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المتريض  فعاليات مؤمتر  شاركت مؤخرًا يف 
عرش  الثانية  اخلليجية  والندوة  عرش  الثاين 
26- من  الفرتة  خالل  قطر  بدولة  للمتريض 
معايل  وحضور  برعاية  2017م،  فرباير   27
وزيرة   - الكواري  الدكتورة/ حنان بنت دمحم 
الصحة العامة، ولقد سعدت أميا سعادة هبذا 
دول  يف  المتريض  هيلع  ظهر  الذي  املستوى 
الواسعة  اخلليجية  واملشاركة  التعاون  جملس 
غرابة  وال  المتزي...  العيمل  امللتىق  هذا  يف 
يف ذلك إذ تشلك مهنة المتريض ماكنة سامية 
تقدمه  ملا  نظرًا  الصحية  اخلدمات  جوهر  يف 
مع  املريض  لرعاية  وحموري  فاعل  دور  من 
بقية أعضاء الفريق الطيب حيث تشري أفضل 
املامرسات أن المتريض عامل حيوي يف تقدمي 

الرعاية الصحية وجودهتا لملريض. 

فإن  العاملية  الصحة  منمظة  تقارير  وحبسب 
من   80% من  أكرث  متثل  المتريض  خدمات 
ويشري  لملريض.  املقدمة  الصحية  اخلدمات 
التقرير الصادر عن املنمظة ان القوى العاملة 
جتاوزت  قد   2013 لعام  العامل  يف  الصحية 
أكرث من 43 مليون نمسة، ميثل المتريض نسبة 
 ... املجموع  مليون( من هذا   21 )أي   48%
واكنت النسبة العاملية لملمرضات ايل األطباء 
الكوادر  نسبة  زادت  ولكام  طبيب،  للك   2.1
وارتفعت  األطباء  إىل  املؤهلة  المتريضية 

اخلدمة الصحية وزادت سالمة املريض.  
يعزز  الذي  املؤمتر  هذا  انعقاد  جاء  هنا  من 
شعارة  ويأيت  اإلنسانية  املهنة  هبذه  الهنوض 
يف  ثورة  من  العامل  يهشده  ما  مع  منجساًم 
مع  االستفادة  يتطلب  مما  املعلومات  تقنية 
أولوية  وتعزيز  المترييض  بالاكدر  االهمتام 
استخدام  عند  لملريض  اإلنسانية  الرعاية 
التقنيات وذلك لتقدمي رعاية حصية ذات جودة 

عالية. 

اللقاءات  عىل  أعرج  أن  أود  املقام  هذا  ويف 
األخرية اليت عقدهتا مع معايل وزراء الصحة 
املتحدة  العريب  اإلمارات  دولة  من  لك  يف 
اتمست  حيث  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة 
هذه اللقاءات بروح الود والتعرف عن قرب ملا 
استعرضت  حيث  الوزراء  معايل  إليه  يحمط 
مع معالهيم تقرير اإلجنازات الذي مت اعداده 

وتناول:

إعادة هتيئة بيئة العمل والبدء بتطبيق األرشفة 
اإللكرتونية وتوقيع اتفاقية تطبيق امللف التقين 
املوحد )ECTD( واستقطاب عدد من الكفاءات 
املؤهلة للعمل باملجلس، توقيع عقد تطبيق امللف 
التقين املوحد eCTD بني جملس الصحة لدول 
جملس التعاون ورشكة اكستيدو ، وعقد دورة 
تطبيق  حول  الصحة  جملس  ملوظيف  تدريبية 

امللف التقين املوحد eCTD، واستئجار مبىن 
جملس  لدول  الصحة  ملجلس  ملحق  جديد 
التعاون، واستحداث مناقصتني لتأمني االدوية 
جديدة  هوية  وإطالق  البيطرية،  واللقاحات 
لملجلس، وكذلك قرار جملس الوزراء باململكة 
قرار  تطبيق  عىل  باملوافقة  السعودية  العربية 
خيص  فميا  التعاون  ملجلس  األعىل  املجلس 

العاملة الوافدة.

-----------------------------------

تدليل  املشرتكة  اللقاءات  هذه  مثل  عقد  إن 
صادق عىل معق التنسيق املشرتك حنو حتقيق 
الغايات واألهداف املنشودة حيث بات التعاون 
اليحص اخلليجي أحد أبرز األهداف والغايات 
حىت  اخلليجي  التعاون  جملس  حققها  اليت 
امحلد  وهلل  ينعم  اخلليجي  املواطن  أحضى 

خبدمة حصية ممتزية.

التمريض جوهر الخدمات الصحية

افتتاحية العدد

بقلم:
سليمان بن صالح الدخيل

المشرف العام ورئيس التحرير
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أهم األحداثأهم األحداث

 / الدكتورة  الصحة  وزيرة  معايل  رعاية  حتت 
دولة  استضافت  الكواري  دمحم  بنت  حنان 
للمتريض  عرشة  الثانية  اخلليجية  الندوة  قطر 
2017م حتت  27-26 فرباير  من  الفرتة  خالل 
والبعد  التقين  التقدم  بني  “المتريض  شعار 
استكشاف  الندوة  تناولت  حماور  اإلنساين” 
تأثري التكنولوجيا عىل تقدمي الرعاية المتريضية 

مكا اجمتعت اللجنة اخلليجية الفنية للمتريض 
عىل هامش فعاليات هذه الندوة حيث ناقشت 
توصيات املؤمتر الثاين / والندوة الثانية عرشة 
للمتريض ، ووضع خطة معل تنفيذية لتفعيلها، 
 / الثالث  املؤمتر  وشعار  وماكن  موعد  وحتديد 
واستعراض  للمتريض،  عرشة  الثالثة  الندوة 
شعار اليوم اخلليجي للمتريض وآلية االحتفاء 
واستعراض  2018م،  للعام  املناسبة  هبذه 
توصيات ورشة العمل اليت عقدت بدولة الكويت 
حتت  2016م  ديمسرب   6-8 من  الفرتة  خالل 
ووضع  المتريض"  مهنة  مزاولة  "تنظمي  عنوان 

خطة معل لتنفيذها.

عقد اجتماع اللجنة الفنية 
للتمر يض على هامش 

فعاليات الندوة

 تحت رعاية معالي وزيرة الصحة
قطر تستضيف الندوة الخليجية الثانية عشر للتمريض

تعزز  اليت  اإلنسانية، ودراسة االسرتاتيجيات 
أولوية الرعاية اإلنسانية عند استخدام التقنيات، 
واستكشاف إماكنيات التقنيات لتعزيز التواصل 
مع املرىض وعالقاهتم بامجلهور ، وحتليل ونقد 
الفوائد واملخاطر اليت هتدد الرعاية اإلنسانية 
من خالل استخدام التقنيات املستخدمة، تأيت 
هذه الندوة امتدادًا لسلسلة الندوات اليت ينمظها 

املجلس لإلهسام يف تعزيز هذه املهنة عملًا بأنه 
مت خالهلا توزيع جوائز نسيبة بنت كعب عىل 
الفائزين من الكفاءات المتريضية بدول اخلليج 
وتكرميًا  تجشيعًا  ممرضة  أو  ممرض  ألفضل 

هلذه الكفاءات الوطنية املمتزية.
أوحض املدير العام ملجلس الصحة لدول جملس التعاون 
ماكحفة  مشلكة  أن  الدخيل-  صاحل  سلميان  األستاذ/ 
تواجه  اليت  الصحية  القضايا  أمه  من  الرسطان 
املراضة  أسباب  أمه  أحد  ميثل  حيث  بأرسه،  العامل 
 )8.2( مليون حالة جديدة،   )14( يقارب  والوفيات مبا 
ومن   )2012( عام  يف  بالرسطان  متعلقة  وفاة  مليون 
املتوقع أن يرتفع عدد احلاالت حبلول عام )2030( إىل 
لعام  الرسطان  لتقرير  طبقًا  وذلك  حالة،  مليون   )22(
)2014( الصادر عن الواكلة الدولية ألحباث الرسطان 
تدشني  مبناسبة  ذلك  جاء  العاملية...  الصحة  ومنمظة 
صاحب  قبل  من  بالرسطان  للتوعية  اخلليجية  امحللة 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل  األمري  املليك  المسو 
للتوعية  اخلليجية  امحللة  تدشني  الرياض  منطقة  أمري 
باململكة  الصحة  وزير  معايل  رعاية  حتت  بالرسطان 
تأيت  حيث  أسبوع  ملدة  وستسمتر  السعودية  العربية 
الرسطان  ملاكحفة  التنفيذية  اخلليجية  "للخطة  تفعيال 
من  والثانوية  األولية  الوقاية  هبدف   ”)2016/2025(
الرسطان، باإلضافة إىل تفعيل دور الرشاكة املجمتعية 
العديد من  والفاعل ملشاركة  الدور اإلجيايب  من خالل 
امجلعيات األهلية والقطاعات احلكومية املختلفة يف دول 
جملس التعاون حنو رفع املستوى اليحص يف املجمتع 

اخلليجي.
املركز  إحصائيات  بأن  لملجلس  العام  املدير  وأضاف 
معدل  ارتفاع  إىل  تشري  الرسطان  ملاكحفة  اخلليجي 
اإلصابة بالرسطان بنسبة )70 %( خالل الفرتة ما بني 

الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان )%40 وقاية %40 شفاء( 
تدشين الحملة

الدخيل من المتوقع ارتفاع عدد حاالت السرطان بحلول عام )2030( إلى )22( مليون حالة 

)1998 - 2016( حيث مت اكتشاف ما يقرب من )20( 
ألف إصابة رسطان يف العام املايض، وتمكن اخلطورة 
يف أن أكرث من )%50( من احلاالت يمت اكتشافها يف 
األعباء  من  يزيد  مما  عالجها،  يصعب  متقدمة  مرحلة 

االقتصادية والنفسية والصحية من جراهئا.
ومن هذا املنطلق، تأيت أمهية امحللة اخلليجية للتوعية 
بالرسطان يف عامها الثاين حتت شعار:”%40 وقاية 
أن  إىل  العملية  املراجع  تشري  حيث  شفاء"   40%
باتباع  تفادهيا  ميكن  الرسطان  أمراض  من   )40%(
أمناط احلياة الصحية وأن )%40( ميكن التعايف مهنا 
بإذن اهلل، إذا مت اكتشافها مبكرًا... واليت هتدف إىل:

رفع مستوى الويع اليحص حول عوامل االختطار 	 
املؤدية لإلصابة بالرسطان.

تجشيع اتباع منط غذايئ حصي وممارسة النشاط 	 
البدين بني مجيع فائت املجمتع.

رفع مستوى الويع اليحص حول طرق الكشف عن 	 
الرسطان وأمهيهتا يف حتسني فرص الشفاء.

وأعرب سعادته عن تقديره وشكره جلهود القامئني عىل 
اخلليجي  واالحتاد  الرسطان  ملاكحفة  اخلليجي  املركز 
هبذا  هلا  واإلعداد  امحللة  هذه  إطالق  يف  للرسطان 
املبارك  اخلري  اجلهد  هذا  بأن  منوهًا  الفاعل،  الشلك 
التعاون  سيهسم يف حتقيق تطلعات قادة دول جملس 

حنو رفع الويع اليحص يف بالدنا اخلليجية.
صاحب المسو املليك

يدشن امحللة اخلليجية للرسطان
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"املكتبة  خلدمة  املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  عرضت 
الصحة" مضن  "اقرأ يف  الذكية" حتت شعار  االلكرتونية 
مشاركهتا يف أسبوع جيتكس للتقنية 2016 الذي انطلق 
يف مركز ديب التجاري العاملي منذ 17 أكتوبر اجلاري. و 
تسهتدف خدمة املكتبة الذكية اليت تضم أحدث إصدارات 
العلوم الصحية مجيع موظيف الوزارة، لتكون منظومة ثقافية 
التطور العيمل يف  وواجهة حضارية تعكس مدى مواكبة 

جمال العلوم واملعرفة الصحية ملوظيف الوزارة.
املساعد  الوزارة  وكيل  الكتيب  وأكد سعادة عوض صغرّي 
املشاركة  عىل  الوزارة  حرص  املساندة  اخلدمات  لقطاع 
االبتاكرية  مبادراهتا  أحدث  لعرض  جيتكس  معرض  يف 
وخدماهتا الذكية من أجل االرتقاء جبودة املنظومة الصحية، 
ولفت إىل أمهية استحداث املكتبة االلكرتونية الذكية اليت 
تفتح نوافذ املعرفة ملوظيف الوزارة عن أحدث ما توصلت 
القراءة"  "عام  ملبادرة  استجابة  وتأيت  الطبية،  العلوم  إليه 
اليت أطلقها صاحب المسو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وتندرج مضن اسرتاتيجية الوزارة 
لتعزيز املعرفة وحب القراءة يف اكفة مرافقها ، وتجشيع 
املوظفني من أطباء وممرضني وإداريني عىل القراءة لتطوير 

قدراهتم ومعارفهم. 
التدريب  مركز  مدير  امحلريي  صقر  أشار  ناحيته  من 

الوصول  تتيح  الذكية  االلكرتونية  املكتبة  أن  والتطوير إىل 
إىل اكفة مصادر املعرفة الصحية من موقع واحد، وتمشل 
 McGraw من  الاكملة  الطبية  املجموعة  املكتبة؛  موارد 
Hill، اليت توفر معارف تعلميية وتثقيفية من أكرث من 85 
مصدرًا رائدًا حول العامل، ومجموعة طب األسنان و جراحة 
للمتريض  اإلرشادي  الدليل  أيضًا  وتضم  والفكني،  الوجه 
واملهن الصحية املساعدة CINAHL. فضاًل عن موسوعة 
ومعاجلة  الدوائية  السالمة  حول   Micromedex 2.0
األمراض من خالل أجهزة المكبيوتر واهلواتف احملمولة. 
إضافة إىل املوسوعة الرسيرية Clinical Key تمشل أكرث 
من 1100 كتاب و600 جملة مع معلومات عن املخدرات، 

وتثقيف املرىض .
الوزارة  ملوظيف  متاحة  املوارد  هذه  لك  أن  إىل  وأشار 
www./ االلكرتونية  املكتبة  موقع  إىل  الدخول  مبجّرد 
healthcarelibrary.ae/ وإنشاء حساب خاص وتصّفح 
حمتويات املكتبة اإللكرتونية، باإلضافة إىل إماكنية التصفح 
لتحفزي  هدفها  الوزارة مضن  وتقدم  الذيك،  التطبيق  عرب 
وجوائز  ماكفآت  برناجم  القراءة  عىل  املوظفني  وتجشيع 
خمصصة لفئة أكرث املوظفني ترددًا عىل املكتبة وفئة أكرث 

املوظفني نقاًل لملعرفة.

تعرض خدمة  المجتمع  الصحة ووقاية  وزارة 
المكتبة االلكترونية الذكية

األولى من نوعها في البحرين..
تقنية جديدة للحاالت المستعصية لمرضى األورام..

“أشعة السلمانية” تطبق الحقن الدوائي الكيميائي الشرياني الدقيق 
عبر  القساطر الرفيعة والتصوير الطبي اإلشعاعي..

قال الدكتور رشيف العريض استشاري األشعة التداخلية بقسم 
األشعة مبجمع السملانية الطيب، بأنه مت البدء يف برناجم عاليّج 
األساسية  الكبد  أورام  حاالت  لعالج  وذلك  بالسملانية  حديث 
تكنولوجيا  باستخدام  أخرى  أماكن  من  إلهيا  تنتقل  قد  واليت 
القساطر  عرب   الدقيق  الرشيايّن  الكمييايّئ  الدوايّئ  احلقن 

الرفيعة والتصوير الطيّب اإلشعايّع. 
وكشف الدكتور "العريض" أن هذه العمليات الدقيقة توفر منحىن 
عاليج جديد للحاالت املستعصية ملرىض األورام، مؤكدًا بأهنا 
عالج  مبراكز  العالج  مراحل  من  األولية  اخلطوات  من  تعترب 
جهة  من  اجلراحية  للعمليات  متهد  أهنا  حيث  العاملية،  األورام 
التخفيف  أو  االستئصال  معلية  لتهسيل  الورم  جحم  تصغري 
الذي يؤدي إىل حتسني  من وطأة األورام عىل اجلسم، األمر 
نوعية احلياة لملرىض ذوي احلاالت املتقدمة يف املرحلة الثالثة 

والرابعة.
 وأكد استشاري األشعة التداخلية عىل أن هذه الطرق احلديثة 
الوسائل  من  الطيب  السملانية  مبجمع  حديثًا  تستخدم  واليت 
الطريقة  وتقبلهم  املرىض  رضا  مبينًا  األورام،  لعالج  الناحجة 
حتت  تمت  العمليات  هذه  أن  حيث  ممتازة،  بصورة  العالجية 
التخدير البسيط ومدة العمليات ال تستغرق أكرث من ساعة من 
الزمن، ومكية املادة الكمييائية احملقونة يف الورم أقل من نصف 
المكية اليت تعىط يف العالج الوريدّي النظايّم مما يقلل من 

املضاعفات وخيرج املريض بعد ذلك وميارس حياته الطبيعية.

وأضاف الدكتور "العريض" بأن وزارة الصحة يف السابق اكنت 
تبتعث املرىض لتليق هذا النوع من العالج يف اخلارج وتتحمل 
نفقات باهظة لذلك العالج، أما اآلن ومع توفر الكوادر واخلربات 
البحرينية والتجهزيات الالزمة بالتكنولوجيا احلديثة، يمت عالج 
املرىض يف اململكة بني أهلهم وذوهيم، موحضًا بأن هذا الربناجم 
سيكون مبثابة باكورة ملجموعة من العالجات املمكن استخدامها 
ملعظم مرىض األورام ومهنا العالج باملوجات احلرارية عن طريق 

اليك مبوجات الراديو والفوق صوتية أو العالج بالتثليج. 
ويف ختام ترصحيه؛ تقدم الدكتور رشيف العريض استشاري 
األشعة التداخلية بالشكر اجلزيل لإلدارة العليا بوزارة الصحة 
وعىل رأهسم سعادة وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد 
الصحة  وزارة  وكيلة  بوعنق  عائشة  الدكتورة  وسعادة  الصاحل 
وللدكتور وليد خليفة املانع الوكيل املساعد لشوئن املستشفيات، 
األشعة  قسم  يف  الطبية  اخلدمات  لتطوير  الالحمدود  للدمع 
من  الطبية  الفرق  ومجيع  األشعة  قسم  إدارة  وإىل  التداخلية 
فنيني أكفاء وكوادر املمرضات ذوي املهنية العالية باألداء، ممتنيًا 

الشفاء مجليع مرىض األورام.

أهم األحداثأهم األحداث
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مقال

الشباب المعاصر وإدارة وقت الفراغ

أ.د. نبيلة الورداني عبد الحافظ
أستاذ ادارة المنزل والمؤسسات 

جامعة بورسعيد
drelwerdany@hotmail.com

وعىل الشباب االهمتام باإلدارة الفعالة للوقت نظرًا 
حمددة  برسعة  مير  فهو  خصائص  بعدة  لمتزيه 
متتابع  بشلك  األمام  من  يسري  والوقت  وثابتة، 
ويتحرك مبوجب نظام معني حممك ال ميكن إيقافه 
أو تغيريه أو زيادته، مكا أن الوقت ال ميكن رشاؤه 
أو بيعه أو تأجريه أو توفريه، وال ميكن استمثاره 
تغيريه  إىل  تنطلق  ال  الوقت  فإدارة  لذا  وتمنيته 
فعال،  بشلك  استمثاره  كيفية  إىل  بل  تطويره  أو 
وحماولة تقليل الوقت الضائع هدرا دون أي فائدة 
أو إنتاج ويرى البعض أن الوقت هو أمه املوارد 

فإذا مل تمت إدارته فلن يمت إدارة أي يشء آخر.
ووقت الفراغ ميثل عنرصا مهام يف مستقبل احلياة 
اإلنسانية معوما وحياة الشباب خصوصًا، وتزداد 
أمهيته يف عرصنا احلديث نتيجة للتكنولوجيا اليت 
هسلت احلياة اإلنسانية، باإلضافة إىل الترشيعات 
الدولية اليت هيأت وقت الفراغ من خالل االلزتام 
استمثار  كيفية  أن  حىت  حمددة،  معل  بساعات 
الفراغ  عىل  الطلب  زيادة  ومواجهة  الفراغ،  وقت 
فإن  ولذا  املعارص،  الشباب  يواجه  حتديا  أصبح 
الدول املتقدمة حضاريا ال هتمت بتوفري وقت الفراغ 
ملواطنهيا حفسب بل هتمت بطرق ووسائل استمثاره 
حىت ال يتحول إىل وقت ضائع أو وقت ترتكب فيه 
اجلرامئ وحتدث فيه االحنرافات اليت تلحق الرضر 

واألذى بالفرد أو املجمتع.
وقد أكدت الدراسات عىل أمهية وقت الفراغ يف 

الرتابط األرسي باعتبار أن األرسة يه املؤسسة 
وخارج  داخل  الفراغ  وقت  أنشط  لتعمل  الرئيسية 
املزنل، حيث لوقت الفراغ دورا هاما داخل األرسة 
التفكك األرسي، عن  الكثري من مظاهر  يف عالج 
طريق تفعيل األنشطة الرتفهيية والرتوحيية داخل 
األبوين  بني  الصلة  دمع  إىل  يؤدي  وهذا  األرسة 
وأبناهئم ووسيلة من وسائل اسمترار هذه الصلة. 
وبالتايل إىل احنسار الفراغ الفكري والرويح الذي 
يدفع بالشباب إما إىل التطرف أو إىل االحنراف 
املعارصة.  حياتنا  يف  مدمرا  خطرا  ويشلك 
الدولة  مع مؤسسات  بالتواصل  األرسة  وتستطيع 
الفراغ  وقت  إلدارة  السلمي  التخطيط  خالل  من 
التخلص من امللل وتوجيه الرغبات الاكمنة وإحياء 
لمللاكت  الخشصية  والتمنية  املخبوءة  امللاكت 
واإلماكنات وتعزيز العادات الطيبة وتعلميهم محتل 
متنوعة  ووسائل  هادفة  براجم  مضن  املسوئلية 
مجتع بني التوجيه واإلرشاد والرتوحي واالستجامم 
حبيث تليب رغبات ومطوح الشباب وحىت ال يكونوا 

عرضة لآلثار السلبية لوقت الفراغ.
ومن وسائل إشباع وقت الفراغ: مماسة الشباب 
وليس  إجيابية  ابتاكرية  بطريقة  إما  لألنشطة 
خالل  من  فاإلجيابية  سلبية،  عاطفية  بطريقة 
بلكيته  الفرد  فيه  يندجم  الذي  اإلبدايع  النشاط 
والعمل  والرمس  الكرة  ولعب  اكلقراءة  أرسته  مع 
اليدوي، أما الطريقة العاطفية السلبية يكون إنتاج 

تعد مرحلة الشباب من أمه املراحل اليت مير هبا اإلنسان يف حياته إذ 
يمت فهيا تزايدمنوه رسيعا لينتقل بعدها إىل مرحلة الرجولة ويه مرحلة 
املشاركة الفعلية يف حميطه االجمتايع ويتحمت رضورة االهمتام بالشباب 
الرصاع  من جراء  ملعاناة  فهيا  يتعرض  الشباب  املراهقة ألن  مرحلة  يف 
بني واقعه ومطوحه فيكون هناك جمال ألحالم يسبح فهيا املراهق ميأل هبا 
الفراغ يف حياته مما جيعله جينح يف تلك اخلياالت واألحالم أو  أوقات 
قد جيعله يرصفها يف أمور ال محتد عقباها، وقد يكون الاكتب األمرييك 
أمه  إحدى  املعارصة حيث اكنت  بالقضايا  املهمتني  أبرز  من   Maccay
عباراته يف كتابه إدارة الوقت "إذا كنت تشعر بالنقص يف الوقت فهذا 
دليل عىل أن مهاراتك ومعلوماتك اإلدارية باتت غري صاحلة لملستجدات"، 
مصادر  فإن  الوقت  إدارة  بدراسة  اهمتت  قد  الغربية  الدول  اكنت  وإذا 
الترشيع اإلساليم اكن هلا السبق يف تناول هذا املوضوع كقوله تعاىل 
"والعرص إن اإلنسان ليف خرس"، وكذلك األحاديث النبوية الصحيحة حتث 
)ىلص اهلل  النيب  الوقت وعدم إضاعته حيث حيدثنا  اغتنام  املسمل عىل 
هيلع ملسو( "ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن: معره فمي أفناه؟ 
وعن شبابه فمي أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه، وفمي أنفقه؟ وماذا معل 
فميا معل به؟" )رواه الرتمذي(. وخيتلف مفهوم إدارة الوقت لدى األفراد 

باختالف دوافعهم واحتياجاهتم وطبيعة وظائفهم وثقافهتم.

والقنوات  التليفزيون  مشاهدة  مثل  معدوما  الفرد 
سليب  تأثري  من  حتدثه  وما  الالهنائية  الفضائية 
أنفسنا  نرتك  أننا  يعين  حيث  األرسة  حياة  يف 
لتأثري القوى اخلارجية بوصفها يه املثري الوحيد 
لعواطفنا ومشاعرنا املختلفة وهذا بدوره يهسم يف 

مزيد من امجلود والتبلد والسلبية للشباب,
إدارة  حنو  احلياتية  الواقعية  احللول  أمه  ومن 
وقت الفراغ هو حمارصة امللل بلك السبل بوضع 
ختطيطا لكيفية استمثار هذه األوقات وهذا يعترب 
مجاعة  االعتبار  يف  األخذ  مع  ناحج،  عالج  أول 
الرفاق باعتبارمه أكرب مصدر مؤثر للذكور واإلناث 
بالنسبة لسلوك وقت الفراغ، مع مراعاة االختالف 
املدينة يف تفضيل األنشطة  القرية عن  بني طالب 
توافر  عدم  ظل  يف  خاصة  ميارسوهنا  اليت 
اإلماكنات واألدوات واألجهزة الالزمة ملامرسة هذه 
األنشطة، وأن تكون هذه األنشطة يف متناول أيدي 
أواق  مع  وتتالءم  متنوعة  تكون  أن  عىل  الشباب 
وميول واجتاهات الشباب من كال اجلنسني، وقادرة 
عىل تمنية الخشصية، وغري ملكفة ماديا وال تثقل 
اهلدف  األنشطة  هذه  تؤدي  وأن  املادي،  اكهلهم 
روح  وإمناء  والرسور  الراحة  جلب  وهو  الرئييس 
يتحول  وهبذا  أيضا  والتطوع  والتعاون  االبتاكر 
الشباب من قوى سلبية مسهتلكة إىل قوى إجيابية 

تشلك قلب األمة النابض.
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احلكومية أال وهو استخدام صغارنا من محلة 
اخلربة  إيل  يفتقرون  والذين  العليا  الهشادات 
العملية  واحلمكة يف إدارة هذه الرصوح مهنا 
واإلدارية والصحية الكبرية بل وتفتقر كثري من 
يتبعها  ومهنجية  أنمظة  وجود  املؤسسات  تلك 
هؤالء عدميي اخلربة. هل تعملون ملاذا يريد أي 
رئيس وجود ضعييف الخشصية واخلربة حتت 
سيطرته حيت يستطيعون إمالء أوامرمه بدون 
مناقشة أو مراجعة. عادة سعودية قبيحة ابتدعت 
املقدرة  لدهيم  ليس  ضعفاء  رؤساء  قبل  من 
أو  وأتوا  احلديثة  باألساليب  جهاز  أي  إلدارة 
املفهوم  نفس  لديه  رئيس أعيل  ُاويت  هبم من 
تقع.  أشاكهلا  عيل  فالطيور  الضيق  واملنظور 
أين قمينا العربية واإلسالمية اليت تربينا علهيا؟ 
هل اندثرت أو حنن عنوٌة دثرناها وأصبح العامل 

الغريب يطبقها أفضل منا حرفيًا.
حكومية حصية  أجهزة  بني  بسيطة  مقارنة   .3
القلب  جلراحة  سلطان  األمري  مفركز  باململكة 
اخلدمات  مدير  رفع  بواجب عظمي حيمنا  قام  
بالقوات املسلحة أمساء عاملني أكفاء  الصحية 
معايل  قام  كذلك   ، السعودية  اجلنسية  ملنحهم 
معله  أثناء  مشكورًا  الربيعة  اهلل  عبد  الدكتور 
مدير للخدمات الصحية للحرس الوطين بالرفع 
األكفاء  األجانب  العاملني  أمساء  من  بالعديد 
عىل  للحصول  الطبية  التخصصات  جبميع 
زالوا  وال  لنا  خفر  وكالمه  السعودية  اجلنسية 
املعطاء،  الوطن  هذا  خلدمة  أمعاهلم  يواصلون 
حاولت جاهدًا بالبحث يف أوراق اجلامعة القدمية 
واجلديدة وكأين أحبث يف دفاتر حجا القدمية 
لعيل أجد امسًا أوامسان من العاملني باجلامعة 

الكثريون  بأن  عملا  اجلنسية  منحهم  مت  قد 
اجلامعة  نطاق  من خارج  علهيا  الذين حصلوا 
ومبجهودات خشصية رمبا يقول البعض ما يه 
أمهية هذا املوضوع فردي علهيم هو االهمتام 
مبن خدم اجلامعة بتفان وجبهد وإخالص طوال 
سنوات معلهم باجلامعة واكنت هلم اليد البيضاء 
واعد يف مجيع  مستقبل  جيل  وبناء  تعلمي  يف 

املجاالت. 
وجود  لعدم  األاكدمييني  أشكوا مه  دعوين   .4
برناجم مضن أنمظة اجلامعة ينصفهم عيل غرار 
يفرض  السؤال  األخري.  احلكومية  املؤسسات 
السعودية  اجلامعات  رؤساء  لك  عيل  نفسه 
ملاذا خذلمت زمالؤمك العاملني هبذا القطاع وهل 
مه  األخري  احلكومية  القطاعات  يف  العاملني 
وحدمه الذين يعملون بتفان ومهة وإخالص فيف 
لك عام يرفع رئيهسم بقامئة تمشل أمساء عديدة 
للحصول عيل النوط الفالين أو الوسام الفالين. 
ال وال وال. حاش هلل اللك منا يف نطاق معله 
يعمل هبمة وتفان وإخالص بل إن عطائنا ال يعد 
القمية  أهدافنا  لنا  املعملون  فنحن  وال حييص 
لتعلمي أجيال وأجيال فإن أقل ما يقدم هلم ما 

قاله أمحد شويق أمري الشعراء.
قـُـــم لمُلـــــعمل وِفــــــــه التبجيــــــال

إن املُـــــــعمل كـــاد أن يكون رســـــــــوال                                                                                              
َأَعلـــمَت أرشَف أو أجــــلَّ من الــذي

يبين وينـــــشُئ أنفــــــــسًا وعقـــــــــوال
الغري  رؤسائنا  مجيع  من  خذلنا  أننا  والشك 
أن  املبدعني.  وغري  لدهيم  بالعاملني  مهمتني 
جامعاتنا تفتقد اإلبداع واملبدعون وستظل هكذا! 
اجلامعة  عيل  عناين  ألطلق  دعاين  ما  إن   .5

وباألخص املدير احلايل. أعترب نفيس من اجليل 
واملستشفيات  اللكية  بناء  أمكل  الذي  السابق 
والعناية  التخدير  ختصص  وإنشاء  اجلامعية 
املركزة وأعد الرباجم التعلميية لطلبة لكية الطب 
األسس  وضع  مث  التطبيقية  والعلوم  واألسنان 
اجلامعية  العليا  التخصصات  لرباجم  العملية 
والسعودية والعربية لتخصص التخدير والعالج 
التخصص  بعد  ملا  الدقيقة  والزماالت  املركز 
القليب  اإلنعاش  تعالمي  ونرش  وإدخال  العام 
الروئي وإصدار الكتب اخلاصة للك الرباجم منذ 
سنوات باللغة اإلجنلزيية والعربية . منذ إنشاء 
أاكدمييًا  قمسًا  التخدير  قسم  اكن  الطب  لكية 
أمر  عىل  بناًء  األخري  الطبية  األقسام  مضن 
املقام السايم والصادر بإنشاء لكية الطب من 
املغفور له صانع الطب باململكة امللك فيصل ابن 
عبد العزيز يف عام 1966 ولكن مل يبدأ القسم 
بالعمل إال عندما مضت مستشيف األمري طالل 
وأصبحت مستشيف امللك عبد العزيز اجلاميع 
داخل نطاقها كقسم إلكينييك وبعد عوديت يف 
عام 1977 م تقدم القسم بطلب أن يكون قمسًا 
أاكدمييًا عدة مرات وبعد استيفاء متطلبات اللكية 
وأن  بل  معيد  من  أكرث  مع  ومعاناة  واجلامعة 
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هل تحسين الجودة الخدمات الصحية بالجامعة ببناء فنادق ومباني فارهة؟
بقلم أ.د. محمد بن عبد الله أحمد سراج )جامعي متقاعد(

من حماسن الصدف 
أثناء فرتة االصطياف 
زيارة  متت  بلبنان 
لسعادة سفري اململكة 
العربية السعودية يف 
عىل  األستاذ  بريوت 
عوض العسريي مع صدييق سعادة السفري األستاذ 
أنور عبد ربه اسمتر جتاذب األحاديث الشيقة لفرتة 
ال بأس هبا ومن مجلة ما ذكر سعادته أنه قام بزيارة 
املدير  معايل  دعوة  ًعىل  بناء  سعود  امللك  جلامعة 
الدكتور األستاذ عبد اهلل العمثان وقد ُأجعب مبا 
مسع ورأى ما مت هبا من تطورات حديثة  ومنترشة 
بأرجاء اجلامعة وهيلع كتب مقاله ميدح فهيا معاليه 
وبعد عدة أيام قرأت املقالة  يف الرشق االوسط وال 
شك بأهنا اكنت شيقة وإن دلت فإمنا تدل عيل مدحي  
من خارج نطاق اجلامعة واملقالة مفيدة وتعيط فكرة 
جيدة لآلخرين مبا مت عيل أيدي معاليه من أمعال 
ممتزية يفتخر هبا امجليع من داخل وخارج اجلامعة 
وتكون هدفًا ترنوا إليه مجيع  اجلامعات السعودية.

لعيل أضع سؤايل هنا؟ ما الفرق ما بني )املدحي( 
ومن   الداخلية؟،  الرؤية  و)املدحي(  اخلارجية  الرؤية 
األفضل. مكا يقول املثل ما ميدحك إال من يعرفك 
وأحب أن أعلهنا جلية واحضة بأنين ال أعرف معاليه 

من قريب أو بعيد.
الستينيات  منتصف  يف  اجلامعية  حيايت  بدأت 
الطب  لكية  خرجيي  من  مجموعة  ُابتعثت  عندما 
العليا  للحصول عىل الهشادة  املتحدة  اململكة  إىل 
يف ختصصات خمتلفة من قبل لكية الطب جامعة 
امللك سعود واكنت حيهنا جامعة صغرية معرها ال 
يزيد عن عدة سنوات. منذ إنشاء جامعة امللك سعود 
يف عام 1958 مر علهيا عدة رؤساء مهنم معايل 
املرحوم األستاذ الدكتور عبد الرمحن عزام ، معايل 
األستاذ  ومعايل  اخلويطر  العزيز  عبد  األستاذ 
الدكتور  األستاذ  معايل  الفدا  عبدالعزيز  الدكتور 
أمحد  الدكتور  األستاذ  ومعايل  الرتيك  منصور 
الضبيب  ومعايل األستاذ الدكتور عبد اهلل الفيصل 
وأثناء معيل يف اجلامعة عارصت أربعة مهنم  الفدا 
مهنم  وللك  الفيصل(  وأخريًا  والضبيب  والرتيك 
وأستطيع  وحده  هلل  والمكال  ومساوئ  حماسن 
مهنم  أي  يف  ذم  أو  مدح  من  أريد  ما  أكتب  أن 
ملعرفيت هبم متام املعرفة. لك مدير حياول أقىص 
ما يستطيع من جهد خلدمة اجلامعة وخيتلف لك 
عن اآلخر، عادة ُيطلق تشبيه عيل معايل الرئيس 
اجلديد بالصياد اهلاوي والذي ميتلك يف جعبته عدة 
البحر فإما تعود هيلع  شباك صيد يريم هبا إيل 

باخلري الوفري أو تعود فارغة. 
العمثان   اهلل  الدكتورعبد  األستاذ  معايل  أليق 

مجيع شباكه كغريه إيل البحر ومل يكن يف عمله 
أو عمل أي فرد يعمل يف اجلامعة ماذا ستجلب له 
فعمل الغيب هلل وحده ال رشيك له ولكن لك شبكٍة 
ما  والنادرة  المثينة  النعامئ  من  طاب  ما  له  جلبت 
بأنه حدد هلا  عدا شبكة واحدة عادت فارغة عملا 
مهمهتا اخلاصة ) كيفية حتسني اخلدمات التعلميية  
إجراءات  ونظم  اجلودة  بالذكر  وأخص  املتدهورة 
العمل باملستشفيات اجلامعية(. رأينا جفأًة مشاريع 
الفرتة  يف  اجلاميع  احلرم  أطراف  يف  ازدهرت 
األخرية من املنح واهلبات اليت متكن من احلصول 
علهيا واليت مل يمتكن سابقيه من احلصول عيل أقل 
من عرش مّما ُاعيط فسبحان اهلل املعيط الكرمي. 
ظهر معاليه يف أعني امجليع بأنه الصياد احملرتف 
احملنك الذي جلب للجامعة ما مل حتصل هيلع يف 
السنوات األخرية من جاه ومسعه وتوسع يف مجيع 
املجاالت منذ انتقاهلا إيل املقر اجلديد يف عهد األخ 

الكرمي معايل األستاذ الدكتور منصور الرتيك.
رمبا خيطر جديًا خبلد كثريون من وجهاء ومثقيف 
املجمتع هل  سيمتكن رؤساء اجلامعة مستقباًل 
ومحتل  احلايل  المنو  منط  بنفس  االسمترار 
تاكليفه املرتفعة ولكنه جنح وبكفائة بتطبيق ما 
هو موجود من قرون سابقة يف العامل الغريب 
مردودها  يعود  اجلامعة  ختص  أوقاف  بإجياد 
الكنيسة اإلجنلزيية اليت  املادي هلا عىل غرار 
اجلامعات  ومن  لندن  ممتلاكت  نصف  متتلك 
مثل هارفرد واكسفورد واكمربج وجامعة امللك 
ومجيعهم  احلرمني  وأوقاف  جدة  اهلل يف  عبد 
ميتلكون عقارات كثرية تدر هلم األموال مستقباًل 
جبانب  وحبثيًا  عمليًا  تقدمها  يف  لالسمترار 
حقه  يف  حسنة  هذه  وتعترب  األخرى  املجاالت 
ولكن ليس هذا هو املقصود من مقاليت ولعيل أود 
الوقوف هنا وأعود إيل اخللف ألذكره مبا قدمته 
األجيال السابقة واقرتح هيلع بعض املقرتحات 
اليت ملُ جتلب بشباكه لعلها تفيد وتعود بالفائدة 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملني وطلبة اجلامعة 
ومتتد إيل خارج حميط اجلامعة وتكون ذو عرب 
السنوات  طوال  عيل  تدرس  وناجضة  وفائدة 
القادمة ولكوهنا فوائد معنوية حبتة رمبا تغايض 
معاليه عهنا راغبًا أو نسهيا أو مل جُتلب بالشبكة 
اخلاصة هبا أو ألن املاديات طاغت يف الوقت 
احلارض واكن االحتياج هلا أكرث. سوف جيرين 
املقال إيل عرض النقاط التالية  ألضع النقاط 

فوق احلروف ملا ذكر سابقًا: 
1. املفاجأة األوىل هو خطاب معاليه باجلامعه 
فقد  معاٍن شيت  احلضور  منه  يفهم  قد  والذي 
بأنين  معتقدين  كنمت  إذا  بقوله  خاطب امجليع 
سأسمتر لفرتة ثانية مكدير للجامعة فهذا حمل 

بعيد املنال وكأنه يستبق األحداث ويعمل الغيب أو 
أنه خيطط لوظيفة أعىل  يف القريب العاجل وها 
هو ما زال مدير اجلامعة لفرتة أخرى. سبحانك 
ريب إين كنت من الظاملني وميكرون وميكر اهلل 

واهلل خري املاكرين. 
بعملية  الغربية  اجلامعات  أغلب  حتتفل   .2
التواصل مع خرجيهيا والعاملني لدهيا وخاصة 
الذين وصلوا إىل سن التقاعد ولألسف الشديد 
جامعاتنا ال حتافظ عىل هذا النوع من التواصل 
مبعىن اللكمة.  أن ما يطبق يف جامعات العامل 
هبا  وهتمت  وممزية  حسنة  فكرة  يه  الغريب 
وأوربا جفميع خرجيي  أمرياك  جامعات مشال 
مع  دامئ  اتصال  عيل  يكونون  اجلامعات  تلك 
جامعاهتم بل حيرضون احلفالت السنوية لزيادة 
مثياًل  نوجد  ال  ملاذا  سؤايل  الرتابط.  أوارص 
جبامعاتنا  تطبيقه  ميكن  وهل  األسلوب  هلذا 
ولكن هذه القاعدة غري موجودة مضن قاموس 
يف  نري  سعودية.  جامعة  أي  دستور  يف  أو 
العامل الغريب يسمتر املتقاعدين يف معلهم فوق 
سن السبعون أو المثانون وحيت إيل التسعني. 
جتري جامعاهتم خلفهم لينمتوا هلا ما دام لدهيم 
الصحة واملقدرة عيل العطاء فتفتخر جامعاهتم 
بانمتائه  الفرد  ويفتخر  لدهيا  بوجودمه خكرباء 
إيل العمل احملبب له ولكن جامعاتنا مرة أخري 
نراها تفتقر ملثل هذه املقومات والواجبات اليت 
يه من واجبات أعيل اإلداريون باجلامعة عملًا 
بأنين قد وصلت الستنتاج واحض يبني أن معالية 
يفتقر ألسلوب التواصل مع من سامهوا يف بناء 
ذكر  أود  وال  انشائه  منذ  العيمل  الرصح  هذا 
األمساء فهو يعرفهم واحد واحد واألمساء كثرية 
ال تعد وال حتىص بل رمبا اكن أحدمه أو أكرث 
ممن درسوه ومل أمسع من بعيد أو قريب بعملية 
التواصل مع املتقاعدين وأنا أحدمه بل مل تمت 
دعوة أي منا يف حفلة جامعة امللك سعود مبرور 
مخسون عام من العطاء. استغرب الكثريون من 
إىل  دعوهتم  أو  تواجدمه  عدم  من  املتقاعدين 
قيل  سؤالنا  وعند  الكبري  احلفل  هذا  حضور 
هبو  مدخل  يف  موجودة  اكنت  دعواتنا  أن  لنا 

اجلامعة. جعيب.. !!! هكذا التواصل وإال فال!
عيوب  تمنية  يف  السعودي   املجمتع  يتجيل 
عن  خنتلف  بأننا  اعتقاداتنا  وأبشعها  شيت 
اإلبداع  املثال  سبيل  عيل  ومهنا  اآلخر  العامل 
يف أساليب إبعاد األاكدمييون املتقاعدين ذوي 
سنوات اخلربة واحلمكة فيصبحون نكرة وعالة 
عيل أنفهسم واملجمتع وال ميكن االستفادة مهنم 
داخل نطاق اجلهاز الذي خدموا فيه ومثل آخر 
األجهزة  من  كثري  يف  يوميًا  يتجدد  نراه  يح 



1617

همسات صحيةهمسات صحية

أحدمه يوافق مبجلس اللكية عيل الطلب ولكنه 
وبلك خساسة وندالة يقف مبجلس اجلامعة بلك 
األاكدميي  القسم  إنشاء  عيل  معارضًا  جراءة 
املوافق هيلع من جملس اللكية وهو معيدها بل 
واألديه من ذلك أن لكيات الطب جبامعات امللك 
لدهيم قسم أاكدميي  العزيز  وامللك عبد  فيصل 
والعاملني هبام مل  منذ سنوات سابقة  للتخدير 
يطلب مهنم أن يوفوا متطلبات اللكية أو اجلامعة 
أقسامًا  ليكونوا  املقومات  لدهيم  يكن  مل  بل 
قسم  من  ُقدم  ما  عرش  يقدموا  ومل  أاكدميية 
من  اجلاميع  خالد  امللك  مبستشيف  التخدير 
أمعال وأحباث وبدء الهشادات العليا واجلامعية 
اطالق  احلق يف معلية  أن يل  أعتقد  اخل..   ..
وأخص  العيمل  الرصح  هذا  ألشتيك  العنان 
الطيب بعد طوال سنوات خدميت جبانب خدمات 
زوجيت واليت واجهت جهالة واحضة من الدرجة 
يوجد  ال  بل  هبا  مل  ما  تخشيص  يف  األويل 
معلومات طبية مبلفها جبانب افتقار يف املعاملة 

اإلنسانية. 
الزميل  عناية   حتت  عالجها  زوجيت  بدأت 
جراحيًا  البكري  الكرمي  عبد  الدكتور  أألستاذ 
مبستشيف الدكتور سلميان احلبيب ومت حتويل 
مجيع املستندات الطبية والرشاحئ إيل اجلامعة 
للحصول عيل استشارة من االستشاريني يف 
ال  أن  أود  ولعيل  الرسطانية  األمراض  جمال 
أطيل ألن مذكرة قد رفعت لسعادة معيد اللكية 
لك  تمشل  فران  آل  مبارك  الدكتور  األستاذ 
الدكتور  مقابلة  متت  الواحضة  الطبية  التقرير 
االستشاري يف امراض الرسطان ومل يفصحها 
ويسأل عن ماضهيا املريض ولك ما معله أنه 
حوهلا لقسم األشعة لعمل أم أر اي . باختصار 
ثالثة أسابيع ومل يتواصل الدكتور املعاجل وتأخر 
وبإرصار  زوجيت  من  طلبت  علينا  الرد  يف 

الذهاب إيل املستشيف للبحث عنه وحبمك معلها 
السابق وملدة مخس وعرشون عامًا مل تمتكن من 
للحصول  األشعة  لقسم  فذهبت  معه  التواصل 
عيل تقرير األشعة املقطعية اخلاص هبا واليت 
تبني أن لدهيا ترسبات رسطانية بعظام العمود 
الفقري والكبد ومقة الرئة الميين. اكنت فاجعة 
العائلة  كيان  وانقلب  بأمكلها  وللعائلة  هلا  أوالً 
الستشارهتا  أخري  مصادر  عن  نبحث  وبدأنا 
بدون  الترسبات  هذه  وجود  املعقول  غري  مفن 

مصدر رئييس للرسطان. 
يف  أو  اجلراحة  يف  الزمالء  من  أحد  ندع  مل 
الطب إال سألناه حيت طبيهبا املعاجل باجلامعة 
وبعد إرسال رسالة له من ابنيت رمي رد علينا 
مشكورًا وبعد مناقشته يف هذا األمر ومعاتبته 
طلب مين أن تتواجد زوجيت غدًا باملستشيف 
وإهناء  تام  كشف  لبدء  صباحًا  عرشة  الساعة 
الفحوص املطلوبة لتخشيص ومعرفة ما أمل هبا.   
مرة أخري أخفق سعادة الدكتور بإجراء الكشف 
التام والسؤال عن األمراض والعمليات السابقة 
وذلك خالل فرتة ال تزيد عن 12-15 دقيقة وأخربها 
مبحاوالت إجياد رسير هلا إما  خاصًا أو عامًا 
للدخول وسيقوم يف اليوم التايل لدخوهلا بعملية 
أخذ عينة من الكبد. بعد ثالثة ساعات ونصف 
حيت  رسير  عيل  للحصول  زوجيت  عارصهتا 
ولو خاص ولكن ههيات.  مسع سعادة األستاذ 
وابنيت  زوجيت  متويل مبعانات  امحد  الدكتور 
بالسنة  حسام  الطالب  ابنه  من  باملستشيف 
اخلامسة طب فقام مشكورًا بعمل الواجب حنو 
الطبيب املعاجل الذي أخفق مرتان مع زميلة له 
يف العمل وزوجة أستاذه وقام سعادة أ.د. امحد 
متويل مشكورَا بفحص إشعايع للكبد ومل يكن 
به أي اشتباه مرض . مل أفعل اي شئ للطبيب 
املعاجل حيال تلك املعاملة لكوين مشغول للبحث 

فيصل.  امللك  مستشيف  إدخاهلا  وسيلة  عن 
أرسل سعادته رسالة عيل هاتيف تدل عيل عدم 
احرتامه للزمالة أو األستاذية وأخربين بإماكنية 
احلصول عيل الرشاحئ والتقرير غدًا بعنرب 25 

فرع  الستخدامه بأي قطاع طيب آخر.
وجدنا املاكن املناسب بعد عدة اتصاالت مبعايل 
الدكتور األستاذ قامس القصيب والدكتور عدنان 
التخصيص  فيصل  امللك  مستشيف  من  عزت 
أربعة  وخالل  كزوار  دامئا  ندخلها  كنا  اليت 
أسابيع  حصلنا عيل مل حنصل هيلع يف اجلهاز 
الثالثني  عيل  شارفت  مدة  به  نعمل  كنا  الذي 
سنة. أجريت هلا مخسة عرش حفصًا واليت مل 
يقم هبا العاملني باملستشيف اجلاميع وأجريت 
بأمكلها  املخربية  الفحوص  ومجيع  هلا  معلية 
جمسها  خلو  من  للتأكد  لألمراض  والترشحي 
من أي داٍء خبيث وحبمد اهلل وتوفيقه وحلسن 
تصادفه  أو  تعاجله  من  للك  زوجيت  معاملة 
تعرفه  فرد  من  هلا  والدعاء  املستشيف  لدخول 
اجلراحني  توصل  العاجل  بالشفاء  تعرفه  ال  أو 
وأخصايئ  الرسطانية  األمراض  واستشاريوا 
معمل عمل األمراض وعددمه تسعة استشاريون 
وبعد مناقشة حالهتا أخربنا خبلو جمسها  من 

أي مرض رسطاين.  
املهم هنا أنين وزوجيت ال نرغب يف معاقبة أي 
خمطئ أو مقرص. ولكن بعد دراسة املستندات 
وملف املريضة الرجل أفادين بنوعية ما قدم هلا. 
من أي نوع من مستويات اخلدمات الطبية املقدمة 
يف  اجلامعية؟  باملستشفيات  وخاصة  باململكة 
نظر لك العاملني بالقطاع الطيب مبستشفيات 
مستوي  إيل  يرتيق  ال  هلا  قدم  ما  أن  خمتلفة 
أعضاء  قطاع  من  املطلوبة  الطبية  اخلدمات 
هيئة التدريس باجلامعة. إذا اكنت هذه اخلدمة 
مقدمة للعاملني باللكية وعائالهتم مفا بال املواطن 

الطيب  التعليمي  الرصح  إن  املسكني.  العادي 
يستاهل أكرث اهمتامًا من لك العاملني باجلامعة 
وعيل رأهسم معاليه مكا فعل مشكورًا معايل 
الدكتور منصور الرتيك حيمنا  مت افتتاح هذا 
الرصح العاليج يف عام 1982 بقوة أربعامئة 
رسير خالل ستة أهشر عيل أيدي فريق طيب 
من األبناء السعوديني الربرة وافتخر بأنين كنت 
مضن هذا الفريق وبدون رشاكت أجنبية ولكن 
ومعنوية  وإدارية  مالية  هلا  حدود  ال  مبساندة 
حصلنا علهيا من اجلامعة وعيل رأهسا معاليه 
أقام وحبيمك  وأيمنا  أيمنا حل  فيه  اهلل  بارك 
أستاذ يف لكية الطب وأعترب من الرعيل السابق 
الذي أمكل بناء وجتهزي املستشفيات اجلامعية 
يفتخر  حديثة  أقسام  زمالئه  مع  وشيد  وبىن 
الوصول  إىل  ترنو  أهدافنا  واكنت  هبا امجليع 
خلدمات ممزيه ذات طابع فريد يقدم للك أفراد 
امللك  جامعة  مسعة  فوصلت  قاطبًة  املجمتع 
إيل  اجلاميع  واملستشيف  الطب  ولكية  سعود 
القصمي  ملنطقة  بزيارات  فقمنا  المساء  عنان 
وحائل واملدينة بناًء عيل طلب أحصاب المسو 
ملستشفيات  واستشارية  تفقدية  الكرام  األمراء 
تلك املناطق وكون فريق استشاري من أاكدميي 
اللكية خصص للخدمات الطبية باحلرس الوطين 
واستشاريون آخرون لوزارة الصحة ومستشيف 

التأمينات االجمتاعية وغريمه.
إن مستشفيات اجلامعة حتتاج ألن تكون دامئًا 
الصدارة وتمشل دومًا عيل لك جديد يف  يف 
لملواطنني  واملقدمة  املمتزية  الصحية  اخلدمات 
احلكومية  األجهزة  مستشفيات  عن  تقل  ال  بل 
األخري بل تزيد وترتيق فاألاكدمييون العاملون 
هبذه اللكيات الصحية مه املصدر األول واألخري 
يف تعلمي وخترجي مجيع الفائت الصحية لململكة 
وتمشل عيل هشادات الباكلوريوس والتخصصات 

والتطبيقية  العملية  األحباث  واألويل يف  العليا 
الرتقية  األاكدمييون  يستطيع  ال  فبدوهنا 
والوصول إيل درجة األستاذية ولعيل أذكر قول 
الصديق العزيز معايل األستاذ الدكتور صاحل 
العذل بعد حصويل عيل درجة األستاذية سألين 
قائاًل هل أنت كفؤ محلل هذا املركز األاكدميي 
احملافل  يف  للوقوف  ومستعد  باستحقاق 
العملية الدولية لرتفع عمل اململكة خفاقًا فأخربته 
ولكييت  ختصيص  مفثلت  صادقا  وكنت  نعم 
وجامعيت وبلدي احلبيب خري متثياًل وأخريًا لدي 
اللكية املستشفيات اجلامعية وتمشل عيل مجيع 
التخصصات العالجية فملاذا تكون املستشفيات 
مستوي  يتدهور  وملاذا  املؤخرة؟  يف  اجلامعية 
املبالغ  ندفع  ملاذا  ؟  يوم  بعد  يومًا  اخلدمات 
ملاذا  األجانب؟  العاملني  الستقطاب  الضئيلة 
يرتك أعضاء هيئة التدريس يرحلون مكا يشاءون 
للكسب املادي وبدون رادع والتدريس يعيط من 
متابعة  جبانب  األجانب  األخصائيني  من  كثري 
املامرسني  األطباء  عادًة من  تمت  اليت  املريض 
فندفع  أنفسنا  وملاذا نضحك عيل  ؟  واملتدربني 
أو  الكندية  اجلودة  لرشاء  الدوالرات  ماليني 
األمريكية وال نحجن يف احلصول علهيا من أول 
لتحمل  الفرصة  أبناؤنا  نعيط  ال  وملاذا  ؟  مرة 
املسؤولية مثل ما محتلناها حنن سابقًا ومثل ما 
محتلهتا أنت ومل تكن لديك املعرفة لقيادة هذا 
الرصح التعليمي ؟ فإن حجنت أو أخفقت فهذا 
بإذن اهلل وحده وتعترب يف موازين معلك حيمك 
علهيا املجمتع فللك جمهتد نصيب. لعيل أجد 
يومًا ردًا شافيًا لزمالئك أعضاء هيئة التدريس 

  !!
6. من أمثلة اإلخفاق اإلهداءات املالية املفرطة 
ألمساء رنانة قد ال تغين وال تمسن فإذا اكنت 
ملعرفته الطبية الرسيرية فقد يستحقها يف نظرك 

وإمنا ال يستحقها يف نظر كثري من الذين يعملون 
يف القطاع الطيب وأنا أحدمه وكنت أثناء معيل 
ويمكب(  )هاي  منطقة  يف   1973-1971 عام 
التابعة إلكسفورد اكن من واجبايت العمل يف 
يوم  وذلك لك  يعمل هبا  اليت  املستشيف  نفس 
أربعاء من لك أسبوع. أثناء تلك الفرتة يف أول 
السبعينيات اكن يف أوجه عمظته واسمتر يف 
تطوير جراحات القلب جبانب تفانيه وإخالصه 
يف معله استحق بلك جدارة لقب سري املمنوح 
له من ملكة بريطانيا والذي ال يعيط لألجانب إال 
إذا اكنت أمعاهلم وأحباثهم تفوق اآلخرين من 
إن   !! فال  وإال  املعنوي  التقدير  كذا  املواطنني. 
تقدير امللكة ال ميت بأي صلة مادية. دعوين أسأل  
مقابل التقدير املادي الكبري املهدي للخشص ما 
الفائدة املردودة عيل ختصص جراحة القلب أواًل 
مث اللكية واملستشيف ثانيًة ولعلك ترد لكن هنالك 
إذًا  اجلامعة.  امس  معنوي خيص  ثالٌث  مردود 
منحوا  ما  امجليع  يستحق  هل  األكرب  السؤال 
من هبات طائلة تعادل أو تساوي املردود املعنوي 
مناقشته  جيب  سؤال  اجلامعة؟؟   امس  عيل 

مناقشة شفافة وجبدية.. هل ميكن ذلك؟؟؟؟
عيل  نعمتد  اآلن  حيت  ملاذا  األخري  سؤايل   
الغرب يف لك شئ. أمل نقم بافتتاح لكية الطب 
واملستشيف اجلاميع أمل نكن َعملًا جامعيًا رفع 
هذه  تعرف  أظنك  المساء)ال  عناق  إيل  ووصل 
احلقائق( مكا أوحضت سابقًا عندما عاد أبناؤنا 
وشاركوا  املتحدة  اململكة  من  املبتعثون  األوائل 
يف تعلمي  أجيال وأجيال فلهم الفخر لك الفخر 
األكفاء  األطباء  من  عديدة  جماميع  بتخرجي 
االبتعاث  فرتة  طوال  مقدرهتم  اثبتوا  والذين 
الوطن  خلدمة  والعودة  التخصصية  لدراسهتم 
صدارة  يف  أماكهنم  حيتلون  وهامه  احلبيب 

أغلب الرصوح الصحية باململكة.
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لقطاع  املساعد  الوكيل  الرند  الرمحن  عبد  حسني  الدكتور  سعادة  وقال 
النظام  لتطوير  متنامية  أمهية  الوزارة  تويل  الصحية؛  واملراكز  العيادات 
اليحص لوقاية جممتع دولة اإلمارات من األمراض السارية والسيطرة علهيا 
لنسبة  االسرتاتيجي  املؤرش  نتاجئ  أجل حتسني  من  اسرتاتيجيهتا،  حسب 
تغطية األطفال بالتطعميات مبوجب مبادرات دمع وحتديث براجم التطعميات 
اخلدمات  وحتديث  الصحية  مرافقها  خالل  من  وذلك  العاملية،  املعايري  وفق 
والذي  "تطعمي"  التطبيقات تطبيق  الذكية، ومن هذه  والتطبيقات  اإللكرتونية 
يدمع اخلدمات التطعميية لملجمتع ويساعدمه يف ختطيط لقاحات أطفاهلم 

واحملافظة عىل املواعيد وحفظ البيانات.
أماكن  معرفة  لملستخدم  يتيح  جماين  التطبيق  أن  الرند  الدكتور  وأوحض 
إىل  باالضافة  السكنية  املنطقة  حسب  التطعميات  لتليق  الصحية  املراكز 
نصاحئ وإرشادات طبية خاصة بالتطعمي، مشريًا إىل أن اللقاحات تعترب من 
أكرث التدخالت الصحية جناحًا وفعالية من حيث التلكفة نظرًا إىل املضاعفات 

الصحية اليت ميكن أن تتسبب هبا األمراض املعدية.
كوهنا  التطعميات  جمال  يف  كبريًا  جناحًا  حققت  الوزارة  أن  الرند  وأكد 
لتطبيق أفضل  الوقائية مضن منظومة حصية تاكملية  األجندة  أولويات  من 

املامرسات العاملية وفق متغريات اخلريطة الوبائية يف املنطقة،  وبلغت نسبة 
التغطية باللقاحات األساسية للطفولة أكرث من %95، مكا استطاعت الدولة 
استئصال فريوس شلل األطفال، والقضاء عىل الكثري من األمراض املعدية 
الوليدي.  املسهتدفة يف الربناجم الوطين للتحصني مثل: اجلدري، والكزاز 
مما أهسم برتسيخ ثقافة التحصني يف املجمتع، واالرتقاء مبستوى الويع 

املجمتيع ألخذ اللقاحات الالزمة ضد األمراض.
الوقايئ  الطب  إدارة  مدير  املرزويق  ندى  الدكتورة  أوحضت  جانهبا  من 
بالوزارة؛ أن تطبيق "تطعمي" الذيك، هيدف إىل متابعة التطعميات لألطفال 
املترسبني  اىل  والوصول  الذكية،  اهلواتف  عىل  واملسافرين  والبالغني 
)املتأخرين عن أخذ اللقاحات( وتذكريمه هبا طبقًا لربناجم التطعمي الوطين 
املعمتد من قبل الوزارة، وأماكن توافرها يف املراكز الصحية واملستشفيات 
ويقوم حبفظ التارخي التطعيمي لألطفال مما يهسل عىل الوالدين احلصول 
عىل املعلومات اخلاصة بتطعمياهتم، مكا يتوفر يف التطبيق خيار املشاركة 
مع أخشاص آخرين و بالتايل نرش التوعية، وحيتوي عىل معلومات عملية عن 
األمراض املعدية وطرق الوقاية مهنا، ويمت محتيله بشلك جماين لملستخدمني 

وحتديثه بشلك دوري. 

“الصحة” تطلق تطبيق “تطعيم” 
الذكي في أسبوع جيتكس 

للتقنية 2016
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطالق تطبيق “تطعيم” الذكي 

أخبار وأنباء

التداخلية  القلبية  األمراض  استشاري  اهلاجري  اهلل  عبد  الدكتور  أجرى 
تقنية جديدة  بوزارة الصحة ووقاية املجمتع جراحتني ناحجتني، باستخدام 
محتل امس "قسطرة االجتثاث"، ويمت إجراؤها جبهاز متنقل ميكن نقله إىل 

أي مستشىف بالدولة إلجراء معليات عاجلة.
وقال الدكتور اهلاجري إن العملية تمت بواسطة جهاز متطور، جيري محسًا 
اجلسم،  داخل  من  بدقة  القلب  ويصور  كهربائيًا،  وَمحسًا  كهروفسيولوجيًا 
وميكن األطباء من عالج حاالت اضطراب دقات القلب اليت قد تؤدي بعضها 
إىل املوت املفاجئ، الفتًا إىل أن التقنية اجلديدة تتيح إجراء مسح كهربايئ 
شامل للقلب ورمس خريطة لعالج كهرباء القلب وتصوير القلب بتقنية األبعاد 

الثالثية، ما حيدث نقلة نوعية يف عالج أمراض القلب اخلطرة.
وأوحض أن املريضني اكنا يعانيان من اضطراب وتسارع شديد يف رضبات 
القلب، وهو ما يعرض حياة املريض للخطر خاصة يف حاالت تسارع البطني.

وأشار الدكتور اهلاجري أثناء ترؤسه جلسة مؤمتر "اإلمارات ألمراض القلب" 
يمت  حيث  القلب،  لعضلة  الطاقة  توفر  اجلديدة،  القسطرة  أن  الفجرية،  يف 
إدخال القسطرة من الفخذ إىل القلب، وإجراء تصوير للقلب بتقنية األبعاد 

الثالثية، ما يساعد الطبيب عىل توجيه القسطرة بدقة إىل املوقع الصحيح.

وقال أمام املؤمتر إن التقنية اجلديدة تعد نقلة نوعية يف جمال جراحات القلب 
يف الدولة، وخطوة أوىل إلنشاء وحدة متخصصة يف الدراسات الفسيولوجية 
للقلب، ومعليات "القسطرة االجتثاثية" خلدمة املواطنني واملقميني، ومن شأهنا 

حتفزي السياحة العالجية.
تزويد  عىل  دومًا  حترص  املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  أن  إىل  وأشار 
مستشفياهتا بأحدث األجهزة والتقنيات لعالج األمراض القلبية، وتعمل عىل 
دمع خربات األطباء بصفة مسمترة لتقدمي أفضل مستوى من اخلدمات الطبية 

لملرىض.
لتطوير  حديثة  تقنيات  عدة  مؤخرًا  أدخلت  الوزارة  أن  إىل  اهلاجري  ولفت 

جراحات القلب، مهنا جهاز حيمي اجلسم من أرضار الصبغة اإلشعاعية.
مض مؤمتر اإلمارات ألمراض القلب أطباء متخصصني يف أمراض وجراحات 
رأس  يف  التخصيص  خليفة  الشيخ  ومستشىف  الصحة  وزارة  من  القلب 

اخلمية وأطباء من القطاع اليحص يف ديب.
17.3 مليون خشص سنويًا حول العامل ميوتون بسبب أمراض القلب80% 
من وفيات أمراض القلب املبكرة من املمكن جتنهبا 29 من هشر سبمترب من 

لك عام اليوم العاملي للقلب.

“قسطرة االجتثاث” عالج جديد ألمراض القلب

تطبقه وزارة الصحة باستخدام جهاز 
متنقل األول من نوعه في الدولة...

االمارات
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الرعاية  بإدارة  ممثلة  املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  أطلقت 
التخصصية يف قطاع املستشفيات محلة حصة أجيال للتوعية 
وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  املبكر  التخشيص  بأمهية 
اهليائت  فعاليات يف  تنظمي  خالل  من  األطفال  عند  االنتباه 
استبيانات  باستخدام  الدولة  التسوق يف  ومراكز  احلكومية 
اضطراب  ويعرف  واملدرسة..،  األرسة  مع  بالتعاون  كونر 
فرط احلركة ونقص اإلنتباه بأنه خلل كمييايئ عصيب يؤثر 
عىل سلوك الطفل املصاب به ويسبب له صعوبة يف املدرسة، 
ناجتة عن مشالك سلوكية أو عن ضعف قدرته عىل الرتكزي، 
ويتجىل هذا اإلضطراب يف واحد أو أكرث من ثالثة أعراض، 
ويه نقص أو تشتت اإلنتباه، النشاط الزائد أو فرط احلركة، 

واإلندفاعية.
الوزارة  وكيل  الرساكل  يوسف دمحم  الدكتور  وأكد سعادة 
تأيت  أجيال  حصة  محلة  أن  املستشفيات،  لقطاع  املساعد 
النفسية  للصحة  الوطين  الربناجم  مبادرة  تنفيذ  سياق  يف 
بتقدمي  للوزارة  االسرتاتيجية  األهداف  بتحقيق  تهسم  اليت 
لملعايري  وفقًا  اإلمارات  دولة  ملجمتع  خدمات حصية ممتزية 
وحتقيق  املجمتع،  ألفراد  النفسية  بالصحة  لالرتقاء  العاملية، 
الفرد  عىل  السلبية  آثارها  من  والتقليل  بأمهيهتا  الويع 
واألرسة واملجمتع والسميا االضطرابات التفسية والسلوكية 
اليت تصيب األطفال وأمهها اضطراب فرط احلركة وتشتت 

االنتباه.
إلنشاء  الوزارة  خطط  إىل  الرساكل  يوسف  الدكتور  ولفت 
عيادة ختصصية لعالج حاالت اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه عند األطفال، وتوقيع اتفاقيات ومذاكرات تفامه مع 

مؤسسات حكومية وخاصة لتبادل املعلومات واخلربات.

الرعاية  إدارة  مدير  الكواري  مىن  الدكتورة  وأوحضت 
التخصصية يف الوزارة أن أعراض تشتت أو نقص اإلنتباه، 
تتجىل يف صعوبة احملافظة عىل الرتكزي وكرثة النسيان عند 
الطفل، وجتنب الواجبات املدرسية وفقدان األشياء اخلاصة، 
وأشارت إىل عدم وجود إحصائية دقيقة لنسبة انتشار هذا 
ازدياد  يف  ولكهنا  االمارات  دولة  مستوى  عىل  االضطراب 
مسمتر حسب املراجعني للعيادات النفسية واملراكز العالجية 

املتخصصة يف الدولة.
مجمعات  يف  توعوية  حبمالت  بدأنا  مىن،  الدكتورة  وقالت 
ومردف سييت سنرت  فيستفال سنرت  من ديب  ابتداًء  الدولة 
الطرق  عن  واإلرشاد  التوعوية  املطويات  توزيع  خالل  من 
استبيانات  وتعبئة  االضطراب  عن  للكشف  الصحيحة 
تخشيصية أولية من قبل أولياء األمور. ومقنا بتنظمي ورشة 
لملدرسات،  االوىل يف مجعان  االاكدميية  مدرسة  معل يف 
وورشة معل ملوظيف وزارة الصحة ووقاية املجمتع يف ديوان 
بتارخي  الشارقة  سنرت  وأخرى يف حصارى سييت  الوزارة 
2016/10/8، وستكون امحلالت القادمة يف املنار مول راس 
اخلمية بتارخي 2016/10/22، وبعدها مجعان سييت سنرت 

يف 2016/11/12 وإمارات مول 2016/11/26.
ولفتت إىل أن املرحلة الثانية من الربناجم ستهشد ورش معل 
يف مدارس الدولة لكيفية تعامل املدرس مع طفل االضطراب 
داخل الصف من خالل التعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي يف 
تنظمي ورش معل لملدرسني واالخصائيني عن طفل االضطراب 
وطرق التعامل معه داخل الفصل، وسيمشل التدريب مرحلة 

احلضانة، والروضة والثانوية.

للتوعية باضطراب فرط الحركة.. 
وزارة الصحة تطلق حملةصحة أجيال

أخبار وأنباء
االمارات

وزارة الصحة تنفي شائعة الشفاء من السكري بالماء الساخن
رصدت وزارة الصحة ووقاية املجمتع، تداول أفراد 
غري  مضللة  ادعاءات  حيمل  فيديو  مقطع  املجمتع 
من  الشفاء  عىل  الساخن  املاء  قدرة  عن  عملية، 

مرض السكري.
وكيل  األمريي  حسني  أمني  الدكتور  وقال 
العامة  الصحة  لسياسة  املساعد  الصحة  وزارة 
املقاطع،  تداول مثل هذه  أرجو عدم  والرتاخيص: 
خاصة أهنا تتعلق بعالج مرض مزمن منترش يف 
دول املنطقة، إال بعد التأكد من السلطات الصحية 
عن  اإلعالن  هبا  املنوط  اجلهة  ويه  الدولة،  يف 

العالجات املعمتدة عىل مستوى الدولة والعامل.
ونبه األمريي إىل أن نرش وتداول هذه اإلشاعات 
تضليل  من  خطري  رضر  عىل  تنطوي  املضللة، 
حصية  ألرضار  يعرضهم  ما  السكري،  ملرىض 
السكري،  دواء  استخدام  عن  التوقف  عن  نامجة 
دون الرجوع للجهات املختصة أو مماريس الرعاية 
بآثار حممتلة  والتسبب  الشأن،  هذا  الصحية يف 

احلدوث عند التوقف املفاجئ عن العالج، ما يؤثر 
املرىض  يعرض  وقد  الدوايئ،  املنتج  فاعلية  يف 

ملضاعفات خطرية.
التواصل  وسائل  مع  نتعامل  أن  "جيب  وأضاف 
ختدم  تقنية  ويه  إجيايب،  بشلك  االجمتايع 
ونتداول  العاطفة  تأخذنا  أال  ولكن جيب  اإلنسان، 
وراء  االنسياق  أن  مؤكدًا  اإلشاعات"،  هذه  مثل 
باملعلومات  واألخذ  واألخبار،  املنشورات  تلك  مثل 
الواردة هبا عرب مواقع التواصل االجمتايع، دون 
التحقق من دقهتا ومصدرها، ينطوي عىل خطورة 
بالغة، حيث إن املعلومات الواردة هبا غالبًا تكون 

غري دقيقة.
وأوحض األمريي أن وزارة الصحة ووقاية املجمتع، 
الصحية  الرعاية  توفري  ومهامها يف  دورها  تؤكد 
رسالهتا  حتقيق  عىل  والعمل  املجمتع،  ألفراد 

بتعزيز حصة الفرد واملجمتع يف دولة اإلمارات.
ولفت إىل أن الوزارة ترصد انتشار هذا املرض، 

عرب تنفيذها العديد من الدراسات والبحوث، وكذلك 
من خالل متابعة ورصد احلاالت اجلديدة لملرض، 
للسكري  متخصصة  عيادات  إقامة  عرب  وأيضًا 
يف عدد من املراكز الصحية التابعة للوزارة، مكا 
انصبت جهود الوزارة يف دمع مرىض السكري، 
والتخفيف من أعباء الفواتري الدوائية عىل املرىض، 
األدوية،  أسعار  لتخفيض  مبادرات   7 خالل  من 

وصلت إىل نسبة 60%.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الرزاق املدين رئيس 
إن  الطبية،  اإلمارات  مجعية  يف  السكري  شعبة 
هذه اإلشاعات مضللة، وال جيوز نرشها، ألهنا غري 
املاء  أن  تثبت  وأحباث طبية  بتجارب عملية  موثقة 
الساخن يعاجل السكري، ألن هذا املرض مزمن، وله 
مشالك عدة، وال جيوز خداع املرىض، وبالتايل، 
التأثري يف عالجهم والتحمك بنسبة السكري. ديب 

- البيان.

الطبية  املواعيد  املجمتع خدمة جحز  ووقاية  الصحة  وزارة  أطلقت 
املبارشة من خالل بوابة املريض الذكية "امللف" بعد حتديث وتطوير 
اخلدمة وإضافة خصائص جديدة، وذلك مضن مشاركهتا بأسبوع 
جيتكس للتقنية الذي انطلق يف مركز ديب التجاري العاملي من يوم 

16 أكتوبر اجلاري.
وقال سعادة عوض صغرّي الكتيب الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات 
مثالية  فرصة  الوزارة مبعرض جيتكس يشلك  جناح  إن  املساندة 
بأحدث  امجلهور  وتعريف  الذكية  خدماهتا  باقات  الستعراض 
اخلدمات والتطبيقات واحللول االبتاكرية الذكية اليت توفرها الوزارة  
إىل جانب االطالع عىل جتارب خمتلف الوزارات واملؤسسات وهو 
ما يدمع توجهات الوزارة وأهدافها االسرتاتيجية يف حتسني جودة 
أنمظة العمل وتطوير املرافق الصحية ومضان هسولة الوصول إلهيا 

وفقًا لملعايري العاملية. 
ولفت سعادته إىل أن تشلك املشاركة يف أسبوع جيتكس للتقنية 
بيئة  مضن  والذكية  االلكرتونية  خدماتنا  وكفاءة  ملستوى  حتديًا 
العاملية  والرشاكت  الصحية  املؤسسات  أعرق  تستقطب  تنافسية 
املتخصصة بتقنية املعلومات، وقد أمثرت خرباتنا بفضل مبادرات 
احلكومة الرشيدة بإدارة النظام اليحص يف أطر التنافسية العاملية 
ورفع املؤرشات الوطنية بالتحول للخدمات الذكية إلسعاد املتعاملني. 
وأوحض الكتيب أن خدمة جحز املواعيد املبارشة عرب بوابة املريض 

الذكية تتوفر حاليًا يف 11 مركز حصي تابع للوزارة ويمت العمل 
عىل تفعيل خاصية جحز املواعيد يف بايق املراكز الصحية التابعة 
اخلدمات  من  العديد  وتتضمن  املجمتع،  ووقاية  الصحة  لوزارة 
الذكية  اهلواتف  خالل   من  علهيا  احلصول  ميكن  اليت  الصحية 
عىل  اإلطالع  من  املستخدمون  يمتكن  حبيث  اللوحية،  واالجهزة 
تفاصيل املواعيد الطبية مع إماكنية تغيريها أو الغاهئا، والتعرف 
رصفها،  مت  اليت  واألدوية  املخربية،  الفحوصات  نتاجئ  عىل 
والتطعميات، واملشالك الصحية، مما يقلل من األخطاء الطبية عند 
ربط  خدمة  األمور  ألولياء  التطبيق  يوفر  والعالج، مكا  التخشيص 
أفراد األرسة يف نفس امللف الطيب وتتوفر اآلن يف امللف خاصية 
الرتاسل اخلاصة اليت تحمس لملريض مبشاركة االستفسارات مع 

األطباء يف املراكز الصحية.
املعلومات  تقنية  إدارة  مدير  العيمج  مجعة  عيل  أكد  جانبه  من 
بالوزارة أن هذه اخلاصية اجلديدة املضافة لبوابة املريض الذكية 
وفق  املفضل  الطبيب  مع  موعد  حبجز  لملستخدم  تحمس  "امللف" 
التخصص املناسب والتحقق مبارشة من األوقات املتوفرة يف مركز 
يعانهيا  اليت  األعراض  عن  معلومات  وإضافة  الصحية  الرعاية 
مع طلب جحز املوعد فضاًل عن عرض موقع املركز اليحص عىل 

اخلرائط لتهسيل الوصول إليه. 

ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس 
للتقنية 2016م...

“وزارة الصحة  ووقاية المجتمع” توفر خدمة المواعيد المباشرة عبر بوابة المريض الذكية
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أخبار وأنباء
االمارات

املناطق  إىل  بالوصول  تحمس  األبعاد  ثاليث 
الترشحيية الصعبة الوصول.

افتتاح املؤمتر 
معايل  مستشار  الدرميك،  سامل  الدكتور  واكن 
وزير الصحة ووقاية املجمتع، افتتح الدورة الرابعة 
األذن  من مؤمتر ومعرض ديب ألمراض وجراحة 
وأعصاب األذن، والذي يقام يف مجمع دمحم بن 
راشد األاكدميي الطيب مبدينة ديب الطبية، وقام 
جبولة يف املعرض ورافقه عدد من كبار املسؤولني 
أمراض  واختصاصيي  واألطباء  الوفود  ورؤساء 
وجراحة األذن وأعصاب األذن، اسمتع من خالهلا 
الطبية  األجهزة  ألحدث  العارضني  رشح  إىل 
والتقنيات اجلديدة يف املعدات املستخدمة يف هذا 

املجال الطيب املتخصص.
جمال  يف  الرئيسة  التطورات  املؤمتر،  ويتناول 
وقاع  األذن  وأعصاب  األذن  وجراحة  أمراض 
امجلجمة، واليت تعترب واحدة من املجاالت الطبية 
مهمة  فرصة  وميثل  املنطقة.  يف  املتخصصة 
أبرز  للقاء  وخمتصني  أطباء  من  اكفة  لملشاركني 
خرباهتم  ملشاركة  والدوليني  احملليني  اخلرباء 

ومعارفهم يف هذا املجال. 
ويستضيف املعرض املصاحب أكرث من 44 رشكة 
ما  آخر  يعرضون  دولة،   33 من  وعاملية  حملية 

توصل إليه الطب يف هذا القطاع.
ويستقطب املؤمتر هذا العام أكرث من 55 متحدثًا 
من املنطقة والعامل ملناقشة املواضيع امللحة يف هذا 
املجال، مبشاركة أكرث من 1200 خبري اختصايص 
عاملي وعريب يف جماالت األنف واألذن واحلنجرة، 
باإلضافة إىل األطباء واالختصاصيني يف أمراض 
واختصاصيي  واألعصاب  واملخ  األذن  وجراحة 

النطق  وأمراض  الطبييع  والعالج  المسعيات 
واملمرضني والطالب الدارسني. 

وجراحة  ألمراض  ديب  ومعرض  مؤمتر  ويسمتر 
املقبل،  امجلعة  يوم  حىت  األذن  وأعصاب  األذن 
ويمت تنظمي احلدث من قبل رشكة اندكس لتنظمي 
املؤمترات واملعارض – عضو يف آندكس القابضة، 
املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  مع  وبالتعاون 
واألاكدميية العربية ألمراض األذن وزراعة القوقعة. 

اجلراحات احلديثة 
وعىل هامش االفتتاح، أكد الدرميك حرص الوزارة 
عىل عقد مثل هذه املؤمترات، ملا هلا من دور كبري 
يف إثراء التدريب والتعلمي واالطالع عىل آخر ما 
وصل إليه هذا العمل املتخصص لدى الاكدر الطيب 

يف املستشفيات احلكومية واخلاصة. 
جراحة  استشاري  العامدي،  أمحد  الدكتور  وقال 
بديب،  الرباحة  األذن مبستشىف  وأعصاب  األذن 
"تمتزي  االفتتاح:  املؤمتر، يف لكمته خالل  ورئيس 
الدورة الرابعة من املؤمتر هذا العام باستضافهتا 

ألكرث من 20 دورة تعلميية، باإلضافة إىل حلقات 
النقاش واألوراق العملية”. 

وأشار إىل أن اإلضافة اجلديدة األخرى هذا العام 
وعدم  الدوخة  أمراض  عىل  العميل  التدريب  يه 
االتزان، وكذلك أحدث االبتاكرات يف جمال آليات 
اختبار االتزان، وعرض آخر التطورات يف جماالت 
زراعة قوقعة األذن واألجهزة المسعية املزروعة يف 
اجلسم، والتقنيات اجلديدة يف جمال جراحة األذن 
لتحسني  اكملة  جلسة  وسنخصص  مكا  باملنظار، 

جودة اخلدمات الطبية وسالمة املرىض.
وقال أمين املدين، الرئيس التنفيذي لرشكة اندكس 
للخدمات املساندة: "إن النجاح الذي حققه مؤمتر 
وأعصاب  األذن  وجراحة  ألمراض  ديب  ومعرض 
يواكب  املاضية،  الثالث  السنوات  مر  عىل  األذن 
النجاح الذي حققته دولة اإلمارات وديب يف تطوير 

قطاع الرعاية الصحية".

أخبار وأنباء

إدخال  املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  تعزتم 
واستخدام تقنية حديثة ثالثية األبعاد يف العمليات 
اجلراحية لإلذن، بتلكفة 1,5 مليون درمه للجهاز 
الواحد، وتدخل هذه التقنية اجلديدة خالل هشرين 
يف مستشىف الرباحة بديب، وبعد ذلك تممع عىل 
وتساعد  للوزارة،  التابعة  املستشفيات  من  العديد 
هذه التقنية عىل إعطاء صورة ثالثية األبعاد للوسط 
اليت سوف جترى  لملنطقة  اجلرايح  الترشحيي 
هلا اجلراحة، وموضع األدوات اجلراحية يف هذا 

الوسط، بنسبة دقة جتاوز 98%. 
وبدأت الوزارة، استخدام جهاز التوازن للاكمريات 

الدقيقة، لفحص دقة التوازن والدوخة لدى املرىض، 
هبدف عدم تعرض املريض إىل أي نوع من التعب 
مكا اكن حيدث سابقًا، حيث يتعرف الطبيب خالل 
يف  املوجود  التوازن  جهاز  معل  إىل  دقائق   10
دقيقة  نتاجئ  إىل  الوصول  إىل  باإلضافة  األذن، 

للفحص بنسبة تصل إىل 98%. 
جراحة  استشاري  العامدي،  أمحد  الدكتور  وقال 
بديب،  الرباحة  األذن مبستشىف  وأعصاب  األذن 
وجراحة  ألمراض  ديب  ومعرض  مؤمتر  ورئيس 
األذن وأعصاب األذن، الذي افتتح أمس األربعاء: 
الداخلية،  لإلذن  الدقيقة  للاكمريات  التوازن  جهاز 

يوجد يف 4 مستشفيات فقط عىل مستوى الدولة، 
من بيهنا مستشىف الرباحة التابعة لوزارة الصحة، 
استخدام  األطباء عىل  تدريب  أنه مت  إىل  مشريًا 

اجلهاز. 
ثقة  تدمع  احلديثة،  التقنية  هذه  أن  إىل  وأشار 
اجلراح وتساعده عىل أداء اجلراحة بشلك متقن، 
أكرث  بأهنا  تتصف  األبعاد  ثالثية  صورة  وتعيط 
تفصياًل ووضوحًا، مما يساعد عىل جتنب التأثري 
عىل األعضاء املهمة، مثل العصب البرصي واملخ 

وتفادي املضاعفات اجلراحية.
وأكد أن العمليات اجلراحية املعمتدة عىل التصوير 

افتتاح مؤتمر ومعرض دبي 
ألمراض وجراحة األذن بمشاركة 

44 شركة من 33 دولة...
“الصحة” تدخل تقنيات جراحية إلعطاء صورة ثالثية األبعاد للوسط 

التشريحي لعمليات األذن

االمارات
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وخدمة  الصحية  األحباث  بنك  خدمة  املجمتع  ووقاية  الصحة  وزارة  أطلقت 
اشمتلت  اليت  املبتكرة  اخلدمات  باقة  مضن  الصحية  اإلحصائيات  عرض 

علهيا مشاركهتا يف أسبوع جيتكس للتقنية 2016م.
وقال سعادة الدكتور دمحم سلمي العملاء وكيل الوزارة، إن االرتقاء باألحباث 
الوزارة  أولويات  الدولة واقرتاح االسرتاتيجيات من  الصحية وفاعليهتا يف 
كوهنا متكننا من التخطيط وسن السياسات الصحية، واحلصول عىل أحدث 
املؤرشات وأدوات التحليل الذكية للكشف املبكر عن األمراض والوقاية مهنا 
وفق أعىل مستويات الشفافية واملوثوقية وتوفري بيئة إحصائية دامعة للبحث 
العيمل الطيب، من خالل حتسني خمرجات النظام اليحص وتقليل التاكليف، 
مبا يؤدي إىل تطبيق اسرتاتيجية الوزارة بتعزيز حصة الفرد واملجمتع وتوفري 
خدمات شاملة وممزية يف بيئة حصية مستدامة وفق سياسات وترشيعات 

وبراجم ورشااكت فاعلة حمليًا ودوليًا.
وقالت علياء زيد حريب رئيس مركز اإلحصاء واألحباث الصحية يف الوزارة، 
املنطقة وهتدف  الصحية غري مسبوقة عىل مستوى  بنك األحباث  إن خدمة 
املتعلقة  البحثية  واألوراق  الصحية  واحدة مجتع لك األحباث  لتوفري منصة 
العاملية  الطبية  الدوريات  يف  واملنشورة  اإلمارات  دولة  الصحة يف  بقطاع 
احلكومية  الصحية  واملؤسسات  اجلامعات  عادة  جترهيا  واليت  املعروفة 

واخلاصة يف الدولة.
وأوحضت حريب أن هذه املنصة اليت يستفيد مهنا الباحثون واألاكدمييون 
وطالب اجلامعات الطبية والصحفيون، توفر إماكنية الوصول إىل نتاجئ مجيع 
ملوضوع  وفقًا  الدولة عن طريق تصنيفها  أجريت يف  اليت  الطبية  األحباث 
مثل األوبئة والتخشيص واالقتصاد والصحة، وغريها، وأمراض مثل ارتفاع 

ضغط الدم، والرسطان، وغريها، مكا تقدم هذه اخلدمة املساعدة للباحثني 
التكرار يف  وجتنب  السابقة  الدراسات  من  املسمتدة  األدلة  عىل  لالستناد 
األنشطة البحثية وتعزيز التعاون بني مراكز األحباث اإلماراتية يف املستقبل، 

ونتوقع أن يكون هلا دورًا حموريًا يف التجشيع عىل األحباث الصحية.
املوقع  عىل  متاحًا  سيكون  الصحية  األحباث  بنك  أن  إىل  حريب  ولفتت 
االلكرتوين للوزارة وقد حجننا يف أرشفة حوايل 900 ورقة حبثية متت يف 
اإلمارات منذ عام 2006 باستخدام منوذج موحد، واليت ارتفعت من 33 
حبثًا عام 2007 إىل 150 حبثًا العام 2015م..، مكا أن البنك يمشل رابط 
للنصوص البحثية مع تفاصيل االتصال مع املؤلفني الباحثني إلتاحة  التعاون 
يف املستقبل، ألن األحباث تعيط الدليل والربهان إىل التطور خاصة وأن 
املبكر  والكشف  العالج  ناحية  من  يوميًا  ويتطور  جدًا  حيوي  الطيب  املجال 

والبد من مواكبة هذ التطورات.
جيتكس  أسبوع  يف  الوزارة  عهنا  أعلنت  اليت  "اإلحصائيات"  خدمة  وعن 
هذا العام، أشارت علياء حريب إىل أن خدمة اإلحصائيات هتدف إىل بناء 
يف  اليحص  للقطاع  متاكملة  معلومات  وقاعدة  الصحية،  للبيانات  منصة 
الدولة ويه موجودة  يف املوقع االلكرتوين للوزارة، وتقدم عرض البيانات 
اإلحصائية الصحية بشلك حتلييل مبتكر باستخدام تقنية املعلومات بطريقة 
هسلة القراءة، وتتيح عرض معلومات إحصائية حمدثة عن قطاع الصحة يف 
وعدد  للفرد،  العمر اليحص  ومتوسط  الصحية  الكوادر  عدد  مثل  اإلمارات 
األرّسة يف املستشفيات احلكومية واخلاصة يف دولة اإلمارات بالاكمل، مع 

متكني الوصول إىل البيانات اإلحصائية الصحية يف اإلمارات.

لدعم األبحاث الصحية في الدولة وعرض البيانات اإلحصائية بطريقة مبتكرة

“الصحة ووقاية المجتمع” تطلق خدمة “بنك األبحاث الصحية” 
وخدمة “اإلحصائيات” في أسبوع جيتكس للتقنية

أخبار وأنباء

في إطار تطبيق االستراتيجية 
الوطنية للصحة النفسية وتحت شعار

“عيش الحياة”
الصحة تطلق حملة توعوية بالصحة النفسية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية

إطالق  املجمتع حفل  ووقاية  الصحة  وزارة  نمظت 
النفسية  بالصحة  الويع  لتعزيز  التوعوية  امحللة 
واالضطرابات النفسية حتت شعار "عيش احلياة" 
متتد من 10-17 أكتوبر بالزتامن مع اليوم العاملي 
للصحة النفسية ، حبضور سعادة الدكتور يوسف 
لقطاع  املساعد  الوزارة  وكيل  الرساكل،  دمحم 
املستشفيات والدكتورة مىن الكواري، مديرة إدارة 
للصحة  الوطين  والربناجم  التخصصية  الرعاية 
حصية  هيائت  من  املسؤولني  من  وعدد  النفسية، 

ومؤسسات خمتلفة بالدولة.
وهتدف امحللة إىل التوعية باالضطرابات النفسية 
و توضيح رؤية وأهداف الربناجم الوطين للصحة 
حمارضات  امحللة  فعاليات  وتضمنت  النفسية 
عن  استبيان  وإجراء  مطبوعات  وتوزيع  توعوية 
معدل القلق واالكتائب يف املراكز الصحية التابعة 
و  التجارية  املراكز  ويف   ، األولية  الرعاية  إلدارة 
الصحف  يف  إعالمية  محلة  مضن   ، اجلامعات 
التواصل  ووسائل  والتلفاز  واإلذاعة  احمللية 

االجمتايع اخلاصة بالوزارة .
وأكد سعادة الدكتور يوسف دمحم الرساكل، عىل 
اسرتاتيجية الوزارة يف االرتقاء بالصحة النفسية 
مبا  العاملية،  املستويات  إىل  اإلمارات  دولة  يف 
هتدف  اليت  الرشيدة  احلكومة  رؤية  مع  يمتاىش 
من  لملجمتع،  السعادة  درجات  أعىل  اىل حتقيق 
النفسية  للصحة  الوطين  الربناجم  تنفيذ  خالل 
واملهين  والنفيس  االجمتايع  المتكني  لتحقيق 
وفق  مستدامة  حصية  بيئة  يف  النفيس  لملريض 
فاعلة  ورشااكت  وبراجم  وترشيعات  سياسات 

حمليًا ودوليًا وفقًا لملعايري العاملية .
ولفت سعادته إىل أن اخلطة االسرتاتيجية للربناجم 
الوطين للصحة النفسية هتدف إىل توفري خدمات 

نفسية تعزيزية وعالجية وتأهيلية ذات جودة عالية 
ومتابعة  املجمتعية  النفسية  اخلدمات  تطوير  و   ،
احلاالت املستقرة لملرىض النفسيني من احلاالت 
املزمنة عن طريق الزيارات املزنلية ملنع االنتاكسة 

وتقدمي االرشاد النفيس والدمع االجمتايع. 
ويف نفس السياق أعلن الدكتور الرساكل عن إنشاء 
مستشىف  املجمتعية يف  النفسية  للخدمات  وحدة 
االنتاكس  كثرية  احلاالت  مبتابعة  تقوم  األمل 
يف  الكبار  املرىض  كذلك  و  النفسيني  لملرىض 
علهيم  يصعب  الذين  أو  باخلرف  املصابني  السن 
الزيارات  طريق  عن  اخلدمة  مقر  إىل  احلضور 
ارس  ومساعدة  النفيس  التوجيه  وتقدمي  املزنلية  
املرىض وتقليل الضغوط النفسية علهيم. مكا ذكر 
الرساكل أنه سيمت افتتاح مركز خدمة رعاية هنارية 
للحاالت املزمنة يف مستشىف األمل اجلديد لتوفري 
و سيمت  لملرىض.  ونفسية  مهنية  تأهيلية  خدمات 
تشكيل ماكتب خاصة الستقبال املتطوعني  لتقدمي 
مراكز  لملرىض يف  التأهيلية  التطوعية  اخلدمات 
واجراءات حمددة  وفق سياسات  الهنارية  الرعاية 
مع رضورة تدريب املتطوعني عىل اجلوانب املتعلقة 
املرىض. مكا  واالحتفاظ برسية  والسالمة  باألمن 
أكد عىل رضورة تعزيز البحوث العملية يف جمال 

الصحة النفسية.
من جانبه أشار سعادة الدكتور حسني عبد الرمحن 
الرند إىل جهود الوزارة يف دجم خدمات الصحة 
النفسية يف الرعاية الصحية األولية و تأهيل ودمع 
وتعزيز  املجمتع  يف  ودجمهم  النفسيني  املرىض 
البحوث العملية يف جمال الصحة النفسية، وتطوير 
إحصائية  بيانات  قاعدة  وحتديث  املعلومات  نظام 

عن الصحة النفسية .
الوزارة  ارتأت  ؛  الكواري  مىن  الدكتورة  وقالت 

وما  التوعوية  احلياة"  "عيش  محلة  هذه  تنظمي 
الويع  لزيادة  وأنشطة  حمارضات  من  يصاحهبا 
املعريف باألمراض النفسية، اليت تصيب حنو 20 
يف املائة من ساكن العامل سنويًا نتيجة تغري مالحم 
، وزيادة  احلياة اليت أصبحت عىل وترية أرسع 
العامل،  يهشدها  اليت  والتغيريات  املسنني،  أعداد 
للتأكيد  االهمتام  من  املزيد  بذل  إىل  يدفع  مما 
عىل أمهية الوقاية والتدخل املبكر، وتوفري األدوية 
وتعزيز  الصحية،  املراكز  يف  األساسية  النفسية 
وخدمات  األولية  الصحية  الرعاية  بني  التواصل 
املستشفيات،  يف  املتخصصة  النفسية  الصحة 
نظام  يف  النفسية  الصحة  مؤرشات  وإدراج 
أن  وأوحضت  األولية.  الصحية  الرعاية  معلومات 
الذهنية  االضطرابات  األمراض شيوعًا  هذه  أكرث 
يف  ممثلة  العصبية  واالضطرابات  الفصام  مثل 
واضطراب  اكالكتائب  املزاجية  االضطرابات 
القلق، ومرىض إدمان املؤثرات العقلية اكملخدرات 

والعقاقري اليت تسبب اإلدمان.

االمارات
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البحرين

االحتفال بيوم البحرين الريايض إذ تفضلت معايل 
وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصاحل 
الرئييس  الصحة  وزارة  ماراثون  تدشني  بعد 
الطيب  السملانية  احتفال مجمع  بتدشني  باجلفري 
مبناسبة يوم البحرين الوطين حيث اشمتل برناجم 
فيه مجموعة  لمليش شارك  ماراثون  املجمع عىل 
وخصصت  مكا  الطيب،  باملجمع  العاملني  من 
إدارة مجمع السملانية هبذه املناسبة ركًنا تثقيفيًا 
لملرىض واملوظفني حول أمهية المتارين الرياضية 
جانب  إىل  هبا  متارس  اليت  األدوات  وأفضل 
تنظميه لفعالية رياضية حصية يف أجنحة األطفال.

عىل  فعالياهتا  اشمتلت  فقد  الصحية  املراكز  أما 
مكا  الصحية،  واحملطات  واملاراثونات  الواكثون 
أقام قسم العالج الطبيعية بالرعاية األولية العديد 
من األنشطة واليت متثلت يف تنظمي رياضة امليش 
وختصيص  االستطالة  ومتارين  اللياقة  ومتارين 
حمطة لالستشارات والنصاحئ والنرشات التوعوية 

والتثقيفية وإقامة مباراة لكرة القدم وغريها.

وعىل مستوى فعاليات املستشفيات اخلارجية فقد 
نظم مستشىف الطب النفيس ماراثوًنا لمليش يف 
حديقة املستشىف وسلسلة من الفعاليات املصاحبة 
كتوفري األلعاب الرياضية املصاحبة مثل كرة السلة 
و)بييب فوت( واستخدام بعض األجهزة الرياضية، 
مكا نظم فعالية خاصة لملوظفات واملريضات يف 
مبىن الغزايل تضمن توفري ألعاب متنوعة خفيفة، 
تعليق ملصقات رياضية حتفزيية ملامرسة  مكا مت 

الرياضة وتوزيع بعض اهلدايا البسيطة. 
مركز  يف  واملمتثلة  الصحة  وزارة  مرافق  واكنت 
إبراهمي خليل اكنو اليحص االجمتايع ومستشىف 
جدحفص للوالدة قد شاراك يف هذا احلدث اهلام 
متثلت  واليت  األنشطة  من  تقدمي مجلة  خالل  من 
لملوظفني  واإلمحاء  اإلطالة  أنشطة  تقدمي  يف 
خمتلف  عىل  واللعب  امليش  ورياضة  واملرىض 
األجهزة الرياضية، أما مستشىف احملرق للوالدة 
عبدالرمحن  مركز  من  ومبشاركة  املسنني  ورعاية 
اكنو ألمراض اللكى، فقد نمظا وبالتعاون مع نادي 

الفعاليات  لملوظفني  الريايض عدد من  البسيتني 
واملرىض وأهالهيم تضمنت ممارسة رياضة امليش 
والسلة  القدم  لكرة  مباريات  وإقامة  النادي  حول 
األجهزة  عىل  متارين  توفري  جانب  إىل  والطائرة 
عدة  املستشىف  أقام  ذلك  جانب  وإىل  الرياضية 

مسابقات مثل شد احلبل والقفز الطويل واجلري.
بنت  عائشة  الدكتورة  سعادة  تفضلت  ذلك  إىل 
مبارك بوعنق وكيلة وزارة الصحة بزيارة لالطالع 
عىل مشاركة وزارة الصحة خالل الفرتة املسائية 
بني  ما  فعالية  عقدت  واليت  الرياضية  القرية  يف 
الساعة 4-8 مساء حيث اكنت الفعالية الرئيسية، 
الصحة  )تعزيز  الصحة  لوزارة  جناحني  ومضت 
والصحة العامة واملراكز الصحية، وإدارة العالقات 
رياضية  مساحة  وخصصت  والدولية(،  العامة 
الصحة،  تعزيز  إدارة  بإرشاف  األطفال  أللعاب 
وقدمت 4 حمارضات عىل املنصة الرئيسية )تعزيز 
الصحة، الصحة العامة، العالج الطبييع ، والبحث 
االجمتايع(، وكذلك مسابقات وجوائز عىل املنصة.

أخبار وأنباء
البحرين

تحت رعاية ومشاركة معالي وزيرة الصحة تدشن 
فعاليات احتفالها بيوم البحرين الرياضي

بنت  فائقة  األستاذة  معايل  ومشاركة  رعاية  حتت 
سعيد الصاحل وزيرة الصحة نمظت وزارة الصحة 
الثالثاء 7 فرباير 2017م ماراثوًنا لمليش بالقرب 
وذلك  اجلفري  يف  للوزارة  الرئييس  املبىن  من 
الريايض،  البحرين  بيوم  اململكة  احتفال  مبناسبة 
وموظفات  املسوئلني  كبار  املاراثون  يف  شارك 
الرئييس  الوزارة  مببىن  الصحة  وزارة  وموظيف 

باجلفري ومن إدارة الصحة العامة.
وألقت معايل األستاذة فائقة الصاحل وزيرة الصحة 
خالهلا  من  أشادت  االحتفالية  مسهتل  يف  لكمة 
بالتوجهيات السامية لصاحب المسو املليك األمري 
الوزراء  خليفة بن سملان آل خليفة رئيس جملس 
معل  يوم  نصف  بتخصيص  ورعاه  اهلل  حفظه 
واهليائت  الوزارات  مجيع  يف  الريايض   للنشاط 
الصحة  وزارة  حرص  سعادهتا  مؤكدة  احلكومية 
بأمهية  الويع  لنرش  اليوم  هذا  استمثار  عىل 
تعزيز  يف  أثره  وبيان  البدين  النشاط  ممارسة 
ومحاية  األمراض  من  ووقايهتم  األفراد  حصة 
اإلجيابية  قمي  تعزيز  خالل  من  النفسية  حصهتم 

والتفاؤل والسعادة.
الشكر  جبزيل  الصحة  وزيرة  معايل  وتقدمت 

والتقدير إىل القيادة الرشيدة يف مملكة البحرين 
وإىل مسو الشيخ نارص بن محد آل خليفة رئيس 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
اليوم  هذا  ختصيص  عىل  البحرينية  األوملبية 
بن  نارص  الشيخ  مؤكدة عىل دمع مسو  للرياضة 
محد للرياضة والشباب وحرصه عىل تعزيز ثقافة 
ممارسة الرياضية يف املجمتع مشرية يف الوقت 
نفسه إىل أن هذه الفعالية الرياضية قد بدأها مسوه 
منذ العام املايض بشلك مصغر ومشلت اليوم اكفة 
معربًة  تنظميًا  أكرث  وأصبحت  اململكة، مكا  أرجاء 
عن تطلعاهتا يف أن يكون االحتفال بيوم البحرين 
القادمة  العام وخالل السنوات  الوطين خالل هذا 

أفضل وأمجل.
وبينت سعادهتا أنه ما اكن هلذا االهمتام املجمتيع 
بذلهتا  اليت  اجلهود  لوال  يتحقق  أن  بالرياضة 
املنشآت  إقامة  خالل  من  البحرين  مملكة  حكومة 
الرياضية واألندية ومضامري امليش وغريها واليت 
تهشد إقبااًل من خمتلف الفائت العمرية، وأضافت 
سعادهتا: إن مجيع هذه اجلهود قد سامهت يف 
واسرتاتيجية  الرشيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق 
جممتيع  ويع  إجياد  يف  الصحة  وزارة  ورؤية 

إجياد جممتع  وأثرها يف  الرياضة  أمهية  باجتاه 
األمراض  من  العديد  مواجهة  عىل  قادر  حصي 

السميا األمراض املزمنة مهنا. 
هبذه  لكمهتا  يف  الصحة  وزيرة  معايل  ودعت 
املناسبة مجيع موظفات وموظيف الوزارة لملشاركة  
باستاد  الرياضية  القرية  وفعاليات  أنشطة  يف 
البحرين الوطين وأن يسامهوا يف حتفزي احلضور 
واملشاركني يف القرية عىل ممارسة الرياضة وبيان 

أثرها اإلجيايب عىل حصهتم.
وتقدمت معايل األستاذة فائقة بنت سعيد الصاحل 
الشكر  جبزيل  لكمهتا  ختام  يف  الصحة  وزيرة 
والتقدير إىل مجيع القامئني واملنمظني عىل فعاليات 
الريايض  البحرين  بيوم  الصحة  وزارة  احتفال 
ممتنية هلم التوفيق والنجاح، بعد ذلك دشنت معايل 
مبشاركة  امليش  ماراثون  انطالق  الصحة  وزيرة 
طيبة وواسعة من موظفات وموظيف وزارة الصحة 
وإدارة الصحة العامة وذلك بالتعاون والتنسيق مع 

وزارة الداخلية.
الصحة  وزارة  مرافق  اكفة  أن  بالذكر  اجلدير 
بالرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية الثانوية 
2017م  فرباير   7 املوافق  الثالثاء  شاركوا  قد 
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مدير  اهلاجري  ابراهمي  مرمي  الدكتورة  رصحت 
أن مجموعة  الصحة  بوزارة  العامة  الصحة  إدارة 
موظفني  مع  باالشرتاك  والتبغ،  التدخني  ماكحفة 
بإدارة امجلارك لملنافذ البحرية، متكنوا من ضبط 
كيلوغرام(   420( التنباك  مادة  من  مهربة  حشنة 
عن طريق البحر، مما يعد خمالفة لقانون ماكحفة 

التدخني رمق 8 لسنة 2009 يف مواده 3 و11.
وذكرت اهلاجري أن مجموعة ماكحفة التدخني تلقت 
السواحل  اليوم من أحد موظيف خفر  بالغًا ظهر 
لحشنة  بضبطهم  يفيد  الداخلية  لوزارة  التابعني 
مبجموعة  املفتشة  قامت  وهيلع  املهربة،  املواد  من 
ماكحفة التدخني والتبغ بالتوجه عىل الفور لملعاينة 

والتأكد من حصة البالغ.

سرتة  مبنطقة  السواحل  خفر  إىل  وصوهلا  وفور 
وضعها يف  واليت مت  املضبوطة  الحشنة  مبعاينة 
هلا  وتبني  المسك،  ونقل  لتربيد  تستخدم  حاويات 
املمضوغ(  )التبغ  التنباك  مادة  من  تتكون  أهنا 
احملظورة حبسب قانون ماكحفة التدخني والتبغ، 
وهيلع مت فتح حمرض ضبط قضايئ لإلدالء بأقوال 
املواد  جرد  ومت  حملامكهتم،  متهيدًا  املهتمني 
املضبوطة حيث بلغ إمجايل وزن التنباك الذي متت 
توقيف  ومت  كيلوغرام،   420 يقارب  ما  مصادرته 

املهتمني عىل ذمة التحقيق.
وأشادت اهلاجري جبهود وزارة الداخلية ممثلة يف 
منتسيب امجلارك وخفر السواحل يف مجيع املنافذ 
عىل تعاوهنم الدامئ وجهودمه احلثيثة يف ماكحفة 

التدخني والتبغ.
ونوهت إىل أن اخلط الساخن اخلاص بالتبليغ عن 
والتبغ  التدخني  بقانون ماكحفة  املتعلقة  املخالفات 
بأنواعه رمق 66399755 يعمل يوميًا من الساعة 
السادسة صباحًا وحىت الساعة الثانية عرشة لياًل 
الستقبال الشاكوى، ودعت املواطنني واملقميني يف 
مملكة البحرين للتعاون مع املفتشني الصحيني من 
عىل  واحملافظة  التبغ  ماكحفة  جهود  تعزيز  أجل 

حصة الفرد واملجمتع.

“الصحة”:
ضبط شحنة مهربة من مادة التنباك عن طريق البحر

البحرين
أخبار وأنباء

البحرين

نظمتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي 
لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

د.الهاجري تفتتح ورشة تقييم المخاطر لفاشية شلل األطفال في البلدان

حتت رعاية معايل وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصاحل، 
نمظت وزارة الصحة حفل افتتاح ورشة تقيمي املخاطر لفاشية شلل 
املكتب  يف  الرتصد  مسؤول  وذلك حبضور  البلدان،  يف  األطفال 
اإلقليمي ملنمظة الصحة العاملية لدول رشق املتوسط الدكتور جمدي 
ومديرة  األطفال  شلل  الستئصال  اإلهشاد  جلنة  ورئيسة  رشف، 
إدارة الصحة العامة الدكتورة مرمي اهلاجري، وعدد من املسؤولني 
روتانا  آرت  بفندق  اخلليج  ودول  البحرين  مملكة  من  واملختصني 

أمواج.
األطفال  شلل  الستئصال  اإلهشاد  رئيسة جلنة  الورشة  وافتتحت 
عن  نيابة  اهلاجري،  مرمي  الدكتورة  العامة  الصحة  إدارة  ومديرة 
سعادة وزيرة الصحة، بلكمة عرّبت فهيا عن سعادهتا باستضافة  
مملكة البحرين لعقد ورشة "تقيمي املخاطر لفاشية شلل األطفال يف 
البلدان وإعداد خرائط بشأن تعذر الوصول"، واليت ُتقام بتنظمي من 
املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط مبنمظة الصحة العاملية، الفتًة إىل أن 
تضافر اجلهود عىل الصعيد العاملي من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات 
استئصال شلل األطفال كفيلة بوقف رسيانه يف العامل، ومن أمه 
الشواهد عىل ذلك  جناح لك من اهلند يف يناير 2011،  و إقلمي 
جنوب رشق أسيا يف مارس 2014  يف اإلهشاد لملنمظة عىل 
الهنج  تنفيذ  اإلخفاق يف  يؤدي  بيمنا  األطفال،  شلل  من  خلومها 
االسرتاتيجي إىل اسمترار رسيان الفريوس، وأوحضت أن رسيان 
زال  اليت ال  الدول  املتبقية ال قدر اهلل يف  املناطق  الفريوس يف 
حدوث  عنه  ُيسفر  قد  وأفغانستان  باكستان  مثل  املرض  يتوطهنا 

حاالت جديدة يف أي منطقة بالعامل. 
قد  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  أن  اهلاجري  الدكتورة  وأكدت 
حققت الكثري من اإلجنازات يف جمال ماكحفة األمراض، أما عىل 
إصابة  حاالت  تجسل  مل  البحرين  مملكة  فإن  احمليل،  الصعيد 
الربي  األطفال  شلل  لفريوس  حاالت  ُتجسل  مل  1993، مكا  منذ 
املشتق من اللقاحات، وذلك الرتفاع معدالت التغطية بثالث جرعات 
عقد،  من  أكرث  منذ   95% حيث جتاوزت  األطفال،  لشلل  روتينية 

وذلك بدمع من صّناع القرار وجهود العاملني يف احلقل اليحص 
ومجيع املعنيني خبدمات اللقاحات والرتصد الوبايئ يف القطاعني 
واإلقليمي  احمليل  املستوى  عىل  واخلاص  احلكويم  الصحيني 
والعاملي، عالوة عىل وجود نظام حّساس للكشف املبكر عن حاالت 
الشلل الفجايئ الرخو اليت وصلت معدالته لملعايري العاملية املنشودة 
ومل يثبت خمربيًا إصابة أي من هذه احلاالت بفريوس شلل األطفال 
"بالرمغ من  اللقاحات. وتابعت:  الفريوسات املشتقة من  أو  الربي 
هذه اإلجنازات عىل الصعيد العاملي واحمليل، إال أن خطر وفادة 
الدول،  بعض  قامئًا يف ظل تجسيل حاالت يف  زال  ال  الفريوس 
وهيلع فإن التدريب عىل احتساب مؤرشات تقيمي املخاطر والتدريب 
عىل كيفية حتديد مواقع حاالت الشلل الرخو احلاد عىل اخلريطة 
وإعداد خرائط لتعذر الوصول، وتقيمي املخاطر عىل اخلرائط كفيلة 
بتقوية االستعداد والتأهب واملجاهبة لفريوس شلل األطفال، وكذلك 
لوضع اخلطط الوقائية اليت متنع وفادة املرض، وتأيت هذه الورشة 
التدريبية لتحقيق ذلك من حيث التدريب عىل تقيمي املخاطر لفاشية 

شلل األطفال يف البلدان وإعداد خرائط بشأن تعذر الوصول".
من جانبه، أكد مسؤول الرتصد يف املكتب اإلقليمي ملنمظة الصحة 
العاملية لدول رشق املتوسط الدكتور جمدي رشف، عىل أمهية عقد 
مثل هذه الورشة اليت تناقش عوامل اخلطر ملرض شلل األطفال 
البالد  إىل  باملرض  املصابة  البالد  من  الساكن  انتقال  عن  الناجت 
العاملني  توعية  يف  الورشة  هذه  أمهية  تمتثل  مكا  مهنا،  اخلالية 
)VDPV( خصوصًا  اكتشاف فريوس  الرتصد بأمهية  يف قطاع 
بعد التحول من اللقاح ثاليث المنط إىل اللقاح ثنايئ المنط، الفتًا 
إىل أنه نظرًا للتقدم الطيب يف دول جملس التعاون، تأمل منمظة 
الصحة العاملية بتطبيق نظام ترصد املصابني بنقص املناعة األوىل، 
حيث أنه بعد استئصال الفريوس من البالد املتوطن فهيا املرض، 
سيكون امللجأ الوحيد له هو األطفال الذين يعانون من نقص املناعة 

األويل.
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الوزارة تشيد بمبادرة جاللة الملك المفدى باإلطالق “جائزة حمد” 
لتمكين الشباب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..

تعيين الدكتورة مريم الهاجري وكياًل مساعدًا للرعاية 
الصحية األولية والصحة العامة

أشادت معايل وزيرة الصحة االستاذة فائقة بنت 
اجلاللة  صاحب  حرضة  مببادرة  الصاحل  سعيد 
امللك محد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى 
لمتكني  امللك محد  البحرين جلائزة  بإطالق مملكة 
واليت  املستدامة،  التمنية  أهداف  لتحقيق  الشباب 
العاملي،  املستوى  عىل  نوعها  من  األوىل  تعترب 
يقودها صاحب اجلاللة  مشرية إىل اجلهود اليت 
امللك حفظة اهلل ورعاة لتصبح حمط أنظار العامل 

لمتكني الشباب لتحقيق هذه األهداف. 
وأكدت وزيرة الصحة )الصاحل( عىل الدور الفاعل 
للشباب من خالل طرح أفاكر جديدة وسباقة من أجل 
املستدامة،  للتمنية  العاملية  األهداف  اىل  الوصول 
الفئة اليت منحت  التام هلذه  معربة عن تجشيعها 
الثقة العالية واليت ستقود وحتقق التمنية، برغبهتا 
هناك  بأن  وبينت  والتمنية.  الرشاكة  الصادقة يف 
17 هدفا للتمنية املستدامة بدأت رمسيا من يناير 
سبمترب  العامل يف  قادة  اعمتدها  واليت  2016م 
ستعمل  واليت  تارخيية.،  أممية  مقة  يف  2015م 
لتحقيق اخلطة لعام 2013م، وقد تناولت أساسيات 
مثل الصحة والتعلمي واملساواة واإلبتاكر والسالو 

والعدل، وغريها من األمور الرضورية.
ملحة  أساسيات  إىل  الصحة  وزيرة  وأشارت   
املواثيق  يف  ذكرها  مت  املستدامة  التمنية  لتحقيق 
احلياة  مضان  أمهية  عىل  تؤكد  واليت  الدولية، 
للجميع من لك األمعار،  الرفاه  الصحية وتجشيع 
إختاذ  لرضورة  الزتام  من  فهيا  جاء  ما  مبينة 

صدر املرسوم املليك جلاللة امللك املفدى رمق 12 
لسنة 2017م بتعيني الدكتورة مرمي بنت إبراهمي 
األولية  الصحية  للرعاية  مساعدًا  وكياًل  اهلاجري 

والصحة العامة..
عضوية  تتوىل  مرمي  الدكتورة  أن  ذكره  اجلدير 
جملس  لدول  الصحة  ملجلس  التنفيذية  اهليئة 
عام  مدير  عرب  وقد  البحرين،  مملكة  عن  التعاون 
سعادهتم  عن  التنفيذية  اهليئة  وأعضاء  املجلس 
داعني اهلل عزوجل  الكرمي..  املليك  املرسوم  هبذا 

لسعادهتا بدوام التوفيق والسداد.

املتوقع  العمر  زيادة  النطاق جتاه  خطوات واسعة 
وخفض حاالت اإلصابة ببعض األمراض املرتبطة 
تقدم جوهري  واألمهات. وحتقيق  األطفال  بوفيات 
النظيفة  املياه  عىل  احلصول  إماكنية  زيادة  يف 
اإلصابة  حاالت  وخفض  اليحص،  والرصف 
باملالريا، والسل وشلل األطفال، واحلد من انتشار 
فريوس نقص املناعة البرشية "اإليدز"، مشرية إىل 
احلاجة لبذل املزيد من اجلهود للقضاء بشلك اكمل 
عىل مجموعة واسعة من األمراض ومعاجلة الكثري 

من شىت املسائل الصحية.
الشباب  تواجه  اليت  التحديات  من  الرمغ  وعىل 
باملجمتع وتكون ممتاثلة جبميع دول العامل، وكون 
علىى  تؤثر  وقد  بالغة،  أمهية  ذات  القضايا  هذه 
املتحدة  لالمم  االمنائية  االهداف  معايري  حتقيق 
الوزيرة  أن  إال  الصحية،  اخلدمات  حتسني  مثل 
اهمتامه  الصحة  وزارة  حرص  أكدت  "الصاحل" 
والشباب  اليافعني  املتعلقة بصحة  للرباجم  وتبنهيا 
من أجل توفري الصحة البدنية والنفسية والعقلية، 
ليكونوا  الشباب  جيل  تأهيل  أجل  من  ذلك  ويأيت 
هلم،  اسندت  اليت  الرسالة  حتقيق  عىل  قادرين 
حيث أهنم سيكونون قادة املستقبل، ومه يعتربون 
عاتقهم  عىل  يقع  الذين  املستقبل  وأمهات  آباء 
وزارة  وتدرك  الوطن،  هذا  ومناء  تمنية  مسؤولية 
اجتاهات  تلعبه  الذي  الدور  أمهية  متامًا  الصحة 
وممارسات هؤالء الشباب يف التأثري عىل حصهتم 

واحمتاالت تعرضهم لملرض يف املستقبل.

عدد  من  األكرب  الرشحية  متثل  الشباب  أن  يذكر 
وتمتزي  الساكن  عدد  ثلث  يقارب  مبا  الساكن 
هذه الفرتة من العمر بالمنو والتطور الرسيع من 
ويتعرض  واالجمتاعية,  والنفسية  البدنية  الناحية 
اليافعني والشباب اىل الكثري من املخاطر واملشالك 
السلوكيات غري الصحية،  اتباعهم  نتيجة  الصحية 
لذلك مت وضع فئة الشباب من األولويات عىل اجندة 
اإلسرتاتيجيات الصحية من أجل تمنيهتا واحلفاظ 

علهيا.
ومن اجلدير بالذكر أن أمناط احلياة وطرق معيشة 
حييوهنا،  اليت  احلياة  نوعية  عىل  تؤثر  األفراد 
الرياضة  التغذية السلمية، وممارسة  واليت تمشل 
عن  واالمتناع  التدخني،  عن  واالمتناع  بانتظام، 
اكيف،  نوم  عىل  واحلصول  الكحول،  تعايط 
والنظافة  الخشصية  النظافة  عىل  واحملافظة 
العامة إىل جانب مراعاة أمور السالمة للوقاية من 

احلوادث ، والتعامل الصحيح مع التوترات.
ويف ختام ترصحي وزيرة الصحة عربت عن خفرها 
باجلهود اجلبارة يف هذا املجال، تطلعاهتا واماهلا 
بنحاح هذه املبادرات اهلافة والنبيلة، واليت تأيت 
اهلل  حفظه  امللك  جلاللة  السديدة  الرؤى  لترتمج 
احلكمية  للقيادة  الثاقبة  والرؤية  وبالتوجيه  ورعاه، 
القطاعات  مجيع  جهود  وبتاكتف  البلد  هلذا 

احلكومية واألهلية واخلاصة.

أخبار وأنباء
البحرين

اجمتع الدكتور دمحم أمني العويض الوكيل املساعد للتخطيط 
ماكوي  أسامة  األستاذ  من  لك  مع  الصحة  بوزارة  والتدريب 
نائب  أول  نسمي  واالستاذة  اليونيسف  منمظة  ممثل  خوجيل 
العربية وذلك  لدول اخلليج  للطفولة  املتحدة  ممثل منمظة األمم 
هبدف حبث ومناقشة آلية تنفيذ عدد من الرباجم واملشاريع مع 
املنمظات العاملية التابعة ملنمظة االمم املتحدة واليت جرى طرحها 
خالل اجمتاع ممثيل وزارة الصحة مع ممثيل املنمظات بوزارة 
حرض   وقد   .2017 يناير   17 املوافق  الثالثاء  يوم  اخلارجية 
االجمتاع من وزارة الصحة لك من  االستاذة خولة الغمت مدير 
إدارة التخطيط اليحص والدكتورة عبري الغاوي القامئ بأمعال 

مدير  إدارة تعزيز الصحة.
ويف مسهتل اللقاء رحب الدكتور دمحم أمني العويض الوكيل 
املساعد للتخطيط والتدريب مبمثيل املنمظات ممتنيا هلم طيب 
الوقت نفسه بعالقات  البحرين ومشيدا يف  اإلقامة يف مملكة 
العاملية  واملنمظات  الدولة  مؤسسات  بني  مجتع  اليت  التعاون 
املشاريع  من  بالعديد  اإلرتقاء  أجل  من  الالحمدود  ودمعها 

والرباجم وخاصة الرباجم اليت هتدف لتطوير الصحة مهنا. 

اليت  املوضوعات  أمه  عىل  املساعد  الوكيل  اطلع  ذلك  بعد 
و  اخلارجية  وزارة  مع  الصحة  وزارة  ممثيل  اجمتاع  تناوهلا 
ممثيل املنمظات الدولية، وهيلع نوقش موضوع دراسة وحبث آلية 
مشاركة وزارة الصحة يف برناجم تطور منو الطفل يف مرحلة 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  الطفل  وبرناجم  األولية  المنو 
واليت طرحهام ممثيل منمظة األمم املتحدة للطفولة "يونيسيف".
وأكد الوكيل املساعد عىل أمهية الرباجم املطروحة من جانب 
مكتب األمم املتحدة وأن وزارة الصحة ستحرص وبالتعاون مع 
املؤسسات احلكومية املختصة عىل حبث ودراسة آلية تنفيذ هذه 

الرباجم وُسبل االستفادة مهنا.
وتقدم الدكتور دمحم أمني العويض الوكيل املساعد للتخطيط 
إىل ممثيل  والتقدير  الشكر  اللقاء جبزيل  ختام  والتدريب يف 
املنمظات الدولية وممثيل وزارة الصحة عىل جهودمه يف تفعيل 
املجمتع  اليت هتم ومتس حصة  اهلامة  املشاريع  و  االتفاقيات 
مؤكدا عىل أن وزارة الصحة لن تألوا جهدا يف بذل لك ما لدهيا 

من إماكنيات من أجل دمع وإجناح هذه الرباجم.

الوكيل المساعد للتخطيط بالصحة يبحث سبل 
االستفادة من برامج منظمة األمم المتحدة 

للطفولة “يونسيف” في مجال تطور الطفل
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دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير التعلمي الدكتور أمحد 
بن دمحم العيىس، " مبادرة خفض معدالت المسنة لدى الطالب والطالبات 
"رشاقة" وذلك مبدرسة الربيع بن عامر بإساكن وزارة اخلارجية بالرياض، 
وجاءت تزامنًا مع انطالقة العام الدرايس الثاين وتسهتدف 1000 مدرسة 
من مدارس التعلمي العام يف ست مناطق مكرحلة أوىل يه: الرياض وجدة 
وجنران واجلوف واملنطقة الرشقية ومكة املكرمة برعاية من رشكة أكوافينا 

وكويكر.
وبدئ حفل التدشني بتالوة آيات القرآن الكرمي تاله لكمة ترحيبية بالوزيرين ومن 
مث فيمل وثائيق وتعرييف باملبادرة فلكمة ملدير املبادرة الدكتور شاكر العمري 

ومن مث جرى تكرمي الرشاكت الراعية واجلهات املشاركة يف املبادرة .
الرمس  الفائزين يف مسابقة  الطالب  والتعلمي،  عقب ذلك كرم وزيرا الصحة 
املصاحبة لملبادرة ومن مث قاما جبولة يف املعرض املصغر الذي أقمي هبذه 

املناسبة.
بعد ذلك شارك وزير الصحة ووزير التعلمي وضيوف احلفل الطالب يف وجبة 

اإلفطار اليحص ،ويف أداء تدريباهتم اللياقية يف ساحة املدرسة .
مخس  إىل  تصل  ملدة  مدرسة   6000 تسهتدف  اليت  املبادرة  هذه  وتأيت 

 ، مدرسة  بـ1000  األول  عامها  اهلل يف  البداية مبشيئة  وستكون  سنوات، 
كإحدى املبادرات اليت تسىع "الصحة" من خالهلا حلشد املوارد واجلهود 
عىل  المسنة  عبء  لتخفيف  الوطين  املستوى  عىل  املعنية  للجهات  املشرتكة 
املواطن واملجمتع وستمت تغطية %20 من مدارس اململكة خالل امخلسة أعوام 
القادمة لتعزيز منط احلياة الصحية من خالل حتسني السلوك الغذايئ وزيادة 
النشاط البدين للطالب والطالبات نظرًا الرتباطها بالعديد من األمراض غري 
املعدية مثل السكري وأمراض القلب والرسطان وارتفاع ضغط الدم والهتاب 
املفاصل وغريها .حيث أظهرت تقارير منمظة الصحة العاملية أن أكرث من 1.4 
مليار بالغ يعانون زيادة الوزن وأكرث من نصف مليار يعانون المسنة عاملًّيا وأن 
هناك ما يزيد عىل 40 مليون طفل ممن مه حتت سن اخلامسة يعانون زيادة 
الوزن حول العامل، مكا بلغت نسبة المسنة يف اململكة %28.7، ونسبة زيادة 
الوزن تبلغ %30.7 يف الفئة العمرية من 15 سنة مفا فوق حسب نتاجئ املسح 

الوطين لملعلومات الصحية يف العام 2013 م.
وأشارت إحدى الدراسات أن نسبة الذين يعانون من زيادة يف الوزن يف السن 
املدريس %23 وأن نسبة املصابني بالمسنة السن املدريس %9.3 ، وبناًء 
عىل ذلك تبنت "الصحة" بالتعاون مع التعلمي مبادرة خلفض معدالت المسنة 

“الصحة” و”التعليم” تطلقان 
مبادرة “رشاقة” لخفض معدالت 

السمنة في المدارس

أخبار وأنباء
السعودية

النشاط  وزيادة  الغذايئ  السلوك  وحتسني  "رشاقة"  املدارس  والطالبات يف  الطالب  لدى 
البدين للطالب والطالبات ورفع الويع اليحص مبخاطر المسنة وطرق الوقاية مهنا كون 
املدرسة املاكن املناسب للتدخالت الوقائية، واالستفادة من االنتشار اجلغرايف الواسع ملراكز 
الرعاية الصحية األولية داخل األحياء يف مجيع مناطق اململكة وهسولة الوصول هلا، وارتباط 
مجيع املدارس بأقرب مركز رعاية حصية أولية جماور، مكا هتدف املبادرة خلفض معدالت 
انتشار المسنة بني األطفال واملراهقني يف السن املدريس يف اململكة بنسبة %5 خالل 

امخلس سنوات القادمة يف املدارس املختارة.
حرض حفل التدشني معايل نائب وزير الصحة للشؤون الصحية األستاذ محد الضويلع ومدير 
عام التعلمي الدكتور عبداهلل املانع ومساعد مدير عام التعلمي للشوئن املدرسية محد الشنيرب.
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يشمل أكثر من 50 ألف ُأسرة “الصحة” تعلن 
عن بدء تنفيذ المسح الصحي

أعلنت "الصحة" أهنا ستبدأ يف تنفيذ  أكرب مسح حصي يف تارخي اململكة 
حيث يمشل أكرث من 50 ألف أرسة، وتسىع  "الصحة"  من خالل هذا املسح 
إىل  تقومي احلالة الصحية للساكن وحتديد عوامل اخلطورة مثل عدم ممارسة 
الرياضة والتدخني وغريها باإلضافة إىل تقومي مدى قدرة النظام اليحص 
تغطية  مدى  عىل  والتعرف  الساكن  واحتياجات  لتطلعات  االستجابة  عىل 
مستوى  عىل  اليحص  اإلنفاق  وكذلك  للساكن  الصحية  والرباجم  اخلدمات 

اأُلرس ومبا يمتاىش مع رؤية اململكة 2030 وبرناجم التحول الوطين.
واكنت "الصحة" قد أوحضت سابقًا  أهنا هتدف من هذا املسح  توفري بيانات 
ومعلومات موثوقة عن احلالة الصحية للساكن بشلك دقيق بغرض استطالع 
التعرف  باإلضافة إىل  تواجه املجمتع،  اليت  اململكة  املؤرشات الصحية يف 
عىل املشكالت الصحية ووضع احللول املناسبة هلا ومضان توفري معلومات 
دوليًا  لملقارنة  قابلة  اململكة  يف  اليحص  الوضع  عن  عالية  اعمتادية  ذات 
وقدرته  اليحص  النظام  أداء  لتقيمي  واألدلة  البيانات  من  قاعدة  واستحداث 

عىل حتقيق األهداف وتوفري املعلومات الالزمة لصانيع القرار مبا حيتاجونه 
من معلومات لتوجيه السياسات واالسرتاتيجيات والرباجم عند الرضورة.

حوايل  يبلغ  املسح   يمشلهم  أن  املتوقع  الساكن  عدد  أن   اإلشارة  جتدر 
)250.000( نمسة، حيث يمشل املسح لك الفائت العمرية من الوالدة وحىت 
كبار السن، مبشاركة ميدانية لـ )571( مركزًا حصيًا و 9 آالف حصي وإداري 
مُتّثل مجيع املناطق اجلغرافية والتنوع الساكين لململكة، وسيمت تطبيق املسح 
يف لك مناطق اململكة )20 منطقة وحمافظة( ويستغرق حوايل ٦هشور تمت 
وضغط  السكري  عىل  للكشف  خمربية  وحفوصات  ميدانية  زيارات  خالهلا 
الدم ونسبة الدهون، مكا سيمت كذلك إجراء قياسات للوزن والطول لتحديد 
معدل كتلة اجلسم للكشف عن المسنة وزيادة الوزن وذلك لعينة خمتارة من 

)25000( نمسة من أعضاء األرس.
اجلدير بالذكر أن آلية العمل مت مراجعهتا من خرباء حمليني وعامليني ومنمظة 

الصحة العاملية وخرباء اهليئة العامة لإلحصاء.

أخبار وأنباء
السعودية

الصحة تنظم ورشة عمل لمقدمي الخدمة في 
القطاع الصحي الخاص

"الصحة" مع مقديم اخلدمات  أقامته  الذي  املوسع  اللقاء  رىع معايل وزير الصحة 
الصحية يف القطاع اخلاص اليوم الثالثاء  بالرياض ، والذي أكد فيه معايل الوزير 
عىل أن القطاع اخلاص رشيك أساس مع الصحة للعمل يدًا بيد للسري بركب التطور 
يف املجال اليحص إىل آفاق كبرية وعىل املدى البعيد لتكون اخلدمات الصحية متطورة 
ليس عىل املستوى احمليل فقط بل وتتخىط ذلك لتصل إىل النطاق العاملي ولتصبح 

اململكة متقدمة حصيًا بل وتقدم خدماهتا يف جمال السياحة العالجية وجبودة عالية.
وركز اللقاء من خالل احملاور اليت تناوهلا عىل أمهية تفعيل الرشاكة بني "الصحة" 
والقطاع اخلاص والتعاون الكبري بيهنام يف مجيع قطاعات "الصحة" يف سبيل تهسيل 

الوصول باخلدمة اىل مجيع أحناء اململكة .
باالضافة اىل أمهية  القطاع اليحص اخلاص ودوره الفاعل يف دمع مسرية العمل 
اليحص يف اململكة كونه رشيك أساس للصحة ورافد حيوي جلهودها املبذولة لتطوير 
القطاع اليحص ، وجتويد اخلدمات الصحية املقدمة لملواطنني متاشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ 
وحتقيق  املتاحة  اإلماكنات  اكفة  إستمثار  عىل  والعمل   ، الوطين  التحول  وبرناجم 
اإلستفادة املثىل مهنا مبا ينعكس إجيابًا عىل رفع مستوى األداء والكفاءة يف القطاع 
اليحص احلكويم واخلاص،  متشيا مع التوجهيات السامية الكرمية واليت تؤكد دامئًا 
عىل رضورة تنامغ اجلهود  وتضافرها بني اكفة مؤسسات املجمتع  خلدمة املواطن 

وتوفري سبل العيش الكرمي له
ويف ظل العمل الذي تقوم به "الصحة" عرب العديد من املبادرات ومن أبرزها أنشاء 
الواكلة املساعدة لإلستمثار لتحفزي القطاع اخلاص ، وإن اكن التحفزي والرقابة موجودة 
من قبل إال أهنا اآلن أصبحت مقرونة بالتحفزي يف املجال احلكويم واخلاص كوهنام 

عامالن مهامن يف جناح التعاون القامئ مع الصحة.
مكا تطرق اللقاء إىل التوجه الذي قامت به "الصحة" مؤخرًا بأطالق اخلدمات اإللكرتونية 
يف جمال ختليص الرخص وجتديدها وإشرتاطات املزاولة واليت ستعجل يف إصدارها 
مستوى  اإلسعايف عىل  والنقل  املتنقلة  العيادات  وكذلك خدمات   ، قليلة  دقائق  خالل 
القطاع اخلاص ومعل الحئة خاصة هبا ، باإلضافة اىل املشاركة املجمتعية وأمهيهتا 
عرب امجلعيات اخلريية القامئة واليت ختدم القطاع اخلاص اليحص باجلهد واألفاكر أو 
التربعات باملرشوعات اخلريية . ورضورة اإلهمتام باجلودة العالية والنظرة املستقبلية 
والعالجية  الصحية  اخلدمات  تقدمي  يف  البعيد  املدى  عىل  اإلستمثار  نتاجئ  إلظهار 

والرشاكة بني "الصحة" والقطاع اخلاص .
واكنت ورش العمل يف اللقاء قد حفلت بالعديد من النقاشات  واملوضوعات املدرجة 
عىل جدول األمعال ومهنا مسامهة القطاع اخلاص يف برناجم التحول ، ودمع الصناعة 
، االحتاكر واملنافسة وهيلكة  البيئة اإلستمثارية الصحية  احمللية وحتديات ومعوقات 
السوق  إضافًة إىل موضوع العمل اخلريي التطوع وحفلت تلك األوراق عىل العديد من 
احلوارات واملناقشات اهلادمة واليت اظهرت منخالهلا العديد من النتاجئ والتوصيات 
اليت ستعمل علهيا وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع اخلاص مبا حيقق أهداف رؤية 

اململكة.
حرض اللقاء كاًل من معايل  نائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط األستاذ فهد اجلالجل 
ومعايل نائب وزير الصحة للشئؤون الصحية األستاذ محد الضويلع ومعايل االستاذ 
فهد السكيت رئيس وحدة احملتوى احمليل وتمنية القطاع اخلاص يف األمانة العامة 

مبجلس الوزراء.
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بهدف تطوير أداء مراكز السكر ورفع كفاءة 
العاملين فيها..

“الصحة” توقع 
إتفاقية مع مركز 
جوسلين للسكر 

بجامعة هارفرد

أبرمت "الصحة" اليوم اإلثنني إتفاقية مع مركز جوسلني للسكر 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  هارفرد  الطب جبامعة  للكية  التابع 
وملدة سنتني ، وهتدف اإلتفاقية إىل حتسني أداء مراكز السكر 
هذه  يف  العاملني  كفاءة  ورفع  املعمتدة  العاملية  املعايري  حسب 
برناجم  تنفيذ  وستمشل   ، املسمتر  التدريب  خالل  من  املراكز 
دبلوم ملثقيف ومثقفات السكر املتخصصني ، باإلضافة اىل إعداد 
قطاعات  السكري يف مجيع  للعاملني يف جمال  تدريبية  حقيبة 

الصحة ، وإعداد مدربني معمتدين يف جمال السكري .
وقالت الصحة أن خمرجات هذه اإلتفاقية ستهسم بإذن اهلل يف 
زيادة أعداد املتخصصني يف عالج داء السكري يف مستشفيات 
وزارة الصحة من األطباء والمتريض وأخصائيي التغذية العالجية 
مما سيساعد عىل تقدمي الرعاية الصحية املثىل لملصابني بداء 
واملضاعفات  املراضة  وتقليل  املعييش  المنط  لتحسني  السكري 

مبا يتناسب مع رؤية اململكة ٢٠٣٠ باذن اهلل تعاىل.
السكر  ووحدات  مراكز  إدارة  تطوير  عىل  الصحة  وحترص 
وحتسني األداء يف مراكز السكر يف مناطق اململكة من خالل 
بداء  لملصابني  اخلدمة  لتقدمي  موحدة  وأدلة  سياسات  وضع 
من  املراكز  هبذه  العاملني  كفاءة  رفع  اىل  باإلضافة  السكري، 
املراكز  مع  املربمة  اإلتفاقيات  وتعد  املسمتر،  التدريب  خالل 

املتخصصة أداة من أدوات حتسني أداء مراكز السكر.
وأقدم  أكرب  من  ُيعد  للسكر  جوسلني  مركز  أن  اإلشارة  جتدر 
مراكز السكر عىل مستوى العامل ، حيث بدأ إنشاء هذ املركز يف 
والتدريب  السكر  بتقدمي اخلدمات ملرىض  ، وهيمت  عام1898م 
للعاملني يف جمال عالج داء السكري ، وكذلك بالبحوث العملية 

يف نفس املجال.

أخبار وأنباء
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منذ  السعودية  العربية  اململكة  يف  الصحة  وزارة  معلت 
حنو 3 سنوات عىل مرشوع  حتسني قوامئ االنتظار يف 
العيادات اخلارجية والعمليات يف املستشفيات احلكومية 
لالنتظار  األقىص  احلد  تقليص  أن  إىل  الوصول  هبدف 

إىل أربعة  أسابيع حكد أقىص.
هبدف  االنتظار،  قوامئ  ارتفاع  أسباب  الوزارة  ودرست 
عدم  األسباب  أمه  من  أن  وظهر  املشلكة،  تلك  معاجلة 
الزتام املرىض مبواعيد الفحص مما يفوت الفرصة عىل 
مراجعة  إىل  باإلضافة  اخلدمة،  لتليق  آخرين  مرىض 
املرىض املستشفيات مبارشة دون االلزتام بنظام اإلحالة 
املريض  األولية، إىل جانب معاودة  الصحية  املراكز  من 
لملستشفيات إلعادة رصف األدوية املتكررة هشريًا، مما 

يزيد الضغط عىل العيادات.
املراجعني  املرىض  انتظار  قوامئ  من  احلد  أجل  ومن 
للعيادات والعمليات معلت وزارة الصحة السعودية عىل 
األطباء  برناجم  األطباء عن طريق  استقدام  التوسع يف 
الزائرين لالستشاريني و النواب وخصوصًا التخصصات 

النادرة.
يقوم  إذ  االستشارية،  الزيارات  نظام  طبقت  مكا 
أو  احلكويم  اليحص  القطاع  من  االستشاريون 
اليت  املستشفيات  بزيارة  األخرى  الصحية  القطاعات 

هبا قوامئ انتظار من يومني إىل 5 أيام هشريًا للحد من 
لالستشاريني  زيارات  تنظمي  جانب  إىل  االنتظار،  قوامئ 
الطرفية يف  املستشفيات  إىل  املركزية  املستشفيات  من 
االستشاريني  النقص يف  من  تعاين  اليت  التخصصات 
يف نفس املنطقة، وتطبيق نظام العمل خارج الدوام ويوم 
السبت، وزيادة عدد العيادات األسبوعية للتخصصات أو 
زيادة وقت العيادة )عىل سبيل املثال من 3 ساعات إىل 
4 ساعات(، حسب اإلماكنيات املتاحة وطول فرتة قوامئ 
االنتظار، وزيادة نسبة معليات وإجراءات اليوم الواحد، 

للحد من قوامئ االنتظار.
وقامت الوزارة كذلك بإنشاء مبىن خمصص للعيادات يف 
املستشفيات اليت هبا نقص يف غرف العيادات إذا توفرت 
أرض ، وكذلك زيادة غرف العمليات باملستشفيات اليت 

حتتاج إىل ذلك.
مكا بذلك الوزارة جهودا كبرية حث املرىض عىل االلزتام 
بنظام اإلحالة من املراكز الصحية األولية، إعادة رصف 
األمراض  ملرىض  الصحية  املراكز  من  الهشري  العالج 
لالستشاري  الهشري   العالج  مرىض  ومراجعة  املزمنة 

باملستشفيات  حسب النصيحة الطبية.

وزارة الصحة السعودية تتخذ حزمة 
من القرارات لتقليص قوائم 

االنتظار في المستشفيات



تدشين الوثيقة الوطنية لحقوق 
وواجبات المرضى ووثيقة رفـض 

االعتداء على العاملين

مت بسلطنة مُعان مؤخرًا تدشني الوثيقة الوطنية حلقوق 
وواجبات املرىض، ووثيقة رفض االعتداء عىل العاملني 
الصحيني، وذلك حتت رعاية معايل الدكتور عبداهلل بن 
نارص احلرايص، رئيس اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.

تضمنت وثيقة حقوق وواجبات املرىض العديد من البنود 
والسالمة،  األمان  الصحية،  للخدمات  الوصول  أمهها: 
اخلصوصية،  العالج،  خطة  يف  املشاركة  التواصل، 

االحرتام والتقدير، واالقرتاحات والتعليق. 

الصحيني  العاملني  عىل  االعتداء  رفض  وثيقة  أما 
موظفهيا  عىل  باحلفاظ  الصحة  وزارة  تلزتم  مفوجهبا 
انتاجيهتم يف  يؤثر عىل  يتعرضون لألذى مما  حىت ال 
جمال معلهم، وبالتايل أداء الواجب يف بيئة آمنة خالية 
من العنف، ولذلك قامت الوزارة بإجياد سياسة واحضة 
للحد من العنف خالل فرتة أداء املوظف لعمله والتعامل 

مع املعتدي بلك رصامة.
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حصول المستشفى السلطاني على 
شهادة االعتماد الدولي

الذي  المتزي  هذا  عىل  املستشىف  حصول  ويأيت 
من  دويل  اعرتاف  مبثابة  جناحاته  إىل  يضاف 
إحدى أكرب مؤسسات االعمتاد اليحص يف العامل 
ويه املؤسسة اليت تأسست عام 1958 العمتاد 

املؤسسات الصحية الكندية. 
يتضمن االعمتاد يف تعريفه العام معلية تقيمي تقوم 
هبا هيئة تقيمي خارجية مستقلة لتقدير مدى توافق 
املؤسسة الصحية مع املعايري املوضوعة عمليًا من 
قبل هيئة االعمتاد ويمتثل اهلدف الرئيس لالعمتاد 
للريق  اخلدمة  تقدمي  واجراءات  أنمظة  تطوير  يف 
األداء  جودة  ثقافة  وترسيخ  جودهتا  مبستوى 

والتطوير املسمتر لدى لك أفراد املؤسسة.   
وقد هنأ معايل الدكتور أمحد بن دمحم بن عبيد 
والعاملني  املسؤولني  اكفة  الصحة  وزير  السعيدي 
مشيدًا  اإلجناز،  هذا  السلطاين عىل  باملستشىف 
تقدمي خدمات  املقدرة يف جمال  معاليه جبهودمه 
حصية ختصصية عالية اجلودة لملستفيدين، اليت 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  عىل  اجيابيًا  انعكست 
حىت وصلت هلذا االعرتاف الدويل الذي تفخر به 

السلطنة.
الراشدي  سلميان  بن  إمساعيل  الدكتور  ورصح 
دائرة  مدير  الوراثية،  األمراض  أول  استشاري 
احلصول  اجراءات  بأن  املرىض  وسالمة  اجلودة 

حصل املستشىف السلطاين جبميع خدماته واملراكز الطبية 
الوطنية التابعة له عىل هشادة االعمتاد الدويل من مؤسسة 
االعمتاد الكندي الدويل اليت تعمتد معايري اجلودة والمتزي 

لملؤسسات الصحية واملستشفيات الكندية واليت تضايه أعىل 
املعايري العاملية يف القطاع اليحص.

تقيمييتني  خطوتني  عىل  اشمتلت  االعمتاد  عىل 
التقيمي املبديئ يف فرباير 2014 والتقيمي الهنايئ 

يف نومفرب 2016. 
وأضاف: وقد مشل التقيمي الهنايئ تقيمي اخلدمات 
وسياساهتا  املساعدة  والطبية  والطبية،  اإلدارية 
بثقافة  يتعلق  ما  ولك  ومستنداهتا  واجراءاهتا 
تطويرها..، مكا مشل التقيمي زيارة فريق من مخسة 
خرباء كنديني يف الفرتة من ٢٠ وحىت ٢٤ نومفرب 
لملعاينة وتقيمي مدى انضباط املستشىف السلطاين 
مبعايري االعمتاد ومقارنهتا باالشرتاطات الستيفاء 

2295 ألفني ومائيت ومخسة وتسعني معيارًا.  
واستطرد: مكا اشمتل التقيمي مقابالت مع جهات 
التعاون  عالقات  جودة  لتقيمي  ومرىض  خارجية 
عن  املرىض  وانطباعات  األهلية  املؤسسات  مع 
التقيمي مراجعة  اخلدمات اليت قدمت هلم، وختلل 
املستشىف  يف  عالجهم  سبق  مرىض  ملفات 
ومتابعة سري عالجهم أثناء مكوثهم يف املستشىف 

بل ومتابعاهتم يف العيادات اخلارجية.
وأشار الدكتور امساعيل الراشدي إىل أن التقيمي 
السلطاين  املستشىف  الزتام  مدى  أظهر  الهنايئ 
والطبية  والطبية  اإلدارية  وأقسامه  دوائره  جبميع 
املساعدة بأعىل معايري اجلودة والسالمة والفعالية 
النتاجئ  أثبتت  وقد  الصحية..،  اخلدمة  تقدمي  يف 

االلزتام  املفصل  الهنايئ  التقرير  قدمت يف  اليت 
بـ 2132 من معايري االعمتاد بنسبة %93 ويه 
األخرى  باملستشفيات  مقارنة  جدًا  عالية  نسبة 
املستشىف  الزتام  النتاجئ  أظهرت  مكا  املعمتدة، 
باملعايري املاسية العالية جدًا من تصنيف املعايري 

اللكي بنسبة 88.2%. 
املستشىف  خدمات  بعض  حصلت  مكا  وأضاف: 
ملعايري  تطبيقها  ملدى  جدًا  عالية  مستويات  عىل 
االعمتاد مثل خدمات نقل الدم وخدمات العيادات 
فميا    97% بنسبة  األشعة  وخدمات  اخلارجية 
عىل  العمليات  وغرف  اجلراحة  خدمات  حصلت 
مثل  الدوائر  بعض  استوفت  %98.9. مكا  نسبة 
الفائقة  العناية  وخدمات  لألورام  الوطين  املركز 
%100 يف تطبيقها ملعايري  الاكملة  العالمة  عىل 

االعمتاد جبميع تصنيفاهتا.
واستطرد: إضافة إىل ذلك أشار التقرير الهنايئ 
إىل ثقافة جودة العمل والتطوير اليت تسود مجيع 
خدمات املستشىف؛ والدور املؤثر للقيادات الشابة 
للوصول  الدؤوب  اجلاد  العمل  ثقافة  أرست  الىت 
األفضل  حنو  التغيري  يف  القوية  ورغبهتا  للمتزي 
وتقدمي  األداء  مستويات  أعىل  لتحقيق  واملثابرة 

خدمات ممزية.

Congratulations on meeting international standards of 
excellence in quality care and service. 

Chair  

President and CEO  
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المختبرات الطبية تتسلم شهادة االعتماد الدولية “األيزو”
املختربات  طب  دائرة  يف  ممثاًل  مُعان  بسلطنة  السلطاين  املستشىف  نال 
املتطلبات  جمال  يف   "15189 "األيزو  الدولية  االعمتاد  هشادة  واألمراض 
العامة لكفاءة املختربات الطبية اليت متنحها مؤسسة االعمتاد الدولية باململكة 
األوسط  الرشق  مستوى  عىل  مؤسسة  كأول   )UKAS( الربيطانية  املتحدة 

حتظى هبذه الهشادة يف جمال املتطلبات العامة لكفاءة املختربات الطبية.
وقد مت تسلمي الهشادة إىل السلطنة يف املستشىف السلطاين يف حفل رمسي 
حيث قام بول ستينيت - الرئيس التنفيذي ملؤسسة االعمتاد الدولية باململكة 
املتحدة الربيطانية - بتسلمي الهشادة ملعايل الدكتور أمحد بن دمحم بن عبيد 
السعيدي - وزير الصحة - حبضور سعادة جوناثان ويلكس - سفري اململكة 
املتحدة الربيطانية املعمتد لدى السلطنة - ولورد جيمي لينديس - رئيس مؤسسة 
االعمتاد الدولية باململكة املتحدة - والدكتور قامس بن أمحد الساملي - مدير عام 
املستشىف السلطاين - وعدد من املسؤولني بوزارة الصحة، ومبشاركة الكوادر 

اإلدارية والطبية العاملة باملستشىف.

واكنت دائرة طب املختربات واألمراض قد نالت الهشادة املذكورة أواخر العام 
املايض واليت متنح من قبل مؤسسة االعمتاد الدولية باململكة املتحدة الربيطانية 
)UKAS( املتخصصة يف جمال املتطلبات العامة يف إثبات الكفاءة والزناهة.

ويأيت هذا االعمتاد الدويل ترمجة لرؤية وزارة الصحة املمتثلة يف االرتقاء 
باكفة جوانب منظومة الرعاية الصحية يف السلطنة  مبا يف ذلك املختربات 
الطبية؛ حيث يعزى نقطة انطالقة هذا اإلجناز اإلقليمي إىل اجلهود الدؤوبة اليت 
انطلقت منذ عام 2012م ، بأمهية امليض قدمًا من أجل تطبيق املعايري الدولية 
العامة "األيزو 15189" يف اكفة املختربات الطبية باملستشىف السلطاين، 
ويه معايري دولية تثبت مدى كفاءة ونزاهة املختربات يف املؤسسات الصحية، 
 ISO  اليت مت إعدادها وحتديهثا من قبل املنمظة الدولية للتوحيد القيايس
مع   ،   International organization for standardization
العمل بأن هذه الهشادة من إحدى أرىق هشادات االعمتاد الدولية يف جمال 

املختربات الطبية.

أخبار وأنباء
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عقد المؤتمر الرابع للرابطة العمانية 
لطب النساء والوالدة

الدويل  املؤمتر  فعاليات  مؤخرًا  معان  سلطنة  يف  اختمتت 
الرابع للرابطة العامنية لطب النساء والوالدة وسط مشاركة 
النساء  طب  يف  املختصني  من  مشاراًك   250 من  أكرث 

والوالدة من خمتلف حمافظات السلطنة.
رىع افتتاح املؤمتر سعادة الدكتور عيل بن طالب اهلنايئ 
وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وقد هدف املؤمتر إىل 
تعريف األطباء العاملني يف السلطنة بأحدث املستجدات يف 
األطباء  بني  للنقاش  منصة  وإجياد   ، والوالدة  النساء  طب 

واملتحدثني الدوليني يف هذا املجال.  
قدمها  خمتلفة  معل  ورقة   )14( خالل  من  املؤمتر  وناقش 
طب  يف:  املستجدات  آخر  ودوليني؛  حمليون  حمارضون 
قبل  ما  الورايث  الفحص  املهاجرة،  البطانة  األجنة،مرض 
جلساته  إىل  إضافة  املواضيع..،  من  وغريها  األجنة  زرع 
العملية اكن هناك املعرض املصاحب لملؤمتر الذي اشمتل 
عىل لوحات لبعض الدراسات البحثية يف جمال طب النساء 

والوالدة.

أخبار وأنباء
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افتتاح مؤتمر طب وجراحة 
العيون

الذي   2017 العيون  وجراحة  طب  مؤمتر  خرج 
من  بعدد  معان  بسلطنة  مؤخرا  فعالياته  اختمت 
وطين  بنك  إنشاء   : مهنا  اهلامة  التوصيات 
من  الطيب  الاكدر  وتدريب  وتفعيل  للقرنيات 
العامنيني إلجراء معليات الزراعة داخل السلطنة 
بالقرنيات  للتربع  املواطنني  لدى  الويع  ، ونرش 
بعد الوفاة وتشكيل فريق معل يف هذا اخلصوص 

وتهسيل ورشاء املواد واالجهزة هلذا الغرض.
لطب  العامنية  الرابطة  ليومني  نمظته  املؤمتر 
واخلدمات  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  العيون 
واملجلس  املسلحة  السلطان  بالقوات  الطبية 
العامين لالختصاصات الطبية وجامعة السلطان 

قابوس . 
ودولية  واقلميية  حملية  مشاركة  املؤمتر  هشد 
العاملني  من  مشاراك   )350( عن  زادت  واسعة 
السلطنة  من  املختلفة  العيون  ختصصات  يف 
العربية  والدول  التعاون  جملس  دول  من  وعدد 
واملمرضني،  االطباء  من  العامل  دول  وخمتلف 
طب  جمال  يف  الباحثون  البرصيات،  وفنيو 

العيون، وغريمه من املشتغلني هبذا املجال.
املؤمتر سىع لتحقيق العديد من االهداف يه : 
اطالع املشاركني عىل جديد طب العيون خاصة 
وعالج  واكتشاف  تخشيص  بكيفية  يتعلق  فميا 
تبادل   ، االوىل  مراحله  يف  القرنية  امراض 
االقلمييني  املشاركني  مع  والتجارب  اخلربات 

اجلراحية  التقنيات  عىل  التعرف   ، والدوليني 
اجلديدة املستخدمة يف تخشيص وعالج القرنية 

وامراض العني االخرى .
وجلسات معل  حلقات  عىل  املؤمتر  اشمتل  وقد 
العملية  العمل  أوراق  من  بالكثري  حفلت  عديدة 
ناقشت يف مجملها طب العيون كأمراض الشبكية 
فميا مت الرتكزي بشلك ربكا عىل امراض القرنية 
القرنية  وحتدب  العني  قرنية  واعتالل  كعامتة 
االمراض  من  يعترب  الذي  املخروطية(  )القرنية 
الرئيسة املسببة لضعف او فقدان النظر وميكن 
عالجه او احلد من اثاره اذا مت تخشيصه وعالجه 
يف مراحله االوىل ، قدمها خنبة من احملارضين 
دول  من  عدد  ومن  السلطنة  من  املتخصصني 
جملس التعاون ومرص     والدول االوربية ومن 

خمتلف دول العامل . 
لملنتجات  معرض  عىل  املؤمتر  اشمتل  مكا     
عالج  يف  املستخدمة  احلديثة  والتقنيات  الطبية 
من  للعديد  املختلفة  وجراحاهتا  القرنية  أمراض 
الرشاكت الدولية املتخصصة يف انتاج املعدات 
واالجهزة والتقنيات الطبية العالجية، عالوة عىل 

املطويات والكتيبات التوعوية.
يذكر أنه مت اعمتاد )8( ساعات تعلميية من الفئة 
لالختصاصات  العامين  املجلس  قبل  من  )أ( 
وجراحة  طب  مؤمتر  يف  لملشاركني  الطبية 

العيون 2017 وحلقات العمل املصاحبة.

أخبار وأنباء
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االجتماع السنوي )39( لمندوبي 
مراكز التيقظ الدوائي الوطني 

لمنظمة الصحة العالمية
مراكز  ملندويب   )39( الـ  السنوي  االجمتاع  خرج 
الدويل  لملركز  التابعة  الوطنية  الدوايئ  التيقظ 
الذي  العاملية  الصحة  مبنمظة  الدوائية  للسالمة 
من  بالعديد  معان؛  سلطنة  مؤخرًا  استضافته 
بأولويات  قدمًا  امليض  مهنا:  اهلامة  التوصيات 
اآلثار  خماطر  من  للتقليل  وذلك  الدوايئ  التيقظ 
نظام  حتسني  املرىض،  عىل  لألدوية  اجلانبية 
االبالغ عن اآلثار اجلانبية لألدوية يف مجيع الدول 

األعضاء باملركز الدويل للسالمة الدوائية. 
استخدام  أمهية  عىل  املجمتعون  أكد  مكا 
التكنولوجيا ووسائل التواصل االجمتايع للتواصل 
مع املرىض ومقديم اخلدمات الصحية لإلبالغ عن 
مراكز  بني  والتنسيق  التواصل  اجلانبية،  اآلثار 

التيقظ الدوايئ سواء احمللية أو العاملية ملعرفة أمه 
املستجدات والدراسات اخلاصة بالتيقظ الدوايئ. 
واكن االجمتاع الذي اسمتر ألربعة أيام؛ قد هشد 
 )250( لقرابة  فاعلة  ومشاركة  كثيفًا  حضورًا 
الدول  من  دولة   )60( من  أكرث  مثلوا  مندوبًا 
للسالمة  الدويل  املركز  حتت  املنضوية  االعضاء 
الدوائية التابع ملنمظة الصحة العاملية، والبالغ عدد 

أعضائه )125( دولة من خمتلف دول العامل.  
القضايا  أمه  مناقشة  إىل  هدف  االجمتاع 
الدوايئ، وقد مت  التيقظ  الراهنة يف  واالهمتامات 
حددت  إىل مجموعات معل  فيه  املشاركني  توزيع 
ووضع  لبحهثا  املواضيع  من  عدد  مجموعة  للك 

املقرتحات الرضورية للتغلب عىل التحديات.

وقد ناقش االجمتاع يف جلساته العملية العديد من 
املواضيع اليت تتعلق بالتيقظ الدوايئ، وقد صاحب 
الوطنية  الدوايئ  التيقظ  ملراكز  معرض  االجمتاع 
مبنمظة  الدوائية  للسالمة  الدويل  لملركز  التابعة 
العاملية املشاركة يف االجمتاع املصاحب  الصحة 
التثقيفية  اإلرشادية  اللوحات  من  تضمن مجموعة 

بالتيقظ الدوايئ.
يذكر بأن السلطنة تعترب أول دولة خليجية، وثاين 
الدويل  لملركز  انضمت  املغرب  بعد  عربية  دولة 
حيث  1995م،  العام  يف  وذلك  الدوايئ  للتيقظ 
الفاعلة يف  الدول  الوقت مضن  أصبحت منذ ذلك 
شأن السالمة الدوائية ومتابعة الدواء ملرحلة ما بعد 

التسويق.
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واستخدام وسائل مبتكرة ورسائل حمدده إلقناع وتجشيع وحتفزي  أفراد 
املجمتع عىل ممارسة النشاط البدين. مكا هتدف امحللة اىل زيادة الويع 
باملرافق املتوفرة ملامرسة النشاط البدين، وحتفزي وتجشيع أفراد املجمتع 
للنشاط  املامرسني  عدد  وزيادة  الرياضية،  الرباجم  يف  االشرتاك  عىل 

البدين.  
)الذكور واإلناث(،  وتسهتدف امحللة مجيع أفراد املجمتع من العامنيني 
املجمتع  ألفراد  الرسائل  إليصال  متعددة  وسائل  استخدام  سيمت  حيث 
بشلك واحض ومؤثر مثل وسائل التواصل االجمتايع )تويرت، انستجرام، 
فيسبوك، يوتيوب وغريها( واالعالم املريئ واملمسوع واملقروء، باإلضافة 
البوسرتات  مثل  والرتوحيية  التثقيفية  املوارد  استخدام  سيمت  ذلك  إىل 
واملطبوعات يف املدراس واملؤسسات الصحية، مكا سيمت تنفيذ العديد من 
األنشطة والفعاليات يف املدارس واملراكز التجارية واملؤسسات الصحية 

واحلدائق واملنزتهات خالل فرتة امحللة .
اجلدير بالذكر أنه خالل السنوات املاضية تغري المنط احليايت للساكن 
يف السلطنة مما أدى إىل ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض غري املعدية 
اكستخدام  حصية  غري  غذائية  اساليب  واتباع  البدين  للخمول  نتيجة 
كبري،  بشلك  الرسيعة  الوجبات  واسهتالك  الطبخ  احليوانية يف  الزيوت 
حيث اظهر املسح اليحص العاملي لعام 2008 اىل ارتفاع نسبة املصابني 
مبرض السكري لتبلغ %12.3 مكا بينت الدراسة ان حوايل 40.6% 
الدم و%33.6 مصابني بارتفاع  من العامنيني مصابني بارتفاع ضغط 

نسبة الكوليسرتول يف الدم.
ومضن اطار جهود ماكحفة هذه االمراض قامت وزارة الصحة بتشكيل 
يف  تضم  اليت  املعدية  غري  األمراض  ملاكحفة  العليا  الوطنية  اللجنة 
يف  بدورها  لتقوم  الصلة  ذات  القطاعات  خمتلف  من  ممثلني  عضويهتا 

هذا اخلصوص.
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تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للسكري، نمظت امجلعية العامنية ملرض 
السكري بالتعاون مع املركز الوطين لعالج أمراض السكري والغدد الصامء 
للسكري،  معان  مقة  مؤمتر  مؤخرا  معان  بسلطنة  السلطاين  باملستشىف 
وذلك حتت رعاية صاحبة المسو السيدة الدكتورة مىن بنت فهد آل سعيد 

مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدويل.
حرض افتتاح مؤمتر القمة صاحب المسو السيد تميور بن أسعد آل سعيد 
الرئيس الفخري للجمعية العامنية للسكري وسعادة الدكتور عيل بن طالب 

اهلنايئ وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، ومجع من املدعوين.
املؤمتر هشد مشاركة أكرث من 300 مشارك من العاملني باملؤسسات الصحية 
اخلاصة واحلكومية وقد هدف إىل تبادل اخلربات، ومناقشة املستجدات يف 
عالج مرض السكري، وإتاحة الفرصة لملشاركني يف التحاور املبارش مع 

املتحدثني واخلرباء العامليني. 
صاحب املؤمتر كذلك معرض طيب شاركت فيه الرشاكت الراعية لملؤمتر 
والتقنية  العالجات  مستجدات  عىل  اشمتل  املسامهة  األدوية  ورشاكت 

احلديثة املختصة مبرض السكري.
وقد حتدث يف املؤمتر خنبة من املتحدثني املختصني يف جمال مرض السكري 
من داخل وخارج السلطنة، حيث مت تقدمي عرش أوراق معل تضمنت مواضيع 
املخاطر  تقيمي  وكيفية  واألنسولني،  باألقراص  السكري  : مستجدات عالج 
الدهون.  ارتفاع  وعالج  المسنة  مسببات  عىل  والتعرف  والوعائية،  القلبية 
مكا مت مناقشة عالج السكري اثناء امحلل، والسكري عند املراهقني، وكيفية 
مساعدة املريض عىل اختيار الغذاء املنخفض الكربوهيدرات، وناقش كذلك 

السبل الناحجة يف التدخل النفيس والسلويك العاليج ملريض السكري.

وخرج املؤمتر بعدة توصيات من أمهها : تفعيل دور عيادات عالج المسنة 
المتارين  العالجية وختصص  التغذية  مدربة يف جمال  بكفاءات  وتعزيزها 
االسمترار  العالجية،  والسلوكية  النفسية  والتدخالت  اإللكينيكية  العالجية 
فئة  من  السكري  انتقال مرىض  تدمع  اليت  العيادات  استحداث  يف دمع 
للبالغني،  الرعاية  قسم  إىل  األطفال  قسم  من  العناية  تليق  بني  املراهقني 
ملرىض  القلبية  املخاطر  تقيمي  عىل  املعاجلني  األطباء  حث  االسمترار يف 

السكري والعمل عىل وضع خطة عالجية تسهتدف خفض خطورة املرض.
اليت  والتقنيات  املستجدات  مواكبة  عىل  بالعمل  املشاركون  اوىص  كذلك 
وكفاءة  املهنية  باملعايري  االلزتام  مع  باملرض  التحمك  يف  املرىض  تساعد 
تقدمي اخلدمات الصحية، التوسع يف تعلمي مرىض السكري من النوع األول 
والقادرين عىل استخدام مضخة األنسولني وتوفري التدريب هلم يف جماالت 
إماكنيات  رفع  رضورة  األنسولني،  مضخة  وإدارة  الكربوهيدرات  حساب 
غري  بالتحمك  املرتبطة  املخاطر  من  للتقليل  امحلل  سكري  متابعة  عيادات 

اجليد بالسكر اثناء امحلل.
حتت شعار »الصحة تبدأ خبطوة« دشنت يف سلطنة معان مؤخرا امحللة 
جهود  مضن  وتأيت  لعام  تسمتر  اليت  البدين  النشاط  لتعزيز  الوطنية 
السلطنة ممثلة بوزارة الصحة لتسليط الضوء عىل العبء اليحص النامج 

عن األمراض غري املعدية.
رىع االحتفال بتدشني امحللة سعادة الدكتور عيل بن طالب اهلنايئ وكيل 
ملاكحفة  العليا  الوطنية  اللجنة  رئيس   . التخطيط  لشؤون  الصحة  وزارة 
األمراض غري املعدية حبضور عدد من أحصاب السعادة ومجع من املدعوين. 
امحللة هتدف إىل توعية املجمتع وتثقيفه بأمهية ممارسة النشاط البدين، 

افتتاح مؤتمر قمة ُعمان للسكري
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صاحبة السمو الشيخة موزا تفتتح مؤتمر القمـة العالمي 
لالبتكار في الرعاية الصحية “ويش”

نارص  بنت  موزا  الشيخة  المسو  افتتحت صاحبة 
والعلوم  للرتبية  إدارة مؤسسة قطر  رئيس جملس 
العاملي  القمة  مؤمتر  فعاليات  املجمتع  وتمنية 
والذي  »ويش«  الصحية  الرعاية  يف  لالبتاكر 
2016 مبركز قطر  30 نومفرب  و   29 عقد يويم 
الوطين لملؤمترات، حبضور صاحبة المسو املليك 
األمرية لال سملى رئيسة مجعية لال سملى للوقاية 
األمرية  املليك  المسو  وعالج الرسطان، وصاحبة 
مؤسسة  أمناء  جملس  رئيس  طالل  بنت  غيداء 
عدد  املؤمتر  حرض  مكا  للرسطان.  حسني  امللك 
من أحصاب السعادة الشيوخ والوزراء وأكرث من 
السياسات  1400 مشارك من اخلرباء وواضيع 

واألاكدمييني من أكرث من 100 دولة.
نارص  بنت  موزا  الشيخة  المسو  صاحبة  وأكدت 
يف لكمة مسوها يف افتتاح املؤمتر عزم دولة قطر 
ملؤمتر  واإلقلميية  العاملية  اخلربات  استمثاِر  عىل 
القمة العاملي لالبتاكر يف الرعاية الصحية "ويش" 
من خالل توظيف توصياته وأحباثه يف التطبيقات 
العملية يف جمال الصحة، فضاًل عن االستفادة من 
أدواته يف الرصد والتقيمي للوقوف عىل واقِع تطّوِر 

الصحة واخلدمات الصحية يف البالد. 
وأوحضت مسوها أنه منذ اكن مؤمتر "ويش" فكرة 
جتسّدت يف انعقاده األول عام 2013، كنا ندرك 
رؤية  تستديع  املتقّدم  اليحص  الويِع  مبادئ  أّن 

متطورة لرعاية حصّية تتجاوز احلارض وتقمي يف 
املنظورة  للتحديات  استباقية  معلية  يف  املستقبل 

واحملمتلة. 
وأضافت أنه لتجسيد هذه الرؤية عىل أرض الواقع 
رشعـنا يف االشتغال عىل ثنائية التعلمِي والصحة 
واالبتاكِر  العيمل  البحث  مع  تتالزم رشطّيًا  اليت 
التمنيُة  مهنا  الصممِي  ويف  املستدامة،  والتمنية 
ونواصل  سابقًا  هيلع  أّكدنا  ما  وهو  البرشية.. 

التشديد عىل جوهريته يف مقاربات احللول. 
وأشارت مسوها إىل أَنّ لك بلد من البلداِن يسىع 
إىل تطويِر نظاِم الرعاية الصحية مع تفاوت درجة 
الفالِح من بلد إىل آخر، فليس مثة بلد يتوافر عىل 
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نظاِم رعاية حصية مثايٍل حيث تعاين مجيع دول 
العامِل، وحنن كذلك، من حتديات حصية خمتلفة.. 
منوهة إىل أن املؤمتر فرصٌة لملشاركني ليستفيدوا 
الصحية  منظوماهتم  تطويِر  يف  ويش  تقاريِر  من 

واالخنراط يف منظومة ويش للرصد والتقيمي. 
وقالت صاحبة المسو الشيخة موزا "حنن يف قطر 
نفخر مبا أجنزناه يف التصّدي للتحديات الصحية 
التأثري  أي  الصحة،  من  أبعد  هو  ما  إىل  ونتوق 
خالل  من  تمنيته،  قطاعات  مبختلف  املجمتع،  يف 

الصحة. 
وعادت رئيس جملس إدارة مؤسسة قطر بالذاكرة 
منتدى  2013 حني وضع  عام  انطالقة ويش  إىل 
عىل  للتطبيِق  قاباًل  معل  إطار  املسؤولة  الرعاية 
نطاٍق واسٍع ليك تسرتشد به اجلهود الرامية إىل 
متويل  آليات  خالل  من  الصحية  املنظومة  إصالِح 
لتحقيِق  املساءلة  من  أكرب  بقـدٍر  حصٍي مصحوبة 

نتاجئ أفضل. 
وشددت عىل أنه بالرعاية املسؤولة ميكننا التحول 
األول،  املقاِم  املرىض يف  عىل  الرتكزِي  هنِج  إىل 
واستخداِم البيانات واملقاييِس لدمِع التقدِم وتوثيقه، 
وإرشاك مقِديم الرعاية يف املسؤولية عن اجلودة 
والتلكفة. وهذا ما جيري العمل هيلع يف قطر حاليًا 
مبا يعكس قدرات ويش عىل دمع الرباجم الصحّية 

عىل املستويات الوطنية. 
بيوبنك  قطر  إطالق  "بعد  أنه  مسوها  وأوحضت 
عن  أيضًا،   2013 ويش  ،أعلنت يف   2011 عام 
مرشوِع جينوم قطر، لدراسة العالقة بني اجلينات 
األفاكِر  جتاوِز  هبدف  وذلك  األمراض  وأعراض 
التقليدية للرعاية الرسيرية حنو طب يدِرك أّن للك 
الصحّية،  وبالتايل  اجلينية  خصوصيته  خشص 
وهيلع ينبيغ أن يركز التعايط الطيب مع املريض 
اخلريطة  معرفة  خالِل  من  اخلصوصية  هذه  عىل 
احملددات  يَشـِخـص  مبا  لإلنسان  البيولوجية 
الدوائية املناسبة للِك مريض بذاته، وهذا ما بات 
أو   )Personalized Medicine( بـ  يعرف 
أهل  "ولعل  هيلع،  أطلقت  مكا  املـخشـصن  الطب 
العربية  اللغة  العملاء يف جمامِع  االختصاص من 
املصطلِح  هلذا  املناسب  التعريب  عىل  األقدر  مه 

وسواه«.
وقالت صاحبة المسو الشيخة موزا بنت نارص إنه 
مرشوِع  من  التجريبية  األوىل  املرحلة  إطالق  مت 
املايض  العاِم  من  سبمترب  قطر يف هشِر  جينوم 
واحدًا  بنوعه،  جعلته،  شاملة  وطنية  خطة  مضن 
املنطقة  يف  مطوحًا  الوطنية  املشاريِع  أكرِث  من 
والعامل.. وأن من نتاجِئ هذه املرحلة التجريبية أن 
حتقق االنهتاء من حتليل التسلسل اجلييِن الاكمل 

والبدء يف   ، قطري  مواطن  آالف  ثالثة  من  ألكرِث 
رمِس خريطة مرجعية للجينوِم القطري تتيح التعرف 
عىل التفاوتات النوعية يف اجلينات املمزِية للساكِن 
خمتلف  حتدد  اليت  تلك  وخصوصًا  احملليني، 
األمراِض اجلينية الوراثية. مكا مَتّ وضع مسودات 
اجلينوم  علوِم  أحباث  تنظم  وسياسات  للواحئ 
بني  وثيق  وبتعاون  املخشصن،  الطِب  وتطبيقات 
برناجِم جينوِم قطر وقطر بيوبنك من جهة، ووزارة 

الصحة من جهة أخرى.
وطنية  مظلة  تشلك  الوثائق  هذه  أن  وأكدت 
واألنشطة  البحوث  لتنظمِي مجيِع  عامًا  وإطارًا 
كبرية  بناِء شبكة  عن  فضاًل  هذا  الصلة.  ذات 
حتليل  ليتقامسوا  املتخصصني  الباحثني  من 

المِك اهلائل من بيانات مرشوِع جينوِم قطر. 
وقالت مسوها إَنّ اهلدف املستقبيل األسايس 
لربناجِم جينوِم قطر يمتثل باإلهساِم يف تطويِر 
بيانات  وحيفظ  جيمع  وطيٍن  حصٍي  نظاٍم 
الرعاية الصحية  جينوِم املواطنني يف جسالت 
يف  الرئيسية  والعيادات  املستشفيات  جبميِع 
البالد، وهو هدف جتري مناقشته واستعراضه 
التجريبية،  املرحلة  هناية  اقرتاب  مع  تفصيليًا 
ومبا يضمن محاية املعلومات الصحية لملريض 

من االستخداِم ألغراض غري حصية. 
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من أجل الدفع بوترية التقدم حنو توفري تغطية 
الساكين  المنو  أن  إىل  الفتني  حصية شاملة، 
املزتايد والتحوالت الدميغرافية والوبائية والمنو 
االقتصادي خيلق طلبا مزتايدا لتوفري الرعاية 
املفروضة  الضغوط  يزيد  بدوره  الصحية وهذا 

عىل القوة العاملة يف املجال اليحص. 
اخلليج  منطقة  يف  اجلينوم  "عمل  جلسة  أما 
األخالقية  اإلشاكليات  أبرز  فناقشت  العريب" 
ويه   - العرضية"  بـ"النتاجئ  املتعلقة  النوعية 
النتاجئ اليت تظهر عىل املرشوع البحيث رمغ 
كوهنا ليست جزءا من الغرض البحيث للبحث 
شغل  حقيقيا  حتديا  باعتبارها   - االختبار  أو 
الغربيني،  األحياء  عمل  أخالقيات  عملاء  أذهان 
إال أنه مل يستقطب حىت اآلن االهمتام الاكيف 

من االخصائيني يف العامل اإلساليم. 
املتوقع  العملية  القفزة  ظل  يف  أنه  وأكدوا 
اخلليج  مبنطقة  اجلينوم  عمل  يف  حدوثها 
العريب، برزت احلاجة إىل توفري قاعدة معرفية 
والبحث يف  العيمل  البحث  راخسة مجتع بني 
االخالقيات اإلسالمية بشلك أكرث إحلاحا من 
أي وقت سابق، عىل اعتبار أن إدارة مثل هذه 
املبادرات ليست جمرد مرشوع عيمل حفسب، 
إذ  راهنا،  أخالقيا  حتديا  متثل  ايضا  لكهنا 
الثقايف  الديين  بالنسيج  وفهام  معرفة  تتطلب 
بالعامل اإلساليم األكرب  املنطقة، وأيضا  هلذه 
إليه. واستعرضت اجللسة بشلك  الذي تنيمت 
منطقة  يف  االخرية  اجلينومية  املبادرات  عام 
اخلليج، مع الرتكزي عىل قطر واململكة العربية 

السعودية، وأبرز املداوالت الدولية بشأن اإلدارة 
األخالقية للنتاجئ العرضية.

ويف اجللسة اخلتامية لملؤمتر واليت هشدهتا 
صاحبة المسو الشيخة موزا بنت نارص رئيس 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  إدارة  جملس 
حنان  الدكتورة  سعادة  أكدت  املجمتع،  وتمنية 
دولة  أن  العامة  الصحة  وزير  الكواري  دمحم 
الرعاية  منظومة  يف  كبري  بشلك  تتوسع  قطر 
هذا  مراكز حصية   3 افتتاح  فقد مت  الصحية 
العام يف مناطق خمتلفة من الدولة، إضافة إىل 
مركز سدرة للطب والبحوث وكذلك افتتحت 3 

مستشفيات وستفتتح العام املقبل 3 أخرى. 
وأوحضت أن التوسع يف األبنية يرافقه تطوير 
يف الكوادر البرشية الطالبية من خالل جامعات 
تأهيل  وكذلك  واكجلاري  كورنيل  ووايل  قطر 
وتدريب الكوادر الطبية العاملة من خالل ورش 
واملؤمترات  واحملارضات  والدورات  العمل 
الداخلية واخلارجية مبا يعزز السالمة واجلودة 

وحتسني اإلجراءات. 
تجشع  لرباجم  الوزارة  تبين  إىل  وأشارت 
وأخرى  ممزية  رعاية  تقدمي  عىل  املستشفيات 
الرباجم  أن  مؤكدة  املرىض  وتعلمي  لتثقيف 
أكرث  براجم  مع  تتوافق  والتعلميية  التدريبية 
الاكدر  وأن  وأمرياك  أوروبا  يف  تقدما  الدول 
المترييض يف قطر معمتد من رابطة المتريض 

األمريكية. 
الكواري عىل  حنان  الدكتورة  وشددت سعادة 
أسايس  أمر  والتواؤم  والتالمح  االنجسام  أن 

أن  إىل  منوهة  العمل  فريق  بني  التعامل  يف 
الرعاية املمتازة برصف النظر  املريض حيتاج 

عن املاكن الذي يتلقاها فيه. 
وأضافت إن الوزارة تسري يف مجيع املسارات 
بالسالمة  االهمتام  مع  اهلدف  ذلك  لتحقيق 
الرفاه  إىل  املرض  من  العقلية  وتغيري  املهنية 
ومن االعتالل إىل الصحة معمتدة يف ذلك عىل 
املال  رأس  وتأهيل  وتطوير  الرشااكت  تعزيز 

البرشي. 
وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة "إن اخلطأ 
وارد مفن ال يرتكب أخطاء ال يعمل وحنن برش 
ولسنا آالت أو أجهزة لكن علينا وضع املعايري 
واآلليات اليت نقلل هبا املخاطر اليت تؤثر عىل 
الثقة  وضع  إىل رضورة  الفتة  الناس"..  حياة 
مرنا  التعلمي  يكون  وأن  البرشي  العنرص  يف 
التفكري  طريقة  يعكس  ذلك  ألن  للتكيف  وقابال 
اليت يعمتد اإلنسان علهيا ويواجه هبا حتدياته 

يف أي مؤسسة طبية يعمل هبا. 
الدكتورة  سعادة  وجهت  اجللسة  ختام  ويف 
العامة  الصحة  وزيرة  الكواري  دمحم  حنان 
شارك  حيث   ، اجلدد  واألطباء  للطلبة  كالمها 
تتوقفوا  "ال  قائلة  اجللسة،  يف  مهنام  ممثالن 
عن التعمل ألنه مسمتر مدى احلياة ..نتعمل من 
الزمالء واملرىض ولك من نتعامل معهم.. مفهنة 
الطب صعبة وحتتاج الكثري من اجلهد والتدريب 
والعمل لذلك فعليمك االسمتتاع والمتزي واالبتاكر 

يف لك ما يسند إليمك من أمعال".
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وأكدت رئيس جملس إدارة مؤسسة قطر عىل 
يف  والدييِن  األخاليِق  البعد  مراعاة  أمهية 
جمال  يف  اهلائل  التقدِم  قضايا  مع  التعايط 
يف  اآلفاِق  وتوسيع  االنفتاِح  ورضورِة  الطب، 
اإلنسان  بصحة  املتصلة  القضايا  إىل  النظِر 
وجوب  مع  اجهتاداتـنا  جتديد  عىل  والعمِل 
يدمع  ما  لِكّ  عىل  وديننا  ثقافتنا  يف  البحث 
أن  أي  الطبية،  العلوِم  منجزات  من  االستفادة 
الذي حنرص  الوقت  الديين يف  فكرنا  حنرتم 
فيه عىل أن نكون جزءًا من اخلريطة الصحية 
العاملية. وملقاربة مثل هذه القضايا يهشد ويش، 
هذا العام، تنظمي ندوة حول اجلينوم يف منطقة 

اخلليج العريب من منظوٍر أخاليق . 
بنت  موزا  الشيخة  المسو  صاحبة  وأضافت 
نارص بقوهلا إن ما نعمل هيلع يف لِك ما أتيت 
عىل ذكِره ينطلق من إمياننا باإلنسان باعتباِره 
القمية األعىل يف جوهِر السياسات واالبتاكر. 
التصّدي  يف  قطر  رؤية  هيلع  تقوم  ما  وهذا 

ملختلف القضايا. 
ويف هناية لكمهتا حيت صاحبة المسو الشيخة 
موزا بنت نارص رئيس جملس إدارة مؤسسة 
جهود  املجمتع  وتمنية  والعلوم  للرتبية  قطر 
ممتنية  فيه  واملشاركني  املؤمتر  عىل  القامئني 

التوفيق يف أمعال هذه النخسة من املؤمتر. 
المسو  صاحبة  قامت  املؤمتر  افتتاح  وعقب 
الشيخة موزا بنت نارص وصاحبة المسو املليك 
سملى  لال  مجعية  رئيسة  سملى  لال  األمرية 
وصاحبة المسو املليك األمرية غيداء بنت طالل 
جبولة داخل املعرض املصاحب لملؤمتر تعرفن 
املجال  االبتاكرات يف  أحدث  من خالهلا عىل 

اليحص.
رئيس  دارزي  اللورد  الربوفيسور  أشاد  مكا 
لالبتاكر  القمة  ملؤمتر  التنفيذي  اإلدارة  جملس 
اليت  الوطنية  قطر  برؤية  "ويش"  التعلمي  يف 
اعمتدت عىل الهنوض بالتعلمي والصحة وبدور 
صاحبة المسو الشيخة موزا بنت نارص رئيس 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  إدارة  جملس 
وتمنية املجمتع يف الهنوض هبذين املجالني من 
املبادرات اليت غريت  لعدد من  خالل اختاذها 

وتغري وجه قطر والعامل. 
مؤمتر  أمام  لكمته  يف  دارزي  اللورد  وأشار 
ويش إىل عدد من املرشوعات اليت قطعت فهيا 
سدرة  مرشوع  ومهنا  كبريا  شوطا  قطر  دولة 
ألحباث املرأة والطفل والذي يعد مثاال حيتذى 
اجلادة  احملاوالت  وكذلك  لكه  العامل  يف  به 
إلجياد احللول لألمراض املزمنة ومهنا السكري 
أكرب  من  ويش  أن  معتربا  القلب.  وأمراض 
مؤمترات اإلصالح الطيب واليحص يف العامل. 
التنفيذي  اإلدارة  جملس  رئيس  واستعرض 
ما  "ويش"  التعلمي  يف  لالبتاكر  القمة  ملؤمتر 
به املؤمتر من خالل فعالياته والتقارير  سيقوم 
الضوء  يسلط  اليت  والقضايا  عنه  تنتج  اليت 

علهيا متطلعا إىل أن حيدث ويش تغيريا حقيقيا 
وأن تكون مناقشاته أكرث إرصارا عىل مواجهة 
األفاكر  املشاركون  يتقامس  وأن  التحديات 

واالبتاكرات مبا خيدم البرشية مجيعا.
وناقش مؤمتر القمة لالبتاكر يف الرعاية الصحية 
ويش العديد من القضايا الصحية اهلامة مثل 
والطب  املهين  والتعلمي اليحص  التوحد  طيف 
الدقيق وعمل اجلينوم يف منطقة اخلليج وغريها 
من املوضوعات امللحة عىل الساحة الطبية يف 

قطر والعامل. 
بنت  موزا  الشيخة  المسو  صاحبة  وهشدت 
قطر  مؤسسة  إدارة  جملس  رئيس  نارص 
العامة  اجللسة  املجمتع  وتمنية  والعلوم  للرتبية 
األوىل لليوم الثاين مضن فعاليات مؤمتر القمة 
"ويش"،  الصحية  الرعاية  لالبتاكر يف  العاملي 
واليت حارض فهيا سعادة الربوفيسور لورانس 
سامرز وزير اخلزانة األسبق بالواليات املتحدة 
املجال  يف  االستمثار  أمهية  عن  األمريكية 
إضافة  اهلائلة،  االقتصادية  وعوائده  اليحص 
يف  ودوره  واهلادف،  اإلنساين  طابعه  إىل 

حتقيق الرفاه االجمتايع واالقتصادي. 
وأشاد الربوفيسور لورانس سامرز، بدور دولة 
االستمثار  يف  املقدرة  وجهودها  اهلام  قطر 
اليحص بالداخل واخلارج رمغ الظروف اليت 
متر هبا املنطقة العربية من اضطرابات وأزمات، 
والعلوم  للرتبية  قطر  دور مؤسسة  إىل  مشريا 
وتمنية املجمتع واملدينة التعلميية وتعاون الدولة 
املمثر مع املنمظات اإلقلميية والعاملية يف هذا 

املجال.
وشدد وزير اخلزانة األمرييك األسبق عىل أنه ال 
جهد إنسانيا أمه من اجلهود العاملية يف جمال 
الصحة ألهنا ليست مسألة أخالقية حفسب بل 
فالدوالر  حقييق  واستمثاري  مايل  واقع  يه 
الذي يمت إنفاقه يف االستمثار اليحص حيقق 
عائدا من دوالرين إىل 34 دوالرا ويف بعض 
ليس  وهذا  دوالرا  الـ70  العائد  يفوق  الدول 
متاحا يف أي أنواع من االستمثارات األخرى، 
مقرتحا أن تكون اخلدمات اليت يمت االستمثار 
يف  التقارب  وحتقق  مشولية  أبعاد  ذات  فهيا 
التامة  واجلاهزية  الدول  بني  الصحية  النتاجئ 
ملواجهة أي أمراض انتقالية أو عابرة للحدود، 
األخرى  املجاالت  يف  الدمع  أن  إىل  مشريا 
دولة  لك  أولويات  حسب  أيضا  ملحة  رضورة 
لكن إنفاق 1 باملائة من الدخل العام ألي دولة 
يف االستمثار اليحص يضمن احملافظة عىل 

أرواح 10 ماليني خشص. 
فعاليات  مضن  الدقيق  الطب  جلسة  وأكدت 
مؤمتر القمة لالبتاكر يف الرعاية الصحية ويش 
البحث  جمال  يف  العاملية  اإلجنازات  أن  عىل 
العيمل أتاحت أساليب عملية حديثة يف تقدمي 
فهام  حُتقق  حيث  والعالج  الصحية  الرعاية 
أفضل لألمراض مبا يتيح للعملاء تطوير عقاقري 

وقائية  وأساليب  عالجات  واكتشاف  جديدة 
ملواجهة املشكالت الصحية بطرق حمددة ودقيقة 
واستنادا إىل اخلصائص اجلينية والخشصية 

لملريض. 
اليت  التحديات  أمه  من  أن  املتحدثون  وبني 
الدقيق  الطب  استخدام  يف  التوسع  تواجه 
مستوى  عىل  الطبية  املامرسات  يف  ودجمه 
العامل واليت جيب التصدي هلا إرشاك املرىض 
وملكية  العالج  من  النوع  هذا  يف  وامجلهور 

البيانات وخصوصيهتا وتداوهلا. 
وخلص املتحدثون إىل أنه ينبيغ إنشاء براجم 
املبكرة  التعلميية  املراحل  يف  عامة  تعلميية 

ترشح الطب الدقيق واملفاهمي ذات الصلة.
مكا شدد املشاركون يف اجللسة عىل رضورة 
وضع إطار أخاليق من قبل احلكومات يتناول 
معلومات  وتوفري  احملمتلة  واملخاوف  املخاطر 
املستخدمة.  اخلصوصية  محاية  آليات  عن 
الدول  يف  احلكومات  املتحدثون  وطالب 
تعزيز  أو  لتأسيس  طرقا  جيدوا  بأن  املتقدمة 
البنية التحتية للطب الدقيق يف النظم الصحية 
حمدودة املوارد إضافة إىل بذل املزيد من اجلهد 
والتنسيق العاملي إلنشاء شبكة أو منمظة دولية 

تضم ممثلني عن الدول االعضاء املشاركة. 
التوحد  طيف  مبناقشة  اخلاصة  اجللسة  ويف 
رئيسية  توصيات  بثالث  املتحدثون  أوىص 
خاصة بالسياسات، وتضمنت التوصية األوىل 
من  عدد  بني  مشرتكة  تنسيقية  جلنة  إنشاء 
اهليائت املعنية هبدف معاجلة طيف التوحد عىل 
الصعيد الوطين، أما التوصية الثانية فتضمنت 
رضورة إنشاء مراكز ذات ختصصات متعددة 
يف  المتزي  لتحقيق  والبحوث  بالتدريب  تعىن 
المنو  واضطراب  التوحد  أمراض  دراسة 
شددت  بيمنا  احلياة،  مدى  عىل  العصيب 
التوصية الثالثة عىل رضورة إنشاء إطار معل 
معاجلة  أجل  من  العاملية  الرشاكة  عىل  يقوم 
أمراض التوحد واضطراب المنو العصيب عىل 

مدار احلياة.
ويف جلسة التصدي لتحديات التعلمي اليحص 
وجود  رضورة  عىل  املشاركون  أكد  املهين 
مناسبا  يكون  اليحص  املهين  للتعلمي  إطار 
للقرن احلادي والعرشين وأن يكون هذا اإلطار 
أكرب  بقبول  حتظى  اليت  الوصل  حلقة  مبثابة 
بني العرض والطلب اخلاص باملهنيني الصحيني 
متاشيا مع احلاجة إىل حتقيق التغطية الشاملة 
وخلق فرص معل ودفع جعلة المنو االقتصادي. 
وقالوا إن النقص املزمن والشديد يف املهنيني 
اليحص  املجال  يف  العاملني  من  والكفاءات 
تغطية  حتقيق  يف  األمهية  بالغ  حتديا  ميثل 

حصية شاملة.
وأوحضوا إن تقريرا للبنك الدويل صدر مؤخرا 
10ماليني  توفري  إىل  حيتاج  العامل  أن  يؤكد 
 2030 عام  حبلول  الصحة  جمال  يف  عامل 
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كورونا( واإلنفلونزا، باإلضافة إىل احلصبة والهتاب الكبد الوبايئ 
األمراض  من  وغريها  )اإليدز(  املكتسب  املناعة  نقص  وفريوس 

املعدية الناشئة أو تلك اليت تعاود الظهور واالنتشار. 
وميثل افتتاح املركز البداية ألكرب مرحلة توسع يف تارخي مؤسسة 
محد الطبية واليت تتضمن افتتاح أربعة مستشفيات جديدة عىل 

مدار األهشر الستة القادمة. 
وتبلغ مساحة مركز األمراض االنتقالية 9 آالف مرت مربع ويضم 
تنقية  وأنمظة  املنخفض  الضغط  بتقنية  منفردة جمهزة  غرفة   65
اهلواء بنسبة %100 واليت ميكن حتويل لك مهنا إىل وحدة للعزل 

اليحص يف حاالت تفيش األوبئة اخلطرية.
الذين  الداخليني  لملرىض  متاكملة  حصية  رعاية  املركز  ويقدم 
للعالج،  املستشىف  بقاءمه يف  تتطلب  معدية  أمراض  من  يعانون 
مثل  العديد من اخلدمات  تقدم  عيادات خارجية  املركز  مكا يضم 
استشارات ما قبل الزواج والتثقيف اليحص لألخشاص املصابني 
باألمراض املعدية،  مكا يضم عيادة شاملة ومتخصصة لملسافرين 
شاملة  خدمات  لتقدم  املقبل  يناير  يف  افتتاحها  املقرر  من  حيث 
تتضمن تقدمي التطعميات واإلرشادات الوقائية الالزمة لألخشاص 
املسافرين للخارج قبل سفرمه، باإلضافة إىل تقدمي خدمات التقيمي 
والرعاية الطبية واالستشارات لألخشاص الذين يعودون للبالد ومه 

مصابون بعدوى مرتبطة بالسفر.

السل  الوطين ملاكحفة  للربناجم  مقرًا  املركز سيكون  أن  وأضاف 
يقدم  التجهزيات  بأحدث  مزود  طيب  خمترب  وهو  الدرن  وخمترب 
واخلاص  العام  اليحص  للقطاع  املخربية  التخشيصية  اخلدمات 
املبادرات ذات الصلة  يف جمال الكشف عن مرض السل وقيادة 

يف دولة قطر. 
وأشار إىل أن املركز اجلديد يعترب ومن خالل رشاكته مع وزارة 
الكشف  قطر يف جمال  لدولة  األول  الدفاع  خط  العامة،  الصحة 
انتشار  حاالت  مع  والتعامل  مهنا  والوقاية  املعدية  األمراض  عن 

األمراض املعدية واألوبئة. 
بدورها أوحضت الدكتورة مىن املسملاين استشاري أول األمراض 
املعدية ونائب رئيس قسم الطب الباطين مبؤسسة محد الطبية أن 
مبجموعة  املصابني  لملرىض  والعالج  الدمع  يقدم  اجلديد  املركز 
من  متخصص  فريق  يقوم  حيث  االنتقالية  األمراض  من  واسعة 
األطباء وكوادر المتريض وكوادر الرعاية الصحية املساندة بتقدمي 
معدية  أمراض  من  يعانون  الذين  لملرىض  والعالج  االستشارات 

خارجة عن نطاق خدمات الرعاية الصحية األولية.
ويتخصص مركز األمراض االنتقالية يف تخشيص وعالج األمراض 
أمراض  الرتكزي عىل  والبحوث مع  والتعلمي  والوقاية مهنا  املعدية 
املعدية  واألمراض  التنفيس  اجلهاز  وأمراض  السل  مثل  معينة 
)فريوس  التنفسية  األوسط  الرشق  ومتالزمة  اجلذام  مثل  األخرى 
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رئيس مجلس الوزراء يفتتح مركز األمراض 
االنتقالية

رئيس  ثاين  آل  بن خليفة  بن نارص  الشيخ عبداهلل  افتتح معايل 
جملس الوزراء ووزير الداخلية، يوم امخليس 17 نومفرب اجلاري، 

مركز األمراض االنتقالية مبدينة محد بن خليفة الطبية.
فهيا  رافقته  اجلديد،  املركز  االفتتاح جبولة يف  عقب  معاليه  وقام 
سعادة الدكتورة حنان دمحم الكواري وزير الصحة العامة، حيث 
تعرف عىل اخلدمات اليت يقدمها املركز يف الكشف عن األمراض 

االنتقالية واملعدية بدولة قطر وعالجها والوقاية مهنا.
مكا تعرف معايل رئيس جملس الوزراء، عىل اإلماكنيات املتطورة 
اليت يضمها املركز الذي يعترب مستشىف متخصصا يف األمراض 
االنتقالية، باإلضافة إىل دمعه األحباث يف هذا املجال، وذلك من 

خالل مرافقه وجتهزياته احلديثة.
وأكد معاليه عىل أمهية بذل أقىص اجلهود من أجل تقدمي خدمات 
ختصصية ذات مستوى عال تليب حاجة املواطنني للرعاية الصحية 
2030، مشددا عىل رضورة  الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتوافق  ومبا 
تنفيذ توجهيات حرضة صاحب المسو الشيخ متمي بن محد آل ثاين 
أمري البالد املفدى مبزيد من التطوير واجلودة يف العمل واإلتقان 

ومبا يعود باخلري عىل الوطن واملواطن.

وقالت سعادة الدكتورة حنان دمحم الكواري وزير الصحة العامة 
للبنية  هامة  إضافة  يعترب  اجلديد  االنتقالية  األمراض  مركز  إن 
التحتية يف مؤسسة محد الطبية ويعمل عىل تلبية احتياجات البالد 
خيارات  ولتوفري  املتخصصة  الصحية  الرعاية  خلدمات  املزتايدة 

الرعاية الصحية لملرىض بالرسعة الالزمة. 
وأشارت سعادهتا إىل أن املركز سيعمل بالتعاون مع وزارة الصحة 
يف  اآلخرين  والرشاكء  األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة  العامة 
قطاع الرعاية الصحية ألداء دوره اهلام عىل مستوى الصحة العامة 
يف دولة قطر حيث تمتثل مهمته يف تخشيص وعالج األخشاص 
املصابني باألمراض املعدية، باإلضافة إىل محاية الساكن من تأثري 

هذه األمراض. 
الطيب  الرئيس  نائب  اخلال  اللطيف  عبد  الدكتور  قال  جانبه  من 
ورئيس قسم األمراض املعدية مبؤسسة محد الطبية واملدير الطيب 
ملركز األمراض االنتقالية: إن الطاقة االستيعابية لملركز تبلغ حاليا 
150 ألف مريض سنويا بيمنا ستقوم مؤسسة محد باستخدام هذا 
املعدية ومجع  األمراض  البحوث يف جمال  إجراء  املستشىف يف 

اإلحصائيات املتعلقة باألمراض املعدية وحتليلها. 



وزارة الصحة العامة تنفذ الحملة الوطنية للتحصين 
ضد الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف

واحلصبة  للتحصني ضد احلصبة  وطنية  العامة محلة  الصحة  وزارة  نفذت 
األملانية والناكف، لألطفال يف الفئة العمرية املسهتدفة من معر سنة وحىت 

13 سنة، وذلك يف الفرتة من 17 أكتوبر إىل 30 نومفرب 2016.
ومت خالل امحللة تطعمي “166” ألفًا و“145” طفاًل وطفلة، حيث مت تطعمي 
ومدارس  خاصة  مدرسة   125 يف  وطالبة  طالبًا  و“142”  ألفًا   ”70“
وروضة  مدرسة   214 يف  وطالبة  طالبًا  و“176”   ألفًا  و“40”  اجلاليات، 
املراكز الصحية  الذين مت تطعميهم يف  وبلغ عدد األطفال  أطفال حكومية، 
احلكومية واخلاصة حوايل “55” ألفًا و“827” طفاًل وطفلة، مهنم “42” ألفًا 
و“449” مت تطعميهم يف املراكز الصحية احلكومية و “13” ألفًا و“378” 

طفل وطفلة مت تطعميهم يف املراكز الصحية اخلاصة.
وأوحضت سعادة الدكتورة حنان دمحم الكواري وزير الصحة العامة خالل 
تدشيهنا للحملة يف مركز روضة اخليل اليحص أن امحللة هتدف إىل محاية 
أبنائنا من هذه األمراض اليت من املمكن أن تسبب مضاعفات حصية خطرية.

وأشارت سعادهتا إىل أن امحللة تأيت كذلك مضن جهود دولة قطر للقضاء 
عىل مرض احلصبة حبلول عام 2020، الفتة إىل أن الدولة حترص عىل توفري 
بيئة حصية خالية من األمراض املسهتدفة بالتطعمي، حيث مت إنشاء الربناجم 
الوطين للتطعمي منذ عام 1979، ومت إدخال أحدث وأكفأ التطعميات املعمتدة 
مضن برناجم التطعميات لألطفال والبالغني، والذي سامه بشلك كبري، بفضل 

اهلل تعاىل، يف القضاء عىل عدد من األمراض املعدية يف دولة قطر.
وقالت الدكتورة مرمي عبد امللك مدير عام ملؤسسة الرعاية الصحية األولية: 
"إن مؤسسة الرعاية الصحية األولية وعرب التنسيق املسمتر مع وزارة الصحة 

العامة تقوم بدور بارز يف ماكحفة اكفة األمراض عن طريق محالت التطعمي 
أنواع  لاكفة  التطعمي  تليق  يف  املجمتع  أبناء  مجليع  الباب  فتح  خالل  من 

األمراض املعدية واليت ميكن جتنهبا بفضل التطعمي".
وأضافت: "إن مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية األولية يف امحللة الوطنية 
للتطعمي الثاليث ضد )مرض احلصبة، واحلصبة األملانية والناكف(  من خالل 
توفري املطاعمي الالزمة مجليع األطفال مواطنني ومقميني يف املراكز الصحية 
واملدارس املستقلة من معر سنة وحىت معر 13 من خالل فرق ثابتة ومتحركة. 
تضم كوادر طبية مدربة )حوايل 400 اكدر( من أطباء، ومتريض، وصيادلة 
و فرق الدمع اللوجستية املختلفة لضامن وصول التطعميات و تطعمي الفائت 
املسهتدفة مع  مراعاة عوامل الوقت و أماكن التطعميات املنترشة يف اكفة 

احناء الدولة".
ومت يف امحللة تطعمي األطفال يف املدارس، واملراكز الصحية التابعة ملؤسسة 
الرعاية الصحية األولية، ويف عيادة التطعمي مبؤسسة محد الطبية، واملرافق 
غاز  لرأس  التابعة  الصحية  واملرافق  للبرتول،  قطر  لرشكة  التابعة  الصحية 
باخلور، ومركز السدرة للطب والبحوث، إضافة إىل 21 مستشىف ومركزًا 

خاصًا يمت تقدمي التطعمي فهيا جمانًا.
وأوحضت وزارة الصحة العامة أن امحللة متت بنجاح، ومل يمت تجسيل أي 
تطعميهم، حيث جرى  الذين مت  األطفال  أوساط  حادة يف  جانبية  أعراض 
االلزتام التام  بأعىل معايري اجلودة والنوعية لتقدمي خدمات التطعمي. وجتدر 
واملركز  العاملية  الصحة  مع منمظة  بالتعاون  نفذت  أن امحللة  اإلشارة إىل 

.)CDC – Atlanta( األمرييك للوقاية والتحمك باألمراض
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حمد الطبية تحصل على اعتراف دولي بتطبيق نظـام 
اإلنذار المبـكر في مراقبـة حاالت المرضى

حصلت مؤسسة محد الطبية مؤخرًا عىل اعرتاف دويل 
بتطبيقها لنظام اإلنذار املبكر يف مراقبة حاالت املرىض 
وهو نظام ممّص وفق حدود طبية معّرفة تتلىق الكوادر 
الطبية مبوجبة إنذارات يف حال تدهور حالة املريض أو 
تدخل طيب  يتطلب  تعرضه ألي طارىء هيدد حياته مبا 

عاجل.
وقد تسملت املؤسسة »جائزة أفضل تطبيق لنظام طيب 
الثانية  العربية  التكنولوجيا  جوائز  مسابقة  خالل  للعام« 
عقدت  اليت   – العربية  المكبيوتر  أخبار  برعاية  عرشة  
بتنفيذ أمعال ممتزية   لتكرمي اجلهات اليت قامت  مؤخرًا 

يف الرشق األوسط خالل العام. 
جتدر اإلشارة إىل أن نظام اإلنذار املبكر ملراقبة حاالت 
رائد  طيب  برناجم  تصمميه مضن  مت  قد  اكن  املرىض 
مؤسسة  اخلدمة يف  إىل  إدخاله  مت  وقد  اسرتاليا،  يف 
ملتطلبات  هتيئته  ومت   2015 عام  هناية  الطبية يف  محد 
واحتياجات الرعاية الصحية يف دولة قطر، وقد مت بالفعل 
تشغيل النظام يف مستشفيات املؤسسة المثانية، العامة 
حيث  من  فعاليته  النظام  أثبت  وقد  والتخصصية،  مهنا 
تقدمي  يف  الطبية  الكوادر  ومساعدة  باملرىض  العناية 

الرعاية الصحية  هلؤالء املرىض. 
وقد أشار الربوفيسور مايلك ريتمشوند ، الرئيس الطيب 
ملؤسسة محد الطبية، إىل أنه قد مّت وضع إطار معل هام 
مرافق  اكفة  ألهدافه يف  النظام  هذا  حتقيق  من  للتأكد 
املؤسسة، وقال: »منذ أن مّت إدخال نظام اإلنذار املبكر 

ملراقبة حاالت املرىض يف مرافق املؤسسة قّدمت كوادر 
الرعاية الصحية الكثري من اإلهسامات من حيث التخطيط 
والتعلمي والتدريب واستطاعت ربط هذا النظام املتقّدم بنظم 
املعلومات الطبية )منط( املطّبق يف اكفة مرافق املوسسة 
الطبية،  الكوادر  متكني  النظام يف  هذا  أمهية  وتمكن   ،
وخاصة الكوادر المتريضية، من االستجابة الفورية ويف 
الذين  باملرىض  للعناية  الطيب   للتدخل  املناسب  الوقت 
مت  وقد  عاجلة،  بصورة  الطبية  للعناية  حباجة  يكونون 
الكوادر  قيام  من  التأكد  يمت  النظام حبيث  هذا  تصممي 

الطبية  بأداء املهام الالزمة هبذا اخلصوص«.
وأوحض الدكتور إبراهمي دمحم فوزي حسن، مدير مراكز 
الطبية،  املركزة  العناية  مدير  باملؤسسة،  املركزة  العناية 
ونائب املدير الطيب خلدمات اإلسعاف، أن نظام اإلنذار 
املبكر ملراقبة حاالت املرىض قد مّت تصمميه حبيث ميّكن 
الكوادر الطبية من تليق املؤرشات التحذيرية حول وضع 
املريض والتدخل طبيًا قبل أن تسوء حالته، ومبجّرد تشغيل 
النظام يف غرفة املريض تكون الكوادر الطبية قادرة عىل 
معرفة ما إذا اكن املريض حباجة للتدخل الطيب وبالتايل 
يقوم فريق التدخل الطيب العاجل باالستجابة فورًا ملعاجلة 
املريض يف وقت مبًكر، وقال  أنه قد  مت  تطبيق النظام 
وجتربته  حيث أثبت فعاليته من حيث خفض عدد حاالت 
املستشفيات  املرىض يف  حاالت  املفاىجء يف  التدهور 

بشلك ملحوظ.
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وزارة الصحة 
العامة تعمل على 

تطبيق مبادرة 
المستشفيات 

الصديقة للطفل

منمظة  مع  بالتعاون  العامة  الصحة  وزارة  تعمل 
املستشفيات  مبادرة  تطبيق  عىل  العاملية  الصحة 
ومراكز  املستشفيات  مجيع  يف  للطفل،  الصديقة 
الرعاية الصحية األولية يف دولة قطر، ويه مبادرة 
األمم  ومنمظة  العاملية،  الصحة  منمظة  أطلقهتا 
1991 ومت  عام  )اليونيسف( يف  للطفولة  املتحدة 
ثابتًا  أثرها  البلدان واكن  من  العديد  تنفيذها يف 

وقاباًل للقياس.
إىل  اهلادفة  اجلهود  مضن  املبادرة  هذه  وتأيت   
تنفيذ املامرسات اليت محتي وتعزز وتدمع الرضاعة 
بلوغه  وحىت  الطفل  والدة  منذ  اخلالصة  الطبيعية 
ملدة  الرضاعة  يف  واالسمترار  أهشر  ستة  معر 
املعدة مزنليا،  التمكيلية  التغذية  ادخال  سنتني مع 
هبدف الوصول اىل اهداف االمنائية االلفية بتقليل 
نسبة وفيات االطفال والرضع دون سن اخلامسة. 
آل  دمحم  بنت  العنود  الدكتورة  الشيخة  وأكدت 
ثاين، مدير تعزيز الصحة واألمراض غري االنتقالية 
بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تعمل يف الفرتة 
لملستشفيات  الراهن  الوضع  حتليل  عىل  احلالية 
دليل  وإعداد  األولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز 

استشارية  مع  بالتعاون  املبادرة  لتطبيق  تدرييب 
الرعاية الصحية  دولية ومكا سيمت تدريب مقديم 

يف دولة قطر هبدف تنفيذ املبادرة بكفاءة عالية.
وأوحضت أن تطبيق مبادرة املستشفيات الصديقة 
الوطنية  العمل  خطة  أهداف  من  يعترب  للطفل 
رؤية  مع  يمتاىش  ومبا  البدين  والنشاط  للتغذية 

قطر الوطنية 2030.
غري  واألمراض  الصحة  تعزيز  مديرة  وأضافت 
االنتقالية بوزارة الصحة العامة: أن النسبة احلالية 
%29 وهو  للرضاعة اخلالصة يف دولة قطر هو 
رمق منخفض مقارنة باملعدل العاملي البالغ 37% 
وهيلع تسىع وزارة الصحة العامة بدولة قطر إىل 
الرضاعة  معدل  لزيادة  اهلادفة  اجلهود  تكثيف 
بني   50% األقل  عىل  لتكون  اخلالصة  الطبيعية 
للرضاعة  العديدة  للفوائد  نظرًا  الرضع  االطفال 

الطبيعية عىل حصة األم والطفل.
ونمظت وزارة الصحة العامة مؤخرًا بالتعاون مع 
للبدء  تدريبية  معل  ورشة  العاملية  الصحة  منمظة 
يف تنفيذ مبادرة املستشفيات الصديقة للطفل يف 
املنشآت الصحية بدولة قطر، والىت أطلقهتا منمظة 

للطفولة  املتحدة  األمم  ومنمظة  العاملية  الصحة 
"اليونيسيف". 

حرض الورشة 40 من مقديم الرعاية الصحية من 
املستشفيات احلكومية واخلاصة واملراكز الصحية 
التابعة ملؤسسة الرعاية الصحية األولية، مت خالل 
الورشة مناقشة اخلطوات واملعايري الواجب القيام 
للطفل  الصديقة  املستشفيات  مبادرة  لتطبيق  هبا 
الرضاعة  عىل  وحتفزيمه  األمهات  تجشيع  هبدف 
من  األوىل  الستة  الهشور  اخلالصة يف  الطبيعية 
معر الطفل واالسمترار علهيا ملدة عامني مع الغذاء 
الوضع  عىل  التعرف  إىل  باإلضافة  التمكييل، 
الدالئل  ومناقشة  الصحية  املنشآت  يف  احلايل 
العملية احلديثة اليت تستند علهيا اخلطوات الالزمة 
الرضاعة  واسمترارية  بداية  جناح  ودمع  لتعزيز 
الطبيعية، واملنظور االقتصادى للرضاعة الطبيعية 
الرضاعة  محاية  وكيفية  واملجمتع،  األرسة  عىل 

الطبيعية من الرتوجي لبدائل حليب األم.

أخبار وأنباء
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مستشفيات حمـد الطبية تشـهد أكبر مرحلة 
توسعية في تاريخها

مرحلة  أكرب  حاليًا  الطبية  محد  مؤسسة  تهشد 
توسعية يف تارخيها، ويعد افتتاح مركز األمراض 
هلذه  االنطالق  نقطة  لملؤسسة،  التابع  االنتقالية 
التابعة  املستشفيات  عدد  ارتفع  حيث  التوسعات، 
الطبية إىل تسع مستشفيات  حاليًا ملؤسسة محد 
املقرر  من  أخرى  مستشفيات  ثالث  عن  فضاًل 

افتتاحها يف غضون األهشر الستة املقبلة. 
عبداهلل  عيل  السيد  قال   السياق،  هذا  ويف 
املؤسيس  لالتصال  التنفيذي  الرئيس  اخلاطر 
مؤسسة  "بدأت  الطبية:  والعالقات مبؤسسة محد 
يف  توسعية  خطة  أخضم  تنفيذ  الطبية  محد 
تارخيها، فاملستشفيات األربعة اجلديدة ويه مركز 
التأهيل،  إلعادة  قطر  ومركز  االنتقالية،  األمراض 
ومركز الرعاية الطبية اليومية ومركز حصة املرأة 
االستيعابية  الطاقة  تعزيز  يف  ستهسم  واألحباث 
بشلك بارز عىل امتداد منظومتنا الصحية وتوفري 
والتقنيات  املعدات  بأحدث  جمهزة  عالجية  بيائت 
مما يتيح لفرقنا املتخصصة توفري الرعاية الالزمة 

ملرضامه". 
منو  "واكب  قائاًل:  اخلاطر  عيل  السيد  وأوحض  
وتطور مؤسسة محد الطبية الهنضة اليت هشدهتا 

دولة قطر خالل السنوات امخلسني املاضية. فهذا 
التارخي احلافل برعاية ساكن دولة قطر إمنا يؤكد 
محد  مؤسسة  هبا  تمتتع  اليت  الفريدة  املاكنة 
الثقافية  االحتياجات  لفهم  فريد  بشلك  وتؤهلها 
أفضل  وتوفري  قطر  بساكن  اخلاصة  والصحية 

رعاية حصية ممكنة هلم".
وقد تأسست مؤسسة محد الطبية مبوجب مرسوم 
مستشىف  أن  إال   1979 عام  يف  صدر  أمريي 
الصحية  املرافق  أقدم  من  ُيعد  الذي  الرميلة، 
التابعة هلا، يوفر خدمات الرعاية لملرىض منذ عام 

1957، أي منذ أكرث من نصف قرن.   
حاليًا  هلا  ختضع  اليت  التوسعية  املرحلة  وتعترب 
أخضم  من  الطبية  محد  ملؤسسة  التابعة  املرافق 
اكفة  نقل  معلية  إمتام  فبعد  التطوير.  براجم 
اخلدمات إىل املستشفيات اجلديدة، من املتوقع أن 
يرتاوح عدد املرىض املستفيدين من هذه اخلدمات 
أما  أسبوعيًا،  مريض   10,000 و    9,000 بني 
محد  مؤسسة  مرافق  ملختلف  اإلمجالية  املساحة 
الطبية فسزتيد بنسبة %65 عقب االفتتاح الاكمل 

لملستشفيات اجلديدة. 
آل خليفة، رئيس  السيد محد   ومن جهته، رصح 

تطوير املرافق الصحية يف مؤسسة محد الطبية، 
العديدة  السنوات  خالل  حتدثنا  "لطاملا  قائاًل: 
هذه  ستلعبه  الذي  اهلام  الدور  عن  املاضية 
املستشفيات عند افتتاحها، إال أننا مل نعد حباجة 
األمور  من  وكأهنا  عهنا  التحدث  إىل  اليوم  بعد 
بدأ  فقد  واقعًا مملوسًا.  املستقبلية ألهنا أصبحت 
الرعاية  وخدمات  املرافق  من  يستفيدون  مرضانا 
املتطورة اليت يوفرها مركز األمراض االنتقالية مكا 
أن االفتتاح املرتقب لملستشفيات الثالث اإلضافية 
سيعزز مجموعة اخلدمات التخصصية اليت نقدمها 

ويضاعف من سعتنا االستيعابية وقدراتنا".
السعة  زيادة  عىل  املستقبلية  اخلطط  ترتكز 
االستيعابية اليت هشدهتا مؤسسة محد الطبية يف 
فقد متت  املايض.  العام  أقسامها، خالل  خمتلف 
توسعة لك من وحدة العناية املركزة حلدييث الوالدة 
األطفال  طوارئ  ومركز  النساء،  مستشىف  يف 
بالسد ومركز العظام واملفاصل، يف حني مّت افتتاح 
مركز عناية للرعاية املسمترة ومرفق جديد للخدمات 

اجلراحية.
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توسعة مؤسسة حمد الطبية
اتسعت شبكة مستشفياتنا بشكل بارز على مدار الخمسين عام� الماضية. فبعد أن كانت تشمل مستشفى واحًدا، أصبحت تضم اليوم 

تسعة مستشفيات والعدد ال يزال في تزايد مستمر. وعلى مدار ا�شهر الستة المقبلة، سنشهد إنجاز أكبر مرحلة توسعية في تاريخنا..

٠٫٥ م

١ م

١٫٥ م

٢ م

٢٫٥ م

٣ م

مستشفى الرميلة
١٩٥٧

مستشفى حمد العام
١٩٨٢

مستشفى النساء
١٩٨٨

مستشفى الخور
٢٠٠٥

المركز الوطني لعالج 
وأبحاث السرطان

٢٠٠٤

مستشفى الوكرة
٢٠١٢

المستشفى الكوبي
٢٠١٢

مستشفى القلب
٢٠١١

مركز ا�مراض 
االنتقالية

نوفمبر ٢٠١٦
معهد قطر �عادة 

التأهيل

مركز الرعاية الطبية 
اليومية

مركز صحة المرأة 
وا�بحاث

عدد السكان في عام ٢٠١٦ : 
٢٫٥  مليون نسمة

عدد السكان في عام ٢٠٠٠: 
٥٩٤,٠٠٠ نسمة عدد السكان في  عام١٩٨٠: 

٢٢٤,٠٠٠ نسمة عدد السكان في عام ١٩٦٠: 
٤٧,٠٠٠ نسمة

 ١٢ مستشفى٩ مستشفيات٥ مستشفيات٣ مستشفيات ١ مستشفى
بمنتصف عام ٢٠١٧

افتتاح ثالثة مستشفيات جديدة 
في ا�شهر الستة المقبلة
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أخبار وأنباء
الكويت

الكويت تعزز قدراتها الصحية بانشاءات 
و توسعات جديدة فى المستشفيات 

و المراكز الحكومية

مما ال شك فيه أن توفري أماكن الرعاية الصحية من 
اللبنة األوىل ىف  مستوصفات و مستشفيات ىه 
أى منظومة للرعاية الصحة و لذلك يتضمن برناجم 
االمنائية  خطهتا  و  الكويتية  الصحة  وزارة  معل 
الطبية  املراكز  و  املستشفيات  من  عدد  انشاء 
آخر  عدد  التوسع ىف  اىل  باالضافة  املتخصصة 
من املستشفيات القامئة  وفقا ألحدث املواصفات 
و  املستشفيات  هندسة  يف  العاملية  واملعايري 
تزويدها بأحدث األجهزة الطبية والتقنيات احلديثة 
و ذلك لتحقيق املزيد من االجنازات لتعزيز الصحة 
والعالجية  الوقائية  الصحية  الرعاية  وتوفري 
والتأهيلية املراعية ملعايري اجلودة وسالمة املرىض 
مبا يتناسب مع االحتياجات املستقبلية ومبا يواكب 
الزيادة الساكنية املتوقعة خالل األعوام القادمة . 

و تمشل هذه املرشوعات الصحية  توسعة مستشىف 
من  الذى  الفروانية   مبحافظة  اجلديد  الفروانية 
2019، ويشمتل عىل  املقرر اكمتاله حبلول هناية 
األسنان  لطب  ومبىن  مستشفيات،  مجمع  إنشاء 
يضم 100 عيادة متخصصة، و27 غرفة معليات، 

و233 رسيرًا يف وحدة العناية الفائقة.

األطفال مبنطقة   الثاىن هو مستشىف  و املرشوع 
الشوخي و الذى سوف يضم 792 رسيرًا ومهبط 
ومن  بذاته  قامئا  هنارية  رعاية  ومركز  طائرات 

املتوقع اكمتاله يف الربع األخري من عام 2018.

الكويت  مستشىف  انشاء  هو  املرشوعات  ثالث  و 
للوالدة يف منطقة الصباح الطبية ومن املتوقع أن 

يستوعب 36 ألف حالة والدة سنوية.

مستشىف  اجلديدة  املستشفيات  قامئة  تضم  و 
ألف   88 مساحة  وسيغيط  اجلديد  الصباح 
سيارات  ومبوقف  رسيرًا   671 بسعة  مربع  مرت 
متعدد الطوابق و مركز الكويت ملاكحفة الرسطان 

مزودة  مربع  ألف مرت   293 اجلديد عىل مساحة 
بوحدات الطب اإلشعايع، والطب النووي و العالج 
الفائقة،  العناية  و  اجلراحة  ووحدات  الكمييايئ، 
حمارضات،  وقاعة  الطبييع  العالج  ومنشآت 
بالنسبة  و  السيارات.  لركن  خمصص  ومبىن 
يتكون  فسوف  اجلديد  االمريى  املستشىف  ملبىن 
رساديب  و3  أريض  ودور  علويا  طابقا   12 من 
ما  وهو  رسيرا   415 الرسيرية  سعته  تبلغ  و 
 100% بنسبة  الرسيرة  السعة  زيادة  إىل  يؤدي 
ىف  التوسع  يمت  سوف  مكا  األمريي  باملستشىف 
عيادة   98 عددها  يبلغ  اخلارجية حبيث  العيادات 
مع  مركزية  وصيدلية  املختلفة،  التخصصات  يف 
و  لملحارضات  وقاعة  طبية  ومكتبة  طبية  خمازن 
واملختربات  الطبييع  وللعالج  لألشعة  جديد  قسم 
لعدد  تتسع  سيارات  مواقف  إقامة  إىل  باإلضافة 
جرس  تنفيذ  املرشوع  يتضمن  مكا  سيارة،   640
علوي ونفق حتت األرض للربط بني املبىن احلايل 

لملستشىف واملبىن اجلديد.

مكا ختطط الوزارة اىل توسعة مستشىف العدان 
لتشمتل عىل مبىن جديد عىل مساحة إمجالية تبلغ 
وبارتفاع مخسة عرش  مربع  مرت  ألف   500 حنو 
اىل  باالضافة  إضافيا  رسيرا   635 يسع  دورًا 
من  اخرى  ومبان  االدوار  متعددة  سيارات  واقف 

عيادات وإدارات متعدد 
 و من املرشوعات الىت بدأت الوزارة ىف التخطيط 
هلا مرشوع مستشىف اجلهراء اجلديد و مستشىف 

الوالدة اجلديد و مستشىف صباح األمحد.
الفرتة  مهنا ىف  االنهتاء  الىت مت  املشاريع  من  و 
السابقة: توسعة مستشىف الرازي للعظام و اليت 
رشكة  ومستشىف  إضافيا  رسيرا   240 مشلت 
نفط الكويت اجلديد . مكا مت اعادة تأهيل عدد من 
الرعاية الصحية األولية و املراكز الصحية  مراكز 
املتخصصة مهنا مركز صباح األمحد للقلب وتأهيل 

مركز  افتتاح  قريبا  سيمت  و  للقلب  الدبوس  مركز 
املنقف للرعاية األولية مبنطقة األمحدى الذى خيدم 
خالله  من  وتقدم  الساكن  من  ألف  مائة  حوايل 
والطفولة  األمومة  ورعاية  العام  الطب  خدمات 
وطب  والصيدلة  واملختربات  الوقائية  واخلدمات 

األسنان.
و ىف فرباير 2017 مت افتتاح مركز جديد للفحص 
قبل الزواج يف مركز )منايح العصيمي اليحص( 
املركز  الضغط عىل  لتخفيف  الفروانية   مبحافظة 
الرئييس الذي يقع يف منطقة )الصباح( الصحية 
اضافة اىل تهسيله وتوفريه للوقت عىل املواطنني 
و الوزارة بصدد افتتاح مركز للفحص قبل الزواج 
خلدمة  اليحص(  الكبري  مبارك  )مركز  يف  قريبا 

اهايل حمافظيت االمحدي ومبارك الكبري. 

االنشائية  املرشوعات  و  التوسعات  هذه  بامتام  و 
اجلديدة مفن املتوقع أن تصل الطاقة االستيعابية 
املرشوعات  امتام  بعد  املستشفيات  يف  لألرسة 
اجلديدة إىل 12 ألف رسير حبلول العام 2020 
ما  هو  و  جابر  مستشىف  اىل مرشوع  باالضافة 
يتوافق مع اقرتاح منمظة الصحة العاملية بتخصيص 
للك  املستشفيات  يف  رسيرا   22 عن  يقل  ال  ما 

عرشة آالف خشص حبلول العام 2030.

أخبار وأنباء
الكويت

ألول مرة فى الشرق األوسط، استخدام الروبوت 
فى تصنيع أدوية عالج مرض السرطان بالكويت

تقنية جديدة ىف  الرسطان  الكويت ملاكحفة  مركز  الصيدلة ىف  أدخل قسم 
تصنيع أدوية عالج الرسطان و ذلك باستخدام جهاز الروبوت الول مرة ىف 

الرشق االوسط لتحضري االجهزة الكمياوية اخلاصة مبرىض الرسطان. 
و هلذ التقنية فوائد عديدة حيث يستطيع جهاز الروبوت حتديد وزن اجلرعة 
بدقة حيث تعمتد اجلرعة عىل وزن املريض و تبلغ دقة اجلهاز بالتعامل مع 
الوقت  من   80% الروبوت خيترص  أن  %99 مكا  الكمياوى  العالج  ادوية 
الالزم لتحضري االدوية مقارنة بالطرق التقليدية حيث يستغرق حتضري الدواء 
من  يقلل  الروبوت  عىل  االعمتاد  و  فقط  دقائق  اىل مخس  دقيقتني  بني  ما 
اخلطورة الىت يتعرض هلا املختصني بتحضري أدوية الرسطان عند التعامل 

مع هذه األدوية حيث يمت حتضريها ىف بيئة مغلقة بدون تدخل من العامل 
البرشى. و من مزايا اجلهاز أنه يستطيع اجناز أكرث من حتضرية كمياوية 
ىف نفس الوقت و يتعامل مبرونة مع عدد من االدوية الكمياوية حيث ميلك 

الروبوت أذرع تتحرك عىل 6 حماور.
 و لقد بدأ مركز الكويت ملاكحفة الرسطان باستخدام الروبوت ىف حتضري 
 ، الدم  أمراض  اهلضمى،  اجلهاز   ، القولون  الثدى،  رسطان  عالج  أدوية 

اللميفوما و حتضري األدوية اخلاصة باألمراض املناعية.
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تسمتر أنشطة امحللة طوال هشر فرباير 2017  و 
تمشل حفص جماىن ملستوى الدهون الثالثية بالدم 
احلديثة  االجمتاىع  التواصل  مواقع  استخدام  و 
لبث لقاءات تثقيفية مع أطباء متخصصني من وزارة 
الصحة و فالشات و بوستات توعوية للوصول اىل 
أكرب عدد ممكن من أفراد املجمتع جبانب معرض 
الصحية  الرعاية  مبراكز  يطوف  متنقل  حصى 
األولية و املستشفيات احلكومية و اخلاصة و عدد 

من الوزارات و املجمعات التجارية.     
مكا تنظم وزارة الصحة امحللة وطنية للتطعمي ضد 
شلل األطفال و احلصبة و ىه جهد مشرتك بني 
يتوىل جانب  الذى  بالوزارة  العامة  الصحة  قطاع 
الذى  الصحة  لوزارة  االعالىم  املكتب  و  التطعمي 
و  للحملة.    التثقيىف  و  التوعوى  اجلانب  يتوىل 
الصىح   االمن  منظومة  تعزيز  اىل  امحللة  هتدف 
األطفال  شلل  لقاحات  بتوفري  الوزارة  تقوم  حيث 
األملانية  احلصبة  و  احلصبة  لقاحات  و  الفموى 
جبميع  الوقائية  الصحة  مراكز  جبميع  الناكف  و 
املناطق الصحية لتطعمي االطفال من سن سنة اىل 
لتوصيات منمظة الصحة  و ذلك تطبيقا  19 عاما 
املعدية  األمراض  هذه  انتقال  خطر  لدرء  العاملية 
الرشق  منطقة  ىف  االنتشار  اىل  عادت  الىت  و 
املنطقة  تهشدها  الىت  الرصاعات  بسبب  األوسط 
للقيام  مدربة  متريضية  أطقم  الوزارة  توفر  مكا 

باعطاء اللقاحات.
أما بالنسبة للجانب التوعوى للحملة، فيقوم املكتب 
عن  الطبية  املعلومات  بنرش  للوزارة  االعالىم 
التطعمي  أمهية  و  املعدية  األأمراض  هذه  خطورة 
اخلاطئة   املفاهمي  تصحيح  و  مهنا  الوقاية  ىف 
مواقع  باستخدام  للتطعميات  اجلانبية  اآلثار  عن 
الوزارة عىل االنستجرام و التويرت و اليوتيوب مكا 
لتجشيع  بالوزارة  لقاءات مع متخصصني  بث  يمت 
و االجابة عن األسئلة  اآلباء عىل تطعمي أطفاهلم 

املنترشة بني أفراد املجمتع.
و تنقسم امحللة اىل مرحلتني ، املرحلة األولية متتد 
ستكون  والثانية  فرباير،  هشر  يف  اسبوعني  مدة 
أيضا ملدة اسبوعني ىف هشر مارس 2017 و من 
املتوقع أن يمت تطعمي حواىل مليون طفل خالل فرتة 

امحللة.

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
الصحة الكويتية تدشن عدد من الحمالت الصحية الوطنية

اسهتلت وزارة الصحة الكويتية  عام 2017 باقامة 
حصية  جماالت  ىف  الوطنية  امحلالت  من  عددا 
متعددة وهتم رشاحئ خمتلفة من املجمتع الكويىت 
التمنيةاملستدامة  وأهداف  لتحقيق   مهنا   سعيا 
للعام , و الىت نصت هيلع اتفاقات األمم املتحدة و 
منمظة الصحة العاملية حيث تعترب امحلالت الوطنية 
أحد الطرق املتعارف علهيا من أجل تسليط الضوء 
عىل املشالك الصحية و رفع وىع امجلهور هبا و 
خلق بيئة دامعة ملاكحفهتا و ذلك باستخدام وسائل 
احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  و  التقليدى  االعالم 
لنرش املعلومات الطبية الصحيحة بني خمتلف فائت 
الصحة  وزارة  نمظهتا  الىت  امحلالت  و  املجمتع 
الكويتية خالل هشرى يناير و فرباير 2017 تمشل: 

امحللة التوعوية عن الهتاب الكبد الفريوىس  حتت 
شعار "اآلن قبل فوات األوان" بالتعاون بني املكتب 
االعالىم لوزارة الصحة و اللجنة الوطنية للوقاية 
من الهتاب الكبد  وهتدف امحللة اىل نرش املعرفة 
حول الهتاب الكبد الفريوىس C وتبصري املجمتع 
تسىع  مكا  منه،  الوقاية  وطرق  عالجه  آلية  حول 

والشائعة  اخلاطئة  املفاهمي  تصحيح  اىل  أيضا 
وبالتايل  متاح  الدواء  أن  لتؤكد  الداء  هذا  حول 
ميكن الشفاء منه رشط اختاذ املبادرة والذهاب إىل 
مؤسسات الدولة الصحية إلجراء الفحص الالزم و 
عن  للكشف  جمانيا  حفصا  امحللة  تضمنت  لقد 
وجود االجسام املضادة اللهتاب الكبد C  باالضافة 
والتوعوية حيث  الرتوجيية  الفعاليات  اىل عدد من 
للرعاية  مركز   15 تغيط  حصية  معارضا  تمشل 
الرئيسية  واملستشفيات احلكومية  األولية  الصحية 
باإلضافة اىل مستشىف مركز معاجلة اإلدمان و 
مستشىف الجسن و عدد من املؤسسات احلكومية 
و املجمعات التجارية و  توزيع مطبوعات تثقيفية عن 
املرض و تقدمي إرشادات حصية عن طرق الوقاية و 
العالج  مكا قد مت إعداد فيمل توعوي عن فريوس 
بوزارة  اخلاصة  اليوتيوب  قناة  عرب  بثه  مت  الكبد 
الصحة الكويتية و شاشات العرض باملستوصفات 
املرض  عن  توعوية  رسائل  بعث  و  املستشفيات  و 
بوسائل التواصل االجمتايع اخلاصة بالوزارة. و 
خالل امحللة مت حفص ما يقارب 2000 خشص 
اىل  توجهيها  مت  لالصابة  حاالت  اكتشفت  حيث  

مراكز العالج. 
و  الثالثية  الدهون  عن  لملسح  الوطنية  امحللة 
الصحة  لوزارة  االعالىم  "املكتب  مبشاركة  ذلك 
أمراض  من  للوقاية  الوطنية  "اللجنة  و  الكويتية" 
لقد  و  الكولسرتول"   و  الثالثية  الدهون  ارتفاع 
من  امحللة  هذه  باطالق  الصحة  وزارة  اهمتت 
منطلق حرصها عىل التصدي لألمراض املزمنة غري 
املعدية عوامل اخلطر املرتبطة هبا حيث تعاىن دولة 
الكويت تبعا لملسح الصىح الذى مت بالتعاون مع 
منمظة الصحة العاملية ىف العام 2014 من ارتفاع 
معدل المسنة و ارتفاع الكولسرتول و السكرى من 
النوع الثاىن بني البالغني مكا تعد أمراض القلب 
و  للوفيات.  األول  املسبب  ىه  الدموية  األوعية  و 
الثالثية  الوطنية لملسح عن الدهون  هتدف امحللة 
الدهون  ارتفاع  ملعدل  بيانات  قاعدة  انشاء   اىل 
الثالثية بني خمتلف فائت املجمتع الكويىت و دراسة 
الويع  تمنية  اىل  باالضافة  االرتفاع  هذا  أسباب 
عىل  للسيطرة  الصحية  السلوكيات  اتباع  بأمهية 
اآلثار  عىل  الضوء  تسليط  و  بالدم  الدهون  نسبة 
و   . ارتفاعها  عن  الناجتة  املدى  طويلة  السلبية 

أخبار وأنباء
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وزير الصحة الكويىت / د. مجال احلرىب ىف 
"املؤمتر العيمل اخلامس إلدارة طب األسنان"

وزير الصحة الكويىت / د. مجال احلرىب ىف 
"مؤمتر االحتاد العريب السادس ألمراض الدم"

وزير الصحة الكويىت / د. مجال احلرىب ىف 
"املؤمتر اخلليىج الثالث لللكى و زراعة األعضاء"

مت تنظمي مخس ورش معل خاصة بسونار القلب وسونار الرئة و جهاز القلب 
املؤمتر  لقد صاحب  و  االدارة.  ومهارات  العيمل  والبحث  الصنايع  والرئة 
معرض طيب لعدد من الرشاكت املتخصصة الستعراض امه ما توصل اليه 

العمل احلديث من اجهزة طبية ومراقبة ومتابعة حيوية 
المشالية  وأمرياك  الكويت  "مؤمتر  2016 عقد  العارش من  ديمسرب  و ىف 
حيث  الثالثة   لملرة  الكويت  تستضيفه  والذي  واألعصاب"   املخ  ألمراض 
حتدث فيه 12 استشاريًا من الواليات املتحدة األمريكية وكندا عن  أحدث 
املستجدات حول عالج وتخشيص أمراض اجلهاز العصيب و خاصة أمراض 

الرصع والتصلب اللوحيى والصداع و الشلل الرعاش واجللطات الدماغية.
أقمي  "املؤمتر اخلليجي الثالث لللكى وزراعة األعضاء" ىف التاسع عرش من 
يناير 2017 ملدة 4 ايام بالتعاون بني وزارة الصحة الكويتية و جملس الصحة 
لدول جملس التعاون و لقد شارك فيه خنبة من اخلرباء من اجنلرتا، كندا، 
الواليات املتحدة و عدد من الدول اخلليجية و العربية و حرضه ما يقارب 900 
مشارك من خمتلف دول جملس التعاون و أقمي عىل هامش املؤمتر ورشة 
معل عن زراعة اللكى يف اخلليج والدول العربية وورشة معل أخرى عن كيفية 

التعامل مع وصالت الغسيل اللكوي .
"املؤمتر  الكويتية  الصحة  وزارة  نمظت   2017 فرباير   6-4 من  الفرتة  ىف 
السنوي اخلامس عرش للجراحني"  حيث استضافت عددا من الرموز العاملية 
ىف جمال اجلراحة من الواليات املتحدة و هولندا و الربازيل و بلجياك و ايطاليا 
و المنسا و لقد استعرض املؤمتر أحدث البحوث العملية ىف جمال معليات 
المسنة املفرطة واحللول اجلراحية ملعاجلة املضاعفات مثل معليات التمكمي 
الوصول اىل  املعدة واالجراءات االحرتازية اليت تؤدي اىل  وحتويل مسار 
افضل النتاجئ والتعرف عىل البدائل اجلراحية الرتمميية وباالخص ملرىض 
التخصصية  القولون  جراحات  املؤمتر  ناقش  مكا  السكر  من  الثاين  النوع 
والبنكرياس  املريء  جراحة  املؤمتر  حبث  كذلك  و  املستقمي  امراض  وعالج 
والقنوات املرارية والفتاق الداخيل باالساليب التقليدية والتنظريية املتطورة 
وجراحة الطحال. و بالزتامن مع املؤمتر ، مت عقد ورشة معل عن إجراء معلية 
لالدوية  األمريكية  امجلعية  من  املعمتد  اجلهاز  باستعامل  الفم  من  التمكمي 

واالغذية وألول مرة يف منطقة الرشق األوسط.

أخبار وأنباء
الكويت
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املاضية نشاطا ملحوظا  القليلة  الكويتية ىف األهشر  الصحة  وزارة  هشدت 
حيث نمظت سلسلة من املؤمترات و ورش العمل ىف خمتلف التخصصات 
الطبية و ذلك مضن اسرتاتيجية الوزارة لالرتقاء باملنظومة الصحية و تقدمي 
افضل سبل رعاية املرىض و تعزيز قدرات النظام اليحص السميا تطوير 
قدرات العنرص البرشي حيث تسامه هذه املؤمترات  ىف تبادل اخلربات و 
البحوث املشرتكة بني خمتلف املراكز الطبية العاملية و االطالع  عىل أحدث 
بروتوكوالت التخشيص و العالج ملواكبه أحدث املستجدات ىف جمال الرعاية 

الصحية و نستعرض فميا يىل بعض هذه املؤمترات.
أقمي ىف 17 من نومفرب 2016  "املؤمتر التاسع عرش  مجلعية أطباء االسنان 
الكويتية” و مؤمتر " احتاد االطباء العرب ال 46" مبادرة من مجعية اطباء 
االسنان الكويتية  و اسمتر املؤمتر ملدة ثالثة أيام مبشاركة دولية من امرياك 
و كندا و بريطانيا و املانيا و السويد و الربازيل و جنوب افريقيا  حيث مت 
بطب  الرسيرية اخلاصة  و احلاالت  املوضوعات  احدث  الضوء عىل  تسليط 
االجهزة  احدث  به  عرض  املؤمتر  هامش  عىل  معرض  أقمي  مكا  االسنان 

اخلاصة مبجال التصوير االشعاىع الرمقى.
ىف 18 نومفرب 20016 عقد "املؤمتر الكوييت الـتاسع و الثالثون جلراحات 
األنف واألذن واحلنجرة" و  "املؤمتر الثاين جلراحات اجليوب األنفية وقاع 
امجلجمة" بالتعاون مع امجلعية األمريكية جلراحات االنف واالذن واحلنجرة 
ملدة ثثالثة أيام و لقد شارك ىف املؤمتر 10 دول عربية وأجنبية و لقد تضمنت 

41 حبثا عمليا عامليا حول جراحات مجتيل االنف  انشطة املؤمتر مناقشة 
وقاع  االنفية  اجليوب  وجراحات  والتخاطب  النطق  ومشكالت  الرتمميية 

امجلجمة، فضال عن حفص حنو 60 حالة واجراء 15 معلية جراحية. 
و مشلت أنشطة املؤمتر ثالثة ورش معل عملية عن أسباب حدوث االلهتابات 
الفطرية للجيوب االنفية وتخشيصها وطرق عالجها باجلراحات التخصصية 

باستخدام املناظري و كذلك حاالت االورام امحليدة واخلبيثة ومضاعفاهتا.
أقمي ىف السابع من هشر  ديمسرب 2016 ال "مؤمتر التدرييب لطب وجراحة 
الشبكية"  حتت رعاية املدرسة االوروبية للتدريب عىل طب وجراحة العيون 
حارض فيه عدد من االستشاريني من الواليات املتحدة وكندا واسبانيا وهولندا 
ومرص عن أحدث املستجدات عىل صعيد طب وجراحة الشبكية اىل جانب 
إجراء بعض العمليات وبهثا عىل اهلواء مبارشة . و أقمي بالزتامن مع املؤمتر 
احليوانات  عيون  استخدام  طريق  عن  الشبكية  جراحة  تدريبيا يف  كورسا 

شارك فيه حنو 45 طبيبا من منطقة الرشق االوسط واخلليج العرىب.
املركزة  والعناية  التخدير  مؤمتر   " أقمي:   2016 ديمسرب  من  الثامن  ىف 
السابع " و الذى تضمن 37 حمارضة عملية وورش معل يومية متخصصة 
وبريطانيا  المشالية  أمرياك  من  خرباء  فيه  حارض  و  أيام  ثالثة  مدى  عىل 
واسرتاليا اضافة اىل خنبة من احملارضين الكويتيني حيث مت استعراض 
أحدث التطورات العملية والعملية يف جمال التخدير والعناية املركزة املرتبط 
بأمراض القلب و خاصة التطور يف تقنيات املراقبة احليوية. و احاقا باملؤمتر، 

وزارة الصحة الكويتية تنظم سلسلة من 
المؤتمرات و ورش العمل
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سواء  االدوية  تجسيل  يف  الطويلة  جتربيت  خالل  من 
اململكة  الدوايئ يف  للتجسيل  الوطنية  اللجنة  اكنت يف 
العربية السعودية واليت اسمترت 25 سنة متواصلة أو 
يف جملس الصحة لدول جملس التعاون ممثاًل يف اللجنة 
أنين  وحيث  سنة،   16 ملدة  للتجسيل  املركزية  اخلليجية 
عىل مشارف حياة جديدة أسرتحي فهيا وأتفرغ للجلوس 
عن  وأحتدث  جتربيت  أجسل  أن  حرصت  أرسيت،  مع 
قطاع الرقابة الدوائية، حيث أن من أمه األشياء لنجاح 
استقالليهتا ويه مصدر  هو  دولة  أي  القطاع يف  هذا 
املجمتع من دخول  األول يف محاية  قوهتا ومتثل اخلط 
دخول  أو  للدواء  اجليد  التصنيع  أسس  تطبق  ال  رشكة 

دواء غري آمن وغري فعال.
مكا أن الشفافية والعدل يف العمل مجليع الرشاكت سوف 
يقلل املشالك اإلدارية والقانونية ضد هذا اجلهاز، كذلك 
فإن استخدام التقنية ووضوح اإلجراءات واألدلة ونرشها 

جزء هام من معل إدارة الرقابة الدوائية وجناحها.
أما أمه عنرص فهو العنرص البرشي فإن الرقابة الدوائية 
فروع  حتتاج إىل كوادر برشية مؤهلة ومتخصصة يف 
التخصصات  لبعض  عليا  وهشادات  الدوائية  الرقابة 
تضارب  عن  وبعيدًا  واملصداقية  األمانة  فهيم  ويشرتط 

املصاحل.
العمل  رأس  عىل  املتواصل  والتعلمي  التدريب  أن  مكا 
السمترار  أساسية  ركزية  اخلربة  ذوي  عىل  واحلفاظ 

العمل.
والرقابة الدوائية ال تعمل مبفردها فالبد من التعاون مع 
اجلهات االخرى داخليًا وخارجيًا وموامئة األدلة واألنمظة 

مع اجلهات الرقابية العاملية.

اخريًا ال جيب اخللط بني الرقابة الدوائية واالستمثار يف 
الصناعة الدوائية وميكن املساعدة بزيادة االستمثار  يف 
واألنمظة  اإلجراءات  بوضوح  ويه  الدوائية  الصناعات 
واحلصول عىل املعلومات بدون التنازل عىل الفعالية أو 

اجلودة.
الدوائية  الرقابة  اكنت  لكام  حقيقة  أذكر  أن  أود  وهنا 
ضعيفة اكنت فرص دخول أدوية مزيفة ومغشوشة أكرث 
يف  الثقة  وفقدان  للخطر  املواطن  حصة  تعرض  واليت 

املنظومة الصحية.
ويف اخلتام ومبناسبة تقاعدي عن العمل أود أن أشكر 
الصحة  بوزارة  ممثلة  الرشيفني  احلرمني  خادم  حكومة 
وحضور  والتدريب  التعلمي  فرصة  يل  اتاحت  اليت 
والثقة اليت حظيت علهيا  العاملية املتخصصة  املؤمترات 
من املسؤولني يف الوزارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية.

جملس  لدول  الصحة  وزراء  معايل  أشكر  أن  أود  مكا 
لثقهتم يب خالل فرتة  التنفيذية  اهليئة  وأعضاء  التعاون 

معيل يف جملس الصحة لدول جملس التعاون.
املجلس  دول  يف  الصيادلة  الزمالء  مجيع  أشكر  مكا 
أعضاء اللجنة اخلليجية للتجسيل ومجيع أعضاء اللجان 

املختلفة.
داعيًا اهلل عز وجل ملجلس الصحة لدول جملس التعاون 

التطور الدامئ ليك حيقق املصلحة لملواطن اخلليجي.

أهم األحداث




