 
الش���رق األوسط. حيث نس���تعرض خبرات املستشفيات التى حصلت على 
االعتم���اد الدولي والتي تتميز أمام املستش���فيات التى ما زالت يف مرحلة 

اإلعداد لتحقيق هذا الهدف املميز. 
واس���تعرضت احملاض���رات الت���ي تناوبت تباع���اً يف جلس���ات املؤمتر عدة 
مواضي���ع منها دور القي���ادات الصحية يف دعم اجلودة وس���المة املريض، 
وحتس���ني اجلودة يف خدم���ات املختبر حس���ب املعايير الدولي���ة، و أفضل 
املمارس���ات يف تطبي���ق مكافحة الع���دوى، وأفضل املمارس���ات يف التقييم 
الذاتي لضمان اجلاهزية املستمرة لالعتماد، وأفضل املمارسات يف تنفيذ 

متطلبات التمريض وغيرها.
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ت���رأس الفريق طبيب الش���يخ محمد ب���ن عبداهلل آل خليف���ة رئيس املجلس 
األعل���ى للصحة االجتماع االعتيادي للمجلس وذلك بحضور الدكتورة فائقة 

بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وأعضاء املجلس األعلى للصحة.
وص���رح األمني العام للمجلس األعلى للصحة الس���يد إبراهيم النواخذة بأّن 
االجتماع بحث املواضيع املدرجة على جدول أعماله، ويف هذا الصدد بحث 
املجل���س مراح���ل مش���روع الضمان الصح���ي الوطني، وق���دم الفريق طبيب 
الش���يخ محم���د بن عبداهلل آل خليفة رئيس املجل���س األعلى للصحة عرًضا 
تفصيلًيا عن مستجدات مشروع الضمان الصحي وخصوصا املشروع بقانون 
بش���أن الضم���ان الصحي ال���ذي قام املجلس بالتنس���يق مع جه���ات حكومية 
مختلف���ة بالعمل على إعداده، إذ بل���غ القانون مراحله النهائية قبل رفعه إلى 
مجل���س الوزراء، وعلى صعيد آخر، اس���تعرض املجلس األعلى للصحة آخر 
مس���تجدات اللجنة العامة للتكامل بني املستشفيات، التي تضم يف عضويتها 
ممثلني عن املستش���فيات العامة والعسكرية واخلاصة. ويف هذا الصدد أّكد 
رئي���س املجل���س األعلى للصحة أهمي���ة هذه اللجنة يف إيجاد آلية للتنس���يق 
الدائ���م واملس���تمر بني كل املستش���فيات يف مملكة البحري���ن، وتقدمي أفضل 
اخلدم���ات للمرضى مبا يتماش���ى م���ع توجيهات القيادة الرش���يدة وتطلعات 
احلكوم���ة يف هذا الش���أن، متمنًيا دوام التوفيق له���م يف املهام املوكلة إليهم. 
ويف هذا الس���ياق قدمت العميد بدرية س���لمان س���الم رئيس���ة جلنة التكامل 
بني املستش���فيات عرًضا تفصيلًيا عن مس���تجدات عمل جلنة التكامل وعن 
تط���ورات عم���ل اللجنة، مبا يف ذلك ش���رًحا مفصاًل عن تيس���ير عملية نقل 
املرضى بني املستش���فيات، وذلك للتسهيل على املرضى يف حال احلاجة إلى 
ذل���ك، كم���ا حددت اللجنة تاري���خ االنتهاء من جمي���ع البروتوكوالت اخلاصة 

بعملية التكامل بني املستشفيات قبل نهاية العام احلالي.

املجلس األعلى للصحة يبحث تطورات »الضمان الصحي« 

ت�سكيل جلنة ل��سع م�ؤ�سرات وطنية 
ل�سمان ج�دة اخلدمات الطبية 

أقام���ت معالي األس���تاذة فائقة بنت س���عيد الصالح 
وزي���رة الصحة الي���وم حفال لتك���رمي الفريق الطبي 
املشارك يف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال 
واح���د وذل���ك بحضور الدكت���ور وليد املان���ع الوكيل 
املساعد لش���ئون املستشفيات والدكتور محمد أمني 
العوض���ي الوكيل املس���اعد للتخطيط والتدريب إلى 
جانب حضور الك���وادر الطبية والتمريضية املكرمة 

واملشاركة ضمن الفرق الطبية.
وق���د ألقت معالي وزيرة الصحة يف مس���تهل احلفل 
كلم���ة رفع���ت م���ن خالله���ا أس���مى آي���ات التهان���ي 
والتبري���كات إل���ى القي���ادة الرش���يدة حفظه���ا اهلل 
ورعاها وإلى ش���عب البحرين الويف وذلك مبناس���بة 
جن���اح مملك���ة البحري���ن يف اس���تضافة س���باقات 
الفورم���وال واح���د والتي جس���دت مس���اعي وجهود 
احلكوم���ة املوق���رة املبذول���ة إلجن���اح ه���ذا احلدث 
الرياض���ي الدولي الهام الذي يعزز من مكانة مملكة 
البحرين املرموقة على اخلارطة الرياضية العاملية.

أكدت معالي االستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة 
الصحة بأن ترشيح مملكة البحرين بعضوية املجلس 
التنفيذي ملنظمة الصح���ة العاملية يعد دلياًل واضحاً 
على التزام البحرين بتنفيذ قرارات وتوصيات منظمة 
الصحة العاملية وإقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة 
العاملية، ومدى اعتب���ار اململكة منوذجاً يحتذى به يف 
املجال الصحي ويب���ني مدى تطور األوضاع الصحية 
يف مملك���ة البحري���ن التي حتظى بدعم مس���تمر من 
القي���ادة احلكيم���ة وعل���ى رأس���ها صاح���ب اجلاللة 
امللك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة ملك البالد املفدى 
وصاحب الس���مو امللكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليف���ة رئيس الوزراء املوقر وصاحب الس���مو امللكي 
األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة ولي العهد األمني 
حفظهم اهلل ورعاه���م، حيث أولوا مجال الصحة يف 

اختيار مملكة البحرين ع�س�ًا يف املجل�س 
التنفيذي ملنظمة ال�سحة العاملية باالإجماع
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معايل وزيرة ال�سحة ُتكرم الفريق الطبي امل�سارك يف جائزة البحرين الكربى للف�رم�ال واحد
وأش���ادت معالي الوزيرة يف كلمتها مبس���توى التنس���يق 
املشترك مع كافة اجلهات الرسمية باململكة وما حتقق 
م���ن إجناز مش���رف على املس���توى التنظيمي من خالل 
تسخير شتى اإلمكانيات واخلدمات بأفضل مستويات 
اجلودة والكفاءة لصالح جناح حدث رياضي يعتبر األبرز 
يف عال���م رياضة الس���يارات على املس���توى العاملي إلى 
جانب إش���ادة معاليها مبس���توى التميز يف األداء املقدم 
م���ن قبل أعض���اء الفريق الطبي التابع ل���وزارة الصحة 
واملش���ارك يف فعاليات سباقات الفورموال واحد والذي 
يقام للعام الثاني عش���ر على التوالي على أرض اململكة 
حيث جتسد من خالله مستوى اخلبرة والكفاءة للفريق 
الطبي املتكامل يف التعاطي مع اش���تراطات ومتطلبات 
مضمار حلبة السباقات الدولية طيلة األعوام املاضية.

وأك���دت معالي وزيرة الصحة يف خت���ام كلمتها على أن 
التجارب الناجحة التي س���جلتها مملكة البحرين خالل 

هذه السباقات الدولية عاماً بعد عام والتي جاءت بدعم وتوجيهات سديدة 
م���ن القي���ادة احلكيمة حفظها اهلل ورعاها قد عكس���ت بال ش���ك مس���توى 
اجلاهزي���ة العالي���ة التي متت���از بها الطواق���م الطبية املدرب���ة واملؤهلة التي 
ش���اركت بتأم���ني االحتياجات التش���غيلية للمرك���ز الطبي الدائ���م يف حلبة 

البحرين الدولية وذلك مبتابعة مباشرة من قبل وزارة الصحة.

اململكة جل اهتمامهم ورعايتهم املستمرة التي يفخر بها 
كل مواطن ومقيم على أرض البحرين الطيبة، جاء ذلك 
ي���وم اجلمعة املوافق 27 ماي���و 2016م بعد املوافقة على 
عضوية مملكة البحرين يف املجلس التنفيذي باالجماع، 
حي���ث قالت معالي الوزي���رة الصالح: أن مملكة البحرين 
ستلعب دوراً فاعاًل يف املجلس التنفيذي من خالل طرح 
املوضوع���ات الصحية الهادفة إلى حتس���ني مس���تويات 
الصح���ة وبخاص���ة يف إقلي���م ش���رق املتوس���ط، وقد مت 
اإلع���الن يف اجلمعية العامة للمنظمة عن الترش���يحات 
لعضوي���ة املجلس التنفيذي يف دورته التاس���عة والثالثني 
بع���د املائ���ة للمنظم���ة حي���ث تتك���ون عضوي���ة املجل���س 
التنفي���ذي من اثني عش���ر دولة، يف إط���ار أعمال الدورة 
التاس���عة والس���تني جلمعية الصحة العاملية املنعقدة يف 
جني���ف خالل الفترة م���ن 23 – 28 ماي���و 2016م، وقد 
مت���ت املوافقة على عضوية مملك���ة البحرين يف املجلس 

التنفيذي باالجماع.

وقد تلق���ى وفد مملكة البحري���ن التهاني من وفود 
ال���دول عل���ى انتخاب مملك���ة البحري���ن وتأكيدهم 
بالدور الفاعل الذي ستلعبه اململكة يف املجلس التنفيذي يف املرحلة القادمة، 
وسوف يعقد اجتماع املجلس التنفيذي يف دورته التاسعة والثالثني بعد املائة 
خالل الفترة 30 – 31 مايو 2016م بجنيف حيث يترأس وفد اململكة وزيرة 
الصح���ة، وعل���ى هامش أعمال الدورة التاس���عة والس���تني جلمعية الصحة 
العاملية والتي تعقد بجنيف إلتقت معالي االستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
وزي���رة الصح���ة مبعالي الدكتور أحم���د بن محمد الس���عيدي وزير الصحة 
العماني للتباحث والتشاور حول عدد من املواضيع الصحية املطروحة على 

أجندة اجلمعية والتي تعنى باالوضاع الصحية يف البلدين الشقيقني.
كم���ا التقت معالي وزيرة الصحة مبعال���ي الدكتور عالء الدين علوان املدير 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط مبكتبه يف مقر األمم 
املتحدة بجنيف حيث تباحثا بخصوص األوضاع الصحية يف اإلقليم، وأثنى 
الدكتور العلوان على املؤش���رات الصحية يف مملكة البحرين والتي تعد من 
أفضل املؤش���رات الصحية على مس���توى االقليم، حيث يأتي هذا االجتماع 
الثنائ���ي ملتابع���ة اخلط���وط املتف���ق عليها من قب���ل منظمة الصح���ة العاملية 
لتطبيقه���ا يف مملك���ة البحرين، إلى ذلك متت مناقش���ة األولويات الصحية 

والتحديات املستقبلية على مستوى النظام الصحي يف مملكة البحرين.
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حقق���ت دولة قطر إجناًزا كبيًرا بعد أن أصبحت مؤسس���ة حمد الطبية أول 
نظام صحي يف العالم  يحصل على اعتماد اللجنة الدولية املش���تركة جلميع 

مستشفياته يف إطار برنامج اعتماد املراكز الطبية األكادميية. 
كم���ا أصبحت مؤسس���ة حمد الطبية أول نظام مستش���فيات خارج الواليات 
املتحدة األمريكية يحصل على االعتماد كمركز طبي أكادميي من قبل اللجنة 

الدولية املشتركة جلميع مستشفياته يف آن واحد.  
ويأت���ي هذا االعتماد بعد اجتياز جميع مستش���فيات مؤسس���ة حمد الطبية 
ملس���ح دقي���ق وفق معايير صارمة أجري على مدار ش���هرين م���ن قبل خبراء 
اللجنة الدولية املش���تركة، وهي هيئة عاملية مس���تقلة تهت���م بتحديد وقياس 
ومش���اركة أفض���ل املمارس���ات يف مج���ال ج���ودة الرعاية الصحية وس���المة 

املرضى حول العالم. 
ومنذ بداية ش���هر يناير م���ن هذا العام قام فريق من خب���راء اللجنة الدولية 
املش���تركة بالتحقق من اس���تيفاء مستشفيات مؤسس���ة حمد الطبية ملا يزيد 
على 304 معياًرا و 1400 من عناصر التقييم القابلة للقياس، حيث حصلت 
جميع مستشفيات املؤسسة بشكل رسمي على اخلتم الذهبي باملوافقة على 
اعتمادها وفًقا ملعايير اعتماد املراكز الطبية األكادميية. ويعد اعتماد اللجنة 
الدولية املشتركة هو املعيار الذهبي لالعتمادات يف مجال الرعاية الصحية.  
ولعل ما يزيد من متّيز هذا اإلجناز هو أن مستشفيات املؤسسة قد خضعت 
للتقييم وفًقا للنسخة اخلامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية املشتركة، 

والت���ي تعد النس���خة األكثر صعوبة حت���ى اآلن، وهو ما 
يثبت أن املوظفني يف كل مرفق على مس���توى املؤسس���ة 

يطبقون معايير عالية جًدا للرعاية الصحية.  
ويعن���ي احلصول على اعتماد اللجنة الدولية املش���تركة 
وفًقا لهذه املعايير أن مؤسس���ة حمد الطبية قد جنحت 
يف حتقيق معايير اللجنة الدولية املش���تركة فيما يتعلق 
بتوفي���ر رعاي���ة آمن���ة وعالي���ة اجل���ودة بص���ورة يومية، 
باإلضافة إلى اس���تيفاء بنود القائم���ة الدولية ألهداف 

سالمة املرضى. 
من جانبها قالت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، 

وزيرة الصحة العامة :
“ميث���ل احلصول على ه���ذا االعتماد للم���رة األولى يف 
العال���م إجن���اًزا كبيًرا ملؤسس���ة حمد الطبي���ة وللقطاع 
الصح���ي الع���ام يف دولة قط���ر، كما يظهر ذل���ك التزام 
املؤسس���ة الدائم يف مجاالت حتسني الرعاية الصحية 

والتعليم والتعلم”.   
وأردف���ت بقوله���ا: “يضع ه���ذا اإلجناز مؤسس���ة حمد 
الطبي���ة ضم���ن مجموع���ة من نخب���ة مقدم���ي الرعاية 
الصحي���ة على مس���توى العالم من الذي���ن حصلوا على 
االعتم���اد كمركز طبي أكادميي، كما يظهر أن املنهجية 
التي تتبعها املؤسسة لتحقيق التمّيز يف الرعاية الصحية 
يف قطر تؤدي إلى حتقيق تطوير شامل يف الرعاية التي 

تقدمها املؤسسة ملرضاها”.  
بدوره قال الدكتور باول تش���اجن، نائب الرئيس لش���ؤون 
املعايير والقياس واالعتماد باللجنة الدولية املشتركة:  
“إن جناح مؤسس���ة حم���د الطبية يف حتقي���ق االعتماد 
كمرك���ز طب���ي أكادميي جلمي���ع مستش���فياتها يف وقت 
واح���د يظه���ر أن هن���اك م���ا يتج���اوز االلت���زام بتوفير 
رعاية متميزة طوال الوقت، حيث تلتزم املؤسس���ة أيًضا 
مبشاركة أفضل وسائل التعليم وتطوير أساليب جديدة 

لتوفير رعاية أفضل”. 
وأضاف: “يجب علينا أن نهنئ جميع موظفي مؤسس���ة 

حمد الطبية على هذا اإلجناز الرائع”. 
ويف تعليقه على هذا اإلجناز، أش���ار البروفيس���ور أديل 
بات، الرئيس التنفيذي للجودة مبؤسس���ة حمد الطبية 
ومدي���ر معه���د حمد جل���ودة الرعاية الصحي���ة إلى أن 

قطر حتقق �سبًقا عاملًيا بح�س�ل م�ؤ�س�سة حمد 
الطبية على االعتماد كمركز طبي اأكادميي
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نظمت وزارة الصحة العامة مؤخرا بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوس���ط مبنظمة الصحة العاملية ورش���ة محاكاة تدريبي���ة للتعامل مع 
 Polio Outbreak« سيناريوهات ظهور أى حالة إصابة بشلل األطفال

»Simulation Exercise
ش���ارك فى الورش���ة نحو 45 من العاملني املعني���ني مبكافحة األمراض 
االنتقالية والتأهب واالستعداد للطوارئ بوزارة الصحة العامة، ومؤسسة 
حمد الطبية، ومؤسس���ة الرعاية الصحية األولية، واملؤسسات الصحية 
اخلاص���ة، حيث مت تزويدهم بكافة امله���ارات واملعارف الالزمة للتعامل 

مع ظهور حالة إصابة بشلل األطفال. 
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير الصحة العامة بوزارة 
الصحة العامة: إن الورشة تهدف  إلى تعزيز اجلاهزية لدى املؤسسات 
الصحية فى التعامل مع أي حالة يتم تس���جيلها  لش���لل األطفال داخل 
الدولة، وذلك كجزء من اإلستراتيجية العاملية الستئصال شلل األطفال. 

وأوضح الدكتور محمد آل ثاني أن الورش���ة تأتي يف إطار سعى منظمة 
الصحة العاملية إلعالن أن العالم أصبح خاليا من فيروس شلل األطفال 
يف السنوات القليلة القادمة، باإلضافة إلى رفع جاهزية الدول األعضاء 
للتعام���ل م���ع كل الس���يناريوهات املتوقعة،حيث أن ظه���ور حالة إصابة 
واحدة بش���لل األطفال سيتس���بب بتأخي���ر املرامي العاملية باس���تئصال 
ه���ذا املريض اخلطير،  ولذلك  تقوم  منظم���ة الصحة العاملية بتدريب 
األطق���م الصحية للبلدان األعضاء وتزويدهم باملهارات الالزمة للتعامل 

مع مثل هذه السيناريوهات.

احلصول على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة وحتقيق 
االمتي���از ب���أن تصب���ح مؤسس���ة حمد الطبي���ة هي أول 
مؤسس���ة صحي���ة تنجح يف مطابق���ة املعايي���ر املطلوبة 
لالعتم���اد كمركز طب���ي أكادميي جلميع مستش���فياتها 
يب���رز التقدم ال���ذي حققته املؤسس���ة يف تعزيز قدرتها 
عل���ى اجتذاب أب���رز األطب���اء والباحثني على مس���توى 

العالم للعمل يف املؤسسة. 
ويضي���ف البروفيس���ور ب���ات: »فعل���ى م���دار األع���وام 
العش���رة املاضية جنحنا يف اس���تقطاب العديد من أبرز 
األطب���اء والباحثني على مس���توى العالم للقدوم والعمل 
يف مؤسس���ة حم���د الطبي���ة، واليوم، وم���ع اإلعالن عن 
حصولن���ا على هذا االعتماد فإنن���ا نقدم دلياًل واضًحا 

على أن مسيرتنا تواصل حتقيق نتائج إيجابية«.  
وأردف البروفيسور بات بقوله: »بكل تأكيد، فإن فوائد 
هذا التطور ستعود يف املقام األول على مرضانا، حيث 
أننا س���نتمكن من خ���الل التركيز عل���ى املنهج الصحي 
األكادمي���ي من حتقيق مزيد من التق���دم واجتياز مزيد 
من التحديات التي تواجه الرعاية الصحية، وذلك عبر 
إيجاد حلول جديدة لدعم املرضى املصابني باألمراض 

املزمنة التي تؤثر باستمرار على جودة حياتهم«.  
م���ن جانبه���ا أوضح���ت الدكت���ورة بدرية العل���ي، نائب 
الرئي���س التنفيذي للجودة مبؤسس���ة حم���د الطبية أن 
االعتماد الذي أعلن عنه اليوم ميثل تتويًجا للعمل الذي 
مت على مدار عشرة أعوام قامت خاللها اللجنة الدولية 
املش���تركة بتقييم اجلودة يف مؤسسة حمد الطبية، وهو 
م���ا وّفر الدعم ملوظفينا لالس���تمرار يف حتس���ني جودة 

وسالمة الرعاية التي يقدمونها. 
وأضافت: »إنها مناسبة هامة توضح حجم العمل اجلاد 
الذي يقوم به موظفونا يف جميع املستش���فيات من أجل 
توفي���ر رعاية آمن���ة وعالية اجلودة كل ي���وم للمرضى«. 
وأردف���ت قائل���ة : »إنني س���عيدة لنجاحنا املس���تمر يف 
حتقيق معايير اجلودة التي متّكن مؤسسة حمد الطبية 
من تق���دمي خدمات عالية اجلودة للجمه���ور، كما أنني 
س���عيدة أننا قد حصلنا كمؤسس���ة على ه���ذا االعتماد 
كمركز طبي أكادميي، وهو األمر الذي حتقق من خالل 

عمل جماعي عظيم«.

وزارة ال�سحة العامة تنظم ور�سة حماكاة 
تدريبية للتعامل مع �سيناري�هات ظه�ر 

اإ�سابة ب�سلل االأطفال
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ش���اركت دولة قط���ر دول العالم اإلحتفال بيوم الصح���ة العاملي والذى وافق 
هذا العام الس���ابع من أبريل 2016 حتت ش���عار »مرض الس���كري«، وأكدت 
معال���ي الدكتورة حن���ان محمد الك���واري، وزيرة الصح���ة العامة يف تصريح 
له���ا مبناس���بة يوم الصح���ة العاملي أن دولة قطر حت���رص على توفير أفضل 
اخلدمات العالجية والوقائية جلميع السكان، حيث تأتي الصحة على رأس 
أولوي���ات بالدن���ا وبدع���م ال محدود م���ن القيادة احلكيم���ة حلضرة صاحب 

السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى.
وأوضحت معاليها، أن دولة قطر تشارك دول العالم االحتفال بهذه املناسبة 
الهامة والتي تس���هم يف تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات األولوية، 
مش���يرة إلى أن ما يزيد من أهمية االحتفال بيوم الصحة العاملي هذا العام 

أنه يتصدى ملرض السكري، والذي يشكل حتدياً صحياً 
عاملي���اً، حيث توضح إحصاءات منظمة الصحة العاملية 
أن مرض الس���كري يتسبب يف وفاة ما يصل إلى مليون 
وخمس���مائة ألف ش���خص سنوياً على مس���توى العالم، 
وهو ما يستدعي تضافر اجلهود العاملية من أجل إيجاد 

وسائل مثلى للحد من آثار هذا املرض.
وأضاف���ت معاليها الدكت���ورة حنان الك���واري: »إن دولة 
قطر تول���ي هذا اجلان���ب اهتماماً كبيراً حيث دش���نت 
إس���تراتيجية وطنية ملكافحة مرض السكري تهدف إلى 
صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية ملرضى السكري، 
ووصف لطرق حتس���ني الصح���ة وجودة احلياة يف دولة 
قطر لتحقيق طموحنا يف الوقاية من مرض السكري.«
وأكدت سعادتها أنه يتم العمل من خالل االستراتيجية 
للح���د من انتش���ار مرض الس���كري وم���ن مضاعفاته، 
وحتسني متكني املريض، واحلد من حدوث املرض ومن 
تط���وره، وتقدمي رعاية عالية اجلودة ملرضى الس���كري، 

ووضع برنامج للمعلوماتية وبحوث مرض السكري.
وأش���ارت معاليه���ا إلى أن���ه مت تطوير خدمات ش���املة 
ملرضى الس���كري يف دول���ة قطر تتضمن إنش���اء املركز 
الوطن���ي لع���الج الس���كري يف مستش���فى حم���د العام، 
ومرك���ز متخص���ص يف مرض الس���كري يف مستش���فى 
الوكرة، إضافة إلى تخصيص عيادات ملرض الس���كري 

يف املراكز التابعة ملؤسسة الرعاية الصحية األولية.  
وأوضحت س���عادة الدكت���ورة حنان محم���د الكواري أن 
املش���روعات الصحي���ة تتضاف���ر م���ع  اجله���ود الكبيرة 
املبذول���ة يف مجال التوعية الصحية، بالتعاون بني كافة 
الش���ركاء، لإلس���هام يف تبني أمناط احلي���اة الصحية، 
مؤك���دة أن خل���ق الوع���ي الصحي ميثل هدفاً أساس���ياً 

لضمان حتقيق املستقبل الصحي للسكان.
عل���ى جانب آخر قام���ت معالي، وزي���رة الصحة العامة 
بزي���ارة جن���اح فحص الس���كري الذي أقامته مؤسس���ة 
حمد الطبية مبستش���فى حمد العام، بهدف رفع الوعي 

قطر ت�سارك دول العامل االإحتفال بي�م ال�سحة العاملي

املجلد الرابع والعشرين ــ العدد 136 ــ يونية 2016م ــ رمضان 1437هـ



4343 �صحة اخلليج

حول معدالت انتشار مرض السكري يف قطر والتركيز على أهمية 
الكشف املبكر عن املرض.

وق���د أثن���ت معاليها عل���ى جهود مؤسس���ة حمد الطبي���ة يف إجراء 
الفحوص���ات املجاني���ة لقياس مس���تويات الس���كر يف ال���دم وتقدمي 
االستشارة املتعلقة بالتغذية السلمية ملرضى السكري وشددت على 

أهمية الفحص املبكر والتثقيف اخلاص مبرضى السكري معاً. 
ونظم���ت وزارة الصح���ة العام���ة العدي���د من األنش���طة والفعاليات 
التوعوي���ة مبناس���بة االحتفال بي���وم الصحة العامل���ي، والذي يوافق 
يوم الس���ابع من أبريل 2016 حتت ش���عار »مرض السكري«، وذلك 
بالتع���اون مع مؤسس���ة حمد الطبية، ومؤسس���ة الرعاي���ة الصحية 
األولي���ة، واجلمعي���ة القطري���ة للس���كري، واملستش���فى العم���ادي 

واملستشفى األمريكي.
وقامت اجلهات واملؤسسات الصحية املشاركة فى اإلحتفال بتقدمي 
خدمات فحص السكري مجانا لنحو 4919 من املرضى واملراجعني 
من مختلف األعمار، باإلضافة إلى تقدمي أنشطة توعوية وتثقيفية 
للمرضى واملراجعني فى العديد من األماك وفى إطار اإلحتفال بيوم 
الصحة العاملي نظمت مؤسس���ة حمد الطبية، العديد من األنشطة 
والفعالي���ات التى تهدف إلى زيادة الوع���ي العام حول ارتفاع معدل 
انتش���ار مرض الس���كري بأنواع���ه، حيث أعدت املؤسس���ة منّصات 
فحص الس���كري يف البهو الرئيسي بجميع املستشفيات التابعة لها 
يوم الس���ابع من أبريل اجل���ارى، ومت فحص أكثر من 1100 مريض 

من الزوار واملوظفني. 
وأقامت مؤسس���ة حم���د الطبية خيمة للتوعية مبرض الس���كري 
يف س���وق واق���ف الوك���رة، ومنت���زه اخلور ف���ى الثامن م���ن أبريل 
اجل���ارى، حي���ث ق���ام اختصاصي���و التغذي���ة ومثقفي الس���كري 
باملؤسس���ة بتق���دمي خدمة الفحص املجاني للس���كري لنحو 750 
شخصا، كما مت تنظيم أنش���طة ترفيهية لألسر واألطفال الذين 
جت���اوز عددهم 1000 طفل وتوزيع هدايا عليهم، كما ش���ارك يف 
الفعاليات ناديا اخلور والوكرة الرياضيني، حيث قام مدربون من 
النادي���ني بإس���تعراض مجموعة متنوعة من األنش���طة الرياضية 
التي تناس���ب جميع األعمار لتعزيز الصلة احليوية بني الرياضة 

واحلياة الصحية.
وف���ى نفس اإلط���ار ش���اركت مؤسس���ة الرعاي���ة الصحي���ة األولية 
ف���ى اإلحتفال بي���وم الصحة العامل���ي من خالل تنظي���م العديد من 

الفعاليات واألنشطة التوعوية.

ش���اركت وزارة الصح���ة العام���ة ومؤسس���ة حم���د الطبية 
ومؤسس���ة الرعاية الصحية األولية يف االحتفال باألسبوع 
العامل���ي للتحصني يف الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2016 ، 
حتت ش���عار »س���د فجوة التمنيع«، بهدف تعزيز استخدام 
اللقاح���ات حلماي���ة جميع الفئ���ات العمرية م���ن اإلصابة 

باألمراض التي ميكن تفاديها بالتطعيمات.
ويرك���ز االحتف���ال باألس���بوع العاملي للتحصني ه���ذا العام 
عل���ى ض���رورة وأهميه تطعي���م األطفال، وااللت���زام  بأخذ 
التطعيم���ات يف أوقاته���ا خصوصاً خ���الل العامني األولني 
بعد ال���والدة، إضافة إل���ى تطعيم احلوام���ل، والتطعيمات 
اخلاصة باحلجاج واملعتمرين، م���ع تعزيز التوعية بأهمية 

التطعيمات يف الوقاية من مختلف األمراض.
وف���ى إط���ار اإلحتفال باألس���بوع العامل���ي للتحصني قامت 
سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة 
يوم األثن���ني 25 أبريل 2016 بزي���ارة ملركز لعبيب للصحة 
واملعاف���اة، وأطلعت س���عادتها على اخلدم���ات والفعاليات 
املنظمة يف املركز مبناسبة األسبوع العاملي للتحصني، كما 
أطلعت على األنش���طة التوعوية التي يتم تقدميها لطالب 
امل���دارس بهذه املناس���بة، وأش���ادت باجله���ود املميزة التي 

تسهم يف تعزيز التوعية الصحية لدى النشء.

معايل وزيرة ال�سحة العامة ت�سارك 
يف تعزيز الت�عية بالتح�سني
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حقق���ت س���لطنة عمان ممثل���ة يف اخلدمات الصحية اجن���ازا عاملياً غير 
مسبوق من قبل منظمة الصحة العاملية باجتيازها التقييم الشامل إلدارة 

اللقاحات بنسبة 99٪ وبذلك تعتبر األولى عامليا .
التقيي���م العامل���ي مت يف أكثر من 90 دولة وقد اجت���ازت هذا التقييم أربع 
دول فقط بنس���بة 80٪  وقد حققت السلطنة نسبة 99٪ يف كافة معايير 

حتت شعار »لصياغة مستق�بل جديد ل�طب األسنان« 
اختت���م املؤمتر العمان���ي الدولي الثامن عش���ر لطب 
األس���نان فعاليات���ه الت���ي انطلقت يف س���لطنة عمان 
حتت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد 

السعيدي - وزير الصحة -.
نظم املؤمتر الرابطة العمانية لطب األسنان بالتعاون 
مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية بقوات السلطان 
املس���لحة وش���رطة عمان السلطانية وش���هد مشاركة 
واس���عة بلغت أكثر م���ن أربعمائة مش���اركاً من أطباء 
وفنيني من داخل وخارج السلطنة ، كما حاضر خالله 

أكثر من خمسني محاضرا من ستة ع�ش�رة دولة.
 وقد خ��رج يف ختام جلس���اته التي اس���تمرت ليومني 
بع���دد م���ن التوصيات الهام���ة ، أبرزه���ا أهمية قيام 
اجله���ات احلكومية واخلاصة على التطوير الوظيفي 
ملس���اع�دي جراح���ة ط���ب األس���نان يف تخصصات���ه 
املختلفة، العمل على مواكبة أحدث قواعد أخالقيات 
املهنة والقواعد الواجب مراعاتها اثناء مزاولة العمل 
يف قط���اع طب األس���نان ، إلى جانب ض���رورة العمل 
عل���ى إعادة تعري���ف طرق التعامل مع حاالت كس���ور 
األس���نان والفكني مل���ا يحققه ذلك م���ن نتائج أفضل 

لتلك احلاالت. 

التقيي���م . و حتق���ق ه���ذا اإلجن���از بفض���ل اخلطط 
والسياس���ات التي وضعتها الوزارة اومت تطبيقها من 
قبل كوادر فنية مؤهلة علمياً وتقنياً، إلى جانب وجود 
برنامج تعليمي وتدريبي مس���تمر بأح���دث التقنيات 

واملعلومات املوصي بها من قبل املنظمات الدولية .
 وكان وفد من منظمة الصحة العاملية قد قام بإجراء 
تقييم ش���امل إلدارة اللقاح���ات يف برنامج التحصني 
وذل���ك يف الفت���رة م���ن 20 ال���ى 30 من ش���هر مارس 
املاض���ي من أج���ل الوقوف على نق���اط القوة وكذلك 
معرف���ة نق���اط الضع���ف والتوصيات الت���ي تقترحها 
منظمة الصحة العاملية من اجل تطوير منظومة إدارة 

اللقاحات لتحقيق املعايير العاملية يف هذا املجال.

اختتم امل�ؤمتر العماين الدويل الثامن 
ع�سر لطب االأ�سنان

تعتبر األولى عامليا...

اخلدمات ال�سحية يف �سلطنة عمان حتقق اجنازا عامليًا 
غري م�سب�ق من قبل منظمة ال�سحة العاملية باجتيازها 

التقييم ال�سامل الإدارة اللقاحات بن�سبة %99
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اختتم فريق عمل االمم املتحدة التنس���يقي رفيع املس���توى املش���ترك بني 
منظم���ات: الصح���ة العاملي���ة، االمم املتح���دة للتربي���ة والعل���وم والثقافة، 
منظمة االمم املتحدة لألغذي���ة والزراعة )الفاو(، صندوق االمم املتحدة 
للس���كان، برنامج االمم اإلمنائي الى الس���لطنة برنامج زيارته الى سلطنة 
عمان التي استغرقت عدة أيام والتقى خاللها بكبار املسؤولني يف الدولة 
املعنيني بالقطاع الصحي اضافة الى مس���ؤولني آخرين وذوي العالقة من 

مؤسسات القطاع اخلاص وجمعيات املجتمع املدني. 
جاءت زيارة فريق عمل االمم املتحدة التنس���يقي رفيع املس���توى املشترك 
ضم���ن اطار زيارات مماثلة للدول االعض���اء باألمم املتحدة وذلك ملتابعة 
تنفي���ذ االعالن السياس���ي لألمم املتحدة بش���أن االم���راض غير املعدية 
الص���ادر يف س���بتمبر 2011 الذي تعهدت فيه ال���دول األعضاء )مبا فيها 
الس���لطنة( بالتص���دي خلطر األمراض غير املعدية م���ن خالل العمل مع 
مختل���ف القطاع���ات يف الدولة. حيث يقوم الفري���ق بتقدمي الدعم الفني 
للدول األعضاء من أجل رفع مس���توى االس���تجابة لألمراض غير املعدية 

واالستعداد لتقييم النظم الصحية على مستوى العالم يف عام 2018.
ضض���م وفد االمم املتحدة املش���ترك بني وكاالتها اخلم���س )14( عضوا 
برئاس���ة س���عادة الدكتور اوليج تش���تنوف – مس���اعد املدير العام لشؤون 
االم���راض غي���ر املعدي���ة والصحة النفس���ية مبنظمة الصح���ة العاملية – 
و)13( خبيراً من خبراء املنظمات التابعة لألمم املتحدة، وقد قامت وزارة 
الصحة - ترجمة منها لإلعالن السياس���ي لألمم املتحدة - بإنشاء جلنة 
وطني���ة عليا متعددة القطاع���ات لألمراض املزمنة غير املعدية برئاس���ة 
س���عادة الدكتور وكيل الوزارة لش���ئون التخطيط، حيث عملت هذه اللجنة 
على إصدار السياسة الوطنية لألمراض غير املعدية التي مت إقرارها من 
مجلس الوزراء مطلع هذا العام، وجار العمل على إعداد اخلطة التنفيذية 

لهذه السياسة.

كم���ا طالب املؤمتر بض���رورة اعادة تعريف مس���اعد 
طبيب األس���نان ، وإتاحة الفرص لوجود تخصصات 
أخرى يف هذا املجال بالس���لطنة ، ضرورة االستفادة 
القص���وى م���ن التقني���ات احلديثة املس���تجدة إلتاحة 
خيارات أفضل وأوسع للتشخيص والعالج  ، ضرورة 
زي���ادة التواصل بني مختلف الكوادر بالس���لطنة لنقل 

اخلبرات البحثية فيما بينها.
ومن أبرز املواضيع التي تطرقت لها جلس���ات املؤمتر 
العلمية اطالع املشاركني على آخر التقنيات والبحوث 
املتعلقة بصحة الفم واألس���نان يف مختلف أفرع طب 
األس���نان التي تشمل طب األسنان التعويضي وتقومي 
األسنان وجراحة الوجه والفكني وعالج أمراض اللثة 
وأس���نان األطف���ال وط���رق الوقاية من أم���راض الفم 

واألسنان.  
جتدر االش���ارة ال���ى ان املؤمتر س���بقته مجموعة من 
حلقات العمل ناقشت محاضراتها عددا من املواضيع 
املتعلقة بطب االسنان، واشتملت على جانب تطبيقي 
تدريب���ي، كما صاحب املؤمتر معرض لش���ركات طب 
األس���نان، مت خالله اس���تعراض آخر أحدث االجهزة 
واألدوات وال�تقني���ات التي تس���تخدم حالياً يف مجال 

طب األسنان بتخصصاته املختلفة.

حيث ق���ام الفري���ق بتقيي���م املؤسس���ات الصحية يف 
الس���لطنة بجميع املس���تويات التي تق���دم التطعيمات 
يف محافظ���ات الس���لطنة كما ش���مل التقييم املخزن 
املركزي للقاح���ات واملخازن اإلقليمية يف احملافظات 
واملؤسس���ات الصحية التي تقدم اخلدمة بعد ان قام 

الفريق بجمع البيانات وحتليلها.
 وق���د وضعت منظمة الصحة العاملية معايير محددة 
لهذا التقييم الشامل على جميع املستويات بداية من 
وص���ول اللقاح الى املخزن املرك���زي ومن ثم نقله الى 
محافظات الس���لطنة حتى وصول���ه للمتلقي للخدمة 
وكيفي���ة إدارة اللقاحات من حي���ث املأمونية واجلودة 

وحفظ وتداول اللقاحات يف جميع املستويات .

ختام زيارة فريق عمل االمم املتحدة امل�سرتك بني 
ال�كاالت ح�ل ال�قاية من االمرا�س غري املعدية
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حص���ل مركز االتص���ال التابع ل���وزارة الصحة يف 
س���لطنة عم���ان على جائ���زة أفضل مرك���ز اتصال 
حكومي يف الش���رق األوس���ط لفئ���ة 30 موظفا أو 
أقل، وذلك ضمن مؤمتر مراكز االتصال احلكومية 
يف الش���رق األوس���ط الذي أقيم يف مارس املاضي 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.  
وقد دش���نت وزارة الصحة مركز االتصال خالل 
الع���ام املاض���ي به���دف انش���اء تأس���يس نقطة 
تواصل بني الوزارة واملجتمع، فيما تتمثل رسالته 
يف خدمة جميع املواطنني واملقيمني املستفيدين 

مركز االت�سال يح�سد جائزة اف�سل
مركز ات�سال حك�مي

خ���رج مؤمتر الرعاية الصيدالنية الس���ادس ال���ذي نظمته مؤخرا وزارة 
الصحة بسلطنة عمان يف ختام جلساته بالعديد من التوصيات أهمها: 
تطبيق واعتماد احملاور األساس���ية ملس���تقبل ممارس���ة مهن���ة الصيدلة 
باملستش���فيات وفقاً لبيان »بازل« حول مستقبل الصيدلة باملستشفيات 

املنبثق من املؤمتر العاملي لالحتاد الدولي للصيادلة. 
أوصى املؤمتر كذلك بوضع معايير وارشادات املمارسات اجليدة للرعاية 
الصيدالنية يف الصيدليات اخلاصة لتقدمي املش���ورة الدوائية للجمهور 
واملرض���ى مع وضع آليات لتأهيل وتطوي���ر كفاءة الصيادلة العاملني يف 
القط���اع اخلاص. إضافة إلى متابعة وتطبيق معايير الس���المة الدوائية 

مبختل���ف املؤسس���ات الصحي���ة للتحقق م���ن فعالية 
االداء لتحقيق س���المة املرضى والوقاية من االخطاء 
الدوائي���ة قبل وصوله���ا للمريض، وتطبيق التش���غيل 
اآلل���ي لتوزي���ع االدوي���ة باملستش���فيات به���دف من���ع 
االخط���اء الدوائية الناجتة من توزيع االدوية وحترير 
الصيادل���ة لتق���دمي الرعاي���ة الصيدالني���ة واملش���ورة 

الدوائية للمرضى.
كما أوصى املؤمتر بوضع خطة اس���تراتيجية للرعاية 
الصيدالنية تشمل كافة القطاعات الصحية بالسلطنة 
بهدف رفع الرعاية الصحية املقدمة للمرضى، ووضع 
اخلط���ة التنفيذي���ة للب���دء بتطبي���ق معايي���ر الرعاية 
الصيدالني���ة مع ضرورة وضع برامج تدريبية لتأهيل 
الكوادر الصيدالنية طبقا ملس���توى اخلدمة املقدمة. 
والتركيز على برامج التأهيل والتعليم املهني املستمر 
واعتماد برامج االقامة للصيادلة لرفع مستوى كفاءة 
وقدرات الصيادلة لتطبيق معايير الرعاية الصحية.  
عالوة على وضع برام���ج علمية وبحثية لقياس مدى 
كف���اءة وفعالية املمارس���ة املهني���ة للصيادلة يف جميع 
مس���تويات الرعاي���ة الصحي���ة وقي���اس م���دى رضى 

املستفيدين من تلك اخلدمات.
وكان مؤمت���ر الرعاي���ة الصيدالني���ة الس���ادس الذي 
ج���اء حتت ش���عار »نحو التمي���ز املهني يف املمارس���ة 

م�ؤمتر الرعاية ال�سيدالنية ال�ساد�س
يختتم اأعماله يف �سلطنة عمان
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معال���ي  انتخ���اب  مت 
وزير الصحة بسلطنة 
عمان الدكتور/ أحمد 
ب���ن محمد ب���ن عبيد 
رئيس���ا  الس���عيدي 
لل���دورة 69 للجمعي���ة 
العامة ملنظمة الصحة 
جني���ف،  يف  العاملي���ة 
وقد بدأ معالي الوزير 
كلمته يف هذه املناسبة 
التط���ور  باس���تعراض 
النظ���ام  الصحي  يف 
وخصوصا  للس���لطنة 
الكبي���ر يف  التحس���ن 
الصحي���ة  املؤش���رات 
للس���لطنة  واجله���ود 
بالرق���ي  املبذول���ة. 
بصح���ة املجتمع، لعد 
ذلك استعرض معاليه 
دور املكت���ب اإلقليمي 

يف  املتوس���ط  لش���رق 
دع���م النظم الصحية لدول املنطقة ، وكذلك أش���ار إل���ى التحديات التي تواجهها 
دول املنطقة يف ظل وجود الكثير من املشاكل.. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره 
للمدي���رة العامة على مجهوداتها يف إدارة املنظمة متمنيا أن يخرج هذا االجتماع 

بتوصيات من شأنها النهوض بالصحة يف دول العالم.
وبهذه املناســـــــبة فقد بعث املدير العام للمكتـــــــب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون األســـــــتاذ الدكتور / توفيق بـــــــن أحمد خوجة برقية تهنئة 
عبـــــــر خاللها عن أطيـــــــب التهاني والتبريكات على هـــــــذا التقدير الدولي الرفيع 
والذي يعد فخر على املستوى اخلليجي واإلقليمي والدولي ... فهو بحق اختيار 
موفـــــــق ومكســـــــب دولي جديد ُيضاف إلـــــــى رصيد إجنازات معاليـــــــه ، مضيفًا بأن 
ســـــــجل معاليه وهلل احلمد حافل بالعطاءات اخليرة واإلســـــــهامات املتميزة على 
مستوى املجاالت خاصة املجال الصحي الوطني واإلقليمي والدولي ملا يتمتع به 
معاليه من فكر رائد ودراية هامة ومعرفة متعمقة ببواطن األمور ومهنية عالية 

وإدارة حكيمة وأداء متميز.
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الصح���ة  وزارة  خدم���ات  م���ن 
باحترافية عالية.

وتتنوع خدمات مركز االتصال ما 
بني : التوعية الصحية، الرد على 
االستفس���ارات، تلق���ي الش���كاوي 
والبالغات من اف���راد املجتمع أو 
منتس���بي ال���وزارة وحتويلها جلهة 
االختصاص ومتابعتها، اس���تقبال 
جله���ة  وحتويله���ا  املقترح���ات 

االختصاص.

الصيدالني���ة » قد انطلقت فعالياته 
حت���ت رعاية معال���ي الدكتور أحمد 
ب���ن محمد الس���عيدي وزير الصحة 
وس���ط حضور كثيف ج���اوز )600( 
مشارك من منتسبي املهن الصحية 
م���ن صيادل���ة وأطب���اء وممرض���ني 
ومس���اعدي صيادل���ة م���ن مختلف 
املؤسس���ات الصحية التابعة لوزارة 
الصحة والدفاع والش���رطة وديوان 
ومستش���فى  الس���لطاني  الب���الط 
جامعة الس���لطان قابوس ومسؤولي 
ومش���اركني  الصحي���ة  الرعاي���ة 
م���ن جمي���ع دول مجل���س التع���اون 
وفرنس���ا وهولن���دا، باإلضاف���ة الى 
مش���اركة بع���ض املنظم���ات العاملية 
يف  واملتمثل���ة  املرموق���ة  والهيئ���ات 
املجلس األمريك���ي العتماد التعليم 
األمريكية   واجلمعي���ة  الصيدالن���ي 
لصيادل���ة النظام الصح���ي ومعهد 
يف  األمن���ة  الدوائي���ة  املمارس���ات 
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 

األوربي لصيادلة املستشفيات.

انتخاب معايل الدكت�ر اأحمد ال�سعيدي رئي�سًا
للدورة 69 للجمعية العامة ملنظمة ال�سحة العاملية...

وفد وزارة الصحة بسلطنة عمان يف جنيف
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ــيدات احل�امل والر�سع الك�يت االولى خليجيا فى اطالق حملة »االألف ي�م« لتغذية ال�س
أن  احلديث���ة  الدراس���ات  أثبت���ت 
التغذي���ة الصحيحة خ���الل األلف 
ي���وم األولى م���ن عمر الطف���ل  لها 
تأثي���ر عمي���ق عل���ى ق���درة الطفل 
واالزده���ار  والتعل���م  النم���و  عل���ى 
مم���ا ينعكس ايجابا على مس���تقبل  
األمم. و األلف يوم األولى من عمر 
الطف���ل هى فت���رة احلمل والعامني 
األول���ني بع���د ال���والدة  ) 270  يوم 
فترة احلمل + 365 يوم العام األول 
من العم���ر + 365 يوم العام الثانى 

من العمر = 1000 يوم(. 
توفر التغذية الس���ليمة أثناء فترة احلمل وخالل الس���نوات األولى من حياة 
الطف���ل اللبن���ات األساس���ية لتطور الدم���اغ، و النمو اجلس���دى و بناء نظام 
مناع���ة ق���وي كما تظهر األدلة العلمية أن أس���س صحة الف���رد ملدى احلياة  
تنش���أ فى ه���ذه الفترة مب���ا يف ذلك االس���تعداد للس���منة واالصابة ببعض 
األم���راض املزمنة مثل مرض الس���كرى م���ن النوع الثان���ى و أمراض القلب 
واألوعية الدموية  وأمراض احلساس���ية بل وبعض أنواع الس���رطانات. لذا 
فأنه من األهمية مبكان حصول الس���يدات واألطفال احلصول على التغذية 
الس���ليمة خالل هذه الفترة، ان س���وء التغذية يف مرحل���ة مبكرة من احلياة 
ميكن أن يس���بب ضررا دائما للنمو العقلى و البدنى للطفل، مما يؤدي إلى 
تقلص القدرة على التعلم وتدهور األداء الدراس���ى  وزيادة القابلية للعدوى 
وامل���رض . ناهيك عن أثر س���وء التغذية على صح���ة األم مبا فيها االصابة 
بهشاش���ة العظام و نقص بعض الفيتامينات و املعادن مما له أثر دائم على 

صحتهن و على صحة املواليد الالحقني مما يخلق جيال ضعيفا.
وبالنس���بة للكويت فلقد أكدت الدراس���ات احلديثة أن هناك عدة مش���اكل 
تواج���ه التغذي���ة الس���ليمة لألمه���ات و األطفال خ���الل ه���ذه املرحلة و من 
أب���رز هذه املش���كالت: ضعف معلوم���ات األمهات عن املكم���الت الغذائية  
واس���تخدامها خالل احلمل، وارتفاع معدل نقص فيتامني )د( واحلديد يف 
األمهات أثناء احلمل، عدم اس���تكمال الرضاعة الطبيعية ملدة س���تة أش���هر 
على األقل وهى الفترة التى توصى بها منظمة الصحة العاملية، تأخر ادخال 
املكمالت الغذائية املناس���بة لألطفال خ���الل مرحلة الفطام وارتفاع  معدل 

نقص احلديد وفيتامني )أ( فى الرضع.
وله���ذا ب���ادرت وزارة الصح���ة الكويتي���ة ممثل���ة باملكتب االعالم���ى للوزارة 

باالهتم���ام بهذا املوض���وع احليوى حي���ث أطلقت ألول 
مرة فى منطقة اخلليج و الشرق األوسط حملة توعوية 
حت���ت ش���عار »1000 يوم م���ن أجل جيل أكث���ر صحة«  
باالش���تراك مع شركة “ نوتريش���يا الشرق األوسط” و 
ته���دف احلملة التى اس���تمرت طوال ش���هرى نوفمبر و 
ديس���مبر 2015 الى االرتفاع باملس���توى الصحى لألم و 
الطفل  و تقليل املخاطر الناجتة عن سوء التغذية لألم 
و الطف���ل خالل فترتى احلم���ل و االرضاع  كما تهدف 
ال���ى خالل فترة احلمل و الرضاع���ة و التوعية بأهمية 
الرضاع���ة الطبيعي���ة ل���ألم و الطفل.  و لقد اش���تملت 
أنش���طة احلملة على ورش عمل ألف���راد الهيئة الطبية 
العامل���ني فى مجال رعاية األمه���ات و األطفال مبراكز 
الرعاي���ة األولية و املستش���فيات احلكومي���ة و األهلية، 
محاضرات توعوية للس���يدات، اقام���ة معارض صحية 
و توزي���ع مطبوعات توعوية و اس���تكماال لتوجه الوزارة  
باس���تخدام التكنولوجيا او وسائل االتصال االجتماعى 
احلديث���ة، فلقد ق���ام املكتب االعالم���ى باصدار أفالم 
توعوي���ة مت بثه���ا على القناة االعالمي���ة لوزارة الصحة 
باليوتي���وب و مواق���ع التواص���ل االجتماع���ى اخلاص���ة 
بال���وزارة و شاش���ات مراك���ز الرعاية الصحي���ة األولية 
مبختلف احملافظات، و بث رسائل توعوية قصيرة عبر 

مواقع التواصل االجتماعى.
ه���ذا وقد اس���تفاد من احلمل���ة 3350 س���يدة موزعني 
على املستوصفات الصحية، واملستشفيات احلكومية و  
اخلاصة، طالبات املعهد التطبيقى والسيدات العامالت 
واملترددات على جمعي���ات حتفيظ القرآن الكرمي. كما 
غط���ت احلملة ع���دد من املجمع���ات التجارية واألماكن 
الترفيهي���ة اخلاص���ة باألطف���ال مبختل���ف محافظ���ات 
الكويت، هذا وقد اتبعت دولة االمارات العربية مؤخرا 
خطى الكويت وأعلنت عن اطالق حملة مماثلة للتوعية 
بتغذي���ة األم والطفل خالل األل���ف يوم األولى من عمر 
الطف���ل ومن املأمول أن تنظم باقى دول مجلس التعاون 
اخلليج���ى حم���الت مماثل���ة، فالث���روة احلقيقي���ة ه���م 

أطفالنا وصحتهم هى لبنات بناء املستقبل.
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ان س���رطانات البروس���تاتا والقولون واملس���تقيم أكثر أنواع الس���رطانات 
انتش���ارا يف الكوي���ت بني الرج���ال يف حني تعد س���رطانات الثدي والغدة 

الدرقية والقولون اكثرها انتشارا لدى االناث.
واوض���ح وكي���ل وزارة الصحة الدكت���ور خالد الس���هالوي يف كلمته خالل 
حف���ل تكرمي املش���اركني املتميزي���ن بالعمل يف البرنامج الوطني للكش���ف 
املبك���ر عن س���رطان القولون انه وفق���ا ملركز الكويت ألبحاث الس���رطان 
فقد بلغت نسبة االصابة بسرطان القولون يف الكويت نحو 14 باملئة بني 
الرجال. واضاف ان اكثر أنواع الس���رطانات انتشارا على مستوى العالم 
بني الرجال هو س���رطان الرئة والبروس���تات والقولون واملستقيم واملعدة 
والكبد وأكثر أنواع الس���رطانات انتش���ارا بني الس���يدات س���رطان الثدي 

والقولون والرئة وعنق الرحم واملعدة.
وذكر انه تبعا لتقديرات منظمة الصحة العاملية للعام 2014 يحتل سرطان 
القولون واملس���تقيم املركز األول يف سبب الوفيات بالسرطان بني الرجال 

بنسبة 4ر14 باملئة واملركز الثاني للسيدات بنسبة 4ر11 باملئة.
واف���اد بان العالم ش���هد يف العق���ود األخيرة ارتفاع���ا ملحوظا فى معدل 
انتشار السرطان حيث تؤكد احصاءات منظمة الصحة العاملية أن العالم 
ش���هد 14 مليون اصابة جديدة بالس���رطان عام 2012 وتويف 2ر8 مليون 
ش���خص جراء هذا املرض العضال فيما يتوقع أن تزداد نس���ب االصابة 

باألنواع املختلفة من السرطانات خالل العشرين عاما املقبلة.
وق���ال ان���ه على عك���س املعتقدات الش���ائعة فان الس���رطان مرض ميكن 
الوقاي���ة من���ه باالعتماد عل���ى محورين أساس���يني أولهم���ا جتنب عوامل 
اخلطورة املرتبطة بالس���رطان حي���ث ميكن الوقاية من نحو 50 باملئة من 
ح���االت الس���رطان عن طريق اتباع اس���لوب حياة صح���ي واحملور الثاني 

بالكش���ف املبكر ع���ن حاالت الس���رطان، واضاف ان 
البرنامج الوطنى للكشف املبكر عن سرطان القولون 
يعتب���ر احدى اخلط���وات املهمة الت���ى اتخذتها وزارة 
الصح���ة للتص���دي للس���رطان كج���زء م���ن التزامها 
باالع���الن السياس���ى الصادر ع���ن األمم املتحدة فى 
س���بتمبر 2011 بش���أن الوقاية والتصدي لالمراض 
املزمنة غير املعدية، وذكر السهالوي انه سبقت هذه 
اخلطوة عدة خطوات منها البرنامج الوطنى للكشف 
املبكر عن سرطان الثدي ويف الطريق خطوات أخرى 
للكش���ف املبكر عن أنواع السرطانات األكثر انتشارا 
فى املجتمع الكويتى مثل سرطان املثانة والبروستات.

وبني ان البرامج الوطنية تهدف الى تنس���يق اجلهود 
ب���ني مختل���ف التخصص���ات الت���ى يقع عليه���ا عبء 
مسؤولية الوقاية والكشف وعالج السرطانات ووضع 

سياسات للتوعية وبروتوكوالت لتحويل احلاالت.
وهنأ أعضاء البرنامج الوطنى للكش���ف عن سرطان 
القولون باجراء مس���ح سرطان القولون على 55 ألف 
مواط���ن مع حتويل حاالت األورام احلميدة أو حاالت 
الس���رطانات للجه���ات املختص���ة لعالجه���ا وه���و ما 
يعكس اجلهد الكبير الذي بذلوه لرفع مستوى الوعي 
به���ذا املرض اخلطير وج���دوى اجراء الفحص املبكر 

والعالج يف املراحل املبكرة حتى قبل تطور املرض.
واش���اد بجه���ود اعض���اء البرنام���ج فى عق���د دورات 
وورش عمل لألطباء لتدريبهم على االكتش���اف املبكر 
للس���رطانات والتعريف بعوامل اخلطورة واألعراض 
وأهمية املس���ح الصحي لالكتش���اف املبك���ر للمرض 
فى مراحله األولى وهو ما ش���جع وزارة الصحة على 
انش���اء مركز خ���اص بالفح���ص املبكر عن س���رطان 

القولون يسعى لتغطية 200 ألف مواطن مستقبال.
و اض���اف ان التص���دى لألم���راض الس���رطانية ه���و 
اح���دى أولوي���ات وزارة الصحة خالل الفت���رة املقبلة 
نظ���را الى العبء االقتصادي واالجتماعي والنفس���ي 

الذى تسببه هذه األمراض.

تكرمي امل�ساركني املتميزين بالعمل يف الربنامج ال�طني للك�سف املبكر عن �سرطان الق�ل�ن
بحضور ورعاية سعادة وكيل الوزارة بدولة الكويت
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بقلم
ال�صيديل/حممد حمد احليدري
رئي�س ق�سم الت�سجيل الدوائي املركزي
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�سحة

لدول جمل�س التعاون

ولنا لقاء

دخل���ت ش���ركات التأم���ني الصحي يف دول املجل���س يف أنظمة 
الرعاي���ة الصحية وهنالك تنافس ش���ديد من هذه الش���ركات 
وبعض الدول مت التأمني على جميع الس���كان بش���كل أو بآخر 
والبعض اآلخر يف الطريق ولكن بحس���ب جتربتي وما أشاهده 
ه���و أن جميع الوصف���ات الدوائية تذهب إل���ى الدواء األصلي 
للش���ركات الكبيرة حتى لو انتهى براءة االختراع ووجود أدوية 

جنيسة كثيرة وصناعة وطنية .
كذلك فإن املستش���فيات يف القطاع اخلاص تركز على صرف 
هذه األدوية مع غالء أسعارها إضافة إلى سلسلة الصيدليات 
التي تتفاوض مع الشركات إلدخال هذه األدوية يف صيدلياتها 
أما املمارس���ني فلهم كذلك دور يف ذلك س���واء بقصد بعض أو 

بدون قصد نتيجة الدعاية أو االنطباع أو التسويق.
ه���ذا اللغ���ز احملير الذي يح���دث يف دولن���ا يف املقابل جند أن 
أوروب���ا وأمريكا تركز على  وصف ال���دواء اجلنيس والذي قد 
يص���ل إلى 70 - 90٪ أرخص م���ن الدواء األصلي وخاصة إذا 

كان براءة االختراع منتهية ومت تصنيع الدواء اجلنيس. 
األس���ئلة الت���ي حتتاج إلى إجابة ما هو الس���بب : هل الس���وق 
الدوائ���ي لدين���ا يوج���د به احتكار أو فس���اد ؟ ه���ل ألن معظم 
العاملني يف شركات التأمني وسلسلة الصيدليات واملستشفيات 
اخلاص���ة ليس���وا من أبن���اء البل���د وهناك مصالح على ش���كل 
سلس���لة من املتنفذين بني هذه الش���ركات ؟ هل أسعار األدوية 
األصلية مبالغ يف أس���عارها يف الس���ابق مما يعطي الش���ركات 
التي تصنع األدوية األصلية بإعطاء ما يس���مى )بونص( خصم 
يستفيد منه املستشفى وسلسلة الصيدليات وشركات التأمني 
؟ هل هي خطة منظمة إلخراج الصناعات الوطنية من السوق 
؟ ه���ل هن���اك عدم الثقة يف الرقاب���ة الدوائية يف هذه الدول ؟ 
كيف تربح شركات التأمني إذا كان كل األدوية التي توصف من 

األدوية األصلية ؟
إذا لم يحل اللغز احملير هذا فإننا س���وف نواجه أزمة حقيقية 
يف املستقبل يتضخم فاتورة التأمني الطبي ورفع فاتورة العالج 
، ومع ذلك قد تفاجأ بتصريح بعض املس���ئولني أنهم يشجعون 

الصناعة الدوائية احمللية ..
واهلل من وراء القصد ...

»اللغز المحير«
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