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افتتاحية العدد

اجتماع الهيئة التنفيذية الـ 88

ثاقبة  رؤية  خالل  من  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  ويعمل  تأسيسه  منذ 
صحية  استراتيجية  لتحقيق  األعضاء  الدول  جهود  توحيد  على  متكاملة،  واستراتيجية 
عبر  المجلس،  دول  لمواطني  الصحة  مستويات  أعلى  توفير  أجل  من  موحدة  خليجية 
الدولية في  المنظمات  يتماشى مع أعلى معايير  بما  التوعية ومكافحة األمراض،  نشر 

المجتمع. أفراد  لجميع  والسالمة  الصحة  تحقيق 

االجتماع  في  التعاون  مجلس  لدول  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  سعادة  بلقاء  ٌسعدنا  حيث 
بالرياض. المجلس  2019م في مقر  الفترة من 11-12 سبتمبر  88 خالل 

والقياديين  والمسئولين  القرار  متخذي  من  النخبة  بهذه  نجتمع  أن  جميلة  لفرصة  وإنها 
لدول  الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  المجلس  دول  في  الصحيين 
مجلس التعاون والذين ال يألون جهداً للرفع من شأن هذا الكيان الخليجي الهام مقدراً 

المستمر. البناء  وتعاونهم  دعمهم  لسعادتهم 

لم يقتصر دور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في توثيق أواصر التعاون الصحي 
االستراتيجية  والخطط  السياسات  رسم  في  المشاركة  هو  ذلك  من  األهم  بل  وحسب 
لهذه  واستمراراً  المجلس،  دول  لمواطني  المقدمة  الصحية  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء 
تطوير  شأنها  من  التي  الهامة  الجوانب  من  مجموعة  االجتماع  ناقش  فقد  المسيرة 
أصحاب  لتوجيهات  وتنفيذاً  الصحة،  بمجلس  المشترك  الخليج  العمل  آليات  وتحسين 

المجلس. بدول  الصحة  وزراء  المعالي 

الدخيل سليمان 
التحرير ورئيس  العام  المشرف 
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أخبار المجلس

الهيئة التنفيذية 
لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون 

تعقد اجتماعها الـ )88( بالرياض

اختتم االجتماع 88 ألعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض والذي استمر لمدة 
يومين خالل الفترة 11-12 سبتمبر 2019م. صرح بذلك المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون األستاذ/ سليمان 
بن صالح الدخيل حيث أوضح بأن أعضاء الهيئة التنفيذية ناقشوا العديد من المواضيع والقضايا التي من شأنها تطوير مستوى 
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الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، ومنها الشراء الموحد ومناقصاته المتعددة، والتسجيل الدوائي المركزي وتسجيل 
غير  األمراض  ومكافحة  الوافدين،  فحص  وبرنامج  التسويق،  بعد  ما  الدواء  ومتابعة  المصنعة،  والشركات  الطبية  األجهزة 
السارية، كما تضمن االجتماع دراسة عن حالة االستثمار في مكافحة األمراض غير السارية، والبحوث الصحية، ومكافحة 
الجوانب  بحث  وكذلك  للمجلس  االستراتيجية  والخطة  الخليجي  االحصائي  المركز  مع  التعاون  آلية  مناقشة  تم  كما  التدخين. 

التطويرية والتنظيمية والمالية للمجلس الصحة.

وفي ختام االجتماع أوصى أعضاء الهيئة التنفيذية بمجموعة من التوصيات ومن أهمها: إعادة النظر في األساس الذي عليه تم 
تطوير أدلة مناقصات الشراء المّوحد واقتراح أن يتم تطبيق مفهوم تحليل البنود، يطلب من اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي 
دراسة مدى إمكانية تحويل مركز بالغات الدواء لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى مركز وطني خليجي للتيقظ 
، وتشكيل لجنة خليجية تقوم بتصنيف المنتجات التي تعرض على لجان التسجيل المركزي في المجلس تحت مسمى اللجنة 
الخليجية للتصنيف ، كما تمت الموافقة على الالئحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون بغرض العمل أو 
اإلقامة واعتماد الموضوعات الفرعية للجنة الخليجية لمكافحة األمراض غير السارية لتشمل ما يلي: مكافحة السكري - مكافحة 
السرطان - مكافحة األمراض القلبية الوعائية - مكافحة األمراض التنفسية المزمنة - الصحة النفسية - مكافحة التبغ – التغذية 

- تعزيز الصحة – النشاط البدني.
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أخبار المجلس

شارك مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في ملتقى الصحة العالمي والذي يعتبر منصة الرعاية الصحية الرائدة في المملكة 
العربية السعودية التي تمّكن السوق العالمي من التالقي والتواصل مع الرواد والمسؤولين في قطاع الرعاية الصحية، خالل 

الفترة 10-12 سبتمبر 2019 م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية.

 يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى بناء العالقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في 
المرضى  احتياجات  يلبي  بما  وتحسينها  الصحية  الرعاية  أنظمة  تطوير  شأنها  من  التي  الممارسات،  أفضل  وتقديم  تسهيل 
والسكان، ويعد فرصة واعدة لالطالع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، واإلستفادة من أفضل الممارسات 
والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، 
وسيتم خالله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدالنية والتدريب والتعليم 

وتقنيات األجهزة الطبية.

واإلقليمية  الدولية  اللقاءات  هذه  مثل  في  المشاركة  على  يحرص  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  أن  بالذكر  والجدير 
لاللتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، وتحديد 
بدول  المشتركة  البرامج  تنفيذ  وتبني  أولوياتها  وترتيب  توحيدها  على  والعمل  المختلفة  والعلمية  الصحية  القضايا  مفاهيم 
المجلس، وتقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة واالستفادة منها في الدول 

األعضاء.

ملتقى الصحة العالمي
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أخبار المجلس

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ممثالً بمدير عام مجلس الصحة األستاذ/ سليمان بن صالح الدخيل والوفد المرفق له 
اجتماعاً عدة اجتماعات مع سعادة سفراء دول الخليج بجمهورية فيتنام االشتراكية خالل الفترة من 16-19 سبتمبر 2019م 
حيث قام الوفد بزيارة سفارة كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.

حيث تم االجتماع مع سعادة سفراء دول مجلس التعاون في مدينة هانوي - جمهورية فيتنام االشتراكية، تم فيها التأكيد على 
قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثالثين في ديسمبر 2016م  بمملكة البحرين، 
الذي يؤكد التزام سفارات وقنصليات دول المجلس بالتأكد من اللياقة الصحية للوافد عبر نظام الربط االلكتروني لبرنامج فحص 

الوافدين لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل المجلس. 

مجلس الصحة يزور سفارات 
دول الخليج بجمهورية فيتنام
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كما قدم سعادة المدير العام لمجلس الصحة االستاذ سليمان الدخيل خالل االجتماع نبذة تعريفية عن مجلس الصحة وبرنامج 
فحص الوافدين، مؤكداً على أهمية دور البرنامج في حماية المجتمع الخليجي وتأمين خلوه من األمراض المعدية. وأوضح سعادة 
المدير العام آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج فحص الوافدين، كما تم اطالع سعادة السفراء على إحصائية بأعداد الوافدين 
المسجلين على نظام الربط االلكتروني لمجلس الصحة وكذلك  إعداد من تم فحصهم وتبين أنهم غير الئق طبياً، حيث تبين 
اإلحصائية بأن مجموع المسجلين على نظام الربط االلكتروني لمجلس الصحة يصل إلى 1,792,943 وافد خالل الفترة ما بين 
1 يناير وحتى 31 اغسطس 2019م من طالبي التأشيرة لدول مجلس التعاون، وكذلك تبين اإلحصائية أنه بفضل تطبيق برنامج 
فحص الوافدين في بلد المنشأ من خالل المراكز المعتمدة، تم منع 97,319 وافد من الدخول لدول مجلس التعاون وذلك بسبب 

تصنيفهم كحاالت غير الئقة ويمثلون نسبة 5.5% من إجمالي المفحوصين خالل العام الحالي.

وقد عبر أصحاب السعادة السفراء عن سعادتهم عما يبذله مجلس الصحة من جهد حثيث في تطبيق قرارات أصحاب الجاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون، من حيث زيارة المراكز الصحية المعتمدة و توطيد سبل التواصل بين سفارات دول المجلس 

الموقرة و مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
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أخبار المجلس

التعــاون  مجلــس  لــدول  الصحــة  مجلــس 
يبحــث ســبل التعــاون المشــترك 
مــع وفــد مــن المملكــة الهولنديــة
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استقبل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سعادة األستاذ/ سليمان بن صالح الدخيل وفداً من المملكة الهولندية في 
مقر المجلس بالرياض يوم اإلثنين الموافق 9 سبتمبر 2019م.

وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة الموضوعات المتعلقة بعمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وبحث سبل 
تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تحسين وتطوير الخدمات الصحية.
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اإلمارات

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
توفــر عيــادة متعــددة التخصصــات ووحــدة 
إلكترونيــة لإلشــراف الصحــي علــى مرضــى 
متالزمــة داون مــزودة برعاية مبتكرة وشــاملة

في إطار التوجهات الحكومية نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة ألصحاب الهمم ومنهم مرضى متالزمة داون، كشفت 
تتضمن  داون  متالزمة  لمرضى  الصحية  الرعاية  خدمات  من  مبتكرة  حزمة  إطالق  عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 
الصحي على مرضى متالزمة  إلكترونية لإلشراف  وإقامة وحدة  الفجيرة،  التخصصات في مستشفى  متعددة  إنشاء عيادة 

الطبية.  الوراثة  لعلم  مع توصيات األكاديمية األمريكية لطب األطفال، والكلية األمريكية  داون تماشياً 

برعاية  المعنيين  كل  تضم  والتي  التخصصات  متعددة  للعيادات  المختلفة  األقسام  بين  الفعال  التواصل  المشروع  ويحقق 
أطفال متالزمة داون، ويشمل استشاري الجينات اإلكلينيكي، أخصائي أمراض القلب لألطفال، األنف واألذن والحنجرة، 
الرعاية  في  نوعي  تحول  إجتماعي  باإلضافة ألخصائي  التمريض،  الطبيعي،  العالج  العيون،  النطق، طب  السمع، عالج 
الصحية وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى أن هذه الخدمة الفريدة من 
نوعها في الدولة، بدأت في إحداث تحول نوعي في أسلوب الرعاية الصحية من خالل عيادة متالزمة داون التي توفر سبل 
اجتماعي متخصص لالهتمام  أطباء األطفال، وإشراك أخصائي  قبل  للمرضى، من  بيئة صديقة  الجودة في  مراقبة عالية 

الحياة. لهم جودة  تكفل  قدراتهم. ضمن منظومة رعاية متكاملة  لتحفيزهم على إطالق  النفسية والعاطفية  بالصحة 

وقال : " إن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تقديم الرعاية الصحية ومواصلة تحسين 
المرتكزة على  الذكية  الرعاية الصحية  تمهيداً لحقبة جديدة من  للمرضى والسيما أطفال متالزمة داون،  العالجية  الرحلة 
االبتكار. وقد وضعنا أسساً متينة إلستراتيجيتنا التي تواكب أحدث الممارسات العالمية، في توفير أفضل خدمات الرعاية 

والدوائية".  العالجية والصحية  والسالمة  الجودة  أنظمة  وبناء  والمبتكرة  الشاملة  الصحية 

110 أطفال يستفيدون من المشروع ولفت د السركال، إلى أهمية إدراج وحدة إلكترونية خاصة للعناية بمرضى متالزمة 
داون، تم توفيرها في مستشفى الفجيرة، ومستشفى القاسمي لألطفال والنساء والوالدة، ومستشفى صقر في رأس الخيمة. 
من  صغيرة  مجموعة  على  الناجح  التطبيق  أعقاب  في  فعلياً،  تشغيلها  تم  المشروع  من  األولى  المرحلة  أن  إلى  مشيراً 
األطفال المصابين بمتالزمة داون مؤلفة من 15 طفالً بقسم طب األطفال بمستشفى الفجيرة. وسيتم التوسع في المشروع 

في الشهور المقبلة ليشمل ما يزيد على 110 أطفال.

وتطوير  لدمجهم  المبكر  التدخل  برامج  وتعزيز  داون،  متالزمة  ذوي  من  الهمم  أصحاب  تمكين  أهمية  السركال  وأكد 
بأية مضاعفات صحية. تفاديا إلصابتهم  المناسبة،  الصحية  الرعاية  وتقديم  المجتمع  للتفاعل مع  وتأهيلهم  قدراتهم 
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المستشفيات،  البلوشي مدير إدارة  الدكتورة كلثوم  للزيارات بدورها أوضحت  المشروع يتضمن مرحلتين وجدول دوري 
أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة األولى )من الوالدة وحتى 3 سنوات، وأخرى من 4 – 12 سنة، بينما تختص 
التأكد السريع  بالبالغين المصابين بمتالزمة داون(، وقد ساهم هذا المشروع في المراقبة المبكرة ومن ثم  الثانية  المرحلة 
من التشخيص، وما يصاحب ذلك من أعراض فرعية، فضالً عن الفحص السريع لألمراض الرئيسية المرتبطة بمتالزمة 

داون، من بينها العيوب الخلقية بالقلب والتي توجد في حوالي ثلث األطفال المصابين بهذا المرض.

مشيرة إلى زيادة الوقت المخصص لكل حالة من حاالت متالزمة داون إلى 90 دقيقة مع طبيب األطفال، هذا باإلضافة 
عدد  تحديد  يتم  األولى،  الزيارة  ومنذ  المتخصص  التمريض  وفريق  االجتماعي  األخصائي  مع  لجلسة  التحضير  إلى 
الزيارات الالحقة، واالستشارات المتخصصة، والفحص الدوري المخبري واإلشعاعي لضمان استكمال كافة اإلجراءات 

المناسب ألطفال متالزمة داون.  المرتبطة باإلشراف الصحي 
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تكشــف عــن أكبــر 
توســعة لشــبكة مراكــز الفحــص الطبــي وصــواًل إلــى 

ــزًا  18 مرك

) 7 ( دقائــق فقــط رحلــة المتعامــل إلنجــاز معاملــة الفحــص الطبي لإلقامة
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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خطتها الرامية لتوسيع قنوات تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية لإلقامة لتبلغ 18 
مركزاً انطالقاَ من 10 مراكز حالية تشهد إقباالً متزايداً، حيث وصل عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز 
إلى 752 ألف متعامل في سنة 2018، وفي وقت قياسي التتجاوز فيه مدة إنجاز المعاملة 7 دقائق فقط! لترفع نسبة سعادة 
المتعاملين إلى 83%، مع توقعات إيجابية بزيادتها بالتزامن مع افتتاح 3 مراكز جديدة في شهر أكتوبر القادم، 2 في الشارقة 

و1 في الفجيرة.

المتعامل محور  إن   " الصحية:  والعيادات  المراكز  لقطاع  المساعد  الوكيل  الرند  الرحمن  الدكتور حسين عبد  وقال سعادة 
الطبية  اللياقة  لتقديم خدمات فحص  قنوات جديدة  إليه من خالل توسيع شبكات مراكزنا وإضافة  للوصول  خدماتنا ونسعى 
المتعاملين، في إطار  الوزارة إلسعاد  تقدمها  التي  المتطورة  الخدمات الصحية  لتمثل إضافة مهمة لمجمل  بغرض اإلقامة، 
استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أعلى معايير التميز. حيث أطلقت 
الوزارة ورشة عمل موسعة تعمل على استحداث 8 مراكز فحص طبي دفعة واحدة، تتوزع بين مركزين في كٍل من الشارقة 

ورأس الخيمة والفجيرة ومركز في عجمان وأم القيوين".

بكافة  تجهيزها  تم  لإلقامة  الطبي  الفحص  مراكز  أن  إلى  سعادته  ولفت  االنتظار  وقت  لتقليل  والتجهيزات  األنظمة  أحدث 
المتعاملين،  رحلة  لتحسين  العالمية،  الجودة  ومستويات  معايير  أعلى  على  االلكترونية  واألنظمة  الحديثة  الطبية  األجهزة 
وتقليل وقت االنتظار، وتقديم حلول ذكية وخدمات مبتكرة إلثراء تجربة المتعاملين وفق المعايير العالمية، وتم إدراج تقنيات 
متطورة، كنظام الذكاء االصطناعي حيث تتم تجربة برنامج يساعد على الحصول على تشخيص دقيق وسريع لمرض السل 
الفحص ما يقارب  المعدية وتبلغ نسبة دقة  المجتمع من األمراض  بالدولة لتحصين  القادمون والمقيمين  الرئوي لألشخاص 
98% في الكشف عن حاالت السل. وفي حين يستغرق الكشف العادي على الحالة 3 دقائق، فإنه يقتصر باستخدام الذكاء 
االصطناعي على 0,1 ثانية لكل حالة، مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد. ويتم العمل بالبرنامج في مراكز فحص مستشفى 

الكويت بدبي )البراحة سابقاً( وابن بطوطة وسيتم تعميمها على باقي المراكز بالوزارة.

الطبية  الخدمات  بعض  في  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  أن  إلى  الرند  الدكتور  وأشار  الخاص  القطاع  مع  مثمرة  شراكة 
حددتها  التي  الحازمة  والمعايير  والمواصفات  االشتراطات  وفق  ناجحة  تجربة  وتعتبر  العالم  دول  أرقى  تطبقها  الحكومية 
بعد طرحها ضمن مناقصات رسمية. كما أن الوزارة تتولى اإلشراف الكامل والمباشر على آلية العمل ونتائج الفحوصات، 
إضافة إلى تدقيق البيانات ونتائج الفحص، وتقليل وقت االنتظار للمتعاملين، عبر إصدار شهادة اللياقة الصحية اإللكترونية 

خالل 48 ساعة، وإرسال النتائج إلى الجهات المعنية إلنجاز طلب اإلقامة. 

وتتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي لإلقامة، بدءاً من طباعة النماذج الخاصة بتأشيرة اإلقامة، وإجراء الفحص 
الطبي، وإصدار بطاقة الهوية اإلماراتية )إدارات الطب الوقائي فقط(، وعلى المتعامل توفير نسخة من المستندات الشخصية 
وهي جواز السفر ساري الصالحية، التأشيرة / تصريح اإلقامة ساري الصالحية، صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، بطاقة 

الهوية اإلماراتية سارية الصالحية )فقط لتجديد تأشيرة اإلقامة(.
بدبي  الكويت  بمستشفى  الوقائي  الطب  مراكز  في  اإلقامة  بغرض  الطبي  الفحص  خدمة  وتتوفر  والباقات  الفحص  مراكز 
)البراحة سابقاً(، الغبيبة، كلباء، دبا الحصن، خورفكان، الذيد، والفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، مركز فحص 
العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة. باإلضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي لإلقامة، بمراكز التسوق، ابن 

بطوطة سوق التنين2 ، تيكوم، سبرينج منطقة الينابيع، صالح الدين، الخبيصي.

وتتضمن باقات الفحص الطبي لإلقامة 3 باقات، تضم األولى جميع الفئات باستثناء التطعيم والخدمات المحلية ألفراد األسرة 
من اإلناث وتبلغ رسومها 260 درهم، والباقة الثانية تشمل جميع الفئات شامل التطعيم برسوم 310 دراهم، والباقة الثالثة 

تحوي الخدمات المحلية ألفراد األسرة من اإلناث برسوم 360 درهم.
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تعلــن 
عــن تخفيــض ســعر 410 صنف دوائي 
مثيــل لعــالج أمــراض القلــب واألوعية 
الدموية تماشيًا مع توجهات الحكومة 
أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم )130( لسنة 2019 بشأن 
تخفيض سعر 410 صنف دوائي مثيل، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في تخفيض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص 

الوزارة على دعم وتوفير األدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى.

وبناًء عليه خاطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركات المعنية، لعقد اجتماع بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة سعادة 
د. أمين حسين األميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور 58 شركة محلية وخليجية 
دوائية ذات معايير  المرضى وتوفير خدمات  لدعم  الوزارة والشركات  بين  المشتركة  الجهود  تنسيق  بهدف  ودولية، وذلك 
المغشوشة عبر  للحد من تسرب األدوية  للمرضى  المبادرة توفير خيارات أوسع  تتيح  تنافسية، كما  وجودة عالية وبأسعار 
التخاذ  تمهيداً  رسمياً،  المعنية  الشركات  الوزارة  خاطبت  وقد  الموثوقة،  غير  المصادر  من  وغيرها  االنترنت  صيدليات 
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الخطوات الالزمة نحو تخفيض األسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر 2019، وكان الهدف األساسي من 
االجتماع تفعيل الشراكة االستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة بالدولة، وإيجاد أسس التنسيق المسبق 

لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة. 
وتضم قائمة األصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض، طيفاً واسعاً من المجاالت لعالج عدد من األمراض المتعلقة 
بالقلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وهي من األمراض المزمنة الشائعة 

في المنطقة، وبنسبة تخفيض تتراوح من 2 إلى 77 %، منها 183 صنف مصنع محلياً و 227 مصنع إقليمياً عالمياً. 

المعايير  أعلى  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  وتطبق  الشركات  واقتصاديات  المريض  مصلحة  بين  التسعير  في  التوازن 
الدورية  المتابعة  على  تقوم  مؤثرة،  لعدة عوامل  به  المعمول  التسعيرة  نظام  يخضع  التسعير، حيث  نظام  في  والممارسات 
واالسترشاد باألسعار المثيلة في األسواق الدوائية العالمية واإلقليمية، آخذين في االعتبار مصلحة المريض في المقام األول 
لتوفير استدامة في األصناف الدوائية، وخصوصاً تلك المعنية باألمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصاديات الشركات العاملة 

في الدولة لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة، بما يسهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.

والسريع  اإليجابي  بالتجاوب  الوزارة  تشيد  كما  الدوائية  الشركات  مع  بالتعاون  األدوية  أسعار  لتخفيض  سابقة  مبادرات 
لشركات الدواء مع مبادراتها لتخفيض أسعار األدوية المبتكرة في المراحل السابقة، والتي تنبع عن الشراكة االستراتيجية 
وشمال  األوسط  شرق  لدول  لها  إقليميا  مقراً  االمارات  اختارت  التي  واالقليمية  العالمية  الدوائية  والشركات  الوزارة  بين 

أفريقيا.

قبل  الدوائية  المنتجات  تسجيل جميع  ومعايير صارمة عند  قوانين  الوزارة  وتتبع  المبتكرة  المثيلة التقل عن  األدوية  كفاءة 
طرحها في أسواق الدولة، والتأكد من اتباع شركات االدوية لممارسات التصنيع الجيد، وبالتالي التأكد من أن االدوية المثيلة 
تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدالني، كما أن لها نفس االستعماالت الطبية ومكافئة في جودتها 

المبتكرة. للمنتجات 
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أطلق فريق المسرعات الحكومية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة "تمكين الخدمات الصحية للمرأة"، الهادفة إلى زيادة 
المراجعات والزيارات الطبية عند السيدات للمنشآت الصحية إلى 70% خالل أول 6 أسابيع من الوالدة، وذلك ضمن تحديات 

مسرعات تمكين وريادة المرأة.

وتأتي المبادرة في إطار تحقيق مستهدفات المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا"، وتضافر الجهود بين االتحاد النسائي العام، ووزارة الصحة 
ووقاية المجتمع، ودائـرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، وبمتابعة من سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 

األسرية "أم اإلمارات"، لتسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

رفع نسبة الوعي بأهمية المراجعات الطبية لدى النساء بعد الوالدة وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع 
المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مبادرة "تمكين الخدمات الصحية للمرأة" تهدف إلى رفع 
نسبة الوعي بأهمية الزيارات الطبية والمراجعات لدى السيدات وتمكين صحة المرأة، من خالل تعزيز البيانات الطبية للخدمات 

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع تطلق 
الصحيــة  الخدمــات  تمكيــن  مبــادرة 
الطبيــة  المراجعــات  لزيــادة  للمــرأة 

لــدى النســاء إلــى 70%
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المقدمة في زيارات ما بعد الوالدة في مختلف المنشآت الصحية المشاركة في التحدي، ممثلة بمستشفى توام، ومستشفى الرحبة 
في العاصمة أبوظبي، ومستشفى لطيفة للنساء واألطفال ومستشفى حتا في إمارة دبي، إضافة إلى مستشفى الفجيرة ومستشفى 

دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

وأضاف الرند أنه من المتوقع أن تحقق المبادرة نتائج إيجابية للوصول إلى صحة أفضل لألم والطفل بما فيها: زيادة نسبة 
الرضاعة الطبيعية والوعي بأهميتها، وزيادة نسبة السيدات اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، واكتشاف 
حاالت اكتئاب ما بعد الوالدة والتدخل المبكر للعالج، والذي بدوره سيسهم في خفض معدل الوفيات لدى األمهات والُرضع في 

فترة ما بعد الوالدة.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الزيارات الطبية والمراجعات لدى السيدات بعد الوالدة، لالطمئنان على صحة األم وطفلها، 
بأهمية  توعيتها  إلى  إضافة  حياتها،  في  تحدث  قد  التي  النفسية  بالتغييرات  المرأة  وتوعية  الضرورية،  الفحوصات  وإجراء 
الرضاعة لها ولطفلها، وتتضمن إطالق حمالت توعوية وتوزيع منشورات تثقيفية وعرض فيديوهات ونشر رسائل توعوية 

عبر وسائل التواصل االجتماعي الرسمية.     

30 جهة حكومية تنجز التحدي في 100 يوم وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أعلنت في يونيو الماضي، بدء عمل فرق 
الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة، يعملون على إنجاز عدد من التحديات خالل 100 
يوم، تركز على جودة حياة المرأة في كافة مراحل الحياة، وتقديم خدمات االستشارات الزوجية في سنوات الزواج األولى، 
وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة، واستحداث عالمة التوازن بين الجنسين للقطاع المالي والمصرفي، 
ورفع نسبة التوظيف ألصحاب الهمم مع التركيز على فئة النساء، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة بعد 

الوالدة.

وتمثل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية االتحادية والمحلية والقطاعين 
الخدمات  وتسريع  أدائها،  ومؤشرات  الوطنية  األجندة  أهداف  تحقيق  وتيرة  لرفع  المجتمع،  ومؤسسات  واألكاديمي  الخاص 
والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة االستراتيجية لمعالجة التحديات وإنجاز األهداف، وترسيخ ثقافة االبتكار الحكومي، 

وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع تحقق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.
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مستشــفى القاسمي للنساء والوالدة 
جراحيــة  عمليــات  ُيجــري  واألطفــال 
العالميــة  المرجعيــة  المراكــز  تضاهــي 

األطفــال جراحــات  فــي 
600 عمليــة ناحجــة ســنة 2018 مــع توقعــات بتجاوزهــا 1000 

عمليــة بنهايــة العــام 2019

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح قسم جراحة األطفال بمستشفى القاسمي للنساء والوالدة واألطفال بإجراء 
العالمية  الـ12، تضاهي المراكز المرجعية  العمليات الجراحية لألطفال من مرحلة حديثي الوالدة وحتى سن  مجموعة من 
الجهاز  في  الخلقية  التشوهات  مثل  الحرجة  الحاالت  العديد من  لعالج  الجراحي،  المنظار  باستخدام  األطفال،  في جراحات 

الهضمي والجهاز البولي والتناسلي، واألورام الخلقية وغير الخلقية. 

وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن 
دعم مستشفى القاسمي للنساء والوالدة واألطفال بأحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم، أدى لتطور الخدمات الصحية 
بكفاءة  الدقيقة  الجراحية  العمليات  إجراء  في  المستشفى  بنجاح  أسهم  مما  األطفال  جراحات  مجال  في  وخاصة  والعالجية 
يأتي  الجراحية  العمليات  النوعي في  التطور  أن  إلى  أهاليهم الفتاً  المرضى وأسعدت  بالشفاء على األطفال  ومهنية، عادت 
في  والتميز  الجودة  معايير  وتطبيق  والعالجية،  التشخيصية  الخدمات  أفضل  لتقديم  الهادفة  الوزارة  وبرامج  لخطط  تحقيقاً 

المستشفيات.

وأوضح سعادته أن قسم جراحة األطفال في مستشفى القاسمي للنساء والوالدة واألطفال يعتبر من األقسام المرجعية بالوزارة 
التي تقوم بهذه العمليات النوعية لألطفال حديثي الوالدة وحتى سن الـ12، الفتاً إلى أن وجود قسم متخصص في طب الجنين 
يمثل دعامة رئيسية لنجاح العمليات المتعلقة بجراحات األطفال، من خالل اكتشاف التشوهات الخلقية والتعامل معها أثناء 
الكوادر  بين  بالتنسيق  الجراحي،  التدخل  لتوضيح ضرورة  الحالة،  بطبيعة  الوالدة  قبل  األهل  تهيئة  يتم  الحمل، حيث  فترة 

الطبية والتخصصات المختلفة في المستشفى مما يسهم في التقليل من المضاعفات.

مؤكداً حرص الوزارة على التطوير المستمر للمستشفيات وفق أعلى المعايير العالمية، واستقطاب أحدث األجهزة المتطورة 
عالمياً وتدريب الكوادر الطبية لتحقيق الريادة، وترسيخ ثقة المرضى بكفاءة الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة 

ووقاية المجتمع. 
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من جانبه ذكر الدكتور خالد خلفان استشاري ورئيس قسم جراحة األطفال والمدير الفني في مستشفى القاسمي للنساء والوالدة 
واألطفال، وجود زيادة في عمليات جراحة األطفال التي ُتجرى عن طريق المناظير، مبينا أن أكثر العمليات تتعلق بجراحات 
تجويف البطن والصدر، كعمليات إصالح عيوب الفتق الخلقية، وانسدادات األمعاء والمرارة الصفراوية، وانسدادات الجهاز 
البولي لدى األطفال، حيث أظهرت اإلحصائيات أن ما يقارب 80 % من العمليات الجراحية التي يقوم بها القسم ألطفال ال 

تتجاوز أعمارهم السنتين.

وأشار إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها خالل العام الماضي بلغت 600 عملية بنسب نجاح عالية، ومن المتوقع أن 
تتم من خالل طاقم طبي مؤهل من ذوي  إلى 1000 عملية جراحية،  الجاري  العام  نهاية  المنفذة مع  العمليات  يصل عدد 
الكفاءة، إلى جانب تجهيز غرف موسعة للعمليات بأحدث أجهزة المناظير واألدوات الدقيقة التي تمكن الجراحين من التعامل 

مع مختلف الحاالت الجراحية المعقدة. 

ولفت إلى التطور الالفت في العمليات الجراحية التي يجريها القسم مثل؛ إصالح شق الشفة وسقف الحلق، عالج توصيل 
وانسداد المري وإصالح فتق الحجاب الحاجز الخلفي عند األطفال الخدج، وعمليات إعادة زرع الحالب من داخل وخارج 
المثانة. وعمليات إعادة توصيل وانسداد الحالب. باإلضافة إلى عمليات تصليح شق المثانة وجدار البطن واألعضاء التناسلية 
باستخدام  الصفرواية  للقنوات  الخلقي  االنسداد  كأقصى حد، وتصليح  يومين  أو  بيوم  الطفل  بعد والدة  واحدة،  على مرحلة 

المنظار الجراحي وهي من العمليات النوعية التي تجرى في المراكز المرجعية على مستوى العالم. 
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البحرين

معالــي وزيــرة الصحــة البحرينيــة ُتكــرم 
فرق الرعاية األولية بمناسبة الحصول 
علــى االعتمــاد الكنــدي للمــرة الثالثــة 

علــى التوالــي وبنســبة %99.1
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لجهودهم المقدمة في الحصول على االعتماد الكندي  تقديراً 
كرمت   ،%99.1 بلغت  وبنسبة  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
سعيد  بنت  فائقة  األستاذة  البجرينية  الصحة  وزيرة  سعادة 
األولية  الصحية  بالرعاية  الكندي  االعتماد  فريق  الصالح، 
وجميع المراكز الصحية، حيث ُيعد هذا اإلنجاز ضمن سلسلة 
الصحي،  القطاع  في  تحققت  التي  المتميزة  النجاحات  من 
الملك  لجاللة  والسديدة  الحكيمة  والتوجيهات  للرؤى  وثمرًة 

المفدى بمملكة البحرين.

وأكدت معالي وزيرة الصحة بمملكة البحرين على أهمية تقييم 
دولية  مؤسسات  قبل  من  دورية  بصورة  الصحية  الخدمات 
وعالمية عريقة كهيئة االعتماد الكندي بهدف مواصلة االرتقاء 
بما  الوقائية والعالجية على حد سواء واستدامتها  بالخدمات 
يضمن استمرار حصول كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة 
على أعلى وأكفأ مستوى من خدمات الرعاية الصحية الشاملة 

والمتكاملة بالجهود المثمرة التي بذلت من جانب فرق العمل 
والتي أثمرت عن حصول وزارة الصحة البحرينية بكل فخر 
على هذه النسبة العالية في االعتماد، مشيرًة إلى أن الوزارة 
الطبية  والكوادر  العمل  فرق  كفاءة  خالل  ومن  استطاعت 
اإلنجاز  هذا  تحقيق  من  األولية  بالرعاية  المؤهلة  الوطنية 
مجدداً والذي يضاف إلى سجل إنجازات وزارة الصحة في 
توفير أعلى معايير الخدمات الصحية للجميع التي تنافس في 

جودتها المعايير والمواصفات العالمية.

األولية  الصحة  فريق  من  الجميع  وجهود  لتكاتف  وكان 
ومجالس إدارات المراكز الصحية الذي شاركوا دوار كبيرا 
في تحقيق هذا النجاح. وخالل هذه الدورة لالعتماد الكندي تم 
خاللها تقييم 7 مجموعات مختلفة، شملت كالً من )الحوكمة، 
مكافحة  الصيدلة،  خدمات  األشعة،  المختبرات،  القيادة، 

العدوى وخدمات الرعاية األولية(.
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البحرين
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البحرينيــة  الصحــة  وزارة 
تنظــم ورشــة عمــل حــول 
بنــاء القــدرات فــي مجال 
فــي  العامــة  الصحــة 

الحدوديــة المنافــذ 
نظمت وزارة الصحة البحرينية ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال الصحة العامة في المنافذ الحدودية، وذلك تحت رعاية 
وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، وبحضور سعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة، والدكتورة 
منال العلوي المساعد للصحة األولية، و40 مشارك من استشاري وأخصائي الصحة العامة والمجلس األعلى للبيئة واللوائح 
الصحية الدولية، والمعنيين بالمنافذ مثل الجمارك، وكذلك المؤسسة العامة للجسر، من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات إلى جانب خبراء من منظمة الصحة العالمية، حيث استمرت الورشة لمدة ثالثة أيام.

وخالل الورشة، أكد وكيل وزارة الصحة دعم البحرين لتوحيد الجهود لسد الثغرات التي ما زالت ُترصد في مجال بناء القدرات 
الطوارئ  هذه  مجابهة  الجميع من  يتمكن  لكي  العمومية  الصحة  لطوارئ  واالستجابة  الدولية  الصحية  اللوائح  لتنفيذ  الوطنية 
التأهب للطوارئ،  المتعلقة بها، وكذلك األعباء االقتصادية. وبأنه في إطار تعزيز  المراضة والوفيات  ولتفادي أعباء  مبكراً 
العالمية وتستهدف بناء المهارات،  التي تصدرها منظمة الصحة  التدريبية  اهتمت البحرين باإلرشادات واألدوات والدورات 
ولقد ارتأت في صفوف القوى العاملة الصحية، وعلى صعيد االستعداد لالستجابة للطوارئ فقد حرصت المملكة على وضع 
الخطط والبرامج لتحسين تأهبها للوقاية من الطوارئ الصحية والكشف عنها واالستجابة لها استفادًة من الخبرات التي تنشرها 

المنظمة في هذا الصدد.

كما أفاد وكيل وزارة الصحة بأن مملكة البحرين تدعم جميع أنشطة منظمة الصحة العالمية؛ والتي تصب في نطاق التأهب لهذه 
الطوارئ الصحية على الصعيدين العالمي والوطني، وكذلك االستعداد لالستجابة لها والوقاية من األوبئة والجوائح وسرعة 
الدولية  الصحية  اللوائح  تنفيذ  البحرين ومن خالل  إلى حرص مملكة  لها في حالة حدوثها، مشيراً  الكشف عنها واالستجابة 
)2005(  وغيرها من االتفاقيات على تقييم القدرات الوطنية لمواجهة جميع األخطار  في حاالت الطوارئ والتبليغ عنها؛ والتي 
تشمل المخاطر التقليدية المحدقة باألمن الصحي مثل األمراض المعدية واألمراض الحيوانية المصدر واألغذية والمياه الملوثة 
واألخطار البيئية، إلى جانب التحديات المستجدة بما فيها الكوارث الكيميائية واإلشعاعية النووية ومقاومة مضادات الميكروبات 
ومعاودة ظهور أمراض معروفة وتغّير أنماطها نتيجة لتغّير المناخ، حيث تم بناء على هذا التقييم وضع االستراتيجيات والخطط 

على أساس متعدد القطاعات لتسريع تنفيذ القدرات االساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية )2005م(.
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البحرين

لألطفــال األيتــام والمصابيــن بداء الســكري من النوع األول

ــة  المؤسســة الخيري
مضخــة   34 تقــدم 
لمجمــع  أنســولين 
ــي  ــلمانية الطب الس
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ضمن مبادراتها اإلنسانية النبيلة، قّدمت المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين عدد 34 مضخة أنسولين كتبرع منها 
لمجمع السلمانية الطبي، وذلك ضمن مشروع الفارس الذي يهدف إلى توفير مضخات األنسولين لألطفال األيتام والمصابين 

بداء السكري من النوع األول.

وتستمر الشراكة القائمة بين المؤسسة الخيرية الملكية ووزارة الصحة البحرينية في مشروع "الفارس"، حيث تقوم المؤسسة 
الخيرية الملكية بتوفير مضحة األنسولين 640g Medtronic فيما تقوم وزارة الصحة بتوفير كافة المستلزمات الخاصة 
من  المستفيدين  المرضى  على  الكامل  الطبي  واإلشراف  والعالجية  الطبية  والفحوصات  واالستشارات  المضخة،  بتشغيل 
المضخات. وقد قامت المؤسسة الخيرية الملكية بتوفير وتركيب 72 مضخة حتى اآلن لعدد 72 طفال بكلفة حوالي 250 ألف 
دينار، وذلك ضمن مشروع الفارس الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري ومستشفى 

الملك حمد الجامعي، والذي يهدف إلى توفير 140 مضخة ضمن المرحلة األولى من المشروع. 

الجدير بالذكر أن مشروع "الفارس" أطلقته المؤسسة الخيرية الملكية لتوفير مضخات األنسولين لألطفال المصابين بالنوع 
األول من داء السكري من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، وتم اختيار اسم )فارس( ألن المشروع يحول الطفل أو الشاب من 
الحالة الصحية الصعبة إلى حيوية وقوة الفارس الحقيقي، فيتمتع بالصحة والعافية ويؤدي واجباته اليومية بسالسة، ويمكن 
الطبي –  السلمانية  للمشروع وهم )مجمع  الداعمة  المستشفيات  أحد  المضخة من خالل  الحصول على  المحتاجين  لألطفال 

المستشفى العسكري – مستشفى الملك حمد الجامعي( وذلك حسب أولوية الحالة الصحية وتقرير الطبيب.

كما حاز مشروع الفارس على تقدير دولي حيث بدأت بعض الدول بتطبيق نفس نظام المؤسسة الخيرية الملكية في التعاون 
بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأليتام والمحتاجين.
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البحرين

وزارة الصحة البحرينية ُتدشن المجموعة 
القصصية "اهتم بصحتي"

في بادرة طيبة وجميلة لتعزيز صحة الطفل، دشنت الدكتورة فاطمة عبدهللا المطوع إصدارها األول من المجموعة القصصية 
"أهتم بصحتي" والتي وجهتها لألطفال. 

الوطنية  للخطة  البحرينية  الصحة  وزارة  مبادرات  إطار  في  واإلرشادية  التوعوية  القصصية  المجموعة  هذه  تدشين  ويأتي 
الرامية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وذلك تحت رعاية كريمة من سعادة وزيرة الصحة البحرينية األستاذة 

فائقة بنت سعيد الصالح.

وتتمثل رؤية المجموعة القصصية في التوعية الصحية للطفل؛ والتي تهدف إلى تنمية شخصيات األطفال، وتشجيعهم على 
التفكير اإلبداعي، وإرواء تعطشهم للعلم والمعرفة الحياتية، وخصوًصا تنمية الجانب الصحي.  وتحمل القصص في طياتها 
الكثير من النصائح واإلرشادات البناءة في المجال الصحي، والتي تعّرفهم على بعض األمراض، من خالل 5 قصص تحمل 
البرد".   ونزلة  الجلدية،  الحساسية  المعوية،  النزالت  الحوادث واإلصابات،  الحديد،  نقص  "أنيميا  مختلفة تضمنت  مواضيع 
في  وتعليمهم  المثلى  بالطريقة  لهم،  السامية  التربوية  األهداف  توصيل  خالل  من  تنشئتهم  في  السلسلة  هذه  ُتساهم  وسوف 
مختلف جوانب الحياة السليمة، ويسهم في رفع الوعي الصحي وتفعيل البرامج التي تنتهجها وزارة الصحة لتحقيق خططها 

االستراتيجية الرمية لتعزيز الصحة. 

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة الصحة البحرينية على جهود العاملين في القطاع الصحي، وتميز العمل الذي قامت به الطبيبة، 
والذي ُيعد إنجاز جديد لوزارة الصحة من خالل إبداع الشباب البحريني الطموح، والذي يسعى لتطوير الخدمات الصحية؛ 
والتي ُتعد من أهم الخدمات الصحية في مجال التوعية وتعزيز الصحة والوقائية من األمراض. وبينت دعمها التام والمطلق 

للكفاءات التي تعمل بالوزارة، حيث أن هذه المبادرات تعد مكتسبات للوزارة ومملكة البحرين.
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السعودية

أكد معالي وزير الصحة د/ توفيق بن فوزان الربيعة اهتمام الصحة بالقطاع الخاص، والتزامها  التام بتهيئة البيئة االستثمارية 
المثلى للقطاع الصحي وجعلها أكثر جاذبية، والعمل على رفع مرتبة المملكة في تنافسية األعمال إلى مصاف الدول األكثر 
التراخيص  برامج  وإطالق  الصحي  االستثمار  لتنمية  مهام  تأسيس  شملت  داخلية  هيكلة  إعادة  خالل  من  وذلك  تطوراً، 
اإللكترونية الذي اختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق، وكذلك إطالق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الخاصة، والتوسع 
إسناد  الكلى، واالنتهاء من ترسيات  الخاص، وتجديد عقود خصخصة مراكز غسيل  القطاع  الخدمة من  برنامج شراء  في 
القطاع  الخاص، كأحد أهداف الصحة في زيادة مساهمة  للقطاع  التلطيفية  المنزلية والرعاية  الرعاية  الممتدة  الرعاية  مهام 
الصحي الخاص، معتبراً دعم ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بمزيد من االهتمام  كونها الدافع الرئيس 

لالقتصاد الوطني.

الصغيرة  المنشآت  هيئة  بمشاركة  الخاص  القطاع  في  األعمال  ريادة  عن  التوعية  هو  المؤتمر  ركائز  أهم  أن  موضحاً 
والمتوسطة، حيث  استحدثت الصحة إدارة تعنى بذلك ومخصصة لدعم ريادة األعمال. 

االلتزام  على  يؤكد  الصحة  وزير 
بتهيئة البيئة االستثمارية المثلى 

للقطاع الصحي
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وأبان معاليه أن الوقاية تعد أحد االهتمامات التي توليها الصحة للمواطن من خالل رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق فقد 
تم إنشاء المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها، باإلضافة إلى استضافة المملكة للمؤتمر العالمي لسالمة المرضى.

مشيراً إلى أن الصحة تواجه تحديات صحية حيث أن ما يقارب14 سنة  من متوسط عمر الفرد يتم فقدانها بسبب المخاطر 
االستفادة  لتحقيق   اهتمامها  جّل  تولي  الصحة  أن  العالمي"  الصحة  "ملتقى  الرياض  في  تدشينه  خالل  وأوضح  الصحية، 
القصوى من الممكنات واالبتكارات الصحية،  منوهاً أن رؤية 2030 في القطاع الصحي تركز على أهمية الرعاية الصحية 

ونموذج الرعاية الصحية، والصحة في كل السياسات، والتي تعتمد بشكل كبير على االبتكارات.
 

أن   ، الملتقى  فعاليات  المقام ضمن   " الصحية  الرعاية  القادة في   " ألقاها في مؤتمر  التي  الربيعة خالل كلمته  د/  وأضاف 
لدى وزارة الصحة )4( أجهزة روبوت في الرياض وعسير ونجران والدمام، وقد تم إجراء أكثر من 700 عملية، كما تم 
تطبيق وصفتي في  أكثر من 400 مركز صحي، وأكثر من 600 ألف وصفة  الكترونية ، وإيجاد منصة إلكترونية لطب 
االتصال اإلشعاعي وصلت إلى 19 مستشفى طرفي وقرابة 8 آالف تقرير عبر المنصة، وقال معاليه أنه انطالقا من دورنا 
الريادي على جميع األصعدة، وفي المحافل الدولية واالقليمية، فقد  حرصنا في اإلعداد لهذا المؤتمر أن تكون نظرتنا عالمية، 
الصحي  النظام  تحديات  عن  العالمي  الحوار  هذه  في  الفاعلة  المساهمة  إلى  وتطمح  المختلفة  الدولية  التجارب  وتستوعب 
التنمية المستدامة التي أقرتها  والحلول المتاحة لتطويره بما يخدم تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وغيره من أهداف 

منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة. 
 

 وأضاف أن تنظيم " ملتقى الصحة العالمي" يتزامن مع خطوات متسارعة تخطوها المملكة في  شتى المستويات لتحتل وتتبوأ 
من خاللها مكانتها العالمية، خاصة وأن مؤتمر " القادة في الرعاية الصحية"  يضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين 
وسيتم من خالله تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية وطرق تمويلها على مستوي 
العالم، مقدماً شكره لكافة الحضور والمتحدثين والشركات المساهمة في هذا المعرض على حضورهم ومشاركتهم ودورهم 

الفعال في إنجاح هذا الملتقى.
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72.75% نســبة رضــا المريــض عــن 
الخدمــات العالجيــة خــالل النصــف 

األول مــن العــام 2019م

أعلنت الصحة عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 72.75%، وذلك 
خالل فترة النصف األول من العام 2019 م، مسجلة ارتفاًعا عن فترة النصف الثاني لعام 2018م التي بلغت نسبتها%70.23.
وأبانت "الصحة" أنه تم خالل هذه الفترة إجراء 138000 استبياًنا لتغطية جميع مناطق المملكة من خالل 18 رحلة عالجية 
األولية،  الصحية  الرعاية  مراكز  الواحد(،  اليوم  -جراحات  الخارجية-التنويم  )العيادات  المستشفيات  تشمل  الوزارة،  تقدمها 
مراكز اإلقالع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة لألورام، مراكز 
قبل  ما  فحص  مراكز  الطبي،  التأهيل  مراكز  التخصصية،  األسنان  مراكز  المنزلية،  الصحية  الرعاية  التخصصية،  السكر 

الزواج، وبنوك الدم.

وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامًجا "قياس تجربة المريض" وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة 
في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة 

لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.
ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث 
بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيالتها إقليمًيا وعالمًيا، مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في 
الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى 

المعايير.

لمعرفة وكشف  العالقة  وبالتعاون مع أصحاب  "الصحة"  المختصين في  البرنامج من خالل  يتم دعم هذا  الوقت  نفس  وفي 
جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها ووضع اآلليات لتحسينها 

وتطويرها بشكل مستمر،وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.
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الصحة الســعودية تكرم 
الفائزيــن فــي مســابقة 

"قــدر ممرضك"
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كَرمت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منسوبيها من الممرضين والممرضات الفائزين بجائزة "قدر ممرضك" 
والتي نظمتها الصحة على مستوى جميع مناطق ومحافظات المملكة، وهي مبادرة ضمن مشروع االعتزاز بمهنة التمريض، 
رعاية  تقدم  ممرضة  أو  ممرض  ألفضل  التصويت  خالل  من  والممرض  المريض  بين  العالقة  تعزيز  إلى  تهدف  والتي 

تمريضية.
 

وكان معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد أعلن سابقاً عن تخصيص جائزة بإسم "جائزة وزير الصحة 
للتمريض المتميز" تقدم كل عام دعماً وتحفيزاً ألبناء هذه المهنة اإلنسانية النبيلة، حيث تبنت الوزارة مشروع تعزيز جاذبية 
مهنة التمريض ضمن مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالهدف اإلستراتيجي لوزارة الصحة، والخاص بزيادة المشاركة 
المجتمعية بهدف الترغيب في مهنة التمريض، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، من خالل مشروع وطني ممنهج يعتمد 
على إشراك التمريض أنفسهم، والممارسين، وطلبة المدارس والجامعات، وشرائح المجتمع لتعزيز جاذبية مهنة التمريض 
وتحسين كفاءة منسوبيها. يذكر أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ أكثر من 5000 ممرض وممرضة، وشهدت تصويت 

أكثر من مليون شخص.
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إدراكاً من الصحة ألهمية الوعي الصحي في المحافظة على صحة األم والطفل تواصل الوزارة نشر حملة 
#كوني ــــ بخير ـــ ألجلي، والتي تقدم من خاللها محتوى توعوي مميز ومتكامل موجه لصحة األم والطفل 
للمولود ، حيث  الصحية  الحمل والوالدة والرعاية  بعد  الحمل وما  أثناء  ثم  الحمل  قبل  ما  بدًءا من مرحلة 
أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة اإلحصاء أن عدد المواليد في المملكة خالل عام 2018م بلغ ) 587160 

( مولود.

وأكدت الصحة على أهمية االلتزام بإجراء الفحوصات الطبية وأخذ التطعيمات الالزمة قبل الحمل وتناول 
وتناول  والعظام  األسنان  لتعزيز صحة  "د"  فيتامين  وتناول مكمل  الدم  فقر  لتجنب  بالحديد  الغنية  األطعمة 
أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى األسبوع الثاني عشر،  وأوضحت الصحة ضمن نصائح 
لمن تنوي الحمل عبر الحملة أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت 
المناسب لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين وذلك بعد استشارة الطبيب حيث تم نشر سلسلة 

توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب وزارة الصحة في تويتر.

تجدر اإلشارة أن أحد أهداف "الصحة" في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 
عاماً إلى 80 عام، كما تسعى الوزارة أن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سبب رئيس 

في حياة صحية للجميع.

أكثــر  الســعودية:  الصحــة 
مــن نصــف مليــون  مولــود 
عــام 201٨م وجهــود توعويــة 

لحمــل صحــي وآمــن
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تم مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة انتخاب معالي الدكتورأحمد بن محمد السعيدي – وزير الصحة في سلطنة عمان – 
رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات الصحية. جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات 
العربية والذي شاركت فيه السلطنة بوفد  العربية بجمهورية مصر  الدول  العامة لجامعة  اقيم في مقر األمانة  الذي  الصحية 

رسمي نرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي – وزير الصحة.

االجتماع جاء ضمن إطار متابعة تنفيذ القرار رقم/1 الصادر عن الدورة العادية/ 52 لمجلس وزراء الصحة العرب التي 
النظام  مشروع  منها  الموضوعات  من  العديد  اعمااله  برنامج  وناقش  السويسرية.  جنيف  بمدينة  الماضي  مايو  شهر  عقدت 
للمجلس  العام  لنتائج تسليم واستالم مهام األمين  العامة  للمجلس، عالوة على استعراض األمانة  الداخلية  األساسي والالئحة 

العربي لالختصاصات الصحية باألردن.

وتعتبر الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات الصحية السلطة اإلدارية اإلشرافية العليا المسؤولة عن عمليات التخطيط 
والتنظيم والرقابة التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه المحددة في الالئحة التأسيسية. وتعقد الهيئة العليا اجتماعاً دورياً 
وُتتخذ  قبل أعضاءها،  المنتخبين من  نائبه  أو  العليا  الهيئة  الذين من ضمنهم رئيس  مرة كل سنة بحضور غالبية األعضاء 

قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

العرب، ووزير  الصحة  يختارهم مجلس وزراء  العرب  الصحة  من وزراء  ستة  من  العربي  للمجلس  العليا  الهيئة  وتتشكل 
الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثالً عربياً عن المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة 

العالمية، واألمين العام التحاد األطباء العرب.

جدير بالذكر انه تم خالل شهر مايو الفائت انتخاب األستاذ الدكتور/ عمر بن عوض الرواس من سلطنة عمان أمينا عاما 
للمجلس العربي لالختصاصات الصحية. 

الصحــة  وزيــر  معالــي  انتخــاب 
رئيســا للهيئــة العليــا للمجلــس 
ــة ــي لالختصاصــات الصحي العرب
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ملتقــى صاللة األول لألمراض الجلدية

من اقسام األمراض الجلدية واألمراض المناعية وطب الطوارئ والطب التجميلي من السلطنة ومن دول مجلس التعاون عالوة 
على مشاركة اداريين مختصون في مجال التيقظ الدوائي وضمان الجودة، وبحضور عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة 

العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص.  

وحول أهداف مؤتمر التفاعالت العكسية الدوائية قالت الدكتورة فائزة الراعي: هدف المؤتمر إلى تعزيز المسيرة التعليمية لكافة 
العاملين بالرعاية الطبية، والتعريف باألشكال السريرية األكثر شيوعا للتفاعالت العكسية الدوائية، واستعراض آخر المستجدات 
حولها، وتبادل نظمت الرابطة العمانية لألمراض الجلدية بالتعاون مع مستشفى النهضة مؤخرا ملتقى صاللة األول لألمراض 
السعادة  اصحاب  من  عدد  بحضور   - الصحة  وزير   - السعيدي  محمد  بن  أحمد  الدكتور/  معالي  تحت رعاية  وذلك  الجلدية 

والمسؤولين بوزارة الصحة.

تضمن الملتقى مؤتمرا علميا حول التفاعالت العكسية الدوائية وحلقة عمل تدريبية حول الحقن الجلدي التجميلي شارك في 
تقديمهما عدد من األطباء االستشاريين والمختصين المعلومات وتعزيز الخبرات السريرية من قبل استشاريين في األمراض 

الجلدية والمناعية وطب الطوارئ والطب التجميلي.

كما هدف المؤتمر أيضا إلى ابراز السياسات والبروتوكوالت المتعلقة بتصنيف وتشخيص وفحص التفاعالت العكسية لألدوية 
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حسب المعايير الدولية، وتوضيح اآلليات المعتمدة والمشاكل المتعلقة بتسجيل التفاعالت العكسية من قبل مختصين في التيقظ 
الدوائي وضمان الجودة.

والجراحة  الجلدية  االمراض  أطباء  تعريف  إلى  فهدفت  للملتقى؛  المصاحبة  التدريبية  التجميلي  الجلدي  الحقن  أما حلقة عمل 
التجميلية باستخدامات مادة الحقن المعترف بها من هيئات الدواء االقليمية والعالمية، والتعرف على أهم مناطق وطرق الحقن 
اآلمنة في الوجه واليد، والمشاكل الناتجة عن سوء استخدام او سوء اختيار المادة المحقونة وسبل تجنبها، كما شملت الحلقة 

التدريبية عرضا عمليا مباشرا للحقن على يد مدرب اقليمي معتمد.

وبعد حفل افتتاح الملتقى قام معالي الدكتور وزير الصحة بتكريم المحاضرين المشاركين في الملتقى والمنظمين بعدها افتتح 
معاليه المعرض المصاحب للملتقى الذي شهد مشاركت عدد من شركات االدوية واالجهزة الطبية المختصة باألمراض الجلدية.
وعلى صعيد متصل أعلن مجلس ادارة الرابطة العمانية لألمراض الجلدية خالل هذا الملتقى عن إقامة مؤتمر دولي لألمراض 
الجلدية في ربوع مدينة صاللة الخضراء كل عامين بالتناوب مع مؤتمر مسقط الدولي لألمراض الجلدية والذي يقام كل عامين 

أيضا.

وتسعى الرابطة العمانية لألمراض الجلدية منذ نشأتها عام 2006م إلى تعزيز عملية التعليم والتدريب في فروع األمراض 
الجلدية والطب التجميلي الجلدي، وزيادة االهتمام بهذا التخصص الطبي الهام. حيث قامت الرابطة بدور رئيسي في تنظيم 
عدد من المؤتمرات الدولية والوطنية وورش عمل عامة وتخصصية حول األمراض الجلدية. واستمرارا منها على هذا النهج 
ولتفعيل نشاط الرابطة في كافة ربوع السلطنة؛ فقد تم تنظيم هذا الملتقى بالتنسيق والتعاون المشترك بين الرابطة وقسم الجلدية 
بمستشفى النهضة. جدير بالذكر بأن التفاعالت العكسية ُتعَرف بأنها ردود فعل سلبية ناتجة من جراء تناول جرعات من دواء 

معين تصيب مناطق أخرى من الجسم غير المعنية بالعالج. 
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المؤتمــر العمانــي الدولــي الثالــث 
للســكتة الدماغيــة

خرج المؤتمر العماني الدولي الثالث للسكتة الدماغية، الذي نظمته مؤخرا الرابطة العمانية للسكتة الدماغية بالتعاون مع وزارة 
الصحة ؛ بعدد من التوصيات الهامة من بينها : استحداث سجل وطني لمرضى السكتة الدماغية ، والعمل على تعميق التعاون 
المشترك بين دول االقليم ودول العالم في مجال البحث العلمي ، واجراء بعض التعديالت على البروتكوالت المتبعة بالسلطنة 
بما يتوافق مع آخر التوصيات ، باإلضافة الى استضافة السلطنة للمؤتمر القادم للسكتة الدماغية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا وايران وباكستان في عام 2021.

رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي ــ وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط ــ بحضور عدد من اصحاب 
السعادة الوكالء والمسؤولين بوزارة الصحة والرابطة العمانية للسكتة الدماغية.   



45

 شارك في المؤتمر حوالي 250 من الكوادر الطبية من أقسام الطواري واألعصاب ومن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى خولة، 
والتأهيل والتمريض واألمراض الباطنية واألشعة من المؤسسات الصحية بمختلف محافظات السلطنة، وحاضر فيه نخبة من 
الخبراء المتخصصين في عالجات السكتة الدماغية من السلطنة، ومن عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العـربية 

واالجنبية. 

وهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على أهم وآخر وأحدث المستجدات واألوراق العلمية المتعلقة بتشخيص وعالجات السكتة 
الدماغية بأنواعها ، والى مناقشة وضع السكتة الدماغية محليا وعالمياً.

المؤتمر الذي شهد مشاركة 12 ملصقا بحثيا في مجال السكتة الدماغـية ؛ بحث على مدى يومين آخر المستجدات في عالج 
السكتة الدماغية الخثارية والنسفية ، والحاالت المتعلقة بالجانب العالجي ،كما ناقش عشر أوراق علمية بحثية دارت حول أحدث 
العالجات للسكتة الدماغية بنوعيها ومحاضرة عن العالقة بين السكتة الدماغية والصداع النصفي والسكتة والحركات االرادية، 

وغيرها من المواضيع. 

وقد سبق انطالق المؤتمر عـدد من حلقات العمل، ناقشت موضوع استحداث سجل للحاالت السكتة الدماغية ، الذي يساعد على 
اعداد أوراق بحثية في هذا الخصوص، كما ناقشت الحلقة أهمية تطبيق البرتوكوالت في مجال السكتة الدماغية.
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اكتشــاف فطر جديد األول من نوعه
بسلطنة  الصحة  بوزارة  )أ( مختبرات طبية  أول  - اختصاصي  الحاتمي  الدكتور عبدهللا بن محمد بن سعيد  اكتشف مؤخرا 
عمان مع فريقه البحثي الدولي بمركز الفطريات الطبية التابع لجامعة أمستردام فطر جديد وألول مرة على مستوى العالم 
وذلك أثناء فحص المادة الجينية الموجودة في بعض العينات الرئوية لمريض مصاب بالعدوى الفطرية والذي أطلق عليه أسم    

."Fusarium volatile"

لعينة تم سحبها من رئتي  الطبية  التحاليل  الفطر تم اكتشافه من خالل  الحاتمي ان  الدكتور عبدهللا  حول هذا االكتشاف قال 
مريضة تم تشخيصها مبدئيا بانها مصابة بعدوى السل الرئوي في احدى دول أمريكا الجنوبية وتم ارسال عالينة الى مركز 
مختص بالفطريات بمملكة هولندا يعمل به الدكتور الحاتمي كزميل باحث في برنامج الزمالة الطبية والبحثية وبعد التشخيص 
المخبري الدقيق تبين ان المريضة مصابة بعدوى فطرية خطيرة وايضا تم اكتشاف الفطر على انه من الفطريات االنتهازية 
والمقاومة للمضادات الحيوية وتم نشر هذا االكتشاف في احدى المجالت الطبية العالمية المحكمة .كما تحدثت ايضا وسائل 

االعالم الهولندية والعالمية عن أهمية االكتشاف وايضا أهمية التشخيص الدقيق لألمراض المعدية. 

وكانت أبحاث الدكتور الحاتمي في مجال األمراض المعدية واألحياء الدقيقة قد ساهمت مسبقا في العديد من االكتشافات في 
المهمة في مجال تشخيص  العالمية  االبحاث  اهم  ابحاثه من  تعتبر  االنسان، كما  للعدوى في جسم  المسببة  الفطريات  مجال 
الفطريات المسببة للعدوى الفطرية حيث ساهم الدكتور الحاتمي في اكتشاف امراض تم تسجيلها عالميا باسم سلطنة عمان. 

وتشمل اهتمامات الدكتور عبدهللا الحاتمي البحثية مجموعة واسعة من المواضيع في البيولوجيا األساسية، التطبيقية واالنتقالية، 
بما في ذلك الفطريات، والمناعة، والتشخيص الجزيئي، وتطوير طرق تشخيصية جديدة ودقيقة. كما يملك الدكتور عبدهللا أكثر 

من 80 ورقة بحثية واستشهد بها أكثر من 883 مرة حسب محرك البحث Google scholar العالمي.

وذكر الدكتور الحاتمي أن من ضمن أبحاثه في الوقت أيضا هو العمل مع أطباء وباحثيين دوليين ومحليين على ايجاد طرق 
تشخيصه وعالجية لفطر يسمى Candida auris   والملقب بالفطر الخارق لما لهذا الفطر خصائص تجعل منه خارقا حقا.
حيث انتشر خبر ظهور فطر قاتل بالمراكز والمستشفيات منذ عام 2010، وهو نوع من الفطريات خطير مقاوم لكل أنواع 
اليابان لدى امرأة تبلغ من العمر 70 سنة،  المضادات الحيوية والمطهرات، تم اكتشاف هذا الفطر المجهري أول مرة في 
التي سيصعب  في سلسلة من اإلصابات  األولى  الحالة  أنها مجرد  بعد  فيما  األذن، واتضح  تعرضت إللتهاب على مستوى 

احتواؤها في جميع أنحاء العالم. وكانت بداية لغز علمي وطبي مستمر إلى اآلن. 

كما تم تسجيل حاالت عديدة في معظم دول العالم ومن ثم ظهرت إصابات مماثلة في كل من جنوب آسيا والهند، وجنوب 
أفريقيا، والواليات المتحدة، وحتى أوروبا ، ففي العام 2016 اكتشفت 72 حالة بمستشفى برومتون الملكي في لندن ببريطانيا، 
ما استدعى إغالق وحدات العناية أليام عديدة، تلتها إصابة 372 بمستشفى بمدينة فالنسيا اإلسبانية وبعد ذلك توالت تسجيل 
حاالت Candida auris   من كافة دول العالم بما فيها السلطنة وبات هذا الفطر منذ ظهوره يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً 
على الصحة العامة بسبب مقاومته للعالج والتطهير ويستغل هذا الفطر الفترات االستشفائية الطويلة األمد للمصابين أو تركيب 

قسطرة وريدية أو جراحة أو مقاومة الجسم للعالجات من أجل مهاجمة األجسام واالستقرار على البشرة. 

تنتشر من جسم  الفطريات ألنها  أنواع  التخلص منها، على عكس معظم  الفطريات من الصعب  أنه بمجرد ظهور هذه  كما 
شخص آلخر ولديها إمكانية العيش خارج الجسم لفترات طويلة من الزمن.

وبعض  البشر،  لعالج  المستخدمة  الفطريات  مضادات  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  حاليا  هناك  بأن  الحاتمي  الدكتور  ويضيف 
سالالت فطر Candida auris تقاومها جميعها في حين أن بعض السالالت األخرى تقاوم واحدة أو أثنين وهذا يحد من 
خيارات العالج للشخص، والسبب االخر هو صعوبة تشخيص هذا النوع من الفطريات وذلك لوجود تشابه كبير جدا بينه وبين 

عدة فطريات مرضية أخرى. 

وقام ايضا الدكتور عبدهللا الحاتمي وبالمشاركة مع علماء أخرين من هولندا وبريطانيا والصين وايران بتطوير فحص جديد 
وطريقة تشخيصية مبتكرة وتم نشرها أيضا في بداية عام 2019 في احدى المجالت الطبية العالمية. 
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الطبي  بالمجال  المختصين  معظم  من  كبيرين  واستحسان  اهتمام  القت  المبتكرة  التشخيصية  الطريقة  ان  الحاتمي  وأضاف 
 Novel multiplex real-time وخاصة المختبرات الطبية وتم استخدام الطريقة الجديدة في مختبرات عالمية وتسمى ب

.quantitative PCR detecting system

الصحة  وزارة  وإلى  الحديثة،  عمان  وباني  العلمية،  النهضة  راعي  السامي  المقام  إلى  اإلنجاز  هذا  عبدهللا  الدكتور  وأهدى 
إلعطائه الفرصة بتكملة دراساته وأبحاثه العلمية وإلى مجموعته البحثية بمركز الفطريات المرضية بجامعة أمستردام.



48

عمان



49

نجــاح ســلطنة عمــان ومملكــة 
البحريــن القضــاء علــى الحصبــة 

والحصبــة األلمانيــة

أعلنت لجنة التحقق اإلقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة األلمانية في إقليم شرق المتوسط نجاح سلطنة ُعمان 
القضاء على  تمّكنت من  قد  إيران اإلسالمية  الحصبة والحصبة األلمانية، وأن جمهورية  القضاء على  البحرين في  ومملكة 

الحصبة األلمانية وعلى وشك القضاء على الحصبة. 

وكانت لجنة التحقق اإلقليمية قد اجتمعت في العاصمة األردنية َعّمان يومي 15 و16 أيار/مايو 2019 الستعراض التقارير 
مة من البحرين وجمهورية إيران اإلسالمية وُعمان، واتخاذ قرار بشأن حالة القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية في  المقدَّ

البلدان الثالثة. واستند قرار اللجنة إلى استعراض التقارير والنقاش مع ممثلي البلدان الثالث خالل االجتماع.

وهّنأ الدكتور أحمد بن سالم المنظري - المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - مملكة البحرين وجمهورية 
إيران اإلسالمية وسلطنة ُعمان على هذا اإلنجاز. 

وعقَّب الدكتور المنظري على ذلك قائالً: "نقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في البلدان الثالث التي أدت إلى 
تحقيق هذا الهدف والقضاء على هذه األمراض الخطيرة. ويبعث ذلك فينا أمالً وثقة كبيرين في أن جميع دول اإلقليم يمكنها أن 
تفعل الشيء نفسه، وأننا سنكون قادرين على اإلعالن عن خلو إقليم شرق المتوسط بأكمله من الحصبة والحصبة األلمانية".

وقد كلَّف المدير اإلقليمي لجنة التحقق اإلقليمية في كانون الثاني/يناير 2018 بالتحقق من القضاء على هذين المرضين. ومنذ 
لعت لجان التحقق الوطنية في 12 بلداً من البلدان التي ينخفض فيها معدل وقوع الحاالت على الوثائق الالزمة  ذلك الحين، اطَّ

للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية. 

ويعود نجاح السلطنة في مرحلة القضاء على مرض الحصبة والحصبة األلمانية إلى جهود مشتركة من جميع الجهات المعنية 
حيث طبقت العديد من االستراتيجيات التي تضمنت الترصد، وخطط التقصي الوبائي واإلجراءات الوقائية والتي من ضمننها 
الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة عام 2017 وقد وصل عدد الحاالت المسجلة قرابة الصفر للحاالت المحلية 
لكل مليون من السكان وذلك حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من اجل الوصول الى القضاء على مرضي 

الحصبة والحصبة االلمانية.

تجدر اإلشارة إلى أن لجنة التحقق اإلقليمية قد أعلنت خالل االجتماع الذي ُعقد في مدينة َعّمان عن مجموعة من التوصيات 
لهذه البلدان الثالثة؛ إذ أوصت اللجنة بأن تحافظ البحرين وُعمان على الجودة العالية لبرامج التمنيع الوطنية وُنظم الترّصد 
الحصبة  فاشية  بشأن  الموجز  واستكمال جدولها  بتحديث  اإلسالمية  إيران  أيًضا جمهورية  اللجنة  أوصت  كما  بها.  الخاصة 
وإجراء مزيد من التدريب لموظفي المختبرات الوطنيين على إدراج معلومات مميِّزة عن استعراف المتواليات في تقريرهم 

م إلى لجنة التحقق اإلقليمية. القُطري المقدَّ

وقد شّجعت لجنة التحقق اإلقليمية جميع بلدان اإلقليم على مواصلة جهودها للقضاء على الحصبة والحصبة األلمانية.  كما 
البلدان إلعداد تقاريرها الوطنية للتحقق من القضاء على هذين المرضين، وحّثتهم  التي بذلتها  أعربت عن تقديرها للجهود 

على مواصلة العمل في هذا الصدد.
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والحــوادث  الطــوارئ  مركــز  يفتتــح  األميــر  ســمو 
العــام حمــد  بمستشــفى  الجديــد 

افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى يوم 9 سبتمبر 2019، مركز الطوارئ والحوادث 
الجديد في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية الذي يعتبر أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة. وقام سموه بجولة 
العالج  الرعاية والتشخيص وغرفة  الطبية في خدمات  والتقنيات  المعدات  بأحدث  الُمجّهز  المركز،  أقسام  اطلع خاللها على 

باألكسجين، كما اطلع سموه على المرافق الطبية التي تربط المبنى الجديد باألقسام ذات الصلة في مستشفى حمد العام.

حضر االفتتاح معالي الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار األطباء 
والمسؤولين بمؤسسة حمد الطبية. وأكدت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، أن افتتاح مركز الطوارئ 
والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام اليوم، يشكل خطوة هامة في مسيرة توفير الرعاية لحاالت الطوارئ والحوادث، وسيكون 
بمثابة صرح للتميز في منظومة خدمات الطوارئ في قطر. وقالت معاليها في تصريح صحفي بهذه المناسبة "افتتاح مركز 

الطوارئ والحوادث يأتي تأكيداً على التزامنا المستمر بتوسعة قدراتنا االستيعابية واالرتقاء بمستوى خدماتنا".

ونوهت بأن هذا االلتزام سيضمن لسكان قطر استمرارية حصولهم على أفضل خدمات الرعاية المتوفرة في أحدث المرافق 
الصحية حاضراً ومستقبالً. وأوضحت أنه باإلضافة إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية، يوفر مركز الطوارئ 
والحوادث ، الذي تبلغ سعته أربعة أمثال مركز الطوارئ السابق، مستوى متميزا من الراحة للمرضى األمر الذي يحّسن إلى 

حدٍّ كبير من تجاربهم أثناء تواجدهم فيه.

من جهته، أشار السيد حمد آل خليفة، رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية إلى التزام المؤسسة بتوفير خدمات 
تتمتع بجودة عالية لحاالت الطوارئ والحوادث في قطر قائالً في هذا الخصوص:" تواصل مؤسسة حمد الطبية توسعة وتحسين 
الرعاية التي نقدمها لمرضانا ، فمركز الطوارئ والحوادث الجديد ال يعكس التزام مؤسسة حمد الطبية بتوسعة مرافقها وخدماتها 

فحسب، وإنما يؤكد وفاءها بهذا االلتزام."

ويعد المركز الجديد أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة، ومن شأنه أن يسهم في توسعة خدمات الطوارئ والحوادث في 
دولة قطر بشكل الفت. وإلى جانب قسم الطوارئ الجديد، يوفر المركز خدمات إصابات الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة، 

باإلضافة إلى منصة مخصصة لوصول المرضى المنقولين في سيارات اإلسعاف إلى مستشفى حمد العام.
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وقال األنصاري "ال تقتصر مزايا المركز الجديد على البيئة االستشفائية الفسيحة وما تتضمنه من تجهيزات ومعدات متقدمة، بل 
تشمل الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وسواهم من الكوادر الطبية الُمدربة تدريباً عاليا، فهؤالء االختصاصيون المزودون 
بأعلى الكفاءات الذين تم توظيفهم من مختلف أنحاء العالم، قد أمضوا شهوراً في اإلعداد الفتتاح المركز من خالل إجراء العديد 
من تمارين المحاكاة، فخبراتهم التي يدعمها هذا المرفق الُمجهّز بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ستضمن توفير أفضل تجربة 
في مجال الرعاية الصحية." وتحدث حول خدمات الطوارئ والتقنيات المتوافرة في مركز الطوارئ والحوادث قائال " تتوفر 
خدمات العالج والرعاية الطبية العاجلة للمرضى في قسم الطوارئ بالطابق األرضي، فضالً عن مرافق الرعاية المخصصة 

لمصابي الحوادث والرعاية الحرجة والعاجلة في الطوابق الثالثة األخرى من المبنى".

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  أجهزة  ذلك،  في  بما  السريري  التصوير  أجهزة  أحدث  أيضاً،  يشمل  الجديد  المرفق  أن  وأكد 
والتصوير بالموجات فوق الصوتية وثالثة أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب، كما تمت زيادة القدرة االستيعابية في مجال 

التصوير باألشعة السينية لتصل إلى ثالثة أمثال ما كانت عليه في مركز الطوارئ السابق.

وقد تم تجهيز مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، ويضم المركز غرفة 
العالج باألكسجين التي تتسع لحوالي 18 مريضاً ممن يعانون من حاالت صحية متنوعة بما في ذلك حوادث الغطس، علما أن 
هذه الغرفة تعتبر األولى من نوعها في دولة قطر. وسيسهم المركز في توسعة وتعزيز قدرة مؤسسة حمد الطبية على رعاية 
الذي يعتبر األكبر من نوعه في دولة  الحوادث  الطابق األول مركز حمد إلصابات  الحوادث، حيث يضم  مرضى إصابات 
قطر، ويستقبل نحو 2000 حالة سنوياً ُتعاني من إصابات خطيرة من مختلف أنحاء قطر. ويضمن تواجد مركز حمد إلصابات 
الحوادث ضمن مركز الطوارئ وإصابات الحوادث، توافر خدمات إصابات الحوادث للمرضى المنقولين عن طريق سيارات 
اإلسعاف أو الطائرة المروحية عبر مهبط الطائرات بمركز الجراحة المتكاملة المجاور، حيث أصبح بمقدورهم اآلن الحصول 

على الرعاية الفورية وخدمة اإلنعاش بما يتيح استقرار وضعهم الصحي.

كما يتضمن المرفق أيضاً خمس غرف مخصصة للطوارئ والحوادث ُمجهّزة بالكامل لتحويلها إلى غرف عمليات مصغرة 
في حال وقوع حادث جماعي كبير أو حادث يتطلب تدخل جراحي فوري، مع تيسير نقل المرضى بسرعة وسالسة إلى وحدة 
العناية المركزة للجراحة أو وحدة العناية المركزة إلصابات الحوادث أو غرف العمليات الجراحية بمستشفى حمد العام من 
خالل جسر يربط فيما بينها في الطابق األول. وسُيخصص الطابق األرضي من مركز الطوارئ والحوادث لمرضى حاالت 
الطوارئ، والطابق األول لمرضى الحاالت الحرجة وإصابات الحوادث، بينما سيستقبل الطابق الثاني مرضى الحاالت العاجلة، 
في حين تم تصميم الطابق الثالث للمرضى الذين تتطلب حاالتهم العزل أو الخضوع للعالج والمتابعة الطبية لفترة من الزمن 

قبل خروجهم من المستشفى.
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قطر

المــرأة  صحــة  بمركــز  التخديــر  أطبــاء 
واألبحــاث يحصــدون المركــز الثاني في 
بالواليــات  للبحــوث  دوليــة  منافســة 

األمريكيــة المتحــدة 

 حصل مشروع بحثي قدمه فريق أطباء التخدير بمركز صحة المرأة واألبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية على المركز الثاني 
في منافسة جوائز جيرتي ماركس المرموقة للبحوث والتي تنظمها جمعية أطباء التخدير التوليدي )SOAP( خالل اجتماعها 
السنوي الذي عقد أوائل هذا العام في والية أريزونا األمريكية؛ حيث قدم فريق التخدير بمركز صحة المرأة واألبحاث المشروع 
البحثي بعد إجراء دراسة مقارنة الستخدام مستحضرين دوائيين مختلفين هما، الفينيليفرين والنورادرينالين اللذان يستخدمان لمنع 

انخفاض ضغط الدم المصاحب لتخدير العمود الفقري عند النساء أثناء الوالدة القيصيرية. 

وحول هذا البحث، يقول الدكتور ميتكو كوكاريف- استشاري طب التخدير والباحث الرئيسي في الدراسة: "تعتبر هذه الدراسة 
أثناء عملية ضخهما في الجسم وإليجاد إجابة مثبتة علميا لتحديد  الدواءين  المقارنة لبحث فاعلية هذين  الدراسات  من أوائل 

الجرعة األمثل للنساء أثناء عملية الوالدة القيصرية." 

وأوضح الدكتور كوكاريف أن األثر الجانبي األكثر حدوثاً عند النساء للوالدة القيصرية هو انخفاض ضغط الدم الناجم عن 
تخدير العمود الفقري، وقال إن الدواء المستخدم على مدار 15 عاماً لمنع أو عالج انخفاض ضغط الدم خالل الوالدة القيصيرية 
هو الفينيليفرين، مؤكداً على أهمية وجود دراسة تدعم أطباء التخدير حول استخدام النورادرينالين بصورة مناسبة لهذه الغرض. 

وقد أجريت الدراسة من قبل مركز صحة المرأة واألبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية؛ حيث تم االستعانة بمجموعة من األمهات 
الالتي يخضعن لوالدات قيصرية لدعم البحث. وقد تم تقديم مخرجات الدراسة من قبل الدكتورة فاطمة خاتون، استشاري طب 
التخدير، وأحد أعضاء الفريق البحثي, ويعتبر هذا البحث األول من نوعه في المنطقة الذي يتم تقديمه خالل منافسة جوائز 

جيرتي ماركس للبحوث. 

وأوضح الدكتور روشان فيرناندو، باحث أول في التخدير التوليدي بمركز صحة المرأة واألبحاث وعضو في فريق البحث 
قائالً: " إن الجهود المتضافرة لفريق أبحاث مركز صحة المرأة واألبحاث مكنت الفريق من إنهاء الدراسة خالل ثمانية أسابيع 

فقط، في حين قد يستغرق هذا النوع من األبحاث ثماني عشر شهراً على األقل في مؤسسات صحية مماثلة. 
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والطب  المركزة  العناية  الطبية ووحدة  بمؤسسة حمد  التخدير  ماركوس- رئيس خدمات  ماركو  البروفيسور  يقول  من جانبه 
المحيط بالجراحة: "أشعر بفخر كبير تجاه الجهد الذي قام به فريق األبحاث ليصنف هذا البحث رسمياً كبحث من المستوى 
األول من قبل جمعية التخدير التوليدي ما يشكل دعماً رائعاً لجودة هذا البحث والنتائج التي يقدمها والتي من المتوقع أن تؤثر 
بصورة إيجابية على الرعاية المقدمة آلالف األمهات الالتي يخضعن لعمليات والدة قيصرية في قطر سنوياً، وماليين من النساء 

األخريات حول العالم."

وقد تقدم الدكتور كوكاريف بالشكر لقسم التخدير بمركز صحة المرأة واألبحاث قائالً: "بالنيابة عن فريق البحث، أتقدم بالشكر 
لزمالئنا في قسم التخدير بمركز صحة المرأة واألبحاث وقسم التمريض وفنيي التخدير وزمالئنا في أقسام التوليد الذين أسهموا 

في نجاح هذا المشروع البحثي." 
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قطر

افتتاح ثاني عيادة للصحة النفسية 
بمستشفى حزم مبيريك العام

من  جزءاً  ذلك  ويعد  النفسية،  للصحة  خارجية  عيادة  ثاني  الطبية  حمد  لمؤسسة  التابع  العام  مبيريك  حزم  مستشفى  افتتح   
االستراتيجية الرامية إلى إتاحة المرافق المتخصصة في مجال الصحة النفسية بشكل أكبر في البالد. وتقدم العيادة التي بدأت 
باستقبال المرضى نهاية األسبوع الماضي خدمات الفحص والعالج النفسي لألشخاص الذين يحتاجون ذلك بشكل دوري.       

وحول افتتاح هذه العيادة، قال الدكتور ماجد العبدهللا- المدير الطبي ورئيس إدارة الطب النفسي بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية أن 
افتتاح العيادة الخارجية الثانية للصحة النفسية يمثل تقدماً ملحوظاً في مجال إنشاء خدمات صحة نفسية متعددة االختصاصات 
في هذا المرفق الصحي. وأضاف: "سيسهم افتتاح العيادة الخارجية الثانية للصحة النفسية بالمستشفى في تقديم خدمات الرعاية 
الصحية النفسية للسكان والعاملين في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومنذ افتتاح العيادة األولى في مايو الماضي، تم تقديم العالج 
للمرضى خالل حوالي 90 زيارة عالجية بالعيادة الخارجية التي تغطي كافة الحاالت النفسية للبالغين بما فيها اضطرابات القلق 

والذهان واالكتئاب. ويتيح افتتاح العيادة الثانية إمكانية تقديم الخدمات للمرضى بصورة أفضل." 

ومن جانبه قال الدكتور هاني كيالني-المدير الطبي لمستشفى حزم مبيريك العام- أن إنشاء العيادة الثانية يعتبر استجابة للحاجة 
المتزايدة لوجود مرافق الرعاية الصحية النفسية التي تخدم المنطقة وأوضح أن الحاجة لهذا النوع من خدمات الرعاية الصحية 
تتزايد بشكل مستمر وأن إنشاء عيادة ثانية يأتي ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الدعم للمرضى الذين يعانون من أمراض 
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نفسية متوسطة إلى حادة ، وأضاف قائالً: "سيتيح افتتاح العيادة النفسية الثانية بقسم العيادات الخارجية توفير خدمات العيادة 
النفسية التخصصية للمرضى أيام الثالثاء واألربعاء كما سيكون باستطاعة المرضى الذين يقصدون قسم الطوارئ والمرضى 
الداخليين في أقسام الجراحة واألقسام الطبية أو مرضى العيادات الخارجية األخرى الحصول على تحويل الختصاصيي الصحة 
النفسية في العيادات. كما نستقبل المرضى القادمين من عيادة الهالل األحمر القطري والذين يحتاجون إلى رعاية دورية في 
مجال الصحة النفسية."  وقال السيد إيان تولي- الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، ومسؤول 
تطوير الصحة النفسية والرفاه في مشروع االستراتيجية الوطنية للصحة- أن التوسعة المستمرة التي تعمل عليها مؤسسة حمد 
الطبية لخدمات الصحة النفسية المتواجدة في المناطق تتماشى مع أهداف االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والتي تسعى إلى 
تصميم وإنشاء نظام شامل ومتكامل للصحة النفسية وأكد أن هذه التوسعة األخيرة هي انعكاس لالستراتيجية الوطنية للصحة 

النفسية وجهود تطوير الشراكات التي تسهل حصول المرضى على خدمات الصحة النفسية في المناطق التي يتواجدون فيها.

يقع مستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية للدوحة ويقدم الرعاية للمرضى البالغين من الذكور خاصة سكان المنطقة 
الخارجية  العيادات  ديسمبر من عام 2018 ويوفر شريحة واسعة من خدمات  في  المستشفى  افتتاح  تم  وقد  فيها,  والعاملين 

وخدمات المرضى الداخليين وخدمات الطوارئ. 
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قطر

وزارة الصحة العامة تدشن منصة 
إلكترونية للبحوث الصحية

دشنت وزارة الصحة العامة بدولة قطر منصة إلكترونية رسمية للبحوث الصحية بحيث تعمل المنصة كبوابة لتسهيل التفاعل 
البوابة في  تدشين  يأتى  دولة قطر وخارجها.  البحثية في  والمنشآت  المؤسسات  بالوزارة وكافة  الصحية  البحوث  إدارة  بين 
إطار جهود وزارة الصحة العامة من خالل إدارة البحوث الصحية لدعم كافة الممارسات المتعلقة بالبحوث الحيوية والصحية.

الحيوية  للبحوث  المؤسسية  اللجان األخالقية  الهامة والمتميزة ومنها: تسجيل وترخيص  الخدمات  العديد من  البوابة  تتضمن 
البشرية )IRB( والحيوانية )IACUC( والسالمة الحيوية )IBC(، باإلضافة إلى خدمات تسجيل الباحثين واإلداريين القائمين 
بأعمال البحوث وتوثيق تعامالتهم، وخدمات أخرى متعلقة بتسجيل األنشطة المتعلقة بالبحوث الحيوية والطبية مثل الندوات 

والمؤتمرات والورش التدريبية في دولة قطر.

وتشكل البوابة قاعدة بيانات رئيسية لمتابعة وتوثيق كافة األعمال الرسمية المتعلقة بعمليات البحوث الصحية الذي من شأنه 
المساهمة في تحقيق التطلعات المعرفية المستقبلية وبالتالي توسيع حجم قطاع البحوث في دولة قطر.

واألجيال  الحالي  الجيل  احتياجات  تأمين  سبل  تطوير  على  العامة  الصحة  وزارة  في  الصحية  البحوث  تنظيم  إدارة  وتعمل 
المستقبلية، وذلك من خالل المساهمة في إعداد اإلستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة في قطاعي الصحة والبحث 

العلمي في دولة قطر، إلتزاماً بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

دولة قطر، حيث  في  الصحية  البحوث  أعمال  وتنظيم ومتابعة  المسؤولة عن ترخيص  األولى  الرسمية  الجهة  اإلدارة  وتعد 
البحوث  تشمل  التي  الصحية  البحوث  بعمليات  الخاصة  واألنظمة  األخالقية  والمبادئ  السياسات  وتنفيذ  بوضع  اإلدارة  تهتم 
المزمنة، وبحوث األمراض االنتقالية وغير االنتقالية، والتجارب  المزمنة وغير  االجتماعية والسلوكية، وبحوث األمراض 
البشرية، وكذلك  العينات  الجيني والشخصي وجمع  البدنية، والطب  الرياضة  الحيوية، وبحوث  الطبية  والبحوث  السريرية، 

البحوث الحيوانية والمخبرية. 

)البشرية-  الصحية  للبحوث  الوطني  االستراتيجي  االتجاه  تحدد  التي  واألطر  السياسات  وضع  في  اإلدارة  مهام  وتتمثل 
الالزمة  التمويل  للبحوث، باإلضافة ألعمال  البحثية والباحثين والبنية األساسية  المخبرية(، وكذلك دعم األنشطة  الحيوانية- 
التي من شأنها تحسين سبل الرعاية الصحية  العملية واإلنجازات الطبية المهمة  لتلبية احتياجات البحوث ودعم االكتشافات 

ووسائل العالج في الدولة. 

كما تعمل إدارة تنظيم البحوث الصحية كجهة اتصال ُتعنى باستمرار عمليات تنسيق وتبسيط وتحسين السياسات والمتطلبات 
المتعلقة بسلوكيات ومراقبة البحوث التي يتم إجراؤها على البش، واألنسجة، والخاليا الجذعية ومشاريع علم الوارثة الجزيئي، 

باإلضافة لتطوير قاعدة بيانات لجمع وتحليل األنشطة البحثية محليا ودوليا. 



57



58

قطر

دراســة بحثيــة لخبيــرة العلــوم الوراثيــة فــي 
الســرطان  وأبحــاث  لعــالج  الوطنــي  المركــز 
تضــاف إلــى قائمــة أهــم االكتشــافات الطبيــة 

فــي المملكــة المتحــدة

الدكتورة  عليه  أشرفت  الذي  البحثي  المشروع  اختيار  تم 
الوراثية  العلوم  وخبير  مساعد  أستاذ  السليمان،  ريم 
لعالج  الوطني  المركز  في  األمريكي  البورد  من  المعتمد 
من  كواحد  الطبية  حمد  لمؤسسة  التابع  السرطان  وأبحاث 
لهذا  لما  المتحدة  المملكة  المائة في  الطبية  االكتشافات  أهم 
مريضات  من  الكثير  حياة  على  إيجابي  أثر  من  المشروع 

سرطان الثدي.

وكانت الدكتورة ريم قد أتمت مشروعها البحثي الذي يعد 
األول من نوعه في قطر أثناء دراستها في جامعة ريجنت 
مرض  مع  النساء  تجربة  حول  يتركز  والذي  لندن،  في 
التي قد تساهم في تدهور حالتهم  الثدي والعوامل  سرطان 
النفسي  إلى أهمية فوائد اإلرشاد والتثقيف  النفسية، مشيرة 

للمريضات على حياتهم ومدى إلتزامهم بالعالج.

األورام  استشاري  بوجسوم-  صالحة  الدكتورة   وذكرت 
في مؤسسة  الثدي  برنامج سرطان  ومدير  الدم،  وأمراض 
أن  ريم،  الدكتورة  دراسة  أشرفت على  والتي  الطبية  حمد 
إدراج هذا البحث في قائمة اإلكتشافات الطبية في المملكة 
المتحدة يعد إنجازاً بارزاً مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على 
مدى إلتزام وطموح موظفي مؤسسة حمد الطبية في تحقيق 
للمرضى  علمياً  المثبتة  الرعاية  وتوفير  لتحسين  رؤيتهم 
الذين يعانون من كافة أنواع السرطان بما في ذلك سرطان 
الثدي الذي يعتبر األكثر إنتشاراً في قطر والعالم حيث أن 
مع  التأقلم  كيفية  لتعلم  بحاجة  النساء  أن  تبين  البحث  نتائج 
المرتبطة   الحياتية  والتغيرات  والنفسية  الجسدية  التغيرات 
مؤلماً  يكون  قد  الذي  الطبي  العالج  مع  السرطان  بمرض 
وصادماً و مدى أهمية المساعدة واإلرشاد النفسي على حياة 

المريضات.

من جانبها صّرحت الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول 
طب نفسي بمؤسسة حمد الطبية وأحد المشرفين المشاركين 
أن هذا المشروع البحثي يعتبر على قدر كبير من األهمية 
ألنه موجه من قبل أحد مقدمي الرعاية الصحية الذي عمل 
أن  حيث  العلمية،  والتدخالت  باألدلة  البحث  تزويد  على 
الدراسة تركز على أهمية اإلرشاد والتثقيف النفسي كعنصر 

هام ضمن خطة عالج مرضى السرطان. 

إلختيار  باإلعتزاز  أشعر  السليمان:"  ريم  الدكتورة  وقالت 
البحث  إلى أن تحقيق هذا  التنويه  البحثي، وأود  مشروعي 
المستمر لي، وهذا يعتبر  دون دعم زمالئي  لم يكن ممكناً 
أهم إكتشاف طبي لي ولم أكن ألحققه دون توجيه المشرفين 
الطبية،  حمد  مؤسسة  منتسبي  من  والمشرفين  الدوليين 
جسوم  بو  صالحة  للدكتورة  خصيصاً  بالشكر  وأتوجه 
البحوث  مركز  أشكر  أن  وأود  غلوم،  سهيلة  والدكتورة 
اللطيف  عبد  وللدكتور  الطبية  حمد  لمؤسسة  التابع  الطبية 
ومدير  الطبية  حمد  لمؤسسة  الطبي  الرئيس  نائب  الخال- 

التعليم الطبي على دعمهم".

وقد قدمت هذه الدراسة أدلة قوية حول العوامل التي تساهم 
الوصمة  ذلك  في  بما  للنساء  النفسية  الحالة  تدهور  في 
الناجمة  العائلية  والمشاكل  الجسدية  والتغيرات  االجتماعية 
عن سرطان الثدي ، وأسفرت عن عدد من التوصيات المهمة 
لرعاية النساء المصابات بهذا المرض والتي بدأ المرشدون 
األبحاث  نطاق  توسيع  سيتم  حيث  اتباعها،  في  النفسيون 
المتصلة بهذه العوامل مستقبالً. تم عرض دراسة الدكتورة 
ريم سليمان على عدد من المؤتمرات الدولية والمحلية، كما 
للجمعية األوروبية  المعروف  عرضت في مؤتمر األوارم 

لعلم األورام السرطانية في أكتوبر 2018 في ألمانيا. 
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الصحــة  منظمــة 
تشــيد  الكويتيــة 
بمســتوى الرعاية 
الصحيــة بالكويت
السعودية  العربية  المملكة  في  العالمية  الصحة  لمنظمة  المقيم  الممثل  قام 
ضم  وقد  رأس  على  الزيق  ابراهيم  الدكتور  البحرين  ومملكة  والكويت 
مستشارين بالمجاالت الصحية المختلفة بزيارة دولة الكويت خالل شهر يونيو 
2019 وفي ختام الزيارة أشاد وفد مستشاري المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة 
الكويت  في  الصحية  للرعاية  الملموسة  باإلنجازات  المتوسط  لشرق  العالمية 

والموثقة بالمؤشرات اإليجابية بجميع المجاالت.

وقد عقد الوفد عدة اجتماعات ومناقشات مع وكيل الوزارة والوكالء المساعدين 
الرئيسية  المالمح  وضع  تضمنت  الوزارة  قطاعات  بكل  اإلدارات  ومدراء 
قادمين  عامين  خالل  والمنظمة  الوزارة  بين  التعاون  وأولويات  والتوصيات 
الخطة  وتركز   .)2023  –  2019( للمنظمة  الـ13  العمل  برنامج  ضمن 
أداء  وتطوير  اإلدارة  وتحديث  تطوير  برامج  على  خاصة  بصفة  المشتركة 
النظم الصحية والوقاية والتصدي لعوامل الخطورة واألمراض المزمنة غير 

المعدية وتطوير الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي واألهلي.
 

ويركز التعاون بين وزارة الصحة الكويتية والمنظمة ايضا على وضع وتحديث 
السياسات متعددة القطاعات بما يحقق دمج الصحة في جميع السياسات اضافة 
إلى التغطية الصحية الشاملة والترصد واالستجابة للطوارئ الصحية وتطوير 
االنمائية  والخطة  الوزارة  عمل  برنامج  مع  يتوافق  بما  الصحية  النظم  أداء 
المستمرة  بالمتابعة  الدولية  الصحية  العالقات  إدارة  تقوم  وسوف  للدولة،هذا 

للبرامج المشتركة بين الجانبين.
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وزارة الصحة الكويتية تضع سياسات 
األجهــزة  يقظــة  لتفعيــل  وإجــراءات 

والمســتلزمات الطبيــة

أصدر سعادة وكيل وزارة الصحة بدولة الكويت الدكتور/ مصطفى رضا قراراً بتشكيل فريق عمل التيقظ وسالمة المستلزمات 
متابعة  بهدف  البدر وذلك  الدكتور عبد هللا منجد  والغذائية  الدوائية  الرقابة  المساعد لشؤون  الوكيل  برئاسة  الطبية  واألجهزة 
اآلثار الجانبية والمشاكل المتعلقة باستخدام األجهزة والمستلزمات الطبية استناًدا إلى ما تم إنجازه في نظام اليقظة الدوائية من 
خالل فريق عمل التيقظ الدوائي والذي تم تشكيله مسبًقا لوضع أسس وإجراءات وآليات العمل المتعلقة بمتابعة سالمة ومأمونية 

استخدام المستحضرات الصيدالنية والبيولوجية والمكمالت الغذائية ومنتجات الصحة العامة.
 

وقد ساهم أعضاء رابطة المهندسين الطبيين التابعين لجمعية المهندسين الكويتية في إثراء فريق العمل بجميع المعلومات التي 
تفيد اعضاء الفريق في إعداد كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق األهداف المرجوة وذلك بهدف توعية أعضاء الفريق الطبي 
بأهمية التأكد من سالمة االجهزة الطبية المتداولة في دولة الكويت عن طريق نشر أخبار سحب واستدعاءات األجهزة الطبية 

من الدول التي تمتلك نظم رقابية متطورة وذلك من أجل حماية صحة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص. 

وقد بادر فريق العمل بإعداد خطة عمل تهدف إلى: تحديد الجهات المعنية بالتعامل مع فريق تيقظ األجهزة والمستلزمات الطبية 
وتسليط الضوء على آلية التواصل مع كل جهة باإلضافة إلى ضرورة وضع آليه لتبليغ المعنيين داخل المستشفيات والمراكز 
الصحية في حال وجود أي استدعاء أو خلل أوبالغ عن اي جهاز او مستهلك من خالل متابعه منظمات رصد االستدعاءات و 
منظمات أخرى في أوروبا. وتهدف الخطة الى االهتمام بتوعية أعضاء الفريق الطبي بأهمية اإلبالغ عن األعراض الجانبية 

والمشاكل الناتجة عن استخدام األجهزة الطبية بجميع أنواعها. 

ويسعى فريق العمل الى توعية المجتمع بأهمية اإلبالغ عن أي آثار عكسية وأي مشاكل متعلقة باستخدام األجهزة والمستلزمات 
الطبية التي تكون بحوزتهم أو التي يتم التعرض لها في مقر تلقيهم للعالج اإلكلينيكي في المستشفيات أو العيادات أوالمستوصفات 
في القطاعين الحكومي والخاص. إنشاء نظام محكم لإلبالغ عن اآلثار العكسية والمضار وجميع المشاكل التي تنجم عن استخدام 

األجهزة الطبية بما في ذلك المشاكل المتعلقة بجودة التصنيع.

كما يقوم الفريق بإعداد استمارات لإلبالغ عن المشاكل المتعلقة باستخدام األجهزة الطبية للشركات المصنعة وأعضاء الفريق 
الخاصة  البالغات  باستالم جميع  يقوم  الذي  الرئيسي  المركز  الدوائية هي  اليقظة  تكون منظومة  والمستهلكين. بحيث  الطبي 
باألجهزة والمستلزمات الطبية حيث يتم تحويلها للجهات المعنية بالتقييم بعد ذلك. ويعمل الفريق على إصدار المدونة الكويتية 
ليقظة األجهزة والمستلزمات الطبية والتي سوف تكون بمثابة مرجع موثق من وزارة الصحة يوضح لجميع الجهات المعنية 

كيفية التعامل مع المشاكل المتعلقة باستخدام األجهزة والمستلزمات الطبية وإجراءات تقييمها والحد من مخاطرها.

ومن مهام الفريق أيضا ان يكون هناك نظام محكم لتسجيل جميع أنواع األجهزة والمستلزمات الطبية حتى يتسنى للعاملين في 
منظومة يقظة األجهزة والمستلزمات الطبية متابعة البالغات التي يتم استالمها وتقييمها والتعامل معها حسب ما هو مذكور في 

المدونة الكويتية لألجهزة والمستلزمات الطبية.
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الصحة  لمنظمة  اإلقليمى  االستشاري  االجتماع  فى  الكويت  دولة  شاركت 
 30 من  الفترة  فى  القاهرة  فى  أقيم  الذي  للجميع  الصحة  لتحقيق  العالمية 
وطب  األولية  الصحية  الرعاية  لتعزيز  أغسطس  من  االول  حتى  يوليو 
األسرة وذلك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع بلدان الشرق األوسط 

الــ 22، بمشاركة ممثلين عن جميع الدول األعضاء.

الزعبي مدير  د. حمود  الكويت  دولة  االجتماع ممثال عن  ولقد شارك في 
الزغبى  د.  وذكر  مرافق  وفد  رأس  على  األولية  الصحية  الرعاية  ادارة 
التصدى  كانت  االجتماع  أثناء  تممناقشتها  التى  األساسية  المحاور  أحد  أن 
العالمية  الصحة  منظمة  تعمل  والتى  السارية  غير  المزمنة  لألمراض 
أسباب  أبرز  أصبحت  كونها  لها  للتصدى  األعضاء  الدول  مع  بالشراكة 

المراضة والوفيات بالمنطقة. 

الصحية  الرعاية  حول  إقليمية  عمل  حلقة  أول  هو  االجتماع  هذا  ويعتبر 
األولية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية 
األولية، ورفع المستوى الصحي المنشود للجميع في كل مكان، من خالل 

معالجة الثغرات في الخدمات الصحية، وعدم إهمال أحد على اإلطالق.

الكويــت تشــارك في 
االجتمــاع اإلقليمــي 
لمنظمــة الصحــة العالميــة لتحقيــق 

الصحــة للجميــع
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وزارة الصحــة تعلــن عــن قــرب افتتــاح 
مستشــفى الصبــاح الجديــد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن قرب افتتاح مستشفى الصباح الجديد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية والذي يعد أحد أبرز 
انجازات الوزارة خالل الفترة الماضية واضافة هامة الى سلسلة االنشاءات الصحية التى تشهدها دولة الكويت خالل الفترة 
الماضية وأعلنت الوزارة قارب مستشفى الصباح الجديد على االنتهاء من األعمال اإلنشائية، حيث تعدت نسبة اإلنجاز اإلنشائية 
المقبل ويقام المستشفى بتكلفة 179 مليون دينار في منطقة الصباح الصحية، مقابل  العام  90%، ويتوقع االنتهاء منه مطلع 

الواجهة البحرية على مساحة 88 ألف متر مربع.

والمستشفى عبارة عن سرداب ودور أرضي و11 طابقا، وفيه مواقف متعددة األدوار للسيارات، ويضم 22 ادارة تخصصية 
لجميع األقسام الطبية والفنية واإلدارية المختلفة، منها أقسام الباطنية والجراحة والطب المساند والمختبرات والعالج الطبيعي 
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األطفال، حيث من  قسم  باستثناء  األخرى،  الخدمات  النووي واألشعة، وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من  والطب 
المزمع تشغيل مبنى مستشفى الصباح الجديد مع بقاء قسم األطفال في المبنى الحالي والجدير بالذكر أن مستشفى الصباح الجديد 
يعد مشروعا متكامال، حيث تبلغ مساحة البناء حوالي 283 ألف متر مربع، والمشروع يتكون من 3 مبان وكل مبنى له طبيعة 
غير األخرى وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 617 سريرا موزعة بين أقسام الجراحة والباطنية والعناية المركزة، حيث سيتم 

تخصيص 117 سريرا للطوارئ.

وعلى الرغم من أن المبنى يظهر كأنه ثالثة مبان، اال انه يمثل كتلة واحدة تنفصل من الداخل، حيث يضم البرج الشرقي والبرج 
الغربي أحدهما للباطنية واآلخر للجراحة، بينما خصص المبنى الرئيسي للعمليات مع الطوارئ، كذلك تم تخصيص مدخلين 
على أن يكون أحدهما للزوار واآلخر للطوارئ. ويضــم المسـتـشــفى التخصــصات المخـتـلـفــة كاملة، كذلك يضم 73 عيادة 

خارجية، و22 غرفة عمليات، وخمس غرف لألشعة.

أما فيما يختص بالمواقف فإن المبنى الرئيسي مخصص له 1200 سيارة، وكذلك 200 سيارة خارجية في مواقف مغطاة، 
كذلك هناك جسر أساسي يربط بين المواقف والمبنى الرئيسي لسهولة نقل الزوار والمراجعين، كما يضم المبنى مهبط طائرات 
أعلى الدور الثاني عشر. ويشهد المستشفى وتيرة متواصلة من اإلنجاز ليكون االفتتاح في الموعد المحدد، وبما يدعم النهوض 

بالوضع الصحي في البالد.
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مجهــودات بعثــة الحــج الكويتيــة 
للعــام 2019 ميالديــًا / 1440 هجريــًا

أعلن رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية للعام 2019 ميالدياً / 1440 هجرياً الدكتور مبارك العجمي أن 
العيادات الطبية للبعثة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة عالج نحو 1096 مراجع خالل موسم حج هذا العام.

السكر  كمرضى  معدية  الغير  المزمنة  االمراض  بعض  من  يعانون  كانوا  المراجعين  معظم  أن  الطبية  التقارير  وذكرت 
والضغط والجهاز التنفسي وكذلك االجهاد وتلقوا جميعهم العالجات الالزمة. كما أن العيادات الطبية بمقر البعثة الرئيسي 

في مكة استقبل 482 حالة وعيادات مشعر منى 439 حالة وعيادة مشعر عرفة 175 حالة.

وبالرغم من أن امطار الرحمة التي هطلت على مشعر عرفات زادت من اعراض مرضى الربو في الحجاج  فقد بذل الطاقم 
الطبي والفني واالداري كل جهد لتقديم الخدمات الطبية وتطبيق خطة الطوارئ لتقديم العالج المناسب بفتره قصيرة رغم 

االزدحام الشديد مشيرا الى تحسن حالتهم الصحية جميعا واستكملوا المناسك بصحة جيدة.

وهذا بفضل دور جميع الطواقم الطبية والفنية واالدارية وعملهم الجماعي الذي ترجم بنجاح المهمة بتقديم أفضل الخدمات 
الى  دخول  حاالت  أي  العام  لهذا  الحج  بعثة  تسجل  ولم  هذا  البالد  الى  وعودتهم  الكويتية  الحمالت  في  للحجاج  الطبية 

المستشفيات السعودية او وصول حاالت حرجة.

الصحي  الملف  يبين  الذي  الطبية  العيادات  في  الكويت  لحجاج  االولية  الرعاية  برنامج  ادخال  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
للمراجع وفور ادخال الرقم المدني يظهر اسم الحاج مما ساهم الكوادر الطبية في تشخيص الحالة وسرعة العالج.

جميع  على  بالرد  الفريق  وقام  للحجاج  وارشادية  توعوية  فالشات  بعمل  الطبى  الفريق  قام  فقد  التوعوية  الناحية  ومن 
االستفسارات الطبية التي ترد الى البعثة ومرافقة المرضى الذي تتطلب حالتهم مراجعة المستشفى وتقديم المعلومات الصحية 
لهم ومعرفة اماكن العيادات وساعات العمل في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج اضافة الى المقر الرئيسي 

للبعثة والذي يعمل على مدار 24 ساعة.
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التبغ خطر يهدد التنمية المستدامة
تحيي منظمة الصحة العالمية في 31 مايو من كل عام 
على  الضوء  بتسليط  التبغ،  عن  لالمتناع  العالمي  اليوم 
المخاطر الصحية والمخاطر األخرى المرتبطة بتعاطي 
من  للحد  الفعالة  السياسات  وضع  إلى  وبالدعوة  التبغ 

استهالك التبغ.  

التبغ له عواقب صحية، واجتماعية، وبيئية،  إن تعاطي 
واقتصادية مدمرة. كما أنه يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق 
التنمية المستدامة، حيث يؤثِّر تعاطي التبغ على الصحة، 
والفقر، والجوع في العالم، والتعليم، والنمو االقتصادي، 
المالية،  والشؤون  والبيئة،  الجنسين،  بين  والمساواة 

والَحْوَكمة.

لتعاطي  نتيجة  سنوياً  ماليين شخص   7.2 نحو  ويموت 
غير  من  شخص  ألف   900 يموت  هؤالء  من  التبغ. 
عن  الصادر  التبغ  لدخان  ضهم  تعرُّ نتيجة  المدخنين 
أكثر من  ويقع  السلبي(.  بالتدخين  يعرف  )بما  المدخنين 
الدخل  منخفضة  البلدان  في  الوفيات  حاالت  من   %80
ومتوسطة الدخل.  وتتحمل هذه البلدان حوالي 40% من 
النفقات  حيث  من  للتدخين  العالمية  االقتصادية  التكلفة 
 1.4 بحوالي  ر  ُيقدَّ بما  اإلنتاجية،  والخسائر  الصحية 

تريليون دوالر أمريكي.

تأثير التبغ على االقتصاد
المبكرة،  بالصحة ويسبِّب األمراض والوفاة  التبغ يضر 
الصحية  الرعاية  تكاليف  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  األمر 
جميع  نصف  إلى  يصل  ما  وموت  اإلنتاجية  وفقدان 
يموت  كما  التبغ.   عن  ناتجة  ألسباب  التبغ  متعاطي 
المتعاطون قبل األوان، ويخسر كل منهم نحو 15 عاماً 

من العمر المتوقع للحياة.

الصحية  الرعاية  تكاليف  من  يزيد  التبغ  تعاطي  أن  كما 
ر بنحو 422 مليار دوالر  المرتبطة بالتدخين، والتي ُتقدَّ
والوفاة  للمرض  نتيجة  اإلنتاجية  فقدان  وإلى  أمريكي 

المبكرة.

تأثير التبغ على النساء واألطفال
عمالة  استغالل  وتسيء  النساء،  التبغ  شركات  تستهدف 
تروق  التي  والصور  المفاهيم  توظف  فهي  األطفال. 
للمرأة، وتصّور تعاطي التبغ على أنه عمل مغِر أو يدل 
المرأة،  ونيل حقوق  الرجال  مع  والمساواة  النجاح  على 
ممن  النساء  انتباه  تجذب  بطريقة  المنتجات  م  وتصمِّ
يتعاطين التبغ. كما تستغل المواقع على الشبكة العنكبوتية 
النساء  إلى  للوصول  االجتماعي  التواصل  ووسائل 

على  مقبوالً  التدخين  يكون  حتى  تصوراتهن  على  والتأثير 
المستوى المجتمعي.

إن زراعة التبغ تضّر بالنساء واألطفال على حدٍّ سواء. فمن 
كل 10 عمال في مزارع التبغ تعمل نحو 7 عامالت نساء، 
ويساء استغالل حوالي 1.3 مليون طفل في عمر 14 عاماً 
من  بلداً  اثني عشر  في  التبغ  في زراعة  العمل  في  أقل  أو 
واألطفال  النساء  ض  ويتعرَّ التبغ.  زراعة  في  البالد  كبرى 
التبغ وإنتاجه، وما ينطوي على ذلك  للخطر بسبب زراعة 
غالباً من مواد كيميائية خطرة. إن عمالة األطفال هامة جداً 
لصناعة التبغ، فهي تعتمد اعتماداً كبيراً على األطفال، وهذا 
يعني إضاعة فرصة الدراسة على الكثير من األطفال بسبب 

عملهم في حقول التبغ.

ضهم  لتعرُّ نتيجة  الموت  لخطر  واألطفال  النساء  ض  يتعرَّ
لدخان التبغ الصادر عن المدخنين. ويموت نحو 900 ألف 
ض  ويتعرَّ المدخنين،  لدخان  ضهم  لتعرُّ نتيجة  سنوياً  إنسان 
من  النوع  لهذا  بانتظام  العالم  في  والنساء  األطفال  نصف 

الدخان.

تأثير التبغ على حدوث الفقر والجوع
يفاقم  وهذا  التبغ،  لتعاطي  عرضة  األكثر  هم  الفقراء  إن 
فقرهم ونقص تغذيتهم. والتبغ أكثر شيوعاً بين الفقراء، برغم 
قدرتهم المحدودة في الحصول على الموارد المالية والرعاية 
الصحية. واإلنفاق على التبغ، بين من ينتمون إلى مجتمعات 
أشد فقراً، يعني استنزاف مواردهم المخصصة لإلنفاق على 
الغذاء والتعليم والمأوى. ويضر  االحتياجات األساسية مثل 
تعاطي التبغ بالصحة ويسبب األمراض، األمر الذي يؤدي 
إلى إفقار من يعانون من هذه األمراض، وكذلك إفقار أسرهم 
التي يتعيَّن عليها أن تنفق على الرعاية الصحية. هذا يحدث 
غالباً في بلدان ينعدم فيها األمن الغذائي واإلنتاجية وتعاني 

من مصاعب كبرى.

باإلمكان  كان  زراعية  أراضي  التبغ  زراعة  وتستنزف 
هذا  ويؤدي  الغذائية،  المحاصيل  في زراعة  منها  االستفادة 
التي  البلدان  بعض  في  البيانات  وتشير  التغذية.  نقص  إلى 
تزرع التبغ إلى معاناة أكثر من 10% من السكان من نقص 

التغذية.

التأثير البيئي للتبغ وعلى الصحة العامة
كال  د  يهدِّ مما  متعددة،  بطرق  بالبيئة  التبغ  صناعة  تضر 
الحشرية،  المبيدات  ُتستعمل  العامة..،  والصحة  البيئة  من 
استعماالً  الكيميائية  واألسمدة  الزراعي،  النمو  ومنظمات 
كبيراً في زراعة التبغ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية بيئية.



72

مقاالت

د. محمد سيد حسين
 مدير إدارة الصحة العامة

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

المنخفضة  البلدان  في  شيوعاً  األكثر  هي  المشاكل  هذه 
وتحتوي  لديها.  القوانين  ضعف  بسبب  دخالً  والمتوسطة 
نفايات التبغ أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة، من ضمنها 
ُمرّكبات مسبِّبة للسرطان. كما يؤدي دخان التبغ إلى انبعاث 
والمواد  للسرطان،  المسبِّبة  الُمرّكبات  من  األطنان  آالف 

السامة، وغازات االحتباس الحراري في البيئة.

فتفقد شجرة  الغابات.  إزالة  في  أيضاً  التبغ  وتساهم زراعة 
ونصف  كرتونة  مقابل  أي  سيجارة  كل 300  مقابل  واحدة 
كرتونة من علب السجائر المنَتجة. وتسهم إزالة الغابات في 
ثاني  تقلِّل غاز  التي  بإزالة األشجار  المناخي، وذلك  التغيُّر 

أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

وتسبِّب القمامة الناجمة عن السجائر تلوث البيئة. وينتج عن 
استهالك السجائر في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 680 
مليون طن من النفايات سنوياً. وتمّثل أعقاب السجائر نحو 
في  سنوياً  تلتقط  التي  القمامة  أصناف  جميع  من   %40-30
عمليات التنظيف الساحلية والحضرية على الصعيد الدولي. 
والمواد التي تتسرب من مرشحات أعقاب السجائر هي مواد 

سامة للحياة المائية.

ولقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية عام 2003م االتفاقية 
اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ لتكون 
أول قانون عالمي للصحة العامة في هذا اإلطار حيث تعتبر 
صادقت/ التي  للدول  الوطني  القانون  من  جزءاً  االتفاقية 

انضمت لالتفاقية.

وعلى مستوى مجلس الصحة شكلت لجنة خليجية لمكافحة 
التبغ عقدت حتى تاريخه 26 اجتماعاً وأصدرت توصيات 
قبل  اعتمادها من  تم  التبغ  كافة مجاالت مكافحة  في  عديدة 
معالي الوزراء، ولدول المجلس إنجازات عديدة سواء على 
الصور  استخدام  أو  التبغ  على  الضرائب  فرض  مستوى 
التبغ وفي مجال فتح عيادات اإلقالع  التحذيرية على علب 
في  المتعددة  التوعوية  الجهود  إلى  إضافة  التدخين،  عن 
المدارس والجامعات وإصدار العديد من القوانين التي تمنع 
الرياضية،  واألندية  والنوادي  العامة  األماكن  في  التدخين 
أجهزة  يماثلها من  االلكترونية وما  السيجارة  استيراد  ومنع 

مثل الشيشة االلكترونية وغيرها.

وعليه ينبغي أن تتضافر كافة الجهود على جميع المستويات 
للعمل معاً لتطبيق السياسات واالستراتيجيات التي وضعتها 
 MPOWER المنظمة طبقا لالتفاقية اإلطارية بما يعرف بـــ

والتي تتمثل في:

1 .)Monitor( رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية
2 .)Protect( حماية األشخاص من دخان التبغ
3 .)Offer( تقديم المساعدة لإلقالع عن تعاطي التبغ
4 .)Warn( تحذير األشخاص من مخاطر التبغ
ورعايته . 5 له  والترويج  التبغ  عن  اإلعالن  حظر  إنفاذ 

)Enforce(
بشكل . 6  )Raise( التبغ  على  المفروضة  الضرائب  رفع 

تحقيق  في  المساهمة  على  للعمل  وجدية  أكثر صرامة 
التنمية المستدامة في دولنا طبقاً للمؤشرات المعتمدة في 

اجتماع األمم المتحدة بهذا الخصوص.

المصادر:
منظمة الصحة العالمية	 
العالمية لشرق 	  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  موقع 

المتوسط
موقع مجلس الصحة 	 
االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة 	 

التبغ
الصحة 	  منظمة   / التبغ  مكافحة   mpower سياسات 

العالمية
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تقلـــل خطر اإلصابة بالعديـــد من األمراض مثل 
الرعاش و الزهايمر 

تقلل خطـــر اإلصابة بمرض الســـكري من النوع 
الثاني

 تحارب االكتئاب و تحّسن الحالة المزاجية

? ?

تجنب إضافة السكر 
والمحليات مثل 
الكراميل وغيرها 

فهي تحول القهوة 
إلى مشروب مضر 

بالصحة

ال تتعدى 4 
أكواب من 

القهوة يومًيا

لكن

4
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تقلـــل خطر اإلصابة بالعديـــد من األمراض مثل 
الرعاش و الزهايمر 

تقلل خطـــر اإلصابة بمرض الســـكري من النوع 
الثاني

 تحارب االكتئاب و تحّسن الحالة المزاجية

? ?

تجنب إضافة السكر 
والمحليات مثل 
الكراميل وغيرها 

فهي تحول القهوة 
إلى مشروب مضر 

بالصحة

ال تتعدى 4 
أكواب من 

القهوة يومًيا

لكن

4
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الشوكوالتة الداكنة
وصحة القلب
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الشوكوالتة الداكنة
وصحة القلب

بعد دراسة ُأجريت على ما يقارب

تناول الشوكوالتة الداكنة أدى إلى تقليل 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة

25%
لدى الرجال

33%
 لدى النساء

5000 شخص

77




