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افتتاحية العدد

وتستمر الحياة...
رغم ما يشهده العالم اآلن من انتشار سريع لفيروس كورونا
المستجد (كوفيد  )19حيث قارب لـ  12مليون إصابة على مستوى
العالم ؛ لكن المطمئن أن التقارير الصحية تشير إلى أن جل هؤالء
المصابين تماثلوا أو سيتماثلون للشفاء في بضعة أيام بعد اإلصابة
ونسبة كبيرة منهم ليسوا بحاجة إلى عناية طبية خاصة.
ويجب أن نواجه هذه األزمة بوعي والتزام وحذر ،وهذا شعار
العالم للمرحلة المقبلة ،ونحن بدورنا بمجلس الصحة لدول مجلس
التعاون الخليجي وانطالقا ً من رسالتنا باالستجابة للقضايا والتحديات
الصحية اإلقليمية والعالمية ،فقد قمنا بإطالق (دليل العودة للحياة
بعد كورونا) والذي اشتمل على تعليمات إرشادية ووقائية بمختلف
األماكن الوارد التوجه لها بالحياة اليومية للمواطن والمقيم بالخليج،
ويؤكد المجلس على ضرورة االلتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة
من وزارات الصحة لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد،
كما يثمن مجلس الصحة الدور الذي يقوم فبه منسوبوا القطاع
الصحي في دول الخليج والذي يتطلب التعاون التام من الجميع
لتحقيق أعلى درجات األمان والسالمة لمواطني ومقيمي دول
مجلس التعاون ،وعوداً حميداً لحياة أكثر وعيا ً والتزامًا.

سليمان الدخيل

المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون
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مجلــس الصحــة لــدول مجلــس
التعــاون يطلــق حملــة عنوانهــا

#معنا_بكل_لحظة
في بادرة اجتماعية أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون حملة
عنوانها #معنا_بكل_لحظة وذلك لدعم وتقدير الممرضين والممرضات
بدول الخليج العربي ،ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع اليوم العالمي
للتمريض والذي يوافق الثالثاء  12مايو ٢٠٢٠م.
يذكر أن الحملة القت أصدا ًء واسعة بالمجتمع الخليجي عبر منصة
التواصل االجتماعي تويتر ،كما غردت جميع وزارات الصحة بدول
مجلس التعاون وتفاعلت مع الحملة ،حيث ذكر معالي الدكتور /باسل
بن حمود الصباح-وزير الصحة بدولة الكويت -في تغريدته التي شارك
بها ضمن الحملة" :يوم التمريض العالمي تحية فخر واعتزاز ،وتهنئة
ملؤها التقدير واالحترام لكل ممرض وممرضة ،رفاق المهنة ،واليد
اليمنى في شفاء المرضى ،فشكراً لكم جميعا ألنكم كنتم وستظلون 
#معنا_بكل_لحظة ".
فيما أكد سعادة المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون األستاذ
سليمان بن صالح الدخيل :أن حملة #معنا_بكل_لحظة تأتي ضمن
حمالت توعوية دورية عديدة يقوم بإطالقها مجلس الصحة لدول
مجلس التعاون طوال العام ،حيث نحرص على مواكبة القضايا الصحية
العالمية والمحلية ،بهدف رفع وعي المجتمع الخليجي صحياً ،والحملة
األخيرة تزامنت مع إطالق الحلقة األخيرة بموسم رمضان من برنامج
سالمتك وهو البرنامج الصحي الخليجي الشهير الذي يُقدم اآلن كأحد
منتجات التوعية الصحية بالمجلس ،وطوال شهر رمضان المبارك كنا
حريصين على مرافقة العائلة الخليجية بسلسلة حلقات توعوية وممتعة،
ويؤكد الدخيل حرص المجلس دوما ً على الوصول ألعلى مستويات
الصحة لكل مواطني دول المجلس ،والتوعية أحد أهم الركائز لذلك".
يذكر أن الحملة ال تزال مستمرة ،ومجلس الصحة يقوم بتحفيز أفراد
المجتمع على تقديم رسالة شكر وتقدير عبر الحملة لكل ممرضي
وممرضات الخليج ،ويقدم كذلك جوائز تقديرية للمشاركين من أفراد
المجتمع بهذه الحملة.
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أكثر من  200دليل وتقرير
بلغات مختلفة خاصة
بفيروس كورونا
حرصا ً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على المشاركة الفاعلة فيما يساهم في توعية المواطنين والمقيمين بدول الخليج،
وعمالً على االرتقاء بالخدمات الصحية في دول مجلس التعاون وتبادل المعارف والخبرات ،أطلق المجلس عدة إصدارات
وتقارير بلغات مختلفة منها التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا  ، 19-COVIDودليل مجلس التعاون تواجه
كورونا  ،وتستمر الحياة  ،والوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا  ،التسلسل الزمني ألحداث الفيروس  ،وكتيب خذ وخل،
ً
حيث يلخص فيه أهم السلوكيات الواجب على كل فرد اتباعها خالل حياتنا
وأغنية تراجعوا ،ودليل #العودة_بعد_كورونا
اليومية.
ويُذكر أن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ،يقدم هذه المنتجات والرسائل التوعوية المتنوعة للمواطن الخليجي والمقيم،
إليضاح السلوكيات المفترض اتباعها ،للمحافظة على صحة المجتمع بإذن هللا.
تأتي مثل هذه المبادرات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لالرتقاء بمستوى الصحة في الدول األعضاء والتنسيق وتعزيز
التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي ،وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل
على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس ،وتقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال
الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة واالستفادة منها في الدول األعضاء.
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معــــــــالي وزراء الصـــــــحة
يسـتعرضـــون مســـتجدات
كـورونا فـي دول المجلس
عقد عدة اجتماعات عبر ”االتصال المرئي“ ألصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور األمين
العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا  COVID-19ومناقشة اإلجراءات المتبعة للحد من انتشار
الفيروس في دول المجلس.
ً
جاء ذلك خالل عدة اجتماعات عبر االتصال المرئي ،حيث يتم تقديم نبذة عن األوضاع الحالية في كل دولة شامال اإلجراءات
المتبعة في المنافذ واإلحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط اإلعالمية والتوعوية وخطط الطوارئ،
والجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس
وأشادوا معالي الوزراء بتعاون المواطنين والجهات الرسمية األهلية في هذه الظروف.
وحث معالي الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب ألماكن
التجمعات قدر اإلمكان والمحافظة على إجراءات السالمة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحاالت.
وأكد معالي الوزراء على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم االنسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل
االجتماعي غير الرسمية ،ووجه معالي الوزراء بإنشاء غرفة عمليات مشتركة.
كما يأتي هذا من حرص معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما
يضمن – بحول هللا – سالمة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

أخبار المجلس

أطلق مجلس الصحة أغنية

ضـــد فـــيــروس كـــورونـــا
أغنية مختلفة يُعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الحرب ضد فيروس كورونا ،وعلى عكس فكرة أن أفضل طريقة
ً
صحة والتفرق قوة حيث ان كلمات األغنية:
للدفاع هي الهجوم ،فمع كورونا يكون التراجُع
تراجعوا ..عدونا يموت إن تراجعنا ويرجع تفرقوا..
عدونا تربص يصيب من تجمعوا تراجعوا ..
ففي التراجع صحة ..وفي التفرق قوة
وفي البقاء في البيوت حكمة فلتقعدوا
ال تخرجوا يصيبكم ..يصيب من يحبكم
إذا رجعتم بيتكم ..لعلمِكم
ال تلمسوا وجوهكم ..من قبل غسل كفكم ..وطهروا مكانكم..
من حولكم ..ال تبرحوا بيوتكم فقد برحنا
ال تتركوا احبابكم فقد تركنا  ..كي تسلموا
ولتعلموا ..عدونا واحد
وربنا شاهد ..بأننا من أجل صحة الخليج
وكل من على ثرى هذا الخليج ..بصحة ينعم.
ويُذكر أن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ،يقدم منتجات توعوية متنوعة للمجتمع الخليجي وإلثراء المحتوى العربي،
أبرزها برنامج سالمتك الشهير والذي عاد بحلته الجديدة بعد انقطاع قارب العشرين عاماً ،ومواضيع معاصرة تهم الشعب
الخليجي وأسلوب يتماشى مع العصر الرقمي على منصات التواصل االجتماعي ،وكذلك سلسلة كورونا يتحدث وغيرها من
المنتجات التي تتواكب مع األحداث العالمية الحالية بأزمة كورونا ،والعديد من هذه المنتجات القت رواجا ً وانتشارً ا واسعًا
بأوساط الشبكات االجتماعية ،واآلن أغنية تراجعوا وباقي منتجات المجلس التوعوية يمكنكم االطالع عليها ومشاركتها مع
من ترغبون عبر الحسابات الخاصة بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بتويتر وانستقرام
@ ،ghc_gccوقناة اليوتيوب كذلك.
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اجتماع عبر ”اإلتصال المرئي“
لوكالء وزارات الصحة بدول مجلس
التعاون للتنسيق والتعاون بشأن
فيروس كورونا COVID-19
تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ،لعقد عدة اجتماعات على مستوى سعادة وكالء
وزراء الصحة بدول المجلس ،عبر االتصال المرئي ،بهدف تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون المشترك لمتابعة مستجدات
مرض فيروس كورونا  19-COVIDواالطالع على آخر التطورات في دول المجلس ومناقشة اإلجراءات المتبعة للحد من
انتشار الفيروس.
عقدت عدة لجان لسعادة وكالء وزارات الصحة بدول المجلس عبر االتصال المرئي ،وبمشاركة األمانة العامة لمجلس التعاون.
كما تم استعراض جميع مخرجات اللجان وفرق العمل التي تعمل للحد من انتشار فيروس كورونا  ،19-COVIDوكذلك
أعداد الفحوصات المخبرية لتشخيص حاالت فيروس كورونا ،ومناقشة الخطوات المتخذة لحماية الممارسين الصحيين ،إلى
جانب اآلثار المالية للجائحة على القطاع الصحي بشكل عام وأهمية قياسها ،وكذلك مراحل العودة للحياة الطبيعية وشروط تنقل
المواطنين والمقيمين وسائقي الشاحنات بين دول المجلس.
وأكدوا أصحاب السعادة الوكالء على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم االنسياق خلف اإلشاعات وحسابات
التواصل االجتماعي غير الرسمية ،والتعاون مع كل المستجدات ،لما يضمن سالمتهم وتمتعهم بأعلى مستويات الرعاية
الصحية ،مؤكدين على أهمية توثيق تجارب دول المجلس لالستفادة منها مسبقا ،كما حث أصحاب السعادة الوكالء المواطنين
والمقيمين بدول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب ألماكن التجمعات قدر اإلمكان ،والمحافظة على
إجراءات السالمة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحاالت.
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وتســتمر الحــياة
يسعدنا بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن نشارككم كل ما يساهم في
توعية المواطنين والمقيمين بدول الخليج.
"وتستمر الحياة" بهذه الكلمات أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي،
ً
حيث يلخص فيه أهم السلوكيات الواجب على كل فرد
دليل #العودة_بعد_كورونا
اتباعها خالل حياتنا اليومية.
ً
في حال تخفيف اإلجراءات إلعادة األعمال تدريجيا حرصنا على إعداد ملف
تفصيلي وبلغة واضحة وبسيطة إليضاح السلوكيات المفترض اتباعها بعد العودة،
للمحافظة على صحة المجتمع بإذن هللا ،فكيف نتمكن من حماية أنفسنا باألماكن
العامة ،مالواجب اتباعه عند العودة للمساجد ،ومقرات العمل واألندية الرياضية،
وكذلك باألسواق والمطاعم وعند العودة للمدارس والجامعات ،ما هو التصرف
الصحيح بالمواصالت العامة أو عند السفر ،ويتميز الدليل بأنه موجه لجميع أفراد
المجتمع ،ويهم كل عائلة خليجية وتم تنفيذه بأسلوب واضح وبسلوكيات مختصرة
وهامة ،وبدأ الدليل بعبارة" :لكي نصل إلى بر األمان يجب علينا االلتزام".

الملف التفصيلي
باللغة العربية:
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وباللغة اإلنجليزية:

وبلغة األوردو:

اإلمارات

القطاع الصحي يطلق التطبيق الرقمي "الحصن"
الخاص باختبارات فيروس كورونا المستجد بالدولة
نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصحة ووقاية
المجتمع وهيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي ..تم
إطالق تطبيق "الحصن" الرقمي المخصص لألجهزة
والهواتف الذكية.
ويعتبر تطبيق الحصن المنصة الرقمية الرسمية الخاصة
باختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-بدولة
اإلمارات ،حيث يعد التطبيق الجديد ،والذي يمكن تحميله
مجا ًنا من متجري "  IOSو  ، "Androidمبادرة وطنية
مشتركة تستهدف دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى
احتواء الوباء ،وتدعم تضافر الجهود من جميع األطراف
بما في ذلك كل فرد من أفراد المجتمع.
ويتميز التطبيق بكونه سهل االستخدام ويجمع مزايا
وخصائص تطبيقي " TRACE COVIDو STAY
 "HOMEاللذين أطلقتهما دائرة الصحة سابقا ،إلى
جانب كونه يضمن الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم
من خالل أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
والتكنولوجي.
ويسمح التطبيق الذي يحمل اسم قلعة أبوظبي التاريخية
"الحصن" ،بتوفير خدمات تم تطويرها في الدولة ،بعد
أن أصبحت تستعمل في معظم بلدان العالم ،لألشخاص
الذين يخضعون الختبارات الكشف عن الفيروس الجديد،
ليتلقوا نتائج اختباراتهم مباشرة على هواتفهم.
وسيكون لدى كل مستخدم أيضا رمز استجابة سريعة
" "QRخاص به ،والذي يعتبر بمثابة دليل على حالته
الصحية ،مما يمكنه من الوصول إلى األماكن العامة
بمزيد من الطمأنينة والتفاعل مع اآلخرين بأمان وراحة
البال.
ويعتمد تطبيق الحصن أيضا ً على استخدام اإلشارات
قصيرة المدى الخاصة بتقنية "البلوتوث" ،ليبيّن ما إن
كان الشخص على مقربة من أشخاص قاموا بمخالطة أو
التعامل مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد،19-
ولديهم التطبيق ذاته على هواتفهم المحمولة ،حيث تتبادل

الهواتف البيانات الوصفية التي يتم تخزينها بعد ذلك
على تطبيق "الحصن" بصيغة مشيفرة موجودة فقط على
هواتف المستخدم .ويمكن للجهات الصحية المختصة
من خالل هذه البيانات التعرف بسرعة على األشخاص
المعرضين لخطر انتقال العدوى إليهم ليتم التواصل معهم
وإعادة اختبارهم مرة أخرى.
ويؤمن تطبيق "الحصن" خدمة تظهر مدى التزام
األشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة
بالحجر وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر،
وذلك لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر
المنزلي.
وفي هذا السياق أوضح معالي عبدالرحمن بن محمد
العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن تطبيق
"الحصن" يسخر أحدث تقنيات الهاتف المحمول للمساعدة
في السيطرة على فيروس كوفيد 19-واحتوائه ،مؤكداً أن
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لن تدخر جهداً في
الحفاظ على سالمة وصحة جميع المواطنين والمقيمين
على أرض اإلمارات.
وأشار معالي العويس إلى أن التطبيق الجديد الذي يتميز
بكونه سهل االستخدام هو أحدث الحلول التي طورتها
الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية المختصة للتصدي
لوباء كورونا ،الفتا ً إلى أن السيطرة على هذا الفيروس
تتطلب تكاتفا ً وجهداً جماعيا ً مشتركا ً بين الحكومة وجميع
أفراد المجتمع اإلماراتي من مواطنين ومقيمين ،وأن
تحويل الميزات التي يوفرها التطبيق إلى نتائج ملموسة
على أرض الواقع تتطلب التزاما ً من جانب الجميع
واستخدام التطبيق على نطاق واسع.
ّ
وحث معالي العويس جميع سكان اإلمارات على ضرورة
تنزيل تطبيق "الحصن" وتشجيع أصدقائهم وعائالتهم
وزمالئهم على فعل األمر ذاته ،مشيراً إلى "أننا فقط معا
يمكننا احتواء فيروس كوفيد 19-والتغلب عليه بنجاح،
فقط معا ً يمكننا منح بعضنا البعض األمان وراحة البال".
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ً
تماشيا مع التدابير الوقائية واالحترازية لمنع العدوى

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق خدمة تقديم التطعيمات
لألطفــال فــي المركبة عبر العيادة اإللكترونية المتنقلة تحفيزا
لألهالي على االلتزام بالبرنامج الوطني للتحصين

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎر  4,6,12,18أﺷﻬﺮ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطالق خدمة تقديم التطعيمات على حسب برنامج التحصين الوطني لألطفال (ما
عدا تطعيم عمر الشهرين وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهذه الفئة) من خالل العيادة اإللكترونية المتنقلة والتي
تساعد على تقديم التطعيم لألطفال في المركبة الشخصية لألهل دون الحاجة للنزول من المركبة والدخول إلى المراكز
الصحية.
ولتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة تم ،تفعيل خدمة العيادة االلكترونية حيث يطلب من األهالي االتصال بالمركز
الصحي وحجز موعد للتطعيم مع تقديم البيانات الالزمة ،والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ الطبي ،واجراء تقييم
للحالة وفي يوم الموعد سيستقبلهم الفريق الطبي عند مدخل المركز ،وبعد التأكد من عالماته الحيوية يتم إعطاؤه اللقاح وهو
في المركبة وفق معايير السالمة والوقاية.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع أسبوع التطعيمات العالمي الممتدة فعاليته إلى  30أبريل الجاري تحت شعار" التطعيم
للجميع" ،وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع األهالي لاللتزام بمواعيد تطعيمات أطفالهم وفق البرنامج الوطني للتحصين
والجرعات التنشيطية ،مع مراعاة أعلى معدالت السالمة والتي تضمن عدم تعرض األطفال واألهالي لالختالط الجسدي،
تماشيا ً مع التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها دولة اإلمارات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 .)19وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند ،الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس اللجنة الوطنية
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات ،أن إطالق خدمة تطعيم األطفال عبر العيادة اإللكترونية والمتنقلة يؤكد
سعي الوزارة المتواصل البتكار الحلول الذكية بهدف تقديم خدمات عالجية ووقائية وضمان استمرارية الخدمات الصحية
ضمن برنامج التمنيع ،وفق استراتيجية الوزارة لتقديم الخدمات الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من األمراض.
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وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند ،الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس اللجنة الوطنية
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات ،أن إطالق خدمة تطعيم األطفال عبر العيادة اإللكترونية والمتنقلة يؤكد
سعي الوزارة المتواصل البتكار الحلول الذكية بهدف تقديم خدمات عالجية ووقائية وضمان استمرارية الخدمات الصحية
ضمن برنامج التمنيع ،وفق استراتيجية الوزارة لتقديم الخدمات الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من األمراض.
وقال الدكتور الرند " :نحن نتفهم قلق بعض األهالي من مراجعة المراكز الصحية خشية العدوى في الوضع الراهن ،ولكن
تأجيل أو تأخير التطعيم يتسبب بعواقب تضر بصحة األطفال وتعرضهم لمخاطر صحية تضعف مناعتهم ،ولذلك فإن
الوزارة اتخذت أفضل التدابير االحترازية وفق معايير جودة الرعاية الصحية ،وتنفيذاً لألهداف واالستراتيجيات العالمية
المتعلقة ببرامج التحصين ،والمقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " والمركز
العالمي للسيطرة على األمراض المعدية" .
مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة تقديم اللقاحات بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ،وتحصين المجتمع ضد األمراض
المعدية ،وتشجيع األهالي على االلتزام بمواعيد تطعيمات أطفالهم وفق البرنامج الوطني للتحصين ،من خالل ضمان سالمة
ومأمونية اللقاحات لألطفال ،وتأمين عملية التباعد الجسدي ،للحماية من خطر اإلصابة بفيروس كورونا وذلك بهدف تحسين
نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات ورفع معدالت التغطية باللقاحات لتصبح  99بالمائة
وما فوق.
مشيراً سعادته إلى أن المالءة التشغيلية للوزارة قادرة على توفير كوادر طبية كافية الستيعاب جميع األعداد المتوقعة
للمراجعين بكل كفاءة وتميز ،مع التأكيد على أن االستجابة النوعية التي حققتها الوزارة الحتواء فيروس كورونا لم تؤثر
على باقي الخدمات الصحية المقدمة في مجال التطعيمات والبرامج الوقائية والعالجية ،نظراً الستعدادها المسبق وفق خطط
طوارئ تمرست عليها الكوادر اإلشرافية واإلدارية والطبية ،لتحقيق االستمرارية في الخدمات الصحية تحت أي ظروف
طارئة.
من جهتها أكدت الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية األولية أن التطعيمات من أفضل التدخالت الطبية
وأنجحها للوقاية من األمراض المستهدفة بالتطعيمات ورفع المناعة ضدها ،مشير ًة إلى أن اللقاحات المقدمة من خالل العيادة
اإللكترونية المتنقلة ذات جودة عالية ومتطابقة مع أفضل الممارسات العالمية ،منوهة إلى ضرورة تواصل األهالي مع
مراكز الرعاية الصحية األولية لتحديد موعد تطعيم أبنائهم عبر هذه الخدمة ،واتباع النصائح واإلرشادات الطبية الخاصة
بالتطعيم .وشددت على أهمية تلقي األطفال لقاحات الحصبة والسل وشلل األطفال وغيرها ،نظراً ألنها حيوية جدا واليجوز
تأخيرها حرصا ً على تحصين صحة األطفال ،وأن الوزارة تتوقع أن تسهم هذه الخدمة في ارتفاع وتيرة المراجعين للحصول
على التطعيمات.
كما اوضحت الدكتورة عصمت القاسم رئيس قسم األمومة والطفولة بأنه بالنسبة لتطعيم األطفال في عمر الشهرين سيتم
تقديمه في المركز الصحي وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهذه الفئة لمتابعة التطور والنمو و قد تم تخصيص
مراكز صحية نظيفة تتبع فيها جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية مثل التباعد و تعتمد أيضا على تقليل الوقت الذي
يقضيه الطفل في المركز الصحي لتلقي الرعاية و الخدمات الضرورية.
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع
تنظــم "المؤتمــر األول للــذكاء
االصطناعــي" فــي الرعايــة الصحيــة
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•

بحث آليات استثمار تقنيات الذكاء
االصطناعي لالرتقاء بالخدمات الصحية

•

استعراض تجربة المستشفيات االفتراضية

اطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفترة بين  17و 18فبراير فعاليات المؤتمر األول للذكاء االصطناعي في الرعاية
الصحية ،الذي نظمته الوزارة ضمن فعاليات "شهر اإلمارات لالبتكار  ،"2020وسط مشاركة نخبة من الخبراء العالميين
والمحليين ومهنيي الرعاية الصحية ،وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات المختصة بمجال االبتكار ،والصحة الرقمية،
وتقنية المعلومات والذكاء االصطناعي ،بهدف بحث مستقبل الرعاية الصحية القائمة على الذكاء االصطناعي ،والتركيز
على تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية ،وأفضل ممارسات تقنيات التحول الرقمي المعتمدة في مشاريع الصحة.
ويوفر المؤتمر فرصة الستكشاف مستقبل الذكاء االصطناعي وتأثيره في مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية الصحية،
وتعزيز استراتيجية الذكاء االصطناعى ،وعرض أحدث تقنيات االبتكار في مجال الرعاية الصحية والجمع بين الشركات
الناشئة الناجحة ،وعمالقة التكنولوجيا ،والتركيز على التطبيقات العملية وأفضل الممارسات في المشاريع الناجحة .ويقدم
المؤتمر مجموعة متنوعة من األفكار من قادة االبتكار والخبراء األكاديميين ومهنيي الرعاية الصحية.
وشهد المؤتمر الذي عقد في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة ،حضور سعادة عوض صغيّر الكتبي الوكيل
المساعد لقطاع الخدمات المساندة ،والسيد صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة والرئيس التنفيذي
لالبتكار ،والسيد علي العجمي ،مدير إدارة نظم المعلومات الصحية ،وعلياء زيد حربي مديرة مركز اإلحصاء واألبحاث،
ومتحدثين من الجهات الصحية بالدولة ،ومؤسسات أكاديمية حكومية وخاصة من الدولة وخارجها.
وأكد سعادة عوض صغيّر الكتبي أن تنظيم وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمؤتمر الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية،
يأتي في إطار مساعيها لدعم عملية التحول النوعي للوزارة إلى تقنيات الصحة الرقمية وتعزيز آليات دمج الذكاء االصطناعي
في الخدمات الطبية في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية ،بتوظيف التقنيات الذكية وابتكار مسارات وحلول استباقية
لتعزيز الرعاية الصحية ،وتحقيق أجندة  2030للتنمية المستدامة نحو توفير الصحة الجيدة والرفاه ،وفق توجيهات القيادة
الرشيدة لريادة المستقبل.
وأشار سعادة الكتبي إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على االرتقاء بجودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية
باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي والواقع المعزز والواقع االفتراضي وأجهزة التطبيب عن بعد وبلوك تشين ،مشيراً
إلى أهمية هذا الحدث لإلطالع على مستجدات التقنيات الصحية الرقمية وأحدث االبتكارات ،وتبادل الخبرات والمعارف
حول دور تقنيات الذكاء االصطناعي في خدمة المرضى ،بهدف تعزيز تجربة الرعاية الصحية وخفض النفقات وتطبيق
أفضل الممارسات المعتمدة لتحسين نتائج الرعاية الصحية في دولة اإلمارات.
كما تضمن المؤتمر عقد محاضرات حول استراتيجيات أتمتة قطاع الصحة ،ودمج خوارزميات الذكاء االصطناعي في
الخدمات الطبية ،وعرضا ً للقيمة االستراتيجية للذكاء االصطناعي واالبتكار في نظام الرعاية الصحية في اإلمارات،
باإلضافة إلى عقد محاضرات حول تأثير التحول الرقمي على جودة بيئة الرعاية الصحية ،وسبل تسخير تقنيات الذكاء
االصطناعي في مجال الرعاية الصحية المستدامة ،واألبعاد األخالقية للذكاء االصطناعي بالنسبة للهيئات التنظيمية في
القطاع الصحي.
في حين تحدث خبراء من جامعة موناش األسترالية عن تجربة الجامعة في المستشفيات االفتراضية ،لتقديم خدمات الرعاية
الصحية المرتكزة على احتياجات المريض عن بعد .كما انعقدت محاضرات حول دور التكنولوجيا والذكاء االصطناعي
في دعم وتقديم الرعاية الصحية وخاصة في الوقاية والكشف المبكر لألمراض المزمنة ،وآلية تطبيق الذكاء االصطناعي
لمساعدة المتخصصين في الحد من األخطاء الطبية ،فضالً عن استشراف طرق العالج وتوفير الرعاية الصحية األفضل
للمرضى بدقة متناهية.
من جانبه أكد علي العجمي ،مدير إدارة نظم المعلومات الصحية أن الهدف من هذا الحدث هو جمع المختصين عالميا ً
تحت سقف واحد ،لعرض آخر االبتكارات والطرق العالجية المتطورة وتبادل الخبرات ،عن مساهمة الذكاء االصطناعي
وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعّالة ،وتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية .مشيرا ًإلى أن
الوزارة سباقة عالميا ً في تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية ،في إطار استراتيجية اإلمارات للذكاء
االصطناعي والتحليل التنبؤي للبيانات ،مما يسهم في دعم القرارات الطبية في المستقبل بدرجة أكبر والمتابعة االستباقية
لحالة المرضى عن بعد ،وتقديم الرعاية الصحية الوقائية ،باإلضافة إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية.
وأشار صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير والرئيس التنفيذي لالبتكار خالل كلمته إلى أن المؤتمر يمثل
فرصة لعرض االبتكارات في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة ،ودور الذكاء اإلصطناعي في الرعاية الصحية والمستشفيات
االفتراضية ،ومناقشة عناصر االبتكار الفعالة ،وأحدث التقنيات المبتكرة ومنصات التكنولوجيا في الرعاية الصحية ،ومدى
تفاعل واستفادة المرضى والمتعاملين مع خدمات الذكاء االصطناعي في المجال الصحي.
ً
في حين قدمت علياء زيد حربي مديرة مركز اإلحصاء واألبحاث ،خالل المؤتمر عرضا عن سبل تطوير أنظمة الجودة
والسالمة العالجية والصحية ،باالستناد إلى الحقائق اإلحصائية وأدوات التحليل الذكية لصناعة القرار وسن السياسات
الصحية المالئمة.
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أكثر من  15ألف مريض عدد المستفيدين من الخدمة منذ تنفيذها

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تعزز منظومة
التطـــــبيب عــــن بعـــد بعــــيادات إلــــكترونيـــــة
تواصــــــــل سمعي ومـرئي مع األخــصائيين
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تطوير خدمات
العيادات التخصصية وتحويلها إلى إلكترونية باستخدام
تقنيات المعلومات واالتصاالت الرقمية ضمن منظومتها
العالجية للتطبيب عن بعد في كافة مستشفياتها ،استجابة
لإلجراءات والتدابير االحترازية للوقاية من "كورونا"،
لتشمل جميع االختصاصات الطبية والتمريضية والصيدلة
والخدمات الطبية المساندة ،من خالل تقديم الخدمات
العالجية والمشورة الطبية للمرضى عن بعد ،دون
الحاجة الى مراجعة المستشفيات ،في نمط محاكاة لنوعية
الخدمات الطبية المعهودة .وتمكنت خدمات العيادات
اإللكترونية منذ بدء تنفيذها من تقديم رعاية صحية بجودة
وكفاءة عالية ،حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر
من  15ألف مريضاً.

"تواصل مرئي وسمعي" في الوزارة لتقديم الخدمات
الطبية للملتزمين بالبقاء في المنزل ،إال لبعض الحاالت
التي يتوجب حضورها للمعاينة المباشرة من قبل الطبيب
المعالج وفقا ً لمعايير محددة ،في إطار حرص الوزارة
على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى،
بهدف التوسع بحزمتها الواسعة من خدمات التطبيب عن
بعد ،استجابة لالجراءات االحترازية والتدابير الوقائية،
لمنع العدوى من خالل خفض عدد المراجعين في
المستشفيات ،وذلك بعد تحقيقها نتائج ناجحة في برامج
سابقة في مجال الروماتيزم والتهابات المفاصل والعناية
المركزة ،وخدمة مراقبة ومعالجة مرضى السكري عن
بعد ،ومراقبة المؤشرات الحيوية للجسم ،وتقنية الحوسبة
السحابية لمرضى االكتئاب.

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل بين
المرضى وذويهم ،وفرت المستشفيات خدمة الزيارات
االفتراضية عن بعد لتقليص المسافات وتمكين المرضى
من التواصل مع أهلهم باستمرار ،بما يسهم في رفع
معنوياتهم وينعكس إيجابيا ً على حالتهم الصحية .وذلك
باالستناد إلى الحلول التكنولوجية المبتكرة التي وظفتها
الوزارة في مجال تعزيز الصحة الرقمية .واستجابة
لتعليمات التباعد الجسدي وحماية المرضى والموظفين
ضمن اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية للحد من
العدوى.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال وكيل
الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات مدير عام مؤسسة
اإلمارات للخدمات الصحية أن إعادة هندسة وابتكار
خدمات التطبيب عن بعد من خالل العيادات اإللكترونية
المستحدثة ،يأتي في إطار االستجابة للتوجهات
الحكومية ،بضرورة التوظيف األمثل للحلول الذكية في
الخدمات العالجية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19-مؤكداً حرص الوزارة على تطوير
أدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية تتناسب مع مختلف
الظروف ،لتوفير خدمات استشارية صحية وعالجية مع
المحافظة على جودة الخدمات الصحية ،من خالل توظيف
التقنيات الذكية في مجال رقمنة الخدمات الصحية وفق
أرقى الممارسات العالمية ،وتعزيز آليات دمج الذكاء
االصطناعي في الخدمات الطبية ،كمنهج نمطي لمستشفى
المستقبل االفتراضي ،تنفيذاً الستراتيجية اإلمارات للذكاء
االصطناعي وتحليل البيانات بما ينسجم ومئوية اإلمارات
.2071

وتشمل خدمات العيادات اإللكترونية كافة التخصصات
الحيوية ،كالقلب واألطفال والباطنية والتغذية والعالج
الطبيعي ،كما تضم خدمات الصحة النفسية عن بعد ،والتي
تتضمن االستشارات الطبية النفسية واالجتماعية وبرامج
التأهيل لمرضى قسم اإلدمان ،وأقسام األمراض النفسية
األخرى والطب النفسي المجتمعي من الفئات العمرية
المختلفة ،كالبالغين وكبار السن واألطفال والمراهقين،
باإلضافة إلى خدمة توصيل األدوية إلى المرضى في
منازلهم بمختلف مناطق الدولة ،وذلك لضمان استمرارية
تقديم الخدمات العالجية في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي تفعيل العيادات اإللكترونية والتطبيب عن بعد
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وأشار الدكتور السركال إلى أن المبادرة تأتي انطالقا ً من
حرص الوزارة على استمرارية تقديم الخدمات الصحية
بدون انقطاع لتحقيق صحة وسالمة حياة أفراد المجتمع،
واالستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم تطويرها

على مراحل في الفترة السابقة ،بناء على برامج ومؤشرات
أداء ،لمواصلة الخدمات باالعتماد على تقنيات التواصل
عن بعد.
الفتا ً سعادته إلى أن الوزارة قادرة على تخطي كل
األزمات والتحديات من خالل التطوير المستمر ألدواتها
وخدماتها ،والعمل متواصل لتوظيف كل طاقات وإمكانيات
الوزارة لتعزيز التواصل مع المرضى ،بسلسلة متجددة
من الخدمات والمبادرات النوعية وذات القيمة المضافة،
لجعل خدمات الصحة النفسية سهلة الوصول إليها من
كافة فئات المجتمع ووفق أعلى المستويات وأفضل
الممارسات.
من ناحيتها أشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة
المستشفيات ،إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع
قامت بتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في نظام
التطبيب عن بعد ،بهدف توفير رعاية طبية عالية الجودة
للمرضى ،وذلك من خالل تقديم استشارات طبية عن
بعد للمرضى على مدار الساعة ،ما يساهم في خفض
نسبة اإلصابة بالعدوى .ونوهت إلى أن خدمات التطبيب
عن بعد المراقبة الصحية عن بعد التي أطلقتها الوزارة
خالل السنوات الماضية ،تشكل ركيزة أساسية في دعم
الممارسات الوقائية للمنظومة الصحية في دولة اإلمارات.
وأكدت أن المستشفيات تمتلك مؤهالت وقدرات في مجال
التطبيب عن بعد ،سواء من حيث توافر البنية التحتية
التكنولوجية لتلبية متطلبات هذه الخدمة ،أو تواجد كادر
طبي وتقني مؤهل للتعامل مع خاصية التطبيب عن بعد،
في الوقت الذي تواجه المنشآت الصحية في العالم العديد
من التحديات الصحية ،من أهمها تجنب اإلصابة بعدوى
فيروس كورونا ،وأي أمراض معدية أخرى .وقالت إن
خدمات التطبيب عن بعد تعتبر الحل األمثل لمواجهة
األمراض في ظل "كورونا".

قناة تواصل لتقديم
اإلرشاد النفسي
من جهتها أوضحت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة
الرعاية التخصصية النفسية ،أن مستشفى األمل للصحة
النفسية بدأ بتقديم الخدمات النفسية عبر الهاتف منذ
فترة ،والتي تشمل التقييم النفسي واالجتماعي واإلرشاد
النفسي ،وأطلقنا مؤخراً خدمة التطبيب النفسي عن بعد
باستخدام الوسائل المرئية والمسموعة ،لتعزيز التواصل
واستقبال استفسارات الجمهور من جميع مناطق الدولة،
في بيئة آمنة وخصوصية تامة تضمنها هذه الخدمة ،نقدم
من خاللها النصح واإلرشاد من قبل أخصائيين نفسيين
يقومون بالرد على هذه االستفسارات ومساندة المرضى
النفسيين وأسرهم للتقليل من مخاطر االنتكاس ،والتخفيف
من عبء االضطرابات والمشاكل النفسية المصاحبة
لتغيير الروتين اليومي.
وأضافت د الكواري أن المبادرة تأتي في إطار سلسلة
من الخدمات التي تم تفعيلها لتقديم الدعم النفسي ألفراد
المجتمع ،كتوفير خدمة توصيل الدواء الى المرضى
في منازلهم ،ومبادرة معكم عن قرب لتقديم الحلقات
التوعوية النفسية والعامة عبر "انستجرام اليف" التابع
لحساب وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،وأيضا ً تفعيل
دور االستشارات النفسية المجتمعية.

حققــت الــوزارة نتائــج ســابقة ناجحــة فــي التطبيــب
عــن بعــد ،فــي مجــال الروماتيــزم والمفاصــل والعنايــة
المركــزة ،ومراقبــة ومعالجــة مرضــى الســكري،
ومراقبــة المؤشــرات الحيويــة وتقنيــة الحوســبة
الســحابية لمرضــى االكتئــاب

اســتفادت مــن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة التــي
تــم تطويرهــا

وفــرت كادر طبــي مؤهــل للتعامــل مــع خاصيــة
التطبيــب عــن بعــد

توفيــر خدمــة الزيــارات االفتراضيــة لتعزيــز
التواصــل بيــن المرضــى وذويهــم
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توظف الذكاء االصطناعي والجيل الخامس من الشبكات لتعزيز التدابير الوقائية

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع
تــوزع منتجــات طبيــة وقائيــة
بســيارة ذاتيــة القيــادة
في إطار برامجها المتطورة لتسخير تقنيات الذكاء االصطناعي والجيل الخامس من شبكات االتصاالت في دعم اإلجراءات
الصحية االحترازية التي تحمي أفراد المجتمع ضد كوفيد  ،19وظفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سيارة ذكية ذاتية القيادة
لتوزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل الكمامات المطهرات والقفازات ،على سكان مجمع سكني بالشارقة والعمال المتواجدين في
المجمع ،وذلك بالتعاون مع مركز تعزيز صحة األسرة بالشارقة وشركة هواوي لاللكترونيات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين األميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص حرص الوزارة على توظيف
الوسائل والتقنيات الذكية في البرامج التوعوية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ،معتبراً السيارة ذاتية القيادة خياراً صائبا
لتعزيز الوقاية من كوفيد  19ألنها تتيح التقليل إلى حد كبير من فرصة االتصال بين الناس وتوفير الوقت .مشيراً إلى أهمية
استخدام الذكاء االصطناعي لحماية كوادر الوزارة من العدوى ،وتوفير وقتهم الذي يمكن تخصيصه للعالج ورعاية للمرضى.
مضيفا ً أن الوضع الراهن يمثل فرصة الستخدام هذه التقنية في إطار االستجابة لمتطلبات األزمة الصحية العالمية ،وزيادة
سالمة أفراد المجتمع من فيروس كوفيد.19-
ً
ولفت سعادته إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ رؤية حكومة اإلمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالميا في استخدام
المركبات الذكية ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية ،تطبيقا َ الستراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة ،المتمثلة في
االستفادة من التقدم التكنولوجي المبني على الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء واتصاالت الجيل الخامس وغيرها من الحلول
التقنية الذكية ،التي تتسارع في تطورها ،لتأدية أدوار حيوية في المنظومة الخدمية الحكومية التي تعمل في إطار رؤية مستقبلية
الستدامة التنمية.
منوها ً إلى أن دولة اإلمارات مؤهلة أكثر من غيرها لتوظيف هذه التقنية في المشاريع الحكومية ومنها الصحية ،مع توفر
بيئة تشريعية وقوانين مرنة وبنية تحتية موائمة لتعزيز شبكات الجيل الخامس التي تدعم هذا النوع من التكنولوجيا .ومؤكداً
أن جميع الجهات الحكومية والخاصة بالدولة تعمل بشكل متزامن ومتكاتف الحتواء تداعيات فيروس كوفيد  19حيث أثبتت
دولة اإلمارات قدرتها على قهر ومواجهة األزمات بسرعة كبيرة وفائقة ،لما تمتلكه من إمكانيات فريدة وتقنيات عالية وخطط
واستراتيجيات سباقة لمواجهة المخاطر.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الحمالت التوعوية التي تنفذها الوزارة من خالل توزيع وسائل الوقاية الذاتية وشرح
اإلرشادات الصحية والوقائية ،وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية مثل التباعد الجسدي ،وااللتزام الكامل بارتداء الكمامات
والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه واآلخرين من حوله ،وتوجيههم نحو قواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم األسطح،
إضافة لتعريفهم بطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم ،وما هي األعراض التي تظهر على الشخص المصاب ،وما هي
الخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حاالت مصابة بالفيروس ،والمتمثلة في عزل المصاب ،واالتصال فورا بالسلطات
الصحية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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البحرين

يوم الطبيب البحريني
يوم تكريم الطاقات الوطنية اإلنسانية المتفانية
حققت مملكة البحرين خطوات رائدة وسباقة في العديد من
المجاالت التنموية ويعتبر القطاع الصحي أحد أهم تلك
القطاعات والركائز األساسية األبرز التي تم االستثمار في
طاقاتها ،إذ حصدت البحرين ثمارها األهم من خالل القوة
والصالبة التي تتمتع بها اليوم المنظومة الصحية الشاملة
وخدمات الرعاية المتكاملة بالمملكة والتي تضاهي في
مستواها وكفاءتها ما توفره أكثر الدول تقدما ً وتطوراً في هذا
المجال وذلك مع وجود كوادر طبية واعدة شاركت وساهمت
وحملت على عاتقها هذه المسؤولية الوطنية واإلنسانية بكل
فخر وإخالص واقتدار.
لقد شكل قرار مجلس الوزراء بمباركة صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر باعتماد أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام
يوما ً للطبيب البحريني وتخصيص جائزة باسم سموه حفظه
هللا لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي
والطبي وفي هذا الوقت على وجه التحديد تقديراً لجهود
مخلصة وتحفيزاً لطاقات وسواعد متفانية في مواجهة
تحديات عملها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجه
فيها كافة دول العالم لمخاطر وتداعيات هذه الجائحة.
إن حكومة مملكة البحرين الموقرة برئاسة سمو رئيس
الوزراء لم تألو جهداً طوال العقود الماضية على منح الدعم
الالمحدود للكوادر الطبية وعلى مساندة هذا القطاع الحيوي
الهام والدفع به بخطوات سباقة نحو األمام بشهادات إقليمية
ودولية ،إذ يشكل الطبيب البحريني عنصراً ومحوراً هاما ً
في عجلة التنمية فهو الخيار األول واألفضل ضمن إطار
المشاركة الوطنية الفاعلة في منظومة صحية طموحة ال
تقف عند حدود معينة لتحقيق الريادة والعطاء في سبيل خدمة
كافة المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى وأجود الخدمات
الصحية والطبية لهم.
إن ما تقدمه مملكة البحرين من نموذج هو في الواقع يعتبر
نموذجا ً فريداً ومتميزاً فالطبيب البحريني يستحق كل هذا
التقدير والثناء والتكريم على مختلف األصعدة خاصة مع
النجاحات االخيرة التي رسمتها الصفوف األولى بكل فخر
في جهودها للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19
وما نشهده اليوم هو نتائج عقود زمنية طويلة من الرعاية
واإلهتمام والحرص المقدم للطبيب البحريني وتكريس
الخطط واإلستراتيجيات والبرامج التنموبة الكفيلة بإحتضانه
وبحصوله على أعلى الفرص والمؤهالت العلمية والتدريبية
والتطويرية المناسبة ،إلى جانب اإلشادة بمستوى نجاحاته
والثقة التامة بقدراته وكفاءاته المهنية.

البحرين لطالما سخرت كافة اإلمكانيات لمساندة األطباء
البحرينين وتكفلت بدفعهم في اتجاه االنخراط بكافة
التخصصات الطبية وتشجيعهم لالرتقاء بجودة الخدمات
الصحية المقدمة لصالح خدمة المواطن والمقيم على ح ٍد
سواء ويكفي ما شهدناه من مواقف نبيلة أثبت خاللها الطبيب
البحريني بأنه يقف بكل طاقاته وإمكانياته وخبراته لعالج
المريض اإلنسان أوالً أيا ً كان عرقه أو جنسه أو لونه ليترجم
رؤى جليلة لقيادة حكيمة وإنسانية بالدرجة األولى.
إن تكريم الطبيب البحريني من لدن صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
حفظه هللا وتخصيص جائزة بهذا المستوى الرفيع للبحث
العالجي والطبي يجسد في حد ذاته دافعا ً وتشجيعا ً لجميع
األطباء لتعزيز قدارتهم المهنية ولتفسح المجال مستقبالً أمام
اكتشاف المزيد من االبتكارات العالجية االستثنائية والتنافس
لتقديم المساهمات الطبية بما يواكب متطلبات العصر الحديث
من أجل المضي قدما ً في مسيرة اإلنجاز والبذل والعطاء
لصالح المجتمعات وخير البشرية جمعاء بمختلف األعراق
والجنسيات واألعمار واختالف الثقافات واألديان ،فالطبيب
البحريني قدم بروح وطنية عالية ألقصى الجهود الممكنة في
سبيل عالج اإلنسان ليقدم من خالل ذلك أجمل الصور لوطن
يحتضن الجميع ويساند الجميع ويقف مع تلبية النداءات
اإلنسانية بكافة أشكالها في ظل أزمة صحية عالمية وأثناء
الظروف األصعب ففي المحن واألزمات تتجلى صور
التضحية والوالء والعطاء في أعمق معانيها.
في نهاية المطاف ال يسعنا إال أن نبارك ألطباء مملكة
البحرين هذه المبادرات الحكومية السخية التي ال تعتبر
األولى ولن تكون األخيرة فسجل البحرين يزخر باإلنجازات
وحافل بالمواقف المشرفة وبأسماء طبية بارزة نقشت في
الذاكرة على صعيد المساهمات العالجية وإصدار البحوث
والعلوم والدراسات الطبية.
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تُ عد التجربة األولى على مستوى مملكة البحرين

وزارة الصحــة تبــدأ باســتخدام الربوتات
الطبيــة فــي أجنحــة العــزل الطبي
بدأت وزارة الصحة بمملكة البحرين باستخدام ثالث روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي بالمستشفيات والمراكز المخصصة
للعزل ،إذ انطلقت تجربتها في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل ،حيث يمكن استخدام الربوت األول في نقل األدوية
والطعام ويمكنه من خالل كاميرا حرارية أن يُرسل صورة مع درجة الحرارة لمركز التحكم ،بينما يقوم الربوت الثاني بتعقيم
غرف العزل ومرافق المركز الطبي .أما الربوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان
ثقيلة.
ويشهد القطاع الصحي بمملكة البحرين طفرة جديدة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية في مواقع العزل والعالج من فيروس
كورونا "كوفيد  ،"19وأن هذة التجربة ونتائجها سوف تحدث نقلة نوعية وتغيير جذري في أساليب و تقنيات التشخيص والعالج
في المملكة.
وسعيًا من وزارة الصحة لتوفير أعلى درجات الحماية والسالمة للكوادر الصحية ،ومن خالل متابعة آخر المستجدات والتقنيات
التي تطرح في مجال تشخيص وعالج فيروس كورونا "كوفيد  ،"19و بعد االطالع على تجارب عدة دول في هذا المجال،
ارتأت وزارة الصحة في مملكة البحرين االستفادة من هذه التقنية المتطورة لمساعدة األطباء والممرضين في رعاية الحاالت
القائمة بالفيروس ،وتقييم مدى فعاليتها ،ومن ثم دراسة االحتياجات لزيادة عدد هذه الروبوتات الذكية لدعم خدمات الطواقم
الصحية بالعزل والعالج مستقبال.
ً
حفاظا على
ولقد تمت االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض المباشر بين الحاالت القائمة ومقدمي الرعاية الصحية
صحة وسالمة مقدمي الرعاية الصحية في الصفوف األولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا .مع سعي المعنيين بالفريق الوطني
للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحة إليجاد حلول تقنية متقدمة ومنها استخدام الروبوت الذكي في تقديم بعض الخدمات
التمريضية مثل فحص حرارة الجسم والمؤشرات الحيوية وتقديم األدوية وتتبع المريض وتقديم الوجبات والتعقيم وغيرها من
الخدمات التي يحتاجها المريض .وقد قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية الموجودة بالمملكة لتوفير عدد من
الروبوتات لتجربتها وتقييم مدى فعاليتهم في تقديم الرعاية الصحية.
كما وستقدم هذه األجهزة حماية أكبر للكادر الطبي وستقلل من نقل العدوى وستحمي العاملين في قسم التعقيم من تعرضهم إلى
مواد كيمياية بشكل دائم ،كما ستوفر الوقت وتقلل الجهد على الكادر الطبي ،وأن هذه تجربة أولية لتقييم أداء الروبوتات في
المراكز الصحية وعلى مستوى مملكة البحرين.
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لضمــان صحــة وســامة المرضــى والحــد مــن

إنتشــار فيروس ( )19 - COVID

وزارة الصحة تستحدث خدمات جديدة للمرضى

في إطار تعزيز الجهود اإلحترازية للحد من إنتشار
ً
ومواكبة للتطورات
فيروس كورونا ( ) 19 - COVID
والمستجدات الصحية ،قامت وزارة الصحة باستحداث
خدمات جديدة للمرضى المراجعين للمستشفيات
والمراكز الصحية وذلك بهدف ضمان صحة المجتمع
ووقايته في مملكة البحرين ومن ضمنها ما يلي:
الخدمة األولى هي توصيل أدوية المرضى للمنازل،
حيث بدأت وزارة الصحة بتطبيق هذه الخدمة منذ شهر
أبريل  ،2020وقد أوضحت لجميع المواطنين والمقيمين
بأنه لالستفادة من هذه الخدمة اإللكترونية يتعين على
الراغبين بالحصول على أدويتهم إدخال بيانات المريض
المطلوبة من خالل رابط إلكتروني محدد لهذه الخدمة
موجود على الموقع االلكتروني لوزارة الصحة،
حيث يتم تسليم األدوية للمريض خالل مدة  48ساعة
من وقت استالم الطلب ،ويقوم موظفو الصيدلية فور
استالم الطلب الكترونيا ً بتجهيز األدوية وذلك اعتماداً
على الوصفة الطبية المعتمدة من قبل الطبيب المعني
والموجودة في الملف االلكتروني الخاص بالمريض في
نظام ( ،)I-Sehaليتم بعد ذلك ارسال االدوية وتسليمها
للمريض في الموعد المحدد من قبله لالستالم.
أما الخدمة الثانية فهي ،خدمة التطبيب عن بعد في
المراكز الصحية حيث تم تدشين هذه الخدمة بالرعاية
األولية في المراكز الصحية ،وتشمل كل من االستشارات
الطبية البسيطة واالستفسارات الصحية ،وطلب التحاليل
المختبرية ،وتجديد الوصفات الطبية ،وكذلك مراجعة
نتائج التحاليل المختبرية أو األشعة وغيرها .ويمكن
لألشخاص المتواجدين في الحجر المنزلي االستفادة
من هذه الخدمة؛ والتي تهدف إلى تقليل االختالط قدر
اإلمكان للحاالت التي يمكن خدمتها عن بعد دون الحاجة
للتردد على المركز الصحي.

والخدمة الثالثة هي ،تقديم االستشارة الطبية بمجمع
السلمانية الطبي لجميع مواعيد المتابعة أو المراجعه عن
طريق الهاتف أو االستشارة عن بعد ،ولكن ال يشمل
ذلك المواعيد للحاالت الجديدة التي ينبغي فحصها بشكل
مباشر من قِبل الطبيب المختص.
أما بشأن عيادات طب األطفال والطب النفسي والنساء
والتوليد فيتم تقديم االستشارات الطبية لهم عبر الهاتف
فقط .وبالنسبه إلى قسم الجراحه ،والعظام ،واألنف
واألذن والحنجرة وغيرها من التخصصات ،فيتم النظر
فيها من قِبل القسم المعني التخاذ القرار بشأن ضرورة
حضور المرضى إلى المستشفى للمعاينة من عدمه.
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بمناسبة يوم التمريض العالمي 2020

معالــي وزيــرة الصحــة بمملكــة البحريــن
تشــيد بعطــاء الممرضيــن والممرضــات
وإســهاماتهم فــي تطويــر القطــاع الصحــي
احتفلت مملكة البحرين إلى جانب دول العالم في الثاني عشر من مايو بيوم التمريض العالمي ،لإلشارة إلى الجهود
واإلسهامات الكبيرة التي تبذلها طواقم التمريض للمجتمع وفي تحقيق التغطية الصحية الشاملة بكافة الدول .وقد سلطت
منظمة الصحة العالمية خالل  2020على أهمية التمريض بمنظومة الصحة ،اذ تشكل كوادر التمريض أكثر من نصف
العاملين في مجال الصحة حول العالم حيث تقدم خدمات حيوية تشمل النظام الصحي كامال.
ويأتي االحتفال بدور التمريض والقبالة في جميع دول العالم حيث أن عام  2020هو "عام التمريض والقبالة" وذلك بإعالن
منظمة الصحة العالمية عام  2020السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة مما يدل على أهمية مهنة التمريض والسعي الدائم
في إبراز دور الممرضين في العالم أجمع .بما يأتي تأكيداً وتجسيداً على أهمية وضع خطط وأهداف لهذه القوى العاملة
باعتبارها جزءاً أساسيا ً ال يتجزأ من الخطط واالستراتيجيات الصحية وذلك لدورها الهام والحيوي في تعزيز صحة األفراد
ووقايتهم من األمراض وتقديم سبل الرعاية الصحية والوقائية المالئمة بمختلف مستوياتها ،إلى جانب إسهاماتهم الرئيسية
والفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العاملين في التمريض والقبالة يشكلون نحو  %50من القوى العاملة الصحية
عالميا ً األمر الذي يؤكد أهمية وحجم الدور الذي تشارك فيه الممرضات والقابالت في تنظيم وتطوير وتحسين مستوى
الخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية واالرتقاء بالبرامج والمشاريع الصحية في جميع األنظمة الصحية بشكل عام .كما
ويبرز اليوم جليا ُ حجم الدور والجهود التي تقوم بها الطواقم التمريضية خاصة في ظل التعاطي مع تداعيات ومستجدات
األزمة العالمية التي تمر بها العديد من دول العالم لمكافحة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد  )19إذ يعمل الممرضون
والممرضات لساعات عمل طويلة وفي ظروف عمل مرهقة بكل إخالص وتفاني وعطاء إنساني متواصل من كافة المواقع
والصفوف األمامية في محاربة هذا الفيروس عبر رعاية المرضى واالهتمام بهم وتقديم كافة السبل الكفيلة بوقايتهم من
مضاعفات المرض جنبا ً إلى جنب مع صفوف األطباء في خط الدفاع األول وكل ذلك من قلب دائرة الخطر متفانين في
عملهم وحاملين معهم تلك الروح الوطنية العالية.
فقد سخرت الطواقم التمريضية جهودها في أجمل صور البذل والعطاء لخدمة المواطنين والمقيمين كافة من خالل مهام
عمل عالية الخطورة بعيداً عن رعاية أسرهن وواجباتهن الخاصة من أجل تعزيز المشاركة والمساهمة بدورهن الفعال في
خدمة القطاع الصحية بالمملكة.
ً
ً
وتولي وزارة الصحة بمملكة البحرين وبدعم ال محدود وبتوجيهات سديدة من الحكومة الموقرة اهتماما كبيرا ومتناميا بمجال
التمريض والقبالة حيث تم االستثمار في مجال الموارد البشرية والبرامج التدريبية عالية الكفاءة التي تواكب المستجدات
والمتطلبات محليا ً ودوليا ً مما أثمر عنه توافر الكفاءات التمريضية من الكوادر المؤهلة بمختلف التخصصات الدقيقة .ويأتي
هذا االحتفال باليوم العالمي للتمريض ليعزز ويؤكد المكانة المميزة التي يحظى بها الكادر التمريضي والدور الحيوي الذي
يقوم به لتوفير الرعاية التمريضية ،من خالل جهودهم المبذولة في سبيل تطوير وتحسين جودة وفعالية وكفاءة الرعاية
الصحية المقدمة ،وكذلك إنجازاتهم ومبادراتهم في تطوير مهنة التمريض على الرغم من التحديات والصعوبات التي
تواجههم .فقد تم تحقيق الكثير من اإلنجازات في قطاع التمريض والتي كان لها األثر الكبير في تطوير المهنة في مجال
التعليم والخدمات والتشريعات الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة التمريض وتحسين جودة وكفاءة الرعاية التمريضية المقدمة،
وتعزيز وبناء قدرات وكفاءات الكوادر التمريضية واالستثمار فيها لتمكينهم من تقديم رعاية تمريضية بحسب المعايير
العالمية المعتمدة.
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مملكــة البحريــن تحتفــل باليــوم
العالمــي لمكافحــة التدخين

شكل انضمام مملكة البحرين التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ واصدار صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة المرسوم الملكي للقانون رقم ( )8لسنة  2009بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه دفعة قوية لجهود مكافحة
التبغ في المملكة .حيث نصت االتفاقية على أهم االستراتيجيات والخطط الفعالة لمكافحة التبغ كما احتوى قانون مكافحة التدخين
والتبغ على مواد وبنود تنظم من استهالك منتجات التبغ وتهدف الى التقليل من استهالكه وحماية غير المدخنين وتحديداً الفئات
األكثر خطورة مثل األطفال من اآلثار الضارة الناتجة عن التعرض لهذه المنتجات ،كما احتوى القانون على عقوبات قد تصل
إلى غلق المحالت التي ال تلتزم بتطبيق القانون في حال تكرار المخالفة.
وعليه فقد أولت مملكة البحرين أهمية بالغة لمكافحة آفة التبغ وذلك من خالل انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ
برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية مختلف الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التبغ باإلضافة إلى جمعية مكافحة التدخين
البحرينية .وقد انيط باللجنة رسم أفضل الخطط والبرامج الصحية لحماية المجتمع من اخطار ومضاعفات استخدام التبغ.
وبجهود متضافرة استطاعت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأن تكون منظومة وطنية متكاملة لتشرف على تطبيق
برامج مكافحة التبغ في المملكة .وقد تم اعداد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ واعتمادها في نهاية عام 2017م بناء على أفضل
الممارسات العالمية لتكون خارطة طريق لتطبيق تلك البرامج.
وتختص هذه اللجنة بوضع االشتراطات الصحية الالزمة لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ ،واعداد الدراسات والبحوث
المتعلقة بمعدالت استهالك التبغ في مملكة البحرين وتقديم التوصيات التي تساهم في الحد من هذه المعدالت ،واعداد سياسة
اعالمية تستهدف توعية المجتمع بأضرار التبغ ،اقرار شروط الموافقة على طلبات الترخيص الستيراد أو بيع أو توزيع منتجات
التبغ ،دراسة التقارير المتعلقة بإعداد المحالت المرخص لها ببيع التبغ واقرار التوصيات المناسبة بشأنها ،اقتراح انشاء مراكز
للمساعدة على االقالع عن التبغ في وزارة الصحة ،تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على االقالع عن تعاطي منتجات
التبغ ،مراجعة واقتراح الحد األعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغيرها من المواد الضارة الموجودة في منتجات التبغ،
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون
الخليجي ،ووضع القواعد التي تضمن حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.
تعمل مملكة البحرين جاهدة لمكافحة وباء التبغ تطلعا ً للوقاية من البدء في استهالكه وتقليل عبء
المراضة ومعدل الوفيات الناجمة عن مضاعفات استخدام منتجات التبغ في مملكة البحرين .وذلك
من أجل حماية األجيال الحالية والمستقبلية من اآلثار الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية
الناتجة عن استهالك التبغ والتعرض لدخان التبغ من خالل تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع
بمخاطر إستخدام التبغ ومنتجاته وذلك للوصول إلى مجتمع واعي بأضرار التبغ ومضاعفاته،
تقوية نظام الترصد والرصد إلستخدام التبغ بين مختلف فئات المجتمع ،توفير خدمات اإلقالع
عن استخدام التبغ ذات جودة عالية وبمعايير عالمية وتفعيل التشريعات والقوانين الرامية للحد من
إستخدام التبغ في المجتمعات البحريني وتعزيز الشراكات المجتمعية والعالمية.
وقد تبنت مملكة البحرين من خالل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ االستراتيجيات الست التي أطلقتها
منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي تهدف إلى:
• حماية الناس من دخان التبغ.
• رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية.
• التحذير من أخطار التبغ.
• زيادة الضرائب على التبغ.
• تنفيذ حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته.
• عرض المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ.
والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قطعت شوطا ً كبيراً في تطبيق هذه االستراتيجيات بدءاً من
رصد تعاطي التبغ حيث تم اجراء المسح الوطني لألمراض المزمنة وعوامل اإلختطار المصاحبة
له عام 2007م والذي تم اتباعه بالمسح الصحي العالمي وهو حاليا ً في مراحله النهائية .كذلك فقد
تم اجراء المسح العالمي لطالب المهن الصحية في عام 2009م والمسح العالمي للتبغ عند الشباب
( )GYTSفي عامي 2003م و2015م ،والمسح العالمي للمدارس الذي أجري في عام .2016
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الصحــة الســعودية تطلــق الموقــع
اإللكترونــي (الوقايــة مــن كورونــا)
أطلقت وزارة الصحة السعودية الموقع اإللكتروني الجديد (الوقاية من كورونا) ،وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية،
ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس (كورونا) المستجد ،بما في ذلك اإلحصائيات اليومية عن
الحاالت المسجلة في المملكة من اإلصابات التراكمية ،والحاالت الجديدة ،وحاالت التعافي ،وحاالت الوفاة في جميع مناطق
المملكة.
ُ
ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل االجتماعي ،وغيرها من المنتجات
التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع ،وتسهم في السالمة الصحية للمواطن والمقيم .ويشمل الموقع عد ًدا من
الموضوعات مثل :تعريف فيروس (كورونا) المستجد ،وأعراضه ،وآلية التواصل مع مركز ( ،)٩٣٧وكيفية إجراء التقييم
الذاتي ،وطرق الحماية من اإلصابة ،ومنع االنتشار ،وغيرها من النصائح واإلرشادات التوعوية.
يأتي إطالق هذا الموقع تواصالً لجهود (الصحة) التوعوية ،وضمن إجراءاتها االحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)
ً
حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
المستجد ،ومنع انتشاره؛
رابط الموقع:
/https://covid19awareness.sa
24

السعودية

صحة الجوف في السعودية:

نجاح ٧٥عملية زراعة

بمركز "القوقعة"

قالت صحة الجوف ،أن مركز زراعة القوقعة اإللكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك
عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا أنجز أكثر من  75زراعة قوقعة إلكترونية منذ إنشائه ،حيث
تم وهلل الحمد تأهيلهم جميعا ً بالمركز .كما أجرى المركز عمليه زراعة قوقعة هجين ،وأيضا ً تم
زراعة سماعة عظمية من نوع ( )bone bridgeالمحدثة.
وأبانت صحة الجوف أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة اإللكترونية والسماعات
العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية ،وكذلك برمجة السماعة الخاصة
بالزراعة ،وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة ،كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي
للزارعين ،من توفير سماعات إحتياطية بعد إنتهاء فترة الضمان ،وكذلك توفير مستلزمات
الزراعة ،والتي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسالك موصلة وبطاريات وغيرها
من اللوازم.
وأكدت أن نجاح هذه العمليات ،التي أجريت بالمستشفى يعكس كفاءة األطقم الطبية والتمريضية
من خالل منظومة متكاملة إستطاعت بفضل هللا تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحاالت.
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أب فــي بريــدة يتبــرع
بأعضــاء طفله المتوفى
دماغيـ ًـا إلنقــاذ  ٥مرضى
في بادرة إنسانية نبيلة ،تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغيا ً لالستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى
المحتاجين لها ،وكان الطفل منذ والدته يعاني من إستسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة ،كان آخرها
حين أُحضر لقسم طوارئ األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال في مدينة بريدة في السعودية بسبب اإلستفراغ
المتكرر وألم بالرأس ،حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود إنسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في
عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة لألطفال بالمستشفى وخالل هذا الوقت توقف قلبه
لمدة تزيد عن األربعين دقيقة تم خاللها عمل اإلنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة
لألطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعالج التنفسي ،وبعد  ٤٢دقيقة عاد القلب للنبض من
جديد وبعد إستقرار الحالة نسبيا ً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية
طارئة إلعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.
وبعد العملية وإستقرار حالة الطفل نسبيا ً تم عمل عدة إختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.
وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة لألهل وتم حثهم على أهمية التبرع باألعضاء وعظم أجرها في الدنيا واآلخرة .وقد
وافق والد الطفل على التبرع باألعضاء لوجه هللا تعالى.
ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الوالدة واألطفال ببريدة بقيادة إستشاري العناية المركزة لألطفال
و المركز السعودي لزراعة األعضاء ومن خالل تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حظر فريق زراعة
األعضاء لتبدأ عملية نقل األعضاء التي استمرت لمدة قاربت من  ٨ساعات وليتمكن فريق الزراعة بعدها من
العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد  ٥مرضى إستفادوا من هذه العملية وهلل الحمد.
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وزارة الصحــة في الســعودية

تصـــــدر دلــــــيال
لمرضى الســكري
أصدرت (الصحة) دليالً لمرضى السكري؛ لالسترشاد به خالل جائحة
(كورونا)؛ بهدف عرض طرق الوقاية ،واالحتياطات الالزمة .وتناول الدليل
الذي نشرته (الصحة) عبر منصتها التوعوية (عش بصحة) ،وحسابها في
(تويتر) نصائح مهمة؛ للتعرف والتعامل مع األعراض التي تستوجب الذهاب
إلى الطوارئ .كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية من فيروس (كورونا)
الجديد ،ومنها :غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار ،وتغطية الفم واألنف عند
السعال ،واستخدام الكمامة القماشية ،باإلضافة إلى الحرص على ترك مسافة
آمنة بين اآلخرين ،والبقاء في المنزل ،وعدم لمس األسطح الملوثة ،إلى جانب
عدم لمس الفم واألنف والعين ،وتناول الغذاء الصحي ،وعدم مخالطة من تظهر
عليهم أعراض أمراض تنفسية.
وتضمن الدليل  -أيضًا  -االحتياطات التي يجب أن يتبعها مريض السكري،
ومنها :االحتفاظ بجميع األرقام المهمة ،مثل :رقم الطبيب المتابع لحالته؛
للتواصل معه ،والرقم ( ،)937باإلضافة إلى توفر مستلزمات قياس مستوى
السكري في الدم ،مثل :جهاز قياس مستوى السكر واألشرطة وغيرها ،وأن
ّ
وحث الدليل المرضى على االحتفاظ بأدوية
تكون مخزنة بطريقة صحيحة.
السكري ،والتأكد من مستويات السكر ،وعمل القراءات بشكل مستمر ،واتباع
الحمية الغذائية ،وممارسة التمارين الرياضية البسيطة في المنزل.
وأوضح الدليل أنه عند ظهور أعراض محددة ،مثل :ارتفاع درجة الحرارة ،أو
الكحة ،أو ضيق التنفس فإن على مريض السكري البقاء في المنزل ،واالتصال
على الرقم ( .)937كما قدم الدليل عدة نصائح لمريض السكري عند اإلصابة
بفيروس (كورونا) الجديد ،منها :شرب السوائل بشكل مستمر؛ لتجنب الجفاف،
ومتابعة مستوى سكر الدم ،وعدم التوقف عن تناول اإلنسولين.
واستعرض الدليل الحاالت التي تتطلب من مريض السكري الذهاب إلى
الطوارئ ،ومنها :،حالة اإلغماء أو التشنج ،وظهور أعراض التحمض
الكيتوني في الدم ،مثل :الشعور بآالم في البطن ،والشعور بالغثيان والقيء،
واختالل الوعي ،ورائحة اإلنسولين في الفم .كما يلزم المريض الذهاب إلى
الطوارئ في حالة ظهور أعراض أخرى ،مثل :خدر أو ضعف في جانب واحد
من الجسم ،كالوجه أو الذراع ،واالرتباك أو الصعوبة في الكالم ،أو تشوش
الرؤية ،أو الصعوبة في المشي وفقدان التوازن ،أو في حالة تعفن جروح القدم
وتغير اللون ،أو في حالة تغير مفاجئ في النظر ،أو فقدان اإلبصار المفاجئ.
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اجتمــاع مجلــس وزراء الصحــة
العــرب عبــر االتصــال المرئــي
شاركت سلطنة عمان مؤخرا في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عبر االتصال المرئي لمناقشة البيان الصادر عن
المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية بشأن مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد .19
ترأس وفد السلطنة المشارك في االجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني – وكيل وزارة الصحة
للشؤون الصحية  . -وقد ناقش المجتمعون عددا من المواضيع أهمها :تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية
لألزمة مع النظر في تقديم الدعم الالزم للدول العربية األكثر احتياجا حسب اإلمكانيات المتاحة لدى كل دولة  ،تعزيز
أنظمة الصحة العامة مع إعطاء أولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني
من أزمات إنسانية .
كما ناقش االجتماع كذلك تشجيع استمرار االمدادات االغاثية االساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية حال توافرها
فيما بين دول المجلس ،إعداد دراسة عاجلة الحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية
النظم الصحية والتعاون بين الدول األعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل ،تنسيق مجلس وزراء الصحة العرب
مع منظمة الصحة العالمية بشأن مستجدات التدابير واالحتياطات العالمية لمكافحة كوفيد.19
كذلك ناقش المجتمعون المشاركة واالنخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة الى التوصل لعالج ناجع لكوفيد 19
والعمل على توفيره باسرع وقت في الدول العربية ،تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية
والفيروسية ،دعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب االحمر الى حماية االسرى في السجون .
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القمة االفتراضية للتحالف العالمي
للقاحات والتحصينات
سام من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه هللا ورعاه -شارك مؤخرا معالي الدكتور
بتكليف ٍ
أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة  ،في القمة االفتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصينات عبر االتصال
المرئي الذي يدار من المملكة المتحدة.
وتأكيدا للدور الهام الذي تقوم به سلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة فقد جاء اختيار السلطنة للمشاركة في هذه القمة نظراً
للجهود الحثيثة التي تبنتها للوصول بمؤشراتها الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة سيما تلك التي تتعلق بالتحصينات.
وتأتي قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصينات في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى النتائج المترتبة على الدراسات
والبحوث اليجاد عالج يختص بفيروس كورونا كوفيد 19الذي شغل المنظمات العالمية والدول منذ ظهوره .
هدفت القمة االفتراضية إلى ضمان التزام الجهات المعنية بالدعم الالزم للتحالف والحث على اإلسراع في إنتاج عالج يكافح
فيروس كورونا المستجد والتحقق من أن تحالف اللقاحات لديه االمكانيات الكافية لتوفير لقاحات ضد األمراض الوبائية مثل
الحصبة ،وشلل األطفال والكوليرا في الدول األكثر فقرً ا في العالم ،كذلك ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا مستقبال
في حال توفره خصوصًا في الدول النامية.
ومن األهداف المرجوة من نجاح القمة الحفاظ على معدالت التحصين في الدول النامية وتخفيف أثر الوباء والمحافظة على
النظم الصحية للبلدان من أجل الوصول للقاح الخاص بفيروس كورونا (كوفيد )19بحلول عام  2025ومنها سيكون التحالف
قد ساهم في تحصين أكثر من  1.1مليار طفل وإنقاذ حياة ( )22مليون شخص.
واستعرضت القمة العالمية للقاحات التقدم المحرز منذ عام  ،2000وطريقة تصدي الدول والعاملين الصحيين في الخطوط
االمامية لألزمة الصحية الراهنة وكيفية المحافظة على تقديم خدمات التطعيم األساسية في خضم هذه االزمة.
كما تم مناقشة دور التحالف وفاعلية اللقاحات في الوقاية من االمراض المعدية ،وحماية البشر في جميع أنحاء العالم والمساعدة
في تحقيق االزدهار للمجتمعات ،كذلك مناشدة القادة العالميين ورجال األعمال بتقديم تعهدات لدعم ومساندة التحالف العالمي
للقاحات والتحصين للمحافظة على هذا العمل المنقذ لألرواح وتعجيله في بعض من البلدان األشد ضعفاً.
تجدر االشارة الى أن السلطنة تسير بخطى ثابتة لتصبح أيقونة صحية وهمزة وصل بين مختلف األقاليم في الصحة العالمية
وبتجربة تستحق االشادة واالطالع والمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام  ،ومؤخرا تم انتخاب معالي الدكتور وزير الصحة
العماني نائبا أول لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يعد دعما للسلطنة .
وقد حققت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة انجازا عالميا ً باجتيازها التقييم الشامل إلدارة اللقاحات بنسبة  %99وبذلك تعتبر
األولى عالميا ،وتعتبر السلطنة من الدول القالئل في دول اقليم شرق المتوسط التي تم تصنيفها على انها خالية من الحصبة
والحصبة االلمانية من قبل منظمة الصحة وذلك يعود الى برنامج التحصين الموسع المتبع في السلطنة
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت معايير محددة لهذا التقييم الشامل على جميع المستويات بداية من وصول اللقاح الى
المخزن المركزي ومن ثم نقله الى محافظات السلطنة حتى وصوله لمتلقي الخدمة وكيفية إدارة اللقاحات من حيث المأمونية
والجودة وحفظ وتداول اللقاحات في جميع المستويات  .ويحظى برنامج التحصين المرسع بالسلطنة بتوفير أحدث المعدات ذات
جودة وكفاءة وأجهزة حديثة مستخدمة في سلسلة التبريد لمراقبة اللقاحات لضمان جودتها ومأمونيتها.

29

عمان

الـــمؤتــــمر األول ألمــــراض
الشيخوخة وصحة المــسنين
بمشاركة حوالي  200مشاركا من الفئات الطبية والطبية المساعدة من مختلف محافظات السلطنة ؛ نظمت مؤخرا الجمعية
الطبية العمانية بالتعاون مع عيادة  SJMCالمؤتمر األول ألمراض الشيخوخة وصحة المسنين وذلك تحت رعاية سعادة
الدكتور /هالل بن علي السبتي  -الرئيس التنفيذي للمجلس العماني لالختصاصات الطبية. -
هدف المؤتمر الذي يعد األول من نوعه في السلطنة الى استعراض تحديات الرعاية لكبار السن ،وأهم األمراض المصاحبة
للمسنين ،وأهم المستجدات العلمية لعالج تلك األمراض؛ األمر الذي يشكل انعكاسا ً لإلدراك المتزايد للحاجة إلى طب الشيخوخة
الذي ال يزال حديثا ً في المنطقة ،إذ وفر المؤتمر فرصة فريدة لنشر الخبرات المتعلقة بطب الشيخوخة في السلطنة.
كما هدف المؤتمر إلى تثقيف العاملين في المجال الصحي حول معرفة االعراض الشائعة لدى المسنين وطرق عالجها وطرق
الوقاية منها وتسليط الضوء على المشكالت التي قد يعاني منها المسنين مع التقدم في العمر.
وناقش المؤتمر المستجدات العلمية واهمية تكامل دور الفريق الطبي والعائلة في برامج التأهيل والرعاية والوقاية الصحية
ألمراض الشيخوخة .كذلك سلط المؤتمر األول ألمراض الشيخوخة وصحة المسنين الضوء على دور الجينات والتقدم في العمر
من خالل الممارسات الطبية وتعديل نمط حياة الفئة المستهدفة خاصة من خالل الغذاء والعادات الصحية.
حاضر في المؤتمر أطباء وخبراء في مجال الشيخوخة وصحة المسنين من داخل السلطنة ومن مختلف المؤسسات الطبية
المدنية والعسكرية.
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المؤتمــر الســنوي للرابطة العمانية
لجراحــة العظام والمفاصل 2020
اختتمت بسلطنة عمان مؤخرا فعاليات المؤتمر السنوي
للرابطة العمانية لجراحة العظام والمفاصل 2020
الذي نظمته الرابطة لعدة ايام وافتتحها معالي نصر بن
حمود الكندي األمين العام لشؤون البالط السلطاني وذلك
بحضور عدد من أصحاب السعادة وجمع غفير من المدعوين
والمشاركين.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات الهامة منها:
مواصلة االهتمام بالتعليم والتدريب الطبي في مجال جراحة
العظام والبناء على ما تم انجازه .كما أكدت توصيات
المؤتمر على أهمية الندوات العلمية وحلقات عمل المهارات
الجراحية والتنويع فيها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء
العالم ،كذلك أوصى المؤتمر بأهمية توثيق التعاون والعالقة
مع المنظمات الدولية المتخصصة.
وأوصى المشاركون كذلك بأهمية تفعيل دور الرابطة في
المساهمة اإليجابية وفق األطر المحددة ضمن رؤية عمان
 2040االقتصادية .ودعى المشاركون أيضا إلى تشكيل
فريق عمل لالستفادة من أحدث التقنيات والذكاء الصناعي
والطب التجديدي لدعم فرص االبتكار بما يعود بالنفع على
متلقي الخدمة.
شهد المؤتمر مشاركة أكثر من ( )400مشاركا من جراحي
وأطباء واختصاصيي العظام وأخصائيي العالج الطبيعي من
مختلف المؤسسات الصحية داخل السلطنة ومن دول مجلس
التعاون ،إضافة الى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة
السلطان قابوس وطلبة كلية الصيدلة والتمريض بجامعة
نزوى .فيما حاضر خالله نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة
والباع الطويل في جراحات وأمراض العظام من داخل
السلطنة ومن عدد من دول المجلس ومصر والهند وفرنسا
وتركيا وغيرها من الدول االخرى.
المؤتمر سعى إلى تحقيق العديد من األهداف منها :إطالع
المشاركين على الجديد في مجال طب العظام ،واالستفادة من
الخبرات المشاركة في المؤتمر بما يثري مهارات وخبرات
الحضور.
وناقش المؤتمر خالل يومي انعقاده العديد من المواضيع التي
تعني بطب العظام من خالل محاور ثالثة يسلط األول منها
الضوء على الكسور ،وفيما يركز المحور الثاني الضوء
على موضوع الفاصل الصناعية للركبة والحوض ،يناقش
المحور الثالث أمراض وإصابات العمود الفقري.

هذا وقد اشتمل المؤتمر على معرض مصاحب لعدد من
الشركات المتخصصة في صناعة وانتاج األدوية والمعدات
واألجهزة والمستلزمات الطبية في مجال طب العظام التي
عرضت منتجاتها في هذا المجال.
كما صاحب المؤتمر مجموعة من حلقات العمل ناقشت
مواضيع العالج الطبيعي والتمريض وتآكل المفاصل،
إضافة الى التطبيق العملي لألطباء الجراحين.
تجدر اإلشارة إلى أنه تم تخصيص ( )10ساعات معتمدة
من المجلس العماني لالختصاصات الطبية للمشاركين في
الجلسات العلمية للمؤتمر ،و( )24ساعة معتمدة للمشاركين
في حلقات العمل المصاحبة للمؤتمر.
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االســتجابة العالميــة لجائحــة فيروس
كورونــا المســتجد كوفيد ١٩

بتكليف سام من حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم؛ شارك مؤخرا معالي الدكتور أحمد بن محمد
بن عبيد السعيدي وزير الصحة ممثالً لجاللته بكلمة السلطنة في قمة االستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد
كوفيد  ١٩عن بعد عبد عبر االتصال المرئي.
وقد ثمن معالي وزير الصحة في كلمة مسجلة الـتعاون الـعالـمي الـمقترح لتسـریـع عـملیة تـطویـر وإنـتاج عـالجـات
ولـقاحـات جـدیـدة لـفیروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـید )19-الـذي تـم اإلعـالن عـنه .مايو الماضي
كما أعرب معاليه عـن دعـم السلطنة الـكامـل للجھود الكبيرة الـتي تـبذلـھا الحكومات والشعوب إلدارة ھذا التحدي غیر
المسبوق.
مؤك ًدا بـأن الـعمل الجـماعـي والـتعاونـي بـین الـدول ھـو أسـاس رئیسـي فـي الـتعامـل بـشكل فـعال مـع التھـدیـد الـذي
تـشكله جـائـحة كـوفـید 19-عـلى الـصحة والـحیاة وسـبل الـعیش ،األمر الذي یجلب تحديات اجتماعية واقتصادیة
خطیرة .وأبدى معاليه ترحيب السلطنة بـكل األفـكار الـتي قـد تـساعـد الـمجتمع الـدولـي على الـتعامـل مـع األوبـئة
والـجوائـح والتھـدیـدات المرتبطة بھا في المستقبل .
موضحا بأن ھـذه الـمشاكـل ذات طبيعة عالمية بـطبیعتھا وال یـمكن مـعالـجتھا بـطریـقة فـعالـة إال عـلى المسـتوى
الـعالـمي .كذلك أعرب السعيدي عن تـرحيـب واشادة السلطنة بـالـعمل الـذي تـقوم بـه مـنظمة الـصحة العالمية وصـندوق
الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي ومجـموعـة العشرين وتـحالـف الـلقاحـات (جـافـي) وغـیرھـا عـلى الـصعید الـدولـي.
وبـأي أفـكار تـتعلق بـآلـیات جـدیـدة ومـقاربـات جـدیـدة ،وبـخاصـة أشـكال الـتعاون الـدولـي الجـدیـدة إلدارة الـمخاطـر
الـتي یفرضھا المستقبل .
وعلى صعيد السلطنة أشار معاليه الى تعاون الـــشعب العماني واستجابته المستمرة والفاعلة في مجابهة الجائحة،
والتزامه الكبير بالقيود واإلجراءات االحترازیة والوقائية.
مؤكدا في ختام كلمته التزام السلطنة الكـامـل بـالـعمل عـن كـثب مـع جـمیع الـدول لــدعــم التفكير المشــترك والــتعاون
فــیما بین الــمجتمع الــدولــي لصالح األجیال القادمة .
32

قطر

وزارة الصحــة العامــة ومؤسســات القطــاع
الصحــي تولــي رعايــة خاصــة لكبــار الســن فــي
ظــل جائحــة كورونــا (كوفيــد )19 -
تعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي على تقديم أفضل رعاية ممكنة لكبار السن ،وتشدد على إجراءات
حمايتهم من اإلصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وتلبية احتياجاتهم الطبية والنفسية.
وأوضحت الدكتورة هنادي الحمد ،قائد أولوية شيخوخة صحية في االستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة ،والمدير
الطبي لمركز قطر إلعادة التأهيل ومستشفى الرميلة بمؤسسة حمد الطبية أن "هذه الفترة الصعبة تمثل تحديا ً مضاعفا ً لكبار
السن حيث يحتاجون لخدمات صحية عديدة وفى نفس الوقت نعمل على قلة تعرضهم لآلخرين وعدم الخروج من المنزل لغير
الضرورة القصوى ،مطالبة المجتمع بالتعاون الوثيق في هذا الصدد من خالل اتباع التباعد الجسدي والتواصل المستمر مع
الخدمات المختلفة المخصصة لكبار السن عند الحاجة".
وأشارت الدكتورة هنادي الحمد إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد )19-أعدت الوزارة الخطط االستباقية الالزمة الستقبال
العائدين من الخارج من كبار السن الذين كان عدد كبير منهم يتلقون العالج في الخارج ،حيث تم تحديد الحجر الصحي المناسب
لهم بناء على احتياجاتهم الصحية حيث احتاج عدد منهم إلى دخول المستشفى الستكمال العالج في وحدات الحجر الصحي
تحت رعاية فريق طبي متكامل يعمل على استمرار خطة عالج المريض ،أما البقية ممن حالتهم مستقرة ويمكنهم االعتماد على
أنفسهم فتتم رعايتهم في أماكن الحجر الصحي األخرى المخصصة لكبار السن بالفنادق.
ً
وأشارت إلى أن فريقا ً طبيا ً متكامالً يشرف على خطة العالج ويشمل طبيبا ً متخصصا وأخصائي عالج طبيعي وأخصائي
عالج وظائفي وأخصائي تغذية وصيدلي إكلينيكي ،إضافة إلى فريق التمريض .كما تم توفير خدمات الغسيل الكلوي للمرضى
المحتاجين لهذه الخدمات.
وأضافت :ويتم كذلك االهتمام بالحالة النفسية للمريض وأسرته في ظل الظروف الحالية حيث يعمل الفريق المعالج بقيادة منسقي
الحاالت على التواصل الدائم مع أسر المرضى وطمأنتهم كما يتواصل المرضى مع أهاليهم لتفادي اإلحساس بالوحدة خالل فترة
الحجر الصحي .وأوضحت أنه في نهاية فترة الحجر الصحي يتم عمل تقييم شامل للمريض من كبار السن لتحديد المكان األمثل
الستكمال خطة العالج .وعن كبار السن الذين تعرضوا لإلصابة بمرض (كوفيد )19-بشكل عام أوضحت أنه تم توفير الرعاية
الصحية الالزمة لهم في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ويتماثلون للشفاء تباعاً .وأوضحت أن التقدم بالعمر ليس المعيار الوحيد
لإلصابة بالمضاعفات المرضية الشديدة لمرض (كوفيد )19-ولكن يدخل كذلك حالة كبير السن الصحية وما إذا كان يعاني من
أمراض مزمنة مصاحبة ،مضيفة" :نحن نولي رعاية قصوى لكبار السن ونتخذ العديد من االحتياطات لحمايتهم".
وأشارت الدكتورة هنادي الحمد إلى عدد من الحاالت المبشرة ،فقد تعافت من (كوفيد )19-بحمد هللا تعالى إحدى األمهات تبلغ
من العمر  85عاماً ،كما يتوالى شفاء المرضى اآلخرين تباعاً.
وأوضحت الدكتورة هنادي الحمد أنه منذ بداية جائحة (كوفيد )19-كان كبار السن محل اهتمام القطاع الصحي لحمايتهم من
التعرض للمرض ،ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها ،حيث تم تفعيل واستحداث العديد من الخدمات
ومن أبرزها مشاركة فريق من االطباء المتخصصين في الرد على استفسارات كبار السن من خالل الخط الساخن .16000
كما تم إطالق خدمة االتصال الهاتفي من قبل موظفي قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّ لة في مؤسسة حمد الطبية لطمأنة
كبار السن ممن تجاوزوا الستين عاما ً وتلبية احتياجاتهم الطبية ودعمهم نفسياً ،والتواصل عن طريق إرسال رسائل نصية على
الجوال إلرشاد كبار السن إلى الخدمات المتاحة وعرض فيديو استرشادي لكبار السن ولمن يقوم برعايتهم .كما يتم تقديم
االستشارات الطبية عن طريق مكالمات الفيديو لتقييم حالة كبار السن الطبية ،واستحداث جلسات العالج الطبيعي والتأهيل عن
بعد عن طريق الفيديو.
كما تم افتتاح وحدة الرعاية النهارية لكبار السن في  12أبريل الماضي حيث تعمل على استقبال كبار السن الذين يحتاجون تقييم
أو إجراءات البسيطة والتي ال تحتاج الى التوجه إلى الطوارئ حيث يتم التنسيق والترتيب المسبق لزيارة المريض .وتم التعاون
مع منظمة الصحة العالمية إلعداد دليل للتعامل مع المرضى المنومين بالرعاية طويلة األجل وتفعيل كافة االجراءات الالزمة
لحمياتهم بداية من تقليل الزيارة والتباعد الجسدي واجراءات مكافحة العدوى ،مع البقاء على تواصل مع األسر وطمأنتهم عن
حالة المرضى عن طريق التواصل بالهاتف او الفيديو إذا لزم األمر.
يذكر أن وزارة الصحة العامة أطلقت صفحة الكترونية على موقعها ( ،)www.moph.gov.qaتقدم من خاللها ألفراد
الجمهور آخر المستجدات حول فيروس كورونا (كوفيد )19 -وكيفية وقاية أنفسهم واآلخرين من العدوى بهذا الفيروس.

33

قطر

تعبر عن عميق امتنانها لهذه المبادرة
الطواقم الطبية ّ

طائــرات كليــة (الزعيــم) الجويــة ّ
تحلــق فــي ســماء
الدوحــة تعبيـ ً
ـرا عــن تقديرهــا للعامليــن فــي القطاع
الصحــي سـ ّـدا منيعـ ًـا لمجابهــة فيــروس كورونــا
قدمت الطائرات العسكرية التابعة لكلية محمد بن عبدهللا العطية الجوية (الزعيم) عرضا جويا في سماء الدوحة خالل شهر مايو
الماضي ،كمبادرة إنسانية لتقديم التحية والشكر والعرفان للطواقم الطبية العاملة في دولة قطر في الصفوف األمامية لمجابهة
جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-ولكل العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لهذه الجائحة.
وقامت الطائرات العسكرية بالتحليق فوق مرافق مستشفى حمد العام ومستشفى حزم مبيريك العام وقدمت استعراضا جويا
يعكس ويعبّر عن عميق اإلمتنان لكل العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه في سبيل حماية المجتمع من فيروس كورونا
وتقديم كل الرعاية الطبية الالزمة للمصابين بالمرض.
وقد وقفت الطواقم الطبية في كل من مستشفى حمد العام وحزم مبيريك العام بأرديتهم البيضاء حين كانت الطائرات العسكرية
تحلق في سماء الدوحة للتعبير عن امتنانهم وشكرهم لهذه المبادرة اإلنسانية من قبل كلية الزعيم  ،والتي عبرت من خاللها عن
تضامن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة مع الجهود التي يقدمها القطاع الصحي لمجابهة فيروس كورونا ومساندة كل اإلجراءات
التي تتخذها الدولة في هذا اإلطار.
وأشادت الطواقم الطبية بهذه المبادرة القيّمة والتي تؤكد بال شك على مدى التقدير الكبير الذي تك ّنه كل مؤسسات دولة قطر
المدنية والعسكرية للمنظومة الصحية التي تقف اليوم ص ّفا منيعا للتصدي لفيروس كوفيد.19-
وأكدوا على أن القطاع العسكري واألمني في دولة قطر وكما يقف سدّا منيعا لحماية حدود الوطن ويحفظ أمنه الداخلي فإن
الطواقم الطبية تقف اليوم جنبا إلى جنب للمحافظة على سالمة وصحة المجتمع.
من جهته أشار السيد /علي عبد هللا الخاطر -رئيس لجنة االتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي
لالتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية -إلى أن كوادر الرعاية الصحية يخاطرون بسالمتهم ويعملون بجد يوميا ً لعالج وحماية
باقي أفراد المجتمع  ،وهم أبطال يستحقون منا كل تحية وتقدير.
وأضاف السيد /علي الخاطر قائالً" :نحن فخورون جداً بهذه المبادرة الطيبة من كلية الزعيم الجوية ،كما نقدّر جميعا ً مدى
العمل الدؤوب والصالبة والعزيمة التي تظهرها كوادر الرعاية الصحية العاملة في الخطوط األولى لمكافحة فيروس كورونا
(كوفيد .)19-ندرك أن جميع من شاهد العرض الجوي أو سمع عنه من أفراد المجتمع يشاركوننا أيضا ً هذا الشعور بوجوب
تقدير وتحية الرجال والنساء الشجعان الذين يعملون بجد الحتواء انتشار فيروس كوفيد 19-في بلدنا .وأو ُّد أن أنتهز هذه الفرصة
أيضا ً ألتقدم بالشكر لكلية الزعيم الجوية على هذه اللفتة الكريمة التي تذ ّكرنا جميعا ً بالدور الهام الذي تقوم به كوادر الرعاية
الصحية".
ومن جانبه وجَّ ه الدكتور يوسف المسلماني –المدير الطبي لمستشفى حمد العام -الشكر واالمتنان للقوات المسلحة للدعم الذي
ً
خاصة في ظل الظروف
يقدمونه للقطاع الطبي تقديراً لجهودهم ودورهم الحيوي في خدمة وطنهم ،والحفاظ على صحة أبنائه،
العصيبة التي نواجهها حالياً ،ويعبر هذا العرض العسكري على روح التالحم واإلخاء بين مؤسسات ووفئات المجتمع وترسيخا ً
لمبدأ الجسد الواحد ،ويضاف إلى سجل مجهودات قواتنا المسلحة العظيمة ليس على مستوى الدفاع عن الوطن والحفاظ على
أمنه وأمانه فحسب بل تمتد أيضا ً لنشر الطمأنينة بين أبنائه والتخفيف من آالمهم ومعاناتهم.
وقال الدكتور أحمد المحمد-المدير الطبي لمستشفى حزم مبيريك " -نثمن ونقدر هذه المبادرة النبيلة التي تقدمها كلية (الزعيم)
الجوية والتي تعبر عن تضامن أجهزة الدولة ومؤسساتها مع الجهود التي يبذلها القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا
(كوفيد ، )19-كما تؤكد على دور القوات المسلحة اإلنساني  ،التي ال تتوانى عن الحفاظ على أمن الوطن وسالمته ،وتقدم الدعم
لكافة فئات المجتمع في ظل المحن والتحديات.
وبدورهم فإن أفراد الطاقم الطبي والصحي مستمرون في تحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية خالل هذه الظروف غير المسبوقة
من خالل تفانيهم في أداء واجبهم المهني واإلنساني وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في الفحص والعالج.
وبدورها عبرت أسماء موسى – مساعد المدير التنفيذي إلدارة التمريض -عن تقديرها لهذه اللفتة الكريمة التي تقدمها الدولة
والتي تعد نموذجا ً مميزاً وفريداً من نوعه بتقديم الشكر والعرفان للطواقم الطبية ،وال شك أن تلك المبادرة الرائعة تركت أثراً
طيبًأ في نفوس األطباء والممرضين ،وأشعرتهم أن الدولة تقدر جهودهم ومعاناتهم في ظل تزايد أعداد حاالت اإلصابة ،مما
يمنحهم الدعم المعنوي ويشجعهم على مواصلة العطاء وتقديم المزيد من الجهود لمواجهة هذه الجائحة.
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ً
برنامجــا للمعالجــة
القطــاع الصحــي يطلــق
اإلســتباقية عــن بعــد لمرضــى الســكري فــي
ظــل جائحــة كورونــا (كوفيــد – )19
في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها القطاع الصحي في دولة قطر في
مواجهة جائحة كورونا (كوفيد –  )19قامت وزارة الصحة العامة،
ومؤسسة حمد الطبية ،و المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض
األيض ،ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ،بإطالق برنامج يهدف إلى
مواصلة تقديم الرعاية الصحية التي يحتاجها مرضى الس ّكري إضافة إلى
تقديم المعالجة الطبية االستباقية لهؤالء المرضى كجزء من االستراتيجية
الوقائية الرامية إلى تقليل فرص تعرّ ض مرضى الس ّكري للمضاعفات
المرضية الشديدة المرتبطة بعدوى كورونا (كوفيد – .)19
وقد ت ّم تصميم هذا البرنامج ،الذي أُطلق عليه اسم (كورونا (كوفيد – )19
والس ّكري) ،بحيث يتضمن مسارات عالجية متعددة ،ويقوم األطباء من
خالل عيادات افتراضية بمعاينة المرضى عن بعد ،وتقديم المشورة الطبية
لمرضى السكري من الفئتين األولى والثانية وإرشادات متعلقة بالتدابير
الوقائية التي يتعيّن على هؤالء المرضى اتخاذها في ظل انتشار فيروس
كورونا (كوفيد – .)19
وفي هذا اإلطار أشار البروفيسور /عبدالبديع أبو سمرة -رئيس المعهد
الوطني للسكري والسمنة وأمراض األيض والرئيس المشارك للجنة
الوطنية للس ّكري -إلى أن المناعة لدى مرضى السكري تكون أقل منها
لدى األصحّ اء ،لذلك يجب عليهم اتخاذ المزيد من االحتياطات والتدابير
الوقائية لحماية أنفسهم من اإلصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد –)19
مؤكداً على ضرورة العمل على التقليل من فرص تعرّ ض مرضى السكري
للمضاعفات المرضية الشديدة المرتبطة بهذه العدوى وذلك من خالل
الخطط العالجية االستباقية.
وقال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة  ":يقوم القطاع الصحي في الدولة
من خالل برنامج (كورونا (كوفيد –  )19والس ّكري) بتقديم الرعاية
الصحية األساسية الالزمة لكافة مرضى السكري في ظل جائحة كورونا
(كوفيد –  )19مع إعطاء األولوية بصورة استباقية للمرضى الذين ال
تكون مستويات س ّكر الدم لديهم تحت السيطرة والمرضى ذوي المخاطر
المتعددة المعرّ ضين لإلصابة بالمضاعفات المرضية الشديدة المترتبة على
العدوى باألمراض الفيروسية".
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بدوره أشار البروفيسور شاهراد طاهري ،رئيس اللجنة الوطنية ألبحاث الس ّكري ،وأستاذ
الطب الباطني في كلية وايل كورنيل للطب بقطر ،إلى أن برنامج (كورونا (كوفيد – )19
والس ّكري) ذا طبيعة عالجية وقائية واستباقية يعمل على توعية المرضى ومساعدتهم على
الوصول مباشرة إلى الفرق الطبية المتخصصة التي تقدّم لهم الرعاية التي يحتاجونها.
وقال البروفيسور طاهري ":يعتبر المرضى الذين يعانون من األمراض المزمنة غير
االنتقالية مثل مرض السكري ،وارتفاع ضغط الدم ،أكثر عرضة لإلصابة بالمضاعفات
المرضية الشديدة المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد –  ،)19لذا سنقوم بالتواصل مع
مرضى السكري من الفئتين األولى والثانية ممن تت ّم معالجتهم باإلنسولين مع مراعاة
إعطاء األولوية للمرضى الذين ال تكون مستويات س ّكر الدم لديهم تحت السيطرة ليتسنى
لنا إجراء التعديالت الالزمة على األدوية المضادة للسكري التي يتعاطونها إضافة إلى
إرشادهم إلى كيفية الحصول على النصح والمشورة والدعم حول التعامل مع المرض
وذلك عبر الموقع اإللكتروني المخصص لهذه الغاية على شبكة اإلنترنت ،ونحرص على
أن يتم ّكن أكبر عدد ممكن من مرضانا من تحقيق التح ّكم بمستويات س ّكر الدم لديهم عالوة
على وضع مستويات ضغط الدم والكولسترول أيضا ً تحت السيطرة".
من جانبه قال الدكتور محمود زرعي ،استشاري أول ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري
واأليض بمؤسسة حمد الطبية ":تعمل وزارة الصحة العامة ،و مؤسسة حمد الطبية،
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية جنبا ً إلى جنب من أجل تحديد المرضى ذوي المخاطر
العالية والمتعددة المعرّ ضين لإلصابة بالمضاعفات المرضية الشديدة المترتبة على مرض
السكري ،ويتم إعداد قواعد بيانات بهؤالء المرضى من خالل مراجعة ملفاتهم الطبية لتقوم
الفرق الطبية المتخصصة واختصاصيي التثقيف الصحي للسكري بالتواصل مع هؤالء
المرضى عبر مكالمات بالفيديو /أو مكالمات هاتفية إلجراء المعاينات واالستشارات
الطبية والصحية عن بعد".
وأفادت الدكتورة سامية العبدهللا ،المدير التنفيذي للعمليات واستشاري أول في طب األسرة
في مؤسسة الرعاية الصحية األولية بأن الفرق الطبية المتخصصة قد أصبحت جاهزة
لتقديم الدعم للمرضى عبر البرنامج الجديد.
وقالت الدكتورة سامية ":لقد أصبحت فرقنا متعددة التخصصات الطبية من أطباء أسرة
وكوادر تمريضية واختصاصي تغذية عالجية واختصاصيي تثقيف صحي على أهبة
اإلستعداد لتقديم الدعم والرعاية لمرضى السكري خالل جائحة كورونا (كوفيد – ،)19
كما ت ّم إعداد المسارات العالجية المتكاملة والربط بين أطباء ك ّل من مؤسسة حمد الطبية
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ومرضى السكري وذلك كجزء من التزامنا بتقديم
الدعم المتواصل لهؤالء المرضى .
يمكن لمرضى السكري توجيه ما لديهم من استفسارات حول أثر العدوى بفيروس كورونا
(كوفيد –  )19إلى الفريق الطبي المختص عن طريق االتصال على الخط الساخن
للسكري ( – 16099الخيار رقم  )4حيث يقوم الفريق المشرف على هذا الخط الساخن
بتزويد مرضى السكري والقائمين على رعايتهم بالمشورة الطبية والمعلومات الضرورية
المرتبطة بمرض السكري وعالقته بفيروس كورونا (كوفيد – .)19
للمزيد من المعلومات حول مرض السكري وكيفية الوصول إلى اإلرشادات الخاصة
بالتدابير الوقائية لمرضى السكري (من الفئتين  1و  )2من فيروس كورونا (كوفيد –
 )19يمكنكم زيارة الصفحة المخصصة لهذه الغاية على الموقع اإللكتروني لمؤسسة حمد
الطبية من خالل الرابط التاليhttp://diabetes.hamad.qa :
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أكثــر مــن  170مصابـ ًـا بكوفي  19 -تلقوا
العــاج ببالزمــا المتعافين من الفيروس
تلقى أكثر من  170مريضا ً مصابًا بفيروس كورونا (كوفيد ) 19-في قطر حتى اآلن العالج ببالزما المتعافين من المرض،
وسجل نصفهم تحس ًنا في األعراض السريرية ،وتماثلوا للشفاء.
ويقوم العالج ببالزما المتعافين على أخذ البالزما من دم المرضى الذين تعافوا من فيروس كوفيد 19-ونقله إلى المرضى
المصابين بالفيروس حاليًا .حيث أنه أثناء مقاومة الفيروس يقوم جسم المريض بإنتاج أجسام مضادة لمهاجمته .وبمجرد أن
يتعافى الشخص  ،تبقى هذه األجسام المضادة في الجسم لمقاومة الفيروس إذا عاد للجسم مرة أخرى  .ويمكن استخدام البالزما
من مريض متعافي لعالج المرضى المصابين بفيروس كوفيد.19-
وقد تم إنشاء مركز للتبرع بالبالزما في مركز األمراض االنتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية .وتم تزويد المركز بأحدث األجهزة
التي تعمل على فصل البالزما عن الدم مباشرة ثم تقوم بالوقت نفسه بإعادة المكونات األخرى للشخص المتبرع  ،وتستغرق هذه
العملية حوالى  45دقيقة  .باإلضافة لذلك فإن المركز يحتوي على أجهزة حفظ البالزما في درجة حرارة  80تحت الصفر مما
يضمن صالحيتها ألطول فترة ممكنة .حاليًا ،يتم إعطاء عالج بالزما المتعافين إلى حاالت اإلصابة الشديدة .ونتيجة لهذا العالج
 ،أظهر معظم المرضى مستوى أعلى من األكسجين في الدم والخاليا الليمفاوية  ،وانخفاض الدفقة الفيروسية إلى مستويات غير
ملحوظة وتحسن في الصور المقطعية للصدر.
وقالت الدكتورة منى المسلماني ،المدير الطبي لمركز األمراض االنتقالية" ،إن إعطاء بالزما المتعافين للمرضى الذين يعانون
من أعراض شديدة ويخضعون ألجهزة التنفس الصناعي أو أولئك الذين يتلقون عالج أكسجة األغشية خارج الجسم  ،أدى إلى
معدل تعافي بنسبة  .٪50هدفنا اآلن هو البدء مبكرً ا وتقديمه للمرضى المصابين بعدوى كوفيد 19-معتدلة ،قبل أن يصلوا إلى
مرحلة تتطلب العناية المركزة أو استخدام أنبوب التنفس".
وأضافت الدكتورة المسلماني" ،نود أن نعرب عن خالص امتناننا للمرضى المتعافين والذين تبرعوا بالبالزما  ،ونحث باقي
المرضى المتعافين على التبرع بالبالزما  ،فهذا يتم في سبيل قضية نبيلة .فعمل الخير البسيط هذا يمكنه أن ينقذ حياة ".
وف ًقا للبروتوكول الجديد  ،سيتم إخراج معظم مرضى كوفيد 19-في قطر من مرافق الرعاية الصحية بعد أربعة عشر يومًا من
فحص كوفيد 19-اإليجابي األول .وبعد  28يومًا  ،يصبحون مؤهلين للتبرع بالبالزما بعد الخضوع لفحوصات مخبرية للتأكد
من وجود أجسام مضادة كافية في البالزما وللتأكد كذلك من خلوها من أي أمراض معدية.
وقال السيد محمد عبد السالم  ،وهو متبرع بالبالزما" ،لقد أصبت بفيروس كوفيد 19-أنا وجميع أفراد أسرتي .وبعد التعافي ،
قررت التبرع بالبالزما على أمل أن أتمكن من مساعدة المرضى اآلخرين على التعافي".
وقال متبرع آخر  ،السيد عبد اللطيف نتكرم" ،تبرعت بالبالزما على أمل أن تنقذ حياة آخرين .إنني أحث جميع المرضى
المتعافين على القيام بالشيء نفسه".
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معالــي وزيرة الصحة العامة تشــارك
فــي االجتمــاع رفيع المســتوى حول
دور وتأثيــر القيــادات النســائية فــي
مكافحــة جائحــة كوفيد 19-
شاركت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة كمتحدث رئيسي في االجتماع رفيع المستوى عبر
االتصال المرئي حول دور وتأثير القيادات النسائية في مكافحة جائحة كوفيد  ،19-والذي نظمته دولة قطر ممثلة في الوفد
الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة في نيويورك ،إضافة إلى كل من كوستاريكا وإيطاليا وكينيا ولبنان ونيجيريا والسويد
واالتحاد االفريقي .وافتتحت االجتماع سعادة السيدة أمينة محمد ،نائب األمين العام لألمم المتحدة ،بمشاركة سعادة الشيخة
علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة وعدد كبير من القيادات النسائية من قطاعات
مختلفة كالصحة العامة والخدمات االجتماعية ،والشؤون الخارجية من جميع أنحاء العالم.
ناقش االجتماع كيفية تأثير الوباء على النساء والفتيات ومجموعة متنوعة من عوامل الخطر التي يجب معالجتها على وجه
السرعة.
واستعرضت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة خالل االجتماع الدور الهام الذي تؤديه المرأة في
دولة قطر في مواجهة وباء (كوفيد ، )19-مشيرة إلى أن المرأة تشكل نسبة عالية من الكوادر الصحية العاملة في الصفوف
األولى لمواجهة الوباء وحماية المجتمع.
كما تحدثت معاليها عن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مواجهة (كوفيد )19-والحد من انتشاره ،من خالل نهج شامل يتسم
بتناسق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة ،ووفق خطة عمل وطنية لالستجابة ،تم إعدادها لحماية أفراد المجتمع ككل،
ويتضمن ذلك مراعاة االحتياجات الخاصة للمرأة في دولة قطر.
وأكدت معاليها أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة وباء (كوفيد )19-من أجل الحد من انتشاره
والسيطرة عليه ،مشيرة إلى أن دولة قطر تعمل بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
البالد المفدى على تعزيز التعاون الدولي والتضامن اإلنساني في مكافحة جائحة (كوفيد ،)19-وتعزيز االستجابة السريعة
لتداعيات الجائحة ،حيث قدمت مساعدات طبية إلى أكثر من  20دولة ،إضافة إلى تقديم مساهمة مالية بمبلغ  140مليون
دوالر لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة األطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات ،وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية،
خصوصا في الدول األقل نموا ،كما أعلن سمو أمير البالد المفدى في مؤتمر القمة العالمي للقاحات  2020عن تعهد جديد
من دولة قطر بتقديم  20مليون دوالر للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".
كما أكدت معاليها الدور الهام الذي تؤديه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على المستويين المحلي والدولي ،مشيرة
إلى أن سموها انضمت إلى المبادرة العالمية "  " Rise for Allوالتي تضم مجموعة من القيادات النسائية العالمية ،والتي
تأتي في إطار دعم الدعوة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة للتضامن والعمل الجماعي للتصدي لآلثار االجتماعية
واالقتصادية لجائحة "كوفيد. "19-
هدف االجتماع رفيع المستوى إلى تبادل الممارسات الجيدة ،والتفكير في التحديات التي يجب معالجتها لمكافحة جائحة
كوفيد ،19 -ومناقشة الحلول المشتركة لهذه المشكلة العالمية من منظور المرأة في القيادة.
وتطرق االجتماع إلى عدد من القضايا من أبرزها زيادة دور المرأة في الصحة العالمية ،واألثر الشامل لكوفيد  19على
النساء ،واالستفادة من السياسات والبرامج الصحية التي تصممها وتنفذها القيادات النسائية ،ودور التعاطف والرعاية في
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مكافحة كوفيد  ،19-والتعاون والتضامن العالميان لمكافحة الوباء ،والتأكد من أن النساء والفتيات في صميم جهود االستجابة
االجتماعية االقتصادية والحماية االجتماعية للتعافي من كوفيد 19-بما في ذلك من خالل ضمان حرم التحفيز االقتصادي التي
تستهدف النساء على وجه الخصوص.
كما ناقش االجتماع اآلثار المترتبة لكوفيد 19-على الصحة النفسية للنساء والفتيات ،وضمان إعادة البناء بشكل أفضل يؤدي
الى اإلنصاف بعد کوفید ،19 -بما في ذلك من خالل تشجيع النماذج االقتصادية الشاملة التي تدعم المساواة بين الجنسين من
الناحية الهيكلية ،ومناقشة طرق التأكد من أن جميع االستجابات السياسية لألزمة تراعي االحتياجات والمسؤوليات والمنظورات
الفريدة للمرأة.
يذكر أن النساء العامالت في القطاع الصحي يشكلن ما نسبته  %67من القوى العاملة في القطاع الصحي وفقا لدراسة أجرتها
منظمة الصحة العالمية في  104دول.
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اجتمــاع منظمــة الصحــة العالمية
إلقليــم شــرق المتوســط عبــر
االتصــال المرئــي
في يوم األربعاء الموافق  22أبريل  2020يشارك معالي وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح في
اجتماع منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط عبر االتصال المرئي.
عقد وزراء الصحة بدول اإلقليم شرق المتوسط صباح اليوم اجتماع لوزراء الصحة لدول االقليم
لتشاور وتبادل الخبرات في مجال التصدى لجائحة كورونا كوفيد  ١٩وذلك عبر االتصال المرئي.
وترأس االجتماع مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم الشرق المتوسط د.احمد المنظري ومثل دولة
الكويت معالي وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح.
واستعرض االجتماع مستجدات تفشي جائحة كورونا كوفيد  ١٩على المستوى العالمي وعلى مستوى
اإلقليم واخر االحصائيات المسجلة لالصابات.
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الكويــت ضمــن تجربــة الصحــة
العالميــة إليجــاد لقــاح لـــ كورونــا

إنطالقا من دور وزارة الصحة الكويتية وشراكتها
الفعالة مع منظمة الصحة العالمية وبتوجيهات
معالي وزير الصحة د .باسل حمود الصباح
وتعليمات سعادة وكيل الوزارة د .مصطفى رضا
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة
الدوائية والغذائية الدكتور عبدهللا البدر عن مشاركة
وزارة الصحة في المبادرة التي أطلقتها منظمة
الصحة العالمية وشركاؤها تحت مسمى "تجربة
التضامن" وهي تجربة سريرية دولية يشارك فيها
أكثر من  ٩٠دولة حول العالم وتهدف إلى التعاون
من أجل الوصول إلى عالج آمن وفعال لمرض
فيروس كورونا المستجد .19-COVID
وقال البدر في تصريح صحافي أن تجربة
التضامن تهدف إلى المقارنة بين أربعة خيارات
عالجية مع مستوي الرعاية المعتاد لعالج مرض
 ،19-COVIDلتقييم سالمتها وفعاليتها كما
تهدف إلى التوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي
األدوية يبطئ تطور المرض أو يحسن من حالة
المريض وفقا ً لإلرشادات التي تحددها منظمة
الصحة العالمية بهذا الشأن.
وأضاف الدكتور البدر أن العالجات التجــــريبية
التـي سيتم إخضــاعها للدراسة حسب توصـــيات
مــنظــمة الصــحة العــالمية هي رمـــديســـيفير؛
لوبينافير  /ريتــونافير؛ لــوبينافير  /ريتـــــونافير
باالقتران مع إنترفيرون بيتا1-أ؛ وكلــوروكين أو
هيدروكسيكلوروكين.
وأشار البدر إلى أنه سيتم إخضاع العالجات
التجريبية التي أثبتت فعالية بالنتائج األولية
لتجارب سريرية عالمية والمستخدمة حاليا ضمن
بروتوكوالت عالج  19-COVIDإلى تجارب
سريرية معتمدة من اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث
الطبية والصحية بوزارة الصحة بالتعاون مع
الشركات الدوائية المنتجة لهذه األدوية بحيث

يتم تجميع المعطيات والنتائج لتقديمها إلى اللجنة
المذكورة.
وأشار إلى أن هذه الدارسات تهدف إلى الحصول
على أكبر عدد من المعطيات والنتائج التي تساهم
في تحديد الدواء اآلمن والفعال تحت ظروف
محكمة وإشراف طبي دقيق ومتابعة فعالة
لجميع اآلثار العكسية التي قد تنتج عند استخدام
األدوية التجريبية مؤكداً أن هذه األدوية وغيرها
من العالجات التجريبية تخضع حاليا ً لمزيد من
التجارب السريرية في عدد كبير من بلدان العالم
للتأكد من سالمتها ومأمونية استخدامها.
كما أوضح أنه بموجب هذه المشاركة ستتمكن دولة
الكويت ممثلة بوزارة الصحة من الحصول على
دواء ريمديسفير وغيره من الخيارات العالجية
أعاله إلخضاعها للتقييم ومزيد من التجارب
السريرية وذلك في إطار حرص الوزارة على
مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية
على صعيد التصدي لهذا الوباء وسبل عالجه
المتاحة.
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الحد من األمراض
المزمنة غير المعدية
تقوم دولة الكويت بعدة مشاريع بهدف تحسين جودة
الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية
الصحية وبتكلفة منخفضة و من هذه المشاريع مشروع
مبادرة المدن الصحية وهو في المرحلة التنفيذية
نسبة انجاز المشروع %92
تقدير تاريخ االنتهاء 2020
مبادرة المدن الصحية هي مبادرةمجتمعية عالمية ،تهدف
لتحسين صحة المجتمعات من خالل تحسين البيئات التي
بها ينشأ ويعيش ويتعلم ويعمل ويشيخ االنسان لتكون
داعمة للصحة في الحاضر والمستقبل.
وتعمل المبادرة باستراتيجيات الدعم السياسي والمشاركة
المجتمعية و اعالء الصحة في األجندات السياسية ،وتدعو
للشراكات والتكامل القطاعي لتحقيق األهداف الرامية
لتحسين الصحة.
تم تسجيل  10مناطق كويتية تمثل المحافظات الست على
شبكة المدن الصحية اإلقليمية ( العديلية ،ضاحية عبدهللا
السالم ،السرة ،الشامية ،الرحاب ،عبدهللا المبارك ،مبارك
الكبير ،جابر العلي ،العيون والزهراء)
ويعمل حاليا "مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة
لتستوفي منطقة الصليبيخات ،معايير مبادرة المدن
الصحية حتى يتسنى تسجيلها على الشبكة".
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وقد تم اعتماد منطقة اليرموك أول مدينة صحية كويتية
أهداف المشروع هي:
.1
إعتماد منطقتين كمدن صحية من منظمة الصحة
العالمية فى نهاية السنة الخامسة
نشر الوعي حول مبادرة المدن الصحية فى جميع
.2
مناطق دولة الكويت
.3
زيادة عدد المناطق التي تتبني المبادرة بمعدل 2
مناطق سنويا على األقل
تحسين صحة األفراد فى المجتمع من خالل
.4
تخفيض معدالت االصابة باألمراض المزمنة ومضاعفاتها
تحقيق التواصل بين قطاعات المجتمع المختلفة
.5
لخدمة البيئة التي يحيا فيها االنسان وتعزز صحته
تخفيف العبء على موارد وزارة الصحة
.6
عقد  2دورة تدريبية سنويا لمسئولي ومتطوعي
.7
المناطق لبناء القدرات داخل المناطق
كذلك الخدمات التي يهدف المشروع إليها هي :
تحسين بيئة المعيشة داخل المناطق السكنية
.1
ويشمل ذلك المرور ،التعليم ،الحوادث واإلصابات ،التلوث
البيئي ،المماشي والمساحات الخضراء
تحقيق عائد أفضل من الخدمات الصحية
.2
بالسيطرة على األمراض
خفض عبء األمراض المزمنة وعوامل
.3
الخطورة المسببة لها ،والحوادث

الكويت

تطبيق شــلونك
شلونك هو تطبيق تفاعلي يستخدم لمساعدة وزارة الصحة في الكويت على التعامل مع جميع المواطنين والمقيمين وضمان
سالمتهم مع التركيز على السيطرة على وباء كورونا.
العمل في تطبيق «شلونك» بدأ برغبة أميرية سامية إلجالء أكثر من  30الف مسافر إلى ارض الوطن ،وتبنى وزير الصحة
د .باسل الصباح بالتعاون مع الجهات المختصة وشركة زين لالتصاالت الفكرة ،حيث انه وخالل فترة وجيزة ال تتعدى
أسبوعين تم إجالء المواطنين.
تطبيق شلونك يستهدف كل أفراد المجتمع ،ويجب على كل شخص تحميله من مواطن ومقيم ،حيث يتيح لألشخاص المحجورين
إدخال بياناتهم الحيوية والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة لدى ظهور أي أعراض عليهم.
التطبيق له خاصيتان رئيسيتان ،واحدة تستهدف الخاضعين للحجر المنزلي ،واألخرى تستهدف عامة الناس.
حيث أن الخاصية األولى ُتعنى بمتابعة مدى التزام الناس تحت الحجر المنزلي ،والتأكد من وجودهم في المكان المخصص
للحجر ،ومتابعتهم صحيا في حال ظهور أي أعراض لديهم حيث يتم تواصلهم عبر التطبيق ،وتقوم وزارة الصحه بتوفير
الرعاية الطبية بحسب الحالة.
أما الخاصية الثانية لعامة الناس فإنها تكون عن طريق خاصية البلوتوث ،وذلك عند تفعيل هذه الخاصية في أجهزة الهاتف
سيتم نوع من التوافق بين أجهزة الهواتف النقالة ،حيث إذا وجدت أي حالة إصابة بفيروس كورونا يمكن العودة للتطبيق
ومعرفة األشخاص الذين خالطهم في األيام السابقة ،وبالتالي معرفتهم لعزلهم واتخاذ اإلجراءات الوقائية المعمول بها ،وإجراء
الفحوص الالزمة للتأكد من وجود عدوى بـ «كورونا» من عدمها.
و يضم التطبيق ايضا معلومات عن الفيروس ومراكز الصحة الوقائية التابعة له.
عدد المسجلين في التطبيق بلغ  174ألفا ً و 57مسجال ،منذ بداية تدشينه قبل ثالثة أشهر وحتى اآلن.
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وزارة الصحــة تعــرض إنجازات الكويت
في احتواء فيروس كورونا المستجد
أمــام جمعية الصحة العالمية
شاركت دولة الكویت بوفد رفيع المستوى من وزارة الصحة برئاسة الشیخ الدكتور باسل الصباح في اجتماعات الدورة رقم 73
لجمعية الصحة العالمية و التي عقدت یومي 18و 19مایو 2020عبر تقنیة االتصال المرئي عن بعد (التلي كونفرنس) وذلك
نظرً ا للظروف العالمية النتشار وباء فیروس كورونا المستجد كوفيد.19-
و قد تم عقد االجتماع في جنیف ،إذ تضمن جدول األعمال المختصر على عدة مواضيع ،أبرزھا التصدي واحتواء وباء كورونا،
و التشيخ الصحي ،والتمنيع ،والتخلص من شلل األطفال.
وقد قام الوفد عبر االتصال المرئي بعرض إنجازات الكویت لتنفیذ الخطط والبرامج المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة
والمؤشرات اإليجابية الموضحة لإلنجازات في مجاالت تطبيق اللوائح الصحیة الدولية والتصدي واحتواء وباء كورونا
المستجد.
وتضمن جدول األعمال أیضًا متابعة تطبیق اللوائح الصحیة الدولیة ،ودعم قدرات النظم الصحیة ،إضافة إلى موضوعات تتعلق
بالمیزانیة وخطط العمل ضمن منظومة األمم المتحدة ومتابعة التقدم في تنفیذ القرارات الصادرة في دورات سابقة عن جمعية
الصحة العالمیة.
ويضم وفد وزارة الصحة برئاسة الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح كل من د.مصطفى رضا وكيل الوزارة والوكيل المساعد
للصحة العامة د.بثينه المضف ومدير إدارة العالقات الصحية الدولية د.رحاب الوطیان وفريق من المتخصصين بالموضوعات
المدرجة على جدول األعمال.
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جــودة الخدمات الصحية
تقوم دولة الكويت بعدة مشاريع بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة
منخفضة ومن هذه المشاريع مشروع البرنامج الوطني لالعتراف بجودة الخدمات في المؤسسات الصحية والذي دخل المرحلة
التنفيذية.
نسبة إنجاز المشروع %96
تقدير تاريخ االنتهاء من المشروع 2021
يمثل البرنامج الوطني لإلعتراف محورا هاما في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
وقد مر البرنامج الوطني لالعتراف بمراحل عديدة منها تحضيرية في المستشفيات بما يسمى بالمعايير االساسية للتحضير والتي
تؤكد على تطوير نظام وتوثيق سجل المريض.
وقد تم تحضير المعايير االساسية لإلعتراف بتوقيع اتفاقية مع الهيئة الكندية لإلعتراف وعمل كتيب للمعايير الوطنية لالعتراف
و يهدف البرنامج إلى ضمان التحسين المستمر للجودة و األمان في الخدمات الصحية و تقليل المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية
واألخطاء الطبية مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المجتمع في جودة وسالمة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية
الصحية األولية.
إذ أنه من خالل البرنامج الوطني لإلعتراف يتم تقييم المؤسسات الصحية لتقدير مدى توافق أداء المستشفيات ومراكز الرعاية
الصحية األولية مع المعايير القياسية.
ويهدف المشروع الى:
.1تطبيق معايير االعتراف في مستشفيات وزارة الصحة من خالل تطبيق معايير الجودة.
.2رفع أعداد المدققين المحليين بعدد  40مدقق جديد.
كما تهدف االتفاقية الكندية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة حيث تعتمد في آليتها على وضع تطوير معايير للجودة.
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ﺻﺤﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻋﻨﻨﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﻋﺪم أﺧﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻢ.

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮم ً
ﻟﻴﻼ واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻴﺪة،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ  9-8ﺳﺎﻋﺎت ،اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
س  10-8ﺳﺎﻋﺎت ،اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
س  11-9ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ  13-10ﺳﺎﻋﺔ ً
ﻟﻴﻼ.
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اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺨﺎﻃﺊ
اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﺗﺴﺮع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﻓﻲ.

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
اﻷﻛﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ أﻓﻀﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻀﺮا.
إﻟﻰ أن اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻤﻼت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ً

اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻋﺸﺎب ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ.

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺎﺋﺪة اﻷﻋﺸﺎب
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ.
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