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اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ  

شاركت مؤخراً في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ خالل الفترة 13-14 فبراير 2019 م سلطنة عمان – 
مسقط، وذلك بتنظيم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة – سلطنة 
عمان، بناًء على قرار معالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم )10( حول مكافحة التبغ والذي يشارك 
بموجبه وألول مرة وكالء الوزارة مع أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ. يأتي هذا االجتماع الحيوي تنفيذاً 
لتوجيهات معالي وزراء الصحة بدول المجلس في اجتماعهم الذي عقد مؤخًرا في دولة الكويت وتفعيال للقرار 
المذكور وتأكيًدا لدور المجلس وحرصه على تفعيل جهود مكافحة التبغ في دول مجلس التعاون والتي تشمل كافة 

المجاالت مثل تكثيف التوعية الصحية والعمل على تحديث الخطة االستراتيجية الخليجية لمكافحة التبغ. 

وال شك فإن مجلس الصحة يولي أهمية عالية لمكافحة التبغ، وتطبيق سياسات mpower في الدول األعضاء 
ومن بينها زيادة الضرائب على التبغ، حيث طبقت معظم الدول األعضاء الضريبة االنتقائية بمقدار 100% على 
التبغ ومنتجاته والباقي في طريقه لتطبيق هذه الضريبة. وهناك العديد من المبادرات التي اتخذتها دول المجلس 
لمكافحة التبغ باعتباره سببا رئيسيا للوفاة وعامال هاما من عوامل الخطورة لإلصابة باألمراض غير السارية 
NCD مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من األمراض، فعلى سبيل المثال اتخذت المملكة 
العربية السعودية خطوات هامة لتطبيق التغليف البسيط لعلب السجائر وقد حصلت بذلك على إشادة سعادة مدير 
منظمة الصحة العالمية، تلتها دولة الكويت  حيث أوصت وزارة الصحة الكويتية منذ شهر بتطبيق آلية »التغليف 
البسيط« على منتجات التبغ للحد من وسائل التسويق المشوقة مما يعزز اإلقالع عن التدخين كما حصلت مدينة 
حمد الطبية بدولة قطر مؤخرا على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمركز مرجعي في مجال عالج إدمان التبغ، 
باإلضافة الى جهود وزارات الصحة لتكثيف التوعية الصحية في هذا المجال ومن ناحية أخرى فإننا نواجه في 

دول مجلس التعاون تحديات عديدة من بينها:

1- نقص التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بمكافحة التبغ )الصحة – الجمارك – المالية – الضرائب – 
اإلعالم – الشباب والرياضة – البلديات .....(   

2- عدم توفر المعلومات التي تتعلق بالتبغ وخاصة اقتصاديات التبغ لما له من أهمية فائقة في صنع السياسات 
واتخاذ القرارات المبنية على األدلة والبراهين.

3- ضعف المواجهة مع شركات التبغ في الدعاية والترويج للتبغ لجذب مزيد من المدخنين وخاصة من اليافعين. 
 ومن هذا المنطلق ينبغي أن نركز على عدة أمور هامة منها:

1( اتخاذ خطوات جادة لتطبيق التغليف البسيط في دول المجلس واالستفادة من اإلجراءات التي اتخذتها المملكة 
العربية السعودية والتي قطعت فيها شوطاً كبيراً.

2( التطبيق الفاعل لسياسات mpower لمنظمة الصحة العالمية وال سيما زيادة الضرائب على التبغ.
السياسات  وتعديل  واقتصادي  مردود صحي  من  لذلك  بما  التبغ  بمنتجات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة   )3

الضريبية بما يساهم في الحد من هذه التجارة غير المشروعة.
4( ضرورة استدامة جهود مكافحة التبغ والعمل على تنويع الوسائل بما يتناسب مع تطورات هذا العصر وإني 
ِجدُّ متفائل بعودة انعقاد هذه اللجنة الخليجية الهامة بتوجيه من معالي الوزراء وعقد اجتماعين لها سنويا لتواكب 
التطورات العالمية الحديثة في مجال مكافحة التبغ والتعامل الفاعل مع أساليب شركات التبغ الملتوية للترويج للتبغ 

بكافة الوسائل واألساليب.

الدخيل سليمان 
التحرير ورئيس  العام  المشرف 
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مشاركة مجلس الصحة في 
حلقة عمل حول تنفيذ فرض 
ضرائب على التبغ في بلدان 

إقليم شرق المتوسط
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تحت رعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ -رئيس بلدية مسقط وبحضور معالي الدكتور/ أحمد بن محمد السعيدي 
وزير الصحة العماني شارك مجلس الصحة في ورشة العمل اإلقليمية التي نظمها المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
إلقليم شرق المتوسط خالل الفترة من 21-23 يناير 2019 م، في حلقة عمل حول »تنفيذ فرض ضرائب على التبغ في 
بلدان إقليم الشرق المتوسط«، والتي استمرت على مدار ثالثة أيام متتالية، وبمشاركة 51 دولة من مختلف دول إقليم الشرق 

المتوسط.

بتوصيات  المشاركين  وتعريف  المتوسط،  شرق  إقليم  دول  في  للضرائب  الحالي  الوضع  تحليل  إلى  العمل  ورشة  وتهدف 
منظمة الصحة العالمية حول فرض الضرائب على التبغ، والبدء باستخدام أدوات منظمة الصحة العالمية لقياس أثر الضرائب 
والسياسات المتعلقة بها، كذلك رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول أفضل الممارسات وتجارب الدول األخرى فيما 
يتعلق بزيادة الضرائب؛ بما في ذلك مواجهة األساليب التكتيكية في صناعة التبغ، ومناقشة السيناريوهات المحتملة واالتفاق 

على المضي قدماً نحو وضع سياسات فرض الضرائب على التبغ على المستوى الوطني.

هذا وأوضح سعادة األستاذ/ سليمان الدخيل - مدير مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  في كلمته في افتتاح هذه الحلقة أن 
مشاركة مجلس الصحة في هذه الحلقة الحيوية نابعة من توجيهات معالي وزراء الصحة بدول المجلس في اجتماعهم الذي 
السياسات،  هذه  وتطبيق  التبغ  مكافحة  تفعيل جهود  على  المجلس وحرصه  دور  على  وأكد  الكويت،  دولة  في  مؤخراً  عقد 
وأضاف الدخيل أن زيادة الضرائب على التبغ هي من أكثر األساليب فعالية للحد من استخدام التبغ، وتقليل الطلب عليه، 
خاصة مع ازدياد استخدام التبغ في إقليم الشرق المتوسط حسب اإلحصاءات المتوافرة، إضافة إلى أن متوسط أسعار التبغ 
من أقل األسعار مقارنة باألقاليم األخرى، وأن زيادة قدرها 10% في الضرائب على التبغ ستؤدي إلى خفض استهالكه بنسبة 
4% من البلدان ذات الدخل المرتفع و8% من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وإن العبء العالمي الهائل الستخدام التبغ 
-سواء صحيا أو اقتصاديا- في ازدياد، وتتحمله غالباً الدول ذات االقتصاديات المنخفضة والمتوسطة، وأن الهدف األساسي 

من زيادة الضرائب هو إنقاذ األرواح، إضافة لمساعدة الفئات المعرضة للمخاطر.
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بدعوة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون تم عقد االجتماع األول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في سلطنة عمان لمدة 
يومين بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وسعادة األستاذ سليمان بن 

صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وممثلي دول مجلس التعاون.

كلمة  التنفيذية  الهيئة  عضو  الصحة،  بوزارة  األولية  الصحية  الرعاية  عام  مدير  اللمكي  حارب  بن  سعيد  الدكتور  وألقى 
االفتتاح، وأشار فيها إلى: حرص مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ إنشائه على اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بحماية 
شعوب المنطقة من أخطار التبغ، ولقد كان هذا الموضوع دائًما على جدول أعمال أصحاب المعالي وزراء الصحة، حيث 

تم العمل على رفع الضرائب على منتجات التبغ منذ الثمانينات.

وأشاد بتفاعل كافة دول المجلس بتبني اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ووضع الخطط الكفيلة 
نظام وطني وخليجي خاص  إقامة  المجلس  دول  تتبنى  أن  وأكد على ضرورة  الخليجي،  الواقع  بنودها على أرض  لتفعيل 
البحوث  دور  وتعزيز  الصلة  ذات  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  المؤشرات  ورصد  التبغ  لتعاطي  الوبائية  للمراقبة 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية في هذا المجال وتنفيذ اإلستراتيجيات والخطط الوطنية والخليجية لمكافحة التبغ، وتبادل 

المعلومات والمعطيات الخاصة بالبحوث الوطنية للحد من جائحة التبغ.

ومن جانبه أثنى سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
أنظمة  على  تعتمد  والتي  المالئمة  اإلجراءات  واتخاذ  التبغ  لمكافحة  التعاون  مجلس  دول  بذلتها  التي  الجهود  على   - التبغ 
ومنهجيات حديثة مثل رفع التعرفة الجمركية، التثقيف الصحي، مقاطعة شركات التبغ، تشكيل اللجان الوطنية للمكافحة، إلى 
غير ذلك من اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز وسائل مكافحة التدخين، ونوه سعادته إلى أن موضوع التبغ يمس المصالح 
ولذلك  عموماً،  والعالم  التعاون  مجلس  دول  في  القادمة  األجيال  ومستقبل  لمجتمعاتنا  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية 
الصادرة عن منظمة  التوجيهية  المبادئ  التبغ وتطبيق  الطلب على  لتخفيف  الجهد  المزيد من  بذل  اللجنة على  تحرص هذه 

الصحة العالمية وااللتزام بالمعاهدة اإلطارية لمكافحة التبغ ومنع تداول التبغ في دول مجلس التعاون.

االجتماع األول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ
على مستوى وكالء الوزارة )مسقط  13-14 فبراير 2019م(
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وأوضح سعادة االستاذ سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أن مشاركة مجلس الصحة في 
هذا االجتماع الحيوي تأتي انطالقاً من توجيهات أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لتأكيد دور المجلس 
وحرصه على تفعيل جهود مكافحة التبغ في دول مجلس التعاون والتي تشمل كافة المجاالت مثل تكثيف التوعية الصحية 

والعمل على تحديث الخطة اإلستراتيجية الخليجية لمكافحة التبغ.

لمكافحة  المجلس  اتخذتها دول  التي  المبادرات  التعاون عددا من  لدول مجلس  الصحة  واستعرض سعادة مدير عام مجلس 
التبغ التي من بينها مبادرة )التغليف البسيط( لعلب السجائر التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وحصلت على إشادة مدير 
منظمة الصحة العالمية، وأوصت وزارة الصحة بدولة الكويت الحقاً بتطبيق آلية )التغليف البسيط( على منتجات التبغ للحد 
من وسائل التسويق المشوقة مما يعزز اإلقالع عن التدخين. وأشار الدخيل إلى حصول مدينة حمد الطبية بدولة قطر على 
لتكثيف  الصحة  وزارات  التبغ، عالوة على جهود  إدمان  مجال عالج  في  كمركز مرجعي  العالمية  الصحة  منظمة  اعتماد 

التوعية الصحية في مجال التبغ.

كما استعرض االجتماع عددا من اإلنجازات التي حققتها اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي، التي 
الموحدة للضريبة االنتقائية  الثمانينات والذي توج مؤخرا بوضع االتفاقية  التبغ منذ  بينها رفع الضرائب على منتجات  من 
 %150 إلى   %100 من  التبغ  على  الجمركية  التعرفة  ورقع   ،%100 بنسبة  كافة  التبغ  منتجات  ألسعار  األدنى  الحد  لرفع 
وتصديق جميع دول المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ وبذلك أصبحت جزءا من قانونها 
التبغ وتوقيع  الوطني، وانضمام المملكة العربية السعودية وقطر لبروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع لمنتجات 
كل من الكويت واليمن على ذات البروتوكول، وإصدار الخطة الخليجية المحدثة لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها انطالقا 

من االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ.

وفي االجتماع تم استعراض جدول األعمال، وتقديم تقريٍر أولي عن دراسة اقتصاديات التبيغ في دول مجلس التعاون من 
الدكتورة صوفيا – أستاذ االقتصاديات في جامعة مقدونيا وخبيرة منظمة الصحة العالمية، وكذلك تقرير عن تجربة المملكة 
العربية السعودية في تطبيق نظام التغليف البسيط وما تم إنجازه حتى اآلن والتحديات التي قوبلت، كما استعرض التجربة 
المصرية في زيادة الضرائب على التبغ، إضافة إلى عدد أخر من التقارير الهامة التي قدمها أعضاء اللجنة، ولقد صدر عن 
االجتماع عدٌد من التوصيات الهامة التي سيتم تعميمها على دول المجلس تمهيداً لعرضها على اجتماع الهيئة التنفيذية القادم 

في شهر أبريل 2019م.
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تطويرية  التعاون حلقات عمل  لدول مجلس  الصحة  بالشراكة مع مجلس  السعودية  العربية  بالمملكة  الصحة  نظمت وزارة 
خاصة بالجائزة التوعوية »وعي« في دورتها الثالثة بزيارة كل من من دولة الكويت ومملكة البحرين واإلمارات العربية 
ضمن  اعتمدت  التي  المبادرات  إحدى  وعي  جائزة  وتعد  السعودية.  العربية  بالمملكة  جدة  ومدينة  عمان  وسلطنة  المتحدة 
مبادرات مجلس الصحة لعام 2019م، وتتاح المشاركة فيها لجميع مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها وكذلك أبناء 

اليمنية. الجمهورية 

إن الجائزة تهدف إلى استثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية وذلك من خالل 
الصحة عن  بمحتوى توعوي في مجال  لإلبداع  واليمن  الخليجي  التعاون  األفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس  تشجيع 
طريق صناعة فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة فوتوغرافية أو تصميم انفوجرافيك لتحفيز المجتمع على اتباع نمط 

حياة صحي للحد من اإلصابة باألمراض وزيادة النشاط واإلنتاج الوظيفي.

ورش العمل التطويرية الخاصة بجائزة 
“وعـــي“ في دورتها الثالثة
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باإلضافة إلى تخصيص مسار لمدارس دول الخليج العربي واليمن يهدف إلى تحفيز المعلمين والطالب للمنافسة في خلق بيئة 
مدرسية صحية عبر المشاركة بإعداد وتوثيق مبادرة صحية تعزز الجانب الصحي في المدارس. وسيتم تقييم المشاركات 
بأعلى نسب في  للفائزين  إلى 3 جوائز مخصصة  باإلضافة  لجنة تحكيم مختصة في كل مسار،  قبل  الفائزين من  واختيار 

تصويت الجمهور من جميع المسارات.

ويهدف مسار الفيلم القصير إلى صنع فيلم قصير ال تتجاوز مدته 120 ثانية لعرض تجربة صحية أو للتحذير من أمراض 
تهدد المجتمع بغرض التوعية الصحية أو استعراض معلومات صحية خاطئة وتصحيحها. 

بهدف  المتحركة  الرسوم  خالل  من  ثانية   120 مدته  تتجاوز  ال  قصير  فيلم  صنع  فيتطلب  جرافيك  الموشن  مسار  أما 
عرض تجربة صحية، أو حذر من أمراض تهدد المجتمع بغرض التوعية الصحية أو استعراض معلومات صحية خاطئة 
والتقاط  المحمول  الهاتف  كاميرا  أو  احترافية  كاميرا  استخدام  إلى  الفوتوغرافية  الصورة  مسار  يهدف  كذلك  وتصحيحها. 

صورة تحمل رسالة توعوية صحية، أو للتحذير من أمراض تهدد المجتمع. 

إلى  الدعوة  أو  الصحية  المشاكل  أحد  توضيح  إلى  يهدف  تصميم  صناعة  في  باالبداع  االنفوجرافيك  تصميم  مسار  ويهتم 
إلى  تهدف  الورش  هذه  أن  حيث  الصحية.  التوعية  بغرض  المجتمع  تهدد  أمراض  من  للتحذير  أو  عادة صحية صحيحة، 
والصورة  القصير  الفيلم  مسارات  في  المختصين  خالل  من  مشاركاتهم  لتطوير  المسابقة  في  للمشاركين  النصائح  إعطاء 

واالنفوجرافيك والموشن جرافيك وكذلك المختصين في البحوث الصحية والتثقيف الصحي.
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أخبار المجلس
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عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ورشة عمل تحت عنوان مناقصات المستحضرات البيطرية )األدوية واللقاحات( يوم 
االحد الموافق 17 فبراير 2019م بفندق الفورسيزوز وبحضور ومشاركة ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة 
العربية السعودية وممثل وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر وممثل األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي 
ومندوبي الشركات، حيث تم عقد هذه الورشة بناًء على توصية من لجنة تحديث الدليل لمناقصة المستحضرات البيطرية رقم 

)2( الذي عقد في دولة الكويت خالل الفترة من 11-13 ديسمبر 2018م.
 

مرحباً  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  لمجلس  العام  المدير  نائب  هاجد  محمد  بن  هاجد  الدكتور/  سعادة  االجتماع  افتتح  وقد 
بالحضور وممثلي الشركات والجهات المشاركة متمنيا لهم ورشة عمل مفيدة وقيمة. هذا وقد اشتملت الورشة على عدد من 
المحاور الرئيسية منها عرض تسجيل المستحضرات البيطرية -برنامج التسجيل المركزي، كما تم التعريف ببرنامج الشراء 

الموحد – اإلجراءات واألنظمة واللوائح.

إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يهدف من خالل عقد مثل هذه اللقاءات والورش إلى التغيير والتطوير واتباع آليات 
تقنية جديدة بما يخدم الجهات المشاركة مع المجلس، ولذا فإن المرحلة القادمة ستشهد - بمشيئة هللا – الى تطوير البرامج 

واألنظمة التي تؤدي إلى تحقيق التنسيق والتكامل حسب المعايير العالمية المعتمدة لضمان جودتها وسالمتها.

ورشة عمل مناقصات 
البيطرية  المستحضرات 

– األدوية واللقاحات
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اإلمارات

المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة 
األولــى فــي العالــم في الكشــف 
التدريبــي  المحــاكاة  نمــوذج  عــن 
العالــم  فــي  نوعــه  مــن  األول 
ألطفــال الــوالدة المبكــرة “الخــدج”

في  نوعه  من  األول  التدريبي  المحاكاة  نموذج  عن  المتحدة  العربية  باإلمارات  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  كشفت 
العالم ألطفال الوالدة المبكرة، ما يتيح أفضل تدريب للكوادر الطبية في الحاالت الحرجة للمواليد الخدج، وذلك في إطار 

مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 المنعقد في دبي من 28 إلى 31 يناير الجاري.

آمنة  يتيحه من فرص  لما  نظراً  الصحية  الرعاية  أخصائي  لتدريب  عالمياً  األحدث  هذا  التدريبي  المحاكاة  نموذج  ويعتبر 
في  يسهم  ما  الحقيقي،  شبه  والتفاعل  الواقعية  من  عالية  بمستويات  يمتاز  و  الحرجة،  الحاالت  مع  التعامل  على  للتدرب 
تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية لكوادر الرعاية الطبية في إنقاذ حياة المواليد الخدج الذين تبلغ أعدادهم 15 

العالم سنوياً. مليون طفالً حول 

ً عالميا األولى 
المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أن  المساندة،  الخدمات  لقطاع  المساعد  الوزارة  وكيل  الكتبي  األستاذ عوض  وأكد سعادة 
حرص  إطار  في  وذلك  الخدج،  المبكرة  الوالدة  ألطفال  التدريبي  المحاكاة  نموذج  باستخدام  العالم  مستوى  على  األولى 
أعرق  مع  بالتعاون  الوالدة  بطب  المتعلقة  الحرجة  الحاالت  مع  للتعامل  الطبية  كوادرها  وتطوير  تدريب  على  الوزارة 
وفقا  الصحية  الرعاية  خدمات  الستدامة  وتطلعاتها  الوزارة  استراتيجية  مع  يتوافق  بما  المتخصصة،  العالمية  الشركات 
المستدام في خدمات صحية مستقبلية، مما يرفع مكانتنا على  العالمية، بهدف تحقيق سعادة المرضى واالستثمار  للمعايير 
لتطبيق نظام صحي  الهادفة  الوطنية 2021  أهداف وتطلعات األجندة  المجال الصحي، وفق  العالمي في  التنافسية  مؤشر 

يستند إلى أعلى المعايير العالمية، لتكون اإلمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية. 
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المتخصصة بطب الخدج الطبية  الكوادر  رفع كفاءة 
في  الخدج  بالمواليد  للعناية  التدريبي  المحاكاة  نموذج  أهمية  والتطوير  التدريب  مركز  مدير  الحميري،  صقر  وأوضح 
بطب  المتخصصة  الطبية  الكوادر  كفاءة  ورفع  المهارات  لتحسين  الطبية  المحاكاة  أدوات  تسخير  مع  الحرجة،  الحاالت 
الخدج. وتوفر هذه التقنية التدريبية عالية المستوى شاشات تعرض كافة المعلومات الهامة بخصوص المؤشرات الحيوية 
المتمثل في نموذج ‘بول’، وهو نسخة طبق األصل عن طفل  للخديج االفتراضي في المحاكاة. من خالل االبتكار الجديد 
السابع  األسبوع  في  مبكراً  مولود  لطفل  محاكاة  أدق  يجعله  ما  غرام،   1000 من  أقل  ويزن  فقط،  سم   35 طوله  يبلغ 
والعشرين من الحمل. مع مراعاة أنماط التنفس الطبيعية والمرضية الحقيقية، وإعادة تصميم الهيكليات التشريحية الداخلية 
والخارجية بكل دقة، وتوفير ممارسات عيادية تحاكي الواقع بأدق تفاصيله. و تتسم بمستويات عالية من التفاعل العاطفي 
الرعاية  وبرامج  والعائالت،  الفريق،  أعضاء  لدى  التعاطف  جوانب  فهم  تقتضي   )High Emotion Simulation(

الوالدة. الدائمة باألطفال مبكري 

رعاية الخدج تحدي كبير 
وتشير الدراسات إلى أنه يولد واحد من أصل عشرة أطفال قبل اكتمال أشهر الحمل التسعة، ويعتبر توفير الرعاية عالية 
الجودة للخدج مهمة فائقة التعقيد تتطلب دقة زمنية عالية، ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للفرق الطبية التي ُتعنى بالمواليد 
بين  أوزانهم  تتراوح  ممن  الخدج  أن  غير  الرضع،  بين  الوفاة  أسباب  أهم  من  المبكرة  الوالدة  تعتبر  حين  وفي  الجدد. 
العناية من قبل  تلقيهم  النمو بشكل صحي في حال  الحرجة ويتمكنون من  المرحلة  إلى 1000 غرام قد يتجاوزون   500
المطلوبة إلنقاذ  اإلجراءات  وإتقان  المتخصصين  كفاءة  الضروري ضمان  لذا من  باحترافية عالية،  يتمتعون  متخصصين 

حياة الخدج في هذه الحاالت الحرجة.
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اإلمارات

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق مركز 
التخصصــي لطــب األســنان  خورفــكان 

وفــق أحــدث المواصفــات العالميــة

في إطار خططها لتلبية احتياجات الرعاية الصحية
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لتقديم  العالمية،  المعايير  أحدث  وفق  األسنان  لطب  التخصصي  خورفكان  مركز  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أطلقت 
الخدمات الصحية والعالجية في مجال طب األسنان وتلبية احتياجات المرضى والمراجعين، في إطار مواكبة التطور العلمي 

والتقني بخدمات طب األسنان بنوعيها الوقائية والعالجية.

ويحتوي مركز خورفكان التخصصي لطب األسنان، على 15 عيادة أسنان مجهزة بأحدث األجهزة المتطورة والذكية في 
مجال طب األسنان لخدمة أهالي المنطقة، باإلضافة إلى سكان المناطق المجاورة. وتم استقدام جهاز أشعة من أحدث التقنيات 
لتحقيق  بتجهيزات حديثة  لتزويد مختبر األسنان  الهمم، باإلضافة  المرضى من األطفال والكبار وذوي  لخدمة كافة شرائح 

سرعة اإلنجاز والدقة بالعمل، من خالل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.

المبنى مصمم ليكون صديقاً لذوي الهمم
أن  الصحية،  والعيادات  المراكز  لقطاع  المساعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد  حسين  الدكتور  سعادة  أكد  السياق  هذا  وفي 
وفق  الصحية  الرعاية  احتياجات  لتلبية  الوزارة  إطار خطط  في  يأتي  األسنان،  لطب  التخصصي  خورفكان  مركز  إطالق 
الوقائية والعالجية  بالخدمات الصحية  التخصصية واالرتقاء  المراكز  افتتاح  الطبية، من خالل  المعايير والممارسات  أرقى 
والتأهيلية، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة بأعلى المعايير المعتمدة، والتي تتماشى مع 

استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خالل تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وبمعايير عالمية.

في  والحيوية  المهمة  المشاريع  من  يعد  األسنان  لطب  التخصصي  خورفكان  مركز  افتتاح  أن  إلى  حسين  الدكتور  وأشار 
المتميزة في مجال  والعالجية  الصحية  الخدمات  تقديم  في  يسهم  نوعية غير مسبوقة، وسوف  نقلة  المركز  المنطقة، ويمثل 
طب األسنان، مما يسهل تقريب المواعيد وتقليل الئحة االنتظار، ولفت إلى أن المبنى مصمم ليكون صديقاً لذوي الهمم عبر 

تخصيص عيادة ذكية متكاملة مخصصة لعالجهم بوضعيات مريحة تتناسب مع حاالتهم الصحية.

أحدث التجهيزات الطبية في مجال طب األسنان
لطب  التخصصي  خورفكان  مركز  مشروع  أن  بالوزارة  األسنان  قسم  رئيس  جعفر  السيد  مريم  الدكتورة  أكدت  بدورها 
والمعدات  األدوات  بأحدث  المجهزة  العيادات  خالل  من  المنطقة،  في  األسنان  لخدمات طب  نوعية  إضافة  يمثل  األسنان، 
الالزمة لتقديم خدمة متميزة. وتتوفر فيه جميع التخصصات بوجود كادر طبي مؤهل بدرجات علمية متخصصة، كما يضم 
مختبراً حديثاً لصناعة األسنان، وأجهزة متطورة ذات جودة عالية. ويوجد قسم خاص للتعقيم يتبع المعايير العالمية لمكافحة 

العدوى.

العالجية من  الخدمات  الهمم لالستفادة من  ليتناسب مع احتياجات أصحاب  المركز  تم تشييد  أنه  الدكتورة مريم  وأوضحت 
لذوي  مختلفة  بقياسات  المتحركة  الكراسي  الستقبال  الكترونية  متحركة  وقاعدة  األسنان،  كرسي  بين  المبتكر  الدمج  خالل 
الرقمي  التصوير  عملية  لتسهيل  متحركة  بأشعة  مزودة  العيادة  أن  كما  رقمية،  بطريقة  وتحريكه  تثبيته  يتم  حيث  الهمم، 
لألسنان. باإلضافة الستخدام جهاز األشعة البانورامية الذي يمكنه الوصول إلى مستوى الكرسي المتحرك ألصحاب الهمم. 

وسيبدأ المركز بتقديم خدماته الطبية للمواطنين طوال أيام األسبوع من األحد إلى الخميس بدءاً من الساعة 7:30 صباحاً 
إلى 2:30 ظهراً، وتشمل خدماته؛ طب األسنان العام والوقائي وصحة الفم وعالج الجذور وطب أسنان األطفال، وجراحة 

وزراعة وتقويم األسنان وطب األسنان الترميمي وأشعة األسنان الثالثية األبعاد وخدمات مختبر األسنان.
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اإلمارات

إطــالق “البيانــات الصحيــة مــن خالل بطاقــة الهوية اإلماراتية”

“الصحــة” تســتعرض حزمــة خدمــات ذكيــة خــالل 
مؤتمــر الصحــة العربــي 2019

قّدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع باإلمارات العربية المتحدة خالل مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة واألربعين من 
معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، الذي ُيعتبر أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مجموعة من الخدمات الذكية التي تعكس حرصها على تبّني أحدث االبتكارات التكنولوجية.

وتهدف الوزارة من خالل هذه الخطوة إلى تعريف المشاركين والحضور على اإلنجازات والمشاريع والمبادرات التي ُتعّزز 
دور الوزارة في تقديم أعلى معايير الجودة والسالمة الدولية في الرعاية الصحية، وتحقيق االستفادة المرجوة من الخدمات 
الذكية، كمشروع طموح ومتكامل على مستويات العمل في الوزارة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في إمارات 

الدولة كافة.

فقد أطلقت الوزارة بالتزامن مع معرض ومؤتمر الصحة العربي، وبالتنسيق مع الهيئة االتحادية للهوية والجنسية مشروع 
»البيانات الصحية من خالل الهوية اإلماراتية« من خالل تطوير نظام لعرض البيانات الصحية باستخدام بطاقات الهوية، 
الذي يتيح إمكانية عرض البيانات الصحية لصاحب البطاقة عبر الحاسب اآللي من خالل جهاز القارئ اإللكتروني لبطاقات 

الهوية سواء كان داخل الدولة او في دول مجلس التعاون الخليجي.

الصحية  البيانات  أن مشروع  المساندة،  الخدمات  لقطاع  المساعد  الوزارة  الكتبي وكيل  األستاذ عوض صغير  وأكد سعادة 
على بطاقات الهوية، يأتي تجسيداً لتوجهيات القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة اإلمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة 

االستباقية لتحديات المستقبل والتركيز على الرعاية الصحية الذكية.

التكنولوجيا  على  اعتماداً  الصحية  الخدمات  تطوير  إلى  الهادفة  الوزارة  لجهود  ثمرة  ُيعد  المشروع  أن  إلى  الكتبي  وأشار 
الحديثة، وضماناً لسرعة اإلنجاز وتسهيل الخدمة، وذلك تماشياً مع الخطة االستراتيجية للوزارة )2017-2021(، وتحقيقاً 
لرؤيتها المتمثلة ببناء نظام صحي فّعال وُمستدام لمجتمع سعيد، عنوانه التميز والجودة في الخدمات، وتقديم الرعاية الصحية 
األمراض،  من  المجتمع  ووقاية  ومبتكرة،  إبداعية  بطرق  الدولية،  والسالمة  الجودة  معايير  بأعلى  والمستدامة  المتكاملة 

وتطوير نظم المعلومات الصحية.
من جانبها، أوضحت مباركة مبارك إبراهيم مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، ان الوزارة بالتعاون مع الهيئة االتحادية 
البيانات  آمن يضمن سرية وخصوصية  بشكل  الهوية  بطاقة  باستخدام  الصحية  البيانات  توفير  تعمل على  والجنسية  للهوية 
والتطعيمات،  الصحي  التأمين  الدم،  فصيلة  مثل  الضرورية  البيانات  استعراض  الصحية  الرعاية  لمزودي  يمكن  بحيث 
األمراض الُمعدية أو المزمنة التي يعاني منها، وآخر العمليات الجراحية التي خضع لها، ونتائج التحاليل المعملية، وكذلك 
مستوى  على  المشروع  تنفيذ  سيتم  أولى  وكمرحلة  الحساسية.  له  سّببت  أو  لها  استجاب  التي  الفعالة  األدوية  أكثر  معرفة 
البيانات  استعراض  من  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الدولة  في  الصحية  الرعاية  لمزودي  يتيح  مما  الوزارة  مستشفيات 

للمريض. الصحية 

ُيذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي ُيعد الحدث األضخم من نوعه على مستوى المنطقة، وُيعقد سنوياً خالل األسبوع 
األخير من شهر يناير. وقد استقبل في دورته الماضية نحو 70 ألف زائر من 159 بلداً، مما يسلط الضوء على مدى قوته 

بصفته المعرض الرائد على الصعيد اإلقليمي في قطاع الرعاية الصحية.
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اإلمارات

تحت قيادة وزارة الصحة ووقاية المجتمع انضمت دولة اإلمارات رسمياً إلى حملة »التمريض اآلن« بالتعاون مع المجلس 
الدولي للتمريض )ICN( ومنظمة الصحة العالمية )WHO(، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى ومكانة التمريض في جميع 
الرعاية الصحية، والعمل نحو تحقيق  التمريضية وتقدير مساهماتهم في تحقيق أهداف  الفرق  العالم، من خالل دعم  أنحاء 
أهداف الحملة العالمية »التمريض اآلن« المستمرة، حتى نهاية عام 2020، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 200 لميالد 

فلورانس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث. 

جاء ذلك مع إعالن اللجنة الوطنية لحملة »التمريض اآلن« في دولة اإلمارات عن إطالق الحملة محلياً، في الفعالية التي 
نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، بحضور سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي الوزير وبدعم سعادة 
إدارة  مدير  عباس  محمد  سمية  الدكتورة  وحضور  المستشفيات،  لقطاع  المساعد  الوكيل  السركال  محمد  يوسف  الدكتور 
التمريض، والدكتورة أروى عويس ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي، وجمعية التمريض اإلماراتية وعدد من 
المختصين بالرعاية الصحية والتمريض وخبراء األبحاث في اإلمارات والشركاء األكاديميين ومقدمي الرعاية الصحية على 

الحكومي. المستوى 

التجربة اإلماراتية الرائدة في التمريض
وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن اإلمارات من أوائل الدول انضماماً للحملة العالمية »التمريض اآلن«، لتعزيز مكانة 
التمريض في وضع السياسات الصحية، واالستثمار بكادر التمريض في المناصب القيادية الصحية، وإبراز قدرات الكوادر 
الوطنية التمريضية في الحمالت العالمية.  ونّوه إلى التجربة اإلماراتية الريادية في إطالق مبادرات وبرامج وطنية لتعزيز 

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تعلن 
إطــالق حملة “التمريض اآلن” محليًا
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جاذبية مهنة التمريض وتسريع مراحل توطينها، وربطها بمؤشرات األجندة الوطنية 2021، من خالل معايير أداء وخطط 
تشغيلية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية. 

ولفت السركال إلى أن انضمام دولة اإلمارات لحملة »التمريض اآلن« يعطي زخماً جديداً لترسيخ أفضل معايير االبتكار 
في الممارسات التمريضية، وبناء الشراكات الفاعلة لتعزيز مكانة سمعة مهنة التمريض على الصعيد المجتمعي، وذلك في 
إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع 

من األمراض. 

وذكر الدكتور يوسف أن »االحتياجات المتغيرة للرعاية الصحية في القرن الواحد والعشرين قد خلقت فرصة للممرضات 
والقابالت للمساهمة بدور أكبر في تطوير استراتيجيات الرعاية الصحية المستقبلية، مع زيادة التركيز على دور التمريض 

في عوامل الصحة الوقائية، وتعزيز الصحة العامة للمجتمع  واالستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا.

إبراز دور التمريض في التغطية الصحية 
من جهتها، أشارت الدكتورة سمية عباس، إلى أن حملة »التمريض اآلن« العالمية تهدف لرفع مستوى ومكانة التمريض 
والقبالة في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل تحسين الصحة على المستوى العالمي وإبراز المساهمة الفاعلة والدور البارز 
حملة  في  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  مشاركة  أن  وأوضحت  الشاملة.  الصحية  التغطية  في  والقبالة  التمريض  لكوادر 
»التمريض اآلن«، تسلط الضوء على المكانة الهامة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية، 
والخبرة المتزايدة لدولة اإلمارات في قطاع التمريض، المستند إلى التدريب المستمر وتكنولوجيا المعلومات واألبحاث، مما 

يسهم في جودة الخدمات الصحية.

لتوحيد  والجامعات،  والخاصة  الحكومية  الصحية  الجهات  تضم  اآلن،  التمريض  لحملة  وطنية  لجنة  تشكيل  إلى  ونوهت 
الجهود وحشد الدعم نحو تحقيق أهداف الحملة، من خالل إطالق فعاليات ومبادرات وأنشطة واإلشراف على عملية تنفيذها، 
لتمكين الكادر التمريضي وتوفير بيئة عمل مهنية جاذبة، واستقطاب الكفاءات، وفق الخطة االستراتيجية الجديدة والتشغيلية 
للتمريض 2018-2021، وتحقيق التواصل والتفاعل مع قيادات التمريض في العالم، والتبادل المعرفي والخبرات، تجسيداً 

لشراكات فاعلة بأساليب متطورة، وفقاً ألفضل معايير األداء والتميز.



22

اإلمارات

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
تعلــن مشــاركتها بفعاليات اليوم 

الرياضــي الوطنــي

مشاركتها  عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
الرياضي  اليوم  مبادرة  من  الرابعة  النسخة  فعاليات  في 
الوطني، الذي قام يوم 7 مارس، تحت شعار »اإلمارات 
بين  اإليجابي  التفاعل  لتعزيز  يهدف  والذي  تجمعنا«، 
النسيج االجتماعي الذي يجمع شرائح وفئات المجتمع من 
جنسيات وثقافات متعددة تعيش بانسجام وسالم وسعادة في 

دولة اإلمارات.

وأكد معالي األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد العويس وزير 
الصحة ووقاية المجتمع على أهمية اليوم الرياضي الوطني 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  المبادرة  وفق 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، والذي يهدف لتعزيز روح 
كأسرة  المتعددة  الثقافات  بين  واأللفة  والتعايش  االنسجام 
واحدة يجمعها حب اإلمارات، في مبادرة رياضية تعبيرية 
وإبراز  الثقافات.  وملتقى  والتسامح  السعادة  وطن  عن 
أفراد  جميع  بين  اإليجابية  والسمات  والمودة  اإلخاء  قيم 
المجتمع، وتعزيز ثقافة المجتمع المنسجم، في إطار أنشطة 
مجتمعية تحفز على ممارسة النشاط البدني، إلبراز صورة 
مجتمع دولة اإلمارات المتجانس والحيوي والمبتكر الذي 
اإلمارات  واحة  في  والسعادة  واإلنتاجية  بالصحة  يتمتع 

السمحاء.

اليوم  من  والنبيلة  السامية  الغايات  إلى  معاليه  وأشار 
المجتمع،  شرائح  تماسك  تجسد  التي  الوطني،  الرياضي 
عناصر  وتحفيز  اإليجابي  والتفاعل  التناغم  روح  وتعكس 
تعزيز  في  تسهم  والتي  الرياضة،  لممارسة  المجتمع 
على  والمقيمين  المواطنين  لدى  والتعايش  التواصل  روح 
الجماعية  الرياضية  األنشطة  من خالل  اإلمارات،  أرض 
للتذكير  فرصة  ويمثل  والتنافسية،  والمجتمعية  والترفيهية 

أجل  من  مميزة  تجربة  ومعايشة  البدني،  النشاط  بأهمية 
من  بالوقاية  واالهتمام  المجتمع،  أفراد  وسعادة  صحة 
المواطنة  قيم  تعزيز  في  يسهم  بما  المزمنة  األمراض 

المجتمعية. والمسؤولية 

الرند  عبدالرحمن  حسين  الدكتور  سعادة  لفت  وبدوره 
إلى  الصحية  والعيادات  المراكز  لقطاع  المساعد  الوكيل 
أهمية مشاركة الوزارة في هذا الحدث الوطني الذي يتيح 
التواصل المباشر بين أفراد المجتمع بكل جنسياته وأعراقه 
المتنوعة وترسيخ مفاهيم المودة وفي إطار الروح اإليجابية 
التي تعززها األنشطة الرياضية الترفيهية، بوصفها وسيلة 
أرض  على  وسالم  بأمن  وتعايشها  الشعوب  بين  للتقريب 
وحدة  بإبراز  السامية  الغايات  إلى  للوصول  اإلمارات، 

الصف والتعايش اإليجابي بين الثقافات المختلفة.

باإلضافة إلى إبراز فعاليات حملة الوزارة »اهتم صحتك 
أهم« ضمن أنشطة المبادرة الوطنية »تعزيز الوعي بأنماط 
صحي  مجتمع  بناء  إلى  تهدف  والتي  الصحية«  الحياة 
صحية،  حياة  أنماط  تبني  من  األفراد  تمكين  طريق  عن 
انتشار األمراض غير  للحد من  البدني،  النشاط  وممارسة 

السارية.

وتعتزم الوزارة تنظيم عدة فعاليات مبتكرة وأنشطة رياضية 
الصحية  والمرافق  الطبية  المناطق  جميع  في  متنوعة 
الموظفين  بمشاركة  الوطني،  الرياضي  اليوم  مع  تزامناً 
القيمة  وتعزز  المنسجم  المجتمع  ثقافة  تعكس  والمتعاملين، 
صحة  على  وتأثيره  البدني  النشاط  لممارسة  اإليجابية 
المجتمع وتحقيق رؤية الوزارة في صحة مستدامة للجميع 
البدني   الرياضي  السلوك  بأهمية  الوعي  من خالل ترسيخ 

واتباع نمط حياة صحي يقي من األمراض. 
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العربيــة  المستشــفيات  اتحــاد 
يمنــح وزيــرة الصحــة جائــزة المرأة 
القياديــة فــي القطــاع الصحــي 
لعــام 2019 نظيــر جهودهــا فــي 
المجال الصحي وســعيًا لتحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة 
منح اتحاد المستشفيات العربية معالي وزير الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح جائزة المرأة القيادية نظير جهودها الصحية 
في الوطن العربي واإلدارة المميزة والقيادية في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الصحة، وذلك مساء يوم االربعاء الموافق 27 
فبراير 2019م خالل فعاليات الملتقى العشرين التحاد المستشفيات العربية تحت عنوان »تنمية الكوادر الصحية العربية من 

اجل تحقيق اهداف التنمية 2030، بقاعة عايدة في فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة.

وقد تسلمت وزيرة الصحة »الصالح« درعا وشهادة تقديرية لما بذلته خالل األعوام السابقة من أجل اإلرتقاء بهذا القطاع الهام 
والحيوي، سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة أعربت وزيرة الصحة عن عميق تقديرها لهذا التكريم التي يأتي 
ليترجم الجهود المبذولة لتطور النظام الصحي بمملكة البحرين، وذلك في سبيل االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين 
والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل األساليب بالدول المتقدمة وأكثرها تطوراً وجاهزية، وتسعى لتقديم خدمات 

متطورة وذات كفاءة عالية لتحقق اهداف التنمية المستدامة.
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لديــه  كانــت  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
نظــرة ثاقبــة في توجيهاته الســديدة 
بتنفيــذ برنامــج الطبيب الزائر بمملكة 
البحريــن خدمــة للمرضــى البحرينييــن

تحرص وزارة الصحة على تحقيق االستفادة القصوى من برنامج الطبيب الزائر من 
وتدريب  المرضى  لعالج  الخبرات  المختصين وذوي  ِقبل  من  الزيارات  ترتيب  خالل 
الكوادر العاملة بمختلف مرافق وزارة الصحة، وكذلك من أجل تحقيق التواصل العلمي 
والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام 
األطباء البحرينيين للتدرب وتبادل الخبرات وتطوير األداء الطبي مع الخبرات العالمية 

واالطالع على التقنيات الحديثة.

وقد أدى برنامج الطبيب الزائر إلى تحسين جودة األداء الطبي في التخصصات الطبية 
والسياسات  البروتوكوالت  أحدث  حول  والتشاور  الخبرات  تبادل  خالل  من  المختلفة 
التزاًما  تنفيذه  على  الصحة  وزارة  تحرص  الذي  البرنامج  وُيعد  العالجية،  واألساليب 
منها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، من البرامج التي حققت نجاحاً باهراً 
وحرصها  الوزارة  اهتمام  أن  حيث  بالصحة،  المستويات  وجميع  األصعدة  شتى  على 
على استمرار برنامج الطبيب الزائر الذي تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا 
التي تمثلت في تعزيز جودة  لسلسلة متواصلة من اإلنجازات؛  بالخارج تحقيقاً  للعالج 
الخدمات الصحية المقدمة والتميز في إجراء الكثير من العمليات الجراحية المعقدة من 
ِقبل خيرة األطباء المتخصصين والخبراء في العالم، إلى جانب دوره المهم في خدمة 
المرض،  مع  معاناتهم  من  التخفيف  في  والمساهمة  رضاهم،  وكسب  المرضى  جميع 
الظروف  في  البحرين وخصوصاً  إلى خارج  السفر  عناء  وأهاليهم  المرضى  وتجنيب 

الصحية الصعبة.

خبير  أرسالن  مراد  العالمي  البروفيسور  من  كل  الصحة  وزارة  استضافت  ومؤخراً 
ونوعية  دقيقة  جراحية  عمليات   7 أجرى  والذي  بالمناظير  البولية  المسالك  جراحات 
فريق  مع  بالتعاون  الطبية،  السلمانية  بمجمع  المرضى  من  لعدد  مستعصية  لحاالت 
الجراحين بقسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي، شملت إصالح تشوهات في حوض 
الكلى وفي الحالب وإزالة أورام كلويه ومن الغده الكظرية ومن البروستات والدكتور 
مصطفى كامل استشاري طب عيون األطفال وعالج الحول، حيث عاين خالل زياته 
واألنسي  الوحشي  الحول  حاالت  مثل  مرضية  حاالت  من  يعانون  ممن  مريضا   35
ومشكالت العين الخلقية كما عاين حاالت كسل العين والماء األبيض كذلك البروفسور 
توني تنوري رئيس قسم جراحة العظام والعمود الفقري في جامعة بوسطن بالواليات 
المتحدة األمريكية والذي اجرى بالتعاون مع الفريق الطبي عدد 7 عمليات وعاين عدد 
العمليات  من  عدد  إلجراء  الجراحي  التدخل  إعادة  حالتهم  تستدعي  ممن  مريضاً   35
الغنيمي  عالء  الدكتور  العالمي  البرفيسور  ذلك  إلى  إضافة  الفقري.  بالعمود   الدقيقة 
والذي عاين 26 طفال مريضا ممن يعانون من تشوهات خلقية نادرة بالمسالك البولية 
الطبيب  وأجرى  الطبي،  السلمانية  بمجمع  األطفال  جراحة  بعيادة  التناسلية  واألعضاء 
الزائر الخبير في مجال جراحة األطفال 12 عملية جراحية. والدكتور مارتن فروجه 
مجمع  حققها  التي  اإلنجازات  سلسلة  إلى  يضاف  مهم  إنجاز  تحقيق  من  تمكن  والذي 
السلمانية الطبي، والذي تمثل في إجراء 10 عمليات جراحية معقدة لمريضات بواسطة 

استخدام منظار البطن ومنظار تجويف الرحم.
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البحريــن تحتفــل باليوم 
الرياضــي الوطني

تجسيًدا ألهداف اليوم الرياضي البحريني، نظمت كافة المرافق الصحية التابعة لوزارة 
الصحة بمملكة البحرين احتفلت البحرين يوم الثالثاء الموافق 12 فبراير 2019م  فعاليات 
المشاركة  الموظفين  لجميع  أتاحت  الوطني،  الرياضي  اليوم  هذا  في  وحركية  رياضية 
فيها؛ لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم رياضًيا وصحًيا واجتماعًيا، وتعزيز مفهوم الرياضة 

للجميع، وتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع.

الوطنية  اللجنة  ورئيسة  الصحة  وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  األستاذة  معالي  وقالت 
يأتي  الوطني  الرياضي  باليوم  االحتفال  ان  السارية،  غير  المزمنة  األمراض  لمكافحة 
تجسيًدا ألهدافه الصحية واالجتماعية الرامية للحفاظ على صحة الفرد، وبالتالي النهوض 
الداعمة  الجهات  بدور وجهود جميع  أشادت  كما  األمراض،  معافى من  بمجتمع صحي 
لهذه المبادرة واللجان التي انبثقت إلحياء هذا اليوم الرياضي وتكاتفها من أجل الحفاظ 

على صحة الفرد والمجتمع.

يذكر ان كافة الهيئات والوزارات بالبحرين قد شاركت باليوم الرياضي الوطني لمملكة 
البحرين، والذي يأتي تنفيًذا لتوجيهات األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
المشاركة  الحكومة  موظفي  أمام  المجال  إلتاحة  عمل  يوم  نصف  هو  يكون،  بأن  وذلك 
فيه من خالل تنظيم فعاليات رياضية وحركية، وتحقيًقا لدعوة الشيخ ناصر بن حمد آل 
المجلس األعلى  الشباب والرياضة، رئيس  الخيرية وشؤون  الملك لألعمال  خليفة ممثل 
من  فبراير   13 يوم  بتخصيص  البحرينية،  األوليمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة،  للشباب 
كل عام يوًما رياضًيا وطنًيا لمملكة البحرين، والذي يأتي بناًء على قرار رؤساء اللجان 
من  الثاني  األسبوع  في  رياضي  يوم  باعتماد  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  األوليمبية 

شهر فبراير من كل عام.
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ــل الماســي  وزارة الصحــة تحتفــل باليوبي
لمستشــفى الســلمانية بمناســبة مــرور 
60 عامــا علــى إنشــاء المستشــفى الــذي 
يعكــس إبقــاء مجتمــع البحرين صحيــًا دائمًا

رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  لدن صاحب  من  كريمة  رعاية  تحت 
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، نظمت وزارة الصحة احتفاال بمناسبة مرور 60 عاماً على 

إنشاء مستشفى السلمانية وذلك في المبنى الشمالي بمجمع السلمانية الطبي.

ويأتي االحتفال باليوبيل الماسي لتشغيل هذا الصرح تزامناً مع احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنية في ديسمبر من كل عام، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس 
أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميالدية، والذكرى 47 النضمامها إلى األمم المتحدة 

دولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته 
بهذا االحتفال وعبر عن أسمى آيات الفخر واالعتزاز لما توليه الحكومة الرشيدة، من رعاية 
مؤكدا  مستوياتها،  مختلف  في  والمقيمين  المواطنين  إلى  المقدمة  المتميزة  الصحية  للخدمات 
أن رعاية سمو صاحب رئيس الوزراء لهذه االحتفالية تجسد مدى اهتمام سموه بدعم القطاع 
الصحي والنهوض به لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة وكفاءة تقديم الخدمات الصحية 
وتوفيرها للجميع، وهو ما يؤكد من جهة أخرى مدى التزام البحرين باألهداف اإلنمائية للتنمية 
المستدامة وال سيما الهدف الثالث وهو ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في 

جميع األعمار.

ويمثل إنشاء مستشفى السلمانية في منتصف القرن الماضي مدخالً للتوسع في إقامة المستشفيات 
والمنشآت الصحية لجعل خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع، ويعد أحد أقدم المرافق 
الحكومية والمجمعات الطبية العامة في المنطقة منذ أن تم البدء بتشغيله في عام 1958 وافتتاحه 
في السنة التي تليها في عهد المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفة حاكم البحرين آنذاك، وما رافق ذلك من استقطاب أمهر األطباء المتخصصين من مختلف 
دول العالم للعمل في هذا المستشفى، عالوة على ما شكله هذا المرفق الحيوي من فرصة تدريبية 
االستراتيجية  النظرة  َليعكس  والتمريض،  التطبيب  ليخوضوا مجال  للمواطنين  وعملية سانحة 
البعيدة والثاقبة للرعيل األول ليبقى مجتمعنا آمناً وصحياً وخالياً من األمراض واألوبئة طوال 

الوقت.

وخالل الحفل، ألقت معالي األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة كلمة أعربت فيها 
الشكر واالمتنان  الصحة- عن جزيل  نفسها ونيابة عن جميع منتسبي وزارة  باألصالة عن   -
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية هذه االحتفالية، مقدرة لسموه 
ما تلقاه الوزارة من دعٍم واهتمام لالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين. مؤكدة على 
أنه مع االحتفال بذكرى إنشاء مستشفى السلمانية الطبي، يستعاد بها مرحلة مهمة من مراحل 
بناء الدولة الحديثة في مملكة البحرين، ذلك أن سمو رئيس الوزراء وهو رجل دولة قد تسلح 
بحب بالده وأبناء بالده ووضع نصب عينيه النهوض بمستوى رقي جميع المواطنين وجميع 
الخدمات المقدمة لهم، حتى أصبح هذا الصرح مؤسسة طبية مركزية تقدم الخدمات للمرضى في 
كل مستوياتها، وتقدم أفضل العالجات التشخيصية األساسية بكل مراحلها ومتطلباتها الصعبة، 
وأحدث  مؤهلة،  بشرية  كوادر  من  يضمه  ومت  والكليات،  الجامعات  لطلبة  التدريب  وكذلك 
األجهزة التشخيصية. وذكرت افتتاح المرحلة الثالثة من قبل سمو رئيس الوزراء عام 1997 
واسعة  رؤية  لديه  أصبحت  الذي  المستشفى  هذا  توجه  في  وشاملة  نوعية  نقلة  من  مثلته  وما 

استطاعت أن تقدم جميع متطلبات التنمية الصحية في مملكة البحرين للجميع.
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السعودية

ــة  ــة العالمي ــة الوزاري القم
الرابعة لسالمة المرضى 

خادم  من  كريمة  برعاية  المملكة  استضافتها  التي  المرضى  لسالمة  الرابعة  العالمية  الوزارية  القمة  أعمال  جدة  في  أُختتمت 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز » يحفظه هللا » حيث صدر عن القمة »إعالن جدة« وينص على التالي:

لتسـليط الضـوء علـى أهميـة التوصيـات السـابقة والعمـل علـى الحفـاظ علـى زخـم حركـة سـالمة المرضـى العالميـة، ال سـيما 
فـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل )LMICs(، يقـر إعـالن جـدة 2019 بشـأن سـالمة المرضـى النقـاط التـي حددهـا 
إعـالن طوكيـو بشـأن سـالمة المرضـى التـي قدمـت فـي القمـة الوزاريـة العالميـة الثالثـة بشـأن سـالمة المرضـى، 14 أبريـل 

2018، طوكيـو، اليابـان. في ضوء هذه الدعوة إلى العمل، تعلن األطراف في هذا االتفاق:

1. تعزيز سالمة المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل )LMIC( وفقـًا لمنظمـة الصحـة العالميـة )WHO(، كل 
عـام ، ينتـج عـن الرعايـة غيـر اآلمنـة فـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل 134 مليـون حـدث ضـار، تسـهم فـي 2.6 

مليـون حالـة وفـاة سـنوًي. 

2. االستفادة من الصحة الرقمية لدعم سالمة المرضى في جميع أنحاء العالم، تقتـرح المملكـة العربيـة السـعودية إطـالق منصة 
افتراضية للمسـاعدة في التعاون بيـن المتخصصين فـي الرعايـة الصحيـة مـن الـدول ذات الدخـل المرتفـع والـدول منخفضـة 

ومتوسـطة الدخـل. سـوف توفر هـذه المنصـة الرقميـة الدعـم الفنـي للعامليـن في الرعايـة الصحية.

3. تعزيز تمكين المرضى وإشراك المجتمع في سالمة المرضى لتشــجيع الــدول علــى تبنــي اســتراتيجيات تمكيــن عملــي 
للمرضــى وأســرهم، ومــن شــأن هــذه االســتراتيجيات أن تســلط الضــوء علــى مبــادئ الخدمــة المشــتركة علــى ســبيل 
المثــال مــن خــالل تعزيــز محــو األميــة الصحيــة وإقــرار وتعزيــز تحليــل الســبب الجــذري المرتكــز علــى المريــض.
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4. تطويـر مفهـوم التصنيـف الدولـي لألمـراض مـن خالل إنشـاء التصنيف الدولـي لألحداث الجســيمة لتحســين فهمنــا لحجــم 
األحــداث الســلبية، ولتعزيــز التصنيــف الدولــي لألمــراض )ICD( - الــذي يتــم تنفيـذه علـى مسـتوى العالـم، فإننـا نوصـي 
باالسـتفادة من عملية تطويـر ICD إلنشـاء ICAE )التصنيف الدولـي لألحـداث السـلبية( الـذي سيسـاعد فـي توحيـد تصنيـف 

األحـداث السـلبية.

5. تطبيق واستدامة نظم اإلبالغ والتعلم الوطنية من أجل سالمة المرضى التأكيـد علـى أهميـة قيـام الـدول بإنشـاء نظـم التعلـم 
التوحيـد  األنظمـة  هـذه  تعـزز  أن  يجـب  العالميـة(،  أو   / و  الوطنيـة  المحليـة،  )المؤسسـية،  السـلبية  االحـداث  والتبليـغ عـن 

القياسـي مـن خـالل وجـود تصنيـف موحـد لألحـداث السـلبية.

6. االستثمار في تعليم وسالمة القوى العاملة كمحركين لسالمة المرضى تعتبـر سـالمة القـوى العاملـة )البدنيـة والنفسـية( ذات 
أهميـة قصـوى لسـالمة المرضـى، ومـن ثـم، فمـن المهـم أن تعتمـد البلـدان سياسـات وطنيـة .

مــن  الســالمة  مجــال  فــي  الممارســات  أفضــل  مــن  التعلــم  علــى  الــدول  لتشــجيع  األخرى  القطاعات  من  التعلم   .7
الصناعــات األخــرى )الطيــران، الطاقــة النوويــة، النفــط / الغــاز، الفضــاء، الســيارات(. ومــن هنــا، أطلــق المركــز 
الســعودي لسـالمة المرضـى برنامجـً للتعـاون فـي مجـال السـالمة، والـذي يضـم خبـراء السـالمة مـن مختلـف الصناعــات 

للعمــل علــى التعــاون المتبــادل مــن أجــل تحســين الســالمة فــي جميــع القطاعــات.

8. تعزيز سالمة الدواء في الصيدليات المجتمعية لتعزيـز تطبيـق التحـدي العالمـي الثالـث بشـأن سـالمة المرضـى »األدويـة 
بـدون ضـرر«، فـي الصيدليـات المجتمعيـة. ومـن شـأن هـذه الخطـوة أن تسـاعد فـي تحسـين السـالمة الدوائيـة باإلضافـة إلـى 

تعزيـز جهـود تمكيـن المرضـى ومشـاركة المجتمـع.

اعتمــاد  علــى  البلــدان  لتشــجيع  المرضى  لسالمة  حاسم  كعامل  البشرية  والواجهة  الطبية  األجهزة  باالعتبار  األخذ   .9
اســتراتيجيات الهندســة البشــرية )HFE( إلدخــال المرونــة والحــد مــن األحــداث الضــارة المتعلقــة باألجهــزة الطبيــة.

10. تطبيــق اســتراتيجيات مكافحــة العــدوى )IPC( ومقاومــة المضــادات الحيويــة )AMR( لســالمة المرضــى .

المسـتدام  والتعزيـز  التطبيـق  دعـم  خـالل  مـن  والتطبيـق(  النظريـة  بيـن  )الفجـوة  الثانيـة  االنتقاليـة  الفجـوة  مـن  الحـد   .11
لتداخـالت سـالمة المرضـى مـن حيـث فعاليتهـا المعروفـة على المسـتوى الوطنـي والعالمـي.

لقــد انتقلــت ســالمة المرضــى مــن فجــوة األدلــة منــذ 20 عامــا إلــى فجــوة التطبيــق حاليا مــن أجــل تحويــل ســالمة 
علــى  الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة  تركــز  أن  الضــروري  مــن  القادمــة،  العشــرين  الســنوات  مــدى  علــى  المرضــى 
اســتراتيجيات التطبيــق لتقليــل مــا يســمى »الفجــوة االنتقاليــة الثانيــة«، وبالتالــي زيــادة القيمــة المضافــة لقاعــدة األدلــة 
الموســعة علــى ســالمة المرضــى.« من جانبه قال معالي وزير الصحة د/ توفيق الربيعة » علــى الرغــم مــن أن ســالمة 
المرضــى ظلــت فــي مقدمــة أولويــات صانعــي سياســة الصحــة العامــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي، إال أنــه ال يــزال 

هنــاك حاجــة إلــى تركيــز دولــي أكثــر، وإلــى إجــراء البحــوث والمناقشــة لتحســين ســالمة المرضــى.

قـاد الخطـر الواضـح فـي مجـال الرعايـة الصحيـة العديـد مـن البلـدان إلـى االسـتثمار فـي العديـد مـن اإلجـراءات لتعزيـز 
بلغـت ذروتهـا فـي إطـالق  الجهـود فـي عـام 2015، والتـي  بـدأت  المرضـى.  الرعايـة الصحيـة وتحسـين سـالمة  أنظمـة 
سلسـلة القمـة الوزاريـة العالميـة لسـالمة المرضـى، وقـد انعقـدت القمـة األولـى فـي لنـدن العـام 2016، وتلتهـا بـون فـي عـام 
2017 ومـن ثـم طوكيـو فـي عـام 2018، حيـث انخـرط الخبـراء الدوليـون مـع صانعـي السياسـات لتعزيـز الحفـاظ علـى 

نهـج تعاونـي لتحسـين سـالمة المرضـى علـى مسـتوى العالـم.

يسـتند إعـالن جـدة بشـأن سـالمة المرضـى علـى المبـادئ التـي اسـتهدفتها القمـة العالميـة الوزاريـة الرابعـة لسـالمة المرضـى 
الدوليــة،  المعاييــر  لتطويــر  واقتراحــات  توصيـات  تضـع  بدورهـا  والتـي  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  بجـدة،   ،2019
والمبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى معالجــة قضايـا ذات أهميـة عالميـة فـي مجـال سـالمة المرضـى، مـع 
تركيـز قـوي علـى البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل )LMIC(. وبالتالـي، فـإن القمـة ترسـي »سـالمة المرضـى« كمبـدأ 
أساسـي ضمـن الجهـود الراميـة إلـى تحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملة )UHC(. إن إعـالن جـدة بشـأن سـالمة المرضـى 
هـو دعـوة للعمـل علـى العديـد مـن الجبهـات، وللكثيـر مـن الجهــات الفاعلــة، وعلــى جميــع مســتويات توفيــر الرعايــة 
التنظيميــة وصنــاع السياســات. يسـتند اإلعـالن علـى  إلــى الجهــات  مــن مقدمــي الخدمــة  بــدءاً  الصحيــة وتقديمهــا – 
مبـدأ أنـه مـن الضـروري التفكيـر فـي فعاليـة الممارسـات الحاليـة مسـتندا علـى القواعــد المثبتــة المبنيــة علــى األدلــة فــي 
ســالمة المرضــى الحاليــة والتــي تمتــد لعشــرين عامــا؛ والمضــي قدمــاً بشــكل جماعــي مــع رؤيــة للتطبيــق المســتدام 
وثقافــة  المرضــى،  ونتائــج  الرعايــة،  تقديــم  نظــم  بتحســين  المعروفــة  المرضــى  ســالمة  لحلــول  للتطويــر  والقابــل 

الســالمة. يشير اإلعالن إلى التزام جماعي وعالمي قوي لتشكيل وإرساء أنظمة أكثر أماًنا لألجيال القادمة.
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وزيــر الصحــة يعتمــد 21 فبراير 
يومــًا ســنويًا للتوعيــة بالــزواج 

لصحي  ا
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اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يوم 21 فبراير من كل عام يوًما توعوًيا للزواج الصحي والذي يهدف إلى 
رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج ألمراض الدم الوراثية واألمراض المعدية. ويأتي ذلك تزامناً مع مرور 15 عام على 
تأسيس برنامج الزواج الصحي، وبهذه المناسبة نفذت الصحة اليوم فعالية توعوية داخل الوزارة تحت شعار # خذ بالنتيجة 

بهدف تسليط الضوء على فوائد البرنامج ودوره الفاعل اجتماعيا وصحياً واقتصادياً.

انتشار بعض  تسعى الصحة من خالله إلى الحد من  وقائياً  توعوياً  مجتمعياً  ويعتبر برنامج الزواج الصحي برنامجاً وطنياً 
أمراض الدم الوراثية )الثالسيميا-المنجلي( وبعض األمراض المعدية )التهاب الكبد ب/ج ونقص المناعة المكتسب )اإليدز(، 
أطفالها،  يعاني  التي  لألسر  والنفسية  االجتماعية  المشاكل  وتجنب  الدم،  وبنوك  الصحية  المؤسسات  على  الضغط  وتقليل 

باإلضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

بالمملكة،  الزواج  قبل  ما  الزواج من خالل 140 مركز فحص  قبل  ما  تقديم خدمة فحص  الصحي  الزواج  برنامج  ويتولى 
حيث يتم إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود اإلصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية )فقر الدم المنجلي 
والثالسيميا( وبعض األمراض المعدية )االلتهاب الكبدي الفيروسي ب,ج / نقص المناعة المكتسب - اإليدز( وذلك بغرض 
إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك األمراض للطرف األخر في الزواج أو األبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات 

والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط ألسرة سليمة صحياً.

وفي هذا السياق فقد بلغ عدد المفحوصين منذ بداية البرنامج أكثر من 4,341,620 مواطن ومواطنة، حيث تم اكتشاف ما 
يقارب 260 ألف حامل ومصاب ألمراض الدم الوراثية المشمولة في البرنامج، كما شهد البرنامج تطوراً ملحوظاً في استجابة 
األزواج غير المتوافقين وراثياً بحيث وصلت الى 70% مما يدل على وعي المجتمع بأهمية التوافق الوراثي. وكانت نسبة 

الشهادات الصادرة لحاالت عدم التوافق هي %1.
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معالي وزير الصحة رئيس مجلس 
إدارة المركــز الوطنــي للوقاية من 
األمــراض ومكافحتهــا يعلــن البدء 

فــي إعــداد نظام الصحــة العامة 
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أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن البدء في إعداد نظام الصحة العامة الذي ُيشرف عليه المركز الوطني 
للوقاية من األمراض ومكافحتها )وقاية(، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الصحة ومبادراتها سعياً لتحقيق رؤية المملكة 

2030 من خالل محور )مجتمع حيوي( والعمل على تمكين حياة عامرة وصحية.

جاء ذلك من خالل إطالع معاليه وبحضور عدد من قيادات الصحة على عرض لمكونات المشروع وآليات العمل. ويهدف 
النظام إلى تحديد أولويات الصحة العامة واالحتياجات العامة، والتماشي مع األنظمة الصحية الدولية لتعزيز التعاون الدولي 
العامة في  الصحة  اهداف  تحقيق  أجل  والهيئات من  الوزارات  بين  الجهود  توحيد  والعمل على  العالمية،  الصحة  في مجال 

المملكة. 

إطار  توفير  األفراد والعوائل واألوساط اإلجتماعية، كما سيعمل على  النظام بحماية وتشجيع والحفاظ على صحة  وسيقوم 
للحوكمة القانونية وإعطاء األدوار والمسؤوليات المختلفة ألصحاب المصلحة، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثالثة مراحل، 
األولى لدراسة الوضع الراهن لألنظمة والقوانين السعودية والثانية لوضع خطة تفصيلية لصياغة النظام والثالثة لصياغة نظام 

الصحة العامة والئحته التنفيذية.
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أعلنت وزارة الصحة يوم األحد عن انطالق أعمال المسح العالمي لرصد انتشار التبغ بين البالغين 
تحت  لإلحصاء  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الصحة  تنفذه   والذي  ونساء(  رجال  فأكثر،  سنة   15(
إشراف منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة األمراض والوقاية منها، حيث ستستمر أعمال المسح 

لمدة شهرين على عينة منازل بلغت 12800 منزل تشمل جميع مناطق المملكة.

يذكر أن المسح ينفذ ألول مرة بالمملكة وهو مسح عالمي موحد لجميع دول العالم ويعد أحد أنظمة 
الترصد النتشار التبغ التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية ويهدف إلى معرفة معدل انتشار استخدام 
التبغ بين البالغين وتقييم التدخالت التي تكافح انتشاره ليساعد الدول في معرفة حجم مشكلة التبغ 

وبالتالي رسم السياسات واإلجراءات لمكافحة خطورته.

وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحدير من أضراره، حيث 
تعمل الصحة على تطوير الخدمات العالجية لمساعدة المدخنين الراغبين في اإلقالع وذلك من خالل 
التوسع في افتتاح العديد من عيادات اإلقالع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، 
وإصدار الدليل السعودي لخدمات اإلقالع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام 
بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير األدوية المساعدة على اإلقالع 

عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.

وتجدر اإلشارة أن التدخين هو أحد األسباب المؤدية للوفاة؛ حيث يموت 6 ماليين شخص سنوّيًا 
وُيتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ماليين شخص سنوّيًا بحلول عام 2030م، باإلضافة إلى أنه 

عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من األمراض.

لإلبالغ  التدخين  مكافحة  نظام  لمخالفات  الجوال  تطبيق  مؤخراً  دشنت  الصحة  أن  بالذكر  الجدير 
األماكن  في  التدخين  لنظام  مخالفة  أي  عن  اإلبالغ  المجتمع  أفراد  لجميع  يتيح  حيث  والمراقبة، 
العامة ، أو كبيع التبغ خلف البائع »كونه يعتبر إعالن بطريقة مباشرة« أو لمن هم أقل من 18سنة 
بقيمة غرامة على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 لاير، باإلضافة إلى اإلبالغ عن أي مشاهدة 
تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية، كما فّعلت الصحة أنشطة ومهام 
عيادات اإلقالع عن التدخين والتي بلغت 542 عيادة ثابتة تهتم بتقديم الخدمات العالجية والتوعية 
في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم 
االستشارات والتثقيف الصحي، باإلضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

الصحــة تعلــن انطــالق أعمــال 
المســح العالمــي لرصد انتشــار 

التبــغ بيــن البالغيــن 
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إنطلقت  للشؤون الصحية األستاذ حمد بن محمد الضويلع  نائب وزير الصحة  بحضور معالي 
في جدة فعاليات الندوة العلمية بعنوان )التغذية بين الطب والحياة( والتي تنظمها إدارة التغذية 

بصحة جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فهد. 

بمشيئة هللا  يسهم  مما  التغذية  مجال  في  العلمية  اللقاءات  هذه  بمثل  كلمته  في  معاليه  أشاد  وقد 
تعالى في تحقيق األهداف الصحية عن طريق تعزيز و تطوير خدمات التغذية و رفع مستوى 
في حياة  أساس  لكونها عامالً  أهمية  السليمة  الصحية  التغذية  تولي  الصحة  أن   ً كفاءتها، الفتا 

الفرد بالمجتمع.

يخدم  ما  بكل  كبيراً  اهتماماً  تولي  حفظه هللا  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  أن  معاليه  وأكد 
صحة اإلنسان، كما أن رؤية 2030 المباركة بثقة عرابها صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان حفظه هللا أُسندت لشابات و شباب المملكة مهمة تحسين جودة الحياة، ومن هنا يبرز 
الدور وتعلو الهمم، وقال  بدوري أشد على سواعدكم لتفعيل دور أخصائي التغذية بكل أقسامها 
خارطة  ورسم  المستشفيات،  في  التغذية  جودة  وتحسين  األمراض،  من  للوقاية  أكبر  وبشكل 
التغذية العالجية الطبية لمرضى السمنة و السكري و غيرها من األمراض المزمنة باإلضافة 

للحاالت المرضية الدقيقة والصعبة.

وقد شهد الحفل تدشين تطبيقي جدد و الدكتور شيف و هي منصتان إلكترونيتان تابعة إلدارة 
الغذائية  الصحية  الخدمات  مجال  في  واألفضل  األول  تقديم  إلى  تهدف  جدة،  بصحة  التغذية 
بما  الطبي  المختلفة وللكادر  المجتمع  المملكة لشرائح  الحياة الصحية على مستوى  لرفع جودة 
يتماشى مع رؤية 2030، ويكون المرجع العلمي والتثقيفي المعتمد ألخصائيين التغذية العالجية 

والخدمات العالجية.

الفائزين في جائزة اإلبداع عبر مبادرة سفراء التوعية في الحج  النائب بتكريم  كما قام معالي 
والعمرة، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين والعاملين على المبادرة من منسوبي صحة جدة.

يذكر أن الندوة تستمر لمدة يومين، ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية بواقع 
)40( ساعة تعليمية، ويحاضر فيها نخبة متميزة من المختصين في هذا الجانب الحيوي والهام 

من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر قام معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية األستاذ حمد الضويلع  بزيارة 
تفقدية لعدد من المرافق والمنشآت الصحية بمحافظة جدة، شملت  المختبر اإلقليمي وبنك الدم، 
بالمركز  العمل  سير  على  وأطلع  النهضة،  ومركز صحي  الحيوية،  والكيمياء  السموم  ومركز 
دور المركز الوقائي والعالجي، وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين، كما ألتقى الضويلع 
خالل زيارته بالمراجعين وأستمع إلى مالحظاتهم وناقش احتياجاتهم واقتراحاتهم حول الخدمات 

الصحية المقدمة.

نائــب وزير الصحــة يفتتح ندوة )التغذية 
بيــن الطــب والحيــاة( ويتفقــد المرافــق 

الصحيــة فــي جدة
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تحصد وزارة الصحة بســلطنة 
أفضــل  جائــزة  علــى  عمــان 

ــادة فــي الجــودة  قي

على  ريادياً  إنجازاً  مؤخراً  عمان  بسلطنة  الصحة  وزارة  حققت 
)الفئة  الجودة  في  قيادة  أفضل  جائزة  على  بحصولها  العالم  مستوى 
الجودة؛  لبحوث  المؤسسة األوروبية  قبل  البالتينية( والتي تمنح من 
للجهد الدؤوب للرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة  وذلك تقديراً 

في السلطنة.

الجودة  لبحوث  األوروبية  المؤسسة  من  اعترافاً  الجائزة  وتعد 
بالشركات والمؤسسات واإلدارات الحكومية والقطاعات المختلفة من 
باتخاذ خطوات  قيادة متميزة، وذلك  التي أظهرت  العالم  أنحاء  كافة 

مبتكرة قائمة على المبادرات في سبيل االرتقاء بتطوير الجودة.

الصحة  لوزارة   2018 الجودة  في  قيادة  أفضل  جائزة  تسليم  وتم 
المتحدة  بالواليات  فيغاس  بمدينة الس  أقيم  العمانية في حفل رسمي 
العامة  المديرة  بحضور   2018 ديسمبر  من  العاشر  في  االمريكية 

لمركز ضمان الجودة بالوزارة.

وكانت وزارة الصحة قد حصلت عام 2017 على الجائزة الماسية 
الدولية للتميز في الجودة من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة في 
حفل أقيم بمدينة فيينا النمساوية بحضور ممثلي 54 مؤسسة من 43 

دولة حول العالم.

وتقوم المؤسسة األوروبية باختيار الشركات والمؤسسات واإلدارات 
المستهلكين  وآراء  الرأي  استطالعات  نتائج  إلى  استناداً  الحكومية 

ودراسة السوق التي أجرتها المؤسسة.

جدير بالذكر بأن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة – ومقرها لوزان 
في سويسرا – أنشئت عام 1987 بهدف توثيق أواصر التعاون بين 
شبكة  وبناء  واالستدامة،  والتميز  الجودة  بمجال  المعنية  المنظمات 
الحكومية  المنظمات  من  المؤسسة  أعضاء  كافة  تضم  العالقات  من 

والخاصة بجميع أحجامها في مختلف القطاعات حول العالم.
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ــة فــي ســلطنة  وزارة الصح
عمــان نظمــت حلقــة عمــل 
تدريبيــة حــول الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص 

ــة ــة الصحي فــي الرعاي

المملكة  سفارة  مع  بالتعاون  عمان  سلطنة  في  الصحة  وزارة  نظمت 
المتحدة بمسقط وشركة KPMG حلقة عمل تدريبية حول الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية. 

عبيد  بن  محمد  بن  احمد  الدكتور  معالي  رعاية  الحلقة  افتتاح  رعى 
المملكة  سفير  كاول  هيمش  سعادة  بحضور  الصحة  وزير  السعيدي 
بوزارة  العموم  ومدراء  الوكالء  السعادة  وأصحاب  بالسلطنة  المتحدة 

الصحة وجمع من المدعوين.

الصحة  وزارة  في  العليا  والقيادات  القرار  صناع  الحلقة  استهدفت 
وأعضاء  للمستشفيات  التنفيذيين  والمدراء  العموم  مدراء  في  المتمثلون 
لجنة االستثمار وبدائل التمويل وأعضاء لجنة التأمين الصحي والمدراء 
المختلفة  النماذج  لتطبيق  الوزارة  في  بالمحافظات  واإلداريين  الماليين 
مشترك  عمل  إطار  واقتراح  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة 

لبعض مشروعات الرعاية الصحية.

والدروس  الممارسات  أفضل  حول  الوعي  زيادة  إلى  هدفت  الحلقة 
المستفادة من كل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اإلقليمية 
والدولية، وكذلك إلى تحسين كفاءة المشاركين فيما يتعلق بمبادئ الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص وبلورة فهم مشترك لماهية المشاريع التي 

تصلح لتطبيق الشراكة فيها وجدواها االقتصادية على المؤسسات.

أفضل  حول  الحاالت  لبعض  دراسة  مضمونها  في  الحلقة  قدمت  كما 
والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  موضوع  في  الممارسات 
المملكة  العالمي واإلقليمي، واستعرضت كذلك تجارب  الصعيدين  على 

المتحدة والخبرات العالمية في مجال الشراكة في الرعاية الصحية.

تطوير  إلى  مستمر  وبشكل  تسعى  الصحة  وزارة  أن  بالذكر  الجدير 
وتحسين مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية 
العاملين  وخبرات  مهارات  وصقل  وتدريب  تطوير  من خالل  الصحية 
فيها عبر تنفيذ حلقات عمل تدريبية مشابهة ولقاءات مع خبرات إقليمية 
وعالمية لضمان االلتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة المقدمة.
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رة الصحــة فــي ســلطنة عمــان  ا وز
ناجحــة  عمليــات   ٧ ء  جــرا إ مــن 

لتشــوهي ا لــدم  ا أم  لعــالج 

ضمن خدماته الجديدة التي دشنها مؤخراً؛ تمكن مستشفى خولة بسلطنة عمان ممثال بقسم القسطرة الدماغية التابع لوحدة 
أجهزة  باستخدام  للدماغ  المغذية  الرئيسية  الشرايين  في  التشوهي  الدم  أم  لعالج  ناجحة  عمليات   7 إجراء  من  األشعة 

استحداثها مؤخراً.  تم  التي  الدماغية  القسطرة 

الدماغية  القسطرة  استخدام  يعد  حيث  السلطنة؛  في  المقدمة  الصحية  الخدمات  في  نوعية  نقلة  الجديدة  التقنية  هذه  وتعد 
األورام  درجات  وتفاوت  ومخاطرها  لحساسيتها  نظراً  العمليات  أصعب  إحدى  الدموية  واالنتفاخات  األورام  الستئصال 
واختالف قياسات الدعامات المستخدمة لكل ورم التي تتطلب تصنيعا فوريا عالوة على تفاوت االحتياجات الفنية األخرى.
السفر  عناء  من  ذلك  يصاحب  وما  الخارج  في  للعالج  المرضى  تسفير  يتم  حيث  مسبقا،  متوفرة  الخدمة  هذه  تكن  ولم 
وارتفاع تكاليف هذا النوع من العمليات، ومخاطر النزيف التي تحدث بشكل مفاجئ للورم نفسه وبالتالي حدوث الجلطات 

أو الوفاة.
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لتشخيص وعالج  قيمة  وسيلة  العمليات  هذه  أصبحت  فقد  الدماغية  القسطرة  مجال  في  الجراحية  الخبرة  ازدياد  مع  ولكن 
العمليات  من  النوع  هذا  تكاليف  وانخفاض  السفر  مشقة  تكبد  لعدم  نظراً  الدموية  األوعية  تمدد  يعانون  الذين  المرضى 

العملية. بعد  المرضى  متابعة حاالت  وسهولة 

وأوضح الدكتور/ أحمد بن حمود الحبسي – استشاري أشعة تداخلية عصبية بمستشفى خولة – بأن تمدد األوعية الدموية 
أو ما يسمى بأم الدم aneurysm هو انتفاخ يشبه البالون في أحد األوعية الدمويَّة بسبب ضعف في جدار ذلك الوعاء. 
في  ذلك  يتشكل  أَن  ويمكن  للخارج.  االنتفاخ  على  الشريان  جدار  من  الجزء ضعيف  ذلك  الدم  يجبر ضغط  عندما  يحدث 
الذي  الرئيسي  )الشريان  البطني  األبهر  الشريان  وفي  المخ  شرايين  في  شيوعا  أكثر  أنه  إال  أحجامها.  بمختلف  الشرايين 
يخرج من القلب، وهو ما يسمى بتمدد الشريان األبهر(. وبزيادة حجم تمدد األوعية الدموية فإن الجدران قد تنفجر، تاركة 
الشخص المصاب ينزف إلى الموت. أما تمدد األوعية الدموية في الدماغ فإنه يؤدي إلى نزيف في تجويف الدماغ مسبباً 

جلطة دماغية أو الموت.

جدار  في  لحدوث ضعف  الدقيقة  األسباب  تزال  ال  بأنه  الحبسي  أوضح  فقد  الدماغية؛  الدم  أمهات  حدوث  سبب  عن  أما 
الدم، ووجود تاريخ  التدخين، وارتفاع ضغط  الدمويَّة غير واضحة، مع أنَّ عوامَل الخطر باتت معروفة، وهي  األوعية 
عائلي ألمهات الدم الدماغية، وفي بعض الحاالت، يمكن أن تحدث أم الدم بسبب وجود ضعف في جدران األوعية الدموية 

عند الوالدة.
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ــت وزارة الصحــة بســلطنة  نظم
عمان مؤتمر الرعاية الصيدالنية 

التاسع
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نظمته  الذي  التاسع  الصيدالنية  الرعاية  مؤتمر  خرج 
العامة  بالمديرية  ممثلة  عمان  بسلطنة  الصحة  وزارة 
في  المهني  التميز  »نحو  شعار  تحت  الطبي  للتموين 
الهامة  التوصيات  من  بالعديد  الصيدالنية«  الممارسات 
الدوائية  والسالمة  المرضى  سالمة  ثقافة  تعزيز  منها: 
العمل  وضرورة  للدواء،  الجانبية  األضرار  من  والحد 
الصيدلة،  لخريجي  الوظيفي  المسار  تحديد  على 
بمهام  القيام  من  وتمكينهم  العمل  فرص  على  والتعرف 
جديدة ضمن مفهوم األدوار السبعة للصيدلة، عالوة على 
تعزيز الشراكة بين افراد الفريق الطبي من خالل تفعيل 

وتعزيز دور الصيدلي لرفع مستوى الرعاية الصحية.

البدائل  استخدام  نحو  بالتوجه  المؤتمر  أوصى  كذلك 
زيادة  إلى  يؤدي  مما  المستعصية  لألمراض  الحيوية 
العمل  وضرورة  التكاليف،  وتقليل  للمرضى  االستفادة 
الصيدالني  القطاع  لتعمين  على اعداد خطة استراتيجية 
الخاص لما له من دور ايجابي في نمو االقتصاد الوطني. 
صيدليات  لتطوير  خطة  وضع  على  العمل  إلى  إضافة 
المجتمع لتصبح جاذبة وحاضنة لمخرجات الصيدلة من 

خالل االستفادة من تجارب الدول األخرى.

محمد  بن  أحمد  الدكتور  معالي  المؤتمر  افتتاح  رعى 
أصحاب  من  عدد  بحضور  الصحة  وزير  السعيدي 
السعادة وكالء الوزارة وعدد من المسؤولين، باإلضافة 
الطبية  والفئات  والصيدلة  الطبية  الكوادر  من  لعدد 

األخرى.

تضمن برنامج االفتتاح عدد من الفقرات, كما قام معاليه 
 )40( حوالي  ضم  الذي  المصاحب  المعرض  بافتتاح 

والمؤسسات  لألدوية  المصنعة  الشركات  من  شركة 
واالطالع  التواصل  بهدف  الصيدلة  بقطاع  التخصصية 

على الجديد في األدوية والتكنولوجيا.

واسعة  ودولية  واقليمية  محلية  مشاركة  شهد  المؤتمر 
وممرضين  واطباء  صيادلة  من  الصحية  الكوادر  من 
الصحية،  المؤسسات  مختلف  من  صيادلة  ومساعدي 
باإلضافة إلى مشاركين آخرين من دول مجلس التعاون 

وعدد من دول العالم.

واالبتكار  العلمي  البحث  قيم  تعزيز  إلى  المؤتمر  هدف 
العلمية  الخبرات  تبادل  إلى  إضافة  الصيدلة،  مجال  في 
لتطوير  الباحثين  من  جيل  وبناء  فيه  المشاركين  بين 
الرعاية  مستوى  رفع  بهدف  الصيدلة  مهنة  ممارسة 
وتطوير  والفعالية  الجودة  ولتحقيق  المقدمة  الصحية 
وإزالة  والتحديات،  الفرص  واكتشاف  الصيدلة  مهنة 
واالرتقاء  تعترضها،  التي  والعوائق  الصعوبات 
وتنمية  الصيدلي  دور  وتفعيل  الصيدالنية  بالممارسات 
على  تقع  التي  المسئوليات  يالئم  بما  وكفاءاته  مهاراته 
عن  والمسؤول  الطبي  الفريق  أعضاء  كأحد  عاتقه 

مأمونية وسالمة العالج الدوائي.

وقد تم خالل المؤتمر طرح 45 ورقة عمل محلية ودولية 
إلى  باإلضافة  الصيدالنية،  الممارسات  بمواضيع  تعنى 
أربعة عشر حلقة عمل صيدالنية وصحية وثالث جلسات 
في  المتخصصين  المتحدثين  من  نخبة  قدمها  حوارية، 
وإقليمياً  دولياً  متحدثاً   )58( عددهم  بلغ  الصيدلة  مجال 
قبل  من  معداً  علمياً  ملصقاً   30 وبمشاركة  ومحلياً، 

والطلبة. الممارسين 
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خرج مؤتمر الشرق األوسط الثالث الدولي للتعافي السريع بعد الجراحة الذي استضافته مؤخراً سلطنة عمان للمرة األولى كثمرة 
جهد مشترك بين الجمعية العربية للتعافي بعد الجراحة ووزارة الصحة ممثلة في المستشفى السلطاني.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة أهمها ضروروة التطبيق العملي والجاد لبرنامج التعافي السريع بعد الجراحة لكل 
منطقة الشرق األوسط، وضع السياسات والتوصيات التي تتغلب على تحديات تطبيق البرنامج وتعمل كل المنظومات الصحية 

لتفعيلها.

بعد  السريع  التعافي  برنامج  حول  المساعدة  والطبية  الطبية  للفئات  والتدريب  التعليم  تفعيل  بضرورة  المؤتمر  أوصى  كذلك 
الجراحة، ودعا المؤتمر أيضاً إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي حول مفهوم التعافي السريع بعد الجراحة كون المريض نفسه 

يعتبر جزءاً أساسياً فاعالً من البرنامج.

وكان المؤتمر قد افتتح تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية - وجاء 
تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الطبية العمانية ممثلة في روابط التخدير والجراحة العامة والنساء والوالدة وجراحة العظام وجامعة 

السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة والمجلس العماني لإلختصاصات الطبية.

شهد المؤتمر مشاركة ما يقارب )400( مشاركاً من األطباء والممرضين والفنيين والصيادلة والعاملين الصحيين من مختلف 
المؤسسات الصحية بالسلطنة ومن خارجها؛ فيما حاضر خالله نخبة من الخبراء المتخصصون في مجال الجراحة بمختلف 
تخصصاتها، وخبراء في التخدير من عدد من الدول العربية وأوروبا وإيرانوالواليات المتحدة األمريكية وتركيا. المؤتمر اشتمل 
على العديد من الجلسات العلمية ضمت مجموعة منتقاة من اوراق العمل التي تناولت في مجملها برنامج التعافي  السريع بعد 

الجراحة.

وقد شهد حفل االفتتاح تدشين بروتوكول التعافي السريع بعد الجراحة القيصرية في عمان الذي يهدف إلى شرح كل اإلجراءات 
المتعلقة بعمليات الجراحة القيصرية وبهدف التعافي السريع مع األخذ في عين اإلعتبار التقليل من األعراض الجانبية التي قد 
تأتي بسبب األدوية المرتبطة أو بسبب المكوث في المؤسسة الصحية لفترات طويلة، ومن ضمن التخصصات الطبية التي تساهم 
بشكل كبير في هذه اإلجراءات هي طب النساء والوالدة والتخدير، وتأتي من بعدها التخصصات الطبية األخرى كعامل مساعد، 
ويبدأ البروتوكول بشرح تفاصيل اإلجراءات ما قبل الجراحة وكل األدوية واألجهزة المستخدمة وكيفية استخدامها والجرعات 
المقترحة، ومن ثم يأتي على االجراءات أثناء الجراحة وما بعدها، باإلضافة إلى ذلك يقوم البروتوكول بشرح طرق تقييم جودة 
هذه اإلجراءات في التقليل من المضاعفات والتقليل من المكوث في المستشفى والتقليل من التكاليف الطبية ورضا المستفيدين.

الجراحة  المتخصصة في مجال  المرموقة  الدولية  الشركات  فيه عدد من  المؤتمر معرض شاركت  ذلك صاحب  إلى  عالوة 
والتخدير والعالج الطبيعي والتغذية.

مؤتمر الشرق األوسط الثالث 
الدولي للتعافي السريع
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قطــر تحقــق المرتبــة الخامســة فــي 
ــة فــي  قائمــة أفضــل النظــم الصحي

العالــم بحســب مؤشــر ليجاتــوم 
مؤشر  على  عالمياً  الخامسة  المرتبة  في  قطر  دولة  حلت 
في  الرئيسي  ومركزه  ليجاتوم  معهد  يصدره  الذي  الصحة 
لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج 
مستوى  على  االستثمار  نسبة  وارتفاع  للمرضى  الصحية 

البنى التحتية الصحية. 

المرتبة 13  الذي شهدته دولة قطر من  التقدم  ويرتبط هذا 
إلى المرتبة الخامسة بكونها تحتل المرتبة األولى في منطقة 
الشرق األوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع وضمن 
جودة  حيث  من  عالمياً  األفضل  والعشرين  الخمسة  قائمة 
الصحية.  الرعاية  إلى  الوصول  الصحية وسهولة  الخدمات 
هذا ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من 
أعلى المعدالت في منطقة الشرق األوسط، بحيث تم استثمار 
22،7 مليار لاير قطري في مجال الرعاية الصحية خالل 

العام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة 
الخمس  المراتب  لها ضمن  مركز  تمكنت من ضمان  التي 
األولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، 

تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا.

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  أشارت  الصعيد،  هذا  وعلى 
الكواري، وزير الصحة العامة، إلى أن دولة قطر قد وظفت 
القيادة  ظل  في  الصحي،  القطاع  في  ضخمة  استثمارات 
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
األولى  المراتب  احتالل  أن  أكدت  كما  المفدى.  البالد  أمير 
باألولويات  الدولة  التزام  يعكس  إنما  الدولي  المؤشر  على 
لتلبية  خصيصاً  والمصممة  الصحة  منظومة  نطاق  على 

احتياجات األجيال القادمة وتحسين صحة السكان حالياً. 

»يشكل  قائلة:  الكواري  حنان  الدكتورة  معالي  واستطردت 
دليل على ما وضعته  لعام 2018 خير  الترتيب  التقدم في 
فخالل  الصحية.  التحتية  البنى  في  استثمارات  من  الدولة 
تابعة  جديدة  مستشفيات  ستة  افتتحنا  األخيرتين،  السنتين 
للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، 
كما افتتحنا أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة. ويعّد أيضاً 
الترتيب مؤشراً على أن تركيزنا على عدد من األمراض بما 

فيها السرطان والسكري واإلقالع عن التدخين قد ترك أثراً 
إيجابياً على حياة األشخاص وسيؤدي في نهاية المطاف إلى 

مواصلة تحسين متوسط العمر المتوقع في قطر«. 

حمد  مؤسسة  افتتحتها  التي  األربعة  المستشفيات  وبفضل 
مبيريك  حزم  مستشفى  وشملت   ،2017 العام  منذ  الطبية 
العام، ومركز صحة المرأة  واألبحاث، ومركز قطر إلعادة 
مؤسسة  تمكنت  اليومية،  الطبية  الرعاية  ومركز  التأهيل، 
الخدمات  ومجموعة  التحتية  بنيتها  توسعة  من  الطبية  حمد 
التي توفرها لمرضاها وجرى أيضاً، خالل األشهر الثمانية 
ومستشفى  للطب،  سدرة  مستشفى  افتتاح  األخيرة،  عشر 
نوفر، وأربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة تابعة لمؤسسة 
آخر  صحي  مركز  عن  فضالً  األولية،  الصحية  الرعاية 
جديد. هذا وبدأ عدد من المستشفيات الجديدة التابعة للقطاع 
بتوفير  والعالج  بالتشخيص  المعنية  والمراكز  الخاص 
مرافق  من  المزيد  افتتاح  يتم  أن  ويتوقع  للمرضى  الرعاية 

الرعاية الصحية خالل هذه السنة.

وأكدت معالي الدكتورة الكواري أن افتتاح المرافق الجديدة، 
الذي واكبه توسعة الخدمات القائمة، يشكل جزءاً من الخطة 
االستراتيجية  في  مفصل  بشكل  المعروضة  األمد  الطويلة 
الوطنية للصحة 2018-2022 كما أشارت إلى أن التركيز 
على الرعاية الوقائية والخدمات المتكاملة على نطاق القطاع 
إلى  الوصول  من  األفراد  تمكين  في  ُيسهم  ككل  الصحي 

الرعاية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. 
   

وفي هذا السياق، قالت معالي الدكتورة الكواري: لقد أحدثنا 
تغيرات فعلية وجوهرية في آلية عمل النظام الصحي، بحيث 
إلى  المرضية  األعراض  عالج  على  التركيز  من  انتقلنا 
مرافق  فإنشاء  صحتهم.  على  الحفاظ  على  الناس  مساعدة 
الوطني  والمركز  التبغ،  مكافحة  كمركز  جديدة  وخدمات 
لعالج السمنة، وعيادات نمط الحياة الصحي التابعة لمؤسسة 
منها،  األدوات  من  باقة  وتطبيق  األولية،  الصحية  الرعاية 
النظام  مرافق  مختلف  في  اإللكترونية  الصحية  السجالت 
الصحي وبوابة »صحتي« اإللكترونية الخاصة بالمرضى، 
ُتسهم جميعها في تمكين المريض من المشاركة في مسؤولية 

الحفاظ على صحته. 
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ولفتت معالي الدكتورة الكواري إلى أن النظام الصحي في 
المعايير  ألرقى  وفقاً  أدائه  تقييم  على  دوماً  يحرص  قطر 
اإلنجاز  هذا  »يعكس  قالت:  حيث  عالمياً  عليها  المتعارف 
خالل  بقطر  الصحية  الرعاية  نظام  أحرزه  الذي  التقدم 
الدولية  للمعايير  فحسب  يمتثل  ال  الذي  األخيرة  السنوات 
العديدة في مجال الرعاية ذات الجودة العالية بل يتجاوزها 
أيضاً ونأخذ على سبيل المثال المعيار الدولي للفترة الزمنية 
بنوبة  للمصاب  المسدود  الشريان  توسيع  يستغرقها  التي 
قلبية منذ لحظة دخوله المستشفى إلى حين خضوعه للتدخل 
تقريباً  دقيقة  بـ 60  دقيقة مقارنة  يوازي 90  الطبي والذي 
في مستشفى القلب وخضع 68 في المئة من مرضى السكتة 
الطبية في غضون  الطارئ بمؤسسة حمد  للعالج  الدماغية 
يتخطى  المستشفى وهو معدل  إلى  دقيقة من وصولهم   60
المعيار الدولي بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة. كما 
العدوى حيث  عملنا بجّد على تركيز جهودنا على مكافحة 
بلغت نسبة حاالت اإلصابة بعدوى المكورات العقدية الذهبية 
فحسب   0،2 المستشفى  في  والمكتسبة  للمثيسيلين  المقاومة 
لكل 10،000 مريض وهو أدنى بكثير من 0،6 الذي سجلته 

الواليات المتحدة األمريكية و 5،5 في سويسرا.«

عالية  تبوأت مراتب  قد  دولة قطر  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
في عدد من المجاالت الصحية حيث سجلت أعلى مستويات 
شهدت  كما  األوسط  الشرق  منطقة  في  المتوقع  العمر 
تراجعاً على مدار هذا العقد في معدل الوفيات الطبيعية لكل 
100،000 نسمة من 99،1 في العام 2014 إلى 80،2 في 
العام 2017. كذلك انخفضت معدالت الوفيات بين األطفال 
الرضع بصورة منتظمة في األعوام األخيرة من 7،4 لكل 
1،000 مولود حي في 2015 إلى 5،4 لكل 1،000 مولود 

حي في 2017.

الرخاء  الرعاية الصحية في مؤشر  ويستخدم تصنيف نظم 
العالمية،  الصحة  منظمة  توفرها  التي  البيانات  السنوي 
ومؤشرات التنمية العالمية التي يجمعها البنك الدولي، ومسح 
وذلك  متنوعة  أخرى  مصادر  عن  فضالً  العالمي،  غالوب 
به  يتمتع  الذي  الصحي  المستوى  وتصنيف  قياس  بهدف 

السكان في 149 دولة.
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أول نظــام مختبــرات فــي المنطقــة 
يمتلــك نظامــًا آليــًا متكامــاًل مرتبطــًا 

ــة بالمعلوماتي
المختبرات الطبية المركزية الجديدة في مقرها  افتتحت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، مؤخراً 
بمركز قطر إلعادة التأهيل، ويأتي افتتاح المختبرات الطبية المركزية الجديدة استمراراً لرؤية إدارة المختبرات الطبية وعلوم 

األمراض في مواصلة عملية التطوير والتزامها بتوحيد الفحوصات وتنفيذها أوتوماتيكياً.

وأوضحت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة في تعليق لها أن إدارة المختبرات الطبية تجري أكثر من 
17 مليون فحصاُ مخبرياً سنوياً وتقدم خدمات شاملة ومتخصصة بكفاءة عالية للسكان في قطر، مضيفة سعادتها أن المختبرات 
الطبية الجديدة تمتاز بتقنيتها العالية وتصميمها الذي تم تجهيزه على شكل مبنى متكامل يخدم الدور الذي يؤديه باإلضافة إلى 
الصحية  الرعاية  الطبية مواكبة حاجات  لمؤسسة حمد  يتيح  ما  الدولية  المقاييس  أعلى  تندرج ضمن  التي  باألجهزة  تزويدها 
المتزايدة والمعقدة في وقتنا الحالي وفي المستقبل لسكان قطر. ال تقتصر خدمات إدارة المختبرات الطبية واألمراض على 
مراجعي مؤسسة حمد الطبية ضمن مرافقها التي تصل إلى 14 مرفقاً بل تتسع لتشمل توفير الخدمات المخبرية ألكثر من 135 

عميالً في قطر منها قطاعات المدارس الدولية والبنوك والمستشفيات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات. 

من جانبها قالت الدكتورة عجايب النابت، رئيس المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية أن الخدمات واسعة النطاق التي تقدمها 
إدارة المختبرات تغطي 27 قسماً مختلفاً حيث يؤدي دور المختبر الوطني لدولة قطر فهو يجري فحوصات معقدة ومتخصصة 
باإلضافة إلى االختبارات الدورية المتعددة. وتعد المختبرات الطبية المركزية الجديدة األولى من نوعها في المنطقة والتي تمتلك 

نظام آلي متكامل مرتبط بالمعلوماتية.

وأضافت الدكتورة عجايب: »يعتبر عامل الوقت هاماً خاصة عندما تكون حالة المريض حرجة، إن المختبرات الجديدة تسهم 
في إظهار النتائج بسرعة كبيرة ألطبائنا وعمالئنا مما يتيح لهم تحديد المسار العالجي األمثل لمرضاهم وضمان حصولهم على 

خدمات عالية الجودة لمرضى مؤسسة حمد الطبية.«

وقد حصلت إدارة المختبرات الطبية هذا العام مجدداً على اعتماد الكلية األمريكية لعلوم األمراض والذي يعتبر أرقى برامج 
اعتماد المختبرات الطبية وأكثرها شهرة على مستوى العالم حيث تم منح قسم المختبرات الطبية المعيار الذهبي العالمي في إدارة 
المختبرات باإلضافة إلى حصول قسم المختبرات الطبية على تكريم منظمة الصحة العالمية باعتباره مركزاً وطنياً لالنفلونزا. 

ويتزامن افتتاح المختبرات الجديدة مع احتفاالت اليوم العالمي السادس للمختبرات والذي يتم فيه التركيز على الدور الذي يقوم 
به فريق المختبرات الطبية في توفير أعلى مستويات الرعاية للمرضى، وقد تضمنت فعالية االفتتاح معرضاً عاماً أقيم في البهو 
الرئيسي لمركز صحة المرأة واألبحاث ومركز الرعاية الطبية اليومية تم فيه عرض أقسام مختلفة لمركز المختبرات الجديد 

والخبرات التي يتميز بها. 

لتوفير رعاية  المختبرات  به قسم  يقوم  الذي  العمل  للتركيز على  المعرض وسيلة هامة  الدكتورة عجايب: »يشكل  وأضافت 
متميزة للمريض وإظهار مستوى التقدم الذي وصل إليه قسم المختبرات من حيث التكنولوجيا التي يوظفها واألنظمة العالمية 

التي يعمل من خاللها.« 

وتضمنت االحتفاالت أيضاً ندوات استمرت على مدى يومين تناولت مواضيع حول أمراض القلب قدمها خبراء في أمراض 
القلب من قطر وآخرون من حول العالم قدموا لمشاركة معارفهم وخبراتهم في هذا المجال. 
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وزارة الصحــة العامــة تبــدأ تنفيــذ مبــادرة تخفيــض 
اســتهالك الدهــون والســكر والملــح

وذلك ضمن جهود  قطر،  دولة  في  والملح  والسكر  الدهون  استهالك  تخفيض  مبادرة  تنفيذ  في  العامة  الصحة  بدأت وزارة 
الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول تبني أنماط حياة صحية. وفي هذا اإلطار نظمت الوزارة 
مؤخراً ورشة عمل تعريفية حول المبادرة للمسؤولين المعنيين في القطاع الحكومي، وذلك كجزء من تنفيذ خطة عمل التغذية 
والنشاط البدني وتماشياً مع االستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 والتي تولي أهمية كبيرة لمجال التغذية والنشاط 

البدني، حيث خصصت هدفاً وطنياً لخفض معدل السمنة لدى األطفال والمراهقين والبالغين بنسبة خمسة بالمائة. 

كما نظمت الوزارة ورشة ثانية موجهة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال األغذية بدولة قطر. وهدفت الورشتان إلى 
استعراض الوضع الحالي في دولة قطر للسياسات والبرامج المتعلقة بتخفيض استهالك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر 
منظمة  توصيات  تنفيذ  على  العامة  الصحة  وزارة  ترتكز جهود  حيث  المبادرة.  أهداف  لتطبيق  والملح ووضع خطة عمل 
الصحة العالمية للحد من استهالك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية 

من عوامل الخطورة المسببة لألمراض المزمنة غير السارية.

ماكول  كارين  والدكتورة  العالمية،  الصحة  بمنظمة  التغذية  عن  اإلقليمي  المسؤول  الجوالدة  أيوب  الدكتور  الورشتان  وقدم 
إالستشارية الدولية المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تم استعراض ما تم تطبيقه في تقليل استهالك الدهون 
المشبعة والمهدرجة والسكر والملح في المنتجات  من األطعمة والمشروبات ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المنتجة 

وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

العامة: إن  المطاوعة رئيس قسم تعزيز الصحة واألمراض غير االنتقالية في وزارة الصحة  الدكتورة خلود عتيق  وقالت 
مبادرة تقليل الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في دولة قطر تندرج تحت جهود وزارة الصحة العامة المستمرة 
لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وذلك تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة 
والنشاط  للتغذية  الوطنية  العمل  خطة  وأهداف   2022-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  ألهداف  وتحقيقاً  قطر2030 
للسياسات والبرامج  الحالي في دولة قطر  الوضع  إلى استعراض  العمل هدفت  البدني 2017-2022. وأضافت أن ورش 
الوطنية المتعلقة بتخفيض استهالك الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر والملح ووضع خطة عمل لتطبيق أهداف المبادرة. 
حيث ترتكز جهود وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الدهون المشبعة والمهدرجة 

والسكر والملح لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة لألمراض المزمنة غير السارية.
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وأشارت إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن تناول واستهالك كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح 
يؤدي الى زيادة معدالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتي تعتبر من المسببات 
الرئيسية للوفيات في العالم وفي دولة قطر. حيث أوضحت نتائج »المسح الوطني التدرجي لألمراض المزمنة غير المعدية 
بنسبة  الدم  ارتفاع ضغط  انتشار  معدل  قطر  دولة  في  للبالغين  عام 2012  أجري  الذي  بها«  لإلصابة  االختطار  وعوامل 
37.7 % بين االناث و 28% من الذكور وأن متوسط معدل اإلصابة بين البالغين 33% كما أظهرت نتائج السح أن %70.1 

من األشخاص يعانون من زيادة الوزن و 41.4% يعانون من السمنة. 

لإلصابة  المؤدية  االختطار  من عوامل  أكثر  أو  ثالثة  لديهم  البالغين  القطريين  المواطنين  من  أن %50  المسح  أوضح  كما 
الهادفة لوضع دالئل  الجهود  تكثيف  إلى  بدولة قطر  العامة  الصحة  السارية. ولذلك تسعى وزارة  المزمنة غير  باألمراض 
عن  المجتمع  وعي  وزيادة  السارية  غير  المزمنة  لألمراض  المسببة  التغذوية  المواد  استهالك  لتقليل  ومبادرات  إرشادية 
أضرارها الصحية حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهالك الملح إلى 5غم في اليوم الواحد والحد من استهالك 
السكر بحد أقصى 35غم في اليوم الواحد للبالغين و25 عن لألمهات واألطفال وتقليل تناول الدهون المهدرجة )المتحولة( 
بنسبة أقل من 1% من االحتياجات اليومية للطاقة )كالوري( وتقليل تناول الدهون المشبعة بنسبة أقل من 10% من االحتياجات 

اليومية للطاقة )كالوري(.

الوطنية  الوطنية للصحة والخطة  العامة تعمل من خالل االستراتيجية  المطاوعة أن وزارة الصحة  الدكتورة خلود  وأكدت 
للتغذية والنشاط البدني على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للحد من عبء األمراض غير السارية للحد من عوامل 
االختطار التي تساهم في اإلصابة باألمراض المزمنة غير السارية. وفي هذا المجال، اتخذت وزارة الصحة العامة خطوات 
تنفيذية في المبادرات التي تستهدف تقليل استهالك الدهون المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتي من أهمها: التعاون 
مع مختلف المخابز في دولة قطر لتقليل استخدام الملح بنسبة 30% في انتاج الخبز، وتم تطبيق هذه المبادرة في عام 2014 
وهي مستمرة حتى اآلن، كما تم التعاون مع منظمة »ووش- Wash« المعنية بالصحة والملح في مسوحات عالمية لمعرفة 
مستويات السكر والملح في حبوب الفطور والخبز وقد تم وضع توصيات لتخفيض مستويات السكر والملح في هذه المنتجات.  
وأوضحت أنه من خالل الورش سيتم وضع توصيات إرشادية واستعراض طرق تطبيقها باإلضافة إلى وضع نظام رصد 
والسكر،  والمهدرجة،  المشبعة  الدهون  استهالك  تقليل  على  الهادفة  الجهود  لدعم  والتطوير  البحث  مجاالت  لتحديد  وتقييم 
والملح وتخفيضهم في المنتجات المصنعة والموردة في دولة قطر وذلك كخطوة اساسية لدعم وتعزيز سلوكيات أنماط الحياة 

الصحية والوقاية من عوامل الخطورة المسببة لألمراض المزمنة غير السارية.

وكذلك سيتم دراسة الفرص والتحديات مع ممثلي القطاعين العام والخاص ورصد التقدم المحرز في تقليل استهالك الدهون 
المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح والتعريف عن التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة األغذية بهذا الشأن واقتراح 
حلول مناسبة لها، باإلضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لخفض استهالك الدهون 

المشبعة والمهدرجة، والسكر، والملح في المنتجات الغذائية.
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ينفــذون  العامــة وشــركاؤها  الصحــة  وزارة 
مبــادرات اســتراتيجية لتعزيــز النشــاط البدني 

وأنمــاط الحيــاة الصحيــة
تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ مبادرات هامة تساهم في تعزيز صحة المجتمع القطري، 
المستويات  وفق  بانتظام،  البدني  النشاط  ممارسة  على  السكان  وتشجيع  الصحية،  الحياة  أنماط  وتعزيز 
الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة 
العامة أن الوزارة وشركاؤها يعملون من خالل االستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022  لتبني نهج 

صحة السكان، وبما يتيح تركيزاً أكبر على الوقاية والعافية.

كما أكدت معاليها أهمية الرسائل الصحية المستمرة والمنسقة الموجهة للسكان وتضافر الجهود لمواجهة 
عدد من التحديات الصحية كالسمنة وزيادة الوزن، وتدني مستوى النشاط البدني، مؤكدة االلتزام بالعمل 
الجاد لدعم سكان الدولة من أجل أن يتمتعوا بحياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية. وتهدف االستراتيجية 
المائة في معدل السمنة لدى األطفال والمراهقين  الوطنية للصحة إلى تحقيق انخفاض بنسبة خمسة في 
والبالغين، حيث يتم تناول قضية السمنة في قطر من خالل تعزيز وتنسيق برامج التوعية الصحية التي 
تستهدف عوامل الخطر الصحية الرئيسية، يضاف لذلك توسيع برامج الفحص وتحسين استخدام األدوات 

الرقمية من أجل تعزيز السلوكيات الصحية.

ومن األهداف االستراتيجية كذلك تطوير مدينة صحية بحلول عام 2022 واعتمادها من منظمة الصحة 
العالمية. ويعد هذا البرنامج داعماً لالستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022« كما أنه مبادرة 
إنمائية دولية تهدف إلى وضع الصحة على رأس جدول أعمال جميع القطاعات ودعم عمل قطر لتحقيق 
القطاعات لجعل منهج الصحة  بالتعاون مع مختلف  العمل  المستدامة. ويتم  للتنمية  المتحدة  أهداف األمم 
أولوية في جميع السياسات، وبما يساعد على جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة، ويحسن صحة السكان.

كما تتضمن أهداف االستراتيجية الوطنية للصحة التي تركز على النشاط البدني تحقيق زيادة بنسبة »25« 
في المائة في نسب المراهقين الذين يستوفون معدالت النشاط البدني الموصي بها، حيث يتم العمل على 
توحيد المبادرات المتنوعة التي تشجع األطفال على زيادة النشاط البدني. وتتضمن الخطط إطالق برنامج 
الحياة  نمط  وسلوكيات  التغذية  على  يعتمد  منهج صحي  لوضع  ومتكامل  شامل  وطني  مدرسي  صحي 

الصحية لألطفال والمراهقين.

وتشمل أهداف االستراتيجية كذلك حصول »80« في المائة من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين 
الذين يتمتعون بالصحة  العافية في مكان العمل ، حيث يعد الموظفون  على برامج صحة مهنية لتحقيق 
واألمان من فئات السكان ذات األولوية، و تتضمن الخطط وضع برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعمل 

على تعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من المخاطر المهنية وتحسين السالمة في مكان العمل.

ومن مبادرات االستراتيجية الوطنية للصحة األخرى التي تهدف إلى زيادة النشاط البدني، تشجيع السكان 
حمالت  مجموعة  خالل  من  ألنفسهم  أفضل  رعاية  لتحقيق  األفراد  ودعم  نشاًطا،  أكثر  يكونوا  أن  على 
ومبادرات توعوية. ووضع برامج لنمط حياة صحي للمسنين في جميع أنحاء دولة قطر، وزيادة محو األمية 
الصحية للنساء قبل الحمل وتحسين نمط الحياة الصحي للنساء اللواتي بلغن سن اإلنجاب عن طريق وضع 
مبادئ توجيهية لتقديم المشورة بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، إضافة إلى دعم السكان الذين يعانون 
من حاالت مزمنة متعددة من خالل تقديم األنشطة والبرامج القائمة على األدلة التي تعمل على تحسين 
الغذائية  العادات  مثل سوء  المضاعفات  مخاطر  تقليل  أهمية  والتأكيد على  الذاتية.  اإلدارة  استراتيجيات 

والبدانة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم وقلة النشاط البدني.

يذكر أن االستراتيجية الوطنية للصحة تحدد سبع مجموعات سكانية ذات أولوية، إلى جانب خمس أولويات 
أخرى على مستوى النظام الصحي، وتم تحديد 19 هدفاً وطنياً لالستراتيجية الوطنية للصحة يتم تحقيقها 
السبع  السكانية  المجموعات  وتعكس  الشركاء.  لمختلف  التعاونية  الجهود  خالل  من   2022 عام  بحلول 
ذات األولوية المحددة في االستراتيجية استثماراً في األجيال الحالية والمستقبلية وعلى وجه الخصوص، 
األفراد األكثر عرضة للمخاطر، مثل األطفال واألمهات وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة. وتركز 
الموضوعات على استمرارية النظام الصحي، حيث توفر نموذجاً متكامالً من الرعاية التي تسعى للحفاظ 
على الصحة والمعافاة، مع التأكد من حصول األشخاص على رعاية جيدة التنسيق، يتم تقديمها في بيئة 

مهنية وآمنة وعلى المستوى المناسب.
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الكويت

ــت يشــارك  ــة الكوي ــة بدول ــر الصح وزي
فــي مؤتمــر الصحــة العربــى بدبــي 
والصيدليــة الكويتيــة تحصــد 
مؤتمــر  فــي  جوائــز  ثــالث 
دبي للصيدلــة والتكنولوجيا

الدكتور باسل  الكويتي الشيخ  شارك معالي وزير الصحة 
الصباح في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 المقام 
بإمارة دبي، ويستضيف المعرض الذي يقام في مركز دبي 
التجاري العالمي أشهر الشركات الطبية والدوائية العالمية 
حيث أنه يستقبل الحدث مئات المشاركين المتخصصين في 

الصحة العالمية والقادمين من أكثر من 160 دولة.

كما تضمن أحدث المنتجات الطبية السيما في مجال الذكاء 
وأجهزة  األمراض  إدارة  وتقنيات  وأجهزة  االصطناعي 
مراقبة الصحة وأجهزة الرعاية المنزلية وشركات الرعاية 
الصحية الناشئة والتطبيقات الطبية ومنصات التطبيب التي 

يتحكم فيها عن بعد.

في  مشاركتها  ضمن  الكويتية  الصيدلية  جمعية  حصدت 
رعاية  تحت  )دوفات(  والتكنولوجيا  للصيدلة  دبى  مؤتمر 
نائب حاكم دبي ووزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم على 3 جوائز بمسابقة أفضل بوسترات صيدلية عن 
فئة المحترفين، بمشاركة 8 محاضرين أكاديميين وصيادلة 
من الجمعية، وتم تكريم الصيدالنيات الكويتيات الثالث أمل 
الحربي ومنى ماتقي وشهد رافع بعد فوزهن بالمسابقة على 

مجال  في  الرائدة  الفعاليات  من  يعد  الذي  المؤتمر  هامش 
وجرى  األوسط،  الشرق  بمنطقة  والتكنولوجيا  الصيدلة 
لمشاركة  المنظمة  اللجنة  رئيسة  اختيار  المؤتمر  خالل 
اللجنة  في  البدر عضواً  للصيادلة د.ثريا  الكويتية  الجمعية 

العليا المنظمة للمؤتمر.

وليد  الصيدلى  الكويتية  الصيدلية  الجمعية  رئيس  وقام 
الشمري المشارك باهداء هذا اإلنجاز الكبير إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وإلى الكويت وصيادلة 
المؤتمر  في  الصيدلية  الجمعية  رئيس  وأشار  الكويت، 
وما  الخبرات  بنقل  تعنى  التي  المؤتمرات  هذه  أهمية  إلى 
توصلت إليه أحدث الدراسات واألبحاث في مجال الصيدلة 
وما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية ما يسهم في التطوير 

المستمر لصناعة الصيدلة.

ولقد استمرت فعاليات المؤتمر 3 أيام شهدت محاضرات 
من  خبرة  ذوي  لمتحدثين  عمل  وورش  المحاور  متعددة 
العالم تمت خاللها مناقشة مجموعة واسعة  أنحاء  مختلف 
المستمر  التطوير  على  ركزت  التي  الموضوعات  من 

لصناعة الصيدلة.
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الكويت

الكويــت تتبنــى أحــدث الحلــول التكنولوجيــة 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة

أكد معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الكويت تسعى إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجال 
الرعاية الصحية، السيما في المستشفيات الحديثة التي افتتحت أخيراً.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح إن الكويت مقبلة على تطور الفت في تقديم الخدمات الصحية في جميع محافظات الدولة 
الخدمات  وتيرة  تسريع  شأنه  من  والذي  الموحد  اإللكتروني  الطبي  الملف  مقدمتها  في  جديدة  إلكترونية  تقديم خدمات  عبر 

وتحسين جودتها.

وأوضح أن هذا المشروع الخدمي تم تدشينه في عدد من المرافق التابعة لوزارة الصحة مؤكداً أن العمل جار خالل الفترة 
الحالية على تدشين ذلك المشروع »الملف الموحد« بجميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
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وبين معالي الوزير في هذا السياق أنه من خالل هذا المشروع يتم استدعاء الملف بشكل إلكتروني كامل من قبل الطبيب 
المعالج للوقوف على التاريخ الطبي للمريض بشكل سريع ودقيق.

وكشف معاليه عن أن الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة هي تفعيل مشروع الملف الطبي الموحد االلكتروني مع مستشفيات 
القطاع الخاص بغرض انشاء نظاماً صحياً متطوراً يربط جميع المنشآت الصحية داخل الكويت ببعضها لتحقيق قفزة كبيرة 

في تقديم الرعاية الطبية.

وذكر معاليه أن الوزارة ستقوم كذلك على تبني التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على الذكاء االصطناعي في المجال الطبي.
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صرح معالي وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح أن عدداً من المشاريع الحديثة 
سوف تضاف إلى االنشاءات الجديدة لوزارة الصحة قريباً ومنها مستشفى الصباح الجديد 

ومستشفى جديد للعالج الطبيعي.

وأعلنت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية أن تكلفة المشروع تبلغ 179.1 
عدة  المشروع ضمن  هذا  ويأتي   .%59 المشروع  في  االنجاز  نسبة  وبلغت  دينار  مليون 
مشاريع صحية تهدف إلى تحقيق ركيزة هامة من الركائز السبعة لخطة التنمية هي ركيزة 
رعاية صحية عالية الجودة ضمن برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات إذ تبلغ السعة 

السريرية لمستشفى الصباح الجديد 617 سريراً.

أن  الصباح  باسل  الدكتور  الشيخ  الكويتي  الصحة  وزير  معالي  أشار  السياق،  نفس  وفى 
من  سريرية  بسعة  الطبيعي  للعالج  متخصص  جديد  مستشفى  إلنشاء  لديها خطة  الوزارة 
القائم حالياً، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد  600 إلى 700 سرير ضمن حدود المستشفى 
هو  التخصصية  الطبية  الصباح  بمنطقة  حالياً  قائم  الطبيعى  للعالج  متخصص  مستشفى 
مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، ويوجد بالمستشفيات العامة والتخصصية أقسام 
داخل  السكنية  المناطق  كل  األقسام  هذه  تغطي  و  الطبيعي  للعالج  وأقسام  الطبيعي  للطب 
الكويت، كما تعمل هذه األقسام خالل الفترة المسائية لتخفيف االزدحام ومدة االنتظار على 

المواطنين. السادة 

د. باسل الصباح:
انشــاءات جديــدة تضاف 
الصحــة  لمنشــآت وزارة 

بدولــة الكويــت
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الكويت
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معالــي وزيــر الصحــة 
الكويتــي يصــدر قــرارًا 
بتطبيــق قانــون حماية 

المســتهلك

بإلزام  يقضي  وزارياً  قراراً  الصباح  باسل  الدكتور  الشيخ  الصحة  وزير  معالي  أصدر 
الرقابة  لقطاع  الخاضعة  المؤسسات  وجميع  الغذائية  المكمالت  ومحالت  الصيدليات 

الدوائية والغذائية بتطبيق قانون حماية المستهلك.

والمقيمين  المواطنين  الصحة على سالمة وصحة  من وزارة  القرار حرصاً  هذا  ويأتي 
وتأكيداً على ضرورة تحقيق كل سبل شفافية التعامل بين الصيدليات ومحالت المكمالت 
الغذائية وكل مؤسسة خاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية من جهة وبين عمالء تلك 

المؤسسات من جهة أخرى.

حماية  قانون  مضمون  في  جاء  بما  االلتزام  على ضرورة  التشديد  إلى  القرار  ويهدف 
إصدار  عند  أساسي  كشرط  العربية  للغة  المؤسسات  تلك  استخدام  حيث  من  المستهلك 

الفواتير في كل تعامالتها مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية.

ويتضمن القرار أيضا ضرورة االلتزام بتضمين الفاتورة بيانات الجهة المصدرة لها مع 
تاريخها ونوع المستحضر ومواصفاته مع تاريخ الصالحية فضالً عن الكمية أو الوحدات 
المباعة مع ذكر وحدة البيع ورقم التشغيلة للمستحضر والسعر بالعملة المحلية إضافة الى 

اسم وتوقيع المسؤول وختم الصيدلية أو المحل مع تاريخ الصرف.
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الكويت

الكويــت تحتفــل بيــوم 
الوطنــي الطبيــب 

تحتفل الجمعية الطبية الكويتية ووزارة الصحة الكويتية بيوم الطبيب الوطنى والذي يصادف الثالث من 
مارس كل عام وُتنظم احتفاالت هذا العام تحت رعاية سامية من سمو أمير البالد/ الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه. 

وأعضاء  رئيس  بحضور  الصباح  ومستشفى  الكبير  مبارك  مستشفى  من  االحتفال  فعاليات  وانطلقت 
بمختلف  الطبية  الطواقم  وإنجازات  لجهود  وتقدير  اعترافا  المبادرة  هذه  وتعتبر  الكويتية  الطبية  الجمعية 

وتخصصاتها. فئاتها 

وصرح الدكتور أحمد الثويني رئيس الجمعية الطبية بأنه ألول مرة تحتفل الجمعية بيوم الطبيب الوطني 
هو  يعتبر  فالطبيب  بالبالد  الصحية  الرعاية  في  الكبير  التوسع  ظل  في  خاصة  ورعايتهم  االطباء  لدعم 
األساس لتقديم الخدمات الصحية، وتسعى الدولة في ظل االنشاءات الصحية الكبيرة في األونة األخيرة 
إلى استقطاب المزيد من الخبرات الوطنية وجلب أطباء ذوي مؤهالت وخبرات متقدمة لتطوير الرعاية 

الصحية.

وأضاف الثويني أن الكويت قد شهدت توسعاً فى ابتعاث األطباء إلى الخارج وبرامج التدريب الوطنية. 
وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. على الموسوى أن االحتفال يعمل على تسليط الضوء على 
الجانب اإلنساني واالجتماعي الذي يمثله الطبيب وهو العامل األول في إنقاذ الحياة ويعكس رعاية سمو 
السامية  المهنة  بهذه  سموه  اهتمام  العام  هذا  الحتفال  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  البالد/  أمير 
وتنشر رسالة هامة للمجتمع الكويتى أال وهي أن الطبيب مهمته األولى هي خدمة المجتمع والحفاظ على 

األرواح.

وعن األنشطة المصاحبة لالحتفاالت ذكر د. الموسوى أن االحتفال سوف يقام على مدار خمسة أيام بحيث 
تقام الفعاليات في 10 مستشفيات و 20 مركز رعاية صحية أولية حيث يتم تكريم األطباء وتوزيع الهدايا 
التذكارية عليهم وختام االحتفاالت سوف تكون تقديم جائزة سمو الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح في 

ثالث فئات: التعليم الطبي والبحث الطبي والخدمات االجتماعية واإلنسانية.
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مقاالت

ضغوط العمل
ما هو مفهوم ضغوط العمل؟

مصدراً  العمل  يمثل  المتنوعة  الحياتية  الضغوط  ظل  في 
رئيسياً للضغوط، وتمثل ضغوط العمل ظاهرة نفسية للشعور 
خارجي  توتر  أي  بأنها  تعرف  ولذا  الفكرية،  الراحة  بعدم 
على صحة  سلبياً  وينعكس  والنفسي  البدني  اإلرهاق  يسبب 

اإلنسان.

بين  التوافق  لعدم  ونفسية  استجابة جسدية  بأنها  نعرف  كما 
مهارات وقدرات الفرد بين متطلبات الوظيفة، وكذلك ضعف 
التوافق بين حاجات الفرد وبين اإلشباع الذي يحصل عليه 

الفرد لحاجاته من بيئة العمل.

وال توجد مهنة خالية من الضغوط، وتختلف شدتها من مهنة 
مصادر  الختالف  وذلك  آلخر  شخص  ومن  أخرى،  إلى 
وأسباب الضغوط فيها وكذلك نسبة تأثير هذه الضغوط على 
األفراد نظراً للظروف الفردية وردود األفعال ومدى القدرة 
على االستجابة أو التعامل معها وتمثل ضغوط العمل تكلفة 
واقتصادياً  والمجتمع صحياً  والمؤسسات  الفرد  على  كبيرة 

وتنظيمياً.

انعكاسات  نفسية وفسيولوجية ولها  أثار  لها  الضغوط  وهذه 
سلبية على األداء الوظيفي. كما تعرف ضغوط العمل على 
شعور  عنها  ينتج  التي  والظروف  العوامل  مجموعة  أنها 
العامل أو الموظف بعدم الراحة واالستقرار والحالة النفسية 
التي  للمثيرات  فعل  كرد  تتكون  التي  للشخص  والجسدية 
يواجهها داخل بيئة العمل والتي تجعله متوتراً وتهدد ببلوغ 

الحدود القصوى لالحتمال أو تجاوزها. 

من أسباب ضغوط العمل: 
من أهم المشاكل والضغوط النفسية التي يعاني منها الموظفون 

في نطاق العمل:
 

لكون مستوى 	  العمل  في  الموظف بوضعه  اقتناع  عدم 
طموحه أعلى من العمل الذي يقوم به وعدم الرضا عن 

الوضع الوظيفي له.

عدم تحديد المسؤوليات بدقة وتداخلها مع بعضها أكثر 	 
وظائف  يشغلون  الذين  أولئك  للخطر  العاملين عرضة 

غير محددة األهداف.

االفتقار لروح التعاون مع الزمالء.	 

عدم تناسب حجم العمل مع عدد الموظفين )عبء عمل 	 
أكبر(.

تهميش الموظف وعدم وجود نظام للتحفيز.	 

نقص اإلمكانيات التي تساعد على سرعة إنجاز األعمال 	 
الموكلة بمجهود معقول ووقت أقل.

عدم اإللمام بطبيعة العمل ونقص الكفاءة والمهارة.	 

وجود مشاكل اجتماعية للموظف مما ينعكس على عمله.	 

سوء العالقة بين الموظف وزمالئه ورؤسائه.	 

ويمكن تلخيص األعراض والمظاهر التي نشير إلى وجود 
ضغوط في العمل كالتالي:

 
أ ( على مستوى الفرد:

الغضب السريع ألبسط األسباب.	 
القلق الدائم وقلة النوم.	 
التأويل الخاطئ والتفسير السيء للمواقف.	 
الشعور باإلجهاد بسرعة.	 
االحساس بتسارع ضربات القلب.	 
اإلجهاد النفسي واإلحباط والصراع مع النفس.	 

ب ( على مستوى العمل: 
زيادة نسبة األخطاء في العمل.	 
ارتفاع معدل الغياب والتسرب الوظيفي.	 
ضعف األداء واإلنتاجية للعامل.	 
انخفاض الشعور باالنتماء للوظيفة أو المؤسسة.	 

مراحل اإلصابة بضغوط العمل:

1- مرحلة اإلنذار: 
التفاعالت  في  يتمثل  والذي  للجسم  األول  الفعل  رد  وتمثل 
إلى جميع  المخ رسائل  نتيجة إرسال  التي تحدث  الكيميائية 
أجهزة الجسم، وفيها تزيد معدالت التنفس وضربات القلب، 
من  وغيرها  العضالت  في  توتر  مع  الدم  ضغط  ويرتفع 

األعراض.

2- مرحلة المقاومة: 
وتتميز  الضغوط  تستمر  عندما  المرحلة  هذه  الجسم  يدخل 
المقاومة  بضعف  تنتهي  وقد  والتوتر،  باإلجهاد  بالشعور 
وعدم التركيز، وفي هذه المرحلة يكون الفرد أكثر عرضة 

لإلصابة باألمراض.

3- مرحلة اإلجهاد: 
وتظهر  كبير  بشكل  للضغوط  الفرد  مقاومة  تنهار  وفيها 
األمراض المرتبطة بالضغط النفسي مثل القرحة والصداع 
وارتفاع ضغط الدم مما يسبب تهديداً مباشراً للفرد والمنظمة 

على حد سواء. 
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د. محمد سيد حسين
 مدير إدارة الصحة العامة

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

وللتغلب على هذه الضغوط: 
أ ( على مستوى الفرد: 

الجهد  وبذل  واقعية  بصورة  الموقف  مع  التعامل  من  البد 
للخروج من هذا الموقف بأقل الخسائر وذلك عن طريق عدد 

من األمور:

البداية تكون من اإلصرار على النجاح ومقابلة التحدي 	 
الموعد  قبل  المطلوبة  األعمال  إنجاز  على  والعمل 
المحدد، وإدارة الوقت بطريقة ذكية والعمل على تحقيق 
بأنك  شخصياً  أنت  ويقنعك  رؤساءك  يقنع  اختراق 
التحديات  مع  والتعامل  الضغوط  مواجهة  على  قادر 
هاماً من هذه  المبدئي سيزيح عنك جزءاً  النجاح  وهذا 
المواقف  مع  التعامل  في  خبرة  وسيكسبك  الضغوط 
الصعبة ويحسب لك كمهارة جديدة اكتسبتها وهي القدرة 

على العمل تحت ضغط.

ركز على اإليجابيات ال السلبيات سواء في بيئة العمل 	 
وتأكد  المواقف  هذه  مثل  في  الشخصية  قدراتك  في  أو 
اإلصابة  من  نفسك  تقي  فإنك  ذلك  تفعل  حينما  أنك 
باألمراض، وذلك عن طريق االسترخاء عند المواقف 

التي تتسم بالتوتر والعصبية.

عزز عالقتك بالزمالء واقنع نفسك بأن حسن المعاملة 	 
والتعاون في العمل روح الفريق من أسس النجاح في 
العمل، وهذا ما يحثنا عليه ديننا الحنيف وال تسيء الظن 
تكون  أن  على  وركز  للجميع  األعذار  والتمس  بأحد، 
رأيك  مع زمالئك وال تصمم على  تعامالتك  في  مرناً 

وتحاشى التحكم في اآلخرين.

اترك مشاغلك وهمومك عند دخولك البيت، وحاول أن 	 
تكون سعيداً مع أسرتك. 

وأخطائك 	  عيوبك  من  وتخلص  نفسك،  مع  صادقاً  كن 
واحرص على تطوير مهاراتك، فالجميع يتعلم وفي كل 

األوقات وكل منا له أخطاؤه.

اجعل المبادرة جزءاً من نظام عملك واحرص على أن 	 
تكون مبادراً.

ممارسة التأمل وقراءة القرآن وتغيير نوعية العمل أو 	 
االنتقال إلى إدارة أو قسم آخر في نفس المنظمة.

 ب ( على مستوى المنظمة: 
من األمور الهامة التي يجب على المنظمة القيام بها لتفادي 

أو تقليل ضغوط العمل على العاملين فيها:

تعظيم التوفيق بين حاجة الفرد والمنظمة.	 

التعيين 	  الموظفين حديثي  لتدريب  برامج خاصة  إعداد 
على تنمية مهاراتهم في التعامل مع ضغوط العمل.

تقليل موضوع عدم تحديد األداء والمسؤوليات وغايات 	 
العمل بدقة. 

برامج منع وإدارة الضغوط.	 

عدم 	  من  والتأكد  العمل  وإرشادات  سياسات  تحديد 
تعارضها أو تضاربها.

توزيع الواجبات والصالحيات بشكل عادل يتناسب مع 	 
اإلمكانات والمهارات.

الرؤساء 	  بين  اإلنسانية  العالقات  بناء  على  التركيز 
والمرؤوسين.

فرص 	  محدودية  من  الناشئة  العمل  ضغوط  تخفيف 
الترقي.

والبدالت 	  المكافآت  مثل  المادية  الحوافز  زيادة 
عادلة  أسس  على  للموظفين  المعنوية  الحوافز  وكذلك 

وموضوعية.

وفي النهاية فإن مشكلة ضغوط العمل من األمثلة التي يتضح 
فيها تآزر جهود األفراد والمنظمات في حلها والتغلب عليها 

عن طريق قيام كل بدوره وبذل الجهد المطلوب فيه.



العسل بدًال من السكر

الفواكه بدًال من الحلويات 

األسماك والدواجن بدًال من اللحوم الحمراء

في الطبخ الشوي بدًال من القلي

زيت الزيتون بدًال من الزبدة

القليل، والقليل من ملح الطعام

72

همسات صحية



العسل بدًال من السكر

الفواكه بدًال من الحلويات 

األسماك والدواجن بدًال من اللحوم الحمراء

في الطبخ الشوي بدًال من القلي

زيت الزيتون بدًال من الزبدة

القليل، والقليل من ملح الطعام
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 بدائل صحية في
نمطك الغذائي



الجوع الشديد الشعور بالعطش بكثرة

فقدان الوزن  كثرة التبول

كثرة التوتر والعصبية
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همسات صحية

أعراض
مرض السكري



الجوع الشديد الشعور بالعطش بكثرة

فقدان الوزن  كثرة التبول

كثرة التوتر والعصبية

تحليل السكر للصائم

السكر  قياس  التحليل  هذا  يتم في 
 8 من  ألكثر  الصوم  بعد  الدم  في 

ساعات 

اختبار تحمل الجلوكوز

السكر  قياس  التحليل  هذا  يتم في 
من  ساعتين  وبعد  قبل  الدم  في 

شرب محلول سكري معين

اختبار خضاب الدم 
السكري - السكر التراكمي

معدل  بحساب  التحليل  هذا  ويقوم 
السكر في الدم بآخر شهرين أو ثالثة 
أشهر، ويستخدم لتشخيص الحاالت 

الجديدة أو متابعة الحاالت المزمنة

تحليل السكر العشوائي

تحليل السكر العشوائي

تتم في المستشفى، وبأكثر من طريقة

ويتم عمل هذا التحليل في أي وقت، وعن 
بأعراض  الشعور  عند  منزلية  أجهزة  طريق 
ويعتبر  بالدم،  السكر  انخفاض  أو  ارتفاع 
النتيجة  كانت  إذا  بالسكري  الشخص مصاب 

200 ملجم \دسل أو أعلى

يتم تشخص داء السكري بأكثر 
من طريقة مثل
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طرق تشخيص
مرض السكري




