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ورشة عمل

مناقشــة خطة المجلس االســتراتيجية 2022-2020م

والخطــة التنفيذيــة لعام 2020م

اإلمارات العربية المتحدة تطبق معايير الجودة العالمية في خدماتها الصحية
وزيرة الصحة البحرينية تفتتح ٔاولى محطات الوحدة المتنقلة للصحة والتغذية
االجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون
تنظيم المؤتمر األول للصحة الرقمية بدولة الكويت
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افتتاحية العدد

ورشــة عمــل مناقشــة خطة
المجلس االستراتيجية
إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يمثل إحدى الكيانات الخليجية الناجحة
للعمل الصحي المشترك ،حيث أقام المجلس ورشة عمل مناقشة الخطة
االستراتيجية للمجلس 2022-2020م والخطة التنفيذية للمجلس لعام 2020م
لدراسة فرص التكامل والتوحيد للسياسات الصحية الخليجية المشتركة.
تهدف الورشة إلى عرض الخطة االستراتيجية والتنفيذية للمجلس ،وجمع
مقترحات متنوعة لتطوير االستراتيجية ،وتحديد أهداف مشتركة بين وزارات
الصحة ومجلس الصحة ،وتعزيز وتحقيق التواصل والتكامل بين وزارات
الصحة بدول المجلس لتحقيق هذه األهداف ،باإلضافة إلى تطوير وتوحيد
سياسات صحية خليجية مشتركة للتكامل بين الدول األعضاء.
إن مخرجات ورشة العمل هذه سوف تساعد في إعداد إطار عام لالستراتيجية
الخليجية ،ووضع اآلليات والسبل لتعريز التعاون والتنسيق بين الدول
األعضاء ،كما ستساهم في وضع إطار عام لخطة استراتيجية وتنفيذية
للمجلس ،وتحديد أهداف مشتركة بين وزارات الصحة ومجلس الصحة.
يهدف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 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

المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون
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ورشــة عمــل مناقشــة خطــة
المجلس االستراتيجية 2022-2020م
والخطــة التنفيذيــة لعــام 2020م

أقام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ورشة عمل مناقشة خطة االستراتيجية للمجلس 2022-2020م والخطة التنفيذية
للمجلس لعام 2020م وذلك لدراسة فرص التكامل والتوحيد للسياسات الصحية الخليجية المشتركة يوم االثنين  23ديسمبر
2019م بحضور وكالء وزارات الصحة وأعضاء الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون وممثلين من الهيئة العامة للغذاء والدواء،
والمجلس الصحي السعودي ،ومجلس الضمان الصحي التعاوني ،والمركز السعودي لسالمة المرضى.
وأوضح سعادة المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون األستاذ /سليمان الدخيل أن الورشة تهدف إلى عرض الخطة
االستراتيجية والتنفيذية للمجلس ،وجمع مقترحات متنوعة لتطوير االستراتيجية ،وتحديد أهداف مشتركة بين وزارات الصحة
ومجلس الصحة ،وتعزيز وتحقيق التواصل والتكامل بين وزارات الصحة بدول المجلس لتحقيق هذه األهداف ،باإلضافة إلى
تطوير وتوحيد سياسات صحية خليجية مشتركة للتكامل بين الدول األعضاء.
يأتي عقد مثل هذه الورش للتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي ،وتحديد مفاهيم
القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس ،وتقييم
النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة واالستفادة منها في الدول األعضاء.
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سلطنة عمان تستضيف االجتماع الثاني
والثمانين لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون
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كما تم التطرق الى حث الدول التي لم تطبق الضريبة االنتقائية لتطبيق هذه الضريبة في 2020م وااللتزام بحظر مبيعات التبغ
للذين تقل أعماهم عن واحد وعشرين عاما ً والعمل على سن التشريعات الوطنية إن لم تكن موجودة.

اختتمت في سلطنة عمان اليوم األربعاء  30أكتوبر 2019م ،أعمال االجتماع الثاني والثمانين ألصحاب المعالي وزراء الصحة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .حيث ناقش االجتماع مجموعة من المواضيع ذات األهمية التي تخدم دول مجلس
التعاون ومواطنيه ومن أهمها التوجه المستقبلي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والتي ترتكز على خمسة محاور
رئيسية (الوقاية – التوعية – التطوير – الدعم الصحي – االستثمار) ،إنشاء وحدة للبحوث الصحية  -وإجراء دراسة حول
جدوى االستثمار في مكافحة األمراض غير السارية  ،وكذلك إنشاء المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها والذي
يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في الصحة العامة لبناء قدرات خليجية مشتركة من خالل التدريب
النظري والميداني .كما يهدف المركز إلى دعم األعضاء من خالل تقديم المساعدة العلمية والتقنية والفنية .باإلضافة الى تطوير
أنظمة التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية في دول الخليج ،وكذلك تطوير أعمال اللجان الفنية والتي ترتكز على أربع
لجان رئيسية وهي (األمراض السارية  -األمراض غير السارية – الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية الشاملة – النظم
والسياسات الصحية).

كما تناول االجتماع العـديد من الموضــوعات :كقرار المجلس األعلى في دورته ( )37بالصخير في ديسمبر  2016حول
فحص األيدي العاملة الوافدة ،ومتابعة تنفيذ قرار المجلس األعلى في دورته ( )36بالرياض في ديسمبر  2015بشأن دليل
إجراءات المخزون االستراتيجي لألدوية واألمصال والمستلزمات الطبية في الحاالت واألزمات الطارئة وقائمة اإلمدادات
الطبية  ،وقرار المجلس األعلى في دورته ( )39بالرياض في ديسمبر  2018بشأن دليل االجراءات الصحية الموحدة في
المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.

كما أشاد معالي وزراء الصحة بمبادرة المملكة العربية السعودية لتطبيق التغليف العادي (البسيط) ابتدا ًء من شهر مايو 2019م،
واعتماد هذه المبادرة والعمل على تطبيقها في بقية دول المجلس واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك في موعد أقصاه بداية العام
متواز في جميع دول المجلس بشكل دوري بتكرار
2020م حسب الظروف المواتية لكل دولة ،وقد تم اعتماد مسح عالمي بشكل
ٍ
ال يتعدى الخمس سنوات.

تأتي مثل هذه االجتماعات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون مع معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لالرتقاء
بمستوى الصحة في الدول األعضاء وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها
وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس ،وتقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب
الناجحة واالستفادة منها في الدول األعضاء.

وتزامنا ً مع االجتماع الثاني والثمانين ألصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم عقد
االجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش االجتماع تقريرا
عن قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري في مجاالت الصحة ومدى تنفيذها.
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منظمــة الصحــة
العالميــة تكــرم
مجلــس الصحــة
تقديراً لجهود المجلس في مكافحة التبغ على صعيد دول مجلس التعاون تسلم
سعادة المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون األستاذ /سليمان بن صالح
الدخيل من سعادة الدكتور /أحمد المنظري – المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
إلقليم الشرق المتوسط جائزة اليوم العالمي لمكافحة التبغ لعام 2019م.
من جهته أشار الدكتور أحمد بن سالم المنظري إن تسليم جائزة منظمة الصحة
لمكافحة التبغ لعام 2019م جاءت تقديراً للدور الجوهري والمحوري للمجلس في
مكافحة التبغ وال سيما في فرض الضرائب النوعية على منتجات التبغ في سابقة
هي االولى من نوعها تاريخيا ً في دول مجلس التعاون الخليجي.
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ً
ماراثونا
نظم مجلس الصحة
ً
توعويا ضمن فعاليات ”أيام مجلس
التعاون لدول الخليج العربية”

ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون بدول الخليج العربية خالل الفترة  23 - 21أكتوبر 2019م  -نظم مجلس الصحة لدول مجلس
التعاون ،بالتعاون مع األمانة العامة لدول الخليج العربية ،وبالشراكة مع وزارة الصحة بسلطنة عمان ،الماراثون التوعوي
الصحي.
الجدير بالذكر أن مشاركة المجلس في مثل هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع النشاط البدني في المجتمعات الخليجية للوقاية
من األمراض غير السارية ومن أهمها األمراض القلبية الوعائية والسكري والسمنة وتشجيع المبادرات التوعوية الخليجية
المشتركة ،وال شك أن ما تحقق في مختلف الميادين يتوج مسيرة المجلس وإنجازاته في الجوانب الصحية والتوعوية التثقيفية.
وتستضيف سلطنة عمان فعاليات أيام مجلس التعاون كونها تترأس الدورة الحالية للمجلس األعلى لمجلس التعاون مؤكداً حرص
حكومة السلطنة على الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون وإنجازاته مبينا ً أن فعاليات أيام مجلس التعاون تستهدف الجمهور
من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بمختلف شرائحهم وفئاتهم والجهات المعنية مشيراً إلى أن األيام تتضمن إقامة
الندوات وحلقات العمل والمحاضرات والمعارض.
وتأتي مثل هذه المبادرات والشراكات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لالرتقاء بمستوى الصحة في الدول األعضاء
والتعريف بأهمية دور المجلس في المجال التوعوي والصحي التثقيفي بكافة المجاالت بما ينعكس على صحة المواطن الخليجي
ويعزز السلوك الصحي اإليجابي.
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إطالق النظام اإللكتروني الجديد (تعاون)
لتسجيل المستحضرات الدوائية
في إطار الجهود الرّ امية لتطوير األنظمة ،والبرامج والتطبيقات اإللكترونية المستخدمة لدى إدارة التسجيل الخليجي
المركزي ،وكافة اإلدارات والبرامج الصحيّة التي يضطلع بها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ،فقد تم تنظيم حلقة
عمل استمرت فعالياتها على مدار يومين ( ٢٥-٢٤نوفمبر 2019م) للتعريف عن النظام اإللكتروني الجديد لتسجيل
المستحضرات الدوائية الذي اصطلح على تسميته (تعاون) ،والذي يشمل أعمال التسجيل الخليجي للمستحضرات الدوائية
في مرحلته األولى ،وقريبا ً – بحول هللا – سيتم إطالق برنامج التسجيل الخليجي لألجهزة والمستلزمات الطبية ،وبرنامج
مناقصات الشراء الموحّ د الخليجي.
تأتي هذه الحلقة امتداداً لسلسة من أنشطة مجلس الصحة .ممثلة في إدارة التسجيل الخليجي المركزي بالتعاون مع إدارة
تقنية المعلومات ،حيث سبقت هذه الحلقة زيارات ميدانية عند مطلع شهر نوفمبر 2019م قام بها وفد مجلس الصحة إلى
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الدول األعضاء بهدف تدريب المختصين على استخدام هذا النظام (تعاون) في مرحلته األولى التي تشمل التسجيل الخليجي
المركزي للمستحضرات الصيدالنية ،حيث شمل التدريب ُ
ضبَّاط االتصال المعنيين بأنشطة التسجيل الدوائي ،أعضاء اللجنة
الخليجية للتسجيل ،المقيّمين لطلبات التسجيل المختلفة للمستحضرات وأعضاء فرق تفتيش المصانع.
لقد شهدت حلقة العمل حضوراً مميزاً لمندوبي المصانع الخليجية ،مسؤولي الشؤون التنظيمية وممثلي المكاتب العلمية
للشركات األجنبية ،والوكالء المحليين الذين شهدوا عرضا ً مرئيا ً حول برنامج التسجيل الخليجي المركزي للمستحضرات
الصيدالنية وأنشطته المختلفة ،واستمع الحضور إلى شرح مفصّل وعرض مرئي عن النظام اإللكتروني (تعاون) .كما
أجاب مسؤولو مجلس الصحة  -خالل هذه الفعالية  -على العديد من األسئلة واالستفسارات المقدّمة من ممثلي الشركات فيما
يتعلق بإجراءات التسجيل وطريقة التقديم من خالل هذا النظام الجديد ،و ُنوقشت العديد من اآلراء والمقترحات حول النظام
لقي نظام (تعاون) ترحيبا ً كبيراً من
اإللكتروني الجديد الذي سيتم إطالقه والعمل به في مطلع شهر ديسمبر 2019م ،وقد َ
قبل ممثلي الشركات وأبدوا استعداداً للبدء في تطبيقه ،وذلك ما ّ
يعزز مبدأ الشراكة بين مجلس الصحة والشركات والمصانع
التي تو ّفر احتياجات دول المجلس من المستحضرات الصيدالنية ،وكافة األجهزة والمستلزمات الطبية من أجل التطوير
واالرتقاء بالخدمات الصحيّة التي يساهم مجلس الصحة في تقديمها إلى القطاعات الصحية في كافة دول مجلس التعاون.
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تدشين حملة

ال تبطل تبطل
تماشيا ً مع رؤية ورسالة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وحرصا ً منه في تعزيز التوعية الصحية وإبراز دورة
التثقيفي تم تدشين حملة "ال تبطل تبطل" امتداداً لجهود المجلس في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره.
وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي باآلثار السلبية للتدخين وكذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مضار التدخين
وتشجيع المدخنين لالستمرار في محاولة اإلقالع عن التدخين ورفع الوعي بالخدمات المتاحة لإلقالع عن التدخين
وبيان أثر العائلة والمجتمع بدعم المدخن لإلقالع عن التدخين.
حيث أن الحملة تستهدف جميع المدخنين المواطنين والمقيمين من دول المجلس ممن تتراوح أعمارهم بين
 45-18سنة وذويهم والعاملين في القطاع الصحي من أطباء ومثقفين صحيين وأخصائيين اجتماعيين ،وأيضًا
الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمكافحة التدخين ،باإلضافة إلى أفراد المجتمع كافة ،حيث تم تصميم وإنتاج
العديد من المواد واألفالم التوعوية والتي تم نشرها عبر مختلف منصات التواصل االجتماعي.
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبق معايير
الجــودة العالمية في خدماتها الصحية
في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق معايير المؤشر
الوطني المتعلق بنسبة المنشآت الصحية المستوفية
لمعايير االعتماد ،وتحقيقا ً الستراتيجيتها الهادفة لتعزيز
أنظمة الجودة والسالمة العالجية والصحية والدوائية وفق
المعايير العالمية ،أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
عن حصول مركز عالج وجراحة السمنة بمستشفى
القاسمي بالشارقة على شهادة االعتماد كمركز امتياز
طبي لعالج وجراحة أمراض السمنة ،من مؤسسة التقييم
الجراحية األمريكية العالمية ( )SRCالمؤسسة العالمية
الرائدة في مجال التدقيق واالعتماد الدولي للمستشفيات
واألقسام الجراحية كمراكز لالمتياز.
وأشاد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل
المساعد لقطاع المستشفيات بإنجاز االعتماد من مؤسسة
دولية عريقة ،وأثنى على جهود الكادر الفني ،مؤكداً أن
الجودة المستدامة المسار األفضل نحو خدمات صحية
تحاكي المستقبل وترتقي بالكفاءة المتميزة للمنظومة
الصحية وفق مستهدفات األجندة الوطنية 2021م.
وثمّن د .يوسف جهود مستشفى القاسمي ،كواحد من أهم
المنشآت الطبية الريادية ويقدم جميع التخصصات العامة
والمتقدمة بكفاءة متميزة ،على صعيد جودة الخدمات
الصحية والمعايير األخالقية الطبية وأفضل الممارسات
المعتمدة ،مشيراً إلى أن الوزارة لديها الخطط والبرامج
إلنجاز استحقاق االعتماد لكافة منشآتها الصحية من خالل
تعزيز االبتكار في الخدمات وتطبيق أفضل المعايير
والبروتوكوالت المعتمدة عالمياً.
وأوضح سعادته أن حصول مركز عالج وجراحة السمنة
بمستشفى القاسمي على االعتماد يمثل تأكيداً على نجاح
خطة الوزارة الهادفة إلنشاء وتطوير مراكز االمتياز
التخصصية ،وتأهيلها للحصول على شهادات اعتماد
من مؤسسات عالمية ودولية ،في تقديم خدمات طبية
"تخصصية" وفق أفضل الممارسات العالمية ،كما يجدد
هذا اإلنجاز الثقة المحلية والعالمية بالخدمات الصحية
النوعية التي تقدمها مرافق الرعاية الصحية في دولة
اإلمارات وفق معايير االعتماد الدولية ،مما يعزز بدوره
من نجاح خطط السياحة العالجية في الدولة.
وأثنت سعادة الدكتورة كلثوم البلوشي على إدارة المركز
بحصولها على االعتماد الذي يشكل شهادة عالمية بتطبيق
أفضل المعايير للجودة الطبية واإلدارية ،التي تحرص
الوزارة على إنفاذها في جميع مرافقها الصحية ،وحثت
الكادر الفني على مواصلة االلتزام بمعايير خدمات الرعاية
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الصحية بما يعود بالفائدة على المرضى ،وذلك في إطار
استراتيجية الوزارة لتعزيز معايير الرعاية الصحية في
الدولة بما يضاهي أرقى المستويات العالمية" وفق األجندة
الوطنية 2021م .ونوهت إلى أن مركز عالج وجراحة
السمنة بمستشفى القاسمي اجتاز بنجاح إجراءات التقييم
بمراحله المتعددة ،وفق المعايير التي تطبقها الجمعية
األميركية العالمية ( )SRCقبل اعتماده كمركز امتياز
في جراحة السمنة .مشيرة إلى أن متطلبات االعتماد
تضمنت عوامل ومؤشرات رئيسية وفرعية ،تتعلق بعدد
اإلجراءات الجراحية والخبرات المعتمدة والمؤهالت
ومؤشرات الكفاءة لدى كادر الجراحة والتمريض،
وعوامل األمان والسالمة الطبية ،خاصة في المرحلة التي
تعقب إجراء الجراحة وتأثيراتها على المريض وحالته
البدنية والنفسية ،مؤكدة حرص الوزارة على تقديم أفضل
الخدمات الجراحية والعالجية وتطوير جودة خدمات
المستشفيات وخبرات كوادرها الطبية ،لتحقيق تجربة
متميزة للمريض.
في الوقت الذي بلغ عدد عمليات جراحة السمنة خالل عام
2018م في مستشفيات الوزارة ( 796عملية) بينما وصل
إجمالي العمليات حتى الربع الثالث من عام 2019م إلى
أكثر من ( )594عملية لجراحة السمنة .ونوهت د .كلثوم
إلى مشروع الوحدة االلكترونية للعناية بمرضى جراحة
السمنة الذي بدأ تطبيقه في مستشفى القاسمي منذ شهر أبريل
2019م ،ويجري العمل على تعميم الوحدة اإللكترونية
على باقي المستشفيات في الربع األول 2020م .وتسهم
الوحدة اإللكترونية في أتمتة رحلة المتعامل قبل الجراحة
وإجراءات المتابعة الطبية وقت الجراحة وما بعد الجراحة،
لضمان تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية .باإلضافة
لمتابعة المريض بعد إجراء العملية بشكل دوري لمدة
سنتين من طبيب مختص لالطمئنان على صحة المريض
والحؤول دون أي مضاعفات مابعد الجراحة.
وقالت البلوشي أن المشروع يهدف إلى تقديم برامج
التعليم المستمر في مجال جراحة السمنة للطاقم الطبي
والمرضى ،باإلضافة إلى إجراء دراسات بحثية إكلينيكية
لتقديم خدمات صحية عالمية ،وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى
جراحة السمنة لمتابعة المرضى ،وقياس مؤشرات األداء
اإلكلينيكية .كما سيضمن المشروع إنشاء مركز امتياز
لجراحة السمنة يشمل جميع األعمار والحاالت المرضية
المعقدة ،وحاالت إعادة الجراحة وفقا للمعايير واجراءات
العالج المعتمدة عالمياً.
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع

تفــور بجائــزة ذهبيــة مــن االتحــاد العالمــي
للمستشــفيات  IHFلتحقيقهــا التميــز فــي
إدارة مرافــق الرعايــة الصحيــة
في إطار استراتيجيتها لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة وترسيخ ريادة دولة اإلمارات بميادين التنافسية العالمية
في كفاءة الرعاية الصحية ،أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فوزها بالجائزة الذهبية ضمن المؤتمر العالمي
السنوي الذي أقامه االتحاد العالمي للمستشفيات ( )IHFفي سلطنة عمان ،عن فئة "التميز في القيادة واإلدارة في مجال
الرعاية الصحية" ،وذلك بفضل مشروعها المبتكر مركز بيس الذكي ( )PaCEلألداء والتميز اإلكلينيكي المستند لتقنيات
الذكاء االصطناعي ،حيث تم اختيار المشروع كأفضل مشروع من بين  121مشروع مقدم من  92منظمة وهيئة صحية
من  34دولة مشاركة.
وأعرب سعادة الدكتور يوسف محمد السركال ،وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات ،عن
فخره واعتزازه بفوز الوزارة بهذه الجائزة المرموقة ،التي تعتبر إنجازاً متميزاً في مؤتمر عالمي فريد يجمع أهم منظمات
الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية ،وأثنى سعادته على األداء المتميز لفرق العمل التي تعاونت لتحقيق هذا
اإلنجاز العالمي المستحق ،الذي يأتي ضمن سلسلة جوائز عالمية حصدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في محافل
عالمية ،مرسخة نموذجها الريادي والمبتكر في نظم الرعاية الصحية المستقبلية ،وتنفيذاً لتوجهات الحكومة الرشيدة بدمج
الذكاء االصطناعي بنسبة  %100في الخدمات الطبية وفق استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي بما ينسجم بمئوية
اإلمارات  .2071وأشار سعادته بعد استالم الجائزة الذهبية بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد األعمال
والمهتمين من مختلف دول العالم ،إلى أن الجائزة التي استحقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد منافسة مع مؤسسات
طبية عريقة من مختلف قارات العالم ،بناء على المعايير التي يتبناها االتحاد العالمي للمستشفيات ( ،)IHFوالقائمة على
االبتكار والتميز وأفضل الممارسات في المجاالت التي تلقى التقدير الدولي ،تعد دليالً واضحا ً على جدارة االستحقاق
والقدرة التنافسية ،وترسيخا ً للمكانة الفريدة التي تتبوأها الدولة في مجال الرعاية الصحية من خالل اعتماد أجندة المستقبل
المرتكزة على االبتكار واالستدامة في االستراتيجيات والخطط التشغيلية.
وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي إلى أن مشروع األداء والتميز اإلكلينيكي ( ،)PaCEيعتبر مشروع مبتكر بكل المعايير
ويقوم على الرعاية الصحية الرقمية من خالل تقييم األداء لجميع مستشفيات الوزارة ،باالعتماد على الذكاء االصطناعي
وتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية وتطبيق مبدأ الحوسبة ،وفق نهج استباقي لتحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق
الصحية ،مثل التنبؤ بتدفق المرضى واألزمات وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية والتخصصات الطبية والتمريضية
حسب الحاجة وخفض فترة اإلقامة ونسبة اإلصابة بعدوى المستشفيات ،وزيادة رضا المرضى.
كما وهنأت الدكتورة كلثوم البلوشي ،جميع العاملين في الوزارة على هذا اإلنجاز المتميز وأثنت على جهود الكوادر
اإلدارية والفنية التي عملت على نجاح المشروع وفق المعايير المعتمدة عالميا ،وأوضحت أن مشروع األداء والتميز
السريري ( )PaCEيقوم على تقييم األداء اإلكلينيكي لجميع مستشفيات الوزارة لتحسين مقاييس إدارة الموارد وتحسين
معدالت الجودة والسالمة .مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والبيانات الضخمة التي
تساعد على استبصار الوضع القائم لتقديم اإلدارة المطلوبة واآلنية والتي سيشعر بتأثيرها المرضى ومقدمو الرعاية
الصحية على الفور .وأضافت د .كلثوم أن المركز يحتوي على لوحات ذكية تحليلية تتضمن إحصائيات حية وتنبؤية
تتعلق بالمؤشرات التشغيلية للمستشفى مثل أعداد المرضى المخرجين وتنقالتهم بين المستشفيات ،إلى جانب التركيز على
تدفق المرضى إلى أقسام الحوادث والطوارئ وإدارة األسرة .وإدارة الوقت للتقليل من معدالت االنتظار ،بهدف تحسين
إدارة الموارد وضمان مستوى السالمة والجودة.
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أول شبكة اعتماد لمستشفياتها في رأس الخيمة

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تعزز
صــدارة اإلمــارات عالميـ ًـا فــي عــدد
المنشــآت الصحيــة المعتمــدة
في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الصدارة العالمية لدولة اإلمارات في عدد المنشأت الصحية المعتمدة من قبل اللجنة الدولية
المشتركة  ،JCIأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصولها على االعتماد الدولي لشبكة مستشفياتها في إمارة رأس
الخيمة دفعة واحدة ،و ألول مرة في الشرق األوسط ،وجاء هذا اإلنجاز مع إعالن اللجنة الدولية المشتركة  JCIعن اعتماد
مستشفى عبدهللا بن عمران للنساء والوالدة ومستشفى شعم ،بعد قيام فريق من محكمين دوليين بزيارة المستشفيين لمدة  5أيام
لالطالع على جميع البرامج والخدمات الصحية المقدمة وتقييم األداء وفق متطلبات المعايير الدولية للجنة الدولية المشتركة.
وبعد التدقيق والتقييم قامت لجنة االعتماد العالمية بإعتماد تقرير الخبراء المحكمين ،بإعتبار مستشفى عبد هللا بن عمران
للنساء والوالدة ومستشفى شعم ،معتمدين من اللجنة الدولية المشتركة  JCIكأول شبكة عالمية العتماد المستشفيات في الشرق
األوسط ،في سابقة لم تحققها أي من مستشفيات المنطقة .وتطلب هذا االعتماد التنسيق الدقيق والتفصيلي بين المستشفيات لتحقيق
معايير سالمة المرضى وتحسين مستوى الجودة وضمان توحيد السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت الطبية ،باإلضافة إلى
أنظمة الموارد البشرية وإدارة المرافق واالجهزة الطبية .فضالً عن البرامج المتعلقة بالتشخيص والعالج والمراجعة المستمرة
للوصول إلى أفضل مستوى للعالج وتحقيق تجربة متميزة للمرضى.

وأشار سعادته إلى أن نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على االعتماد الدولي هي إحدى المؤشرات الوطنية ،وتشير النتائج إلى
وجود تطور إيجابي سريع بخصوص هذا المؤشر ،مما يؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في
التعامل مع هذا المؤشر لما له من أثر إيجابي على تحسين الخدمات الصحية وجودتها في الدولة ،حيث يهدف التوجه الحكومي
إلى حصول جميع المنشآت الصحية في دولة اإلمارات على االعتماد الدولي في العام .2021
ولفت العلماء إلى إنجازات الوزارة في مجال االعتماد الدولي حيث حصل  11مستشفى و  34مركز رعاية صحية أولية على
اعتماد اللجنة الدولية المشتركة ،باإلضافة ألكبر شبكة اعتماد لمراكز الرعاية األولية في المنطقة بعدد  16مركز في رأس
الخيمة ،فضالً عن  6مراكز أسنان متخصصة حاصلة على االعتماد الماسي الكندي والفريد بالمنطقة ،تحقيق مركز نقل الدم
واألبحاث في الشارقة على اعتماد المؤسسة األمريكية العتماد بنوك الدم.
بدوره أوضح سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن هذا اإلنجاز المتميز يعزز ثقة
المرضى والمجتمع بكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات العالجية والتشخيصية
وتحسين كفاءة المنشآت الصحية ،بعد مطابقتها لمعايير اللجنة الدولية المشتركة  JCIالتي تشمل كافة النواحي الطبية والفنية
واإلدارية وتسهيل وصول المرضى ومشاركتهم بالعملية العالجية بشكل فاعل ،باإلضافة إلى ترسيخ وتعزيز المنافسة اإليجابية
بين المؤسسات الصحية لتحقيق الجودة العالمية للخدمات الصحية.
وهنأ سعادته إدارة وكوادر مستشفيي عبدهللا عمران وشعم على اإلنجاز المستحق عن جدارة ،مؤكداً أن استدامة تعزيز الجودة
وسالمة المرضى والتركيز على الجانب الوقائي واتباع السياسات والبرتوكوالت الطبية ،المطابقة لمعايير االعتماد الدولية،
على رأس أولويات الوزارة ،الفتا ً إلى التوجه المستقبلي للمستشفيات في تعزيز االبتكار واستقطاب تقنيات الذكاء االصطناعي
والتطبيب عن بعد و"بلوك تشين" لتقديم خدمات صحية مستقبلية تتماشى مع رؤية مئوية اإلمارات  ،2071التي تتطلع إلى
ترسيخ مكانة دولة اإلمارات في مصاف أفضل الدول في العالم على مستوى خدمات الرعاية الصحية المستدامة.

وفي هذا اإلطار أثنى معالي األستاذ عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على األداء المتميز للقيادات
والكوادر الطبية واإلدارية ،وبارك لهم اإلنجاز ،مؤكداً أن الوزارة لديها الخطط والبرامج إلنجاز االعتماد الدولي لكل منشآتها
من خالل تطبيق أفضل المعايير والبروتوكوالت المعتمدة عالمياً ،لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بحصول جميع المستشفيات
في الدولة على االعتماد الدولي قبل 2021م .من خالل بناء قدرات وطنية تقود قاطرة اإلنجازات لتضع الدولة على الخارطة
العالمية على مستوى الرعاية الصحية بمعايير اعتماد دولية .كما يعزز هذا اإلنجاز المساعي والجهود لبناء نظام صحي يستند
إلى أعلى المعايير العالمية وتحقيق االستدامة في الخدمات الصحية وفق مستهدفات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021م.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذا اإلنجاز يعتبر ثمرة حرص القيادة الرشيدة على تسخير أفضل اإلمكانات والموارد لتحقيق
استراتيجية التنمية المستدامة 2030م ومئوية اإلمارات 2071م من خالل تطوير المقدرات التنافسية للقطاع الصحي بالدولة
إلى مصاف الدول األكثر ابتكاراً في العالم ،وترسيخ المكانة المرموقة لإلمارات على خارطة التنافسية العالمية وتبوئها مراكز
الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية ،تطبيقا ً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة "حفظه هللا" ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"رعاه هللا".
من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإنجاز االعتماد لشبكة مستشفيات رأس
الخيمة ،مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ماضية في تعزيز كفاءة خدماتها في جميع المرافق الصحية التابعة لها وتحقيق
اإلستدامة في الخدمات الصحية ،من خالل وضع السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت الطبية وأفضل الممارسات في مقدمة
أولوياتها لتعزيز سالمة المرضى ألنهم محور عمل مستشفيات الوزارة.
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اإلمارات

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

تســتخدم أحــدث تقنيــة روبــوت
جراحي متطور ألول مرة بمنطقة
الشــرق األوسط في مستشفى
الكويــت بدبــي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح الفريق
الطبي في مستشفى الكويت بدبي بإجراء عملية استئصال
ورم سرطاني من منطقة الحنجرة ألحد المرضى،
واستئصال أنسجة متضخمة لمريضة تعاني من حالة انقطاع
التنفس أثناء النوم بسبب تضخم في قاع اللسان ،باستخدام
تقنية روبوت جراحي متطور ألول مرة في الشرق األوسط.
وذلك في إنجاز يضاف إلى قائمة العمليات الكبرى المماثلة
التي تجريها مستشفى الكويت بدبي ،نظراً لما تزخر به من
الكفاءات الطبية التخصصية واألجهزة المتطورة ما يعزز
قدراتها التنافسية.
قام الفريق الطبي في قسم األنف واألذن والحنجرة بمستشفى
الكويت بدبــي بوضع الخطة العالجية لحالة المصاب بسرطان
الحنجرة وتهيئة المريض إلجراء الجراحة المطلوبة ،بعد
إجراء الفحوصات المسبقة الالزمة ،وهو األمر الذي تطلب
اتخاذ القرار الطبي بإجراء عملية الستئصال الورم تفاديا
للمضاعفات السلبية على صحة المريض باستخدام أحدث
جيل روبوت في الشرق األوسط ،واالعتماد على كفاءة
وخبرة الكادر الطبي ،إلجراء مثل هذا النوع من العمليات
الحساسة ،التي تتطلب خبرة ودراية وكفاءة عالية ومهارة
في التعامل مع مثل هذه الحاالت المرضية التي يظهر فيها
عادة تحديات عديدة.
وحتى اليوم ،كانت هذه الجراحات تستدعي إجراء شقوق
(جروح) في العنق وكذلك فتح حنجرة المريض ،وهو إجراء
كان ينطوي على أعراض جانبية خطيرة ،لكن الروبوت
يتيح إمكانية إجراء الجراحة بصورة مختلفة وأفضل
واستئصال الورم عبر الفم ،دون التسبب بأضرار على عملية
النطق والبلع لدى المريض .كما تتميز الجراحة الروبوتية
بفترة نقاهة قصيرة للمريض ودرجة ألم أقل ،وتقليل كمية
مسكنات األلم المستعملة ،وجرح أصغر وأفضلية تجميلية.
باإلضافة لتقصير فترة المكوث في المستشفى ،وعودة أسرع
إلى األنشطة الطبيعية اليومية ،وتقليل الحاجة إلى نقل الدم،
وخطورة العدوى ،ومضاعفات أقل.

وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد
لقطاع المستشفيات إلى تميز الوزارة في استقطاب أحدث
الوسائل العالجية القائمة على االبتكار ومواكبة التطورات
والمستجدات على الساحة الطبية العالمية ،وتقديم خدمات
صحية تخصصية وشاملة ومبتكرة بمعايير عالمية؛ لتوفير
مشقة السفر على المرضى خارج الدولة ،معتمدة على أهم
الكفاءات الطبية في التخصصات المعقدة والنادرة .وهنأ
سعادته الطاقم الطبي في مستشفى الكويت بدبي ،الذين
نجحوا في إجراء هذه العمليات الجراحية الدقيقة بنجاح.
وأضاف د .يوسف أن الوزارة لديها سِ جل متميز في مجال
الجراحة الروبوتية والسيما جراحات القلب بالروبوت
"دافنشي" و "كوريندوس" ،وقال لدينا استراتيجية الستقدام
مزيد من الروبوتات الجراحية خالل الفترة المقبلة وتدريب
الطاقم الطبي الستخدامها في إجراء العمليات المختلفة ،الفتا ً
إلى وجود توجه عالمي النتشار منصات التحكم بالروبوتات
عن بعد في جميع أنحاء العالم ،وتحرص الوزارة على مواكبته
كمنهج مستدام في خدمات الرعاية الصحية المستقبلية.
وقد أشاد عبد الرزاق أميري مدير مستشفى الكويت بدبي
بالدعم المقدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والذي
أثمر عن إدخال وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
والسيما الجراحات الروبوتية .مما يشير بوضوح إلى قدرات
المستشفى على استيعاب التقنية الحديثة ،ومواكبته لكل ما
تشهده الساحة الطبية العالمية من تطورات ،كما يظهر مستوى
الكفاءات والخبرات الطبية التي تزخر بها المستشفى ،لتقديم
خدمات صحية وعالجية تحظى بثقة ورضا المرضى وأفراد
المجتمع.
بدوره أوضح الدكتور أحمد العمادي نائب المدير الطبي،
رئيس قسم األنف واالذن والحنجرة ،والذي أجرى العملية
بمساعدة الجراح الزائر الطبيب ميشيل باربارا صاحب
الخبرة الواسعة في مجال جراحات الروبوت ،أن األذرع
الروبوتية مكنتهم من القيام بالجراحة بدقة عالية دون أي
رجفان كما يحدث في الجراحات التقليدية ،األمر الذي قلل
من اآلثار السلبية للجراحة بمعدل كبير ،ونوّ ه إلى أن نجاح
العملية م ّكن المريضين من مغادرة المشفى بعد أيام قليلة من
الجراحة.
وقال العمادي يتميز هذا النوع من الروبوت الجراحى عن
غيره من الروبوتات التقليدية بصغر حجمه وسهولة نقله
إلى غرف العمليات الجراحية ،حيث يتحكم الطبيب الجراح
ويدير الروبوت إلجراء العملية الجراحية للمريض من داخل
غرفة العمليات نفسها وليس عن بعد .وكذلك يتميز هذا
الجهاز بقدرته على الوصول إلى أجزاء صغيرة وأماكن
ضيقة من أعضاء الجسم البشري عن طريق الفم إلجراء
الجراحة المطلوبة ،في حين يصعب الوصول إليها عن
طريق الجراحة التقليدية أو تتطلب إجراء شق جراحي
خارجي للوصول إليها ،ومن هذه األماكن األجزاء العميقة
من الحنجرة والجزء العلوي من القصبة الهوائية.
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البحرين

معالــي وزيــرة الصحــة تفتتــح
أولى محطات الوحدة المتنقلة
للصحــة والتغذيــة

26

في بادرة من مبادرات التوعية والتثقيف الصحي ،تم من قبل معالي وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ،تدشين
حملة محطات الوحدة المتنقلة للصحة والتغذية في مملكة البحرين ،والتي بدأت في العاصمة المنامة ،وبتنظيم من قسم التغذية
بإدارة الصحة العامة بالتعاون مع فريق "سحابة أمل" وهو فريق تطوعي من طلبة كليات الطب في البحرين يمثلون مختلف
دول مجلس التعاون.
وتشتمل الجولة التثقيفية للوحدة المتنقلة للتغذية والصحة في المجمعات التجارية المعززة للصحة على العديد من المحطات
الصحية التي تستهدف جميع األعمار من األطفال والبالغين ،وتقديم االستشارات للجميع وخاصة تغذية الرياضيين ،وتتابع
الحملة نشاطاتها بعدد من الزيارات بالمجمعات التجارية األخرى لتحقيق االستفادة القصوى لمختلف أفراد المجتمع .وتسعى هذه
الحملة لتحقيق أهداف واستراتيجيات وزارة الصحة ،والعمل على تطوير نوعية ومستوى الخدمات الصحية وتحقيق الشراكة
المجتمعية ،ورفع وعي المجتمع وتعزيز المفاهيم الصحية عند تناول المنتجات الغذائية ،والتي من شأنها الحفاظ على الصحة.
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البحرين

عقــد مؤتمــر البحريــن

لمكافحــة ومنــع
العــدوى

28

في إطار االهتمام بسالمة المريض وبكل ما يتعلق ببحث ومتابعة المستجدات والتحديات العالمية التي تتعلق بمكافحة ومنع
العدوى ،نظمت وزارة الصحة مؤتمر البحرين لمكافحة ومنع العدوى ،والذي ناقش أهم التطورات وأحدث المستجدات العلمية
في مجال مكافحة العدوى بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي ومن
داخل مملكة البحرين.
وقد أكدت معالي وزيرة الصحة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمرعلى أن الخدمات الصحية قد حظيت بإهتمام بالغ وأولوية قصوى
ضمن الخطط التنموية للحكومة الموقرة ،حيث شهدت الخدمات الصحية قفزة نوعية كما وكيفا في مجال جودة الخدمات على
كافة المستويات الوقائية والتشخيصية والعالجية ،مبية بأن التوسع النوعي في الخدمات الصحية قد واكبه إهتمام بالكادر الطبي
والصحي وتطوير لجودة الخدمات وااللتزام بسالمة المرضى حيث وضعت العديد من الخطط والبرامج والتي في مقدمتها
مشاريع وبرامج مكافحة العدوى ،إلى جانب دعم ومساندة البحوث والدراسات العلمية الكتشاف طرق تشخيصية وعالجية جديدة
للوقاية والحد من إنتشار االمراض.
وخالل جلسات المؤتمر تم استعراض أبرز البرامج والمشاريع التي تتعلق بمكافحة العدوى ،وكذلك استعراض جهود وزارة
الصحة لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وذلك في إطار اإلهتمام بسالمة المريض وبكل ما يتعلق ببحث ومتابعة
المستجدات والتحديات العالمية التي تتعلق بمكافحة ومنع العدوى.
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البحرين

انعقــاد المؤتمــر الخليجــي
المشــترك الثالث للســرطان
ً
بارزا
احتضنت مملكة البحرين المؤتمر الخليجي المشترك الثالث للسرطان في بداية ديسمبر 2019م ،والذي شكل تجمعًا
على المستوى الوطني والخليجي ،وجاء ليسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان ،ولدعم قدرات النظم
الصحية الخليجية للوقاية واالكتشاف المبكر للمرض ورعاية البحوث .وقد أنابت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة الرئيسة الفخرية لجمعية البحرين لمكافحة السرطان
حفظها هللا معالي وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح الفتتاح فعاليات المؤتمر الذي نظتمه جمعية البحرين
لمكافحة السرطان خالل الفترة  9 - 7ديسمبر 2019م في المنامة.
وحظى حفل اإلفتتاح بمشاركات هامة وبارزة ،حيث تمت مناقشة التجارب الخليجية واإلقليمية والعالمية في البرامج الوطنية
للكشف المبكر عن السرطان ،ومناقشة آراء المهتمين بتشخيص وعالج السرطان وصانعي القرار الصحي حول االستمرار
في إطالق برامج لمكافحة مرض السرطان .وشارك في أعمال المؤتمر خبراء وشخصيات بارزة في هذا المجال مثل
سمو األميرة دينا مرعد ،رئيسة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان ،والتي قدمت عرضًا عن جهود االتحاد في نشر الوعي
بمرض سرطان األطفال في المنطقة والعالم .واألمين العام لالتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الدكتور خالد الصالح والمدير
التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان الدكتور علي بن سعيد الزهراني ،ورئيس رابطة التجميل البحرينية التابعة
لجمعية األطباء البحرينية الدكتور عبد الشهيد فضل والبروفيسورة جوي بوغاتي من مستشفى مايو كلينك بالواليات المتحدة
األمريكية .كما شارك في جلسات المؤتمر أكثر من  50محاضرً ا من مختلف دول العالم الذين يحظون بمكانتهم العلمية
المتميزة في عالج أمراض السرطان وجراحة الترميم وأخصائيين ذي خبرة غنية في توعية مرضى السرطان بالطرق
المعتمدة دوليًا من أجل التغلب على تداعيات المرض.
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البحرين

اســتيفاء الصحــة األوليــة
في وزارة الصحة بمملكة
البحريــن علــى  %99.1مــن
المعاييــر الدوليــة التابعــة
لهيئــة االعتمــاد الكنــدي
كان لوزارة الصحة دور في ضمان رفع الجودة والسالمة في مؤسساتها الصحية
من حيث االستعانة بمؤسسات عالمية لتقييم المنشآت الصحية الحكومية ،وتم في
عام 2019م منح وزارة الصحة شهادة اعتماد بالمستوى الماسي من هيئة االعتماد
الكندي الدولي ،بعد استيفاء الصحة األولية في وزارة الصحة بمملكة البحرين
على  %99.1من المعايير الدولية التابعة لهيئة االعتماد الكندي وذلك لتميزها
في معايير خدمات الرعاية الصحية األولية .وقد استلمت وزارة الصحة تقريرً ا
صالً ورسالة رسمية من هيئة االعتماد بمستوى إشهاد المؤسسات الصحية التابعة
مُف ّ
للصحة األولية ،تنصّ على حصول الرعاية الصحية األولية في مملكة البحرين على
المستوى الماسي .ويُعد هذا أعلى مستويات اإلشهاد حسب معايير ومنظومة هيئة
االعتماد ،إذ إن متطلبات الحصول على المستوى الماسي يستوجب تحقيق الجودة
عن طريق تقييم المخرجات باستخدام األدلة والبراهين وأفضل الممارسات لتحسين
الخدمات المقدمة .كما يُركز على مقارنة مؤشرات الجودة للمؤسسة بمثيالتها من
المؤسسات الصحية العالمية ،وذلك بعد تحقيق متطلبات الجودة والسالمة والتركيز
على المريض محورً ا للخدمة وتقديم الخدمات من خالل آليات ومعايير محددة،
وإشراك أفراد المجتمع والموظفين المعنيين في اتخاذ القرارات.
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السعودية

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين

وزيــر الصحــة يعلــن إنطــاق أعمــال
المؤتمــر العالمــي الرابــع لطــب الحشــود
أكد معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة تعد مرجعًا رائ ًدا في مجال طب الحشود.
وقال معاليه لدى افتتاحه المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود في جدة الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه هللا" أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود يجسد اهتمام القيادة
السعودية ودعمها المتواصل لكل مامن شأنه الحفاظ على صحة وسالمة قاصدي بالد الحرمين الشريفين .وأضاف ،يسرني
أن أرحب بكم جميعا ً في بلدكم المملكة العربية السعودية وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم في هذا المؤتمر العلمي الهام
الذي دأبت المملكة على استضافته وتنظيمه إدراكا ً منها ألهميته ومايُطرح فيه من رؤى ومقترحات تعزز الجهود المبذولة في
هذا الشأن .وزادُ ،تعـد المملكة مرجعًا مهمًا في مجال طب الحشود ،خصوصًا أن المملكة تستضيف أكبر تجمع للبشرية من
 ١٨٤دولة ،حيث استضافت في العام الماضي أكثر من مليونين وثمانمائة ألف حاج ،وتستضيف خالل السنة أكثر من ١٥
مليون معتمر ،وهذا بالتأكيد تح ٍد كبير بوجود هذه األعداد الهائلة التي تأتي في وقت قصير وفي مكان محدود إلقامة شعائر
هللا سبحانه وتعالى مما ال يوجد نظيره في أي مكان في العالم ،فلو حدثت أي عدوى ال سمح هللا فهؤالء جميعًا يرجعون إلى
بالدهم ويمكن أن تحدث عدوى عالمية ،لذا تأتي أهمية تأتي أهمية مركز طب الحشود في جميع األماكن وخصوصًا في
موسم الحج والعمرة.
وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين تسعى دائمًا لتطوير الخدمات الصحية في المملكة لالرتقاء بكل مايعزز طب الحشود
سواء في الحج أو العمرة أو في غيرها من التجمعات المختلفة ،خصوصا أن المملكة وهلل الحمد تستضيف اآلن فعاليات
ومواسم رياضية وترفيهية وثقافية على مدار العام والتي تتضمن حشوداً بشرية هائلة واستعدادات عالمية فائقة ،وحاليًا
لدينا  ٣آالف فعالية في العام ،وتتطلع لمواكبة الزيادة المضطردة في هذا المجال .وعبّر معالي الدكتور الربيعة عن فخر
المملكة بإستضافتها قمة مجموعة العشرين عام ٢٠٢٠م ،قائالً :بفضل هللا تفخر المملكة باستضافة قمة الدول العشرين،
وبهذه المناسبة نسعد بتواجدكم في هذا المحفل الدولي لنستعرض من خالله آخر المستجدات العلمية والعملية في مجال طب
الحشود ،وهو ما يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال الجديد والذي تسعى من خالله للقيام بدورها التاريخي واألمانة المناطة
بها بصفتها قلب العالم اإلسالمي.
كما أكد معاليه أن المملكة سعت من خالل المركز العالمي لطب الحشود كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى
خلق شراكة مع الجهات العالمية ذات العالقة لتطوير اإلستراتيجيات وإجراء الدراسات والبحوث والتدريب في صحة وإدارة
الحشود والتجمعات البشرية ،منطلقة من الخبرات والمهارات الناجحة في إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة والتي كان
لها بفضل هللا األثر الفاعل في تعزيز قدرات البنية التحتية الصحية للمملكة واتخاذ التدابير االستباقية والوقائية لمواجهة
األزمات الصحية وتعزيز أساليب التعامل مع الكوارث الناجمة عن التجمعات البشرية ،متطلعا ً إلى شراكة حقيقية ومواصلة
المشورة من أجل مواكبة المتغيرات واألولويات ومستجدات السياسات الصحية.
وفي ختام كلمته شكر معالي وزير الصحة السعودي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده "يحفظهم هللا" للرعاية الكريمة
لهذا المؤتمر ،متمنيا ً أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تدفع مسيرة العمل في هذا المجال الحيوي الهام ،سائالً المولى عز
وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأن يديم علينا نعمة األمن واإلستقرار.
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من جهته أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية "تودروس أدهنم" أن المملكة العربية السعودية أحرزت نجاحات مستمرة بصفتها
الدولة المستضيفة ألكبر مناسبة دينية ذات تجمع بشري في العالم أال وهي موسم الحج والتي تضم في ثناياها ما يربو على  3مليون
حاج من  184دولة .وقال :تعرفون جميعا ً بأن صحة وسالمة الحشود البشرية هي مسألة هامة وحساسة لألمن الصحي العالمي فهي
ال تشكل تهديداً على السكان فحسب بل قد تتسبب في إستنزاف إمكانيات األنظمة الصحية بدرجة تفوق قدراتها ناهيكم عن العواقب
السياسية واالقتصادية.
وأضاف ،إن مفتاح النجاح في المحافظة على صحة وسالمة التجمعات البشرية يكمن في االستعداد والجاهزية ،وقد أتى موسم حج
هذا العام 2019م دون أي حالة تفشي ألوبئة كما تم إختبار نظام إنذار صحي مبكر خالل الموسم نفسه .مبينا ً أن للمملكة العربية
السعودية ومنظمة الصحة العالمية تاريخ طويل وممتد يضاف إليه المركز العالمي لطب الحشود بالرياض.
وأثنى مدير المنظمة الدولية على المملكة وحيا جهودها وإسهاماتها وإثراءها لقاعدة المعرفة الدولية فيما يتعلق بطب الحشود وبفضل
مؤتمرات علمية كهذا يتم تبادل وتوفر المزيد من المعارف التي تساهم في تحسين صحة وسالمة الجميع.
وفد أوضح مديرعام المركز العالمي لطب الحشود د .أنس خان في كلمته في المؤتمر أن المركز عمل منذ نحو  ١٠أعوام على
تطوير كافة التدابير االستباقية والوقائية من تخطيط وتأهب للوقوف على مستويات الخدمات الطبية الطارئة والمستشفيات ومكافحة
العدوى وتعزيز نقاط الدخول وفي مجاالت تقدير المخاطر والحد منها والقيادة والتحكم واالتصال وتوعية الجماهير والتنسيق على
كافة األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية بما يضمن ويعزز من سالمة الحشود البشرية بالحج والعمرة وكافة المواسم الترفيهية
والثقافية والرياضية على مدار األعوام.
وأبان أن المركز أولى أهمية خاصة للبحوث العلمية في المجاالت ذات األولوية في صحة الحشود وتبادل الخبرات والتعاون الدولي
المستمر في مجاالت التخطيط للتجمعات البشرية وإدارة الحشود كما لم نغفل جانب بناء القدرات العلمية والتنفيذية مؤسسيا ً وبشريا ً
لتحسين وضمان جودة الخدمات المقدمة ولتطوير معايير ومؤشرات معتمدة وقابلة للتطبيق على المستوى الدولي .وأضاف ،ها
نحن اليوم ،وقد تس ّنمت مملكتنا قمة الدول العشرين ،نستنهض واجبنا حرصا ً على سالمة وصحة المسافرين والمشاركين والزوار
واستشعاراً لدور المملكة الريادي عبر التاريخ .وكرم وزير الصحة في ختام المؤتمر الشركاء االستراتيجيين ،والتقاط صورة
جماعية مع المتحدثين في المؤتمر ،ثم قام بجولة على المعرض المصاحب.
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الصحة السعودية:

إنجــاز عالمي
لمركــز القلب

بالمدينة المنورة

سجل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة
المنورة إنجازاً طبيا ً عالميا ً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك".
وأوضحت صحة المدينة المنورة بأن اإلنجاز عبارة عن تقنية جديدة إلصالح الصمام الميترالي
عند حدوث تمزق له أثناء زراعة مشبك “ ،”mitral clipsوأبانت أنه عند تعرض المريض
الرتجاع شديد في الصمام يتم إصالح هذا االرتجاع باستخدام سدادة األوعية الدموية دون الحاجة
لخضوع المريض لعملية قلب مفتوح ،وأضافت بأنه تم نشر هذا اإلنجاز في مجلة "جاك" العلمية
األمريكية والمتخصصة في أمراض وجراحة القلب ،حيث تم تسجيل اإلنجاز بإسم "طيبة تكنيك"
كونه تم تنفيذه ألول مرة عالميا ً من المدينة المنورة.
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فحــص "فيــروس الكبد ســي"

يمنــع زيــادة اإلصابــات
الجديــدة بنســبة %90
أكدت وزارة الصحة السعودية أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع بإذن هللا زيادة اإلصابات الجديدة بنسبة %90
بحلول 2030م .وأوضحت ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا األسبوع تحت شعار "#هات_يدك أن العالج الجديد
اللتهاب الكبد الوبائي سي سيساهم بإذن هللا في إنقاذ حوالي ( )4000مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.
كما أنه يساعد في تناقص عدد حاالت سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة  ،%95وسيصل خفض النفقات المباشرة
الالزمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى  %50بحلول عام 2027م ،إلى جانب تناقص عدد اإلصابات الجديدة بنسبة .%90

وأشارت الصحة السعودية إلى أن العالج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حاالت سرطان الكبد إلى ( )520حالة سنويا ً تقريبا ً
بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة  ،%210كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد حاالت فشل الكبد إلى ( )1600حالة تقريبا ً
بحلول عام  2030بزيادة تقدر بنسبة  ،%420إضافة إلى زيادة عدد حاالت الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس إلى
 580حالة سنويا بحلول عام 2030م بنسبة  ،%290إلى جانب زيادة عدد الحاالت الجديدة بنسبة  %2سنوياً.
واستعرضت "الصحة" إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أنواع التهاب الكبد ويشمل األنواع الثالثة الفيروسي A
والفيروسي  Bوالفيروسي  ،Cوأعراض كل نوع .وعرفت الصحة إلتهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس إلتهاب
الكبد سي دون أن يصاحبه أعراض ويكون له مضاعفات خطيرة.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصالً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسالمة كافة أفراد
المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة.
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اســتئصال ورم نــادر
مــن وجــه مريــض فــي
مستشــفى النــور فــي مكــة المكرمــة
نجحت الصحة السعودية عبر فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين
بمستشفى النور بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم نادر الحدوث
بالغدة النكافية من وجه مريض كان يعاني من وجود الورم ألكثر من
 8سنوات حيث أجريت له العديد من الفحوصات المخبرية واألشعات
المقطعية.
وباشر العمل الجراحي فريق مكون من استشاري ورئيس قسم
جراحة الوجه والفكين وإستشاري مساعد جراحة الوجه والفكين
حيث استغرقت العملية ثالث ساعات تم فيها استئصال الورم بالكامل
والمحافظة على العصب السابع بالوجه وتكللت وهلل الحمد بالنجاح
وتماثل المريض للشفاء.
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االجتماع الخامس للجنة أصحاب
المعالــي وزراء الصحــة بــدول
مجلــس التعــاون
استضافت سلطنة عمان مؤخراً أعمال االجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،والمؤتمر العام الثاني والثمانين في دورته الرابعة واألربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون
وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة والوفود المرافقة .ناقش االجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء
الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً عن قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري في مجاالت الصحة
ومدى تنفيذها.
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وتناول جدول أعمال االجتماع الخامس العـــديد من الموضــوعات :كقرار المجلس األعلى في دورته ( )37بالصخير في
ديسمبر 2016م حول فحص العمالة الوافدة ،متابعة تنفيذ قرار المجلس األعلى في دورته ( )36بالرياض في ديسمبر 2015م
بشأن دليل إجراءات المخزون االستراتيجي لألدوية واألمصال والمستلزمات الطبية في الحاالت واألزمات الطارئة وقائمة
اإلمدادات الطبية ،قرار المجلس األعلى في دورته ( )39بالرياض في ديسمبر 2018م بشأن دليل اإلجراءات الصحية
الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.
كما ناقش جدول أعمال االجتماع مواضيع :الملف الصحي في البطاقة الذكية ،األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة
من الضريبة المضافة ،متابعة خطة عمل أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ،تنسيق وتوحيد مواقف دول
مجلس التعاون في التكتالت الدولية للمجال الصحي ،المدن الصحية ،توحيد إجراءات التسجيل والتصنيف للتخصصات
الطبية ،تخصيص حصة رياضية يومية في مدارس دول المجلس ،مؤشر رأس المال البشري ،مناقشة معايير منظمة الصحة
العالمية المتعلقة بجودة الهواء وما يستجد من أعمال.
أما جدول أعمال المؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون فقدم خالله عرضا ً مرئيا ً عن
إنجازات مجلس وزراء الصحة خالل عام 2019م ،إضافة إلى مناقشة مواضيع  :مشاريع القرارات المتعلقة بالشراء الموحد
والتسجيل المركزي وفحص الوافدين واللجان الفنية ،التوجه المستقبلي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والشؤون
المالية ،األعمال التشغيلية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
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عمان

ملتقى مجموعة التجانس اآلســيوية
لألجهزة والمستلزمات الطبية
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ال ُنظم واإلجراءات العالمية المعمول بها لدى الدول والهيئات الرقابية الدولية ،وذلك لضمان التأكيد على حصول دول المجموعة
والدول المشاركة األخرى من خارج المجموعة على أجهزة ومستلزمات طبية ذات كفاءة ومأمونية ومنع دخول أية منتجات
متدنية الجودة أو مزيفة وذلك من منطلق الحرص على صحة وسالمة المرضى نظراً لما تمثله هذه المنتجات من أهمية ودورها
الحيوي في سلسلة الرعاية الصحية ،سواء تلك التي تستخدم في التشخيص أو العالج ،حيث تستغل بعض الشركات حاجة
مؤسسات الرعاية الصحية لهذه األجهزة والمستلزمات وتقوم بتصنيع منتجات متدنية الجودة أو مزيفة بتكلفة تصنيعية منخفضة،
وتقوم ببيعها وتوزيعها بأسعار أقل ،وهذا يؤدي إلى فشل هذه المنتجات في القيام بالمهام التي انتجت ألجلها أو إعطاء نتائج
تحليلية خاطئة .واستعرض الملتقى  3جلسات علمية يوميا ً صاحبتها حلقات عمل لمناقشة المواضيع ذات الصلة.

استضافت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة أعمال ملتقى مجموعة التجانس اآلسيوية لألجهزة والمستلزمات الطبية وذلك
تحت رعاية سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي  -مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية .شارك في الملتقى
نحو  300مشارك من  31دولة من الدول األعضاء في مجموعة التجانس اآلسيوية لألجهزة والمستلزمات الطبية ،باإلضافة إلى
مشاركين آخرين من دول من خارج المجموعة ،وكذلك هيئات ومنظمات صحية ورقابية عالمية مثل منظمة الصحة العالمية،
وهيئة الغذاء والدواء االمريكية ،وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال تصنيع وتوزيع األجهزة والمستلزمات الطبية.

جدير بالذكر بأن منظمة الصحة العالمية أصدرت في اجتماع جمعيتها العمومية الـ 67للدول األعضاء الذي أقيم عام 2014م
قراراً يدعو الدول األعضاء إلى بناء أنظمة رقابية على األجهزة والمنتجات الطبية لضمان سالمة ومأمونية هذه المنتجات التي
تدخل األسواق .وأشارت الجمعية العمومية في قرارها إلى ضرورة قيام الدول ببناء أنظمة رقابية على األجهزة والمنتجات
الطبية بهدف الوقايـة مـن المنتجـات المتدنية النوعية والمزورة والمغشوشة ومكافحتها.

وشاركت السلطنة في هذا الملتقى بعدد من المختصين من وزارة الصحة (مهندسين ،فنيين ،أطباء ،صيادلة ،ممرضين) وكذلك
الوحدات الصحية األخرى الغير تابعة لوزارة الصحة مثل مستشفى جامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بالقوات المسلحة
والخدمات الطبية بديوان البالط السلطاني والخدمات الطبية بمستشفى شرطة عمان السلطانية .حيث مثل الملتقى فرصة جيدة
للمشاركين من السلطنة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الرقابي واألنظمة المتبعة لدى الدول والمنظمات والهيئات
المشاركة .الملتقى الذي استمر ألربعة أيام هدف إلى توحيد إجراءات الرقابة على األجهزة والمستلزمات الطبية بما يتوافق مع

كما حث القرار الدول األعضاء على وضع أنظمة للتصنيع الجيد وأنظمة لرقابة السوق ،واستقبال بالغات حوادث األجهزة،
ومنذ ذلك الحين ارتفع مستوى الوعي لدى دول العالم تجاه ضرورة بناء أنظمة رقابية تدار من قبل متخصصين لرقابة األجهزة
والمنتجات الطبية التي تدخل عبر الحدود من جهة أو التي يتم ابتكارها من قبل المبدعين وتحتاج لمن يتأكد من جودة تصنيعها
وسالمتها ومأمونيتها قبل استخدامها على البشر ،إذ غير المعقول أن تدخل ابتكارات األجهزة والمنتجات للسوق لتستخدم على
البشر قبل أن يكون هناك من يتأكد من سالمتها ومأمونيتها لالستخدام.
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أقيم في سلطنة عمان مؤخراً المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ واألعصاب الذي نظمته لثالثة أيام وزارة الصحة ممثلة في
دائرة المخ واألعصاب بمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن سيف
الحوسني– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

المؤتمر الســنوي الدولي

لجراحة المخ واألعصاب

المؤتمر شهد بمشاركة أكثر من ( )100مشاركا ً من أطباء جراحة المخ واألعصاب وفنيي العالج الطبيعي وممرضي أقسام
الجراحة العصبية والعناية المركزة والتخدير والعمليات والطوارئ من مختلف أرجاء السلطنة ومن عدد من المؤسسات الصحية
الخاصة .وباإلضافة إلى المحاضرين المحليين؛ حاضر خالل المؤتمر محاضرون دوليون من السعودية والهند والواليات
المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة وكندا.
هذا وسلط المؤتمر الضوء على التحفيز العميق للدماغ لعالج اضطرابات الحركة ،جراحات الصرع ،عمليات التعديل العصبية
لعالج آالم التشنجات المزمنة ،إصابات المخ واألعصاب لدى الكبار واالطفال .ومن أوراق العمل التي ناقشها المؤتمر :كيفية
التعامل مع اضطرابات الحركة في السلطنة ،الوضع الراهن للجراحة الوظيفية لألعصاب ،التحديات المتعلقة بنظام التحفيز
العميق للدماغ لدى المرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية.
ومن أوراق العمل كذلك :الطرق العالجية المستخدمة لمرض الصرع بالسلطنة ،عملية التعديل العصبية للصرع ،التخطيط
إلجراء عملية الصرع لألطفال وكيفية إجرائها ،الصدمات المتعددة في إصابات الدماغ الرضية ،حماية الدماغ ،األساليب
العالجية الرتفاع الضغط القحفي ،عملية قطع القحف لتخفيف ضغط الجمجمة لمرضى إصابات الدماغ ،أورام المخ وغيرها.
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حصــول المستشــفى الســلطاني
علــى جائــزة التميــز فــي اســتراتيجية
إدارة التغييــر المتميــزة
حصد المستشفى السلطاني جائزة التميز في استراتيجية
إدارة التغيير المتميزة وذلك خالل مؤتمر الخليج للموارد
البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون
الخليجي لعام ٢٠١٩م الذي أقيم في العاصمة اإلماراتية
أبو ظبي يوم الـ  ١٥أكتوبر من الجاري ،وشارك فيه
المستشفى بمشروع "تطبيق نظام الحضور للمواعيد
وفق الوقت المبين على ورقة الموعد في كافة العيادات
الخارجية بالمستشفى السلطاني".
التكريم شمل المشاريع المتميزة من منطقة الخليج العربي
في مجاالت إدارة الثروات البشرية واستراتيجيات تطوير
األفراد .وتعد هذه الجائزة اعترافا ً بحرص المستشفى
السلطاني على تطوير خدماته التي تقدم إلى مراجعي
المستشفى بما في ذلك تطوير آلية عمل العيادات الخارجية
التي بلغ إجمالي عدد خدمات المواعيد الخارجية فيها
 ٣٥٠ألف خدمة موعد خارجي خالل عام ٢٠١٨م.
وكان قد برزت لدى المراجعين إشكالية تتمثل في طول
الفترة الزمنية التي يستغرقها المراجع في إنتظار معاينته
وتقديم الرعاية التشخيصية أو العالجية له في العيادات
الخارجية التي كانت تصل في السابق إلى ساعات عديدة
من اإلنتظار ،لذا ومن أجل تحسين وتطوير العمل أجري
تحليل عميق للمعطيات والبيانات المختلفة المتعلقة
بخدمات العيادات الخارجية ،وتقييم فعالية استخدام كل
الموارد الالزمة لتطوير خدمات العيادات الخارجية،
وتحليل مسار المراجع ضمن خدمة الموعد الخارجي
لكل نوع من أنواع العيادات المقدمة؛ وعلى ضوء
نتائج قراءات التحليالت والمعطيات تم إتخاذ قرار تنفيذ
مشروع "الحضور إلى الموعد بالعيادات الخارجية وفق
الوقت المبين على ورقة الموعد"؛ وذلك بهدف تحقيق
إستخدام أفضل للموارد ،وتقليص الوقت اإلجمالي الذي
يستغرقه المراجع في االنتظار لمقابلة المختصين من
أجل معاينته في العيادات الخارجية.
ولقد ساهم في تنفيذ مشروع "تطبيق نظام الحضور
للمواعيد وفق الوقت المبين على ورقة الموعد" جميع
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أقسام ودوائر المستشفى السلطاني والمراكز التخصصية
التابعة له في جهود اإلعداد ،وذلك عبر مراجعة النظم
اإللكترونية لحجز المواعيد وقوائم مواعيد العيادات
الفردية ،وجهود التدريب للكوادر الطبية والمساعدة
واإلدارية على المهارات المطلوبة لتطبيق المشروع،
وتكوين فريق إعالم مهمته التواصل مع المرضى
والمجتمع إلخطارهم بالمشروع ومكوناته واإلجابة على
جميع االستفسارات المتعلقة .كذلك قامت فرق أخرى من
المستشفى في تقييم المخاطر وإدارة المتطوعين وزيارة
المؤسسات األخرى مثل مستشفى جامعة السلطان قابوس
ومجمع صحي بوشر لإلطالع على تجاربهم في محاوالت
تنظيم مواعيد العيادات الخارجية وفق الوقت .وعليه
تم تحديد يوم  ٢٧فبراير ٢٠١٩م لتدشين المشروع،
وتسارعت خطوات التحضير في األشهر السابقة من أجل
تطبيق نظام الحضور للمواعيد وفق الوقت المبين على
ورقة الموعد ،كما أظهرت المسوحات تحسنا ً كبيراً في
معدالت رضا المراجعين لهذا المشروع؛ حيث أظهرت
البيانات المسجلة بعد تدشين المشروع إمكانية استغالل
أفضل لموارد غرف العيادات وموارد الكوادر البشرية.
كما أتاح هذا المشروع إمكانية زيادة عدد خدمات
العيادات الخارجية ،مع تحسن مؤشرات أداء خدمات
العيادات الخارجية بشكل عام بما في ذلك إنخفاض مدة
مكوث المرضى في المستشفى إلتمام خدمات العيادات
الخارجية بصفة كبيرة .يذكر ان هذه الجائزة تضاف إلى
قائمة إنجازات المستشفى السلطاني ونجاحاته ،حيث
منحت تقديراً الستراتيجيته الشاملة وجهود موظفيه
المخلصة في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية
للمراجعين ،مع السعي المتواصل لكافة الطواقم اإلدارية
والصحية لتفعيل االبتكار والتحسين المستمر للخدمات
واألنظمة التي تقدم بغية دعم مسيرة التنمية والبناء
للوطن عمان تحت الحكم النير لحضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم.
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تعييــن وزيــرة الصحــة العامــة بدولــة
ً
رسميا في عضوية األكاديمية
قطر
الوطنيــة للطــب بالواليــات المتحدة
أعلنت األكاديمية الوطنية للطب في الواليات المتحدة األمريكية رسميا ً عن تعيين معالي الدكتورة حنان
محمد الكواري ،وزير الصحة العامة عضواً دوليا ً باألكاديمية ،وذلك في احتفال نظمته األكاديمية في
العاصمة األمريكية واشنطن مؤخراً ضمن االجتماع السنوي لألكاديمية الذي اختتم أعماله.
يذكر أنه تم انتخاب معالي الدكتورة حنان الكواري من بين عشرة أعضاء دوليين جدد في األكاديمية
الوطنية للطب العام الماضي .ويشار إلى أن األكاديمية الوطنية للطب تنتخب  10أعضاء من كافة
ً
عضوا على المستوى المحلي في الواليات المتحدة كحد أعلى سنويًا ،ويزيد عدد
أنحاء العالم و70
أعضائها على  2000عضو .ويعتبر االنتخاب لعضوية األكاديمية من أعلى األوسمة في مجال الصحة
والطب وتكريما ً لألشخاص الذين قدموا إنجازات مهنية بارزة وتفانيا ً في خدمة مجالهم .وقد اعتمدت
األكاديمية الوطنية للطب في انتخاب سعادتها لعضوية تلك الهيئة المرموقة إسهاماتها البارزة في
المجال الصحي.
وقد عبر رئيس األكاديمية الوطنية للطب الدكتور فيكتور دزاو في كلمة له خالل مراسم التنصيب عن
إعجابه الشديد بجهود معالي الدكتورة الكواري ووصفها كأحد أبرز قادة الرعاية الصحية في العالم
وأكثرهم تأثيراً .وأضاف قائالً" :في سن مبكرة للغاية ،تولت سعادة الدكتورة الكواري قيادة مؤسسة
حمد الطبية والتي تعمل بشكل فعلي كمنظومة للرعاية الصحية الوطنية في دولة قطر ،وقادتها في
رحلة مثيرة لإلعجاب نحو التحول لألفضل ،وقد ساعد تعيينها كوزير الصحة العامة في دولة قطر عام
 2016على توسيع نطاق جهودها في قيادة النظام الصحي في قطر ليصبح من أفضل النظم الصحية
ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم حيث حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا ً في
مؤشر الصحة الصادر عن معهد ليجاتوم بلندن.
تجدر اإلشارة الى أن دولة قطر تقع ضمن قائمة الخمس والعشرين األفضل عالميا ً من حيث جودة
وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ،وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية ،كما أنها ضمن الدول
الـ"  " %25األولى عالميا ً في مؤشر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في مجاالت التغطية
الصحية الشاملة وجودة الرعاية .واحتل النظام الصحي في دولة قطر المرتبة الخامسة على مستوى
العالم واألول في الشرق األوسط وفقا ً لمؤشر الرخاء السنوي 2018م ،حيث كان تصنيفه في المرتبة
 13في 2017م والمرتبة  27في 2008م .ويأتي هذا الحفل ضمن االجتماع السنوي لألكاديمية،
الذي يستضيف نخبة من المتحدثين حول العالقات المترابطة بين علوم البيانات مفتوحة المصدر
والخصوصية ،ودور الذكاء االصطناعي في تحسين خدمات الرعاية الصحية ،وأخالقيات علم الجينوم
البشري.
وتعد األكاديمية الوطنية للطب هيئة مستقلة تضم المهنيين البارزين من مختلف المجاالت بما في
ذلك الصحة والطب والعلوم الطبيعية واالجتماعية والسلوكية ،وتعمل إلى جانب األكاديمية الوطنية
للعلوم واألكاديمية الوطنية للهندسة كهيئة استشارية للمجتمع المحلي والدولي .وتعمل األكاديمية
الوطنية للطب من خالل مبادراتها المحلية والعالمية على معالجة القضايا الحرجة في الصحة والطب
والسياسات ذات الصلة.

50

51

قطر

معالــي وزيــرة الصحــة العامــة تفتتــح نــدوة
"مدينــة صحيــة لألطفال"
افتتحت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزيرة الصحة العامة مؤخراً ندوة "مدينة صحة لألطفال" والتي نظمتها وزارة
الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" في فندق ماندارين أوريانتل بمدينة
مشيرب ،الدوحة.
حضر االفتتاح سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي ،وزير التعليم والتعليم العالي ،وخبراء محليين ودوليين ومشاركين من
القطاع الصحي وطالب جامعات .استعرضت الندوة الخطط والمبادرات والخبرات الهامة المحلية واإلقليمية والدولية لالبتكار
ووضع خطة عمل لمدينة صحية لألطفال بدولة قطر ،كما ركزت الندوة على مكافحة السمنة لدى األطفال في البيئة الحضرية.
وأكدت معالي الدكتور حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة أنه انطالقا ً من رؤية قطر الوطنية  2030فإن وزارة الصحة
العامة وشركائها يعملون على تبني مشروعات مستدامة ،تساهم في توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي واألجيال المقبلة.

من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة صدرية الكوهجي ،قائد أولوية "أطفال ومراهقون أصحاء" في االستراتيجية الوطنية
للصحة أن سمنة األطفال تعتبر إحدى التحديات األساسية حيث توضح اإلحصاءات أن  18.8في المائة من الذكور و  15.5في
المائة من اإلناث دون  20عاما ً يعانون من السمنة .وأشارت إلى أنه يتم من خالل االستراتيجية الوطنية للصحة تنفيذ العديد من
المبادرات الهامة الهادفة إلى تعزيز بيئة صحية وآمنة لألطفال والمراهقين تساهم في تحسين نتائجهم الصحية وتدعمهم لحياة
أكثر صحة ،وخصوصا ً من خالل تعزيز السلوك الغذائي السليم وأنماط الحياة الصحية .وأشارت إلى أن نهج المدن الصحية
يدعم أهدافنا االستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها لفئة األطفال والمراهقين.
كما تم خالل الندوة استعراض تجارب إقليمية ودولية في مجال المدن الصحية ،حيث استعرض السيد إيريون فيليج عمدة تيرانا
في جمهورية ألبانيا تجربة العاصمة األلبانية تيرانا ،كما استعرض البروفيسور بيتر بيرجستين من جامعة أوبساال في مملكة
السويد التجربة السويدية بهذا الخصوص ،كما تحدثت الدكتورة آمال اليحيى رئيس المدن الصحية في وزارة الصحة بدولة
الكويت عن التجربة الكويتية ،واستعرضت الدكتورة هدى السيابي مدير المبادرات المجتمعية في وزارة الصحة سلطنة عمان
تجربة السلطنة .وتضمنت الندوة حلقتين نقاشيتين تناولت األولى "تحديات مكافحة السمنة لدى األطفال على مستوى المدينة:
تأمالت في التجارب الدولية" ،في حين ناقشت الحلقة الثانية "رؤيتنا لمدينة صحية في قطر :الحلول واالستدامة وااللتزامات"
وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين .كما تم عقد جلستي عمل تمثلت األولى في "سياسة صحية :السياسات الالزمة
لمدينة صحية لألطفال" ،والجلسة الثانية في "المناهج الصحية :أدوار المدارس في التعليم وتوفير الغذاء الصحي والشراب
لألطفال األصحاء".

وأوضحت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن الندوة تتعلق بأولويتين وطنيتين في االستراتيجية الوطنية للصحة تتمثل األولى
في "دمج الصحة في جميع السياسات" والثانية في "أطفال ومراهقين أصحاء" ،مشيرة إلى أن دولة قطر تسعى إلى اعتماد مدينة
صحية من قِبل منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022م توفر خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان وخصوصا ً األطفال.
كما أكدت معاليها أن تنفيذ نهج المدن الصحية يهدف إلى ضمان توافر بيئات مالئمة في المدن القطرية تدعم الصحة وتعززها،
مشددة على األهمية البالغة لتعزيز العمل المشترك مع جميع شركاء وزارة الصحة العامة من مختلف القطاعات لتحقيق هذا
الهدف .وخالل االحتفال تم عرض فيلم قصير يوضح أهم الفوائد المستدامة للمدينة الصحية لألطفال أبدع فيه عدد من النجوم
الصغار والذين جسدوا الرؤية الخاصة بالمدينة الصحية والفوائد المرجو تحقيقها لألجيال.
وفي الكلمة االفتتاحية أوضح سعادة الدكتور صالح علي المري ،مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن مساهمة
الرعاية الطبية في تحسين النتائج الصحية تشكل نحو ( 10إلى  )%20أما النسبة المتبقية فتحددها السلوكيات المتعلقة بالصحة،
والعوامل االجتماعية واالقتصادية ،والعوامل البيئية ،مشيراً إلى أن االستراتيجية الوطنية للصحة حددت "دمج الصحة في جميع
ً
خططا وأهدا ًفا ملموسة لضمان اتباع نهج تعاوني مشترك بين القطاعات لتحسين
السياسات" كأولوية صحية وطنية ،ووضعت
الصحة والمساواة في الرعاية الصحية لسكان دولة قطر.
كما تطرق الدكتور المري إلى مشكلة السمنة عالميا ً ومحليا ً مشدداً على أهمية تكثيف الجهود في قطر لمكافحتها وخصوصا ً لدى
األطفال وهو ما يتطلب تطبيق مزيج متداخل من السياسات ،إضافة إلى تظافر جهود قطاعات الدولة المختلفة ،واستعرض عدداً
من اإلنجازات الهامة التي تحققت في هذا الصدد كفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ،ومخطط المدارس البيئية،
إضافة إلى إنشاء مدينة مشيرب  ،وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بما تمثله من حلول مستدامة.
وأوضحت السيدة سلطانة أفضل ،الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" أنه انطالقا ً من
رؤية مؤتمر "ويش" ذات المنظور العالمي والمتمثلة في "توفير عالم ينعم بنمط حياة أكثر صحة من خالل تعزيز التعاون
العالمي" ،فمن المهم تعزيز التعاون القطاعات المختلفة .وأضافت  :ونحن في " ويش" سعداء بالتعاون مع وزارة الصحة العامة
في تنفيذ هذه الندوة الهامة وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج المبتكرة في هذا المجال محليا ً وعالمياً.
وقالت :من خالل التفكير في كيفية تأثير البيئة الحضرية على صحة ورفاه األطفال يمكننا تطوير بيئات يستطيع من خاللها
أطفالنا آن يعيشوا ويعملوا ويلعبوا بأفضل إمكاناتهم.

52

53

قطر

وزارة الصحــة العامــة وشــركاؤها
يطــورون أجنــدة البحــوث الوطنيــة
لمــرض الســكري
تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تطوير أجندة البحوث الوطنية المتعلقة بمرض
السكري ومضاعفاته ،والتي تتضمن وضع برنامج لمعالجة عوامل خطر اإلصابة بمرض السكري
والقلب واألوعية الدموية في دولة قطر من خالل بحوث محليه مستهدفة .وستتناول أجندة البحوث
كالً من العلوم األساسية والبحوث السريرية واالنتقالية في مجال السكري .وتعتبر البحوث إحدى
الركائز األساسية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري  2022-2016والتي تشمل كذلك
ركائز :التوعية والوقاية ،وتمكين المرضى ،وتقديم الرعاية ،وبناء القدرات واإلمكانات البشرية،
وإدارة المعلومات.
وكجزء من وضع أجندة بحوث السكري ،نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل هامة
لمناقشه أجندة البحوث الوطنية لمرض السكري بمشاركة باحثين وخبراء سريرين ومسؤولين
في الوزارة ،والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،ومؤسسة حمد الطبية ،ومؤسسة الرعاية
الصحية األولية ،وسدرة للطب ،وجامعة قطر ،وجامعة حمد بن خليفة ،ووايل كورنيل للطب-قطر،
ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي ،والجمعية القطرية للسكري ،ومعهد قطر لبحوث الحوسبة.
هدفت ورشه العمل إلى تحديد التحديات الرئيسية في المعرفة وإجراء البحوث التي تهدف إلى
فهم مرض السكري وعالجه والوقاية منه وكذلك عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية وتصلب الشرايين .وخالل الورشة ناقش البروفيسور شهراد طاهري ،عضو اللجنة
الوطنية للسكري ورئيس اللجنة الفرعية للبحوث ،والبروفيسور نيكوالس ويرهام من جامعه
كامبريدج بالمملكة المتحدة ،أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف المتخصصة وتطوير الباحثين
لضمان استمرارية البحث وتحقيق االستخدام األمثل للموارد.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد ال ثاني ،مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العامة " :لقد
وضعت االستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خارطة الطريق للوقاية من مرض السكري
ورعاية المرضى في قطر ،وتهدف ركيزة بحوث السكري في االستراتيجية إلى وضع أجندة بحثية
شاملة تعالج بشكل مباشر مشكله صحية خطيره في قطر .ويسعدنا اننا في قطر نملك الخبرة
والدعم إلجراء البحوث الرئيسية التي من شانها تحسين صحة السكان وتحقيق التقدم العلمي".
وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمره ،الرئيس المشارك للجنة القطرية الوطنية للسكري " :يجري
العمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض لسكري بهدف تحسين رعاية المرضى.
ومع تطور أجندة البحوث الوطنية ،ستتمكن قطر من التركيز على المجاالت الرئيسية للبحوث
التي ستسمح بدمج أفضل للرعاية والعلوم في الرعاية الصحية ،وسيؤدي ذلك إلى توسيع استخدام
مواردها وخبراتها لسنوات قادمة".
وتعليقا ً على ورشه العمل ،قال الدكتور شهراد طاهري ،رئيس اللجنة الفرعية الوطنية لبحوث
السكري" :هناك بالفعل ثروة من البحوث الممتازة في قطر والتي تحظى بتمويل كبير .وبمجرد
ان يتم وضع أجندة البحوث الوطنية ،يمكن للباحثين والممولين التركيز على مجاالت البحث التي
سيكون لها تأثير مباشر على الوقاية من األمراض والعالج .شهدت المشاركة في ورشه العمل
تفاعالً كبيراً وأظهرت مساهمات كبار المسؤولين والباحثين اإلرادة القوية في قطر لتحقيق التميز
في مجال البحوث".
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دولة قطر الثانية خارج أمريكا الشمالية التي بدأت تطبيقه

حمــد الطبيــة تبــدأ اســتخدام أحــدث عــاج جيني
مبتكــر لألطفــال المصابيــن بضمــور العضــات
الشــوكي الوراثي
أحرزت دولة قطر ومؤسسة حمد الطبية تقدما ً كبيراً في
عالج األطفال المصابين بمرض ضمور العضالت الشوكي
الوراثي؛ حيث بدأ في مستشفى حمد العام استخدام أحدث
عالج جيني مبتكر ظهر عالميا ً لعالج هذه الحاالت من
خالل حقن الطفل المريض بجرعة واحدة فقط من العالج
الجديد ومن ثم يستكمل بعدها برنامج العالج المقرر لمثل
هذه الحاالت في مؤسسة حمد الطبية وفق بروتوكول
عالج دولي متطور .وبذلك تكون دولة قطر هي الثانية
التي تستخدم هذا العالج الجيني المبتكر خارج أمريكا
الشمالية مع اإلشارة إلى أن تكلفة الجرعة الواحدة من هذا
العالج تبلغ  2.1مليون دوالر أمريكي ولكنه يصرف مجانا ً
لألطفال القطريين المرضى.
وفي تعليق له حول استخدام هذا العالج الجيني المبتكر
ألول مرة في مؤسسة حمد الطبية ،أكد الدكتور عبد هللا
األنصاري ،الرئيس الطبي بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية
أن استخدام هذا الدواء الجديد عقب مدة قصيرة ال تتعدى
ستة شهور من اعتماده دوليا ً واستخدامه في الواليات
المتحدة يعد تطوراً مشهوداً ضمن جهود مؤسسة حمد
الطبية الرامية لتوفير أحدث العالجات في العالم لمرضاها،
ومواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي والعالجي.
وتوجه الدكتور األنصاري بأسمى آيات الشكر إلى مقام
سمو األمير المفدى ،وإلى الحكومة الرشيدة وسعادة وزير
الصحة العامة لدعمهم الكبير للخدمات الصحية في الدولة،
ودعم مؤسسة حمد الطبية لتوفير هذا الدواء الذي يعد
األعلى سعراً في العالم لمعالجة المرضى.
وقال الرئيس الطبي لمؤسسة حمد الطبية " :نتمنى الشفاء
العاجل لكافة األطفال المصابين بمرض ضمور العضالت
الشوكي الوراثي ،وأود اإلشارة إلى جهود مؤسسة حمد
الطبية في رعاية ومعالجة هؤالء المرضى حيث استخدمنا
في الفترة الماضية وقبل ظهور الدواء الجديد عالجا ً كان
يعد األحدث وقتها لهذه الحاالت حيث تصل تكلفة الجرعة
الواحدة منه إلى نصف مليون لاير وكان يتم اعطاء كل
مريض عدد من هذه الجرعات ،ولكن مع ظهور العالج
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الجيني الجديد المبتكر سعت حمد الطبية لالستفادة منه
واستخدامه وذلك منذ ستة شهور حين تم اعتماده دوليًا
لالستخدام وبيان تأثيره الفعال في تحسن حالة المرضى،
ولم تتوان المؤسسة في توفير هذا العالج الجيني المبتكر
بالرغم من االرتفاع الكبير في سعره إذ تنظر المؤسسة إلى
مصلحة المريض وتوفير أفضل عالج متاح له في المقام
األول وقبل أية اعتبارات أخر".
وحول هذا العالج الجيني المبتكر قال الدكتور توفيق بن
عمران  -استشاري أول ورئيس قسم األمراض الوراثية
والتمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية" :يعتبر مرض
ضمور العضالت الشوكي من األمراض الوراثية وهو
أحد أكثر أسباب وفاة األطفال دون سن الثانية شيوعًا،
ومن أعراضه ضعف وضمور في العضالت الحركية،
وعضالت التنفس والبلع .ويمكن تجنب حدوث هذا المرض
عن طريق الفحص الوراثي قبل الزواج وكذلك من خالل
التشخيص الوراثي قبل الزرع من خالل تقنية أطفال
األنابيب وهذا في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة ".
وأضاف د.ابن عمران قائالً" :يعتمد هذا العالج المتطور
للغاية على إعطاء المورث السليم خالل ناقالت الفيروس
الخاص بضمور العضالت ،من خالل حقن الطفل المريض
عن طريق الوريد وذلك لمرة واحدة فقط ،بحيث يعمل بعدها
على تحسين استجابة الخاليا العصبية الحركية للطفل ،ويتم
تحديد جرعة العالج على حسب وزن المريض".
وبدوره أشار الدكتور حسام الدين علي – صيدلي إكلينيكي
بمستشفى حمد العام إلى أنه يتم تحديد جرعة الحقن الخاصة
بكل طفل مريض بحسب حالته المرضية وذلك من خالل
التواصل مع الشركة العالمية المنتجة للدواء حيث يتم
تزويدها بالتقارير الطبية ونتائج التحاليل الخاصة بالمريض
قبل استيراد الجرعة ،ومن ثم يتم تحضير الجرعة في
مستشفى حمد العام تحت ظروف التعقيم الفائق وبأيدي
كوادر صيدالنية مدربة وفقا ً للبروتوكوالت الدولية ،كما تتم
عملية الحقن بإشراف استشاري العناية المركزة وبوجود
فريق تمريضي مؤهل.
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تنظيم المؤتمر األول للصحة
الرقمية بدولة الكويت
عقد في الكويت المؤتمر األول للصحة الرقمية يومي  1و 2ديسمبر 2019م تحت رعاية وبحضور معالي وزير الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح .ويعتبر مفهوم الصحة الرقمية من المفاهيم المهمة التي تقوم على الربط بين المنظومة الصحية ونظيرتها
الرقمية من خالل استخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل التقنية للربط بين الجهة المقدمة للرعاية الصحية والظروف
المعيشية اليومية للمريض ،بما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وجعل األدوية أكثر تخصيصا ودقة من خالل
المتابعة عن بعد.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للرعاية الصحية المستدامة بما
يتفق مع أن الصحة ركيزة رئيسية لالنطالق نحو بلوغ األهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة  2030ورؤية الكويت
 .2035ويعد المؤتمر يعد منصة مهمة لالستفادة من الخبرات والمالحظات والتوصيات لوضع استراتيجية متكاملة للصحة
الرقمية كما يهدف المؤتمر إلى رفع الوعي حول دور المعلوماتية الصحية والصحة الرقمية على مختلف المستويات ومن
مختلف التخصصات للتركيز على أفضل ممارسات وتحديات الحلول الصحية الرقمية.
ولقد استعرض المؤتمر أحدث ما توصلت إليه تقنيات المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل االستفادة منها وتم إبراز الدور الحيوي
لخدمة الصحة الرقمية وإسهامها في توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المستفيدين ،وناقش المؤتمر التحديات الراهنة
والرؤى واألفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية لدولة الكويت .وشمل المؤتمر جلسات
عامة وحلقات نقاشية بمشاركة القيادات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي واألكاديميين والمتخصصين من بلدان مختلفة.
وأعلن معالى وزير الصحة فى افتتاح المؤتمر أن المشروع الوطني للصحة الرقمية يندرج ضمن األولويات االستراتيجية
لوزارة الصحة وأنه ستتم االستفادة من الخبرات والمالحظات والتوصيات التي ستناقش في المؤتمر لوضع استراتيجية متكاملة
للصحة الرقمية كما أكد معالي أن الصحة الرقمية ركيزة أساسية ال غنى عنها للنظام الصحي الحديث ،مؤكدا أنه من أهم البرامج
التطويرية الموجودة في خطة عمل الوزارة.
وأشار معالي الوزير إلى بعض ما اتخذته الوزارة من خطوات في هذا الشأن ،سواء فيما يخص الوصفة اإللكترونية أو
اإلجازات المرضية أو التقارير الطبية ،وبين ان انعقاد المؤتمر يتزامن مع الخطوات الملموسة التي اتخذتها الوزارة للتوسع في
إنجاز اإلجراءات إلكترونياً ،في مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها الوزارة والربط االلكتروني للمعلومات بين المرافق
الصحية بمستوياتها المختلفة ،وتطبيق الوصفة اإللكترونية ،بما يعنيه ذلك من نقلة نوعية وغير مسبوقة بالخدمات الصحية،
والمزيد من السهولة واليسر بتقديم الخدمات المراعية لمعايير الجودة وسالمة المرضى واالستخدام الرشيد للموارد المتاحة.
وأكد الدكتور الصباح توجه الوزارة لتوسع وتطوير تلك الخدمات الى نظام متكامل وذلك ألن الصحة الرقمية ليست فقط الملف
اإللكتروني ،وإنما نظام متكامل يدخل في عالج ومعلومات المريض وتدريب األطباء والفنيين والمعالجين الصحيين وعبر
سيادته عن ثقته بأن المناقشات العلمية التي ستشهدها فعاليات المؤتمر والخبرات وخالصة البحوث ستكون أحد الروافد الخصبة
الرئيسية لوضع وتحديث ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل وبرامج الصحة الرقمية ،الفتا ً إلى أن الوزارة تتطلع إلى
ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات ،للعمل على االستفادة منها ووضعها موضع التنفيذ من خالل البرامج والمبادرات الداعمة
لقدرات النظام الصحي للترصد واالستجابة لألوبئة ،وللطوارئ والوقاية والتصدي لعوامل الخطورة لألمراض المزمنة غير
المعدية ،ولتخطيط وتنفيذ اإلجراءات الوقائية والعالجية والتأهيلية ،وبرامج تحديث اإلدارة وتطوير أداء النظام الصحي في
جميع المجاالت والمستويات والتخصصات.
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وزير الصحة الكويتي يكرم قطاع
الصحــة العامــة الجتيــاز مختبراتها
اختبــار الجــودة والكفــاءة لعــزل
فيــروس شــلل األطفــال

وفى مجال التعاون بين وزارة الصحة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية ،كشفت مديرة إدارة العالقات الدولية بوزارة الصحة
د.رحاب الوطيان أن المنظمة قد أعربت عن شكرها للكويت بصورة عامة على المساعدات التي قدمتها وتقدمها للمرضى ،وكذلك
ما قامت به حيال القضاء على كل من شلل األطفال والحصبة ،حيث قدمت الكويت العديد من التبرعات ،وكذلك تساعد الكويت
المنظمة بشكل مستمر مثل مبادرة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية لألطفال السوريين في لبنان لمكافحة مرض الحصبة.
ولفتت الوطيان أن هناك برامج عمل مشتركة وخططا ً من سنة 2020م إلى 2023م بين الوزارة والمنظمة تم وضعها بالتنسيق
مع األقسام المعنية داخل الوزارة ،مبينة أنها قيد التنفيذ والتنسيق حيث التنفيذ يكون بصورة زيارات وورش عمل تنظمها
منظمة الصحة العالمية ودورات تدريبية لألطباء والفنيين والقياديين ،والذين يشكلون أهمية كبرى ألن المنظمة حريصة على
تهيئة طاقات جديدة تتمتع بعلم القيادة .وكشفت مديرة إدارة العالقات الصحية الدولية عن وجود برامج استراتيجية مشتركة بين
الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ،من بينها برامج وقائية وعالجية ،إلى جانب برامج التدريب على األمراض المعدية وغير
المعدية لألطباء والعاملين في المجال الصحي.

قام معالي وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح بتكريم قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة وذلك بحضور الدكتور أحمد
المنظري المدير اإلقليمي لـمنظمة الصحة العالمية الجتياز مختبرات الصحة العامة اختبار الجودة والكفاءة لعزل فيروس
شلل األطفال ،و قد شمل التكريم الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د .بثينة المضف ،ومدير إدارة الصحة العامة د .فهد
الغمالس ،ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة د .سارة القبندي.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أجرت اختبارات كفاءة المختبرات مؤخراً ،وحصل مختبر شلل األطفال بوزارة الصحة على
 ،%100نظراً لكفاءته في التعرف على فيروس شلل األطفال في العينات التي خضعت للفحص به ،ضمن بروتوكول الفحص
الذي أجرته المنظمة .وبهذه المناسبة صرح معالى الوزير أن حصول مختبر الكويت الوطني لشلل االطفال مؤخراً على أعلى
المعايير العالمية يعزز خدمات الصحة العامة بما يحقق األهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العالقة بالصحة ورؤية (كويت
جديدة  )2035وقدم سيادته التهنئة لألطباء والهيئة التمريضية والفنيين والعاملين بقطاع الصحة العامة لهذا اإلنجاز الذي حققته
مختبرات الصحة العامة.
من جهته أشاد سعادة مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بأداء مختبر الكويت الوطني
لشلل األطفال الذي وافق أعلى المعايير وأحرز  %100في قائمة اختبارات الكفاءة لعام 2018م .وأوضح المنظري أن أداء
مختبر الكويت أحرز هذه النسبة العالمية في تقييم القدرة التقنية ومعرفة الخوارزمية الخاصة بالمرفق األساسي لفيروسات شلل
األطفال.
وبين أن المختبر تلقى ضمن (برنامج اختبار كفاءة الشبكة العالمية لمختبرات شلل االطفال لمنظمة الصحة العالمية) مجموعة
عينات مجهولة لالختبار مرسلة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العالمية والبيئة بغية تقييم كفاءته في عزل الفيروسات
منها .وأعرب عن خالص تقديره لالسهامات المتميزة التي تواصل الكويت تقديمها للمبادرة العالمية الستئصال شلل االطفال
متمنيا استمرار التعاون بين الكويت والمنظمة فيما يتم بذله من جهود الستئصال هذا المرض على الصعيد العالمي في المستقبل
القريب.
هذا وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية المختبر ليكون مرجعا ً وهو موضوع فائق األهمية إذ يمثل محطة مفصلية للحصول
على اعتمادات عالمية أخرى لرفع المستوى بشكل أكبر ليسهم بتوفير الخدمات بمستويات عالمية تخدم الكويت والمنطقة ،وتعتبر
التقييمات المتخصصة التي تقوم بها المنظمات العالمية ترجمة حقيقية لمدى حرص الكويت ممثلة بوزارة الصحة على تقديم
أعلى مستويات الرعاية ومواكبة آخر المستجدات الطبية ومنظومتها بشتى أبعادها اإلدارية والتقنية والعنصر البشري وصوالً
رلى مستوى الرعاية المأمول .و يأتى هذا اإلنجاز ضمن حرص وزارة الصحة على الدعم المستمر للبنية االساسية والقدرات
الفنية لتعزيز األمن الصحي بالبالد واالكتشاف الفوري للفيروسات والميكروبات ومنها فيروس شلل األطفال.
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وزيــر الصحــة الكويتــي يهنــىء طبيبيــن
كويتييــن بمناســبة فوزهمــا بجائــزة
أفضــل مبتكــري العالــم األمريكيــة
هنأ معالى وزير الصحة الكويتي الشيخ د.باسل الصباح د.أحمد نبيل و د.شيخة العثمان ذلك عقب إعالن مجلة جامعة
ماساتشوستس للتكنولوجيا االميركية اخيرا انضمامها لقائمة الفائزين بجائزة أفضل مبتكري العالم من اصول عربية لهذا العام.
(مبتكرون دون  35عاماً) ،وأشار معالي الوزيرإلى فخر الكويت ووزارة الصحة بهذه الكفاءات الكويتية وتمنى لهما المزيد
من النجاحات واإلنجازات.
وأوضح معاليه أن هذه الجائزة تأتي تقديراً لجهود الطبيب واستمراره في العمل على صنع تقنية متطورة تسهم في تحسين
الرؤية خالل العمليات الجراحية مما يزيد من سالمة المرضى ويقلل مدة العملية التي يمكن ان يستفيد منها أكثر من  15مليون
مريض سنويا ً والتقنية هي جهاز ( ،)KLENSوهو جهاز يتم تركيبه على المناظير لتنظيف عدسة كاميرا المنظار الجراحي
بحيث ال يضطر الجراح إلى سحب المنظار من داخل تجويف البطن أو إيقاف العملية من أجل تنظيف العدسة يدوياً .وكانت
مجلة جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITأعلنت عن إنضمام الدكتور نبيل لقائمة الفائزين بالجائزة التي يتم منحها ألكثر
المبتكرين قدرة على تغيير وجه العالم .ويعمل د .نبيل حاليا ً في كلية لندن اإلمبراطورية التي تعد أحد أفضل عشر جامعات في
العالم منذ تأسيسها في مجالى التقنية والهندسة علما ً أنها هي من قام بترشيحه للجائزة.
كما فازت الكويتية المبدعة شيخة العثمان بنفس الجائزة (مبتكرون دون  ،)35الممنوحة من مجلة معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا (نسخة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) بعد حصولها على الجائزة األولى في مجال الصحة العامة عن ابتكارها
الخاص برعاية مرضى المنازل وتطبيقه في المستشفيات بنيويورك.
وسيتم تكريم د.أحمد نبيل ود .شيخة العثمان ،من ضمن  20مبتكراً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في حفل خاص بدبي،
برعاية ولي العهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،وبحضور مديري وأساتذة  MITمن الواليات المتحدة.
وتمنح الجائزة منذ العام  1999من مجلة  MIT Technology Reviewالعالمية ،ألكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم،
من خالل تقديم أعمال للبشرية ،تساهم بتشكيل الحاضر والمستقبل.
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سمو األمير الشيخ /جابر الصباح
يهنىء وزير الصحة الكويتى بمناسبة

إجراء أول عملية زرع قلب طبيعي
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تهنئة إلى معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل
الصباح أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح إجراء
أول عملية زراعة قلب طبيعي بالكويت ،كما هنأ
فيها سموه الفريق الطبي المتخصص في جراحة
زراعة القلب الذي أجرى هذه العملية ببراعة
وكفاءة والذي ترأسه البروفيسور رياض طرزي
وبمعاونة الطاقم الطبي الذي ضم كل من الدكتور
محمد شمساه والدكتور محمد البنا والدكتور خلدون
الحمود والدكتور محمد بدوي والهيئة التمريضية
المتخصصة .وأشاد سموه بهذا اإلنجاز الطبي
التاريخي المشرف والذي كان ثمرة التخطيط
المهني الذي عكف عليه األطباء خالل سنوات من
الدراسة والتجهيز إلتمام هذه العملية والتي تكللت
بفضل هللا تعالى بالنجاح ،سائال الباري أن يوفق
الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
هذا وقد صرح معالي وزير الصحة الكويتي عن
نجاح إجراء أول عملية جراحية كاملة لزراعة
قلب طبيعى داخل دولة الكويت في مركز سلمان
الدبوس بمستشفى العدان وقد أجريت الجراحة
لمريض في العقد الثاني من عمره ،كان يعاني
من فشل وقصور شديد في وظائف القلب في
مرحلته النهائية ،استدعت حالته وضع أجهزة
الدعم الدوري الصناعي للمحافظة على حياته،
وذلك من متوفية في أول العقد الرابع من عمرها،
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وتم التبرع بأعضائها (قلب ،كبد وكليتين) .وأشار
معالى الوزير أن المتوفية أنقذت بذلك حياة أربعة
مرضى في مقتبل أعمارهم ،كانوا يعانون من
الفشل المتقدم في تلك األعضاء ،وأكد سيادته أن
العملية تعتبر تتويج لجهود سنوات من التخطيط
والتجهيز ،للعمل على برنامج زراعة القلب ،فقد
عملت وزارة الصحة وبجهود جميع األعضاء من
أجل ضمان امتالك الخبرات الجراحية والعالجات
المتطورة الالزمة ،لدعم برنامج كامل لزراعة
األعضاء.
وأضاف سيادته أن هذا اإلنجاز يعتبر عالمة مضيئة
ودليالً واضحا ً على النقلة النوعية التي وصلت
إليها وزارة الصحة في دولة الكويت وإنجازاً
تاريخي يضاف إلى السجل الحافل باإلنجازات،
فبعد عامين من التجهيز والتدريب تمكن أطباء
الكويت من القيام بهذه العملية بمهارة واحترافية
عالية وهي خطوة مهمة نحو التوفير واإلرتقاء
بخدمات الرعاية الصحية وزيادة الوعي لدى
الجمهور حول أهمية التبرع باألعضاء لما لها من
دور في إنقاذ األرواح .وأشار الوزير الصباح في
السياق ذاته ،عن إدخال برامج متطورة للتشخيص
الجينى إلى وزارة الصحة تساهم فى إنجاح زراعة
الكبد وزرع النخاع.
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اﻟﺒﺨﺎخ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

ﻳﺴﺘﺨﺪم وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﻮ ﻟﻌﻼج
اﻷﻋﺮاض اﻟﺤﺎدة

ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎر
رﻣﻀﺎن

اﻟﺒﺨﺎخ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
ﺑﺨﺎخ اﻟﺮﺑﻮ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ
واﻟﻮﻗﺎﺋﻲ؟
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ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻮر اﻷﻋﺮاض

وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺪوث اﻟﻨﻮﺑﺎت
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
ﻳﺴﺘﺨﺪم
ً

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺘﻚ

ﺣﺴﺐ ﻣﺎوﺻﻔﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ

ﻷﺧﺬه ﻣﺎﺑﻴﻦ وﻗﺖ
اﻹﻓﻄﺎر و وﻗﺖ اﻟﺴﺤﻮر
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ﻛﻠﻴﺘﻚ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ

ارﺗﻔﺎع

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

)ﺧﺮوج اﻟﺪم اﻟﻤﻔﻠﺘﺮ (

اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﻜﻠﻮي

ﺣﺎﻻت ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ
)اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ( ،وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ

)ﺧﺮوج اﻟﺪم اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻔﻠﺘﺮ (

اﻟﻮرﻳﺪ اﻟﻜﻠﻮي

اﻟﺤﺎﻟﺐ

ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ %5

و  ،%10وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺒﺒﺎت

ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ أﻣﺮاض ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ:

-%90

 %95ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻻت
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻷﺳﺎﺳﻲ

أﺳﺒﺎب ﻛﻠﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء أو
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻫﺮﻣﻮﻧﻴﺔ
أﺳﺒﺎب ﻋﺼﺒﻴﺔ
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