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وزارة الصحــة الســعودية بالمشــاركة مــع مجلــس الصحــة تطلــق جائــزة
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ً
ً
متقدمــا فــي مجــال الصحــة بمســابقة األمــم
مركــزا
البحريــن تحصــد
المتحــدة وتحصــد جائــزة “لوحــة الكــرز”
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد يفتتح مستشفى جابر األحمد
ســلطنة عمــان كمركــز متعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة للجــودة
وســامة المرضــى
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افتتاحية العدد

المؤتمــر والمعــرض الخليجــي
األول للضمــان الصحــي فــي
مملكــة البحريــن
شارك مجلس الصحة مؤخراً في فعاليات المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي تحت رعاية كريمة
من لدن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ،وذلك يوم االثنين
الموافق  19نوفمبر 2018م ورشة عمل متخصصة في مجال ترشيد اإلنفاق الصحي ،وقد نظم مجلس الصحة
وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة بمملكة البحرين ورشة عمل متخصصة في مجال
ترشيد اإلنفاق الصحي ضمن فعاليات المؤتمر.
وهدفت الورشة التي جمعت أكثر من  300مشارك من القطاع الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج ،إلى
التعريف بنظم التمويل الصحي في دول المجلس ،وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العالقة
لمواجهة تحديات اإلنفاق الصحي المتزايد ،والعمل على إيجاد الموارد الصحية البديلة لترشيد اإلنفاق الصحي،
إضافة إلى االستخدام الفاعل للتكنولوجيا الطبية في مجال ترشيد األنفاق الصحي ،كما تناولت أيضا تعزيز مفهوم
( )health for moneyبدالً ( ،)health for moneyوتم التطرق إلى دور الحسابات الصحية في ترشيد
اإلنفاق الصحي ومقومات النجاح ،وكذلك ترشيد اإلنفاق الصحي على الدواء وعلى الخدمات الصحية .كما تناولت
الورشة عرضا للتجارب اإلقليمية والدولية الناجحة في ترشيد اإلنفاق الصحي.
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إن مخرجات ورشة العمل هذه سوف تساعد في إعداد إطار عام لالستراتيجية الخليجية لترشيد اإلنفاق الصحي،
ووضع اآلليات والسبل لتعريز التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في مجال ترشيد اإلنفاق الصحي واالستخدام
الرشيد للمورد الصحية المتوفرة ،كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع حول
االستخدام الرشيد للخدمات الصحية لألدوية.
إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يهدف من خالل عقد مثل هذه اللقاءات والورش إلى التغيير والتطوير
واتباع آليات تقنية جديدة بما يخدم وزارات الصحة بدول المجلس والجهات المشاركة ،كما يسعى المجلس لالرتقاء
بالخدمات الصحية في دول مجلس التعاون وتبادل المعارف والخبرات.

سليمان الدخيل
المشرف العام ورئيس التحرير
5
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علــى هامــش انعقــاد المؤتمــر والمعــرض الخليجــي
األول للضمــان الصحــي

مجلس الصحة يعقد ورشة
ترشيد اإلنفاق الصحي

عقد يوم االثنين الموافق  19نوفمبر 2018م ورشة عمل متخصصة في مجال ترشيد اإلنفاق الصحي في مملكة البحرين،
وذلك بتنظيم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة بمملكة البحرين ،وذلك
بحضور معالي وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح.
يأتي انعقاد هذه الورشة ضمن برنامج المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي تحت شعار «تطوير النظام
الصحي :الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي »؛ بتنظيم من المجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة البحرينية
 ،بحضور األمين العام السابق لألمم المتحدة السيد بان كي مون والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية معالي الدكتور
تدروس ادهانوم واألمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والمدير العام لمجلس الصحة الخليجي األستاذ /سليمان بن صالح الدخيل وعدد من
كبار المدعوين والمشاركين.
وتمثلت محاور الورشة في موضوع اإلنفاق الصحي بدول المجلس والتحديات التي تواجهها في ترشيد اإلنفاق الصحي،
وتم التطرق إلى دور الحسابات الصحية في ترشيد اإلنفاق الصحي ومقومات النجاح ،وكذلك ترشيد اإلنفاق الصحي
على الدواء وعلى الخدمات الصحية كما تناولت الورشة عرضا للتجارب اإلقليمية والدولية الناجحة في ترشيد اإلنفاق
الصحي ،وفي ختام الورشة تم تناول عرض أساليب تقديم التكنولوجيا الطبية الحديثة بفعالية التخاذ القرارات.
وقد أكد سعادة األستاذ /سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون ،أن مخرجات ورشة
العمل هذه سوف تساعد في إعداد إطار عام لالستراتيجية الخليجية لترشيد اإلنفاق الصحي ،ووضع اآلليات والسبل
لتعريز التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في مجال ترشيد اإلنفاق الصحي واالستخدام الرشيد للمورد الصحية
المتوفرة ،كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع حول االستخدام الرشيد للخدمات
الصحية لألدوية.
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أن إقامة هذا المؤتمر وورشة العمل ليؤكد حرص مملكة
البحرين وحكومتها الموقرة على استقطاب المؤتمرات
والورش الطبية المتخصصة التي تحشد الخبرات والكفاءات
العالمية ،انطالقا ً من اهتمام المملكة بمساندة ودعم كافة
الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في
مختلف القضايا الطبية ،وبناء الشراكات اإلقليمية والدولية
لتعزيز استدامة الخدمات الصحية.
ويُعد إقامة مؤتمر الضمان الصحي وورشة ترشيد االنفاق
الصحي من أبرز المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين
لتشجيع المزيد من التعاون اإلقليمي والعالمي في مجال
التغطية الصحية الشاملة ،وتعزيز التنسيق بين دول مجلس
التعاون الخليجي ،كما يهدف للدفع قدما ً بالمبادرات الصحية
الخليجية عموما ً وفي مجال الضمان الصحي.
كما يُعد هذا المؤتمر األول من نوعه للضمان الصحي
على الصعيد اإلقليمي والذي يجمع نخبة من خبراء
الصحة والسياسة العامة والتأمين من المنطقة والعالم
لتبادل األفكار حول تنفيذ خطط التأمين الصحي الوطني
وإدارته ويسعى إلى تحقيق العديد من األهداف الجوهرية
منها تبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بخطط الضمان
الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم ،ومناقشة
االستراتيجيات الهامة ،واالستفادة من خبرات البلدان في
تغيير اإلدارة في اإلصالحات الصحية ووضع سياسات
قوية من شأنها أن تقود وتدير التغيير المخطط لتحقيق
تطلعاتنا الصحية.
ويمثل المؤتمر منبراً حراً ومهما ً إلجراء مناقشات
مستفيضة بشأن إصالحات الضمان الصحي ،مع تحديد
أدوار المشترين في المستقبل ومقدمي خدمات الرعاية
الصحية والدور الجديد لمقدمي الخدمات الصحية الخاصة
وشركات الضمان الصحي ،باإلضافة إلى تحديد الدور
الهام لنظم المعلومات الصحية.
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األهداف الجوهرية منها تبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بخطط
الضمان الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم ،ومناقشة
االستراتيجيات المهمة ،واالستفادة من خبرات البلدان في تغيير
اإلدارة في اإلصالحات الصحية ووضع سياسات قوية من شأنها أن
تقود وتدير التغيير المخطط لتحقيق تطلعاتنا الصحية .ويمثل المؤتمر
حرا ومه ًّما إلجراء مناقشات مستفيضة بشأن إصالحات
منبرً ا
ًّ
الضمان الصحي ،مع تحديد أدوار المشترين في المستقبل ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية والدور الجديد لمقدمي الخدمات الصحية
الخاصة وشركات الضمان الصحي ،باإلضافة إلى تحديد الدور المهم
لنظم المعلومات الصحية.
وأكدت معالي وزيرة الصحة االستاذة /فائقة الصالح أن حضور
وزراء الصحة بدول المجلس وكبار المسؤولين في القطاع الصحي
الخليجي يسهم في تعزيز التكامل الصحي الخليجي وتنسيق الجهود
لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دول مجلس
التعاون الخليجي ،مؤكدة أهمية العمل الخليجي المشترك لالرتقاء
بصحة المواطن الخليجي ،بما يعزز مبادرات تطوير القطاع الصحي
في دول المجلس ،ومواكبتها المتغيرات والتطلعات المستقبلية وفق
أعلى معايير الجودة واالستدامة.
وقد أضاف الشيخ محمد عبد هللا آل خليفة إن األوراق العلمية والفنية
والجلسات النقاشية للمؤتمر وورشة العمل ركزت على العديد من
المواضيع ذات االهمية ،كما مثل المؤتمر وورشة ترشيد االنفاق
الصحي الفرصة لاللتقاء بصناع القرارات االستراتيجية في هذا
المجال على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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من جانبه ألقى األمين العام السابق لألمم المتحدة السيد بان كي
مون كلمة رئيسية في المؤتمر ،مبينا أن من حق كل األفراد التمتع
بالرعاية الصحية الشاملة والمناسبة ،مشيرً ا إلى أنّ دستور األمم
المتحدة نص على الحق في الصحة ،إذ أوضح أن التمتع بأعلى
مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق األساسية لكل
إنسان ،ويشمل الحق في الحصول على الرعاية الصحية المقبولة
والميسورة والكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب ،داعيا
إلى تكريس الجهود بين الدول والمنظمات لتطوير الرعاية الصحية
والعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الصحية ،فضالً عن المضي
قدمًا في مبادرات إصالح قطاع الرعاية الصحية بما يضمن تحقيق
أعلى معايير العدالة واالستدامة.
من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تدروس
ادهانوم أن التغطية الصحية الشاملة تتصدر األولويات الصحية
لمختلف دول العالم ،مؤكدا ترحيب المنظمة بهذا المؤتمر الخليجي
المهم المنعقد على أرض مملكة البحرين ،موضحً ا أن الغرض من
التغطية الصحية الشاملة هو ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم
من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة مالية جراء سداد أجور
الحصول عليها ،إذ يجب على كل مجتمع أو بلد يسعى إلى تحقيق
التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في حسبانه عدة عوامل ،من أهمها
إقامة نظام صحي فعال ،وإنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية،
وإتاحة األدوية والنظم الصحية التقنية األساسية ،وتهيئة كادر من
العاملين المدربين على نحو جيد.
وأضاف قائالً« :يعد ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة من دون
إفقار األساس لتحقيق الغايات الصحية ألهداف التنمية المستدامة.
وفي الواقع ،يجب أن يكون شعار (الصحة للجميع) مركز الثقل
للجهود المبذولة من أجل تحقيق جميع األهداف اإلنمائية المستدامة،
وذلك ألنه عندما يتمتع الناس وأسرهم بصحة جيدة فسوف تستفيد
المجتمعات والبلدان».
وحظي المؤتمر وورشة العمل بمشاركة عالمية واسعة من الخبراء
والمهتمين في مختلف جوانب صناعة الصحة والتأمين الصحي من
مختلف أنحاء العالم ،وبحضور الفت لدول مجلس التعاون الخليجي
وعدد آخر من دول العالم.
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مجلس الصحة يوقع اتفاقية رعاية
جائزة وعي 2019
وقع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يوم الثالثاء  4ديسمبر 2018م اتفاقية رعاية المسابقة التوعوية الصحية “جائزة
وعي” في نسختها الثالثة بالشراكة مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.
صرح بذلك سعادة األستاذ /سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون أن الجائزة تعد إحدى
المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي ألفراد المجتمع ،واستثمار طاقات الشباب ،وزيادة الشراكة بين المجتمع
والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ،ودول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن الجائزة تتيح لألفراد المشاركة في احدى المسارات كالفيلم القصير والصورة واالنفوجرافيك والموشن
جرافيك ،إضافة إلى مسار مخصص للمدارس ،حيث يتميز مسار المدارس في الموسم الجديد بإتاحته فرصة المشاركة لجميع
مدارس دول الخليج ،كما تم إضافة جائزة مخصصة لتصويت الجمهور يتم منحها ألعلى ثالث مراكز ،حيث أن مجموع
الجوائز يصل إلى أكثر من مليون لاير سعودي ألكثر من  50فائز ،وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى  150,000لاير سعودي.
تاتي مثل هذه المبادرات والشراكات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بهدف أن يكون المجلس جهة معززة للوقاية
وناشر للوعي وأن يكون الوعي الصحي سببا ً رئيسا ً في حياة صحية لجميع إفراد المجتمعات الخليجية.
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توقيع مذكرة تفاهم

بين مجلس الصحة وشركة

تكامل القابضة

عُقد يوم األحد الموافق  23ديسمبر 2018م مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصحة
وشركة تكامل القابضة في مجال الفحص الطبي للعمالة الوافدة في المملكة العربية
السعودية بهدف التعاون في رفع جودة العملية التعاقدية في قطاع االستقدام.
يأتي التوقيع على مثل هذه المبادرات بهدف ابراز الجهود التي يبذلها المجلس لالرتقاء
بالعمل الصحي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل في كافة مجاالته المختلفة ونشر
وتعزيز مفهوم الوعي الصحي واهمية تعزيز مفهوم الوقاية خيراً من قنطار عالج وتحقيقا ً
لألهداف المنشودة التي تسعى دول المجلس الى تحقيقها في هذا المجال الحيوي المهم.
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اجتماع لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصات
المستحضرات البيطرية لعام ٢٠١٩م

اجتماع لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصة
لوازم رعاية الفم واألسنان لعام ٢٠١٩م

عقدت لجنة تحديث الدليل واالعداد لمناقصات المستحضرات البيطرية لعام 2019م في دولة الكويت لدراسة بنود الدليل
وذلك خالل الفترة (  13 -11ديسمبر 2018م) ،وبحضور أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون الخليجي.

عقدت لجنة تحديث الدليل واالعداد لمناقصة لوازم رعاية الفم واألسنان لعام 2019م في دولة الكويت لدراسة بنود الدليل من
حيث (اإلضافة – الحذف  -التعديل) وذلك خالل الفترة (  06-03ديسمبر 2018م) ،وبحضور أعضاء اللجنة من دول مجلس
التعاون الخليجي.

وقد افتتح االجتماع سعادة المهندس /فتحي بن عيضة الكثيري مدير إدارة الشراء الموّ حد الخليجي مُرّ حبا ً بأعضاء اللجنة
ممثلي الدول األعضاء والجهات المشاركة ،وقد أشاد ببرنامج الشراء الموّ حد الخليجي مُنوّ ها ً بالدور الكبير الذي يؤديه هذا
البرنامج العريق الذي يحقق أحد أهداف التعاون الخليجي بين دول المجلس ،كما أشاد بدور لجان اإلعداد وتحديث الدليل
والتي تعتبر األساس الذي تبنى عليه طرح المناقصات وفي ختام الحديث رحب مجدداً بأعضاء اللجنة متمنيا ً لهم التوفيق

وافتتح االجتماع سعادة المهندس /فتحي بن عيضة الكثيري مدير إدارة الشراء الموّ حد الخليجي مُرّ حبا ً بأعضاء اللجنة ممثلي
الدول األعضاء والجهات المشاركة ،وقد أشاد ببرنامج الشراء الموّ حد الخليجي مُنوّ ها ً بالدور الكبير الذي يؤديه هذا البرنامج
العريق الذي يحقق أحد أهداف التعاون الخليجي بين دول المجلس ،كما أشاد بدور لجان اإلعداد وتحديث الدليل والتي تعتبر
األساس الذي تبنى عليه طرح المناقصات وفي ختام الحديث رحب مجدداً بأعضاء اللجنة متمنيا ً لهم التوفيق فيما تم تكليفهم به
من أعمال.

فيما تم تكليفهم به من أعمال.
حيث بدأت لجنة تحديث الدليل واالعداد أعمالها طبقا ً لما تضمنه جدول األعمال المبدئي لهذه اللجنة ،وقامت اللجنة
باستعراض ما ورد من الدول األعضاء بخصوص البنود المطلوب (إضافة  -حذف  -تعديل) مواصفاتها الفنية ،وتوحيد
مواصفة لقاحات الحمى القالعية  ،كما تمت مناقشة العوائق التي حالت دون مشاركة الدول األعضاء في المنافسة رقم (،)1
وإمكانية توسعة المشاركة في مناقصات المستحضرات البيطرية.
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حيث بدأت لجنة تحديث الدليل واالعداد أعمالها طبقا ً لما تضمنه جدول األعمال المبدئي لهذه اللجنة ،والنظر في التوصيات
الصادرة ضمن محاضر االجتماعات الفنية والمالحظات الفنية الواردة من قبل الدول األعضاء والجهات المشاركة ومالحظات
بخصوص التأخير في التوريد واستعراض الشروط لمناقصة لوازم رعاية الفم واألسنان لعام 2019م ،وتم اعداد دليل المناقصة.
وفي ختام االجتماع تم تسليم مدير إدارة الشراء الموّ حد الخليجي ،كافة أوراق المحضر ومرفقاته ،كما تقدم رئيس اللجنة وجميـع
أعضائها بالشكـر والتقديــر لصاحب المعالي الشيخ الدكتور /باسل الصباح وزير الصحة بدولة الكويت والشكر موصول لسعادة
الدكتور /عبدهللا منجد البدر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية  -عضو الهيئة التنفيذية في دولة
الكويت على رعايتهما الكريمة لفعاليات هذا االجتماع .والشكر موصول لمنسوبي إدارة العالقات العامة بوزارة الصحة بدولة
الكويت الذين بذلوا جهداً مقدراً لتوفير سبل الراحة ألعضاء الوفود المشاركة في هذا االجتماع.
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اجتماع لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصة
لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم
رقم  ١٩لعام ٢٠١٩م

اجتماع اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص
الوافدين بدول مجلس التعاون

عقدت لجنة تحديث الدليل واالعداد لمناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم رقم  19لعام 2019م في سلطنة
عمان لدراسة بنود الدليل وذلك خالل الفترة ( 20 -17ديسمبر 2018م) ،وبحضور أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون
الخليجي.

عقدت اللجنة الخليجية لبرنامج فحص الوافدين اجتماعها ( )22في سلطنة عمان خالل الفترة من  10-9ديسمبر 2018م
بحضور سعادة الدكتور علي بن حسين الحداد مدير إدارة برنامج فحص الوافدين بمجلس الصحة وأعضاء اللجنة الخليجية
المركزية وبمشاركة األمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وقد افتتح االجتماع سعادة المهندس /فتحي بن عيضة الكثيري مدير إدارة الشراء الموّ حد الخليجي مُرّ حبا ً بأعضاء اللجنة
ممثلي الدول األعضاء والجهات المشاركة ،وقد أشاد ببرنامج الشراء الموّ حد الخليجي مُنوّ ها ً بالدور الكبير الذي يؤديه هذا
البرنامج العريق الذي يحقق أحد أهداف التعاون الخليجي بين دول المجلس ،كما أشاد بدور لجان اإلعداد وتحديث الدليل
والتي تعتبر األساس الذي تبنى عليه طرح المناقصات وفي ختام الحديث رحب مجدداً بأعضاء اللجنة متمنيا ً لهم التوفيق
فيما تم تكليفهم به من أعمال.

حيث ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات من أهمها تقارير الزيارات والمخالفات المترتبة على المراكز  ،واالشتراطات
الصحية للتطعيمات الخاصة بالعمالة الوافدة  ،كما تم االطالع على طلبات الدول األعضاء بشأن زيادة المراكز بناء على عدد
المفحوصين في الدول األعضاء.

حيث بدأت لجنة تحديث الدليل واالعداد أعمالها طبقا ً لما تضمنه جدول األعمال المبدئي لهذه اللجنة ،وقامت اللجنة
باستعراض ما ورد من الدول األعضاء بخصوص البنود المطلوب (إضافة  -حذف  -تعديل) مواصفاتها الفنية ،ودراسة
تطبيق نظام السعر المضمون لكل نتيجة مقبولة (  ،) GPPRRكما تم تحديد البنود الجديدة التي تعمل بالنظام المغلق والتي
يتم إدراجها في الدليل واعتبار أنها ال تحتاج إلى تقييم.
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إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يهتم باتخاذ اإلجراءات المناسبة لفحص الوافدين في بلدانهم األم لمعرفة مدى لياقتهم
الصحية لطبيعة العمل القادمين من أجله ...وقبل هذا للتأكد من خلوهم من األمراض ،وبخاصة األمراض المعدية أو بعض
األمراض األخرى التي يمكن أن تهدد أمن وسالمة المجتمع الخليجي ،حيث أن الوافدين ال يؤثرون على الصحة ،وإنما يتعدى
تأثيرهم كذلك ليشمل الجوانب النفسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع ،كل هذه المسائل ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر
بالصحة العامة.
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تحت عنوان ”وفاء ووالء” مشاركة مجلس
الصحة في مهرجان الجنادرية 33
يشارك مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ضمن جناح األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المهرجان
الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية” ،في دورته الثالثة والثالثين ،والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان (وفاء
ووالء) تحت الرعاية الكريمة من المقام السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة
العربية السعودية ،حفظه هللا ورعاه ،خالل الفترة من  20ديسمبر و حتى  10يناير ٢٠١٩م.
وتأتي مشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في المهرجان لما تحمله هذه المناسبة من أهمية تاريخية في جوانبها
الثقافية والحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية وللشعوب الخليجية ،وحرصا ً من مجلس الصحة على التعريف
بهويته ورسالته وأهدافه ونشر الوعي الصحي بين زوار المهرجان وإبراز دور المجلس في حماية األمن الصحي الخليجي
من خالل برنامج فحص الوافدين ،ودوره في توحيد تسعيرة األدوية والمستحضرات الطبية في الدول األعضاء.
الجدير بالذكر فقد تم إعداد مجموعة من الكتيبات والهدايا التثقيفية يتم توزيعها على الحضور ،كما تم إعداد فيديوهات تثقيفية
ومقتطفات عن برامج المجلس ليتم عرضها على شاشات في الجناح الخاص بالمجلس.
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معالــي وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمع – اإلمارات العربيــة المتحدة

يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس شركة “استرازينيكا”
في إطار تطوير نتائج المؤشرات الوطنية في مجال األمراض التنفسية والسرطان لتحقيق أهداف األجندة الوطنية 2021
 ،و ّقع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مذكرتي تفاهم مع السيد ليف جوهانسون رئيس
مجلس إدارة استرازينيكا ،وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة ،وسعادة الوكاء المساعدين،
والسيد سامر الحالق نائب الرئيس لمنطقة للشرق األوسط و رئيس منطقة الخليج في استرازينيكا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة تتعلق بـ «الربو لدى األطفال» باإلضافة إلى التعاون في مجال
األمراض التنفسية وفق أحدث الممارسات اإلكلينيكية الم ّتبعة عالميا ً وتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم حلول فعالة للمرضى
إلدارة المرض.
كما تضمنت تطوير التعاون في مجال أمراض السرطان لتحقيق ممارسات طبية بمعايير عالمية لتمكين المرضى من إدارة
مرضهم خالل مرحلة التشخيص والعالج وتوعية المجتمع في هذا المجال وتضمنت المذكرة أيضا ً تطوير سبل الرعاية في
مجال أمراض السكري.
وأكد معاليه على عمق الشراكة االستراتيجية بين الطرفين وحرص الوزارة في إطار توجهات القيادة الرشيدة على تطوير
األنظمة والتشريعات التي تتيح للشركات الطبية العالمية االستفادة من البيئة االستثمارية التنافسية للدولة ،وتعزيز جهودها
في أن تصبح دولة اإلمارات نموذجا ً عالميا ً رائداً في المواجهة االستباقية لتحديات المستقبل بما في ذلك االبتكار والذكاء
االصطناعي ولفت معاليه إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع شركة استرازينيكا كشريك استراتيجي في
عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تحقق توجهات القيادة الرشيدة واألهداف االستراتيجية العليا للوزارة في تعزيز
صحة المجتمع.
من جانبه أشار سعادة الدكتور سليم العلماء إلى أن الشراكة مع استرازينيكا قطعت أشواطا ً طويلة وتواصل تحقيق إنجازات
تسهم باالرتقاء بنوعية وجودة الرعاية الصحية في الدولة لترسيخ نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد ،وخلق شراكات
محلية وعالمية ،لتنمية قطاع األبحاث السريرية فيما قال ليف جوهانسون رئيس مجلس إدارة استرازينيكا ،نلتزم بتقديم حلول
مبتكرة للمرضى ودعم تنفيذ «األجندة الوطنية» ورؤية االمارات  2021من خالل مشاريع مبتكرة تتمحور حول المريض
وتعكس المعايير العالمية للنظام الصحي اإلماراتي ،ويعكس اللقاء مع معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن
محمد العويس وفريقه الموقر ،الثقة ومستوى الشراكة بين وزاره الصحة ووقاية المجتمع وشركه استرازينيكا.
وذكر السيد سامر الحالق نائب الرئيس لمنطقة للشرق األوسط ورئيس منطقة الخليج في استرازينيكا أن المشاريع والمبادرات
المتفق عليها تضع المرضى في الصميم وتركز على مجاالت العالج الواردة في األجندة الوطنية وتهدف هذه المبادرات
إلى بناء القدرات المحلية ،وتوفير نهج شامل وفهم لمنطقة العالج ،وتحسين تجارب المرضى ،وتوسيع نطاق الحصول على
أدوية الشركة وزيادة الوعي في علم األورام والسكري والقلب واالوعية الدموية ،فضالً عن التنفسية.
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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  -اإلمارات
العربية المتحدة برنامج التوعية والوقاية من سرطان
الثدي وتهدف الحملة التي تستمر خالل شهر أكتوبر،
إلى رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية
الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية
والمعالجة وعوامل الخطورة المسببة لإلصابة وأهمية
وسائل الفحص المبكر واالكتشاف والتشخيص ،حيث
يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا ً
في العالم ،ومن أهم خمسة أسباب للوفاة بين أنواع
السرطان.

مول برأس الخيمة ومركز المنامة هايبرماركت بأم
القيوين و اللولو مول بالفجيرة وجمعية أم المؤمنين
بعجمان ومركز الغرير بدبي ،وأيضا يتم تفعيل الحدث
في بعض األماكن السياحية مثل واجهة المجاز المائية
بالشارقة وعدد من جهات العمل كمجلس دبي الرياضي
وتتضمن الفعاليات عدداً من األنشطة التوعوية وتقديم
االستشارات والمعلومات عن سرطان الثدي والعوامل
التي تزيد من خطورة اإلصابة من قبل طبيب مختص
علما ً أن نسبة شفاء سرطان الثدي قد تصل إلى أكثر من
 %90إذا تم اكتشافه وعالجه مبكراً.

وتم إطالق العديد من األنشطة والفعاليات والبرامج
التثقيفية التي تحث أفراد المجتمع على إجراء الفحص
المبكر لسرطان الثدي .وشملت الحملة تنفيذ عدد من
األنشطة التوعوية في المراكز الصحية التابعة للوزارة
وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة،
حيث سيت ّم تقديم محاضرات وورش عمل توعوية عن
السرطان وسبل الوقاية وعرض عدد من الفيديوهات
التثقيفية في شاشات العرض ،إلى جانب تفعيل الرسائل
واألفالم التثقيفية في وسائل التواصل االجتماعي التابعة
للوزارة عبر نشر رسائل توعوية خالل فترة الفعاليات
عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونصائح
عن كيفية الوقاية منه.

وقالت الدكتورة عصمت القاسم رئيس مبادرة الكشف
المبكر عن السرطان أن الحملة تشمل تشجيع األفراد
ضمن الفئة المستهدفة لعمل الفحص المبكر عن
سرطان الثدي بجهاز (الماموجرام) في مراكز الفحص
الشعاعي ،والوحدة المتنقلة لفحص الثدي ،بشكل مجاني
للمواطنين من دولة اإلمارات وتم التعاون مع مستشفى
«ان ام سي»  NMCلتوفير فحوصات مجانية للمقيمين
خالل الفعاليات.

وفي هذا السياق أشار سعادة الدكتور حسين عبد
الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز
والعيادات الصحية إلى أهمية برنامج التوعية والوقاية
من سرطان الثدي في إطار فعاليات حملة «اطمئنان»
لتطبيق المبادرتين المعتمدتين من مجلس الوزراء
«الفحص الدوري الشامل» والكشف المبكر عن
السرطان وضمن جهود تطبيق المسرع الحكومي
المتعلق بالمؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض
السرطان بهدف تسريع تحقيق أهداف األجندة الوطنية
لرؤية اإلمارات  ،2021مما يضمن تحقيق األهداف
العالمية المتصلة بالحد من األمراض غير السارية
بحلول العام .2025

في إطار حملة ”اطمئنان” لتطبيق المبادرتين الوطنيتين ”الفحص
الدوري الشامل” و”الكشف المبكر عن السرطان”

ً
برنامجــا
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تنظــم
إلجــراء الفحوصــات الالزمــة للكشــف المبكــر
لسرطان الثدي وتدعوا أفراد المجتمع للمشاركة
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ولفت إلى جهود الوزارة وشركائها في دولة اإلمارات
بتطوير االستراتيجية الوطنية لمكافحة األمراض غير
السارية ( )2021 – 2017في إطار استراتيجية
الوزارة تعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة
اإلمارات وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة
بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من
األمراض.
وأوضحت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف
والتعزيز الصحي أن الحملة تشمل تنفيذ حزمة من
الفعاليات في مراكز التسوق والجمعيات مثل راك

وأكدت أن الحملة تسعى أيضا ً لتأهيل العاملين في
مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتزويدهم
بالمعلومات الصحيحة والمستجدات العلمية الدقيقة عن
المرض واآلليات المتبعة في برامج الفحص المبكر،
كما تهدف الحملة أيضا ً إلى دعم الشراكة والتعاون بين
كافة الهيئات الصحية الحكومية وغير الحكومية لدعم
جهود الوزارة في مكافحة سرطان الثدي.
وقد خصصت الوزارة عيادة متنقلة مزودة بجهاز
الفحص الماموجرام ،وكادر طبي وفني متخصص،
وستتمكن السيدات من الحصول على نتيجة الفحص في
أقرب فرصة بعد أن يقوم فريق طبي وفني متخصص
بقراءة وتشخيص أشعة الماموجرام ،ويتم أثناء الحملة
توزيع الكتيبات والنشرات والمطويات التثقيفية وتقديم
االستشارات العالجية للسيدات من جميع الجنسيات
بكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال براسانث مانغات ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
« :NMC Healthيشرفنا العمل مع وزارة الصحة
ووقاية المجتمع لدعم جهودها في برنامج التوعية
والوقاية من سرطان الثدي الذي يستمر لمدة شهر
لرفع الوعي المجتمعي حول طرق الكشف المبكر
والتشخيص والوقاية والعالج وعوامل الخطر ،والذي
يدعم تحقيق أهداف األجندة الوطنية لدولة اإلمارات»
( )2021لخفض وفيات السرطان حيث أن تعزيز نمط
الحياة الصحي واجراء مثل هذه الفحوصات الوقائية
الصحية من شأنه أن يحد من انتشار سرطان الثدي في
الدولة».
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تبتكــر
ً
ً
ً
الكترونيــا
نظامــا
اختياريــا ألدويــة
المسافرين تشمل األدوية المراقبة
والمؤثــرات العقليــة
في إطار استراتيجيتها لتوفير أفضل الخدمات اإللكترونية الذكية واالرتقاء بجودة المنظومة الصحية ،أطلقت وزارة الصحة
ووقاية المجتمع نظاما ً الكترونيا اختياريا ً من خالل الموقع االلكتروني للوزارة يختص بتسهيل جلب األدوية المراقبة
والمؤثرات العقلية فقط للمسافرين القادمين للدولة وذلك بصفة اختيارية وبهدف تسهيل األمر على المسافرين ولتفادي
االنتظار في مطارات الدولة عند الوصول.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين األميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن هذا النظام االلكتروني يطبق
عالميا ً في أغلب دول العالم المتقدمة ولفت إلى أن نظام اإلخطار عن أدوية المسافرين مضى على تطبيقه بالدولة أكثر من 20
عاما ً ولكن من خالل البريد االلكتروني أو عند وصول المسافر إلى إحدى مطارات الدولة ،وأما التغيير الجديد فهو التحول
إلى النظام االلكتروني االختياري مع العلم أن هذه الخدمة اختيارية ويمكن للمسافر أن يجلب األدوية والتقارير الطبية معه
أثناء الوصول وتقديمها للجمارك بدون استعمال النظام االلكتروني.
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تنظــم ورشــة
عــن تطبيــق الــذكاء االصطناعــي لتحســين
نتائج المؤشــرات الوطنية للقلب والســرطان
في إطار تحقيق أهداف استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي  AIالتي أطلقتها حكومة دولة اإلمارات سنة  ،2017نظمت
وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل حول تطبيقات الذكاء االصطناعي بهدف تقليل نسبة األمراض المزمنة والخطيرة
وطرق استخدامه في المجاالت الطبية لتحسين نتائج عدد من المؤشرات الوطنية منها القلب والشرايين والسرطان ودعم
ثقافة االبتكار في ميدان العمل.
وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال ،الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات ،على توجهات الحكومة
الحكومة الرشيدة بدمج الذكاء االصطناعي بنسبة  %100في الخدمات الطبية ،واالرتقاء باألداء الحكومي وتسريع اإلنجاز
وخلق بيئات عمل مبتكرة ،في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خالل تقديم خدمات صحية شاملة
ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية تفوق توقعات المرضى وتبني الفكر االبتكاري كأسلوب عمل لضمان الجاهزية للمستقبل و
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي لتحقيق مؤشرات األجندة الوطنية  2021وأهمها األمراض المزمنة كالسرطان وامراض
القلب والشرايين.
وقد أفادت الدكتورة منى الكواري ،مدير إدارة الرعاية التخصصية ،أن ورشة العمل التي أدارتها الخبيرة في وسائل الذكاء
االصطناعي الدكتورة روشي داس استهدفت تطوير وسائل العمل باالستناد لخطة متكاملة إليجاد حلول مبتكرة باستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي ،وستعمل إدارة الرعاية التخصصية على متابعة المشاريع المطروحة ومدى تنفيذها في ميادين
العمل.
حضر الورشة  44موظفا ً من مختلف االختصاصات وتضمنت الورشة محاضرة تعريفية عن الذكاء االصطناعي ،وورشة
تدريب على كيفية تطبيق فكرة الذكاء االصطناعي ودعم الموظفين لتحديد أهداف أدائهم الوظيفية والتطويرية باستخدام
الحلول االبتكارية المتاحة عبر تقنيات الذكاء االصطناعي.

30

31

اإلمارات

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تطلــق
اللعبــة االلكترونيــة ”ســند ورحمــة”
لتعزيز الشــخصية المواطنة للتمريض
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اللعبة االلكترونية
الترويجية التي تتضمن شخصيتي سند ورحمة الكرتونية
ضمن محور التوعية واإلعالم في إطار أهداف المبادرة
الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض ،وذلك في إطار
مشاركتها بأسبوع جيتكس للتقنية  2018الذي يقام في
مركز دبي التجاري العالمي بين  18-14أكتوبر الحالي.
وتهدف الوزارة من اللعبة االلكترونية سند ورحمة إلى
إيصال الرسالة التوعوية التثقيفية كوسيلة مبتكرة للترويج
لمهنة التمريض وأهمية الكوادر التمريضية المواطنة
للمجتمع وإبراز الشخصية المواطنة للتمريض ،واستخدام
الشخصية الكرتونية كشخصية رسمية في المناسبات
الرسمية والوطنية التي تعرض أخبار وأنشطة الوزارة
المرتبطة بالتمريض.
وفي هذا السياق أشار الدكتور يوسف السركال ،إلى أهمية
تسليط الضوء على اللعبة االلكترونية الترويجية ضمن
فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية نظراً لكونها منصة تقنية
متقدمة تستقطب اهتماما ً عالمياً ،حيث تعتبر شخصيتي
«سند ورحمة» وسيلة مبتكرة من األنشطة التحفيزية في
المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض ورفع
نسبة التوطين فيها ،حسب مؤشرات األجندة الوطنية لرؤية
اإلمارات  ،2021وإبراز الشخصية المواطنة للتمريض
واستخدام الشخصية الكرتونية كشخصية رسمية في
المناسبات الرسمية والوطنية ،وذلك في إطار استراتيجية
الوزارة الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة
والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وترسيخ ثقافة االبتكار
في بيئة العمل.
ولفت سعادته إلى أنه تقرر تسمية شخصية الممرضة
«رحمة « لكونها من الصفات التي تتميز بها الممرضات،
بينما تم اختيار اسم شخصية الممرض « سند» من إلهام
أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
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رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
هللا» عن التمريض ،بأن «الكوادر التمريضية الوطنية هم
السند الحقيقي للدولة في وقت ازماتها وحاجاتها» وأشار
د .يوسف إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من المبادرات
والبرامج لتعزيز التوطين في مهنة التمريض ،باستقطاب
الكوادر المواطنة على مستوى الدولة من خالل وضع
برامج تهدف إلى زيادة إعداد الكوادر التمريضية المواطنة
المؤهلة بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية وهيئات
صحية ومؤسسات إعالمية وثقافية وكذلك الجهات المعنية
بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية.
وأكدت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض
على أهمية توعية المجتمع عن دور التمريض ،وتعزيز
الصورة اإليجابية عن التمريض ،والوصول إلى أكبر عدد
من األفراد لنشر المعرفة ،حيث يعتبر استخدام األلعاب
من أكثر الوسائل التعليمية نجاحا ً وأثراً ،لكونها تشد انتباه
الفئات العمرية المختارة.
وتتكون اللعبة االلكترونية من نموذجين ،ويستهدف األول
منها ،فئة األطفال من سن  8-3سنوات ويهدف إلى
التعريف باألدوات المستخدمة من قبل أفراد التمريض،
ومعرفة العالمات الحيوية الطبيعية ،واستخدام اللعبة
كوسيلة تعليمية عن مهنة التمريض في المدارس.
بينما يستهدف النموذج الثاني الفئة العمرية األكبر من 8
سنوات ،بهدف التعريف بمهنة التمريض ،ومعرفة دور
التمريض في الجهات المختلفة التي يعمل بها ،والتوعية
الصحية بكيفية التعامل مع بعض الحاالت البسيطة .علما ً
أن اللعبة متوفرة اآلن على منصات المتاجر االلكترونية
في جوجل بالي وابل ستور ،لتكون متاحة ألوسع شريحة
في المجتمع وتحقق اللعبة غاياتها من االنتشار واألثر
اإليجابي.
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البحريــن تحصــد مركـ ً
ـزا متقدمـ ًـا فــي مجــال الصحــة بمســابقة
األمــم المتحــدة وتحصــد جائــزة «لوحــة الكــرز»  ..في نيويورك

اختيــار وزارة الصحــة بمملكــة البحريــن لجائــزة

فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت التابعــة
ً
لألمــم المتحــدة
تقديــرا لمســاهمتها البــارزة

فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
المتعلقــة بمكافحــة األمــراض غيــر الســارية

تسلم سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة جائزة رفيعة المستوى من منظمة األمم
المتحدة ،بعد أن أعلن فريق العمل المشترك بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ظهر يوم أمس الخميس
الموافق  27سبتمبر 2018م بمبنى األمم المتحدة في نيويورك عن فوز وزارة الصحة بمملكة البحرين
لنيل الجائزة تقديراً لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .حيث تم اختيار وزارة
الصحة لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،تقديرا إلسهاماتها البارزة في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة األمراض غير السارية ،سعيا ً لتحقيق أفضل معايير
الصحة والوقاية من األمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
وتأتي هذه الجائزة نتيجة ثمرة جهود مخلصة من فريق العمل المعني بمكافحة األمراض غير السارية
بوزارة الصحة والجهات المعنية في هذا المجال بمملكة البحرين ،وإستحقاقها بكل جدارة مركزاً
متقدماً ،لتكون أول دولة عربية تحصد جائزة فريق العمل التابع لألمم المتحدة ،والحصول على
«اللوحة الفريدة من خشب الكرز» وكذلك شهادة التقدير خالل االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة
لألمم المتحدة حول مكافحة األمراض غير السارية.
أن هذ اإلنجاز يجسد رؤى القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والدعم الال محدود لالرتقاء بعمل
الوزارات الخدماتية التي تعمل لصالح خدمة المواطن البحريني وان هذا اإلنجاز المشرّ ف الذي تفخر
به البحرين يأتي بجهود وكفاءة الكوادر الصحية المتميزة من أبنائها في البحرين.
ولقد كان ألعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض غير السارية دوراً كبيراً في تحقيق هذا اإلنجاز،
حيث تربط هذه اللجنة بين ممثلين من جميع الوزارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
في مهمة الوقاية من األمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها ،والتي تعاونت بشكل كبير
من أجل مكافحة األمراض غير السارية في المملكة ،وقامت بتحديث الخطة االستراتيجية للوقاية من
األمراض غير السارية ومكافحتها ( )2019-2015على أساس خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة
العالمية لمكافحة األمراض غير السارية ( )2020-2013وإعالن األمم المتحدة ،واستطاعت تحقيق
العديد من االنجازات في سبيل مكافحة االمراض غير السارية والتي كان لها دور كبير في حصول
وزارة الصحة على هذه الجائزة.
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معالــي وزيــرة الصحــة تفتتــح
المختبــر المركــزي وتدشــن
مشــروع ميكنة مختبــر األحياء
الدقيقــة
وأكثــر مــن  11مليــون تحليــل فــي العــام
بجميــع مختبــرات مجمــع الســلمانية الطبي
تفضلت معالي األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بمملكة البحرين بتدشين
مشروع ميكنة مختبر علم األحياء الدقيقة (الميكروبيولوجي) ،وافتتاح المختبر المركزي
( )Core Labبقسم المختبرات بمجمع السلمانية الطبي .وقد حضر حفل التدشين عدد
من المسؤولين والمتخصصين.
يحتوى هذا المختبر والذي تم إنشاءه خالل  9أشهر وبتكلفة بلغت 1.185.000
دينار بحريني على أجهزة وتقنيات طبية متطورة بلغت تكلفتها  1.035.000دينار
،ويعمل فيه  21فني وتقني وكاتب ومشرف وعدد اثنان من األطباء (استشاري طب و
أخصائي) ،وسيستفيد من هذا المختبر مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية التابعة
لوزارة الصحة إلى جانب المستشفيات والعيادات في القطاع الخاص .ويستقبل المختبر
المركزي قرابة  5000عينة يومياً ،وهو المختبر المتخصص بإجراء التحاليل المتصلة
باألمراض التي تسببها الفطريات والبكتيريا ،ويعد افتتاحه نقلة نوعية في مجال التحاليل
المختبرية التي يقدمها مجمع السلمانية الطبي.
كما تتوفر في المختبر المركزي أحدث التقنيات التكنولوجية في العالم ،ويتميز بكونه
األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكان هذا المختبر قد حظي
بإشادة من جانب مندوبي منظمة الصحة العالمية في زيارتهم األخيرة إلى البحرين.
ويساهم هذا المختبر الذي في توفير نتائج التحاليل بسرعة وبدقة كبيرة وبأقل عدد من
الفنيين مما يؤدي إلى تقليل مدة إقامة المرضى بالمستشفى إلى جانب إعطاء األدوية
والمضادات الحيوية المناسبة.
وخالل حفل التدشين أشادت معالي األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة
بمستوى التقنيات واألجهزة الطبية الحديثة في مختبري علم األحياء الدقيقة والمركزي
ودورها في سرعة إظهار نتائج التحاليل ،مثمنة سعادتها كافة الجهود التي بذلت من
جانب قسم المختبرات ،وإدارة المعلومات الصحية والجهات المتخصصة األخرى من
أجل اطالق هذا المشروع و تحقيق هذا اإلنجاز الذي سيساهم في أحداث نقلة نوعية في
مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة ،حيث أن مختبرات السلمانية تعد من المرافق
الحيوية والتي تجري أكثر من  11مليون تحليل في العام.
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البحرين

فــي إنجــاز وطنــي يعــد األول مــن نوعــه فــي تاريــخ
مملكــة البحريــن

الصحــة العالميــة تمنــح محافظــة
العاصمــة شــهادة اعتمــاد المنامــة
مدينــة صحيــة
منحت منظمة الصحة العالمية محافظة العاصمة شهادة اعتماد دولية لمنطقة أم الحصم
كأول منطقة في مملكة البحرين للمدينة الصحية ،في إنجاز جديد يضاف لسجالت مملكة
البحرين في مجال الصحة والبيئة والتنمية االجتماعية والحضرية ،حيث تحقق اإلنجاز
بفضل التعاون الوثيق بين وزارة الصحة ومحافظة العاصمة من خالل إطالق برنامج
«المنامة مدينة صحية» في مارس  ،2017قبل أن توقع المحافظة مع المنظمة العالمية
خطاب تعاون في فبراير  ،2018تبعها زيارة تقييمية لخبيرة المنظمة في أكتوبر 2018
إلى منطقة أم الحصم ،حيث وجدت أن جميع المؤشرات الثمانين المعتمدة من قبل
المنظمة تم تحقيقها ،بما أهل المنطقة للحصول على اللقب.
وبهذه المناسبة ،نظمت محافظ محافظة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الصحة حفالً بهذه
المنتاسبة ،بحضور معالي وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ،ومعالي
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ،وسعادة الدكتور إبراهيم
الزيق ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية والكويت والبحرين ،وعدد من كبار
المسؤولين وممثلين عن المنظمات الدولية وأهالي أم الحصم ،حيث منح ممثل منظمة
الصحة خالل الحفل شهادة االعتماد لمعالي المحافظ وسعادة الوزيرة.
إن إعالن أم الحصم كأول منطقة صحية في المملكة يضيف لمملكة البحرين نجاحا ً آخراً
لما أنجزته في كافة المجاالت بوجه عام ،وفي مجال الصحة للجميع وبالجميع بشكل
خاص ،إذ أن برنامج المدن الصحية يعد أحد أهم البرامج الوقائية التابعة لمنظمة الصحة
العالمية ،ويسهم في تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة» ،وهذا اإلنجاز سيسهم في
ترسيخ المكانة العالمية للبحرين ،وسيحفز جميع مدن ومناطق المملكة لتحذو حذوها.
وقد أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في الحفل إلى أن « :برنامج المدن الصحية في
مملكة البحرين يشهد تقدما ً كبيراً في فترة زمنية قياسية ،مع التفرد بتنفيذ بعض المبادرات
واألنشطة اإلبداعية التي تجعل من البحرين سباقة ومتفردة ،وبذلك بفضل الجهود
المتواصلة التي يبذلها الفريق الوطني متمثالً في وزارة الصحة ومحافظة العاصمة،
لوضع الصحة على رأس جدول األعمال السياسية والتنفيذية لكافة القطاعات.
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وزارة الصحــة الســعودية بالمشــاركة مــع مجلــس الصحــة

تطلــق جائــزة (وعــي) فــي
موســمها الثالــث ٢٠١٩م

أطلقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المسابقة
التوعوية «جائزة وعي  »2019في نسختها الثالثة ،وتهدف وزارة الصحة والمجلس إلى استثمار أعمال ومنتجات
الجائزة في التوعية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ،إضافة إلى إقامة ورش عمل تطويرية في جميع دول الخليج
لتطوير مهارات المشاركين في مسارات الجائزة المتنوعة.
و ُتعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة السعودية ،وتهدف إلى تشجيع األفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس
التعاون الخليجي واليمن لإلبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير
أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم انفوغرافيك.
وأوضحت وزارة الصحة ،أن الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من
اإلصابة باألمراض وزيادة النشاط واإلنتاج الوظيفي ،مشيرة إلى تخصيص مسار لمدارس المملكة ودول الخليج العربي
واليمن لتحفيز المعلمين والطلبة للمنافسة في خلق بيئة مدرسية صحية عبر المشاركة بإعداد وتوثيق مبادرة صحية تعزز
الجانب الصحي في المدارس.
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تدشــين مشــروع  100عيــادة
متنقلــة لمكافحــة التبــغ فــي
الجامعــات ومديريــات التعليم
ومديريــات الشــؤون الصحيــة
بالمناطــق
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تدشين مشروع  ١٠٠عيادة متنقلة
لمكافحة التدخين في الجامعات ومديريات التعليم بالمملكة ومديريات الشؤون الصحية
بالمناطق كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وذلك بحضور معالي وزيري
الصحة والتعليم أمس األحد خالل فعاليات اللقاء السنوي لمديري الشؤون الصحية المدرسية
المنعقد في الرياض.
وتقدم هذه العيادات العديد من الخدمات وتشمل االستشارات الطبية والتوعية والعالج
ومتابعة الحاالت ونتيجة اإلقالع عن التدخين باإلضافة إلى ضبط مخالفات التدخين داخل
المنشآت الحكومية .وقد شاركت أمانة اللجنة بجناح في هذا اللقاء ضم  ٥أركان األول
«المركز الوطني للوقاية من األمراض» حيث سيتم عرض مبادرات إبداعية يتبناها المركز
لحماية الصحة العامة بد ًء من أطفال المدارس بحيث يكون هذا الكورنر لتلقي المبادرات مع
إمكانية التوسع فيه للمديريات العامة للتعليم.
والركن الثاني «اإلدارة العامة لمكافحة األمراض المعدية» تحت عنوان (التطعيمات)
بحيث يكون هذا الكورنر مخصص للمرشدين الصحيين في المدارس وتوضح لهم فيه
مدى أهمية التطعيمات المدرسية والتطعيمات الموسمية والمسئولية المنوطة بهم للتأكد من
سجالت التطعيم للطالب مع إمكانية تقديم تطعيم اإلنفلونزا في هذا الكورنر.
والركن الثالث» اإلدارة العامة للتثقيف الصحي» تحت عنوان (تطبيق صحة و :)٩٣٧
حيث سيكون هذا الكورنر مخصص للتعريف بهذه الخدمات ومن خالله سيتم عرض تقديم
خدمة ممرض أو حتى طبيب في كل مدرسة عن بعد عن طريق التطبيق.
وأما الركن الرابع «برنامج مكافحة التبغ» وذلك للتعريف بالخدمة و مبادرات اللجنة
الوطنية من أنظمة ومخالفات مع تحفيز المعلمين المدخنين في اإلقالع ومكافحة التبغ في
المدارس ،مع إمكانية توفير العالج في هذا الكورنر.
والركن الخامس «اإلدارة العامة للصحة المدرسية» ويتم استعراض برنامج الكشف
اإلستكشافي للطالب وآلية عرضه ألولياء األمور عن طريق برنامج نور.
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وزارة الصحــة بالمملكة العربية
الســعودية تواصــل تفعيــل
البرنامــج الوطنــي للفحــص
المبكــر لحديثــي الــوالدة
تواصل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تنفيذ البرنامج الوطني للفحص المبكر
لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة ,بهدف الكشف عن أي أمراض وراثية تسبب لهم مضاعفات
خطيرة ،كاإلعاقة العقلية والحركية وضعف النمو والوفاة المبكرة ،مشير ًة إلى أن ما يترتب من
مضاعفات عند عدم الكشف عن هذه األمراض وعالجها مبكراً يشكل عبئا ً إجتماعيا ً ونفسيا ً
على والدي الطفل المصاب ،ويسعى البرنامج إلى الحد منه.
ويستهدف البرنامج فحص جميع حديثي الوالدة في أول  72-24ساعة من العمر عن األمراض
المشمولة بالبرنامج بغرض الكشف المبكر لتلك األمراض ,ومن ثم تقديم الرعاية الطبية
الالزمة في أسرع وقت وذلك للوقاية من مضاعفات المرض ,حيث ينطلق البرنامج من هدف
عام ،وهو ،الفحص المبكر لحديثي الوالدة لخفض معدالت المراضة واإلعاقة والوفيات الناتجة
عن األمراض الوراثية (أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء المشمولة بالبرنامج)،
كما يشمل البرنامج أهداف تفصيلية ،وهي التوسع في تغطية البرنامج ليشمل كل مستشفيات
الوالدة في المملكة و رفع كفاءة أداء البرنامج على جميع المستويات و رفع مستوى الوعي لدى
المجتمع عن األمراض الوراثية المشمولة في البرنامج وتفعيل المشاركة المجتمعية ،وإنشاء
قاعدة بيانات لحصر جميع أنواع األمراض الوراثية المشمولة بالبرنامج ،والتقويم المستمر
للبرنامج لتطويره وتحسين أدائه.
وأشارت «الصحة» إلى أن عدد المستشفيات التي يغطيها البرنامج حاليا ً  188مستشفى من
مستشفيات النساء والوالدة التابعة للوزارة ،وقد تم خالل عام  ٢٠١٨م إرسال  195.836ألف
عينة للمختبر الصحي الوطني كما تم إكتشاف  91حالة في وقت مبكر وتم تحويلهم إلى مراكز
العالج الفتة أنه تم فحص  97%من مواليد مستشفيات وزارة الصحة .وللبرنامج خطة توسع
لتغطية مستشفيات القطاع الصحي الخاص ,كما تولي «الصحة» التوعية بأهمية البرنامج
إهتماما ً بالغاً ،عبر تنظيم فعاليات وحمالت توعوية على مدار العام في مختلف مناطق المملكة.
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الصحــة تعلــن نتائــج مبادرتهــا
لقيــاس رضــا المســتفيدين مــن
خدماتهــا
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى حيث بلغت نسبة رضى المرضى
عن خدمات الصحة ٪٦٥ وذلك خالل فترة الربع األول من العام  ٢٠١٨م.
وأبانت الصحة أنه تم خالل هذه الفترة عمل  ٣٤٠ألف إستبيان ،وبلغت االستبيانات المكتملة منها  ٤٥ألف استبيان بنسبة ٪١٣
من مجمل االستبيانات.
ويتم تغطية جميع مناطق المملكة من خالل  17رحلة خدمات تقدمها الوزارة تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية /التنويم
/الطوارئ) ومراكز الرعاية الصحية األولية وعيادات مكافحة التدخين والعيادات المتخصصة للقلب والعيادات المتخصصة
للكلى والعيادات المتخصصة لألورام والعيادات المتخصصة للسكر والرعاية الصحية المنزلية وعيادات األسنان التخصصية،
وقريبا ً مستشفيات/مراكز التأهيل الطبي ومستشفيات الصحة النفسية والعالج في الخارج وبرنامج إحالتي ومركز إتصال 937
وكذلك العالج بأجر.
وكانت الصحة وفي بادرة إيجابية تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة قد أطلقت برنامج «قياس تجربة
المريض» وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة
للمنشآت الصحية ،حيث أبانت الصحة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام بإستبيانات 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 إقليميا ً وعالمياً ،مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في
الخدمات الصحية المرتكزة على المريض وإحتياجاته بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى
المعايير.
وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خالل المختصين في «الصحة» وبالتعاون مع أصحاب العالقة لمعرفة وكشف
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.

46

47

السعودية

إجــراء أول حالــة قســطرة
وريديــة بواســطة جهــاز خاص
لعــاج األورام بمستشــفى
األميــر محمــد بــن ناصــر
بمنطقــة جــازان
بفضل هللا تمكن فريق التمريض بقسم األورام بمستشفى األمير محمد بن
ناصر بمنطقة جازان من تركيب أول حالة قسطرة وريدية مركزية (
 ) PICCLINEبواسطة جهاز خاص بنفس القسطرات ( Sherlock
 ) 3CGحيث يعتبر هذا الجهاز األول من نوعه في المنطقة ،ويستخدم
لعالج حاالت األورام التي يستدعي عالجها فترة أطول ،وكذلك إلعطاء
العالج الكيماوي وحاالت نقل الدم ،ومن أهم فوائد القسطرات المركزية
أنها تبقى مع المريض فترة أطول ،وأيضا ً تساعد في سرعة أخذ التحاليل
عن طريقها ،وتعتبر البديل للمغذية العادية الوريدية الطرفية.
وتأتي هذه الخطوات تماشيا ً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق
أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني  2020وهو تحسين الرعاية
الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة
(الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية
 ٢٠٣٠وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعالجي.
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اختارت منظمة الصحة العالمية سلطنة عمان كمركز متعاون مع المنظمة للجودة وسالمة المرضى على ان يكون للمركز
ممثلين لجميع القطاعات الصحية في السلطنة ومقره وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة.

تعييــن الســلطنة كمركــز متعــاون
مــع منظمــة الصحــة العالميــة
للجــودة وســامة المرضــى

أعلن ذلك الدكتور أحمد بن سالم المنظري – المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط – خالل كلمته التي
القاها في افتتاح اعمال االجتماع الوزاري الطريق الى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط .الذي استضافته
سلطنة عمان في مدينة صاللة مؤخراً.
وقال المنظري في هذا الخصوص :لقد أحرزت سلطنة عمان تقدما كبيرا في مجال الجودة وسالمة المرضى على مدار العقد
الماضي واستمر التعاون مع منظمة الصحة العالمية من خالل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمقر الرئيس ،خاصة في
اعداد وتنفيذ أدوات سالمة المرضى ،مثل الجراحة المأمونة تنقذ الحياة ،والرعاية النظيفة رعاية مأمونة ،واشراك المرضى
وتمكينهم من أجل سالمة المرضى ونظم اإلبالغ والتعلم من اجل رعاية مأمونة ،الى جانب التعاون في مجال البحوث
الميدانية حول سالمة المرضى والجودة .وعلى الصعيد اإلقليمي بذلت جهود كبيرة وتحققت إنجازات مهمة من خالل مبادرة
المستشفيات المراعية لسالمة المرضى التي تغطي  26مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص في عمان .هذا ومن المؤمل
أن يكون لهذا المركز دور كبير في التعريف أكثر ونشر ثقافة الجودة والسالمة المبنية على البراهين والمعايير المعتمدة.
يذكر بأن السلطنة قد تقدمت لمنظمة الصحة العالمية بمقترح تخصيص يوم عالمي سنوي لسالمة المرضى وذلك بهدف
تسليط الضوء بشكل اكبر على المستجدات في مجال سالمة المرضى حيث القى المقترح قبوالً وترحيبا ً من الدول األعضاء،
وتم إقراره في شهر أبريل من عام  2017ليكون في السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
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منظمــة الصحــة العالميــة تدشــن اســتراتيجية
القطــري مــع ســلطنة ُعمــان
التعــاون ُ
دشنت مؤخراً بسلطنة عمان استراتيجية التعاون القُطري
بين المنظمة والسلطنة للسنوات الخمس – 2018
2022م بين منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة
الصحة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد
السعيدي وزير الصحة بحضور معالي الدكتور تيدروس
ادهانوس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.
حضر اإلفتتاح كذلك ممثلي الوزارات واألوساط
األكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الدبلوماسية  ،وذوي العالقة بالجانب الصحي .وتركز
منظمة الصحة العالمية في أولوياتها  ،خالل السنوات
القادمة ،على تقديم الدعم الفني لتقوية النظام الصحي
السيما فيما يتعلق بالجودة والسالمة واستمرارية
الرعاية وذلك من أجل تعزيز استدامة وكفاءة الخدمات
الصحية ،وسيبقى بناء الموارد البشرية في مجال الصحة
من حيث النوعية والكمية على رأس جدول األعمال
في هذه االستراتيجية ،كما ستتضمن األولويات أيضا ً
الدعم التقني للسلطنة لتحقيق الغايات العالمية االختيارية
لإلعالن السياسي بشأن األمراض غير المعدية (غير
السارية) الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة
وكذلك أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين الصحة
في السلطنة.
وي َ
ُنظ ُر إلى النظام الصحي في السلطنة كنظام صحي
نموذجي في المنطقة ،وكمثال جيد لتعاون القطاعات
المتعددة من أجل الصحة يمكن االستفادة من مالمحه
من قبل الدول األخرى .يذكر أن السلطنة رحبت بالعديد
من الفرص لتطبيق عدد من االستراتيجيات الصحية
العالمية وبعض مبادرات منظمة الصحة العالمية،
كما قدمت الدعم التقني والتدريب في عِ دة مجاالت
كمختبرات الصحة العامة ،وسلسلة تبريد اللقاحات،
وإدارة الجائحات المرضية ،فضالً عن فرص أخرى في
التبادل التقني ودعم الزماالت.

ممثل المنظمة في عُمان ،وأصبحت المنظمة شريكا ً
نشطا ً في نجاح السلطنة الملحوظ في تطوير وتحسين
المؤشرات الصحية وجودة الحياة ،ومكافحة أو القضاء
على األمراض المعدية الرئيسية كالمالريا ،والتراخوما
والسل ،بما في ذلك األمراض التي يمكن الوقاية منها
باللقاحات ،كشلل األطفال والحصبة ،إضافة إلى دعم
تقديم خدمات صحية متساوية من خالل نظام الرعاية
الصحية األولية الراسخ في البالد.
وتمثل استراتيجية التعاون القُطري هذه رؤية متوسطة
األجل ُترشد عمل المنظمة في البلدان ،وتحدد آفاق
تعاونها مع الدول األعضاء في دعم السياسات أو
االستراتيجيات أو الخطط الصحية الوطنية للبلد .وفي
الخمس السنوات القادمة ستركز استراتيجة التعاون
القطري بين السلطنة والمنظمة على األولويات التالية:
دعم اإلنجازات المتحققة في مجال الوقاية من األمراض
المعدية ومكافحتها بما في ذلك القضاء على األمراض
المعدية ذات األولوية ومواءمة األهداف الوطنية
مع برنامج التنمية المستدامة  2030وأهداف التنمية
المستدامة  ،التعاون مع الجهود الوطنية العُمانية التي
تهدف إلى الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها
والصحة النفسية واإلدمان ووضع وتنفيذ برنامج عُمان
للمعاقين.
ومن األولويات كذلك :البناء على إنجازات األهداف
اإلنمائية لأللفية التي حققتها السلطنة ،وعلى ما تحقق
من تطورات صحية ملحوظة في كافة البرامج الصحية
ومعالجة المحددات االجتماعية للصحة ومواءمة
السياسات مع أهداف التنمية المستدامة ،مواكبة جهود
الدولة في تعزيز النظام الصحي لضمان التغطية الصحية
الشاملة  ،المساعدة في تعزيز القدرة المؤسساتية للدولة
من أجل التأهب لحاالت الطوارئ ،والمراقبة واالستجابة
الفعّالة لتفشي األمراض.

وتاريخياً ،بدأ التعاون التقني بين السلطنة والمنظمة
عند انضمام السلطنة رسميا ً لجمعية الصحة العامة
في  ،1970حيث تاله في عام 1974م إنشاء مكتب
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تدشيـــن تقريــر
معــدالت حدوث
الســرطان لعــام
2015
دشنت وزارة الصحة تقرير معـدالت السرطان في السلطنة لعام
 ،2015وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن
عبيد السعيدي وزير الصحة ،وبحضورعدد من أصحاب السعادة
الوكالء و المسؤولين بالوزارة.
هذا وقد وصل عدد الحاالت المكتشفة التي تم تسجيلها حتى عام
 )1840 ( 2015حالة  ،منها  1615عمانيا ( 749ذكور و866
إناث) و  185وافدا  ،كما وصل عـدد الحاالت المسجلة بين االطفال
االقل من سن  14عاما  111حالة ،واوضحت االحصائيات ان
معدل حدوث مرض السرطان هو  103.8لكل  100000من
السكان  ،ويعتبر سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين االناث
وسرطان البروستات بين الرجال.
ويشكل السجل الوطني للسرطان الدعامة الرئيسية لبرامج عالج
ومكافحة السرطان كما يعتبر مصدرا أساسيا موثوقا يعتمد عليه
صناع القرار عند وضع برامج الوقاية  ،مما يساعد على التوجيه
األمثل للموارد المالية والبشرية.
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المؤتمر األول للسمنة
خرج مؤتمر عمان األول للسمنة الذي نظمته وزارة الصحة  ،ممثلة بالمركز الوطني
لعالج امراض السكري والغـدد الصماء وبالتعاون مع الجمعية العمانية لمرض
السكري وسفارة الواليات المتحدة االمريكية بالسلطنة في ختام أعماله بعدد من
التوصيات من أبرزها:ــ اعتبار مرض السمنة تحد عالمي لألنظمة الصحية ،وأن
تظافر الجهود العالمية سوف يساعد في احداث تغيير حقيقي في الخارطة الوبائية
للمرض ،كما ان عالج هذا المرض في حاالت معينة اصبح ضرورة ملحه ،وعليه
يترتب توفير خدمات عالجية وجراحية على أعلى المستويات ورفدها بما تحتاجه
من كوادر طبية متخصصة وعالجات وخدمات مكملة.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر يتطلب تغير الخارطة الوبائية للسمنة
بذل الجهود على المستوى الفردي والجماعي في الجوانب الوقائية والعالجية على
حد السواء  ،كما يتطلب رفع الكفاءة للعاملين الصحيين من خالل تنظيم واقامة
المؤتمرات وحلقات العمل  ،مما يساعد على رفع مستوى المعرفة والمهارات بما
يساهم في تجويد الخدمات المقدمة.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي – وزير الصحة –
بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكالء والمسؤولين بوزارة الصحة.
حاضر في المؤتمر خبراء ومحاضرين متخصصين في مجال عالج وجراحات
السمنة من داخل السلطنة ومن كل من :الواليات المتحدة االمريكية والمملكة
المتحدة وفرنسا ،وشارك فيه ما يقارب  200من الكوادر الطبية ومن الفئات
الطبية المساعدة ومن أقسام التثقيف الصحي والتغذية بالمؤسسات الصحية بمختلف
محافظات السلطنة.
واشتمل برنامج المؤتمر على مجموعة من الجلسات والمحاضرات العلمية،
باإلضافة الى حلقات عمل ،تم التطرق فيها لمناقشة مرض السمنة وطرق
التشخيص والعالج ،وآلية التعامل مع المرض ،مع بحث آخر مستجدات العالج
والبحوث العلمية في هذا الجانب ،واستعراض ابرز واهم نتائج الدراسات من قبل
الباحثين والمشاركين فيه ،ورفع وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي من
مختلف الفئات الطبية.
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االجتمــاع الــوزاري الطريــق إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة
فــي اقليــم شــرق البحــر المتوســط
استضافت سلطنة عمان مؤخراً االجتماع الوزاري «الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط» الذي نظمته
لثالثة أيام بمنتجع روتانا بمدينة صاللة منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة؛ وشهد مشاركة  22بلداً
من بلدان اإلقليم ،مثلها وزراء الصحة ،وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية ،باإلضافة إلى مشاركة واسعة من
المندوبين والمستشارين والخبراء ،وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير
الحكومية التي لها عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية ،إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.
رعى حفل افتتاح أعمال االجتماع بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمدينة صاللة صاحب السمو السيد أسعد بن
طارق آل سعيد  -نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات والتعاون الدولي  .الممثل الخاص لجاللة السلطان – بحضور عدد من
أصحاب السمو والمعالي والسعادة واعضاء مجلسي الدولة والشورى وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية بالمحافظة من
مدنية وعسكرية وعدد من كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية وجمع غفير من المشاركين والمدعوين .
وتعني التغطية الصحية الشاملة حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية
ودون مواجهة صعوبات مالية.
اشتمل البرنامج العلمي لالجتماع على العديد من الجلسات العلمية التي ضمت عددا من المواضيع وحلقات نقاش عامة رفيعة
المستوى والمداخالت والمناقشات المفتوحة ،وقد شملت جلسات االجتماع مواضيع :القُ ُدرات البشرية والعدالة الصحية ،سياسة
االقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،تمويل الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة،
كيف أحرزت البلدان تقدما ً ملحوظا ً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة ،التمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة وضع
وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة  ،الخدمات الصحية لألمهات واألطفال في سياق التغطية
الصحية الشاملة  ،الخدمات الصحية لألمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة .إضافة إلى حلقة
النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط .كما شملت المواضيع :األمن الصحي والتغطية
الصحية الشاملة ،تعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة ،رصد التغطية الصحية الشاملة
من المنظورين العالمي واالقليمي ،وحلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية
الصحية الشاملة في سياق الطوارئ ،اضافة الى حلقة نقاش اخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تمثل الغرض من االجتماع في تقييم الحالة اإلقليمية ،وتبادل الخبرات الدولية واإلقليمية الناجحة في مجال النهوض بالتغطية
الصحية الشاملة مع القادة اإلقليميين وصانعي السياسات المسؤولين عن النظم الصحية الوطنية .سعى االجتماع لتحقيق عدة
أهداف أهمها :تزويد راسمي السياسات بأحدث المعارف واألفكار حول النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية
المستدامة .وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال النهوض بالتغطية الصحية الشاملة بصورة فعالة من خالل تعزيز النظام
الصحي.
ونظراً ألهمية هذا الحدث وانعقاده على ارض السلطنة فقد أولت وزارة الصحة االهتمام البالغ بالتحضير المبكر واإلعداد الجيد
للحدث وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة حيث تم تشكيل لجنة رئيسية تندرج تحتها عدة
لجان وفرق عمل فرعية تختص باألمور التنظيمية واالدارية واالعالمية المختلفة ،تقوم جمعيها بالتجهيز واإلعداد الستضافة
االجتماع وتهيئة عوامل النجاح ألعماله .شهدت أعمال االجتماع التوقيع على االتفاق العالمي الرامي إلى المضي قُدما ً صوب
تحقيق التغطية الصحية الشاملة الشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة .2030
يجسِّد هذا االتفاق دعم الدول الموقعة الراسخ لما ترمي إلى تحقيقه أهداف التنمية المستدامة ،ويتماشى مع مطامح والتزامات
غيره من االتفاقات المبرمة بين الحكومات ،عالو ًة على خطة عمل أديس أبابا التي تهدف إلى مواجهة تحدي التمويل ،وإيجاد
بيئة مواتية للتنمية المستدامة على مختلف األصعدة في ظل روح الشراكة والتضامن العالميين.
ويؤكد االتفاق على أن أهداف التنمية المستدامة تضع خطة عمل واسعة وطموحة من أجل الوصول إلى عالم أكثر أمنا ً وأكثر
عدالً وأكثر صحة بحلول عام  .2030وسعيا ً إلى ضمان تم ُّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
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ويحث االتفاق العالمي دول االقليم على التعهد بالعمل معا ً في ظل شعور متجدد بالضرورة الملحّ ة لتسريع المضيّ قُدما ً صوب
تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،على النحو المبين في الغاية  8-3من أهداف التنمية المستدامة .ويؤكد االتفاق من جديد التزام
الدول الموقعة بالمبادئ والسلوكيات الخاصة بالتعاون اإلنمائي الفعال ،وهو ما يُرفع مساهمته في إيجاد ُنظم صحية منصفة
ومرنة ومستدامة ،من أجل المضي قُدما ً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة .ودعم زيادة المواءمة بين تعزيز األمن الصحي
وال ُنظم الصحية .ودعا االتفاق الدول الموقعة الى اعتماد نهج «صحة واحدة» في إطار مشترك بين القطاعات في مجال
التأهب واالستجابة في حاالت الطوارئ ،وإلى وضع استراتيجيات وخطط ونماذج تقديم خدمات على الصعيد الوطني تتجسد
فيها المبادئ وااللتزامات الدولية ذات الصلة ،والسيما اللوائح الصحية الدولية .ودعا االتفاق الدول الموقعة كذلك الى االلتزام
الجماعي بالمبادئ الرئيسية التالية كي تكون إطاراً موجِّ ها ً في الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية
الشاملة للعمل وهي:
•عدم تخلُّف أحد عن الركب :وهو التزام بنهج يتسم باإلنصاف وعدم التمييز ويرتكز على الحقوق.
•االلتزام بالشفافية والمساءلة تحقيقا ً للنتائج.
•استراتيجيات وجهود قيادة وطنية مسندة بالبيّنات ،بإشراف حكومي من أجل ضمان التوافر واليُسر والمقبولية والجودة في
تقديم الخدمات.
•جعل ال ُنظم الصحية ال ُّشغل الشاغل لكل فرد  -مع إشراك المواطنين والفئات المستهدفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
•التعاون الدولي المرتكز على التعلم المتبادل بين البلدان ،بغض النظر عن حالة التنمية والتقدم المحرز في تحقيق التغطية
الصحية الشاملة وجعلها مستدامة ،ومبادئ فعالية التنمية.
ويشمل هذا النهج تعزيز الحوار بشأن السياسات بين السلطات الحكومية في القطاع الصحي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين،
من أجل ضمان تحقيق التنسيق والمواءمة في الجهود الرامية إلى تعزيز ال ُنظم الصحية على الصعيد العالمي واإلقليمي والقُطري
وإقامة الروابط المناسبة مع القطاعات األخرى .وفي ختام أعماله خرج االجتماع الوزاري باعالن صاللة الذي اشتمل على عدد
من التوصيات الهامة المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في اقليم دول شرق المتوسط.
وقد دعت توصيات إعالن صاللة راسمي السياسات الصحية إلى :تحديد حزمة خدمات صحية أساسية محددة السياق تستند
إلى حزم المنافع ذات األولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة المحددة عالميا ً وإقليميا ً  ،إنشاء/إعادة صياغة ترتيبات الدفع
المسبق لمختلف الفئات السكانية على أن ُتموَّ ل من خالل مخصصات بالميزانية ومساهمات إلزامية من أجل الحد من التجزؤ
وتعزيز المساواة والحماية المالية.
كما دعت التوصيات الى :تكريس اهتمام قوي ومتواصل للجودة ولسالمة المرضى في نظم الرعاية الصحية بكال القطاعين العام
والخاص مع التأكيد على إشراك الناس وتمكينهم لتحسين تقديم الرعاية الصحية والمساءلة ،مد نطاق التغطية بخدمات الرعاية
الصحية لتشمل طب األسرة وتحسين البنية االساسية وتعزيز القوى العاملة.
وأوصى االعالن بتوسيع نطاق هدف التغطية الصحية الشاملة ليشمل غير المواطنين الذين يقيمون داخل األراضي الوطنية
بما في ذلك الالجئون والعمال المهاجرون وكذلك سائر الفئات المهمَّشة باستخدام ترتيبات تمويل مبتكرة ،إنشاء منصات شاملة
متعددة القطاعات للحوار من اجل تيسير إشراك أصحاب المصلحة في صياغة رؤية التغطية الصحية الشاملة ومن َث ّم تنفيذها،
تب ّني مبادئ الربط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم لضمان ا ّتباع نهج متكامل في البلدان المتضررة من حاالت الطوارئ،
تعزيز ُنظم المعلومات الصحية الوطنية ،تعزيز ترتيبات الحوكمة لتحسن االداء والمساءلة واالستجابة والمشاركة بما في ذلك
جهود التوعية من اجل تغيير السلوك االيجابي.
كما ناشد اإلعالن المجتمع الدولي إلى مساندة وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (االنروا) التي تلعب
دوراً هاما ً في تقديم الخدمات الصحية لستة ماليين الجئ فلسطيني وذلك من اجل الحفاظ على خدماتها الحيوية التي تقدمها
لهؤالء السكان المستضعفين دون التأثير سلبا على الدول المضيفة.
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وزارة الصحة العامة تُ علن نتائج المســح العالمي الســتهالك

التبـــغ بين الشباب في قطر 2018
أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج المسح العالمي الرابع
الستهالك التبغ بين الشباب في قطر  ،2018والذى أعدته
الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومنظمة
الصحة العالمية  ،ومركز الوقاية من األمراض بأمريكا.
ونظمت الوزارة مؤتمراً صحفيا ً مؤخراً لإلعالن عن نتائج
المسح.
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وأظهرت النتائج أن  %12.1من عينة المسح يستهلكون
التبغ بأنواعه المختلفة حالياً ،وأن  %11.3يدخنون السجائر
اإللكترونية حالياً ،وأن  % 71.5من الطالب يؤيدون
حظر التدخين داخل األماكن العامة المغلقة.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة
الصحة العامة في وزارة الصحة العامة :إن المسح العالمي
الستهالك التبغ بين الشباب في قطر  2018يمثل أهمية
لصانعي القرار وذلك للتعرف عن قرب على مدى انتشار
تدخين التبغ بين فئة الشباب في دولة قطر ،واالستفادة من
نتائجه في دعم سياسات وخطط مكافحة التبغ ،مشيراً إلى
أن االستراتيجية الوطنية للصحة حددت هدفا ً وطنيا ً لتحقيق
انخفاض بنسبة « »30في المائة في استهالك التبغ بحلول
عام .2022
وأضاف :لذلك تحرص الوزارة على إجراء المسح بشكل
دوري وهذا هو المسح الرابع الذي يتم تنفيذه الستهالك
التبغ بين الشباب في قطر ،وأشار إلى أن نتائج المسح
أظهرت تراجعا ً في استهالك التبغ بين الشباب مقارنة
بالمسح الذي سبقه والمعلنه نتائجه في عام  2014حيث
أوضحت نتائج المسح السابق أن استهالك التبغ المبلغ عنه
ذاتيا ً بلغ .%15.7
وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة ،رئيس فريق
المسح ورئيس قسم األمراض غير االنتقالية في وزارة
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الصحة العامة :شارك في المسح عدد  2،328من الطالب
المشمولين في الصفوف  ،9-7منهم ( 1608طالب)
تتراوح أعمارهم بين  15-13عاما ،وبلغ معدل االستجابة
الكلي لجميع الطالب الذين شملهم المسح بلغ .٪89.0
وأشارت إلى إنه تم خالل المسح اختيار المدارس
المشاركة بشكل عشوائي وتتناسب مع عدد الطالب الكلي
في المدرسة ،وكذلك تم اختيار الفصول داخل المدارس
عشوائيا ،وتم اعتبار جميع الطالب في الفصول المختارة
مؤهلين للمشاركة في المسح ،كما تم خالل المسح عمل
استبيان قياسي عالمي أساسي مع مجموعة من األسئلة
االختيارية التي يتم تطويعها لتتكيف مع احتياجات الدولة
بشأن استهالك التبغ والمؤشرات الرئيسية لمكافحة التبغ.
يذكر أن المسح العالمي الستهالك التبغ بين الشباب هو أحد
محاور النظام العالمي لرصد تعاطي التبغ المدخن والتبغ
غير المدخن بين الشباب ومتابعة المؤشرات األساسية
لمكافحة استهالكه .ويستخدم المسح منهجية موحدة وتشمل
االستبيان القياسي األساسي ،والعينة المختارة وبروتوكول
جمع البيانات ،وهو يساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها
في االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وذلك من أجل
توفير بيانات قابلة للمقارنة بين البلدان.
ويشار إلى أن مركز االقالع عن تعاطي التبغ في مؤسسة
حمد الطبية يقدم برامج طبية متخصصة للمساعدة على
اإلقالع عن تعاطي التبغ ويمكن االتصال للحصول
على موعد في المركز على الرقم ( .)١٦٠٦٠كما يمكن
األشخاص الذين يريدون اإلقالع عن تعاطي التبغ الحصول
على موعد في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية
الصحية األولية من خالل االتصال على الرقم ( .)١٠٧كما
تم إطالق خط ساخن لإلبالغ عن المخالفات المتعلقة بالتبغ
مثل التدخين في األماكن العامة المغلقة من خالل االتصال
على الهاتف رقم (.)50302001
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وزارة الصحــة العامــة تطلــق
دليــل الخدمــات الصحيــة

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع مزودي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيين في قطر ،دليل الخدمات الصحية ،وهو دليل
جديد مكوّ ن من عدة أجزاء مخصصة للفئات السكانية المختلفة .ويهدف هذا الدليل إلى تعريف الجمهور بكيفية االستفادة من منظومة الرعاية
الصحية على النحو األمثل واختيار خدمات الرعاية الصحية التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وفي هذه المناسبة ،قال الدكتور صالح المري ،مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية« :يوضح دليل الخدمات الصحية بأجزائه
الثالثة والتي تختص بالفئات السكانية المختلفة (األطفال  ،والبالغين ،وكبار السن) كل ما يحتاج الجمهور إلى معرفته حول كيفية الحصول
على خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وأنواع الخدمات الصحية المختلفة التي يوفرها كل من مزودي خدمات الرعاية الصحية،
باإلضافة إلى توضيح كيفية الحصول على المواعيد في مرافق الرعاية الصحية المختلفة ،وكيفية اختيار الخدمات المناسبة التي تتالءم مع
االحتياجات الصحية لكل مريض».
فقد شهد القطاع الصحي على مدار األعوام العشرة الماضية افتتاح تسعة مستشفيات جديدة في القطاع العام باإلضافة إلى ستة مراكز جديدة
للصحة والمعافاة تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األولية ،والعديد من مرافق الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وأضاف الدكتور المري« :يتمتع نظام الصحة في قطر بالقدرة والكفاءة لتقديم الكثير– فخدماته ال تنحصر في تقديم مجموعة واسعة من
الخدمات العالجية ذات المستوى العالمي لمساعدة المرضى على التعافي من الوعكات الصحية التي قد تل ّم بهم ،بل تشمل أيضا ً باقة متنامية
من خدمات الرفاه الصحي لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم بمنأى عن األمراض .إال أن فهم كيفية الحصول على هذه الخدمات تشكل
الخطوة األولى لجني فوائد هذه الخدمات».
تم إعداد دليل الخدمات الصحية في دولة قطر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية
وسدرة للطب .وتم عرض دليل الخدمات الصحية في منصة خاصة بمجمع «الدوحة فيستيفال سيتي» على مدار أيام أسبوع الدوحة للرعاية
الصحية ،والذي عقد مؤخراً.
ومن جهته ،قال السيد محمود الرئيسي ،رئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية« :حققت مؤسسة حمد الطبية تقدما ً
كبيراً كمزود لخدمات الرعاية الصحية التخصصية ،ومن المهم للغاية تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وكيفية الحصول
على هذه الخدمات».
وأردف السيد الرئيسي قائالً :تتشرف مؤسسة حمد الطبية بمساهمتها في إعداد وإطالق دليل الخدمات الصحية في دولة قطر ،ونأمل أن
يعود هذا الدليل بالكثير من الفائدة على سكان دولة قطر ومساعدتهم على االستفادة من خدمات الرعاية الصحية المختلفة.
ويركز الدليل بأجزائه الثالثة على شرح نقطة االتصال األولى وبوابة العبور إلى خدمات الرعاية الصحية بوضوح وتسليط الضوء
على دور الرعاية الصحية األولية .وفي هذا الصدد ،قالت الدكتورة مريم عبدالملك ،مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية« :تعتبر
الرعاية األولية في الحاالت الطبية غير الطارئة نقطة االتصال األولى لمعظم المرضى الذين يلتمسون الرعاية في إحدى مرافق منظومتنا
الصحية».
وشددت الدكتورة عبدالملك على أهمية مراجعة األفراد لمراكز الرعاية الصحية في منطقتهم السكنية لتسجيل أنفسهم والتعرف على كيفية
الحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأضافت« :نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية لمرضانا من
خالل مراكزنا الصحية البالغ عددها  26مركزاً والمنتشرة في مختلف أنحاء البالد .ونحن حاليا ً نركز بشكل متزايد على توفير اإلرشاد
الصحي كما تشهد عليه مراكز الصحة والمعافاة الجديدة التي تم افتتاحها خالل السنوات القليلة الماضية».
ويجري حاليا ً ترجمة دليل خدمات الرعاية الصحية بأجزائه الثالثة إلى لغات متعددة بما فيها اللغة األردية والتغالوغ الفلبينية ،والنيبالية
والهندية والمالياالمية لتيسير حصول أبناء هذه الجاليات على المعلومات وفهمها بسهولة .وفي هذا السياق ،أوضح الدكتور صالح المري
بقوله« :تتميز دولة قطر بتنوعها الثقافي و لذلك نحرص على تعريف جميع الجاليات على اختالف جنسياتها بنظام الرعاية الصحية
وضمان فهمهم له على نحو كامل وشامل ».باإلضافة إلى ذلك ،يستعرض الدليل الجديد بشكل مفصل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة
التي يوفرها مستشفى سدرة للطب لفئة النساء واألطفال والشباب في الدولة.
ومن جانبه ،قال البروفيسور إبراهيم الجناحي ،رئيس إدارة التعليم الطبي ورئيس قسم أمراض الصدر والرئة في سدرة للطب« :منذ افتتاح
أولى العيادات الخارجية في العام  ،2016واصلت سدرة للطب توسعة مجموعة الخدمات التي تقدمها .ويشرفنا اليوم بأن نؤدي دوراً بارزاً
في توفير خدمات الرعاية الصحية في قطر وفي أن نكون جزءاً من دليل الرعاية الصحية الجديد الذي يسلط الضوء على خدمات النظام
الصحي في دولة قطر ومدى تكاملها ضمن منظومة واحدة».
كما تم إعداد موقع إلكتروني خاص بدليل خدمات الرعاية الصحية على الرابط التاليwww.guidetohealthcare.qa :
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وزارة الصحــة العامــة بدولــة قطــر وشــركاؤها
ينفــذون مبــادرات وطنيــة لمكافحة مرض الســكري
تنفذ وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي
مبادرات هامة لمكافحة مرض السكري ،والذي يعد أحد
األمراض غير السارية الواسعة االنتشار عالمياً ،ويبلغ
معدل انتشاره في دولة قطر «.»% 17
وتعمل الوزارة وشركاؤها على تنفيذ االستراتيجية الوطنية
لمكافحة مرض السكري  2022- 2016والتي تهدف إلى
صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري،
ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة
قطر.
وأطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية حول مرض
السكري ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ،ومؤسسة
الرعاية الصحية األولية ،والجمعية القطرية للسكري،
وتهدف الحملة إلى توعية سكان دولة قطر بشأن الوقاية
من اإلصابة بهذا المرض ،وكيفية التعايش معه بالنسبة
للمصابين به ،والطرق المثلى للوصول إلى الخدمات
المطلوبة.
وفي إطار االحتفال باليوم العالمي لمرض السكري ،كثفت
وزارة الصحة العامة وشركاؤها التوعية حول مرض
السكري ،سواء من خالل الحملة اإلعالمية التي يتم تنفيذها
أو من خالل العديد من الفعاليات التوعوية حول مرض
السكري.
وقالت سعادة الدكتورة خلود المطاوعة ،رئيس لجنة
التوعية وتمكين المرضى باالستراتيجية الوطنية لمكافحة
مرض السكري ورئيس قسم األمراض غير االنتقالية
بوزارة الصحة العامة :نحرص في وزارة الصحة العامة
ومؤسسات القطاع الصحي على تعزيز التوعية حول
مرض السكري ،وتشجيع السكان على فحص السكري،
خصوصا وأن المسوحات العامة أوضحت أن نسبة عالية
من السكان لم يجروا أي فحص للكشف عن اإلصابة
بمرض السكري رغم وجود مبادرات عديدة في هذا
المجال ،مشيرة إلى أن عدم تشخيص المرض أو سوء
إدارته يتسبب في آثار صحية خطيرة.
وأضافت :إن نجاحنا في مكافحة مرض السكري يعتمد
على تعاون كافة فئات المجتمع ،لذلك فإن رؤية الوزارة
التي تبنتها مع إطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة
مرض السكري هي «معا ً للوقاية من السكري» مشددة
على أهمية تبني أنماط حياة صحية للوقاية من المرض
وعيش حياة أكثر صحة وعافية.
ونفذت الوزارة فعالية توعوية لموظفيها تم خاللها إجراء
فحوصات طبية ،كما تم تقديم إرشادات ونصائح طبية
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وغذائية للموظفين بناء على نتائج الفحوصات التي تشتمل
على قياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وضغط
الدم والسكر والكوليسترول حيث تهدف الفعالية إلى
تحديد عوامل االختطار لإلصابة باألمراض المزمنة لدى
موظفي الوزارة من خالل الفحوصات مع تقديم االرشادات
الالزمة بناء على النتائج.
كما نظمت الوزارة مؤخراً ورشتي عمل ضمن الركيزة
الثانية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري
«تمكين المرضى» ،والتي تستهدف مرضى السكري تم في
الورشة األولى مناقشة برنامج ديسموند للتعليم الذاتي حول
مرض السكري ،وذلك لمجموعة من مرضى السكري من
البالغين من النوع الثاني ويغطي منهج تعليم «ديسموند»
العديد من الموضوعات المختلفة تتنوع بين قصة المريض
وتعريفه بمرض السكري ومضاعفاته والطرق الرئيسية
إلدارة مرض السكري .حيث يحصل المتدرب على
معلومات تساعده على مراقبة مرض السكري الخاص به
وطرق التخاذ إجراءات لتحسين السيطرة عليه ،باإلضافة
إلى إرشادات هامة للتغذية وخيارات الطعام لمرضى
السكري ونصائح حول النشاط البدني ومرض السكري
ووضع أهداف شخصية قابلة للتحقيق تشمل النظام الغذائي
أو ممارسة النشاط الرياضي وأهداف صحية أخرى.
كما تضمنت ورشة العمل الثانية تقديم تدريب عبر
الحوار لمرضى السكري لمجموعة من المرضى البالغين
المصابين بالسكري من النوع الثاني بهدف توفير تعليم
يركز على الشخص وأدوات وبرامج للمعالجة الذاتية
لتمكين مرضى السكري.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد
األشخاص المصابين بالسكري ارتفع من  108ماليين
شخص في عام  1980إلى  422مليون شخص في عام
 ،2014كما ارتفع معدل انتشار السكري على الصعيد
العالمي لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم على  18سنة
من  %4.7في عام  1980إلى  %8.5في عام ،2014
وكذلك سجل معدل انتشار السكري ارتفاعا ً أسرع في
البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض وتتوقع المنظمة
أن مرض السكري سيصبح سابع عامل مسبب للوفاة في
عام  2030وتهدف المنظمة إلى تشجيع ودعم اعتماد
تدابير فعالة لترصد مرض السكري ومضاعفاته والوقاية
منه ومكافحته.
ويشار إلى أن وزارة الصحة العامة أطلقت موقعا
إلكترونيا  www.diabetesqatar.qaيتضمن كافة
المعلومات الهامة المتعلقة بمرض السكري وطرق
عالجه والوقاية منه.
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قطر

وزيــرة الصحــة العامــة تفتتــح مركــز فريــج
عبــد العزيــز الصحــي
افتتحت معالي وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة مؤخراً مركز فريج عبد العزيز الصحي
للذكور البالغين ،بحضور سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد ،رئيس مجلس إدارة الهالل األحمر القطري وعدد من
مسؤولي الوزارة والهالل.
وتبلغ الطاقة االستيعابية الحالية للمركز « »20ألف مراجع شهرياً ،ويعتبر المركز الصحي الرابع الذي يتولى الهالل األحمر
القطري تشغيله بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة.
وأوضحت معالي وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة أن افتتاح المركز يأتي في إطار حرص
الوزارة الكبير على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لكافة السكان في دولة قطر ،مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعا ً
هاما ً في المنشآت الصحية ،حيث تم خالل العام الحالي افتتاح مركز سدرة للطب ،ومستشفى حزم مبيرك العام في المنطقة
الصناعية بالدوحة ،والعديد من المراكز والخدمات الطبية الجديدة في مؤسسة حمد الطبية ،إضافة إلى افتتاح مركز معيذر
للصحة والمعافاة ومركزي الوجبة والوعب الصحيين التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األولية ،من أجل تقديم خدمات الرعاية
الصحية للسكان في أماكن تواجدهم.
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كما أوضحت معاليها أن مركز فريج عبد العزيز الصحي يقدم خدمات صحية متكاملة ،مشيدة بالشراكة مع الهالل األحمر
القطري في إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية ،وجهوده المميزة خالل سنوات من هذه الشراكة.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد ،رئيس مجلس إدارة الهالل األحمر القطري« :يأتي افتتاح مركز
فريج عبد العزيز الصحي استكماالً للشراكة االستراتيجية المستمرة ما بين وزارة الصحة العامة والهالل األحمر القطري منذ
ما يقارب ثمان سنوات في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحيّة ،حيث يدير الهالل األحمر أربعة مراكز صحية وثالث وحدات
قومسيون طبي ّ
موزعة في عدد من مناطق الدولة».
وأوضح أن المركز يقدم خدماته للمرضى على مدار الساعة للعيادات العامة ،أما العيادات التخصصية فتستقبل المرضى في
فترتين صباحية ومسائية ،مشيراً إلى أنه تم تعيين طاقم من الكوادر الطبية واإلدارية على أعلى مستوى من المهنية والتدريب.
ويضم مركز فريج عبد العزيز الصحي  6عيادات عامة إضافة إلى العيادات التخصصية ألمراض القلب ،واألمراض الجلدية،
وطب العيون ،واألنف واألذن الحنجرة ،والطب الباطني ،واألسنان ،وعدد من الخدمات األخرى التي تشمل اإلجراءات الطبية،
والتصوير بالموجات فوق الصوتية ،واألشعة السينية ،والمختبر والصيدلة ووحدة الضماد.
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قطر

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مستشفى
حزم مبيريك
افتتح معالي الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤخراً مستشفى حزم مبيريك العام
التابع لمؤسسة حمد الطبية.
وعقب االفتتاح ،قام معاليه بجولة في المستشفى استمع خاللها لشرح عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين،
واطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة.
يقع مستشفى حزم مبيريك العام في قلب المنطقة الصناعية بالدوحة ،ويضم قسما للطوارئ و  118سريرا موزعا بين وحدات
المرضى الداخليين ووحدة الرعاية المكثفة ،ما يمنحه القدرة على عالج مئات المرضى يوميا ،وتوفير أفضل مستويات الرعاية
لهم وتعزيز السعة االستيعابية في منظومة الرعاية الصحية بكاملها ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية .كما تتضمن
مرافق المستشفى ،مهبطا ً لمروحيات الهليكوبتر الذي يتيح نقل المرضى المصابين بحاالت حرجة باستخدام المروحيات إلى
مستشفى حمد العام في غضون  7دقائق.
رافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،معالي وزيرة الصحة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري ،وسعادة السيد
يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة
ومؤسسة حمد الطبية.
وأكدت معالي وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري أن افتتاح مستشفى /حزم مبيريك /العام في قلب المنطقة الصناعية
بالدوحة هو بمثابة تواصل لمسيرة الدولة الرامية إلى توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية إلى جميع المرضى.
ونوهت معالي وزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري بافتتاح مستشفى (حزم مبيريك) العام ،معتبرة أنه يمثل خطوة هامة في
مسيرة دولة قطر والنظام الصحي العام ،قائلة «بعد مضي عام كامل تقريبا ً على تدشين مستشفياتنا الجديدة في مدينة حمد بن
خليفة الطبية ،يشرفني أن أتواجد هنا اليوم ،مع اقتراب حلول اليوم الوطني لبلدنا الحبيب ،لالحتفال بافتتاح أحدث مستشفى في
قطر» .وأضافت معاليها إن تدشين مستشفى (حزم مبيريك) العام يجسد مثاال آخر على نجاح الوزارة ،كما يمثل ثمرة العمل
الجاد والتعاون الناجح بين جميع المعنيين بهذا المشروع ،وقدمت خالص شكرها لجميع فرق وزارة الصحة العامة ومؤسسة
حمد الطبية التي شاركت في إنشاء هذا المستشفى لتلبية احتياجات قاطني هذه المنطقة من خدمات الرعاية الصحية.
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ويوفر المستشفى الجديد خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والداخليين وخدمات الجراحة والطوارئ،كما تتضمن
مرافق المستشفى مهبطا لطائرات الهليكوبتر ،والذي يتيح نقل المرضى المصابين بحاالت حرجة باستخدام مروحيات الهليكوبتر
إلى مستشفى حمد العام في غضون  7دقائق ،حيث قد تستغرق نفس الرحلة من مستشفى (حزم مبيريك) العام إلى مستشفى
حمد العام نحو  40دقيقة في حال تم نقل المريض عن طريق سيارة اإلسعاف بسبب الحركة المرورية في المنطقة الصناعية.
من جانبه ،أفاد السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية ،بأن مؤسسة حمد الطبية على مدار
السنوات القليلة الماضية قامت بتوسعة وتطوير مرافقها وخدماتها وفق وتيرة غير مسبوقة،موضحا أن السبب وراء الدفع بعجلة
هذا النمو هو حاجة المؤسسة إلى مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في ظل التنامي السريع للتعداد السكاني
في دولة قطر.
وبدوره أكد السيد ويلسون روس الرئيس التنفيذي بالوكالة لمستشفى (حزم مبيريك) العام أهمية افتتاح هذا المستشفى وقال «منذ
استقبال المجموعة األولى من المرضى بعياداتنا الخارجية ،شهد المستشفى تزايداً مضطرداً في حركة المراجعين ،كما شمل
ذلك تشغيل عدد من خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين إضافة إلى االستعدادات األخيرة السابقة لتدشين خدمات الجراحة
المقرر إطالقها في مطلع العام المقبل».
من جهته نوه السيد حسين إسحاق ،المدير التنفيذي لمستشفى /حزم مبيريك /العام ،بأهمية هذا المستشفى الذي يقع في قلب
المنطقة الصناعية ،وقال «إن المستشفى الجديد يرحب بجميع المرضى البالغين من الرجال وسيوفر لهم أفضل خدمات الرعاية
الصحية والعالج على مقربة منهم».
ويضم مستشفى (حزم مبيريك) العام قسما للطوارئ يحتوي على  14سريرا فضال عن  118سريرا تتوزع بين وحدات
المرضى الداخليين ووحدة الرعاية المكثفة ،مما يمنحه القدرة على عالج مئات المرضى كل يوم وتوفير ليس فقط أفضل
مستويات الرعاية إلى المرضى بل تعزيز السعة االستيعابية في منظومة الرعاية الصحية بكاملها.
ويؤكد تدشين هذا المستشفى الجديد على االلتزام المستمر بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية وزيادة السعة االستيعابية
لتوفير الرعاية المتخصصة على مستوى البالد.
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الكويت

األمير افتتح مستشــفى جابر األحمد
افتتح صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
مستشفى جابر األحمد ،في حفل كبير شهده سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار
مسؤولي الدولة .وقال معاليه في كلمة له خالل الحفل،
«اليوم يحق لنا ان نسميه يوما تاريخيا لكويتنا الحبيبة،
نسجل فيه بمداد من نور على صفحاته المشرقة تلك
اإلنجازات التي ستشكل نقلة نوعية في مسيرة الكويت
الغالية ،لتقديم الرعاية الصحية بمختلف مجاالتها وجميع
تخصصاتها.
وتقدم لسمو األمير «بوافر الشكر وعاطر الثناء على ثقتك
الغالية بتكليفنا لتحقيق جزء من طموحاتك العظيمة وأهدافك
النبيلة وغاياتك الكبيرة خدمة لوطنك الجميل ورعاية لشعبك
األصيل ،وها هم ابناؤك اليوم يقدمون لك ثمرة من ثمار
زرعك الكريم وعطائك الجزيل لوطننا العزيز».
وقال «بذلت فجنيت واعتنيت فوفيت .أمرت فنفذنا ووجهت
فأنجزنا .وختمتها مسكا ً فواحا ً بحضورك الكريم .فتوجت
الرؤوس شرفا ً وأبهجت القلوب فرحاً .رزقكم هللا عمراً
مديداً وعمالً صالحا ً رشيداً وخيراً مزيداً ».من جانبه ،قال
وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ،ان فكرة
انشاء هذا الصرح الكبير نبعت من رغبة ورؤية لتوفير
خدمات متميزة للمواطنين تغطي جميع التخصصات العامة
والدقيقة ،وبمنهجية جديدة تعتمد أحدث الوسائل التقنية
وسبل اإلدارة السليمة لمرفق كبير ومتطور كمستشفى
جابر االحمد .وأكد رضا ،في كلمة خالل الحفل ،على
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تطوير المرافق الطبية ،حيث سيتضاعف عدد األسرة في
المستشفيات الى أكثر من  16ألف سرير خالل السنتين
المقبلتين ،باإلضافة الى االمتداد في انشاء مراكز الرعاية
األولية المصاحبة للتوسع العمراني ،الفتا ً إلى ان «هذا
االمر في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا وذلك إليجاد آلية سليمة
إلدارة هذه المرافق المتطورة لتقديم خدمة صحية متكاملة
للمواطنين.
وأضاف من أجل ذلك قامت الوزارة بوضع الخطط
التشغيلية من خالل رؤية علمية تعتمد على مزج الخبرات
العالمية بالكفاءات المحلية ،للخروج بإدارة ناجحة لهذه
المرافق الضخمة ،ولتدريب الكوادر الوطنية من خالل هذه
الخبرات .وأوضح أن الوزارة ارتأت أن تبدأ في اتخاذ
الخطوات الجادة في االستعانة بالخبرات العالمية ،سواء في
إدارة المستشفيات من الناحية الطبية أو المرفقية ،أو استقدام
االستشاريين العالميين في كافة المجاالت لتدريب الكوادر
المحلية وسيكون مستشفى جابر االحمد الصباح من أوائل
المستشفيات التي سيتم العمل بها في هذا االتجاه بالتعاون
مع الجهات الداعمة في الدولة ،لتنفيذ خطة طموحة .نرجو
أن ترى النور قريباً .وقال إن الخطة التشغيلية للمستشفى،
من مراحل عدة تبدأ أوالها بأي ٍد كويتية ،وتضم افتتاح
العيادات التخصصية ،واجنحة الباطنية والجراحة العامة
واألطفال ،والعناية المركزة وقسم الحوادث ،وأقسام األشعة
والمختبرات ،وذلك بشكل تدريبجي الى ان يتم الوصول الى
المراحل التالية خالل اشهر وبمشاركة المشغلين العالميين.

اليد الحانية
قال معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح« :هذه اليد
الحانية من والدي صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه كفيلة بإزالة كل
المصاعب ومواجهة كل التحديات والحث على العمل بجد
وتفان لخدمة هذا الوطن المِعطاء ،أدامك هللا ذخراً وسنداً
ٍ
ً
لنا جميعا».
من الحفل
•بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من الذكر
الحكيم ،بعدها تفضل صاحب السمو بتدشين افتتاح
المستشفى.
•عرض فيلم وثائقي عن المستشفى ومرافقه المتنوعة،
وما يقدمه من خدمات طبية وعالجية عبر أقسامه
المختلفة للمرضى.
•تسلم صاحب السمو وسمو ولي العهد هدايا تذكارية
بهذه المناسبة.
صرح طبي عالمي
قال الشيخ باسل الصباح ،ان مستشفى جابر يعتبر صرحا
طبيا عالميا بحجمه وتنوع اختصاصاته وتجهيزاته ،يتكون
من  5أبراج رئيسية ،تم بناؤها على مساحة  220ألف
متر ،وبمساحة إجمالية للبناء تبلغ نحو  725ألف متر.

األكبر في الشرق األوسط والسادس عالميا ً
قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية
المساندة الدكتور فواز الرفاعي ،ان مستشفى جابر يعد أكبر
مستشفى في الشرق األوسط ،وسادس أكبر مستشفى في
العالم ،وأقيم على مساحة إجمالية تبلغ  720ألف مترمربع،
فيما تبلغ المساحة اإلجمالية للمباني  660ألف متر مسطح.
مهابط للطائرات المروحية
ً
تبلغ السعة السريرية للمستشفى  1168سريرا ويحتوي
 36غرفة عمليات ومركزاً لإلسعاف ومهابط للطائرات
المروحية ،ومباني للعيادات الخارجية ومركزا لعالج
االصابات.
مواصفات عالمية
روعي في التخطيط والبناء والتجهيز للمشروع العمالق،
أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسالمة
المرضى وخصوصياتهم .وأضاف المطيري في تصريح
على هامش االفتتاح ،أن تشغيل المستشفى سيكون على
مراحل ،على أن تغطي المرحلة االولى منطقة جنوب
السرة ،وتدريجيا سيتم التوسع بالخدمات التي تشمل
العيادات الخارجية بالتخصصات العامة ،كما ستتم تغطية
منطقة مبارك الكبير الصحية ،وبالمرحلة التالية سيتم
استقطاب الكفاءات العالمية واالستشاريين الزوار لتغطية
التخصصات الدقيقة.
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ً
عالميا
المستشفى اإلقليمي األول ...والسادس
يمثل مستشفى جابر األحمد أحد أهم صروح دولة الكويت ،وقد صنف كأكبر مستشفى في الشرق األوسط ،ويحتل المرتبة
السادسة عالميا ً من حيث المساحة والطاقة االستيعابية ،إذ تبلغ مساحته اإلجمالية نحو 720.000م.2
يحتوي المستشفى على خمسة أبراج خاصة بغرف المرضى ،بواقع تسعة طوابق لكل برج من األبراج ،وتبلغ الطاقة
االستيعابية لألسرّ ة نحو  1200سرير ،ومن أهم مميزات المستشفى أنه يحتوي على مول طبي تم تصميمه على شكل هالل
زجاجي يمتد طوله كيلومتراً ،ويضم محالت متنوعة كالصيدلية ومحالت للهدايا ،باإلضافة إلى استراحات عديدة للمراجعين
والمرضى ،كما يحيط بالمستشفى سبعة مداخل ،لكل مدخل منها ستة مصاعد خاصة للزوار ،باإلضافة إلى مصاعد خاصة
للمرضى وللخدمات ،ليصبح إجمالي المصاعد في المستشفى نحو  150مصعداً.
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أما أقسام المستشفى الرئيسية فهي أبراج المرضى ،التي تحتوي أيضا ً على أقسام داخلية للخدمات اإلدارية وخدمات
العناية بالمرضى ،باإلضافة إلى أجنحة خاصة لكبار الشخصيات ،ومبنى التشخيص والعالج الذي يحتوي على كل خدمات
التشخيص والعالج الالزمة للمرضى ،مثل غرف العمليات بكل أنواعها ،ومختبرات التحاليل وبنك الدم وغرف األشعة
بأنواعها ،فضال عن قسم خاص للكوارث والحوادث ،وهذا القسم يعتبر جديداً في الكويت ،باإلضافة الى مبنى طب األسنان
والعيادات الخارجية ،وثالث منصات لهبوط المروحيات لتسهيل عملية نقل المرضى الذين يعانون حاالت خطرة.
ويضم المستشفى أيضا ً سكنا ً للموظفين يحتوي على أكثر من  200وحدة سكنية خاصة لطاقم األطباء والتمريض في
المستشفى ،فضالً عن مساحات خضراء وحاجز زراعي يحيط بالمستشفى ويفصل بينه وبين شبكة الطرق المجاورة.
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الصحــة تطلــق حملــة
“الحيــن تقــدر” للتوعيــة
بالتهــاب الغــدد العرقيــة
أطلقت وزارة الصحة بدولة الكويت حملة توعوية بمرض التهاب الغدد العرقية القيحي تحت شعار (الحين تقدر) بالتعاون
مع أقسام األمراض الجلدية في المستشفيات الحكومية واستمرت الحملة شهراً.
وقالت رئيسة المكتب اإلعالمي للوزارة سعادة الدكتورة غالية المطيري في تصريح صحفي إن التهاب الغدد العرقية القيحي
أحد أمراض المناعة المزمنة التي تظهر أعراضها خصوصا على الجلد وتسبب األلم والتشوه للمصابين مما يمنعهم من
ممارسة حياتهم االجتماعية المعتادة.
وأضافت المطيري أن الحملة تهدف الى تسليط الضوء على هذا المرض لحث من يعانون أعراضه على طلب المشورة
الطبية خصوصا مع توافر عالجات جديدة تساعد في كبح تلك األعراض.

غدة عرقية

ولفتت إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المرض موضحة أنه على الرغم من مظهر األعراض
لكنه مرض غير معد وال يرتبط بقلة النظافة الشخصية.
وذكرت أن الحملة تشمل معرضا توعويا متنقال يغطى المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية األولية ومستشفى
األمراض الجلدية كما تضم الحملة توزيع مطبوعات صحية وعرض أفالم توعوية.
وأشارت إلى أن المكتب اإلعالمي انطالقا من أهمية التوعية الصحية يتبع طرقا ً حديثة عبر مواقع التواصل االجتماعي
الخاصة به من خالل بث أفالم توعوية عن المرض ولقاءات مع أطباء األمراض الجلدية وبوسترات متخصصة.
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وزيــر الصحــة :افتتــاح توســعة
قريبا بســعة  415سـ ً
ً
ـريرا
األميري
أكد معالي وزير الصحة أن الوزارة مقبلة على تطور في المنشآت والتجهيزات ،إلى جانب تغيير المنظومة الصحية إلى
نظام جديد يقدم الخدمات الصحية بشكل أفضل للمواطنين.
كشف معالي وزير الصحة د .باسل الصباح عن افتتاح توسعة مستشفى األميري في القريب العاجل ،بسعة  415سريرا.
وأكد الصباح ،في تصريحه على هامش افتتاحه مؤتمر الكويت الحادي واألربعين لألنف واألذن والحنجرة أن الوزارة
مقبلة على تطور في المنشآت والتجهيزات ،إلى جانب تغيير المنظومة الصحية إلى نظام جديد يقدم الخدمات الصحية بشكل
أفضل للمواطنين.
وأشار إلى أن مستشفى جابر سيبدأ األحد المقبل ،في استقبال المرضى في المرحلة األولى من التشغيل ،والتي تستمر 6
أشهر في تخصصات الجراحة والباطنية واألطفال والعيون واألنف واألذن والحنجرة واألعصاب والسكر والجهاز التنفسي
وغيرها .وأوضح أن المرحلة الثانية ستشهد استقبال المرضى للعمليات اليوم الواحد ،بينما المرحلة الثالثة من تشغيل
المستشفى ستخصص لعمليات الحوادث والطوارئ .وذكر أن  40ورقة علمية ستناقش في فعاليات المؤتمر ،إلى جانب 9
ورش عمل ،مؤكدا أن الحضور الكثيف في فعالياته يؤكد نجاحه.
وقال معالي وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر إن التنظيم الجيد ودقة اختيار الموضوعات المتنوعة
المطروحة للمناقشة وإلقاء الضوء على أحدث المستجدات العالمية في هذا التخصص المهم يعبّر عن الرؤية الثاقبة للجنة
المنظمة للمؤتمر وإدراكهم الواعي للتحديات المختلفة التي تواجه الممارسة الطبية ،والعمل على التطوير المستمر لجودة
الرعاية الصحية ،ضمن سياق التحديات التي تواجه النظم الصحية بوجه عام على مستوى جميع دول العام ومن بينها النظام
الصحي في الكويت.
وأضاف أن البرنامج العلمي للمؤتمر يزخر باستعراض أحدث المستجدات العالمية ،وبما يتفق مع خطط وبرامج عمل
الوزارة لمواصلة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بعناصرها ومستوياتها المختلفة ،في إطار األهداف والغايات
العالمية للتنمية المستدامة حتى عام  2030ذات العالقة بالصحة ،والتي نلتزم جميعا كشركاء بالعمل على تحقيقها.
من جانبه ،كشف رئيس مجلس أقسام األنف واألذن والحنجرة في وزارة الصحة ،رئيس المؤتمر ،د .مطلق السيحان ،عن
إجراء  4500عملية جراحية في مستشفى زين سنويا ،ما بين عمليات صغرى ومتوسطة وكبرى .وقال السيحان ،في
تصريح للصحافيين أمس ،إن الوزارة تجري من  50إلى  60عملية زراعة قوقعة وسماعات لألذن سنويا .وأكد أن األطباء
الزوار أجروا  100عملية جراحية معقدة ونادرة خالل العام الماضي.
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افتتحــت وكيلــة وزارة الصحــة المؤتمر الطبي
لــداء الجلوكومــا نيابــة عن وزيــر الصحة
ً
عالميا
النجــار %10 :مــن المرضــى يصابون بالعمى
أكدت سعادة وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية األهلية د.فاطمة النجار اهتمام الوزارة بعمل خطط
وبرامج للتطوير المستمر لألداء الطبي ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في كل فروع الطب والرعاية الصحية .جاء ذلك
ضمن كلمة لها ألقتها خالل انابتها عن وزير معالي الصحة الشيخ د.باسل الصباح في افتتاح المؤتمر الطبي لداء الجلوكوما
الذي يقيمه مجلس اقسام العيون في وزارة الصحة ،والذي أقيم بفندق الجميرا ،بحضور طبي حاشد.
وقالت د.النجار« :ان نسبة االصابة بمرض جرثومة العين ترتفع حول العالم لتصل الى  66مليون مصاب منهم %10
يصابون بالعمى ،مشيرة إلى ضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بالتشخيص المبكر لهذا المرض والذي من شأنه تقليل
حدوث ضرر قد يكون نهائيا ويتعذر شفاؤه في مراحله األولى ،إضافة الى تحديات عالجه على صحة االبصار في جميع
األعمار من الطفولة إلى الكهولة.
وأوضحت ان هذا المؤتمر يتوافق مع خطة الوزارة متعددة المحاور في تطوير هذا الفرع المهم من مجاالت طب العيون
وبصفة خاصة من حيث الوقاية والعالج والتطوير والصقل المستمر للممارسة الطبية المبنية على االدلة والبراهين العلمية
وتبادل الخبرات من خالل المؤتمرات الطبية وورش العمل والبحوث التي تلقي المزيد من الضوء حول األسباب وعوامل
الخطورة وأحدث الطرق العالجية للتصدي لمرض الجلوكوما واألعباء المترتبة عليه سواء على مستوى األفراد أو االسرة
أو المجتمع.
واشارت د.النجار الى التوصيات التي سيتم استخالصها من هذا المؤتمر بما يضمه من كفاءات وخبرات متميزة ،ستضيف
الكثير إلى خطط وبرامج الوزارة في هذا الصدد وبما يعود بالفائدة على المرضى ودعم والوقاية من الزرق او الجلوكوما
وتعزيز الحق في اإلبصار للجميع ضمن التزام الوزارة بأهداف وغايات للتنمية المستدامة ذات العالقة بالصحة.
ومن جهته ،اكد رئيس المؤتمر د.ناصر الجميعان عدم وجود إحصائية دقيقه للمصابين بالمرض في الكويت متوقعا أن نسبة
اإلصابة به تصل إلى  %4وأن نسبة الشفاء عالميا  ،%90مشيرا الى وجود عالجات فعاله له عن طريق القطرات .وقال:
«ان مرض الجلوكوما يعتبر السبب الرئيسي للعمى الدائم على المستوى العالمي والثاني فقط بعد إعتام عدسة العين» ،مبينا
ان المؤتمر يناقش الموضوعات الرئيسية في جميع الجوانب المتعلقة بالتقدم في مختلف فروع الجلوكوما.
وأكد على وجود إحصائيات تظهر زيادة حدوثها في جميع أنحاء العالم في السنوات األخيرة ،وأضاف« :الحظنا جميعا تغيرا
دراماتيكيا كبيرا في إدارة الجلوكوما خاصة في مجال جراحة الجلوكوما الدقيقة أو ما يعرف بـ  MIGSالذي يعطي نتائج
أفضل واعدة فيما يتعلق بالتحكم في الضغط داخل العين ،وتقليل مضاعفات العمليات الجراحية ،والحد من أضرار مرض
الجلوكوما» .من أجل ذلك انضم إلينا عدد من الخبراء من جميع أنحاء العالم الذين سيقدمون محاضرات علمية ومناقشات
في هذا المجال.
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ممارسة النشاط البدني طريقك للوقاية
من األمراض غير السارية
أقرت منظمة الصحة العالمية (خطة العمل العالمية للمنظمة
بشأن النشاط البدني والصحة  2030/2018تعزيز نشاط
األشخاص من أجل عالم أوفر صحة).
إن ممارسة النشاط البدني ضرورية من أجل التمتع بالصحة
وأصبح ذلك يمثل تحديا ً ألن المجتمعات المحلية ليست
مصممة بطريقة صحية تشجع على ذلك .ولذا ال يمارس
 %20من البالغين و  %80من المراهقين النشاط البدني
الكافي  ،وال يجد الفتيات والنساء وكبار السن والمعاقين
وذوي األمراض المزمنة الفرص لممارسة النشاط البدني.
كما أن ممارسة النشاط البدني بانتظام ضرورية للوقاية من
األمراض غير السارية وكذلك عالجها ( مثل األمراض
القلبية الوعائية وداء السكري وسرطان الثدي والقولون)
وهذه األمراض مسؤولة عن  %71من جميع الوفيات في
العالم والخطة المشار إليها آنفا توضح للدول كيفية الحد من
الخمول البدني في البالغين والمراهقين بنسبة  %15بحلول
عام 2030م وتوصي بمجموعة من السياسات تهدف عند
تنفيذها إلى خلق مجتمعات أكثر نشاطا ً عن طريق إتاحة
الفرص وتحسين البيئة لمزاولة المزيد من المشي وركوب
الدراجات وممارسة الرياضة واألنشطة الحركية األخرى.
كما تدعو إلى تقديم الدعم لتدريب العاملين في الرعاية
الصحية وكافة المهنيين وتعزيز نظم المعلومات واستخدام
التكنولوجيا الرقمية  ,كما استهلت منظمة الصحة العالمية
حملة للدعوة إلى تعزيز النشاط البدني تحت عنوان (دعونا
نمارس النشاط  :كلنا في كل مكان وكل يوم).
من ناحية أخرى فإن الخمول البدني ال يمثل تحديا ً صحيا ً
فحسب بل إن تكلفته المالية ضخمة كذلك  ،حيث تكلف على
الصعيد العالمي ما يقدر بنحو  54مليار دوالر أمريكي نتيجة
للرعاية الصحية المباشرة  ،إضافة إلى التكلفة غير المباشرة
من فقد لإلنتاجية بنحو  14مليار دوالر أمريكي.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع كأحد عوامل االختطار
لألمراض غير السارية اجتمعت القيادات العالمية يوم 27
سبتمبر في نيويورك التخاذ إجراءات بشأن الخمول البدني
وسائر أسباب األمراض غير السارية واالضطرابات النفسية
وذلك في االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة
لألمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية (غير المعدية).

وتعود ممارسة النشاط البدني على الشباب بمنافع عديدة:
•ضمان نمو األنسجة العضلية الهيكلية (أي العظام
والعضالت والمفاصل) بطريقة صحية.
•ضمان نمو الجهاز القلبي الوعائي (أي القلب والرئتين)
بطريقة صحية.
•ضمان نمو الوعي العصبي العضلي (أي التنسيق
والتح ّكم في الحركة).
•الحفاظ على وزن بدني صحي.
وهناك عالقة أيضا ً بين النشاط البدني وإمكانية جني الشباب
لمنافع نفسية بتحسين قدرتهم على السيطرة على أعراض
القلق واالكتئاب ,كما تبيّن أنّ المشاركة في نشاط بدني من
األمور التي يمكنها المساعدة في نماء الشباب من الناحية
االجتماعية بتزويدهم بفرص التعبير عن النفس ،وبناء الثقة
في الذات ،والتفاعل واالندماج االجتماعيين .ويرى البعض
كذلك أنّ الشباب الذين يمارسون النشاط البدني يبدون
استعداداً أكبر العتماد السلوكيات الصحية األخرى (تج ّنب
تعاطي التبغ والكحول والمخدرات) ويظهرون مستويات
أفضل من غيرهم فيما يخص األداء المدرسي.
أما المنافع التي يجنيها البالغون من النشاط البدني فتتمثل
في التالي:
•انخفاض معدالت الوفيات الناجمة عن جميع األسباب،
ومعدالت اإلصابة بمرض القلب التاجي ،وفرط ضغط
الدم ،والسكتة الدماغية ،والسكري من النمط ،2
والمتالزمة االستقالبية ،وسرطاني القولون والثدي،
واالكتئاب.
•انخفاض احتماالت التعرّ ض لمخاطر كسور الورك أو
العمود الفقري.
•ارتفاع مستويات اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية.
•ارتفاع احتماالت الحفاظ على الوزن المناسب ،وبلوغ
مستوى صحي فيما يخص منسب كتلة الجسم Body
Mass Index

والمنافع التي يجنيها المسنون من النشاط البدني هي:
•انخفاض معدالت الوفيات الناجمة عن جميع األسباب،
ومعدالت اإلصابة بمرض القلب التاجي ،وفرط
ضغط الدم ،والسكتة الدماغية ،والسكري من النمط
 ،2وسرطاني القولون والثدي ،وارتفاع مستويات
اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية ،وبلوغ مستوى
صحي فيما يخص منسب كتلة الجسم وتركيب الجسم.
•قياسات بيولوجية جيّدة فيما يخص الوقاية من
األمراض القلبية الوعائية ،والسكري من النمط ،2
وتعزيز صحة العظام.
•ارتفاع مستويات الصحة الوظيفية وانخفاض مخاطر
السقوط وتحسّن الوظيفة المعرفية؛ وتدني مخاطر
اإلصابة بالحاالت التي تح ّد من القدرة الوظيفية
والقدرة على االضطالع باألدوار المألوفة.
إن على الدول العمل على دعم تنفيذ خطة منظمة الصحة
العالمية بشأن النشاط البدني والصحة 2030/2018
تحقيقا ً لمزيد من الصحة لمواطنيها ولتفادي تكاليف
الرعاية الصحية من جراء الخمول البدني وزيادة معدالت
األمراض الناجمة عنه .علما ً أن دول المجلس لديها خطة
خليجية معتمدة ومحدثة بقرار المجلس األعلى في دورته
( )32بالرياض  /ديسمبر 2011م لمكافحة األمراض
غير المعدية (  )2025/2014يتم تحديثها دوريا ً لتواكب
المستجدات العالمية ومعايير ومؤشرات منظمة الصحة
العالمية  ،وضمن أهدافها االستراتيجية ( )2-1تعزيز التغذية
الصحية وممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع
 ،كما أنه من الجدير بالذكر أن دول المجلس تعمل على
تفعيل االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط
البدني والصحة .وهناك العديد من المبادرات التي تتبناها
دول المجلس في مجال التوعية بالنشاط البدني تمشيا ً مع
توجيهات منظمة الصحة العالمية وعمالً بتوصيات المنتدى
اإلقليمي لتعزيز النشاط البدني الذي عقد تحت مظلة المكتب
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دبي
(فبراير 2014م).

د .محمد سيد حسين
مدير إدارة الصحة العامة
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

80

المصدر  /منشورات منظمة الصحة العالمية
81

?

همسات صحية

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻠﻲ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ
اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﺘﺘﺤﻮل

إﻟﻰ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻟﻠﻌﻼج

أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ

ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻜﺜﺮة

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻋﺪم أﺧﺬ اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻃﺒﻴﺔ

إﻛﻤﺎل اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي )ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ(

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ إﻛﻤﺎل ﻣﺪة ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي

أﺧﺬ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻼ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ

ﺗﺪﻧّ ﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻄﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪوى اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت :ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ -
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
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ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ
اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم اﻷﻛﻮاب اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺨﺎر ﻹﺧﺮاج اﻟﺪم اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن
ّ
اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺨﻴﺰران أو

اﻟﺴﻤﻨﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻮزن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي إﻟﻰ
اﻟﻮﻓﺎة ﺑﻨﺴـــﺒﺔ أﻛﺒـــﺮ ﻣﻦ ﺳـــﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻴـــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫـــﻮ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪد ﺧﻴﺎرات اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ اﻟﺼﺤﻲ

ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﻮف ﻳﺼﺎﺑﻮن
 2.7ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ
ًّ

ﺑﺰﻳـــﺎدة اﻟﻮزن واﻟﺴـــﻤﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋـــﺎم 2025م

ﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺎﻟﺞ أﻣﺮاض اﻟﺪم ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻴﻤﻴﺎ أو ﻓﻘﺮ اﻟﺪم،
و ﻧﺰف اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻰ

اﻷﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
و اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻧﺴﺠﺔ

اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪى و ﺣﺐ
اﻟﺸﺒﺎب

ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

اﻟﺼﺪاع اﻟﻨﺼﻔﻲ

اﺣﺘﻘﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
و اﻟﺮﺑﻮ
اﻟﻘﻠﻖ و اﻻﻛﺘﺌﺎب
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