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الآراء واملقاالت املن�شورة فــي هــذه الدوري ــة
ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي جمل�س ال�صحة

أولـــويــــات العـمـــــــل الصــــــحي اخلـــليــــــــــــ
�سع���دت كث�ي�راً بتكليفي مدي���راً عاماً ملجل����س ال�صحة لدول
جمل����س التع���اون وثق���ة �أ�صح���اب املع���ايل وزراء ال�صح���ة ب���دول
املجل����س لأداء هذه املهمة و�شغل عبء هذا املن�صب اخلليجي،...
وا�ستم���راراً مل�سرية النجاحات والإجن���ازات املتعددة منذ �إن�شائه،
فلق���د و�ضع���ت م���ع من�سوبي ه���ذا املجل�س ع���دة حم���اور رئي�سية
لتحقي���ق الر�ؤي���ة امل�ستقبلي���ة ور�سال���ة املجل�س ،وتفعي���ل �أهدافه
�س���واء كان���ت داخلي���ة وه���ي التح���ول به���ذا املجل����س م���ن النظ���ام
الورق���ي �إىل النظام التقني  ،وهذه هي اخلطوة الأوىل لتحقيق
ر�ؤي���ة خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني نحو التحول االلكرتوين على
م�ست���وى دول جمل����س التعاون  ،كذل���ك �أعمل حالي���اً على �إعادة
هيكلة هذا املجل�س وفقاً لأحدث اال�سرتاتيجيات املعمول بها يف
جانب التطوير املايل والإداري والفني ،وتطبيق مبد�أ ال�شفافية
والو�ضوح كمنهاج عمل داخل املجل�س وخارجه مع كافة اجلهات
ذات العالقة واحلفاظ على احلقوق واملكت�سبات.

كم���ا و�ضع���ت �أوىل �أولويات���ي العم���ل عل���ى تر�شي���د الإنف���اق
وا�ستخ���دام امل���وارد بطريقة فاعلة ،وتطوي���ر اخلدمات واجلودة
وتطوي���ر م�ست���وى املرونة الإداري���ة  ،...وتبني نه���ج عملي �أكرث
ً
ارتباط���ا ب���الأداء فيم���ا يتعلق ب�إدارة امل���وارد  ،حي���ث �سيتم �إجراء
قيا�س عرب م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للو�صول �إىل االحرتافية،
وتطبيق �أعلى املعايري العاملية.
�إنن���ا �سنعم���ل عل���ى تفعي���ل دور املجل����س الأ�سا�س���ي يف تعزيز
التن�سي���ق اخلليجي امل�شرتك واالهتمام بربام���ج ال�شراء املوحد
والت�سجي���ل املرك���زي وت�سع�ي�رة الأدوي���ة والفح����ص الطبي على
العمال���ة الواف���دة ع�ل�اوة عل���ى التن�سي���ق يف بع����ض الق�ضاي���ا
ال�صحي���ة الت���ي ته���م املواطن اخلليج���ي  ،وتعزيز وبن���اء الكوادر
اخلليجي���ة املتخ�ص�ص���ة امل�ؤهل���ة ذات امله���ارات العالي���ة العامل���ة
يف جمل����س ال�صح���ة ،ع�ل�اوة عل���ى حت�س�ي�ن بيئ���ة العم���ل به���ذا
املجل�س وتو�سعته ملواجه���ة االحتياجات املتوا�صلة و�إن�شاء مركز
معلومات على م�ستوى عال من اجلودة والأداء...
وم���ن كل م���ا �سب���ق ذك���ره �سنعم���ل مب�شيئة اهلل عل���ى تفعيل
ه���ذه الر�ؤي���ة الت���ي �ست�ضع دولن���ا اخلليجية على �أب���واب مرحلة
تنموي���ة جدي���دة ،وغ�ي�ر م�سبوقة� ،ش���كال وم�ضمون���ا ،مبا يكفل
مواجه���ة التحديات التي يفر�ضها الع�ص���ر  ...وهنا �أود الإ�شارة
�إىل االتفاقي���ة التي مت توقيعها م�ؤخراً بتطبيق ملف الت�سجيل
الدوائي املوحد  eCTDبدول املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل ربط ذلك
مركزي���اً مع اللجن���ة اخلليجية للت�سجيل الدوائي حيث �سيعمل
ه���ذا النظام على حتقي���ق العديد من املزاي���ا واملرونة يف ت�سهيل
العمل مبا ي�ؤدي �إىل الربط بني الأنظمة وتبادل املعلومات.

بقمل  :سلامين بن صاحل ادلخيل
مدير عام جمل�س ال�صحة
لدول جمل�س التعاون
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كم���ا �ست�شه���د املرحلة املقبل���ة تفعي ً
ال مت�سارع���اً ومتوا�صال
للأن�شطة التي تبنتها اللجان الفنية املنبثقة عن املجل�س وذلك
باعتم���اد اخلط���ط اال�سرتاتيجي���ة والأدل���ة الإ�سرت�شادي���ة التي
�أعدته���ا بع����ض ه���ذه اللجان ،..ع�ل�اوة على �إ�ضاف���ة مناق�صتني
جديدت�ي�ن لت�أم�ي�ن الأدوي���ة واللقاح���ات البيطري���ة وت�أم�ي�ن
الأجهزة الطبية النمطية.

ــــــجي املـشــــــــرتك
وحتقيقاً لتوجهات معايل الوزراء نحو الرتكيز على جانب
التثقي���ف ال�صح���ي وذل���ك بتفعي���ل �إنت���اج اجل���زء اخلام����س م���ن
برنام���ج �سالمت���ك ك�أحد الأه���داف الرئي�سية ل���دول املجل�س يف
هذا اخل�صو�ص .
�إن �إ�صدار هذا العدد الذي جاء باكورة لتنفيذ هذه الأهداف
وذل���ك ليكون العدد الأول الذي ي�ص���در الكرتونياً  ،وا�ستحداث
�صفح���ات للمجل���ة عل���ى و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي ل�ضمان
ن�ش���ر مقتطفات من �أبرز املو�ضوعات الت���ي تتناولها واال�ستفادة
م���ن اجلماهريي���ة الكب�ي�رة لو�سائل التوا�ص���ل االجتماعي لدى
اجلمهور اخلليجي خ�صو�صاً  ،وتخ�صي�ص �صفحات للمنا�سبات
العاملية واخلليجية ال�صحية ال�سنوية� ...إلخ .
وهن���ا �أدع���و الق���ارئ الك���رمي �إىل االط�ل�اع على ه���ذا العدد
ونغ���دو �شاكري���ن ل���ه ب����أن يق���دم لن���ا مرئيات���ه ومالحظات���ه
التطويرية الهادفة
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�أهم الأحداث

الثمانني جمللــــــــــــ
جمللـــــــــــــ
املؤمتر الثمانني
ختام املؤمتر
يف ختام
مهمة يف
قرارات مهمة
قرارات
�إ�ضافة مناق�صتني جديدتني لت�أمني الأدوية واللقاحات
البيطرية وت�أمني الأجهزة الطبية النمطية
�إدخال نظام  eCTDللت�سجيل الدوائي املركزي
اختتم م�ؤخراً جمل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون
اجتماعه الثمانني اليوم يف مدينة الريا�ض حيث ناق�ش
املجل�س عدداً من املو�ضوعات الفنية والإدارية والتنظيمية
من بينها برنامج فح�ص الوافدين  ،وبرنامج ال�شراء املوحد
 ،والت�سجيل الدوائي املركزي  ،وت�سعرية الأدوية  ،وميزانية
جمل�س ال�صحة ،عالوة على عدد من الربامج الفنية� ،أو�ضح
ذلك املدير العام ملجل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون الأ�ستاذ
� /سليمان بن �صالح الدخيل  ،حيث �أعرب يف كلمته االفتتاحية
عن �شكره ملعايل الوزراء على ثقتهم بتعيينه مديرا عاما ملجل�س
ال�صحة ،م�شيدا بالدور الذي يقوم به معايل الوزراء ودعمهم
الالحمدود لأعمال هذا املجل�س  ،كما قدم ال�شكر للدكتور/
توفيق خوجة ـ املدير العام ال�سابق ملجل�س ال�صحة على جهوده
خالل الفرتة املا�ضية .
ال مت�سارعاً
وبني �سعادته ب�أن املرحلة املقبلة �ست�شهد تفعي ً
ومتوا�صال للأن�شطة التي تبنتها اللجان الفنية املنبثقة
عن املكتب وذلك باعتماد اخلطط اال�سرتاتيجية والأدلة
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الإ�سرت�شادية التي �أعدتها بع�ض هذه اللجان  ،عالوة على
�إ�ضافة مناق�صتني جديدتني لت�أمني الأدوية واللقاحات
البيطرية وت�أمني الأجهزة الطبية النمطية و�إدخال نظام
 eCTDللت�سجيل الدوائي املركزي  ،والرتكيز على جانب
التثقيف ال�صحي بناء على توجهات معايل الوزراء .
ويف ختام اجتماعهم �أ�صدر معايل الوزراء القرارات
التالية:
فح�ص الوافدين
 -1رفع الر�سوم املالية على النحو التايل :
• الفح�ص الطبي للوافدين من  60اىل  70دوالر
وتكون الزيادة بـ  10دوالر لكل �شخ�ص كر�سوم
ت�سجيل املفحو�صني يف نظام الربط الإلكرتوين
لربنامج فح�ص الوافدين حت�صل للمكتب التنفيذي.
• معاينة املراكز اجلديدة من  3000اىل  5000دوالر .
 -2قيام وزارات ال�صحة بدول املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية نحو تقلي�ص فرتة فح�ص الوافدين لت�صبح خالل

اخلليـجي
التعاون اخلليـجي
جملـس التعاون
لدول جملـس
الصحة لدول
وزراء الصحة
ــــــــــس وزراء
ـــــــــس
�شهرين من تاريخ دخول الوافد اىل الدولة.
 -3التن�سيق بني املكتب التنفيذي والأمانة العامة للرفع للقادة
لت�أكيد م�س�ؤولية فح�ص الوافدين على وزارات ال�صحة
والتزام ال�سفارات والقن�صليات واجلهات ذات العالقة
بالت�أكد من �صحة الوافدين عرب الربط الإلكرتوين
لربنامج فح�ص الوافدين لدول جمل�س التعاون .
 -4اعتماد مراكز �صحية جديدة يف الدول املذكورة �أدناه على
النحو التايل :
•  3مراكز جديدة يف نريوبي (كينيا).
•  3مراكز جديدة يف �أكرا (غانا).
 -5عقد اجتماع للجنة اخلليجية لربنامج فح�ص الوافدين
لتعديل الالئحة التنظيمية للك�شف الطبي للوافدين
لت�صبح �أكرث �شدة و�صرامة ودرا�سة جتربة دولة الكويت
اخلا�صة بفح�ص الوافدين.
مناق�صات ال�شراء املوحد وال�شروط
والأ�س�س واللوائح املنظمة لها
 -1اعتماد ما انتهت �إليه اللجان الفنية ،وجلان ت�أهيل �شركات
اللوازم الطبية ب�ش�أن درا�سة وتر�سية مناق�صات ال�شراء
املوحد لعام 2016م ،واعتماد �أ�س�س تفريغ العرو�ض،
�أ�س�س البت والرت�سية ،ال�شروط العامة ،ال�شروط الفنية
للمناق�صات ،الئحة ت�أهيل �شركات اللوازم الطبية

وملحقاتها (�آلية تقييم منتجات ال�شركات� ،آلية زيارة
امل�صانع ،منوذج تقرير زيارة م�صانع �شركات اللوازم
الطبية ومنوذج طلب الت�أهيل) ح�سب ال�صيغة املرفقة،
وكافة الأنظمة واللوائح والآليات التي مت مبوجبها طرح
مناق�صات ال�شراء املوحد للمناق�صات التالية:
�/1أ) مناق�صات امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية :الأدوية رقم
( ،)38الأم�صال واللقاحات رقم( )31الكيماويات رقم
( )24املبيدات احل�شرية رقم ( )17النظائر امل�شعة رقم
( )14وحماليل الكلية ال�صناعية رقم (.)11
/1ب) مناق�صات اللوازم الطبية مناق�صة :لوازم جتهيز
امل�ست�شفيات رقم ( )33ومناق�صة لوازم الكلية
ال�صناعية رقم ( ،)11ومناق�صة امللبو�سات والك�ساوي
الطبية رقم (.)4
 /1ج) مناق�صة رعاية الفم والأ�سنان رقم (.)14
/1د ) مناق�صة لوازم املختربات الطبية وخدمات نقل الدم
رقم (.)16
/1هـ) مناق�صة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية
رقم (.)9
/1و ) مناق�صة لوازم العيون رقم (.)2
 /1ز) مناق�صة لوازم الأنف والأذن واحلنجرة وجراحة
الر�أ�س والعنق رقم (.)2
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 -2على الدول الأع�ضاء واجلهات امل�شاركة موافاة املكتب
التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام ال�شركات يف توريد
البنود املر�ساة عليها يف املواعيد املحددة وطبقاً للموا�صفات
املتفق عليها من خالل الربنامج املعد لذلك الغر�ض من
خالل برنامج الربط االلكرتوين.
 -3تكليف املكتب التنفيذي بطرح مناق�صات ال�شراء املوحد
اخلليجي للعام 2017م ،وعقد جلان ت�أهيل �شركات اللوازم
الطبية .و�أي�ضاً طرح مناق�صة لوازم العيون رقم (،)3
ومناق�صة لوازم الأنف والأذن واحلنجرة وجراحة الر�أ�س
والعنق رقم ( )3يف العام الذي يليه (2018م) ح�سب النظام
املتبع.
 -4يكلف املكتب التنفيذي بت�شكيل جلنة لدرا�سة و�ضع برنامج
تدريبي للدول الأع�ضاء على �أ�س�س الت�صنيع الطبي اجليد
 GMPل�شركات اللوازم الطبية ومنح املتدربني �شهادات
اعتماد لهذا الربنامج العتمادهم �ضمن الفريق الزائر
للم�صانع الطبية .
 -5املوافقة على ح�ضور امل�ست�شار القانوين للمكتب التنفيذي
اجتماعات جلان ال�شراء املوحد .
 -6الرتحيب مب�شاركة ممثلني لوزارة ال�صحة باململكة املغربية
يف اجتماعات جلان الإعداد يف برنامج ال�شراء املوحد
لال�ستفادة من جتربة دول املجل�س يف هذا املجال .
املناق�صات اجلديدة
ا�ستحداث مناق�صة خا�صة لت�أمني االدوية واللقاحات
البيطرية عن طريق برنامج ال�شراء املوحد
 -1املوافقة على ا�ستحداث مناق�صة لت�أمني االدوية واللقاحات
البيطرية لوزارات الزراعة والرثوة احليوانية بدول
املجل�س عن طريق مناق�صات ال�شراء املوحد باملكتب
التنفيذي من خالل االمانة العامة لدول جمل�س التعاون
وذلك اعتباراً من عام 2017م.
 -2ا�ستقطاع ن�سبة ( )% 2ل�صالح املكتب التنفيذي لتغطية
تكاليف طرح املناق�صة  ،وتراجع هذه الن�سبة فى املناق�صات
التي تليها ،ويتم ا�ستقطاع هذه الن�سبة من �إجمايل قيمة
البنود املر�ساة على ال�شركات التي يتم توريدها للدول
الأع�ضاء.
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مناق�صة الأجهزة الطبية النمطية لعام 2017م
 طرح مناق�صة لتوفري االجهزة الطبية النمطية للدولاالع�ضاء من خالل برنامج ال�شراء املوحد لعام 2017م،
على ان يتم عقد اجتماع للمخت�صني من الدول االع�ضاء
لتوحيد املوا�صفات الفنية ،وو�ضع ال�شروط واال�س�س
واالنظمة التي يتم مبوجبها طرح هذه املناق�صة.
الت�سجيل الدوائي املركزي
 -1قبول جميع امل�ستح�ضرات املقدمة للت�سجيل املركزي التي
ال تزال تتمتع مبدة براءة االخرتاع لدى بع�ض �أو �إحدى
الدول الأع�ضاء ب�صفتها جلنة فنية تقنية (مامل يكن يتمتع
باحلماية لدى مكتب براءة االخرتاع اخلليجي) ويرتك
مو�ضوع قبول الت�سجيل على امل�ستوى الطريف ح�سب �أنظمة
الدول الداخلية فيما يتعلق مبو�ضوع براءة االخرتاع.
 -2على املكتب التنفيذي دعوة فرق العمل اخلا�صة بالثباتية
والتكاف�ؤ احليوي و�أ�س�س الت�صنيع الدوائي اجليد
 cGMPوالتيقظ الدوائي لالجتماع �سنوياً على �أن
تكون امل�شاركة على ح�ساب اجلهة املوفدة وت�ست�ضيف
الدولة امل�ضيفة تكاليف االجتماع ومكانه وترفع تو�صيات
هذه الفرق �إىل اللجنة اخلليجية للت�سجيل املركزي قبل
الإجتماع الدوري لل�سيا�سات.
 -3عدم قبول درا�سات التكاف�ؤ احليوي من مراكز مملوكة من
قبل ال�شركات الدوائية امل�صنعة للدواء واملقدم للت�سجيل
تفادياً لت�ضارب امل�صالح.
 -4اعتماد �أي مركز تكاف�ؤ حيوي مت اعتماده من قبل ال�سلطات
الرقابية الدوائية يف �أي من االحتاد الأوروبي �أو الواليات
املتحدة الأمريكية �أو اليابان �أو لدى منظمة ال�صحة
لعاملية .وللجنة الت�سجيل املركزي احلق بزيارة �أي مركز
تقدم لطلب االعتماد متى ما ر�أت احلاجة لذلك.
 -5الرتحيب مب�شاركة ممثلني لوزارة ال�صحة باململكة املغربية
يف اجتماعات جلان الت�سجيل الدوائي املركزي بهدف
اال�ستفادة من جتربة دول املجل�س يف هذا املجال.
 -6اعتماد الأدلة التالية ك�أدلة خليجية :

• Guideline on Allergenic Products.
• Guidelines for Production and    Quality

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

 دليل منظمة ال�صحة العاملية بخ�صو�ص ا�سماء الأدويةالتجارية  INNكدليل ا�سرت�شادي للم�ستح�ضرات اجلديدة
املقدمة للت�سجيل املركزي على �أن ينظر يف امل�ستح�ضرات
املقدمة لإعادة الت�سجيل يف كل حالة على حده.
 دليل املجل�س الدويل للمواءمة  ICHبخ�صو�صالدرا�سات ال�سريرية ((،E6كدليل ا�سرت�شادي للقيام
بالدرا�سات ال�سريرية يف الدول الأع�ضاء.
 دليل منظمة ال�صحة العاملية اخلا�ص مبتطلبات اعتمادمراكز التكاف�ؤ احليوي كدليل خليجي على �أن يتم التعميم
به على ال�شركات الدوائية من قبل املكتب التنفيذي .
ميزانية املكتب التنفيذي لعام 2016م وموازنات عام
2017م و�شئون تنظيمية
 -1اعتماد احل�ساب اخلتامي مليزانية املكتب التنفيذي لعام
2015م وتقرير مراجع احل�سابات .
 -2تكليف مكتب �شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه ـ
حما�سبون قانونيون  -كمدقق خارجي حل�سابات املكتب
التنفيذي ابتداء من عام 2016م .
 -3اعتماد جلنة مراجعة مالية مرجعيتها وزير ال�صحة
ال�سعودي ملراجعة ح�سابات املكتب التنفيذي ب�صفة دورية.
 -4اعتماد موازنة مالية للمكتب التنفيذي لعام 2017م مببلغ
وقدره (� )37.882.000سبعة وثالثون مليون وثمامنائة
واثنان وثمانون �ألف ريال �سعودي.
 -5االبقاء على ح�ص�ص الدول االع�ضاء لعام 2017م مببلغ
وقدره ( ) 21.000.000واحد وع�شرون مليون ريال وبواقع
 3.500.000ثالثة ماليني وخم�سمائة الف ريال �سعودي
لكل دولة من الدول االع�ضاء با�ستثناء اجلمهورية

اليمنية.
 -6تكليف مدير عام املكتب التنفيذي ب�إعادة هيكلة رواتب
موظفي املكتب التنفيذي ويتم اال�ستئنا�س مبا هو معمول
به بالأمانة العامة ملجل�س التعاون .
 -7توحيد بدالت اع�ضاء كافة اللجان العاملة حتت مظلة
املكتب التنفيذي .
 -8درا�سة تقنني عدد ايام اجتماعات اللجان الفنية للمكتب
التنفيذي مبا ي�ضمن اجلودة واالجناز.
 -9ت�ستبدل ن�صو�ص املواد (  ) 45 ، 44 ، 43باللوائح املالية
للمكتب التنفيذي واخلا�صة مبكاف�أة االداء املتميز مبادة
واحدة تن�ص على �أنه (يجوز �صرف بدل متيز �سنوي
ملوظفي املكتب التنفيذي يف حدود املوازنة املخ�ص�صة لذلك
وح�سب �آلية تقييم حمددة ومعتمدة “ مبا ال يتجاوز
ثالثة رواتب” ويعر�ض ذلك على �أع�ضاء الهيئة التنفيذية
لإقراره) .
 -10تكليف مدير عام املكتب التنفيذي بالبدء يف تعديل النظام
اال�سا�سي للمكتب التنفيذي واللوائح الداخلية للمكتب
التنفيذي مبا يتما�شى مع القرارات ال�صادرة عن اجتماع
اللجنة الوزارية والذي عقد بدولة قطر 2015م ،والتقرير
املرفوع من جلنة املراجعة املكلفة من قبل معايل وزير
ال�صحة باململكة العربية ال�سعودية لإجراءات احلوكمة
باملكتب التنفيذي .
�صندوق االئتمان املودع والبحوث
-1اعتماد احل�ساب اخلتامي ل�صندوق االئتمان املودع والبحوث
لعام 2014/2013م وعام 2015/2014م وتقرير مراجع
احل�سابات.
 -2تعديل ال�سنة املالية ل�صندوق االئتمان املودع والبحوث لتبد�أ
من بداية �شهر يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام
وذلك ابتداء من ميزانية عام 2016م .
 -3يتم حتويل وفورات املكتب التنفيذي ب�صندوق االئتمان
املودع والبحوث �سنويا مليزانية املكتب التنفيذي .
 -4الت�أكيد على جميع الدول الأع�ضاء واجلهات امل�شاركة يف
مناق�صات ال�شراء املوحد بعدم �صرف م�ستحقات ال�شركات
�إال بعد �سداد ن�سبة االثنني يف املائة للمكتب التنفيذي .
 -5املوافقة على الآلية اجلديدة ال�ستثمار املبالغ الفائ�ضة من
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�أموال �صندوق االئتمان املودع والبحوث والتي حتقق دخل
�أعلى وخماطر �أقل .
اجلودة و�سالمة املر�ضى
اعتماد اخلطة اخلليجية اال�سرتاتيجية جلودة الرعاية
ال�صحية و�سالمة املر�ضى (املحدثة) واملتكاملة (،)2020/2016
واملبنية على الإطار العام املعتمد واملواكبة للم�ستجدات العاملية
والعمل مبوجبها يف دول املجل�س .
مكافحة العدوى
اعتماد العمل باخلطة اال�سرتاتيجية ملجابهة ومقاومة امليكروبات
للم�ضادات احليوية ال�صادرة عن حلقة العمل اخلليجية حول
“مكافحة امليكروبات للم�ضادات احليوية واال�ستخدام الر�شيد
لها” وبالتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة.
مكافحة الأمرا�ض غري ال�سارية
�أوال  :مكافحة الأمرا�ض غري ال�سارية :
اعتماد تقرير متابعة اخلطة اخلليجية للوقاية من
الأمرا�ض غري ال�سارية ومكافحتها ()2025/2014
حتى �سبتمرب 2016م.
ثانيا  :مكافحة داء ال�سكري
� -1ضرورة �إيالء ق�ضية “مكافحة داء ال�سكري” �أق�صى
درجات االهتمام على امل�ستويات القيادية والإدارية
واملهنية بعد �أن و�صلت معدالت املر�ض احلالية
والتوقعات امل�ستقبلية �إىل درجات غري م�سبوقة.
 -2اعتماد اخلطة اخلليجية التنفيذية املحدثة
ملكافحة داء ال�سكري ( )2025/2016واملتوافقة
مع اخلطة اخلليجية املعتمدة للوقاية من
الأمرا�ض غري ال�سارية ( )2025/2014واملتواكبة
مع م�ؤ�شرات منظمة ال�صحة العاملية ،والعمل
مبوجبها يف دول املجل�س.
ثالثا  :مكافحة ال�سرطان
 -1اعتماد “ اخلطة اخلليجية
التنفيذية (املحدثة) ملكافحة
ال�سرطان ( ،”)2025/2016املتوافقة
مع اخلطة اخلليجية للوقاية
ومكافحة الأمرا�ض غري ال�سارية
( )2025/2014واملت�ضمنة وثيقة
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الريا�ض حول �أعباء ال�سرطان يف منطقة اخلليج
والعمل مبوجبها يف دول املجل�س.
 -2الإ�شادة بالنجاح الكبري الذي حققته “ احلملة
اخلليجية للتوعية بال�سرطان “ التي انطلقت
خالل الأ�سبوع الأول من فرباير  2016والتوجيه
ب�أن تكون هذه الفعالية اخلليجية (�سنوية).
 -3اعتماد “ مذكرة التفاهم مع الوكالة الدولية
لأبحاث ال�سرطان ( “ )IARCلتطوير الربنامج
اخلليجي ملكافحة ال�سرطان واعتماد خطة العمل
املقرتحة من الوكالة الدولية يف جماالت الأبحاث
والتدريب وبناء القدرات لدعم الأولويات
الوطنية  /اخلليجية .
اعتماد مركز الأمرية اجلوهرة للطب اجلزيئي مركز ًا
خليجي ًا معتمد ًا
اعتماد مركز الأمرية اجلوهرة للطب اجلزيئي والأمرا�ض
الوراثية التابع جلامعة اخلليج العربي “مركزاً خليجياً
مرجعياً” وعلى �أن يتم تقدمي تقريراً �سنوياً عن الإجنازات
والأن�شطة ذات العالقة بالعمل ال�صحي امل�شرتك.
ال�صحة املهنية
اعتماد جدول الأمرا�ض املهنية املوحد لدول جمل�س التعاون ،
والدليل الإ�سرت�شادي اخلليجي لتقييم العجز املهني على �أن
يكونا ب�صفة ا�سرت�شادية .
تعديل م�سمى املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�صحة
لدول جمل�س التعاون
تعديل م�سمى املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�صحة لدول
جمل�س التعاون لي�صبح كالتايل :
( جمل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون )

واللجــــنة الــــوزارية تعـــقد اجتمــــاعها الثــــالث
كما عقد �أ�صحاب املعايل وال�سعادة وزراء ال�صحة بدول جمل�س
التعاون ،اجتماعهم الثالث ،يوم اخلمي�س املوافق � 13أكتوبر
2016م يف مدينة الريا�ض ،برئا�سة معايل الدكتور توفيق بن
فوزان الربيعة وزير ال�صحة باململكة العربية ال�سعودية.
وقد �ألقى �سعادة اال�ستاذ  /عبد اهلل بن جمعة ال�شبلي  -الأمني
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية بالأمانة العامة
ملجل�س التعاون  -كلمة نيابة عن معايل الأمني العام ملجل�س
التعاون �أكد فيها �أن االجنازات التي حققتها جلنة التعاون
ال�صحي مبجل�س التعاون خالل فرتة ق�صرية من ان�شائها تثلج
ال�صدور وتعمق احلر�ص وامل�س�ؤولية التي �أولتها وزارات ال�صحة
بالدول الأع�ضاء للعمل ال�صحي امل�شرتك بني دول املجل�س،
والتي توجت بقرارات املجل�س الأعلى يف املجال ال�صحي نظرا
لكونها مت�س جميع الفئات من مواطني دول املجل�س مما يعزز
اجلهود التي تبذلها دول املجل�س و�أجهزتها لإبراز التزام دول
املجل�س ب�أهداف التنمية امل�ستدامة التي �أقرت من قبل منظمة
الأمم املتحدة يف �سبتمرب من عام 2015م.

بني الدول الأع�ضاء يف املجاالت االقت�صادية والتنموية  ،مما
ي�شكل دفعة جديدة يف االرتقاء بالعمل اخلليجي امل�شرتك.
وناق�ش الوزراء العديد من املوا�ضيع املتعلقة مب�سرية العمل
اخلليجي امل�شرتك يف املجال ال�صحي  ،كما مت مناق�شة تن�سيق
وتوحيد مواقف دول املجل�س جتاه الق�ضايا املطروحة ،على
جدول �أعمال املنظمات وامل�ؤمترات الدولية يف املجال ال�صحي،
وو�ضع �آلية عملية بهذا ال�ش�أن ،كما ا�ستعر�ض الوزراء دليل
االجراءات ال�صحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول املجل�س،
و�أهداف التنمية امل�ستدامة ذات العالقة باملجال ال�صحي،
والعمل التطوعي يف املجال ال�صحي ،املدن ال�صحية ،والعالج
باخلارج ،وتقييم التقنيات والتدخالت ال�صحية (،)HTA
والتثقيف ال�صحي ،وتر�شيد الإنفاق ال�صحي.

و�أ�شار معاليه اىل اعتماد �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دول جمل�س التعاون ،حفظهم اهلل ورعاهم ،ان�شاء هيئة
عالية امل�ستوى لل�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية بدول املجل�س
وامل�س�ؤولة عن اقرتاح ال�سيا�سات وو�ضع التو�صيات والدرا�سات
وامل�شاريع التي تهدف اىل تطوير التعاون والتن�سيق والتكامل
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�أهم الأحداث

ال�شراء املوحد وت�سعرية الأدوية و�سالمة املر�ضى والرت�صد الوبائي
والفح�ص الطبي على العمالة الوافدة � ..أبرز املو�ضوعات التي مت مناق�شتها...

ختام فعاليات االجتماع الدوري اخلامس والثمانون
للهيئة التنفيذية بدول جملس التعاون
ا�ست�ضاف���ت مدين���ة الريا����ض ي���وم الأربع���اء � 21سبتم�ب�ر 2016م
االجتم���اع الدوري اخلام�س والثمان�ي�ن للهيئة التنفيذية ملجل�س
وزراء ال�صح���ة ل���دول جمل����س التعاون والذي عق���د بفندق كورت
ي���ارد يف املدخ���ل اجلنوب���ي حل���ي ال�سف���ارات مبدين���ة الريا�ض ...
�ص��� ّرح بذلك املدير الع���ام ملجل�س ال�صحة ل���دول جمل�س التعاون
الأ�ست���اذ �سليم���ان ب���ن �صال���ح الدخي���ل حي���ث �أو�ض���ح ب����أن الهيئ���ة
التنفيذي���ة ناق�ش���ت عدداً من املو�ضوعات منه���ا ما يخ�ص ال�شراء
املوح���د ومناق�صات���ه املتع���ددة ح���ول امل�ستح�ض���رات ال�صيدالني���ة
 ،ول���وازم جتهي���ز امل�ست�شفي���ات ول���وازم الكلي���ة ال�صناعي���ة ولوازم
الك�س���اوي  ،ول���وازم رعاي���ة الف���م والأ�سن���ان ،ول���وازم املخت�ب�رات
الطبي���ة وخدم���ات نق���ل الدم  ،ول���وازم جراح���ة القل���ب والأوعية
الدموي���ة والأ�شع���ة التداخلي���ة  ،ولوازم الأن���ف والأذن واحلنجرة
والعي���ون  ،ول���وازم جراح���ة العظ���ام والعم���ود الفق���ري ول���وازم
الت�أهي���ل الطب���ي  ،ومناق�ص���ة ت�أم�ي�ن الأجه���زة الطبي���ة النمطية
املعت���ادة  ،وا�ستحداث مناق�صة خا�صة لت�أمني الأدوية واللقاحات
البيطرية عن طريق برنامج ال�شراء املوحد .
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كم���ا تن���اول االجتم���اع مو�ض���وع الت�سجي���ل الدوائ���ي املرك���زي،
وت�سع�ي�رة الأدوي���ة  ،وبرنام���ج الفح����ص الطب���ي عل���ى العمال���ة
الواف���دة والرعاي���ة ال�صحي���ة للم�سن�ي�ن  ،ومكافح���ة التدخ�ي�ن ،
والأمرا����ض املعدي���ة  ،والتغذي���ة واملغذي���ات الدقيق���ة  ،واحل���االت
املكت�شفة الختبارات الإيدز  ،والإعالم وتعزيز ال�صحة  ،والرعاية
التمري�ضية  ،وبرنامج الرت�صد الوبائي (برنامج ح�صن) ..
ويف اخلت���ام �أو�ض���ح املدير العام للمكتب التنفيذي ب�أن االجتماع
ناق����ش كذل���ك ترتيب���ات عق���د امل�ؤمت���ر الثمان���ون ملجل����س وزراء
ال�صح���ة ل���دول جمل����س التعاون و�إق���رار جدول الأعم���ال املقرتح
عل���ى مع���ايل ال���وزراء ،كم���ا �أع���رب ع���ن ترحيب���ه الكب�ي�ر ب�أع�ضاء
الهيئ���ة التنفيذي���ة ملجل����س وزراء ال�صحة لدول جمل����س التعاون
�ضي���وف �أع���زاء على اململك���ة العربية ال�سعودي���ة وجمل�س ال�صحة
ل���دول جمل�س التع���اون داعياً اهلل لهم بالتوفي���ق وال�سداد يف هذا
االجتماع واخلروج بتو�صيات بناءة تلبي طموحات وتطلعات والة
الأمر يحفظهم اهلل.

رفع ال�شكر للقيادة الر�شيدة ..
د .فكري:

املكتب االقليمي للصحة العاملية سيشهد
حراكا تطويريا ونقلة نوعية جبميع براجمه

رفع معايل املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�شرق
املتو�سط الدكتور حممود فكري ال�شكر والتقدير والعرفان
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س دولة
االمارات املتحدة ول�سمو نائب رئي�س الدولة حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�شد ال مكتوم وملعايل وزير ال�صحة عبدالرحمن
العوي�س  ..مبنا�سبة انتخاب معاليه مديراً �إقليمياً ملنظمة
ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط ملدة خم�س �سنوات قادمة  ،خلفاً
للمدير احلايل الدكتور عالء علوان ..
و�أعرب معاليه عن عظيم �شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية،
�سائ ً
ال املوىل عز وجل التوفيق و�أن يكون عند ح�سن ظن اجلميع
و�أن ي�سهم يف دعم م�سرية العمل ال�صحي يف دول االقليم
واالرتقاء مب�ستوى �أداء اخلدمات ال�صحية وجتويدها لتحقيق
تطلعات والة الأمر والعمل على تلبية احتياجات دول االقليم
ال�صحية ،مبيناً ب�أن املكتب الإقليمي �سي�شهد مب�شيئة اهلل
حراك تطويرياً ونقله نوعية بجميع براجمه ال �سيما الت�صدي
للم�شكالت ال�صحية التي ت�ؤثر يف الإقليم �أثناء الظروف
االقت�صادية والأو�ضاع ال�سيا�سية التي ت�شهدها املنطقة حالياً .

حتت رعاية معايل وزيرة ال�صحة
قطر تستضيف الندوة اخلليجية

الثانية عشر للتمريض يف فرباير القادم

حتت رعاية معايل وزيرة ال�صحة بدولة قطر الدكتورة  /حنان
الكواري تعقد الندوة اخلليجية الثانية ع�شرة للتمري�ض خالل
الفرتة من  27-26فرباير 2017م حتت �شعار “التمري�ض بني
التقدم التقني والبعد الإن�ساين” وتدور حماور الندوة حول
ا�ستك�شاف ت�أثري التكنولوجيا على تقدمي الرعاية التمري�ضية
الإن�سانية  ،ودرا�سة اال�سرتاتيجيات التي تعزز �أولوية الرعاية
الإن�سانية عند ا�ستخدام التقنيات  ،وا�ستك�شاف �إمكانيات
التقنيات لتعزيز التوا�صل مع املر�ضى وعالقاتهم باجلمهور ،
وحتليل ونقد الفوائد واملخاطر التي تهدد الرعاية الإن�سانية
من خالل ا�ستخدام التقنيات امل�ستخدمة  ،علماً ب�أن اجلهة
املنظمة للندوة مهتمة ب�شكل خا�ص يف ا�ستك�شاف جميع
�أبعاد ت�أثري التكنولوجيا على تقدمي الرعاية الإن�سانية من
منظور وا�سع للنظام ال�صحي على �سبيل اال�ستخدام اجلديد
لنظام املعلومات ال�صحية الإلكرتونية �إىل بيئة �سرير
املري�ض كالأجهزة املحيطة باملري�ض مث ً
ال  ،و�أي�ضاً ا�ستخدام
التكنولوجيا لتلقي املالحظات وامل�شاركة يف حت�سني اخلدمات
ال�صحية .
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صحة اإلمارات تشجع موظفيها على القراءة
اطلق���ت وزارة ال�صح���ة ووقاية املجتمع بدول���ة الإمارات املتحدة
مبادرة «اقر�أ يف ال�صحة» التي نفذها مركز التدريب والتطوير
يف ال�شارقة احتفا ًال ب�إعالن عام « 2016عام القراءة» ،وت�ستهدف
جمي���ع موظف���ي وزارة ال�صحة ووقاي���ة املجتمع ،لتعزي���ز �إ�سهام
ال���وزارة يف ع���ام الق���راءة ،وا�ستح���داث مكتبة ذكي���ة ت�ضم �أحدث
�إ�ص���دارات العل���وم ال�صحي���ة ،لتك���ون منظوم���ة ثقافي���ة وواجهة
ح�ضاري���ة ،تعك�س مدى مواكبة التطور العلمي يف جمال العلوم
واملعرفة ال�صحية ملوظفي الوزارة.
و�أك���د �سعادة عو�ض �صغيرّ الكتبي ،وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع
ا خلد م���ا ت
امل�سان���دة� ،أن
مبادرة «اقر�أ
يف ال�صح���ة»
تفت���ح نوافذ
ا ملعر ف���ة
ملو ظف���ي
الوزارة عن
�أح���دث م���ا
تو �صل���ت
�إ لي���ه
ا لعل���و م
ا لطبي���ة ،
و ت�أ ت���ي

16

ا�ستجاب���ة ملب���ادرة «ع���ام الق���راءة» الت���ي �أطلقه���ا �صاح���ب ال�سمو
ال�شي���خ خليف���ة ب���ن زاي���د �آل نهي���ان ،رئي�س الدول���ة ،حفظه اهلل،
وتن���درج �ضم���ن ا�سرتاتيجي���ة وزارة ال�صح���ة ووقاي���ة املجتم���ع،
لتعزي���ز املعرف���ة وح���ب الق���راءة يف مرافقن���ا كاف���ة ،وت�شجي���ع
املوظف�ي�ن من �أطباء وممر�ضني و�إداريني على القراءة لتطوير
قدراتهم ومعارفهم.
م���ن ناحيت���ه� ،أك���د �صق���ر احلم�ي�ري ،مدي���ر مرك���ز التدري���ب
والتطوير� ،أن هذه املبادرة توفر مكتبة ذكية تتيح الو�صول �إىل
جميع م�صادر املعرفة ال�صحية من موقع واحد ،وت�شمل موارد
املكتب���ة :املجموع���ة الطبية الكاملة م���ن  McGraw Hillالتي
توف���ر معارف تعليمية وتثقيفية من �أكرث من  85م�صدراً رائداً
حول العامل ،وجمموعة طب الأ�سنان وجراحة الوجه والفكني،
وت�ض���م �أي�ض���اً الدلي���ل الإر�ش���ادي للتمري����ض وامله���ن ال�صحي���ة
ً
ف�ض�ل�ا عن مو�سوع���ة Micromedex
امل�ساع���دة ،CINAHL
 2.0ح���ول ال�سالم���ة الدوائي���ة ومعاجل���ة الأمرا����ض من خالل
�أجه���زة الكمبيوت���ر والهوات���ف املحمول���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل املو�سوعة
ال�سريري���ة  Clinical Keyت�شم���ل �أكرث م���ن  1100كتاب و600
جملة.
ويف ه���ذا ال�سياق �أطلق���ت منطقة ال�شارقة الطبية ،بالتعاون مع
«ثقافة بال حدود» ، ،مبادرة « القراءة نب�ض» ،وذلك ملدة �أ�سبوع،
يف امل�ست�شفي���ات وع���دد م���ن املراك���ز ال�صحية التابع���ة للمنطقة،
والت���ي ته���دف �إىل تعزيز الوع���ى املجتمعي ل���دى خمتلف فئات

املجتم���ع من خمتل���ف الفئات العمرية ب�أهمية الق���راءة ،و�أثرها
يف دفع عملية التقدم والتنمية.
وق���ال �سعادة حممد عب���د اهلل الزرعوين مدير منطقة ال�شارقة
الطبية «املبادرة التي نظمها ق�سم االت�صال احلكومي باملنطقة،
ت�أت���ي تزامن���ا م���ع مب���ادرة «  2016ع���ام الق���راءة» ويف �إط���ار �سعي
وزارة ال�صح���ة ووقاي���ة املجتم���ع �إىل ت�ضم�ي�ن الق���راءة �ضم���ن
خطتها وا�سرتاتيجيتها».
ت�ضمن���ت الفعالي���ة ،الت���ي مت �إطالقها من م�ست�شف���ى القا�سمي،
يليه���ا م�ست�شفى الكوي���ت ،توفري مكتب���ات ،وتوزيع كتب جلميع
الفئ���ات العمري���ة م���ن املر�ض���ى واملراجع�ي�ن لت�شجيعه���م عل���ى
الق���راءة .كم���ا ت�ضمن���ت الفعالي���ة ا�ست�ضاف���ة حكوات���ي لزي���ارة
الأق�س���ام الداخلي���ة لق���راءة الق�ص����ص وكت���ب الأطف���ال جل���ذب
الطفل ،وتعويده على القراءة .
كم���ا نظمت وزارة ال�صحة ووقاي���ة املجتمع ندوة طبية معرفية
وتوقيع كتب طبية من امل�ؤلفني يف �إطار احتفاء الوزارة مببادرة
ع���ام  2016ع���ام الق���راءة الت���ي �أطلقه���ا �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وذلك يف
جامع���ة حمم���د بن را�شد للطب والعل���وم ال�صحية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب ومكتبة املجرودي.
و ُعق���دت الن���دوة الت���ي خ�ص�ص���ت له���ا ال���وزارة �ساع���ات تدري���ب
معتم���دة للح�ض���ور برعاي���ة �سع���ادة الدكت���ور �س���امل الدرمك���ي
م�ست�شار معايل وزير ال�صحة ووقاية املجتمع ،الذي �ألقى كلمة
رح���ب يف م�ستهله���ا باحل�ضور م�شي���داً مببادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي����س الدول���ة ،حفظ���ه اهلل ،يف �إط�ل�اق مبادرة
ع���ام القراءة الت���ي ت�ستهدف االرتق���اء باملجتمع
معرفي���اً وتكري����س القراءة كع���ادة �صحية لإعادة
اكت�ش���اف مفه���وم ال�سع���ادة يف الق���راءة ،م�ش�ي�راً
�إىل دع���م الوزارة ه���ذا التوجه لأهميت���ه يف �إثراء
مكتب���ات امل�ست�شفي���ات بالكت���ب الطبي���ة الق ّيم���ة
وحتفي���ز الأطب���اء على تطوي���ر مهاراته���م ،و�أ�شار

�إىل وج���ود �أجن���دة �سنوي���ة
لل���وزارة تت�ضم���ن فعاليات
متنوع���ة و�ش���راكات فاعل���ة
يف �إطار ت�شجيع ودعم هذه
املبادرة اال�سرتاتيجية.
الفت���اً �إىل توجيه���ات
�صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ
حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل����س ال���وزراء حاكم دبي
“رع���اه اهلل” يف اعتب���ار القراءة املهارة الأ�سا�سية جليل جديد
من العلم���اء واملفكرين والباحثني واملبتكرين وت�أ�سي�س اقت�صاد
قائم على املعرفة مرتكزاً على العلوم واالبتكار.
و�أك���د �سعادته ارتباط الق���راءة بانتهاج الثــقاف���ة ال�صــحية التي
تع���د خط الوقاي���ة الأول ل�صحة املجتمع���ات لالرتقاء بامل�ستوى
ال�صح���ي للف���رد واملجتمع ،مما دفع الوزارة �إىل �إطالق مبادرات
توعوي���ة لتعزيز الثقافة ال�صحية عل���ى م�ستوى املجتمع ،الذي
ي�ساه���م ب���دوره يف حتقي���ق ر�ؤي���ة ال���وزارة يف �صح���ة م�ستدام���ة
ملجتمع ينعم برعاية �شاملة وحياة مديدة.
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الرعاية ال�صحية املتنقلة ...

مبادرة معتمدة من جملس الوزراء بدولة اإلمارات

جاءت هذه املبادرة تتويجاً ملبادرات اخللوة الوزارية التي تر�أ�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل  -والتي
مت اعتمادها من قبل جمل�س الوزراء يف مايو  2015لتطوير
اخلدمات ال�صحية الأولية والثانوية للمواطنني وكبار ال�سن
يف �أماكن �إقامتهم الذين يحتاجون �إىل عناية خا�صة ت�ضمن
لهم اخل�صو�صية وال�سالمة والراحة وفق �أعلى املعايري العاملية،
والذي ي�صب يف �إطار تنامي اهتمام احلكومة بكبار ال�سن،
وتعزيز اخلدمات ال�صحية الأولية والثانوية يف املناطق البعيدة.
وتغطي مبادرة الرعاية ال�صحية املتنقلة � 4إمارات هي الفجرية
ور�أ�س اخليمة وعجمان و�أم القيوين ،ليكون جمموع امل�ستفيدين
منها � 3آالف مواطن من كبار ال�سن على مدار � 3سنوات .وت�شمل
املبادرة م�سارين :الرعاية ال�صحية املنزلية والعيادات ال�صحية
التخ�ص�صية املتنقلة.
وت�ضم طبيعة اخلدمات املقدمة منزلياً للمواطنني وكبار
ال�سن؛ اخلدمات العالجية والوقائية ،اخلدمات الت�أهيلية
والتمري�ضية ،وفحو�صات خمربية ،وتوفري تطبيقات ذكية
مل�ساعدة امل�سنني يف تناول العالج ،ومتابعة �أحوالهم ال�صحية
والذي ي�صب يف �إطار تنامي اهتمام احلكومة الر�شيدة بكبار
ال�سن ،وتعزيز اخلدمات ال�صحية الأولية والثانوية يف املناطق
البعيدة.
ويف هذا ال�سياق �أكد �سعادة الدكتور ح�سني عبدالرحمن الرند
وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�صحية� ،أن
مبادرة الرعاية ال�صحية املتنقلة التي اعتمدتها احلكومة
الر�شيدة تهدف �إىل توفري خدمات �صحية ذات جودة عالية
للمواطنني يف �أماكن تواجدهم دون احلاجة اىل الذهاب
للم�ست�شفيات وت�أهيل كبار ال�سن ومرافقيهم من ال ي�ستطيع
الو�صول اىل اخلدمات ال�صحية ،و�إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة
بالرعاية ال�صحية املتنقلة وتوفري �إح�صائيات دقيقة للم�ساهمة
يف التخطيط اال�سرتاتيجي للرعاية ال�صحية ،مما ي�ساهم يف
أم�س احلاجة لها.
توفري الأ�س َرة يف امل�ست�شفيات ملن هم ب� ّ
من ناحيتها قالت الدكتورة عائ�شة �سهيل رئي�س فريق املبادرة؛
تقدم املبادرة خدمة زيارات منزلية للم�سنني من قبل الأطباء
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واخلرباء واملمر�ضني املتمر�سني ومتابعة حاالتهم ال�صحية
مب�ساعدة �أفراد الأ�سرة ،مما ي�ضمن لهم الرعاية ال�صحية
الالزمة �أثناء التواجد يف حميطهم الأ�سري و�ضمن �أجواء
من الراحة والأمان والطم�أنينة النف�سية مع املحافظة على
هيبتهم وخ�صو�صيتهم ،ونخ�ص كبار ال�سن لتقليل العبء على
امل�ست�شفيات واحلد من م�ضاعفات الأمرا�ض املزمنة من خالل
متابعة املر�ضى يف منازلهم.
وت�ضم العربات املتنقلة عيادة الأمرا�ض املزمنة ،عيادة �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية ،عيادة العيون ،عيادة الأ�سنان ،وعيادة
اجللدية وتتو�سع ل�شمل تقدمي اخلدمة لطالب املدار�س
واجلامعات يف مقر درا�ستهم ،وكذلك �إطالق حمالت توعوية
وتثقيفية للمجتمع.
مت تقدمي خدمات �صحية متنوعة عن طريق العيادات ال�صحية
املتنقلة يف منطقة الطويني و�ضمت اخلدمات التالية فح�ص
�ضغط الدم وال�سكر وفح�ص ه�شا�شة العظام وعيادة التغذية
وعيادة االقالع عن التدخني وفح�ص م�سحة عنق الرحم بتاريخ
 ، 2016/5/31وتبعها البدء بعمل زيارات منزلية من فريق
العمل يف منطقة وادي ال�سدر واجلروف واخلليبية واحلالة
و�أع�سمة والطيبة .
و�أخرياً جرى تقييم املبادرة و برامج الرعاية ال�صحية املنزلية
يف الدولة من اخلبرية الدكتورة منار م�صطفى ا�ست�شارية
�أمرا�ض �شيخوخة يف منظمة ال�صحة العاملية التي �أثنت على
اجلهود املبذولة يف املبادرة و التي تطابق �أعلى امل�ستويات العاملية
كما مت عمل تغذية راجعة على تقرير اخلبرية والعمل بالنقاط
التي ذكرت يف التقرير لالرتقاء بالربنامج
كما مت ت�سليم عربتي الرعاية ال�صحية املتنقلة ملنطقتي ر�أ�س
اخليمة والفجرية الطبيتني يف �إطار تفعيل املبادرة الوطنية
للرعاية ال�صحية املتنقلة “عناية” ومت ت�سليم العيادة بح�ضور
مدير املنطقة الطبية ومدير الرعاية ال�صحية الأولية يف كلٍ
من ر�أ�س اخليمة والفجرية.

ح�صول قطاع امل�ست�شفيات يف
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
على �شهادة الآيزو 2015-9001
جاء ذلك خالل لقاء الدكتور يو�سف حممد ال�سركال ،وكيل
ال����وزارة امل�ساعد لقطاع امل�ست�شفيات بوزارة ال�صحة ووقاية
املجتم����ع مبكتب����ه بديوان ال����وزارة وفد م�ؤ�س�س����ة «تي يو يف
�إنرت�سرت» الأملاني����ة الدولية املتخ�ص�صة يف تدقيق النظم
الإداري����ة و�إ�صدار ال�شهادات وفقاً ملعاي��ي�ر منظمة «الآيزو»
الدولي����ة والتي قام����ت بتقييم �أداء القط����اع ب�إداراته املختلفة
للت�أك����د من مدى مطابقة �أنظم����ة العمل به وم�ستوى اخلدمات
التي يقدمها ملعايري اجلودة.
ح�ض����ر الوف����د برئا�س����ة الدكت����ور فري����دون �سريجيزاري����ا ،الرئي�����س العامل����ي
مل�ؤ�س�س����ة «ت����ي ي����و يف �إنرت�س����رت» الأملاني����ة الدولي����ة واملهند�س����ة ملي�����س مرقة
املدي����ر العام للم�ؤ�س�سة مبنطقة اخلليج ونائل �أبو زيد املدير الإداري لفرع
امل�ؤ�س�س����ة يف دب����ي ،حي����ث �سل����م الدكتور فري����دون الدكتور يو�س����ف ال�سركال
�شه����ادة الآي����زو  2015-9001الت����ي ح�ص����ل عليه����ا قط����اع امل�ست�شفي����ات بكافة
�إداراته والتي تتوافق �أنظمتها مع �آخر حتديث لنظام �إدارة اجلودة الآيزو.
وبه����ذه املنا�سب����ة �أ�ش����ار ال�س����ركال �إىل �أن �سعي قطاع امل�ست�شفي����ات للح�صول
عل����ى �شه����ادة الآي����زو  2015-9001ي�أت����ي ان�سجام����ا م����ع توجيه����ات القي����ادة
الر�شي����دة وتلبي����ة لر�ؤية الإم����ارات  2021ب�أن نكون م����ن �أف�ضل دول العامل،
وانعكا�س����ا للجه����ود الكبرية الت����ي تبذلها وزارة ال�صح����ة ووقاية املجتمع يف
جم����ال االلت����زام باملعايري الدولي����ة يف تق����دمي خدماتها الإداري����ة والطبية
واحل�ص����ول على االعتم����ادات العاملية وذلك بعد ح�ص����ول  14من�ش�أة �صحية
م����ن من�ش�آت ال����وزارة تنوعت بني م�ست�شفيات ومراكز �صحية على االعتماد
ال�صحي الدويل يف العام .2015
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حتت م�سمى «مبادرة معك» ..

«الصحة» توقع مذكرات تفاهم لعالج مرضى التهاب الكبد
الفريوسي ج

وقعت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بدولة االمارات العربية
املتحدة مذكرة تفاهم لعالج مر�ضى التهاب الكبد الفريو�سي
يف الدولة بالتعاون مع �شركة جيليد �ساين�سز �آيرالند يو�.سي ،
بهدف توفري عقار �سوفالدي �أو هارفوين للمر�ضى امل�ستحقني
العالج وغري القادرين على حتمل تكلفة عالجهم بهذا النوع من
العالج املنقذ للحياة و ذلك بعد درا�سة احلالة االجتماعية و املادية
لكل مري�ض.
و�أكد �سعادة الدكتور �أمني ح�سني الأمريي وكيل وزارة ال�صحة
امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة العامة والرتاخي�ص �أثناء امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي انعقد بديوان الوزارة بدبي � ،أن هذه املبادرة حتمل
طابعاً �إن�سانياً بالدرجة الأوىل ونحن نعي�ش يف �أجواء �شهر رم�ضان
�شهر الرحمة والعطاء ،وت�أتي املبادرة �ضمن ا�سرتاتيجية الوزارة
لالرتقاء باخلدمات العالجية وفق �أف�ضل املمار�سات الطبية
وتعزيز ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص لتقدمي حلول �صحية
مبتكرة مع م�ؤ�س�سات رائدة يف جمال التهاب الكبد الفريو�سي ج
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وتعزيز املهارات لدى الكوادر الطبية  ،بحيث متهد هذه املبادرة
للتخل�ص من املر�ض نهائياً يف الدولة يف ظل ن�سب االنت�شار
القليلة جداً مقارنة بدول �أخرى.

د�.أمني الأمريي:

ولفت �سعادته �إىل �أن عدد
امل�ستفيدين من املبادرة التي
حتظى بدعم �شعبة الإمارات
لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
والكبد � ،سيبلغ  500مري�ض
بالتهاب الكبد الفريو�سي
ج ،ب�شكل جماين تتوزع بني
املواطنني والوافدين ب�شكل
مت�سا ٍو  ،ان�سجاما مع �سيا�سة
وزارة ال�صحة يف بناء ال�شراكات مع خمتلف اجلهات التي
با�ستطاعتها امل�ساهمة يف جناح جهودها املبذولة لتنفيذ ال�سيا�سات

ي�ستــفيد 500
مــــــــري�ض يف
الدولــــــة من
العالج جمان ًا

واملهام املنوطة بها  ،و�سيقوم فريق من الوزارة باملراجعة والتدقيق
على املواد الإعالمية للربنامج وطريقة عمل املبادرة وكيفية
ا�ستفادة املر�ضى منها والت�أكد من �أنها تتوافق مع قوانني دولة
الإمارات ،ف�ض ً
ال عن الإعالن والتعميم عن املبادرة يف املرافق
التابعة له.
وا�ستعر�ض الدكتور �أمني الأمريي جهود دولة الإمارات يف
مواجهة املر�ض من خالل توحيد خطط وزارة ال�صحة والهيئات
ال�صحية للق�ضاء على مر�ض التهاب الكبد الوبائي ج .حيث �أثمرت
ال�سيا�سة الوقائية و العالجية املتطورة التي تتبعها وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع يف حما�صرة املر�ض .و�أكد �أن الوزارة تتبع  7طرق
للحد من املر�ض  ،وهي ؛ فح�ص املتربعني بالدم بتقنيات عالية،
وتوفري الدواء الفعال ب�شكل �سريع  ،وتوفري امل�ؤ�س�سات ال�صحية
املتخ�ص�صة لتويل العالج واملتابعة  ،والت�أكد من خلو الأدوية
امل�ستخل�صة من بالزما الدم الب�شرية من هذه الأمرا�ض ،تعزيز
ودعم التثقبف ال�صحي  ،وفح�ص املقبلني على الزواج  ،والك�شف
الطبي للعمالة الوافدة ح�سب الفئات اخلم�سة املدرجة يف قرار
جمل�س الوزراء.

وتوقع اتفاقية مع شركة
اسرتا زينيكا الدوائية لدعم
مرضى الربو
كما و ّقعت الوزارة اتفاقية مدتها �سنتني قابلة للتجديد مع
�شركة ا�سرتازينيكا الدوائية العاملية مل�ساعدة مر�ضى الربو يف
دولة الإمارات على االلتزام بعالجهم با�ستخدام تطبيق للهواتف
الذك ّية و �إحداث تغيري جذري يف املعاجلة الذاتية للربو من خالل
متكني املر�ضى من احل�صول على �أحدث �أجهزة لقيا�س الوظائف
الرئوية جماناً.
و�أكد �سعادة الدكتور �أمني ح�سني الأمريي وكيل الوزارة امل�ساعد
ل�سيا�سة ال�صحة العامة والرتاخي�ص �أن املبادرة تعك�س حجم
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع ال�شركات الدوائية العاملية مدعومة
من البنية التحتية والأنظمة والت�شريعات يف القطاع ال�صحي
ور�ؤية القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات ،مما يكر�س ال�شراكة

املجتمعية يف �إطار ر�ؤية وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع العمل
مع القطاع اخلا�ص لر�سم ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف توفري �أحدث
العالجات للمر�ضى يف دولة الإمارات و حت�سني الرعاية ال�صحية
لأفراد املجتمع.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن املبادرة التي اقرتحتها �شركة ا�سرتازينيكا
تدعمها الوزارة من خالل تعميمها على م�ستوى الدولة وتوفري
الإمكانات و �إعطاء الن�صح والإر�شاد للتطبيق الأمثل و اال�ستفادة
الق�صوى ملر�ضى الربو يف الدولة  ،و ت�سهيل تطبيق الربنامج يف
املرافق التابعة لوزارة ال�صحة م�ساهمة يف ال�سيطرة على مر�ض
الربو يف الدولة وتعزيز وعي مر�ضى ال ّربو ب�أعرا�ضه و م�سبباته و
حت�سن التزامهم بالعالج مما ينعك�س �إيجابياً على الو�ضع ال�صحي
َ
و املعي�شي  .وحتتل الوزارة موقعاً ريادياً يف عالج الربو يف املنطقة،
حيث �أطلقت العديد من املبادرات املرتبطة بهذا املر�ض وبدعم
امل�صابني به .وميثل  A-Connectخطوة �إ�ضافية ت�ؤكد من
جديد على هذا االلتزام الوا�سع من الوزارة بتخفيف �أعباء مر�ض
الربو عن كاهل املر�ضى والدولة معاً.
ونوه الأمريي �إىل �أن هذه االتفاقية ت�أتي تعبريا عن التزام الوزارة
الدائم بعالج الأمرا�ض التنف�سية ،والعمل على تلبية احتياجات
مر�ضى الربو وتقليل �أعباء العالج على الدولة» .حيث �ستقدم
ا�سرتازينيكا التدريب والدعم التقني للأطباء و املمر�ضني و
الفنيني امل�شاركني يف تنفيذ هذه املبادرة مما ي�شكل فر�صة لتطوير
معارف وخربات كوادر الوزارة واالطالع على �أحدث املمار�سات
الإكلينيكية امل ّتبعة عاملياً يف معاجلة مر�ض ال ّربو وتوظيف �أهم
التقنيات احلديثة لتقدمي حلول فعالة للمر�ضى والفريق املعالج
معاً.
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تقنية ذكية لمراقبة مرضى القلب عن بعد
ك�شف امل�ؤمتر الدويل جلراحات القلب
يف دبي عن تقنية ذكية متكن الطبيب
من مراقبة احلالة ال�صحية ملر�ضى
القلب عن بعد  ،وقال رئي�س اللجنة
العلمية للم�ؤمتر وا�ست�شاري �أمرا�ض
القلب الدكتور عبداهلل الهاجري �إن
امل�ؤمتر �سلط ال�ضوء على تقنيات
حديثة ملجال «الطب عن بعد» ،مو�ضحاً
�أن من بني تلك التقنيات جهاز جديد،
�صنع يف �أملانيا ،و�أ�صبح م�ستخدماً يف
الإمارات ميكن من مراقبة �أداء قلب
املري�ض  ،و�أو�ضح �أن اجلهاز اجلديد
يراقب نب�ضات قلب املري�ض وير�صد
التغريات يف الأذين الأمين ،وير�سل
ر�سائل ن�صية على هاتف الطبيب وعلى بريده الإلكرتوين ،يف
حال تعر�ض املري�ض لأي ا�ضطراب ،كما ير�سل تقارير حول حالة
القلب  ،و�أ�ضاف الهاجري «يحمل الطبيب جهازاً �شبيهاً بالهاتف
املتنقل والذي يبقي املري�ض على ات�صال دائم بالطبيب يف �أي
مكان حول العامل عن طريق �شبكات االت�صاالت والإنرتنت».
وذكر الهاجري -الذي �أجرى جراحات لزراعة اجلهاز اجلديد
ملر�ضى م�صابني بف�شل يف ع�ضلة القلب� -أن هذه التقنية تتيح
للطبيب التعرف �إىل حالة املري�ض حتى لو كان يف دولة بعيدة،
كما تتيح له التدخل هاتفياً لإنقاذ املري�ض يف حال كان قلبه
معر�ضاً لأي خطر ،وتوجيهه للم�ست�شفى للتدخل املبكر.
وتابع «يتميز اجلهاز اجلديد ب�صغر احلجم ،و�سهولة تركيبه يف
اجل�سم بجراحة ب�سيطة ت�ستغرق وقتاً ق�صرياً ومبخدر مو�ضعي،
حيث يخرج املري�ض من امل�ست�شفى يف اليوم نف�سه ،ويزاول حياته
ب�صورة طبيعية».
ولفت الهاجري �إىل �أن التقنية احلديثة ميكن زراعتها للمر�ضى
من خمتلف الأعمار ،وتتنب�أ بتعر�ض قلب املري�ض للخطر ،وحتمي
املري�ض من امل�ضاعفات ال�صحية التي يتعر�ض لها م�صابو �أمرا�ض
القلب يف حال ت�أخرهم عن تلقي العالج الطبي.
وبحث امل�شاركون يف امل�ؤمتر الدويل جلراحات القلب ت�شخي�ص
ف�شل القلب ،وعالجه عن طريق التدخل بالق�سطرة ،وعالج
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ت�ضخم القلب ،و�أ�سباب املوت املفاجئ مل�صابي الأمرا�ض القلبية،
وك�شف عن تقنيات حديثة متكن من التدخل املبكر لإنقاذ حياة
مر�ضى القلب.
وحذر امل�ؤمتر من تناول الوجبات ال�سريعة والإكثار من الأطعمة
الغنية بالدهون كونها ال�سبب الرئي�س يف الإ�صابة بالأمرا�ض
القلبية يف الدولة ومنطقة اخلليج.
وقال الهاجري �إن جل�سات امل�ؤمتر �شارك فيها متحدثون و�أطباء
من خمتلف الدول العربية وبريطانيا ودول �أوروبية� ،إىل جانب
�أطباء من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وهيئتي ال�صحة يف دبي
و�أبوظبي وم�ست�شفيات القطاع اخلا�ص.
وناق�ش الدكتور تو�شار ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب مب�ست�شفي
الرويال برومتون يف لندن اعتالل ع�ضلة القلب الذي ي�ؤدي �إىل
�صعوبة قيام القلب ب�ضخ الكمية الكافية من الدم �إىل بقية �أنحاء
اجل�سم ،مو�ضحاً �أن اعتالل ع�ضلة القلب قد ي�ؤدي �إىل ف�شلٍ قلبي.
�ألقت جل�سات امل�ؤمتر ال�ضوء على حالة مر�ضية معقدة ملري�ض
كان يعاين من ت�ضيق �شديد ومزمن يف التنف�س و�ضعف يف القلب
ما يجعله عر�ضة لتجمع ال�سوائل يف اجل�سم ،و�أجرى عبداهلل
الهاجري جراحة ناجحة للمري�ض بوا�سطة زراعة جهاز ثالثي
الأ�سالك ورباعي الأقطاب م�ضاد لف�شل القلب وم�ضاد للرجفان
البطيني واملوت املفاجئ.

الصحة» تدعم مستشفى الكويت
بأجهزة حديثة بقيمة  22مليون درهم

م�ست�شفى الكويت
ي�ستقبل � 47ألف
مراجع يف � 6أ�شهر

�صرحت مديرة م�ست�شفى الكويت
يف ال�شارقة� ،آمنة علي كرم� ،إن
«امل�ست�شفى ا�ستقبل � 47ألفاً و286
مراجعاً يف الن�صف الأول من
العام اجلاري ،بينهم � 27ألفاً و296
مراجعاً لق�سم الطوارئ واحلوادث ،فيما بلغ عدد املر�ضى املقيمني
يف الأق�سام الداخلية � 10آالف و 314مري�ضاً ،و 9167مري�ضاً يف
العيادات اخلارجية».
و�أ�ضافت خالل م�ؤمتر �صحايف� ،أم�س� ،أنه «مت �إجراء  509عمليات،
كما �أجرى ق�سم املناظري  891حالة تنظري ،خالل الفرتة نف�سها».
وتابعت كرم �أن «امل�ست�شفى ي�ضم  16تخ�ص�صاً يف العيادات
اخلارجية ،و�سيتم بدء العمل التجريبي بجهاز رنني مغناطي�سي
متط ّور كلفته �سبعة ماليني درهم ،خالل �أغ�سط�س املقبل ،على
�أن يبد�أ العمل الفعلي به يف �سبتمرب املقبل» ،م�شرية �إىل �أن
«وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع مدّت امل�ست�شفى ب�أجهزة ومعدات
حديثة ،وفق �أرقى املوا�صفات العاملية ،ف�ض ً
ال عن حتديث الأجهزة
القدمية ،وذلك بكلفة نحو  22مليون درهم».
و�أفادت كرم ب�أن «عدد الأ�س ّرة يف امل�ست�شفى بلغ � 93سريراً ،ون�سبة
الإ�شغال تزيد على  %95يف خمتلف الأق�سام ،ويبلغ عدد العاملني
يف امل�ست�شفى � 345شخ�صاً ،بينهم  54طبيباً ،و 167ممر�ضة ،و62
فنياً ،و� 42إدارياً ،و 20خدمات �أخرى».
وذكرت �أن «امل�ست�شفى ميتلك مولداً كهربائياً احتياطياً بقيمة
ثالثة ماليني درهم ،قادر على ت�شغيل كل �أق�سام امل�ست�شفى ،وما
حتتويه من غرف عمليات ،و�أجهزة ب�شكل كامل ،يف حال انقطاع
التيار الكهربائي».
من جهته ،ك�شف م�ساعد مدير امل�ست�شفى لل�ش�ؤون الفنية ،الدكتور
عي�سى املعلمي� ،أنه «مت تغيري نحو  %80من الأجهزة املوجودة
يف امل�ست�شفى ب�أخرى حديثة ومتط ّورة ،كما مت جتديد ثالث
غرف عمليات بعد تركيب الأجهزة احلديثة ،و�صيانة وحتديث
الأر�ضيات والأ�سقف ،وتركيب �شبكة كهرباء جديدة» ،الفتاً �إىل �أنه
«مت توفري �أ�س ّرة جديدة لغرف العمليات ،ي�ستوعب الواحد منها
�شخ�صاً ي�صل وزنه �إىل  500كيلوغرام».
و�أ�ضاف املعلمي �أنه «مت تطوير وحتديث �أق�سام العناية املركزة
ب�إدخال مناظري حديثة ،وتوفري �سبعة �أ�س ّرة للمر�ضى �أ�صحاب
احلاالت احلرجة يف الق�سم ،كما مت حتديث ق�سم العالج الطبيعي
و�إدخال �أجهزة حديثة فيه ،وهو ما ميثل نقلة نوعية لهذا الق�سم».

عيادة جديدة للر�ضاعة
الطبيعية مب�ست�شفى الرباحة
تزامنا مع االحتفال بالأ�سبوع العاملي للر�ضاعة الطبيعية  ،افتتح
م�ست�شفى الرباحة عيادة الر�ضاعة الطبية ،بهدف توعية االمهات
ب�أهمية الر�ضاعة الطبيعية ،وتقدمي الإر�شادات والن�صائح
الالزمة لهن من قبل ا�ست�شاريات متخ�ص�صات يف هذا املجال ،كما
نفذ امل�ست�شفى برامج �إر�شادية عديدة للأمهات قبل وبعد الوالدة
ولفتت الدكتورة �شريفه العمادي نائب املدير لل�ش�ؤون املالية
واالدارية ورئي�س جلنة الر�ضاعه الطبيعية خالل �إطالق الأ�سبوع
العاملي للر�ضاعة الطبيعية الذي بد�أت فعالياته يوم الثالثاء � ،أن
م�ست�شفى الرباحة قد �أطلق العديد من اخلدمات لإ�سعاد وراحة
الأمهات و�أن هذه العيادة ت�ستهدف تثقيف ال�سيدات املر�ضعات
ب�أهمية الر�ضاعة الطبيعية وتو�ضيح
�أف�ضل الطرق ال�صحية للر�ضاعة,
وكيفية التغلب على امل�شكالت التي
تواجه الأم املر�ضعة عقب الوالدة� ,أو
�أثناء فرتة الر�ضاعة .
وذكرت �أن الر�ضاعة الطبيعية
�أثبتت �أنها تعزز �صحة ومناء
الطفل ،م�ؤكدة �أن افتتاح عيادة
الر�ضاعة ت�أتي ال�ستعادة ثقافة
الر�ضاعة الطبيعية من خالل
حمالت التوعية العامة ،وتطبيق
ممار�سات التغذية املثلى يف امل�ست�شفى ،وعلينا تقدمي كل الدعم
الالزم لإجناح هذه املبادرة املهمة و ن�شر ثقافة الر�ضاعة
الطبيعية ،واعتبارها املعيار الذهبي ،ملا لها من �أهمية بالغة يف
املجتمع ،و�ضرورة ترويج النداء الطبيعي الذي مت �إهماله ب�سبب
كرثة �شركات احلليب ال�صناعي ،والتدخل التجاري ،وت�أثري
الت�سويق الكثيف على املنطقة
و�إىل �أن هناك التزاماً كبرياً من حكومة دولة الإمارات ،وعلى
�أعلى امل�ستويات ،ب�صحة املر�أة والطفل ،وا�ستطاعت الدولة خالل
مدة وجيزة �أن ت�سابق الدول املتقدمة يف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية
املرتكزة على الإن�سان ب�شكل عام والطفل ب�شكل خا�ص� ،سوا ًء كانت
التنمية �صحية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية ،وغريها.
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�أخبار و�أنباء

توعية موظفي الصحة بأهمية
شرب الماء
�أطلقت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع متمثلة ب�إدارة التثقيف
والتعزيز ال�صحي ،فعالية «�أ�سبوع املاء» يف ديوان الوزارة ـ دبي،
بهدف توعية وتعزيز �صحة املوظفني ب�أهمية �شرب املاء.
وتندرج البادرة ،التي تعد الأوىل من نوعها ،يف �إطار االهتمام
باملوظفني و�صحتهم ،وحتقيق ا�سرتاتيجية الوزارة لتعزيز
�أمناط احلياة ال�صحية للحد من الأمرا�ض املرتبطة بها
وت�ضم فعاليات �أ�سبوع املاء عدداً من الأن�شطة على مدى
الأ�سبوع ،من �ش�أنها تذكري وحتفيز املوظف على �شرب املزيد من
املاء ،عرب توزيع عبوات مياه يومياً على جميع موظفي ديوان
الوزارة ،بالتعاون مع �شركة حتلية وتوزيع مياه.
وقالت الدكتورة ف�ضيلة حممد �شريف ،مدير �إدارة التثقيف
والتعزيز ال�صحي ،ت�أتي مبادرة «�أ�سبوع املاء التي تهدف �إىل
لفت االنتباه لأهمية �شرب املياه بالكميات املطلوبة من  8ـ 10
�أكواب يومياً ،و�شرب ال�سوائل ال�صحية بد ًال من امل�شروبات التي
حتتوي على �سكريات و�سعرات حرارية عالية
اجلدير بالذكر �أن عبوات املياه التي مت توزيعها على املوظفني
حتتوي على مل�صق توعوي مع ن�صائح �إر�شادية لكل يوم ،عن
�أهمية �شرب املاء واتباع بع�ض الأ�ساليب التي تعزز من عادة
�شرب املاء بالكمية املو�صي بها.

م�ست�شفى القا�سمي �أول م�ؤمتر
لأطباء �شبكية العيون يف اخلليج
اختتم امل�ؤمتر اخلليجي ل�شبكية العيون �أعمال دورته االفتتاحية
التي ا�ست�ضافها م�ست�شفى القا�سمي يف ال�شارقة.
�شارك يف امل�ؤمتر �أطباء “ �شبكية العني “ يف دول التعاون لدول
اخلليج العربية و” ق�سم العيون “ يف م�ست�شفى القا�سمي ووزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع يف الدولة .وبالتعاون مع �شركة “ باير
للأدوية “ .
ونظمت امل�ؤمتر جلنة �أطباء ال�شبكية يف اخلليج برئا�سة الدكتور
حممد العمري رئي�س امل�ؤمتر واللجنة املنظمة ونائب الرئي�س
جمال الكندري والدكتور �أحمد اخل�شاب رئي�س اللجنة العلمية .
.وذلك بح�ضور �أكرث من  / 170 /من الأطباء والأخ�صائيني من
خمتلف �أنحاء املنطقة ميثلون دول “ الإمارات واململكة العربية
ال�سعودية دولتي قطر و الكويت و �سلطنة عمان ومملكة البحرين
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بجانب الأردن وم�صر.
ومتحورت هذه املبادرة الأوىل من نوعها التي جتمع �أخ�صائي
�شبكية العني يف منطقة ال�شرق الأو�سط حتت �سقف واحد ..
مب�شاركة نخبة من �أبرز الأطباء واخلرباء يف عالج ال�شبكية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي حول تفعيل اجلهود امل�شرتكة
لالرتقاء بعالجات �شبكية العني يف املنطقة.
و�شكل “ امل�ؤمتر اخلليجي لعالج �شبكية العني “ � ..أهمية كبرية
يف تعزيز نقل املعرفة واخلربات بني �أخ�صائي ال�شبكية يف املنطقة
وت�سهيل قنوات التوا�صل فيما بينهم لالطالع على �آخر التطورات
وامل�ستجدات ذات ال�صلة بعالج �شبكية العني  ..وا�ستعر�ض اخلرباء
امل�شاركون �أهم مزايا وفوائد العالجات اجلراحية والطبية
املخ�ص�صة للعناية الكاملة ب�شبكية العني.
و�أو�ضحت الدكتورة فاطمة الأمريي رئي�سة اللجنة الوطنية
ل�صحة العني “ مكافحة العمى “ يف وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع� ..أن ال�شبكية تعد من الأجزاء الرقيقة واحل�سا�سة يف
العني وتعترب من �أهم الأجزاء التي يجب العناية الكاملة بها من
�أجل �ضمان احلفاظ على �سالمة الب�صر �إذ ميكن للرعاية غري
املنا�سبة �أو �سوء العالج �أن ي�ؤديان �إىل ان�سداد الوريد ال�شبكي
واعتالل ال�شبكية وبالتايل �إىل الإ�صابة ب�ضعف الب�صر.
و�أ�ضافت �أن تنظيم “ امل�ؤمتر اخلليجي لعالج �شبكية العني “ ..
جاء بهدف توطيد �أوا�صر التوا�صل وتبادل املعرفة بني �أخ�صائي
ال�شبكية توافقا مع م�ساعي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتوفري
�أف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية وحتقيق الهدف اال�سرتاتيجي
الأ�سمى وهو �ضمان �أعلى درجات ال�سعادة للمر�ضى يف دولة
الإمارات و�سائر دول جمل�س التعاون.
و�أو�ضح الدكتور حممد العمري � ..أن �أمرا�ض ال�شبكية خا�صة
اعتالل ال�شبكية ال�سكري من الأمرا�ض املنت�شرة يف منطقتنا حيث
�أن الكثري من دول اخلليج تقع يف الئحة الع�شر دول يف العامل من
حيث ن�سبة ال�سكري مما ي�شكل حتديا على اجلهات ال�صحية يف
الك�شف املبكر وعملية العالج والوقاية.
من جانبه �أ�شاد هاين �صربي املدير القطري ل�شركة “ باير
للأدوية “ يف منطقة اخلليج  ..بدور وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع التي مل تدخر جهدا للجمع بني �أخ�صائي ال�شبكية يف
املنطقة ودعم م�ساعي �إر�ساء نهج �أكرث تكامال و�شمولية لالرتقاء
بطب العيون يف دولة الإمارات ودول جمل�س
التعاون.
و�أ�ضاف �أن العناية ب�شبكية العني تعد
من املجاالت الأكرث �أهمية التي
ت�ستحوذ على اهتمام املر�ضى
خا�صة الذين يعانون حاالت
مزمنة قد ت�ؤدي �إىل فقدان
الب�صر حيث ت�شري الإح�صائيات
�إىل �أن نحو  / 16 /مليون
�شخ�ص حول العامل يعانون �أمرا�ض
ال�شبكية .
و�أعرب عن تطلعه من خالل ال�شراكة مع
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �إىل امل�ساهمة
الفاعلة يف توفري حل طويل الأمد
للمر�ضى يف املنطقة.

مستشفى القامسي ينظم مؤمتر هبوط
سكر الدم األول على مستوى الدولة
نظمت وحدة ال�سكر والغدد ال�صماء للكبار مب�ست�شفى القا�سمي،
امل�ؤمتر الأول على م�ستوى الدولة ،والذي يخت�ص بهبوط �سكر
الدم ،وي�ستهدف الأطباء والفنيني� ،إ�ضافة �إىل مر�ضى ال�سكر،
وذلك يف قاعة اجلواهر للم�ؤمترات بال�شارقة ،مب�شاركة 24
دولة ،حيث تناول امل�ؤمتر حماور تخت�ص بهبوط �سكر الدم� .أدار
احللقات العلمية الدكتورة نوال املطوع ،ا�ست�شاري غدد �صماء
و�سكري مب�ست�شفى القا�سمي يف ال�شارقة ،وقد متت اال�ستعانة
مبجموعة من اخلربات العاملية لإلقاء املحا�ضرات.
وقالت �إن انخفا�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم قد يحدث مع �أي
مري�ض �سكري ،وهو واحد من �أكرث اختالطات الداء ال�سكري
�شيوعاً ،ومن املحتمل �أن حالة هبوط �سكر الدم هي احلالة الأكرث
�شيوعاً عند مر�ضى الداء ال�سكري يف امل�ست�شفيات و�أق�سام الطوارئ
والإ�سعاف ،مبينة �أن امل�ؤمتر تناول عدة �أوراق عمل ،منها احللقة
العلمية الأوىل عرفت باالنخفا�ض يف مر�ض ال�سكري و�أنواعه
والأ�سباب امل�ؤدية �إليه ،كما �إن املادة العلمية الثانية طرحت نتائج
الدرا�سة العاملية التي �شارك فيها ما يزيد على  24دولة ،من
بينها الإمارات ،و� 27ألف مري�ض من املر�ضى الذين يعاجلون
بالأن�سولني من النوع الأول والثاين من مر�ضى ال�سكري وعدد
نوبه واحدة على الأقل من هبوط �سكر الدم� ،أما املادة العلمية
الثالثة فتحدثت عن التغريات الف�سيولوجية التي قد حتدث
للج�سم كردة فعل للهبوط ب�سكر الدم ،واملادة الرابعة حتدثت عن
تغيري العالج ملري�ض ال�سكر كا�ستجابة للهبوط يف �سكر الدم.
ولفتت املطوع �إىل �أنه يف اليوم الأول مت عمل ور�شات عمل وحلقات
علمية عن انخفا�ض �سكر الدم للمر�ضى� ،إ�ضافة �إىل تعريف
املر�ضى عن كيفية عالج الهبوط باملنزل وكيف يتفادى تكرار
االنخفا�ض� ،إ�ضافة �إىل التعريف بنق�ص ال�سكر بالدم.

فريق عمل وطني للتوعية بالتطعيم
قبل السفر واتباع التعليمات
�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،توفري تطعيمات احلج
والعمرة يف  61مرفقاً طبياً تابعاً لها ،موزعة على �إمارات :دبي
وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين ور�أ�س اخليمة والفجرية ،منها
 52مركزاً للرعاية ال�صحية الأولية ،و 9مراكز للطب الوقائي،
م�شرية �إىل �أن تطعيم احلمى ال�شوكية �إلزامي جلميع الراغبني يف
�أداء فري�ضتي العمرة �أو احلج ،بنا ًء على تو�صيات منظمة ال�صحة
العاملية ،و�إر�شادات وزارة احلج ال�سعودية،
و�أو�ضحت الوزارة� ،أن لقاح �أو تطعيم االنفلونزا املو�سمية اختياري
للحجاج واملعتمرين ،بينما تطعيم املكورات الرئوية ،ين�صح به
بالن�سبة للمعتمرين ،داعية الراغبني يف �أداء منا�سك العمرة خالل
�شهر رم�ضان املبارك التوجه �إىل مراكز خدمات الرعاية الأولية
والطب الوقائي؛ بهدف التح�صني والوقاية من الأمرا�ض املعدية،
ف�ض ً
ال عن اتباع الإر�شادات ال�صحية قبل ال�سفر وخالل ال�سفر وبعد
العودة ،حتى تكون عوناً لهم بحمايتهم عند �أداء منا�سكهم.

ت�شكل اجلهات ال�صحية االحتادية واملحلية على م�ستوى الدولة ،فريق
عمل م�شرتكاً مكوناً من �إدارة الطب الوقائي ومكتب اللوائح ال�صحية
الدولية ،ومب�شاركة هيئة ال�صحة �أبوظبي وهيئة ال�صحة بدبي ،بغر�ض
تعزيز التوعية ال�صحية للوقاية من الأمرا�ض املعدية عن طريق االلتزام
ب�أخذ التطعيمات قبل ال�سفر واتباع �إر�شادات �صحية �أخرى.
وقال الدكتور ح�سني عبدالرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع املراكز
والعيادات ال�صحية ،يف ت�صريح لـ «االحتاد»« :ال بد �أن توفري تطعيمات احلج
يح�صل املعتمر على �شهادة التطعيم الدولية املتوافرة
لدى مرافق الوزارة الطبية املتوافرة فيها التطعيمات ،والعمرة يف  61مركز ًا
حيث تعترب هذه البطاقة �أحد امل�ستندات والأوراق للطب الوقائي
الواجب توافرها للحج واملعتمر ،ويجب �أن ي�أخذ
املعتمر التطعيمات قبل وقت ال�سفر بـ � 10أيام على الأقل».
و�أ�شار �إىل �أن اجلهات ال�صحية بالدولة� ،أطلقت حملة للتوعية ب�ضرورة
�أخذ اللقاحات املطلوبة قبل العمرة ،وت�أتي هذه احلملة لتحقيق هدف
الوزارة اال�سرتاتيجي بتطوير النظام ال�صحي لوقاية جمتمع دولة
الإمارات من الأمرا�ض ال�سارية وال�سيطرة عليها ،ل�ضمان �سالمة
املعتمرين و�أ�سرهم ووقايتهم من الأمرا�ض املعدية املحتملة ،واحلد من
انت�شارها يف املجتمع.
وذكر الرند �أن التو�صية ب�أخذ لقاح «املكورات الرئوية» ،يرجع لكونه
مر�ضاً معدياً ،وي�شكل تهديداً بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يحملون
بكترييا املكورات الرئوية يف قنواتهم الأنفية ،والذين قد يعر�ضون
الآخرين �إىل الإ�صابة مبر�ض املكورات الرئوية ب�سبب االت�صال القريب،
وذلك من خالل الرذاذ التنف�سي الذي يخرج �أثناء العطا�س �أو ال�سعال
وميكن �أن ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات �أخرى؛ لذا يعترب لقاح املك ّورات الرئوية
�أكرث الو�سائل فعالية للوقاية من االلتهاب الرئوي.
و�أكد حر�ص الوزارة على توفري م�ستويات عالية من اخلدمات ال�صحية
املبا�شرة للت�أكد من �سالمة املعتمرين وحجاج بيت اهلل للمو�سم املقبل،
وحمايتهم من �أي �أعرا�ض مر�ضية �أو وبائية ،وت�أمني جميع امل�ستلزمات
الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني امل�ؤهل.
و�أو�ضح الرند �أن الوزارة �أولت جل عنايتها هذا ال�ش�أن ،وو�ضعت
ا�سرتاتيجية وا�ضحة ت�ستند على ت�أهيل احلجاج وتوعيتهم من خالل
و�سائل الإعالم والن�شرات الإر�شادية قبل موعد �سفرهم ،ثم رعايتهم
الكاملة �أثناء ت�أديتهم املنا�سك ،ف�ض ً
ال عن متابعتهم بعد العودة.
ويف هذا ال�صدد ،قالت الدكتورة �أمنيات الهاجري مدير دائرة ال�صحة
العامة والأبحاث بهيئة ال�صحة �أبوظبي� ،إمياناً منا ب�أن الوقاية خري من
العالج ول�سالمة املعتمرين من الأمرا�ض املعدية الناجتة عن االزدحام
ال�شديد من اجلن�سيات كافة ،تدعو هيئة ال�صحة �أبوظبي املعتمرين
كافة لأخذ التطعيمات ال�ضرورية قبل التوجه لأداء منا�سك العمرة
ب�أ�سبوعني على الأقل ،وهي لقاح «املكورات ال�سحائية» للوقاية من التهاب
ال�سحايا ،ولقاح االنفلونزا املو�سمية ،الذي ين�صح به وب�شدة للوقاية،
ولقاح «املكورات الرئوية» (النيوموكوكال) للوقاية من �أمرا�ض االلتهاب
الرئوي للبالغني فوق عمر  65ويعانون الأمرا�ض املزمنة ،مثل ال�سكري
والقلب والربو و�أمرا�ض الكبد والذين يعانون �ضعف اجلهاز املناعي.
من جانبها ،ذ ّكرت الدكتورة ناهد اليو�سف مدير مركز الطب الوقائي يف
هيئة ال�صحة بدبي ،املعتمرين من الإمارات ب�ضرورة مراجعة طبيبهم
قبل ال�سفر للت�أكد من ا�ستقرار حالتهم ال�صحية ،مع �أخذ كمية كافية
من الأدوية ملن يعانون الأمرا�ض املزمنة ،مع �أهمية �أخذ التطعيمات
ال�ضرورية.
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تقنيات جديدة يف مستشفى القامسي لعالج أمراض القلب
قال الدكتور عارف النورياين ،املدير
التنفيذي مل�ست�شفى القا�سمي ،رئي�س
مركز جراحة القلب والق�سطرة،
�إن الق�سم ي�ستقبل �شهرياً  60حالة
جللطات قلبية حادة� ،أي مبعدل
حالتني يومياً ،تتم من خالل جهاز
دافن�شي.
الفتاً �إىل �أن الق�سم قام ب�إجراء �أكرث
من � 16ألف ق�سطرة قلبية ،و�أكرث من
 4500حالة جلطة حادة منذ العام
 2004وحتى الآن ،م�ؤكداً �أن الق�سم
يجري �سنوياً �أكرث من  2000عملية
ق�سطرة قلبية وبني  200 -180عملية
قلب مفتوح.
و�أو�ضح النورياين لـ«البيان»
�أن جهاز «دافن�شي» املخ�ص�ص
لإجراء عمليات القلب منها
زراعة �شرايني ،وترقيع
وا�ستبدال ال�صمامات� ،إ�ضافة
�إىل ترقيع وت�صليح العيوب اخللقية يف القلب �سيدخل قريباً يف
عمليات الن�ساء والوالدة وعالج ال�سمنة وتنظري املعدة ،بعد �إدخاله
يف اجلراحات العامة للم�سالك البولية.
تقنيات حديثة
و�أ�شار الدكتور عارف �إىل �أن ق�سم القلب يعترب الأول يف ا�ستخدام
�أحدث و�آخر التقنيات احلديثة ومنها جهاز دافن�شي ،واحلار�س،
وجهاز �إمربالزر لعالج الرجفة الأذينية والذي مت ا�ستخدامه
لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ملواطن يف العقد ال�سابع
ويعاين �أمرا�ض ال�ضغط وال�سكري ،حيث �أ�صيب بنزيف حاد ،وبعد
�إجراء املنظار و�إيقاف النزيف ،مت حتويل املري�ض �إىل مركز القلب
لزراعة (االمربالزر)� ،شبكة واقية.
كما جنح يف �إجراء  3عمليات لزراعة جهاز يف القلب «بتقنية يطلق
عليها «احلار�س» وهو من �أحدث جيل ال�شبكات يف العامل لعالج
الرجفة الأذينية ،الفتاً �إىل �أن ميزات «احلار�س» ،هو �أنه ي�سمح
للمري�ض فيما بعد باال�ستغناء عن �أدوية �سيولة الدم اخلطرية

دافن�شي يعالج
 60جلطة
قلبية �شهريا
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والتي لها �أعرا�ض جانبية قد ت�ؤثر فيه م�ستقب ً
ال.
وقال �إن زراعة «احلار�س» تتم للحاالت التي تعاين «الرجفان
الأذيني» ،حيث يتم من خالل زرع جهاز �إقفال م�صنوع من معدن
«النيتنول» يف زائدة الأذين الأي�سر ،وهذا اجلهاز عبارة عن �أداة
م�صنوعة من معدن «النيتنول» ،ويحوي طبقة داخلية ن�سيجية،
مُ�صنعة تقوم بحجز كريات الدم احلمراء.
ويو�ضع اجلهاز يف الأذين الأي�سر من طريق فتح جزء من احلاجز
بني الأذينني الأمين والأي�سر ،ومن ثم و�ضع ق�سطرة خا�صة
لقيا�س �أبعاد زائدة الأذين الأي�سر ،وبالتايل يتمدد اجلهاز كاملظلة،
لإقفال مدخل زائدة الأذين الأي�سر.
وحول فكرة تعميم جهاز دافن�شي على م�ست�شفيات الوزارة قال
الأطباء الذين ي�ستطيعون
هناك نق�ص يف عدد
داخل
بكفاءة
التعامل مع الروبوت
م�س�ألة وقت،
وهي
امل�ست�شفيات،
للأ طبا ء
وبالتدريب املتوا�صل
ا لر و بو تا ت
عدد
وزيادة
كوادر جمهزة
�سيكون هناك
يف امل�ستقبل
ب�شكل �أكرب
معه.
للتعا مل
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بح�ضور معايل وزيرة
ال�صحة والرئي�س
التنفيذي للمعلومات
واحلكومة الإلكرتونية
وعدد من ال�شوريون
والنواب والوكالء
بال�صحة ….

وزارة الصــحة تدشـــن خدمة طلب وإصـــدار شـــهادة المــيالد
إلكترونياً على أجهــزة الخدمة الذاتية بمجمع الســلمانية الطبي
د�شنت وزارة ال�صحة وبالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية مبجمع ال�سلمانية الطبي خدمة �إ�صدار �شهادة
امليالد �إلكرتونياً عرب �أجهزة اخلدمة الذاتية وذلك بح�ضور
معايل الأ�ستاذة فائقة بنت �سعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة ووكيل
وزارة ال�صحة الدكتورة عائ�شة مبارك بوعنق وع�ضو جمل�س
النواب رئي�س جلنة اخلدمات �سعادة النائب عبا�س املا�ضي
والنائب علي العطي�ش وع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�سة جلنة
اخلدمات الدكتورة جهاد الفا�ضل والرئي�س التنفيذي لهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية ال�سيد حممد علي القائد.
وخالل التد�شني �أكدت معايل وزيرة ال�صحة على التعاون
القائم بني وزارة ال�صحة وهيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية يف جمال رفع وتطوير م�ستوى اخلدمات املقدمة
للمواطنني واملقيمني وت�سهيل الإجراءات املتبعة لطلب و�إ�صدار
�شهادة امليالد للمواليد اجلدد.
و�أكدت معايل وزيرة ال�صحة ب�أن اخلطط التطويرية واالرتقاء
بجودة وكفاءة اخلدمات احلكومية املقدمة ت�أتي امتثاال
للتوجيهات احلكيمة للقيادة الر�شيدة ويف �إطار االهتمام
الذي يوليه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء لرفع م�ستوى �أداء الأجهزة احلكومية ،وت�سهيل
الإجراءات احلكومية و�سرعة �إجناز اخلدمات للمواطنني
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بكفاءة عالية مبا يوفر الوقت واجلهد والكلفة ويحافظ على
جودة اخلدمات.
من جهته ،قال القائد �أن هذا التد�شني ي�أتي يف �إطار توجيهات
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل ملوا�صلة العمل على حتديث وتطوير
النظم املعلوماتية وتوفري اخلدمات الإلكرتونية واحللول
التقنية املبتكرة للمواطنني خلدمتهم ب�أعلى جودة وي�سر مع
اخت�صارها لكثري من املراحل �أمام امل�ستفيدين .م�شرياً �إىل �أن
هذه اخلطوة ت�أتي ا�ستكما ًال لتطوير م�شروع �أجهزة اخلدمة
الذاتية يف مرحلتها الثانية والذي تف�ضل �صاحب ال�سمو امللكي
بتد�شني املرحلة الأوىل منها 15 ،من�صة �إلكرتونية جديدة يف
ع�شر جهات حكومية ،يف مايو املا�ضي.
جدير بالذكر �أن اخلدمة الإلكرتونية لطلب �إ�صدار �شهادات
امليالد متوفرة جلميع م�ست�شفيات مملكة البحرين عرب
 ،bahrain.bhيف حني �أن من�صات اخلدمة الذاتية التي مت
خاللها تد�شني اخلدمة تتوفر فقط يف امل�ست�شفيات احلكومية
حالياً ،وتتيح تلك الأجهزة الفر�صة للجميع لال�ستفادة من
اخلدمة ،خ�صو�صا للذين ال ميتلكون لأجهزة احلا�سب الآيل
�أو االنرتنت.
و�سيتمكن املواطن من اخت�صار املدة الزمنية التي كانت ت�صل

�إىل ثالثة �أ�سابيع �إىل �أقل من خم�سة �أيام عمل ،حيث مت
�إعادة هند�سة الإجراءات اخلا�صة بخدمة �إ�صدار �شهادة امليالد
كالتايل :يتلقى املواطن ر�سالة على الهاتف النقال حتتوي على
الرقم ال�شخ�صي للمولود وذلك بعد �إمتام �إجراءات ت�سجيل
بيانات املولود من قبل موظفي امل�ست�شفى الذي متت به الوالدة،
كما يت�سلم املواطن من امل�ست�شفى ا�ستمارة �إخطار الوالدة.
و�سيقوم املواطن من خالل اخلدمة الإلكرتونية ،ب�إدخال
رقم �إخطار الوالدة الذي ت�سلمه من امل�ست�شفى بجانب الرقم
ال�شخ�صي الذي و�صله على الهاتف النقال ،ومن ثم حتديد
عدد الن�سخ املطلوبة من �شهادة امليالد وعنوان املنزل الذي
�سرت�سل �إليه ال�شهادة .بعد ذلك �سيقوم النظام الإلكرتوين
بح�ساب قيمة الر�سوم ح�سب عدد الن�سخ املطلوبة ،حيث يقوم
املواطن ب�سداد الر�سوم �إلكرتونياً ويح�صل على ر�صيد مو�ضحا
به معلومات عملية ال�سداد ورقم املتابعة مع بريد البحرين.
هذا وقد ت�ضمن برنامج تد�شني خدمة �إ�صدار �شهادة امليالد
عرب �أجهزة اخلدمة الذاتية مبجمع ال�سلمانية الطبي عقد
م�ؤمتر �صحفي حتدث خالله الوكيل امل�ساعد للتدريب
والتخطيط الدكتور حممد �أمني العو�ضي والقائم ب�أعمال
مدير اخلدمات الإلكرتونية وتطوير القنوات ال�سيد حممد
عبدالعزيز عبداهلل ومدير �إدارة املعلومات ال�صحية بوزارة
ال�صحة ال�سيد خالد علي اجلالهمة ،حيث مت خالل امل�ؤمتر
تقدمي نبذة عن خدمة طلب و�إ�صدار �شهادة امليالد �إلكرتونياً
وا�ستعرا�ض الهدف العام للخدمة ،كما مت ا�ستعرا�ض مراحل
امل�شروع واملكا�سب اال�سرتاتيجية والتطوير احلايل للخدمة
ومواقع توافرها �إىل جانب �شركاء النجاح.
واجلدير بالذكر �أن هذه اخلدمة قد فازت بثالث جوائز
هي جائزة �أف�ضل خدمة حكومية �إلكرتونية على م�ستوى
دول جمل�س التعاون اخلليجي عام  ،2009واجلائزة الثانية
هي اجلائزة العربية لل�شريحة الذهبية ،عن �أف�ضل تطبيق
للحكومة الإلكرتونية والتي �أقيمت على هام�ش امل�ؤمتر
الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف يناير  ،2010واجلائزة الثالثة هي
جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية عام  2010وذلك عن �أف�ضل
خدمة �إلكرتونية لنظام ت�سجيل املواليد و�إ�صدار �شهادة امليالد.

الصحة العالمية ومركز مكافحة
األمراض بأطلنطا يعتمدان مختبرات
الصحة العامة بمملكة البحرين لفحص
فيروس الزيكا  ...وتطابقها اختبارات
الجودة بنسبة %100

�صرحت مديرة �إدارة ال�صحة العامة ع�ضو الهيئة التنفيذية ملجل�س
وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون الدكتورة مرمي الهاجري ب�أنه
يف �إطار تعزيز قدرات خمتربات ال�صحة العامة مبملكة البحرين
للك�شف عن فايرو�س الزيكا �شارك ق�سم خمترب ال�صحة العامة
مبملكه البحرين مع باقي دول الإقليم بالتعاون مع منظمة ال�صحة
العاملية يف اختبارات اجلودة اخلارجية الذي نظمه مركز مكافحة
الأمرا�ض( )CDCباطلنطا حيث �أف�ضت نتائج االختبارات اليوم
بتطابق نتائج خمتربنا الوطني بن�سبة .%100
و�أكدت الهاجري ا�ستعداد وزارة ال�صحة وحر�صها الدائم على متابعة
�أخر امل�ستجدات والتو�صيات الإقليمية والعاملية مع اجلهات املخت�صة
وب�صورة م�ستمرة ملجابهة جميع الأمرا�ض املعدية على خمتلف
الأ�صعدة ،الفتة ب�أن هذا االجناز يعزز جودة و دقة نتائج خمترباتنا
الوطنية وي�ؤكد مدى جاهزية وقوة الرت�صد الوبائي �ضد فايرو�س
الزيكا يف اململكة ،هذا و�ستظل وزارة ال�صحة م�ستمرة يف تعزيز
تر�صدها الوبائي والت�أكد من جاهزية وقدرات خمترباتها الوطنية
ومتابعة �آخر امل�ستجدات على ال�صعيد الإقليمي والدويل.
و�أكدت الهاجري �أن حتقيق هذا الإجناز قد جاء نتيجة ملا توليه
الدولة وحكومتها الر�شيدة من دعم واهتمام باخلدمات ال�صحية
بالإ�ضافة �إىل دعم وم�ساندة القيادة العليا بوزارة ال�صحة وت�ضافر
وتعاون فريق العمل مبخترب ال�صحة العامة و حر�صهم الدائم على
تطوير اخلدمات املخربية وفقا للمعايري واملقايي�س العاملية.
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معايل وزيرة الصحة ووفد منظمة الصحة يبحثان توصــــــ
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ــــــــــيات تطوير نظم الرقابة على األغذية يف البحرين
اجتمعت معايل الأ�ستاذة فائقة بنت �سعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة يف مكتبها مببنى الوزارة باجلفري مع وفد منظمة ال�صحة
العاملية وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة زيارته �إىل مملكة البحرين وبهدف ا�ستعرا�ض وبحث تو�صيات الوفد ب�ش�أن تطوير نظم
الرقابة على الأغذية يف البحرين.ويف م�ستهل اللقاء رحبت معايل الوزيرة بوفد املنظمة و�أ�شادت �سعادتها بجهود منظمة
ال�صحة العاملية من �أجل االرتقاء بال�صحة عامليا ،وبتعاونها الدائم مع مملكة البحرين معربة يف الوقت نف�سه عن �أملها يف �أن
تكون الزيارة التي قام بها الوفد للبالد قد تكللت بالنجاح.
بعد ذلك ا�ستمعت معاليها �إىل تفا�صيل زيارة وفد منظمة ال�صحة العاملية �إىل مملكة البحرين والتي ا�ستغرقت � 5أيام حيث
�أ�شارت الدكتورة مرمي الهاجري مدير �إدارة ال�صحة العامة �إىل �أن زيارة وفد منظمة ال�صحة العاملية قد جاءت من �أجل
درا�سة نظم الرقابة على الأغذية مع اجلهات املعنية يف عملية الرقابة وخا�صة مع ق�سم مراقبة الأغذية بوزارة ال�صحة الق�سم
الذي ي�ضطلع باملهمة الأ�سا�س يف هذه العملية �إىل جانب جهات مثل �شئون الزراعة والرثوة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون
البلديات والتخطيط العمراين بالإ�ضافة �إىل �إداراتي املوا�صفات وحماية امل�ستهلك بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
كما و�أو�ضح �أع�ضاء الوفد ملعايل الوزيرة �إىل �أن درا�ستهم لنظم الرقابة على الأغذية قد ا�شتملت على عدة عنا�صر مثل
الت�شريعات والإمكانيات الب�شرية امل�ؤهلة واملعنية بالرقابة على الأغذية �إىل جانب توفر امل�ستلزمات الفنية والتكنولوجية
والعوامل امل�ساعدة الأخرى وكافة �أوجه التعاون والتن�سيق بني اجلهات املعنية ومدى التكامل يف الأداء بينها وتوفري الأغذية
و�ضمان �سالمتها و�صحة امل�ستهلك م�شيدين يف الوقت نف�سه مبا و�صلت �إليه البحرين يف هذا املجال وم�ؤكدين على النتائج
الطيبة التي خرجت بها الدرا�سة.
بعد ذلك اطلعت معايل وزيرة ال�صحة على �أبرز نتائج الزيارة وتو�صيات وفد منظمة ال�صحة العاملية بعد عملية تقييمهم
لنظم الرقابة على الأغذية يف البحرين ومنها �إن�شاء قاعدة بيانات وا�ستمرار عملية التدريب والتطوير ملوظفي الرقابة على
الأغذية وتوعية اجلمهور حول الأطعمة ذات الت�أثري ال�سلبي على �صحتهم والأغذية البديلة عنها وا�ستعرا�ض اخلدمات التي
تقدمها الوزارة يف هذا املجال وغريها.
ح�ضر اللقاء من منظمة ال�صحة العاملية كل من الدكتور حممد �إملي من�سق خماطر �صحة البيئة باملركز الإقليمي لأن�شطة
�صحة البيئة وال�سيد �سورن ماد�سن �ضابط فني �سالمة الغذاء من املركز الإقليمي لأن�شطة �صحة البيئة .كما وح�ضر اللقاء
من وزارة ال�صحة كل من الدكتورة مرمي الهاجري مدير �إدارة ال�صحة العامة وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام املعنيني بال�سالمة
الغذائية وممثلني عن �شئون الزراعة والرثوة البحرية بوزارة الأ�شغال وممثلني عن �إداراتي املوا�صفات وحماية امل�ستهلك
بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
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الصحة السعودية تتخذ حزمة من القرارات لتقليص قوائم
االنتظار يف املستشفيات

عملت وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية منذ نحو 3
�سنوات على م�شروع حت�سني قوائم االنتظار يف العيادات اخلارجية
والعمليات يف امل�ست�شفيات احلكومية بهدف الو�صول �إىل �أن
تقلي�ص احلد الأق�صى لالنتظار �إىل �أربعة �أ�سابيع كحد �أق�صى.
ودر�ست الوزارة �أ�سباب ارتفاع قوائم االنتظار ،بهدف معاجلة
تلك امل�شكلة ،وظهر �أن من �أهم الأ�سباب عدم التزام املر�ضى
مبواعيد الفح�ص مما يفوت الفر�صة على مر�ضى �أخرين لتلقي
اخلدمة ،بالإ�ضافة �إىل مراجعة املر�ضى امل�ست�شفيات مبا�شرة
دون االلتزام بنظام الإحالة من املراكز ال�صحية الأولية� ،إىل
جانب معاودة املري�ض للم�ست�شفيات لإعادة �صرف
الأدوية املتكررة �شهرياً ،مما يزيد ال�ضغط على
العيادات.
ومن �أجل احلد من قوائم انتظار
املر�ضى املراجعني للعيادات

والعمليات عملت وزارة ال�صحة ال�سعودية على التو�سع يف ا�ستقدام
الأطباء عن طريق برنامج الأطباء الزائرين لال�ست�شاريني
والنواب وخ�صو�صاً التخ�ص�صات النادرة.
كما طبقت نظام الزيارات اال�ست�شارية� ،إذ يقوم اال�ست�شاريون من
القطاع ال�صحي احلكومي �أو القطاعات ال�صحية الأخرى بزيارة
امل�ست�شفيات التي بها قوائم انتظار من يومني �إىل � 5أيام �شهرياً
للحد من قوائم االنتظار� ،إىل جانب تنظيم زيارات لال�ست�شاريني
من امل�ست�شفيات املركزية �إىل امل�ست�شفيات الطرفية يف التخ�ص�صات
التي تعاين من النق�ص يف اال�ست�شاريني يف نف�س املنطقة ،وتطبيق
نظام العمل خارج الدوام ويوم ال�سبت ،وزيادة عدد العيادات
الأ�سبوعية للتخ�ص�صات �أو زيادة وقت العيادة (على �سبيل املثال
من � 3ساعات �إىل � 4ساعات)  ،ح�سب الإمكانيات املتاحة وطول
فرتة قوائم االنتظار ،وزيادة ن�سبة عمليات و�إجراءات اليوم
الواحد  ،للحد من قوائم االنتظار.
وقامت الوزارة كذلك ب�إن�شاء مبنى
خم�ص�ص للعيادات يف امل�ست�شفيات التي
بها نق�ص يف غرف العيادات �إذا توفرت
�أر�ض  ،وكذلك زيادة غرف العمليات
بامل�ست�شفيات التي حتتاج �إىل ذلك.
كما بذلك الوزارة جهودا كبرية حث
املر�ضى على االلتزام بنظام الإحالة
من املراكز ال�صحية الأولية� ،إعادة
�صرف العالج ال�شهري من املراكز
ال�صحية ملر�ضى الأمرا�ض املزمنة
ومراجعة مر�ضى العالج ال�شهري
لال�ست�شاري بامل�ست�شفيات ح�سب
الن�صيحة الطبية.

إشادة دولية
بنجاح اململكة
العربية
السعودية
يف تنظيم حج
هذا العام 1437
�أعلن معايل وزير ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة
�سالمة حج هذا العام وخلوه من الأمرا�ض الوبائية ،و�أن
جميع حجاج بيت اهلل احلرام يتمتعون ب�صحة وعافية.
جاء ذلك يف بيان �صحفي ا�ستهل به امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده مب�ست�شفى منى الطوارئ مب�شعر منى.
وقال “تنفيذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني ،وويل
ويل العهد ،ا�ستنفرت وزارة ال�صحة طاقاتها الب�شرية
واملادية والآلية ،لتقدمي خدماتها الوقائية والعالجية
والإ�سعافية والتوعوية للحجاج ،ا�ست�شعارا منها بعظم
امل�س�ؤولية املنوطة بها جتاههم ،حتى يتمكنوا من �أداء
ن�سكهم بي�سر و�سهولة”.
وهن�أت منظمة ال�صحة العاملية ال�سعودية بنجاحها
يف تنظيم مو�سم حج هذا العام وخلوه من الأمرا�ض
الوبائية �أو �أي م�شكالت تهدد ال�صحة العمومية بني
احلجاج خالل ت�أدية منا�سكهم.
وقال نائب املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية
لل�شرق الأو�سط الدكتور جواد املحجور يف بيان خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده وزير ال�صحة الدكتور
توفيق الربيعة مب�ست�شفى منى الطوارئ �إن املنظمة
تعرب عن تقديرها العميق لكل العاملني ال�صحيني
واملتطوعني الذين متت تعبئتهم خلدمة احلجيج،
على ما �أبدوه من تفان وجهود خارقة لتقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية للحجاج.
و�أ�ضاف “�إن املنظمة ت�ؤكد �أهمية �إجراءات تقليل
املخاطر املتعلقة بال�صحة العمومية التي طبقتها
وزارة ال�صحة بغية ت�أمني مو�سم حج �آمن ،وذلك طبقا
ملتطلبات اللوائح الدولية ( ،)2005و�أثبتت بالتجربة
فعالية هذه الإجراءات يف الو�صول �إىل مو�سم حج خال
من الأمرا�ض الوبائية”.

جتهيزات ال�صحة للحج:
  25م�ست�شفى يف مكة وامل�شاعر واملدينة.  158مركزا �صحيا. � 26ألف ممار�س �صحي و�إداري. افتتاح م�ست�شفى احلرم املكي للطوارئ ب�سعة 20�سريرا يف املنطقة املركزية.
  10مراكز �صحية طورت يف م�شعر عرفات.  6م�ست�شفيات متت تو�سعة وتطوير غرف �ضرباتال�شم�س فيها.
 ا�ستحداث منطقة �إخالء يف منطقة من�ش�أة اجلمراتللفرق الراجلة.
  15مركزا حدوديا للمراقبة ال�صحية طبقتاال�شرتاطات وكثفت �أعمال املراقبة الوبائية املبكرة.
 تقدمي الفرق ال�صحية بالوزارة اللقاح والعالجالوقائي لنحو � 690ألف حاج �ضد احلمى ال�شوكية
و�شلل الأطفال.
�إجنازات ال�صحة من  1ذي القعدة وحتى  12ذي
احلجة
 � 400ألف مراجع مت ا�ستقبالهم.  306عمليات ق�سطرة قلبية.  27عملية قلب مفتوح.  1730عملية غ�سيل كلوي. � 300إجمايل املر�ضى املنومني املنقولني يف قافلةال�صحة لعرفات.
  329حالة �إجهاد حراري. 86 -حالة �ضربات �شم�س.
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حتت �شعار:
«املخدرات �أمل ي�شوه احلياة»

سلطنة عمان تحتفي باليوم
العالمي لمكافحة المخدرات

حت���ت �شع���ار «املخ���درات �أمل ي�ش���وه احلي���اة» �شارك���ت
�سلطنة عمان اال�سرة الدولية االحتفال باليوم العاملي
ملكافحة املخدرات  ،حيث نظم املكتب التنفيذي للجنة
الوطنية ل�ش�ؤون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية احتفاال
به���ذه املنا�سب���ة حت���ت رعاي���ة �صاحبة ال�سم���و ال�سيدة
الدكتورة منى بنت فهد بن حممود �آل �سعيد م�ساعدة
رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س للتعاون اخلارجي .
ج���اء االحتف���ال به���ذه املنا�سب���ة به���دف لف���ت �أنظ���ار
الع���امل للجه���ود التي ُتبذل للق�ض���اء والت�صدي لهذه
الآف���ة ال�ض���ارة الت���ي م���ن �ش�أنه���ا �أن ته���دم م�ستقب���ل
متعاطيه���ا  ،وق���د مت خ�ل�ال االحتف���ال تد�ش�ي�ن
احلافلت�ي�ن التوعويت�ي�ن اخلا�صت���ان ب���الإدارة العام���ة
ملكافح���ة املخ���درات وامل�ؤث���رات العقلي���ة ب�شرطة عمان
ال�سلطانية .

ا�شتمل احلفل على معر�ض حوى مطويات توعوية وتثقيفية حول املخدرات وم�ضارها و�سبل مكافحتها.
اجلدي���ر بالذك���ر فقد مت ت�شكيل اللجن���ة الوطنية ل�شئون املخدرات وامل�ؤث���رات العقلية بقرار من معايل
وزي���ر ال�صح���ة عام 2000م وذلك تنفيذا للمر�سوم ال�سلطاين رقم 17لعام 1999م ب�إ�صدار قانون مكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،و ا�شتمل القانون بعد التحديث على  74مادة متعلقة باجلوانب التنظيمية
والوقائي���ة والعالجي���ة والعقوب���ات  ،كما مت �إع���ادة ت�شكيل اللجن���ة الوطنية ل�ش�ؤون املخ���درات وامل�ؤثرات
العقلي���ة بق���رار م���ن مع���ايل وزير ال�صح���ة رق���م  2016 / 5وال�صادر بتاري���خ  6يناي���ر 2016م حيث ت�شكلت
اللجنة برئا�سة معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة.

برعاية معايل وزيري ال�صحة والزراعة والرثوة ال�سمكية
تدشني واعتماد اخلطة االسرتاتيجية الوطنية ملقاومة املضادات احليوية
قام���ت وزارة ال�صح���ة يف �سلطن���ة عم���ان بالتع���اون مع
وزارة الزراع���ة وال�ث�روة ال�سمكية وال���وزارات الأخرى
ذات ال�صل���ة  ،بتد�ش�ي�ن واعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية
الوطنية ملقاوم���ة امل�ضادات احليوية واعتماد وتد�شني
الدليل الوطني للم�ضادات احليوية واعتماد ال�سيا�سة
الوطني���ة لنظ���ام الرت�ص���د الوبائ���ي للميكروب���ات
املقاوم���ة للم�ض���ادات وذل���ك �ضم���ن احلمل���ة الوطني���ة
ملقاوم���ة امل�ض���ادات احليوي���ة حت���ت �شع���ار «امل�ض���ادات
احليوية ا�ستخدام �أمثل نتائج �أف�ضل» .
ج���اء حفل التد�شني حتت رعاية مع���ايل الدكتور ف�ؤاد
ب���ن جعفر ال�ساجوين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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معايل وزير الصحة يوقع على اتفاقيات إلنشاء مشاريع صحية
مت ب�سلطنة عمان م�ؤخرا التوقيع على �أربع اتفاقيات لإن�شاء م�شاريع �صحية يف
خمتلف حمافظات ال�سلطنة تتمثل يف مراكز الربميي و�سور البلو�ش واملعبيلة
واملحج ال�صحية بوالية العامرات ،بتكلفة اجمالية جتاوزت اربعة ماليني ريال
عماين.
ي�أتي توقيع هذه االتفاقيات ا�ستمراراً لنهج وزارة ال�صحة لدعم الرعاية ال�صحية
الأولية والتو�سع يف اخلدمات ال�صحية املقدمة لل�سكان يف مناطق �سكناهم مبختلف
حمافظات ال�سلطنة.
وقع االتفاقيات مع ال�شركات املعنية معايل وزير ال�صحة الدكتور �أحمد بن حممد
ال�سعيدي الذي او�ضح بان امل�شاريع املوقعة تعترب احلزمة الأوىل من امل�شاريع التي
�سيتم البدء يف تنفيذها هذا العام ،م�شريا يف نف�س الوقت اىل �أن هناك م�شاريع
�صحية �شارفت على االنتهاء  ،م�ؤكدا على ان امل�شاريع اجلديدة تعد �إ�ضافة
للخدمات ال�صحية.

بح�ض���ور مع���ايل الدكت���ور �أحم���د ب���ن حمم���د بن عبي���د ال�سعيدي وزي���ر ال�صحة وعدد م���ن �أ�صح���اب املعايل ال���وزراء واملكرم�ي�ن �أع�ضاء جمل�س
الدولة و �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء املعنيني  ،حيث هدفت احلملة �إىل رفع الوعي مبفهوم مقاومة
امل�ض���ادات احليوي���ة ب�ي�ن العامل�ي�ن يف الرعاية ال�صحية واملهنيني العاملي�ي�ن يف جمال الزراعة والرثوة ال�سمكية ،وب�ي�ن �أفراد املجتمع والدعوة
�إىل اال�ستخ���دام الر�شي���د للم�ض���ادات احليوية يف قطاعات ال�صحة والزراعة  ،واحل�صول عل���ي الدعم من كافة الأطراف املعنية والتن�سيق بينها
للعمل يف اطار خطة وطنيه ملواجهة خطر امليكروبات املقاومة للم�ضادات احليوية .
ت�ضمن احلفل العديد من الفقرات ويف ختامه قام معايل الدكتور ف�ؤاد بن جعفر ال�ساجوين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية ومعايل الدكتور
�أحم���د ب���ن حمم���د بن عبيد ال�سعي���دي وزير ال�صحة بتد�ش�ي�ن واعتماد اخلطة اال�سرتاتيجي���ة الوطنية ملقاومة امل�ض���ادات احليوية  ،بعدها قام
مع���ايل الدكت���ور �أحم���د بن حممد بن عبي���د ال�سعيدي وزير ال�صح���ة باعتماد وتد�شني الدليل الوطن���ي للم�ضادات احليوي���ة واعتماد ال�سيا�سة
الوطنية لنظام الرت�صد الوبائي للميكروبات املقاومة للم�ضادات احليوية .
كما قام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات والهدايا على الفائزين يف م�سابقة الربنامج الإلكرتوين لنظافة الأيدي  ،كما جتول مبعية احل�ضور
باملعر����ض امل�صاح���ب ال���ذي �سلط ال�ضوء على اهم احلقائق املرتبط���ة مبقاومة اجلراثيم للم�ضادات احليوية  ،واجله���ود التي تبذلها ال�سلطنة
يف جم���ال مكافح���ة مقاومة اجلراثي���م للم�ضادات احليوية حيث مت و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ملقاومة امل�ضادات احليوية داعية اىل �ضرورة
الوعي والرت�صد واملراقبة واال�ستخدام الر�شيد كذلك مكافحة العدوى وا�ستمرار البحوث والدرا�سات .
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برعاية معايل وزير ال�صحة

تدشين كتاب تشكيل مستقبل القيادة الصحية في سلطنة عمان

د�شنت وزارة ال�صحة يف �سلطنة عمان م�ؤخرا كتاب (ت�شكيل م�ستقبل
القيادة ال�صحية يف �سلطنة عمان) وذلك حتت رعاية معايل الدكتور
�أحم���د بن حممد ب���ن عبيد ال�سعي���دي وزير ال�صحة بح�ض���ور �سعادة
الدكت���ور دروي����ش بن �سيف بن �سعيد املحارب���ي وكيل الوزارة لل�ش�ؤون
الإداري���ة واملالي���ة رئي����س جلن���ة القي���ادة بال���وزارة وح�ض���ور �أ�صح���اب
ال�سعادة الوكالء ومدراء العموم و�أع�ضاء جلنة القيادة.
ابت���د�أ الربنام���ج بكلم���ة ل�سعادة الدكت���ور دروي�ش بن �سي���ف بن �سعيد
املحارب���ي وكي���ل ال���وزارة لل�ش����ؤون الإداري���ة واملالي���ة جلن���ة القي���ادة
بال���وزارة �أو�ض���ح فيها ب����أن العمل يف هذا امل�ش���روع ا�ستغرق مدة ثالث
�سن���وات حي���ث مت �إع���داد مق�ت�رح بح���ث علم���ي يه���دف �إىل حتدي���د
الكفاي���ات القيادية الهام���ة الختيار وتدريب وتقيي���م مدراء الرعاية
ال�صحي���ة ،قيا����س ثغ���رات الكفاي���ة يف م�ؤ�س�س���ات وزارة ال�صحة ،و�ضع
من���وذج قي���ادة لتطوي���ر مه���ارات وكفايات القي���ادات ال�صحي���ة وو�ضع
خط���ة طويل���ة املدى لتحديد وتطوي���ر وا�ستبق���اء القياديني يف وزارة

ال�صحة.
كم���ا �أف���اد �سعادت���ه ب�أن ه���ذا العمل فريد م���ن نوع���ه يف ال�سلطنة و�أنه
�سيوف���ر بيئ���ة غني���ة لتعزي���ز ممار�س���ة القي���ادة والنهو����ض بالك���وادر
امل�ؤهل���ة وتدريبه���ا للقي���ام ب�أدواره���ا ح�س���ب التوقع���ات املو�ضوعة لها
وذل���ك با�ستخدام الكت���اب الذي �أعد لها الغر�ض حي���ث �سيتم توزيعه
عل���ى اجله���ات املخت�ص���ة كم���ا �سيت���م عر����ض حمت���واه يف العدي���د من
املواقع يف ال�سلطنة وخارجها.
الكت���اب يحت���وي عل���ى ع���دد �سبع���ة ع�ش���ر ف�صال يرك���ز كل منه���ا على
الكفايات القيادية التي تو�صلت �إليها الدرا�سة التي �شملها الكتاب .

�سلطنة عمان ت�ست�ضيف االجتــــــ
ا�ست�ضاف���ت �سلطنة عم���ان ممثل���ة يف وزارة ال�صحة
م�ؤخ���را االجتم���اع الإقليم���ي الثامن ع�ش���ر ملديري
املخت�ب�رات املعني���ة ب�شل���ل الأطف���ال يف �إقلي���م �شرق
املتو�سط والذي افتتحت اعماله حتت رعاية �سعادة
الدكت���ور �سلط���ان بن يع���رب البو�سعي���دي م�ست�شار
وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحية .
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اتفاقية تعاون بني الصحة العمانية ومجعية القلب االمريكية

مت م�ؤخ���را توقي���ع اتفاقي���ة ب�ي�ن وزارة ال�صح���ة ممثل���ة مبرك���ز
التطوي���ر املهن���ي امل�ستم���ر وجمعي���ة القل���ب الأمريكي���ة اخلا�صة
باعتماد املركز مركزا دوليا لربامج دعم احلياة.
وج���اءت هذه االتفاقية ثمرة للجهود التي تبذلها وزارة ال�صحة
لتطوي���ر وجتوي���د اخلدم���ات ال�صحي���ة املقدم���ة ورف���ع ج���ودة
التدريب والتطوير املهني امل�ستمر ملنت�سبيها.
ومبوج���ب ه���ذه االتفاقية �سيكون ب�إمكان املرك���ز �أن يقدم برامج
دع���م احلي���اة الأ�سا�سي���ة منه���ا واملتقدم���ة بالإ�ضاف���ة �إىل تدريب
املر�شدي���ن له���ذه الربامج حيث مت اعتم���اد دورة االنعا�ش القلبي
والرئ���وي الأ�سا�س���ي ،ودورة االنعا����ش القلب���ي والرئ���وي املتق���دم
ودورة اال�سعاف���ات الأولي���ة الأ�سا�سي���ة  ،بالإ�ضاف���ة �إىل دورة
حت�ض�ي�ر املر�شدي���ن عن برام���ج دعم احلي���اة  .و�سيمن���ح املتدرب
�شهادة اجتياز معتمدة من قبل جمعية القلب الأمريكية.
وق���د �سب���ق عملية االعتم���اد العديد م���ن املراح���ل والتح�ضريات

حي���ث مت �إيف���اد موظف�ي�ن اثن�ي�ن م���ن موظف���ي املرك���ز حل�ض���ور
دورة تدريبي���ة عل���ى �إدارة وتن�سي���ق برامج دعم احلي���اة ثم تالها
زي���ارة تقييمي���ة للمركز من قبل م�ست�ش���ار اجلمعية حيث ح�صل
املركز على ن�سبة  %100ح�سب املعايري املتبعة لدى اجلمعية من
حيث امل�ستوى العايل للتنظيم والأداء واجلهوزية بالإ�ضافة �إىل
كفاءة املر�شدين.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن ال���وزارة ق���د عكف���ت عل���ى جتهي���ز خمتربات
املرك���ز ب�أح���دث الأجه���زة واملع���دات املتقدم���ة الالزم���ة للتدريب
بالإ�ضاف���ة �إىل توف�ي�ر جمموعة من م�ص���ادر التعلم من مراجع
ودوريات وكتب و�أقرا�ص مدجمة.

ــــــــــــــــــــــــماع الإقليمي الثامن ع�شر ملديري املختربات املعنية ب�شلل الأطفال
ه���دف االجتم���اع ال���ذي توا�ص���ل عل���ى مدار ثالث���ة �أي���ام �إىل تزويد م�س����ؤويل املخت�ب�رات بالإقليم ب�آخر م���ا يتعلق بفريو����س �شلل الأطف���ال و تعريف
امل�شاركني بالأ�ساليب والتطورات اجلديدة يف جمال ت�شخي�ص الإ�صابة بفريو�س �شلل الأطفال.
مت خ�ل�ال االجتم���اع ا�ستعرا����ض وتنفي���ذ تو�صيات االجتماع الإقليمي ال�سابع ع�ش���ر والتطرق اىل مبادرة الق�ضاء على �شل���ل الأطفال يف �إقليم البحر
املتو�س���ط عل���ى امل�ست���وى العامل���ي  ،و احلدي���ث حول مراقبة الفريو����س و�أداء املختربات يف عدد م���ن دول الإقليم  ،وفريو�س �شل���ل الأطفال الناجم عن
تلق���ى اللق���اح  ،واملمار�س���ات املختربية اجليدة يف �شبكة فريو�س �شلل الأطفال  ،و�ضمان جودة املختربات  ،و�إدارة البيانات  ،واملراقبة البيئية لفريو�س
�شلل الأطفال  ،و�آخر امل�ستجدات حول اخلطة اال�سرتاتيجية العاملية لتو�سع املراقبة البيئية واحتواء فريو�س �شلل الأطفال يف املختربات الوطنية .
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اتفاقية شراكة بني وزارة الصحة العامة بدولة قطر ومؤسسة
مودزيل الدولية يف جمال الصحة النفسية
وقع���ت مع���ايل الدكت���ورة حن���ان حمم���د الك���واري ،وزي���ر ال�ص���حة العام���ة ،وال�س���يدة
تري�س���ي ب���اور املدي���ر التنفي���ذي مل�ؤ�س�س���ة م���ودزيل الدولي���ة اتفاقية �ش���راكة يف جمال
ال�ص���حة النف�سية ،توفر مبوجبها امل�ؤ�س�سة اخلربة املتخ�ص�صة لدعم التنفيذ الناجح
لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية لدولة قطر.2018 - 2013
و�أك���دت مع���ايل الدكت���ورة حن���ان حمم���د الك���واري� ،أن وزارة ال�ص���حة العام���ة حتر�ص
على تعزيز ال�ش���راكة مع كربيات امل�ؤ�س�س���ات الدولية ل�ض���مان تب���ادل اخلربات املميزة
يف املج���االت ال�ص���حية ،والت���ي ت�س���هم يف التنفي���ذ الكف����ؤ لال�س�ت�راتيجيات والربام���ج
وامل�ش���روعات ال�ص���حية املختلفة ،الفتة �إىل �أن اتفاقية ال�ش���راكة مع م�ؤ�س�س���ة مودزيل
الدولي���ة ت�س���هم يف حتقي���ق ر�ؤيتن���ا يف �أن يتمتع كافة ال�س���كان ب�ص���حة وعافية نف�س���ية
جي���دة ،م���ن خالل نظام متكامل لل�ص���حة النف�س���ية ي�ض���من احل�ص���ول عل���ى الرعاية
املنا�سبة يف الوقت واملكان املنا�سبني.
ومبوجب اتفاقية ال�ش���راكة �س���يقوم خرباء من مودزيل الدولية بالعمل يف �شراكة مع
وزارة ال�ص���حة العامة لتقدمي جمموعة من مبادرات ال�ص���حة النف�سية عرب البحوث
والربامج يف املدار�س وا�س�ت�راتيجيات مكافحة الو�ص���مة املتعلقة بال�ص���حة النف�س���ية،
ودعم وتطوير احلمالت التوعوية لرفع م�ستوى الوعي العام حول ال�صحة النف�سية
واحلد من الو�صمة املرتبطة باملر�ض النف�سي.
كما �ست�ساهم مودزيل الدولية مع اجلهات املعنية يف دولة قطر يف و�ضع جدول �أعمال
وطني لبحوث ال�صحة النف�سية ،وحتديد الربامج البحثية ذات الأولوية ،والذي من
�ش����أنه �أن يق���دم نهجاً من�س���قاً متع���دد القطاعات لو�ض���ع �سيا�س���ات لتخطيط وتطوير
ال�ص���حة النف�س���ية و�ض���مان اال�س���تفادة م���ن الدالئ���ل الناجتة ع���ن البحوث ال�ص���حية
لتح�سني املمار�سات ال�سريرية ونتائج املر�ضى.
كم���ا ت�س���اهم م�ؤ�س�س���ة م���ودزيل الدولي���ة كذلك يف ت�ص���ميم وتق���دمي برام���ج تدريبية
توعوي���ة ع���ن ال�ص���حة النف�س���ية ملجموع���ة م���ن املهني�ي�ن ال�ص���حيني ،مب���ا يدع���م �أحد
االه���داف الرئي�س���ية لال�س�ت�راتيجية الوطني���ة لل�ص���حة النف�س���ية ل�ض���مان �إتاح���ة
التدري���ب ل���كل املهنيني ال�ص���حيني يف مار����س  2017لتحقيق هدف اال�س�ت�راتيجية يف
�إعداد قوى عاملة عالية الت�أهيل وم�س���تدامة يف جمال ال�ص���حة النف�س���ية ،كما ي�سهم
التدريب يف �ض���مان �أن املهنيني ال�ص���حيني لديهم املعرفة واملهارات ذات ال�ص���لة لدعم
ال�س���كان وتلبية احتياجاتهم املختلفة فيما يتعلق بخدمات ال�ص���حة النف�س���ية يف دولة
قطر.
و�أ�ش���ادت ال�س���يدة تري�س���ي باور املدي���ر التنفيذي مل�ؤ�س�س���ة مودزيل الدولي���ة ،باجلهود
الهام���ة الت���ي بذلته���ا وزارة ال�ص���حة العام���ة حي���ث �أع���دت ا�س�ت�راتيجية لل�ص���حة
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النف�س���ية م���ع خط���ة
التنفي���ذ املرتبط���ة
به���ا ،بالإ�ض���افة اىل
االلت���زام بتق���دمي
خط���ط التثقي���ف
والوقاي���ة يف ال�ص���حة
النف�سية.
«�إن
و�أ�ض���افت:
ال�ش���راكة م���ع وزارة
ال�صحة العامة ت�سهم
يف تق���دمي توعي���ة
وتثقي���ف متمي���ز يف
جمال ال�ص���حة النف�س���ية يف دولة قطر ،وهو ما ميكن اال�ستفادة
منه كذلك يف بلدان �أخرى باملنطقة ويف جميع �أنحاء العامل».
م���ن جانبه���ا قال���ت ال�س���يدة �س���وزان كليالن���د ،املدي���ر التنفيذي
بالإناب���ة للربنامج الوطني لل�ص���حة النف�س���ية يف وزارة ال�ص���حة
العام���ة« ،بن���اء على �إجنازات �ش���ركاء اال�س�ت�راتيجية الرئي�س���ية،
ف����إن ه���ذا االتفاق ميث���ل خطوة هام���ة يف تنفيذ املرحل���ة الثانية
التنفيذية ال�س�ت�راتيجيات ال�صحة النف�سية الوطنية ،كما تقدم
خربات ال�ص���حة النف�س���ية الت���ي تقدمها م���ودزيل الدولية دعماً
�إ�ضافياً لت�سهيل تنفيذ �أجندة ال�صحة النف�سية يف دولة قطر».
اجلدي���ر بالذك���ر �أن م���ودزيل الدولي���ة ه���ي م�ؤ�س�س���ة اجتماعي���ة
متلكه���ا م���ودزيل اخلريي���ة باململكة املتح���دة ،والت���ي تهتم بدعم
�ش���بكة دولية من اجلمعيات امللتزمة بتح�س�ي�ن خدمات ال�ص���حة
النف�س���ية .ولديهم خربة وا�س���عة يف امل�ساهمة يف تطوير وتقدمي
ا�س�ت�راتيجيات ال�صحة النف�سية دولياً .وهي ت�ستغل اخلربة من
كب���ار الأطباء واملديرين والعلماء للتكيف مع �أف�ض���ل املمار�س���ات
الدولية يف ال�س���ياق املحلي و�إ�ش���راك �أ�ص���حاب امل�صلحة املحليني
يف برامج التنمية.

حمد الطبية تطلق مركزاً جديداً لخدمة العمالء باسم « نسمعك»
�أطلقت م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف بداية �شهر يونيو  2016مركز خدمة العمالء اجلديد ب�إ�سم « ن�سمعك» والذي يهدف اىل
حت�سني جتارب املر�ضى واملراجعني واخلدمات املقدمة لهم .وي�أتي �إطالق هذا الربنامج يف �إطار املبادرة ال�شاملة التي
تبنته���ا امل�ؤ�س�س���ة والرامي���ة اىل حت�سني م�ست���وى جتارب املر�ضى واخلدمات املقدمة لهم حت���ت �شعار « ن�سمعك» بكل ما
يحمله هذا ال�شعار من معنى.
و�س���وف يك���ون ملركز خدم���ة العمالء اجلديد رقم هاتف مكون م���ن خم�سة �أعداد ( )16060ميك���ن للمر�ضى واملراجعني من
خالل���ه احل�ص���ول عل���ى �إجاب���ات لكافة اال�ستف�س���ارات املتعلقة باملواعيد الطبي���ة واي�صال ما لديهم من مالحظ���ات واقرتاحات،
و�سيحل الرقم اجلديد حمل الرقم ال�سابق امل�ستخدم من قبل مركز ات�صال املر�ضى للمواعيد الطبية.
وبالإ�ضافة اىل تلقي مكاملات املر�ضى واملراجعني� ،سيقوم فريق خدمة العمالء « ن�سمعك» بالإجابة على كافة الإ�ستف�سارات الواردة عن طريق
املوق���ع الإلك�ت�روين مل�ؤ�س�س���ة حمد الطبي���ة ( ، )hamad.qaكما �سيتم �ضم كافة الفرق العاملة يف مراكز خدم���ة املر�ضى والز ّوار املتواجدة يف
م�ست�شفيات ومرافق م�ؤ�س�سة حمد الطبية اىل مركز خدمة العمالء اجلديد « ن�سمعك».
ويف تعلي���ق ل���ه ح���ول �إطالق مرك���ز خدمة العمالء اجلديد ،قال ال�سيد نا�ص���ر النعيمي  ،نائب الرئي�س لقطاع اجل���ودة  ،واملدير امل�شارك ملعهد
حمد جلودة الرعاية ال�صحية »:تتمثل ر�ؤية م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف تقدمي رعاية �صحية �آمنة وحانية وفعالة لكافة املر�ضى ،ولتحقيق هذه
الر�ؤي���ة ف�إن���ه م���ن ال�ضروري �أن نكون قادرين على الإ�ستماع والإ�ستجابة ب�صورة فعالة اىل كافة ا�ستف�سارات ومالحظات واقرتاحات و�شكاوى
املر�ض���ى واملراجع�ي�ن و�أف���راد اجلمه���ور ،ومن خالل توحيدنا لكافة فرق ومه���ام خدمة العمالء يف م�ؤ�س�سة حمد الطبي���ة �ضمن برنامج واحد
وم�سمى واحد �سيكون مبقدورنا الإرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للجمهور من حيث الإ�ستماع اىل ما يحتاجه املر�ضى واملراجعني وتقدمي
ما يحتاجونه من م�ساعدة �أو �إر�شاد».
وم���ن جهت���ه �أك���د الأ�ست���اذ علي اخلاط���ر  ،الرئي�س التنفيذي لالت�ص���ال امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سة حم���د الطبية ،على �أهمي���ة دور خدمة العمالء يف
التوا�صل مع املر�ضى واملراجعني ،وقال� »:إننا يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية ن�ؤمن ب�أن م�صلحة املري�ض فوق كل الإعتبارات وينبغي �أن يكون �صوته
م�سموعاً لذا ف�إننا ندعو املر�ضى للتوا�صل معنا لنتع ّرف على ما لديهم من مالحظات �أو مقرتحات �أو �شكاوى وبالتايل العمل على م�ساعدة
ه����ؤالء املر�ض���ى وتلبي���ة احتياجاته���م ،من هنا جاء �إطالق مركز « ن�سمع���ك « اجلديد والذي �سيكون مبثابة بواب���ة للتوا�صل بني املري�ض ومن
يقومون على خدمته يف امل�ؤ�س�سة و�صو ًال اىل هدفنا الأ�سمى وهو متكني املري�ض من احل�صول على املعلومات التي يريدها والرعاية ال�صحية
التي يحتاجها يف الزمان واملكان املنا�سبني «.
الرعاية الصحية األولية :تطلق أول وحدة متنقلة يف قطر إلجراء الكشف املبكر عن سرطان الثدي
حتت رعاية معايل الدكتورة حنان حممد الكواري ،وزير ال�صحة العامة �أطلقت الدكتورة مرمي علي عبد امللك مدير عام م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية
الأولية الوحدة املتنقلة للك�شف املبكر عن �سرطان الثدي يف قطر ،لتكون م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية بذلك قد حققت نقل ًة حيوية يف جمال
تعزيز الوعي ب�أهمية �إجراء الك�شف املبكر ل�سرطان الثدي والأمعاء ،. .و�سرتكز الوحدة املتنقلة للك�شف املبكر عن �سرطان الثدي يف البداية ،على
تقدمي خدمات فح�ص الثدي بالأ�شعة (املاموغرام) مع عزمها التو�سع نحو تقدمي خدمات �أخرى ،ومن املنتظر �أن جتري الوحدة زيارات �إىل
العديد من املراكز ال�صحية وفقاً جلدول زمني حمدد م�سبقاً ،بحيث تكون حمطتها الأوىل مركز �أبوبكر ال�صديق ال�صحي ملدة ثالثة �أ�شهر.
ومت جتهيز الوحدة املتنقلة ب�أحدث املعدات ،وي�شرف على ت�شغيلها بكفاءة متخ�ص�صون ذوي مهارة عالية يف جمال الرعاية ال�صحية .و�ستجرى
الفحو�صات ب�أق�صى قدر ممكن من اخل�صو�صية عرب
طبيبات �أ�شعة وممر�ضات متخ�ص�صات �سيقدّمن
املعلومات الأ�سا�سية ويجنب عن كافة �أ�سئلة
املر�ضى حول عملية الفح�ص .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن حجز املواعيد لإجراء الفحو�صات يف
الوحدة املتنقلة يتم عرب التوا�صل امل�سبق مع
مركز االت�صال اخلا�ص على الرقم 8001112
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�أخبار و�أنباء

وزارة الصحة العامة تدشن مركز موقع قطر بالتعاون مع جامعة هارفارد

د�شنت وزارة ال�صحة العامة م�ؤخرا “مركز موقع قطر” لربنامج « قواعد وتطبيقات البحث الطبي»

)Principles & Practice Clinical Research (PPCR

بالتع���اون م���ع جامعة هارفارد – بو�س���طن ،..ويعد مركز موقع قطر هو الأول م���ن نوعه يف املنطقة العربية ،ويهدف �إىل توفري بيئة
تعليمي���ة تفاعلي���ة للتدريب والأبحاث ال�س���ريرية يف قطر ،و�إن�ش���اء �ش���بكة عاملية م���ن الباحثني لتعزيز التعاون امل�س���تقبلي يف البحوث
ال�سريرية.
ومت بث حما�ضرة بقاعة التدريب بوزارة ال�صحة العامة �ألقاها الربوفي�سور فليبي فريجني مدير برنامج «قواعد وتطبيقات البحث
الطبي» بجامعة هارفارد – بو�س���طن بعنوان « تغيري منوذج التعلم  -منهاج التعاونية تعلم ذو معنى من خالل البحوث ال�س���ريرية،
وذلك على الهواء مبا�ش���رة من دولة قطر �إىل جامعة هارفارد -بو�س���طن والعامل وبح�ض���ور ممثلني لوزارة ال�ص���حة العامة ،ومدراء
�إدارات البح���وث الطبي���ة مب�ؤ�س�س���ة حمد الطبية ،وم�ؤ�س�س���ة الرعاية ال�ص���حية الأولي���ة ،وجامعة حمد بن خليفة ،وع���دد من الأطباء
والباحثني الطبيني.

وزارة الصحة العامة تنظم منتدى اإلستراتيجية الوطنية للسرطان 2016 -2011
نظمت وزارة ال�صحة العامة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية
وم�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية منتدى الإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�سرطان  ،2016 -2011وذلك بح�ضور معايل الدكتورة
حنان حممد الكواري وزير ال�صحة العامة ،وكبار امل�سئولني
واخلرباء بالقطاع ال�صحي وممثلي املنظمات التطوعية املهتمة
برعاية ال�سرطان واجلمعية القطرية لل�سرطان.
�سلط املنتدى ال�ضوء على �أبرز الإجنازات التي حتققت من
خالل الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سرطان طوال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية  ،ومن بينها برنامج التوعية والتثقيف
العام بال�سرطان ،وظهور �أدوار جديدة يف خدمات رعاية
مر�ضى ال�سرطان مثل من�سقي م�سارات الرعاية للمر�ضى
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واخت�صا�صيي التمري�ض الإكلينيكي ،والتي كان
الهدف منها حت�سني نتائج املر�ضى وخرباتهم .كما
ت�ضمنت �أهم الإجنازات خدمات الك�شف عن �سرطان
الثدي والأمعاء لل�سكان يف قطر ،وو�ضع نظام الإحالة
العاجلة للمر�ضى امل�شتبه ب�إ�صابتهم بال�سرطان
والذي يحر�ص على حتديد موعد مع االخت�صا�صي
يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف غ�ضون � 48ساعة من
�إحالة املر�ضى من م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية،
�إىل جانب افتتاح وحدة العناية وتخفيف الأمل يف
املركز الوطني لعالج و�أبحاث ال�سرطان� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،مت تطوير العديد من خدمات رعاية مر�ضى
ال�سرطان اجلديدة ،با�ستخدام �أحدث تكنولوجيا
متطورة للعالج والت�شخي�ص ،ومنها مركز الت�صوير
املقطعي املحو�سب بالإ�صدار البوزيرتوين يف م�ؤ�س�سة
حمد واجلراحة الروبوتية بالإ�شعاع (�سايرب نايف)
يف املركز الوطني لعالج و�أبحاث ال�سرطان ،وعالج
مر�ضى �سرطان عنق الرحم بوا�سطة املعاجلة الكثبية
املتكفية ،وبرنامج عالج �سرطان النقائل العظمية
باملوجات فوق ال�صوتية املوجهة بالرنني املغناطي�سي
وزراعة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم والذي يُ�ستخدم
للقيام ب�أول عمليات زرع ذاتية للمر�ضى الذين يعانون
من الأورام اخلبيثة الدموية ،ومع ذلك ما زال �أمامنا
الكثري لنحققه.
وبهذه املنا�سبة �أكدت معايل الدكتورة حنان الكواري،
وزير ال�صحة العامة� ،سعادتها بنجاح الإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�سرطان  .2016 - 2011وقالت �سعادتها
“�شهدت ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف قطر تغيريات
هائلة يف طريقة اكت�شاف �أمرا�ض ال�سرطان
وت�شخي�صها وعالجها .ف�أ�صبح من املمكن اليوم
ح�صول املر�ضى على العالج الالزم يف قطر على يد
نخبة من �أف�ضل املتخ�ص�صني الذين ي�ستخدمون
تقنيات العالج والتكنولوجيات عاملية امل�ستوى .وعلينا
�أن نوا�صل م�سرية التطور والتنمية ،ميا يتفق مع
�أف�ضل املمار�سات الدولية وو�ضع �أنف�سنا يف مقارنة
دائمة مع الأف�ضل يف العامل .وال يزال �أمامنا عمل
علينا القيام به يف دعم توعية اجلمهور للتعرف على
عالمات و�أعرا�ض ال�سرطان ،وعلينا �أن ن�ضمن �ضخ
اال�ستثمارات يف �أبحاث ال�سرطان حتى نوفر �أف�ضل
عالجات ممكنة ل�سكان قطر”.

وزيرة ال�صحة العامة
تفتتح مركز الثمامة ال�صحي
افتتحت معايل الدكتورة حنان حممد الكواري ،وزيرة ال�صحة العامة ،مركز
الثمامة ال�ص���حي ،وقامت بجولة على �أق�س���امه ووحداته املختلفة وا�س���تمعت
�إىل �شرح حول اخلدمات ال�صحية التي يقدمها ملراجعيه.
ح�ض���ر افتت���اح املرك���ز الدكت���ورة م���رمي عل���ي عبداملل���ك مدي���ر ع���ام م�ؤ�س�س���ة
الرعاي���ة ال�ص���حية الأولي���ة  ،وع���دد من م�س����ؤويل امل�ؤ�س�س���ة و�أع�ض���اء املجل�س
البلدي وح�شد من �سكان املنطقة والطاقم الطبي للمركز اجلديد.
وقال���ت معاليه���ا يف ت�ص���ريح �ص���حفي �إن ه���ذا املرك���ز ي�أتي �ض���من العديد من
امل�ش���اريع ال�ص���حية اجل���اري العم���ل عل���ى �إجنازها ،والت���ي تهدف �إىل �ض���مان
توفري �أرقى اخلدمات ال�صحية للمواطنني واملقيمني.
و�أ�ض���افت معاليها �أن مراكز الرعاية ال�ص���حية الأولية حتظى ب�أهمية كبرية
�ض���من م�شروعاتنا ال�ص���حية ،نظراً لأن الرعاية الأولية تعترب �أ�سا�س تطوير
منظومة الرعاية ال�صحية يف الدولة ،وقالت�« :إننا نوا�صل العمل من خالل
اال�س�ت�راتيجية الوطنية للرعاية ال�صحية الأولية ( )2018 – 2013من �أجل
توفري رعاية �صحية �أولية عاملية امل�ستوى».
و�أ�ش���ارت معاليه���ا عق���ب افتت���اح املرك���ز �إىل �أنه م���ن املقرر كذل���ك افتتاح عدد
م���ن املراك���ز ال�ص���حية اجلدي���دة خ�ل�ال العام احل���ايل يف العديد م���ن مناطق
الدولة لتلبية احتياجات ال�سكان ،مو�ضحة �أنه من املقرر �أن يتم خالل الأيام
القادمة افتتاح مركزي رو�ضة اخليل و�أم �صالل لل�صحة واملعافاة.
من جانبها قالت الدكتورة مرمي علي عبدامللك مدير عام م�ؤ�س�س���ة الرعاية
ال�صحية الأولية �إن املركز يعد �إ�ضافة جديدة �إىل منظومة الرعاية ال�صحية
التو�س���ع يف املراكز ال�ص���حية اجلديدة ي�ص���احبه تطور يف جودة
يف البالد و�أن ّ
اخلدمات املقدمة وذلك من خالل تطبيق �أف�ضل الأنظمة وامل�شاريع العاملية.
و�أو�ض���حت �أن املركز الذي �أن�ش����أته هيئة الأ�ش���غال العامة (�أ�ش���غال) جاء وفق
�أح���دث املوا�ص���فات العاملي���ة ومعاي�ي�ر اجل���ودة ويوف���ر اخلدم���ات العالجي���ة
التخ�ص�ص���ية ل�س���كان املناط���ق القريب���ة ب�س���هولة وي�س���ر ،مبين���ة �أن منظوم���ة
الرعاية ال�ص���حية الأولية تتحمل الدور الرئي�س���ي يف غر�س وت�أ�ص���يل مفهوم
تعزيز ال�صحة بني �أفراد املجتمع وتقدمي الرعاية والدعم الالزمني.
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قطر جتتاز التقييم املشرتك اخلارجي للقــــــــــــ
حققت دولة قطر �إجنازاً عاملياً هاماً باجتيازها التقييم امل�شرتك
اخلارجي للقدرات الوطنية اخلا�صة باللوائح ال�صحية
الدولية ،لت�صبح بذلك �أول دولة عربية والدولة ال�سابعة على
م�ستوى العامل التى يجرى فيها هذا التقييم والذى �إ�ستمر
ملدة �أ�سبوعني مب�شاركة  16خبرياً من منظمة ال�صحة العاملية،
ومبادرة �أولويات الأمن ال�صحي العاملي ،وخمت�صني من وزارة
ال�صحة العامة ،ووممثلني للوزارات ذات العالقة.
ويهدف التقييم امل�شرتك للقدرات الوطنية اخلا�صة باللوائح
ال�صحية الدولية �إىل تعزيز القدرات الوطنية املتعلقة بالك�شف
والتحقق وال�سيطرة املنا�سبة على طواريء ال�صحة العامة �سواء
كانت �إحيائية �أو كيميائية �أو �إ�شعاعية املن�ش�أ.
وقال الدكتور �صالح بن علي املري خالل االجتماع اخلتامي
لأن�شطة التقييم� :إن دولة قطر ملتزمة ب�إنفاذ التو�صيات
التي يتو�صل �إليها اخلرباء يف اللجان امل�شرتكة من �أجل تقوية
الأمن ال�صحي على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي.
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فيما �أكد الدكتور راجي�ش �سريداران رئي�س وفد خرباء منظمة
ال�صحة العاملية �أن التقييم �ضروري لو�ضع �أ�سبقيات للقدرات
املطلوب ا�ستدامتها واحلفاظ عليها يف كل الدول ،و�أن امل�ستوى
املوجود يف دولة قطر ي�صلح كنموذج لال�ستفادة منه وتعميمه.
وقال “�آمل �أن ي�شارك بع�ض اخلرباء من قطر يف �إجراء نف�س
التقييم يف دول �أخرى”.
ي�شار �إىل �أن فريق التقييم �ضم ممثلني من منظمة ال�صحة
العاملية ،ومبادرة �أجندة الأمن ال�صحي العاملي ،ومنظمة الأغذية
والزراعة العاملية (الفاو) ،ومركز مكافحة الأمرا�ض الأمريكي
 ، CDCووحـ ــدة �أبحاث البحرية الأمريكية ، NAMRU-3
بجانب ممثلني من الواليات املتحدة وبريطانيا ولبنان وفرن�سا
وفلندا والفلبني.
وتناول التقييم اجلوانب القانونية والت�شريعية ذات العالقة
بتنظيم ا�ستجابة الدولة لطواريء ال�صحة العامة ،والهياكل
والأجهزة املعنية ب�إدارة الأزمات ،و�آليات التعاون والتن�سيق
لال�ستجابة الوطنية ،قدرات تر�صد وتبليغ الأمرا�ض

ــــدرات الوطنية اخلاصة باللوائح الصحية الدولية
االنتقالية ،والتطعيم ،والك�شف عن املخاطر الكيميائية
والإ�شعاعية ،والقدرات املخربية والت�شخي�صية والأمن
وال�سالمة احليوية ،واجلراثيم امل�ضادة للعقاقري وما يرتبط
بها من مكافحة العدوى ،بالإ�ضافة �إىل املوارد الب�شرية،
والت�أهب للكوارث ،و�سالمة الأغذية والأمرا�ض امل�شرتكة بني
الإن�سان واحليوان والإعالم والتوا�صل �أثناء الأزمات واملخاطر،
حيث �أن جميع هذه اجلوانب تطبق على امتداد الدولة �إ�ضافة
�إىل املطارات واملواينء واملعابر الدولية.
و�شاركت يف التقييم الذي �أجري عرب زيارات ميدانية للمواقع
املختلفة ومقابالت مع الفنيني واخلرباء الإدارات املخت�صة
بوزارة ال�صحة العامة و�شركائها يف القطاع ال�صحي املتمثل
يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية وم�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية،
وم�ست�شفى الأهلي وخمتربات امليكروبيولوجي والفريو�سات
والأغذية �إ�ضافة �إىل وزارة البيئة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة
الدفاع ،ومطار حمد الدويل ،ومواينء ر�أ�س لفان وم�سيعيد
والدوحة ومعرب �أبو �سمرة ،وقطر للبرتول والهالل الأحمر

القطري ،وهدفت مهمة التقييم �إىل ا�ستخال�ص النتائج ب�شكل
توافقي بني ممثلي اجلهات امل�شاركة يف التقييم ل�ضمان خروج
التو�صيات ب�شكل يعرب عن الواقع ب�شكل حقيقي.
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معايل وزير الصحة
يعلن تشغيل مستشفى جابر األمحد اجلابر الصباح
تبلغ مساحة المستشفى اإلجمالية حوالي
 240ألف متر مربع كما تبلغ طاقته
االستيعابية  920سريراً لمختلف األجنحة
و 90سريراً لوحدة العناية المركزة.

�أعلن معاىل وزير ال�صحة بدولة الكويت الدكتور على العبيدى
عن بدء ت�شغيل "م�ست�شفى جابر الأحمد اجلابر ال�صباح" قريبا
فور االنتهاء من �أعمال الت�شطيبات و التجهيزات اخلا�صة
بامل�ست�شفى على �أن تخ�ص�ص امل�ست�شفى للمواطنني.
وتعترب "م�ست�شفى جابر الأحمد اجلابر ال�صباح " الذى مت
و�ضع حجر الأ�سا�س لها عام � 2009صرحا طبيا عامليا و ا�ضافة
هامة اىل منظومة الرعاية ال�صحية بدولة الكويت فلقد مت
ت�صنيفه ك�أكرب م�ست�شفى يف ال�شرق الأو�سط كما �أنه يحتل
املرتبة ال�ساد�سة عامليا من حيث امل�ساحة والطاقة اال�ستيعابية
حيث تبلغ م�ساحة امل�ست�شفى الإجمالية حوايل � 240ألف مرت
مربع كما تبلغ طاقته اال�ستيعابية � 920سريراً ملختلف الأجنحة
و� 90سريراً لوحدة العناية املركزة.
و يحتوي امل�ست�شفى على خم�سة �أبراج خا�صة بغرف املر�ضى
بواقع ت�سعة طوابق لكل برج من الأبراج كما يحيط بامل�ست�شفى
�سبع مداخل ولكل مدخل منها �ست م�صاعد خا�صة للزوار
بالإ�ضافة �إىل م�صاعد خا�صة للمر�ضى وللخدمات لي�صبح
�إحمايل امل�صاعد يف امل�ست�شفى حوايل  150م�صعد وي�ضم
امل�ست�شفى مبنى خا�صا بالت�شخي�ص و العالج يحوى خدمات
الت�شخي�ص والعالج الالزمة للمر�ضى مثل غرف واملختربات
بكافة �أنواعها وبنك الدم وغرف للأ�شعة و ق�سم خا�ص للكوارث
واحلوادث و ق�سم �أمرا�ض الن�ساء والوالدة.
كما مت تخ�صي�ص مبنى للعيادات اخلارجية ت�شمل كافة
اخلدمات التي يحتاجها املر�ضى لتلقي العالجات ملختلف
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التخ�ص�صات الطبية  ،و جمهزة ب�أحدث التقنيات واملعدات
الالزمة
مبنى طب اال�سنان و يتوافر به كافة اخلدمات الالزمة
لعالجات الأ�سنان وجتميلها و هو جمهز ب�أحدث التقنيات
والأجهزة الطبية التي تتعلق بطب الأ�سنان .
ويتوافر بامل�ست�شفى ثالث من�صات خا�صة لهبوط املروحيات
لت�سهيل عملية نقل املر�ضى الذين يعانون من حاالت خطرة
 ،ومت و�ضعها فوق املباين هامة مثل مبنى احلوادث والكوارث
و �أبراج املر�ضى .
وتتوافر بامل�ست�شفى وحدة منف�صلة للور�ش وامل�صبغة وال�صيانة
وخزانات مياه التكييف واملحركات والأجهزة ال�ضخمة  ،وقد
روعي يف ت�صميم املبنى ب�أن يكون بنا�ؤه على عمق كبري حتى
ال ي�شكل �أي �إزعاج للمتواجدين بامل�ست�شفى علما ب�أن وحدات
الطاقة بامل�ست�شفى ميكنها توفري قدرة كهربائية كاملة ملدة
�أ�سبوعني متتاليني يف حال انقطاع الكهرباء..
وي�ضم امل�ست�شفى مول طبي مت ت�صميمه على �شكل هالل
زجاجي ي�ضم خدمات متنوعة كال�صيدلية وحمالت الهدايا و
ا�سرتاحات املراجعني واملر�ضى .
ولقد مت ت�صميم امل�ست�شفى من قبل �أحد ال�شركات العاملية
بحيث حتقق �أعلى م�ستوى من الراحة للمر�ضى و العاملني
و املرتددين عليه فجميع غرف املر�ضى لها اطالالت خارجية
و ت�سمح بدخول �أ�شعة ال�شم�س بال�شكل املنا�سب كما توجد
م�ساحات خ�ضراء وا�سعة حول امل�ست�شفى لي�ضفي راحة نف�سية
للمر�ضى واملراجعني كما مت �إن�شاء حاجزا زراعيا يحيط
بامل�ست�شفى يف�صل بينها وبني الطرق ال�سريعة املجاورة ملنع
تلوث الهواء و احلد من ال�ضو�ضاء  ،هذا باال�ضافة اىل امل�ساحات
اخل�ضراء بني املبانى .و ت�ضم امل�ست�شفى مواقف �سيارات بالقرب
من املبانى كما مت �إن�شاء موقف �أر�ضي و� 3سراديب بحيث يبلغ
عدد مواقف ال�سيارات الإجمايل حوايل  5000موقف و توفر
امل�ست�شفى جممع �سكني يحتوي على �أكرث من  200وحدة �سكنية
خا�صة بطاقم الأطباء والتمري�ض يف امل�ست�شفى .
�أما من الناحية االدارية  ،فامل�ست�شفى ي�ستخدم �أحدث التقنيات
االدارية احلديثة (الربولوج) التى ت�ضمن �سهولة العمل و
توافر بيانات املر�ضى و تخزينها ب�أ�سرع وقت بدون احلاجة اىل
الأوراق و امللفات.

انطالق ًا من استراتيجية دولة الكويت التي تضع صحة اإلنسان على قمة أولوياتها

• و�ضع حجر الأ�سا�س لأول مركز للخاليا اجلذعية واحلبل ال�سرى مبنطقة اخلليج
• افتتاح مركز ال�شيخة �سلوى �صباح الأحمد للخاليا اجلذعية واحلبل ال�سري
يعت�ب�ر ا�س���تخدام اخلاليا اجلذعي���ة وخاليا احلبل ال�س���رى
طف���رة هائل���ة ف���ى املجال الطب���ى ال تقل �أهمية عن اكت�ش���اف
امل�ض���ادات احليوية والتطعيم���ات وت�ش���هد دول العامل تواترا
مت�س���ارعا ال�س���تخدام هذه التقنية احلديثة فى عالج الكثري
م���ن الأمرا����ض حي���ث �أثبتت الدرا�س���ات �أن الع�ل�اج باخلاليا
اجلذعية يفوق نتائج العالج بالأدوية التقليدية للعديد من
االعتالالت املزمنة و اخلطرية ولقد �أن�ش�أ �أول بنك للخاليا
اجلذعي���ة ودم احلب���ل ال�س���رى ع���ام  1995بالوالي���ات املتحدة
الأمريكي���ة وارتفع عدد بنوك تخزين دم احلبل ال�س���ري من
 23بن���كاً يف ع���ام � 2005إىل  485بن���كاً ع���ام  2014على م�س���توى
العامل .
ان اخلاليا اجلذعية هى البذرة الأ�سا�سية لنمو جميع خاليا
و �أن�سجة و �أع�ضاء اجل�سم فهى متتلك القدرة على االنق�سام
والتكاث���ر كم���ا متتل���ك القدرة عل���ى التح���ول �إىل �أي نوع من
اخلالي���ا ،كالع�ض�ل�ات �أو الأع�ص���اب �أو نخ���اع العظم .وميكن
احل�ص���ول عل���ى اخلالي���ا اجلذعي���ة م���ن ع���دة م�ص���ادر ،منها
اخلاليا اجلنينية التي تنتج بعد خم�س���ة �أيام من تلقيح البوي�ض���ة
يف املخت�ب�رات �أو م���ن نخ���اع العظ���م ل���دى البالغ�ي�ن �أو م���ن احلب���ل
ال�س���ري ل���دى اجلنني بع���د الوالدة مبا�ش���رة وقبل هبوط امل�ش���يمة
وت�س���تخدم ه���ذه اخلاليا الحقا لعالج ال�ش���خ�ص ال���ذى �أخذت منه
اخلاليا و ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا لعالج بع�ض �أفراد الأ�سرة.
ولق���د مت اعتم���اد الع�ل�اج باخلالي���ا اجلذعي���ة حل���واىل  80مر�ض���ا
م���ن �أبرزه���ا بع�ض �أنواع �س���رطان ال���دم ،وعالج احل���روق والندوب
وت�شوهات قرنية العني وبع�ض ا�ضطرابات الدم والأمرا�ض املناعية
وجترى الأبحاث على قدم و�س���اق ال�ستخدام اخلاليا اجلذعية فى
ع�ل�اج داء الباركن�س���ون والته���اب املفا�ص���ل والت�ص���لب ال�ض���مورى
ومر����ض ال�س���كري  ،وانطالقاً من ا�س�ت�راتيجية دولة الكويت التي
ت�ض���ع �ص���حة الإن�س���ان على قمة �أولوياتها وحر�ص���ها على مواكبة
�أحدث التطورات العلمية  ،فلقد قامت وزارة ال�صحة بالتعاون مع
�ش���ركة م�شاريع الكويت القاب�ضة بو�ضع حجر الأ�سا�س لأول مركز
للخالي���ا اجلذعية واحلبل ال�س���رى مبنطقة اخللي���ج وهو " مركز

ال�ش���يخة �سلوى �صباح الأحمد للخاليا اجلذعية واحلبل ال�سري"
و ال���ذى يعترب �إ�ض���افة مهمة للخدمات الطبي���ة والبحوث العلمية
مبنطقة اخلليج العربى ككل كما �أن املركز يعترب مثاال يقت�ضى به
للتعاون بني القطاع احلكومى والقطاع اخلا�ص لتطوير املنظومة
ال�صحية بدولة الكويت.
وم���ن املخط���ط ل���ه �أن يق���ام املرك���ز على م�س���احة تبل���غ � 12ألف م،2
ومب�س���احة بناء �إجمالية ت�ص���ل �إىل  7800م .2و�س���وف ي�ض���م املركز
عيادات خارجية جلميع اخلاليا اجلذعية من البالغني الأ�ص���حاء،
وبنك حلفظ اخلاليا اجلذعية واحلبل ال�س ّري ،ومن�ش�أة للأبحاث
اخلا�ص���ة به���ذا املج���ال و م���ن امل�أم���ول �أن ي�ص���بح تخزي���ن اخلالي���ا
اجلذعية اجراءا روتينيا جلميع الأفراد بحيث ي�س���هل ا�ستخدامها
بع���د ذل���ك لع�ل�اج الأمرا����ض امل�ستع�ص���ية والإ�ص���ابات الت���ي تعجز
الطرق التقليدية عن عالجها.
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�أخبار و�أنباء

تقرير حول محاية حقوق الطفل يف دولة الكويت

• الكوي��ت تخط��و خط��وات وا�سعة فى جم��ال حماية الطفل � ...ص��دور مر�سوم �أمريى
ين�ص على حماية وتعزيز حقوق الأطفال حمايتهم من جميع �أ�شكال اال�ستغالل
• ان�ش��اء «جلن��ة وطنية حلماية الطفل» مهمتها و�ض��ع ا�سرتاتيجية وطنية وجمتمعية
حلماية الطفل

مما ال �شك فيه �أن الأطفال هم م�ستقبل الأمم وثروتها احلقيقية
و�أثبت���ت الدرا�س���ات العلمي���ة �أهمي���ة مراح���ل الطفول���ة يف تكوي���ن
�شخ�ص���ية الف���رد ويف تكوي���ن �أمن���اط �س���لوكه ،و�أي �أ�س���اءه تلح���ق
بالطفل يف هذه املرحلة قد ينجم عنها اعتالالت نف�سية �أو ج�سدية
ت���دوم معه م���دى احلياة وت�ؤثر بالت���اىل على التنمية االقت�ص���ادية
واالجتماعية لوطنه.
وتن���درج اال�س���اءة للطف���ل حت���ت ع���دة �أوج���ه منها االهم��ال وهى
ع��دم تق��دمي االحتياج��ات الأ�سا�سية للطف��ل يف جماالت:
ال�ص���حة ،التعلي���م ،التط���ور العاطفي ،التغذية ،امل�س���كن ،والظروف
احلياتية الآمنة �أما الوجه الثانى لال�س���اءة فهو الإ�ساءة اجل�سدية
مث���ل ال�ض���رب ،الهز ،الركل ،الع�ض ،احلرق ،اخلنق ،الت�س���ميم وقد
ال يتعمد املتعدي �إيذاء الطفل ولكن حتدث الإ�ص���ابة ب�س���بب �ش���دة
العقاب �أو ب�سبب الإهمال ال�شديد وقد يكون ايذاء الطفل فى �شكل
�إ�ساءة نف�سيته العاطفية مثل الرف�ض ،العزل ،الرتهيب ،التجاهل،
االهان���ة ،تقيي���د احلري���ة ،ممار�س���ة التمييز وت�أت���ى �أخرياً الإ�س���اءة
اجلن�س���ية ك�أح���د �أوجه اال�س���اءة الأك�ث�ر ت�أثرياً على النمو النف�س���ي
والعقلي للطفل.
ولقد كانت القيادة ال�سيا�س���ية بدولة الكويت دائماً ت�ض���ع الأطفال
يف ب����ؤرة اهتمامها وتوفر لهم �أق�ص���ى درج���ات الرعاية من الناحية
ال�ص���حية والتعليمي���ة واالجتماعي���ة والنف�س���ية ولق���د وقع���ت دولة
الكوي���ت عل���ى اتفاقي���ة حقوق الطفل يف عام  1991و�ص���در املر�س���وم
الأم�ي�ري ع���ام  2004ين����ص عل���ى حماي���ة وتعزي���ز حق���وق الأطفال
وحمايتهم من جميع �أ�شكال اال�ستغالل ولكن كان ينق�ص اجلهود
املبذول���ة االط���ار القانوين والت�ش���ريعي الذى ين�ض���وي حتت لوائه
جمي���ع اجله���ات املخت�ص���ة برعاي���ة حق���وق الطف���ل ولق���د حقق���ت
الكويت يف الفرتة الأخرية خطوات هامة ل�ض���مان حقوق الأطفال
ومن���ع اال�س���اءة اليه���م و تتمث���ل �أوىل ه���ذه اخلط���وات ف���ى ا�ص���دار
قان���ون حماي���ة الطف���ل فى مار����س  2015ال���ذى يكف���ل للوطن منذ
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د .منى اخلوارى رئي�س مكتب حقوق الطفل بوزارة ال�صحة
و د .حممود عبد الهادى الوكيل امل�ساعد لل�شئون القانونية

مرحل���ة ال���والدة حتى �س���ن  18عاما ح���ق الطفل يف احلي���اة والبقاء
والنمو يف كنف �أ�س���رة متما�س���كــة ومت�ض���امنــة ويف التمتع مبختلف
التداب�ي�ر الوقائية ،وحمايته من كافة �أ�ش���كال العنف �أو ال�ض���رر �أو
الإ�ساءة البدنية �أو املعنوية �أو اجلن�سية �أو الإهمال �أو التق�صري� ،أو
غ�ي�ر ذلك من �أ�ش���كال �إ�س���اءة املعاملة واال�س���تغالل ،وت�أتى الرعاية
ال�صحية على ر�أ�س حقوق الطفل لذا فلقد مت تخ�صي�ص باب كامل
لتف�ص���يل نواح���ى الرعاية ال�ص���حية للطف���ل وين����ص القانون على
ح���ق كل طفل يف احل�ص���ول على خدمات الرعاية ال�ص���حية وعالج
الأمرا����ض ب�أعلى م�س���توى وت�ش���مل هذه احلقوق ح���ق الأم احلامل
فى الرعاية الطبية وتزويدها بالو�سائل الإر�شادية خا�صة فى �ش�أن
الأمرا����ض الوراثية وت�ش���مل حق الطفل فى التغذية ال�س���ليمة مبا
فيها الر�ض���اعة الطبيعية واحل�ص���ول على التطعيمات ال�ض���رورية
بدون مقابل لوقايته من الأمرا�ض وتوفري بيئة �ص���حية و�س���ليمة
يتمتع فيها ب�أق�صى درجات النمو وحتميه من احلوادث واال�صابات
واملمار�س���ات ال�ض���ارة .ون����ص القانون عل���ى حق الطفل ف���ى متابعة
حالة الطفل ال�صحية خالل فرتة الدرا�سة با�صدار بطاقة �صحية
م���ع اجراء فح�ص دورى �ش���امل ل���كل طفل على الأقل مرة �س���نويا.
و لق���د �أوىل وا�ض���عى القان���ون اهتماما خا�ص���ا بحماي���ة الطفل من
جميع �أ�ش���كال العنف واال�س���اءة واال�س���تغالل بحيث يحظر تعر�ض

الطفل عمداً لأي �إيذاء بدين �أو نف�س���ي �أو عاطفي �ض���ار �أو ممار�سة
�ضارة �أو غري م�شروعة كما مت تغليظ العقوبات على كل من ت�سول
له نف�س���ه �إيذاء الطفل والت�ش���ديد على و�ض���ع �آلية حمددة ل�ضمان
حقوق الطفل املعتدى عليه .
�أم���ا اخلط��وة الثانية الهامة فى جم��ال حماية الطفل فهي
ان�ش��اء «اللجن��ة الوطني��ة حلماي��ة الطف��ل» ع��ام 2013
والغر����ض منه���ا و�ض���ع ا�س�ت�راتيجية وطني���ة وجمتمعي���ة حلماي���ة
الطف���ل م���ع اتب���اع نهج من�س���ق و�ش���امل ،ودم���ج م�س���اهمات خمتلف
القطاعات واجلهات الفاعلة لتحقيق اال�ستقرار ال�صحي والنف�سي
والإجتماعي للطفل واملراهق يف الكويت .وتت�ضمن اللجنة ممثلني
ع���ن خمتل���ف قطاع���ات الدول���ة املعني���ة بالأطف���ال ومنه���ا وزارات
ال�ص���حة والداخلية والرتبية وال�ش�ؤون وجامعة الكويت وجمعيات
املجتم���ع املدين ويرت�أ�س اللجنة وكيل وزارة ال�ص���حة مكتب حقوق
الطف���ل ب���وزارة ال�ص���حة ومه���ام اللجنة هى  :و�ض���ع قاع���دة بيانات
عن �أنواع ومعدل اال�س���اءات التى يتعر�ض لها الأطفال واملراهقون
للوق���وف عل���ى �أ�س���باب هذه الظاهرة لو�ض���ع احلل���ول العلمية حلل
هذه امل�ش���كلة وو�ض���ع خطة وطنية للرعاية ال�ص���حية والإجتماعية
للأطفال واليافعني كما ت�ضطلع اللجنة بتعبئة الر�أي العام ب�ش�أن
�إحتياج���ات الطفول���ة واليافع�ي�ن وم�ش���كالتها و�أ�س���اليب معاجلتها
وذلك بالتعاون مع و�س���ائل االعالم واملنظمات احلكومية والأهلية
عل���ى امل�س���توى الإقليمي والدويل باال�ض���افة اىل تنفيذ الإتفاقيات
الدولي���ة اخلا�ص���ة برعاي���ة الأطف���ال والعم���ل على توف�ي�ر خدمات
الرعاية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية للأطفال �ضحايا العنف
والإ�ساءة .
وت�أت���ى اخلط��وة الثالث��ة وهى ان�ش��اء مكتب حلق��وق الطفل
ب��وزارة ال�صحة الكويتي��ة ويتبعه فرق حماي��ة الطفل يف
امل�ست�شفيات احلكومية العامة والتخ�ص�صية وم�سئولية هذه
الفرق هى معاينة حاالت اال�س���اءة للأطفال التي يتم التبليغ عنها
�س���واء عن طريق املدار����س �أو املراكز ال�ص���حية �أو املخافر �أو مكاتب
االمن���اء االجتماع���ى �أو ع���ن طريق اخلط ال�س���اخن الذى خ�ص����ص
للمكت���ب م���ع و�ض���ع تقاري���ر مف�ص���لة به���ذه احل���االت و�إب�ل�اغ �أه���ل
الطفل �أو من يقوم برعايته بنتائج الفحو�ص وو�ض���ع تقرير طبي
نف�س���ي واجتماعي للحالة ويتطلب فح�ص احلاالت تعاونا تاما مع

وزارتي الداخلية وال�ش�ؤون االجتماعية مع حتويل الطفل و�أ�سرته
اىل مكت���ب االمن���اء االجتماع���ي للع�ل�اج النف�س���ي واالجتماع���ي
ومتابعته.
ولقد مت ان�ش���اء هذه الوحدات فى امل�ست�ش���فيات الرئي�س���ية الكربى
مبختلف املحافظات بجانب م�ست�ش���فى الرازى للعظام وم�ست�ش���فى
اب���ن �س���ينا للجراح���ات التخ�ص�ص���ية ويت�ش���كل فري���ق كل وح���دة
م���ن �أطب���اء الأطف���ال وطبي���ب باطنية وح���وادث وهيئة متري�ض���ية
واخ�ص���ائي اجتماع���ي ومعال���ج نف�س���ي وممث���ل ع���ن الإدارة العام���ة
لرعاية الأحداث .
هذا و ق��د نظم «برنامج الكوي��ت الوطنى حلماية الطفل»
ف��ى الف�ترة م��ن � 20-18أبري��ل  2016امل�ؤمت��ر االقليم��ي
الراب��ع ملناه�ضة العنف �ضد االطف��ال حتت �شعار « حماية
االطفال ف��ى الدول العربية :الفر���ص والتحديات « الذى
�ش���ارك في���ه خ�ب�راء ف���ى جم���االت ط���ب الأطف���ال والطب النف�س���ى
والعلوم االجتماعية من منظمة ال�صحة العاملية والدول االجنبية
والعربي���ة كم���ا مت عقد عدة ور�ش عمل عل���ى هام�ش امل�ؤمتر نوق�ش
م���ن خاللها التقييم الطبى واالجتماعى حلاالت اال�س���اءة والعنف
بني طلبة املدار�س وكيفية اذكاء الوعى بخطورة اال�ساءة وا�ستغالل
االطفال بني �أولياء الأمور واملدر�سني كما متت مناق�شة دور الطب
ال�شرعى فى فح�ص املعتدى عليهم و الطرق العلمية ملجابهة هذه
الظاهرة والوقاية منها.

جانب من ور�ش العمل
للم�ؤمتر الرابع ملناه�ضة العنف �ضد االطفال
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دافعـــو عـــــــ

بقلم ا.د .حممد بن عبد اهلل �سراج
ا�ستاذ علم التخدير
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بع���د قراءت���ي ملقال���ة �أك�ث�ر م���ن مع�ب�رة ورائعة
للكاتب���ة اح�ل�ام م�ستغامن���ي اجلزائي���ة ع���ن
احوالن���ا يف الع���امل العرب���ي والذي يعت�ب�ر اننا
�إمعة للعامل الغربي من حيث التقليد الأعمى
ولو حاولت م�سائل���ة �شبابنا عن ما�ضي العامل
العرب���ي وم���ا قا�سته م���ن حرمان م���ن الداخل
وح���روب م���ن امل�ستعمري���ن وتف���رق �شعوبن���ا
العربي���ة مل���ا وج���دت منه���م �إال ق�ش���ور ب�سيط���ة
م���ن املعلوم���ات وح�ي�ن �س�ؤاله���م ع���ن املغني�ي�ن
والرق����ص والأف�ل�ام والألع���اب الإلكرتوني���ة
لتمكن���وا م���ن �س���رد �صفحات و�صفح���ات كاملة
عن كل ما تريد و�أكرث .ال اريد ان �أطول كما اطالت �أحالم يف نقدها ال�ساخر والبناء يف
مقالها بعنوان دافعو عن وطن هيفاء وهبي ولكن يف نف�س الوقت وجدت نف�سي جيا�شة
مب�شاعر كثرية لأ�سطر مقالتي بعنوان دافعو عن العلم والعلماء.
عندم���ا يرح���ل ممث���ل او مط���رب او �إعالم���ي او حتي راق�ص���ة كانوا مميزي���ن او عابرين
�سبي���ل جت���د ان العامل الإعالم���ي مبختلف �أنواع���ه يطنطن ويجلجل وتعل���وا الأ�صوات
عن الفقيد او الفقيدة ميا ت�شتهي وما ال ت�شتهي الأنف�س وتت�ساءل هل �أعالمنا مدفوع
ل���ه م���ن الغرب لإغواء �شبابنا ام انهم جهلة ومقلدين ملا يح�صل يومياَ يف العامل الغربي
ولكن حني يرحل عامل او كاتب مرموق او �أ�ستاذ فريد يف نوعه او باحث ال ت�سمع اي من
ه�ؤالء الغوغاء تعلو ا�صواتهم او ت�سطر �أقالمهم كلمات مدح وتقدير فى ذكري الفقيد
وعم���ا ق���دم يف حياته ورفع علم بلده احلبيبة عالي���اً وما �ستفقده الدولة بعد رحيله من
علم وثقافة ومتابعة للجيل ال�صاعد وابحاث .مل ن�سمع طنطنة وجلجلة عن كثري من
علماء العامل العربي وهم كثريون غري رحيل العامل امل�صري احمد زويل الفائز بجائزة
نوب���ل ولوال فوزه باجلائ���زة ملا �سمعنا اي برنامج عنه او قلم �سطر عن م�سريته العلمية
واخلا�صة وما �ستفقد بلده من رحيله اىل مثواه الأخري وهنا �أو ّد ان اذكر العامل العربي
ع���ن كثري م���ن املفكري���ن والأ�ساتذة والكت���اب املرموقني الذي���ن و�آري ال�ث�ري �أج�سادهم
ن�س�أل العلي القدير ان يتوالهم برحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته وي�ساحمنا عما اقرتفت
اي���دي البع����ض منا نحوه���م ويف هذه الذك���ري اود ان اع�ب�ر لزميلي
وا�ست���اذي املرح���وم الفقيد اال�ستاذ اني�س برك���ة �أ�ستاذ التخدير لعلي
ارد ل���ه قلي���ل من املحبة واملودة واالح�ت�رام والتقدير والعرفان لكل
ما قدمه من علم وابحاث وحما�ضرات عالوة علي اخالق وابت�سامة
جميلة تعلو حمياه دوما.
● ول���د مبدين���ة الفيوم عام 0391تخرج م���ن كلية الطب عام 3591
ح�ص���ل عل���ى الدكت���وراه يف  1691ب���د�أت عالقت���ه م���ع اجلامع���ة
الأمريكي���ة ع���ام  5691وعني �أ�ستاذ م�ساع���د 6691بالق�سم وا�ستاذ
ورئي����س الق�سم عام 6791وبق���ي رئي�س الق�سم لثالثني عام .جددت له وظيفة �أ�ستاذ
غرب متفرغ لأخر حياته.

املجلد اخلام�س والع�شرين ـ العدد  137ـ نوفمرب 2016م ـ �صفر 1438هـ

ـــــــــــن العــــلم والعلـــــــماء
● ع���امل مبدع وباح���ث لعقاق�ي�ر مرخيات الع�ض�ل�ات بجميع
�أنواعها.
● عالمة يف جراحة القلب املفتوح.
● عالمة يف ان�سداد جمري الهواء و�سبل العناية به.
● يعترب من احد العلماء يف جمال تخ�ص�ص التخدير.
●	�أه���م كتاب �سطره عن احل���وادث وا�ساليب العالج خالل ٥١
�سنة من احلرب الأهلية بلبنان والذي اعترب مدونة كاملة
باعرتاف العامل الغربي.
● له �سلة من الأبحاث متلأ �أكرث من ع�شرين �صفحة كاملة.
●	�أ�س�س دبلوم تخدير باجلامعة الأمريكية ببريوت.
●	�أول م���ا قدم���ه للع���امل العرب���ي حي���ث كان اح���دد امل�ؤ�س�سني
جلمعي���ة خمدري الع���امل العربي لطب التخدي���ر والعالج
املرك���ز ع���ام  ٥٨٩١وكان���ت باك���ورة �إنتاجه���ا اول م�ؤمت���ر
للجمعي���ة يف عم���ان الأردن ع���ام  ٥٨٩١وال زال���ت اجلمعي���ة
ترفرف عالياً فوق العامل العربي بربنامج امل�ؤمترات.
● ث���اين عم���ل تاريخي للع���امل العربي ه���و ان�ش���اء التخ�ص�ص
العرب���ي للتخدي���ر والع�ل�اج املرك���ز ع���ام  ٣٩٩١وذل���ك بع���د
�سنتان من التح�ضري له والذي كلفت به من قبل اجلمعية
وانتخ���ب رئي�س حلن���ة االمتحان منذ ب���د�أ الربنامج وحتى
�أيام���ه االخ�ي�رة التي ت���وىل فيها نائ���ب رئي����س املجل�س .مت
ان�ضم���ام ثالث���ة ع�ش���ر م���ن ال���دول العربي���ة يف الربنام���ج
وتخرج �أكرث من ثالثمائة اخ�صائي وو�صل عدد امل�سجلني
يف الربنامج اكرث من اربعمائة متدرب.
● ثالث���اَ م�شاركت���ه الفعال���ة يف جمي���ع م�ؤمتراتن���ا العربي���ة
والعاملية.
● رابع���اَ م�شاركته يف امتحان���ات الزمالة العربي���ة وال�سعودية
وزمالة جامعة امللك �سعود للتخدير والعالج املركز.
● خ�ل�ال �ست���ون عام���اً ق���دم �أكرث م���ن اي مط���رب او ممثل او
�إع�ل�اين وح���از عل���ى جوائ���ز عاملي���ة بجان���ب ح�صول���ه اعلي
جائزة من اجلمهورية اللبنانية واجلن�سية اللبنانية.
● عرفت���ه من���ذ درا�ستي ب�إجنل�ت�را يف منت�ص���ف ال�ستينات من
بعي���د وكن���ت امتني ان اعم���ل يف مدينة ليفرب���ول التي كان
يعم���ل به���ا وتخ�ص����ص يف مرخي���ات الع�ض�ل�ات ول���ع �أبحاث
جم���ة وكن���ت اتقاب���ل مع���ه يف امل�ؤمت���رات العاملي���ة والعربي���ة
فعرفته املعرفة الوثيقة منذ العمل �سويا يف عام �5891ضمن
جمل����س جمعية خمدري العامل العربي للتخدير واملجل�س
العربي الذي عينت مقررا له ملدة ع�شر �أعوام.

�أاخ���ي املرح���وم العزي���ز اني����س مهم���ا كتب���ت او �سط���رت من �صفح���ات تلو
�صفح���ات م���ن االمتن���ان والتقدي���ر ل���ن �أ�ستطي���ع ان اوفي���ك حق���ك .لقد
قدم���ت خ�ل�ال �ست�ي�ن ع���ام علم���اَ وابحاث���اَ واخالق���اَ وابت�سام���ة ال تف���ارق
وجه���ك .جمي���ع الزم�ل�اء م���ن �أطب���اء التخدي���ر واملتدرب�ي�ن والأ�صدق���اء
�سيفق���دون .لق���د ر حل���ت �إىل بارئ���ك العل���ي القدير ولك���ن مل ترحل من
عقولن���ا وقلوبن���ا .وداعاَ ل���ك منا ون�س����أل اهلل القدير ان يتغم���دك بوا�سع
رحمته وي�سكنك ف�سيح جناته �إنه على ذلك لقدير.
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ولنا لقاء
سوء استخدام األدوية”

بقلم
الصيدلي/محمد حمد الحيدري
رئيس قسم التسجيل الدوائي المركزي
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
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يف وقت �سابق وخالل العهود ال�سابقة لوزارة ال�صحة ال�سعودية ومنذ ما
يقرب على  25عاماً
�أقدم مدير عام الرخ�ص الطبية يف �إحدى املناطق ال�صحية يف اململكة
العربية ال�سعودية على �إ�صدار قرار منفرد مفاده “على جميع ال�صيدليات
يف منطقته ب�إح�ضار جميع الو�صفات الطبية للم�ضادات احليوية والأدوية
النف�سية واملهدئات �إىل الرخ�ص الطبية ومطالبة الوكالء كذلك بكميات
الأدوية املوزعة لل�صيدليات من هذه الأدوية”  ،وبعد املتابعة ملدة زمنية
حمددة مت معرفة �أكرث املراكز الطبية التي يتم و�صف هذه الأدوية وما
هو الدواء الأكرث �شيوعاً ومن هو الطبيب الذي ي�سرف يف و�صف املهدئات
و�أكرث امل�ضادات احليوية التي ت�صرف �سواء كان ذلك يف مدينة و�أي مركز
ومن هو �أكرث الأطباء و�صفاً لهذه الأدوية  ،وبناء على معطيات تطبيق
هذا القرار ونتائجه مت �إعداد برامج للتعليم الطبي امل�ستمر وكذلك حملة
نوعية �سواء كانت للأفراد �أو الأطباء �أو ال�شركات واملراكز الطبية اخلا�صة
والعامة ..
ويف هذا ال�صدد ويف ع�صر التقنية والو�صف االلكرتوين و�شركات الت�أمني
وا�ستخدام التقنية يف امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة ف�إنني �أمتنى على
متخذ القرار اال�ستفادة من هذه البيانات وحتويلها �إىل معلومات مبكن
للخطط و�ضع و�سائل وبرامج للتعليم الطبي امل�ستمر وتر�شيد ا�ستخدام
الدواء مما له �أثر يف ا�ستخدام الدواء اال�ستخدام الر�شيد وتقليل التكلفة
من امل�شاكل املتعلقة بالدواء و�إذا عرفنا �أن امل�شاكل املتعلقة بالدواء تكلفتها
على النظام ال�صحي باهظ الثمن فلقد �أكدت الدرا�سات االقت�صادية
للدواء �أن امل�شاكل املتعلقة بالدواء تفوق تكلفة ال�سرطان وال�سكري ملجتمعه
وهذه التكلفة وال ت�شمل �سعر الدواء يف �سنة واحدة يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
وال�س�ؤال ملاذا ال يكون هناك مركز ملتابعة و�صف الأدوية على امل�ستوى
الوطني يف كل دولة خليجية و�أمتنى الإجابة من متخذ القرار ..
واهلل من وراء الق�صد ...

