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كمـــا و�صعـــت اأوىل اأولوياتـــي العمـــل علـــى تر�صيـــد االإنفـــاق 
وا�صتخـــدام املـــوارد بطريقة فاعلة، وتطويـــر اخلدمات واجلودة 
وتطويـــر م�صتـــوى املرونة االإداريـــة ...، وتبني نهـــج عملي اأكرث 
ارتباًطـــا بـــاالأداء فيمـــا يتعلق باإدارة املـــوارد ، حيـــث �صيتم اإجراء 
قيا�س عرب موؤ�صرات االأداء الرئي�صية للو�صول اإىل االحرتافية، 

وتطبيق اأعلى املعايري العاملية.

اإننـــا �صنعمـــل علـــى تفعيـــل دور املجل�ـــس االأ�صا�صـــي يف تعزيز 
التن�صيـــق اخلليجي امل�صرتك واالهتمام بربامـــج ال�صراء املوحد 
والت�صجيـــل املركـــزي وت�صعـــرية االأدويـــة والفح�ـــس الطبي على 
الق�صايـــا  بع�ـــس  يف  التن�صيـــق  علـــى  عـــالوة  الوافـــدة  العمالـــة 
ال�صحيـــة التـــي تهـــم املواطن اخلليجـــي ، وتعزيز وبنـــاء الكوادر 
اخلليجيـــة املتخ�ص�صـــة املوؤهلـــة ذات املهـــارات العاليـــة العاملـــة 
يف جمل�ـــس ال�صحـــة، عـــالوة علـــى حت�صـــن بيئـــة العمـــل بهـــذا 
املجل�س وتو�صعته ملواجهـــة االحتياجات املتوا�صلة واإن�صاء مركز 

معلومات على م�صتوى عال من اجلودة واالأداء... 

ومـــن كل مـــا �صبـــق ذكـــره �صنعمـــل مب�صيئة اهلل علـــى تفعيل 
هـــذه الروؤيـــة التـــي �صت�صع دولنـــا اخلليجية على اأبـــواب مرحلة 
تنمويـــة جديـــدة، وغـــري م�صبوقة، �صـــكال وم�صمونـــا، مبا يكفل 
مواجهـــة التحديات التي يفر�صها الع�صـــر ... وهنا اأود االإ�صارة 
اإىل االتفاقيـــة التي مت توقيعها موؤخراً بتطبيق ملف الت�صجيل 
الدوائي املوحد eCTD بدول املجل�س، باالإ�صافة اإىل ربط ذلك 
مركزيـــاً مع اللجنـــة اخلليجية للت�صجيل الدوائي حيث �صيعمل 
هـــذا النظام على حتقيـــق العديد من املزايـــا واملرونة يف ت�صهيل 

العمل مبا يوؤدي اإىل الربط بن االأنظمة وتبادل املعلومات.

كمـــا �صت�صهـــد املرحلة املقبلـــة تفعياًل مت�صارعـــاً ومتوا�صال 
لالأن�صطة التي تبنتها اللجان الفنية املنبثقة عن املجل�س وذلك 
باعتمـــاد اخلطـــط اال�صرتاتيجيـــة واالأدلـــة االإ�صرت�صاديـــة التي 
اأعدتهـــا بع�ـــس هـــذه اللجان..،  عـــالوة على اإ�صافـــة مناق�صتن 
وتاأمـــن  البيطريـــة  واللقاحـــات  االأدويـــة  لتاأمـــن  جديدتـــن 

االأجهزة الطبية النمطية.

�صعـــدت كثـــرياً بتكليفي مديـــراً عاماً ملجل�ـــس ال�صحة لدول 
جمل�ـــس التعـــاون وثقـــة اأ�صحـــاب املعـــايل وزراء ال�صحـــة بـــدول 
املجل�ـــس الأداء هذه املهمة و�صغل عبء هذا املن�صب اخلليجي...، 
وا�صتمـــراراً مل�صرية النجاحات واالإجنـــازات املتعددة منذ اإن�صائه، 
فلقـــد و�صعـــت مـــع من�صوبي هـــذا املجل�س عـــدة حمـــاور رئي�صية 
لتحقيـــق الروؤيـــة امل�صتقبليـــة ور�صالـــة املجل�س، وتفعيـــل اأهدافه 
�صـــواء كانـــت داخليـــة وهـــي التحـــول بهـــذا املجل�ـــس مـــن النظـــام 
الورقـــي اإىل النظام التقني ، وهذه هي اخلطوة االأوىل لتحقيق 
روؤيـــة خادم احلرمـــن ال�صريفن نحو التحول االلكرتوين على 
م�صتـــوى دول جمل�ـــس التعاون ، كذلـــك اأعمل حاليـــاً على اإعادة 
هيكلة هذا املجل�س وفقاً الأحدث اال�صرتاتيجيات املعمول بها يف 
جانب التطوير املايل واالإداري والفني، وتطبيق مبداأ ال�صفافية 
والو�صوح كمنهاج عمل داخل املجل�س وخارجه مع كافة اجلهات 

ذات العالقة واحلفاظ على احلقوق واملكت�صبات.

أولـــويــــات العـمـــــــل الصــــــحي اخلـــليـــــــــــــــــجي املـشــــــــرتك

بقمل :  سلامين بن صاحل ادلخيل
 مدير عام جمل�س ال�صحة

لدول جمل�س التعاون
امل�صرف العام ورئي�س التحريــر

أولـــويــــات العـمـــــــل الصــــــحي اخلـــليـــــــــــــــــجي املـشــــــــرتك
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وحتقيقاً لتوجهات معايل الوزراء نحو الرتكيز على جانب 
التثقيـــف ال�صحـــي وذلـــك بتفعيـــل اإنتـــاج اجلـــزء اخلام�ـــس مـــن 
برنامـــج �صالمتـــك كاأحد االأهـــداف الرئي�صية لـــدول املجل�س يف 

هذا اخل�صو�س .

اإن اإ�صدار هذا العدد الذي جاء باكورة لتنفيذ هذه االأهداف 
وذلـــك ليكون العدد االأول الذي ي�صـــدر الكرتونياً ، وا�صتحداث 
�صفحـــات للمجلـــة علـــى و�صائـــل التوا�صـــل االجتماعـــي ل�صمان 
ن�صـــر مقتطفات من اأبرز املو�صوعات التـــي تتناولها واال�صتفادة 
مـــن اجلماهرييـــة الكبـــرية لو�صائل التوا�صـــل االجتماعي لدى 
اجلمهور اخلليجي خ�صو�صاً ، وتخ�صي�س �صفحات للمنا�صبات 

العاملية واخلليجية ال�صحية ال�صنوية... اإلخ .

وهنـــا اأدعـــو القـــارئ الكـــرمي اإىل االطـــالع على هـــذا العدد 
ومالحظاتـــه  مرئياتـــه  لنـــا  يقـــدم  بـــاأن  لـــه  �صاكريـــن  ونغـــدو 

التطويرية الهادفة 

أولـــويــــات العـمـــــــل الصــــــحي اخلـــليـــــــــــــــــجي املـشــــــــرتكأولـــويــــات العـمـــــــل الصــــــحي اخلـــليـــــــــــــــــجي املـشــــــــرتك
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التعاون  جمل�س  لدول  ال�صحة  وزراء  جمل�س  م�ؤخراً  اختتم 
ناق�س  حيث  الريا�س  مدينة  يف  الي�م  الثمانني  اجتماعه 
والتنظيمية  والإدارية  الفنية  امل��ص�عات  من  عدداً  املجل�س 
امل�حد  ال�صراء  وبرنامج   ، ال�افدين  فح�س  برنامج  بينها  من 
وميزانية   ، الأدوية  وت�صعرية   ، املركزي  الدوائي  والت�صجيل   ،
اأو�صح  الفنية،  الربامج  من  عدد  على  عالوة  ال�صحة،  جمل�س 
ذلك املدير العام ملجل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون الأ�صتاذ 
/ �صليمان بن �صالح الدخيل ، حيث اأعرب يف كلمته الفتتاحية 
عن �صكره ملعايل ال�زراء على ثقتهم بتعيينه مديرا عاما ملجل�س 
ال�زراء ودعمهم  الذي يق�م به معايل  بالدور  ال�صحة، م�صيدا 
للدكت�ر/  ال�صكر  قدم  كما   ، املجل�س  هذا  لأعمال  الالحمدود 
ت�فيق خ�جة ـ املدير العام ال�صابق ملجل�س ال�صحة على جه�ده 

خالل الفرتة املا�صية .
مت�صارعاً  تفعياًل  �صت�صهد  املقبلة  املرحلة  باأن  �صعادته  وبني 
املنبثقة  الفنية  اللجان  تبنتها  التي  لالأن�صطة  ومت�ا�صال 
والأدلة  ال�صرتاتيجية  اخلطط  باعتماد  وذلك  املكتب  عن 

قرارات مهمة يف ختام املؤمتر الثمانني جمللـــــــــــــــــــــس وزراء الصحة لدول جملـس التعاون اخلليـجي

اأهم االأحداث

قرارات مهمة يف ختام املؤمتر الثمانني جمللـــــــــــــــــــــس وزراء الصحة لدول جملـس التعاون اخلليـجي
واللقاحات  الأدوية  لتاأمني  جديدتني  مناق�ستني  اإ�سافة 

البيطرية وتاأمني الأجهزة الطبية النمطية
اإدخال نظام eCTD للت�سجيل الدوائي املركزي

على  عالوة   ، اللجان  هذه  بع�س  اأعدتها  التي  الإ�صرت�صادية 
واللقاحات  الأدوية  لتاأمني  جديدتني  مناق�صتني  اإ�صافة 
نظام  واإدخال  النمطية  الطبية  الأجهزة  وتاأمني  البيطرية 
جانب  على  والرتكيز   ، املركزي  الدوائي  للت�صجيل   eCTD

التثقيف ال�صحي بناء على ت�جهات معايل ال�زراء .
القرارات  الوزراء  معايل  اأ�سدر  اجتماعهم  ختام  ويف 

التالية:
فح�ص الوافدين 

1- رفع الر�صوم املالية على النحو التايل :
دوالر   70 اىل   60 من  للوافدين  الطبي  الفح�س  	•
كر�صوم  �صخ�س  لكل  دوالر   10 بـ  الزيادة  وتكون 
االإلكرتوين  الربط  نظام  يف  املفحو�صن  ت�صجيل 
لربنامج فح�س الوافدين حت�صل للمكتب التنفيذي.

 . دوالر   5000 اىل   3000 من  اجلديدة  املراكز  معاينة  	•
اجلهات  مع  بالتن�صيق  املجل�س  بدول  ال�صحة  وزارات  قيام   -2
املعنية نحو تقلي�س فرتة فح�س الوافدين لت�صبح خالل 
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قرارات مهمة يف ختام املؤمتر الثمانني جمللـــــــــــــــــــــس وزراء الصحة لدول جملـس التعاون اخلليـجيقرارات مهمة يف ختام املؤمتر الثمانني جمللـــــــــــــــــــــس وزراء الصحة لدول جملـس التعاون اخلليـجي

�صهرين من تاريخ دخول الوافد اىل الدولة.
3- التن�صيق بن املكتب التنفيذي واالأمانة العامة للرفع للقادة 
ال�صحة  وزارات  على  الوافدين  فح�س  م�صوؤولية  لتاأكيد 
العالقة  ذات  واجلهات  والقن�صليات  ال�صفارات  والتزام 
االإلكرتوين  الربط  عرب  الوافدين  �صحة  من  بالتاأكد 

لربنامج فح�س الوافدين لدول جمل�س التعاون .
اأدناه على  املذكورة  الدول  اعتماد مراكز �صحية جديدة يف   -4

النحو التايل :
)كينيا(. نريوبي  يف  جديدة  مراكز   3 	•

)غانا(. اأكرا  يف  جديدة  مراكز   3 	•
الوافدين  فح�س  لربنامج  اخلليجية  للجنة  اجتماع  عقد   -5
للوافدين  الطبي  للك�صف  التنظيمية  الالئحة  لتعديل 
الكويت  دولة  جتربة  ودرا�صة  و�صرامة  �صدة  اأكرث  لت�صبح 

اخلا�صة بفح�س الوافدين.
مناق�صات ال�صراء املوحد وال�صروط 

والأ�ص�ص واللوائح املنظمة لها
1-   اعتماد ما انتهت اإليه اللجان الفنية، وجلان تاأهيل �صركات 
ال�صراء  مناق�صات  وتر�صية  درا�صة  ب�صاأن  الطبية  اللوازم 
العرو�س،  تفريغ  اأ�ص�س  واعتماد  2016م،  لعام  املوحد 
الفنية  ال�صروط  العامة،  ال�صروط  والرت�صية،  البت  اأ�ص�س 
الطبية  اللوازم  �صركات  تاأهيل  الئحة  للمناق�صات، 

زيارة  اآلية  ال�صركات،  منتجات  تقييم  )اآلية  وملحقاتها 
اللوازم  �صركات  م�صانع  زيارة  تقرير  منوذج  امل�صانع، 
املرفقة،  ال�صيغة  ح�صب  التاأهيل(  طلب  ومنوذج  الطبية 
التي مت مبوجبها طرح  االأنظمة واللوائح واالآليات  وكافة 

مناق�صات ال�صراء املوحد للمناق�صات التالية:
رقم  االأدوية  ال�صيدالنية:  امل�صتح�صرات  مناق�صات  1/اأ( 
)38(، االأم�صال واللقاحات رقم)31( الكيماويات رقم 
)24( املبيدات احل�صرية رقم )17( النظائر امل�صعة رقم 

)14( وحماليل الكلية ال�صناعية رقم )11(.
جتهيز  لوازم  مناق�صة:  الطبية  اللوازم  مناق�صات  1/ب( 
الكلية  لوازم  ومناق�صة   )33( رقم  امل�صت�صفيات 
والك�صاوي  امللبو�صات  ومناق�صة   ،)11( رقم  ال�صناعية 

الطبية رقم )4(. 
1/ ج(  مناق�صة رعاية الفم واالأ�صنان رقم )14(.

1/د (  مناق�صة لوازم املختربات الطبية وخدمات نقل الدم 
رقم )16(.

الدموية  واالأوعية  القلب  جراحة  لوازم  مناق�صة  1/هـ(  
رقم )9(.

1/و (  مناق�صة لوازم العيون رقم )2(.
وجراحة  واحلنجرة  واالأذن  االأنف  لوازم  مناق�صة  ز(    /1

الراأ�س والعنق رقم )2(.
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املكتب  موافاة  امل�صاركة  واجلهات  االأع�صاء  الدول  على   -2
توريد  يف  ال�صركات  انتظام  مدى  عن  بتقارير  التنفيذي 
البنود املر�صاة عليها يف املواعيد املحددة وطبقاً للموا�صفات 
املتفق عليها من خالل الربنامج املعد لذلك الغر�س من 

خالل برنامج الربط االلكرتوين.
املوحد  ال�صراء  مناق�صات  بطرح  التنفيذي  املكتب  تكليف    -3
اخلليجي للعام 2017م، وعقد جلان تاأهيل �صركات اللوازم 
 ،)3( رقم  العيون  لوازم  مناق�صة  طرح  واأي�صاً  الطبية. 
الراأ�س  واالأذن واحلنجرة وجراحة  االأنف  لوازم  ومناق�صة 
والعنق رقم )3( يف العام الذي يليه )2018م( ح�صب النظام 

املتبع. 
4- يكلف املكتب التنفيذي بت�صكيل جلنة لدرا�صة و�صع برنامج 
تدريبي للدول االأع�صاء على اأ�ص�س الت�صنيع الطبي اجليد 
GMP ل�صركات اللوازم الطبية ومنح املتدربن �صهادات 
الزائر  الفريق  �صمن  العتمادهم  الربنامج  لهذا  اعتماد 

للم�صانع الطبية .
التنفيذي  للمكتب  القانوين  امل�صت�صار  على ح�صور  املوافقة   -5

اجتماعات جلان ال�صراء املوحد .
6- الرتحيب مب�صاركة ممثلن لوزارة ال�صحة باململكة املغربية 
املوحد  ال�صراء  برنامج  يف  االإعداد  جلان  اجتماعات  يف 

لال�صتفادة من جتربة دول املجل�س يف هذا املجال  .
املناق�صات اجلديدة

واللقاحات  الدوية  لتاأمني  خا�صة  مناق�صة  ا�صتحداث 
البيطرية عن طريق برنامج ال�صراء املوحد

1- املوافقة على ا�صتحداث مناق�صة لتاأمن االدوية واللقاحات 
بدول  احليوانية  والرثوة  الزراعة  لوزارات  البيطرية 
باملكتب  املوحد  ال�صراء  مناق�صات  طريق  عن  املجل�س 
التنفيذي من خالل االمانة العامة لدول جمل�س التعاون 

وذلك اعتباراً من عام 2017م.
لتغطية  التنفيذي  املكتب  ل�صالح   )%  2( ن�صبة  ا�صتقطاع   -2
تكاليف طرح املناق�صة ، وتراجع هذه الن�صبة فى املناق�صات 
التي تليها، ويتم ا�صتقطاع هذه الن�صبة من اإجمايل قيمة 
للدول  توريدها  يتم  التي  ال�صركات  على  املر�صاة  البنود 

االأع�صاء.

مناق�صة الأجهزة الطبية النمطية لعام 2017م
للدول  النمطية  الطبية  االجهزة  لتوفري  مناق�صة  طرح   -
2017م،  لعام  املوحد  ال�صراء  برنامج  خالل  من  االع�صاء 
على ان يتم عقد اجتماع للمخت�صن من الدول االع�صاء 
واال�ص�س  ال�صروط  وو�صع  الفنية،  املوا�صفات  لتوحيد 

واالنظمة التي يتم مبوجبها طرح هذه املناق�صة.
الت�صجيل الدوائي املركزي 

التي  املركزي  للت�صجيل  املقدمة  امل�صتح�صرات  جميع  قبول   -1
اإحدى  اأو  ال تزال تتمتع مبدة براءة االخرتاع لدى بع�س  
الدول االأع�صاء ب�صفتها جلنة فنية تقنية )مامل يكن يتمتع 
ويرتك  اخلليجي(   االخرتاع  براءة  مكتب  لدى  باحلماية 
مو�صوع قبول الت�صجيل على امل�صتوى الطريف ح�صب اأنظمة 

الدول الداخلية فيما يتعلق مبو�صوع براءة االخرتاع. 
بالثباتية  اخلا�صة  العمل  فرق  دعوة  التنفيذي  املكتب  على   -2
اجليد  الدوائي  الت�صنيع  واأ�ص�س  احليوي  والتكافوؤ 
اأن  على  �صنوياً  لالجتماع  الدوائي  والتيقظ    cGMP
وت�صت�صيف  املوفدة  اجلهة  ح�صاب  على  امل�صاركة  تكون 
الدولة امل�صيفة تكاليف االجتماع ومكانه وترفع تو�صيات 
قبل  املركزي  للت�صجيل  اخلليجية  اللجنة  اإىل  الفرق  هذه 

االإجتماع الدوري لل�صيا�صات. 
3- عدم قبول درا�صات التكافوؤ احليوي من مراكز مملوكة من 
للت�صجيل  واملقدم  للدواء  امل�صنعة  الدوائية  ال�صركات  قبل 

تفادياً لت�صارب امل�صالح. 
4- اعتماد اأي مركز تكافوؤ حيوي مت اعتماده من قبل ال�صلطات 
الرقابية الدوائية يف اأي من االحتاد االأوروبي اأو الواليات 
ال�صحة  منظمة  لدى  اأو  اليابان  اأو  االأمريكية  املتحدة 
مركز  اأي  بزيارة  احلق  املركزي  الت�صجيل  وللجنة  لعاملية. 

تقدم لطلب االعتماد متى ما راأت احلاجة لذلك.
5- الرتحيب مب�صاركة ممثلن لوزارة ال�صحة باململكة املغربية 

يف اجتماعات جلان الت�صجيل الدوائي املركزي بهدف 
اال�صتفادة من جتربة دول املجل�س يف هذا املجال.  

اعتماد االأدلة التالية كاأدلة خليجية :   -6
•	 Guideline	on	Allergenic	Products.	
•	 Guidelines	 for	 Production	 and	 	 	 Quality	
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Control	of	Antisera
•	 Guidelines	 for	 Production	 and	 Quality	

Control	of	Vaccines	
•	 Guidelines	 for	 	 	 Production	 and	Quality	

Control	of		Blood	Products	.
•	 Guidelines	on	Biosimilars.	
•	 Update	 Version	 No.	 3.3	 of	 The	 GCC	

Guidelines	for	Stability	Testing	of	Active	
Pharmaceutical	 Ingredients	 (APIs)	 and	
Finished	Pharmaceutical	Products	(FPPs)		

االأدوية  ا�صماء  بخ�صو�س  العاملية  ال�صحة  منظمة  دليل   -
التجارية INN كدليل ا�صرت�صادي للم�صتح�صرات اجلديدة 
امل�صتح�صرات  يف  ينظر  اأن  على  املركزي  للت�صجيل  املقدمة 

املقدمة الإعادة الت�صجيل يف كل حالة على حده. 
بخ�صو�س   ICH للمواءمة    الدويل  املجل�س  دليل   -
للقيام  ا�صرت�صادي   ))E6،كدليل  ال�صريرية  الدرا�صات 

بالدرا�صات ال�صريرية يف الدول االأع�صاء. 
اعتماد  مبتطلبات  اخلا�س  العاملية  ال�صحة  منظمة  دليل   -
مراكز التكافوؤ احليوي كدليل خليجي على اأن يتم التعميم 

به على ال�صركات الدوائية من قبل املكتب التنفيذي .
عام  وموازنات  2016م  لعام  التنفيذي  املكتب  ميزانية 

2017م و�صئون تنظيمية
لعام  التنفيذي  املكتب  مليزانية  اخلتامي  احل�صاب  اعتماد   -1

2015م وتقرير مراجع احل�صابات .
ـ  و�صركاه  العمري  حممد  الدكتور  �صركة  مكتب  تكليف   -2
املكتب  حل�صابات  خارجي  كمدقق   - قانونيون  حما�صبون 

التنفيذي ابتداء من عام 2016م .
ال�صحة  وزير  مرجعيتها  مالية  مراجعة  جلنة  اعتماد   -3

ال�صعودي ملراجعة ح�صابات املكتب التنفيذي ب�صفة دورية.
التنفيذي لعام 2017م مببلغ  4- اعتماد موازنة مالية للمكتب 
وثمامنائة  مليون  وثالثون  �صبعة   )37.882.000( وقدره 

واثنان وثمانون األف ريال �صعودي.
مببلغ  2017م  لعام  االع�صاء  الدول  ح�ص�س  على  االبقاء   -5
وقدره )21.000.000 ( واحد وع�صرون مليون ريال وبواقع 
�صعودي  ريال  الف  وخم�صمائة  مالين  ثالثة   3.500.000
اجلمهورية  با�صتثناء  االع�صاء  الدول  من  دولة  لكل 

اليمنية.
رواتب  هيكلة  باإعادة  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  تكليف   -6
موظفي املكتب التنفيذي ويتم اال�صتئنا�س مبا هو معمول 

به باالأمانة العامة ملجل�س التعاون .
مظلة  حتت  العاملة  اللجان  كافة  اع�صاء  بدالت  توحيد   -7

املكتب التنفيذي .
للمكتب  الفنية  اللجان  اجتماعات  ايام  عدد  تقنن  درا�صة   -8

التنفيذي مبا ي�صمن اجلودة واالجناز.
املالية  باللوائح   )  45  ،  44  ،  43  ( املواد  ن�صو�س  ت�صتبدل   -9
املتميز مبادة  االداء  التنفيذي واخلا�صة مبكافاأة   للمكتب 
�صنوي  متيز  بدل  �صرف  )يجوز  اأنه  على  تن�س  واحدة 
ملوظفي املكتب التنفيذي يف حدود املوازنة املخ�ص�صة لذلك 
يتجاوز  ال  مبا   “ ومعتمدة  حمددة  تقييم  اآلية  وح�صب 
ثالثة رواتب” ويعر�س ذلك على اأع�صاء الهيئة التنفيذية 

الإقراره( . 
10- تكليف مدير عام املكتب التنفيذي بالبدء يف تعديل النظام 
للمكتب  الداخلية  واللوائح  التنفيذي  للمكتب  اال�صا�صي 
اجتماع  ال�صادرة عن  القرارات  مع  يتما�صى  التنفيذي مبا 
اللجنة الوزارية والذي عقد بدولة قطر 2015م، والتقرير 
وزير  معايل  قبل  من  املكلفة  املراجعة  جلنة  من  املرفوع 
احلوكمة  الإجراءات  ال�صعودية  العربية  باململكة  ال�صحة 

باملكتب التنفيذي .
�صندوق الئتمان املودع والبحوث

1-اعتماد احل�صاب اخلتامي ل�صندوق االئتمان املودع والبحوث 
مراجع  وتقرير  2015/2014م  وعام   2014/2013م  لعام 

احل�صابات.
2- تعديل ال�صنة املالية ل�صندوق االئتمان املودع والبحوث لتبداأ 
عام  دي�صمرب من كل   31 وتنتهي يف  يناير  �صهر  بداية  من 

وذلك ابتداء من ميزانية عام 2016م .
االئتمان  ب�صندوق  التنفيذي  املكتب  وفورات  حتويل  يتم   -3

املودع والبحوث �صنويا مليزانية املكتب التنفيذي .
يف  امل�صاركة  واجلهات  االأع�صاء  الدول  جميع  على  التاأكيد   -4
مناق�صات ال�صراء املوحد بعدم �صرف م�صتحقات ال�صركات 

اإال بعد �صداد ن�صبة االثنن يف املائة  للمكتب التنفيذي .
5- املوافقة على االآلية اجلديدة ال�صتثمار املبالغ الفائ�صة من 
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اأموال �صندوق االئتمان املودع والبحوث والتي حتقق دخل 
اأعلى وخماطر اأقل .

اجلودة و�صالمة املر�صى
الرعاية  جلودة  اال�صرتاتيجية  اخلليجية  اخلطة  اعتماد 
ال�صحية و�صالمة املر�صى )املحدثة( واملتكاملة )2020/2016(، 
واملبنية على االإطار العام املعتمد واملواكبة للم�صتجدات العاملية 

والعمل مبوجبها يف دول املجل�س .
مكافحة العدوى

اعتماد العمل باخلطة اال�صرتاتيجية ملجابهة ومقاومة امليكروبات 
حول  اخلليجية  العمل  حلقة  عن  ال�صادرة  احليوية  للم�صادات 
الر�صيد  واال�صتخدام  احليوية  للم�صادات  امليكروبات  “مكافحة 

لها” وبالتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة.
مكافحة الأمرا�ص غري ال�صارية

اأول : مكافحة الأمرا�ص غري ال�صارية :
من  للوقاية  اخلليجية  اخلطة  متابعة  تقرير  اعتماد 
 )2025/2014( ومكافحتها  ال�صارية  غري  االأمرا�س 

حتى �صبتمرب 2016م.
ثانيا : مكافحة داء ال�صكري

�صرورة اإيالء ق�صية “مكافحة داء ال�صكري” اأق�صى   -1
درجات االهتمام على امل�صتويات القيادية واالإدارية 
احلالية  املر�س  معدالت  و�صلت  اأن  بعد  واملهنية 

والتوقعات امل�صتقبلية اإىل درجات غري م�صبوقة.
املحدثة  التنفيذية  اخلليجية  اخلطة  اعتماد   -2
واملتوافقة   )2025/2016( ال�صكري  داء  ملكافحة 
من  للوقاية  املعتمدة  اخلليجية  اخلطة  مع 
ال�صارية )2025/2014( واملتواكبة  االأمرا�س غري 
والعمل  العاملية،  ال�صحة  منظمة  موؤ�صرات  مع 

مبوجبها يف دول املجل�س.
ثالثا : مكافحة ال�صرطان

اخلليجية  اخلطة   “ اعتماد   -1
ملكافحة  )املحدثة(  التنفيذية 
املتوافقة   ،”)2025/2016( ال�صرطان 
للوقاية  اخلليجية  اخلطة  مع 
ال�صارية  غري  االأمرا�س  ومكافحة 
وثيقة  واملت�صمنة   )2025/2014(

الريا�س حول اأعباء ال�صرطان يف منطقة اخلليج 
والعمل مبوجبها يف دول املجل�س.

احلملة   “ حققته  الذي  الكبري  بالنجاح  االإ�صادة   -2
انطلقت  التي   “ بال�صرطان  للتوعية  اخلليجية 
خالل االأ�صبوع االأول من فرباير 2016 والتوجيه 

باأن تكون هذه الفعالية اخلليجية )�صنوية(.
الدولية  الوكالة  مع  التفاهم  مذكرة   “ اعتماد    -3
الأبحاث ال�صرطان )IARC( “ لتطوير الربنامج 
اخلليجي ملكافحة ال�صرطان واعتماد خطة العمل 
املقرتحة من الوكالة الدولية يف جماالت االأبحاث 
االأولويات  لدعم  القدرات  وبناء  والتدريب 

الوطنية / اخلليجية  .
مركزًا  اجلزيئي  للطب  اجلوهرة  الأمرية  مركز  اعتماد 

خليجيًا معتمدًا
واالأمرا�س  اجلزيئي  للطب  اجلوهرة  االأمرية  مركز  اعتماد 
خليجياً  “مركزاً  العربي  اخلليج  جلامعة  التابع  الوراثية 
االإجنازات  عن  �صنوياً  تقريراً  تقدمي  يتم  اأن  وعلى  مرجعياً” 

واالأن�صطة ذات العالقة بالعمل ال�صحي امل�صرتك.
ال�صحة املهنية 

اعتماد جدول االأمرا�س املهنية املوحد لدول جمل�س التعاون ، 
اأن  على  املهني  العجز  لتقييم  اخلليجي  االإ�صرت�صادي  والدليل 

يكونا ب�صفة ا�صرت�صادية .
تعديل م�صمى املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء ال�صحة

لدول جمل�ص التعاون
لدول  ال�صحة  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  م�صمى  تعديل 

جمل�س التعاون لي�صبح كالتايل :
    ) جمل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون ( 



واللجــــنة الــــوزارية تعـــقد اجتمــــاعها الثــــالث
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   كما عقد اأ�صحاب املعايل وال�صعادة وزراء ال�صحة بدول جمل�س 
اأكت�بر   13 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  الثالث،  اجتماعهم  التعاون، 
بن  ت�فيق  الدكت�ر  معايل  برئا�صة  الريا�س،  مدينة  يف  2016م 

ف�زان الربيعة وزير ال�صحة باململكة العربية ال�صع�دية. 

    وقد األقى �صعادة ال�صتاذ / عبد اهلل بن جمعة ال�صبلي - الأمني 
العامة  بالأمانة  والتنم�ية  القت�صادية  لل�ص�ؤون  امل�صاعد  العام 
ملجل�س  العام  الأمني  معايل  عن  نيابة  كلمة   - التعاون  ملجل�س 
التعاون  جلنة  حققتها  التي  الجنازات  اأن  فيها  اأكد  التعاون 
ال�صحي مبجل�س التعاون خالل فرتة ق�صرية من ان�صائها تثلج 
ال�صدور وتعمق احلر�س وامل�ص�ؤولية التي اأولتها وزارات ال�صحة 
املجل�س،  دول  بني  امل�صرتك  ال�صحي  للعمل  الأع�صاء  بالدول 
ال�صحي نظرا  املجال  الأعلى يف  املجل�س  بقرارات  والتي ت�جت 
لك�نها مت�س جميع الفئات من م�اطني دول املجل�س مما يعزز 
التزام دول  واأجهزتها لإبراز  املجل�س  تبذلها دول  التي  اجله�د 
املجل�س باأهداف التنمية امل�صتدامة التي اأقرت من قبل منظمة 

الأمم املتحدة يف �صبتمرب من عام 2015م.

قادة  وال�صم�  اجلاللة  اأ�صحاب  اعتماد  اىل  معاليه  واأ�صار     
هيئة  ان�صاء  ورعاهم،  اهلل  حفظهم  التعاون،  جمل�س  دول 
املجل�س  بدول  والتنم�ية  القت�صادية  لل�ص�ؤون  امل�صت�ى  عالية 
الت��صيات والدرا�صات  ال�صيا�صات وو�صع  وامل�ص�ؤولة عن اقرتاح 
وامل�صاريع التي تهدف اىل تط�ير التعاون والتن�صيق والتكامل 

مما   ، والتنم�ية  القت�صادية  املجالت  يف  الأع�صاء  الدول  بني 
ي�صكل دفعة جديدة يف الرتقاء بالعمل اخلليجي امل�صرتك.

     وناق�س ال�زراء العديد من امل�ا�صيع املتعلقة مب�صرية العمل 
اخلليجي امل�صرتك يف املجال ال�صحي ، كما مت مناق�صة تن�صيق 
على  املطروحة،  الق�صايا  جتاه  املجل�س  دول  م�اقف  وت�حيد 
جدول اأعمال املنظمات وامل�ؤمترات الدولية يف املجال ال�صحي، 
دليل  ال�زراء  ا�صتعر�س  كما  ال�صاأن،  بهذا  عملية  اآلية  وو�صع 
الجراءات ال�صحية امل�حدة يف املنافذ احلدودية لدول املجل�س، 
ال�صحي،  باملجال  العالقة  ذات  امل�صتدامة  التنمية  واأهداف 
والعالج  ال�صحية،  املدن  ال�صحي،  املجال  يف  التط�عي  والعمل 
 ،)HTA( ال�صحية  والتدخالت  التقنيات  وتقييم  باخلارج، 

والتثقيف ال�صحي، وتر�صيد الإنفاق ال�صحي. 
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ال�صراء املوحد وت�صعرية الأدوية و�صالمة املر�صى والرت�صد الوبائي 
والفح�ص الطبي على العمالة الوافدة .. اأبرز املو�صوعات التي مت مناق�صتها...

ختام فعاليات االجتماع الدوري اخلامس والثمانون 
للهيئة التنفيذية بدول جملس التعاون

1438هـصحة الخليج �صفر  ــ  2016م  نوفمرب  ــ   137 العدد  ــ  والع�صرين  اخلام�س  املجلد 

ا�صت�صافـــت مدينـــة الريا�ـــس يـــوم االأربعـــاء 21 �صبتمـــرب 2016م 
االجتمـــاع الدوري اخلام�س والثمانـــن للهيئة التنفيذية ملجل�س 
وزراء ال�صحـــة لـــدول جمل�ـــس التعاون والذي عقـــد بفندق كورت 
يـــارد يف املدخـــل اجلنوبـــي حلـــي ال�صفـــارات مبدينـــة الريا�س ... 
�صـــّرح بذلك املدير العـــام ملجل�س ال�صحة لـــدول جمل�س التعاون 
االأ�صتـــاذ �صليمـــان بـــن �صالـــح الدخيـــل حيـــث اأو�صـــح بـــاأن الهيئـــة 
التنفيذيـــة ناق�صـــت عدداً من املو�صوعات منهـــا ما يخ�س ال�صراء 
املوحـــد ومناق�صاتـــه املتعـــددة حـــول امل�صتح�صـــرات ال�صيدالنيـــة 
، ولـــوازم جتهيـــز امل�صت�صفيـــات ولـــوازم الكليـــة ال�صناعيـــة ولوازم 
الك�صـــاوي ، ولـــوازم رعايـــة الفـــم واالأ�صنـــان، ولـــوازم املختـــربات 
الطبيـــة وخدمـــات نقـــل الدم ، ولـــوازم جراحـــة القلـــب واالأوعية 
الدمويـــة واالأ�صعـــة التداخليـــة ، ولوازم االأنـــف واالأذن واحلنجرة 
، ولـــوازم جراحـــة العظـــام والعمـــود الفقـــري ولـــوازم  والعيـــون 
التاأهيـــل الطبـــي ، ومناق�صـــة تاأمـــن االأجهـــزة الطبيـــة النمطية 
املعتـــادة ، وا�صتحداث مناق�صة خا�صة لتاأمن االأدوية واللقاحات 

البيطرية عن طريق برنامج ال�صراء املوحد .

املركـــزي،  الدوائـــي  الت�صجيـــل  مو�صـــوع  االجتمـــاع  تنـــاول  كمـــا 
وت�صعـــرية االأدويـــة ، وبرنامـــج الفح�ـــس الطبـــي علـــى العمالـــة 
الوافـــدة والرعايـــة ال�صحيـــة للم�صنـــن ، ومكافحـــة التدخـــن ، 
واالأمرا�ـــس املعديـــة ، والتغذيـــة واملغذيـــات الدقيقـــة ، واحلـــاالت 
املكت�صفة الختبارات االإيدز  ، واالإعالم وتعزيز ال�صحة ، والرعاية 

التمري�صية ، وبرنامج الرت�صد الوبائي )برنامج ح�صن( ..
   ويف اخلتـــام اأو�صـــح املدير العام للمكتب التنفيذي باأن االجتماع 
ناق�ـــس كذلـــك ترتيبـــات عقـــد املوؤمتـــر الثمانـــون ملجل�ـــس وزراء 
ال�صحـــة لـــدول جمل�ـــس التعاون واإقـــرار جدول االأعمـــال املقرتح 
علـــى معـــايل الـــوزراء، كمـــا اأعـــرب عـــن ترحيبـــه الكبـــري باأع�صاء 
الهيئـــة التنفيذيـــة ملجل�ـــس وزراء ال�صحة لدول جمل�ـــس التعاون 
�صيـــوف اأعـــزاء على اململكـــة العربية ال�صعوديـــة وجمل�س ال�صحة 
لـــدول جمل�س التعـــاون داعياً اهلل لهم بالتوفيـــق وال�صداد يف هذا 
االجتماع واخلروج بتو�صيات بناءة تلبي طموحات وتطلعات والة 

االأمر يحفظهم اهلل.
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حتت رعاية معايل وزيرة ال�صحة بدولة قطر الدكت�رة / حنان 
الك�اري تعقد الندوة اخلليجية الثانية ع�صرة للتمري�س خالل 
“التمري�س بني  الفرتة من 26-27 فرباير 2017م حتت �صعار 
ح�ل  الندوة  حماور  الإن�صاين” وتدور  والبعد  التقني  التقدم 
ا�صتك�صاف تاأثري التكن�ل�جيا على تقدمي الرعاية التمري�صية 
اأول�ية الرعاية  الإن�صانية ، ودرا�صة ال�صرتاتيجيات التي تعزز 
اإمكانيات  وا�صتك�صاف   ، التقنيات   ا�صتخدام  عند  الإن�صانية 
 ، التقنيات لتعزيز الت�ا�صل مع املر�صى وعالقاتهم باجلمه�ر 
الإن�صانية  الرعاية  التي تهدد  الف�ائد واملخاطر  وحتليل ونقد 
اجلهة  باأن  علماً   ، امل�صتخدمة  التقنيات  ا�صتخدام  خالل  من 
جميع  ا�صتك�صاف  يف  خا�س  ب�صكل  مهتمة  للندوة  املنظمة 
من  الإن�صانية  الرعاية  تقدمي  على  التكن�ل�جيا  تاأثري  اأبعاد 
اجلديد  ال�صتخدام  �صبيل  على  ال�صحي  للنظام  وا�صع  منظ�ر 
�صرير  بيئة  اإىل  الإلكرتونية  ال�صحية  املعل�مات  لنظام 
ا�صتخدام  واأي�صاً   ، مثاًل  باملري�س  املحيطة  كالأجهزة  املري�س 
وامل�صاركة يف حت�صني اخلدمات  املالحظات  لتلقي  التكن�ل�جيا 

ال�صحية .

رفع ال�سكر للقيادة الر�سيدة .. 
د. فكري: 

املكتب االقليمي للصحة العاملية سيشهد 
حراكا تطويريا ونقلة نوعية جبميع براجمه

حتت رعاية معايل وزيرة ال�سحة 
قطر تستضيف الندوة اخلليجية

الثانية عشر للتمريض يف فرباير القادم 

ل�صرق  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  معايل  رفع 
والعرفان  والتقدير  ال�صكر  فكري  حمم�د  الدكت�ر  املت��صط 
دولة  رئي�س  نهيان  ال  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
المارات املتحدة ول�صم� نائب رئي�س الدولة حاكم دبي ال�صيخ 
عبدالرحمن  ال�صحة  وزير  وملعايل  مكت�م  ال  را�صد  بن  حممد 
ملنظمة  اإقليمياً  مديراً  معاليه  انتخاب  مبنا�صبة   .. الع�ي�س 
ال�صحة العاملية ل�صرق املت��صط ملدة خم�س �صن�ات قادمة ، خلفاً 

للمدير احلايل الدكت�ر عالء عل�ان ..

الغالية،  الثقة  واأعرب معاليه عن عظيم �صكره وامتنانه لهذه 
�صائاًل امل�ىل عز وجل الت�فيق واأن يك�ن عند ح�صن ظن اجلميع 
القليم  دول  يف  ال�صحي  العمل  م�صرية  دعم  يف  ي�صهم  واأن 
والرتقاء مب�صت�ى اأداء اخلدمات ال�صحية وجت�يدها لتحقيق 
تلبية احتياجات دول القليم  الأمر والعمل على  تطلعات ولة 
اهلل  مب�صيئة  �صي�صهد  الإقليمي  املكتب  باأن  مبيناً  ال�صحية، 
حراك تط�يرياً ونقله ن�عية بجميع براجمه ل �صيما الت�صدي 
الظروف  اأثناء  الإقليم  يف  ت�ؤثر  التي  ال�صحية  للم�صكالت 

القت�صادية والأو�صاع ال�صيا�صية التي ت�صهدها املنطقة حالياً .
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اأخبار واأنباء

اطلقـــت وزارة ال�صحـــة ووقاية املجتمع بدولـــة االإمارات املتحدة 
مبادرة »اقراأ يف ال�صحة« التي نفذها مركز التدريب والتطوير 
يف ال�صارقة احتفااًل باإعالن عام 2016 »عام القراءة«، وت�صتهدف 
جميـــع موظفـــي وزارة ال�صحة ووقايـــة املجتمع، لتعزيـــز اإ�صهام 
الـــوزارة يف عـــام القـــراءة، وا�صتحـــداث مكتبة ذكيـــة ت�صم اأحدث 
اإ�صـــدارات العلـــوم ال�صحيـــة، لتكـــون منظومـــة ثقافيـــة وواجهة 
ح�صاريـــة، تعك�س مدى مواكبة التطور العلمي يف جمال العلوم 

واملعرفة ال�صحية ملوظفي الوزارة.
واأكـــد �صعادة عو�س �صغرّي الكتبي، وكيل الوزارة امل�صاعد لقطاع 
ت  مـــا خلد ا
اأن  امل�صانـــدة، 
»اقراأ  مبادرة 
ال�صحـــة«  يف 
تفتـــح نوافذ 
فـــة  ملعر ا
ظفـــي  ملو
الوزارة عن 
مـــا  اأحـــدث 
�صلـــت  تو
ليـــه  اإ
م  لعلـــو ا
 ، لطبيـــة ا
تـــي  تاأ و

ا�صتجابـــة ملبـــادرة »عـــام القـــراءة« التـــي اأطلقهـــا �صاحـــب ال�صمو 
ال�صيـــخ خليفـــة بـــن زايـــد اآل نهيـــان، رئي�س الدولـــة، حفظه اهلل، 
وتنـــدرج �صمـــن ا�صرتاتيجيـــة وزارة ال�صحـــة ووقايـــة املجتمـــع، 
لتعزيـــز املعرفـــة وحـــب القـــراءة يف مرافقنـــا كافـــة، وت�صجيـــع 
املوظفـــن من اأطباء وممر�صن واإدارين على القراءة لتطوير 

قدراتهم ومعارفهم.
اأكـــد �صقـــر احلمـــريي، مديـــر مركـــز التدريـــب  مـــن ناحيتـــه، 
والتطوير، اأن هذه املبادرة توفر مكتبة ذكية تتيح الو�صول اإىل 
جميع م�صادر املعرفة ال�صحية من موقع واحد، وت�صمل موارد 
املكتبـــة: املجموعـــة الطبية الكاملة مـــن McGraw Hill التي 
توفـــر معارف تعليمية وتثقيفية من اأكرث من 85 م�صدراً رائداً 
حول العامل، وجمموعة طب االأ�صنان وجراحة الوجه والفكن، 
وت�صـــم اأي�صـــاً الدليـــل االإر�صـــادي للتمري�ـــس واملهـــن ال�صحيـــة 
 Micromedex ف�صـــاًل عن مو�صوعـــة ،CINAHL امل�صاعـــدة
2.0 حـــول ال�صالمـــة الدوائيـــة ومعاجلـــة االأمرا�ـــس من خالل 

اأجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتـــف املحمولـــة، اإ�صافـــة اإىل املو�صوعة 
ال�صريريـــة Clinical Key ت�صمـــل اأكرث مـــن 1100 كتاب و600 

جملة.
ويف هـــذا ال�صياق اأطلقـــت منطقة ال�صارقة الطبية، بالتعاون مع 
»ثقافة بال حدود«، ، مبادرة » القراءة نب�س«، وذلك ملدة اأ�صبوع، 
يف امل�صت�صفيـــات وعـــدد مـــن املراكـــز ال�صحية التابعـــة للمنطقة، 
والتـــي تهـــدف اإىل تعزيز الوعـــى املجتمعي لـــدى خمتلف فئات 

صحة اإلمارات تشجع موظفيها على القراءة
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املجتمـــع من خمتلـــف الفئات العمرية باأهمية القـــراءة، واأثرها 
يف دفع عملية التقدم والتنمية. 

وقـــال �صعادة حممد عبـــد اهلل الزرعوين مدير منطقة ال�صارقة 
الطبية »املبادرة التي نظمها ق�صم االت�صال احلكومي باملنطقة، 
تاأتـــي تزامنـــا مـــع مبـــادرة » 2016 عـــام القـــراءة« ويف اإطـــار �صعي 
وزارة ال�صحـــة ووقايـــة املجتمـــع اإىل ت�صمـــن القـــراءة �صمـــن 

خطتها وا�صرتاتيجيتها«. 
ت�صمنـــت الفعاليـــة، التـــي مت اإطالقها من م�صت�صفـــى القا�صمي، 
يليهـــا م�صت�صفى الكويـــت، توفري مكتبـــات، وتوزيع كتب جلميع 
الفئـــات العمريـــة مـــن املر�صـــى واملراجعـــن لت�صجيعهـــم علـــى 
القـــراءة. كمـــا ت�صمنـــت الفعاليـــة ا�صت�صافـــة حكواتـــي لزيـــارة 
االأق�صـــام الداخليـــة لقـــراءة الق�ص�ـــس وكتـــب االأطفـــال جلـــذب 

الطفل، وتعويده على القراءة .
 كمـــا نظمت وزارة ال�صحة ووقايـــة املجتمع ندوة طبية معرفية 
وتوقيع كتب طبية من املوؤلفن يف اإطار احتفاء الوزارة مببادرة 
عـــام 2016 عـــام القـــراءة التـــي اأطلقهـــا �صاحـــب ال�صمـــو ال�صيـــخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وذلك يف 
جامعـــة حممـــد بن را�صد للطب والعلـــوم ال�صحية بالتعاون مع 

موؤ�ص�صة االإمارات لالآداب ومكتبة املجرودي. 
وُعقـــدت النـــدوة التـــي خ�ص�صـــت لهـــا الـــوزارة �صاعـــات تدريـــب 
معتمـــدة للح�صـــور برعايـــة �صعـــادة الدكتـــور �صـــامل الدرمكـــي 
م�صت�صار معايل وزير ال�صحة ووقاية املجتمع، الذي األقى كلمة 
رحـــب يف م�صتهلهـــا باحل�صور م�صيـــداً مببادرة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ـــس الدولـــة، حفظـــه اهلل، يف اإطـــالق مبادرة 
عـــام القراءة التـــي ت�صتهدف االرتقـــاء باملجتمع 
معرفيـــاً وتكري�ـــس القراءة كعـــادة �صحية الإعادة 
اكت�صـــاف مفهـــوم ال�صعـــادة يف القـــراءة، م�صـــرياً 
اإىل دعـــم الوزارة هـــذا التوجه الأهميتـــه يف اإثراء 
القّيمـــة  الطبيـــة  بالكتـــب  امل�صت�صفيـــات  مكتبـــات 
وحتفيـــز االأطبـــاء على تطويـــر مهاراتهـــم، واأ�صار 

اإىل وجـــود اأجنـــدة �صنويـــة 
للـــوزارة تت�صمـــن فعاليات 
متنوعـــة و�صـــراكات فاعلـــة 
يف اإطار ت�صجيع ودعم هذه 

املبادرة اال�صرتاتيجية.
توجيهـــات  اإىل  الفتـــاً 
ال�صيـــخ  ال�صمـــو  �صاحـــب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�ـــس الـــوزراء حاكم دبي 
“رعـــاه اهلل” يف اعتبـــار القراءة املهارة االأ�صا�صية جليل جديد 
من العلمـــاء واملفكرين والباحثن واملبتكرين وتاأ�صي�س اقت�صاد 

قائم على املعرفة مرتكزاً على العلوم واالبتكار.
واأكـــد �صعادته ارتباط القـــراءة بانتهاج الثــقافـــة ال�صــحية التي 
تعـــد خط الوقايـــة االأول ل�صحة املجتمعـــات لالرتقاء بامل�صتوى 
ال�صحـــي للفـــرد واملجتمع، مما دفع الوزارة اإىل اإطالق مبادرات 
توعويـــة لتعزيز الثقافة ال�صحية علـــى م�صتوى املجتمع، الذي 
ي�صاهـــم بـــدوره يف حتقيـــق روؤيـــة الـــوزارة يف �صحـــة م�صتدامـــة 

ملجتمع ينعم برعاية �صاملة وحياة مديدة.



اأخبار واأنباء

جاءت هذه املبادرة تت�يجاً ملبادرات اخلل�ة ال�زارية التي تراأ�صها 
رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم�  �صاحب 
والتي   - اهلل  رعاه   - دبي  حاكم  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
لتط�ير   2015 ماي�  يف  ال�زراء  جمل�س  قبل  من  اعتمادها  مت 
ال�صن  وكبار  للم�اطنني  والثان�ية  الأولية  ال�صحية  اخلدمات 
ت�صمن  خا�صة  عناية  اإىل  يحتاج�ن  الذين  اإقامتهم  اأماكن  يف 
لهم اخل�ص��صية وال�صالمة والراحة وفق اأعلى املعايري العاملية، 
ال�صن،  بكبار  احلك�مة  اهتمام  تنامي  اإطار  يف  ي�صب  والذي 
وتعزيز اخلدمات ال�صحية الأولية والثان�ية يف املناطق البعيدة.

وتغطي مبادرة الرعاية ال�صحية املتنقلة 4 اإمارات هي الفجرية 
وراأ�س اخليمة وعجمان واأم القي�ين، ليك�ن جمم�ع امل�صتفيدين 
منها 3 اآلف م�اطن من كبار ال�صن على مدار 3 �صن�ات. وت�صمل 
املبادرة م�صارين: الرعاية ال�صحية املنزلية والعيادات ال�صحية 

التخ�ص�صية املتنقلة.
وكبار  للم�اطنني  منزلياً  املقدمة  اخلدمات  طبيعة  وت�صم 
التاأهيلية  اخلدمات  وال�قائية،  العالجية  اخلدمات  ال�صن؛ 
ذكية  تطبيقات  وت�فري  خمربية،  وفح��صات  والتمري�صية، 
ال�صحية  اأح�الهم  ومتابعة  العالج،  تناول  يف  امل�صنني  مل�صاعدة 
بكبار  الر�صيدة  احلك�مة  اهتمام  تنامي  اإطار  يف  ي�صب  والذي 
ال�صن، وتعزيز اخلدمات ال�صحية الأولية والثان�ية يف املناطق 

البعيدة.
ويف هذا ال�صياق اأكد �صعادة الدكت�ر ح�صني عبدالرحمن الرند 
اأن  ال�صحية،  والعيادات  املراكز  لقطاع  امل�صاعد  ال�زارة  وكيل 
احلك�مة  اعتمدتها  التي  املتنقلة  ال�صحية  الرعاية  مبادرة 
عالية  ج�دة  ذات  �صحية  خدمات  ت�فري  اإىل  تهدف  الر�صيدة 
الذهاب  اىل  احلاجة  دون  ت�اجدهم  اأماكن  يف  للم�اطنني 
ي�صتطيع  ل  من  ومرافقيهم  ال�صن  كبار  وتاأهيل  للم�صت�صفيات 
بيانات خا�صة  واإن�صاء قاعدة  ال�صحية،  ال��ص�ل اىل اخلدمات 
بالرعاية ال�صحية املتنقلة وت�فري اإح�صائيات دقيقة للم�صاهمة 
ي�صاهم يف  ال�صحية، مما  للرعاية  ال�صرتاتيجي  التخطيط  يف 

ت�فري الأ�صَرة يف امل�صت�صفيات ملن هم باأم�ّس احلاجة لها.
من ناحيتها قالت الدكت�رة عائ�صة �صهيل رئي�س فريق املبادرة؛ 
تقدم املبادرة خدمة زيارات منزلية للم�صنني من قبل الأطباء 

ال�صحية  حالتهم  ومتابعة  املتمر�صني  واملمر�صني  واخلرباء 
ال�صحية  الرعاية  لهم  ي�صمن  مما  الأ�صرة،  اأفراد  مب�صاعدة 
اأج�اء  و�صمن  الأ�صري  حميطهم  يف  الت�اجد  اأثناء  الالزمة 
على  املحافظة  مع  النف�صية  والطماأنينة  والأمان  الراحة  من 
هيبتهم وخ�ص��صيتهم، ونخ�س كبار ال�صن لتقليل العبء على 
امل�صت�صفيات واحلد من م�صاعفات الأمرا�س املزمنة من خالل 

متابعة املر�صى يف منازلهم.
وت�صم العربات املتنقلة عيادة الأمرا�س املزمنة، عيادة اأمرا�س 
القلب والأوعية الدم�ية، عيادة العي�ن، عيادة الأ�صنان، وعيادة 
املدار�س  لطالب  اخلدمة  تقدمي  ل�صمل  وتت��صع  اجللدية 
ت�ع�ية  اإطالق حمالت  وكذلك  درا�صتهم،  واجلامعات يف مقر 

وتثقيفية للمجتمع.
مت تقدمي خدمات �صحية متن�عة عن طريق العيادات ال�صحية 
فح�س  التالية  اخلدمات  و�صمت  الط�يني  منطقة  يف  املتنقلة 
التغذية  وعيادة  العظام  ه�صا�صة  وفح�س  وال�صكر  الدم  �صغط 
وعيادة القالع عن التدخني وفح�س م�صحة عنق الرحم بتاريخ 
فريق  من  منزلية  زيارات  بعمل  البدء  وتبعها   ،  2016/5/31
واحلالة  واخلليبية   واجلروف  ال�صدر  وادي  منطقة  يف  العمل 

واأع�صمة والطيبة .
واأخرياً جرى تقييم املبادرة و برامج الرعاية ال�صحية املنزلية 
ا�صت�صارية  م�صطفى  منار  الدكت�رة  اخلبرية  من  الدولة  يف 
على  اأثنت  التي  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف  �صيخ�خة  اأمرا�س 
اجله�د املبذولة يف املبادرة و التي تطابق اأعلى امل�صت�يات العاملية 
كما مت عمل تغذية راجعة على تقرير اخلبرية والعمل بالنقاط 

التي ذكرت يف التقرير لالرتقاء بالربنامج 
كما مت  ت�صليم عربتي الرعاية ال�صحية املتنقلة ملنطقتي راأ�س 
ال�طنية  املبادرة  تفعيل  اإطار  يف  الطبيتني  والفجرية  اخليمة 
للرعاية ال�صحية املتنقلة “عناية” ومت ت�صليم العيادة بح�ص�ر 
الرعاية ال�صحية الأولية يف كٍل  املنطقة الطبية ومدير  مدير 

من راأ�س اخليمة والفجرية.

الرعاية ال�سحية املتنقلة ... 
مبادرة معتمدة من جملس الوزراء بدولة اإلمارات 
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ح�صول قطاع امل�صت�صفيات يف 
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

على �صهادة الآيزو 2015-9001

جاء ذلك خالل لقاء الدكتور يو�صف حممد ال�صركال، وكيل 
الــــوزارة امل�صاعد لقطاع امل�صت�صفيات بوزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمــــع مبكتبــــه بديوان الــــوزارة وفد موؤ�ص�صــــة »تي يو يف 
اإنرت�صرت« االأملانيــــة الدولية املتخ�ص�صة يف تدقيق النظم 
االإداريــــة واإ�صدار ال�صهادات وفقاً ملعايــــري منظمة »االآيزو« 
الدوليــــة والتي قامــــت بتقييم اأداء القطــــاع باإداراته املختلفة 
للتاأكــــد من مدى مطابقة اأنظمــــة العمل به وم�صتوى اخلدمات 

التي يقدمها ملعايري اجلودة.
ح�صــــر الوفــــد برئا�صــــة الدكتــــور فريــــدون �صريجيزاريــــا، الرئي�ــــس العاملــــي 
ملوؤ�ص�صــــة »تــــي يــــو يف اإنرت�صــــرت« االأملانيــــة الدوليــــة واملهند�صــــة ملي�ــــس مرقة 
املديــــر العام للموؤ�ص�صة مبنطقة اخلليج ونائل اأبو زيد املدير االإداري لفرع 
املوؤ�ص�صــــة يف دبــــي، حيــــث �صلــــم الدكتور فريــــدون الدكتور يو�صــــف ال�صركال 
�صهــــادة االآيــــزو 9001-2015 التــــي ح�صــــل عليهــــا قطــــاع امل�صت�صفيــــات بكافة 
اإداراته والتي تتوافق اأنظمتها مع اآخر حتديث لنظام اإدارة اجلودة االآيزو.

وبهــــذه املنا�صبــــة اأ�صــــار ال�صــــركال اإىل اأن �صعي قطاع امل�صت�صفيــــات للح�صول 
علــــى �صهــــادة االآيــــزو 9001-2015 ياأتــــي ان�صجامــــا مــــع توجيهــــات القيــــادة 
الر�صيــــدة وتلبيــــة لروؤية االإمــــارات 2021 باأن نكون مــــن اأف�صل دول العامل، 
وانعكا�صــــا للجهــــود الكبرية التــــي تبذلها وزارة ال�صحــــة ووقاية املجتمع يف 
جمــــال االلتــــزام باملعايري الدوليــــة يف تقــــدمي خدماتها االإداريــــة والطبية 
واحل�صــــول على االعتمــــادات العاملية وذلك بعد ح�صــــول 14 من�صاأة �صحية 
مــــن من�صاآت الــــوزارة تنوعت بن م�صت�صفيات ومراكز �صحية على االعتماد 

ال�صحي الدويل يف العام 2015.
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اأخبار واأنباء

العربية  المارات  بدولة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  وقعت 
الفريو�صي  الكبد  التهاب  مر�صى  لعالج  تفاهم  مذكرة  املتحدة 
 ، ي�.�صي  اآيرلند  �صاين�صز  �صركة  جيليد  بالتعاون مع  الدولة  يف 
امل�صتحقني  للمر�صى  هارف�ين  اأو  �ص�فالدي  عقار  ت�فري  بهدف 
العالج وغري القادرين على حتمل تكلفة عالجهم  بهذا الن�ع من 
العالج املنقذ للحياة و ذلك بعد درا�صة احلالة الجتماعية و املادية 

لكل مري�س. 
ال�صحة  وزارة  وكيل  الأمريي  ح�صني  اأمني  الدكت�ر  �صعادة  واأكد 
امل�ؤمتر  اأثناء  والرتاخي�س  العامة  ال�صحة  ل�صيا�صة  امل�صاعد 
ال�صحفي الذي انعقد بدي�ان ال�زارة بدبي ، اأن هذه املبادرة حتمل 
طابعاً اإن�صانياً بالدرجة الأوىل ونحن نعي�س يف اأج�اء �صهر رم�صان 
�صهر الرحمة والعطاء، وتاأتي املبادرة �صمن ا�صرتاتيجية ال�زارة  
الطبية  املمار�صات  اأف�صل  وفق  العالجية  باخلدمات  لالرتقاء 
�صحية  حل�ل  لتقدمي  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكات  وتعزيز 
الكبد الفريو�صي ج  التهاب  مبتكرة مع م�ؤ�ص�صات رائدة يف جمال 

املبادرة  ، بحيث متهد هذه  الطبية  الك�ادر  املهارات لدى  وتعزيز 
النت�صار  ن�صب  ظل  يف  الدولة  يف  نهائياً   املر�س  من  للتخل�س 

القليلة جداً مقارنة بدول اأخرى.
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عدد  اأن  اإىل  �صعادته  ولفت 
التي  املبادرة  من  امل�صتفيدين 
الإمارات  �صعبة  بدعم  حتظى 
اله�صمي  اجلهاز  لأمرا�س 
مري�س   500 �صيبلغ   ، والكبد 
الفريو�صي  الكبد  بالتهاب 
بني  تت�زع  جماين  ب�صكل  ج، 
ب�صكل  وال�افدين  امل�اطنني 
�صيا�صة  مع  ان�صجاما   ، مت�صاٍو 
التي  اجلهات  خمتلف  مع  ال�صراكات  بناء  يف  ال�صحة  وزارة 
با�صتطاعتها امل�صاهمة يف جناح جه�دها املبذولة لتنفيذ ال�صيا�صات 

حتت م�سمى »مبادرة معك« .. 
»الصحة« توقع مذكرات  تفاهم لعالج مرضى التهاب الكبد 

الفريوسي ج  

د.اأمني الأمريي: 
ي�ستــفيد 500 
مــــــــري�س يف 
الدولــــــة من 
العالج جمانًا
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واملهام املن�طة بها ، و�صيق�م فريق من ال�زارة باملراجعة والتدقيق 
وكيفية  املبادرة  عمل  وطريقة  للربنامج  الإعالمية  امل�اد  على 
دولة  ق�انني  مع  تت�افق  اأنها  من  والتاأكد  منها  املر�صى  ا�صتفادة 
املرافق  يف  املبادرة  عن  والتعميم  الإعالن  عن  ف�صاًل  الإمارات، 

التابعة له. 
يف  الإمارات  دولة  جه�د  الأمريي  اأمني  الدكت�ر  وا�صتعر�س 
م�اجهة املر�س من خالل ت�حيد خطط وزارة ال�صحة والهيئات 
ال�صحية للق�صاء على مر�س التهاب الكبد ال�بائي ج. حيث اأثمرت  
ال�صيا�صة ال�قائية و العالجية املتط�رة التي تتبعها وزارة ال�صحة 
ووقاية املجتمع يف حما�صرة املر�س. واأكد اأن ال�زارة تتبع 7 طرق 
للحد من املر�س ، وهي ؛ فح�س املتربعني بالدم بتقنيات عالية، 
امل�ؤ�ص�صات ال�صحية  ، وت�فري  الفعال ب�صكل �صريع  الدواء  وت�فري 
الأدوية  خل�  من  والتاأكد   ، واملتابعة  العالج  لت�يل  املتخ�ص�صة 
الب�صرية من هذه الأمرا�س، تعزيز  امل�صتخل�صة من بالزما الدم 
ودعم التثقبف ال�صحي ، وفح�س املقبلني على الزواج ، والك�صف 
قرار  يف  املدرجة  اخلم�صة  الفئات  ح�صب  ال�افدة  للعمالة  الطبي 

جمل�س ال�زراء.

شركة  مع  اتفاقية  وتوقع 
اسرتا زينيكا الدوائية لدعم 

مرضى الربو
مع  للتجديد  قابلة  �صنتني  مدتها  اتفاقية  ال�زارة  وّقعت  كما 
يف  الرب�  مر�صى  مل�صاعدة  العاملية  الدوائية  ا�صرتازينيكا  �صركة 
دولة الإمارات على اللتزام بعالجهم با�صتخدام تطبيق لله�اتف 
الذكّية و اإحداث تغيري جذري يف املعاجلة الذاتية للرب� من خالل 
متكني املر�صى من احل�ص�ل على اأحدث اأجهزة لقيا�س ال�ظائف 

الرئ�ية جماناً.
واأكد �صعادة الدكت�ر اأمني ح�صني الأمريي وكيل ال�زارة امل�صاعد 
حجم  تعك�س  املبادرة  اأن  والرتاخي�س  العامة  ال�صحة  ل�صيا�صة 
مدع�مة  العاملية  الدوائية  ال�صركات  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
ال�صحي  القطاع  يف  والت�صريعات  والأنظمة  التحتية  البنية  من 
ال�صراكة  يكر�س  مما  الإمارات،  دولة  يف  الر�صيدة  القيادة  وروؤية 

العمل  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  روؤية  اإطار  يف  املجتمعية 
اأحدث  ت�فري  يف  ت�صاهم  ا�صرتاتيجية  لر�صم  اخلا�س  القطاع  مع 
العالجات للمر�صى يف دولة الإمارات و حت�صني الرعاية ال�صحية 

لأفراد املجتمع.
ا�صرتازينيكا  �صركة  اقرتحتها  التي  املبادرة  اأن  اإىل  �صعادته  واأ�صار 
تدعمها ال�زارة من خالل تعميمها على م�صت�ى الدولة وت�فري 
الإمكانات و اإعطاء الن�صح والإر�صاد للتطبيق الأمثل و ال�صتفادة 
الق�ص�ى ملر�صى الرب� يف الدولة ، و ت�صهيل تطبيق الربنامج يف 
ال�صيطرة على مر�س  ال�صحة م�صاهمة يف  التابعة ل�زارة  املرافق 
الرب� يف الدولة وتعزيز وعي مر�صى الّرب� باأعرا�صه و م�صبباته و 
حت�َصن التزامهم بالعالج مما ينعك�س اإيجابياً على ال��صع ال�صحي 
و املعي�صي . وحتتل ال�زارة م�قعاً ريادياً يف عالج الرب� يف املنطقة، 
وبدعم  املر�س  بهذا  املرتبطة  املبادرات  من  العديد  اأطلقت  حيث 
من  ت�ؤكد  اإ�صافية  خط�ة   A-Connect وميثل  به.  امل�صابني 
جديد على هذا اللتزام ال�ا�صع من ال�زارة بتخفيف اأعباء مر�س 

الرب� عن كاهل املر�صى والدولة معاً.
ون�ه الأمريي اإىل اأن هذه التفاقية تاأتي تعبريا عن التزام ال�زارة 
احتياجات  تلبية  والعمل على  التنف�صية،  الأمرا�س  بعالج  الدائم 
�صتقدم  حيث  الدولة«.  على  العالج  اأعباء  وتقليل  الرب�  مر�صى 
و  املمر�صني  و  لالأطباء  التقني  والدعم  التدريب  ا�صرتازينيكا 
الفنيني امل�صاركني يف تنفيذ هذه املبادرة مما ي�صكل فر�صة لتط�ير 
املمار�صات  اأحدث  على  والطالع  ال�زارة  ك�ادر  وخربات  معارف 
اأهم  وت�ظيف  الّرب�  مر�س  معاجلة  يف  عاملياً  املّتبعة  الإكلينيكية 
التقنيات احلديثة لتقدمي حل�ل فعالة للمر�صى والفريق املعالج 

معاً.
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ك�صف امل�ؤمتر الدويل جلراحات القلب 
يف دبي عن تقنية ذكية متكن الطبيب 
ملر�صى  ال�صحية  احلالة  مراقبة  من 
اللجنة  رئي�س  وقال   ، بعد  عن  القلب 
اأمرا�س  وا�صت�صاري  للم�ؤمتر  العلمية 
اإن  الهاجري  عبداهلل  الدكت�ر  القلب 
تقنيات  على  ال�ص�ء  �صلط  امل�ؤمتر 
حديثة ملجال »الطب عن بعد«، م��صحاً 
اأن من بني تلك التقنيات جهاز جديد، 
يف  م�صتخدماً  واأ�صبح  اأملانيا،  يف  �صنع 
قلب  اأداء  مراقبة  من  ميكن  الإمارات 
اجلديد  اجلهاز  اأن  واأو�صح   ، املري�س 
وير�صد  املري�س  قلب  نب�صات  يراقب 

وير�صل  الأمين،  الأذين  يف  التغريات 
يف  الإلكرتوين،  بريده  وعلى  الطبيب  هاتف  على  ن�صية  ر�صائل 
حال تعر�س املري�س لأي ا�صطراب، كما ير�صل تقارير ح�ل حالة 
القلب ، واأ�صاف الهاجري »يحمل الطبيب جهازاً �صبيهاً بالهاتف 
اأي  يف  بالطبيب  دائم  ات�صال  على  املري�س  يبقي  والذي  املتنقل 

مكان ح�ل العامل عن طريق �صبكات الت�صالت والإنرتنت«.
اجلديد  اجلهاز  لزراعة  جراحات  اأجرى  الذي  الهاجري-  وذكر 
تتيح  التقنية  هذه  اأن  القلب-  ع�صلة  يف  بف�صل  م�صابني  ملر�صى 
بعيدة،  دولة  كان يف  ل�  املري�س حتى  اإىل حالة  التعرف  للطبيب 
قلبه  كان  حال  يف  املري�س  لإنقاذ  هاتفياً  التدخل  له  تتيح  كما 

معر�صاً لأي خطر، وت�جيهه للم�صت�صفى للتدخل املبكر.
وتابع »يتميز اجلهاز اجلديد ب�صغر احلجم، و�صه�لة تركيبه يف 
اجل�صم بجراحة ب�صيطة ت�صتغرق وقتاً ق�صرياً ومبخدر م��صعي، 
حيث يخرج املري�س من امل�صت�صفى يف الي�م نف�صه، ويزاول حياته 

ب�ص�رة طبيعية«.
ولفت الهاجري اإىل اأن التقنية احلديثة ميكن زراعتها للمر�صى 
من خمتلف الأعمار، وتتنباأ بتعر�س قلب املري�س للخطر، وحتمي 
املري�س من امل�صاعفات ال�صحية التي يتعر�س لها م�صاب� اأمرا�س 

القلب يف حال تاأخرهم عن تلقي العالج الطبي.
ت�صخي�س  القلب  جلراحات  الدويل  امل�ؤمتر  يف  امل�صارك�ن  وبحث 
وعالج  بالق�صطرة،  التدخل  طريق  عن  وعالجه  القلب،  ف�صل 

القلبية،  الأمرا�س  مل�صابي  املفاجئ  امل�ت  واأ�صباب  القلب،  ت�صخم 
لإنقاذ حياة  املبكر  التدخل  تقنيات حديثة متكن من  وك�صف عن 

مر�صى القلب.
وحذر امل�ؤمتر من تناول ال�جبات ال�صريعة والإكثار من الأطعمة 
بالأمرا�س  الإ�صابة  يف  الرئي�س  ال�صبب  ك�نها  بالده�ن  الغنية 

القلبية يف الدولة ومنطقة اخلليج.
وقال الهاجري اإن جل�صات امل�ؤمتر �صارك فيها متحدث�ن واأطباء 
اإىل جانب  اأوروبية،  العربية وبريطانيا ودول  الدول  من خمتلف 
اأطباء من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وهيئتي ال�صحة يف دبي 

واأب�ظبي وم�صت�صفيات القطاع اخلا�س.
مب�صت�صفي  القلب  اأمرا�س  ا�صت�صاري  ت��صار  الدكت�ر  وناق�س 
الرويال برومت�ن يف لندن اعتالل ع�صلة القلب الذي ي�ؤدي اإىل 
�صع�بة قيام القلب ب�صخ الكمية الكافية من الدم اإىل بقية اأنحاء 
اجل�صم، م��صحاً اأن اعتالل ع�صلة القلب قد ي�ؤدي اإىل ف�صٍل قلبي.

ملري�س  معقدة  مر�صية  حالة  على  ال�ص�ء  امل�ؤمتر  جل�صات  األقت 
كان يعاين من ت�صيق �صديد ومزمن يف التنف�س و�صعف يف القلب 
عبداهلل  واأجرى  اجل�صم،  يف  ال�ص�ائل  لتجمع  عر�صة  يجعله  ما 
زراعة جهاز ثالثي  ب�ا�صطة  للمري�س  ناجحة  الهاجري جراحة 
الأ�صالك ورباعي الأقطاب م�صاد لف�صل القلب وم�صاد للرجفان 

البطيني وامل�ت املفاجئ.

تقنية ذكية لمراقبة مرضى القلب عن بعد
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�صرحت مديرة م�صت�صفى الك�يت 
اإن  كرم،  علي  اآمنة  ال�صارقة،  يف 
و286  األفاً   47 ا�صتقبل  »امل�صت�صفى 
من  الأول  الن�صف  يف  مراجعاً 
العام اجلاري، بينهم 27 األفاً و296 

مراجعاً لق�صم الط�ارئ واحل�ادث، فيما بلغ عدد املر�صى املقيمني 
يف  مري�صاً  و9167  مري�صاً،  و314  اآلف   10 الداخلية  الأق�صام  يف 

العيادات اخلارجية«. 
واأ�صافت خالل م�ؤمتر �صحايف، اأم�س، اأنه »مت اإجراء 509 عمليات، 
كما اأجرى ق�صم املناظري 891 حالة تنظري، خالل الفرتة نف�صها«. 
العيادات  يف  تخ�ص�صاً   16 ي�صم  »امل�صت�صفى  اأن  كرم  وتابعت 
اخلارجية، و�صيتم بدء العمل التجريبي بجهاز رنني مغناطي�صي 
على  املقبل،  اأغ�صط�س  درهم، خالل  �صبعة ماليني  كلفته  متطّ�ر 
اأن  اإىل  م�صرية  املقبل«،  �صبتمرب  يف  به  الفعلي  العمل  يبداأ  اأن 
ومعدات  باأجهزة  امل�صت�صفى  مّدت  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  »وزارة 
حديثة، وفق اأرقى امل�ا�صفات العاملية، ف�صاًل عن حتديث الأجهزة 

القدمية، وذلك بكلفة نح� 22 ملي�ن درهم«. 
واأفادت كرم باأن »عدد الأ�صّرة يف امل�صت�صفى بلغ 93 �صريراً، ون�صبة 
الإ�صغال تزيد على 95% يف خمتلف الأق�صام، ويبلغ عدد العاملني 
و62  ممر�صة،  و167  طبيباً،   54 بينهم  �صخ�صاً،   345 امل�صت�صفى  يف 

فنياً، و42 اإدارياً، و20 خدمات اأخرى«. 
بقيمة  احتياطياً  كهربائياً  م�لداً  ميتلك  »امل�صت�صفى  اأن  وذكرت 
اأق�صام امل�صت�صفى، وما  ثالثة ماليني درهم، قادر على ت�صغيل كل 
حتت�يه من غرف عمليات، واأجهزة ب�صكل كامل، يف حال انقطاع 

التيار الكهربائي«. 
من جهته، ك�صف م�صاعد مدير امل�صت�صفى لل�ص�ؤون الفنية، الدكت�ر 
امل�ج�دة  الأجهزة  من   %80 نح�  تغيري  »مت  اأنه  املعلمي،  عي�صى 
ثالث  جتديد  مت  كما  ومتطّ�رة،  حديثة  باأخرى  امل�صت�صفى  يف 
وحتديث  و�صيانة  احلديثة،  الأجهزة  تركيب  بعد  عمليات  غرف 
الأر�صيات والأ�صقف، وتركيب �صبكة كهرباء جديدة«، لفتاً اإىل اأنه 
اأ�صّرة جديدة لغرف العمليات، ي�صت�عب ال�احد منها  »مت ت�فري 

�صخ�صاً ي�صل وزنه اإىل 500 كيل�غرام«. 
املركزة  العناية  اأق�صام  وحتديث  تط�ير  »مت  اأنه  املعلمي  واأ�صاف 
اأ�صحاب  للمر�صى  اأ�صّرة  �صبعة  وت�فري  حديثة،  مناظري  باإدخال 
احلالت احلرجة يف الق�صم، كما مت حتديث ق�صم العالج الطبيعي 
واإدخال اأجهزة حديثة فيه، وه� ما ميثل نقلة ن�عية لهذا الق�صم«. 

الصحة« تدعم مستشفى الكويت 
بأجهزة حديثة بقيمة 22 مليون درهم 

م�ست�سفى الكويت 
ي�ستقبل 47 األف 
مراجع يف 6 اأ�سهر

 تزامنا مع الحتفال بالأ�صب�ع العاملي  للر�صاعة الطبيعية ، افتتح 
م�صت�صفى الرباحة عيادة الر�صاعة الطبية ،بهدف ت�عية المهات  
والن�صائح  الإر�صادات  وتقدمي  الطبيعية،  الر�صاعة  باأهمية 
الالزمة لهن من قبل ا�صت�صاريات متخ�ص�صات يف هذا املجال، كما 

نفذ امل�صت�صفى برامج اإر�صادية عديدة لالأمهات قبل وبعد ال�لدة
املالية  لل�ص�ؤون  املدير  نائب  العمادي  �صريفه  الدكت�رة  ولفتت   
والدارية  ورئي�س جلنة الر�صاعه الطبيعية خالل اإطالق الأ�صب�ع 
العاملي  للر�صاعة الطبيعية الذي بداأت فعالياته ي�م الثالثاء ، اأن 
م�صت�صفى الرباحة  قد اأطلق العديد   من اخلدمات لإ�صعاد وراحة 
الأمهات  واأن هذه  العيادة  ت�صتهدف تثقيف ال�صيدات املر�صعات 

باأهمية الر�صاعة الطبيعية وت��صيح 
للر�صاعة،  ال�صحية  الطرق  اأف�صل 
التي  امل�صكالت  التغلب على  وكيفية 
ت�اجه الأم املر�صعة عقب ال�لدة، اأو 

اأثناء فرتة الر�صاعة .
الطبيعية  الر�صاعة  اأن  وذكرت 
ومناء  �صحة  تعزز  اأنها  اأثبتت 
عيادة  افتتاح  اأن  م�ؤكدة  الطفل، 
ثقافة  ل�صتعادة  تاأتي  الر�صاعة  
خالل  من  الطبيعية  الر�صاعة 
وتطبيق  العامة،  الت�عية  حمالت 

الدعم  كل  تقدمي  وعلينا  امل�صت�صفى،  يف  املثلى  التغذية  ممار�صات 
الر�صاعة  ثقافة  ن�صر  و  املهمة  املبادرة  هذه  لإجناح  الالزم 
يف  بالغة  اأهمية  من  لها  ملا  الذهبي،  املعيار  واعتبارها  الطبيعية، 
املجتمع، و�صرورة ترويج النداء الطبيعي الذي مت اإهماله ب�صبب 
وتاأثري  التجاري،  والتدخل  ال�صناعي،  احلليب  �صركات  كرثة 

الت�ص�يق الكثيف على املنطقة
وعلى  الإمارات،  دولة  حك�مة  من  كبرياً  التزاماً  هناك  اأن  واإىل 
اأعلى امل�صت�يات، ب�صحة املراأة والطفل، وا�صتطاعت الدولة خالل 
مدة وجيزة اأن ت�صابق الدول املتقدمة يف م�ؤ�صرات التنمية الب�صرية 
املرتكزة على الإن�صان ب�صكل عام والطفل ب�صكل خا�س، �ص�اًء كانت 

التنمية �صحية اأو اجتماعية اأو اقت�صادية اأو �صيا�صية، وغريها.

عيادة جديدة للر�ساعة 
الطبيعية مب�ست�سفى الرباحة 
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اأخبار واأنباء

التثقيف  باإدارة  متمثلة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأطلقت 
والتعزيز ال�صحي، فعالية »اأ�صب�ع املاء« يف دي�ان ال�زارة ـ دبي، 

بهدف ت�عية وتعزيز �صحة امل�ظفني باأهمية �صرب املاء.
اإطار الهتمام  البادرة، التي تعد الأوىل من ن�عها، يف  وتندرج 
لتعزيز  ال�زارة  ا�صرتاتيجية  وحتقيق  و�صحتهم،  بامل�ظفني 

اأمناط احلياة ال�صحية للحد من الأمرا�س املرتبطة بها 
مدى  على  الأن�صطة  من  عدداً  املاء  اأ�صب�ع  فعاليات  وت�صم 
الأ�صب�ع، من �صاأنها تذكري وحتفيز امل�ظف على �صرب املزيد من 
املاء، عرب ت�زيع عب�ات مياه ي�مياً على جميع م�ظفي دي�ان 

ال�زارة، بالتعاون مع �صركة حتلية وت�زيع مياه.
التثقيف  اإدارة  مدير  �صريف،  حممد  ف�صيلة  الدكت�رة  وقالت 
اإىل  تهدف  التي  املاء  »اأ�صب�ع  مبادرة  تاأتي  ال�صحي،  والتعزيز 
ـ 10  املياه بالكميات املطل�بة من 8  لفت النتباه لأهمية �صرب 
اأك�اب ي�مياً، و�صرب ال�ص�ائل ال�صحية بدًل من امل�صروبات التي 

حتت�ي على �صكريات و�صعرات حرارية عالية
 اجلدير بالذكر اأن عب�ات املياه التي مت ت�زيعها على امل�ظفني 
ي�م، عن  لكل  اإر�صادية  ن�صائح  حتت�ي على مل�صق ت�ع�ي مع 
عادة  من  تعزز  التي  الأ�صاليب  بع�س  واتباع  املاء  �صرب  اأهمية 

�صرب املاء بالكمية امل��صي بها.

توعية موظفي الصحة بأهمية 
شرب الماء

اختتم امل�ؤمتر اخلليجي ل�صبكية العي�ن اأعمال دورته الفتتاحية 
التي ا�صت�صافها م�صت�صفى القا�صمي يف ال�صارقة.

التعاون لدول  “ يف دول  “ �صبكية العني  اأطباء  امل�ؤمتر  �صارك يف 
اخلليج العربية و” ق�صم العي�ن “ يف م�صت�صفى القا�صمي ووزارة 
“ باير  �صركة  مع  وبالتعاون  الدولة.  املجتمع يف  ووقاية  ال�صحة 

لالأدوية “ .
اأطباء ال�صبكية يف اخلليج برئا�صة الدكت�ر  ونظمت امل�ؤمتر جلنة 
الرئي�س  ونائب  املنظمة  واللجنة  امل�ؤمتر  رئي�س  العمري  حممد 
جمال الكندري والدكت�ر اأحمد اخل�صاب رئي�س اللجنة العلمية . 
.وذلك بح�ص�ر اأكرث من / 170 / من الأطباء والأخ�صائيني من 
العربية  واململكة  “ الإمارات  املنطقة ميثل�ن دول  اأنحاء  خمتلف 
ال�صع�دية دولتي قطر و الك�يت و �صلطنة عمان ومملكة البحرين 

بجانب الأردن وم�صر.
اأخ�صائي  جتمع  التي  ن�عها  من  الأوىل  املبادرة  هذه  ومتح�رت 
 .. واحد  �صقف  حتت  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  العني  �صبكية 
يف  ال�صبكية  عالج  يف  واخلرباء  الأطباء  اأبرز  من  نخبة  مب�صاركة 
امل�صرتكة  اجله�د  تفعيل  ح�ل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

لالرتقاء بعالجات �صبكية العني يف املنطقة.
و�صكل “ امل�ؤمتر اخلليجي لعالج �صبكية العني “ .. اأهمية كبرية 
يف تعزيز نقل املعرفة واخلربات بني اأخ�صائي ال�صبكية يف املنطقة 
وت�صهيل قن�ات الت�ا�صل فيما بينهم لالطالع على اآخر التط�رات 
وامل�صتجدات ذات ال�صلة بعالج �صبكية العني .. وا�صتعر�س اخلرباء 
والطبية  اجلراحية  العالجات  وف�ائد  مزايا  اأهم  امل�صارك�ن 

املخ�ص�صة للعناية الكاملة ب�صبكية العني.
ال�طنية  اللجنة  رئي�صة  الأمريي  فاطمة  الدكت�رة  واأو�صحت 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  يف   “ العمى  مكافحة   “ العني  ل�صحة 
يف  واحل�صا�صة  الرقيقة  الأجزاء  من  تعد  ال�صبكية  اأن  املجتمع.. 
العني وتعترب من اأهم الأجزاء التي يجب العناية الكاملة بها من 
للرعاية غري  اإذ ميكن  الب�صر  �صالمة  على  احلفاظ  �صمان  اأجل 
ال�صبكي  ال�ريد  ان�صداد  اإىل  ي�ؤديان  اأن  العالج  �ص�ء  اأو  املنا�صبة 

واعتالل ال�صبكية وبالتايل اإىل الإ�صابة ب�صعف الب�صر.
واأ�صافت اأن تنظيم “ امل�ؤمتر اخلليجي لعالج �صبكية العني “ .. 
جاء بهدف ت�طيد اأوا�صر الت�ا�صل وتبادل املعرفة بني اأخ�صائي 
ال�صبكية ت�افقا مع م�صاعي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لت�فري 
ال�صرتاتيجي  الهدف  وحتقيق  ال�صحية  الرعاية  خدمات  اأف�صل 
دولة  يف  للمر�صى  ال�صعادة  درجات  اأعلى  �صمان  وه�  الأ�صمى 

الإمارات و�صائر دول جمل�س التعاون.
خا�صة  ال�صبكية  اأمرا�س  اأن   .. العمري  حممد  الدكت�ر  واأو�صح 
اعتالل ال�صبكية ال�صكري من الأمرا�س املنت�صرة يف منطقتنا حيث 
اأن الكثري من دول اخلليج تقع يف لئحة الع�صر دول يف العامل من 
ال�صحية يف  ي�صكل حتديا على اجلهات  ال�صكري مما  ن�صبة  حيث 

الك�صف املبكر وعملية العالج وال�قاية.
باير   “ ل�صركة  القطري  املدير  �صربي  هاين  اأ�صاد  جانبه  من 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  بدور   .. اخلليج  منطقة  يف   “ لالأدوية 
يف  ال�صبكية  اأخ�صائي  بني  للجمع  جهدا  تدخر  مل  التي  املجتمع 
املنطقة ودعم م�صاعي اإر�صاء نهج اأكرث تكامال و�صم�لية لالرتقاء 

جمل�س  ودول  الإمارات  دولة  يف  العي�ن  بطب 
التعاون.

واأ�صاف اأن العناية ب�صبكية العني تعد 
التي  اأهمية  الأكرث  املجالت  من 

املر�صى  اهتمام  على  ت�صتح�ذ 
حالت  يعان�ن  الذين  خا�صة 
فقدان  اإىل  ت�ؤدي  قد  مزمنة 
الب�صر حيث ت�صري الإح�صائيات 

ملي�ن   /  16  / نح�  اأن  اإىل 
�صخ�س ح�ل العامل يعان�ن اأمرا�س 

ال�صبكية .
مع  ال�صراكة  خالل  من  تطلعه  عن  واأعرب 

امل�صاهمة  اإىل  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة 
الأمد  ط�يل  حل  ت�فري  يف  الفاعلة 

للمر�صى يف املنطقة.

م�ست�سفى القا�سمي اأول  موؤمتر  
لأطباء  �سبكية  العيون يف اخلليج
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ال�صكر والغدد ال�صماء للكبار مب�صت�صفى القا�صمي،  نظمت وحدة 
�صكر  بهب�ط  والذي يخت�س  الدولة،  م�صت�ى  على  الأول  امل�ؤمتر 
ال�صكر،  مر�صى  اإىل  اإ�صافة  والفنيني،  الأطباء  وي�صتهدف  الدم، 
 24 مب�صاركة  بال�صارقة،  للم�ؤمترات  اجل�اهر  قاعة  يف  وذلك 
دولة، حيث تناول امل�ؤمتر حماور تخت�س بهب�ط �صكر الدم. اأدار 
�صماء  غدد  ا�صت�صاري  املط�ع،  ن�ال  الدكت�رة  العلمية  احللقات 
ال�صتعانة  متت  وقد  ال�صارقة،  يف  القا�صمي  مب�صت�صفى  و�صكري 

مبجم�عة من اخلربات العاملية لإلقاء املحا�صرات.
اأي  مع  يحدث  قد  الدم  يف  ال�صكر  م�صت�ى  انخفا�س  اإن  وقالت 
ال�صكري  الداء  اختالطات  اأكرث  من  واحد  وه�  �صكري،  مري�س 
�صي�عاً، ومن املحتمل اأن حالة هب�ط �صكر الدم هي احلالة الأكرث 
�صي�عاً عند مر�صى الداء ال�صكري يف امل�صت�صفيات واأق�صام الط�ارئ 
والإ�صعاف، مبينة اأن امل�ؤمتر تناول عدة اأوراق عمل، منها احللقة 
واأن�اعه  ال�صكري  مر�س  يف  بالنخفا�س  عرفت  الأوىل  العلمية 
والأ�صباب امل�ؤدية اإليه، كما اإن املادة العلمية الثانية طرحت نتائج 
من  دولة،   24 على  يزيد  ما  فيها  �صارك  التي  العاملية  الدرا�صة 
يعاجل�ن  الذين  املر�صى  من  مري�س  األف  و27  الإمارات،  بينها 
وعدد  ال�صكري  والثاين من مر�صى  الأول  الن�ع  بالأن�ص�لني من 
العلمية  املادة  اأما  الدم،  �صكر  هب�ط  من  الأقل  على  واحدة  ن�به 
حتدث  قد  التي  الف�صي�ل�جية  التغريات  عن  فتحدثت  الثالثة 
للج�صم كردة فعل للهب�ط ب�صكر الدم، واملادة الرابعة حتدثت عن 

تغيري العالج ملري�س ال�صكر كا�صتجابة للهب�ط يف �صكر الدم.
ولفتت املط�ع اإىل اأنه يف الي�م الأول مت عمل ور�صات عمل وحلقات 
تعريف  اإىل  اإ�صافة  للمر�صى،  الدم  �صكر  انخفا�س  عن  علمية 
تكرار  يتفادى  وكيف  باملنزل  الهب�ط  عالج  كيفية  عن  املر�صى 

النخفا�س، اإ�صافة اإىل التعريف بنق�س ال�صكر بالدم.

مستشفى القامسي ينظم مؤمتر هبوط 
سكر الدم األول على مستوى الدولة

توفري تطعيمات احلج 
والعمرة يف 61 مركزًا 

للطب الوقائي

احلج  تطعيمات  ت�فري  املجتمع،  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
دبي  اإمارات:  على  م�زعة  لها،  تابعاً  طبياً  مرفقاً   61 يف  والعمرة 
منها  والفجرية،  اخليمة  وراأ�س  القي�ين  واأم  وعجمان  وال�صارقة 
ال�قائي،  للطب  مراكز  و9  الأولية،  ال�صحية  للرعاية  مركزاً   52
م�صرية اإىل اأن تطعيم احلمى ال�ص�كية اإلزامي جلميع الراغبني يف 
اأداء فري�صتي العمرة اأو احلج، بناًء على ت��صيات منظمة ال�صحة 

العاملية، واإر�صادات وزارة احلج ال�صع�دية، 
واأو�صحت ال�زارة، اأن لقاح اأو تطعيم النفل�نزا امل��صمية اختياري 
به  ين�صح  الرئ�ية،  املك�رات  تطعيم  بينما  واملعتمرين،  للحجاج 
بالن�صبة للمعتمرين، داعية الراغبني يف اأداء منا�صك العمرة خالل 
الأولية  الرعاية  اإىل مراكز خدمات  الت�جه  املبارك  رم�صان  �صهر 
والطب ال�قائي؛ بهدف التح�صني وال�قاية من الأمرا�س املعدية، 
ف�صاًل عن اتباع الإر�صادات ال�صحية قبل ال�صفر وخالل ال�صفر وبعد 

الع�دة، حتى تك�ن ع�ناً لهم بحمايتهم عند اأداء منا�صكهم.

فريق عمل وطني للتوعية بالتطعيم 
قبل السفر واتباع التعليمات

ت�صكل اجلهات ال�صحية الحتادية واملحلية على م�صت�ى الدولة، فريق 
ال�صحية  الل�ائح  ال�قائي ومكتب  اإدارة الطب  عمل م�صرتكاً مك�ناً من 
الدولية، ومب�صاركة هيئة ال�صحة اأب�ظبي وهيئة ال�صحة بدبي، بغر�س 
تعزيز الت�عية ال�صحية لل�قاية من الأمرا�س املعدية عن طريق اللتزام 

باأخذ التطعيمات قبل ال�صفر واتباع اإر�صادات �صحية اأخرى.
املراكز  لقطاع  امل�صاعد  ال�كيل  الرند  عبدالرحمن  ح�صني  الدكت�ر  وقال 

والعيادات ال�صحية، يف ت�صريح لـ »الحتاد«: »ل بد اأن 
يح�صل املعتمر على �صهادة التطعيم الدولية املت�افرة 
لدى مرافق ال�زارة الطبية املت�افرة فيها التطعيمات، 
والأوراق  امل�صتندات  اأحد  البطاقة  هذه  تعترب  حيث 
ياأخذ  اأن  ويجب  واملعتمر،  للحج  ت�افرها  ال�اجب 

املعتمر التطعيمات قبل وقت ال�صفر بـ 10 اأيام على الأقل«. 
واأ�صار اإىل اأن اجلهات ال�صحية بالدولة، اأطلقت حملة للت�عية ب�صرورة 
العمرة، وتاأتي هذه احلملة لتحقيق هدف  اللقاحات املطل�بة قبل  اأخذ 
دولة  جمتمع  ل�قاية  ال�صحي  النظام  بتط�ير  ال�صرتاتيجي  ال�زارة 
�صالمة  ل�صمان  عليها،  وال�صيطرة  ال�صارية  الأمرا�س  من  الإمارات 
املعتمرين واأ�صرهم ووقايتهم من الأمرا�س املعدية املحتملة، واحلد من 

انت�صارها يف املجتمع. 
لك�نه  يرجع  الرئ�ية«،  »املك�رات  لقاح  باأخذ  الت��صية  اأن  الرند  وذكر 
يحمل�ن  الذين  لالأ�صخا�س  بالن�صبة  تهديداً  وي�صكل  معدياً،  مر�صاً 
يعر�ص�ن  قد  والذين  الأنفية،  قن�اتهم  يف  الرئ�ية  املك�رات  بكترييا 
الآخرين اإىل الإ�صابة مبر�س املك�رات الرئ�ية ب�صبب الت�صال القريب، 
اأو ال�صعال  اأثناء العطا�س  وذلك من خالل الرذاذ التنف�صي الذي يخرج 
وميكن اأن ي�ؤدي اإىل م�صاعفات اأخرى؛ لذا يعترب لقاح املكّ�رات الرئ�ية 

اأكرث ال��صائل فعالية لل�قاية من اللتهاب الرئ�ي.
واأكد حر�س ال�زارة على ت�فري م�صت�يات عالية من اخلدمات ال�صحية 
املقبل،  للم��صم  اهلل  بيت  وحجاج  املعتمرين  �صالمة  من  للتاأكد  املبا�صرة 
اأو وبائية، وتاأمني جميع امل�صتلزمات  اأعرا�س مر�صية  اأي  وحمايتهم من 

الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني امل�ؤهل.
وو�صعت  ال�صاأن،  هذا  عنايتها  جل  اأولت  ال�زارة  اأن  الرند  واأو�صح 
خالل  من  وت�عيتهم  احلجاج  تاأهيل  على  ت�صتند  وا�صحة  ا�صرتاتيجية 
رعايتهم  ثم  �صفرهم،  م�عد  قبل  الإر�صادية  والن�صرات  الإعالم  و�صائل 

الكاملة اأثناء تاأديتهم املنا�صك، ف�صاًل عن متابعتهم بعد الع�دة.
ال�صحة  دائرة  الهاجري مدير  اأمنيات  الدكت�رة  قالت  ال�صدد،  ويف هذا 
العامة والأبحاث بهيئة ال�صحة اأب�ظبي، اإمياناً منا باأن ال�قاية خري من 
العالج ول�صالمة املعتمرين من الأمرا�س املعدية الناجتة عن الزدحام 
املعتمرين  اأب�ظبي  ال�صحة  هيئة  تدع�  كافة،  اجلن�صيات  من  ال�صديد 
العمرة  منا�صك  لأداء  الت�جه  قبل  ال�صرورية  التطعيمات  لأخذ  كافة 
باأ�صب�عني على الأقل، وهي لقاح »املك�رات ال�صحائية« لل�قاية من التهاب 
لل�قاية،  وب�صدة  به  ين�صح  الذي  امل��صمية،  النفل�نزا  ولقاح  ال�صحايا، 
ولقاح »املك�رات الرئ�ية« )الني�م�ك�كال( لل�قاية من اأمرا�س اللتهاب 
الرئ�ي للبالغني ف�ق عمر 65 ويعان�ن الأمرا�س املزمنة، مثل ال�صكري 

والقلب والرب� واأمرا�س الكبد والذين يعان�ن �صعف اجلهاز املناعي.
من جانبها، ذّكرت الدكت�رة ناهد الي��صف مدير مركز الطب ال�قائي يف 
املعتمرين من الإمارات ب�صرورة مراجعة طبيبهم  هيئة ال�صحة بدبي، 
اأخذ كمية كافية  ا�صتقرار حالتهم ال�صحية، مع  ال�صفر للتاأكد من  قبل 
التطعيمات  اأخذ  اأهمية  مع  املزمنة،  الأمرا�س  يعان�ن  ملن  الأدوية  من 

ال�صرورية.
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اأخبار واأنباء

املدير  الن�رياين،  عارف  الدكت�ر  قال 
رئي�س  القا�صمي،  مل�صت�صفى  التنفيذي 
والق�صطرة،  القلب  جراحة  مركز 
حالة   60 �صهرياً  ي�صتقبل  الق�صم  اإن 
مبعدل  اأي  حادة،  قلبية  جللطات 
جهاز  خالل  من  تتم  ي�مياً،  حالتني 

دافن�صي.
اأكرث  باإجراء  قام  الق�صم  اأن  اإىل  لفتاً 
األف ق�صطرة قلبية، واأكرث من  من 16 
العام  منذ  حادة  جلطة  حالة   4500
الق�صم  اأن  م�ؤكداً  الآن،  وحتى   2004
عملية   2000 من  اأكرث  �صن�ياً  يجري 
عملية   200  -180 وبني  قلبية  ق�صطرة 

قلب مفت�ح.
لـ»البيان«  الن�رياين  واأو�صح 
املخ�ص�س  »دافن�صي«  جهاز  اأن 
منها  القلب  عمليات  لإجراء 
وترقيع  �صرايني،  زراعة 
اإ�صافة  ال�صمامات،  وا�صتبدال 
�صيدخل قريباً يف  القلب  العي�ب اخللقية يف  اإىل ترقيع وت�صليح 
عمليات الن�صاء وال�لدة وعالج ال�صمنة وتنظري املعدة، بعد اإدخاله 

يف اجلراحات العامة للم�صالك الب�لية.
تقنيات حديثة 

واأ�صار الدكت�ر عارف اإىل اأن ق�صم القلب يعترب الأول يف ا�صتخدام 
واحلار�س،  دافن�صي،  ومنها جهاز  احلديثة  التقنيات  واآخر  اأحدث 
ا�صتخدامه  مت  والذي  الأذينية  الرجفة  لعالج  اإمربلزر  وجهاز 
ال�صابع  العقد  يف  مل�اطن  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  مرة  لأول 
ويعاين اأمرا�س ال�صغط وال�صكري، حيث اأ�صيب بنزيف حاد، وبعد 
اإجراء املنظار واإيقاف النزيف، مت حت�يل املري�س اإىل مركز القلب 

لزراعة )المربلزر(، �صبكة واقية.
كما جنح يف اإجراء 3 عمليات لزراعة جهاز يف القلب »بتقنية يطلق 
العامل لعالج  ال�صبكات يف  اأحدث جيل  »احلار�س« وه� من  عليها 
ي�صمح  اأنه  ه�  »احلار�س«،  ميزات  اأن  اإىل  لفتاً  الأذينية،  الرجفة 
اخلطرية  الدم  �صي�لة  اأدوية  عن  بال�صتغناء  بعد  فيما  للمري�س 

والتي لها اأعرا�س جانبية قد ت�ؤثر فيه م�صتقباًل.
»الرجفان  تعاين  التي  للحالت  تتم  »احلار�س«  زراعة  اإن  وقال 
الأذيني«، حيث يتم من خالل زرع جهاز اإقفال م�صن�ع من معدن 
اأداة  عن  عبارة  اجلهاز  وهذا  الأي�صر،  الأذين  زائدة  يف  »النيتن�ل« 
»النيتن�ل«، ويح�ي طبقة داخلية ن�صيجية،  م�صن�عة من معدن 

ُم�صنعة تق�م بحجز كريات الدم احلمراء.
وي��صع اجلهاز يف الأذين الأي�صر من طريق فتح جزء من احلاجز 
خا�صة  ق�صطرة  و�صع  ثم  ومن  والأي�صر،  الأمين  الأذينني  بني 
لقيا�س اأبعاد زائدة الأذين الأي�صر، وبالتايل يتمدد اجلهاز كاملظلة، 

لإقفال مدخل زائدة الأذين الأي�صر.
قال  ال�زارة  م�صت�صفيات  على  دافن�صي  جهاز  تعميم  فكرة  وح�ل 

عدد  يف  نق�س  ي�صتطيع�ن هناك  الذين  الأطباء 
الروب�ت  مع  داخل التعامل  بكفاءة 

وهي  م�صاألة وقت، امل�صت�صفيات، 
املت�ا�صل  ء وبالتدريب  طبا لالأ

عدد  ت وزيادة  تا ب� و لر ا
هناك  ك�ادر جمهزة �صيك�ن 

اأكرب  امل�صتقبل ب�صكل  يف 
مل  معه.للتعا

تقنيات جديدة يف مستشفى القامسي لعالج أمراض القلب

دافن�سي يعالج 
60 جلطة 

قلبية �سهريا 
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بح�سور معايل وزيرة 
ال�سحة والرئي�س 

التنفيذي للمعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية 

وعدد من ال�سوريون 
والنواب  والوكالء 

بال�سحة ….

واحلك�مة  املعل�مات  هيئة  وبالتعاون مع  ال�صحة  وزارة  د�صنت 
�صهادة  اإ�صدار  خدمة  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  الإلكرتونية 
بح�ص�ر  وذلك  الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  عرب  اإلكرتونياً  امليالد 
معايل الأ�صتاذة فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة ووكيل 
جمل�س  وع�ص�  ب�عنق  مبارك  عائ�صة  الدكت�رة  ال�صحة  وزارة 
املا�صي  عبا�س  النائب  �صعادة  اخلدمات  جلنة  رئي�س  الن�اب 
جلنة  رئي�صة  ال�ص�رى  جمل�س  وع�ص�  العطي�س  علي  والنائب 
لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  الفا�صل  جهاد  الدكت�رة  اخلدمات 

املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية ال�صيد حممد علي القائد.
التعاون  على  ال�صحة  وزيرة  معايل  اأكدت  التد�صني  وخالل   
واحلك�مة  املعل�مات  وهيئة  ال�صحة  وزارة  بني  القائم 
الإلكرتونية يف جمال رفع وتط�ير م�صت�ى اخلدمات املقدمة 
للم�اطنني واملقيمني وت�صهيل الإجراءات املتبعة لطلب واإ�صدار 

�صهادة امليالد للم�اليد اجلدد.
واأكدت معايل وزيرة ال�صحة باأن اخلطط التط�يرية والرتقاء 
امتثال  تاأتي  املقدمة  احلك�مية  اخلدمات  وكفاءة  بج�دة 
الهتمام  اإطار  ويف  الر�صيدة  للقيادة  احلكيمة  للت�جيهات 
اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  ي�ليه  الذي 
لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 
جمل�س ال�زراء لرفع م�صت�ى اأداء الأجهزة احلك�مية، وت�صهيل 
للم�اطنني  اخلدمات  اإجناز  و�صرعة  احلك�مية  الإجراءات 

والكلفة ويحافظ على  ال�قت واجلهد  بكفاءة عالية مبا ي�فر 
ج�دة اخلدمات. 

من جهته، قال القائد اأن هذا التد�صني ياأتي يف اإطار ت�جيهات 
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب 
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 
وتط�ير  حتديث  على  العمل  مل�ا�صلة  اهلل  حفظه  ال�زراء 
واحلل�ل  الإلكرتونية  اخلدمات  وت�فري  املعل�ماتية  النظم 
مع  وي�صر  ج�دة  باأعلى  خلدمتهم  للم�اطنني  املبتكرة  التقنية 
اأن  اإىل  اأمام امل�صتفيدين. م�صرياً  اخت�صارها لكثري من املراحل 
اخلدمة  اأجهزة  م�صروع  لتط�ير  ا�صتكماًل  تاأتي  اخلط�ة  هذه 
الذاتية يف مرحلتها الثانية والذي تف�صل �صاحب ال�صم� امللكي 
اإلكرتونية جديدة يف  املرحلة الأوىل منها، 15 من�صة  بتد�صني 

ع�صر جهات حك�مية، يف ماي� املا�صي.
�صهادات  اإ�صدار  لطلب  الإلكرتونية  اخلدمة  اأن  بالذكر  جدير 
عرب  البحرين  مملكة  م�صت�صفيات  جلميع  مت�فرة  امليالد 
التي مت  الذاتية  اأن من�صات اخلدمة  bahrain.bh، يف حني 

خاللها تد�صني اخلدمة تت�فر فقط يف امل�صت�صفيات احلك�مية 
من  لال�صتفادة  للجميع  الفر�صة  الأجهزة  تلك  وتتيح  حالياً، 
الآيل  احلا�صب  لأجهزة  ميتلك�ن  ل  للذين  خ�ص��صا  اخلدمة، 

اأو النرتنت.
التي كانت ت�صل  الزمنية  املدة  امل�اطن من اخت�صار  و�صيتمكن 

وزارة الصــحة تدشـــن خدمة طلب وإصـــدار شـــهادة المــيالد 
إلكترونيًا على أجهــزة الخدمة الذاتية بمجمع الســلمانية الطبي
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مت  حيث  عمل،  اأيام  خم�صة  من  اأقل  اإىل  اأ�صابيع  ثالثة  اإىل 
اإعادة هند�صة الإجراءات اخلا�صة بخدمة اإ�صدار �صهادة امليالد 
كالتايل: يتلقى امل�اطن ر�صالة على الهاتف النقال حتت�ي على 
ت�صجيل  اإجراءات  اإمتام  بعد  وذلك  للم�ل�د  ال�صخ�صي  الرقم 
بيانات امل�ل�د من قبل م�ظفي امل�صت�صفى الذي متت به ال�لدة، 
ال�لدة.  اإخطار  ا�صتمارة  امل�صت�صفى  من  امل�اطن  يت�صلم  كما 
باإدخال  الإلكرتونية،  اخلدمة  خالل  من  امل�اطن  و�صيق�م 
الرقم  بجانب  امل�صت�صفى  ت�صلمه من  الذي  ال�لدة  اإخطار  رقم 
حتديد  ثم  ومن  النقال،  الهاتف  على  و�صله  الذي  ال�صخ�صي 
الذي  املنزل  وعن�ان  امليالد  �صهادة  من  املطل�بة  الن�صخ  عدد 
الإلكرتوين  النظام  �صيق�م  ذلك  بعد  ال�صهادة.  اإليه  �صرت�صل 
يق�م  املطل�بة، حيث  الن�صخ  الر�ص�م ح�صب عدد  بح�صاب قيمة 
امل�اطن ب�صداد الر�ص�م اإلكرتونياً ويح�صل على ر�صيد م��صحا 

به معل�مات عملية ال�صداد ورقم املتابعة مع بريد البحرين.
امليالد  �صهادة  اإ�صدار  خدمة  تد�صني  برنامج  ت�صمن  وقد  هذا 
عقد  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  عرب 
للتدريب  امل�صاعد  ال�كيل  خالله  حتدث  �صحفي  م�ؤمتر 
باأعمال  والقائم  الع��صي  اأمني  حممد  الدكت�ر  والتخطيط 
حممد  ال�صيد  القن�ات  وتط�ير  الإلكرتونية  اخلدمات  مدير 
ب�زارة  ال�صحية  املعل�مات  اإدارة  ومدير  عبداهلل  عبدالعزيز 
امل�ؤمتر  خالل  مت  حيث  اجلالهمة،  علي  خالد  ال�صيد  ال�صحة 
اإلكرتونياً  تقدمي نبذة عن خدمة طلب واإ�صدار �صهادة امليالد 
مراحل  ا�صتعرا�س  مت  كما  للخدمة،  العام  الهدف  وا�صتعرا�س 
للخدمة  احلايل  والتط�ير  ال�صرتاتيجية  واملكا�صب  امل�صروع 

وم�اقع ت�افرها اإىل جانب �صركاء النجاح.
ج�ائز  بثالث  فازت  قد  اخلدمة  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير   
م�صت�ى  على  اإلكرتونية  حك�مية  خدمة  اأف�صل  جائزة  هي 
الثانية  واجلائزة   ،2009 عام  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
تطبيق  اأف�صل  عن  الذهبية،  لل�صريحة  العربية  اجلائزة  هي 
امل�ؤمتر  هام�س  على  اأقيمت  والتي  الإلكرتونية  للحك�مة 
ال�صرق  لدول  والت�صالت  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  الإقليمي 
الثالثة هي  يناير 2010، واجلائزة  اأفريقيا يف  و�صمال  الأو�صط 
جائزة التميز للحك�مة الإلكرتونية عام 2010 وذلك عن اأف�صل 
خدمة اإلكرتونية لنظام ت�صجيل امل�اليد واإ�صدار �صهادة امليالد. 

اإدارة ال�صحة العامة ع�ص� الهيئة التنفيذية ملجل�س  �صرحت مديرة 
باأنه  الهاجري  الدكت�رة مرمي  التعاون  ال�صحة لدول جمل�س  وزراء 
البحرين  مبملكة  العامة  ال�صحة  خمتربات  قدرات  تعزيز   اإطار  يف 
العامة  ال�صحة  خمترب  ق�صم  �صارك  الزيكا   فايرو�س  عن  للك�صف 
مبملكه البحرين مع باقي دول الإقليم بالتعاون مع منظمة ال�صحة 
مكافحة  مركز  نظمه  الذي  اخلارجية  اجل�دة  اختبارات  يف  العاملية 
الي�م  الختبارات  نتائج  اأف�صت  حيث  باطلنطا   )CDC(الأمرا�س

بتطابق نتائج خمتربنا ال�طني بن�صبة %100. 
واأكدت الهاجري ا�صتعداد وزارة ال�صحة وحر�صها الدائم على متابعة 
اأخر امل�صتجدات والت��صيات الإقليمية والعاملية مع اجلهات املخت�صة 
خمتلف  على  املعدية  الأمرا�س  جميع  ملجابهة  م�صتمرة  وب�ص�رة 
الأ�صعدة، لفتة باأن هذا الجناز يعزز ج�دة و دقة نتائج خمترباتنا 
ال�طنية وي�ؤكد مدى جاهزية وق�ة الرت�صد ال�بائي �صد فايرو�س 
تعزيز  يف  م�صتمرة  ال�صحة  وزارة  و�صتظل  هذا  اململكة،  يف  الزيكا 
تر�صدها ال�بائي والتاأكد من جاهزية وقدرات خمترباتها ال�طنية 

ومتابعة اآخر امل�صتجدات على ال�صعيد الإقليمي والدويل.
ملا ت�ليه  نتيجة  الإجناز قد جاء  اأن حتقيق هذا  الهاجري   واأكدت    
ال�صحية  باخلدمات  واهتمام  دعم  من  الر�صيدة  وحك�متها   الدولة 
اإىل دعم وم�صاندة القيادة  العليا ب�زارة ال�صحة وت�صافر  بالإ�صافة 
وتعاون فريق العمل مبخترب ال�صحة العامة و حر�صهم الدائم على 

تط�ير اخلدمات املخربية وفقا للمعايري واملقايي�س العاملية.

مكافحة  ومركز  العالمية  الصحة 
مختبرات  يعتمدان  بأطلنطا  األمراض 
الصحة العامة بمملكة البحرين لفحص 
اختبارات  وتطابقها   ... الزيكا   فيروس 

الجودة  بنسبة %100 
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اجتمعت معايل الأ�صتاذة فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة يف مكتبها مببنى ال�زارة باجلفري مع وفد منظمة ال�صحة 
العاملية وذلك مبنا�صبة انتهاء فرتة زيارته اإىل مملكة البحرين وبهدف ا�صتعرا�س وبحث ت��صيات ال�فد ب�صاأن تط�ير نظم 
�صعادتها بجه�د منظمة  واأ�صادت  املنظمة  ب�فد  ال�زيرة  اللقاء رحبت معايل  البحرين.ويف م�صتهل  الأغذية يف  الرقابة على 
ال�صحة العاملية من اأجل الرتقاء بال�صحة عامليا، وبتعاونها الدائم مع مملكة البحرين معربة يف ال�قت نف�صه عن اأملها يف اأن 

تك�ن الزيارة التي قام بها ال�فد للبالد قد تكللت بالنجاح. 
بعد ذلك ا�صتمعت معاليها اإىل تفا�صيل زيارة وفد منظمة ال�صحة العاملية اإىل مملكة البحرين والتي ا�صتغرقت 5 اأيام حيث 
اأجل  قد جاءت من  العاملية  ال�صحة  وفد منظمة  زيارة  اأن  اإىل  العامة  ال�صحة  اإدارة  الهاجري مدير  الدكت�رة مرمي  اأ�صارت 
درا�صة نظم الرقابة على الأغذية مع اجلهات املعنية يف عملية الرقابة وخا�صة مع ق�صم مراقبة الأغذية ب�زارة ال�صحة الق�صم 
الذي ي�صطلع باملهمة الأ�صا�س يف هذه العملية اإىل جانب جهات مثل �صئ�ن الزراعة والرثوة البحرية ب�زارة الأ�صغال و�صئ�ن 

البلديات والتخطيط العمراين بالإ�صافة اإىل اإداراتي امل�ا�صفات وحماية امل�صتهلك ب�زارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.
مثل  عنا�صر  عدة  على  ا�صتملت  قد  الأغذية  على  الرقابة  لنظم  درا�صتهم  اأن  اإىل  ال�زيرة  ملعايل  ال�فد  اأع�صاء  واأو�صح  كما 
والتكن�ل�جية  الفنية  امل�صتلزمات  ت�فر  جانب  اإىل  الأغذية  على  بالرقابة  واملعنية  امل�ؤهلة  الب�صرية  والإمكانيات  الت�صريعات 
والع�امل امل�صاعدة الأخرى وكافة اأوجه التعاون والتن�صيق بني اجلهات املعنية ومدى التكامل يف الأداء بينها وت�فري الأغذية 
و�صمان �صالمتها و�صحة امل�صتهلك م�صيدين يف ال�قت نف�صه مبا و�صلت اإليه البحرين يف هذا املجال وم�ؤكدين على النتائج 

الطيبة التي خرجت بها الدرا�صة.
العاملية بعد عملية تقييمهم  الزيارة وت��صيات وفد منظمة ال�صحة  اأبرز نتائج  بعد ذلك اطلعت معايل وزيرة ال�صحة على 
لنظم الرقابة على الأغذية يف البحرين ومنها اإن�صاء قاعدة بيانات وا�صتمرار عملية التدريب والتط�ير مل�ظفي الرقابة على 
الأغذية وت�عية اجلمه�ر ح�ل الأطعمة ذات التاأثري ال�صلبي على �صحتهم والأغذية البديلة عنها وا�صتعرا�س اخلدمات التي 

تقدمها ال�زارة يف هذا املجال وغريها.
ح�صر اللقاء من منظمة ال�صحة العاملية كل من الدكت�ر حممد اإملي من�صق خماطر �صحة البيئة باملركز الإقليمي لأن�صطة 
�صحة البيئة وال�صيد �ص�رن ماد�صن �صابط فني �صالمة الغذاء من املركز الإقليمي لأن�صطة �صحة البيئة. كما وح�صر اللقاء 
من وزارة ال�صحة كل من الدكت�رة مرمي الهاجري مدير اإدارة ال�صحة العامة وعدد من روؤ�صاء الأق�صام املعنيني بال�صالمة 
امل�صتهلك  امل�ا�صفات وحماية  اإداراتي  الأ�صغال وممثلني عن  البحرية ب�زارة  الزراعة والرثوة  الغذائية  وممثلني عن �صئ�ن 

ب�زارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.
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الصحة السعودية تتخذ حزمة من القرارات لتقليص قوائم 
االنتظار يف املستشفيات

 3 نح�  منذ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صحة  وزارة  عملت 
�صن�ات على م�صروع  حت�صني ق�ائم النتظار يف العيادات اخلارجية 
اأن  اإىل  ال��ص�ل  بهدف  احلك�مية  امل�صت�صفيات  يف  والعمليات 

تقلي�س احلد الأق�صى لالنتظار اإىل اأربعة  اأ�صابيع كحد اأق�صى.
معاجلة  بهدف  النتظار،  ق�ائم  ارتفاع  اأ�صباب  ال�زارة  ودر�صت 
املر�صى  التزام  عدم  الأ�صباب  اأهم  من  اأن  وظهر  امل�صكلة،  تلك 
مب�اعيد الفح�س مما يف�ت الفر�صة على مر�صى اأخرين لتلقي 
مبا�صرة  امل�صت�صفيات  املر�صى  مراجعة  اإىل  بالإ�صافة  اخلدمة، 
اإىل  الأولية،  ال�صحية  املراكز  من  الإحالة  بنظام  اللتزام  دون 

جانب معاودة املري�س للم�صت�صفيات لإعادة �صرف 
الأدوية املتكررة �صهرياً، مما يزيد ال�صغط على 

العيادات.
انتظار  ق�ائم  من  احلد  اأجل  ومن 

للعيادات  املراجعني  املر�صى 

والعمليات عملت وزارة ال�صحة ال�صع�دية على الت��صع يف ا�صتقدام 
لال�صت�صاريني  الزائرين  الأطباء  برنامج  طريق  عن  الأطباء 

والن�اب وخ�ص��صاً التخ�ص�صات النادرة.
كما طبقت نظام الزيارات ال�صت�صارية، اإذ يق�م ال�صت�صاري�ن من 
القطاع ال�صحي احلك�مي اأو القطاعات ال�صحية الأخرى بزيارة 
اأيام �صهرياً  اإىل 5  امل�صت�صفيات التي بها ق�ائم انتظار من ي�مني 
للحد من ق�ائم النتظار، اإىل جانب تنظيم زيارات لال�صت�صاريني 
من امل�صت�صفيات املركزية اإىل امل�صت�صفيات الطرفية يف التخ�ص�صات 
التي تعاين من النق�س يف ال�صت�صاريني يف نف�س املنطقة، وتطبيق 
العيادات  عدد  وزيادة  ال�صبت،  وي�م  الدوام  خارج  العمل  نظام 
املثال  �صبيل  العيادة )على  زيادة وقت  اأو  للتخ�ص�صات  الأ�صب�عية 
وط�ل  املتاحة  الإمكانيات  ح�صب   ، �صاعات(   4 اإىل  �صاعات   3 من 
الي�م  واإجراءات  عمليات  ن�صبة  وزيادة  النتظار،  ق�ائم  فرتة 

ال�احد ، للحد من ق�ائم النتظار.
مبنى  باإن�صاء  كذلك  ال�زارة  وقامت 
امل�صت�صفيات التي  خم�ص�س للعيادات يف 
اإذا ت�فرت  بها نق�س يف غرف العيادات 
العمليات  غرف  زيادة  وكذلك   ، اأر�س 

بامل�صت�صفيات التي حتتاج اإىل ذلك.
حث  كبرية  جه�دا  ال�زارة  بذلك  كما 
الإحالة  بنظام  اللتزام  على  املر�صى 
اإعادة  الأولية،  ال�صحية  املراكز  من 
املراكز  من  ال�صهري  العالج  �صرف 
املزمنة  الأمرا�س  ملر�صى  ال�صحية 
ال�صهري   العالج  مر�صى  ومراجعة 
ح�صب  بامل�صت�صفيات   لال�صت�صاري 

الن�صيحة الطبية.
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الربيعة  ت�فيق  الدكت�ر  ال�صحة  وزير  معايل  اأعلن 
�صالمة حج هذا العام وخل�ه من الأمرا�س ال�بائية، واأن 

جميع حجاج بيت اهلل احلرام يتمتع�ن ب�صحة وعافية.
ال�صحفي  امل�ؤمتر  به  ا�صتهل  �صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء 

الذي عقده مب�صت�صفى منى الط�ارئ مب�صعر منى.
ال�صريفني  احلرمني  خادم  لت�جيهات  “تنفيذا  وقال 
وويل  الأمني،  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك 
الب�صرية  طاقاتها  ال�صحة  وزارة  ا�صتنفرت  العهد،  ويل 
والعالجية  ال�قائية  خدماتها  لتقدمي  والآلية،  واملادية 
بعظم  منها  ا�صت�صعارا  للحجاج،  والت�ع�ية  والإ�صعافية 
اأداء  من  يتمكن�ا  حتى  جتاههم،  بها  املن�طة  امل�ص�ؤولية 

ن�صكهم بي�صر و�صه�لة”.
بنجاحها  ال�صع�دية  العاملية  ال�صحة  منظمة  وهناأت 
الأمرا�س  من  وخل�ه  العام  هذا  حج  م��صم  تنظيم  يف 
بني  العم�مية  ال�صحة  تهدد  م�صكالت  اأي  اأو  ال�بائية 

احلجاج خالل تاأدية منا�صكهم.
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  نائب  وقال 
خالل  بيان  يف  املحج�ر  ج�اد  الدكت�ر  الأو�صط  لل�صرق 
الدكت�ر  ال�صحة  وزير  عقده  الذي  ال�صحفي  امل�ؤمتر 
املنظمة  اإن  الط�ارئ  منى  مب�صت�صفى  الربيعة  ت�فيق 
ال�صحيني  العاملني  لكل  العميق  تقديرها  عن  تعرب 
احلجيج،  خلدمة  تعبئتهم  متت  الذين  واملتط�عني 
اأبدوه من تفان وجه�د خارقة لتقدمي خدمات  على ما 

الرعاية ال�صحية للحجاج.
تقليل  اإجراءات  اأهمية  ت�ؤكد  املنظمة  “اإن  واأ�صاف 
طبقتها  التي  العم�مية  بال�صحة  املتعلقة  املخاطر 
اآمن، وذلك طبقا  تاأمني م��صم حج  ال�صحة بغية  وزارة 
بالتجربة  واأثبتت   ،)2005( الدولية  الل�ائح  ملتطلبات 
فعالية هذه الإجراءات يف ال��ص�ل اإىل م��صم حج خال 

من الأمرا�س ال�بائية”.

جتهيزات ال�سحة للحج:
25 م�صت�صفى يف مكة وامل�صاعر واملدينة.   -

158 مركزا �صحيا.   -
26 األف ممار�س �صحي واإداري.   -

 20 ب�صعة  للط�ارئ  املكي  احلرم  م�صت�صفى  افتتاح    -
�صريرا يف املنطقة املركزية.

10 مراكز �صحية ط�رت يف م�صعر عرفات.   -
�صربات  غرف  وتط�ير  ت��صعة  متت  م�صت�صفيات   6   -

ال�صم�س فيها.
ا�صتحداث منطقة اإخالء يف منطقة من�صاأة اجلمرات    -

للفرق الراجلة.
طبقت  ال�صحية  للمراقبة  حدوديا  مركزا   15   -
ال�صرتاطات وكثفت اأعمال املراقبة ال�بائية املبكرة.
والعالج  اللقاح  بال�زارة  ال�صحية  الفرق  تقدمي    -
ال�ص�كية  األف حاج �صد احلمى   690 لنح�  ال�قائي 

و�صلل الأطفال.

اإجنازات ال�سحة من 1 ذي القعدة وحتى 12 ذي 
احلجة

400 األف مراجع مت ا�صتقبالهم.   -
306 عمليات ق�صطرة قلبية.   -

27 عملية قلب مفت�ح.   -
1730 عملية غ�صيل كل�ي.   -

قافلة  يف  املنق�لني  املن�مني  املر�صى  اإجمايل   300   -
ال�صحة لعرفات.

329 حالة اإجهاد حراري.   -
86 حالة �صربات �صم�س.   -

إشادة دولية 
بنجاح اململكة 

العربية 
السعودية

يف تنظيم حج 
هذا العام 1437
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حتـــت �صعـــار »املخـــدرات اأمل ي�صـــوه احليـــاة« �صاركـــت 
�صلطنة عمان اال�صرة الدولية االحتفال باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات ، حيث نظم املكتب التنفيذي للجنة 
الوطنية ل�صوؤون املخدرات واملوؤثرات العقلية احتفاال 
بهـــذه املنا�صبـــة  حتـــت رعايـــة �صاحبة ال�صمـــو ال�صيدة 
الدكتورة منى بنت فهد بن حممود اآل �صعيد م�صاعدة 

رئي�س جامعة ال�صلطان قابو�س للتعاون اخلارجي . 
اأنظـــار  جـــاء االحتفـــال بهـــذه املنا�صبـــة بهـــدف لفـــت 
العـــامل للجهـــود التي ُتبذل للق�صـــاء والت�صدي لهذه 
االآفـــة ال�صـــارة التـــي مـــن �صاأنهـــا اأن تهـــدم م�صتقبـــل 
تد�صـــن  االحتفـــال  خـــالل   مت  وقـــد   ، متعاطيهـــا 
احلافلتـــن التوعويتـــن اخلا�صتـــان بـــاالإدارة العامـــة 
ملكافحـــة املخـــدرات واملوؤثـــرات العقليـــة ب�صرطة عمان 

ال�صلطانية .

قامـــت وزارة ال�صحـــة يف �صلطنـــة عمـــان بالتعـــاون مع 
وزارة الزراعـــة والـــرثوة ال�صمكية والـــوزارات االأخرى 
ذات ال�صلـــة ، بتد�صـــن واعتماد اخلطة اال�صرتاتيجية 
الوطنية ملقاومـــة امل�صادات احليوية واعتماد وتد�صن 
الدليل الوطني للم�صادات احليوية واعتماد ال�صيا�صة 
للميكروبـــات  الوبائـــي  الرت�صـــد  لنظـــام  الوطنيـــة 
املقاومـــة للم�صـــادات وذلـــك �صمـــن احلملـــة الوطنيـــة 
ملقاومـــة امل�صـــادات احليويـــة حتـــت �صعـــار »امل�صـــادات 

احليوية ا�صتخدام اأمثل نتائج اأف�صل« .
جـــاء حفل التد�صن حتت رعاية معـــايل الدكتور فوؤاد 
بـــن جعفر ال�صاجوين وزير الزراعة والرثوة ال�صمكية 

حتت �صعار:
»املخدرات اأمل ي�صوه احلياة«

سلطنة عمان تحتفي باليوم 
العالمي لمكافحة المخدرات 

برعاية معايل وزيري ال�صحة والزراعة والرثوة ال�صمكية
تدشني واعتماد اخلطة االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة املضادات احليوية
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ا�صتمل احلفل على معر�س حوى مطويات توعوية وتثقيفية حول املخدرات وم�صارها و�صبل مكافحتها. 
اجلديـــر بالذكـــر فقد مت ت�صكيل اللجنـــة الوطنية ل�صئون املخدرات واملوؤثـــرات العقلية بقرار من معايل 
وزيـــر ال�صحـــة عام 2000م وذلك تنفيذا للمر�صوم ال�صلطاين رقم 17لعام 1999م باإ�صدار قانون مكافحة 
املخدرات واملوؤثرات العقلية ، و ا�صتمل القانون بعد التحديث على 74 مادة متعلقة باجلوانب التنظيمية 
والوقائيـــة والعالجيـــة والعقوبـــات ، كما مت اإعـــادة ت�صكيل اللجنـــة الوطنية ل�صوؤون املخـــدرات واملوؤثرات 
العقليـــة بقـــرار مـــن معـــايل وزير ال�صحـــة رقـــم 5 / 2016 وال�صادر بتاريـــخ 6 ينايـــر 2016م حيث ت�صكلت 

اللجنة برئا�صة معايل الدكتور اأحمد بن حممد ال�صعيدي وزير ال�صحة.
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بح�صـــور معـــايل الدكتـــور اأحمـــد بـــن حممـــد بن عبيـــد ال�صعيدي وزيـــر ال�صحة وعدد مـــن اأ�صحـــاب املعايل الـــوزراء واملكرمـــن اأع�صاء جمل�س 
الدولة  و اأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء جمل�س ال�صورى واأ�صحاب ال�صعادة الوكالء املعنين  ، حيث هدفت احلملة اإىل رفع الوعي مبفهوم مقاومة 
امل�صـــادات احليويـــة بـــن العاملـــن يف الرعاية ال�صحية واملهنين العامليـــن يف جمال الزراعة والرثوة ال�صمكية، وبـــن اأفراد املجتمع والدعوة 
اإىل اال�صتخـــدام الر�صيـــد للم�صـــادات احليوية يف قطاعات ال�صحة والزراعة ، واحل�صول علـــي الدعم من كافة االأطراف املعنية والتن�صيق بينها 

للعمل يف اطار خطة وطنيه ملواجهة خطر امليكروبات املقاومة للم�صادات احليوية .
ت�صمن احلفل العديد من الفقرات ويف ختامه قام معايل الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�صاجوين وزير الزراعة والرثوة ال�صمكية ومعايل الدكتور 
اأحمـــد بـــن حممـــد بن عبيد ال�صعيـــدي وزير ال�صحة بتد�صـــن واعتماد اخلطة اال�صرتاتيجيـــة الوطنية ملقاومة امل�صـــادات احليوية ، بعدها قام 
معـــايل الدكتـــور اأحمـــد بن حممد بن عبيـــد ال�صعيدي وزير ال�صحـــة باعتماد وتد�صن الدليل الوطنـــي للم�صادات احليويـــة واعتماد ال�صيا�صة 

الوطنية لنظام الرت�صد الوبائي للميكروبات املقاومة للم�صادات احليوية .
كما قام راعي املنا�صبة بتوزيع ال�صهادات والهدايا على الفائزين يف م�صابقة الربنامج االإلكرتوين لنظافة االأيدي ،  كما جتول مبعية احل�صور 
باملعر�ـــس امل�صاحـــب الـــذي �صلط ال�صوء على اهم احلقائق املرتبطـــة مبقاومة اجلراثيم للم�صادات احليوية ، واجلهـــود التي تبذلها ال�صلطنة 
يف جمـــال مكافحـــة مقاومة اجلراثيـــم للم�صادات احليوية حيث مت و�صع اال�صرتاتيجية الوطنية ملقاومة امل�صادات احليوية داعية اىل �صرورة 

الوعي والرت�صد واملراقبة واال�صتخدام الر�صيد كذلك مكافحة العدوى وا�صتمرار البحوث والدرا�صات .  

معايل وزير الصحة يوقع على اتفاقيات إلنشاء مشاريع صحية 
يف  م�صاريع �صحية  لإن�صاء  اتفاقيات  اأربع  على  الت�قيع  م�ؤخرا  ب�صلطنة عمان  مت 
واملعبيلة  البل��س  و�ص�ر  الربميي  مراكز  يف  تتمثل  ال�صلطنة  حمافظات  خمتلف 
ريال  ماليني  اربعة  جتاوزت  اجمالية  بتكلفة  العامرات،  ب�لية  ال�صحية  واملحج 

عماين. 
ياأتي ت�قيع هذه التفاقيات ا�صتمراراً لنهج وزارة ال�صحة لدعم الرعاية ال�صحية 
الأولية والت��صع يف اخلدمات ال�صحية املقدمة لل�صكان يف مناطق �صكناهم مبختلف 

حمافظات ال�صلطنة. 
وقع التفاقيات مع ال�صركات املعنية معايل وزير ال�صحة الدكت�ر اأحمد بن حممد 
ال�صعيدي الذي او�صح بان امل�صاريع امل�قعة تعترب احلزمة الأوىل من امل�صاريع التي 
اأن هناك م�صاريع  اىل  ال�قت  نف�س  العام، م�صريا يف  تنفيذها هذا  البدء يف  �صيتم 
اإ�صافة  تعد  اجلديدة  امل�صاريع  ان  على  م�ؤكدا   ، النتهاء  على  �صارفت  �صحية 

للخدمات ال�صحية.



اأخبار واأنباء

د�صنت وزارة ال�صحة يف �صلطنة عمان موؤخرا كتاب )ت�صكيل م�صتقبل 
القيادة ال�صحية يف �صلطنة عمان( وذلك حتت رعاية معايل الدكتور 
اأحمـــد بن حممد بـــن عبيد ال�صعيـــدي وزير ال�صحة بح�صـــور �صعادة 
الدكتـــور دروي�ـــس بن �صيف بن �صعيد املحاربـــي وكيل الوزارة لل�صوؤون 
االإداريـــة واملاليـــة رئي�ـــس جلنـــة القيـــادة بالـــوزارة وح�صـــور اأ�صحـــاب 

ال�صعادة الوكالء ومدراء العموم واأع�صاء جلنة القيادة. 
ابتـــداأ الربنامـــج بكلمـــة ل�صعادة الدكتـــور دروي�س بن �صيـــف بن �صعيد 
املحاربـــي وكيـــل الـــوزارة لل�صـــوؤون االإداريـــة واملاليـــة جلنـــة القيـــادة 
بالـــوزارة اأو�صـــح فيها بـــاأن العمل يف هذا امل�صـــروع ا�صتغرق مدة ثالث 
�صنـــوات حيـــث مت اإعـــداد مقـــرتح بحـــث علمـــي يهـــدف اإىل حتديـــد 
الكفايـــات القيادية الهامـــة الختيار وتدريب وتقييـــم مدراء الرعاية 
ال�صحيـــة، قيا�ـــس ثغـــرات الكفايـــة يف موؤ�ص�صـــات وزارة ال�صحة، و�صع 
منـــوذج قيـــادة لتطويـــر مهـــارات وكفايات القيـــادات ال�صحيـــة وو�صع 
خطـــة طويلـــة املدى لتحديد وتطويـــر وا�صتبقـــاء القيادين يف وزارة 

ا�صت�صافـــت �صلطنة عمـــان ممثلـــة يف وزارة ال�صحة 
موؤخـــرا االجتمـــاع االإقليمـــي الثامن ع�صـــر ملديري 
املختـــربات املعنيـــة ب�صلـــل االأطفـــال يف اإقليـــم �صرق 
املتو�صط والذي افتتحت اعماله حتت رعاية �صعادة 
الدكتـــور �صلطـــان بن يعـــرب البو�صعيـــدي م�صت�صار 

وزارة ال�صحة لل�صوؤون ال�صحية .

برعاية معايل وزير ال�صحة 
تدشين كتاب تشكيل مستقبل القيادة الصحية في سلطنة عمان

�صلطنة عمان ت�صت�صيف  الجتـــــــــــــــــــــــــــــماع الإقليمي الثامن ع�صر ملديري املختربات املعنية ب�صلل الأطفال
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ال�صحة. 
كمـــا اأفـــاد �صعادتـــه باأن هـــذا العمل فريد مـــن نوعـــه يف ال�صلطنة واأنه 
�صيوفـــر بيئـــة غنيـــة لتعزيـــز ممار�صـــة القيـــادة والنهو�ـــس بالكـــوادر 
املوؤهلـــة وتدريبهـــا للقيـــام باأدوارهـــا ح�صـــب التوقعـــات املو�صوعة لها 
وذلـــك با�صتخدام الكتـــاب الذي اأعد لها الغر�س حيـــث �صيتم توزيعه 
علـــى اجلهـــات املخت�صـــة كمـــا �صيتـــم عر�ـــس حمتـــواه يف العديـــد من 

املواقع يف ال�صلطنة وخارجها. 
الكتـــاب يحتـــوي علـــى عـــدد �صبعـــة ع�صـــر ف�صال يركـــز كل منهـــا على 
الكفايات القيادية التي تو�صلت اإليها الدرا�صة التي �صملها الكتاب . 
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اتفاقية تعاون بني الصحة العمانية ومجعية القلب االمريكية
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هـــدف االجتمـــاع الـــذي توا�صـــل علـــى مدار ثالثـــة اأيـــام اإىل تزويد م�صـــوؤويل املختـــربات باالإقليم باآخر مـــا يتعلق بفريو�ـــس �صلل االأطفـــال و تعريف 
امل�صاركن باالأ�صاليب والتطورات اجلديدة يف جمال ت�صخي�س االإ�صابة بفريو�س �صلل االأطفال.  

مت خـــالل االجتمـــاع ا�صتعرا�ـــس وتنفيـــذ تو�صيات االجتماع االإقليمي ال�صابع ع�صـــر والتطرق اىل مبادرة الق�صاء على �صلـــل االأطفال يف اإقليم البحر 
املتو�صـــط علـــى امل�صتـــوى العاملـــي ، و احلديـــث حول مراقبة الفريو�ـــس واأداء املختربات يف عدد مـــن دول االإقليم ، وفريو�س �صلـــل االأطفال الناجم عن 
تلقـــى اللقـــاح ، واملمار�صـــات املختربية اجليدة يف �صبكة فريو�س �صلل االأطفال ، و�صمان جودة املختربات ، واإدارة البيانات ، واملراقبة البيئية لفريو�س 
�صلل االأطفال ، واآخر امل�صتجدات حول اخلطة اال�صرتاتيجية العاملية لتو�صع املراقبة البيئية واحتواء فريو�س �صلل االأطفال يف املختربات الوطنية .  

مت موؤخـــرا توقيـــع اتفاقيـــة بـــن وزارة ال�صحـــة ممثلـــة مبركـــز 
التطويـــر املهنـــي امل�صتمـــر وجمعيـــة القلـــب االأمريكيـــة اخلا�صة 

باعتماد املركز مركزا دوليا لربامج دعم احلياة.
وجـــاءت هذه االتفاقية ثمرة للجهود التي تبذلها وزارة ال�صحة 
جـــودة  ورفـــع  املقدمـــة  ال�صحيـــة  لتطويـــر وجتويـــد اخلدمـــات 

التدريب والتطوير املهني امل�صتمر ملنت�صبيها.
ومبوجـــب هـــذه االتفاقية �صيكون باإمكان املركـــز اأن يقدم برامج 
دعـــم احليـــاة االأ�صا�صيـــة منهـــا واملتقدمـــة باالإ�صافـــة اإىل تدريب 
املر�صديـــن لهـــذه الربامج حيث مت اعتمـــاد دورة االنعا�س القلبي 
والرئـــوي االأ�صا�صـــي، ودورة االنعا�ـــس القلبـــي والرئـــوي املتقـــدم 
دورة  اإىل  باالإ�صافـــة   ، االأ�صا�صيـــة  االأوليـــة  اال�صعافـــات  ودورة 
حت�صـــري املر�صديـــن عن برامـــج دعم احليـــاة . و�صيمنـــح املتدرب 

�صهادة اجتياز معتمدة من قبل جمعية القلب االأمريكية.
وقـــد �صبـــق عملية االعتمـــاد العديد مـــن املراحـــل والتح�صريات 

حيـــث مت اإيفـــاد موظفـــن اثنـــن مـــن موظفـــي املركـــز حل�صـــور 
دورة تدريبيـــة علـــى اإدارة وتن�صيـــق برامج دعم احليـــاة ثم تالها 
زيـــارة تقييميـــة للمركز من قبل م�صت�صـــار اجلمعية حيث ح�صل 
املركز على ن�صبة 100% ح�صب املعايري املتبعة لدى اجلمعية من 
حيث امل�صتوى العايل للتنظيم واالأداء واجلهوزية باالإ�صافة اإىل 

كفاءة املر�صدين.
اجلديـــر بالذكـــر اأن الـــوزارة قـــد عكفـــت علـــى جتهيـــز خمتربات 
املركـــز باأحـــدث االأجهـــزة واملعـــدات املتقدمـــة الالزمـــة للتدريب 
باالإ�صافـــة اإىل توفـــري جمموعة من م�صـــادر التعلم من مراجع 

ودوريات وكتب واأقرا�س مدجمة.



اأخبار واأنباء

وقعـــت معـــايل الدكتـــ�رة حنـــان حممـــد الكـــ�اري، وزيـــر ال�صـــحة العامـــة، وال�صـــيدة 
تري�صـــي بـــاور املديـــر التنفيـــذي مل�ؤ�ص�صـــة مـــ�دزيل الدوليـــة اتفاقية �صـــراكة يف جمال 
ال�صـــحة النف�صية، ت�فر مب�جبها امل�ؤ�ص�صة اخلربة املتخ�ص�صة لدعم التنفيذ الناجح 

لال�صرتاتيجية ال�طنية لل�صحة النف�صية لدولة قطر2013 - 2018. 
واأكـــدت معـــايل الدكتـــ�رة حنـــان حممـــد الكـــ�اري، اأن وزارة ال�صـــحة العامـــة حتر�س 
على تعزيز ال�صـــراكة مع كربيات امل�ؤ�ص�صـــات الدولية ل�صـــمان تبـــادل اخلربات املميزة 
يف املجـــالت ال�صـــحية، والتـــي ت�صـــهم يف التنفيـــذ الكفـــ�ؤ لال�صـــرتاتيجيات والربامـــج 
وامل�صـــروعات ال�صـــحية املختلفة، لفتة اإىل اأن اتفاقية ال�صـــراكة مع م�ؤ�ص�صـــة م�دزيل 
الدوليـــة ت�صـــهم يف حتقيـــق روؤيتنـــا يف اأن يتمتع كافة ال�صـــكان ب�صـــحة وعافية نف�صـــية 
جيـــدة، مـــن خالل نظام متكامل لل�صـــحة النف�صـــية ي�صـــمن احل�صـــ�ل علـــى الرعاية 

املنا�صبة يف ال�قت واملكان املنا�صبني. 
ومب�جب اتفاقية ال�صـــراكة �صـــيق�م خرباء من م�دزيل الدولية بالعمل يف �صراكة مع 
وزارة ال�صـــحة العامة لتقدمي جمم�عة من مبادرات ال�صـــحة النف�صية عرب البح�ث 
والربامج يف املدار�س وا�صـــرتاتيجيات مكافحة ال��صـــمة املتعلقة بال�صـــحة النف�صـــية، 
ودعم وتط�ير احلمالت الت�ع�ية لرفع م�صت�ى ال�عي العام ح�ل ال�صحة النف�صية 

واحلد من ال��صمة املرتبطة باملر�س النف�صي.
كما �صت�صاهم م�دزيل الدولية مع اجلهات املعنية يف دولة قطر يف و�صع جدول اأعمال 
وطني لبح�ث ال�صحة النف�صية، وحتديد الربامج البحثية ذات الأول�ية، والذي من 
�صـــاأنه اأن يقـــدم نهجاً من�صـــقاً متعـــدد القطاعات ل��صـــع �صيا�صـــات لتخطيط وتط�ير 
ال�صـــحة النف�صـــية و�صـــمان ال�صـــتفادة مـــن الدلئـــل الناجتة عـــن البح�ث ال�صـــحية 

لتح�صني املمار�صات ال�صريرية ونتائج املر�صى.
كمـــا ت�صـــاهم م�ؤ�ص�صـــة مـــ�دزيل الدوليـــة كذلك يف ت�صـــميم وتقـــدمي برامـــج تدريبية 
ت�ع�يـــة عـــن ال�صـــحة النف�صـــية ملجم�عـــة مـــن املهنيـــني ال�صـــحيني، مبـــا يدعـــم اأحد 
اإتاحـــة  النف�صـــية ل�صـــمان  لل�صـــحة  ال�طنيـــة  الرئي�صـــية لال�صـــرتاتيجية  الهـــداف 
التدريـــب لـــكل املهنيني ال�صـــحيني يف مار�ـــس 2017 لتحقيق هدف ال�صـــرتاتيجية يف 
اإعداد ق�ى عاملة عالية التاأهيل وم�صـــتدامة يف جمال ال�صـــحة النف�صـــية، كما ي�صهم 
التدريب يف �صـــمان اأن املهنيني ال�صـــحيني لديهم املعرفة واملهارات ذات ال�صـــلة لدعم 
ال�صـــكان وتلبية احتياجاتهم املختلفة فيما يتعلق بخدمات ال�صـــحة النف�صـــية يف دولة 

قطر.
واأ�صـــادت ال�صـــيدة تري�صـــي باور املديـــر التنفيذي مل�ؤ�ص�صـــة م�دزيل الدوليـــة، باجله�د 
لل�صـــحة  ا�صـــرتاتيجية  اأعـــدت  حيـــث  العامـــة  ال�صـــحة  وزارة  بذلتهـــا  التـــي  الهامـــة 

خطـــة  مـــع  النف�صـــية 
املرتبطـــة  التنفيـــذ 
اىل  بالإ�صـــافة  بهـــا، 
بتقـــدمي  اللتـــزام 
التثقيـــف  خطـــط 
وال�قايـــة يف ال�صـــحة 

النف�صية.
»اإن  واأ�صـــافت: 
وزارة  مـــع  ال�صـــراكة 
ال�صحة العامة ت�صهم 
ت�عيـــة  تقـــدمي  يف 
يف  متميـــز  وتثقيـــف 

جمال ال�صـــحة النف�صـــية يف دولة قطر، وه� ما ميكن ال�صتفادة 
منه كذلك يف بلدان اأخرى باملنطقة ويف جميع اأنحاء العامل.«

مـــن جانبهـــا قالـــت ال�صـــيدة �صـــ�زان كليالنـــد، املديـــر التنفيذي 
بالإنابـــة للربنامج ال�طني لل�صـــحة النف�صـــية يف وزارة ال�صـــحة 
العامـــة، »بنـــاء على اإجنازات �صـــركاء ال�صـــرتاتيجية الرئي�صـــية، 
فـــاإن هـــذا التفاق ميثـــل خط�ة هامـــة يف تنفيذ املرحلـــة الثانية 
التنفيذية ل�صـــرتاتيجيات ال�صحة النف�صية ال�طنية، كما تقدم 
خربات ال�صـــحة النف�صـــية التـــي تقدمها مـــ�دزيل الدولية دعماً 

اإ�صافياً لت�صهيل تنفيذ اأجندة ال�صحة النف�صية يف دولة قطر«.
اجلديـــر بالذكـــر اأن مـــ�دزيل الدوليـــة هـــي م�ؤ�ص�صـــة اجتماعيـــة 
متلكهـــا مـــ�دزيل اخلرييـــة باململكة املتحـــدة، والتـــي تهتم بدعم 
�صـــبكة دولية من اجلمعيات امللتزمة بتح�صـــني خدمات ال�صـــحة 
النف�صـــية. ولديهم خربة وا�صـــعة يف امل�صاهمة يف تط�ير وتقدمي 
ا�صـــرتاتيجيات ال�صحة النف�صية دولياً. وهي ت�صتغل اخلربة من 
كبـــار الأطباء واملديرين والعلماء للتكيف مع اأف�صـــل املمار�صـــات 
الدولية يف ال�صـــياق املحلي واإ�صـــراك اأ�صـــحاب امل�صلحة املحليني 

يف برامج التنمية.
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اتفاقية شراكة بني وزارة الصحة العامة بدولة قطر ومؤسسة 
مودزيل الدولية يف جمال الصحة النفسية



اأطلقت موؤ�ص�صة حمد الطبية يف بداية �صهر يونيو 2016 مركز خدمة العمالء اجلديد باإ�صم » ن�صمعك«  والذي يهدف اىل 
حت�صن جتارب املر�صى واملراجعن واخلدمات املقدمة لهم. وياأتي اإطالق هذا الربنامج يف اإطار املبادرة ال�صاملة التي 
تبنتهـــا املوؤ�ص�صـــة والراميـــة اىل حت�صن م�صتـــوى جتارب املر�صى واخلدمات املقدمة لهم حتـــت �صعار » ن�صمعك« بكل ما 

يحمله هذا ال�صعار من معنى.
و�صـــوف يكـــون ملركز خدمـــة العمالء اجلديد رقم هاتف مكون مـــن خم�صة اأعداد )16060( ميكـــن للمر�صى واملراجعن من 

خاللـــه احل�صـــول علـــى اإجابـــات لكافة اال�صتف�صـــارات املتعلقة باملواعيد الطبيـــة واي�صال ما لديهم من مالحظـــات واقرتاحات، 
و�صيحل الرقم اجلديد حمل الرقم ال�صابق امل�صتخدم من قبل مركز ات�صال املر�صى للمواعيد الطبية.  

 وباالإ�صافة اىل تلقي مكاملات املر�صى واملراجعن، �صيقوم فريق خدمة العمالء » ن�صمعك« باالإجابة على كافة االإ�صتف�صارات الواردة عن طريق 
املوقـــع االإلكـــرتوين ملوؤ�ص�صـــة حمد الطبيـــة )hamad.qa( ، كما �صيتم �صم كافة الفرق العاملة يف مراكز خدمـــة املر�صى والزّوار املتواجدة يف 

م�صت�صفيات ومرافق موؤ�ص�صة حمد الطبية اىل مركز خدمة العمالء اجلديد » ن�صمعك«.
ويف تعليـــق لـــه حـــول اإطالق مركـــز خدمة العمالء اجلديد، قال ال�صيد نا�صـــر النعيمي ، نائب الرئي�س لقطاع اجلـــودة ، واملدير امل�صارك ملعهد 
حمد جلودة الرعاية ال�صحية:« تتمثل روؤية موؤ�ص�صة حمد الطبية يف تقدمي رعاية �صحية اآمنة وحانية وفعالة لكافة املر�صى، ولتحقيق هذه 
الروؤيـــة فاإنـــه مـــن ال�صروري اأن نكون قادرين على االإ�صتماع واالإ�صتجابة ب�صورة فعالة اىل كافة ا�صتف�صارات ومالحظات واقرتاحات و�صكاوى 
املر�صـــى واملراجعـــن واأفـــراد اجلمهـــور، ومن خالل توحيدنا لكافة فرق ومهـــام خدمة العمالء يف موؤ�ص�صة حمد الطبيـــة �صمن برنامج واحد 
وم�صمى واحد �صيكون مبقدورنا االإرتقاء مب�صتوى اخلدمة املقدمة للجمهور من حيث االإ�صتماع اىل ما يحتاجه املر�صى واملراجعن وتقدمي 

ما يحتاجونه من م�صاعدة اأو اإر�صاد«.
ومـــن جهتـــه اأكـــد االأ�صتـــاذ علي اخلاطـــر ، الرئي�س التنفيذي لالت�صـــال املوؤ�ص�صي يف موؤ�ص�صة حمـــد الطبية، على اأهميـــة دور خدمة العمالء يف 
التوا�صل مع املر�صى واملراجعن، وقال:« اإننا يف موؤ�ص�صة حمد الطبية نوؤمن باأن م�صلحة املري�س فوق كل االإعتبارات وينبغي اأن يكون �صوته 
م�صموعاً لذا فاإننا ندعو املر�صى للتوا�صل معنا لنتعّرف على ما لديهم من مالحظات اأو مقرتحات اأو �صكاوى وبالتايل العمل على م�صاعدة 
هـــوؤالء املر�صـــى وتلبيـــة احتياجاتهـــم، من هنا جاء اإطالق مركز » ن�صمعـــك » اجلديد والذي �صيكون مبثابة بوابـــة للتوا�صل بن املري�س ومن 
يقومون على خدمته يف املوؤ�ص�صة و�صواًل اىل هدفنا االأ�صمى وهو متكن املري�س من احل�صول على املعلومات التي يريدها والرعاية ال�صحية 

التي يحتاجها يف الزمان واملكان املنا�صبن ».
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حمد الطبية تطلق مركزًا جديدًا لخدمة العمالء باسم » نسمعك«

حتت رعاية معايل الدكت�رة حنان حممد الك�اري، وزير ال�صحة العامة اأطلقت الدكت�رة مرمي علي عبد امللك مدير عام م�ؤ�ص�صة الرعاية ال�صحية 
الأولية  ال�حدة املتنقلة للك�صف املبكر عن �صرطان الثدي يف قطر، لتك�ن م�ؤ�ص�صة الرعاية ال�صحية الأولية بذلك قد حققت نقلًة حي�ية يف جمال 
تعزيز ال�عي باأهمية اإجراء الك�صف املبكر ل�صرطان الثدي والأمعاء. .، و�صرتكز ال�حدة املتنقلة للك�صف املبكر عن �صرطان الثدي يف البداية، على 
اإىل  ال�حدة زيارات  اأن جتري  املنتظر  اأخرى، ومن  الت��صع نح� تقدمي خدمات  الثدي بالأ�صعة )املام�غرام( مع عزمها  تقدمي خدمات فح�س 

العديد من املراكز ال�صحية وفقاً جلدول زمني حمدد م�صبقاً، بحيث تك�ن حمطتها الأوىل مركز اأب�بكر ال�صديق ال�صحي ملدة ثالثة اأ�صهر.
ت�صغيلها بكفاءة متخ�ص�ص�ن ذوي مهارة عالية يف جمال الرعاية ال�صحية. و�صتجرى ومت جتهيز ال�حدة املتنقلة باأحدث املعدات، وي�صرف على 

الفح��صات باأق�صى قدر ممكن من اخل�ص��صية عرب 
�صيقّدمن  متخ�ص�صات  وممر�صات  اأ�صعة  طبيبات 
اأ�صئلة  كافة  عن  ويجنب  الأ�صا�صية  املعل�مات 
الإ�صارة  وجتدر  الفح�س.  عملية  ح�ل  املر�صى 
الفح��صات يف  امل�اعيد لإجراء  اأن حجز  اإىل 
ال�حدة املتنقلة يتم عرب الت�ا�صل امل�صبق مع 

مركز الت�صال اخلا�س على الرقم 8001112

الرعاية الصحية األولية: تطلق أول وحدة متنقلة يف قطر إلجراء الكشف املبكر عن سرطان الثدي



اأخبار واأنباء

د�صنت وزارة ال�صحة العامة م�ؤخرا  “مركز م�قع قطر” لربنامج » ق�اعد وتطبيقات البحث الطبي«
	Principles	&	Practice	Clinical	Research	(PPCR)	

بالتعـــاون مـــع جامعة هارفارد – ب��صـــطن..، ويعد مركز م�قع قطر ه� الأول مـــن ن�عه يف املنطقة العربية، ويهدف اإىل ت�فري بيئة 
تعليميـــة تفاعليـــة للتدريب والأبحاث ال�صـــريرية يف قطر، واإن�صـــاء �صـــبكة عاملية مـــن الباحثني لتعزيز التعاون امل�صـــتقبلي يف البح�ث 

ال�صريرية.
ومت بث حما�صرة بقاعة التدريب ب�زارة ال�صحة العامة األقاها الربوفي�ص�ر فليبي فريجني مدير برنامج  »ق�اعد وتطبيقات البحث 
الطبي« بجامعة هارفارد – ب��صـــطن بعن�ان » تغيري من�ذج التعلم - منهاج التعاونية تعلم ذو معنى من خالل البح�ث ال�صـــريرية، 
وذلك على اله�اء مبا�صـــرة من دولة قطر اإىل جامعة هارفارد- ب��صـــطن والعامل وبح�صـــ�ر ممثلني ل�زارة ال�صـــحة العامة، ومدراء 
اإدارات البحـــ�ث الطبيـــة مب�ؤ�ص�صـــة حمد الطبية، وم�ؤ�ص�صـــة الرعاية ال�صـــحية الأوليـــة، وجامعة حمد بن خليفة، وعـــدد من الأطباء 

والباحثني الطبيني. 
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وزارة الصحة العامة تدشن مركز موقع قطر بالتعاون مع جامعة هارفارد 

نظمت وزارة ال�صحة العامة بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة حمد الطبية 
الإ�صرتاتيجية  منتدى  الأولية  ال�صحية  الرعاية  وم�ؤ�ص�صة 
ال�طنية لل�صرطان 2011- 2016، وذلك بح�ص�ر معايل الدكت�رة 
امل�صئ�لني  وكبار  العامة،  ال�صحة  وزير  الك�اري  حممد  حنان 
واخلرباء بالقطاع ال�صحي وممثلي املنظمات التط�عية املهتمة 

برعاية ال�صرطان واجلمعية القطرية لل�صرطان. 
من  حتققت  التي  الإجنازات  اأبرز  على  ال�ص�ء  املنتدى  �صلط 
ال�صن�ات  ط�ال  لل�صرطان  ال�طنية  الإ�صرتاتيجية  خالل 
والتثقيف  الت�عية  برنامج  بينها  ومن   ، املا�صية  اخلم�س 
رعاية  خدمات  يف  جديدة  اأدوار  وظه�ر  بال�صرطان،  العام 
للمر�صى  الرعاية  م�صارات  من�صقي  مثل  ال�صرطان  مر�صى 

وزارة الصحة العامة تنظم منتدى اإلستراتيجية الوطنية للسرطان 2011- 2016



وزيرة ال�سحة العامة 
تفتتح مركز الثمامة ال�سحي

افتتحت معايل الدكت�رة حنان حممد الك�اري، وزيرة ال�صحة العامة، مركز 
الثمامة ال�صـــحي، وقامت بج�لة على اأق�صـــامه ووحداته املختلفة وا�صـــتمعت 

اإىل �صرح ح�ل اخلدمات ال�صحية التي يقدمها ملراجعيه. 
ح�صـــر افتتـــاح املركـــز الدكتـــ�رة مـــرمي علـــي عبدامللـــك مديـــر عـــام م�ؤ�ص�صـــة 
الرعايـــة ال�صـــحية الأوليـــة ، وعـــدد من م�صـــ�ؤويل امل�ؤ�ص�صـــة واأع�صـــاء املجل�س 

البلدي وح�صد من �صكان املنطقة والطاقم الطبي للمركز اجلديد.
وقالـــت معاليهـــا يف ت�صـــريح �صـــحفي اإن هـــذا املركـــز ياأتي �صـــمن العديد من 
امل�صـــاريع ال�صـــحية اجلـــاري العمـــل علـــى اإجنازها، والتـــي تهدف اإىل �صـــمان 

ت�فري اأرقى اخلدمات ال�صحية للم�اطنني واملقيمني. 
واأ�صـــافت معاليها اأن مراكز الرعاية ال�صـــحية الأولية حتظى باأهمية كبرية 
�صـــمن م�صروعاتنا ال�صـــحية، نظراً لأن الرعاية الأولية تعترب اأ�صا�س تط�ير 
منظ�مة الرعاية ال�صحية يف الدولة، وقالت: »اإننا ن�ا�صل العمل من خالل 
ال�صـــرتاتيجية ال�طنية للرعاية ال�صحية الأولية )2013 – 2018( من اأجل 

ت�فري رعاية �صحية اأولية عاملية امل�صت�ى«. 
واأ�صـــارت معاليهـــا عقـــب افتتـــاح املركـــز اإىل اأنه مـــن املقرر كذلـــك افتتاح عدد 
مـــن املراكـــز ال�صـــحية اجلديـــدة خـــالل العام احلـــايل يف العديد مـــن مناطق 
الدولة لتلبية احتياجات ال�صكان، م��صحة اأنه من املقرر اأن يتم خالل الأيام 

القادمة افتتاح مركزي رو�صة اخليل واأم �صالل لل�صحة واملعافاة. 
من جانبها قالت الدكت�رة مرمي علي عبدامللك مدير عام م�ؤ�ص�صـــة الرعاية 
ال�صحية الأولية اإن املركز يعد اإ�صافة جديدة اإىل منظ�مة الرعاية ال�صحية 
يف البالد واأن الت��ّصـــع يف املراكز ال�صـــحية اجلديدة ي�صـــاحبه تط�ر يف ج�دة 
اخلدمات املقدمة وذلك من خالل تطبيق اأف�صل الأنظمة وامل�صاريع العاملية. 
واأو�صـــحت اأن املركز الذي اأن�صـــاأته هيئة الأ�صـــغال العامة )اأ�صـــغال( جاء وفق 
اأحـــدث امل�ا�صـــفات العامليـــة ومعايـــري اجلـــ�دة وي�فـــر اخلدمـــات العالجيـــة 
التخ�ص�صـــية ل�صـــكان املناطـــق القريبـــة ب�صـــه�لة وي�صـــر، مبينـــة اأن منظ�مـــة 
الرعاية ال�صـــحية الأولية تتحمل الدور الرئي�صـــي يف غر�س وتاأ�صـــيل مفه�م 

تعزيز ال�صحة بني اأفراد املجتمع وتقدمي الرعاية والدعم الالزمني. 
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كان  والتي  الإكلينيكي،  التمري�س  واخت�صا�صيي 
كما  وخرباتهم.  املر�صى  نتائج  حت�صني  منها  الهدف 
�صرطان  عن  الك�صف  خدمات  الإجنازات  اأهم  ت�صمنت 
الثدي والأمعاء لل�صكان يف قطر، وو�صع نظام الإحالة 
بال�صرطان  باإ�صابتهم  امل�صتبه  للمر�صى  العاجلة 
الخت�صا�صي  مع  م�عد  حتديد  على  يحر�س  والذي 
من  �صاعة   48 غ�ص�ن  يف  الطبية  حمد  م�ؤ�ص�صة  يف 
اإحالة املر�صى من م�ؤ�ص�صة الرعاية ال�صحية الأولية، 
يف  الأمل  وتخفيف  العناية  وحدة  افتتاح  جانب  اإىل 
اإىل  اإ�صافة  ال�صرطان.  واأبحاث  لعالج  ال�طني  املركز 
مر�صى  رعاية  خدمات  من  العديد  تط�ير  مت  ذلك، 
تكن�ل�جيا  اأحدث  با�صتخدام  اجلديدة،  ال�صرطان 
الت�ص�ير  مركز  ومنها  والت�صخي�س،  للعالج  متط�رة 
املقطعي املح��صب بالإ�صدار الب�زيرتوين يف م�ؤ�ص�صة 
نايف(  )�صايرب  بالإ�صعاع  الروب�تية  واجلراحة  حمد 
وعالج  ال�صرطان،  واأبحاث  لعالج  ال�طني  املركز  يف 
مر�صى �صرطان عنق الرحم ب�ا�صطة املعاجلة الكثبية 
العظمية  النقائل  �صرطان  عالج  وبرنامج  املتكفية، 
املغناطي�صي  بالرنني  امل�جهة  ال�ص�تية  ف�ق  بامل�جات 
وزراعة اخلاليا اجلذعية املك�نة للدم والذي ُي�صتخدم 
للقيام باأول عمليات زرع ذاتية للمر�صى الذين يعان�ن 
من  الأورام اخلبيثة الدم�ية، ومع ذلك ما زال اأمامنا 

الكثري لنحققه. 
 وبهذه املنا�صبة اأكدت معايل الدكت�رة حنان الك�اري، 
الإ�صرتاتيجية  بنجاح  �صعادتها  العامة،  ال�صحة  وزير 
�صعادتها  وقالت   .2016  -  2011 لل�صرطان  ال�طنية 
تغيريات  قطر  يف  املا�صية  اخلم�س  ال�صن�ات  “�صهدت 
ال�صرطان  اأمرا�س  اكت�صاف  طريقة  يف  هائلة 
الي�م  املمكن  من  فاأ�صبح  وعالجها.  وت�صخي�صها 
يد  على  قطر  يف  الالزم  العالج  على  املر�صى  ح�ص�ل 
ي�صتخدم�ن  الذين  املتخ�ص�صني  اأف�صل  من  نخبة 
تقنيات العالج والتكن�ل�جيات عاملية امل�صت�ى. وعلينا 
مع  يتفق  ميا  والتنمية،  التط�ر  م�صرية  ن�ا�صل  اأن 
مقارنة  يف  اأنف�صنا  وو�صع  الدولية  املمار�صات  اأف�صل 
عمل  اأمامنا  يزال  ول  العامل.  يف  الأف�صل  مع  دائمة 
علينا القيام به يف دعم ت�عية اجلمه�ر للتعرف على 
�صخ  ن�صمن  اأن  وعلينا  ال�صرطان،  واأعرا�س  عالمات 
اأف�صل  ن�فر  حتى  ال�صرطان  اأبحاث  يف  ال�صتثمارات 

عالجات ممكنة ل�صكان قطر.”
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اأخبار واأنباء

قطر جتتاز التقييم املشرتك اخلارجي للقـــــــــــــــدرات الوطنية اخلاصة باللوائح الصحية الدولية

حققت دولة قطر اإجنازاً عاملياً هاماً باجتيازها التقييم امل�صرتك 
ال�صحية  بالل�ائح  اخلا�صة  ال�طنية  للقدرات  اخلارجي 
الدولية، لت�صبح بذلك اأول دولة عربية والدولة ال�صابعة على 
اإ�صتمر  والذى  التقييم  هذا  فيها  يجرى  التى  العامل  م�صت�ى 
ملدة اأ�صب�عني مب�صاركة 16 خبرياً من منظمة ال�صحة العاملية، 
اأول�يات الأمن ال�صحي العاملي، وخمت�صني من وزارة  ومبادرة 

ال�صحة العامة، ووممثلني لل�زارات ذات العالقة. 
بالل�ائح  اخلا�صة  ال�طنية  للقدرات  امل�صرتك  التقييم  ويهدف 
ال�صحية الدولية اإىل تعزيز القدرات ال�طنية املتعلقة بالك�صف 
والتحقق وال�صيطرة املنا�صبة على ط�اريء ال�صحة العامة �ص�اء 

كانت اإحيائية اأو كيميائية اأو اإ�صعاعية املن�صاأ.
اخلتامي  الجتماع  خالل  املري  علي  بن  �صالح  الدكت�ر  وقال 
الت��صيات  باإنفاذ  ملتزمة  قطر  دولة  اإن  التقييم:  لأن�صطة 
التي يت��صل اإليها اخلرباء يف اللجان امل�صرتكة من اأجل تق�ية 

الأمن ال�صحي على امل�صت�ى املحلي والإقليمي والعاملي.

 فيما اأكد الدكت�ر راجي�س �صريداران رئي�س وفد خرباء منظمة 
للقدرات  اأ�صبقيات  ل��صع  التقييم �صروري  اأن  العاملية  ال�صحة 
املطل�ب ا�صتدامتها واحلفاظ عليها يف كل الدول، واأن امل�صت�ى 
امل�ج�د يف دولة قطر ي�صلح كنم�ذج لال�صتفادة منه وتعميمه. 
وقال “اآمل اأن ي�صارك بع�س اخلرباء من قطر يف اإجراء نف�س 

التقييم يف دول اأخرى”.
ال�صحة  منظمة  من  ممثلني  �صم  التقييم  فريق  اأن  اإىل  ي�صار 
العاملية، ومبادرة اأجندة الأمن ال�صحي العاملي، ومنظمة الأغذية 
والزراعة العاملية )الفاو(، ومركز مكافحة الأمرا�س الأمريكي 
 ،   NAMRU-3 ووحــــدة اأبحاث البحرية الأمريكية ،  CDC

بجانب ممثلني من ال�ليات املتحدة وبريطانيا ولبنان وفرن�صا 
وفلندا والفلبني.

العالقة  ذات  والت�صريعية  القان�نية  اجل�انب  التقييم  وتناول 
والهياكل  العامة،  ال�صحة  لط�اريء  الدولة  ا�صتجابة  بتنظيم 
والتن�صيق  التعاون  واآليات  الأزمات،  باإدارة  املعنية  والأجهزة 
الأمرا�س  وتبليغ  تر�صد  قدرات  ال�طنية،  لال�صتجابة 
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قطر جتتاز التقييم املشرتك اخلارجي للقـــــــــــــــدرات الوطنية اخلاصة باللوائح الصحية الدولية
الكيميائية  املخاطر  عن  والك�صف  والتطعيم،  النتقالية، 
والأمن  والت�صخي�صية  املخربية  والقدرات  والإ�صعاعية، 
يرتبط  وما  للعقاقري  امل�صادة  واجلراثيم  احلي�ية،  وال�صالمة 
الب�صرية،  امل�ارد  اإىل  بالإ�صافة  العدوى،  مكافحة  من  بها 
امل�صرتكة بني  الأغذية والأمرا�س  والتاأهب للك�ارث، و�صالمة 
الإن�صان واحلي�ان والإعالم والت�ا�صل اأثناء الأزمات واملخاطر، 
حيث اأن جميع هذه اجل�انب تطبق على امتداد الدولة اإ�صافة 

اإىل املطارات وامل�اينء واملعابر الدولية.
و�صاركت يف التقييم الذي اأجري عرب زيارات ميدانية للم�اقع 
املخت�صة  الإدارات  واخلرباء  الفنيني  مع  ومقابالت  املختلفة 
املتمثل  ال�صحي  القطاع  يف  و�صركائها  العامة  ال�صحة  ب�زارة 
الأولية،  ال�صحية  الرعاية  وم�ؤ�ص�صة  الطبية  حمد  م�ؤ�ص�صة  يف 
والفريو�صات  امليكروبي�ل�جي  وخمتربات  الأهلي  وم�صت�صفى 
ووزارة  الداخلية،  ووزارة  البيئة،  وزارة  اإىل  اإ�صافة  والأغذية 
وم�صيعيد  لفان  راأ�س  وم�اينء  الدويل،  حمد  ومطار  الدفاع، 
الأحمر  والهالل  للبرتول  وقطر  �صمرة،  اأب�  ومعرب  والدوحة 

القطري، وهدفت مهمة التقييم اإىل ا�صتخال�س النتائج ب�صكل 
ت�افقي بني ممثلي اجلهات امل�صاركة يف التقييم ل�صمان خروج 

الت��صيات ب�صكل يعرب عن ال�اقع ب�صكل حقيقي.
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اأعلن معاىل وزير ال�صحة بدولة الك�يت الدكت�ر على العبيدى 
عن بدء ت�صغيل "م�صت�صفى جابر الأحمد اجلابر ال�صباح" قريبا 
اخلا�صة  التجهيزات  و  الت�صطيبات  اأعمال  من  النتهاء  ف�ر 

بامل�صت�صفى على اأن تخ�ص�س امل�صت�صفى للم�اطنني.
مت  الذى   " ال�صباح  اجلابر  الأحمد  جابر  "م�صت�صفى  وتعترب 
و�صع حجر الأ�صا�س لها عام 2009  �صرحا طبيا عامليا و ا�صافة 
الك�يت فلقد  مت  ال�صحية بدولة  الرعاية  هامة اىل منظ�مة 
يحتل  اأنه  كما  الأو�صط    ال�صرق  يف  م�صت�صفى  كاأكرب  ت�صنيفه 
امل�صاحة والطاقة ال�صتيعابية  ال�صاد�صة عامليا من حيث  املرتبة 
األف مرت  الإجمالية ح�ايل 240  امل�صت�صفى  تبلغ م�صاحة  حيث 
مربع كما تبلغ طاقته ال�صتيعابية 920 �صريراً ملختلف الأجنحة 

و90 �صريراً ل�حدة العناية املركزة.
املر�صى  بغرف  خا�صة  اأبراج  خم�صة  على  امل�صت�صفى  يحت�ي  و 
ب�اقع ت�صعة ط�ابق لكل برج من الأبراج كما يحيط بامل�صت�صفى 
للزوار  خا�صة  م�صاعد  �صت  منها  مدخل  ولكل  مداخل  �صبع 
لي�صبح  وللخدمات  للمر�صى  خا�صة  م�صاعد  اإىل  بالإ�صافة 
وي�صم  م�صعد   150 ح�ايل  امل�صت�صفى  يف  امل�صاعد  اإحمايل 
خدمات  يح�ى  العالج   و  بالت�صخي�س  خا�صا  مبنى  امل�صت�صفى 
واملختربات  غرف  مثل  للمر�صى  الالزمة  والعالج  الت�صخي�س 
بكافة اأن�اعها  وبنك الدم وغرف لالأ�صعة و ق�صم خا�س للك�ارث 

واحل�ادث و ق�صم اأمرا�س الن�صاء وال�لدة.
كافة  ت�صمل  اخلارجية  للعيادات  مبنى  تخ�صي�س  مت  كما 
ملختلف  العالجات  لتلقي  املر�صى  يحتاجها  التي  اخلدمات 

تبلغ مساحة المستشفى اإلجمالية حوالي 
طاقته  تبلغ  كما  مربع  متر  ألف   240
االستيعابية 920 سريرًا لمختلف األجنحة 

و90 سريرًا لوحدة العناية المركزة.

معايل وزير الصحة 
يعلن تشغيل مستشفى جابر األمحد اجلابر الصباح

واملعدات  التقنيات  باأحدث  جمهزة  و   ، الطبية  التخ�ص�صات 
الالزمة

الالزمة  اخلدمات  كافة  به  يت�افر  و  ال�صنان  طب  مبنى 
التقنيات  باأحدث  جمهز  ه�  و  وجتميلها   الأ�صنان  لعالجات 

والأجهزة الطبية التي تتعلق بطب الأ�صنان .
املروحيات  لهب�ط  خا�صة  من�صات  ثالث  بامل�صت�صفى  ويت�افر 
خطرة  حالت  من  يعان�ن  الذين  املر�صى  نقل  عملية  لت�صهيل 
، ومت و�صعها ف�ق املباين هامة مثل مبنى احل�ادث والك�ارث 

و اأبراج املر�صى .
 وتت�افر بامل�صت�صفى وحدة منف�صلة لل�ر�س وامل�صبغة وال�صيانة 
وقد   ، ال�صخمة  والأجهزة  واملحركات  التكييف  مياه  وخزانات 
حتى  كبري  عمق  على  بناوؤه  يك�ن  باأن  املبنى  ت�صميم  يف  روعي 
وحدات  باأن  علما  بامل�صت�صفى  للمت�اجدين  اإزعاج  اأي  ي�صكل  ل 
ملدة  كاملة  كهربائية  قدرة  ت�فري  ميكنها  بامل�صت�صفى  الطاقة 

اأ�صب�عني متتاليني يف حال انقطاع الكهرباء..
هالل  �صكل  على  ت�صميمه  مت  طبي  م�ل  امل�صت�صفى  وي�صم 
زجاجي ي�صم خدمات متن�عة كال�صيدلية وحمالت الهدايا و 

ا�صرتاحات املراجعني واملر�صى .
العاملية  ال�صركات  اأحد  قبل  من  امل�صت�صفى  ت�صميم  مت  ولقد 
العاملني  و  للمر�صى  الراحة  من  م�صت�ى  اأعلى  حتقق  بحيث 
و املرتددين عليه فجميع غرف املر�صى لها اطاللت خارجية 
ت�جد  كما  املنا�صب  بال�صكل  ال�صم�س  اأ�صعة  بدخ�ل  ت�صمح  و 
م�صاحات خ�صراء وا�صعة ح�ل امل�صت�صفى لي�صفي راحة نف�صية 
يحيط  زراعيا  حاجزا  اإن�صاء  مت  كما  واملراجعني  للمر�صى 
ملنع  املجاورة  ال�صريعة  الطرق  وبني  بينها  يف�صل  بامل�صت�صفى 
تل�ث اله�اء و احلد من ال�ص��صاء ، هذا بال�صافة اىل امل�صاحات 
اخل�صراء بني املبانى. و ت�صم امل�صت�صفى م�اقف �صيارات بالقرب 
من املبانى كما مت اإن�صاء م�قف اأر�صي و3 �صراديب بحيث يبلغ 
ت�فر  و  م�قف   5000 ح�ايل  الإجمايل  ال�صيارات  م�اقف  عدد 
امل�صت�صفى جممع �صكني يحت�ي على اأكرث من 200 وحدة �صكنية 

خا�صة بطاقم الأطباء والتمري�س يف امل�صت�صفى .
اأما من الناحية الدارية ، فامل�صت�صفى ي�صتخدم اأحدث التقنيات 
و  العمل  �صه�لة  ت�صمن  التى  )الربول�ج(  احلديثة  الدارية 
ت�افر بيانات املر�صى و تخزينها باأ�صرع وقت بدون احلاجة اىل 

الأوراق و امللفات.



يعتـــرب ا�صـــتخدام اخلاليا اجلذعيـــة وخاليا احلبل ال�صـــرى 
طفـــرة هائلـــة فـــى املجال الطبـــى ل تقل اأهمية عن اكت�صـــاف 
امل�صـــادات احلي�ية والتطعيمـــات وت�صـــهد دول العامل ت�اترا 
مت�صـــارعا ل�صـــتخدام هذه التقنية احلديثة فى عالج الكثري 
مـــن الأمرا�ـــس حيـــث اأثبتت الدرا�صـــات اأن العـــالج باخلاليا 
اجلذعية يف�ق نتائج العالج بالأدوية التقليدية للعديد من 
العتاللت املزمنة و اخلطرية  ولقد اأن�صاأ اأول بنك للخاليا 
اجلذعيـــة ودم احلبـــل ال�صـــرى عـــام 1995 بال�ليـــات املتحدة 
الأمريكيـــة وارتفع عدد بن�ك تخزين دم احلبل ال�صـــري من 
23 بنـــكاً يف عـــام 2005 اإىل 485 بنـــكاً عـــام 2014 على م�صـــت�ى 

العامل .
ان اخلاليا اجلذعية هى البذرة الأ�صا�صية لنم� جميع خاليا 
و اأن�صجة و اأع�صاء اجل�صم فهى متتلك القدرة على النق�صام 
والتكاثـــر كمـــا متتلـــك القدرة علـــى التحـــ�ل اإىل اأي ن�ع من 
اخلاليـــا، كالع�صـــالت اأو الأع�صـــاب اأو نخـــاع العظم. وميكن 
احل�صـــ�ل علـــى اخلاليـــا اجلذعيـــة مـــن عـــدة م�صـــادر، منها 

اخلاليا اجلنينية التي تنتج بعد خم�صـــة اأيام من تلقيح الب�ي�صـــة 
يف املختـــربات اأو مـــن نخـــاع العظـــم لـــدى البالغـــني اأو مـــن احلبـــل 
ال�صـــري لـــدى اجلنني بعـــد ال�لدة مبا�صـــرة وقبل هب�ط امل�صـــيمة 
وت�صـــتخدم هـــذه اخلاليا لحقا لعالج ال�صـــخ�س الـــذى اأخذت منه 

اخلاليا و ميكن ا�صتخدامها اأي�صا لعالج بع�س اأفراد الأ�صرة.
ولقـــد مت اعتمـــاد العـــالج باخلاليـــا اجلذعيـــة حلـــ�اىل 80 مر�صـــا 
مـــن اأبرزهـــا بع�س اأن�اع �صـــرطان الـــدم، وعالج احلـــروق والندوب 
وت�ص�هات قرنية العني وبع�س ا�صطرابات الدم والأمرا�س املناعية 
وجترى الأبحاث على قدم و�صـــاق ل�صتخدام اخلاليا اجلذعية فى 
عـــالج  داء الباركن�صـــ�ن والتهـــاب املفا�صـــل والت�صـــلب ال�صـــم�رى 
ومر�ـــس ال�صـــكري ، وانطالقاً من ا�صـــرتاتيجية دولة الك�يت التي 
ت�صـــع �صـــحة الإن�صـــان على قمة اأول�ياتها وحر�صـــها على م�اكبة 
اأحدث التط�رات العلمية ، فلقد قامت وزارة ال�صحة بالتعاون مع 
�صـــركة م�صاريع الك�يت القاب�صة ب��صع حجر الأ�صا�س لأول مركز 
للخاليـــا اجلذعية واحلبل ال�صـــرى مبنطقة اخلليـــج وه� " مركز 
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انطالقًا من استراتيجية دولة الكويت التي تضع صحة اإلنسان على قمة أولوياتها 
اخلليج مبنطقة  ال�سرى  واحلبل  اجلذعية  للخاليا  مركز  لأول  الأ�سا�س  حجر  و�سع  	•

ال�سري  واحلبل  اجلذعية  للخاليا  الأحمد  �سباح  �سلوى  ال�سيخة  مركز  افتتاح  	•

ال�صـــيخة �صل�ى �صباح الأحمد للخاليا اجلذعية واحلبل ال�صري" 
و الـــذى يعترب اإ�صـــافة مهمة للخدمات الطبيـــة والبح�ث العلمية  
مبنطقة اخلليج العربى ككل كما اأن املركز يعترب مثال يقت�صى به 
للتعاون بني القطاع احلك�مى والقطاع اخلا�س لتط�ير املنظ�مة 

ال�صحية بدولة الك�يت.
ومـــن املخطـــط  لـــه اأن يقـــام املركـــز على م�صـــاحة تبلـــغ 12 األف م2، 
ومب�صـــاحة بناء اإجمالية ت�صـــل اإىل 7800 م2. و�صـــ�ف ي�صـــم املركز 
عيادات خارجية جلميع اخلاليا اجلذعية من البالغني الأ�صـــحاء، 
وبنك حلفظ اخلاليا اجلذعية واحلبل ال�صّري، ومن�صاأة لالأبحاث 
اخلا�صـــة بهـــذا املجـــال و مـــن املاأمـــ�ل اأن ي�صـــبح تخزيـــن اخلاليـــا 
اجلذعية اجراءا روتينيا جلميع الأفراد بحيث ي�صـــهل ا�صتخدامها 
بعـــد ذلـــك لعـــالج  الأمرا�ـــس امل�صتع�صـــية والإ�صـــابات التـــي تعجز 

الطرق التقليدية عن عالجها.



اأخبار واأنباء

مما ل �صك فيه اأن الأطفال هم م�صتقبل الأمم وثروتها احلقيقية 
واأثبتـــت الدرا�صـــات العلميـــة اأهميـــة مراحـــل الطف�لـــة يف تك�يـــن 
اأ�صـــاءه تلحـــق  اأمنـــاط �صـــل�كه، واأي  �صخ�صـــية الفـــرد ويف تك�يـــن 
بالطفل يف هذه املرحلة قد ينجم عنها اعتاللت نف�صية اأو ج�صدية 
تـــدوم معه مـــدى احلياة وت�ؤثر بالتـــاىل على التنمية القت�صـــادية 

والجتماعية ل�طنه.

وتنـــدرج ال�صـــاءة للطفـــل حتـــت عـــدة اأوجـــه منها الهمــال وهى 
عــدم تقــدمي الحتياجــات الأ�سا�سية للطفــل يف جمالت: 
ال�صـــحة، التعليـــم، التطـــ�ر العاطفي، التغذية، امل�صـــكن، والظروف 
احلياتية الآمنة اأما ال�جه الثانى لال�صـــاءة فه� الإ�صاءة اجل�صدية 
مثـــل ال�صـــرب، الهز، الركل، الع�س، احلرق، اخلنق، الت�صـــميم وقد 
ل يتعمد املتعدي اإيذاء الطفل ولكن حتدث الإ�صـــابة ب�صـــبب �صـــدة 
العقاب اأو ب�صبب الإهمال ال�صديد وقد يك�ن ايذاء الطفل فى �صكل 
اإ�صاءة نف�صيته العاطفية مثل الرف�س، العزل، الرتهيب، التجاهل، 
الهانـــة، تقييـــد احلريـــة، ممار�صـــة التمييز وتاأتـــى اأخرياً الإ�صـــاءة 
اجلن�صـــية كاأحـــد اأوجه ال�صـــاءة الأكـــرث تاأثرياً على النم� النف�صـــي 

والعقلي للطفل.

ولقد كانت القيادة ال�صيا�صـــية بدولة الك�يت دائماً ت�صـــع الأطفال 
يف بـــ�ؤرة اهتمامها وت�فر لهم اأق�صـــى درجـــات الرعاية من الناحية 
ال�صـــحية والتعليميـــة والجتماعيـــة والنف�صـــية ولقـــد وقعـــت دولة 
الك�يـــت علـــى اتفاقيـــة حق�ق الطفل يف عام 1991 و�صـــدر املر�صـــ�م 
الأمـــريي عـــام 2004 ين�ـــس علـــى حمايـــة وتعزيـــز حقـــ�ق الأطفال 
وحمايتهم من جميع اأ�صكال ال�صتغالل ولكن كان ينق�س  اجله�د 
املبذولـــة الطـــار القان�ين والت�صـــريعي الذى ين�صـــ�ي حتت ل�ائه 
جميـــع اجلهـــات املخت�صـــة برعايـــة حقـــ�ق الطفـــل ولقـــد حققـــت 
الك�يت يف الفرتة الأخرية خط�ات هامة ل�صـــمان حق�ق الأطفال 
ومنـــع ال�صـــاءة اليهـــم و تتمثـــل اأوىل هـــذه اخلطـــ�ات فـــى ا�صـــدار 
قانـــ�ن حمايـــة الطفـــل فى مار�ـــس 2015 الـــذى يكفـــل لل�طن منذ 
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تقرير حول محاية حقوق الطفل يف دولة الكويت 
الكويــت تخطــو خطــوات  وا�سعة فى جمــال حماية الطفل ... �ســدور مر�سوم اأمريى  	•

ين�س على حماية وتعزيز حقوق الأطفال  حمايتهم من جميع اأ�سكال ال�ستغالل  
ان�ســاء »جلنــة وطنية حلماية الطفل« مهمتها و�ســع ا�سرتاتيجية وطنية وجمتمعية  	•

حلماية الطفل

مرحلـــة الـــ�لدة حتى �صـــن 18 عاما حـــق الطفل يف احليـــاة والبقاء 
والنم� يف كنف اأ�صـــرة متما�صـــكــة ومت�صـــامنــة ويف التمتع مبختلف 
التدابـــري ال�قائية، وحمايته من كافة اأ�صـــكال العنف اأو ال�صـــرر اأو 
الإ�صاءة البدنية اأو املعن�ية اأو اجلن�صية اأو الإهمال اأو التق�صري، اأو 
غـــري ذلك من اأ�صـــكال اإ�صـــاءة املعاملة وال�صـــتغالل، وتاأتى الرعاية 
ال�صحية على راأ�س حق�ق الطفل لذا فلقد مت تخ�صي�س باب كامل 
لتف�صـــيل ن�احـــى الرعاية ال�صـــحية للطفـــل وين�ـــس القان�ن على 
حـــق كل  طفل يف احل�صـــ�ل على خدمات الرعاية ال�صـــحية وعالج 
الأمرا�ـــس باأعلى م�صـــت�ى وت�صـــمل هذه احلق�ق حـــق الأم احلامل 
فى الرعاية الطبية وتزويدها بال��صائل الإر�صادية خا�صة فى �صاأن 
الأمرا�ـــس ال�راثية وت�صـــمل حق الطفل فى التغذية ال�صـــليمة مبا 
فيها الر�صـــاعة الطبيعية واحل�صـــ�ل على التطعيمات ال�صـــرورية 
بدون مقابل ل�قايته من الأمرا�س وت�فري بيئة �صـــحية و�صـــليمة 
يتمتع فيها باأق�صى درجات النم� وحتميه من احل�ادث وال�صابات 
واملمار�صـــات ال�صـــارة. ون�ـــس القان�ن علـــى حق الطفل فـــى متابعة 
حالة الطفل ال�صحية خالل فرتة الدرا�صة با�صدار بطاقة �صحية 
مـــع اجراء فح�س دورى �صـــامل لـــكل طفل على الأقل مرة �صـــن�يا. 
و لقـــد اأوىل وا�صـــعى القانـــ�ن اهتماما خا�صـــا بحمايـــة الطفل من 
جميع اأ�صـــكال العنف وال�صـــاءة وال�صـــتغالل بحيث يحظر تعر�س 

د. منى اخلوارى رئي�س مكتب حقوق الطفل بوزارة ال�سحة 
و د. حممود عبد الهادى الوكيل امل�ساعد لل�سئون القانونية
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الطفل عمداً لأي اإيذاء بدين اأو نف�صـــي اأو عاطفي �صـــار اأو ممار�صة 
�صارة اأو غري م�صروعة كما مت تغليظ العق�بات على كل من ت�ص�ل 
له نف�صـــه اإيذاء الطفل والت�صـــديد على و�صـــع اآلية حمددة ل�صمان 

حق�ق الطفل املعتدى عليه . 

اأمـــا اخلطــوة الثانية الهامة فى جمــال حماية الطفل فهي 
ان�ســاء »اللجنــة الوطنيــة حلمايــة الطفــل« عــام 2013 
والغر�ـــس منهـــا و�صـــع ا�صـــرتاتيجية وطنيـــة وجمتمعيـــة حلمايـــة 
الطفـــل مـــع اتبـــاع نهج من�صـــق و�صـــامل، ودمـــج م�صـــاهمات خمتلف 
القطاعات واجلهات الفاعلة لتحقيق ال�صتقرار ال�صحي والنف�صي 
والإجتماعي للطفل واملراهق يف الك�يت. وتت�صمن اللجنة ممثلني 
عـــن خمتلـــف قطاعـــات الدولـــة املعنيـــة بالأطفـــال ومنهـــا  وزارات 
ال�صـــحة والداخلية والرتبية وال�ص�ؤون وجامعة الك�يت وجمعيات 
املجتمـــع املدين ويرتاأ�س اللجنة وكيل وزارة ال�صـــحة مكتب حق�ق 
الطفـــل بـــ�زارة ال�صـــحة ومهـــام اللجنة هى : و�صـــع قاعـــدة بيانات 
عن اأن�اع ومعدل ال�صـــاءات التى يتعر�س لها الأطفال واملراهق�ن  
لل�قـــ�ف علـــى اأ�صـــباب هذه الظاهرة ل��صـــع احللـــ�ل العلمية حلل 
هذه امل�صـــكلة وو�صـــع خطة وطنية للرعاية ال�صـــحية والإجتماعية 
لالأطفال واليافعني كما ت�صطلع اللجنة بتعبئة الراأي العام ب�صاأن 
اإحتياجـــات الطف�لـــة واليافعـــني وم�صـــكالتها واأ�صـــاليب معاجلتها 
وذلك بالتعاون مع و�صـــائل العالم واملنظمات احلك�مية والأهلية 
علـــى امل�صـــت�ى الإقليمي والدويل بال�صـــافة اىل تنفيذ الإتفاقيات 
الدوليـــة اخلا�صـــة برعايـــة الأطفـــال والعمـــل على ت�فـــري خدمات 
الرعاية ال�صحية والنف�صية والجتماعية لالأطفال �صحايا العنف 

والإ�صاءة .

وتاأتـــى اخلطــوة الثالثــة وهى ان�ســاء مكتب حلقــوق الطفل 
بــوزارة ال�سحة الكويتيــة ويتبعه فرق حمايــة الطفل يف 
امل�ست�سفيات احلكومية العامة والتخ�س�سية وم�صئ�لية هذه 
الفرق هى معاينة حالت ال�صـــاءة لالأطفال التي يتم التبليغ عنها 
�صـــ�اء عن طريق املدار�ـــس اأو املراكز ال�صـــحية اأو املخافر اأو مكاتب 
المنـــاء الجتماعـــى اأو عـــن طريق اخلط ال�صـــاخن الذى خ�صـــ�س 
للمكتـــب مـــع و�صـــع تقاريـــر مف�صـــلة  بهـــذه احلـــالت واإبـــالغ اأهـــل 
الطفل اأو من يق�م برعايته بنتائج الفح��س وو�صـــع تقرير طبي 
نف�صـــي واجتماعي للحالة ويتطلب فح�س احلالت تعاونا تاما مع 

وزارتي الداخلية وال�ص�ؤون الجتماعية مع حت�يل الطفل واأ�صرته 
والجتماعـــي  النف�صـــي  للعـــالج  الجتماعـــي  المنـــاء  مكتـــب  اىل 

ومتابعته.
ولقد مت ان�صـــاء هذه ال�حدات فى امل�صت�صـــفيات الرئي�صـــية الكربى 
مبختلف املحافظات بجانب م�صت�صـــفى الرازى للعظام وم�صت�صـــفى 
وحـــدة  كل  فريـــق  ويت�صـــكل  التخ�ص�صـــية  للجراحـــات  �صـــينا  ابـــن 
مـــن اأطبـــاء الأطفـــال وطبيـــب باطنية وحـــ�ادث وهيئة متري�صـــية 
واخ�صـــائي اجتماعـــي ومعالـــج نف�صـــي وممثـــل عـــن الإدارة العامـــة 

لرعاية الأحداث .

هذا و قــد نظم  »برنامج الكويــت الوطنى حلماية الطفل« 
فــى الفــرتة مــن 18-20 اأبريــل 2016 املوؤمتــر القليمــي 
الرابــع ملناه�سة العنف �سد الطفــال حتت �سعار » حماية 
الطفال فــى الدول العربية: الفر�ــس والتحديات » الذى 
�صـــارك فيـــه خـــرباء فـــى جمـــالت طـــب الأطفـــال والطب النف�صـــى 
والعل�م الجتماعية من منظمة ال�صحة العاملية  والدول الجنبية 
والعربيـــة كمـــا مت عقد عدة ور�س عمل علـــى هام�س امل�ؤمتر ن�ق�س 
مـــن خاللها التقييم الطبى والجتماعى حلالت ال�صـــاءة والعنف 
بني طلبة املدار�س وكيفية اذكاء ال�عى بخط�رة ال�صاءة وا�صتغالل 
الطفال بني اأولياء الأم�ر واملدر�صني كما متت مناق�صة دور الطب 
ال�صرعى فى فح�س املعتدى عليهم و الطرق العلمية ملجابهة هذه 

الظاهرة وال�قاية منها.  

جانب من ور�س العمل 
للموؤمتر الرابع ملناه�سة العنف �سد الطفال



بعـــد قراءتـــي ملقالـــة اأكـــرث مـــن معـــربة ورائعة 
عـــن  اجلزائيـــة  م�صتغامنـــي  احـــالم  للكاتبـــة 
احوالنـــا يف العـــامل العربـــي والذي يعتـــرب اننا 
اإمعة للعامل الغربي من حيث التقليد االأعمى 
ولو حاولت م�صائلـــة �صبابنا عن ما�صي العامل 
العربـــي ومـــا قا�صته مـــن حرمان مـــن الداخل 
�صعوبنـــا  وتفـــرق  امل�صتعمريـــن  مـــن  وحـــروب 
العربيـــة ملـــا وجـــدت منهـــم اإال ق�صـــور ب�صيطـــة 
مـــن املعلومـــات وحـــن �صوؤالهـــم عـــن املغنيـــن 
االإلكرتونيـــة  واالألعـــاب  واالأفـــالم  والرق�ـــس 
لتمكنـــوا مـــن �صـــرد �صفحات و�صفحـــات كاملة 
عن كل ما تريد واأكرث.  ال اريد ان اأطول كما اطالت اأحالم يف نقدها ال�صاخر والبناء يف 
مقالها بعنوان دافعو عن وطن هيفاء وهبي ولكن يف نف�س الوقت وجدت نف�صي جيا�صة 

مب�صاعر كثرية الأ�صطر مقالتي بعنوان دافعو عن العلم والعلماء.
عندمـــا يرحـــل ممثـــل او مطـــرب او اإعالمـــي او حتي راق�صـــة كانوا مميزيـــن او عابرين 
�صبيـــل جتـــد ان العامل االإعالمـــي مبختلف اأنواعـــه يطنطن ويجلجل وتعلـــوا االأ�صوات 
عن الفقيد او الفقيدة ميا ت�صتهي وما ال ت�صتهي االأنف�س وتت�صاءل هل اأعالمنا مدفوع 
لـــه مـــن الغرب الإغواء �صبابنا ام انهم جهلة ومقلدين ملا يح�صل يومياَ يف العامل الغربي 
ولكن حن يرحل عامل او كاتب مرموق او اأ�صتاذ فريد يف نوعه او باحث ال ت�صمع اي من 
هوؤالء الغوغاء تعلو ا�صواتهم او ت�صطر  اأقالمهم كلمات مدح وتقدير فى ذكري الفقيد 
وعمـــا قـــدم يف حياته ورفع علم بلده احلبيبة عاليـــاً وما �صتفقده الدولة بعد رحيله من 
علم وثقافة ومتابعة للجيل ال�صاعد وابحاث. مل ن�صمع طنطنة وجلجلة عن كثري من 
علماء العامل العربي وهم كثريون غري رحيل العامل امل�صري احمد زويل الفائز بجائزة 
نوبـــل ولوال فوزه باجلائـــزة ملا �صمعنا اي برنامج عنه او قلم �صطر عن م�صريته العلمية 
واخلا�صة وما �صتفقد بلده من رحيله اىل مثواه االأخري وهنا اأوّد ان اذكر العامل العربي 
عـــن كثري مـــن املفكريـــن واالأ�صاتذة والكتـــاب املرموقن الذيـــن واآري الـــرثي اأج�صادهم 
ن�صاأل العلي القدير ان يتوالهم برحمته وي�صكنهم ف�صيح جناته وي�صاحمنا عما اقرتفت 

ايـــدي البع�ـــس منا نحوهـــم ويف هذه الذكـــري اود ان اعـــرب لزميلي 
وا�صتـــاذي املرحـــوم الفقيد اال�صتاذ اني�س بركـــة اأ�صتاذ التخدير لعلي 
ارد لـــه قليـــل من املحبة واملودة واالحـــرتام والتقدير والعرفان  لكل 
ما قدمه من علم وابحاث وحما�صرات عالوة علي اخالق وابت�صامة 

جميلة تعلو حمياه دوما. 
ولـــد مبدينـــة الفيوم عام0391 تخرج مـــن كلية الطب عام 3591    ●
ح�صـــل علـــى الدكتـــوراه يف 1691 بـــداأت عالقتـــه مـــع اجلامعـــة 
االأمريكيـــة عـــام 5691 وعن اأ�صتاذ م�صاعـــد 6691بالق�صم وا�صتاذ 

ورئي�ـــس الق�صم عام 6791وبقـــي رئي�س الق�صم لثالثن عام. جددت له وظيفة اأ�صتاذ 
غرب متفرغ الأخر حياته.
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بقلم ا.د. حممد بن عبد اهلل �صراج
ا�صتاذ علم التخدير



دافعـــو عـــــــــــــــــن العــــلم والعلـــــــماء
عـــامل مبدع وباحـــث لعقاقـــري مرخيات الع�صـــالت بجميع    ●

اأنواعها.
عالمة يف جراحة القلب املفتوح.   ●

عالمة يف ان�صداد جمري الهواء و�صبل العناية به.   ●
يعترب من احد العلماء يف جمال تخ�ص�س التخدير.   ●

اأهـــم كتاب �صطره عن احلـــوادث وا�صاليب العالج خالل 51    ●
�صنة من احلرب االأهلية بلبنان والذي اعترب مدونة كاملة 

باعرتاف العامل الغربي.
له �صلة من االأبحاث متالأ اأكرث من ع�صرين �صفحة كاملة.   ●

اأ�ص�س دبلوم تخدير باجلامعة االأمريكية ببريوت.   ●
اأول مـــا قدمـــه للعـــامل العربـــي حيـــث كان احـــدد املوؤ�ص�صن    ●
جلمعيـــة خمدري العـــامل العربي لطب التخديـــر والعالج 
موؤمتـــر  اول  اإنتاجهـــا  باكـــورة  وكانـــت   5891 عـــام  املركـــز 
للجمعيـــة يف عمـــان االأردن عـــام 5891 وال زالـــت اجلمعيـــة 

ترفرف عالياً فوق العامل العربي بربنامج املوؤمترات.
ثـــاين عمـــل تاريخي للعـــامل العربي هـــو ان�صـــاء التخ�ص�س    ●
العربـــي للتخديـــر والعـــالج املركـــز عـــام 3991 وذلـــك بعـــد 
�صنتان من التح�صري له والذي كلفت به من قبل اجلمعية 
وانتخـــب رئي�س حلنـــة االمتحان منذ بـــداأ الربنامج وحتى 
اأيامـــه االخـــرية التي تـــوىل فيها نائـــب رئي�ـــس املجل�س. مت 
ان�صمـــام ثالثـــة ع�صـــر مـــن الـــدول العربيـــة يف الربنامـــج 
وتخرج اأكرث من ثالثمائة اخ�صائي وو�صل عدد امل�صجلن 

يف الربنامج اكرث من اربعمائة متدرب.
العربيـــة  موؤمتراتنـــا  جميـــع  يف  الفعالـــة  م�صاركتـــه  ثالثـــاَ    ●

والعاملية.
رابعـــاَ م�صاركته يف امتحانـــات الزمالة العربيـــة وال�صعودية    ●

وزمالة جامعة امللك �صعود للتخدير والعالج املركز.
خـــالل �صتـــون عامـــاً قـــدم اأكرث مـــن اي مطـــرب او ممثل او   ● 
اإعـــالين وحـــاز علـــى جوائـــز عامليـــة بجانـــب ح�صولـــه اعلي 

جائزة من اجلمهورية اللبنانية واجلن�صية اللبنانية.
عرفتـــه منـــذ درا�صتي باإجنلـــرتا يف منت�صـــف ال�صتينات من    ●
بعيـــد وكنـــت امتني ان اعمـــل يف مدينة ليفربـــول التي كان 
يعمـــل بهـــا وتخ�ص�ـــس يف مرخيـــات الع�صـــالت ولـــع اأبحاث 
جمـــة وكنـــت اتقابـــل معـــه يف املوؤمتـــرات العامليـــة والعربيـــة 
فعرفته املعرفة الوثيقة منذ العمل �صويا يف عام 5891�صمن 
جمل�ـــس جمعية خمدري العامل العربي للتخدير واملجل�س 

العربي الذي عينت مقررا له ملدة ع�صر اأعوام.

اأاخـــي املرحـــوم العزيـــز اني�ـــس مهمـــا كتبـــت او �صطـــرت من �صفحـــات تلو 
�صفحـــات مـــن االمتنـــان والتقديـــر لـــن اأ�صتطيـــع ان اوفيـــك حقـــك. لقد 
قدمـــت خـــالل �صتـــن عـــام علمـــاَ وابحاثـــاَ واخالقـــاَ وابت�صامـــة ال تفـــارق 
وجهـــك. جميـــع الزمـــالء مـــن اأطبـــاء التخديـــر واملتدربـــن واالأ�صدقـــاء 
�صيفقـــدون. لقـــد ر حلـــت اإىل بارئـــك العلـــي القدير ولكـــن مل ترحل من 
عقولنـــا وقلوبنـــا. وداعاَ لـــك منا ون�صـــاأل اهلل القدير ان يتغمـــدك بوا�صع 

رحمته وي�صكنك ف�صيح جناته اإنه على ذلك لقدير.
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سوء استخدام األدوية”

ال�صع�دية ومنذ ما  ال�صحة  ل�زارة  ال�صابقة  العه�د  �صابق وخالل  يف وقت 
يقرب على 25 عاماً

اململكة  يف  ال�صحية  املناطق  اإحدى  يف  الطبية  الرخ�س  عام  مدير  اأقدم 
العربية ال�صع�دية على اإ�صدار قرار منفرد مفاده “على جميع ال�صيدليات 
يف منطقته باإح�صار جميع ال��صفات الطبية للم�صادات احلي�ية والأدوية 
النف�صية واملهدئات اإىل الرخ�س الطبية ومطالبة ال�كالء كذلك بكميات 
زمنية  ملدة  املتابعة  وبعد  الأدوية” ،  لل�صيدليات من هذه  امل�زعة  الأدوية 
الأدوية وما  التي يتم و�صف هذه  الطبية  املراكز  اأكرث  حمددة مت معرفة 
ه� الدواء الأكرث �صي�عاً ومن ه� الطبيب الذي ي�صرف يف و�صف املهدئات 
واأكرث امل�صادات احلي�ية التي ت�صرف �ص�اء كان ذلك يف مدينة واأي مركز 
تطبيق  وبناء على معطيات   ، الأدوية  لهذه  و�صفاً  الأطباء  اأكرث  ه�  ومن 
هذا القرار ونتائجه مت اإعداد برامج للتعليم الطبي امل�صتمر وكذلك حملة 
ن�عية �ص�اء كانت لالأفراد اأو الأطباء اأو ال�صركات واملراكز الطبية اخلا�صة 

والعامة ..
ويف هذا ال�صدد ويف ع�صر التقنية وال��صف اللكرتوين و�صركات التاأمني 
اأمتنى على  فاإنني  امل�صت�صفيات احلك�مية واخلا�صة  التقنية يف  وا�صتخدام 
اإىل معل�مات مبكن  البيانات وحت�يلها  ال�صتفادة من هذه  القرار  متخذ 
ا�صتخدام  وتر�صيد  امل�صتمر  الطبي  للتعليم  وبرامج  و�صائل  للخطط و�صع 
الدواء مما له اأثر يف ا�صتخدام الدواء ال�صتخدام الر�صيد وتقليل التكلفة 
من امل�صاكل املتعلقة بالدواء واإذا عرفنا اأن امل�صاكل املتعلقة بالدواء تكلفتها 
القت�صادية  الدرا�صات  اأكدت  فلقد  الثمن  باهظ  ال�صحي  النظام  على 
للدواء اأن امل�صاكل املتعلقة بالدواء تف�ق تكلفة ال�صرطان وال�صكري ملجتمعه 
املتحدة  ال�ليات  يف  واحدة  �صنة  يف  الدواء  �صعر  ت�صمل  ول  التكلفة  وهذه 

الأمريكية.
امل�صت�ى  على  الأدوية  و�صف  ملتابعة  مركز  هناك  يك�ن  ل  ملاذا  وال�ص�ؤال 

ال�طني يف كل دولة خليجية واأمتنى الإجابة من متخذ القرار ..
                                              واهلل من وراء الق�صد ...

ولنا لقاء






